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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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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٢ نومبر ١٩

  ،زنده باد خلق مبارز فلسطين

  ! مرگ بر رژيم جنايتکار اسرائيل
  

گ دوم جھانی به حمايت مستقيم انگليس، سرآغاز تشکيل دولت اسرائيل بر اساس اعالميۀ بالفور بعد از جن

در شش دھۀ گذشته، در کنار اشغال مناطق فلسطينی توسط غاصبان اسرائيلی، جنايت . تراژيدی خلق فلسطين بود

ھا و کشتار بيرحمانۀ آنان توسط رژيم صھيونيستی به ھمدستی مستقيم و ھمکاری بی دريغ  عليه فلسطينی

طی اين دوران، مناطق فلسطينی زير حمالت . وقفه ادامه داشته است االت متحده بیامپرياليست ھا از جمله اي

. ای مبدل شده، کودکان، زنان و مردان زيادی را به خاک و خون کشيده اند جنگنده ھای اسرائيلی به مخروبه

 ھيچ نوع زور نظير به سرکوب اعتراضات و مخالفت ھا می پردازند و از اعمال سربازان اسرائيلی با قساوت بی

  . ورزند ھا دريغ نمی در حق فلسطينی

در ھمين حال، بيش از شش سال است که نوار غزه توسط نظاميان اسرائيلی به طرز وحشيانه ای از زمين، 

ھوا و دريا به محاصرۀ اقتصادی کشيده شده است، محاصره ای که باشندگان غزه را به سوی مرگ تدريجی سوق 

رو ه نيم مليون انسان با کمبود مواد خوراکی، مواد سوخت، دوا و مواد اوليۀ زندگی روبنزديک به يک و . می دھد

محاصرۀ غزه توسط رژيم جنايتکار اسرائيل، سرشت و ماھيت دولتی را نشان می دھد که حمايت مستقيم . اند

ياليزم امريکا ھرگز قادر اين رژيم جز با حمايت مالی، سياسی و تسليحاتی امپر. امپرياليزم امريکا را با خود دارد

  . نيست به حيات ننگين و جنايتبارش ادامه دھد و به ژاندارم منطقه مبدل گردد

به بھای کشته شدن زحمتکشان » تروريزم«حمله بر مناطق مسکونی نوار غزه تحت نام سرکوب حماس و 

کشور مستقل فلسطينی بدون جنگ، خونريزی و گيرد که در آرزوی  فلسطينی، کودکان و زنانی صورت می

ھای متالشی شدۀ کودکان و زنان و ويرانی غزه توسط جنگنده ھای اسرائيلی، خشم  پخش تصاوير بدن. تروريزم اند

رژيم . ھای آزاده را در سراسر جھان از اين رژيم بيشتر ساخته است ھای آزاديبخش و انسان و نفرت جنبش

باش قرار داده   ھزار نيروی قھارش را در حال آماده٧۵ن جنايت بسنده نکرده، بيش از صھيونيستی اسرائيل به اي
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در مقابل، حماس با پرتاب موشک به مناطق مسکونی اسرائيل . شست خود را به حماس نشان دھد است تا ضرب

  .جز برانگيختن خشم دولت جنايتکار، دستاورد ديگری نداشته است

پاسبان منافع امريکا در منطقه عمل می کند و رژيم جنايتکار اسرائيل به تا زمانی که اسرائيل چون سگ 

ی از خون خلق زحمتکش خويش شناور بوده، روی ئدھد، فلسطين در دريا نژادپرستی بويناک خود ادامه می

تفاوتی به جنايتی نگريسته است که در  کشورھای عرب ھمواره با بی. سعادت، آرامی و خوشبختی را نخواھد ديد

شود، در حالی که اگر اين کشورھا با ھم متحد شوند، اسرائيل در  حق خلق فلسطين از سوی اسرائيل روا داشته می

ای بيش نيست، اما متأسفانه اکثر کشورھای عربی آلۀ دست امريکا و کشورھای امپرياليست ديگر  مقابل شان لقمه

  . تر عمل نمايند تر و نازدانه نمايند نزد بادار خود، شيرين بوده، تالش می

حق ه سازمان انقالبی افغانستان ھمبستگی عميق خود را با خلق مبارز فلسطين ابراز داشته، از مبارزات ب

در عين حال محاصرۀ اقتصادی، بمباردمان . نمايد ھا و حِق داشتن کشور مستقل با قاطعيت تمام دفاع می فلسطينی

 رژيم اشغالگر اسرائيل را به شدت تقبيح نموده، خواھان قطع ھای فلسطينی توسط وحشيانه و سرکوب مقاومت توده

  .ھا و پس کشيدن نيروھای جنايتکار اسرائيلی از مرزھای نوار غزه ھستيم فوری حمالت جنگنده

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩١ عقرب ٢٧

  

       

 

 


