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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ١٢
 

 سپتمبر  ١١افغانستان قربانی 
 بھانه برای ، سياست جھان را تغيير داده  و بھترين٢٠٠١ سال ١١حمالت تروريستی به امريکا در روز سپتمبر 

افغانستان اولين کشور اسالمی بود . امپرياليسم شد تا به توسعه طلبی خود ادامه دھد و کشور ھای اسالمی را درھم بکوبد

يرانی کشور ما ادامه و سال است که امريکا به تجاوز و ١۵مدت . که قربانی اين توطئه شد و مورد تجاوز قرار گرفت

ۀ تروريستی به در حمل.  ما کشته شده و کاشانه ھای شان ويران شده استانھموطنز ارنتيجه ھزار ھا تن  دھد که دمی

  .شود دھد و مجازات می  سھيم نبود، اما کشور ما بی جھت قربانی میامريکا، ھيچ افغانی

با . گروه تروريستی القاعده که خود ساخت امريکا و برتانيه بوده است، ضربۀ محکمی بر پيکر امريکا وارد کرد

ستادن تروريست ھای مسلکی و ضربه زدن به امريکا، حيثيت اين کشور در انظار جھان  به خاک برابر گرديده  و فر

که امريکا ھدف تروريست ھا بود و متحمل  باوجودی. اعتبار امنيتی اش توسط چند تن تروريست به نابودی کشانيده شد

  .دھند ال قرار میؤاھل خبره بی خبری استخباراتی امريکا را مورد سخساره شد، اکثر 

 تروريستی سپتمبر ۀشود، چطور نتوانست توطئ گاه میآل يک فرد ز دستگاه استخباراتی امريکا که از داخل مناين که

  قبل میين خصوص وجود دارد که مھمترين آن اين است که امريکای بوش  از ا را کشف نمايد؟ نظرات زيادی در١١

فتد تا زمنيه برای توسعه طلبی اين کشور مھيا وين است، اما گذاشت که اتفاق بي در حال تک ایدانست که چنين فاجعه

 تروريست ھا عرب بودند و ھيچ افغانی ۀکه ھم به ھر صورت، افغانستان اولين قربانی اين حادثه شد، در حالی. شود

که عربستان سعودی مجازات شود، کشور ضعيف و بی پشتوانۀ ما  ينعوض ا. درين حملۀ ترور يستی شريک جرم نبود

  .را مورد تجاوز قرار داد تا انتقام خود را  بستاند

اين ۀ نتيج. که کدام کار مفيدی انجام داده باشد  سال است که  امريکا و ناتو در گودال افغانستان بند مانده بدون اين١۵ 

امريکا دل خوش کرده است که نصب يک تعداد اوباش .  که تا حال ادامه داردھمه بربادی، ھزاران کشته و ويرانی بود

  .نتيجه ھم ھمين است که می بينيم. و مزدور در رأس ھرم سياسی افغانستان، برايش موفقيت آورده است

  .برای حصول آزادی، قيام سرتاسری مردمی حتمی است و اال بردگی را بايد پذيرفت

  

   

 
 


