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  »  شرق ميانه افغانستان: فلسطين« 
  

تهاجم اسرائيل بر باریکه غزه که بزودی به هفته چهارم خویش داخل ميگردد تاکنون منجر به کشته شدن بيش از یک 
این تهاجم با حمالت هوایی اسرائيل آغاز گردید و بعد با دخول . هزار و چهارصد و پنجاه و سه فلسطينی گردیده است

 آتش بس از جانب  این تهاجم از جانب اسرائيل شکستهدف. انک ها و عساکر زمينی اسرائيلی همچنان ادامه داردت
در طول این تهاجم حماس به شليک راکت . حماس که در باریکه غزه کنترول ان منطقه را بر دست دارد ذکر گردید

 اعضای شورای امنيت مبنی بر مذاکرات جهت ختم  ملل متحد ویبر خاک اسرائيل ادامه داد و هر دو جانب به تقاضا
  . و همچنان به حمله بر یکدیگر ادامه داده اند اعتنایی نمودندبساین تهاجم و آغاز آتش 

، درست همان سالی ١٩١٩ فلسطين در سال  محدوده سرحدات.فلسطين و تاریخ ان شباهت غریبی به افغانستان دارد
 ملل ١٩٤٧در سال . مشخص گردیداز جانب حکومات برتانيه و فرانسه اورد، که افغانستان استقالل خود را بدست 

 از این رهبران یهودی. بتصویب رسانيد را برای انقسام فلسطين به دو بخش عرب نشين و یهود نشين  ییمتحد الیحه
 تظاهرات تصميم استقبال نمودند ولی رهبران کشور های عربی این تصميم را رد نموده و در مقابل ان دست به

در همان هفته  کشور اسرائيل بشکل رسمی ایجاد گردید و ١٩٤٨ ماه می سال  بتاریخ شانزدهم.خشونت آميز زدند
ر کشور های لبنان، سوریه، عراق، مصر، اردن و دیگر گروه های عرب بر اسرائيل حمله لشکری متشکل از عساک

شور های عرب همسایه با فلسطين به امضا رسيد که  موافقتنامه یی در ميان اسرائيل و ک١٩٤٩در سال  .نمودند
ب که طبق این موافقتنامه بخشی از خاک فلسطين در ميان کشور های عر.  را از بين بردیضی فلسطيناتماميت ار

ردید تقسيم شد و حکومات عرب با دریافت سهم خویش از خاک فلسطين از کوشش شامل مصر، سوریه و اردن ميگ
  .مستقل فلسطينی دست برداشته و مخالفت خود را با اسرائيل خاتمه دادندبرای ایجاد یک کشور 

 که بنام جنگ شش روزه ناميده شد اسرائيل توانست کرانه غربی رود اردن را از اردن و ١٩٦٧در جنگی در سال 
ل،  بعد از اعالم استقال١٩٨٨در سال .  بتصرف خود در اوردا از مصر بشمول شرق بيت المقدسباریکه غزه ر

  .فلسطين توسط یکصد و هفده عضو ملل متحد به رسميت شناخته شد
 آغاز گردید و اکنون شصت و یک سال است که ١٩٤٨جنگ ميان فلسطين و اسرائيل بعد از ایجاد اسرائيل در سال 

  .ادامه داردکشور این نزاع در ميان ایندو 
 و عراق به امضا ن ارد،ا کشور های مصراسرائيل برای تقویت حضور خود در ان منطقه معاهدات زیادی را ب

مذاکرات برای حل بحران فلسطين و اسرائيل موجب تصویب موافقتنامه های متعدد منجمله  موافقتنامه آزلو . رسانيد
 یک جانبه ایریل شرون  تصميم درمقابل این موافقتنامه شاملکس العمل های متعددعهمچنان . گردید ١٩٨٧در سال 

 این موضوع تقاضای فلسطينی ها را ميگردد که  ٢٠٠٣يل به خروج از باریکه غزه در سال صدراعظم وقت اسرائ
  . مبنی بر خودمختاری باریکه غزه عملی ساخت

بات را در باریکه غزه در ميان  تکميل شد فلسطينی ها انتخا٢٠٠٥ بعد از خروج اسرائيل از باریکه غزه که در سال 
پيروزی این حزب در .  حماس برنده اکثریت آرا و پيروزی در انتخابات گردیددو حزب حماس و فتح دایر نمودند که

حماس از .  باعث منازعات در ميان فتح و حماس گردید و اسرائيل سرحدات باریکه غزه را مسدود نمودانتخابات
مله بر اسرائيل می برای حکنترول کامل خود بر باریکه غزه در اوردن راکت انداز ها و ایجاد النه های آموزشی نظا

  .دکر پوسته های اسرائيلی آغاز نمود و به ایجاد تونل های  زیر زمينی برای انتقال سالح و حمله براستفاده 
 توسط برتانيه ١٩٣٥ با الهام از شيخ عزالدین قاسم رهبر ملی گرای فلسطين که در سال ١٩٩٢حزب حماس در سال 
 بعد از انکه حماس در انتخابات .گذار حماس از گروه اخوان مصر بودشيخ احمد یاسين بنيان . کشته شد ایجاد گردید

منجر به  به ایجاد کابينه خود پرداخت، مخالفت ميان ان حزب و فتح ٢٠٠٦در باریکه غزه برنده گردید و در سال 
دند ولی  فتح و حماس روی ایجاد یک حکومت متحد موافقه نمو٢٠٠٦گرچه در سال . شد انقسام در ميان فلسطينی ها 

 کنترول باریکه غزه را یمنازعه و مخالفت در ميان ایندو حزب همچنان ادامه داشت و حماس طی یک جنگ داخل
  . بدست گرفت و حکومت در فلسطين در ميان دو حزب حماس در غزه و فتح در کرانه غربی رود اردن منقسم گردید

 پالن  طبق یک را محکوم نمود وبری حماسودمختار فلسطينی حکومت برهمحمود عباس رئيس جمهور اداره خ
 نشر گردید، ایاالت متحده به کمک اسرائيل  گروه مليشه های ٢٠٠٧ که جزئيات ان در مجله ونتی فير درسال مخفيانه
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وفادار بودند مسلح و حزب فتح وی را که به محمود عباس رئيس جمهور اداره خودمختار فلسطينی  محمد دهالن 
   .د تا حکومت حماس را سقوط دهساخت

حزب حماس بشکل گسترده توسط کشور عربستان سعودی تمویل . در عين زمان حزب حماس نيز رو به تقویت نهاد
کشور دیگریست که این نيز ایران .  و پنجاه فيصد مصارف این گروه توسط آن کشور پرداخت ميگرددشدهو حمایت 
یک گزارش روزنامه تحقيقاتی فرانسوی حاکيست . د به تقویت ان پرداختتمویل نموده و با کمک های خوگروه را 

ایهود المرت . که دفتر استخبارات اسرائيل نيز مدتی گروه حماس را در مقابله با حزب فتح کمک و تمویل ميکرد
 انرا زنده نتن یاهو حماس را ایجاد نمود،:"  در خطابه یی در پارلمان اسرائيل گفت٢٠٠٧صدراعظم اسرائيل در سال 

 اعضای حماس عالوه بر حمله بر اسرائيل،  اکنون."ساخت، شيخ یاسين را آزاد نمود و به او فرصت رشد داد
  .اعضای حزب فتح و فلسطينی های را که با دیگران همکاری ميکنند نيز بقتل ميرسانند

بين المللی منحيث یک ارگان حزب فتح مانند حزب حماس از جانب جامعه حزب دوم بر سر اقتدار در فلسطين یعنی 
 توسط مهاجرین فلسطينی در کشور های خليج مصر و ١٩٥٤این حزب در سال . دهشت افگنی شناخته نشده است

 نيز نتوانست  حزب فتح٢٠٠٥ در سال .لبنان ایجاد گردید و بنيان گذاران ان شامل افرادی مثل یاسر عرفات ميگردد
 این انقسام توسط. شدو به دو بخش تقسيم لفت های ميان اعضای ان  منقسم گردید متحد باقی بماند و بنا به نزاع و مخا

 "المستقبل" گروه دیگری را بنام وی اعالم نمود که او.  فتح صورت گرفتمروان برغوتی یکی از رهبران محبوس 
  . گردیدایجاد نموده است و دليل این انقسام خستگی اعضای جوان حزب فتح از فساد موجود در حزب بيان

و کشور عراق، اردن، مصر و لبنان  سوریه، کشور های مثل ایران،دخالت مستقيممخالفت در ميان ایندو حزب و 
ر و د ه استف انسجام حزبی و گروهی گردید و ضعی ها باعث انقسام وحدت در ميان فلسطينهای اروپایی امریکایی

  .انجاميده استبه بی ثباتی در منطقه نتيجه 
 ١٩١٩افغانستان نيز بعد از کسب استقالل در سال . طين بسا با افغانستان و سرنوشت آن مشابه ميباشدتاریخچه فلس

رهبران بی کفایت، عدم موجودیت سيستم های سياسی موثر و دخالت شاهد یک سلسله تحوالت سياسی گردید که 
 و بر مشکالت برحال ان هر یک مسبب معضالتی گسترده در این کشور گردیدکشور های مختلف در اوضاع ان 

  . افزود
 گروه ها و احزابی در داخل کشور شکل ، همانند فلسطين، افغانستانبربعد از تهاجم اتحاد جماهير شوروی وقت 

 ولی همانند  و اتحاد ملی برای بهبود اوضاع کشور خالصه ميشد خروج بيگانهدرگرفت که در ابتدا اهداف انان 
 بعد از خروج تهاجم گران این گروه ها برای کسب قدرت با یکدیگر به مجادله فلسطين و دو گروه فتح و حماس،

  . شدهپرداخته و اهداف اصلی انان که همانا مصلحت مردم و منطقه بود بدست فراموشی سپرد
 و ی دخالت کشور های همسایه افغانستان که هر یک از هر گروه بنفع خود استفاده کردند و دخالت کشور های عرب

 خودفروختگی احزاب، به . در تمویل گروه حماس و فتح نيز شباهت ميان ایندو کشور را دو چندان ميسازدخارجی
 مسبب  را ميتوانو نيت دوگانه سردمداران ایندو کشور و اهداف ملی، کسب کرسی و قدرت شی سپردن ملتفرامو

  .دگان انرا به تباهی کشانيده استزندگی باشن که امروز در فلسطين و افغانستان دهه هاست حالت نزاری دانست
 تا با مذاکره و حضور در ملل دنميکوشکه از جانب غرب حمایت ميشود  ودمختار نمایندگان حکومت خدر فلسطين

که حاميانی مثل ایران ، سوریه  و حتی اسرائيل دارد  حماس  در حاليکهدناسرائيل را مجبور به آتش بس نمایمتحد 
  .  کاسته است از موثریت تالش ان کشور در ختم این معضله اینسرائيل ادامه ميدهد و همچنان بر شليک راکت بر ا

. قرار داردطبقه محدود بر سر اقتدار در این کشور ها دست  و حتی عراق در تان افغانسفلسطين، مشکالتحل کليد 
ان زمان است که بدهند، جيح  کشور های بيگانه تر خویش وهر گاه این گروه کشور و ملت خود را بر اهداف شخصی

وگرنه در افغانستان این طبقه . این کشور ها خواهند توانست بر پای خویش ایستاده و کشور سازی را اغاز نمایند
و در نتيجه دخالت کشور های همسایه در  خواهند  اوضاعمحدود با ادامه بازی مهره های قومی باعث تشدد بيشتر

ن دو گروه حماس و فتح با اطاعت از چپ و راست و بی اعتنایی به مردم ، در فلسطيامور این کشور خواهند شد
فلسطين این کشور را به مخروبه یی مبدل خواهند ساخت و در عراق تضاد های فرقوی و  نژادی هزاران شيعه سنی 

  .یا کرد و غير کرد را قربانی پالن های اندکی محدود خواهد ساخت
  

  نپایا
  
    

 


