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 کافی ،افغانستان و عراق سابق، یاییوگوسالو در کشورهای آیا این همه کشتارهای بی رحمانه

ل جنگی حمالت خویش را  وسایهم با پیشرفته ترین بازلیبیاکه باالی خلق  ،نبود برای امپریالیزم

آیا نیروی اع تا چی زمانی ادامه خواهد یافت، شی و قتل بشریت بی دف عطش انسان ُک  آیاد؟آغاز کردن

 در دفاع از سیاسی و نظامی در جهان وجود دارد که جلو این همه وحشیگریهای غرب را بگیرند و

  انسانهای بی دفاع این کرٔه خاکی قد علم کنند؟

 افغانستان و عراق سابق، یاییوگوسالوورهای  به کشناتو ـ امریکاحمالت ما به خاطر داریم که 

  و مصیبتهایی سیه روزیها چی دارد و باشنده گان بیدفاع این کشورها به داشت وچی دستآوردهایی

 خویش را به جهانیان در حمالت نابود کننده  غیر انسانی بار دیگر هویت آنها که!مواجه نشده اند؟

 افیعمرالقذدگروال م این را میپذیریم که. ندبات رسانید به اثلیبیا  کشورمردم بیگناه و بی دفاع

سال بر اریکٔه قدرت تکیه زده و بر خلق و دو  چهل ، منفعت جو بود و است کهیک شخص مقام پرست

   ! و باید برکنار شود حکمروایی میکندلیبیا

 مردمی  خیزشهای و به بی راهه کشانیدن!لیبیا  و ویرانی هزاران مردم بیگناهقیمت زنده گینی با اما 

گناه خلق بینفر از  باید با قتل هزاران هزار ذافیدگروال قآیا راه حل و برکناری  .در کشورهای عربی

  تمام امکانات خویشید با با! نباید این حمالت غیر انسانی را پشتیانی کرد، صورت بگیرد؟ نیلیبیا

 را خود مردم سرنوشت خود باید، یک.  حملٔه نظامی باالی خلقهای جهان مبارزه کردهرگونهلیه ع

  . ، راه حل سیاسی باید جستجو گردددو .تعین کنند

اصل اقدام کشورهای  غربی غرض انحراف خیزشهای  االی کشوِر لیبیا، درحمله ب

مردمی و تغییراتی که قرار بود در کشورهای عربی صورت بگیرد و آهسته آهسته 

نی در دفاع از مردم لیبیا و سرنگونی . دامنگیر جهان غرب و امپریالیزم گردد، میباشد

مردمی، دست غرب و امپریالیزم چون در صورت پیروزی خیزشهای !!!  قذافیدگروال

 !از نفت و گاز کشور های عربی قطع میگردد



 به ملیاردها تا زمانی که منافع کشور های غربی تأمین است ثبات برقرار است و معامله ها ادامه دارد

شد  وسیله یی که با بهانه و اما در صورت به خطر افتادن منافع شان به هر.دالر سالح به فروش میرسد

  . !را سرنگون میسازند هاحکومت

 جنگ قذافی علیه حکومت مرکزی لیبیا دولت غرب موعظه میکند که اپوزیسیون یا مخالفین

 »مبارزین راه آزادی « اینشناختی ازآیا   ون مخالفین تا اکنون افشا شده است آیا هویت ای!.میکنند

دستهاییست که این ون قرار دارد؟ چی ؟ کدام نیروی مترقی و مردمی در عقب این اپوزیسیوجود دارد

 و سقوط لیبیا مشی آنها و خواستهای آنها به خاطر آبادانی کشور خیزش را رهنمایی و کمک میکند؟

 عضو پیمان اوپک، وو گاز  و یک کشور تولید کنندٔه نفت قذافی  سالٔه خود ساختٔهو دو دولت چهل 

  چی میباشد؟

یه رژیم دموکراتیک در افغانستان میجنگیدند از  بر علما همه به خاطر داریم وحشیهای که

یاد میشدند و کمک نظامی و پولی دریافت » مبارزین راه آزادی «طرف غرب نیز به نام

 شدند نقاب  کابلیم فاسد منفعتجو و پول پرست آنها شامل رژمیکردند اما امروز شاخه های

شان بیرون از رژیم به  های دیگر و برادر مصروف چور و چپاول مردم هستنددر چهره کردن

  . بین المللی یاد میگردندنام تروریستهای

؛ که تا به امروز البانیاز مردم  و دفاع ایوگسالویا از کوسووا جدایی  سابق به بهانٔهییوگوسالویادر 

 چنانچه به فروش اعضای بدن . در بین ملیتهای مذکور ادامه داد، حمله کردندزدوخورد و مشکالت

  .»لطفًا به این آدرس مراجعه فرمائید «:گان آن سرزمینها نیز اقدام کردندباشنده 

  برای جهان» پسر«ارمغان صدور دموکراسی بوش 

 به افغانستان  کشورر و د که یک دروغ محض بود داشتن سالح نابود کننده به بهانٔهعراق  کشوردر

، حمالت  عرببن الدنو جستجوی  منزلهای نیویارک  پالن تروریستی بلنداتهام دست داشتن در

نیم و شاهدیم که به جز از قتل و خونریزی مردم یمرگباری را سازمان دادند که تا به امروز ما میب

  !!! مال عمریپیدا شد و نی  بن الدنینی  !بیگناه، هیچ گونه دستآوردی دیگری ندارد و نخواهد داشت

 سالٔه ۴۲ و سقوط دولت لیبیاباالی کشور میتوان چنین تصور کرد که حمالت وحشیانٔه غرب 

ارسال سالح از طریق استخبارات امریکا و انگلستان . ، به نفع مردم آنکشور استذافیدگروال ق
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CIA,M16) (مان ملل متحد زبه داخل یک کشور مستقل و عضو سافرستادن اجنتهای مخفی   و

 علیه و تجاوز آشکار  شورای امنیت نامٔهه، خالف فیصلنورمهای بین الملل، عمل ترورستیخود خالف 

 عراق  کشورهای در حمله باالیبوش پسر همان موضع و استدالل این.  یک ملت استخود ارادیت

؟ به جز از خون،  چی بودبلی بود اما دستآورد حمالت باالی عراق و افغانستان نبود؟ افغانستانو 

، خیزش مردمی  قذافیدگروالی و کشتار میلیونها انسان بیگناه که بازهم تحت بهانٔه گوشمالی ویران

مار تع که در نهایت علیه اسجاد دولتهای مردمیهای عربی تغییر جهت داده و از ایرا در کشور

نخستین بار است که در تاریخ برای   جلوگیری کردند؟کشورهای غربی به مبازره برخواهند خاست،

، سرکوب و مداخله در امور کشورهای شخصی تعلق میگیرد که سیاست تجاوزجایزٔه نوبل صلح به 

امیدها و . به جنایات سلف خویش، فامیل بوش، ادامه میدهد  ورا در دستور کار خود قرار داده دیگر

  .انتظارات مردم امریکا و جهان از اوباما به َسراب مبدل گردید

  


