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  را ٢٠٠١ سپتمبر ١١فاجعۀ   و مجريانطراحان
  ! محکوم می کنيم 

  
مورد حمله قرار  در نيويارک  امريکاھای دوگانۀ مرکز تجارت جھانی چنين روزی آسمانخراش  درھشت سال قبل

اعضای ارشد  دانست که القاعده را عامل اين فاجعه دولت امريکا . دندش، ھالک  نفر٣٠٠٠که بر اثر آن حدود گرفت 
در مورد واقعيت اين رويداد . نستان اقامت داشته و مورد تفقد حکومت طالبان قرار داشتندآن در آن زمان در افغا

 بن  اسامهالقاعده تحت رھبریًمثال دولت امريکا و جھان غرب به اين باورند که . ی وجود داردض ضد و نقينظريات
 اليکه عده ای دگری، به شمول در ح.به او کمک رسانيده اندالدن در اين قضيه دست داشته و تروريست ھای عرب 

دليلی که .  توسط خود دولت امريکا طرح و تطبيق شده استحادثهند که اين  معتقد، و غربی ھايھائ امريکایبعض
ًدستۀ دومی می آورد اينست که امريکا با تطبيق اين پالن، مخصوصا با اشغال عراق و افغانستان تسلط خود را در 

گذشته از اين با .  استپھن کردهه بسط و عمق بيشتر داده  و آنرا تا آسيای ميانه مناطق نفت و گاز خيز شرق ميان
ھای آسيای ای نفتی قرار دارد، اينک در کشورسازی و شرکت ھ الحسسياست نظاميگری که در خدمت صنايع 

وجود آورده و رقبای خود مثال فدراسيون روسيه، چين و ايران را در ه  و افغانستان پايگاه ھای نظامی بمرکزی
ھفتم  متحده به تاريخ ضالع ا٢٠٠١ سپتمبر ١١در قبال فاجعۀ .  نظاميگری خود گرفته است ھایمحراق سياست

 ١٠٠بر افغانستان تجاوز کرده و در طول اين ھشت سال بيشتر از به بھانۀ جنگ با تروريزم ،  ھمان سالاکتوبر
 ً مخصوصا در جنوب و شرق، زيادی را و قصباتءقراعالوه بر اين .  است رسانيدهشھادت ما را به ميھن ھزار ھم
 و يک زير پا ما را ملی استقالل و حاکميت ھمچنين .ه استھم بمباران کرده و به تل خاکستر بدل ساخت پي،مملکت

  . را بر مردم افغانستان تحميل کرده استدولت دستنشانده
م می نمايد،  سپتمبر اعال١١فاجعۀ  بازماندگان در حاليکه ھمدردی خود را با "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ال پورت

 ، نظامیگان و زخم برداشتگان اين حادثه، مانند مردم افغانستان قربانی سياست ھای اقتصادی کشتبدين باور است که
ھر کسی که پورتال معتقد است که .  رحمانه کشتار می شوندد که چنين بینو برتری خواھی دولت امريکا می باش

.  کرده است، مرتکب جنايت عظيمی شده است که بايد محاکمه گرددء سپتمبر را ريخته و آنرا اجرا١١طرح فاجعۀ 
ين خونھای ريخته شده گريبان پورتال در حاليکه مسببين اين حادثۀ المناک را محکوم می کند، باور دارد که ا

  . را گرفتنيستا و تروريست ھای القاعده و طالبانمداران مفتن اياالت متحدۀ امريکسياست
  

   !٢٠٠١ سپتمبر ١١شنود باد روان قربانيان فاجعۀ خ
  

  !و تجاوزکاران جنگ افروزان مرگ بر 
  

  !خروشنده باد مبارزات آزاديخواھی مردم افغانستان


