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طالبان به سالح ھای جديد تجھيز می شوند
تحريک سياه انديش طالبان سالح ھا و تجھيزات بھتری به دست می آورند .اين تحول خطرناک باعث خواھد شد که
طالبان ضربات مدھش تر نه تنھا بر دولت مستعمراتی بلکه بر مردم ملکی وارد نمايند .طالبان سالح ھای خود را از
طريق پاکستان و ايران می گيرند و حتا شيخ ھای کثيف عرب ھم از راه ھای مختلف به اين گروه سالح و تجھيزات می
فرستند .طالبان قسم خورده اند به مجردی که برف ھا آب شود ،به حمالت ضد انسانی خود بيشتر افزوده و اھداف خود
را در ھر جا که باشد ،درھم خواھند کوبيد.
گزارش ھا حاکيست که طالبان به سالح ھای جديد دست يافته و دوربين ھای شبانه را دريافت نموده اند .دوربين ھای
شبانه به طالبان اين امکان را می دھد که از طرف شب افراد و اھداف خود را مورد حمله قرار داده و تلفات بر قوای
دولت مستعمراتی و مردم وارد نمايند .خبر ھا ھمچنان می رساند که طالبان به ماشيندار ھای ثقيل که قابليت نشانه گيری
اھداف دور را دارند ،ھم مجھز شده اند .دولت مستعمراتی کابل اعالم کرد برای مقابله با طالبان ،دولت )مستعمراتی(
اسلحۀ جديد مانند طيارات جنگنده و ھيلوکوپتر ھای جديد به دست خواھد آورد .کابل به اين خوش است که امريکا
طيارات جنگندۀ بسيار ابتدائی مانند ای  ٢٩را به دولت مزدور خود می دھد که امروز کمتر قابل استفاده است .صاحب
نظران معتقد اند پاکستان ،ايران ،چين و روسيه در عقب طالبان اند .ايران ،چين و روسيه اھداف مشترک دارند تا از
يکسو امريکا را در افغانستان مصروف نگھدارند و از جانب ديگر ،جلو پيشروی داعش را در نزديکی سرحدات خود
بگيرند .اگر ادعای دولت افغانستان در مورد تجھيزات جديد طالبان درست باشد ،پيش بينی می شود که ماه ھای آينده
نبرد ھای سختی بين دولت مستعمراتی کابل و طالبان به وقوع خواھد پيوست.
ھم طالبان و ھم دولت مستعمراتی کابل دشمنان مردم افغانستان اند و بايد ھر دو نابود شوند.
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