
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ١٧

 

 ن استخباراتی برتانيه در افغانستانموراأاستقرار دايمی م
برتانيه يک قسمت . ر افغانستان حفظ خواھد کردخود را دۀ مور و جاسوس ورزيدأ تن م١٠٠امپرياليسم انگليس بيش از 

از قوای نظامی خود را از افغانستان خارج ساخته، اما عمليات استخباراتی اش که به مراتب مھم تر از عمليات نظامی 

دولت مستعمراتی افغانستان ھم موافقت خود را در زمينۀ استمرار فعاليت ھای . است، ھمچنان ادامه خواھد يافت

ھدف فعاليت ھای جاسوسی برتانيه  در افغانستان بيشتر بر حفظ منافع . برتانيه در افغانستان ابراز داشته استجاسوسی 

پولی و مالی اين کشور از طريق کشت ترياک و دزدی يورانيوم و مادۀ ناياب زمين می چرخد تا به اصطالح مجادله 

 . عليه تروريسم

مور استخباراتی امريکا در افغانستان، به أ  م٢٠٠ه در پھلوی يک ھزار و برتانيه بدون ھراس و تکلف اعالم کرد که ک

ضد شوروی تا اکنون، برتانيه و " جھاد"از شروع . مور استخبارات اين کشور فعال خواھند ماندأ م١٠٠ تقريباً تعداد 

جريانات نظامی و سياسی  اين امريکا ھزاران جاسوس دست اول خود را به افغانستان و مناطق سرحدی فرستاده تا 

  يعنی زمان تجاوز امريکا و ناتو به افغانستان به ٢٠٠١ بعد از سال خصوصاً .  را به نفع خود رقم بزنندقسمت از جھان

بھانۀ ميارزه عليه تروريسم، سيل جواسيس برتانيه  و امريکا به کشور سرازير شده و در واقعيت ادارۀ کل کشور را در 

بيشترين .  جاسوس محلی تربيه نمايندانمورين استخباراتی امريکا و برتانيه ھمچنان توانستند که ھزارأم. دست گرفتند

  .  لغ خشونت و تروريسم اندبَ  بوده و مُ ملبسجواسيس محلی برتانيه و امريکا در لباس مذھبی 

 قادر نيست که صدای خود را بلند دولت دست نشاندۀ افغانستان با آگاھی کامل از فعاليت ھای جاسوسی امريکا و برتانيه،

  . نمايد، زيرا خلق نظام کابل خود ادامۀ فعاليت ھای جاسوسی امپرياليسم است

   

  

  

 

  


