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٠١.١٧.٠٩  

  شھر گلفضد تجاوز صھيونيستی در تظاھرات 
 تظاھراتی پرشکوھی در شھر گبنا به درخواست نھاد ھای فلسطينی وحمايت مردمان بشر دوست وضد جنگ ، ميتين

  .برگزار گرديد) ٠١.١٧.٠٩(امروز گلف مربوط ايالت اونتاريوی کانادا 
ا وزش  درجه سانتی گراد بدون وزش باد پيش٢۵که سقوط در جه حرارت را تا منفی وجود سردی ھوا با  گويی نموده وب

ردم می خواست  درجه سانتی گراد٣۵باد الی منفی ی از م و ھای محل ين مناسبت رادي ه ھم د وب رن  پائين می آم حين بي
د  ن نماين ر ت اس مناسب ب زل لب تن از من اوز، ،رف اد ضد جنگ وتج دين نھ ه پاسخ درخواست چن تادان  ب محصالن واس

ری  دانشگاه گلف، عرب ھا از کشور ھای مختلف ، پاکستانی ھا ، فلسطينی ھا ، افغانھا و ردم محلجم غفي  ميتينگ از م
ل  اھراتی پرشکوھی را در نفس شھر گلف مقاب ال"تظ يتی ھ وده " س زار نم يش ازطآن شھربر گ ا ی ب  يک ساعت ، ب

ردم  سخنرانی ھا، نمايش عکس ھا وپالکارت ھای بيشماری جنايات ضد بشری دولت صھيونيستی اسرائيل را در حق م
ان به ش" غزه" ردم سراسر جھ رتجعين عرب از م ی وم دت محکوم نموده ضمن تقبيح سکوت وحمايت کشور ھای غرب

اخ " افغانستان"و " عراق"، " غزه" تا به حمايت از مردم دخواستن اران ک ه جنايتک ته ب دان گذاش به صورت جدی پا به مي
سانھا  ات ان ا حي ن ب يش از اي ا ب د ت ازه ندھن ست ھای اسرائيل اج ی صھيوني سفيد وکفتار دست آموزش در خاور ميانه يعن

  .بازی نمايند
ز  ه تمرک د، ضمن آنک ی نمودن سی صحبت م ان انگلي ه زب ا ب شتر آنھ ه بي خنرانان ک شترس ان بي ای ش روی را صحبت ھ

ی  زه"اوضاع فعل د، از " غ رار داده بودن ستان"و " عراق"ق ال" افغان ات امپري وده جناي اد نم ا ي ار ھ ز ب ا در  زميني امريک
  .محکوم نمودند در اين کشور ھا مجموع وزمامداران کاخ سفيد را به صورت اخص 

  : از آن ياد دھانی نمود، می تواند قرار آتی مطرح گردندا داردجنکات ارزشمندی که در اين تظاھرات 
ر  وسخنرانان در محکوم نمودن تجاوزمبارزاتی تمام شرکت کنندگانيت عقاط - ه " غزه"صھيونيست ھای اسرائيلی ب وب

  .خاک وخون کشانيدن مردمان بی گناه آنجا
ر ديد فراخ در رابطه با قضايای بين المللی يک اشتند - ا طرح تجاوز ب ستان " و"عراق" ب ودن اي" افغان  نومحکوم نم

  .تجاوزات
  . ومحکوم نمودن صھيونيست ھای اسرائيلی"غزه"ضد جنگ به حمايت از مردم " يھودی" شرکت چند تن -
رچم  توطئه ایعليه با درايت کامل برخورد توأم  حفظ آرامش و - ا پ يک تن از ھوادارن دولت صھيونيستی اسرائيل که ب

افظ نظم وليس ح و روی پ ارتگر در جل رائيل غ اھرات را داشت،اس صد اخالل تظ ه راه .   ق ا ب يد ب ه می کوش رد ک آن ف
ه يتظاھرات گردد وچه بسا با پوليس نانداختن دعوا مانع برگزاری مؤفقانه  ود، ب ه ب ام يافت م انج انی خاصی ھ ز از قبل تب

  . وارد نشداز آن بابت تظاھرات ھيچ گونۀ خدشۀبه صورت بسيار مسالمت آميز از صحنه اخراج شده 
ان در سرمای استخوان سوز، بھ شرکت برخی از خانمھای- ان ت افغ انم ھای افغ الی درک خ واه در تع سايل ز ارين گ م

  .سياسی می باشد
رادران  شرکت جم غفي- ردم " ازبک"ری از ب ام م ستگی تم ستان ، ھمب وام افغان ا واق اير مليت ھ ار س ان در کن ار افغ تب

  .در حمايت از حقانيت خواست مردم فلسطين به بھترين وجه به نمايش گذاشترا  افغانستان
ستی ١٣.١٠ ظھر آغاز و الی ١٢که به ساعت  ميتينگ  ای امپريالي  ادامه يافت در اخير با دادن شعار ھای ضد جنگ ھ

  .گيرندبصھيونيستی قرار تجاوز در جريان  محل  تن از باشندگاندھاصخاتمه يافته زمينۀ آنرا مساعد نمود تا 
 


