
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  »  سعيد افغانی -سعيدی « امين الدين الحاج داکتر

 ٢٠١٧ دسمبر ١۵
  

 بيت المقدس و ترمپ
  

 برانتقال سفارت آنکشور از یمبن  رمپت امريکا دونالت ۀياالت متحدا رئيس جمھور ۀ قبل اعالن شدۀسياست آخير ھفت

 و انسانی خطاء، ی است که از لحاظ تاريخی، سياسی، حقوقی، قانونیيک سياست  بين المقدس -يورشليم  تل ابيب به 

 به مجريان اين ینادرست که به نفع امريکا، جھان، امر صلح و خير نيست و جز تباھی و خرابکاری و خجالت و پشيمان

  .خواھد انجاميدری نگديسياست به چيزی 

 ابراھيمی جھان چون يھوديت، گترين مراکز عبادت و تاريخی اديان بزرگبيت المقدس که درآن آثار تاريخی بزر

 مسلمانان بوده وفلسطين ۀبين المقدس اولين قبل. باشد  بشريت و اين اديان میۀمسيحيت واسالم قرار دارد، متعلق به ھم

و ميليونران   امريکا ۀلستان و بعدا اياالت متحدگ انگملل متحد با نقش بزر. مين بودنام اين سرز  یاز لحاظ تاريخ

 ايجاد دو دولت مستقل فلسطين و ۀ اولی ملل متحد فيصلۀ که فيصلد اسرائيل پرداختنی دولت فعل يھودی جھان به ايجاد

  .جھان بوداز ين منطقه  ااسرائيل در

. ايجاد شود ين منطقه  اذارد دولت مستقل راستين فلسطين درگذاشت و نمی گن دولت اسرائيل ايجاد شد ولی اسرائيل 

د و تمام مبادی ظالمانه قرار دار ۀ ھوا سالھای طوالنی مورد محاصر وبحر  يعنی خشکه،ھمه جھاتمردم فلسطين از 

 کوچ کردن ھای ی مردم خراب و از کمک ھای جھان به اين مناطق ممانعت شده و مردم اين مناطق بهگی زندئزير بنا

ساکنان اصلی اين سرزمين ھا که بنا بر ھر . دشو غصب زمين ھای شان پرداختهوادار ساخته می شوند تا به اجباری 

در خالف تمام  ردند، گی شان باز ئباآبخواھند به سرزمين ھای اگر خواستند و يا  علت به خارج سفر کرده، و اپس می

  .ه داشته شده اندگ شان محروم نۀحاکميت اسرئيل ممانعت شده و از حقوق حق جھانی از جانب   ویقوانين انسان

 و خالف حقوق بين الدول حاکميت ی موضع ناحق و غير انسانحمايت ازحاکميت امريکا ھميشه در  سياست ھای 

 پايتخت  قدس از جانب امريکا مانندیافراطی اسرائيل عمل کرده اند که اين اعالم اخير مبنی بر به رسميت شناس

  . درمنطقه زده شد  بود که از جانب حاکميت امريکا بر تابوت صلح یحاکميت دولت اسرائيل آخرين ميخ

جز هللا  با اين سياست جھان را به يک بحران قتل و غارت جديد مواجه کرد که در آخر امر به يقين و انشاء ترمپ

  . خواھد داشت ن اینتيجهبرايش  یرگدي یخجلت و ناکام

 اين سياست در نھايت امر به ضد  . مردم فلسطين، مسلمانان جھان وانسانيت را سلب کردۀ حقوق حقترمپاست اين سي

 . مردم يھود و مردم امريکا است
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شتازان اديان ابراھيمی، يھوديت، مسيحيت و اسالم است تا مانع اين شر يو پ بر تمام بشريت و در مقام اول برمبلغين 

اين . رفته شودگ و متحدين اسرائيلی اش روی دست مپ تریذارند سياست ھای استکبارگ ن زمين شده وۀوفساد در کر

د چنين يپايان کار است، خط سرخ غير قابل قبول و غير قابل عبور برای مسلمانان است و امريکا و حاکميت اسرائيل نبا

جھان را جريحه دار کرد و اين برای ون انسان عدالت خواه و مسلمان ي ميلھزارانقلب .  را مرتکب شوندیتخلفو تخطی 

 .امريکا عواقب بد خواھد داشت

 و متحدين ترمپ و است و انشاء هللا تعالی سياست ھای ه اول مسلمانان جھان پايتخت کشور فلسطين بودۀقدس شريف قبل

 . اسرائيلی آن ناکام خواھد شد و است

خواھد توانست فتند و امريکا نگرد و جواب منفی به صورت صريح جھان و حکام اکثريت مطلق جھان اين سياست را 

 .خود را تجريد و تجريد تر کند و ملت امريکا را به قھر جھانيان مواجه سازدبيشتر از اين 

 حسبنا هللا نعم المولی و نعم الوکيل

  

 

 

  


