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عمليات بال انقطاع جاسوسی و نظامی امريکا در افغانستان
از برکت دولت مستعمراتی کابل و حکومت وحشت ملی غنی – عبدﷲ ،امريکا شب و روز آسمان افغانستان را زير
نظارت گرفته و مناطق مختلف را به دقت تفتيش می کند .بار ھا اتفاق افتاده که مردم بی گناه به عوض تروريست
ھای پرورش يافتۀ غرب در دام عساکر وحشی امريکا افتاده و يا اين که قربانی بمباران طيارات بی پيلوت اين
کشور می شوند .مؤسسۀ تحقيقاتی بروکينگز امريکا اعالم کرد که در يک شبانه روز ٢٠ ،طيارۀ بی پيلوت
امريکائی در فضای افغانستان بدون وقفه به عمليات جاسوسی ،انکشافی و نظامی مصروف اند.
امپرياليسم امريکا معتقد است زمانی که يک تروريست تھديد فوری به شمار آيد ،ديگر ضرورتی نيست تا افراد
نظامی اين کشور برای جمع آوری شواھد اقدام کنند .بنابراين بايد تھديد فوراٌ از بين برده شود .ھمين روش نادرست
باعث شده است که ھزار ھا تن از مردم ملکی جان ھای شيرين خود را به اثر حمالت کور طيارات درون از دست
بدھند .قربانيان اصالً ارتباطی با طالبان يا القاعده نداشته ،بلکه صرف ھدف خود خواھانه و تشنه به خون امريکا
می گردند .جالب اين که رئيس جمھور امريکا ادعا می دارد که استفاده از درون موجب نابودی طالبان شده است.
اما ويکی ليکس افشاء نموده است که از ھر  ١۴٧کشته شده در عمليات درون ،صرف يک نفر آن شايد
تروريست بوده باشد .ھمچنان می دانيم که طالبان با تمام قوت زنده و فعال اند و امريکا ھم با آنھا داخل مذاکره می
باشد .عمليات  ٢۴ساعتۀ درون بار ديگر ثابت می سازد که افغانستان حاکميت و استقالل ندارد و رھبران اين کشور
اشغال شده مزدور اند .عده ای از تحليل گران سياسی امريکا به اين عقيده اند که ادامۀ عمليات درون در افغانستان،
يمن و سوماليا ،امريکا را به يکی از منفور ترين کشور ھا در سطح جھانی مبدل کرده است.
خوشا!! به حال غنی و عبدﷲ که با عقد معاھدۀ امنيتی دو جانبه ،مردم خود را در زير بم و راکت امريکا گور می
کنند تا چند روزی در اريکۀ قدرت باقی بمانند و بر باالی خاکستر مردم ما طبل شادمانی بکوبند.
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