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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠۵
 

  کشتار در الس وگاس

 
  

ونت دھد، اما در عمل ھم در داخل وھم در خارج خش امريکا برای ھر کشور ديگر درس حقوق بشر و صلح جوئی می

قوای متجاوز امريکا در خارج اين کشور مردم بيگناه را نکشند و روزی ھم  نيست که که روزی نيست . خلق می نمايد

به حادثۀ کشتار الس وگاس شھر قمار امريکا متوجه شويد که يک درنده خوی . ده ھا تن در داخل امريکا کشته نشوند

آيا اين يک انتقام آسمانی است که سر . را زخمی ساخته است تن ۵٢۵ تن را به قتل رسانيده و بيش از ۵٩مسيحی 

  .شود؟ طبقۀ حاکم امريکا بايد بياموزد که شرط اول اندرز دادن به ديگران، اصالح خودی است امريکا نازل می

 تن را در يک کنسرت در ۵٩امريکا او را تروريست نمی خواند، گزارش ھا حاکيست که يک تروريست مسيحی که 

 ٣٢تروريست مسيحی از منزل . تعداد زخميان اين جنايت غير قابل شمارش است. شھر الس وگاس به قتل رسانيده است

ًن را قبال اين نوع شکار انسا. يک ھوتل مردم را نشانه گرفته و تراژيدی را خلق نمود که در تاريخ امريکا سابقه نداشت

کار بستند و اکنون ھم در عراق و افغانستان ه مھاجران سفيد در ساليان اول مھاجرت به قارۀ جديد عليه سرخ پوستان ب

ًيک نفر را می کشد، او را فورا تروريست خطاب می نمايند و مطبوعات " مسلمان"که يک  زمانی. به کار می بندند

 تن را ۵٩مقامات امنيتی امريکا در مورد اين جناور  که . ان را تبليغ می کندامريکا ھم متواتر تروريست بودن آن مسلم
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طبق معمول اين گفتار فقط برای تبرئه . در الس وگاس نابود ساخت می گويند که او تکليف روانی داشت و مريض بود

  .  کردن يک امريکائی حيوان صفت است

  .دانيم ۀ مريض امريکا میما ازين حادثۀ وحشت آور متأسفيم و آن را زادۀ جامع

  

 

 


