A MAÇONARIA E A CONSTITUIÇÃO DO HAMAS
Tradução em português de dois artigos da Constituição do Hamas.
ORIGINAL COMPLETO NESTE http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html

O Hamas (em árabe: حماس, transl. Ḥamās, acrónimo de حركـــة المقاومـــة االســـالمية, Ḥarakat alMuqāwamat al-Islāmiyyah, cujo significado é "Movimento de Resistência Islâmica") é uma
organização paramilitar e partido político sunita palestino que tem a maioria dos assentos
no conselho legislativo da Autoridade Nacional Palestina[1].
O Hamas está ligado à luta pela formação do Estado Palestiniano, e pela desocupação dos
territórios palestinianos ocupados por Israel, durante a Guerra dos Seis Dias.

Article Seventeen: The Role of Muslim Women
The Muslim women have a no lesser role than that of men in the war of liberation;
they manufacture men and play a great role in guiding and educating the [new]
generation. The enemies have understood that role, therefore they realize that if they
can guide and educate [the Muslim women] in a way that would distance them from
Islam, they would have won that war. Therefore, you can see them making consistent
efforts [in that direction] by way of publicity and movies, curricula of education and
culture, using as their intermediaries their craftsmen who are part of the various
Zionist Organizations which take on all sorts of names and shapes such as: the
Freemasons, Rotary Clubs, gangs of spies and the like. All of them are nests of
saboteurs and sabotage. Those Zionist organizations control vast material resources,
which enable them to fulfill their mission amidst societies, with a view of implementing
Zionist goals and sowing the concepts that can be of use to the enemy. Those
organizations operate [in a situation] where Islam is absent from the arena and
alienated from its people. Thus, the Muslims must fulfill their duty in confronting the
schemes of those saboteurs. When Islam will retake possession of [the means to]
guide the life [of the Muslims], it will wipe out those organizations which are the
enemy of humanity and Islam.

Artigo Dezessete - Article Seventeen: O Papel de Mulheres muçulmanas
O papel que as mulheres muçulmanas possuem não é menor que o papel dos homens na
guerra pela libertação; elas geram os homens e fazem um grande papel guiando e educando
a [nova] geração. Os inimigos entenderam este papel, eles percebem então que se eles
pudessem guiar e pudessem educar [as mulheres muçulmanas] de uma maneira tal que as
afastariam do Islã, eles teriam ganhado essa guerra. Então, você pode vê-los fazendo
consistentes esforços [nesta direção] por meio da publicidade e do cinema, pelos
currículos educacionais e pela cultura, utilizando como seus intermediários os seus
artesãos que fazem parte de várias organizações sionistas que possuem todos os tipos de
denominações e formas: os Maçons, o Rotary Club, as gangues de espiões e semelhantes.
Todas elas são ninhos de sabotadores e de sabotagem. Estas organizações sionistas
controlam vastos recursos materiais que os permitem a realizar a sua missão em meio às
sociedades com a visão de implementar os objetivos sionistas e semear os conceitos que
podem ser de uso para o inimigo. Essas organizações operam [numa situação] onde o Islã
está ausente da arena e está alienado de seu povo. Assim, os muçulmanos devem cumprir o
seu dever confrontando os esquemas desses sabotadores. Quando o Islã retomar a posse dos
meios para guiar a vida dos muçulmanos o Islã irá varrer essas organizações que são as inimigas
da humanidade e do Islã.
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Article
Twenty-Two:
The
Powers
which
Support
the
Enemy
The enemies have been scheming for a long time, and they have consolidated their
schemes, in order to achieve what they have achieved. They took advantage of key
elements in unfolding events, and accumulated a huge and influential material wealth
which they put to the service of implementing their dream. This wealth [permitted
them to] take over control of the world media such as news agencies, the press,
publication houses, broadcasting and the like. [They also used this] wealth to stir
revolutions in various parts of the globe in order to fulfill their interests and pick the
fruits. They stood behind the French and the Communist Revolutions and behind most
of the revolutions we hear about here and there. They also used the money to
establish clandestine organizations which are spreading around the world, in order to
destroy societies and carry out Zionist interests. Such organizations are: the
Freemasons, Rotary Clubs, Lions Clubs, B’nai B’rith and the like. All of them are
destructive spying organizations. They also used the money to take over control of the
Imperialist states and made them colonize many countries in order to exploit the
wealth of those countries and spread their corruption therein.

Tradução:
Artigo Vinte e dois : Os Poderes que Apóiam o Inimigo
Por muito tempo os inimigos têm planejado, e eles consolidaram os seus planos para
alcançar o que alcançaram. Eles tiraram proveito de elementos fundamentais nos eventos
que se desenvolveram, e acumularam uma enorme e influente riqueza material que eles
puseram a serviço da concretização de seus sonhos. Esta riqueza lhes permitiram assumir
o controle das mídias do mundo tais como as agências de notícias, a imprensa, as editoras,
a radiodifusão e semelhantes. Eles também usaram esta riqueza para incitar as revoluções
em várias partes do globo de modo a cumprir os seus interesses e colher os frutos. Eles
estiveram por trás da Revolução Francesa e das Revoluções comunistas e por trás da
maioria das revoluções das quais ouvimos falar aqui e acolá. Eles também utilizaram o
dinheiro para estabelecer organizações clandestinas que estão se espalhando ao redor do
mundo de modo a destruir as sociedades e levar a cabo os interesses sionistas. Tais
organizações são: a Francomaçonaria, os Rotary Clubs, o Lions Club, o B'nai
B'rith e similares. Todos elas são organizações espiãs destrutivas. Eles também usaram o
dinheiro para assumir o controle dos países Imperialistas e os fizeram colonizar muitos
países de modo a explorar a riqueza desses países e espalhar nesses países a sua
corrupção....
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BRASÃO DA IGREJA DO SATANÁS JESUS CRISTO. LOJA MÃE DA MAÇONARIA

RAÇA MENTIROSA E ASSASSINA DE IMBECIS QUE ACREDITAM NAS PRÓPRIAS
MENTIRAS....

O fim de tuas mentiras no mundo chegou raça maçônica desgraçada....de pé e a ordem raça de
serpentes pois o machado já foi lançado no caule de tua árvore podre...

