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 ٢٠١۶ جنوری ٢۶

  

  غرب چگونه تروريسم را خلق می کند
  :يادداشت

اين مضمون . گردد، يکی از با ارزش ترين مضامين سياسی است که تا حال خوانده ام  میمضمونی که خدمت شما تقديم
بعد از . به زبان انگليسی تحرير يافته که الزم ديدم آن را ترجمه نموده و ھم ميھنان را از محتوی غنی آن مستفيد سازم

پی خواھند برد و عميقتر ی امپرياليستی   اين مضمون با محتوا، ھم ميھنان ما به نيات ضد انسانی و توطئه ھاۀمالحظ
  . خواھند شناختبيشتر چھرۀ واقعی غرب را 

  عزيز. م

  
به ما گفته شده . تروريسم اشکال و چھره ھای متعدی دارد، الکن وحشتناک ترين آن بيرحمی خونسرد اين پديده است

به ما . دوند و کمربند انفجاری ھر سو می کثيفی که با بم، ماشيندار یاست که تروريست ھا عبارت اند از ديوانه ھا

 . از آن داشته باشيمیشود که تصور اينطور گفته می

خالصه، آنھا زن .  آنھا دارای قيافۀ خارجی، غير سفيد و غير غربی   ھستندۀًآنھا ريش دارند؛ تقريبا ھماز سياری ب

  . ستيز، تجاوز گر به طفل و ويرانگر مجسمه ھای يونانی ھا و رومن ھا اند

 چپی ھائی که متعلق به سلول ھای –ًواقعا، در جريان جنگ سرد، يک عده تروريست ھا با قيافۀ سفيد وجود داشت 

دانيم که اعمال تروريستی که به آنھا نسبت داده  اما صرف حاال می. انقالبی در ايتاليا و جا ھای ديگر در اروپا بودند

. استخباراتی انجام شده بودھای  راستی حکومات اروپائی و دستگاه وری، چندين جناح دستتشد، در حقيقت توسط امپرا
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که تمام مرکز ريل را منفجر  شما به خاطر داريد که کشور ھای عضو ناتو چندين ريل  را در داخل تونل ھا و يا اين

  .کردند

 بی مسؤوليت نشوند که  به که جناح چپ را بی اعتبار جلوه داده تا مردم چنان ، برای  اين"شد بايد انجام می"اين عمل 

  . ی بدھندأکمونيست ھا و سوسياليت ھای واقعی  ر

 جنبش ھای انقالبی که برای آزادی و عليه ظلم و ستم می –ھمچنان چندين گروه ترور در امريکای التين وجود داشت 

و اگر قدرت را در دست گرديدند  اين جنبش ھا بايد محصور و نابود می.  ضد  استعمار غرب بودندًجنگيدند که اساسا

  .داشتند، سرنگون می شدند

 اقتصادی، نظامی و تبليغات يلۀاز طريق ھزار ھا وس" کمونيسم"که اتحاد شوروی و بالک  يناالکن تروريست ھا بعد از

ًحال غرب آنا احساس کرد که تنھا مانده  و در معرض افشاء شدن است و . ًمنھدم گرديد، واقعا در غرب معروف شدند

پس دريافت که ضرورت دارد تا اعمال وحشيانه و ستمکارانۀ خود را در افريقا، شرق ميانه، .  نيست با او بجنگدکسی

  . امريکای التين و آسيا توجيه نمايد

ًغرب به يک دشمن نيرومند، واقعا نيرومند، ضرورت داشت تا تصاعد ھندسی بوجۀ نظامی و استخباراتی خود را 

ا مواجه ی نبود که با چند صد دمدمی مزاج در جنگل ھای کلمبيا يا آئرلند شمالی و کورسيکاين کاف. منطقی جلوه دھد

 . ود بشد که حدل اقل به سويۀ تھديد شرارت شوروی می  بزرگتری خلق میًبايد يک چيز واقعا. گردد

  ... انترناسيوناليستی وبرابری  آرمان ھای  خطر نه  البته؛ فقط يک تھديد! دست رفت آن تھديد ناگھانی  از آه چگونه

 پيرو ميليارد ١.٦ و پس غرب تروريسم را به اسالم پيوست داد که يکی از بزرگترين فرھنگ ھای کرۀ  زمين است که 

مزيد بر . اسالم به قدر کافی بزرگ و نيرومند است که زنان خانۀ طبقۀ متوسط را در کشور ھای غربی بترساند. دارد

  .و صلح آميز بود" سوسياليست" بيش از حد ًمحصور شود که اصالبايد آن، اسالم به ھر حال  

) مانند ايران، اندونيزيا و مصر(در آن زمان تاريخ، تمام رھبران بزرگ غير مذھبی و سوسياليستی کشور ھای اسالمی 

  .  که ممنوع گرديدند وسيلۀ غرب سرنگون شدند، بر ميراث شان توھين صورت گرفت  و يا اينه ب

  !ھا برای غرب کافی نبوداما آن تن

، امپراتوری بايد اول تعداد زيادی از جنبش ھای اسالمی را ه می شدکه از اسالم يک دشمن با ارزش ساخت برای اين

  تا  می نمودتمويل ًراديکال و گمراه ساخته، بعدا گروه ھای جديدی را خلق نموده و آنھا را تعليم داده، مسلح ساخته و

  .  ترسناک معلوم شوندًآنھا واقعا طور کافی

تفوق (اسالمی برای بقای دکترين غربی، استثناء " تروريسم "ًخصوصا" تروريسم"البته دليل مھم تر اين  است که چرا 

انديشۀ غربی را " اخالقی و فرھنگی"اين تفوق مطلق  : و دکتاتوری جھانی يک اصل ضروری است)  و بی ھمتائی

  . توجيه می نمايد

  : عمل می کنداين به ھمين گونه

که توسط ای با وجود تبليغات خود ستايشانه . برای قرن ھا، غرب مانند ھيوالی ديوانه و خون آشام رفتار نموده است

 کنج و کنار جھان ۀمطبوعات غرب در تمان جھان گسترش می يابد، حال عام فھم شده است که امپراتوری  در ھم

حيث يک مرض  ًجھان تا چند دھۀ ديگر غرب را منحصرا من. برد یرساند و به غارت م کند، به قتل می تجاوز می

  .  بايد گرفته شود، ھر وسيلۀ ممکنههبای، وقوع چنين صحنه جلو . خطرناک و سمی خواھد ديد
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بيائيد که چيزی را خلق نمائيم که بد : لوگ ھا و مبلغان  امپراتوری با يک فارمول جديد و با شکوه پيش آمدندئوپس ايد

ا معلوم شود و بد تر از ما رفتار نمايد و آن وقت فرياد می کشيم که معقول ترين و با حوصله ترين فرھنگ ھا تر از م

  . در روی کرده زمين ھستيم

  ! بيائيد که به نام آزادی و دموکراسی بجنگيم–بيائيد که با مخلوق خود بجنگيم : و بيائيد که يک چرخش واقعی نشان دھيم

به ! او زنده و خوب است.  تخمۀ تروريست پرورش يافته و تولد گرديد و حال زندگی می کندھمينگونه نسل نو است؛

  . شود سرعت مانند  خزندۀ سلماندر تکثير می

***  

ًتروريسم غربی اصال مورد بحث قرار نمی گيرد، اگرچه که افراطی ترين و خشن ترين شکل آن بيرحمانه جھان را 

  .  صد ھا ميليون قربانی را در ھر جا سر ھم انبار می نمايدتخريب می کند و برای مدت طوالنی 

توانند  در وحشيگری و توحش که بار   حتا لژيون ھا و پھلوانان امپراتوری مانند مجاھدين، القاعده يا داعش ھرگز نمی

د که با مربيان و البته آنھا سعی می ورزن. ھا  توسط برتانيه، فرانسه، جرمنی و باداران امريکائی ارتکاب شده، برسند

 ١٠فرھنگ غرب صد سال قبل  . نان دھندگان خود ھمخوانی نمايند، اما توانائی خشونت و بيرحمی آنھا را ندارند

 . ن جغرافيائی قصابی نمودميليون تن را در ساحۀ معي

***  

يند که داعش سر آنھا می گو. نمايند پس تروريسم واقعی چه است و چگونه داعش و سايرين، رھبری او را تعقيب می

  الکن مربی آنھا کی است؟. کافی بد استچنين عملی به قدر . دنيان خود را از تن شان جدا می کنقربا

برای قرن ھا امپراتوری ھای اروپا مردم تمام قاره ھای جھان را  قتل کردند، شکنجه دادند، به آنھا  تجاوز کردند و آنھا 

که مردم  ت ھای استعماری سرمايه گذاری نموده، يا اينأخيل نبودند، بر ھيکسانی که مستقيم د. را قطعه قطعه نمودند

  . خود را فرستادند تا با قطعات نسل کشی يکجا گردند

کانگو نام ه  ميليون نفر را در افريقای غربی و مرکزی نابود کردند که حال ب١٠ دوم و ھمکارانش در حدود ليوپولدشاه 

. ساخت در مزرعۀ رابر او کار شاقه نمايند کرد و آنھا را مجبور می انات شکار میاو مردم را مانند حيو. معروف است

کرد يا  اگر فکر می نمود که کارگران صندوق او را به سرعت کافی پر نمی کنند، از قطع دستان شان خودداری نمی

  .  که تمام نفوس قريه را در داخل کلبه ھای شان می سوختاند اين

اتفاق " عصر تاريک و جاھليت"و اين حادثه در زمان بسيار بعيد مانند  !  ميليون١٠بلی . شدند ميليون تن ناپديد ١٠

چطور . نيفتاد، بلکه در قرن بيستم تحت حکمروائی به اصطالح شاھی مشروطه و دموکراسی  ادعا شده صورت گرفت

ردد؟ بيائيد که سطح اعداد و کند، مقاسيه گ اين با  تروريسمی که بر سرزمين اشغالی توسط داعش حکمروائی می

  !بيرحمی را مقايسه کنيم

 ميليون مردم خود را در يک  موج  ميھب ١٠ديک به ز بدينسو، بار ديگر ن١٩٩٥جمھوريت دموکراتيک کانگو از سال 

  .  و يوگاندا  به راه انداخته شده، از دست داده است راوانداوسيلۀ دست نشاندگان غرب،ه ترور که ب

 نابود ھيروروقبيلۀ . شود، انجام دادند  ياد میناميبيا ھمگانی را در افريقای جنوب غربی که حاال به نام جرمن ھا کشتار

اگر بقاء . مردم اول از منازل و زمين شان اخراج شده و به دشت ھا رانده شدند.  بين رفتزصد آن ادر ٩٠شد يا حد اقل 

ا تعقيب نموده و يا استفاده از مردمی و ديگر وسايل کشتار ت ھای اعزامی جرمن قبل از نازی آنھا رأکردند، ھي می

لمان و نژاد سفيد اشد که برتری ملت   تجربه ھای طبی باالی انسان ھا تطبيق می.  مردم را نابود می ساختندۀ بقي،جمعی

  .  را ثابت سازند
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 شده  توسط  زمين ھای اشغالدن شان بود که برآنھا مردم ملکی بيگناه بودند؛ مردمی که تنھا جرم شان سفيد نبو

 .  نشسته بودند،اروپائيان

  . رسند طالبان و حتا داعش ھم به اين عمل اروپائيان نمی

ً ائی که از تن جدا گرديدند و بعداسر ھ:  بار ھا طالب سر ھای جدا شدۀ  بيشمار مردم گشته استناميبياتا امروز، دولت 

  .نه در برلين فرستاده شدنديبرگ و چند شفاخااغرض تجارب به يونورسيتی فر

که تفوق نژاد عرب را  فقط تصور نمائيد که داعش ھزار ھا سر اروپائيان را به ھدف تجارب طبی  قطع نموده برای اين

  . ًاين مطلقا غير قابل تصور است. به اثبات برسانند

که من به  داخته شدند، چيزیمردم محلی در تمام مستعمراتی که توسط اروپائيان تسخير شدند، به وحشت و ارعاب ان

  . توضيح کرده ام" افشای دروغ ھای امپراتوری" صفحه ئی خود به اسم ٨٤٠تفصيل در آخرين  کتاب 

تنھا در بنگال، حد ! کردند در مورد برتانيه و  تاکتيک قحطی آنھا که غرض کنترول و ترساندن مردم در ھند استفاده می

، ١٨٩٧ – ١٨٩٦ ميليون بين ساليان ٥ ، ١٨٧٨ – ١٨٧٦ ميليون بين ساليان ٥.٥.  مردند١٩٤٣ ميليون در سال ٥اقل 

اين صرف چند عمل تروريستی بود که توسط امپراتوری برتانيه عليه مردم بی دفاع انجام شده و مجبور ساخته شدند که 

  .  تحت يک نظام مھيب و ستمگر تروريستی زندگی نمايند

يک دائرة المعارف .  قسمت کوتاه از تاريخ مطول تروريسم غربی است٣را که من در باال متذکر شده ام، صرف چيزی 

 . تواند درين موضوع تحرير شود کامل می

دھند که در مورد گذشته  کتله ھای اروپائی و امريکای شمالی ترجيح می. دور استه الکن تمام اين ھا از وجدان غرب ب

که به آن ھا بستگی دارد، آنھا بر جھان حکمروائی می نمايند، زيرا آزاد، زرنگ و سخت  تا جائی. دو حال چيزی ندانن

که برای قرن ھا کشور ھای شان غارت کرده و کشته اند، و باالتر از ھمه جھان را  به وحشت انداخته  نه اين. کوش اند

  . و مجبور به  فرمانبرداری نموده اند

  . کار می برنده دانند، آن دانش را بيشتر ب  و ھر چه که بيشتر می دانند  میالبته، نخبگان ھر چيز را

  . تجارت و تجربۀ تروريستی از باداران غربی به سربازگيران جديد مسلمان انتقال می يابد

اين .  به ھيچ وجه اصلی نيستند،تاکتيک ھای ترساندن و خلق وحشت مجاھدين، القاعده، داعش، به يک آزمايش نزديک

  . ھا بر عملکرد استعماری و امپرياليستی استوار شده است

شما ھر گز آنھا . شود وسيلۀ غرب بر جھان تحميل گرديده است، به دقت سانسور میه اخبار راجع به اين و تروری که ب

  .   نديده  و  در روزنامه ھا و مجالت اصلی نخوانده ايدبی بی سی یرا در پروگرام ھا

آنھا با . شود و بيرحمی سازمان ھای تروريستی وابسته، طور منظم برجسته شده و پخش میاز طرف ديگر، خشونت 

  . تفصيل کامل تکرار شده و مورد تحليل و ارزيابی قرار می گيرند

اند  و عامۀ غرب "  عصبانی"است، حکومات غرب " ًعميقا نگران"ملل متحد ! ھر يک خشمگين و وحشت زده اند

  . ، نمی خواھند سازندھای مخوفی  که تروريسم و خشونت را بارور میمھاجرين را از آن کشور 

  . و اينجاست که جنگ بر ترور آغاز می يايد. شود غرب به سادگی داخل قضيه می

اگر برنده شود، خدا . يک جنگی است که مقصودش بردن نيست. اين يک جنگ عليه فرانکشتاين خود غرب است

، و صلح معنی کم کردن بوجۀ دفاعی و توجه کردن به معضالت واقعی کره زمين نخواسته، آنجا صلح حاکم خواھد شد

  . است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 نظم دادن به  عدالت و فکر کردن در موردصلح به معنی . صلح به معنی نظر اندازی غرب به گذشتۀ خود است

   .اجازه داده نمی شود اين ھر گز  .اين سياره است کل  ساختارھای قدرت

که خود را وانمود به   يا اين(موران گماشته شدۀ خود می جنگد أدھد؛ عليه م  را انجام می جنگییپس غرب بازی ھا

  . ، در لحظاتی که مردم بی گناه می ميرند)جنگيدن می سازند

  .ھيچ جای دنيا به استثنای غرب، قادر به خلق و رھا کردن چيزی شنيع و وحشی مانند داعش و النصره نيست

ًالکن کامال .  ھيچ گونه ريشه در فرھنگ مسلمانان ندارد: ن گروه ھای کاشته شده نظر افگنيدژی ايياز نزديک به سترات

ًاگر شما کال دين و عقيدۀ ما را نپذيريد، آن زمان ما سر ھای شما . "شود توسط فلسفۀ استعماری تروريسم غرب ملھم می

شما تجاوز خواھيم کرد يا تمام قريه و شھر شما را قطع خواھيم کرد، گلوی شما را خواھيم بريد، به ھمه اعضای فاميل 

 ٥٠٠ جنوبی یکه در امريکا ما ميراث ھای با شکوه  فرھنگی شما را تخريب خواھيم کرد طوری. را خواھيم سوختاند

  ". سال قبل و جا ھای ديگر انجام داديم

  . انگاريمباط عظيمی را می نمايد که رابطه ھا را  نا ديده ضاين ايجاب ان! و غيره و غيره

***  

را که سابق رئيس جمھور اندونيزيا و يک رھبر ) معروف به گس دور(، دوستم  عبدالرحمان وحيد  ٢٠٠٦من در سال 

صورت ) Nahdlatul Ulama(مجلس ما در دفتر مرکزی سازمان نحدالتل علما  . روشن مسلمان بود، مالقات کردم

 . می در جھان بودبزرگترين سازمان اسال) NU(در آن وقت ان يو . گرفت

 يک سوسياليست گس دور. که چگونه اندونيزيا را فاسد و ويران  می نمايد، بحث کرديم ما پيرامون کاپيتاليسم و اين

مخفی بود و اين ھم يکی از داليلی بود که نوکران نخبۀ متمايل به غرب و نظاميان او را از رياست جمھوری در سال 

  .   برکنار کردند٢٠٠١

 ھوتل چه کسانیدانم که  من می: " با صدای آرام و به مشکل شنيدنی گفتًو آناا. ضوع تروريسم تماس گرفتيمما بر مو

اين توسط دستگاه ھای استخباراتی ما انجام شد تا ازدياد در . جاگارتا منفجر ساخت ررا د) Marriot Hotel(ماريات 

  . بوجۀ خود و دريافت کمک از خارج را  موجه نشان دھند

برای چندين دھه، از . خصوصی انده ته، اردوی اندونيزيا، دستگاه ھای استخباراتی و پوليس مرکب از انسان ھای بالب

که کودتای متمايل به غرب  ً بدينسو، آنھا بيرحمانه مردم را به وحشت و ارعاب انداختند، خصوصا زمانی١٩٦٥سال 

 و يک فرد نظامی فاشيست را که توسط باند تاجران  رئيس جمھور روشنفکر اندونيزيا را سرنگون ساختهسوکارنو

 ميليون حيات را در اندونيزيا  و تيمور شرقی ٣ تا ٢اين ترور بين .  شد، روی صحنه آوردند مسلط مسيحی حمايت می

  . گرفت که تا حال در مناطق اشغالی و غارت شدۀ پاپاو ادامه دارد

 

  ! دھه٥ کشتار دسته جمعی در ٣

دريا ھا با اجساد مسدود  شد و رنگ شان به .  يکی از بزرگترين اعمال تروريستی در تاريخ بشر بودکودتای اندونيزيا

  . سرخ تبديل گشت

که سرمايه داری بقاء نمايد و شرکت ھای معادن غربی بتوانند اندونيزيا را به قيمت ملت اين کشور   چرا؟ برای اين

  . نخواھد شد که در انتخابات به شکل دموکراتيک پيروز گرددپس حزب کمونيست اندونيزيا قادر  . تاراج نمايند

.  که توسط امپراتوری طرح ريزی شده بود، ھر گز تروريسم شناخته نشد١٩٦٥الکن در غرب کشتار دسته جمعی سال 

  . ًھر چند که انفجار يک ھوتل و ميخانه که خصوصا محل رفت و آمد غربی ھا باشد، تروريسم است
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که از جانب غرب عليه شوروی جنگيدند،  آنھا از افغانستان جائی. روه ھای تروريستی خود را داردحاال اندونيزيا گ

تواند يک نمايش عشقی باشد، يک طرح  حمالت اخير در جاگارتا می. گردند حاال آنھا از شرق ميانه بر می. برگشته اند

  . وسکان امپراتوری در جنوب شرق آسيادقيق برای آغاز يک چيز بزرگتر،  شايد  باز کردن يک جبھۀ نو از عر

  .  بی نظمی بيشتر، بھتر–برای غرب و طرح ريزان آن 

شد که به رياست جمھوری ادامه دھد، احتمال زياد که تروريسم وجود نمی   اجازه داده میعبدالرحمان وحيداگر برای 

 ساخته و کمونيست ھا و غير عدالت اجتماعی را برقرار کشورش اصالحات سوسياليستی را تجربه کرده،. داشت

  . مذھبيون را اعاده می کرد

  

  در جوامع اجتماعی متوازن، تروريسم رونق نمی يايد

به پر نفوس ترين کشور .  استسوکارنواين به معنی برگشت به روز ھای . اين برای امپراتوری قابل قبول نخواھد بود

برود، سوسياليسم  را بپذيرد  و سلول ھای تروريستی را شود که به راه خود  مسلمان در روی زمين اجازه داده نمی

  .  نابود سازد

و .  اين کشور بايد در پرتگاه قرار داشته باشد، بايد برای استعمال شدن آماده باشد، بايد ترسانده شود و ترسناک باشد

  . چنين است

***  

 مخرب و بيرحم ھستند که حتا تحليل گران تيز آنھا چنان. بازی ھائی  را که غرب در پيش گرفته پيچيده و استادانه است

 " ًآيا احتمال دارد که تمام اينھا واقعا اتفاق بيفتد؟: "برند ال میؤھوش بار ھا قضاوت و چشمان خود  را زير س

  ". بلی، برای  چندين دھه و قرن ھا اتفاق افتاده است. تواند اتفاق بيفتد بلی می: "  جواب مختصر اين است

 يک اليد جورجوسيلۀ مردمی مانند ه اين آزادانه ب. تاريخی، تروريسم يک اسلحۀ بومی غربی استاز نظر گاه 

او با استفاده از منطق متداوم برتانيه، از امضای موافقت نامۀ جلوگيری از بمباران . کار برده شده صدراعظم برتاينه ب

 که حامی کشتار وينستون چرچليا ". مبارد نمائيمما اين حق را داريم که نگرو ھا را ب: "مردم ملکی خودداری ورزيد

  . مردم با دارای نژاد پائين مانند اعراب و کرد با گاز بود

که يک کشور بيگانه مانند روسيه داخل معضله شده و جنگ واقعی را عليه گروه ھای تروريستی به راه  دليل اين

آنھا را به تباھی می کشاند و يک طرح دقيق و قشنگ روسيه تمام بازی . انداخته، تمام غرب را ترس فرا گرفته است

  .  کند استعمار نو را نابود می"  تعادلی"

بعد از کشتن ميليون ھا تن در سراسر جھان، غرب حاال خود را : صرف مشاھده نمائيد که چگونه ھر چيز دلپذير است

ًبرد، کامال  می اندازد، به غارتش میغرب ھنوز ھم جھان را به وحشت . دارد قھرمان حقوق بشر و آزادی اعالم می

 حيث يک رھبر عالی، يک مشاور خيرخواه و يگانه بخش قابل اعتماد جھان پذيرفته می  الکن من–کند  اداره اش می

  . شود

  .ًو تقريبا ھيچ کس نمی خندد

  ! زيرا ھر کس می ترسد

منشاء آنھا قابل رد يابی است، اما .  سازند بی رحمش در شرق ميانه و افريقا تمام کشور ھا را بی ثبات مییلژيون ھا

  . سعی کردند، مردندکه بعضی از کسانی . ت چنين رد يابی را نداردأًتقريبا ھيچ يک جر
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اين . شود کار برده شود، غرب قشنگ تر معلوم میه ھيوال ھای ترسناکتر تروريستی که اختراع گردد، ساخته شود و ب

  .  صد ھا سال وسايل تبليغاتی ريشه دارداين در اعالنات و در. ھمه حيله است

 کار میه ًغرب ظاھرا کلمات و زبان توانا و نيک را ب. رود ورد که به جنگ قوای سياه می آغرب آن زمان بھانه می

  . برد که در عقايد بنياد گرائی مسيحی ريشه دارد

ارت خارجۀ امريکا، اتحاديۀ اروپائی تروريست ھا از شرارت نمايندگی می نمايند، نه مصارف گزافی که از صندوق وز

  !  آنھا پليد تر نسبت به خود شيطان اند. شود و ناتو بيرون می

  .حيث قربانی و خصم گروه ھای تروريستی  تجسم می يايد و غرب که بر اسب سفيد سوار است، خود من

 یدندان ھا: سب سوار را ببينيدزير نقاب مرد ا. اين نمايش خنده آور و  وحشتناک است. يک نمايش باور نکردنی است

شھوت و بيرحمی   به چشمان سرخش نگاه کنيد که  پر از حرص،! برامده را مشاھده نمائيد، آن زھر خند مرگبار را

  .   است

و ايندو ھنوز ھم اسلحۀ . دو مرگبار ترين تروريسم اندھر کلونياليسم  و امپرياليسم : بيائيد که ھر گز فراموش نکنيم

  .  سب سوار است که جھان را خفه می کنداصلی مرد ا

  

 

 

 

 
 


