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  یږنده دې زروریزمټاسرائيل د 
  

ل شول، آنان الکساندر او جوهان د  شپېته کاله پخوا فلسطينيان وش
لې چ ي پل   . ژباړه دهیې په اړه د یوې ليکنې دا ېاسرائېلو د حکومت ری
ودل ېد اسرائيلو د حکومت بنس شپ ته کاله پخوا په شریرو ظلمونو ای

لونو له خپلو کوریېمليون فلسطينيان ، چې تقریبا یو یشو دا . ي دي ش
ه وپېژNakbaتېرى فلسطينيانو د   یوه فاجعه ۍ ني او عرباند په تو
 ناورین په واسطه يم انسانی کال کې د دو١٩٦٧ په یوبلله، خو دا تېر

کله چې اسرائيلو ټول جارسالم او د تاریخي فلسطين تماميت  ، تعقيب شو
،چې د ص پيستونيهيالندې ک لوې دولت د دفاع لپاره د وژنو  تو ې له 

وشو، کال کې  ١٩٤٨ون  په ږد اسرئيلو زې. یيپرمخ بياراهيسې کلونو 
ه کوي ې چې د نکاب په شاواخوا کې شوي پېکومې  د چې دا په ډا

ې کومې دنو مخالفتواسرئيلو او فلسطين د اوسنيو  يد صيهونيست. ي ری
 کې د نژادي ۍپېمه  ١٩ا حرکت په د.  دهېپا کوحرکت سرچينه په ار

د ) د سام بن نوح نژاد( antisemitism سميتيزميملت پالنې او انت
ون کې  ندپرمختيا په غبر ر ه هم صه.  شورا   حرکت ديونيستيکه 

ا یهودانو  د تېري کوونکوېده چې لپاره چلول کېد  یلپاره یو د امن 
 حکومتونو مالت ته یيلپاره د اروپا دوې هدف ته د رسېله چې دي حرکت مشرانو دا وپتېې کبله د دله دې، يوموم
هیای  یوهی نو دوي،اړتيا و ار ک و صهيونيت د اروپا، ولوژي سين ه ری تر  ته اي استعمار لپاره د سرک په تو من

خه ییپاوچې د ار  لپارهېد د. يک تعمار لپاره  اسي نو صهيونيت د یهودي، وېته کې تېي نژاد پرسته سوسياليزم 
ه ته ک   .یوه پروژه رامن

  
  :هشتېدنېم

ۍ پهۍې پېد شلم  دولت ي د یهودېستي حرکت دا ومنله چيسته صهيونوخه ور ناندریو  لسيزه کې د پام وړ لوم
ن د اى ويېتر  پيلدنه ېشتې مې مهاجرو کوچنىو ډلو په فلسطين کيیهودد سته و ورتر دې ، فلسطين یوه مناسب 

ه   .ک
رول په هغو یتدنه په سيمه کې د برېتېش میدو  چې دې، ورکېتانيا حکومت ته هم وعدیانو د برستيصهيون انيا کن
ي، نو يعثمان مکو چې نوې یې په زور نيولي ټين ک  کال کې یوه اعالميه صادره ١٩١٧ په ی اساس دوپر دې 

و یو ملې کور په فلسطين کې د یهودانو لپاره جوړ کاند ه تر   .يک
ه،  کېهم دوه کاله مخ ي مقاماتوتانویبر ي او په دغ دا برخه ۍورت امپرايچې د عربژمنه وک ه ک  هکله یې خپل ېو

ي متعهد فرانس   .ې وکې معاملې سره پېجن
ېتر  یوالې ج ۍ ن روی برېو کخبر په سولېسته د و ورلوم رول د مل د ناسم سياست ملتونو  تانيا د فلسطين کن

  . قرباني آ
وسو یا ېدونکي ډول یهودي مهاجرین فلسطين ته خوې په زیاتېسي لسيزو راهووله تېرو د دلي، یهودي نفوس له پن

خه چوتېشپ   . شوت ته زیا٤٥٠٠٠٠ کلونو کې تقریبًامو  ١٩٣٠ په – و کې ١٩١٩ په ې زرو 
په  د نازیانو وه، نو په اروپا کې هم اوضاع خرابه شېستي په الس کې واخي کي د قدرت وايلر په جرمنکله چې هي

ورونه د زیاتو اروپا خه یې په ېي هیالس  د یهودانو  ورونو قربانيانو  ونونه وپارول او د نازیانو د  وادونو غبر
ل شوېدروازوړاندې  ر د مایوسو مهاجرینو پې چې ولې هم نيوکې کولې په د، دویونو دفاع کولهډرډبل ستن   .ې وت

  
   : Ruthlessظلم

واکو ۍ سترو  ه، ورېدنه کېږېي د اسرائيلو په زونو لکه د امریکا متحده ایاالت او شورد ن سته و مرسته وک
روملتونو د فلسطين د و ژاند،چې د ا ټوپونه به ې دولت یې په رسميت وپیشلو لپاره پالن جوړ ک او د اسرائيلو نوېمل

نید بر نديتانيا انحطاط د من يی ختي په نورو سيمو کې    . ک

 کا ل کي ١٩٩٣برتانوي عسکرو په 
ئړپه مظاهره چيانو حمله ک  
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ت ډد اسرائيل ري ملتونه ول چې ز رو ملتونو عمومي اسمبل–وویشتل یې ر فلسطينيان ېو د پيل ټوپک مل  د  د مل
ن یې اسراېشلو باندي رایې ورکې دوو برخو ور کال په نومبر کې د فلسطين پ١٩٤٧ ئيل دولت    چې د فلسطين تر

ته راوړ    . معلومه شوهي پالن فلسطينيانو ته بې عدالتیېد تجز .هم من
ه راغالست وویې تجزېونيستانو دهي ډول صيپه عموم  ي ډول له پخوا نه په ملکي په خصوصی کله چې دوایه، ته 
ریون چې د اسرائيلو–ډیوی بن .  یرغل پالنونه درلودل د بېرحمانهفلسطنيانو  ١٩٤٧په ، ر شوی وزی لومیاولن  

ل چې فلسطينيا ایجيوئيکال کې یهودي اجرا ند ک ر  به په زیاته یدو(ي  سره مخ ديخونده راتلونکېن له بنس  ته 
ل کېکچه نيول ک ل شیږي خو دا غوره ده چې دوېږي یا به ش  ١٩٤٨ کال په ټول ډسمبر کې او د ١٩٤٧د ) ي وش
ارونو کې وحشي ونيستانوتېرى کوونکوهي کې صۍکال په جنور لارونه وانه کپه فلسطيني کليو او    .ک

اليلي سيمې کې په یوه کلی تېريونيستهيصمه  ١٨ ر کال د ډسمبر پ١٩٤٧ د  د يږې چې خيساس نومي کوونکو د 
ل اوه  کورون،شپې له خوا یرغل وک ه یې ماشومان ول١٥یې چور ک   . تنه یې  ووژل چې  پن

یو ډیسمبر پهد ار کې له چاودیدونکې موادو ډک بـيرلونه پپه تېري کوونکو ي کې صهيونست لوم  ې نژدر حيفا 
ول ، همدا شان دویواون ر و او ماشينانو واچول او اور یې ورته ک هغو ېدونکي تې سوى سيمو راو ل په کو

تل د اور د لمبو مخه ونيس   .ول شول له خوا ژوندي وسوىدو  هم ديکسانو چې غو
نېيزیله چې ډله ک ې د ډال پالن له له چېستيو کې دا وو مشرانو په وري زور واخيست ، صهيونيستې وژنې او ش
ه وشېمخ ه سلوک وشي، ددي باید  ن انا ې او له فلسطينيانو سره  ه د ها کاره تو ومندانانو ق پالن له مخې په 

واکي نظامي اصليصهيونيست( ي)   و سره سلوک وک ه له فلسطيني و ن تنه وشوه چې    :ته سپار
ل شي، په هاور  ورواچول شي، په زور(ي وران شي دا عمليات باید داسي تر سره شي چې یا د فلسطينيانو کل(   وش

و ودانيو کې م ه د دایم ) ینونه وکرل شياړن ه هغه فلسطيني نفوس چې په مرکز کې دي او په سخته تو په خاصه تو
وونه کول د الندویا هم د عمليات. شيى دېلپاره کنترول ک ود له مخېې الر   : الر

پې ېرې که چ،نهليو محاصره کول او ورسته یې پلد ک واکونه باید هغه و او - له مقاومت سره مخ شي نو وسلوال 
خه د باندواېدونکي د هېنور اوس ل شيېد له سراحداتو    . وش

يمه برخه ې قتل عام شول چې درونكيدې کليو اوس٩٠د کې  Deir Yassin په دیریاسينپر لسمه، ل ېاپرد  کال ١٩٨٤د 
دونکي هر ې اوسې مقصد دا هم ؤ چې مرتکبينو اميد درلود چې نژدىه  یو وژونک عام قتل نه دېل. یې ماشومان ول

  .ږديېسيمه پرهغه شي له ډاره ى دې ژر چې کمرهو
روملتونو د تجزی ي چې فلسطين ېکې پرېد مل ياليو ته اجازه ورک  عرب حکومتونه هم لمسول چې رضا کاره جن

يته ننو و دفاع وک   .ي او د فلسطيني و
ونه په فلسطين کې ول چې یو له بله سره بآي په من کې وړو١٩٨٤ ې او م١٩٤٧ر د ډسمب  کافي اندازه ،ل وې بان
  . او واحده اداره یې نه لرلهېوسل

ل ېر سره بېډلپاره  چې تاکتيکونه د دواړو ي په ډول ليکلييلي تاریخ ليکونکئ اي وي شليم د یوه اسراپر دې سربېره
  .ول

ایونو ته امن راوست او ورسته به یې ې اصلي مانویهودد ه صهيونيستانو به په بي هغه سيمه چې د فلسطيني پر شت 
ل ک لېدونکي له سيمېده حمله کوله او په زور به یې فلسطيني اوسېدولت برخه به    . ش

يالي ډد پرتلې له مخې، ه به یې کوله چې فلسطيني سيموو،ر دفاعي ې عرب جن  او په  کې وساتيلرو په خپل کنې ه
ه به یې پ ياليو په مي ې، کولې سيمو حملوشتېستي مي صهيونرنادره تو  کال کې ١٩٤٨کله چې اصلي عرب جن
ه تقریبًا ایه فلسطينيان له ٢٥٠،٠٠٠ مداخله وک    .ول ته مجبور شوي ېتې تهغه 

  :ېدنېخو
 IDFتئيلي دفاعي قو ي اسراري کوونکو چې د نوي پيدا شوېيلي تئ اسرا٣٥٠٠٠ په مياشت کې په مې کال ١٩٤٨د 

لې فلسطينيان له خپلو سيمو خو٢٥٠٠٠دل ېله لوري اداره ک   .دو ته اړ ک
ک) IDF (ېاسرائيلي دفاعي قو ر ې په من کې یې شمى د جوالې ته راوړل چېري سيمې سره نور زیات سرتپه چ

  .دې تنو ته ورس٩٦٤٤١ر ېده او په ډسمبر کې یې شمېتنو ته رس٦٥٠٠٠
يریو ن١٩٤٨ ې م١٥ه ېږون نې ته د اسرائيلو د زۍن نبن  ه خو ش  شېبې او عام قتلونه تر دغه ې کال اعالن ک
  .ادامه لري

يزو قبرونو کې ه یسته په ډلو تنه فلسطينيان وویشتل شول او بيا ور٢٣٠ سيمه کې ې تانچارا نومپه دویشتمه ر پېد م
اىخ   . شول آ
ي وزیر ی  د اسرائيلو دو کې چې یتيزان رابيانى په جوال١٩٤٨ د  په راموال او ليد کې د نظامي عملياتو و،م لوم

واکونو و اټکل کوي چې هغى غاړه وه ، نوموړرپد ده سرپرستي هم   فلسطينيان له خپلو کورونو او سيمو ٥٠٠٠٠ 
ل او بيا یې په زور ې غاړې هخه وش   .ل یې هلته مېشت آ او اوبوۍ له ډوډې بپسې واخيستلته  لویدی

، ېریو ناداره او زخمي مهاجرینو په لبنان، سېد چې ته ورس٨٥٠٠٠٠رېپه دغو مياشتو کې د فلسطيني مهاجرینو شم
ه کې په کمپونو کې ژوند کوي ه غاړه، لویدیاردن ان   .او د غزي په ت
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روملتونو عمومي اسمبل ه  چې فلسطيني مهاجرو ته ر پې له مخېکې پرې د یود مل اجازه  اسرائيلو غږ وک
ي چې ب ایونو ته ستانه شيېورک   .  ال انتظار باسيخپل خپلوان ى او د دوىسته هم دووته کاله ورې خو  شپ،رته خپلو 

یو له علتونو نه چې . ناآراره ساتلې سيمه دا شو تر اوسه یې ې کال کې پ١٩٤٨ فلسطينيانو په رکوم ناورین چې پ
ت په صهيونستي حرکت کې وليدل  هغه ایو بد کا   دواړو زړو استعماري امپراطوریو او امریېول ري ارز لقوه مل

ني ختي کې وهيد قوي امپریال   . ستي ضد حرکت وده په من
ه یې فلسطيني بدبختي او تقدیر د اردن د ه دې کـفایتي او غداري پېد عرب مشرانو ب  ثابته شوه چې په احمقانه تو

  .دهوېفاروق ته پر پاچا عبداهللا او د مصر پاچا
وده چې فلسطيني قضي١٩٤٨په هر صورت  ي ختي کې د یوې کال دا هم  و ه په من ن تلي ه   او متحد حرکت غ

لسيمه یيزو د ىدو او د  . بادارانو له لوري ـ اورونه بل ک
  

 پای


