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  ښه، نو څوک تروريسټان دي ؟
  

نی ختيح کی هغه لرغونی آسيايی . نن په فلسطين کی د اسراييلی دولت د جوړښت شپيته کاله پوره سول فلسطين په من
ی) لکه يهوديت، عيسويت او اسالم ( چی د درو عمده کتابی مذهبونو ئ هيواد د و بلل کي  په لرغونې زمانه کی .زان

د وروست زريزی راهيسی . دلته درې لوی او مشهور توکمونه اوسيدلی چی هغه کنعانيان، فلسطينيان او عبرانيان دي
 کی د يوې خطرناکی او مرموزی ١٩۴٨خو هغه په . د دې هيواد نوم فلسطين او اوسيدونکي يې هم فلسطينيان دي

ی د صهيونيسټی يهودانو تر اشغال الندی » اسراييل « استعماری پروژې له مخی د  په نوم سره بدل سو او تر نن ور
ر، متعصب او صهيونيسټی دولت د.  ئد لستان او امريکا په طاقت يی د ئ اسراييل هغه يرغل  د مې ١٩۴٨چی د ان

ا( دغه دولت د څلورو لويو تروريسټی سازمانونو .  فلسطين ونيو١۴پر  ان ، ها ون ، شترن  ) نا ، پالماچ لکه ار
ني صدراعظمان او لوړ دولتی چارواکی  لخوا تشکيل سو او د نوموړو جوړښتونونو مشران وروسته د اسراييلو لوم

ولداماير، ابايبان ( سول  وريين ،  ن ، بن   ....)  لکه حييم وايزمين ، ميناخيم بي
و ه، ترور، او د اسراييلو دولت د يهودو په نوم او د يهودو لپاره جوړ سو چی په سل ايی فلسطينيان يی م نو زره 

ل ل. فراره ک کی، او جايداد يی ترې ضبط ک ل. د هغوی م   . په مليونونو فلسطينيان يی هم تبعيد او له هيواده وش
 يهودان لرل او پاتی نيمايی يې فلسطينيان ٪۵٠ کی يعنی د اسراييلی دولت د اعالن پر مهال فقط ١٩۴٨فلسطين په 

لو او ترورولو په نتيجه کی د هغوی سلنه وروسته . وو ه۴٧يی د فلسطينيانو د وژلو، ش يټه ک  ١٩۶٠په .  ته را
لو سره د يهودو شمير  ونو زرو يهودو په ور لي  ٪٨٠ ته ج سو چی نن ٪٧٠لسيزه کی د اروپا او آسيا څخه د سل

  .  هم فلسطينيان دي٪٢٠سلنه يهودان او صرف 
ولو يهودانو شمير يوولس مليونه او درې لکه نفره و،  کی د اسراييلی دول١٩۴٨په  ۍ د  ي وروسته د ن ت تر زوک

 کی د فلسطين د يهودو تناسب ١٩١٨په . کی اوسېدل» هيواد «  په دغه نوي جوړ سوي ٪۵٫٧چی د دې شمير صرف 
سطين په چی فل(  کی ١٩۴٨ ، په ٪٣١ کی ١٩۴۴ ، په ٪١٧ کی ١٩٣١ ، په ٪١٢ کی ١٩٢٢اته په سلو کی، په 

 ٪٢٠ يهودان او ٪٨٠ ته ورسېد او نن هلته ٪۶٧ کی ١٩۶٧په .  ته ج سو٪۵٣دا تناسب ) اسراييلو سره واوښت 
ی   . هم فلسطينيان اوسي
لستان او امريکا ئ اسراييل هغه سوغات د يوال صهيونيسټی جوړښتون « چی ان ته چی مشر يی حييم وايزمن و، » ن

لستان متابعت يی قبول کچی د روسيې ائ دغه س. اهدأ ک نی ئ وسيدونکی او د ان و، وروسته د اسراييلو لوم
  . ولسمشر سو

ه . ئ، په ترور سره پاييدلی او په ترور سره چليدلی دئد اسراييلو دولت په ترور سره جوړ سو که د نمونې په تو
  : به ښه ترا راته ثابت شی کلونه مدنظر ونيسو نو د اسراييلی وحشت او دهشت شپېته کاله ) ٨(صرف تير اته 

ی او کوچنيان (  فلسطينيان ۵۵۵٠ راهيسی ٢٠٠٠اسراييلی پوځ د کال  ي، ښ  کسان يی هم ۵١٧۶٠وژلي دي ، ) س
ي او  ي دي ١١٠٠٠٠پيان ک ) يعنی اشغالی اوسېدونکو( لدې نه عالوه، د اسراييلی ملکي کسانو .  يی هم بنديان ک

ی وژل سو٣٩١لخوا هم  ه سوي دي ، او ١٨٠ي ،  فلسطينی ښ ی پوستو مخته ورته م  نور هم د ٨٨ ناروغان د پو
کولو پذريعه وژل سوی دي  هم بندري کسان وژل سوی ٢٨٠ خبر ياالن او ١۵ طبی پرسونل، ۴٩همدا راز . وهلو 

ل سوي، ۶٩٩څه ناڅه . دي ول سوي دي٩٢۴٣٧ عام المنفعه ودان ورانی ک نه او اتلس فلسطينی مکتبو.  کورونه ن
ل سوي،  ی په توپونو ويشتل سوي، او٣٧١پوهنتونونه ت ی پوستې سوي دي٨٣ ښوون همدا .  نور مکتبونه هم پو

ل سوي، ١۴۵٧٢٨٩۶راز،  و ک ل سوي ، ٩٨۴ ونی له ري يعنی (  د مچيو صندوقونه ١۶۵۴٩ مغازې ورانی ک
ه وړل سوي او ١۴۶٠او ) فارمونه  ان له من ل سوي دي فارمونه ت۴١٠ د اوبو څا   ١٨۴٨لدې نه عالوه، . باه ک

يانو لخوا ويشتل سوي دی حال داچی  ي ۵٧٩٢متعلمين او ښوونيزه پرسونل د اسراييلی پو  کسان يې هم زخميان ک
ی٣١٨٣٠٠ فلسطينيان چی د کار پر شرايطو برابر دي بيکاره او بې عايده دي چی جمعأ ٪٣٨٫٣. دي په .  کسه کي

ی٪٧٩غربت اندازه اشغالی سيمو کی د فقر او  ی١٢٩٨پر خبر ياالنو د اسراييلو حملې .  ته رسي اسراييلی .  ته رسي
ي دي۶٠٠١ د اکتوبر راهيسی ٢٠٠١پوځ د  کي ٣٩٧٢٩١راپور ښًی چی جمعأ .  نوي پوستې جوړي ک (             واحده م

ه او ختي بي)  ه څن ت المقدس کی امنيتی ديوال ووهی چی اوس يی د فلسطينيانو څخه غصب سوي تر څو په لويدي
يان هم ٣٢۵  اسراييلی ملکی کسان او ٧١٢بايد زياته سی چی په عين همدې موده کی . ئدئ  بشپ سو٪٨٠کار   پو

  . د فلسطينيانو لخوا وژل سوي دي
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واکونو د کال  ي چی له دې څخه ۶٢٠٠ راهيسی ٢٠٠٠اسراييلی  يوال  تنه٣۵٠ فلسطينی هلوکان بنديان ک  يی د ن
ی او په عادی . کنوانسيون پر اساس نسي بند يان کيدای ی، توهين کي ی، وهل کي ول کي ی، ک ورول کي هغوی 

ی ه تروريا بېرول کي اسراييلی امنيتی جوړښتون فلسطينی هلوکان . هغوی جسمأ او دماغأ تر سخت فشار الند دي. تو
ولو بين المللی قوانينو خالف ورزی چی شپاړس کلن وي بالغ حسابوي او د ډيرو حقوقو  څخه يی محروموي او د 

ډير کوچنيان په .  يی هم نوي بالغی سوي نجونی دي٢٠ يی نجونی دي او ٣۵٠د زده کونکو بنديانو له جملې نه . کوي
ی اوسخت روغتيايی مشکالت لری ي . جيلونو کی زوکي ي ميندی په جېلونو کی په داسی غير انسانی ډول سره لن

لي وی او تر خورا سخت دماغی فشار الندی وي چ يرونو ت ن ې يې په  دوی هغه مهال بندي سوي ( ی السونه او پ
انونه د ). وی چی حامله وي  وروی او ورته وايی چی که  اسراييلی امنيتی مسؤلين کوچنيان په زندان کی سخت 

او څخه خالصو ته دي١٠۵انو څخه له دغو بندي. ئنو زموږ لپاره به جاسوسی کوئ دې ک لس کلنی ک .  يی تر پن
ي  ، السونه ) خصوصأ هلوکان( بنديان  د سپيانو په ور ايله کولو سره بېروي، لت ورکوي، د نيولو پر مهال يی ستر

ه قلفه کوي تر څو دماغی ضربه  و يی وهي ، په قنداق يی وهی ، کله کله يی کو ي، په لغتو او څپې ې ور ت او پ
ي، دوولس  و کلک وهی، تشناب ته يې نه . ساعته اوبه يا خواړه نه ورکويورک تحقيق کونکي يی پر مخ په څپې

ی دی چی جامې بدلی ک دی ، په هفتو هفتو يې نه پري ی. پرې وکی ور مات ک د . کله کله يی په وهلو ډبولو کی ه
ناورانه اعمال ور س( جنسی تيري اخطارونه ورکوی  ي هم دي آن په څو مواردو کی يې دا  د بنديانو پلرونه ). ره ک

ی ډاکتران وايی چی دغسی بنديان تلپاته دماغی ضربه او زيان اخلي . د دوی په مخ کی وهی تر څو دوی ترورايزډ ک
ی   آيا تروريزم ال تور وی که سپين ؟ . چی بيا نه جوړي

و څو فارمونه په صر واکونو همدا يوه مياشت مخکی په غزه کی د چر ف څو ساعتونو کی يو مخ تباه اسراييلی 
ل چی    ؟ ئآيا دا هرڅه ترور نه د.  مليونه ډالره زيان يې ور واړاوه ١٫۵ک

ای ور کول او د هغوی سره کومک کول  جورج بوش پر افغانستان د حملې پر مهال جار وواهه چی تروريسټانو ته 
ناورانه اوس نو آيا اسراييلی . چی بايد باالمثل عمل ورسره وسیئ عين جرم د دولت په خپلو دغو غير انسانی او 

؟ د حيران خبره خو داده چی نه امريکا او نه هم اسراييلو تر ننه د تروريزم ئاعمالو سره يو تروريسټی دولت نه د
اپې او ُحکم الندی راسی ئ دقيق تعريف نه د ی که نه تر هر چا به همدوی تر دغی  ول . ک امريکا د اسراييلو دا 

اوونه او ترورونه قطعأ نه غندی بلکی غير مستقيم يې مالت کوي ظلمونه ، ټن هر کال اسراييلو ته دونه .  ک واشن
و ته يی هم نه ورکوي  ی کومک ورکوی چی آن نا اسراييلو ته د امريکا وړيا مالی مرسته دومره زياته ده . ستر پو

ی۵٠٠چی هر اسراييلی ته د کاله  رتوب نه آيا د ترور سره .  ډالره رسي مرسته  د بوش په قول هماغه د ترور مل
ورو چی د زورورو ئد ر څوک دا سزا ور کوالی سی؟ آيا موږ عمأل نه  ؟ او بايد باالمثل عمل ورسره ونه سی؟ م

ی؟    خلکو اوبه مخ پر لوړه 
ور رو ملتونو د ئ و ه ليک صادر ک چی په هغه١٩٨٧مل  کی هر  په ډسمبر کی د تروريزم پر خالف يو پريک

ه ليک په . ئډول تروريزم په کلکه غندل کېد  رايو سره تصويب سو او صرف دوې رايی د هغه پر ١۵٣دا پرېک
په دې ډول امريکا . وې چی هغه امريکا او اسراييل وو او يوه رايه هم ممتنع وه چی هغه هاندوراس و) منفی(خالف 

ۍ پر خالف ولی ن ؟ ئآيا دا پخپله د تروريزم د سکې هغه بل مخ نه د.  ودرېدلاو اسراييل د تروريزم په غندنه کی د 
  ښه ، نو څوک  اصلی تروريسټان دي ؟  والسالم  

  
 

 
 


