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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ حوالی ١٢
 

 دست امريکا در عمليات تروريستی
چند ھفتۀ اخير در سايت سپوتنيک از قول رسانه ھای خبری قطر گزارش داد که امريکا در انجام عمليات تروريستی 

دليل اين حمالت ترويج ھراس افگنی توسط امريکا برای تدوام . کابل و ساير مناطق ديگر افغانستان دست داشته است

اين بار اول نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که امريکا خود در بی . اشغال افغانستان و ترساندن اروپا خوانده شده است

حق ه ً ھای تحت اشغال مستقيما دخالت داشته تا بدين نحو بتواند حقانيت تجاوز خود را بثباتی افغانستان و ساير کشور

  .جلوه دھد

ًسايت سپوتنيک روسيه که اکثر خبر ھای جھانی را بی پرده بيان می کند، اخيرا از رسانه ھای مطبوعاتی قطر خبری 

اين گونه حمالت مغلق و سازمان يافته " اند که رسانه ھای قطری نوشته. را نقل قول نموده که زياد تعجب آفرين نيست

سازمان ھای تروريستی با موجوديت ده ھا سد امنيتی توانائی به راه انداختن چنين . صرف کار يک قدرت بزرگ است

  ."  را ندارندیحمالت

معلوم نيست که رسانه . ھر چه بخواھد می تواند انجام دھددانند که امريکا در حال کنونی آقای افغانستان است و  ھمه می

قطر و زعامتش از زمرۀ . ھای قطری چطور جرأت نموده اند که امريکا را متھم به اجرای عمليات تروريستی بسازند

ين کشور يک مرکز بزرگ نظامی دارد که بر کل اھمچنان امريکا در. روند عمال امريکا در شرق ميانه به شمار می

 ھم در مورد دست داشتن امريکا در بعضی حمالت يک عده از تحليل گران افغان. کندق ميانه نظارت می شر

ھم ميھنان می دانند که خلق طالب و داعش و القاعده بدون پشتيبانی امريکا . ًتروريستی قبال اظھار نظر کرده بودند

  .امکان ناپذير بوده است

 به عمق دسيسه ھای ، يک عده از ناموس فروشانخالف آرزویما و جھان مشت امريکا اکنون باز شده است و مردم 

  . امريکا در افغانستان و جھان پی برده اند

  

 

 


