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 بخش مھمی از طبقۀ سياستمداران و شبکه  ،»بشر دوستانه « بيست سال پس از وقوع فاجعه، رسانه ھا، انجمن ھای 

ه تفکر يگانه، توتسی ھا از ديدگا. ھای اسرائيلی ھمچنان فرانسه را به جرم شرکت در قتل عام روآندا متھم می کنند

مجرم بودن آنھا ھرگز ثابت . قربانی جنايت عليه بشريت بوده که توسط ھوتوھای طرفدار فرانسه صورت گرفته است

ھرگز نقش تبھکارانۀ قدرت ھای خارجی که .  توضيح داده نشد،نشد، ھرگز داليل پليدی که پشت اين کشتار جمعی بود

زمان آن فرا رسيده است که اين پرونده را از نقطۀ صفر .  اشگار نگرديد،فع بودنددر بر پا کردن چنين فاجعه ای زين

 .آغاز کنيم و شھامت گفتن را با تکيه به مدارک داشته باشيم و بگوئيم که تاريخ رسمی تحريف شده است

 : طرح می کندم فلم پرسش ھای ممنوعی را اين
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روآندا، پل  تشکل کرده است، که پيش از ھمه رئيس جمھور کنونیم رت خارجی رؤسای شورشگر توتسی راقد کدام

 کاگام جزء آنھا بوده است ؟

قصدی که به بزرگترين  کسی ھواپيمای رئيس جمھور جوونال ھابياريمانا را مورد اصابت قرار داد، يعنی سوء چه

 فريقای پس از جنگ دوم جھانی انجاميد ؟اکشتار جمعی در 

؟ تحت فشار چه کسی  ر دولتی مناسبات نزديک و غير متعارفی با جبھۀ ملی روآندا داشتندبرخی سازمان ھای غي چرا

 ساخت ؟ راه پيروزی را برای جبھۀ ملی روآندا ھموار) ١٩٩٣(توافقات آروشا 

 است ؟ جغرافيای سياسی اياالت متحده، بريتانيا و اسرائيل در اين رويدادھای فاجعه بار کدام ھدف

 : آدرس ويدئو

https://www.youtube.com/watch?v=-S9Fs-55Yy0#t=1369 

  

 :منبع 

http://www.mondialisation.ca/video-rwanda-20-ans-apres-lhistoire-truquee/5378108 

  

 تھيه توسط تاپدوک و آپوکاليپس فرانس. لم از ژولين تی و پل اريک بالنروف

  مرکز مطالعات جھانی سازی
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