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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ سپتمبر ١١
  

 سپتمبر  ١١محکوميت حادثۀ تروريستی 

 
 چطور ممکن است .فرو برد تروريستيی اتفاق افتاد که جھان را در حيرت ه ایدر ھمين روز، حادثپيش شانزده سال 

چند بچۀ لچک عرب بتوانند يک حملۀ تروريستی ھمه جانبه را در امريکا به راه اندازند، اما  دستگاه ھای استخباراتی 

االت زيادی را مطرح ؤ، س٢٠٠١ سپتمبر ١١محققان در مورد حادثۀ تروريستی .  اين کشور از آن بی خبر بوده باشند

ين خصوص ممنوع اکا تا امروز از دادن جوابات قناعت بخش طفره رفته و حتا بحث را درکرده اند، الکن دولت امري

مردم شريف در ھمه جای دنيا، اين حادثۀ  تروريستی را محکوم نموده و اعمال امريکا  را در خلق و . کرده است

 .پرورش تروريسم ھم نکوھش می نمايند

، قربانی تجاوزات پی در پی شده و در نتيجه صد ھا ھزار تن از ٢٠٠١ سپتمبر  ١١افغانستان بعد از حادثۀ تروريستی 

کشتار مردم ما ھنوزادامه دارد و امپرياليسم . مردم ما به جبران سه ھزار تن کشته در  نيويارک به ھالکت رسيده اند
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خلق کردند، افغان داند، ھيچ يک از افرادی که حادثۀ تروريستی را  که جھان می طوری. ھنوز از کشتن سير نشده است

در نابودی نظام طالبی ھيچ کسی تأثر ندارد، الکن تدوام . که افغان ھا قيمت اين جنايت را می پردازند نبودند، در حالی

 صورت نگرفته، بلکه  انگيزۀ سياسی و اقتصادی ١١اشغال کشور توسط امپرياليسم امريکا به خاطر حادثۀ سپتمبر 

ۀ امريکاست که تروريسم را خلق می کند و به نيرو ھای سياه ارتجاع مجال رونق و روش ھای تجاوزکاران. داشته است

ممکن است که اين نوع دادوستند سياسی عمدی باشد تا امپرياليسم بتواند به بھانۀ تروريسم در سراسر . دھد رشد می

پرياليسم روابط تنگاتنگ وجود بين تروريسم و ام. جھان تاخت و تاز نمايد و کشور ھای ديگر را در اشغال خود درآورد

  .دھند داشته که به يک ديگر نيرو می

 در ھر جائی که اتفاق می افتد محکوم می نمائيم و آن را زادۀ روش ھای امپرياليستی قدرت  راما حوادث تروريستی

  . دانيم ھای تجاوز کار می

 

 


