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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٠۵
 

 برگشت طالبان در شمال افغانستان
افغانستان به ھر ذريعۀ شود که طالبان سعی می ورزند تا دوباره در واليات شمال  خبری شنيده می از طريق رسانه ھای

واليات قندوز و بغالن اھداف اولی طالبان . ممکنه بازگشت نموده و حاکميت خود را درين قسمت افغانستان پھن نمايند

کشمکش بين دو جنگ ساالر شمال يعنی  دوستم و عطاء نور باعث شده که طالبان و مشاوران اين . تاريک انديش است

اگر توجه جدی مبذول نگردد، احتمال سقوط دوبارۀ  . ز تقالی اين دو تن بھره برداری نمايندگروه دلگرمی پيدا نموده تا ا

  . شود بغالن و قندوز بيشتر می

.  و حمالت شان را  شدت بخشيده اند دھد که  طالبان بار ديگر در واليات شمال کشور فعال شده گزارش ھا نشان می

شود که  گفته می. ت خود را در ساير مناطق گسترش دھنديمرف شده و حاکندوز و بغالن را متصطالبان می خواھند تا ق

رخنۀ طالبان در بغالن و .   در صد بغالن در دست طالبان قرار دارد و قندوز ھم در خطر سقوط دوباره است٣۵ًتقريبا 

دست ھائی در کار است که پس . شود ال برانگيز است زيرا از اخراج آنھا ازين واليت مدت زيادی سپری نمیؤقندوز س

  .طالبان را درين مناطق احياء نموده و به آنھا نيرو می بخشد

شمال افغانستان در فصل بھار دچار دگرگونی "که محافل داخلی و خارجی اظھار عقيده می نمايند که   قابل تعجب اين

که دست ھای پشت پرده از قبل، از اين گفتار نمايندگی ازين می کند ". ستيز گسترش خواھد يافتو خواھد شد و جنگ 

برخورد ھای جدی بين حاميان . جريان حوادث شمال آگاه بوده و مسير سياسی و نظامی را طبق آرزو رھبری می نمايند

دوستم و عطاء نور که تشنج را در شمال وسعت بخشيد، نشان دھندۀ اين واقعيت است که شايد کابل و حاميان خارجی 

خاطرۀ بيرحمی طالبان . م و عطاء نور دست داشته تا ھر دو را به نفع طالبان تضيعف نماينداش در کشمکش ھای دوست

در قندوز ھنوز ھم در ذھن مردم اين منطقه زنده است و ھراس دارند که دولت بار ديگر نتواند و يا نخواھد از مردم اين 

  . مناطق حمايت نمايد

  . ز روی آسايش و خوشبختی را نخواھند ديدبا اين نظام و با اين دولت مزدور، مردم ما ھرگ

   

  

 

 


