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  جاويد

 ٢٠٠٩ ١٢.١٠ 
 

 اوباما وجايزه نوبل
 
  

  .افغانستان وعراق جايزه صلح نوبل را دريافت کرد قاتل خلق کاخ سفيد وديروز دژخيم 

ل کن ان غرقن کشور ھای استعمارگر وقتی ميخواھند از آدمکش وجانی تجلي ه ديگر  د  چن شوند ک شادی وسرور مي

  .ر کرده استيمعانی شان تغي آيا صلح وجنگ .ھيچ حد ومرزی را نمی شناسند 

ارمیه بار آورده وبه را بالفرد نوبل وقتی ديد که کشف ديناميت چه خساراتی  ه تعي آورد ب دام ب ل از مرگش اق ن ي قب

ار ديناميت وجنگ ايع مرگب رای مقاصد  جايزه ای کرد که از فج وگيری واز آن ب ار جل شری ک د ب ز و فواي صلح آمي

  .داده شود] گيرند

  .ملت در بند عراق وافغانستان نيست آيا دادن جايزه برای اوباما توھين به نوبل و

ادی  دست آورد،ه  نيست که اين جايزه را بیاولين جنگ افروزاوباما  روزان و آدمکشان زي قبل از وی  نيز جنگ اف

ل و خاطر ريختن خون خلق ھای دره س خدمات شان بااين جايزه را دريافت کرده اند وبه پ ايزه نوب رفتن ج ه گ  بند ب

  .تقدير شده اند جوايزديگر

ی  در اوج جن اران غرب ين جنايتک سينجر اعطامگر ھم ری کي ه ھن ل را ب ايزه صلح نوب ام ج د نکردءگ ھای ويتن . ن

ا ل امتن ن دلي دعنماينده ويتنام در مذاکرات صلح پاريس آقای له دوک تو از گرفتن جايزه به اي ه  مھ د ک            ورزي

Le Duc  Tho  ال بع!! آزادی ودموکراسی ا اينکه دو س اوزين بمباردمان وتجاوز خود را قطع نکرده است ت د متج

  . امريکا با وقاحت خاص امريکايی جايزه را دريافت کرد وزير خارجۀ. فرار از ويتنام شدند مجبور به 
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آدمکشی  به يک تروريست قھار که درجايزه صلح نوبل را!!! بار ديگر ھمين مناديان حقوق بشر صلح ودموکراسی 

  . کردندء اعطا١٩٧٨يل در سال دست کمی از ھيتلر نداشت يعنی ميناخيم بگين صدراعظم اسرائ

زدور سر خود را در راه خدمت  ودر کنار وی دلقک مصری خود سادات را نيز مورد تفقد قرار دادند تا اينکه اين م

  .اربابان امپرياليست خود از دست داد

ود از جمله  تند روھای يفرمانده گروه مذکور که  عضو گروه ايرگون شد که دو ماه بعد ١٩۴٢بگين در سال  ھودی ب

ون روه ايرگ د گ ردم گردي شتار م اطر ک وددر  بخ ده ب اد گردي سطين ايج رو.فل ن گ ال اي ل کينگ ١٩۴٧ه در س  در ھت

 خود افتخار ميکرد در يکی او خود به تروريست بودن.  نفر گرديد٩١بمبی گذاشت که منجر به کشته شدن  )١(داويد

  )٢" (من يک تروريست ھستم " کرد سخنرانی ھايش گفتار خود را با اين جمله آغازاز 

ال  الی١٩۴٨در س ان درخواست کمک م ه يھودي ا از جامع ه امريک ود ب فر خ نفکران  در س ان روش رد در آن زم  ک

ه در روش  يھودی مانند ھانا آرنت آلبرت اينشتاين نامه به د ک نيويارک تايمز فرستادند بگين را رھبری حزبی خواندن

دراين نامه به کشتار دير ياسين  انند نازی ھا ھستند وحزب شان کامأل فاشيستی استخواسته ھای اجتماعی م فلسفه و

  )٣(اشاره شده است  يان کشته شدندئروستااز  نفر ٢۴٠که طی آن 

رز!! مناديان صلح وآزادی  ين وشمعون پ ه اسحاق راب ايزه صلح را ب ار ديگر ج ا ب د ءاعط ن دو  کردن ار اي ودر کن

اختند ، جنايتکار ياسر عرفات را ن ارزاتی اش تھی س ارات مب ام افتخ ی  وی را از تم ا چه قيمت ا ب يز سھيم ساختند ام

رده عرفات را ب زمانی عربھا ر ت از وی را ھر ف دأ نف ا بع ستند ام ان می نگري آزاديخواه چه عرب  ديده يک قھرم

سوی وی را بپايان رسيد و اينبار امپرياليست  وياغير عرب به دل گرفتند تا آنکه زمان مصرفش به ار ه ھای فران دي

  .عدم فرستادند

وع  خدمت به متجاوزين ھمين است تاريخ کشور ما مثال ھای زيادی را  ن ن اداشاز اي ا  پ اده بھ رين  ي د ت دارد وجدي

د س ا مانن رای روس ھ شانی ب ه جانف ا آن ھم ه ب ر عمر مثال آن ببرک کارمل مزدور روس است ک گ وی را در اخي

  .راج کردنداخ شوروینگبتبارش از 

ار موشه )ستاد ارتش(لوی درستيزيس  ئرابين در زمان جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل ر ه در کن  اسرائيل بود ک

  .کشی بود دايان وزير جنگ اسرائيل مشغول عرب کشی وفلسطينی

ستجوايز اعطای تنھا سال قبل کميتۀ رن را   غفلت کرد وبه کارش درست رسيدگی نتوان انی ق رين ج ار ت ن وقھ از اي

ايزه را از اشت ويا پارسال سال اسپ بود که جوگذ جايزه که برای ھمچو آدم ھا است بی نصيب رج بوش نتوانست ج

  .گرداند بی مناسبت نخواھد بود که سال اسپ را توضيح دھم آن خود

دين مذکور افتخاری ميفروخت تاجر گويند تاجری با اسپش از جاده ای ميگذشت  که در آنجا فروشنده ای دکتورای چن

رد وگفت  دکتورای افتخاری برای خود ودوستانش ه ک اره مراجع خريداری کرد واز آنجا دور شد  چند د قيقه بعد دوب

ورای افتخاری اسپ من حيوانی است نجيب واصيل لطفأ برای اسپم نيز اين د  يک دوکت نده گفت سال بع د فروش بدھي

  .پ استاس مراجعه کنيد امسال سال خر است  وسال بعدی سال

ز در  انی  ني ر سياف ورب من از کميته جايزه صلح ميخواھم  در اين سال خجسته که سال خران است گلبدين  مال عم

 و ليست منتظرين گرفته شوند چون در آدمکشی وبی ناموسی دست کم از مناخيم بگين  اسحاق رابين  ھنری کيسنجر

 مزدوران غرب در جھان ی بزرگی است در حقبارک اوباما ندارند اگر اين ھا جايزه صلح نگيرند جفا

  

  نشريه تايمز                                                                       ١
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  ١٣٨٣ گفتگوی اوريانا فاالچی با شارون نشر افق تھران  ٢

   نيويارک تايمز٣

  


