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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٢٧
 

 جنگ قابل پيش بينی در فارياب
  

مختلف را در صفحات شمال گشترش داده و مناطق را  از چندی بدينسو حمالت خود انتحريک سياه انديش طالب

 دوستم معاون رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل ھفتۀ گذشته به طالبان اخطار داد، در صورتی. متصرف شده اند

  .که فارياب را ترک نگويند به عکس العمل شديدی مواجه خواھند شد

معلوم، طالبان به از قرار  .دوست اعالم کرد که کار ھا برای يک عمليات عظيم نظامی عليه طالبان آماده شده است

اگر برخورد نظامی بين قوای . دھند  وقعی قابل نشده و کماکان به تاخت و تاز خود در فارياب ادامه میماخطار دوست

دوستم اعالم کرد که . دوستم و طالبان صورت بگيرد که احتمال آن زياد است، تلفات انسانی وحشتناک خواھد بود

در فارياب ھمه به حال " واحد ھای مسلح مردمی"موران امنيت ملی و أپوليس، منيروھای کماندوئی اردو، قطعات  

  .آماده باش قرار گرفته و حاضرند که ضربات کشنده ای بر طالبان وارد نمايند

. دوستم ھمچنان گفت که جنگنده ھای اردو در فارياب مستقر شده و حتا بعضی  مواضع طالبان را بمباران کرده اند

 مناطق شمال و ۀجنگ فارياب، جنگ يک واليت نيست اين جنگی است که ھم" خاص خودش گفت دوستم با تکبر

دوستم ."  فارياب دشمن را نرانديم، آرام نمی گيريمۀکه از قريه قريه و خانه خان افغانستان را تھديد می کند، ما تا زمانی

اما در گفتار دوستم، از نيرو ھای . از شمال دفاع نمايندًو عطاء نور چند ھفته قبل ائتالفی به راه انداخته بودند تا مشترکا 

اکثر تحليل گران معتقد اند که اگر تصادمی بين دوستم و طالبان به وقوع بپيوندد، . عطاء نور حرفی شنيده نشده است

  .بسيار خونين خواھد بود

  . نه حتمی استمبارزۀ ھم جانبۀ مردمی برای شکست دشمنان داخلی و خارجی و آوردن صلح شرافتمندا

 

 


