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 AA-AA اعالميۀ بيست و يکمين

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٩ جنوری ١٠
 
  

 ن اسرائيل را بر سرزمين فلسطيارتشتجاوز 
 

  ! محکوم می کنيم
  

 مجهز ،از حدود دو هفته به اين طرف اردوی متجاوز دولت صهيونيستی اسرائيل که با پيشرفته ترين سالح عصر
 در حق خلق فلسطين و در حق  به سرزمين فلسطين در نوار غزه حمله نموده و جنايات عظيمی را بار دگرمی باشد
  که با توپخانۀ ثقيل و طيارات بم افگن همراهی می شد،اوزکارانهدر نتيجۀ اين جنگ تج.  است مرتکب شدهبشريت

خمی شده اند و يده و هزاران تن دگر زت غل های گرم خوددر خونصد ها فلسطينی به شمول سالخوردگان و کودکان 
فلسطينی ها که جز سالح خفيف و فلخمان چيزی در دست .  فلسطين وارد آمدتوان نا اقتصادخسارات بزرگی به

 و درخت تنومند آزادی و آزاديخواهی دندان مسلح دولت صهيونيستی به مقاومت پرداختهبدر مقابل اردوی تا اشتند ند
کرد تر   مقاومت و جان نثاری فلسطينيان يک بار دگر اين درس تاريخی را جلی.را با خون خود سيراب می کردند

 نه سالح ، را تعيين می کندانۀ ملت هانگ آزاديخواهپذير است که سرنوشت جکه اين مورال و ارادۀ انسان تسليم نا
يک جنگ تجاوزکارانه مقاومت ين طرف در برابر ق فلسطين که از حدود نيم قرن بد خل. استعمارمدرن و هولناک

 آزادی ه و به قبولها به ستوه آوردتين آن امپرياليزم امريکا را بارد، دولت صهيونيستی اسرائيل و حامی نخسمی کن
های دروغين سی در پردۀ فريادجالب توجه است که سران مرتجع عرب و اسالم سيا. ستخلق فلسطين ناچار ساخته ا

چنانکه . ، سر در آخور امپرياليزم امريکا فرو برده و هيچگاهی سر از بندگی اجنبی بر نمی تابندداعيۀ فلسطين
ال سياف، مال خليلی، مال محقق، مال محسنی، مال دوستم و نمايندگان اسالم سياسی افغانستان مانند مال ربانی، م

دگران که فرياد اسالم خواهی شان گوش فلک را کر کرده است، گاهی در آغوش بوش، زمانی در بغل خليلزاد و 
و اين در حاليست که خوب می دانند که صهيونيست ها . گهی در آغوش سفير امريکا در کابل مشق دلربايی می کنند

  .را می ريزدمظلوم  که خون اين همه فلسطينيان ، امپرياليزم امريکاستيبانیمی و پشتبه دلگر
 معتقد  محکوم کرده،زکارانۀ دولت صهيونيستی را شديدًا اين جنگ تجاو"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 
دين باور است که خلق فلسطين پورتال ب. گرددنجام به آزادی آن سرزمين منجر ميمقاومت خلق فلسطين سر ااست که 

 اشغال کشوربه مانند مردم افغانستان در يک جنگ عادالنه به خاطر استرداد استقالل و در هم شکستن تار و پود 
  !به حکم تاريخ به پيروزی رسيدنيستاين رزم می رزمند و و طرد استعمار  های خود

   
  ! رنگارنگنمرگ بر متجاوزا

  
  !انۀ خلق های فلسطين و افغانستانزنده باد مبارزات آزاديخواه


