
 

Roger Waters (Pink Floyd)
kritikas la humanitaran
koncerton por Venezuelo
Roger Waters, eks-kantisto de Pink Floyd, kritikas iun “humanitaran koncerton” por 
Venezuelo en la kolombia urbo Kukuta. Kiuj kaŭzoj estigas liaj kritikoj ? Tion montras 
Kla.tv en tiu ĉi elsendo.

La 22an de februaro 2019, “humanitara koncerto” por Venezuelo okazis en la kolombia urbo 
Kukuta landlime kun Venezuelo. Estis invititaj steluloj kiel Peter Gabriel (eks-Genesis) aŭ la 
kantisto Luis Fonsi. La brita miliardulo Richard Branson organizis la koncerton. La enspezoj 
utilos por kolekti humanitaran helpon kaj por ĝin sendi al Venezuelo trans la kolombia 
landlimo.
Roger Waters, eks-kantisto de Pink Floyd, avertas pere de video sur Twitter : « Tio tute ne 
kongruas kun la bezonoj de la venezuela popolo, nek kun demokratio, nek kun libero, nek 
kun humanitara helpo. » En la video, la kantisto klarigas, ke li havas amikojn en la venezuela
ĉefurbo Carakas kiuj konfirmis al li, ke « ne estas interna milito, nek ĥaoso, nek murdoj, nek 
evidenta diktatoreco, nek grandskala enkarcerigo de opoziciuloj, nek subpremado de la 
gazetaro », kiel asertas Usono.
Laŭ li, Usono estigis la krizon en Venezuelo kaj delonge ĝin planis. Barak Obama diris, ke 
Venezuelo konstituas strategian minacon por Usono. Poste, trudante sankciojn, ili detruis 
ĝian ekonomion kaj semis malakordon en la lando. Waters demandas : « Ĉu ni vere volas, 
ke Venezuelo fariĝu nova Irako, Sirio aŭ Libio ? Ne mi ! Kaj ankaŭ ne la venezuela popolo ! »
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Fontoj:

Fontoj :

https://de.sputniknews.com/panorama/20190220324044658-roger-waters-kritik-konzert-venezuela/
https://deutsch.rt.com/kurzclips/84955-saenger-und-politischer-aktivist-roger/

Ankaŭ tio povus interesi vin:

#Venezuelo - www.kla.tv/Venezuelo

Kla.TV – Novaĵoj alternativaj ... liberaj – sendependaj – necenzuritaj ...

è Tio kion la amaskomunikiloj devus ne kaŝi ...
è Tio pri kio oni aŭdas malmulte, de la popolo por la popolo...
è Regulaj informoj ĉe www.kla.tv/eo

Indas resti ĉe ni!

Senpaga abono al nia retpoŝta informilo ĉi tie: www.kla.tv/abo-en
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Sekureca Avizo:

Kontraŭaj voĉoj bedaŭrinde estas pli kaj pli cenzuritaj kaj subpremitaj. Tiom longe kiom ni ne 
orientiĝas laŭ la interesoj kaj ideologioj de la gazetara sistemo, ni ĉiam sciu, ke troviĝos 
pretekstoj por bloki aŭ forigi Kla.TV.

Do enretiĝu ekstere de interreto hodiaŭ! Klaku ĉi tie: www.kla.tv/vernetzung&lang=eo

Licenco:    Licence Creative Commons kun atribuo
Oni rajtas distribui kaj uzi nian materialon kun atribuo! Tamen la materialo ne povas esti uzata ekster kunteksto. Sed por institucioj financitaj per la 
aŭdvida imposto, ĉi tio estas permesita nur kun nia interkonsento. Malobservoj povas kaŭzi procesigon.
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