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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١٠ می ٣١
 
  

  امريكائي را» دموكراسي«و » آزادي«سرشت 
   درسبعت صهيونيزم بايد تشخيص كرد

  
 می ، ٣٠واد امدادی برای اھالی غزه درشب  نيروی نظامی صھيونيست برکشتی ھای حامل مۀ وحشيانۀحمل

دولت .  امريکا می باشدۀرسواترين مثال سرشت امپرياليزم و سياست امپرياليست ھا به سردمداری اضالع متحد

غزه را با بم ھای فاسفور بمباران و اھالی بيگناه ۀ فاشيستی صھيونيستی که حدود دو سال پيش ، چند ھفته پيھم باريک

 مردمان واقعبين و ۀ ديگری را شب قبل مرتکب شد که نفرين ھمۀ نمود، بازھم جنايت بيشرمانآن را قتل عام

  .ھمراه دارده صلحدوست جھان را ب

    غزه ۀشش کشتی حامل امداد که به صورت قانونی و اعالم شده برای رساندن کمک به باشندگان درحبس باريک

   ۀودند ، شب ھنگام ، آنھم درآب ھای بين المللی ، مورد حملبه حرکت افتاده ب ديروزازقبرس به سوی سواحل غزه

سان دزدان دريائی حدود ه صھيونيست ھا ب.  کماندوھای قوای فاشيست دولت نامنھاد اسرائيل قرارگرفتندۀوحشيان

 غزه درکشتی ھا ۀ باريکۀھفتصد نفرازکشورھای مختلف را که به عنوان ھمبستگی با مردم محروم و فقرزد

ح آميزعمل می کردند ، مورد حمله قرارداده و با شليک لنه جا گرفته بودند و بدون سالح و به طورصرضاکارا

  .مسلسل استقبال نمودند که درنتيجه بين ده تا نزده نفرکشته و حدود سی نفرزخمی شدند

  :دراين رابطه دو نکته رابايست متذکرشد

 ملل متحد درخون دھھا قربانی بيگناه ۀ من جمله مؤسس يکی اينکه دستان رھبران و سياستمداران ممالک غربی و

 حيوانی صھيونيزم سرخ است زيرا ھم ددمنشی صھيونيست ھا را خوب آگاه بودند و ھم اين را می دانستند ۀآن حمل

ش ديگری يپس اشک تمساح سردمداران غربی فقط نما. که دولت صھيونيستی ازقبل چنگ و دندان نشان داده بود

غرب که با اندک سوءظن در موضوعی خالف » متمدن«شورھای ک.  کشورھای شانۀای اذھان عاماست برای اغو

ين جنايات نابخشودنی صھيونيست ، چرا با ديدن اينچنايندن خود تحريم اقتصادی وضع می نممنافع شان،  برمخالفا

  ميان نمی آورند؟ه ، سکوت نموده ھيچگاه ازتحريم در رابطه با اسرائيل سخن بھا

  : ديگراينکهۀت نک
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حامی و فرمانده ( مستقيم امپرياليزم امريکا ۀ مستعمراتی کابل به عنوان غالم حلقه به گوش استعمارو نمايندۀ ادار

ً، طبعا دراردوگاه امپرياليزم ـ صھيونيزم قرارداشته و ھيچ مسلمان نمائی ) »پنجاھمين ايالت اتازونی«يا » اسرائيل«

 آن قادرنخواھد بود که خود فروختگی ودرنھايت ضد بشری بودن آنرا ازطريق ولينعمت ۀو تظاھرعوامفريبان

 به اشغالگران فاشيست ، به خوشخدمتیۀ مستعمراتی کابلازين رو آنھائی که درچوکات ادار. امريکائی کتمان نمايد

 درجنايت و خيانت درحق مردم ، ون برخيانت و جنايت درحق افغانھا براين نکته آگاه باشند که افزد، بايمی پردازند

  ...  مظلوم ولی شجاع و تسليم ناپذيرفلسطين ھم با باداران امريکائی و غربی خود شريک ھستند

سزای « جھان را به ۀاين را ھم بايد اضافه نمود که آنھائی که سالوسانه ھمواره ھمه جنايات زورمندان درصحن

ًفا به اين سؤال پاسخ بدھند که چرابااينھمه جنايات بيحد محول می کنند ، لط» بازخواست آخرت«و » خداوندی

، آل سعود ـ اين گويا پاسداران کعبه و اماکن مقدسهء )  که احساسات انسانی را به شور می آورد( وحصرصھيونيزم

م  حتی صدای اعتراض بلند نمی کنند چه رسد به محکو، که آنھا ھم مسلمان اند،اسالم ـ برای دفاع ازمردم فلسطين

پس ھرفردمسلمان افغانستان که تا ايندم کورکورانه و ازروی اعتقاد محض . نمودن جنايات فاشيستی صھيونيست ھا

 به د، بايبه دين و مذھب برخورد می نمايند!!) شايد آل سعود را درسيمای پيامبرو اصحاب وی ببينند(

 تفکرنيک و اعمال نکوبه يک مسلمان آنگونه که(منظوردستيابی به شعوراجتماعی و توجيه مسلمان بودن خود 

ن خود يک نوع ھمبستگی با قربانيان بيگناه فلسطين اي. يافتن پاسخ به اين سؤال بيفتددرصدد ) نسبت داده می شود

  .خواھد بود

الخره ، آنھائی که نا آگاھانه فريب سياست ھای استعمارامريکا و دموکراسی خواھی ھای دروغين آنھا راخورده او ب

امريکائی را درسبعت صھيونيزم » دموکراسی«و » آزادی«ً شب پيش وجدانا تعمق نمايند تا سرشت ۀبرحادثاند ، 

  ...شا نماينداآشکارا تم
  

  !مرگ برصھيونيزم ، اين ھارترين سگ امريکا
  !مرگ براستعمارامريکا ومتحدين فاشيست آن

  !لسطينۀ مردم شجاع و نترس ف قھرمانانۀپيروزباد مبارز
   

  
  

 ۀ ددمنشانۀائی از واکنش مردم درنقاط مختلف جھان دربرابرحملصحنه ھ
  قوای صھيونيستی برکشتی ھای مواد امدادی به اھالی غزه
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