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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political  سياسی

  
 فرح نوتاش

  ٢٠١٧ اپريل ٠٧
  

  حل مشکل فلسطين
 

لۀ فلسطين و دعوت از سران ممالک عربی برای چاره أ برای حل مسترمپاين روز ھا ، با تالش بی وقفۀ پرزيدنت 

  .خواھان جھان نيز ابراز شوددي از طرف آزائی می آيد که راه حل نھا، الزمئیجو

مريکا چنين اصدای   در  با ملک عبدهللاترمپ جلسۀراه حل مشمئز کنندۀ سران کشور ھای عضو اتحاديۀ عرب ، در 

  :آمده است

 فلسطينی ھا و مريکا برای گرد ھم آوردنا خبری گفت، تالش ھای رئيس جمھوری جلسۀپادشاه اردن نيز در اين 

 .اسرائيلی ھا نشانه ای بسيار دلگرم کننده برای ھمه بوده است

 ۀمصالح« عرب برای صلح خاور ميانه پيشنھادی برای يک ۀ دوم اضافه کرد، ابتکار کشورھای عضو اتحاديلهلعبدا

  .ميان اسرائيل و فلسطينينان است» تاريخی

 که در آن پيشنھاد به رسميت شناختن اسرائيل در اجالسیبود؛  عرب ۀ سران اتحادياجالس گذشته ميزبان ۀاردن ھفت

  ازای تشکيل کشور مستقل فلسطينی ارائه شد

رسميت ه نه اين که با ب. ن غير قانونی، فلسطين را ترک کننداکشور مستقل فلسطينی آنگاه ايجاد می شود که تمام مھاجر

  . که گذشته چراغ راه آينده است. تشکيل دھندشناختن خطاکاران، کشوری در معرض خطر حمله و تصرف فراتر 

کار نمی برد و عليه آن برنامۀ ديوار کشی بين ه ن غير قانونی را نمی دانست و آن را با معنای مھاجرترمپاگر 

لۀ أو آشتی گرگ و بره را ،  در جھت حل مس مکزيک و ايالت متحده را نداشت، شايد می شد اين سياست نيم بند

 و شناخت باورھای او ، اگر صد پادشاه عرب ، که نوکری ترمپی به جلو تصور کرد ، ولی با حضور ، نيم گامفلسطين

اشغالگران غير قانونی  آنان بر کسی پوشيده نيست ، دور ھم جمع شوند و در مورد صلح آبکی دولت نحس صھيونيست

  .  محسوب خواھد شدت خودشانيو فلسطينيان نظر دھند ، نظرشان فقط و فقط ، باجی برای حفظ موقع

  :خواه جھان ، که حامی احترام به حقوق ملل است ، چنين استرأی جامعۀ آزادي

ن غير قانونی در فلسطين و دادن فلسطين به صاحبان اتخليۀ مطلق و بی چون و چرا و  کامل فلسطين از تمامی مھاجر

  .اصلی آن که فلسطينيان می باشند است
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. ن غير قانونی نيستاو نيازی به تقسيم اين مملکت با مھاجر.  روشن است ١٩۴٠مرزھای فلسطين به خوبی در نقشۀ 

ممکن است سران اعراب برای حفظ پايگاه خود و يا خود فلسطينيان،  تحت فشار و مضيقه ، مجبور به قبول دو کشور 

  . شوند، ولی اين راه حل مانند تمامی گام ھای قبلی تا به کنون ، موقت و در آينده ملغا خواھد شد

  

  راه حل پيشنھادی ما برای حل مشکل فلسطين

،  برای فريب ئیھمزمان با تدارکات جنگ جھانی دوم توسط دول اروپا ،» ھاياس«  که  سازمان فريب و ريا ئینجااز آ

فعال بوده ) مريکا ازمين آزاد برای مرد آزاد و مھاجرت به (و انتقالشان به فلسطين، با شعار  جھودان ممالک مختلف

جمله  به فلسطين کشانده است ، من ،ءخود با فريب و ھزار ريااست و جھودان مظلوم را، از خانه و کاشانه و وطن ھای 

   :نامه با انفجار بمب در محله ھايشان ب

  . ، حال زمان اجرای وعده ھا فرا رسيده است)در عراق( مسلمانان، باعث انصراف آنان از ماندن شده است

مليت با مذھب تناقضی . م زندگی دارندجھودان در تمام  ممالک دنيا،  چون تمامی دارندگان اديان مختلف،  حق مسل

چنانچه جھودان بسياری، جزو ملت ايران و مستقر در ايران ھستند و ھرگز ايران را به سوی فلسطين و يا . ندارد 

  . و مشکلی نيز در ايران ندارند. مريکا ترک نکرده اندا

گردند و يا ھمان وعدۀ تقلبی مھاجرت به در اين مرحله دو انتخاب پيش روی جھودان است يا به وطن ھای خود باز می 

  .مريکا عملی می گرددا

  ل ايجاد شود؟ ئيمريکا به نام اسرااچه اشکالی دارد که يک ايالت در 

ل ايجاد شود؟ در اين صورت، ھم به وعده ئيمريکا بی سکنه ريخته ، ايالتی نوين با نام اسراااين ھمه بر و بيابان در 

  .  و جنگ برای ھميشه پايان يافته است اد ترمريکا آباوفا شده است و ھم 

ھم کيشان خود،  در ه مريکا ، خواسته شود که با ميليون جھود فوق العاده ثروتمند ٨ است اگر از ئیآيا خواھش بی جا

   کمک کنند؟ ئیجاه اين جاب

  . ترمپمريکا ا *ت صلح خواهس ھمۀ  آن ، پرزيدنأخواه جھان و در ردم آزاديبا اميد حمايت از اين ايده،  توسط تمام مر

  پيروزی از آن صلح دوستان است

  زنده باد فلسطين برای فلسطينيان

womens-power.farah-notash.com 

www.farah-notash.comWomen’s Power 

  ٢٠١٧ اپريل ۶جبھۀ جھانی ضد امپرياليست   قدرت زنان              وين 

  

  :يادداشت

نه تشديد . چشمان خود را مقابل تمام واقعيت ھای جاری جھان بست ناميد می بايد "هصلح خوا"را " ترمپ"برای اين که 
جنگ در سوريه را ديد و نه ھم يمن را به خاطر آورد، از ھمه گذشته، صدور امر به ازدياد عساکر امريکائی در 

  .افغانستان، و تشديد جنايت در آن کشور را نبايد واقعيت پنداشت
 AA-AAادارۀ پورتال 


