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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ مارچ ٠۴
  

  موساد در افغانستان
  

 قادر شده است که) موساد(شود که سازمان جاسوسی خارجی اسرائيل  در محافل سياسی رسمی و خصوصی شنيده می

اولين ھدف اسرائيل . به کمک متجاوزين امريکائی در افغانستان رخنه نموده و فعاليت جاسوسی خود را گسترش بدھد

 اسرائيل می.  کيلومتر از سرحد ايران فاصله دارد١١٠جايگزينی در ميدان ھوائی شيندند و محالت مجاور آن است که 

ت لزوم حمالت ھوائی خود را بر ايران  از ھمين جا آغاز ين جا ايران را زير نظر داشته و در صوراخواھد که از

امريکا بعد از تجاوز به افغانستان، ميدان ھوائی شيندند را نوسازی نموده و طيارات مدرن خود را در آن جا . نمايد

  .مستقر ساخته است

ًدۀ ما واقعا در جنگ نگاشتم، کشور فالکت ز" شيوع جنگ سرد در افغانستان"که در گزارش روز قبل در مورد  طوری

اسرائيل دست . سرد جديد شامل ساخته شده و اکنون آماج حمالت سياسی و نظامی دشمنان خارجی قرار گرفته است

پرورده و متحد ھميشگی امريکا ھم با استفاده از اشغال کشور و نبود يک نظام ملی و مردمی، داخل تياتر افغانستان 

که امريکا تجاوز می کند، اسرائيل  بايد بدانيم به ھر جائی. ازين طريق می خواھد ايران را کشت و مات بدھدگرديده و  

 در دنياست منضبط ترين نھاد ھای استخباراتیشبکه جاسوسی اسرائيل يکی از . ھم امريکا را مخفيانه ھمرائی می نمايد

با استفاده از وضع نا ھنجار کشور . قی به پای آن می رسيدلمان شراسازمان جاسوسی " ستاسی"که از نگاه کيفيت فقط 

گاھی برای خود اعمار در ميدان ھوائی شيندند کمينو تسلط امريکا بر تمام ساحات کشور، اسرائيل توانسته است که 

ھايت ژيک را برای فعاليت ھای جاسوسی و در نيشيندند بھترين موقعيت سترات. نمايد تا از نزديک مراقب ايران باشد

 يک کودتا به نفع موساد ۀ اسرائيل به چنين موفقيت رسيده باشد، اين به منزلًاگر واقعا. حمالت ھوائی عليه ايران دارد

دولت پوشالی کابل . ًمقامات امنيتی ايران نسبت رخنۀ موساد در افغانستان شديدا ابراز نگرانی کرده اند. عليه ايران است

مريکا و چگونگی فعاليت ھای جاسوسی کشور ھای خارجی در افغانستان ندارد و کمترين صالحيت در تصميم گيری ا

 . ًکال تابع دساير امريکاست

 با چنين دولت ھرگز نمی. دولت مزدور و مستعمراتی افغانستان حامی منافع بيگانگان است که بايد ار بيخ ويران شود

  . توان منافع کشور را تأمين نمود
 

  

 
 


