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Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
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Η άνευ προηγουμένου επίθεσης στα γραφεία του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, και η
ταυτόχρονη ομηρία σε εβραϊκό παντοπωλείο στο Παρίσι είναι από τα ποιο τις ποιο
αιματηρές επιθέσεις της ισλαμικής τρομοκρατίας.

Η Γαλλία και ολόκληρος ο δυτικός κόσμος έμεινε έκπληκτος από την επίθεση και αυτός
ήταν ο στόχος των τρομοκρατών, να σοκάρουν τον πλανήτη, όπως συνέβη και το 2001 στις
ΗΠΑ.

ΟΙ τζιχαντιστές έχουν βάλει ως στόχο τους να αιματοκυλίσουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες και να μεταφέρουν τον πόλεμο από την μέση ανατολή και στην Ευρώπη.

Πολύ δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα γιατί αυτοί οι νέοι αποφασίζουν να γίνουν
εκτελεστικά όργανα και να σκοτώσουν όσους περισσότερους μπορούν στο όνομα του
Μωάμεθ και να στρέφονται κατά της κοινωνίας που ζουν με τόσο μεγάλο μίσος.

Η δύση πρέπει να απαντήσει στην νέα τρομοκρατία που οργανώνουν ισλαμικά καθεστώτα
και οργανώσεις.

Η ανεκτικότητα που δείχνουν οι δυτικές κοινωνίες εκλαμβάνεται τελικά ως αδυναμία και
αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Όταν στις μεγάλες πρωτεύουσες θα είναι δύσκολο να οργανωθούν κτυπήματα από τους
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ισλαμιστές θα επιχειρήσουν να διασπείρουν τα κτυπήματα τους σε ολόκληρο τον δυτικό
κόσμο που θεωρούν εχθρό του ισλάμ.

Το θέμα αφορά όλους μας καθώς μεγαλώνει εντός των τειχών της Ευρώπης και
καθοδηγείται από κέντρα τζιχαντιστών στη Συρία, το Ιράκ, τον Λίβανο, το Πακιστάν, το
Αφγανιστάν και την Υεμένη. Τα εκτελεστικά όργανα φανατίζονται έχοντας ως έπαθλο την
ανακήρυξή τους ως μάρτυρες του Ισλάμ και μια θέση δίπλα στον Μωάμεθ. Αυτό τους κάνει
να θέλουν να πεθάνουν αφού πρώτα σκοτώσουν όσους περισσότερους «άπιστους» και
«εχθρούς» του ισλάμ μπορούν.

Είναι φανερό ότι αυτός ο πόλεμος των τζιχαντιστών έχει γεωπολιτικά, οικονομικά και
ερείσματα εξουσίας που θέλουν να αποκτήσουν στις περιοχές της νότιας μεσογείου και
στην μέση ανατολή.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει σιωπηλή στα σχέδια των τζιχαντιστών καταδικάζοντας και
μόνο τις ενέργειες των τρομοκρατών συλλαμβάνοντας ή σκοτώνοντας τους δράστες. Δεν
μπορεί να περιμένει πότε θα γίνει το επόμενο κτύπημα, ούτε να αφήσει να εξελιχθεί σε
έναν ακήρυκτο πόλεμο μεταξύ κοινωνιών εντός της Ευρώπης.

Ενέργειες υπάρχουν πολλές και πρέπει να τις κάνουν όλες.
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