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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٢٣
  

 فعاليت داعشيان با حمايت طيارات مشکوک
و آنھا را در نقل و انتقال مردم کنر می گويند که ھيلوکوپتر ھای مشکوک طور محفيانه از داعشيان حمايت نموده 

مردم کنر به اين . ًاين ھيلوکوپتر ھا عالمه ندارند و قصدا عاليم خود را پاک کرده تا شناسائی نشوند. معاونت می نمايند

امريکا با تجاوزات خود به عراق و . ند که ھيلوکوپتر شايد مربوط به امريکائيان باشند که  خالق داعش انداباور

  . را خلق نموده تا منافع ستراتيژيک اين کشور را در شرق ميانه و جنوب آسيا برآورده سازدافغانستان، داعش

گزارش ھا حاکيست که ھيلوکوپتر ھای مشکوک در واليت کنر، داعشيان را کمک نموده و آنھا را از يکجا به جای 

الکن يک عده از . مردم متوجه نشونداين نوع فعاليت ھا بيشتر در ھنگام شب صورت می گيرد تا . دھند ديگر انتقال می

درشمال افغانستان ھم چنين . افراد آگاه نورستان به اين نظر اند که نيرو ھای متجاوز امريکا در عقب اين خيانت ھا اند

ترس ازين است که داعشيان بعد از عقب نشينی در عراق شايد به افغانستان سرازير . فعاليت ھای ضد کشور ادامه دارد

  .وزگار مردم ما را سياه سازندشوند و ر

دولت کثيف و مزدور کابل کمترين صالحيت درين خصوص .  نيرو ھای امپرياليستی ھم به ميخ می زنند و ھم به نعل

 مطرح شده و يک ز مشکوک حتا در پارلمان دولت مستعمراتی نيیاين نوع فعاليت ھا. تواند ھم داشته باشد ندارد و نمی

ال نموده که جوابی ؤين مورد ساوکالء از دولت در.  با وجدان موضوع را مطرح ساخته اندًتعداد از وکالی نسبتا

  .دريافت نداشته اند

در قبضه داشته باشد، چنين خيانت ھا در حق کشور ما ھم را که اشغال کشور ادامه يابد و استعمار کشور ما  تا زمانی

  .تداوم خواھد يافت

 

 

 

 

 

 

 


