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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

 

 یريش. م. ا

  ٢٠١١ سپتمبر ١۴

  

  چرا؟! ئی ھمه دروغگونيا
  

 »نيکارآنال «ینترنتيا هينشرمندرج در» )٢(قيگو با بھروز خل و گفت «یبخش نظردھ در  نوشتارنيا

)http://www.kar-online.com/wp/?p=21260 (ی ھا منتشر مشيراي اضافات و ویدرج شده است که با برخ 

  .شود

  

  د؟ي گوئی چرا دروغ مقي خلیآقا

 ی ھامي رژز،ي و مسالمت آمی ناتو و با مبارزه مدنیتونس و مصر، مردم بدون دخالت نظامدر«: دي گوئی مشما

 دوارميمن ام«: فرمان باراک اوباما راه  در مصر بی نظامیودتا احتماال ک،یولِ . ».دندي کشني را پائیکتاتوريد

  .  دي فراموش کرده ا،»رديدست بگه ارتش مصر کنترل اوضاع را ب

 کشته ی نظامري ھزار نفر غ٨٠٠ از شي و بی ھزار سرباز عراق٣٠از آغاز جنگ در عراق حدود «: دي گوئی مشما

 عراق از ی قانونیاما، آمار وزارت بھداشت و پزشک» .اند ده و پانصد ھزار نفر مجروح شونيلي مکي از شيو ب

 دولت عراق، به نقل یآمار رسم( دھد ی میاھ گوی شدن ھشتصد ھزار نفر عراقدي و ناپدمي و نونيليکشته شدن دو م

 یترازنامه دمکراس« تارنگاشت عدالت، تحت عنوان ،یظھور.  ترجمه ح،ی کنعان، نوشته صباح البغدادتياز سا

  ).» در عراقیکائيمرا

 ی حرکت اعتراضچي ھايبياما، در ل. » استیروني و دخالت بی از عامل درونیبي ترکايبياما مدل ل«: دي گوئی مشما

 از ی شعبه ایستي تروری دخالت نداشت که آتش جنگ مسلحانه باندھای عامل درونیعنيصورت نگرفته بود، 

  .ديس، از شرق آن کشور زبانه کشي ناتو، مشخصا انگلاني نظامیفرماندھه  ب»یاسالم«القاعده و خرابکاران 

 یروھاي و نی و بمباران مقر قدافی شناسائی ھزار پرواز برا٢٠ از شي عضو ناتو بیکشورھا«: دي گوئی مشما

 است که ھنوز ھم ادامه دارد و موجب قتل عام ی کمتر از آن رقم واقعاري رقم بسنيا. » ھواداراش انجام دادندینظام

 ھم مثل عراق رقم نجاي در انکهي از اصرفنظر (دي گردئیبايپنجاه ھزار نفر ل»  موقتیشورا«تراف ھمان اعه ب

  ).  شده استفيکشتارھا تحر
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 تا ی سندچيھ» . و آسمان باز کردني از زمنا سرکوب مخالفی را برایمسلح شدن مردم، دست قذاف«: دي گوئی مشما

 چي ھی از سوی حت،ايبي لی دولتیروھايخصوص، از آسمان توسط نه  و بني سرکوب مخالفان از زمۀکنون در بار

  . منتشر نشده استی مزدور غربی و رسانه ھایارگان و نھاد غرب

 و بمباران کيپلماتي دعي وستي به حمای نظامیروي کردن نادهي بدون پايبي غرب در لبي ترتنيبد«: دي گوئی مشما

.  کذب استی ادعاکي نيا. ». ساختندري را امکان پذیر قذاف بیروزي پان،ي از شورشتي و حمایمناطق نظام

 که ی وقتیوانگھ.  دادندی آموزش مستيو بودند و خرابکار و ترايبي در لشي از سالھا پی حتاي مسلح سیروھاين

 ی ماند؟ آقای می باقی خارجیروي کردن نادهي به پیاجي کنند، چه احتی متي جنگ کفای برای مزدور داخلیروھاين

   شود؟ی می معن»کيپلماتي دعي وستيحما «سميالي مزدور امپری رسانه ھاۀليوسه  بی تا حاال فضاسازی از کقيخل

شما . » ساختندري را امکان پذی بر قذافیروزي پان،ي از شورشتي و حمایبمباران مناطق نظام«: دي گوئی مشما

 ونيزي تلو-وي شھرھا و روستاھا، رادیسکون ھتل ھا، مناطق ممارستانھا،ي بمباران مدارس، بدي کنیچگونه جرأت م

  د؟ي بنام»یبمباران مناطق نظام« را »ايبي لیرساختھايز« بمباران به اعتراف خودتان ،یطور کله و ب

اجازه . » نپرداختی و مالی انسانني سنگنهي سرنگون شد و ھم غرب ھزکتاتوري مدل ھم دنيدر ا«: دي گوئی مشما

چه نام دارد؟ آن ھزاران تن بمب و مواد منفجره که بر »  ھزار پرواز٢٠«قول شما آن ه  بنهي از سؤال شود ھزديبدھ

   بود؟ گاني شد، راختهي آن ری و شھرھاايبيسر مردم ل

 به مبارزه مسلحانه کردي بشار اسد، تاکنون از رومي رژدي سرکوب شدرغم ی علهيمردم سور«: دي گوئی مشما

 ی بني چندي توانیشما چگونه م» . ادامه داده اندني سنگنهي را با تحمل ھززيآم و مسالمت ی مدنۀاجتناب کرده و مبارز

 یروھاي نۀ از تلفات مداخلشتري باري بسهي سوریتيامن یروھاي و نسيلو تلفات ارتش، پکهي در حالديپروا دروغ بگوئ

ه  به،ي عراق و ترکل،ي مسلحانه از شھرھا و قصبات ھممرز با اردن، اسرائی جنگ ھاهي باشد و در سوری میدولت

 کردستان عراق و ۀ در منطقلي اسرائستي آموزش ترورگاهي از چھل پاشي در بةً  مسلح که عمدی گروھھایرھبر

 تک ی از سوهي و کشتار مردم سورهي ترکی اسالم- یستيوني صھمي  رژی دخالتھادي توانی مونهقطر آغاز شد؟ چگ

  د؟ي را کتمان کنراندازانيت

 ی و رسانه ھای غربیمھاي و رژراني ای اسالمی جمھورمي ھا، رژئیھمصدا با ناتوشما که ! قي خلیآقا

 دي توانی مد،ي کنی م»یخوشحال« اظھار ،ی و خرجیکمک دو عامل داخله  ب»کتاتوريسقوط د« آنھا از یدروغپراکن

، ناروین، قطر،  عربستای ھایدشاھ ناتو، پایستيارتش فاش (ی عامل خارجايآ: دي ساده پاسخ بدھی سؤالھانيبه ا

 بوش، تاچر، نتون،ي و مقامات آنھا مثل اوباما، کلی غربی دولتھا،یطور کله  و بسيلند و انگلادانمارک، ھ

 ل،يمحمود جبرئ (یو عامل داخل...)  اردوغان، مرکل، زاپاترو، کامرون،،ی راسموسن، براون، برلسکون،یسارکوز

 دي توانی ماي آد؟ي دانی می تر از قذافیرا مترق...)  حفتر، فهي صھد، خلزيعز کوسا، عبدالی موسل،ي عبدالجلیمصطف

 دست به اسلحه نبردند؟ هي و سورايبيخالف ل» مخالفان« عربستان، قطر ن،ي بحرمن،يچرا در مصر، تونس، : ديبگوئ

دن و  قطر، ار،یسعودعربستان ( آنھا یئ منطقه ی و اروپا و مترسکھاکايمرا یستيالي امپریچرا ناتو  و دولتھا

 در ی توقف جنگ استعماری براني التیکايمرا ی و کشورھاقايفرا هي اتحادکيپلماتي دیتمام تالشھا)  عربهياتحاد

   را رد کردند؟ايبيل

 غرب و ی تواند برای مدل مني خاطر، انيبه ھم... «: دي با صراحت زده اني چنني خلق شما که حرف دلتان را ایآقا

سقوط « و ايبي لی که به اشغال استعماری از روند-  کنم اوالً ی، فکر نم»اشته باشد کشورھا جذبه دی برخونيسياپوز

 ی جنگھاتي ماھفي جز تحریزي شما را چی ھائیگو سبب، دروغنيبه ھم. دي اطالع باشی منجر شد، ب»کتاتوريد
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 منظور - ايثان. کرد ی توان معنی نمراني اهي علی جنگ احتمالی ذھنی ھانهي و آماده ساختن زمسميالي امپریاستعمار

   است؟ ونيسي کدام کشور و کدام اپوز، مشخصآَ » کشورھای برخونيسياپوز« شما از 

 و دهي نشنده،ي را ندنھاياگر ا.  ھزاران سند وجود داردد،ي که مطرح کرده ای مواردني از اکيدر رد ھر! قي خلیآقا

 ۀ طبق برنامايبي لی اشغال استعمارديني تا ببد،يزنداي بی نظر»ايبي موقت لیشورا «بي حداقل به ترکد،ي نخوانده ااي

  ! نهاي اتفاق افتاد یقبل

 تاني دروغھاهيبق! دي جواب بدھنھاي فقط به است؟ي مصاحبه چقهي ھمه دروغ در ده دقنيھدف شما از ا! قي خلیآقا

 ،ايبيدر ل و یطور کله  بی و داخلی شناخت عوامل خارجی کنم برای مهي وجود، به شما توصنيبا ا. شکشيپ

 .دي سر بزنی نشاننيباالخص، حتما به ا
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  ١٣٩٠ وري شھر٢٢

  


