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 ٢٠١٧ می ٢۶
 

 ھيلوکوپتر ھای خارجی در کمک به طالبان
  

مردم محل می گويند که يک نوع . ھيلوکوپتر ھای ناشناس وبدون نشان به طالبان در ھرات کمک می رسانند

ھيلوکوپتر ھا برای طالبان  اسلحه و مواد غذائی . ن و قوای متجاوز امريکا وجود داردھمکاری پنھانی بين طالبا

اگر اين خبر واقعيت  داشته باشد، رابطۀ مستقيم امپرياليسم امريکا را با طالبان و ساير گروه ھای . تحويل می دھند

طالبان اند يا اخوانی ھای کالسيک ُدم گروه ھای اسالمی خواه . رساند به اثبات می" حزب اسالمی"اسالمی مانند 

 .شود سرانجام به امپرياليسم بسته می

گزارش ھا حاکيست که ھيلوکوپتر ھای ظاھراً ناشناس به احتمال اغلب امريکائی به طالبان در ھرات کمک می 

 طالبان قرار دارند، محل فعاليت ھيلوکوپتر ھای ۀولسوالی ھای پشتون زرغون و زنده جان که در محاصر. رسانند

اما . مردم محلی می گويند که ھيلوکوپر ھا عالمت نداشتند و ازينرو ندانستند که متعلق به کی می باشند. ناشناس است

 اگر احياناً دولت. بايد دانست که بدون قوای امريکا و ناتو و دولت مستعمراتی کابل، کسی ديگری ھيلوکوپتر ندارد

زد . ين فعاليت دست داشته باشد، بدون اشاره و کمک قوای متجاوز امريکا جرأت اين نوع اقدام را ھم ندارداکابل در

امريکا ھنوز ھم .  بين طالبان و قوای متجاوز امريکا وجود داشته و ھمچنان ادامه خواھد يافتهبند ھای مخفی ھميش

حزب "که  ھمانطوری. ده ھم در داخل و در منطقه استفاده نمايدبه موجوديت طالبان ضرورت دارد تا از آنھا در آين

د که طالبان ھم به زودی با امريکا و دولت مستعمراتی  کابل ورا به تسليمی وادار ساختند، بعيد نخواھد ب" اسالمی

  .کنار بيايند

ين اين فريب ھيچ يک ا ازمردم ما از ارتباط مخفی طالبان و اخوان الشياطين با امپرياليسم خوب آگاه ھستند و بيش

  . را نمی خورندھا جناح 

 

  

 

 


