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 گسترش جنگ در شمال
حمله  در مزارشريف مقر امارت عطا نور و بعداً قتل عام عساکر دولت مستعمراتی در بدخشان و سر بريدن ھا، 

ن توانسته اند در شمال رخنه نموده و دو مرکز مھم شورای نظار و مردم را متحير ساخته است که چطور طالبا

ھکذا، ھمه در تعجب فرو رفته اند که با وجود الف و گزاف دولت مستعمراتی . معيت اسالمی را درھم بکوبندج

جا کابل در تأمين امنيت و خنثی ساختن حمالت طالبان، بازھم اين گروه توانسته که از جنوب به شمال رفته تا آن

  دليل و يا داليل چيست؟. عمليات تخريبی خود را به راه اندازند

يک عده به اين عقيده اند که فشار مشترک افغانستان و پاکستان بر طالبان در شرق و جنوب کشور، نيرو ھای  

 نور و طادولت و گروه ھای شورای نظار و جمعيت باالخص ع. مخالف دولت را متوجه شمال ساخته است

ت نخواھند کرد أ به خود می باليدند که توانسته اند امنيت را کامالً در شمال برقرار ساخته و طالبان جرحوايورنش

آخرين عمليات تخريبی طالبان در مزارشريف و بدخشان افسانۀ . که در آن رخنه کرده و عملياتی به راه اندازند

نظر دوم  اينست که خالی نظم و اراده در .  را ناتوان جلوه دادشکست ناپذيری حوزۀ شمال را منھدم کرد و آنھا

شود، ضعف را در نيرو ھای دفاعی آشکار ساخته که  وزارت دفاع که از نبود يک وزير دفاع قوی ناشی می

 ديگری ھم به اين عقيده اند که روحيات عساکر اجير متکی به ۀعد.  مخالفان ھم ازين و ضع بھره برداری می نمايند

 پرچمی متکی به شوروی –که اين وضع را در نظام مزدور خلقی  شود طوری روز ضعيف تر میه جانب روز با

ھمچنان فساد در دستگاه دولت .  شدند ديديم که عساکر اجير اين نظام جوقه جوقه به مخالفان دولت خلقی تسليم می

 وسامانی ديگر ، تبر مخالفان را  عبدهللا در حکومت وحشت ملی و صد ھا بی سر–مستعمراتی، خصومت غنی 

موجوديت نيرو ھای متجاوز غرب کافر، دليل ديگری برای گسترش جنگ در کشور است که .  دھد دسته می

  . مخالفان از آن استفاده می نمايند

يک دولت مريض و نظام فاسد متکی به اجانب ھرگز نخواھد توانست که ثبات و امنيت را در يک کشور برقرار 

  .   بايد مضمحل شود و به عوض  يک نظام نوين مردمی جايگزين آن گرددیھمچو نظام. نمايد

 


