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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠۴
 

  پيشروی ھای اخير طالبان
  

نوب  خشک نشده است که طالبان دو منطقه را در شمال و جحکمتياربا حزب اسالمی " معاھدۀ صلح"ھنوز رنگ 

دارند تا برای بقای خود سر " تشريف" در بروکسل غنی و عبدهللادو انسان بی ھويت مانند . کشور متصرف شدند

معلوم نيست که نيرو ھای امنيتی دولت . اطاعت به درگاه امپرياليسم فرود آورند و نوکر منشانه عذر و زاری نمايند

که غفلت   طالبان روی يک طرح است، يا اينروی ھایيا پيششوند؟ آ کار نمیه مستعمراتی کابل کجاست و چرا دست ب

  . و بيکارگی نيرو ھای امنيتی دولت مزدور کابل را به اثبات می رساند

ًدقيقا اين . دھند گزارشھا حاکيست که طالبان تاريک انديش به پيشروی خود در مناطق مختلف افغانستان ادامه می

لت مستعمراتی کابل معاھدۀ صلح را با حزب انسان کش اسالمی گلبدين ی صورت می گيرد که دوئپيشروی در روز ھا

طالبان در قندوز از نواحی شرقی و غربی  به  اين شھر حمله کرده و قسمت ھائی از اين . حکمتيار امضاء نموده است

مردم اين مناطق . گرديده اندطالبان به محالت زاخيل، کوه گرد و سه درک وارد . اند شھر را به تصرف خود درآورده 

  .می گويند که طالبان در داخل خانه ھای مردم سنگر گرفته و به سوی نيرو ھای دولت مستعمراتی فير می نمايند

طبق .  ھم زمان با يورش طالبان به سوی قندوز، اين گروه تاريک انديش در واليت ھلمند ھم پيشروی داشته اند

اين ھم يکی از ثمرات معاھدۀ صلح با . ا متصرف شده و قومندان امنيه آن را ھم کشتندگزارشات، طالبان ولسوالی ناوه ر

 يورش طالبان اظھار عقيده می کنند که بعد از امضای معاھدۀ  صلح با ردصاحب نظران در مو. حزب اسالمی است

دست آورند و دولت ه امريکا بين زمان امتيازات بيشتری از  احزب اسالمی، گروه طالبان فکر می کنند که می توانند در

ًضمنا طالبان نشان می دھند که آنھا نسبت به حزب اسالمی قوی تر و . مستعمراتی کابل را در بالتکليفی قرار دھند

پس . که خواسته باشند برای امريکا و دولت مستعمراتی  کابل درد سر خلق نمايند توانند ھر زمانی مسلح تر اند و می

  .  کنار آمد و به خواست ھای شان توجه نمودبھتر است که با آنھا

 است که غنی و عبدهللاًبه ھر حال، اين موفقيت برای طالبان نه بلکه يک سرشکستگی برای دولت مستعمراتی خصوصا 

  . مصروف عيش و نوش در کشور ھای خارجی اند

 

 


