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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

Sequoyah De Souza Vigneswarenنوسينده : 

  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر: برگردان از

  ٢٠١٧ می ٢٩

  

   ترمپ به سوی جنگ و ترور–رھنمای ِمی 
  

يژيک ، اما زير عنوان نام بشر اکثريت کشور ھای اسالمی شرق ميانه را به منظور منافع شخصی و سترات .١

  . دوستانه بمباران کنيد، به وحشت اندازيد و قصابی نمائيد

 کامل را برای خلق گروه ھای ۀبدينوسيله دستگاه امنيتی و زيربنای دولتی را منھدم نموده و زمين .٢

 .تروريستی آماده ساخته تا عمل نمايند

لوژی کسانی را دارند ئوای تروريستی را که عين ايدمسلح سازيد، آموزش دھيد و تمويل نمائيد آن گروه ھ .٣

 . که عليه آنھا می جنگند، الکن آنھا را شورشيان بناميد

 .صد ھا ھزار پناه گزين را خلق نمائيد .۴

که بمباران شما اين حالتی را آورد که   نگذاريد که تعداد زيادی از پناه گزينان داخل شوند، علی رغم اين .۵

 .  دوستانه بودنظر به ادعای تان بشر

 نظامی آنھا که القاعده و داعش ناميده می/لوژيکئو اسلحه به سعودی ھا و نمايندگان ايدشدر مورد فرو .۶

 . شوند، خاموش باقی بمانيد

لوژی ئوقربانی ھمان نوع حملۀ وحشتناک تروريستی شويد که توسط کسانی  ارتکاب می يابد که عين ايد .٧

 .  در شرق ميانه از آنھا حمايت می کندرا داشته و پول، اسلحه و آموزش ما

 آنھا مسؤول، ملزم و وابسته  پنداشته ۀا مالمت کنيد و متيقن شويد که ھماسالم و مسلمانھا را در ھر ج .٨

 . شوند

 . ن را مالمت و قربانی کنيد، خصوصاً چشم نسواری ھا راامھاجر .٩

ه ی ما را بأيسم، سعی کنيد که رين وقت مسلح ساختن، تمويل کردن و حصه گرفتن  در ترورعبعد، در  .١٠

 .وريد که  ادعای مبارزه عليه تروريسم را داريمآدست 
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حيث  و نگذاريد که طبقۀ حاکم طور بدبينانه از حيات قربانيان من. ی تان به دروغ ھا پاداش ندھيدأمردم، با ر

  . سرمايۀ سياسی استفاده نمايند

  . ما بسيار مديون کشته شدگان جنگ و تروريسم ھستيم

۵/٢۵/٢٠١٧  

 

 


