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  کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ١٩

 سم استير مشوق تروکايامر
سم يمبارزه با ترورث علمبرداريح  کرده است تا خود را منیکا سعي، امر ٢٠٠١مبر  سپت١١ یستيتروراز زمان حمالت 

  .  دھد یسم را توسعه ميو آگاھانه ترور انهيخفکا است که مين امريقت، ايالکن در  حق. دي نمایمعرف

 یالملل نيزبان کنفرانس بي میشيک حرکت نماي در ی فرور٢٠د روز يسفدھند که قصر  ی جھان گزارش می ھایخبر گزار

ھدف  . کشور جھان شرکت خواھند کرد٦٠ رھبرانز خواھد بود که در آن ي خشونت آم"ی گریمورد مبارزه با افراط"در 

دن ير الھام بخشان آنھا ديان خشن و حاميافراط گرا  از اقدام یري جلوگی برایالملل نيب  ویمل ید بر تالشھايکأن کنفرانس تيا

در  با .ز اعالم شده استي اقدامات خشونت آممتشبث شدن بهن کشور جھت يکا و خارج از ايدر امر یئا گروھھايبه افراد 

 در واشنگتن یشين تجمع نماي، از در سراسر جھاني خشونت آمیائسم و افراط گريترورش يرو به افزاد ي تھدداشتنظر 

  . شده استده گرفتهيناد ین اجالسيمحقق ساختن ھدف چن ی برایاصلد ي اما کل. رسد یمعقول به نظر م

 ۀھم . از مخلوقات خودش استیکي ی ضد بشرۀدين پديرا ايکند، ز ینمسم ي تروریابيشه ي به ر ین توجھيکمترکا يامر

ما .  استیننش در سطح جھايکا و متحدي عملکرد امرۀجي نتا سھواً ي و  عمداً یستي تروریدانند که سازمان ھا یمردم جھان م

داعش از عراق برخاسته .  را  سبب شده استیباربت يج مصيم که تجاوز به عراق و انھدام آن کشور چه نتاي کنیمشاھده م

ه ي علی عدالتیست؟  بيکا به عراق ني تجاوز امرۀجين  نتيا ايآ. ده استيشه دوانيجھان به سرعت ر ر نقاط منطقه ويو به سا

ھر معلول، . کاستي امریستي از عملکرد تروریگري دۀل نمونيات اسرائي چون و چرا از جنایت بي حمان ويمردم فلسط

کند،  یت مي مختلف حمای به بھانه ھای عدالتیکا از بي در جھان حاکم است و امری عدالتیکه ب یتا زمان.  داردیعلت

ن کشور بدبخت يا است که حالت زار ايبيعمور ل کشور می قصدیگر نابوديمثال د. ابدي یکند و توسعه م یسم  رشد ميترور

ه يکا عليکه به کمک امر یخود را از جنگارب  تجۀ داعش بخش عمدیستھايتروره سازمان يدر سور. مي نمائیرا مشاھده م

سم را توسط يق تروري و تشویگري از وحشیگري دۀتجاوز به  افغانستان نمون.  دست آورده استه نظام اسد به راه افتاده، ب

   .  رساند یکا به اثبات ميمرا

  . نخواھد بودش ي بیبيسم بودن فري نابود نشود، ھر گونه تظاھر به ضد ترور نگردد و بعداً یسم شناسائيا علل تروريتا علت و 


