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  ھيوادوال کابلی

 ٢٠١٢جوالی ٢١

  
با محتوای بکروتازه به سان يک روزنامه ھرروزتشنه لبان متجسس » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«پورتال مبارز

رارمی گيرد ، اخبارومضامين روزبه زبان ھای خارجی ، آنچه کمترموردتوجه ق. وواقعيت بين را مسرورمی سازد

من ھرباری که مطلب مھم وتکاندھنده ای را مطالعه می کنم ، تأسفم به اين می باشد . عمدتاً زبان انگليسی می باشد

اميد آن . که ھموطنانی که زبان ھای خارجی را بلند نيستند چرا ازدسترسی به آن موضوعات به دور می مانند

 .رانی که وقت کافی داشته وبرزبان ھای متداول التين حاکم ھستند بتوانند اين مأمول را برآورده سازندھمديا

طورمثال ، ترجمه ای را که درپائين مطالعه می فرمائيد ، نتنھا موضوع روزبوده بلکه دست داشتن بيشرمانۀ غرب 

غربيھا ودرصف . وضاحت نشان می دھدو به خصوص امپرياليست ھای امريکائی را درحمالت خونين سوريه به 

، آنقدردروغ پراگنی ) عالوه برحمايت واطاعت ازصھيونيزم(اول امريکا وفرانسه به اساس منافع شان درمنطقه 

اراديت ملت ھا ، آزادی  احترام به حاکميت ملل ، حق خود: وصحنه سازی می نمايند که درآن ادعاھای کاذب شان

که اتباع خودرا به سبب " دنيای آزادی. " اين عوامفريبی ھا به کلی رنگ می بازدمطبوعات ، آزادی بيان وامثال

عدالت خواھی واعتراض عليه تعقيدات اقتصادی به ضرب چماق وگلولۀ رابری وامثال اين خشونت ھا سرکوب می 

، اشته شدهعقب نگھد، چگونه ممکن است برای خلق ھای شرق و کشورھای ) سپانيهاھمين ديروزدرشھرھای (نمايد 

"... تمدن"وانتھای " بشردوستی"روی  واز...  آزادی ، دموکراسی ودروغ ھای شاخدارديگری را سخاوتمندانه

آنقدروقيح وضدانسانی ھستند که خالف ادعاھای "!) سوسياليست"به شمول فرانسۀ (ارزانی نمايد؟  امپرياليست ھا 

به " ارتش آزاد سوريه"و" ارتش آزاد ليبيا" ھا را به نام کاذب خود ـ مبارزه با تروريزم اسالمی ـ ھمان تروريست

شيادان امپرياليست تا آنجائی درتوطئه ھای رسوای خود پيش رفتند . دفاع برمی خيزند وازآنھا گويا مبارزمی سازند

پوشالی پذيرفته وھرگزمورد که درليبيا حتا فرد کامالً شناختۀ شدۀ کادرالقاعده را به عنوان يکی ازسرکردگان ارتش 

پس اينھمه شواھد نشان می دھد که امپرياليزم به ھيچ ارزش انسانی و اخالقی پا بند نبوده ھرآنچه . سؤال قرارندادند

 دروطن خود دقيق داين حقيقت تلخ را باي. ش می باشد منافع خودرا به عنوان ارزش علم می نمايند ، فقط برای حفظ

  .شده وازآن درس بگيريم
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:قصد سوريه دست دارندوءدرس» ناتو«گروھھای کشتار  

  به اساس گفتۀ نويسندۀ امريکائی

 

 

  ھيوادوال کابلی:  ازانگيسیبرگردان

 

اين گفتۀ ." ما می بينيم که نيروھای طرفدارناتو، گروھھای کشتارناتو ، درآن مورد تصميم خودرا عملی ساختند"

رپلی است که با اشاره به حملۀ انفجاری روزچھارشنبه برمقرادارۀ مرکزی امنيت ملی داکترويبسترگريفين تا

دراثرحملۀ مذکوروزيردفاع سوريه ـ داوود راجھه ـ معين وزارت دفاع ـ آصف شوکت . دردمشق ، اظھارنموده است

  .ھمکارمعاون رئيس جمھورـ حسن ترکمنی ـ به ھالکت رسيدند ـ و

بدون شک به نقش  و من برنقش ناتو: "به روز چھارشنبه بيان داشت. وی. تیتارپلی دريک مصاحبه با پرس

پيشبرد . ای. آی.تأکيد می نمايم زيرا مطبوعات ، وال ستريت ژورنال ، به ما خاطرنشان ساخت که سی. ای.آی.سی

  ."دردست دارد ، چه ارتش سوريۀ آزاد باشد وچه گروھھای کشتار...  مسائل اطالعاتی وانسجام آن را

وزيرداخلۀ سوريه ـ محمد ابراھيم الشعارـ وآمرشعبۀ امنيت ملی ـ ھشام بختيارـ نيزدرحملۀ انفجاری زخم برداشته 

  .اند

  .راالسد فوراً بعد ازواقعه ، جنرال فھدالجاسم الفريج را به مقام وزارت دفاع مقررنمودارئيس جمھورسوريه ، بش

فقط "عھده گرفته وگفته است که آن حمله ه ؤوليت بم گذاری را بمس.) اَ .  ِاس. ِاف(ارتش تروريستی سوريۀ آزاد 

  .است" آغازيک سلسله

. راه انداختن عملياتی با اين پيچيدگی حتا برای افراد القاعده بسياردشوارمی باشد" تارپلی ھمچنان اظھارداشت که 

ص فرانسه يا برتانيا و يا ھم امريکا بايد قوياً توسط افسران نيروھای خا) ارتش تروريستی سوريۀ آزاد ـ مترجم(آنھا 

  ."رھنمائی شده باشند
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