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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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  ن ليندمنفيست: نويسنده

  نويدی آمادور: برگردان از 
  ٢٠١۶ اگست ١٢

   داعش را ايجاد کردامريکا: حقيقت

  

 ن ليندمنفيست
 و دستور کار –در حال جوشيدن باقی می ماند   خاورميانه، ديگ خشونت بی پايان، بی ثباتی و ھرج و مرج، ۀمنطق

، ريکاام» جنگ عليه ترور«اصطالح جنگ عليه داعش و ه اين ب… ول آن استؤ به طور کامل مسامريکاشيطانی 

 شورای ٢١٧٨ ۀنامقطع. ای حامی گسترش داده شده است و رسانه ھامريکاًکامال ساختگی است، که توسط مقامات 

، از کشورھای عضو می خواھد که مانع از استخدام، سازماندھی، انتقال، تسيلح و )٢٠١۴مبر سپت ( متحدامنيت ملل

شوند، اما واشنگتن مدام اين قطع نامه را )  مرتبطهداعش و گروه ھای(کمک مالی به جنگ جويان تروريست خارجی 

  .نقض می کند

*******  
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  .در افغانستان، گروه ھای تروريستی جھانی را خلق کرده است١٩٨٠ ۀ حداقل با دخالت سيا عليه شوروی، از دھامريکا

 و يا   شده اند ايجادامريکاًتقريبا تمام گروه ھای تروريستی که در سطر اخبار ھا و مقاالت جھان قرار می گيرند، توسط 

 از شماری از کشورھا استخدام، -شاخه ای از آن ھا ھستند، که به عنوان پياده نظام امپرياليست از آن ھا استفاده می شود

، برای تالش بدون امريکامسلح، تأمين مالی، آموزش داده شده و ھدايت می شوند تا در خدمت دستور کار شيطانی 

کشور را پس از / که يک ملتئی بی پايان قرار گيرند، جنگ ھاۀ تجاوزکاران یرقيب تسلط بر جھان، و در جنگ ھا

  .ديگری تخريب و نابود می کنند

 در کنفرانس خبری رم، مورد اعتراض زنی واقع گشت، که با پائولو خود ئی ايتالياۀ با ھمتای وزير خارججان کری

ايجاد « را در امريکا ايتاليا، آر ای آیويزيون دولتی  در برابر انظار عمومی و از طريق تل يک فرياد اساسی حقيقتی،

  .متھم ساخت» داعش

https://www.youtube.com/watch?v=8_fXVc7IY0o 

رئيس سابق .  افشاگری کرده اند برای چندمين بار) پيدايش داعش( ھمين موضوع ۀاين نويسنده و بسياری ديگر، دربار

، در اسناد رسمی )٢٠١۵( بازنشسته مايکل فلين در اوت گذشته جنرال، )دی آی ای (امريکاآژانس اطالعاتی دفاع 

  .بود) دولت اوباما(» تصميم عمدی« اشاره کرد که ايجاد داعش امريکا

 و امريکاً، کامال ساختگی است، که توسط مقامات امريکا» جنگ عليه ترور« داعش و اصطالح جنگ عليهه اين ب

  .رسانه ھای حامی گسترش داده شده است

، از کشورھای عضو می خواھد که مانع از استخدام، )٢٠١۴مبر سپت ( متحد شورای امنيت ملل٢١٧٨نامه قطع

 شوند، اما )داعش و گروه ھای مرتبطه(يست خارجی سازماندھی، انتقال، تسيلح و کمک مالی به جنگ جويان ترور

  .نامه را نقض می کندواشنگتن مدام اين قطع

ر نشين سلفی، اعالم شده يا اعالم نشده يامکان ايجاد يک ام«  : اشاره کرد٢٠١٢ در سال امريکا ۀگزارش غيرمحرمان

اپوزيسيون می خواھند، تا رژيم  چيزی است که قدرت ھای حامی   و اين درست ھمان در شرق سوريه وجود دارد

  .، که جايگزين آن گردند»سوريه را منزوی کند

 خاورميانه، و ۀ واشنگتن را که با ھدف ترسيم مجدد نقشۀ، بھترين برنام)٢٠١۵مبر سپت( روسيه در سال گذشته ۀمداخل

 به يک ھدف شکست خورده  کليدی حاکميت سوريه بود، خنثی ساخته است، به گونه ای که به طور فزاينده ای، نابودی

  .تبديل شده است

 و دستور کار –در حال جوشيدن باقی می ماند   خاورميانه، ديگ خشونت بی پايان، بی ثباتی و ھرج و مرج، ۀمنطق

  .ول آن استؤ به طور کامل مسامريکاشيطانی 

  

  :ن ليندمنفيدرباره ست

  :طريق ايميل زير تماس بگيريدبا او می توانيد از . ن ليندمن در شيکاگو زندگی می کندفيست

lendmanstephen@sbcglobal.net. 

 برای ھژمونی خطر جنگ امريکاحرکت : کراينو اشتعال در اۀنقط«:کتاب جديد او به عنوان نويسنده و ويرايشگر

  »جھانی سوم را دربر دارد

http://www.claritypress.com/LendmanIII.html 

  :از بالگ او ديدن کنيد
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http://sjlendman.blogspot.com.au/ 

  :برگردانده شده از

The Truth: America Created Daesh (ISIS) | Global Research  

http://www.globalresearch.ca/america-created-daesh-isis/5505663 

 

 

 
 


