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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٢٣
 

 توسعه طلبی طالبان در شمال ادامه دارد
  

ناحيه بعد از ناحيه در تصرف شان قرار می . دھند البان به تاخت وتاز خود در شمال افغانستان ادامه مینيروھای ط

ژيک يجنگ از جنوب به شمال روی منافع سترات. ديابی بدون مانع بزرگی بر می خورد و تداوم می اين پيشرو. گيرد

مادی و کمک در عقب طالبان بايد قدرت يا قدرت ھائی باشد که به اين گروه . امپرياليسم جھانی عمداً انتقال داده شد

  .رساند معنوی می

 خشان رخنه نکرده بودند، شمال کشور يک منطقۀ امن به شمار می بد افغانستان  خصوصاً که طالبان در شمال تا زمانی

سقوط  چند . الکن اين توازن حال به کلی تغيير خورده و بی امنيتی و جنگ سراسر منطقۀ شمال را فراگرفته است. رفت

شمال کشور اوضاع در . ان بوده استتھفته قبل قندوز به دست طالبان شاھد تحوالت اضطراب آميز و ناگوار در افغانس

آنقدر وخيم است که حتا ملل متحد از نيرو ھای تجاوزگر امريکا در افغانستان خواسته است تا در مورد جريانات 

ه ب. طالبان ناممکن است است که به تنھائی بتوانند به چنين پيشرفت ھائی نايل گردند. باشند" کمی صادق"افغانستان يک 

 را ١٩شمال باشد که ھمان بازی بزرگ قرن در  پاکستان و عربستان سعودی، دست امريکا و متحدينش ھم بايد ۀعالو

  .تداعی می کند

طالبان چندين ماشين نظامی و تسليحات اردوی ملي را در اختيار "هللا مجاھد نطاق  طالبان با غرور گفت که   ذبيح 

آوريم و  به اھتزاز درمی "  شدهفتح"ما بيرق خود را بر فراز مناطق . ندداشته و  آماده مبارزه با نيروھاي امنيتی ا

شود که دست ھای پشت پرده ماشين جنگی طالبان  ين صحبت مجاھد معلوم میااز". دشمنان را دوباره شکست می دھيم

يکا و پاکستان  طالبان به شمال، امرشکه در جريان يور دلچسپ اين. را به حرکت انداخته و آن را به پيش می برند

اين بدان معناست که . اعالميه صادر نموده و طالبان و دولت مستعمراتی کابل را به مذاکرات صلح تشويق می نمايند

  .طالبان به زودی جزء دولت مستعمراتی کابل خواھد شد

ه ئی، حفظ وحدت يگانه راه خنثا ساختن اين توطئه ھای جھانی و منطق. ی در کمين افغانستان و مردمش استئتوطئه ھا

  .  مردم کشور عليه استعمار جھانی خواھد بودۀ مشترک ھمۀملی و مبارز

   

 
 

   


