افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

عبدﷲ امينی -کابل
 ٠۴مارچ ٢٠١٧

خطر سقوط دوشی
تشويش از بی کفايتی دولت مستعمراتی دراين است که با يورش ھای پی در پی طالبان در شمال کشور ،احتمال سقوط
دوشی زياد شده است .اگر چنين اتفاقی بيفتد ،يک پيروزی بزرگی نصيب تحريک سياه انديش طالبان خواھد شد .تاال و
برفک قبال ً سقوط کرد و احتمال پيروزی طالبان در ساير نقاط ھر روز بيشتر می شود .نيرو ھای امنيتی دولت
مستعمراتی کابل از خود شايستگی رزمی نشان نداده و به شکست ھای متواتر مواجه گرديده اند .رخنۀ طالبان در ميان
نيرو ھای امنيتی ،نيرومندی قوای دولت کابل را تضعيف کرده است.
طالبان قسم ياد کرده اند که با رسيدن بھار و آب شدن برف ھا ،ضربات مدھشی بر دولت مستعمراتی کابل وارد کرده و
در نتيجه مناطق بيشتری را متصرف خواھند شد .واليات ھلمند ،کندز ،فراه ،ارزگان ،فارياب ،بغالن و سرپل در
معرض تھديدات آنی طالبان قرار دارند .ھر باری که يکی از قومندانان طالبان نابود می شوند ،اين گروه جنگ طلب
بيشتر به حمالت خود می افزايند و بيشتر می کشند تا به عقيدۀ ايشان ،انتقام خون افراد خود را گرفته باشند.
بعد از کشته شدن مال عبدالسالم قومندان طالبان در قندوز ،طالبان تاال وبرفک را متصرف شدند و ساير مناطق
ھمجوار را تھديد می کنند .حال ترس از اين است که مبادا طالبان بر دوشی مسلط گردند .طوری که قبالً گزارش دادم،
جنگ ساالران محلی مانند سيد منصور نادری و شرکاء راه را برای نفود طالبان ھموار ساخته و با آنھا ھمکاری می
نمايند .سقوط دوشی بدترين ضربۀ کاری بر فرق دولت مستعمراتی کابل خواھد بود.
ناگفته نبايد گذاشت که طالبان در ھلمند و اورزگان ھم به فعاليت ھای چشم گيری آغاز نموده که دولت مزدور کابل را
دست و پاچه ساخته است .دولت کابل ھر روز از طريق رسانه ھای خود تبليغ می کنند که طالبان وساير مخالفان دولت
را از مناطق مورد نظر رانده و آنھا شکست داده است که ھمه دروغی بيش نيست.
ھم طالبان و ھم دولت مستعمراتی کابل دشمنان مردم افغانستان اند و اميد که ھر دو به نابودی کشانيده شوند.
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