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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  )krill Svetitskiy(یتسکي سوتليکر

 یريش. م. ا: برگردان

  ٢٠١١ جون ٢٩

  

  ی سارکوزدنتي پرزی نقره اۀ قطع٣٥
  

عنوان حق ه  ليبيا را بی درصد نفت معادن نفت٣۵ت  درس»دولت موقت ليبيا« جمھور فرانسه از به اصطالح سيرئ

 کامال ی کشور، افرادني خارج از امي مق» ليبيای ملبخشيجبھه آزاد «ۀ موضوع از نامنيا.  خود خواستۀالزحم

 افراد نيا. دي آنھا دارند، مشخص گردا بی حال روابط تنگاتنگني که در ع،اصطالح موقت ليبياه ناشناس، به دولت ب

 راندن روني بی ليبيا در حال حاضر برای قانونتي مسلح که حاکمی القاعده و رھبران باندھای اصلیعضارا فقط ا

  . شناسندی کند، خوب می کشور تالش میآنھا از اراض

 ی قانونتيحاکم«عنوان ه  مسلح را بی بود که بالفاصله رھبران گروھھای دولتني اول،ی سارکوزیرھبره  بفرانسه

 روشن شده زياکنون ھمه چ. دي گردیوقت موجب سردرگم  ھمانی پاچگ- دستنيچن. ناخت شتيرسمه  ب»ليبيا

 کاسه ،»ونيسياوپوز «ی باندھایرا آورد و نه بی ھا در پیئ ناتوی برایتي ليبيا نه موفقی بمبارانھاکهيزمان. است

 متي خود در مورد قتيرضا آن، با اعالم ی فرستاده و طی به اربابان خارجی شد و آنھا نامه ازي لبرھايصبر آخر

 دست بزنند، ی به اقدامات جددي ھم بای فرانسوداراني که خرزيله را نأ مسني به قدرت، ایابي دستینفت به ازا

 شده، ختهي ری خونھاهي ھا و کلی ھمه کشته ھا و زخم، ليبياۀ در قبال تمام فاجعیارکوز سدنتيپرز.  کردندیادآوري

 یزي است ھمه آن چنيا.  سوم صادرات نفت ليبيا راکي از شي پول ب،یعني.  خواھدی کشور را مني درصد نفت ا٣۵

  . کنندنهي تصاحب ليبيا ھزیکه راھزنان حاضرند برا

منظور غارت ه  سارقانه بیدر واقع، کاسبکار» !ی خواھیدمکراس «ی و قشقرقھاادي شود که ھمه فری معلوم مپس

  . خود بودني آن بميکشور و تقس

  

  :م مترجمتمم

 سميالي امپری و مالیغاتي تبل،یحاتي تسلیباني و پشتی مسلح با سازماندھی که باندھای اول ھنگامی ھمان روزھادر

در ليبيا سر به شورش بر ) یپرچم دوره مستعمرگ (ی سنوسسيو پرچم ملک ادر» هللا اکبر«غرب و با شعار 
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 ھا و یئ در پاسخ به دروغگویونيزيلو تۀب مصاحکي در ی پسر کوچک معمر قذاف،ی االسالم قذاففيداشتند، س

  : سران غرب، گفتگري و دی سارکوزکوالي نی جعلیادعاھا

 ۀ کوتولني رفت ای، گمان م»... بر گرداند ومي انتخابش صرف کردی ما را که برای اول پولھایبگذار سارکوز «

 دست از یراحته  بست، ادهيا را چش قدرت پول نفت ليبيۀ فرانسه، که مزستي و حاکم نئوفاشسميونيعامل صھسياسی 

 انشي ھمتایاريه عرب و بۀ  دست نشاندهي اتحادی سبب ھم بود که با مشاطه گرنيبه ھم. سر ليبيا برنخواھد داشت

 سازمان ملل برد و پس از اخذ مجوز تي امنی و اروپا، طرح پرواز ممنوع در آسمان ليبيا را به شوراکايمرادر 

 کشور را به خون ني بدل شده است، خاک ا»سميالي امپری ترواباس« که مدتھاست به  شوراني از ھم١٩٧٣شماره 

  . درصد نفت آن را صاحب شود٣۵ یمردمش آغشته، آن را به عصر حجر برگرداندند تا سارکوز

  

 ١٣٩٠ ]سرطان[ ماهري ت٧
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