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 توزيع سالح به طالبان
دھند،  میاين گروه تاريک انديش نه تنھا ساحات تحت نفوذ خود را گسترش . دوانند طالبان اسپ خود راچھار نعل می

 خود افرادشخص مال ھيبت هللا به .  خود توزيع می نمايندافراددست آورده و آن را برای ه بلکه سالح بيشتر و بھتر ب

بعد از اعالم ستراتيژی . کار ببرنده دھد که چه کار ھا را انجام دھند و چه نوع سالح را در کدام موارد ب دستور می

تار در افغانستان صعود ھندسی به خود گرفته و مردم ما در تبادل آتش دو رئيس جھور امريکا کش" دونالد ترمپ"

  .دھند نيروی شيطانی بی جھت کشته می

دست آورده و آن را به ه گزارش ھا حاکيست که در چند روز اخير طالبان از راه ھای مختلف سالح ھای زيادی ب

 در ميان طالبان در واليت ھلمند توزيع شده ۴-  ھزار ميل سالح ام ١٢طبق گزارشات، . صفوف به جبھه ھا فرستاده اند

ند که چطور اين تعداد ا سالح امريکائی است و مردم متحير۴-ام . که شخص مال ھيبت هللا ھم آن را نظارت کرده است

قوای متجاوز امريکا که در گذشته دادوستند مخفی بين طالبان و  با در نظر داشت اين. سالح در دست طالبان افتاده است

شايد ھدف اين . وجود داشته، امکان ارسال عمدی اين سالح ھا از جانب امريکائيان به طالبان بعيد به نظر نمی رسد

  .باشد  تا جنگ طول بکشد و بھانه برای تداوام اشغال کشور باقی بماند

يع تر شده و به موازات آن تلفات افراد  جنگ بين طالبان و امريکا ابعاد جديدی به خود گرفته  و ساحات برخورد وس

دولت مزدور کابل کمترين صالحيت تصميم گيری ندارد و ھر نوع تصميم را متجاوزين . رود ملکی ھم بيشتر شده می

  .برد و اطاعت می نمايد دولت دست نشاندۀ کابل فقط فرمان می. امريکائی اتخاذ می نمايند

  . غفلت،  اشغال کشور را طوالنی می سازد. ی استقيام سرتاسری برای نجات  افغانستان حتم

  

  

 

 

 


