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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٢
  

  دسيسه يا واقعيت: ١١سپتمبر 
  

، اکثريت محققين ظھور از ھمان روز به بعد.  در امريکا، جھان را تکان داد١١سپتمبر " تروريستی" سال قبل حادثۀ ١۴

. اين حادثه را به نظر شک و ترديد نگريسته و آن را زادۀ توطئه ھای امپرياليستی غرض تسلط بر جھان پنداشته اند

  .افغانستان آماج حمالت امريکا و متحدين قرار گرفته و يک دولت مزدور بر مردم تحميل گرديده است

 ١١خواه حادثۀ سپتمبر . ک سرآغاز تغيير در مسير سياست جھان بودر نيويارله بر برج ھای مرکز تجارت جھان دحم

ا خواه واقعيت داشت، در ھر دو صورت افغانستان قربانی شد و مردم آن اسير امپرياليسم يبر مبنای توطئه استوار بود و 

مردم ما بی . اره نشوندتن از ھم مينھان ما به خاک و خون نغلتند و يا آوھا روزی نيست که صد . و عمال آن گرديده اند

 مرتکبين ۀھم. افغان نبودند) آنھم اگر درست باشد(از عامالن حادثۀ تروريستی يک  ھيچ اجھت زجر می کشند، زير

  .شد نه افغانستان بی کس و کوی بود که عربستان سعودی مجازات می عرب بودند نه افغان و به جا می

شود که  پس معلوم می". ما اثری از القاعده در افغانستان نديدم" که  حتا افرادی خاينی مانند کرزی اکنون می گويد

حادثۀ سپتمبر . ژی تعرضی خود ساخته استي خيز ستراتۀی در فکر داشته و دارد که کشور ما را تختئامپرياليسم چيز ھا

مورد علت و يا  در سطح دنيائی ھم مورد ارزيابی قرار گرفته و موشکافان سياسی و نظامی، نظرات مختلفی در ١١

اما باالخره  پرده ھا پائين . ی اعمال شده تا حقايق آشکار نگرددفشار قابل توجھ. علل اين حادثه ابراز نظر می نمايند

، تحميل يک نظام ١١يکی از نتايج حادثۀ سپتمبر . د بردنخواھند افتاد و مردم جھان به حقيقت وقوع اين حادثه پی خواھ

  . ست که تا حال تدوام داردمزور در افغانستان بوده ا

د شد به نسرانجام به پيروزی و استقالل نايل خواھ. يوسيت را در خود جا ندھندأبه مردم خويش پيشنھاد می کنم که م

  .  که در راه مبارزه عليه دشمنان خارجی و داخلی استوار باشند شرط اين

 

 


