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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ٢٧
 

 راه کشائی برای پيشرفت طالبان
  

عد از ولسوالی در تصرف ناحيه بعد از ناحيه و ولسوالی ب. ًتحريک طالبان اخيرا به موفقيت ھای پی درپی نايل شده اند

ال درين جاست که چرا طالبان به اين سرعت پيشروی می نمايند و نيرو ھای امنيتی قادر به ؤس. طالبان در می آيد

  .ًحتما دست ھائی در کار است که راه را برای طالبان باز می نمايند.  جلوگيری از پيشروی آنھا نيستند

نورستان به تصرف خود در آورده و نيرو ھای دولت  رويگل دانت روز گذشته طالبان يک منطقه را به نام و

ًدليل سقوط  وانت ويگل را ظاھرا نرسيدن نيرو ھای  کمکی امنيتی . مستعمراتی بدون ھرج و مرج عقب نشينی نمودند

  .به منطقه وانمود کرده اند

 متصرفه در جريان بوده است، ۀطقنظر به اعتراف دولت مستعمراتی، جنگ ھای شديدی از سه روز قبل بدينسو در من

دولت .   طالبان بفرستندیپس  چرا دولت مستعمراتی نخواست که نيرو ھای امنيتی بيشتر برای عقب زدن نيرو تھاجم

که شب و داند که نورستان مانند ھيرمند و  قندھار يکی از مراکز عمدۀ تاخت وتاز طالبان است  مستعمراتی خوب می

  .روز در آن جا مصروف فعاليت اند

دھد طالبان در جنگ و جدال ھا  شود که توطئه ھا و زد و بند ھای مخفيانه در حال اجراست که اجازه می  معلوم می

در صورت موفقيت ھای بيشتر نظامی، موقف مذاکراتی طالبان  با دولت مستعمراتی بھتر شده و . دست باال پيدا نمايند 

توان گفت که امپرياليسم امريکا و  به يقين می. ک گروه غير قابل انکار در سياست افغانستان داخل می گردندحيث ي من

اگر حوادث بدين .  حوادث مستشعر اندۀمتجاوزين ناتو ھم در جريان توافق ھای مخفيانه با طالبان قرار دارند و از ھم

  . خود را تا حوالی کابل خواھند رساندمنوال حرکت کند، دير نخواھد بود که طالبان ساحۀ نفوذ

  . تندتی و توطئه ھای امپرياليسی نه غلھم ميھنان ما بايد بيدار شوند تا در دام فريب دولت مستعمرا

  

  

 

 

 


