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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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 AA - AA  افغانستان ازاد ــ آزاد افغانستان

 
  "اد افغانستانزآ- افغانستان آزاد" پورتال ٧٧اعالميۀ شماره 

  ٢٠١٨ می ١۶
  

  به وسيلۀ صھيونيزم راکشتار و قتل عام مردم فلسطين 
  !محکوم می کنيم 

  

ف ھمه شاھديم که رژيم نژادپرست و صھيونيستی اسرائيل با برخورداری از حمايت بيدريغ امپرياليزم جنايتگستر با تأس

اسالمی به اصطالح وپای غربی، روسيه و چين و سکوت مرگبار و خاينانۀ تمام کشور ھای امريکا و حمايت مخفی ار

 و کشورھای عربی خليج فارس؛ باز ھم تيغ کين از نيام کشيده به دستور  اردن،به خصوص عربستان سعودی، مصر

  تن ديگر را ٣٠٠٠شته و حدود  تن را ک۶٠  روز گذشتهخدای قھر يھود، به کشتار فلسطينيان بی دفاع دست يازيده

  . زخمی نموده است

 احترام می گذارد و آن خلق فلسطيننابرابر مگر  هرزم دليران آن که به ضمن"  افغانستان آزاد- افغانستان آزاد "پورتال 

را بخشی از رزم آزاديخواھانۀ خلقھای جھان 

، م در تقابل با امپرياليزمن جمله خلق افغانستان

، با صھيونيزم و ارتجاع منطقه می داند

  : اعالم می داردصراحت

امروز رژيم نژادپرست و که  را ناياتی ج -١

دون ب، دل انجام می دھيصھيونيستی اسرائ

حمايت غير انسانی امپرياليزم جنايتکار امريکا 

  .صورت گرفته نمی توانست

 موضعگيری ھای امپرياليزم جنايتکار -٢

فلسطين، بستريست اعيۀ امريکا عليه خلق و د

رژيم صھيونيستی اسرائيل به آن که بر مبنای 

  .جناياتش ادامه داد است

 آنچه به نام ملل متحد معروف شده، تجربه -٣

شعبه ای از به غير ثابت نموده که چيزی 

  .ستگی نام خود را نداردشعبات وزارت خارجۀ امپرياليزم امريکا نبوده به ھيچ صورت شاي
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معروف شده، چيزی به جز تجمع مشتی از خاينان عربی  آنچه به نام کشور ھای اسالمی و يا در کنار آن کشورھای -۴

  .نمی باشندامپرياليزم يد  زرخربه خلقھای مسلمان و عرب و نوکران

 سياست ھای کج دار و مريز روسيه و چين اگر باعث تشجيع بيشتر اسرائيل نگردد، به يقين کمتر از آن در -۵

  .می باشدنر دخيل موضعگيری ھای جنايتکارانۀ آن کشو

يمن  در قبال سوريه، ايران، فلسطين و اين ابر جنايتکار ربع اول قرن بيست و يک" ترمپ"موضعگيری ھای اخير  -۶

 دفاع در واقع اجازۀ نامۀ رسمی و چراغ سبزی بود برای نتانياھو تا با قساوت خدای يھود به قتل عام فلسطينيان بی

  .بپردازد

بر مبنای داليل تذکار يافته ما به عالوۀ آن که جنايات اسرائيل را در حق خلق فلسطين محکوم می نمائيم، تمام شرکای 

کار و پنھان رژيم صھيونيستی را نيز محکوم نموده، با قاطعيت پشتيبانی خود را از جنبش بحق خلق فلسطين اعالم آش

  .می داريم

ون خلق فلسطين در سنگر دفاع از مام ميھن و  ما را اعتقاد بر آن است تا زمانی که يک خلق شکست را نپذيرد و چ

  . وئی توان شکست دادن و نابودی اش را نداردآزادی ھايش بايستد، ھيچ نير

معيوب  فالخن انداز اسنمايد تا به پمی  از خوانندگانش دعوت ا افتخارب" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال 

ادای اش به جنگ عليه مھيب ترين ماشين جنگی تاريخ شتافته است، رزاتی افقط با ايمان مبکه بدون پای نی يفلسط

  .موده، عملکردش را سرمشق زندگانی مبارزاتی خود قرار دھندناحترام 

  "آزادافغانستان-افغانستان آزاد "ورتالپادارۀ 


