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       ٢٠١۴  جوالی۵  المان ــ  
  

  

  بان کی مون دلقکی بيش نيست
قتل ه  سه نوجوان اسرائيلی و بجھان ربوده شدن روز اخير در جملۀ واقعات اتفاق افتادۀ چند از

  : ضرب المثلی انداخت که گويدگيری دولت اسرائيل مرا به ياد ھم اکنون انتقامرسيدن آنھا و

 خانه ھای عوام الناس حق ندارند چراغی در، اما ا بسوزاندانه ھای مردم ر دارد خارباب حق"

  ".خود روشن نمايند

 و مورد تائيد ھيچ فرد عاقلی  اعمال وحشيانه استترور قبول اين اصل که اين نوع کشتارھا و با

حد کرد و عکس العمل سرمنشی ملل متاما عمل.  را تقبيح مينمايمنوبۀ خود آنه ، من ھم بنميباشد

 که آقای بان طوری. له نشان ميدھد قضاوت مسأرا در جانبۀ اوآقای بان کی مون زياده روی يک

غير انسانی  خوانده و کارانه  جنايتوحشيانه وھا عمل  طرف فلسطيني را ازکی مون اين عمل

  .وشديداً تقبيح نموده است

  !آقای بان کی مون

 نشنيده ايد که سالھا ست نوجوانان به پا  و خواب بيدار شده ايد، ھرگز نديدهشما مگر تازه از

 وخاک ه ب ھای اسرائيل بسته شده  ورگبار آتش ماشينداردست به  ريزه در سنگاستۀ فلسطين باخ

خاطر تماميت ارضی و حفظ ه روزی نيست که نوجوانان فلسطين که بخون کشيده ميشوند؟ 

 کشته ،استه اند برحق خود به ضد دولت اسرائيل بپا خنواميس ملی خود به مبارزۀ عادالنه و

 ھزار نوجوان فلسطينی توسط اسرئيل را به حيث يک کسی نيست که کشته شدن ھزاران. ندنشو

  .کار بداند دولت اسرائيل را جنايتايتکارانه و عمل غير انسانی تقبيح نمايد وجن عمل وحشيانه و

 دولت اسرائيل وظيفۀ تان حمايت از  خود عليه خلق فلسطين وقفگيریاين مو آقای بان کی مون با
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کشته شدن ھزاران ھزار  حال با چرا شما تا. ال برده ايدرا به حيث سرمنشی ملل متحد زير سؤ

 که حاال با کشته ،مقابل دولت اسرائيل نشان نداده ايدنی چنين عکس العملی در وان فلسطينوج

  ؟ فرياد راه انداخته ايد شدن سه نوجوان اسرائيلی چنين داد و

بسوزاند بمبارد  را به آتش بکشد و ھاخانه ھای فلسطيني"اسرائيل حق دارد ! آقای بان کی مون

تحت ستم فلسطين حق ندارند حتی  مبارز و  چنانچه ھميشه کرده است اما مردم مظلوم و،نمايد

  .اغ روشن نمايندخانه ھای خود چر در

 کشور سوريه، ليبيا و عراق، فلسطين بلکه در بينيد که نه تنھا درمگر شما نمي! آقای بان کی مون

ھزار نوجوان توسط اران ل است؟ مگر درين کشورھا ھزھمين منواه خودم افغانستان وضع ب

خون نمی  خاک وه شرکاء کشته نميشوند و ب و دولت اسرائيل ماشين جنگی امپريالسم امريکا و

 شما ؟  مگر وظيفۀسف نميکنيد شدن جوانان اين کشورھا ابراز تأخاطر کشتهه افتند؟ چرا شما ب

 جوان ون ی که طی آن ھزارا؟ صلح جھان نيستمين صلح دره حيث سرمنشی ملل متحد تأب

آقای . ابندجنگ نجات ي مرگ و افغانستان ازنابودی و سوريه، ليبيا و نوجوان کشورھای عراق،

 را من شغل خود  وظيفه و،که انجام ميدھيد عملی که داريد و موقفی بابان کی مون شما مگر 

  ؟حيث سرمنشی ملل متحد زير سؤال نبرده ايد

  !آقای بان کی مون

 قبال مسأله که چنين عکس العمل دراست، شما فرمان داده ه ئيل بارباب شما دولت اسرا مگر

 را توسط گيرانۀ خود انتقامباشد که دولت اسرائيل بتواند جنايات وحشيانه و تاداشته باشيد؟ 

  موضعگيری شما شکل قانونی بخشد؟

 شرکاء و ش دولت اسرائيل و سگ زنجيريکه امپريالسم امريکا و زمانی  تا!آقای بان کی مون

 خلقھای کشتار مردم بی پناه فلسطين و کشت و د،يجھان وجود دار منطقه و شان در نوکر شما

صلح ھرگز  دستور روز قرار خواھد داشت و افغانستان در عراق، ليبيا و سوريه،کشورھای 

  . نميتواند وجود داشته باشد

 سگ لسم امريکا ومقابل امپرياه   تا ب،ھای جھان استوظيفۀ مردم فلسطين و وظيفۀ خلق! بلی

ھای تمام  خلقکه خلق فلسطين، خلق اسرائيل و اين  تا، به پا خيزند، دولت اسرائيلزنجيری آن،

 رھائی ، که توسط امپريالسم جھانی انجام ميگيردیکشتار کشت و گی، از برداسارت و جھان از

  به اميد پيروزی.    يابند
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