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  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

  
  :يادداشت

اميد   .ويديو ھای جنايات ناتو را ديده و ضمن ابراز انزجار عليه امپرياليسم، نوکران وطنی آنھا را نيز رسوا سازيد

انھای خفتۀ امريکا پرستان به اصطالح افغانی را اگر بيدار نمی تواند، اندکی ديدن اين ويديو و اسناد مشابه، وجد

  . تکان داده و آنھا را متوجه مسير خاينانه ای که پيش گرفته اند، بنمايد

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                        

  

  ليبيا در امور اي، جاسوس سابق س(Susan Lindauer)نداوئري لسوزان

  یريش. م. ا: برگردان

  ٢٠١١ جوالی ١٨

  -یقطع سر، تجاوز به عنف و آدمخوار

  ی غربیارمغان دمکراس
 عاجز زي نقي حقاني تریھي از درک بدی سؤال نباشد، حتکي پاسخ حداقل افتنيفکر ه  که ھر روز بی کسھر«

  .»خواھد بود

 دست زده ی دولت معمر قذافهي علی دامنه دارغاتي به تبل،ليبياخود در » دوستانهجنگ بشر «هي با ھدف توجناتو

 در ھمه جھان از ی شھروندان عادرايز.  موفق بودیادي زی تا حدودنهي زمني ناتو در ار،ي اخیتا روز ھا. است

  .بوده اند دارند، محروم اني خود را بی اساس آن نظرات شخصه که بتوانند بمي به اطالعات مستقیدسترس

 در ٢٠٠٣ تا ١٩٩۵ در سازمان ملل متحد از سال ليبيا ۀلأول مسؤ مسا،ي توجه است که جاسوس سابق سجالب

 حادثه، مجبور بودم  ني ایني عی بررسی من براد،يگو ی میالکرب] یستي تروراتيعمل[گوھا بر سر  و  گفتۀپروس

  .زمي بگرغاتي تبلنياز اسارت ا

 کنم، با ی مافتي را که ھمه روزه از منابع خود در طرابلس دری من اصل اطالعاتاد،ي زی پاسخ به تقاضاھادر

 تحت عنوان قي تحقونيسي کمکي را ليبيا از اني از فراریافتي دریئيودياسناد و.  گذارمی مانيدر م] شما[

  . کندی می آورجمع »ليبيا شھروندان در زي در امور حقوق مسالمت آمی المللنيکارشناسان ب«

 بر ري داۀنام  که  اتھامی المللني و بیئامريکا ،یئ مرکب است از مدافعان حقوق بشر اروپاقي تحقونيسي کمیاعضا

 است که ني عبارت از ا،یدئوئي اسناد وني اساس اه بی داورجهينت.  کرده اندني را تدوی جنگتيارتکاب ناتو به جنا

  . ھنگفت بپردازداري بسمت غراليبيا به نيعلت وارد آوردن خسارات سنگه  بديناتو با
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 به سازمان ملل متحد ارائه ی اطالعات جعل،ی جنگاتيمنظور آغاز عمله  ھمه مھمتر، قابل درک است که ناتو باز

  . مشغول شدندرموثقي از منابع غرمنصفانهي غی مناقشه، به جاسوسني سود بردن از ای و فرانسه براسيانگل. داد

] ارتش [تي ھستند که با حمااني شورشنيا]: عکس بوده  بزي ھمه چقايدق [ دھد کهی تر نشان مقي دقی ھایبررس

 ،ليبيا ناتو در امر دفاع از مردم ی نظامیروھاي لغو شود و نمھاي تحرديبا! ی کنند نه سربازان قذافی میگريناتو وحش

  . قرار دھندتي را مورد حمایقذاف

  

  دي نکنی بازقتي با حقھرگز 

 آن وجود دارد که، چرا ی برایدي کلليدو دل.  ثبت شده استیبي عجیھايث، وحشگر مورد بحيیدئوي اسناد ودر

 وحشت و ی آنھا ستراتژ،ی جنگاتي از راه ارتکاب جنا- اوالَ :  شوندی میاتي جناني مرتکب چنیئ ناتوانيشورش

  . دامن زدندند،ينما مردم کنترل ديبا] عکسه ب[ را که ابانھاي در خی اجتماعی ھایناامن

 که ناتو نندي بی با چشمان خود مليبيا یشھروندان عاد.  دارندیا رواج وحشت، مخالفان خود را به سکوت وام بآنھا

 آن ناگوارتر خواھد یامدھاي پ،یدر صورت سکوت طرفداران قذاف.  کندی میباني پشتليبيا» قدرتمند «انياز شورش

  .بود

اما . ناتو ھم راه افتاد» جنگ بشردوستانه «ني و ماشدافتنيرا » فشردن دگمه «ۀوي شليبيا اني حال، شورشني ھمدر

 بر کشور شھروندان خود را به قتل تي سال حاکم٤١ که در طول ی باور کنند که دولت قذافدي جھان باۀ ھمديچرا با

  شود؟ ی متھم ماتي جنانينرسانده، ناگھان به ارتکاب ھولناکتر

 ألۀ در مسیدر گذشته قذاف. ثر خواھد شدا تناقض متنيد، از ا کرده باشیريگي را با دقت پليبيا که حوادث ی کسھر

انفجار [ متھم به شرکت در یئليبيا دو لي از تحوی از خود نشان داد و حتی استثنائیتھايدفاع از شھروندان، قابل

 سازمان ملل متحد، یمھايصرفنظر از تحر] ١٩٨٨ مبر دسا٢١ اسکاتلند در ی در آسمان شھر الکرب٧٤٧ - نگيبوئ

  .امتناع کرد

.  باشنددواريام] ی المللنيب[ توانند به عدالت در دادگاهینم] آنھا[ و ستندي دو شھروند مقصر نني دانست که ای میقذاف

 در قاچاق اي پنھان کردن شرکت سی برای اقدام انحرافکي ی در آسمان الکربیستي تروراتيبه زبان ساده تر، عمل

 آندرسون یتر] روزنامه نگار[ به گروگان گرفته شدن راموني اوج تشنجات پۀ بقاع لبنان در دورۀمواد مخدر از در

  .بود

قصد ه  و اطالعات ارتش بی ملتي امنا،ي متشکل از مأموران سی گروھکني پان امر١٠٣ روز با پرواز شماره آن

 ليبيا. منفجر شد] اسکاتلند [ی در آسمان شھر الکربمايھواپ.  فساد موجود از واشنگتن پرواز کردراموني پقيتحق

 قتي، حق]٢٠٠١سال [ سپتامبر ١١ یستيور ترۀ مورد ھم مانند حادثني در اکن،ي ولد،ي گردیول حادثه معرفؤمس

 به ھموطنان ،ی المللني بۀ خردکنندیرغم فشارھاه او ب.  نشدازي ھم حاضر به دادن امتیقذاف.  نشان دادیسخت جان

  . وفادار ماندشيخو

 ٤ را با پرداخت ی دو شاھد پرونده الکربه متحداالتيا.  درست از آب در آمدیحدس قذاف گفت که دي بانجا،ي ادر

 ني باسي در مقی در دادگاھیدگي رسازمندي نی فساد غربني به رسواترز،ي کرد که خود آن نعي دالر رشوه تطمونيليم

  .دي گردلي تبدیالملل

 عبدالباسط ،یئليبيا و خود را مقصر شناختند، تنھا  علنا اظھار ندامت نمودهني دو شاھد دروغنکهي از آن، ھمپس

سبب ابتال به ه ، ب٢٠٠٩ بعدھا در ماه اوت سال یو.  کردندی دادگاھ١٠٣ کني را به اتھام انفجار  پان امریالمقراح
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  .ديش و مرگ در آنجا، از زندان اسکاتلند آزاد گردھنيم بازگشت به یبرا» منظر انساندوستانه« سرطان از یماريب

 خود را به دھان یھايئ لهيچطور ممکن است او ھم قب.  باشندی او متي شخصني مبی قذافی از برخوردھایاريسب

 ی می پافشارأله مسنياو بر ا!  نهقا،ي بر خواھد گرداند؟ دقی کند، از آنھا روجابي اطي که شرای وقتايگرگھا بدھد؟ آ

  . کندی دفاع می به ھر بھائخود،] ھموطنان[او از .  از خود اوستی بخش،ليبياکند که خلق 

له أ مسنياز قضا، گفتن ا.  را در خود ثبت کرده اند»ی واقعی زندگشاتيآزما «يیدئوي اسناد ونيا] بي ترتنيبد[

 در ی جنگاتي کنند و ناتو ھم در مورد وقوع جنای از جمله، به زنان تجاوز می قذافیروھاي است که نبيارعجيبس

  . اندازدیم به راه اھوي ھليبيا یاراض

 دامن زدن به یرا برا] اني نظاماني در ماگراي وی قرصھاعيتوز[ دستور ی قذافنکهي بر ای خبرھا مبنتري تسر

 ینلي مک کاياما سنت.  جا انداختی ان ان حسابیس] یکانال خبر[صادر کرد، » مسابقه تجاوز به عنف«

(CynthiaMcKinley)محموله داري تنھا خرامريکا ۀ متحداالتيدولت ا ثابت کرد که امريکا اسبق کنگره ۀندي، نما 

باال « رنگ کوچک را به منظور ی آبیآن قرصھا] و کارکنانش[ بود، ليبيا ارسال به ی برااگراي ویبزرگ قرصھا

  . کردندعي مسن تر توز نسبتاَ ی سربازان شورشاني در می جنگ»ۀيبردن روح

طور کامال فاجعه ه  بیئامريکا ی ستراتژني ا،ليبياعنف در  تجاوز به ی اظھارات شاھدان در مورد خبرھای مبنابر

  … گذاشته شدء در آنجا به اجرایبار

  

  یکار و تبھشرارت 

 شما فقط به یول. توسط القاعده وحشتناک است] مثله کردن [ی ھالمي من، به اندازه فۀدي به عقیئدئوي وی کادرھانيا

  .دي و سپس قضاوت کنديني را ببادئوھي ونيخودتان شخصا ا. دي من باور نکنیگفته ھا

 و «obamaslibya.com» یتارنماھا.  کنندی خوف مجادي وحشتناک ایئدئوي ویلمھاي فنيا: ھشدار

«FederalJack.com» را با شجاعت به اطالع دولت اتي باشند و واقعی برخوردار می محکمیتي امنستميکه از س 

  . رسانند، آنھا را درج کرده اندیم

«FederalJack» درزي تازه تر را نیافتي دریدئوھاي نخواھد کرد و وینيعقب ش  «obamaslibya» شينماه ب 

  .خواھد گذاشت

  

 ني برسد که اني چنینظر کسه اگر ب.  دھدی را نشان ماني توسط شورشیئليبيا سر سرباز دني اول بریدئويو ●

 در عراق ی از مزدوران خارجیرصد بزرگ که دردي را ھم در نظر بگني ادي شده، بایلمبرداريکادرھا در عراق ف

 است که ني ناتو در ایبدبخت!  دھندی ملي تشکليبيا از شرق یرا مزدوران)  در چچنستان و افغانستاننيو ھمچن(

 مردم یگو و  در گفتیئليبيا خاص ی عربۀ لھجرا،يز. دي تواند انکار نمای را نمليبيا در دئوھاي وني ایلمبرداريف

  . کندی آن را ثابت میبردارلمي فۀحاضر در صحن

  

 را بر حسب درجه یئليبيا اني نظامليبيا اني دھد که در آن، شورشی را نشان می دھشتناکیوي دوم سنارلمي فدئويو ●

 و رنديدست بگه  اجساد سربازان مرده را بۀدي از گوشت گنددهي بری کنند تا تکه ھایبه صف کرده و آنھا را وادار م

  .بخورند
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 دي را با طپانچه تھدی مردم عاد،ی شورشی شود که در آن، گروھھای نشان داده می صحنه ای بعدلميف دئويدر و ●

  . دھندی کنند و سپس مورد تجاوز قرار میم

  

  . کنندی کرده و بعد از آن، سر او را از تن جدا مزاني را کلّه معلق آوليبيا سرباز ،ی شورشتي جمع-در ادامه ●

 دھد که در ی نشان ماني شورسی نظامیروھاي را دست در دست ناي سیاتي عملی گروھھاگر،ي دیدئوي و-سپس

 و اقدامات یني زماتي در عملیئامريکا اني آن است ارتشۀ نشاندھنددئوي ونيا( کنند ی رو باز حرکت میونھايکام

  .) کنندی مشارکت مماَ ي مستقانهيوحش

  

 تخلف یئ قتلھانيچن.  دھدی نشان مونھاي را در کاميبيال سر سربازان کشته شده ی اجساد بري تصاو،ی بعدیدئويو ●

 سربازان وني کنوانسنيا.  شودی ژنو شمرده موني کنوانسی المللني مناقشات باني مربوط به دفاع از قربانۀاز ماد

 از یلمبرداري را به فی شاھد وحشتزده اتفاقیئاتو نني خشمگانيشورش. ردي گی خود متي چتر حماري را زرياس

 عمل، صاحب ني اجهيدر نت. ، وادار کردند» استی قذافنھاي اۀول ھمؤمس«: نکهي زدن اادي کشتار و فریصحنه ھا

دست ه  بقي طرني از ھمقاي دقدئوي ونيا.  فرار کرداني گاه شورشهي دست خانواده خود را گرفت و از تکنيدورب

  .دي رسطرابلس در قيگروه تحق

  

  !ديني ببنجاير ا را دلمھاي فدئوي از ویبرخ 

/com.obamaslibya.www  

37933=id_page?/com.federaljack.www  

 نيدعا کند که از چن گنجد که ناتو بتواند ای نمچکسي به عقل ھ،ی تصوررقابلي غتي توحش و بربرني چندني دبا

  … خبر بوده استی باني شورشیتھايقابل

  

  ی سالح جنگکيمثابه ه  به عنف بتجاوز 

 از تجاوز به عنف اني شورشۀ استفادتي واقعنجا،ي آره؟ تا اد،ي کردی مري بدتر از آن است که تصواريبس] زيھمه چ[

 ی ھمراھاني با شورشیکيطور اتوماته که ب »طرفيب «ی خانواده ھااي یطرفداران قذاف» مجازات «ۀويمثابه شه ب

  . بودزتري کنند، از ھمه غم انگینم

 خود حمل یشاني که مورد تجاوز واقع شده، بر پی پس از تجاوز داغ ننگ را ھمه بستگان کسی فرھنگ اسالمطبق

  .دي آیحساب مه  بی نوع مجازات جمعکي خود، ۀ امر به نوبنيخود ا.  کنندیم

 شھادت چند ی فقط ادانجايدر ا.  کندی می تجاوز بازپرسانيان مدافع حقوق بشر، از قربان حال حاضر گروه زندر

  .نفر در مورد تجاوز به عنف و اظھارات شاھدان ارائه شده است

 راه و عبور از پست لومتري کردن صدھا کیکه ط] البته. [ستي نهي اتفاقعي وقاني تربي عجني که ادي داشته باشتوجه

 شي بجون ٢٢ خي در تاریردولتي غقي گروه تحقی اعضاکه یزمان.  استیمبارانھا، مشکل بزرگ و بی بازرسیھا

خاطر امتناع او از وارد شدن به ه  بیئ ناتوانيرش کردند که شوی طی از پسریلمبرداري فی راه برالومتري ک٣٠٠از 

  . مواجه شدندیمشکالت ني بودند، با چندهي کشلي را اخته کرده و بر چشمش می آنھا، ویواحد شبه نظام

زور ه  بیئ ناتوانيشورش.  کردمي تقدی خانواده ھوادار قذافکي تجاوز به دختر باکره را پدر ی حاوی بعدلمي فدئويو
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 را با چاقو شي مورد تجاوز قرار دادند و پس از آن، پستانھایطور دسته جمعه  و بدهي کشرونيتفنگ او را از خانه ب

  . فوت کردیزيخونر دختر در اثر ني و ادند،يبر

 ھستند که پس از تجاوز هي از شھر الزاوی از زنی حال حاضر محققان مدافع حقوق بشر منتظر فرصت بازپرسدر

 ني فرار کردند، ایئ ھواکي ھار در حال شلانيپس از آنکه شورش.  انددهيبر] زين[ او را ی پستانھا،ی به ویگروھ

  .گ نجات دادند را شاھدان بھت زده از مریزيزن در حال خونر

 برد یسر مه  بدي شدی و روحی جسمیزدگ) شوک( بھت طي ھنوز ھم در شراکن،ي شده، ولی بسترمارستاني در باو

 یما برا.  دھندیاري کنند او را ی میدر کنار او ھستند و سعبشرفعان حقوق امد. ستيگو آماده ن و  گفتیو و برا

 امريکا در ی حامکي یجو و ستسرعت در جه  اروپا، باي و امريکا او در یمي ترمیمعالجه و انجام عمل جراح

  .ميھست

 تجاوز به عنف را اني از قربانگري دیکي ،یسوراتي تصرف شھر می نبرد برااني در جری، سربازان قذافجون ١٩

 هکيعنوان گروگان نگه داشته بودند و تا زمانه  روز ب٢٠مدت ه  زن جوان را ربوده و بني اانيشورش. نجات دادند

طور ه  بانيشکسته و آن زن نگونبخت را نجات دادند،  شورش] در ھمان منطقه[ آنھا را ی خط دفاعی قذافیروھاين

  . کرده اندی تجاوز می به نوبت به ویشبانه روز

 مبتذل دست زده زي اقدام جنون آمکيناتو به ] سازمان [،یدي تردچي ھیب…  ناتوۀ انساندوستانتي است مأمورني او

 و دي آموزش فنون تھدی براامريکا دھندگان اتيپول مال.  دست بردارداني شورشیباني از پشتعايست سرو الزم ا

  . برندی مغماي را به ليبيا یھا ثروتزي نی غربی شود و دولتھای صرف مديارعاب به طالبان جد

 ھنيو سنت دفاع از استقالل م بوده ی درخشانخي تاری داراليبيا.  را در نظر نگرفته استليبيا مردم اتي ناتو روحاما

 غرامت از افتي دری براليبيا ليخانواده ھا و رھبران قبا.  دار استشهي مردم راني در میدر مقابل اشغالگران خارج

  . کنندی مش کوشاني شورشی عرب حامی عضو ناتو و کشورھایکشورھا

 لي ضد گلوله، وسای ھاقهي جلحات،ي تسلفورم،ي دھد و آنھا را از لحاظ اونی را آموزش ماني ناتو شورشکهي حالدر

 ھا را ھم تي جناني اۀ ھمتيولؤ مسدي دھد، بای قرار میباني کند و از ھوا مورد پشتی منيحمل ونقل و مشاور تأم

آموزش، بھداشت، ] ستميس[ از محل - عضو ناتویرھاحساب شھروندان کشوه را ب] ليبيا [ی غرامت مالديبا. رديبپذ

  . بپردازدرهيآنھا در دانشگاھھا و از حساب احداث راھھا، پلھا و غ لي و تحصیبازنشستگ

 دالر ارديلي دھم م٨ و ٢ از غرامت را ايتاني و ناتو، سھم برليبيا مناقشه یئايتاني کارشناس برنيزلداي ھاکيپاتر

  .برآورد کرده است

 ی میباني پشتاني شورشنيز ا شود که چرا ادهي عضو ناتو پرسی دولتھا و کشورھاۀ الزم است از ھمی کلطوره ب

  .مي مھم را بدھاري پرسش بسني پاسخ ادي ما ھم باۀ ھمد،ي تردیکنند؟ ب

 ی مالۀني ھز،امريکا متوسط ۀ دھندگان طبقاتيدست آمده از ماله  بیحساب دالرھاه  بدي جمھور اوباما باسي رئايآ

له را در اذھان أ مسني خواھد ای به عمد مايب و  تعصی از رواي مقاله ۀسندي نونجا،يدر ا (د؟ي نماني جنگ را تأمنيا

 تياما، در واقع.  شودی مني تأميیامريکا دھندگان اتيالحساب مه  بامريکا ی جنگھاۀني ھزايمردم القاء کند که گو

.  اقتصاد جھان استني بزرگترامريکا شوند و نه اقتصاد ی مني تأمامريکا مردم بي از جیئ ھانهي ھزنيامر، نه چن

 ۀختيحساب غارت لجام گسه  پشتوانه و به تبع آن، بی بی حد و حصر دالرھایحساب چاپ به  پولھا بني اۀ ھمبلکه،

 فاءي القاعده را ایروھاي نی نقش آموزگار و مربدي باامريکا اي). مترجم…  گردندی مني مردم جھان تأمیاثروتھ

 ی مکي خود نزد»اهيسرخ و س «انيرگ ما به پا که ملت بزوندديپوقوع به  بی درست در زماندي و آن ھم باد؟ينما
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حاصل [ خود ی محروم نشدن از مسکن رھنو کردن کار داي پی با تمام قوا براھايئامريکا کهيشود؟ درست زمان

 ما در دو جنگ ۀ سرباز از نفس افتادھمه ني اکه ني بر ای با آگاھايآ] اضافه آنه ب[ کنند؟ و یتالش م]  وامافتيدر

   جنگند؟ی مزي القاعده در عراق و افغانستان ناني با ھمان شورشقاي ما، دقۀباخت

 دوران ادماني و فرانسه بتوانند سيخاطر آنکه انگله  از ناتو بیطور تصنعه  بدي باامريکا کدام قانون قاَ ي اساس دقهب

 به مخاطره انداختن  ارزشنھا،ي اۀ ھماي کند؟ آی میباني کنند، پشتاءي گذشته خود را دو باره احسميالي امپریئطال

   آن را دارد؟یتھاي خود ما و موفقسمياليامپر

 ني من انکهي از ادي شاا،يس.  آورندی درمشينماه  را در مقابل چشمان ما بیگري کامال دتي واقعیئدئوي ویلمھاي فنيا

 اتي واقعديما نبا.  صادق باشددي ھم بایتي سازمان امنکي مأمور خوب یول.  بشودني را منتشر کرده ام، خشمگلمھايف

 ی و ھم جامعه برای که ھم رھبرمي ھستی به کسب اطالعاتظفما مو. ميوحشتناک و بدمنظر را از نظرھا پنھان کن

اما به نظر من، .  نامناسب ھستندارياربسي بسیاغلب اطالعات جاسوس.  دارندازي آگاھانه به آنھا نیاسيانتخاب س

  .ستي نحيشما صح] اعصاب[ترحم به 

 روابط خود با دي باامريکا ۀ متحداالتي کنم که ای گمان م،امريکا ینوان مأمور سابق سازمان جاسوسعه  بمن

  . دھداني آنھا پای مالیباني قطع کند و به پشتعاَ ي را سرليبيا انيشورش

  

  .دي ھسترندهي گمي که خودتان تصمشما

 تحت ۀدر شعب.  کردی کار میستيضد ترور او در سازمان ملل متحد در بخش -نداوئريل)  سوسناي( سوزان ۀ باردر

 او یگروه تحت رھبر.  داشتندتي عضوی و مالزهي سورمن،ي عراق، مصر، ،ليبيا مثل یئ او کشورھاتيولؤمس

 ايتعصب « مؤلف کتاب یو.  بودادهشدار دوھ٢٠٠١مبر سال  سپت١١  یستي ترورۀ در مورد وقوع حادثشيمدتھا پ

  . باشدیم (Extreme Prejudice) » خسارت مفرط

Susan Lindauer  

  

  : مترجمی ھاافزوده

 ،ی مرتجع عربی و آدمخوران کشورھای نفتیپشتوانه دالرھاه  که ب»یغرب «ی و ھمه دولتھاامريکا سميالي امپرــ

 اساخته،ي سی جنگ با ھمان گروھکھاۀ القاعده و طالبان را خلق کرده و سپس به بھانیستي تروری گروھکھاءابتدا

 یوني کھنه تر خود و مرکز کشت انواع مواد افحاتي گاه تسلهي تخلد،ي جدحاتي انواع تسلشگاهيا به آزماافغانستان ر

 ،»انيهللا اکبر گو« که ،یئ آدمخور ناتواني شورشنيبھانه مبارزه با ھمه  بز،ي نکي نزدۀندي در آناً يقي کردند، ليتبد

 جھان ۀ معجزني سالھا ھشتمني را که مصمم بود در ھماليبي ۀشرفتي کنند، کشور پی برند و به زنان تجاوز میسر م

را در معرض تماشا قرار دھد، پس از ) ی مصنوعی کانالھا و رودخانه ھاقي از طرعي وسی صحراھایرسانآب(

  . خواھد کردلي تبدی به محل تاخت و تاز اوباشان غربیگري وحشنھمهيا

 مطلب ني اۀ شود ضمن مطالعی تقاضا می غربی دولتھای استعماری مخالفان جنگھان،ي از ھمه طرفداران و ھمچنــ

 مقاله، در دادگاه وجدان ني مورد بحث در ایلمھايدئوفي، با مشاھده و)من که ندارم(و اگر دل و جرأت تماشا دارند

ه  بی کارد سالخیراحته  آدمخوار که بی گروھھاتي آموزش و تربل،ي تشکايآ:  کهندي سؤال پاسخ گونيخود به ا

 را در ی تنکي ی بمبھااي کنند و ی برند، ھتک حرمت زنان و دختران می سر انسان میفته و با خونسرددست گر

 - یتي امنی سازمانھا و نھادھای از البراتورھاري غیئ کنند، در جای شھرھا و روستاھا رھا میابانھايکوچه و خ
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 یستيالي امپری حاضر خواھند بود دولتھااي باشد، آی ھست؟ اگر پاسخ منفري امکانپذیستيوني صھ- یستيالي امپریاسيس

  ند؟ي نمافي تعرسميرا مصداق کامل ترور

  ١٣٩٠ر ي ت٢٤ جمعه

  eb1384 بدست
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