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 ۴٠نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١١ سپتمبر ١۴

  

  ، او پر ھيوادونو د تيري پلمه١١سپټمبر 
 

 نيټه بريدونه تر سره ١١پټمبر په له ھغه مھاله چې د القاعده لخوا د امريکا پر سوداګريزو برجونو او پنټاګان د س

له بريدونو سمدستي وروسته، د امريکا ولسمشر جورج بوش اعالن وکړ چې يا . شول، پوره لس کاله تيريږي

دغو ترھګريزو بريدونو درې زره بې ګناه انسانان ووژل او زرګونه کورنۍ يې د ! زموږ سره يا زموږ دښمنان

خ کې د لومړي ځل لپاره د امريکا په څير د ستر او پانګه وال ھيواد حيثيت او په تاري. وير او ماتم په ټغر کښينولې

امريکايي چارواکو د دغو بريدونو د تر سره کولو لپاره القاعده شبکه مجرمه . اعتبار له خاورو سره خاورې شو

 د سړې جګړې پر وګڼله، ھغه ترھګريزه شبکه چې د اتيايمې لسيزې په پای کې د امريکا د متحدو ايالتونو لخوا

  . مھال د شوروي اتحاد پر ضد جوړه شوې وه

 د غچ اخيستنې په لومړي ګام کې افغانستان په نښه کړ، ځکه د القاعده شبکې مشر ١١امريکايي چارواکو د سپټمبر 

 ورکړ، جورج ډبليو بوش پر افغانستان باندې د بريد کولو امر. و» ميلمه«اسامه بن الدن په افغانستان کې د طالبانو 

دا له القاعده څخه د غچ .  کال د اکتوبر په اوومه نيټه د امريکايي الوتکو بمباري پر افغانستان پيل شوه٢٠٠١چې د 

  . اخيستنې او د ترھګرۍ ضد جګړې تر نوم الندې پر ھيوادونو د تيري کولو پيالمه وه

لتونو لخوا د ترھګرۍ ضد جګړه ھغه پلمه د سترو پانګه والو ھيوادونو او په ځانګړي توګه د امريکا د متحدو ايا

 کال کې د امريکايي سرتيرو د ٢٠٠٣عراق په . وه چې دغو ھيوادونو له افغانستان وروسته پر عراق بريد وکړ

د عراق شخړه ال . ټانکونو، جنګي الوتکو او د مرميو په باران کې وسوځيد او لسګونه زره عراقيان ووژل شول

رسيدلې نه ده چې پانګه والو ھيوادونو پر ليبيا بريد وکړ، څو له افغانستان او عراق وروسته په ليبيا کې د پای ته 

  . وينو حمام جوړ کړي

 ١١ د لس کلنۍ په درشل کې اعالن وکړ چې له سپټمبر ١١د ناټو سازمان مشر انډرس فو راسموسن د سپټمبر 

راسموسن په دې ښه پوھيږي . ريز سازمانونه له منځه تللي ديوروسته نړۍ زياته خوندي شوې او يو شمير ترھګ

 له پيښې وړاندې زياته خوندي وه او له ھغې وروسته ھغه ھيوادونه چې ھيڅکله د ١١چې نړۍ د سپټمبر 

ترھګريزو بريدونو شاھد نه وو، اوس د ترھګرو تر بريد الندې راغلي، دا په دې معنا ده چې ټيکاو او خونديتوب 
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 له منځه تللی، خو ھغه د دې لپاره چې د ناټو او سترو پانګه والو ھيوادونو د جنايت او ظلم څيره پټه په نړۍ کې

  .کړي، مجبور دی چې دروغ ووايي

زياتره ھيوادونه د ترھګرو تر . ھمدا اوس د نړۍ داسې لويه وچه نشته چې په کې د ترھګرۍ لمبې بلې نه وي

لونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ترھګرو په بريدونو کې زرګونه بې بريدونو الندې راغلي او په تيرو لسو ک

دا چې راسموسن پر دغو ټولو واقعيتونو سترګې پټوي، ھغه او نور ياران يې غواړي چې . ګناه انسانان وژل شوي

له د په داسې حال کې چې ناټو او ستر پانګه وال ھيوادونه په خپ. ناټو په خپلو عملياتو کې بريالۍ ښکاره کړي

ترھګرۍ اصلي زيږنده ګڼل کيږي، دوی به څرنګه وکړای شي نورو ھيوادونو ته ټيکاو او خونديتوب ورپه برخه 

څو چې د ناټو سازمان موجود وي او په امپرياليستي ھيوادونو کې نظامونه بدل نشي، تر ھغو به له دې کبله تر . کړي

واښ او د ترھګرۍ ضد جګړه به پر خپلواکو ھيوادونو د تيري ترھګري د نړۍ د بيوزلو ھيوادونو لپاره تر ټولو ستر ګ

  .       کولو اصلي پلمه وي، ځکه ترھګري او امپرياليزم د يوې سکې دوه مخه ګڼل کيږي

 

 

 

  


