
 تفاوت ازکجا تا کجاست؟؟؟
 (استاد صباح  –تهيه وتنطيم ) 

 
م تيک انسان رواني ، سلطه گر، قدرت پرست ، قبيله گرا ومريض درقرن بيست ويک برمردمش س -دراين طرف دنيا  -

 .روا مي دارد 
کشورغربي وشرقي جنايت وجنوني اتفاق افتيد واکنون که قرن بيست ويک است وپنجاه غني احمدزي دراداره سهامي 

بي شرمانه وجنون آميزبه خواست وتقاضاي ملت واوهمکاري دارند  شدراطراف ارگ سنگرگرفته ودرتداوم رسوايي ا
تملق گونه  شپشت پاميزني ويک مشت سخنانه کودکانه وياوه گونه رابخورد رسانه ها ميدهي واطرافيان نادان

که اين اطرافيانت دشمنان درجه  دزمتفکرخطاب مي کنند وبايد بدانمغبه اووچاپلوسانه،واه واه ميگويند وکف مي زنند و
تفهيم نمي کنند ومي خواهند با گذشت ه وي راب شست، زيرا اشتباهات وجنونهاي متواتراويک 

 . هرروزبيشتروبيشتررسواورسواتربسازند 
 چرا اين همه جنايات درحق يک قوم ونژاد اتفاق مي افتد؟؟؟ 

 شوند؟؟؟  چراهزاره ها قتل عام مي
 چراخواستهاي برحق اين قوم پذيرفته نمي شود؟؟؟ 

 
 .آمريکايي التين به سيزده سال زندان محکوم مي شود يدرآنطرف دنيا يک مرد مبارزوآزاديخواه -

 .سال حبس محکوم شده است ۲۱جمهور سابق برزيل به  ايناسيو لوال دا سيلوا، رئيس
 

 .اند ساختمانی که او در آن مانده، گرد آمده مقابلسائوپائولو هزاران نفر از هوادارانش در
جمهوری شش ماه  اين محکوميت برای اين است که نگذارند در انتخابات رياست .گويد محکوميت او سياسی است لوال می

 .اش در آن باالست جمهور سابق معتقد است بخت پيروزی ديگر در ماه اکتبر نامزد شود؛ انتخاباتی که خود اين رئيس
وکالی او هم نتوانستند دادگاه را راضی کنند که بازداشتش را عقب . لوال برای حکم محکوميتش فرجام خواسته است

االجل دادگاه به لوال، صدها هوادار او بيرون ساختمان سنديکای فلزکاران در نزديکی سائوپائولو  با گذشتن ضرب .بيندازد
ليس آمد، جلوی وسد برخی از اين هواداران آماده اند که اگر هم پر به نظر می  .که لوال در آن مانده، جمع شدند

 .جمهور سابق را بگيرند دستگيری رئيس
. خالف قانون اساسی است. تصميم غيرقانونی است. سرخود است اين تصميم دادگاه: يکی از وکالی لوال گفته است

وجود دارد که با استفاده از آنها لوال به زندان   منابع و تشريفات قضايی. خالف حقوق اوليه او به عنوان يک بشر است
ها برای انتخابات شش ماه  با وجودی که در نظرسنجی. جمهور برزيل بود رئيس ۱۰۲۲تا  ۱۰۰۲لوال از سال  .نرود

گر  کار و کنش اين کارگر سابق تراش .ای است که مخالفان قاطعی هم دارد چنان چهره تاز است اما هم ديگر، او پيش
 .گرايی بود که در طول نيم قرن به رهبری برزيل رسيد نخستين فرد چپ صنفی،

 ريس جمهورکوريابه بيست وچهارسال 
 وآرزوداريم غني به چهل وهشت سال زندان محکوم شود



 
با هزاران جرم وجنايت ، توطئه ودسيسه ، فاشيستي ودروغگويي وقانون ستيزي ( رواني ) احمدزي اشرف غني »  

 «. وعدالت گريزي  هنوزبايک مشت اوباش وولگرد براي مردم وطن توطئه مي چيند ودرارگ لميده است
 .وماجراي ريس جمهورکورياي جنوبي را بخوانيد 

 .سال زندان محکوم کرد 42شور را به دادگاهی در کوريای جنوبی، پارک گوئن هه، رييس جمهوری اين ک
شد به زندان و جريمه نقدی  به صورت مستقيم از تلويزيون ملی کوريای جنوبی پخش می  پارک گوئن هه، دردادگاه و

پارک گوئن هه در در ارتباط با اتهام فساد مالی، سوء استفاده از قدرت و ارعاب کارمندان دفتر رياست  .محکوم شد
ميليارد وون  81ساله، دادگاه خانم پارک را به پرداخت مبلغ  42عالوه بر دوره زندان  .شناخته شدجمهوری مجرم 

 .هم محکوم کرد( ميليون دالر 81معادل )
 .ميليون دالر جريمه کرده بود 833سال حبس و نزديک به  03سارنوال دوسيه  برای پارک گوئن هه درخواست 

متهم بودند که با اخذ رشوه از  "چوی سون سيل"و دوست او، خانم " ئن ههپارک گو"براساس محتوای دوسيه  خانم 
 .ها دادند های بزرگ کوريايی از جمله شرکت سامسونگ، امتيازاتی را در قراردادهای دولتی به اين شرکت شرکت

يه مورد سيل شامل چند موسسه غيرانتفاعی و خير-هه و چوی سون-وجوه دريافتی در چند طرح مورد نظر پارک گوئن
ای را عليه رييس جمهوری به دنبال  سيل تظاهرات گسترده-های چوی سون افشای فعاليت .حمايت اين دو نفر به کار رفت

آورد و به بازداشت خانم چوی و سرانجام تصميم پارلمان کوريای جنوبی به سلب صالحيت از رييس جمهوری در اواخر 
 . منجر شد 4381ی در مارچ و تاييد اين تصميم توسط ديوان عال 4382سال 

وظايف رياست جمهوری به نخست وزير محول و پس از اعالم رای ديوان  . در پی تصميم خانم پارک از سمت معلق
ميالدی،  8813از زمان استقرار دموکراسی در کوريای جنوبی در اواسط دهه  .عالی، رسما از اين سمت برکنار شد

او همچنين اولين رييس . ور است که با رای پارلمان از اين سمت برکنار شدخانم پارک اولين رييس جمهوری اين کش
 .جمهوری زن در کوريای جنوبی بود

 سلمان خان با شکاردوآهو شش سال زنداني شد
 .وغني با هزاران جنايت ، هرروزدرارگ سفسطه ودروغ ميگويد

 
تان در سياه ترين صفحات تاريخ   نام( طالب پرستی   )ستانکزی بايد بدانند که به خاطر نوکری انگريزغني، اتمر و» 

شما (. ناموس) برای شما نه ميهن اهميت دارد و نه مردم . کشور حک  وروزي انتظارداريم به جزاي اعمال تان برسيد
 « .نفرين بر شما. ميهن فروشان تاريخ بشری درقرن بيست و يک هستيد

 .اما درزيرازسلمان خان بخوانيد
 .سلمان خان، ستاره مشهور سينمای باليوود هند در پيوند به شکار دو آهو، به شش سال زندان محکوم گرديده است

، را باز کرده و 8821دسمبر سال  41دادگاه جودپور هند به تازگی پرونده سلمان خان بازيگر سينمای باليوود متولد در 
، ميالدی متهم است و 8881خان به شکار غيرقانونی دو آهو در سال  سلمان .زندان محکوم کرده است سال 2او را به 
 . استفاده ازمنابع خبري .باشند ، چند ستاره ديگر باليوود و همکاران وی نيز شامل میدوسيهدر اين 

 


