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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ٣٠
 

 قندوز در دست طالبان افتاد
  

که  باوجودی.  افتادرساند که قندور بعد از جنگ و ستيز طوالنی باالخره در دست طالبان گزارش ھای بارو نکردنی می

نيرو ھای دولت مستعمراتی وعده دادند که قندوز را دوباره خواھند گرفت، اما شکست نيرو ھای دولت مزدور کابل ولو 

مردم از زدوبند ھای يک جناح دولتی با . ال برده استؤکه موقتی ھم باشد، حيثيت دولت مستعمراتی کابل را زير س

  .  ھمه چيز را روشن خواھد ساختآيندۀ قريب. طالبان حرف می زنند

 سپتمبر مراکز عمدۀ شھر را ٢٨که به تاريخ  سوی قندوز پيشروی نموده تا اينه در دو روز اخير، طالبان به سرعت ب

نيرو ھای بی غيرت دولتی بدون مقاومت صحنه را ترک کردند و ميدان را به تاخت و تاز طالبان ھموار . تسخير کردند

نيرو " معاون لوی درستيز اردوی پوشالی دولت مستعمراتی کابل با ترس و لرز گفت که "مراد علی"جنرال . گردانيدند

مراد " ی، چهعجب بھانۀ مضحک و خنده آور". ھای امنيتی به خاطر جلوگيری از تلفات افراد ملکی عقب نشينی نمودند

باغ قومندان پوليس   جنگل "مد قسيممح". خواھد که دولت بی عزت کابل را از بی عزتی بيشتر نجات دھد  می"علی

صدھا .  ديگری گريخته استقرار ترجيح داده و به يک سمتواليت قندوز که با طالبان در جنگ بود، اينک فرار را بر 

آيا در عقب پرده .  ًنيروی امنيتی  که تا مدتی  با طالبان درنبرد بودند، دفعتا اسلحه را به زمين گذاشته و فرار کردند

ی صورت گرفته تا طالبان توانستند به چنان سرعت قندوز را اشغال نمايند؟ قندوز يکی از مراکز مھم ئسازش ھا

ھمه به ياد دارند که شکست طالبان بعد از تجاوز امريکا به افغانستان . ژيک شورای نظار و جمعيت اسالمی استيسترات

.  ری ھا و جمعيتی ھا و دوستمی ھا قتل عام شدند تن شان در ھمين جا توسط شورای نظااناز قندوز آغاز شد و ھزار

حال طالبان فتوحات خود را از ھمين شھر شروع کردند تا انتقام خود را از شورای نظار و جمعيت اسالمی و دوستم 

 . بگيرند

 کند، زند و با دريشی  ھای  رنگارنگ در کاباره ھای نيويارک شب گذرانی می که عبدهللا در امريکا چکر می در آوانی

آيا نرفتن غنی به نيويارک ارتباطی به تحوالت قندوز . شوند نيرو ھای وفادار به گروھش دسته دسته تسليم طالبان می

کند که چرا نيرو ھای دولتی شھامت روياروئی با طالبان را نداشتند و  ال در ذھن مردم خطور میؤدارد يا خير؟ ده ھا س

ديک به آسيای مرکزی است که روسيه زژيک نيقندوز يک شھر سترات. نمودندسنگر ھا را بدون کمترين مقاومت تسليم 

حال که بحران به . ًپوتين از نارامی ھای افغانستان قبال اظھار نگرانی کرده بود. در آنجا منافع غبر قابل انکار دارد

وز در داخل کشور رود، عکس العمل مسکو چه خواھد بود؟ سقوط قند دروازه ھای آسيای مرکزی نزديک تر شده می

  .ورد آدست میه  بيشتر به معلوم شود که بيشتر می بازد و ک.ھم تحوالتی را باعث خواھد شد و کابل را تکان خواھد داد
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نارامی ھای جديد در حيات سياسی افغانستان خواھد بود که ابعاد وسيع تر سلسله به ھر حال، سقوط قندوز سرآغاز يک 

  . و خطرناک تر خواھد داشت

 

 


