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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠٢
 

 نتايج اوليۀ سقوط قندوز
 

 سقوط شھر قندوز در اعالميۀ خود  از عواقب داخلی و منطقه ئی" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "روز قبل پورتال 

مردم در مناطق ھمجوار قندوز مانند شھر ھای . حرف زد که امروز يکی از عواقب داخلی آن را مشاھده می نمائيم

  . بغالن و پل خمری دسته دسته منازل شان را رھا کرده و به سوی جا ھای امن تری فرار می نمايند

 ھراس دارند ا زيرمی نمايند  آھسته آھسته اين منطقه را رھا  حاکيست که افراد مستعد و توانمند در پل خمریگزارش ھا

ًخصوصا کسانی که رواط نزديک با مقامات دولت . که شايد طالبان روزی و يا ساعتی پل خمری را ھم متصرف شوند

لبان به اين سرآغاز نتايج حمالت طا. دھند شوند، فرار را بر قرار ترجيح می مستعمراتی کابل دارند و از قبل آگاه می

  .قندوز است که به زودی ابعاد وسيعتری به خود خواھد گرفت

که دولت مستعمراتی ادعا می کند که قندوز را پس گرفته و اين شھر را از وجود گروه سياه انديش طالبان   باوجودی

و نيرو ھای امنيتی خالی ساخته اند، الکن طالبان ھنوز ھم به تاخت وتاز خود درين شھر و مناطق حومه ادامه داده  

دھد که طالبان مناطق  تاله و برفک  خبر ھای نا ميمون نشان می. دولت مستعمراتی کابل را دچار سرگيچی ساخته اند

اين گروه . تصرف نموده اندھم و ولسوالی وردوج را در بدخشان را در واليت بغالن و  قلعۀ زال را در واليت قندوز 

  .ت تجار را به تصرف خود درآورده اندھمچنان شھرک خواجه غار در والي

يورش ھمه .  بی نظمی کامل در دولت مستعمراتی ھمراه با سازش ھای نھانی با طالبان استۀ اين جريانات بيان کنند

جانبۀ طالبان در بسا جا ھای ديگر نمايندگی از يک ستراتيژی طويل المدت اين گروه می نمايد که مردم را در اضطراب 

  .ه استجدی قرار داد

  . شود روز ھای بدی در انتظار مناطق شمال کشور است که ابعاد آن ھر روز وسيع تر و گسترده تر می

   

 

 


