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  !مرگ برامپرياليزم جنايت پيشه
  

گارمتذکره را دوستی به من فرستاد که درآن خبرنLizzy Phelan ويديوی خبرنگاری آزاد به نام آدرس دوروزپيش 

رادرمورد جنگ ليبيا ) »ناتو«وغيره اعضای  فرانسه ، انگلستان ، امريکا ، ايتاليا(ھمه دروغ ھا وجعليات غرب 

  .نکته به نکته وبااستدالل ثابت ساخته و واقعيت ھارابرمال می ساخت

ايتخت ليبيا ـ درھمانجا  شھادت دھی وی درمورد اوضاع کامالً مستند و دست اول بود زيرا خود تا سقوط تريپولی ـ پ

وی ثابت می ساخت که ادعای غرب مبنی بردفاع ازمردم ليبيا دربرابرحملالت معمرالقذافی برمردمش ودفاع . بود

غرب ازآنھا ، ھمه دروغ ھای شاخداربوده وآنھا قدم به قدم طرح ھای توسعه گرانه و فاشيستی خودرا درليبيا پياده 

ن برخبرنگاربا وجدان انگليسی تا آ) ناتو( سردمداران غربی و بازوی مسلح آنھا ثيرمظالم و جعلياتأت. می نمودند

 که ويديو. بارگی به ِھق ِھق افتاده و ضرورت به مکث داشت ، به يکحدی بود که درجائی ازگزارش خود

  .، کمی بيشترازيازده دقيقه به درازامی کشيدفرستاده شده بود" يوتيوب"اِزلنک

 وقت آن را به نشتم که آن را ترجمه نموده به ديد ھموطنان برسانم ولی به نسبت نبودازھمان لحظه تصميم دا

امشب وقتی با بسيارعالقه کامپيوترراروشن نمودم تا به ترجمه آغازنمايم ، متوجه . روزھای ختم ھفته موکول نمودم

 درھرمنبعی که درانترنيت مراجعه .برداشته اند" تخطی ازحق پخش" اعتراض عليه ۀشدم که آن ويديو را به بھان

حتا تالش من برای دسترسی به متن کتبی آن مصاحبه بی نتيجه . نمودم ، عين استدالل دروغ پيش کشيده شده است

ھمه شواھد حاضرگواه برآن است که امپرياليزم جنايت پيشه نمی توانست افشای جنايات بی حد وحصردرليبيا . ماند

  .برآن کشورادامه داشت ، ديگرتحمل نمايد» ناتو« با بمباران الينقطع را که مدت اضافه ازھفت ماه

، نمی توانند بيشترازاين ترفندھای اسی غربی درافغانستان می پردازندکه رذيالنه به مداحی دموکر  آنانی

ن ، خود ميزاسانسورويديوی آن زن شجاع. رسانندارتجاع دروطن ما به فروش ب و  استعمارۀخودرادربازار مکار

اميد آنعده ازھموطنان شريف ما که ھنوزھم . اندک تحمل حقايق توسط سردمداران وحشی غرب را نشان می دھد

ين فريب ا، به خودآمده و بيشترازننگين شان شک دارنددرمورد اشغالگران وسرشت سياست ھا و عملکردھای 

  . غربی را ـ ازھرقماشی که باشند ـ نخورندۀمزدوران خودفروخت
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، لطف نموده آن را  متن کتبی آن دسترسی داشته باشندرا ثبت نموده وياھم به طنان توانسته باشند آن ويديوھرگاه ھمو

  .به ديد و توجه ھمگان برسانند

  !ننگ ونفرين بردروغ گويان و جعلکاران امپرياليست

  !مرگ بردول جنگ افروزمتمدن نما

  !»ناتو«مرگ بر

  ! و ارتجاع  مردمان جھان به ضداستعماريانۀانه و ترقيجوپبروزباد مبارزات آزاديخواھ

  

  ھيوادوال کابلی

  ۲۰۱۱ اکتوبر۳٠

  


