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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ١۴
 

  در افغانستان"CIAسيا "تلفات 
موران أتلفات م.  است جاسوس خود را از دست داده١٨از زمان تجاوز امريکا به افغانستان، اين کشور متجاوز تا حال 

ت الزم است که يک جاسوس با تجربۀ ديگر را جانشين قمخفی برای يک کشور بسيار دردآور است، زيرا مدت ھا و

موران استخباراتی خود را به نام ھای مختلف در کشور اشغال شده أًتجاوزگران معموال م. جاسوس از دست رفته سازد

سفارت کشور متجاوز بھترين محل برای . غين اذھان مردم را تخدير نمايندمی فرستند تا با بخش پروپاگند ھای درو

ونيت ديپلماتيک به اعمال ضد منافع ملی کشور متوقف فيھا دست واقعی جواسيس است که به بھانۀ مصپوشاندن ھويت 

  .می زنند

 تن از جواسيس ١٨ن، حد اقل چندی قبل اخبار نيويارک تايمز گزارش داد که امريکا در جريان تجاوز و اشغال افغانستا

ھمين که می . اين بزرگترين رقم تلفات استخباراتی امريکا در يک کشور خارجی است.  را از دست داده است"سيا"

کشور ھای متجاوز ورزيده ترين جواسيس خود را به . ، دروغ نيست"افغانستان گورستان امپراتوری ھاست"گويند 

اين جواسيس به زبان و . عالوۀ کار ھای استخباراتی، در اغوای مردم فعاليت نماينده کشور اشغال شده می فرستند تا ب

بنابران، جبران از دست دادن يک جاسوس . فرھنگ محلی آشنائی دارند و می توانند با مردم محل زود جوش بخورند

  .شود برای کشور اشغال کننده بسيار گران تمام می

به .  را کشته است که البته اين نه آخری است و نه تمامی"سيا"ين تعداد جاسوس  افغانستان اولين کشوری است که به ا

 باوجودی.  در جريان فعاليت کشته شده اند"سيا"قول نيويارک تايمز، تنھا در منطقۀ جالل آباد تا حال دو تن از جواسيس 

  . پوشش امنيتی دارند، اما از قھر مردم تا چه وقت فرار می کنند"سيا"که جواسيس 

 کشته ھايش ھم د اشغال افغانستان پايان نيابد، مقاومت مردمی ادامه خواھد يافت و تعداهک  مطمئن باشد تا زمانی"سيا"

  .  افزايش خواھد يافت

 

 


