
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  صبا راھی

  ٢٠١۵ دسمبر ١١
  

  گويند؟ کھنه سرباز ھای انگليس چه می
س روی زمين  مقابل دفتر نخست وزير انگليرا به اعتراض به جنگ در پياده رو مدالھای خود انگليس کھنه سربازھای

  :آنھا می گويند. دھند کنند و آنھا را پس می پرت می

  کنيم به که شليک می

  دست آورده خواھد ب ھدف بمب چيست چه چيزی را می

  برد چه کسی از اين جنگ سود می

   صلح آور نيست،بی دفاعو ريختن خون مردم بی گناه 

  کند را رھا نمین تجربيات تلخ جنگی م

   استجنگ قتل سازماندھی شده

  
 مدال گرفته بودند در ا تعدای از سربازانی که در جنگھای عراق افغانستان و ليبي،مبر دوھزار و پانزدهدر روز ھشت دس

 ساختمان نخست وزيری به  گذشته مدالھای خود را در جلوۀسوريه در ھفتاعتراض به تصميم دولت انگليس، بمباران 

اما يکی از آنھا که مدال ھای پدر و يکی از اقوام خود را نيز آورده . ھر کدام از آنھا داليل خود را داشت. دور انداختند

 فلسطين در ۀ خبری در باربود تا دور بيندازد گفت که پدرم در فلسطين خدمت کرده  احساس گناه دارد و ھر بار که

جنگ تنھا برای کارخانه ھای اسلحه سازی و کمپانی ھای چند مليتی فايده دارد . کند را خاموش می بيند آن تلويزيون می

  . و برای مردم تنھا ويرانی و مرگ

رات مردم نيستند؛ اين نماينده ھای مجلس منعکس کننده نظ:" لم يکی از سربازان چنين گفتاه زير در انتھای فلم کوتدر ف

ما با اين دولت که به اسم .کنند؛ ھيچ اتصالی بين مردم و سياست مدارن وجود ندارد  گوش نمیاکه به آنھ برای اين

کنند آنھا به فکر منافع کارخانه   نمیءی مردم را اجراأکند مخالف ھستيم آنھا ر دموکراسی به کشورھای ديگر حمله می
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 اسلحه سازی ۀسخن ما خطاب به مردم است اگر در کارخان.  ھای بين الملی ھستندھای اسلحه سازی و ساير کمپانی

کارت را رھا کن، اگر پشت بمب افکن نشسته ای بمب را خالی نکن، اگر در شغلی ھستی که به اين بمباران ھا کمک 

  ..."کند از شغلت کناره بگير و  می

اين است دموکراسی که ديويد کامرون .  زير را سانسور کرده اندلمشويد که ف يد متوجه میئاگر به لينک زير مراجعه نما

  .زند ی از آن دم میئ فلسطينی و سوری و عراقی و افغان و ليباقاتل کودکان

https://www.youtube.com/watch?v=1EdSFrGLHW0 

 اعالم شد که بمباران ھای انگليس مردم عادی را ھدف قرار آر ت در اخبار تلويزيون شد وقتی اين سطور نوشته می

  .داده است و آقای ديويد کامرون در حال کشتار مردم بی دفاع سوری است

  چرا مدالم را دور می اندازم؟

تر نخست وزيری در لندن در ھشت دسمبر  در جلوی دفاختن مدالھا توسط سربازان انگليسلم کوتاھی از دور اندف

 زن و کودکان بی گناه، آسيب پذير را کشته است ، ريختن خون نمی ،اين مدال مرد:" لم می گوينددوھزار و پانزده در ف

  ."تواند صلح بياورد، من ديگر نيازی به داشتن اين مدال نمی بينيم

 مدالش ۀ از من خواست که امروز به اينجا بيام و در بارديو سربازی ست که در جنگ معلول شده او:" گويد ديگری می

 جنگ خالص شود به ھمين دليل مدالش و ھرگز نمی تواند از تجربيات تلخکه ا  مدالش را پس داده برای اين حرف بزنم

  ."را دور می اندازد

بار ديگر به  ليس يککه چرا دولت انگ من امروز اينجا آمدم تا نظرم را با شما در مورد اين:" گويد ديگری می

آنھا بازتاب عراقی ھای کشته شده ھستند،   اگر شما به اين مدالھا نگاه کنيد. ....  در ميان بگذارم،کند خاورميانه حمله می

  ..." رفتند و برنگشتندگھای زن مرد ارتش انگليس که به جنتوانيد چھره  ی را ببينيد، میئتوانيد کشته شدگان ليبا می

https://www.youtube.com/watch?v=7ybFboCz7SA 

  اگر يوتوپ باز شدنی نيست لينک زير را ببينيد 

http://www.getwestlondon.co.uk/news/west-london-news/veterans-throw-down-medals-

downing-10570678 

" اسرار ارتش "ۀلم ھا به راحتی به بھانو گفته ھای کھنه سربازان را در فدقت داشته باشيم که برخی از تجربيات 

 اوباما و کامرونی ھای ديويد ئردھا و ياوه گو که امروز به وتواند برای سربازانی ی که میئگفته ھا. کنند سانسور می

کھنه سربازان . انگيز باشدشود بسيار فکر بر به جنگ فرستاده می" نابود کردن تروريستھا "ۀبه بھان...  وھوالندو 

کنند  کنند؛ بمب ھا را خالی می ی که امروز بمب ھا را آماده میئخواھيم آنھا خواھيم، می گويند ما صلح می  میانگليس

 چه ؟دھند  بمب ھا چه کسانی را ھدف قرار می؟خواھند صدای ما را بشنوند و از خود بپرسند که برای چه اينکار را می

  برند؟ کسانی از اين بمباران ھا سود می

را در  اگر سايتی داريد آن. ی که توان داريد پخش کنيدئتقد ھستيد اين نوشته را تا جاترم اگر به صلح معحخواننده م

  .ان پخش کنيدسايت ت

   تروريسمۀتوليد کنندو نابود باد امپرياليسم تروريست پيشه 

   وابسته به امپرياليسم ۀمرگ بر رژيم اسالمی تروريست پيش

  مبر دوھزار و پانزدهنھم دس

 


