
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٠٠٩ / ١/  ٥    تاريخ                                                                                      اريک مارګوليس: ليکوال 
  )کاناډا ( ټورنټوسن ورځپاڼه : منبع 
   ٢٠٠٩/ ١/ ۴: نېټه 

  نثار احمد صمد: ژباړن 
  
  

  اسراييلو پر اوباما حمله وکړه
  د يو سرحدی پالن اتصال وید غزې محاصره ښايی 

  
د اسراييلو او حماس تر منځ د حملو او انتقامونو ناپايه لړۍ بااالخره تېره اوونۍ د هغوی تر منځ د شپږ مياشتني چړپېدلي 

  . اوربند په ختمېدو سره وچاودله 
 کيلو متره ٣۶٠غزې پر  جټ الوتکو د ١۶د اسراييلو د دفاع وزير ايهود بارک په داسی حال کی چی هلته اسراييلی ايف 

موږ د «  په غوڅه وويل چی  – داسی لکه په مرتبانه کی چی ماهی نيسی –مربع کوچنۍ سيمی په ټنونو بمونه اورول 
  ». لوبی اصول په بشپړ توګه بدل کړل 

ځکه د حماس تر واک الندی پر هغه غزه باندی چی د نړۍ غټ ترين سرخالصی جېل او يونيم . حق په جانب دی ئ د
مليون فلسطينی کډوال پکښی بنديان دي ، په خورا ګړندۍ حمله سره بارک د امريکا را روانه اداره د يو اجرا سوي عمل 

يعنی بارک اوباما ته مخکی له دې چی » بارک « سره مخامخ کړه او هم يې په منځنی ختيځ کی دغه بل تازه لوبغاړي 
  . هغه خپل کار پيل کړی ، يو کلک کيشت او مات ورکړ 

  
د کارګر ګوند مشر ايهود بارک او د کديمه ګوند مشر تزيپی ليوني په دې کار . د اسراييلو سياست يو کليدي رول ولوباوه 

انتخابات صرف شپږ . سره وغوښته چی ځانونه د بنيامين نتن ياهو د ليکود تر سخت سري ګوند هم  ځپونکي وښًيی 
د غزې دغه حمله په دې خاطر وسوه چی د اسراييلو عرب . خته دی اوونۍ وروسته کېدونکي دي او ليکود تر نورو م

  .  کی په لبنان کی خپله سرځوړيزه ماتې ترميم کړی ٢٠٠۶ګاونډيان وبېروی او هم په 
د غزې محاصره ښايی د اوباما د هر هغه پالن لپاره يو اتصال وی چی غوښتل يې پر اسراييلو فشار واچوی چی د 

خښمېدلي اسراييليان په هيڅ توګه .  پولو ته پر شا سی او بيت المقدس بين المللی کړی  کال د جګړې مخکنيو١٩۶٧
د حماس دغه حماقت چی خپل جوړ کړي راکټونه يې پر اسراييلو ور وويشتل ، د . پخالينه يا روغه جوړه نه مني 

  . فلسطينی دولت راتلونکی اعتبار له مځکی وواهه 
 ژوندي فلسطينی دولت د جوړښت پر ضد دی ، د منفور حماس سره هيڅ ډول خبری د اسراييلو امنيتی جوړښتون د کوم

دا چی اسراييل نه سی کوالی چی ټول حماس وال . اتری نه غواړی او غزه به همداسی په لوږه او فالکت کی وساتی 
 سره چی يې ووژنی نو لګيا دي چی غزه لوټی لوټی کړی کټ مټ لکه د ياسر عرفات د فلسينی خپلواکيزه غورځنګ

  .کړي وو 
   

 اسراييل په دې ګروهه دی چی ګوندی پياوړی معلوماتيزه ماشين به يې وکړای سی چی د نړۍ د خښم څپه دې ته متوجه 
آيا د اسراييلو لخوا د فلسطين د . کړی چی د انجيل او تورات په زمانه کی دوی د همدې غزې لخوا جزا لېدلې وه 

لوټی لوټی کول د چا په ياد دي ؟ سټالين به همېشه  » فلوجه « ا لخوا هم د عراق د او د امريک» جنين « ښورښی ښار 
  ». سپي غاپی خو کاروان تيريږی « ويل چی 

  
   –وسلې 

که څه هم د اسراييلو په واسطه د غزې پر ضد د امريکايی وسلو استعمال د امريکا د وسلو د صادراتو د کنټرول او 
  .  ، خو د امريکا پالونکی کانګريس به همداسی ګونګی پاته وی بهرنيو مرستو پر تړون تيری دی

حماس چی يو جنګيالی ، مګر په ديموکراتيک ډول د غزې يو ګټندوی حکومت دی ، هم دومره پخالينی ته چمتو نه 
چی هماغه فتح دی ، او د عرفات تر مرموزي مړينی وروسته » روزل سوی حيوان « د هغه سيال ، يعنی . ښکاری 

  . ي بې باورۍ سره مخامخېدونکی ښکاری امريکا او اسراييلو په لويديځه غاړه کی نصب او واکمن کړ ، د نور
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د عربی نړۍ ډېر خلک په دې فکر دي چی مصر ، اردن او سعودی عربستان د امريکا او اسراييلو سره د حماس په 
ځکه ، د امريکا دغه مالتړي مطلقه حکومتونه د لويديځ د تسلط ، د هغوی د ټولنيزه ښېګڼو . ځپلو کی پټه موافقه کړې ده 

  . او د فساد پر ضد د جنګ د خالصون په الر کی د حماس د آزادۍ غوښتلو د انقالبی پيغام څخه ډاريږی د آسانتياوو 
چی هماغه د شمالی هسپانيې د باسک په سيمه کی ( بولی » ګوورنيکا « خو د غزې دغه حمله به ، چی ځينی خلک يې 

،  ضرور د امريکا د ننګی وړ دغه ) اړن  ژب– په اپريل کی جرمنی الوتکو لوټی لوټی کړ١٩٣٧يو ښار و ، او د 
رژيمونه نور هم پسی وشوړوی چی د هغوی ولسونه د غزې دغو عذابونو ډېر خښمولي او خپل مشران امريکايی 

  .   کلن ولسمشر حسنی مبارک درې لسيزه ديکتاتوری چپه کېدونکې ښکاری ٨٠په دې کی د مصر د . ګوډاګيان بولی 
آيا دا ټوله کوم ځای نيوالی سی . اسالمی نړۍ سخته خښمېدلې ده . لی خبری اتری ودرولې سوريې د اسراييلو سره د سو

؟ دا چی امريکا اسراييلو ته عام او تام اختيار ورکوی ، لکه د بوش پای ته رسېدونکی ادارې چی د غزې په هکله دا کار  
  .  نه کوی سپيان دې غاپی هماغه خبره ده چی پروا. وکړ ، نو هر څه چی هغوی غواړی هغسی به کيږی 

  
   –د منځنی ختيځ ورانه وراني 

اوباما د خپلی انتخاباتی مبارزې پر . دا هغه لويه ګډوډي ده چی اوباما به يې په څه کم درو اوونيو کی په ميراث واخلی 
 کارګر ګوند خورا د ده د منځنی ختيځ ټيم به د اسراييلو د. مهال اسراييلو ته يو نوی عام واک او صالحيت عطا کړی و 

  . نږدې او صميمی ملګري وی 
د اسراييلو ډېرښًی . نو د منځنی ختيځ لپاره د يوې رښتيانۍ سولی د راوړلو فرصتونه د اوباما لخوا تيت او پيکه ښکاری 

  . السي او هم حماس به په ګټه کی وی چی  په عين حال کی يو د بل څخه تر پزی هم راغلي دي 
  

به د اسالمی نړۍ سره د امريکا اړيکی نوری هم مسموم کړی او کټ مټ به يې د سپټمبر د يوولسمی د فلسطين دا غميزه 
  . غوندی حالت ته ورسوی او اسراييل به هم د نورو حملو وړ وګرځوی 

  
دا چی اسراييل نه سی کوالی چی اووه مليونه فلسطينيان ووژنی ، نو بهتره دا ده چی د هغوی سره په ګډه سم ژوند 

خو د غزې دا عامه جزا به حماس نور هم غښتلی کړی او د کلونو کلونو لپاره به د پخالينی هلی ځلی نوری هم . ی وکړ
  . شا ته پوری وهی 

  
اوس اوس خو صحنه له يوې خوا د حماس فدايی حملو او خپلو جوړو کړو راکټونو ته او د بلی خوا هم د اسراييلو ايف 

  پای. ده او بس  الوتکو او ټانکونو ته ورپاته ١۶
  


