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   سياسی هفتهۀتبصر

 

 ٢٠٠١مبر سپت١١ تروريستی ۀحادث
 

تان آزاد ـ آزاد افغانس"پورتال .   هفت سال ميگذرد٢٠٠١مبر سپت١١ ضد بشری ۀاز حادث
معمای .  ويد اين جنايت را محكوم نموده و به بازماندگان قربانيان آن تسليت ميگ"افغانستان

تيوری های مختلف توطئه  جريان آن حادثه .  مبر هنوز حل نشده است سپت١١تروريستی روز 
نه تنها محققين .  را زير بحث ميگيرد و آنرا از زوايای متفاوت مورد ارزيابی قرار ميدهد

ا و افراد  را در سازماندهی يك تعداد سازمان ه  بلكه دولت امريكا و،سازمان تروريسی القاعده
 . د شريك ميدانن١١ تروريستی سپتمبر ۀحادث

 
 آامل آگاهند و ضرورتی به بازگوئی آن احساس ١١ـ٩ تروريستی ۀهموطنان ما از  حادث 

 يكی ازين درس های سرنوشت .ن بدست آورد از آ ایاما ميتوان درس های آموزنده.  ودنميش
 بهانه و تجاوز را ۀگرفتن حيات مردم، زمينم سياسی بوده است آه با بازيچه ساز عروج اسال

 .های امپرياليستی ميسر ساختبرای آشور
 

ش آشور افغانستان و عراق وحشيانه حمله نمود تا عط امريكا با استفاده از اين فرصت به دو
سازمان تروريستی القاعده آه .  ها هزار تن فروآش آندر با شهادت صدحكمرانان اين آشو

روزی از حمايت امريكا برخوردار بود، هنوز دست نخورده باقی مانده است، اما هموطنان 
روزی نيست آه .   جهت جان می بازند و می ميرند امريكا و ناتو بییمظلوم ما در زير بمب ها

بی بی سی از قول .  ك و خون نبيند و يا خانه اش ويران نگرددمادری فرزند دلبند خود را در خا
 :عمرو الشويكی يكی از تحليگران عرب چنين گزارش داد

اين نوع برخورد .  به برخورد يک جراح با سرطان شباهت داشتدخالت آمريکا در افغانستان بيشتر« 
به عبارت . بجای اينکه زخم را ريشه کن کند، منجر به آن شد که ميکروب به ساير اجزای بدن سرايت کنند
   .»ديگر، دخالت آمريکا باعث شد تا شبکه های کوچک القاعده در ديگر مناطق جهان پراکنده شوند

تجاوز .  فاسد و خائن در افغانستان يكی ديگر از نتايج اين مصيبت بود، نصب يك نظام ضد ملی
های متجاوز، با براه انداختن انتخابات و  خواهش خود و با تفاهم ساير آشورگران اجنبی طبق

لويه جرگه های تقلبی، افراد قاتل، دزد و جاسوس را بر آشور ما تحميل آردند، نظام ضد 
نگال شرير ترين انسان ها تان حاآم ساختند  و مردم  ما را در چمردمی و ضد ملی را در افغانس

  .دانداختن
 

 تروريستی ۀيج مصيبت بار حادثادامن زندن اختالفات قومی، مذهبی و نژادی يكی ديگر از نت
ديگر استعمال يکعليه  را  بوش، بايد اقوام افغانستان بر حسب دوآتورين جورج.مبر است سپت١١
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هويت افراد و سازمان هائی آه در خدمت .  در تمام سطوح دامن زدنمود و اختالفات را
 . تاريخ با اين خفاشان  بطور شايسته معامله خواهد آرد. ين قرار گرفته اند،  آشكار استمتجاوز

 

.   آار متجاوزين بر آشور ماستِءقهرمان سازی و تحميل افراد خائن و بی هويت بر مردم ما جز
سطح نگاه ترين اهند آه ما را از نگاه مادی و معنوی در پائين امپرياليست ها صرف ميخو

متجاوزين با اجير ساختن عده ای از .  باد دهندا را پامال سازند و عزت ما را بردارند،  غرور م
 . فاسق ترين و شرير ترن انسان ها، ضربات خود را بر  ما وارد آرده اند

 

با .  مبارزه و تسليم ناپذيری در تمام سطوح استد، تدوام نموز آدرس با ارزشی آه مردم ما می
تا وطن اشغالی خويش را از شر ، همه مايوسيت ها و ناتوانی ها، مردم ما آماآان مبارزه ميكنند 

  . دهندباشغالگران و مزدوران آنها نجات 
 !د بودا خواهمردم مبارز م قيت از آنِ به حكم تاريخ، موف                                            

  
 
 
 
 


