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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١۵
 

 وحشت در اورالندو

  
 

ع مرتکب جنايت وحشت بار در شھر اوالندو واق" عمر متين"يک جوان نگون بخت افغان االصل امريکائی  به اسم 

ثيرات مذھبی أدر زير تگويا اين جوان منحرف . ايالت فلوريدا در امريکا گرديد که خود و ده ھا تن را به ھالکت رسانيد

فاميل داغديدۀ اين انسان برباد رفته از .  آفريد که در تاريخ امريکا سابقه نداشته استیداعش با ماشيندار و تفنگچه وحشت

شايد نوع .  قتل عام می کند و صد ھا فاميل را در خون می نشاند شانروزی فرزندسير فکری پسر شان خبر نداشتند که 

  .ثير نبوده باشدأزندگی و بی عدالتی ھای اجتماعی در امريکا ھم در طرز فکر اين جوان بدبخت بی ت

امريکا نظير ، ايالت فلوريدا در امريکا، شاھد خونبارترين حادثۀ جنائی بود که در تاريخ ٢٠١۶ جون ١٢روز يکشنبه 

که متولد امريکا است، با  ماشيندار داخل " عمر متين"  به اسم  تبار سالۀ افغان٢٩يک جوان مصظرب . نداشته است

  تن را به قتل رسانيده ۴٩مذھبی  اش "  اعتقادات"بر مبنای گويا يک کابارۀ  ھم جنس باز ھا در شھر اورالندو  شد و 

جريان خلق وحشت، متين در . تن ديگر را زخمی ساخت که خودش ھم سر انجام در برخورد با پوليس کشته شد ۵٣و 

ين اواخر از طريق تبليغات  اگروه ھای تروريستی داعش و القاعده در. فون زد که او از وفاداران داعش بودبه پوليس تيل

 از آنھا برای مقاصد انتحاری و تروريستی استفاده می   غربی به دام می اندازند وھایانترنتی جوانان را در کشور

  .نمايند

 روش امپرياليستی کشور ھای غربی و اشغال سرزمين ھای فلسطين توسط اسرائيل ھم در خلق داعش و القاعده نقش 

 که تجاوزات پی در پی غرب در شرق ميانه و نابودی عراق، ليبيا و سوريه عاقبت دامنگير خود شان شد.  داشته است

 ه،در داخل کشور ھای غربی، تعصبات عليه مسلمانان در ساحۀ کار و تعليم و تربي. کردند ھرگز تصور آن را نمی
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داری اين دو برجوانان آسيب پذير مسلمان را بيشتر در دامن داعش و القاعده انداخته و بھترين زمينه را برای بھره 

کمترين مسؤوليتی در انحراف ذھنی و ارتکاب جرم پسر "  نعمر متي"فاميل . سازمان تروريستی مھيا ساخته است

 مردم جھان از عمق  اين حادثۀ دلخراش ۀجو شود تا ھم و  اين حادثه جستعلل و عواملبايد . تروريست شان  ندارند

  .آگاه گردند

ر تسليت گفته و اين تحمل و استواری می خواھم و به فاميل ھای قربانيان اين حادثۀ دھشت با" متين"به فاميل داغديدۀ 

  .  جنايت را به شدت محکوم می نمايم

  

   

  

 

 

 
 


