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  ھيوادوال کابلی

 ٢٠١١ جوالی ٢۴

 

  !با رد توليدات اسرائيلی با فلسطينی ھا ھمدرد شويد
  

شورنامنھاد اسرائيل خالصه ظلم ، زورگوئی و برخوردضدانسانی  آن چيزی است که دروجود دولت صھيونيستی ک

 آز اديخواھانه دردنيا يادآورشويم ، ۀمظلوم ترين خلق دنيا و يابه حق ترين مبارزيکی از ازتا شده و ھرگاه قرارباشد

  . به حق آنھاستۀ مردم شجاع فلسطين و آن مبارزه ، مبارز،بدون شک که آن خلق

سطين را ازدھه ھا به اينسو به سينه می زنند ولی اکثراً  فلۀھستند نھادھا و مؤسسات بيشماری که سنگ دفاع ازداعي

با اسرائيل ، فقط به قيل وقال مقطعی  ثيردول دمسازايا برای فريب ذھنيت عامه به ميان آورده شده اند وياھم زيرت

ن به ظاھراً ازمردم فلسطي ھمچنان ھستند دولی که حتا با ادعای بيطرفی وگويا دفاع ازحقوق بشر،. متوسل می شوند

عنوان ملت مظلوم ياد می کنند ولی درعين حال با بيشرمی غيرقابل وصفی به معامالت بزرگ تجارتی با اسرائيل 

 جھانی ۀمصروف بوده ، برده وارتمام شرايط صھيونيست ھا را متقبل شده وامتيازات نامحدودی را به آن شبک

  .جنايت و تفتين قائل می شوند

البته ارتجاع .  دفاع ازفلسطينی ھا تشخيص نمائيمألۀکه صادق را ازفاسق درمسبه اين دليل ، بسيارمشکل است 

گذشته ازارتجاع مذھبی حاکم ( فرمايشی وکرنش گرفلسطين به سرکردگی محمود عباسۀعرب وبه خصوص ادار

ن فرد ولی به عنوا. دراين جفای بزرگ درحق مردم فلسطين نقش مغشوش کننده و گمراه کننده دارند)  غزهۀدرباريک

مثالً .  آنھا سھيم شويمۀو به عنوان متحد و ھمدرد خلق جانبازفلسطين ، ما می توانيم ازراه ھای ديگری ھم درمبارز

  .با تحريم امتعه و توليداتی که ازاسرائيل به بازارھای اروپا و ديگرقاره ھا سرازيرمی شوند

 درراه کولکتيف اورژانس پليسطينی به نام يته اکه چندسال قبل توسط کممی يابيد ی راۀ ورق پاره ادرپائين ترجم

من پيش ازآن ھم ھمواره متوجه به اين بودم که توليدات وارده ازاسرائيل راکه اکثراً نام آن . عام توزيع می شد

وزمانی که آن نام نحس را مثالًدرپائين طاق ميوه . کشورنامنھاد برآن نوشته نيست ، کشف نموده خريداری ننمايم

به . اه مالحظه نموده ام ، دزدکی قلم را ازجيب بيرون آورده ، نام اسرائيل را خط زده فلسطين نوشته امدرفروشگ

با رديابی نشانی الکترونيکی که درورق پاره ذکرشده است ، خواستم معلومات .  اصلی نخريدن استۀھرحال ، نکت

سفانه آنچه را مشخصاً می ُجستم ، نيافتم و ھمانگونه کامالً تازه درمورد تحريم مال اسرائيلی به دست بياورم ، اما متأ
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"  در لباس ملنگپلنگ" که دراول متذکرشدم ، با انبوھی ازنامھا و نشانی ھائی مواجه شدم که تعدادی بدون شک 

و به اين سبب ترجيح دادم ھمان معلومات چند سال پيش را که ھنوزھم متأسفانه ازعين قوت . اند

متوقع . برسانم" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"به ديد شما خوانندگان ارجمند پورتال مبارزاعتباربرخورداراست ، 

سرزمين فاشيزم ھستم که ھموطنان شريف وبااحساس ما با تحريم مواد خوراکی و ديگرمحصوالت سرازيرشده از

اين نکته بيشترمفھوم به اين دليل می تواند باشد . ين خودرا تا اندازه ای دربرابرخلق دربند فلسطين ادأ نماينددَ ھار، 

 استعمارامريکا وشرکأ ، درضمن ۀ آن ، به عنوان برده ھای بی ارادۀ مستعمراتی کابل و متحدين جنايت پيشۀکه ادار

و يک مترريش ھم تظاھربه "  ھوهللاقل"و " الحمد" يک وگوش صھيونيزم نيزھستند ولو با ھزاره غالمان حلقه ب

مايحتاج عادی خلق  صھيونيستی حتا رساندن مواد" نازی"ھمه شاھداند که دولت . بودن نمايند" ضداسرئيلی"

گويا تخطی ازحقوق " حقوق بشر"غزه را به فاشيستی ترين شکل آن مانع می شود ولی مدعيان ۀفلسطين درباريک

  .نموده و تقبيح می نمايند" اءافش"گربشررادرجاھای دي

  

  : آن ورقپاره اززبان فرانسویۀاينست ترجم

  

  خريداری ھوشمندانه...    ...انتخاب آگاھانه

ی را که می خريم ، افکاری را منعکس می سازند که ما به دفاع ازآنھا امتعه ا: ی خريم عاری ازبيطرفی استآنچه م

  !برمی خيزيم

ی را می خريد که ازاسرائيل وارد شده ، شما نا ا)  َاووکادوو:به انگليسی(اَووکه موويا زمانی که شما مالته ، لي

مراجعه شود به قطعنامه ھای ملل متحد و (خودآگاه ، سياست دولت اسرائيل و اشغال غيرقانونی قلمروھای فلسطينی 

  .را تمويل می نمائيد) کانوانسيون ژنيو

 که ارتش اشغالگراسرائيل آن را ھمه روزه پايمال می نمايد ـ به دفاع برمی اگرشما ابتدائی ترين حقوق انسان را ـ

  .خيزيد ، پس با دقت آنچه را درفروشگاه می خريد ، ازنظرگذشتانده انتخاب نمائيد

اينست بعضی . فقيت انجاميدبه مو َاوت سپن دردوران آپارتايد درافريقای جنوبی ، تحريم مالته ھای: به يادبياوريد

  : اسرائيلی دربازارھای اروپاۀھای امتعازنام 

 جفاِدن ، لباس ھای سپورتی گوتيکس ، محصوالت ايپيليدی ، وسايط حمل ونقل ۀميوه جات جفا و کرميل ، آب ميو

  ...ايل آل ، وسايل آبياری نان و نيتافيم

  آغازمی يابند ، ٧ .٢٩....... ....آن با اعداد ) بارکود: به انگليسی (کودبغتوليدات ومحصوالت صنعتی ای که 

  . صادرات اسرائيل می باشند

  

  :برای معلومات بيشترتان

تعبيه شده درفلسطين و مدرسه ھای ) يھودی صھيونيستی( سيليو و ليوی شتراس اجتماعات اسرائيلی اشغالگر

آمرَسنی . ھاگن داس ارتش اسرائيل را تمويل می نمايد. افراطيون يھود را درنقاط مختلف جھان تمويل می نمايند

) کوال(پيپسی . دياليت با چک ھای چندين مليون دالری ، سھم شخصی کمک خودرا به صھيونيست ھا می پردازد

 .اعمارشھرک ھای استعماری صھيونيزم را درخاک فلسطين تمويل می نمايد
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  :رسم الخط التين نام ھای ذکرشده

Outspan 

Jaffa 

Carmel 

Jaffaden 

Gottex 

Epilady 

El Al 

Naan 

Netafim 

Celio 

Levi Strauss 

Haagen Daas 

Sunny Delight 

Pepsi 

اميد که ھموطنان مبارزوانساندوست ما عالوه برتحريم محصوالت و خدمات عرضه شده توسط صھيونيست ھای 

ضدبشر، با آگاھی ازديگرنام ھائی ازنوعی که درباال ذکرشد ، وياھم کشف نام ھای ديگرصادرات اسرائيلی ، آنھا 

  .فاش ساخته و خدمت بزرگی به خلق فلسطين و به آرمان انسانی انجام دھندرا 

  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١ جون ٢٣

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


