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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جوالی ٢۶
 

 تداوم يورش طالبان در بدخشان
ی دولت. سوی بدخشان که ھفتۀ گذشته آغاز شد، ھنوز ادامه دارده حمالت طالبان ب ه نيرو ھای امنيت ل ک ستعمراتی کاب  م

ا  دولت مستعمراتی کماکان الف می. از قبل از حمالت طالبان آگاه بودند، کمترين کاری از پيش برده نتوانستند ه م د ک زن

 .که خود شان در حال نابودی است ين اقادريم که ترويست ھا را نابود کنيم، اما بی خبر از

 اس از مقابلۀ نيرو ھای دولتی، به کشتار و تخريبات ادامه میيورش طالبان در مناطق وردوج آغاز شده و بدون ھر

دانند، اما مردم محلی می گويند که   تن می۵٠٠ تا ۴٠٠که گزارش ھای دولتی تعداد طالبان را بين  با وجودی. دھند

. نظر به روايت مردم، مزدوران خارجی در ميان آنھا ھم ديده شده است. استتعداد شان زياد تر از احصائيۀ رسمی 

چون واليت بدخشان با تاجکستان ھم سرحد است، حمالت اخير طالبان حساسيت را در آن کشور خلق نموده و شايد ھم 

د که در ميان شو فکر می. نظر به بی کفايتی دولت مستعمراتی کابل، نيرو ھای تاجکستان وارد صحنۀ کازار شوند

  . طالبان مخالفان دولت تاجکستان ھم شامل است که زياد تر تشنج را خلق خواھد کرد

که با حمالت طالبان، منازعات جنگ ساالران و فيودال ھای منطقه در سر تقسيم ثروت دزديده شدۀ  مشکل ديگر اين

دزدی ثروت ملی .   م حادثه را اولتر بگيردداند که جلو کدا معادن الجورد، دولت مستعمراتی را درپچال ساخته و نمی

ً سال اخير نابسامانی بيشتر شده و خصوصا با تجاوز امريکا به افغانستان و تقويت شدن فيودال ھا و جنگ ۴٠در 

  .ساالران منطقه ئی، حالت وحشتناکی به خود گرفته است

ردم وابسته است که چه زمانی زنجير رسيدن روز آرامش به ھمت واالی م. خورند مردم ما از چھار طرف ضربه می

 . بردگی را می شکنند و جھان ديگری برای خود می سازند

 


