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   قتل عامد غزې
  

انگهکه له یوې خوا، کن تباه کونکي او بې امانه کي، د اسرایلو  د غزې په ت  حملې د بشري او بين  بمبارۍ او  م
ونه ده رگنده سرغ خه  برابره جنگ د  ناروان  کي بلخوا، واقعيت دا هم دى چي په غزېخو  .المللي قوانينو 

ه ماراد   د حماساسرایلو پر خالف  ونو پهوکه او ماتو گبې سېد نو جگ په بل عبارت،   .يل سوپباندي  فېرولو ډو راک
ه هلوى الس شروع په حماس د اسرایلو سره جگ شپ مياشتني د   د مصر په مرستهميند حماس او اسرایلو تر.  ک

خهاوربند و باالخره، د . لمتو کوانونه چ د جنگ او تشدد لپاره  دواړو خواوو په جریان کي د ډسمبر  را وروسته 
ه حماس مشرانو ونو په گوزارولو به فيصله وک و ي چي د اور بند د خبر اسرایل دېته اړباس چي د خپلو  بې هدفه راک

او کي  خه زیات امتيازات ترالسه کيله تل ابپه بل پ  حماس. ر کاوه چي اسرایل به جنگ ونه منيحماس فک. يب 
کل کاوه اغلي سپيني مان ته د چي ا ه روغه جوړه وکيتگ به اسرایل داوباما ور  وي چي  مگر داسي . ېته وه

کل بر ي چي د حماس د مشرانو ا تل چي حماس غ. غلط را وخوتې ي چي  د اوربند یو داسي اسرایل و  مجبوره ک
ون ال ي چي د اسرایلو دوامداره نوى ت ، او سمندريس ليک ک کن ي  کال بنديو ا محاصرههوایي، م .  ه نرمه ک

ل کي کله ٢٠٠٦په کال  ه،  او په غزې کي یې الفتح  ماته چي حماس انتخابات وگ  او اروپایي ، امریکا اسرایلو،ک
ني ختي . اقتصادي بندیزونه ولگول  باندي هر اړخيز سمدستي د غزې پر فلسطينيانو هېوادونو جالبه دا ده چي په مين

ي کسان ي او هم دیموکراسي غواړکي امریکایان که چيري د انتخاباتو نتایج د .  غواړيو انتخابېدلهم د خپلي خو
  .  غربيانو پر طبيعت او مزاج برابر نه وي، د انتخاباتو مشروعيت او نتایج نه مني

  
 ليکود مشر  گونداو د محافظه کاره د بهرنيو چارو وزیره، مېرمن ليوني، ایلو د دفاع وزیر، یهود باراک، د اسربلخوا،
ونو  داسي فرصت په الس ورک چي   ته د حماس هولي نتنيااغ ت،راک  ماس حخو  هغوى له خدایه پر اسمان غو

که پالس ورک  فبروري د مياشتي په انتخاباتو کي د صدارت د چوک لپاره مطرح ٢٠٠٩درې واړه د  . پر م
ونه  د .  کاندیدان دي يي چي  اسرایلو د امنيت او ساتني په اړه جدي او درې واړه غواړي چي عامه اسرایليانو ته و
ياقداما کنده ېدرې واړه غواړي چي د فلسطينيانو او عربو سره د پر. قاطع دي د . تو د کولو شهرت تر السه ک

ه د انتخابېدو اسرایلو د سياستوالو او کاندیدانو لپاره  همدا نا ه وسيله کېداى سيبرابره جگ په هر حال، د .   لپاره یوه 
ودوى ه وي، خو د حماس یو  ونونه او  پسپسانکي مقصد چي هر   اجازه نه ورکوي چي ته  واکمنانو  اسرایلو  دراک

ي او د ی و الندي ک و افراطيانو د حملو په جرم ول بين المللي او جنگي قوانين تر پ یونيم ميليون بني ادمان په و 
ي ل بيا .  مرگ تهدید ک ي او وحشت  جنگي جنایاتتېرد پخوا په شان ددې ډار سته چي  اسرایل یو    .  تکرارک

  
صري پوځ او سرشاره منابع لري،مگر اسرایل ع.  برابره او غير متناسب دى په هرصورت، د غزې  روان جنگ نا

انکونه، یو مج.  ديفلسطينيان اشغال او محاصره  په مقابل . هز پوځ او پراخ غربي مالت لرياسرایل جنگي الوتکي، 
ه، او بې وسلې ديکي، يان پر الفتح، اسرایل منظم مرکزي حکومت لري، خو فلسطين . فلسطينيان کال بند، بې پو

ته نژدې معلوم فقط په دوو اونيو کي قریب نهه  سوو  .راز راز نورو ډلو باندي وېشلي ديحماس، القسام، او 
لو الندي   او یقينافلسطينيان قتل سویدي   راهيسي د حماس د پسپسانکو ٢٠٠١ل ، خو د کاديه نور هم  تر خاورو خ

  .نه اسرایليان وژل سویدي شل ت تر اوسه پوري په حملو کي
  
ياري جنگونه عموما   ې په خاصه توگه ډېري سختي خون د غزې په . وي وي، خو د اسرایلو او فلسطينيانو جگ

ې کي  پيانو شېمر زرهاوو .  کورن س سویدي بسته .ي سویدياوس ال په فلسطينيانو هدیرې ډکهمدا رواني جگ  د 
ي يي چي د غزې د اسرایلو او فلسطينيانو تاریخي .  ته رسې اري او الس په الس جنگ کي به سابقه دا  په روان 

اسرایلي عسکرو  تلفات گ شمېر نور فلسطينيان به هم قتل سي، خو د لبنان په شان به د . بې رحمي او جنایت ډېروي
يز  ورو وروهم ي او پلویان .  یاتې د اسرایلو پوځ گومان کوي چي  د وچ زور او پراخ تشدد استعمال به د حماس غ

ي  اوس ال په غرب کي د عامه خلکو تر ایلو د پوځ بې رحم او جنایت خو د اسر.  د مرگ او یا تسليم سره مخامخ ک
ي ديم ۍ کي ه. ين د اسرایلو پرخالف احساسات را والړ ک  په مقابل کي پراخ تجاوز م د اسرایلو د په نوره ن

رگند سوي دي غي خورا زیاته ده. مخالفت را ۍ کي خو طبعا د فلسطينيانو سره خواخوږي او هم په . په اسالمي ن
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ه هم  .اعتراضونه او مظاهرې رواني دينو کي د اسرایل د تجاوز پرضد پراخ اکثرو اسالمي هېوادو  بلخوا، که 
ي، خو بياهم تشدد او مرگه ژوبله دونه امریکایي مطبوعات ه کاره نه ک ه کوي چي د فلسطينيانو قتل عام ډېر 

خه بله چاره نلريعامه او پراخه ده چي ازاد مطبوعات یې يني عکسونه او   په بل عبارت، . پرته له خپرولو 
ي  بایدخبرونه   .  خپاره ک

  
،د تاریخ په جریان کي پر یهودانو باندي متخلفو اقوام  په   سود خوران، او و په راز راز  پلمو او نومونو لکه هالکاس

د فرعون، بابل، روم، .  بېشماره ظلمونه سوي دي په نامه "پاگرام" یهودانو پر خالف د  دروسيې او شرقي اورپا کي
 د یهودانو .، او  جنایت سوى  دى تجاوزضونو،يسره نژادي او مذهبي تبعپه دوران کي د یهودانو او نورو حاکمانو 

خه جوړ دىارزې، او توحيدي عقيدې د رسالتتاریخ د اسارت، مریيتوب، مب دې تاریخي قدامت او مستند هم.  
بل عبارت، . ى دى کره پلویانو کي یو ډول ډار او  وهم  ایجاد  په یهودانو  او د هغوى په  غربي محافظه کاظلمونو

ي د نژادي تباه د هغوي_ په هر اندازه چي وي_ حمله ههغوى فکر کوي چي د یهودانو پر خالف هر .  په مقصد کې
ه دا چي عموما .وحي مرضي گرفتاره دي رډول په یوه اسرایليان   . نوک جواب په سوک ورکوي د .  پارانوی ديلن

ان د . ه دسيسه روانه وي یو تلیهود پدې باور دي چي د هغوى د محوه کولو لپاره  نو بنا، هغوى حق لري چي د 
ان او نورو باندي .ساتلو لپاره مخکنى او ناببره حملې وکي کالوي  جنگي  او ، غزن سيمونه،دیواالنونهي ېم سي پر 

وي روریزم سره د مبارزېد امنيت. را وگر ينگولو  او  د  ي  کي الندي ک د .   تر نامه الندي د نورو خلکو م
   .  ناقل یهودان مېشته کيفلسطين په خاوره کي

  
وانان اکثره یهودان گومان کوي چي هغه انکونو   فلسطينى  ي، د هغهچي د اسرایلي  و جنگې   لرغونيسره په کا

لر ون، روم، هسپانوى انکوېزشن،  فرعچي  تهدید ادامه دهتاریخي  ته مخامخ  ژوند او هست یهودانو داو نازیانوه
ى وو په .  ي چال چلند کود اپارتایت  سره  اسرایل له فلسطينيانو الندي  دفع کولو تر پلمېد همدې خيالي گواښ د. ک

کني محاصرې د خل  او اقتصاد له حرکت او پر مختگ ، امنيت،کو ژوندغزې کي، د اسرایلو دوامداره هوایي او م
ولى دى  او فلسطينيانو تر مين یو د جوړېدو سره سم، د یهودانو د حکومت کي د اسرایلو ١٩٤٨په کال  . خه را گر

، مذهبي، او نژادي ي پوري یې  جنگداسي نشنلس نه یوازي د منطقې بلکي پر جهاني  پې سو چي تر نن ور
ۍ او امریکا اړیکي. في اغېزه شندلې دهسياست او سولي هم من   په .ي ديلېري پېچلي او ترینگ ډ یېد اسالمي ن
ۍ کي یې د  ې دهقوت او خطرناکه ډېرېدو د  مذهبي ډلو افراطياسالمي ن  همدې شرایطو د  القاعدې، .سره مرسته ک

ى دى چي  په ډېره اساني سره الجهاد، لشکر الطيبې، او نورو مذهبي ي ډلو ته ددې فرصت برابر ک روریس  نوي  
ي ي، مذهبي ډانگيان،غ آن پيدا ک وانان استخ.  او جهادیس رور، او وحشت لپاره نوي  انمرگي،  ي د  په . دام ک

ونکي سيمه کي،  يالاعتدالي خو ه .ي اجتماعي پرمختگ مخه ونيسيد عصري او مترق.  نور هم کمزوري ک  او لن
  . د مذهبي افراطيت بازار تود وساتيدا چي

  
ه هم اسرایل به سخت مال . اسرایلو اشغال مقاومت ایجاد وىپه فلسطين کي، د  ي اکثره مبصرین باور لري چي که 

ان تلى سيح ي تاوانونه ورسوي، خواو  من ته که یو مقاومت هغه وخت. ماس به نور هم غ ت لري چي د  پاې
من توجه ورته جلبه یو مقاومت.  باه کولو پسې وي مدام یې په ت. مطرح وي من ته اهميت ولري، د د  غواړي چي د

من همدا.  وي  که حماس.   محبوبيت نور هم زیاتويد اسرایلو هره بمباري د حماس.   د هغه ژوند دى  پام د د
اى سواى چي د اسرایلي .عقيده لري چي محمود عباس پخپلو پاليسيو کي ناکامه سو ناقلو د مېنو د  عباس ونه ک

ي؛ یا  بيت المقدس د نهایي برخليک په باب  دابادولو مخه ونيسي؛ یا  اسرایلو سره یوې نهایي روغي جوړي ته ورسې
يقطعي فيصلې ته ورسې عباس د روغي جوړي په پاليس کي . ي؛ او یا د فلسطيني مهاجرینو برخليک معلوم ک

  .   یوازن الره مسلح مقاومت او جنگ دى نو بنا، د حماس په گمان .ناکامه سوى دى
  

ينگېدو لپاره باید د فلسطين پر خالف د اسرایلو د   ۍ کي د سولي او عدالت د  .   سي ختم نظام اپارتایتپه سيمه او ن
ه هم،په متحده ایاالتو کي،.   اهدافو د ویشتلو لپاره باید استعمال نه سي جنگي الوتکي د ملکي ١٦ ایف  مطبوعات که 

 خو  یو شمېر مهمو امریکایي مشرانو، ليکواالنو، منورینو، او عادي امریکایانو د اسرایلو د د اسرایلو خوا نيولې ده،
ۍ په نورو هېوادونو کي هم .ستي ختمولو ږغ کويحيرانونکي زور زیاتي او تشدد د سمد حقه  د فلسطينيانو د ن

تنو يغو ال مالت امریکاخبره ده چي اسرایل  په سيمه کي پرته د رگنده  .  لپاره مالت زیاتې و خه له   دا ډول  
ي سيال نلري پهفعال، اسرایل.  نسي کوالى او وژنيبدماشي وک یې جواب نسي. سيمه کي پو ولو پر .   ویالى  هي

تلى دى يي.عربي هېوادونو غ ي زور او تشدد  اى خپل پو   . د هر مشکل حل په نظامي عملياتو کي گوري.  هر 
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يني خيت کي د فلسط. ایران تهدیدوي. سوریه بمباروي. لبنان نيسي بې ينيانو پر خالف قتالنه حملې او په گرده مين
ووچ او الند.  امانه گوزارونه کوي يه  ه باندي .  د هيچا پروا نلري.  ل سو و افراطيانو د اعمالو په خاطر  د یو 

ويیو نيم ميلون ان انگه کي . سانو په ډله ایزه توگه ک ه زیاته ده د غزې  په ت ه گو   پداسي . د خلکو  تراکم او گ
ه کولنو کي بمبارۍ کول طبعا دایو انگيد .  ملکي اهداف په ن  دفترونه، د پوليسو  اسرایلو د غزې د ت

ه  ماجتونه، مکتبونه،سرماموریتونه، د حماس دفترونه او کورونه، ت په ن انگي گرده اقتصادي جوړ  او غزې د ت
ولي ال ري، اسمان، او. ى دىک انگه کي یوه محسوسه .   سمندر د اسرایلو په  ولکه کي دي د غزې  د غزې په ت

رانو او نرسانولوږه، په روغتونو او درملتونو کي د دو  طبي ضروري موادو او  االت ، او  دا درمل نشته والى، د ډاک
  . د نشته والي سره مخامخ دي

  
یوالي سول ي فيصله کول د ن ني ختي کي په ي لپاره په عامه توگه او په مينپه پاى کي، د اسرایلو او فلسطين د شخ

و او ني ختي کيني په م د  اسرایلو او فلسطين جنگ .خاصه توگه اهميت لري د . جنگونو مور ده د نورو شخ
کي یې د  اسرایلو له هر راز اسرایلو پدې خالف رفتاري کي هغه ملکونه هم شامل دي چي پدې تيرو شپېتو کلونو 

ې دهوحشت خه دفاع ک ون لري  ملکونو  اروپایي د متحده ایاالتو په شمول هغه پدې ناورین کي،.  او بربریت   هم گ
ه کي چي د ب ، او د قانون د حاکميت نارې هم وهي، خو د اسرایلو او فلسطين په شخ شر د حقوقو، ازادۍ، دیموکراس
خه دفاع کويد اسرایل ي ح. و له هر جنگي جنایت  من سره جنگې چي په هي صورت یې ماس د یوه داسي قوي د

ياسرایليان او فلسطينيان مجبوره دي چي د گ ژوند د کو. نسي ماتوالى .  لو لپاره یوې روغي جوړي ته سره ورسې
يرگنده ده چي یوه خوا هم ددې توان نلري چي قعوله الره دا ده چي دواړي  بلکي م.  بله خوا کامال ختمه او تباه ک

ديجوړېدو دوو دولتونو خواوي  ې  ناکراري او دو سره سم به سوله هم دغيي د ختمد فلسطين اشغال.  ته غاړه کې
ېدلي سيمي يک من او بدۍ .   د اقتصادي پرمختگ او انکشاف لپاره به وخت او فرصت برابر سي. ته را وگر د د

یتوب ونيسي ه گاون   .والسالم   . او دا روان جنگ، اپارتایت، او مذهبي حماقت ختم سي .اى به مقعوله همکاري او 
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