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و شمیره   3تر 1 لھ :د پا
ینگھ ک ت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھندرپھ افغان جرمن آنالین   german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ 

ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

 ٢٠١۴،گستآ٧تأریخ:               ماللی موسی نظامو نویسنده: ناشر 
 

 و بی اعتنایی ایاالت متحدۀ امریکا» غزه«فاجعۀ جنایات بشری در 
  

 
 

یکی از معضالت جامعۀ بشری در قرن بیست، موضوع تشکیل دولت اسرائیل در قلب مملکت عربی فلسطین 
میباشد کھ از ھمان ابتدای این امر مردم مظلوم یک قسمتی از جھان با نسل ھای پیھم، تا ایندم بھ انوع مصائب و 

. ما ملت افغان کھ در آسایش وطن بدبختی ھا اعم از تجاوزات، آوارگی، کشتار و تبعیض سردچار گردیده اند
ً آنچھ را کھ مردم آواره و  داشتن و امتیاز عدم انسالک در چھل سال دورۀ سلطنت یک پادشاه صلح جو، عمال
ً نمی توانستیم درک نماییم، با آنھم مخالف تشکیل دولت اسرائیل بوده و  مظلوم فلسطین احساس مینمودند کامال

خطاب مینمود و در پاسپورت  »نام نھاد و یا پوشالی«ن، آن دولت اشغالگر را مطبوعات و ادارۀ امور افغانستا
ً مسافرت بھ اسرائیل ممنوع بود. متأسفانھ با پرداخت بھای گزاف  ۀی ملت افغان ھم درین سھ و نیم دھافغانی اکیدا

ی خویش و با تلخ اخیر، بھ نحوی آنچھ را اعراب فلسطین بھ سختی تجربھ نموده اند، با خون و آتش در سرزمین
  ای دربدری و آوارگی می آموزند.

میالدی  ١٩١٧وزیر خارجۀ انگلستان در سال  »آرتور جیمز بالفور«مفکورۀ تشکیل دولت اسرائیل با اعالمیۀ 
آمر ادارۀ اتحادیۀ صیھونیستان بریتانیا ارسال نمود، آغاز میگردد کھ » الرد روتشیلد«طی مکتوبی کھ نامبرده بھ 

  فلسطین بود.مملکت منظور ھمانا حمایت از تشکیل سرزمین یھود نشین در قلب ممالک عربی و در خاک 
این اعالمیھ در حقیقت حاصل سالھا مذاکرات بود و گروپ ھای یھودان کھ با پراگندگی شان در سرزمین ھای 

حیات بسر میبردند، بھ این نتیجھ رسیدند کھ تا زمانیکھ از خود مملکتی نداشتھ باشند، جریانات ضد یھودیت مختلفھ 
  باعث آزار دائمی آنان میگردد.

خودش مشتاق تشکیل یک سرزمین یھود نشین در خاک فلسطین بود، ولی در جریان جنگ » بالفور«گرچھ 
در جنگ شرکت نماید.انگلستان » آلمان«بھ مقابل دشمن شانعمومی اول انگلستان میخواست امریکا با آنھا 

 اصرار نمود کھ با طرفداری و حمایت از تعیین سرزمینی برای یھودیان، در حقیقت دنیای یھود مقیم امریکا را
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ینگھ ک ت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین   german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ 

ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ یر و لولـھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئرالی

 

آندولت برای اشتراک در جنگ بسازد. می بینیم کھ یک اقلیت مقتدر یھود از آنزمان تا بحال  تشویق بھ رضائیت
  لھ جات مھم دولتی ای بزرگترین ابرقدرت جھان، یعنی ایاالت متحدۀ امریکا چگونھ دست باال دارد.در فیص

این موضوع منحیث مذاکرات جدی در  ١٩١٧اکتوبر  ٣١بھر حال با جریانات سیاسی ھمان عصر، باالخره در 
سرائیل در خاک فلسطین نوامبر ھمان سال، تشکیل دولت ا ٢مجلس نمایندگان انگلستان مطرح گردید و بتاریخ 

جوالی ٢۴رسمیت پیدا نمود. بعد ھا فیصلۀ مذکور بصورت رسمی در  »آرتور جیمز بالفور« توسط مکتوب
توسط انگلستان مطرح شد، طوریکھ مملکت مذکورتحت » کنترول فلسطین«توسط اختیارات مؤقتی  ١٩٢٢

ادی بر علیھ این جریان دست بھ قیام ھای قیمومیت انگلیس قرار گرفت.البتھ مردم ناراض فلسطین سال ھای متم
ً  ١٩٣٠ملی و شورش زدند کھ مھم ترین آن در سال  واقع گردید کھ این اعتراضات بھ مقابل سلطۀ برتانیھ و قسما

  قوای یھود صورت گرفت.
اعالمیۀ «استقالل کشور خویش را اعالم نمود و آتشی را کھ آنزمان  ١٩۴٨می سال  ١۵بھر حال، اسرائیل در 

  روشن نمود سالھای متمادی خانمان نسل ھای پی درپی ساکنین فلسطین را با بیرحمی میسوزاند. »الفورب
، یکی ھمانا پیشروی متداوم اسرائیل بر وناگونی کھ در سرزمین عرب فلسطین استمجراھای خونین و گا ب
تجاوزات بیرحمانھ،  کھ پروژه ھای خانھ سازی و شھر سازی بالکیت ھای ساکنین اصلی آن سرزمین بوده م

  فراری ساختھ و با تخریبات تانک و بولدوزر، بصورت متداوم، آواره و دربدر میگردند. آنرامردم بیچاره 
» هغز«از جنگجویان فلسطین در نوار» حمس«طوریکھ میدانیم چند ماه قبل حماقت تعدادی از وابستگان گروه

از کشف اجساد آنان، جنگ و خونریزی مدھشی را با باعث اختتاف سھ جوان اسرائیلی گردید کھ نتیجھ بعد 
حمالت غیر بشری و سفاکانۀ اسرائیل بر منطقۀ غزه و فیر راکت بھ سوی اسرائیل را در قبال داشت. در جریان 
 ً مبارزات فلسطین تجربھ شده است کھ اسرائیل ھمواره اشارۀ انگشت، فلسطینی ھا را با لگد جزا میدھد، مخصوصا

ً فعال میگردد کھ میبینیم کھ ماجرای آن سھ کھ اگر پای اخ تتاف یا قتلی درمیان باشد، قوای پلیس و اردوی آن حتما
  جوان بھ جنگ مدھشی کھ نسل کشی و تخریب بنیادی را در قفا دارد، انجامیده است.

طبوعات ھ در مالبتھ جریان این جنگ خانمان سوز را کھ از نگاه قوای طرفین ھیچ تناسبی نمیتواند داشتھ باشد، ھم
نفر  ١٧٠٠نفر اسرائیلی کھ بیشتر عساکر ھستند،بیشتر از ۶۵با تألم و تأثر مشاھده مینماییم، چنانچھ کھ در پھلوی 

فیصد غیر نظامیان و خانواده ھای مظلوم با اطفال بیگناه ھستند. با تجاوز  ٨۵فلسطینی، بھ ھالکت رسیده است کھ 
ً ویران گردیده و از کشتھ پشتھ ساختھ شده است. راکت » نوار غزه«باد با اسلحۀ ثقیلھ از راه زمین، منطقۀ آ کامال

و کشتار اطفال آن دریغ » یونیسیف«ھای اسرائیلی حتی از حملھ بھ کمپ مکاتب تحت حمایۀ موسسۀ خیریۀ 
  ننمودند.

 آتش بس حاضر بھ صلح و یا قبول» حمس«جالب است کھ متأسفانھ با پا درمیانی ھا و اعتراضات ملل متحد 
ا باالی ر» حمس«نمیگردید، گویا کھ قتل عام اسرائیل بھ سویۀ نسل کشی و انھدام سرزمین آنھا، گروه جنگ طلب

  مردم خودش بھ رحم نمی آورد.
در پھلوی چنین یک تراژدی دردناک و روز افزون بشری، مداخلۀ ایاالت متحده و عالقمندی جدی آندولت بسیار 

اساسی ھمانا قناعت دادن ایران بھ تغییر و یا متوقف ساختن پروگرام غنی سازی ناچیز و کمرنگ است و توجھ 
ً برای جلوگیری از خطراتیست کھ شاید اسرائیل را در آینده تھدید نماید. » یورانیوم«   آنکشور بوده، دقیقا

ست، یل گردیده ادرحالیکھ منطقۀ نوار غزه با قتل  بی دریغ غیر نظامیان بھ توده ھای کانکریت، چوب و آھن تبد
ھزار عسکر تازه نفس و جدید، اسرائیل امریکا را متوجھ قرار دادی نموده است کھ  گویا در  ١٨با استفاده از 

چنین شرائطی بتواند از سالح عسکری امریکایی ھم برای تخریب و کشتار بیشتر مظلومین آن قسمت جھان 
  استفاده نماید کھ امریکا رد ننموده است.

کھ پیمان ھایی کھ برای حمایت بھ منظور اھداف سیاسی مشترک بستھ میگردند، در موقع الزم حتی دیده میشود 
خون و آتشی را کھ نسل بشر را در چنین عصر و زمانی برباد می نماید، مورد توجھ قدرتمندان جھان واقع 

  نگردیده و نقض و پامال حقوق بشری بھ سویۀ وسیع از ارزش می افتد و کمرنگ میگردد.
ً سازمان ملل متحد حما ت وحشیانھ و مرگ آسای اسرائیل را کھ نقض آشکارای قوانین بین المللی می باشد، الخیرا

مسئول کمشنری عالی حقوق بشر آن مؤسسھ انتقاد نموده » ناوی پیالری«بھ شدت تقبیح و انتقاد نموده و خانم 
ً مخالف  است کھ تخریب و بمباردمان ھای وسیع و بی مجال اسرائیل بر مکاتب، شفاخانھ ھا و غیر نظامیان، کامال

  است.» ژنیو«توافقنامۀ 
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ار کشت«متوقف نمودن نامبرده از ایاالت متحدۀ امریکا بھ خاطر عدم مداخلھ و استفاده ننمودن از نفوذ خود برای 
ھم شکایت نمود و انتقاد کرد و افزود کھ جای تعجب و تأثر است کھ امریکا متصل قطع نامھ ھایی »و تخریب

 »ریپیال«صادر شده علیھ اسرائیل را در شورای امنیت و مجمع عمومی بھ نفع آن کشور متجاوز رد مینماید. خانم 
بکار میبرد، در اختیار آن » نوارغزه« سنگینی راکھ اسرائیل در افزود دیده میشود کھ امریکا نھ تنھا اسلحۀ 

دولت قرار داده است، بلکھ ھیچ کمکی درمورد فشار بر اسرائیل و مذاکرات صلح جویانھ و حتی ھمدردی با 
  از جانب آن صورت نگرفتھ است.  »غزه« مردم مظلوم

ر مردم بینوای غزه محکوم نموده و درخواست باید اضافھ نمود کھ سازمان ملل بھ کرات حمالت اسرائیل را ب 
  توقف فوری آنرا صادر نموده.

ً دقیق» نوارغزه«ثابت استکھ دالئل آشکارای نحوۀ تجاوزات اسرائیل بر ملک و مردم   جنایات بشری محسوب  ا
 »محکمۀ بین المللی ھاگ«گردیده و آن مملکت را در زمرۀ متجاوزین و ناقضین حقوق بشر کھ باید از جانب 

، ولی خواھیم دید کھ مقاومت امریکا در زمینھ تا کجا آن متجاوز را حمایھ نموده بازخواست گردد، قرار می دھد.
  و از محکمۀ مذکور نجات می بخشد.

در پھلوی فاجعۀ انسانی مردم غزه و تجاوز غیر بشری اسرائیل با تجاوز از راه ھوا و زمین، گروه تروریستی  
ً در قسمت ھای شمال کھ اقلیت  »داعش«مخوف  ھم از اسرائیل پس نمانده وبا تصرف مناطق مھم عراق، اخیرا

کرد نشین حتی در جنگ ھای عراق در یک ساحۀ امن زندگی می نمودند، با وحشی گری و سبعیت آن گروه، 
َ زنان و اطفا آواره  ل بی پناه،خانھ و کاشانھ ھای خویش را ترک گفتھ و با تلفات سنگین غیر نظامیان مخصوصا

ً از تلفات    ھزار تا بحال خبر میدھد. ۵٠٠ھا طفل و آوارگی ١٠٠و دربدرگردیده اند.راپور ھای اخیراقال
ً با تصمیم گیری  عراق یکی از متمولترین و آباد ترین مملکت شرق میانھ بود کھ مورد تجاوزات امریکاو دقیقا

، در حالیکھ این سرزمین از فعالیت ھای تروریستی و تصفیھ حساب نامبرده واقع گردید» جارج بوش پسر«
در امان بود، امروز با مسلمان کشی و جنایات بشری بھ بھانۀ مسلمان سنی و مسلمان شیعھ و » القاعده«گروه

  پالیسی ھای خانمان برانداز غرب و مداخالت ایران، در حالت  تجزیھ و انھدام حتمی قرار دارد.
، »عبدهللا عبدهللا«گ اندازی ھا و کارشکنی ھای چپ و راست و روز افزون گروهدر افغانستان عزیز ھم با سن

بیم آن میرود کھ خدای نکرده ثبات سیاسی برھم خورده، تأثیر و سیالیت اوضاع وخیم و نافرجام شرق میانھ 
  دامنگیر ملت بینوای افغانستان گردد.

 پایان
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