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   قتل عام را می پوشاندۀامريکا توطئ
  

ستثنای ضمير کثيف بی  تن در پنجوائی قندھار وجدان ھر انسان با وجدان را می آزارد به ا١۶فاجعۀ قتل عام 

 انفرادی معرفی نموده و از مردم - امريکائيان سعی می ورزند که اين حادثه را اتفاقی .  وجدانان داخلی و خارجی

 نه ،حامد کرزی کذاب َصرفاٌ برای بقای خود.  نمايندتلقی ن" واالی امريکا"را مبين ارزش ھای  خواھند که آن می

ی ريزد، اما خاينان مسلکی و فرومايگان تاريخ حادثۀ قتل عام را يک امر  اشک تمساح م،ترحم بر مردم خويش

دولت امريکا تالش دارد .  دارند که فرصت را نبايد از دست بدھيم طبيعی جنگ می پندارند و ھنوز ھم اظھار می

که چند دھد   مییکه شواھد گواھ که يک عسکر به اصطالح مريض را عامل اصلی اين قتل عام  شناخته در حالی

  .نده اين کشتار سھيم بوداتن عسکر طبق طرح قبلی در

که که عامل قتل عام يک تن مريض روانی بوده و به تنھائی مرتکب جنايت شده،  ھمه ادعا ھای امريکا مبنی براين

 مردم اين قريه به صراحت اظھار می.   تکذيب شده است،توسط  مردم ھمان قريۀ  پنجوائی که جنايت ارتکاب يافته

مردم به حامد کرزی .  دارند که آنھا چند عسکر و صاحب منصب امريکائی را در جريان عمليات کشتار ديده اند

 متذکر شدند که برای يک نفر نا ممکن است که اين به صورت اکيدرئيس جمھور شرف باختۀ نظام مستعمراتی کابل 

ده زنان و کودکان و مردان بی دفاع را بکشد و يک شخص نمی تواند در چھار اطاق داخل ش.  "جنايت را انجام دھد

سفارت امپرياليسم امريکا در افغانستان ."  اين کار از عھدۀ يک تن ساخته نيست.  در حين وقت به زنان تجاوز نمايد

و نظاميان وحشی اين کشور از ھر گونه جواب به اين اظھارات مردم  خودداری ورزيده و به منظور پنھان کاری 

  که امريکائيان او را عامل اصلی می دانند به امريکا انتقال داده تا مورد محاکمه قرار Balesنام  ه شخصی را ب

شود که نه  جنايت در خاک افغانستان صورت گرفته، اما قاتل در خاک امريکا به اصطالح محاکمه می.  گيرد

 شخص کامالٌ ساختگی خواھد بود و توان گفت که محکمۀ اين به يقين می.  شاھدی وجود خواھد داشت و نه سندی

که يک  زمانی.  کشتار چند تن افغان برای نظاميان وحشی امريکائی ارزشی ندارد. بعداٌ ھم خاموشانه رھا خواھد شد

کشور نتواند يک مجرم خارجی را به محاکمه بکشاند، اين امر نشادھندۀ حالت مستعمراتی و اشغال ھمان کشور 

  .    شود و نظام مستعمراتی ھم صالحيت چيز گفتن ندارد وسط اشغالگران سلب میاست که صالحيت حقوقی اش ت
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که مطبوعات  ينا بعد از.  مقامات امريکائی برای مدت يک ھفته اسم و ھويت قاتل و يا قاتالن را پنھان نگھداشتند

مقامات .  ر حمايت نمايدافشاء نمود، دولت امريکا تصميم گرفت که از او طور ديگ  Balesنام  ه را بنفر اسم يک 

مشکالت روحی و فاميلی داشته و در جنگ عراق از ناحيۀ سر صدمه   Balesرسمی امريکا اظھار داشتند که  

مقامات رسمی امريکا ھمچنان مدذکر شدند که قاتل خانۀ خود را از دست داده که اين ھم بر فشار .  برداشته است

جنجالی در زندگی شخصی خود نداشته و ادعای  Bales. دروغ ثابت شد اين ادعا ھا ۀھم.  روانی اش افزوده است

ادارۀ اوباما می کوشد تا حادثۀ .  که خانه ای خود را از دست داده، واقعيت نداشت زيرا خانه اصالٌ کرائی بود اين

ه مورد ک در حقيقت ھر کشوری.  ندازد نه خود جنگ و تجاوز راقندھار را بر دوش يک شخص بيقتل در پنجوائی 

  .چنين حوادث خونبار بار ھا  اتفاق می افتددر آنجا ش به يغما رود، منابع و ثروتتھاجم قرار گيرد و 

که وحشيان ناتو کشور ما را در  تا زمانی.  ن و مزدوران شان از کشور ماسته دور انداختن متجاوزايگانه راه، ب

که استقالل و  مسند قدرت نگھداشته شوند و تا زمانیکه مزدوران افغانی بر  اشغال خود داشته باشند، تا زمانی

  .   ھم باشيم، بازحاکميت ملی افغانستان احياء نگردد، بايد منتظر ھمچو حوادث خونبار 

  

   

 

 


