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 موميا ابوجمال

  ارسالی مجلۀ ھفته
  ٢٠١٩ مارچ ٣٠

  

 متجاوز کيست؟
در » کريست چرچ«داد که چگونه او به دو مسجد در شھر  لم زنده در اينترنت از منظر سوءقصدکننده نشان میيک ف

اتل تعداد زيادی زن و مرد و حتا کودک را کشته و زخمی فرد ق. نيوزلند حمله برده و حمام خونی به راه انداخته است

کرده بود و از آنجا که روی کالھخود خود دوربينی نصب کرده بود تعداد زيادی از بينندگان اينترنت شاھد بودند که اين 

  .عام ھولناک چگونه صورت گرفت قتل

  

مسلمانان به اروپا » تجاوز« فاشيستی که در اينترنت پخش شد به اصطالح ۀکمی قبل از آن به وسيلۀ يک ھجونام

 The Great   توطئه بودۀی فرانسوی را که از ھواداران فرضي»رنو کامو«اين ھجونامه شعار . محکوم شده بود

Replacement ن اود که جايگزينی مردم مسيحی اروپا را از طرف مھاجريعنی تعويض بزرگ، سرتيتر خود کرده ب

  .داد مسلمان ھشدار می

ی ئ اين ھجونامه طبق کليه گزارشات موجود يک فرد سفيدپوست و يک ناسيوناليست استرالياۀسوءقصدکننده و نويسند

مپ را مريکا دونالد تراجمھور اياالت متحده  يسئاو ر. ن مسلمان نموده استااست که خود را وقف مقاومت عليه مھاجر

را رقيق کرد و  ًمپ اين سوءقصد ضداسالمی را محکوم کرد ولی عمال آنالبته تر. داند می» احيای ھويت سفيد«نماد 

يک گروه کوچک از مردم با مشکالت «مسأله تنھا بر سر . داند ای نمی  سفيد را خطر رشديابندهۀبينی سلط گفت که جھان

  ».بزرگ است
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زلند از سفيدپوستان مھاجر اکثريت جمعيت نيو.  جزيره در جنوب شرقی اقيانوس آرام تشکيل شده استنيوزلند از دو

گردد، امروز در  ھا برمی شان به پولينزی ۀ آنجا، بوميان مائوری، که ريشۀکه ساکنين اولي  تشکيل شده در حالیانگليس

جيمز «ھمراه کاپيتان ھا  یئ اولين اروپا١٨تا در قرن  سال در آنجا زندگی کرده بودند ۵٠٠ھا حداقل  آن. اقليت ھستند

ھای  به دنبال جنگ.  پا به آنجا نھادند و از اين تاريخ تاراج سرزمين و استثمار بوميان آنجا آغاز شدانگليس» کوک

نان امروز تعداد آ.  ھزار نفر از بوميان محلی جان سالم به در بردند١٠٠ھا تنھا  يان عليه مائوریئ اروپاۀکشورگشايان

  . ھزار نفر اعالم گرديده٢٠٠

ًی تعلق دارد، کامال ئھای اروپا  ميليون نفر جمعيت که اکثريت مطلق آن به ريشه۴٫۵حال در کشوری مانند نيوزلند با 

  .واقعی ھستند» نامتجاوز«روشن است که چه کسانی 

او دستگير شد و به خاطر .  رسيده اند ساله به قتل٢٨ نفر به دنبال سوءقصد اين جوان ۵٠بنا بر آخرين گزارشات 

  .شناسد، در مقابل دادگاه قرار خواھد گرفت می» کشتار کريست چرچ«را به نام  جنايت از سر نفرت که جھان اکنون آن

  

 دنيای جوان: منبع

  تتارنگاشت عدال

  


