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  ھيوادوال کابلی

 ٢٠١٠ فبروری ۴

  
خون مردم فلسطين ، افغانستان و عراق درجام هاي سردمداران 

  فاشيزم صهيونيستي و امپرياليستي
  

 چشمان بينا و گوش ھای شنوا پرسيده شود که به نظرشما درمقطع زمانی ھرگاه ازانسان ھای باوجدان ، دارای

ترين ، بی بندوبارترين ، ياوه گوترين ، بی شخصيت ترين ، زورگوترين  ُلچک حاضردرميان سياستمداران غربی ، 

ته نماند ناگف. سيلويوبيرلوسکونیو فاشيست ترين  آنھا کی است؟ بدون شک جواب خواھندداد که صدراعظم ايتاليا 

وھرگاه از ھمان افراد بيدار و . که او مالک چندين شبکۀ تلويزيونی و مطبوعات کتبی و پولدارترين ھمۀ شان است

 فاشيست کی است؟ بازھم خواھند موسولينیواقعبين سؤال شود که درسرزمين ايتاليا ، وارث اصلی و برادرتنی 

  .  بيرلوسکونی: گفت

پرستی » سفيد«رم و رسوای صحنۀ سياسی غرب ، به مشکل قادراست اعتقاد نژاد اين دلقک نھايت ديده درا ، بيش

ازسوی ديگر، وی سال گذشته افتضاح بزرگی را به خاطرداشتن روابط جنسی با يک دخترنابالغ . خودرا پنھان سازد

وعات جھانی  ، درمطبوعات ايتاليا و مطبزويالھايشو بزرگزاری محفل شرابنوشی و معاشقه با روسپيان دريکی ا

دست داشتن وی درفساد اداری ، سرکوب دموکراسی و ترويج سياست اختناق درجامعۀ ايتاليا، . به راه انداخت

وی حتی به قضات اجيرامرمی کند تابرای حفاظت وی . امروزازنظرھيچ فردآگاھی درجامعۀ بشری پنھان نيست

، قانونی مطابق خواست وی رم ديگرخاطر نقض قوانين کشوردراختالس و رشوه و دھھا جه ازمحاکمه ب

ًومھمترازھمه اينکه يک حزب کامال عريان ).  فرانسوی درپائينۀنگاه شود به چوکات کوچک درمقال(بسازند

  .فاشيست ازچندسال به اينسومتحد مھم حکومت اودرشمال ايتاليا می باشد

 و بردگی کامل ، روزانه درمقابل چند افريقای سياه که درشرايط نھايت غيرانسانی» غيرقانونی«ًاخيرا کارگران 

مورد ) ؟!مردم منطقه(ً ازطرف باغداران جنوب ايتاليا استثمارمی شدند ، ظاھرا به تحريک مافيای محلی يورو

 آمده و برای دفاع ازحقوق انسانی  که به حق به غيظرا آنھاازحتی چندتن . اھانت ، حمله و ضرب وشتم قرارگرفتند

 و غيره آالت گلف ۀلت و کوب با دندعاصرقدعلم نموده بودند ، عالوه به  می گریاشيزم وبربرابتدائی خود دربرابرف
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 کشتن مجروح ساختند؛ توگوئی حيوانات درنده را دردشت ۀ موتردرسرعت ، اصابت داده و با ارادضاربه ، ذريعۀ

  !!ننگ و نفرين برفاشيزم...  افريقا زيرعراده می نمودندسفاریھای 

  
 تبصره ای نکرد بلکه برای پشتيبانی ازشکنجه گران  حتابيرلوسکونیمه جنايت وتخطی ازحقوق بشر ، دربرابرآنھ

 خودراھم برای سرکوب آن نگون بختان گرسنه ، خسته ، مريض ، مأيوس و بی پناه ۀمحلی ، پوليس و قوای ضرب

، آن صحنه ھای دلخراش  زيادی ازھموطنان مقيم غرب و ديگرنقاط جھان ۀًافريقائی فرستاد که مسلما عد

حال ھمين فاشيست مکاروبی آزرم ، خون فلسطينی ھا ، افغان ھا و عراقی ھا را . رادرتلويزيون ھا شاھد بوده اند

ام گسيخته ترين قدرت سردمداريکی ازلگدرشيشه ريخته و درکنار) ھزاران قربانی صھيونيزم و امپرياليزماز جمع (

  .ھای نظامی و سياسی جھان ـ کشورنامنھاداسرائيل ـ ، جام خودرا به سالمتی وی بلند می کند
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چاپ رسيده است، ه درسويس فرانسوی زبان ب» بيست دقيقه «ۀ کوتاھی راکه امروزدرروزنامۀ مقالۀدرپائين ، ترجم

ۀ ، کابين)»کرزی«(دانم که عروسک امريکائی می می  ھموطنان ارجمند می رسانم و ذکراين نکته راحتۀبه مالحظ

و انقيادطلب وی ، غيرمستقيم دررقص وپاکوبی برخون » چپ«وی ، مشاورين رنگارنگ وھمکاران و ھمدستان 

ملل دربند ، به خصوص فلسطين ، افغانستان و عراق ، با امپرياليست ھا و صھيونيست ھا متحد جرم و شريک 

و ھمکاری و ھمياری با امپرياليست ھا » چپ«خصوص ازموضع ه نام ملت ما ـ ب هھرفردی که ب. جنايت اند

، دست دوستی درازمی کند ، نه تنھا بر آبروی چپ انقالبی و ) گوش سياست ھای صھيونيست ھاه مجريان حلقه ب(

جا ه  تاريخی بآشتی ناپذيردستبرد زده آنرا  به مسخره می گيرد بلکه ازکرنش شرم آور و انقيادننگين خود ھم سند

  .می گذارد

  

  

●●●  

   فرانسویۀ مقالۀترجم

  ٢٠١٠ فبروری ۴پنجشنبه 

  

  سيلويوبيرلوسکونی از الگوی سياسی اسرائيل دفاع می نمايد
  

 درجريان يک سفررسمی ، رئيس حکومت ايتاليا ، حمايت بی چون وچرای خودرا به دولت يھودی :بيت المقدس

عليه ايران ـ که » تحريمات مؤثر«ای اسرائيل ، بيرلوسکونی خواستار درسخنرانی خود دربرابرشور. ابرازنمود

منيت اسرائيل برای ما ايتالوی ا«: بيرلوسکونی تأکيد کرد که. اشتباه توليد و تجھيزسالح ذروی برآن می رود ـ شد

وکراسی امکان زيست درآزادی و دم«) اسرائيل ـ مترجم(وی گفت اين کشور . »، يک امراخالقی و معنوی استھا

  .»را به نمايش گذاشته است و درست ھمين است که آنرا درانظارمتعصبين در جھان غيرقابل تحمل می سازد

.  خود که داخل نمودن اسرائيل دراتحاداروپا است ، دوباره يادآورشدۀازجانب ديگر، صدراعظم ايتاليا ازمفکور

شما  دژی ازفرھنگ اروپائی « ): مترجم(اشت خطاب به شيمون پيريس ، رئيس جمھوراسرائيل ، وی چنين اظھارد

اين پربھأترين . جای شما بايد ، به عنوان عضوباحقوق مساوی ، درميان کشورھای اروپائی باشد. و غربی ھستيد

  .»رؤيای من است

قتی سکنه سازی در قلمروھای تحت اشغال شد تا مذاکرات صلح که ازيکسال بيرلوسکونی ھمچنان خواھان توقف مو

تذکرتوقف آبادی منازل درقلمروفلسطينی ھا توسط (راه بيفتد ه نسو به بن بست مواجه است ، بتواند دوباره ببه اي

قت ، توسط بيرلوسکونی درمتن آنھمه ارادت و احترام به اسرائيل ، فقط دروغی است که ه طورمواسرائيل ، آنھم ب

  ).به زبان می آورند ـ مترجم ، آنرادر انظارجھانيان » حفظ آبروی خود« سياستمداران غرب برای ۀھم

  

  قانون مطابق قد واندام

شورای نمايندگان ايتاليا ديروز قانونی را 

به تصويب رساند که مرام آن الی ھژده 
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 ھای جاری دوسيهماه به تعويق انداختن 

سياسيون چپ . عليه صدراعظم می باشد

» قد واندام«اين قانون را برابر

يب آن قانون بيرلوسکونی ناميده و ازتصو

 ننگين برای ارکان  ایصفحه«به عنوان 

ايتاليا ـ (شبه جزيره » بنيادی دولت

  .نام برده اند) مترجم

  

خواھان نظرخواھی با آدرس تماس »  آيا اسرائيل بايد جزء اتحاد اروپا شود؟«درپائين مقاله ، روزنامه با سؤال 

  ).مترجم(الکترونيکی شده است 

  

  

 


