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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١٧
 

 نقش سياست در قتل عام اورالندو
مطبوعات . رود میشود که حادثۀ جنايت آفرين در اورالندو سياسی شده  از خالل گزارشات مطبوعاتی چنان معلوم می

نند امريکا و دستگاه ھای امنيتی اين کشور  سعی می نمايند که بی کفايتی خود را در پخش معلومات ضد و نقيض بپوشا

تا حال معلوم نيست که چرا حمله و جريان قتل عام در  کابارۀ ھم جنس بازان طوالنی . کنندتا مردم عليه آنھا اعتراض ن

 . ين شھر نتوانستند زودتر به محل حادثه بروندشد و چرا نيرو ھای امنيتی ا

شبکه ھای تلويزيونی با يک عده از شاھدان صحنۀ جنايت در اورالندو مصاحبه کرده که ديدن و شنيدن آن انسان را به 

قاتل صدا زد که "طور مثال، دو تن از سياه پوستان که در صحنه حاضر بودند، گفتند که ه ب. دھد نتايج ديگری سوق می

ھدف من دولت . ا سياه ھا کاری ندارمبقاتل بار ديگر گفت که من . ر ميان شما سياه ھا است، دو تن جواب دادند که بلید

علق ندارد، بلکه مربوط به ھم که اين کاباره به دولت امريکا ت با وجودی". امريکا است که کشورم را بمباران می کند

قاتل موضوع سياسی بوده  که او را وادار " عمر متين" از انگيزۀ ھای بازان است، اما نشان دھندۀ اين است يکیجنس 

  .  نموده استعملیبه ارتکاب چنين 

خواھی نخواھی تجاوزات پی در پی  امريکا در افغانستان و شرق ميانه و کشتار مردم بی گناه درين کشور ھا، 

در داخل امريکا ھم .  احساسات مردم را جريحه دار می سازد و يک عده را وادار به اقدامی غير قابل تصور می کند

دست ه ين حادثۀ دلخراش بھره برداری نمايند و برای خود شھرت کاذب  باسياست بازان اين کشور می کوشند که از

  .بياورند

 اين اتیکه به اجندای سياسی و انتخاب مپ بی ارزش است، مگر اينا ترلری وي ريختن خون  ده ھا تن در اوالندو برای ھ

يکا در و افغان ھا طور خاص در امرشود که مسلمانان در مجموع   شنيده می. دو پديدۀ سرمايه داری امريکا کمک نمايد

که ھر   آور شد زمانیبايد ياد.  روزی ھدف انتقام جويانۀ متعصبين سفيد قرار گيرند برند که مبادا اضطراب به سر می

الکن اگر يک عيسوی مرتکب عين . می گويند" تروريست اسالمی"شود، به او  مرتکب جرمی می" مسلمان"فرد 

  . است" اين يک حادثۀ منفردانه"خطاب نمی کنند، بلکه صرف می گويند که " تروريست عيسوی"او به جنايت شود، 

تعصب در م می توانيم از ال به الی کتابھا بدان پی ببريم، می دانيم که کسانی که امريکا را از نزديک می شناسند و ما ھ

  . ثير نباشدأ بی تکشتار ھائیشايد ھمين طرز ديد ھم در خلق ھمچو . تار و پود حيات امريکا دخيل است
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