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  حمله به مرکز تجارت جهانی را محکوم ميکنيم
  

  در نيويارک های مرکز تجارت جهانیآسمانخراشر اثر حمله به ب ٢٠٠١ سپتمبر ١١به تاريخ 
 دارد که اين حمله توسط تروريستان القاعده ءدولت امريکا ادعا. ند نفر به قتل رسيد٣٠٠٠حدود 

بدين باورند که دولت اضالع متحدۀ امريکا خود به اين مگر عده ای ديگر .  استصورت گرفته
های آسيای ميانه  در کشورآن به افغانستان حمله نظامی کند ،ا بتواند به بهانۀ  دست زده تجنايت

ای ميانه دسترس يابد و بر مناطق نمايد، به منابع نفت و گاز آسيپايگاه های نظامی اعمار 
چنين دسيسه ای را هيتلر در آستانۀ جنگ عمومی دوم نيز بکار  . گرددسلطستراتيژيک آسيا م

تلر توانست به اين بهانه يه.  نظامی کرده استکه گويا دولت پولند بر المان حملۀ مبنی بر اين،بست
 و جنگ بتازد بر پولند ،ده بودکرسات ملت المان را بشوراند و در جنگی که از قبل پالن ااحس

 سفير خود الحق را از بين ببرد،ءهمچنان دولت امريکا وقتی خواست ضيا. دنماي را آغاز عمومی
  .به کام مرگ فرستادالحق ءبا ضيايکجا  ئی،امريکاديگر  اتباع اد را با چند نفرآبدر اسالم 

حال مسببين تراژيدی نيويارک هر کس بوده باشد، عمل او جنايت بزرگی در حق بشريت پنداشته 
  .ندنايت انسانهای بی گناه کشته شدر اثر اين ج، زيرا بمی شود
 اين ن هر انسان بی گناه را در هر گوشۀريختن خو "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ين وسيله با اين پورتال بد. ، محکوم ميکندجهان که باشد و به دست هر کسی که صورت بگيرد
لو قتل بيگناهان در همه نموده آزومند است که ج اين حادثه ابراز همدردی قربانيانخانواده های 

  .شودگرفته ،   در افغانستان مخصوصًای دنيا، جا


