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د کتاب پېژندنه
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

كتاب ::په منځني ختيځ يك پېښ  -سرت نړیوال ناورین
ليكوال ::روښان ولسمل
یادونه  :دغه لیکنه مي خپل د کمپیوټر په کتابونو کي پرته وه نه پوهیږمه چي چا اوڅنګه زما کمپیوټر ته رارسولې
وه د ارزښت ملخی مي پرلیکه کړه نور يې معلومات نه وه رارسه ( خالد هادي )
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په منځني ختيځ يك پېښ ،سرت نړيوال ناورين
هر وخت چي زه او د متحدو اېاالتو ولس مرش روزولت يو له بل رسه پر مقابل مقابل مېز كښينو ،دايس كار وجود
نلري چي حل يې نه كړو ،يهودېان بايد خپله اصيل مېنه ولري.
وينسنت چرچل
د برتانيې لومړى وزير
د منځني ختيځ پراخه تاريخي او كلتوري سيمه د اسيا د لويي وچي په سهيل لويديځ او د افريقا د لويي وچي په
شامل ختيځ يك پرته ده.
د نړى په اوسنٰۍ نقشه يك په منځني ختيځ يك شامل هيوادونه له بحرين ،ايران ،عراق ،فلسطني ،ارسائيلو ،اردون،
كويټ ،لبنان ،عامن ،قطر ،سعودي عرب ،سوريه ،تركيه ،متحده عرب امارات ،او مين څخه عبارت دي .يو افريقايي
اسالمي هيواد مرص هم د خپل جيو پوليټيك اهميت له امله په منځني ختيځ يك نومول كيږي.
د منځني ختيځ سيمه چي د ځميك پيژندين له نظره وچه او ګرمه سيمه ده  ،تقريبا د نړۍ په سلو يك پنځه شپيته
د تيلو زيرمي لري ،چي د فارس سمندرګى يي هم ګاونډئ دى.
تيل د منځني ختيځ اصيل صادرونىك څيز دى ،چي له امله يې د منځني ختيځ ټول وګړي نسبتا ښه او سوكاله ژوند
لري ،په منځني ختيځ يك شامل هيوادونه له اقتصادي پلوه په مختلفو كتګوريو يك راځي ،ځيني يي د ښه اقتصاد
لرونيك او ځيني نور يي له هغې جملې څخه مين ،په سرتغربت او بدمرغۍ يك شپې ورځي سبا كوي.
د منځني ختيځ سيمه د تاريخ په اوږدو يك د دوام داري او البته خونړۍ جګړې شاهده ده ،دا جګړې تر ډېره حده
د فلسطني پر رس د عربو او ارسائيلو تر منځ ،د فارسېانو او عربو تر منځ او پخپله د فلسطينيانو او ارسائيلو تر منځ
پېښي سويدي.
نوموړي جګړې چي تر اوسه يې ال هم پاى نه دى موندىل ،اصيل موضوع يې د فلسطني د يوه خپلواك دولت د
رسميت پېژندلو موضوع ده چي تاريخ به ئې په تفصييل ډول په همدې بحث يك څېړو:
ځمكه چي اصال د فلسطني او ارسائيلو تر منځ پر شخړه ده ،كوچنۍ ده او ټول مساحت يې  ml2 01111لس زره
ميله مربع دى ،او د مديرتانې سمندر په ختيځ پاى يك پرته ده.
پر همدې ځمكه د تاريخ په مختلفو پړاوو يك مختلفي واكمنۍ تر رسه سويدي ،د ارسائيلو اوسنى ځوان دولت چي
له زېږېدين ئې يوازي شپږ پنځوس (  )۶۵كلونه كيږي ،ادعا كوي چي له اردون سمندر څخه تر مديرتانې پوري،
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شامل لوري ته تر لبنانه پوري ،ختيځ لوري ته تر اردونه پوري او په سهيل يك تر مرصه پوري ارسائييل ملكيت دىاو
هم يې په رسمي ډول نوموړې سيمه الندي كړېده.
د ارسائييل دولت د پېژندل سوو پولو له مخي د همدې ځميك  %87اته اويا په سلو يك ارسائييل سيمه ده ،هغه پاته
 %22دوه ويشت په سلو يك بېا هم پر دوو برخو وېشل كيږي ،چي يوه برخه يې د ارسائيلو تر سلطې الندي ده چي
په  0698م ميالدي كال يك يې په يوه شپږ ورځنۍ جگړه يك الندي كړې ده او نوره يې د فلسطينيانو تر كنرتول
الندي ده.
د غزې تراډه چي د منځني ختيځ په حاصل خيزو او سرتاتيژيكو سيمو يك شمېرپ كيږي ml2 040 ،ميله مربع ده
او د ارسائيلو د اوسني دولت و سهيل لوري ته د سمندر پر غاړه پرته او اباده سيمه ده ،پر غزه تراډه تر ډېره ځايه
فلسطينيان واكمني لري ،او ځيني سيمي يې د ارسائييل دولت لخوا كنرتوليږي.
په منځني ختيځ يك مېشت لومړىن مدنيت د نېل سمندرګيTigres, ،او  Eurphratesپه سيمو يك مېشت سوي
وو ،د زمان په تېرېدو رسه د منځني ختيځ مېشتنه د دريو مذهبونو پريوان وو ،لومړى جودايزم چي له ميالد څخه
دېارلس پېړۍ مخيك د سيمي خلكو ددين په توګه من ى وو ،له او ي تر څلورمي پېړۍ عيسويت او له اوومي پېړۍ
راوروسته د اسالم سپېڅيل دين.
تاريخ پاڼو ته په كتنه فلسطينيان له سلګونو زرو كلونو را پدېخوا پر همدې ځمكه پراته دي.
د ځميك پېژندونكو يا جيولوجيستانو د څېړين له مخي چي په همدې سيمه يك يې د لرغونو حيواناتو فوسيلونه او
نبايت بقاياوي پيداكړي دي وايي چي د منځني ختيځ دا سيمه د لرغونو مدنيتونو يوه سرته زراعتي سيمه وه.
لرغون پوهان وايي چي د ميالد له مخه له  2111څخه تر  0011پوري ( Canaanites) ، ( Amoritesاو )( Semitic
خلك چي په ) ( Phoeniciansقبيلې پوري ئې اړه درلوده ،منځني ختيځ ته راغيل دي ،چي دا سيمه وروسته د
Canaanپنامه و نومول سوه.
په ) ( Canaanسيمه يك د تاريخ په اوږدو يك ) ( Semic) , ( Hittitesاو په راوروسته يك ) ( Philisinesاوسېد ي
دي.
د ځينو رواياتو پر اساس د ) ( Joshuaتر مرشي الندي ارسائيلو د ) ( Canaanسيمه الندي كړه ،او پيغمرب حرضت
داود (ع) تر ميالد زره كاله له مخه بيت املقدس يا ) ( Jerusalemفتحه كړ ،او هلته يې يوه شاهنشاهي تاسيس
كړه ،دا شاهنشاهي نه يوازي پر  Canaanمسلطه وه ،بليك پر  Transjordanيا اوسني اردون يې هم واكمني درلوده.
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شاهنشاهي د زمان په تېرېدو رسه په دوو برخو ووېشله سوه ،په سهيل يك په  Judeaاو په شامل يك ارسائيل ،د
حرضت داود ( ع) د زوى سليامن ( ع) تر مرګ وروسته بيت املقدس د يهودانو پالزمېنه سوه ،او ارسائيلو په همدې
ځاى يك خپل عبادت ځايونه پرانيستل،او تر  011ميالدي سنې پوري يې پر همدې سيمه واكمني درلوده.
)(Babyloniansيا بابيلونېانو د ) (Judahښار تقريبا په  079قبل امليالد يك الندي كړ .په پالزمېنه بيت املقدس
يك يې د داود عليه السالم د زوى حرضت سلېامن عليه السالم معبد راونړاوه ،او هم يې ډېر يهود له خپلو كورونو
څخه و شړل..
تقريبا پنځوس كاله وروسته د فارسېانو پاچا ) ( Cyrusبابيلولنېا و نيول ،او بريته يې يهودو ته بلنه وركړه چي خپل
كورونه جوړ كړي ،يهودو هم له همدې بلني څخه ګټه پورته كړه او هلته مېشته سول ،دا يهودان تر ډېره وخته هلته
پاته سول او بيت املقدس يې اباد كړ.
د يهودي دولت تر تاسيس وروسته يهودانو د هغه مهال د پر واك حكومت رسه خپل ښي اړييك ساتيل ،او په بشپړ
ډول يې د نوموړى حكومت سېك ټينګاوه.
فارسېانو هم پر دې سيمه له  010خخه بيا تر  110قبل امليالد پوري خپله پوره واكمني و چلول ،تر دې دوه سوه
كلني واكمنۍ وروسته لوى الكساندر فاريس امپراتوري ړنګه كړه ،او د هغې سيمي د پاچا په توګه يې خپل ځان
اعالن كړ.
په  121قبل امليالد يك د لوى الكساندر تر مرګ وروسته د هغه جرناالنو دا واكمني پر دوو برخو ووېشله ،او يو تن
جرنال ) ( Seleucusيو امپراتوري يا ) ( dynastyتاسيس كړه ،چي تر  211قبل امليالد پوري يې دا بحراين سيمه
رهربي كړه.
د امپراتورۍ د تاسيس په پيل يك دا واكمنو چي ) ( Seleucidsنومېدله و يهودانو ته دا اجازه وركوله چي په ازاد
ډول خپل عبادت و كړي ،خو راوروسته يې بېا د  Judaismو مذهب ته د عبادت مخنيوى كاوه.
په  098قبل امليالد يك يهودو پاڅون وكړ او پر فلسطني باندي يې ددې واكمنانو امپراتوري پاى ته ورسوله .دوى
دا پاڅون د مكابني ) ( Maccabeanتر مرشۍ الندي پيل كړ ،او د خپيل سلطې واك يې پراخ كړ ،د خپيل سيمي
پالزمېنه يې بيت املقدس يا ) ( Jerusalemاعالن كړ.
پر بيت املقدس باندي پراته دې سلطنت چي په راس يك يې ) ( Maccabeanواقع وو د رومي امپراتورۍ مالتړ او
مرسته تر السه كړه ،او تر (  )094قبل امليالد پوري د رومي امپراتورۍ ملګرى پاته سو.

فلسطني له رومي امپراتورۍ څخه تر عثامين امپراتورۍ پوري:
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له ميالد څخه تقريبا  90كاله مخيك رومي رستېرو د ) ( Pompeiتر مرشۍ الندي ) ( Judahو نيول ،او بيت املقدس
يې ويران كړ( Judah) ،او بيت املقدس تر يوې زيايت مودې پوري د رومي ځواكونو تر كنرتول الندي وو.
د رومي ځواكونو د واكمنۍ پر مهال يهودو ځيني پاڅونونه و كړل چي د رومي ځواكونو له خوا ماته وركول سوه ،د
يهودو لخوا دوه سرت پاڅونونه په  010ميالدي كال او دوهم يې په (  )81اوېايم ميالدي كال يك سوي دي ،چي د
هغه مهال رومي واكمنو يې پر ضد سخته او خونړۍ جګړه كړې او دا پاڅونونه يې ځپيل دي.
تر دې پاڅونونو وروسته په (  )010ميالدي كال يك رومېانو يهود له بيت املقدس څخه و شړل او دا سيمه يې د (
)Palastinaپه نامه و نومول.
د ) ( Palastinaكلمه چي په انګلييس ژبه يك ورته ) ( Palestineوايي د ) ( Herodotusيا هريودتس څخه اخيستل
سوېده ،هريودتس دا اصطالح د ) ( Palestin Syriaپنامه نومولې ده چي اصال د سوريې سهييل برخه ده.
رومېانو پر فلسطني باندي خپل پوره كنرتول درلود ،او دا كنرتول يې تر څلورمي پېړۍ (  )111مو كلونو پوري
راورسېد ،او تر دوى وروسته بېا د فلسطني سيمه د ) ( Byzantineيا بيزانس امپراتورۍ تر واكمنۍ الندي راغله.
په څلورمه پېړۍ يك عيسويت پر خپرېدو وو ،د رومېانو ځيني كورنۍ چي په همدې موده يك د فلسطني و سيمي
ته راتلې ،د منځني ختيځ سيمي ته د عيسويت دين راوړ  ،او زېاتو يهودو دې دين ته مخه و كړه.
د اوومي پېړۍ په بهري يك په (  )911مو ميالدي كلونو يك مسلامنو ځواكونو د سعودي عربستان څخه د شامل پر
لوري خپل تحريك پيل كړى وو ،تر څو منځنى ختيځ الندي كړي ،او پدې سيمو يك د اسالم سپېڅ ى دين خپور
كړي .په دې ډول بيت املقدس په (  )917ميالدي كال يك د اسالم د دوهم خليفه حرضت عمر ( رض) تر فتحي
الندي راغى.
مسلامنانو دا سيمه تر (  )0611مو كلونو پوري كنرتول او و ساتله .د مسلامنانو د واكمنۍ پر مهال مسلامنو چارواكو
و عيسويانو او يهودانو ته اجازه وركړه چي خپلو دينونو ته عبادت و كړي.
پدايس حال يك چي په سيمه يك مېشتو وګړو تر زېاته حده د اسالم سپېڅ ى دين من ى وو او عرب كلتور هلته پوره
وده كړې وه ،بيت املقدس د مسلامنانو د يوه سپېڅيل ښار په توګه خپل برم درلود ،ځكه چي د اسالم پيغمرب او د
لوى څښنت د استازى حرضت محمد (ص) براق له مدينې منورې څخه همدې ښار البته د اقىص مسجد ته راغۍ
او له همدې ځايه د لوى څښنت استازى و معراج ته تل ى دى.
سبحان الذي ارسى بعبده ليال من املسجد الحرام ا ي املسجد االقىص .الذي بركنا حوله لرنيه من اياتنا انه سميع
بصري( .االيه)
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ژباړه :سپېڅيل دى هغه ذات چي تګ يې و كړ په خپل بنده رسه ( چي مراد ترې محمد (ص) دى) له مسجد حرامه
څخه و مسجد اقىص ته  ،چي په شاوخوا يك يې موږ بركت ايښى دى ،ددې لپاره چي ووينو موږ په ده باندي نښي
زموږ له نښو څخه .بېشكه څښنت ( ج) ښه اورېدونىك او ښه ليدونىك دى.
بيت املقدس تر پايه د عرب واكمنو په الس يك پاته نه وو ،بليك په (  )0180يك تريك سلجوقېانو د بيت املقدس
كنرتول واخيست او دې ښار ته ئې خپل پوځونه ولېږل ،خو د تريك سلجوقېانو دې واكمنۍ هم زيات وخت و نه
نيو ،بليك تر (  )11كلونو لږ ئې واكداري وكړه.
اروپايانو هم په بيت املقدس يك د سلجوقي حكومت واك نه مانه او له هغوى رسه ئې تل مبارزه كوله ،د سلجوقي
تركيانو او اروپايئ عيسويانو د مبارزې په بهري يك د مرص ) ( Fatimidsېا قاطمېان چي اصال د شيعه مذهب الروۍ
ډله وه ،خپله اعظمي ګټه پورته كړه ،دوى د اروپايئ عيسويانو رسه چي ) ( Crusadersنومېدله ،ائتالف و كړ او بيت
املقدس ئې و نيو ،دوى د بيت املقدس پر نيولو بسنه و نه كړه ،بليك) ( Juffaاو د فلسطني ځيني نوري برخي يې
هم په (  )0167يك و نيولې.
د تاريخ په شهادت ائتالف تر پايه نه دى رسېدىل او په يو ډول د ډولونو يې ګذار پر رس خوړىل دى ،دې ائتالف هم
چي يو نا مرشوع ائتالف وو دايس يو ګذار و خوړ ،عيسوي اروپايانو ائتالف مات كړ او د فلسطني ډيري برخي له
هغې جملې څخه يې ) ( Jaffaاو بيت املقدس په (  )0166يك و نياوه.
د بيت املقدس دې الندي كوين د مسلامنانو او اروپايئ عيسويانو چي هغه ) ( Crusadersنوميږي تر منځ د اخ و
ډب فضا ال ګرمه كړه ،او نور هيڅ يوه لور ته اجازه نه وه چي په بيت املقدس يك شپې ورځي تريي كړي .خو له هر
راز تاوتريخوا ي رسه رسه اروپايئ عيسويانو د بيت املقدس د سپېڅيل ښار كنرتول تر (  )0078ميالدي كال پوري
په الس يك درلود.
اروپايئ عيسويانو د يوه مسلامن اتل صالح الدين رسه په جګړه يك مايت و خوړه ،د بيت املقدس نه و شړل سوه او
د فلسطني پر سمندرغاړه يوه سيمه ( ( Acreيك پاته سول .صالح الدين واكمن د اروپايئ عيسوېانو رسه پر همدې
سيمه د پايت كېدو تړون و كړ ،خو اروپائې عيسوېان همدې تړون ته ژمن پايت نه سول ،پر بيت املقدس يې د نيولو
په نيت څو ځله ناكام بريدونه و كړل ،خو مسلامنو ځواكونو به تل مايت وركوله ،مسلامنانو باالخره دوى له )( Acre
څخه هم په (  )0260يك و شړل.
د اروپايئ عيسويانو بريدونو ال پاى و نه موند ،ددې لپاره چي مسلامنانو ددوى ددې بريدونو څخه ځان ژغورىل وي،
نو يې د هغې سيمي مسلامنان ورو ورو ددې سيمي را و ايستل .او دا سمندر غاړه د كلونو كلونو لپاره همدايس تشه
او شاړه پاته سول.
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د (  )0211مو كلونو په منځ يك ) ( Mamelukesماملوكان چي اصال په مرص يك مېشت يو لوى پوځي ځواك وو ،يوه
امپراتوري تاسيس كړه ،چي د فلسطني زيايت برخي يې هم په خپل غيږ يك را ونيو ي.
د فلسطني د نفوسو زياته برخه په هغه مهال يك عريب ويونكو مسلامنانو تشكيلوله .د (  )0111مو كلونو په پيل يك
د مديرتانې د شاوخوا سيمو او هسپانيې څخه يو څه يهود ،بيت املقدس او د هغه شاوخوا سيمو ته راولېږل سول.
عثامين امپراتوري چي د ماملوكېانو رسه په جګړه بوخته وه ،دا جګړه و ګتله ،ماملوكېانو ته ئې په (  )0008يك مايت
وركړه او په دې توګه فلسطني د عثامين امپراتورۍ يوه مستعمره و ګرځېده.
په تركيه يك پر واك سلطان هغو يهودو ته چي له هسپانيې څخه راتښتېدل بلنه وركړه څو په تريك امپراتورۍ او د
فلسطني په زياتو برخو يك مېشت يس.
د فرانسې پاچا ناپليون بناپارت ،په (  )0867ميالدي كال يك منځني ختيځ ته داخل سو ،د مرصي او عثامين واكمنو
رسه د ناپليون د جګړې پر وخت د فلسطينيانو نفوس كم سو ،او زياتو فلسطينيانو خپيل سيمي پرېښودې ،چي د
وخت په تېرېدو يې دا حاصل وركونكې ځميك عربو او يهودو و نيولې.
د عثامين امپراتورۍ پر ضد د فلسطيني عربو پاڅون او ياغيتوب ښايئ په لويه كچه د فلسطينيانو د خپرېدو المل
ګرځېدىل وي.
دوى وو چي د يهودو او صهيونيستانو مېشتېدين ته يې اجازه وركول ،په همدې ترتيب د عربو او يهودو نفوس په
منځني ختيځ يك وده كول،ان تر دې چي په (  )0771عيسوي كال يك (  )24111څلور ويشت زرو تنو عربو په
فلسطني يك ژوند كاوه .په دايس حال يك چي پوره شمېر يې ( )411111څلور سوه زرو تنو ته رسېدى ،په همدې
مهال يك عثامين دولت پر يهودو مهاجرو ځيني بنديزونه اعالن كړه ،چي دوى ته ئې اجازه نه وركوله چي په
فلسطيني سيمو يك ځمكه رانييس.
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د صهيونيت رامنځ ته كېدل The Rise of Zionism
په نولسمه ميالدي پېړۍ يك په اروپا يك د يهودو ازادي منل سوې وه او يهودو په تدريجي ډول مليت پالنه يا
نېشنليستي اختېاروله( Rabbi Yehudda Alcaly) ،لومړىن څوك وو چي د صهيونيستانو لومړنۍ ليكنه يې په (
 )0741مو كلونو يك خپره كړه.
همدې او دې ته ورته ډيرو ليكنو د صهيونيت نظريه په لومړيو يك يو څو اروپايئ هيوادونو ته خپره كړه  ،چي ورو
ورو ئې نږدې ټوله اروپا د صهيونيستي نظريې څخه خرب كړل.
په ختيځه اروپا يك د (  )0711مو كلونو په پاى يك د يهودو تسلط و فلسطني ته د يهودو مهاجرت ته الر پرانيستله.
لومړىن صهيونيستي حركت په (  )0768عيسوي كال يك په يوه رسمي ټولنه و منل سو ،او دا په ) ( Basleيك لومړىن
صهيونيستي كانګرس وو چي مرشي يې ) ( Theodo Re Herzlكوله ،دايس ويل كيږي چي د هرزل نيكه د (
Alcalayرسه چي لومړىن صهيونيستي ليكوال وو ،له اثارو رسه اشنايي درلوده ،او هرزل هم ددې اثارو تر پوره اغيزي
الندي راغ ى وو.
صهيونيستانو هيله او اميد درلود چي د يهودو كورګى يا كور ځمكه په فلسطني يك د جرمني او يا هم تريك واكمنۍ
په مالتړ جوړه كړي .او هڅه ئې كوله چي په فلسطني يك مېشت عرب به و خپلو عريب هيوادونو ته ستنوي ،او په
فلسطني يك يې ددوى د قانوين موجوديت څخه سرتګي پټولې .او دا يې ګڼله چي د فلسطني نفوس به ميليونونو
اروپايئ يهودو ته رسيږي ،چي دا به په سيمه يك يو بشپړ اكرثيت وي.
صهيونيستانو لومړى د كروندګرو ټولني په  ( Petahtikva), Zechron Jacobاو ) ( Rishon Letzionيك جوړي
كړې ،و دې ټولنو ته اروپايئ هيوادونو ور تر ورځي پراختېا وركوله.
صهيونيستانو وروسته د جافا و شامل لوري ته د تالبيب يا ) ( Tal Avivپه نامه نوى ښار ګوټى تاسيس كړ ،چي د
زمان په تېرېدو يې سرت اسرتاتيژيك اهميت غوره كړ ،خو ددوى دا هيله چي په نوموړې سيمه يك به زيات يهوديان
پر ځاى كيږي او عرب فلسطينيان به و عريب هيوادونو ته ستنوي ،حقيقت و نه موند ،بليك عرب نفوس ور تر
ورځي زېاتېدى.
يوې څېړين په هغه مهال يك ښودلې وه چي په (  )0604عيسوي كال يك د ټول فلسطني نفوس د اووه سوه زره(
)811111په شاوخوا يك وو ،چي له هغې جملې څخه يې (  )900111تنه عرب او د (  )70111پنځه اتېا زرو تنو په
شاوخوا يك يهود وو.
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منځنى ختيځ د لومړۍ نړيوا ي جګړې تر سيوري الندي:
د لومړۍ نړيوا ي جګړې په بهري يك د (  )0607 -0604ميالدي پوري عثامين امپراتورۍ د جرمني دولت رسه د
اتريش او هنګري پر ضد يو ځاى سوه.
په هغه مهال يك چي عثامين پوځي حكومت پر فلسطني واكمني درلوده ،د يهودو لپاره جګړه ډيره سخته وه ،نه
يوازي د يهودو لپاره بليك و عربو ته هم سخته زېامننه وه ،د جګړې رسه جوخت كولرا او  Typhusناروغيو دوى
سخت و ځپله.
په تركيه يك حاكم تريك پوځي امر وكړ چي له خپيل خاوري به ټول بهرين كسان بايس ،چي دا مهال نو په تركيه يك
زېاتو رويس يهودو هم ژوند درلود .نو زېات رويس يهود دې ته و هڅول سول څو فلسطني ته مهاجرت و كړي ،او
هلته مېشت يس.
د منځني ختيځ د شبكې په حواله يو كوچنۍ ډله چي  NILIنومېده ،و برتانيې ته د فلسطني په اړه د استخبارايت
معلوماتو د وركولو په نيت ټاكل سوى وه ،چي نوموړې ډله به تالښ او هڅه كوي څو پر فلسطني پوځي تريك واكمني
په تدريجي ډول پاى ته و رسوي ،خو دايس يوه ور راورسېده چي تريك عسكرو د همدې ډ ي څو تنه غړي نيو ي
او په ثبوت يې رسو ي وو چي دې ډ ي پر فلسطني د برتانوي تريي لپاره زمينه برابرول.
د 0609كال د مى په مېاشت يك د برتانيې ،فرانسې او روسيې تر منځ پټه معاهده السليك سوه ،چي تر جګړې
وروسته د عثامين امپراتورۍ او هم منځني ختيځ د زېاتو سيمو د وېش په اړه وه.
د همدې معاهدې په السليكولو يك د برتانيې استازى رسمارك سايكس او د فرانسې هغې رژورژپيكو وو ،چي تر
السليكولو وروسته ئې معاهده د دوى په نومونو ياين سايكس پيكو ېا  Sykes-Picot Agreementپنامه ېاده سوېده .
(چګونه ارسائيل به وجود امد ۸۲ -صفحه)
دې معاهدې غوښتل چي اصال عرب پخپلو يك جال او خواره واره كړي ،او ځيني سيمي ئې پخپلو يك رسه و وېيش،
خو په روسيه يك د 0608كال د نومرب انقالب په راتګ رسه روسيې دا معاهده ماته او هغه ئې نرش او خپره كړه .
د پردې تر شا د همدې السليك سوي معاهدې له خپرېدو وروسته څرګنده سو ه چي فرانسې او برتانيې موافقه كړې
وه چي د فلسطني زېاته برخه به برتانيه اخيل او يوه برخه به ئې هم فرانسه او ائتاليف ځواكونه په دواړو اخيل ،او
لبنان او سوريه به و فرانسې ته سپارل كيږي .برتانيې دا وړانديز هم كړى وو چي تر جګړې وروسته به د عربو
غوښتني چي د فلسطني د خپلواكۍ اخيستني په اړه دي نه مني ،خو بل لوري ته ئې بېا د عربو رسه توافق كړى وو
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چي په خپلواكۍ اخيستلو يك به وررسه بشپړه همكاري كوي .خو پاييل و ښوده چي د برتانيې د هغه مهال ددوه
مخي توافق پر اساس مېشت عرب غوليد ي وو.
په (  )0609ميالدي كال يك د )  ( T.E Lowerenceاو رشيف حسني په ګډه رهربي عربو د عثامين امپراتورۍ پر
ضد پاڅون په دې هيله وكړ چي ګوايك برتانيه به په منځني ختيځ يك د عربو خپلوايك و مني ،خو برتانيې وررسه
لويه جفا و كړه .نه يوازي دا چي د فلسطني خپلوايك ئې و نه منل ،بليك فلسطينېانو ته ئې په همدې الره يك لويئ
توطئې او خنډونه واچول.
د برتانيې حكومت غوښتل چي په يو ډول نه په يو ډول املان او تركيې ته مايت وركړي ،برتانيې دې دواړو هيوادونو
ته دا مايت وركول يوازي د مسلامنانو په را پارولو يك ليدل ،د همدې كار لپاره ئې د عربو رسه ښه سلوك درلود ،په
روسيه يك د شلو ميليونو تنو مسلامنانو او په هندوستان يك د پنځوس ميليونو مسلامنانو پلوي او د املاين او عثامين
امپراتوريو پر ضد ئې را و پاروي .
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برتانوى پرېكړه ليك:
د بالفر اعالميه:
د (  )0608ميالدي كال د نومرب په مېاشت يك مخيك له دې چي برتانيه د بيت املقدس پر زړه خپيل منګو ي ښخي
كړي ،د بالفر په نامه يې يوه اعالميه خپره.
د بالفر اعالميه اصال د برتانيې د باندنيو چارو د وزير الرد بالفر يو ليك وو چي په برتانيه يك د صهيونيستانو د ټولني
د يوې غوښتني په ځواب يك ليكل سوى وو .او دې اعالميې په فلسطني يك د يهودانو لپاره د اصيل ټاټويب په جوړولو
يك د برتانيې مالتړ څرګنداوه .په اعالميه يك راغيل وو چي برتانيه به بېله دې چي په فلسطني يك د اوسنيو غري
يهودي پرګنو پر حقوقو تېرى ويس ،د يهودانو لپاره به اصيل ځاى غوره كوي.د همدې ليك د منت يوه برخه په الندي
رشحه ليكل سوې وه:
02-Nov-1917
الرد روتشيلد
د انګلستان شاهي حكومت په فلسطني يك د يهودو د موجوده ټولني لپاره د يوه ميل كور د جوړېدو پلوي كوي.
دا يو مسلم حقيقت دى چي برتانيه به په ټولو هيوادونو يك يهودو د مدين او مذهبي حقوقو او هم په فلسطني يك
د غري يهودو د مدين او مذهبي حقوقو د تريي په صورت يك له هر ډول هڅي څخه درېغ و نه كړي( .چګونه ارسائيل
به وجود امد -ديرشمه صفحه)
دا اعالميه د برتانوي صهيونيستي تحريك د غوښتني پر اساس سوې وه ،په ځانګړي ډول د )( Dr. Haim Weizman
له خوا چي نوموړى ډاكرت اصال له روسيې څخه و برتانيې ته پناه وړې وه.او وروسته د ارسائيلو مرش و ټاكل سو.
ډاكرت چيم وايزمن،د ارسائيلو لومړىن ولس مرش چي له  ۹۱۹۱څخه تر  ۹۱۶۹ئې ولس مرشي و كړه او په همدې دوره
يك ئې و نړۍ ته ارسائيل ور و پېژندل.
په حقيقت يك لومړنۍ نړيوا ي جګړې منځني ختيځ او پر هغه عميل كېدونيك سياست ته لوى تغري وركړ ،تر جګړې
وروسته ) ( League of Nationsعثامين امپراتوري پر برخو ووېشله ،او دا وېشنه ئې د زبرځواكو هيوادونو تر منځ
د پرېكړه ليك پر اساس تر رسه كړه.
فرانسې او برتانيې دا پرېكړه ليك و كاته او هغه يې د خپلو موخو د عميل كېدو لپاره يوه ښه وسيله و ګڼله .
لويو او زبرځواكو هيوادونو د فلسطني په اړه بېال بېيل هييل په زړه يك روزلې ،د متحدو اياالتو ولس مرش ويلسن
ټينګار كاوه چي پرېكړه ليك دي دايس جوړ يس چي پكښي ولس ته خپلوايك وركړل يس.
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برتانيې عالقه درلوده او هڅي يې كولې چي فرانسه له فلسطينه لريي پايت وي او د ) ( League of Nationsنه يې
غوښتنه كوله چي د بالفر د تړون پر اساس فلسطني د هيوادونو تر منځ ووېيش ،او ټو ي چاري دي د بالفر د تړون
پر اساس چي متحد اياالت يې مالتړ كوي پر مخ والړي يس.
عرب د ) ( League of Nationsله صادر سوي تړون څخه ناخوښه او د دوى د موافقې پر خالف وو ،دوى ويل چي
هغه سيمه چي دا اوس د فلسطني پنامه ياديږي د عربو ملكيت دى ،څنګه امكان لري چي هلته د يهودو كورځاى
جوړ يس او پر عربو دي واكمني وكړي ،او هم ئې دا وېره درلوده چي يو مهال به د يهودو لخوا ددوى ملكيتونه د
يهودو تر الس الندي كيږي.
عربو د متحدو اياالتو ولس مرش ته وړانديز كړى وو چي د فلسطني سيمه دي و سورئې ته وركړل يس ،او يو ميل
تحريك ئې جوړ كړ چي د همدې تړون پر اساس مبارزه و كړي.
د متحدو اياالتو ولس مرش ويلسن پخپل نوښت د ) ( King Craneپنامه يو پالوى و فلسطني ته ولېږى څو د خلكو
او ښارېانو نظريات له ځانه رسه راوړي .همدې پالوي د د 0606كال د اګست پر اته ويشتمه خپيل څېړين پاى ته و
رسولې او ولس مرش وېلسن ته ئې الندي ټيك و لېږل:
د سورئې يوواىل دي د هغه هيواد د ډيرو خلكو په غوښتنه پاته وي.
د ميل كور تاسيس دي په فلسطني يك د يهودو د حكومت په نامه نه وي.
د غري يهودو د ټولنو پر مذهبي او ديني حقوقو باندي دي تېرى نه كيږي.
د غري يهودو شمېر چي د منځني ختيځ د  ۱/۹۱برخي تشكيلوي د صهيونيت د ټولو پروګرامونو مخالف دى.
(چګونه ارسائيل به وجود امد -
د متحدو اېاالتو ولس مرش ويلسن هم له دې پورته ټكو څخه دايس يوه انګېرنه و كړه:
( د يهودو تاريخ او ددوى تېر مهال ښئي چي امكان نه لري چي دوى له عربو رسه يو راز و اويس .،نه يوازي په
فلسطني يك  ،بليك په ټولو هغو ښارو يك چي دوى دواړه مليتونه پكښي ژوند كوي ،د فلسطيني عربو رسه د جكړې
پر مهال دوى يو د بل ويني څښيل دي).
)( David Ben Gurionچي د ) ( Yishuvمرشي يې درلوده او د ارسائيلو د يو لوى شخصيت په توګه پېژندل
كېدى ،د ) ( Yishuvډ ي ته په يوه غونډه يك دايس وويل:
( هر څوك اوس هم په دې اند يك دي چي دا مسئله حل نه لري ،موږ د يو ملت په توګه غواړو چي دا هيواد زموږ
وي ،او عرب هم د يوه ملت په توګه همدا راز هيله په زړه يك روزي).
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صهيونيستانو او نورو عرب توكمو خپيل دا قضيې د پاريس د سو ي په نامه كنفرانس ته وړاندي كړې .د پاريس د
سو ي په نامه كنفرانس د برتانيې پالن و مانه ،خو اوس اصيل موضوع د فرانسې او برتانيې ددولتونو تر منځ په
فلسطني يك د امتېازاتو د وېش پر رس ده ،بېله دې چي د مېشتو عربو او يهودو نظر واخيستل يس.
په (  )0621ميالدي كال يك د ) ( San Remo Conferenceد پرېكړي له مخي و برتانيې ته يو اجازه نامه وركړل
سوه چي د اردون سمندر ختيځ او لويديځ لورى به پراخوي ،په حقيقت يك دا ځمكه چي برتانيې پراخوي ،تر اصيل
فلسطني زېاته وه چي صهيونيستانو ئې فكر كاوه.
برتانويان وه چي د يهودو رسه ئې مرسته كول څو خپل اصيل كور ځاى اباد كړي ،او خپل اداره كونىك سيستم ولري،
د همدې تړون عميل كېدل چي برتانيې ته وركول سوى واى بايد د يوې ټولني په مرسته عميل يس ،نو برتانيې هم
دا اجازه ليك د يهودو د يوې ټولني ته چي وروسته د ) ( Jewish Agency for Palestineپنامه يادېده  ،و سپارله،
تر څو د برتانيې پالنونه په ځانكړي ډول د يهودو راوستل او د عربو شړل له سيمي څخه عميل كړل.
له يهودو رسه د برتانوي دولت د مرستو په لړ يك د يهودو ټولنه په فلسطني يك په (  )0626ميالدي كال يك جوړه
سوه ،او دا ځنډ ئې ځكه وو چي په فلسطني يك دا ټولنه پخپلو يك د رهربي پالوي پر تشكيل نه جوړېده ،برتانيې به
دې ټولني ته ګواښنه كوله چي ټولنه دي د دواړو مسلامن او يهودو په ګډه جوړه يس ،خو بېا هم دا ټولنه د يهودو
په ګټه متامه سوه.
په (  )0622م كال يك برتانوي دولت يوه فيصله صادره كړه چي د فلسطني رسحدونه او سيمي به ئې يوازي د سمندر
لويديځ لورى وي ،او د سمندر ختيځ لورى ) ( Transjordanچي اوس ئې اردون بو ي و نومول سو( Transjordan) ،
د برتانوي امپراتورۍ يوه بېله سيمه و ګڼل سوه ،چي بېا وروسته خپلوايك وركول سوه.
له فلسطني څخه ) ( Transjordanبېلول د يهودو ناخوښي راپورته كړه ،او دوى د ) ( Revisionistپنامه يو تحريك
پيل كړ چي مرشي ئې د ) ( Benjamin Zeev Jabotinskyپه غاړه وه.
برتانيې غوښتل د ) ( Mandateرسه سم په فلسطني يك يوه واكمنه او خپلواكه اداره جوړه كړي ،چي دا اداره به د
حقايقو پر بنسټ زېات عرب توكمي لري ،نو ځكه يهود له همدې ډول تګالري رسه مخالف وو ،ځكه چي يهود به
پكښي د لږيك په توګه ګامرل كيږي.
نه يوازي يهود له همدا ډول واكمني ادارې څخه ناخوښه وو ،بليك عربو ته هم د منلو وړ نه وه ،ځكه عربو په هيڅ
صورت نه غوښتل چي دا وړانديز و مني ،عربو وېره درلوده چي د برتانيې څخه صادره سوې دا اداره به پخپل تركيب
يك زېات شمېر يهود ګډ كړي.
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د عربو پاڅون او د يهودو كډوا ي ): (Arab Riots & Jewish Immigration
په (  )0620 ( ،)0621او (  ) 0626مو كلونو يك عرب مليتونه د بالفر د تړون پر خالف راپورته سول ،او د يهودو د
كورځاى د ټاكني پر ضد ئې خپل پاڅونونه پيل كړل.
دا پاڅونونه عموما په بيت املقدس  ،هربون ،جفا او حيفا ښارونو يك رس ته و رسېدل ،ددې پاڅونونو پاڅونيك حاجي
امني الحسيني د بيت املقدس مفتي ،او عارف العارف چي د فلسطني يو وت ى ژورنالست و ،وو.
د (  )0626كال پاڅون د عرب � يهود د مخالف سازمان پر شاوخوا و سو ،او دا پاڅون د هغې انګېزې پر اساس و
سو ،چي ويل به ئې يهود پالن لري چي پر خپله سيمه ديوال را و ګرځوي ،او يا هم د مسلامنانو پر سپېڅلو ځايونو له
هغې جملې څخه پر اقىص مسجد بريدونه و كړي.
ددې پاڅون په بهري يك تقريبا له بيت املقدس څخه پنځوس زره تنه يهود و شړل سول ،د هربون ښار هم تر دېره
حده له دوى څخه پاك سو .خو رسه له دې بيا هم په (  )0611م كال يك له ختيځي اروپا څخه زېات يهود و فلسطني
ته راتلل .د سختو اقتصادي ستونزو او تبعييض قانون له امله زېات شمېر يهود هم له پولينډ څخه و فلسطني ته
راغلل.
په جرمني يك د هټلر د راپورته كېدو رسه سم هم فلسطني ته د يهودو د لېږدېدو لړيو ادامه پيدا كړه ،او له جرمني
څخه زېات شمېر يهودو و فلسطني ته خپل راتګ همدايس روان و ساته.

عرب پاڅون او سپينه پاڼه ): ( Arab Revolt & White Paper
په (  )0619ميالدي كال يك په پراخه پيامنه پاڅېدين چي وروسته بېا د عرب انقالب په نامه و نومول سو ،مات سو.
دا انقالب د حسيني كورنۍ تر رهربۍ الندي رس ته ورسېد چي د نازي جرمني لخوا ئې بودجه وركول كېده .دې
انقالب په سلګونو عرب او په سلګونو يهود و وژل.
د حسيني كورنۍ دواړه فلسطيني عرب او يهود چي ددوى د سلطې مخالفت به ئې كاوه ،تورو خاورو ته لېږل.
) (Yishuvچي د يهودو ټولنه ده ،ددې وژنو ځواب وركاوه ،يهودو به ترور او ترهګري كول ،مبونه به ئې پر ښارونو
غورځول او بېګناه عرب به ئې خپل ښكار ګرځاوه ،يهودو به دا چاري د ) (Revisionist groupپه وسېله رس ته
رسولې.
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په وروستيو كلونو يك بېا برتانيې ځيني اقدمات و كړل چي دا پاڅونونه خنثى كړي ،حسيني و عراق او له هغه ځايه
بېا و نازي جرمني ته پناه ېووړه ،هلته مېشت سو او وروسته ئې بېا د ) ( SSپنامه يوه ډله تنظيم كړه چي په يوګوسالوېا
يك ئې فعاليت كاوه.
د ) ( Peelاو ) ( Wood headكميسيونونو په (  )0618او (  )0617كلونو يك يوه طرحه وړاندي كړه ،چي د هغې له
مخي به فلسطني پر دوو برخو وييش ،چي يوه وړويك برخه به ئې يهود او زېاته برخه ئې د عربو تر واكمنۍ الندي
وي .دا طرحي برسېره پر دې غوښته چي پخپله خوښه عرب او يهود رسه بېل او نفوس ئې جال كړي.
يهودو مرشانو ته د طرحي تر لېږلو وروسته هغوى هوكړه كړې وه ،خو عرب ئې مخالف وو او رد ئې كړه.
كوچنيو پاڅونو ال همدايس ادامه درلوده ،د دې لپاره چي برتانوي حكومت دا پاڅونونه په بشپړ ډول ځپيل وي ،نو
ئې په (  )۹۱۹۱ميالدي كال يك د سپيني پاڼي ) ( White Paperپنامه يو فرمان صادر كړ .او په دې منحوس فرمان
يك يې ليكيل وو چي (  )00111تنو يهودو ته دي اجازه وركول يس چي د فلسطني خاوري ته داخل او هاملته مېشت
يس .او دا شمېر به په هر كال يك (  )00111تنه وي او د پنځو كالو لپاره به پر مخ ځي ،او تر هغه وروسته به د
مهاجرت چاري د عرب چارواكو په منظورۍ پوري اړه لري.
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هولوكاسټ ): (The Holocaust
ددوهمي نړيوا ي جګړې په بهري يك (  )40-0616ډېر فلسطيني عرب او يهود د ائتاليف ځواكونو رسه يو ځاى سوه.
يهودو الزمه بلله چي د نازېانو رسه و جنگيږي .په (  )0640م كال يك برتانويانو  Jewish Hagannahد عمومي
عفوي په ترڅ يك خويش كړHagannah ،د يهودو د يوې لويي ډ ي مرش وو ،تر خويش كېدو وروسته د (
)Hagannahډله د برتانوېانو رسه يو ځاى او د جرمن پر ضد يې جګړه كوله.
تر جګړې وروسته څرګنده سوه چي د شپږ ميليونه په شاوخوا يك يهود د جرمنېانو له خوا په اروپا يك په هلوكاست
يك وژل سويدي .نورو هيوادونو و يهودو ته پناه نه وركوله ،يوازي اروپا وه چي دوى ته ئې د پايت كېدو اجازه وركوله.
و فلسطني ته د مهاجرت پر رس د برتانيې بنديزونه د سلګونو تنو په مړينه متام سوه .اوس نو نور يهود ناهييل وه او
هم جدي وه چي زېات يهود و فلسطني ته راو ي ،تقريبا دوه نيم سوه زره تنه نورو يهودو و فلسطني ته د راتګ په
هيله په مهاجركمپونو يك شپې ورځي سبا كولې.
د هري ورځي په تېرېدو رسه په منځني ختيځ او فلسطني يك حاالت ال وخيم او كړكېچن كېدل ،متحدو اېاالتو او
وررسه په څنګ يك څو نورو هيوادونو پر برتانېه فشار راوړ چي يهودو مهاجرينو ته دي د تګ اجازه وركړي ،د برتانيې
او اروپايئ پالوو يوې ګډي ادارې يوه فيصله و كړه چي په بېړنۍ توګه دي سل زره تنه يهود و فلسطني ته داخل يش.
عربو د لوېديځ پر دې فيصله نيويك و كړې او پر برتانېه يې فشار وارداوه څو ددې پرېكړي مخه و نييس .خو برتانيې
ته حالت بيخي متغري وو ،او فكر يې كاوه چي فلسطني نور تر واك او سلطې وزي .نو يې هغه خپل تړون چي د (
)Balfourاعالمېه وه و ملګرو ملتونو ته راجع كړه .نور نو فيصله د ملګرو ملتونو له لوري كېدله ،چي دې ځپل سوي
سيمي ته به څه وركړي،

تجزيه يا Partition
ملګرو ملتونو د منځني ختيځ د دې سرتي النجې د كتني او څېړين لپاره خپل ځانګړى پالوى چي)، ( UNSCOP
فلسطني ته د ملګرو ملتونو ځانګړى هيات نوميږي ،و ټاىك .دې پالوي د ملګرو ملتونو عمومي اسنبلې ته د منځني
ختيځ په اړه خپله طرحه وړاندي كړه.
دې طرحي فلسطني پر دوو مساوي برخو ويىش ،د عربو دولت او د يهودو دولت  ،او پرېكړه يې كړې وه چي بيت
املقدس به تر نړيوا ي ادارې الندي وي.
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د ملګرو ملتونو عمومي اسنبلې دا طرحه د (  )0648كال د نومرب په اووه ويشتمه نېټه په ( UN � Resolution-
)GA 181يا د جرنل اسنبلې په  ۹۲۹ماده باندي و منله.
ملګرو ملتونو وييل وو چي ددواړو نړيوالو قدرتونو ،شوروي اتحاد او متحدو اياالتو د وړانديزونو پر بنسټ يې دا كار
كړى دى .تر پرېكړي وروسته يهودو د ملګرو ملتونو دا منحوسه پرېكړه و منله ،خو د فلسطيني عربو لوړ ضمري كله
دا منله چي ددوى سيمه دي پر دوو برخو ووېشل يس ،نو يې د رد ځواب وركړ.
د عربو له ردوين ېا ويټو وروسته بېا هم د معاهدې له مخي د فلسطني ځمكه پر دوو مساوي برخو ووېشل سوه ،د
تجزيې پر مهال د ټول فلسطني نياميئ ځمكه د فلسطيني عربو ملكيت وو ،چي له هغې جملې څخه يې نياميئ د
شهزاده ګانو ملكيت وو ،او پاته اته په سلو يك يې د يهودو ځميك وې.
يوه رس شمېرنه ښئې چي( )0.2هغه مهل ( )۸.۹ميليونو عربو په فلسطني يك ژوند كاوه ،پدايس حال يك چي شپږ سوه
زرو تنو يهودو په ځينو نورو سيمو او خاص ډول تر نړيوا ي ادارې الندي بيت املقدس يك شپې ورځي سبا كولې.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسنبلې د (  )070مي مادې د پرېكړه ليك له مخي بايد له فلسطينه دوې بييل سيمي جوړي
يس ،عرب واكمني او هم يهود واكمني ،او بيت املقدس به هم د خپل سپېڅلتوب او جيوپوليتيك ارزښت له مخي
نړيوال كيږي.
په جغرافيايئ ډول له وارد شوو پراخ شمېر يهودو څخه سل زره تنه د بيت املقدس او د هغه د شاوخوا سيمو څخه
لريي شول .او دوى د يوې ترآډي په واسطه چي و فلسطيني عربو ته وسپارل سوه ،لريي و ساتل سوه .ددې تراډي
ېا ) (Corridorټول نفوس عرب وه ،او هم دې ترآډې د الډ او رام الله په نامه لوى ښارونه او د كلونيه  ،قسطل او
امياوس پنامه كوچني ښارونه درلودل.
د غريب تيوري پر اساس جوړي سوي د ملګرو ملتونو دا طرحي كومه ښه پايله و نه درلوده ،د عرب فلسطينيانو او
يهودو تر منځ خونړيو پالنونو وضعه ال بحراين او كړكېچنه كړه.
عرب رس مرشيزي د حاجي امني الحسيني په نوښت خپله اعالميه صادره كړه ،او په ډاګه ئې كړه چي د فلسطني د
خپلواكۍ له پاره به جهاد كوي ،او دا سپېڅلې سيمه به د يهودو له منګولو را كاږي .خو تاريخ ثابته كړې ده چي په
سېاست يك ډيري پريكړي د پردې تر شا سوي دي ،نو عرب مرشانو كه څه هم دا اعالميه په قلمونو السليك كړه،
خو په حقيقت يك يې بييل بييل مفكورې او هييل درلودې.
د اردون مرش ملك عبدالله د ارسائيلو رسه يو غري رسمي او مرموز تړون السليك كړى وو ،چي ددې تړون له مخي به
ارسائيل د فلسطني پر يوه سيمه چي په لوېديځ بانك يا ) ( West Bankپوري اړه لري او فلسطيني عربو ته وركول
سوېده ،تېرى كوي ،او اردون به هم د فلسطيني دولت د جوړېدو مخنيوى كوي .
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سورئې بېا غوښتل چي د عربو او يهودو ګډي سيمي چي د فلسطني په شامل يك پرتې دي ،تر خپيل ولكې الندي
راو ي.

د خپلواكۍ جګړه :
د خپلواكۍ لپاره جګړه ،پر دوو جګړو وېشل كيږي ،له خپلواكۍ تر مخه جګړه او له خپلواكۍ راوروسته جګړه.
د عرب ځوانانو او يهودو تر منځ جګړه يوازي د ملګرو ملتونو د (  )070ګڼي معاهدې له صادرېدو لږ وروسته پيل
سوه .تر ډېره ځايه عربو د دفاع تګالره درلوده ،او پر هيڅ يوه بانډ او يا هم سيمه ئې تېرى و نه كړ ،كه څه هم چي
د اردون يوه بانډ ،فلسطني ته په ور سپار ل سوو ځيني سيمو باندي يرغلونه و كړل.
له خپلواكۍ تر مخه:
مخيك تر دې چي ارسائيل خپله خپلوايك اعالن كړي ،د فلسطيني عربو دوو لښكرو چي د يوه مرشي ئې د حاجي
امني الحسيني او ددوهم هغې دا ئې د فوزى الكاكجي په غاړه وه ،خپيل لښكري په دې نيت چي په دوو عرب
ښارګوټو يك به پر يهودو بريدونه كوي ،ځاىپر ځاى كړې.
د عربو د يوه لښكر مرش كاكجي ،له سورئې څخه و بيت املقدس ته راغى ،برتانوي حواكونو له ده رسه تړون درلود
چي په بريدونو يك به ګډون نه كوي ،خو كاكجي دا تړون ته ژمن پايت نه سو ،او له ) ( Galileeنومي سمندرګي څخه
ئې پر صهيونيستانو بريد و كړ.
د كاكجي لښكر د صهيونيستانو د هګانا ،ارګن او ليهي له پوځي ګروپونو رسه مخامخ سو .او وررسه ئې درنې جګړې
و كړي.
په بيت املقدس يك د عربو پاڅون د (  )0648كال د نومرب پر دېرشمه نېټه پاى ته ورسېد ،خو فلسطيني رستېرو د
همدې كال تر پايه د بيت املقدس محارصه و ساتل ،بيت املقدس ته ئې د تيلو ،اوبو ،غذايئ او ارتزاقي موادو له
تېرېدو مخنېوى كاوه.
خو (  )0646كال په عمومي ډول ،دواړو هم عربو او هم يهودو اوسېدونكو ته زېان واړاوه ،په بيت املقدس يك عامه
وژين تر رسه سوې ،او ډېر عرب اوسېدونكو له خپلو كورځايونو كده وكړه.
ل ه برتانوي حكومته چي څومره د جګړې د پاى ته رسېدو توقع كېدله ،هو يې و نه كړه ،خو جګړې كرار كرار پاى و
موند ،هغه څه چي د جګړې د پاى ته رسېدو المل وو هغه د وسلو نشتواىل او د روزل سوو عسكرو نه موجوديت وو.
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ددې لپاره چي ارسائيلو د بيت املقدس بنديز پاى ته رسوىل وي ،نو د يهودو يوه سازمان ،هګانا خپل يو پالن په كار
اچوىل وو ،دې پالن د مسلحو ځواكونو ،پوځي تكتيكونو او په پورته او كښته سيمو يك د يهودو د عملېاتو تشكيل
جوړاوه.
خو د پالن د پيل كېدو شېبه هم را ورسېده ،هګانا خپل لومړي عملېات د  0011تنو ځواكونو په درلودو رسه پيل
كړل ،دې يهودو ځواكونو د عربو پر كلونيه او قسطل ښارونو چي بيت املقدس ته د نښلونيك سړك په څنګ يك
پراته وو ،بريدونه پيل كړل او د عربو محارصه يې پاى ته و رسول.
د قسطل ښار د اپريل پر امته نېټه د يهودو الس ته ورغى ،او د هغه ځاى فلسطيني پېاوړىقوماندان عبدالقدير
الحسني شهيد كړل سو ،او په شامل يك د كاكجي حواكونو ته هم ماته وركول سوه.
د يهودو مرش په خپل يوه بېان يك وويل چي دا برېاليتوبونه غواړي د متحدو اياالتو ولس مرش ترومان ته وښيي چي
يهود نه ماتېدونىك قوت دى.

د عربو بريد :
په  ۹۱۹۱م ميالدي كال يك انګلييس عسكر له فلسطينه ووتل.د برتانيې په وتلو رسه نو نور په فلسطني يك دا درامه
امريكا او ارسائيلو په الس يك واخيسته .د متحدو اېاالتو له لوري لوبغاړى هاري ايس ترومن او د ارسائيلو له لوري
داكرت وايزمن وو.
د (  )0647ميالدي كال د مى پر (  )04مه نېټه يهودو د ارسائيلو يو خپلواك دولت اعالن كړ .
د ارسائيلو د خپلواكۍ پر مهال كه څه هم وايزمن ناروغ وو ،خو خپله پوره هڅه ئې كوله چي ارسائيل په امريكا،
فرانسه ،او برتانوي حكومت باندي په رسمي ډول و پېژين.
همدايس و سول ،داكرت وايزمن له هاري ايس ترومن څخه د ارسائيلو د رسميت پېژندين په اړه تحريري يا ليك ى
سند تر السه كړ.
د امريكا ولس مرش هاري ايس ترومن په خپلو ېادښتونو يك دايس لييك  :يولس دقيقې وروسته له هغه چي ارسائيلو
خپل خپلواك دولت اعالن كړ  ،ما خپل مطبوعايت منيش چار ي راس راوغوښت او ورته و مي ويل چي هر څومره ژر
دي و نړۍ ته د متحدو اېالتو لخوا د ارسائيلو د رسميت پېژندين اعالميه نرش كړي ،چار ي راس هم په ډيرو لنډو
شېبو يك د نړيوالو تر غوږونو دا اعالميه و رسول.
د امريكا ولس مرش هاري ايس ترومن ،چي له  ۹۱۹۹څخه بېا تر  ۹۱۶۹پوري ئې ولس مرشي و كړه او پخپله همدې
دوره يك ئې د ارسائيلو دولت په رسمينت و پېژاند.
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په فلسطيني خاوره يك د ارسائيلو د خپلواك دولت د اعالنولو او د متحدو ېاالتو له لوري د همدې دولت رسميت
پېژندين په مسلامنه نړۍ يك د ډيرو مسلامنانو غربګون را و پاراوه ،په همدې شپو او ورځو يك ګاونډيو عرب
هيوادونو پر ارسائيلو بريد و كړ ،دوى دا بريد د ارسائيلو پر څو سيمو و كړ .د  ۹۱۹۲م كال د مى ۹۹مه :-د ارسائيلو
لومړىن صدراعظم  David Ben-Gurionپه فلسطني يك د ارسائييل خپلواك حكومت د خپلواكۍ اعالميه لو ي.
د بريد په لومړۍ مرحله يك د مرص او سوريئ ځواكونو پرمختګ كړى وو ،په ځانګړې ډول مرص چي د ټانكونو او
درنو وسلو مالتړ ور رسه وو ،ددې بريد په بهري يك مرصي ځواكونه و توانېدل چي ) ( Negevفتحه او ډيري سيمي
چي د معاهدې له مخي يهودو ته وركول سوي وې ،و نييس.
د مرص او اردون دې برياليتوبونو د فلسطينيانو د يوه خپلواك دولت پر جوړېدو سېورى و غورځاوه ،اردون پر خپله
هغه معاهده چي يهودانو ته په وركول سوو سيموبه يرغل نه كوي،وفا و كړه ،خو سوريه او مرص پر خپلو ژمنو پايت
نه سول.
ارسائيلېان تر اوسه په تالبيب يك د مرصي ځواكونو لخوا د هغه مهال سخت او كوټ ى بريد پر زړه لري ،چي په
څومره زېات شمېر الوتكو ئې پر سيمو بريدونه و كړل .مرصېانو په نيګيف يك هم همدايس بريد رس ته رسوىل وو،
او غوښتل يې چي دا سيمه د ارسائيلو له منګولو و بايس ،سورئې هم له وخت څخه په ګټه اخيستنه په همدې جګړه
يك فلسطني ته په ورسپارل سوو سيمو يك د ليدين وړ برېاليتوبونه تر السه كړه.
كله چي اردون د معاهدې له مخي پر يهودي سيمو بريدونه و نه كړل ،نو عرب رسمرشيزي هغه الري چي بيت
املقدس ته تللې ،محارصه كړې ،چي په همدې ترتيب ئې بيت املقدس چي د ملكرو ملتونو د دوو معاهدو له مخي
نړيوال سوى وو ،تر سخت فشار الندي راوست .په بيت املقدس يك مېشت يهودي دولت بله الره و نه مونده ،د
) ( Burma Roadپنامه ئې د يوې بيل لويي الري پرانيستلو كار پيل كړ ،د همدې الري په پاى ته رسېدو رسه ئې د
بيت املقدس محارصه پاى ته ورسول.
د (  )0647ميالدي كال د جون په مېاشت يك يو اوربند د ذيدخلو ځواكونو لخوا عميل سو ،خو عربو دا اوربند و نه
مانه او د څېړونكو له نظره عربو ددې اوربند د نه منلو په اساس لويه سهوه و كړه .ارسائيلو له همدې اوربند خخه
خپله اعظمي ګټه پورته كړه .خپل عسكر ئې د جګړې لپاره و روزل ،په وسلو بار لويئ كښتۍ ئې سيمي ته واردي
كړې ،او شپېته زره كسيز ځواك چي په مجهزو وسلو سنبال وو ،و جكړې ته تېار ىس كړ.
ددې اوږده اوربند په بهري يك د ارسائيلو د هګانا ،پاملا ،ارګن او ليهي ګروپونه رسه يو ځاى او په ګډه ئې د (
)I.D.Fيا  Israel Defense Forceد ارسائيلو دفاعي ځواك په نامه يو لوى ځواك جوړ كړ.
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د همدې څلورو ارسائييل ډلو يوواىل په رښتيني ډول ټينګ او يو موټى و ساتل سو ،حتى تر دې چي د اوربند پر مهال
ارسائييل ارګن ،سازمان غوښتل په وسلو يوه بار كښتۍ چي د ) ( Altalenaپنامه ېادېدل د خپل ځان لپاره په كوچنيو
جګړو يك استعامل كړي ،خو كله چي ارسائييل لومړى وزير بني ګرين ددې كښتۍ د سپارلو غوښتنه و كړه نو ارګن
ډ ي يې انكار و كړ ،او په پايله يك د ارسائيلو لومړي وزير د كښتۍ د غرقېدو امر وكړ .
د اوربند پر مهال له عرب هيوادونو رسه بخت ېاري و نه كړه ،د يوه اسالمي هيواد لخوا فلسطينيانو ته په وسلو يوه
بار كښتۍ هم چي و سوريې ته د تګ پر الره وه ،سورئې ته و نه رسېدل ،او د ارسائيلو هګانا ډ ي محارصه كړه .د
اوربند له پاى ته رسېدو رسه سم ارسائيلو دمرصېانو رسه جګړه پيل كړه ،مرصېانو ته ئې ماته وركړه او سېناي
پينينسوال  Sinai Pininsulaته داخل سول .د ارسائيلو دا بري هم عريب نړۍ حريانه كړه ،خو د برتانوي الوتكو په
ليدو رسه د ارسائيلو دفاعي ځواك يا  I.D.Fو شاته تګ ته اړ سو.
په همدې لس ورځنۍ جګړه يك چي ددوو اوربندونو تر منځ پېښه سوې وه ،ارسائييل ځواكونو د عربو دوه نور
ښارګوټي چي رام الله او الډ نومېدل ،هم الندي كړه.
د رام الله او الډ ښارګوټو سرتاتيژيك اهميت درلود ،ځكه ددې ښارګوټو له الري عربو كوالى سول چي بيت املقدس
محارصه كړي .ارسائييل ځواكونو ددې دواړو ښارونو له نيولو وروسته له دې ښارګوټو ډېر فلسطينيان په بې رحمه
او ناځوامنردانه توګه ووژل ،او ډېر نور يې له دې ښارګوټو و شړل.
ارسائييل ځواكونو په ډېر بې رحامنه ډول هغه كوچني فلسطيني كيل او بانډې چي د تالبيب په شاوخوا يك پراته
وو ،هم په بشپړ ډول ويران كړل ،ځكه دوى غوښتل په مركزي فلسطني يك چي د ارسائيلو دولت دى ،فلسطينيان و
نه اوسيږي.
څېړونيك چي د منځني ختيځ په چارو يك څېړنه كوي ،ددې برېاليتوبونو اصيل المل د يهودو اتفاق ،له وخت څخه
ګټه اخيستنه او همږغي بو ي .خو متاسفانه چي عربو او هم فلسطينېانو دا ډول برى په الس را نه وړ.
كله چي په (  )0646كال يك د عربو او ارسائيلو تر منځ جګړه پاى ته ورسېده ،نو د ملګرو ملتونو يوه راپور و ليكل
چي ارسائيلو له عربو څخه هغه سيمي چي د ملګرو ملتونو د طرحي په اساس و فلسطني ته وركول كېدې ،الندي
كړيدي ،او تر اته اوېا په سلو يك زېاته سيمه ئې اشغال كړېده ،خو هيڅ يوه هڅه اوپالن بريته ددې سيمو د اخيستلو
لپاره دملګرو ملتونو لخوا وړاندي نه سو ،او نه ئې بېا بيت املقدس نړيوال اعالن كړ.
د فلسطيني حكومت د جوړېدو لپا ره د ملګرو ملتو په پالن يك وركول سوې ځمكه يو څه ارسائيلو الندي كړه ،او
مرص هم د غزې تراډه الندي كړه ،غريب بانك يا  West Bankچي له اقتصادي پلوه ئې سرت ارزښت درلود د اردون
په الس ورغى.
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د همدې خونړۍ جګړې په بهري يك او ېا لږ راوروسته يك (  )892111تنه فلسطينېان عرب له ارسائييل سيمو څخه
راوشړل سول او په ګاونډيو عريب هيوادونو يك يې پناه واخيسته .
دا سيمي تر همدا اوسه پوري همدايس بې رسنوشته پايت دي ،عرب هيوادونو له ارسائيلو رسه د همېشنۍ سو ي د
تړون د السليكېدو څخه رسغړونه كوله ،ارسائيلو هم له خپيل موقع ګټه اوچتوله ،او د يوه كميسيون په منځګړيتوب
ئې خپيل پو ي و ټاكلې ،چي په نړيواله كچه نه دي منل سوي.
تش په نامه د ملګرو ملتونو ادارې په  0647او  0646ميالدي كلونو يك د عربو او ارسائيلو تر منځ اوربندونه ترتيب
كړيدي .د ملګرو ملتونو عمومي اسنبلې  064مي معاهدې د عربو او ارسائيلو تر منځ ددښمنۍ پاى اعالناوه او ټولو
هغو كډوالو ته چي غواړي بريته خپلو كورځايونو ته كډه و كړي ،اجازه وركول .
همدا ډول د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د  92مي معاهدې موخه دا وه چي د فلسطينېانو او ارسائيلو تر منځ يو
لنډ مهاله تړون السليك كړي ،چي دا تړون ليك به ددواړو خواوو تر منځ د سو ي يو داميي او اوږد مهاله تړون ته الر
پرانيزي.
د ارسائيلو پو ي چي په (  )0646كال يك د يوه السپوڅي كميسيون لخوا ټاكل سوي وې ،يو لنډ مهاله ارامي را منځ
ته كړه ،خو د كډوالو موضوع چي د ټولو موضوعاتو په رس يك ئې ځاى درلود ،همدايس پايت سوه.
د تړون په وسيله رامنځ ته سوې ارامي ورو ورو په نارامۍ بدلېده ،چي ارسائيلو ډېر كم شمېر مهاجرو ته د بريته
راتګ اجازه وركړه او زېات شمېر نور مهاجر همدايس په پنډ غالو يك پايت وو.
كله چي په (  )0647كال يك نړۍ  Bipolarيا دوه قطبي سوه نو شوروي اتحاد او د ختيځي اروپا هيوادونو چي
لومړى ئې د صهيونيستي حكومت مالتړ كاوه ،اوس د عربو پلوي و نيول .په دايس حال يك چي متحدو اېاالتو او د
لوېديځي اروپا هيوادونو د ارسائيلو مالتړ كاوه.
د زمان په تېرېدو د ارسائيلو دفاعي ځواك يا  I.D.Fټول په فرانسوي او امريكايئ وسلو سنبال سو ،او عرب هيوادونه
په خاص ډول سوريه او مرص له شوروي تكنالوجۍ نه ګټه اخيسته .عرب رسمرشيزي يا  Arab Leagueد ارسائيلو
پر ضد د صنعتي هيوادونو يو ائتالف جوړ كړ ،چي تر (  )0661كال پوري يې بشړ فعاليت درلود.
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د سيناى كمپاين : The Sinai Campaign
په مرص يك د جامل عبدال نارص په مرشۍ مرصېانو فاروق پاچا له واكه و غورځاوه ،او په همدې بهري يك مرص د
ارسائيلو رسه د سو ي په رامنځ ته كولو يك هم پرمختګ و كړ .كه څه هم چي مرصېانو په  0604كال يك يو ارسائييل
بانډپه دايس حال يك چي هڅه ئې كول په مرص يك د متحدو اېاالتو په اطالعايت سازمان او ځينو نورو بهرنيو
سفارتونو يك چاودين و كړي و نيول .وروسته څرګنده سوه چي ددې چاودنو موخه دمتحدو اېاالتو او مرص ترمنځ د
اړيكو خرابول وه .
مرص چي د ارسائييل السوهنو او سبوتاژونو څخه نا ارامه وو ،غوښتل وسلې رانييس .كله چي د مرص دا غوښتنه د
غريب بالك لخوا رد سوه ،نو ئې و ختيځ بالك ته مخه كړه .
د مرص ديپلوماسۍ دا منله چي كه غواړى له لوى ځواك رسه اړييك ټينګي كړى نو د هغه له دوست او ملګري رسه
اړييك و نيىس  .مرص هم ددې لپاره چي له شوروي اتحاد رسه اړييك ښې سوي وي ،د چكوسلواكېا رسه ئې د وسلو
رانيولو تړون السليك كړ.
د مرص ولس مرش جامل نارص د سويز كانال او ټريان معربونه چي و ارسائيلو ته ئې الر موندل ،بند كړل .ارسائييل
اسرتاتيژي جوړونيك په دې باور وو چي د چكوسلواكيې څخه مرص ته د وسلو رارسېدو رسه جوخت به مرص پر
ارسائيلو بريد كوي .نو خپله هم د وسلو رانيولو په تالښ يك سو .دا چي ارسائيلو پخوا له دې د فرانسې رسه د وسلو
واردولو تړون درلود ،نو ئې له فرانسې څخه يو ځل بېا د وسلو په راواردولو پيل و كړ ،ډېر ارسائييل سازمانونه په دې
اند وو چي له مرصي بريده له مخه بايد ارسائيل جګړه پيل كړي.
په مرص يك د سويز كانال چي  ۹۱۶كيلومرته اوږدواىل لري ،او د مديرتانې سمندر او رسه بحريه رسه نښلوي.
حاالت ور تر ورځي بحراين كېدل ،او په  0609يك ارسائيل ،فرانسه او برتانيه د سويس كانال د مليك كولو د پالن
جوړېدو لپاره رسه يو ځاى سوه ،او د يوه پالن پر سنارېو ئې كار پيل كړ .پرېكړه و سوه چي ارسائيل به پر سيناى او
ميلتا سيمو باندي بريد كوي ،او فرانسه او برتانيه به التوماتوم وركوي.
دا پالن چي د  0609كال د اكتوبر پر  26مه نېټه د  Sinai Campaignپه نامه ېاد سوى وو ،پيل سو .ارسائيلو په
چټيك رسه سيناى و نيو ،د متحدو اېاالتو دولت پر دې كړنه قهر څرګند كړ ،او برتانيه ،فرانسه او ارسائيل ئې تهديد
كړل.
د ملګرو ملتونو عمومي اسنبلې په خپله غونډه يك  668منرب معاهده تصويب كړه ،چي له ارسائيلو رسه ئې د سيناى
څخه د ژر پرېښودو غوښتنه په ډاګه كوله .خو ارسائيل د فرانسې او برتانيې په مالتړ په سيناى يك تر څو مېاشتو
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پا ته سول .كله چي يې ددې نړيوالو كانالونو د خالصون ضامنت يا ګرنټي تر السه كړل ،نو بېا د ملګرو ملتونو او په
خاص ډول د متحدو اېاالتو په فشار راووتل ،خو دملګرو ملتونو ځواك په سناى يك ځاى پر ځاى سو.

يوه بايلونكې شپږ ورځنۍ جګړه:
په عمومي ډول ( )0691م كلونه د عربو او ارسائيلو تر منځ د شخړي عمده كلونه وو ،د ارسائيلو د مخكني پالن پر
اساس چي غوښتل ئې د ګاليلې له سمندر څخه د ارسائيلو مركزي او سهييل سيمو ته اوبه و رسوي ،د خپل پالن په
عميل كېدو پيل وكړ .دا پروژه اصال د متحدواېاالتو د استازي  Eric Johnstonلخوا په  0600كال يك وړاندي سوې
وه چي عرب انجنريانو هم پرې موافقه كړې وه ،خو په غري مستقيم ډول ئې د ارسائيلو د رسميت پېژندين له امله
ردوله.
د تړلو دروازو تر شا په غونډو يك ارسائيلو او اردون د همدې اوبو د وېش پر رس موافقې ته رسېد ي وو.
په  0694كال يك په څو رس مرشيزو غونډو يك عرب مرشانو هوډ څرګند كړى وو چي د  P.L.Oېا د فلسطني د
خپلواكۍ سازمان په نامه به يوه لويه ټولنه تاسيسوي .همدايس يې و كړل .يوه اعالمېه ئې خپره كړه چي دا ټولنه ېا
سازمان به د ارسائيلو پر ضد د ويجاړۍ لپاره چټك ګامونه اخيل ،او د اردون د سيند ټو ي هغي الري او رسچينې
چي د ګاليلې رود اوبه كوي ،اړوي .ځكه چي غوښتل يې و ارسائيلو ته د اوبو رسولو په پروژه يك خنډونه واچوي.
سورئې او لبنان د فلسطني د خپلواكۍ سازمان پر همدې اعالميې چي بشپړوي به ئې ،پيل و كړ .سورئې خپل
تراكتورونه موظف كړل چي ټو ي هغي رسچينې چي په ترتيب رسه و ارسائيلو ته اوبه وركوي ،ويجاړي كړي.
ارسائيلو د سورئې پر همدې عمل سخت غربګون و ښود ،او پر همدې تراكتورونو ئې ډزي و كړې ،سورئې د همدې
ډزو په حواب يك د ارسائيلو په شامل يك پر ځيني ښارونو ډزي پيل كړې ،څو دا جګړه د الوتكو تر مببارونو و رسېده.
شوروي اتحاد چي په سوريه يك يې د د شوروي پلوه حكومت مالتړ كاوه ،سورئې ته وويل چي ارسائيلو خپل پوځونه
د سورئې و پولو ته راوستيل او د يوه لوي بريد پالن لري  ،لكه څنګه چي حاالت ور تر ورځي كړكېچن كېدل ،نو
سورئې له مرصه څخه د پوځي مرستي غوښتنه وكړه.
د همدې پېښو او د سورئې د غوښتني په تعقيب د  0698كال په مى يك جامل نارص خپله سخته او له غربګونه ډكه
مركه خپره كړه او په يوه برخه يك ئې دا توري وويل ( :د ارسائيلو موجوديت ډېر اوږد سو ،موږ د ارسائيلو و تريي
ته هرك ى كوو ،او موږ و همدې جګړې ته چي له ډېري مودې ئې په انتظار يك وو ،ښه راغ ى وايو ،وروستۍ شېبې
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رارسېدونيك دي ،او هغه جګړه چي موږ به ارسائيل پكښي له منځه وړو راورسېده) .مرصى ولس مرش جامل
عبدالنارص
په همدې ور جامل نارص د ملګرو ملتونو د بېړنۍ قوې ېا ) ( UNEFڅخه و غوښتل چي له سيناى پينينسوال او
غزې تراډي څخه ووزي ،د ملګرو ملتونو رسمنيش جرنال  U-Thantموافقه و كړه چي په رسمي ډول به د مې پر
اتلسمه خپلو پوځونه له سيمي بايس.
څېړونيك نظر وركوي چي جامل نارص عقېده درلوده ،چي د ملګرو ملتونو پوځونه به له سيمي و نه وزي ،او دا به
دده لپاره يوه بهانه وي چي جګړه و نه كړي.
د همدې كال د مې پر درويشتمه نارص د ارسائييل ترانزيت د تړلو امر وكړ ،او په همدې ترتيب متحداېاالت په
هغه ژمنه يك چي و ارسائيلو ته ئې د اوبو رسولو د الرو د ازادى په اړه وركړې وه ،پاته راغلل.
دا چي جامل نارص رښتېا غوښتل د ارسائيلو رسه جګړه و نښلوي ،په دې اړه بيال بيل نظرونه موجود دي:
)(Avi Shalaimچي د منځني ختيځ د چارو څېړونىك وو ،وايئ چي جامل عبدالنارص هيڅكله نه غوښتل د ارسائيلو
رسه جګړه و نښلوي ،بليك هغه به د شوروي اتحاد د مانورو او هم د سورئې دغوښتني په خاطر دا ډول ويناوي كولې.
او يو بل څېړونىك ) (Michael Orenبېا څرګندوي چي شواهد ښئي چي جامل عبدالنارص په رښتيني توګه غوښتل
د مي په اته ويشتمه حګړه پيل كړي ،خو ارسائيل په دې راز پوهيد ي او موضوع ئې د امريكا تر ولس مرش جانسن
پوري رسولې وه ،جانسن د شوروي اتحاد صدراعظم كاسيګني ته تيليفون كړى او د جګړې د بدو عواقبو په اړه ئې
اخطار ور كړى وو ،او كاسيګني ئې دې ته و هڅاوه څو جامل نارص له همدې جګړې را وګرځوي.
د روانو حاالتو په ترڅ يك د اردون پاچاملك حسني د مرص رسه يو تړون السليك كړ چي د جګړې لپاره ئې د اردون
تېارى څرګنداوه ،ملك حسني هم پخپله يوه بېانيه يك دا جملې وييل وې:
(د مرص ،اردون ،سورئې او لبنان رستېري د ارسائيلو له رسحدونو رسه مېشت دي ،څو ارسائيلو ته غاښ ماتونىك
ځواب وركړي ،موږ يوازي نه يو ،بليك د عراق ،الجريا ،كويټ ،سودان او ټول عرب ملت رستريي له موږ رسه دي،
موږ به نړۍ حريانه كړو او و به ښيو چي عرب څومره يو موټي دي).
عراقي ولس مرش رحامن عارف هم يوه بېانيه وركړې وه چي د ارساييلو پر ضد ئې د جګړې اخطار په ډاګه كاوه.
له ارسائيلو رسه د متحدو اياالتو مرسته همدايس روانه وه ،او ګامن كېدى چي ارسائيل به دا جګړه ګټي ،خو د عريب
هيوادونو په تېره بېا سورئې ،مرص ،او عراق وسلو چي د شوروي اتحاد په وروستۍ تكنالوجي سنبال وې دا حس
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شنډاوه ،ارسائيلو د كاغذ پر مخ ويل چي د الوتكو شمېر ئې د مرص او سورئې تر هغو اوړي ،پدايس حال يك چي
مرص د هغه مهال تر ټولو پرمختليل الوتيك  Mig-21درلودې.
عامو ارسائيلو او يهودو او ددوى لوړ رتبه غړو ګامن كاوه او په دې اند وو چي ارسائيل به ماته خوري ،نو مخيك تر
جګړې ئې ال په سلګونو قربونه د تالبيب په پارك يك كيند ي وو.
ارسائيلو پر خپلو اپوزيسيونونو ږغ و كړ چي د پوره يووا ي لپاره دي په حكومت يك برخه واخيل،اپوزيسيونونو د
ارسائييل حكومت دا پرېكړه ومنل او ډيرو ګوندونو يو پراخ بنسټه حكومت جوړ كړ.
كله چي څرګندېدله مرص بريد كوي ،نو تر مخه ئې ارسائيلو بريد پيل كړ ،دوى دا جګړه د  0698كال د جون د
مېاشتي پر پنځمه نېټه پر مرصېانو پيل كړه  ،يوازي ئې د جګړې په لومړيو شپو ورځو يك  411الوتيك له منځه
يووړې ،ارسائييل ځواكونو په خپلو چټكو عملېاتو يك سېناى پينينسوال او غزه تراډه هم كالبنده كړه ،د جګړې په
لومړۍ ور اردوين توپخانې پر بيت املقدس ډزي پيل كړې ،خو د ارسائيلو لومړي وزير Levi Eshkolد اردون
ولس مرش ملك حسني ته خربدارى وركړ چي د جګړې له ډګره لريي و اويس ،د خربداري تر اورېدو وروسته ملك
حسني هم له جګړې وېره درلوده ،او د جنګ له صحنې راووت.
د جګړې له ډګره د اردون په وتلو ،ارسائيلو له موقع ګټه پورته كړه ،غريب بانك او بيت املقدس ئې هم محارصه كړ.
د سورئې توپخانې د ګوالن له لوړو څخه پر شام ي ارسائييل سيمو خپيل ډزي پيل كړې ،خو بل لوري ته مرص له
ارسائيلو رسه يوې معاملې ته ورسېد ،كله چي ارسائيل د مرص له لوري پر ارامه سو ،نو ئې تصميم و نېاوه چي د
ګوالن لوړې الندي كړي ،د ګوالن د الندي كېدو پر رس د ارسائيلو حكومت او اپوزيسيونونو پر دې موافقه نه درلوده،
په ځانګړې ډول موشېدايانوMoshe Dayan .
ملګرو ملتو ارسائيلو ته ګوته ځنډلې وه چي اوربند ته به چمتو كيږي ،او هغه وو چي د جون پر يولسمه ارسائيلو پر
اوربند موافقه و كړه .د ملګرو ملتونو د پر له پسې معاهدو په لړ يك  242منرب معاهده هم صادره سوه ،چي په جګړه
يك شامل هيوادونه ئې د همېشنۍ سو ي و خربو ته رابلله ،او هم ئې وييل وو چي ارسائيل به له ټولو هغو سيمو چي
په همدې جګړه يك ئې الندي كړي دي ،وزي.
په حقيقت يك همدې جګړې په منځني ختيځ يك د واك بيالنس ته تغري وركړ ،ارسائيلو د  0647كال په تناسب څو
ځله زېايت سيمي الندي كړې ،لكه د سيناې پينينسوال لويه دښته ،د ګوالن لوړي ،غريب بانك او ځيني نوري سيمي.
د مرص ولس مرش جامل نارص چي له  ۹۱۶۹څخه تر  ۹۱۱۱پوري ئې واكمني و كړه او په مرص يك ئې د برتانيې ۱۸
كلنه واكمني پاى ته ورسول.
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د مرص ولس مرش جامل نارص چي د عريب نړۍ مرشي ئې هم په غاړه درلوده ،پر دې وېاړ كاوه چي څنګه ئې په
 0609كا ل يك و ارسائيلو ته چي د فرانسې او برتانيې ښكاره مالتړ وررسه وو .ماته وركړه ،خو دا ځل يي له ارسائيلو
رسه د متحدو اېاالتو د پوځي مالتړ له كبله هييل رښتيني و نه ختې.
د ځينو څېړونكو لكه فواد عجمي له نظره دې جګړې ددې پر ځاى چي فلسطيني عربو ته نېكمرغي په الس وركړي،
بدمرغي ئې وركړه .په زرګونو عرب فلسطينېان ئې د ارسائيلو تر ولكې الندي راوستل ،او په منځني ختيځ يك ئې
ځيني پاروين په وجود راوړې.
د الفتح په نامه سازمان چي په فلسطني يك ئې د پام وړ برېاوي تر السه كړيدي ،په  0608كال او د  PLOېا د
فلسطني د خپلواكۍ سازمان په  0694كال يك تاسيس سول ،چي ددواړو ګوندونو مرام د ارسائييل حكومت شنډول
او د فلسطيني هغې واك ته رسول وو.
د عربو او ارسائيلو تر منځ د شپږ ورځنۍ جګړې وروسته احمد شكايري  Shukairyچي د فلسطني د خپلواكۍ د
سازمان مرشي ئې كوله له واكه ګوښه او اوسنى مېړىن مرش يارس عرفات ئې د مرش په توګه و ټاكل سو ،ېارس عرفات
چي په رښتيني ډول ئې د فلسطينېانو مالتړ درلود ،په منځني ختيځ يك د يوه رښتيني او پېاوړي اتل په توګه تر دې
مهاله سامله رهربي كوي،
د فلسطني د خپلواكۍ سازمان د فلسطينېانو د يوازين ګوند په توګه د ټولو عريب هيوادونو لخوا په رسميت و پېژندل
سو .خو ارسائيلو په ټينګه له نړۍ څڅه د همدې سازمان د نه رسميت پېژندين غوښتنه درلوده ،د ارسائيلو يوازىن
دليل چي و ي دا سازمان ګواښي دا وو چي نوموړي سازمان ترهګر فعاليتونه رس ته رسوي ،هغه يهود چي په 0608
كا ل يك ئې دې سيمي ته كډي راوړي دي ،شړي او په مرامنامه يك ئې د ارسائيلو د له منځه وړلو ماده وجود لري.
ارسائيلو په راوروسته يك څرګنده كړه چي په حقيقت يك ئې غوښتل له بيت املقدس پرته نوري ټو ي سيمي د
عرب ګاونډېانو رسه په سوله ايز ډول د تړون له مخي و سپاري ،خو ددوى په وېنا سيمه ايزو نېشليستانو د غريب
بانك او د ګوالن د لوړو په اړه هم غوښتني درلودې.
د فلسطني او ارسائيلو تر منځ ددې سرت بحران د له منځه وړلو لپاره نو اوس د پالنونو وركول پيل سولYigul ،
Alonخپله يوه طرحه چي د  Alon Planپالن په نامه ېاده سوه وړاندي كړه ،دې طرحي پر ارسائيلو ږغ كاوه چي د
غريب بانك رسه پرتې خپيل سيمي دي و فلسطني ته وسپارل يس.
ددې پالن برسېره په سيمه يك پرتو ځينو يهودانو هم په مخامخ ډول ددواړو خواوو ناسته او د موضوع حل حتمي
ګاڼه .ځكه نو د سودان پالزمېني خرطوم رس مرشيزه چي يو غولونىك پالن وو ،د  0698كال په اګست او سپتمرب يك
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جوړه شوه ،چي دا رسمرشيزي ددواړو خواوو تر منځ د خربو اترو ور وتړى ،او په هيڅ ډول ئې د ارسائيلو په رسميت
نه پېزندل نه منل.
يوه بله معاهده هم په  0680كال يك د ملګرو ملتونو لخوا خپره سوه ،چي د  Zionism is Racismېا صهيونيت
نژادي تبعيض دى ،په نامه ېاده سوه ،دې معاهدې پر ارسائيلو ږغ كاوه چي له خپيل سيمي دي هغه بنېاد ګراېان
چي د مېشته كېدين مخالفت كوي و شړي.
په ارسائيلو يك په  0688كال يك د  Licudليكود ګوند په واك ته رسېدو رسه د مېشته كيدين پراختېا رسمي بڼه
غوره كړه ،او ارسائيلو له هغه مهاله بېا تر همدې پاڼي تر ليكلو په فلسطيني سيمو يك د يهودانو پر مېشتېدو ټينګار
كوي ،يوازي په  2111يم كال يك  22111تنه ارسائيلېان په غريب بانك او غزې تراډه يك ځاى پر ځاى سويدي .او
شل زره تنه نور ئې د بيت املقدس او د هغه په شاوخوا سيمو يك مېشت سويدي ،او تر پنځلس زره زېات يهود د
ګوالن په لوړو يك مېشت سويدي.
مرصي ولس مرش جامل نارص د ارسائيلو او مرص تر منځ اوربند مات او پر سويز كانال ئې بريد و كړ ،دې جګړې په
يوه دايس مهال يك صورت و نېاوه چي د ارسائيلو لومړى وزير  Levi Eshkolمړ ،او  Gulda Meirګولدا مري يې د
ځاى ناستي په توګه ټاكل سوى وو ،دا جګړه هم د دواړو هيوادونو تر منځ د يوې خونړۍ جګړې په توګه ثبت سوېده،
ډير څېړونيك په دې اند دي چي په همدې جګړه يك د بم غورځونكو الوتكو پيلوټان شوروي االصله وو ،چي د شوروي
اتحاد له لوري و جامل عبدالنارص ته رالېږل سوي وو.
د متحدو اېاالتو دفشار له امله چي پر ارسائيلو ئې وارد كړ ،دواړه لوري و يوه اوربند ته رسه و رسېدل ،او هم ئې و
منله چي د ملګرو ملتونو  242منرب معاهدې ته غاړه ايږدي.
د عريب نړۍ يوه نامتو او ننګېاىل مرش جام ل نارص هم په ناڅاپي ډول له دې نړۍ سرتګي پټي كړې ،او ځاى ناستي
انور سادات اوس د مرص مرشي په غاړه واخيسته ،د انور سادات تګالره د ارسائيلو په اړه دايس وه چي له دوى رسه
ئې نسبي سوله غوښته ،او په تدريجي ډول ئې د فلسطيني سيمو څخه د ارسائيلو وتل غوښتل.
متحدو اېاالتو او ملګرو ملتونو د ارسائيلو د لومړي وزير  Levi Eshkolتر منځ منځكړيتوب كاوه ،خو مثبته پايله ئې
و نه درلوده.
د مرص د ولس مرش انور سادات غوښتني ورو ورو د جګړې د پيل كېدو په اخطار تبديلېدلې ،خو د ارسائيلو رسسخت
صدراعظم ګولدامري هيڅكله دا نه منله چي د ارسائيلو پوځېان به د فلسطيني ښارو څخه وزي.بليك هغه به ويل
چي د فلسطني او ارسائيلو تر منڅ د سو ي دداميي تړون تر السليكېدو وروسته به ارسائييل ټولګۍ له فلسطينه
رابايس.
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د عرب هيوادونو او پخپله مرص و مرصي ولس مرش ته په ډاګه كوله چي ارسائيل په پوځي لحاظ تر مرص تكړه دي،
تر هغه مهاله چي مرص پخپل اردو يك اصالحات را نه و ي ،جګړه به ونه ګټي ،نو انور سادات هم غوره و ګڼله چي
جګړه د عرب مرشانو تر ليدين كتني پوري و ځنډوي.

د اكتوبر جګړه :Yom Kippur War
تر يو لړ زېاتو ناندريو وروسته د  0681كال د اكتوبر په مېاشت يك مرص او سورئې د ارسائيلو پر ضد يوه بله جګړه
ونښلوله ،او دا جګړه د ارسائييل لومړي وزير ګولدامري لخوا د انور سادات د هغه وړانديز تر ردولو وروسته پيل سوه
چي د مهاجرت په اړه ئې د مذاكرې غوښتنه څرګندوله.
د اكتوبر پر شپږمه چي يهودان ئې  Yom Kippurبو ي ،او ددوى لپاره يوه ځانګړې سپېڅيل ور ده ،مرصي پوځي
ټولګۍ له سويس كاناله تېري سوې ،كه څه هم پخوا لدې انورسادات دوه ځله د جګړې د پيل په اړه خربداۍ ور
كړى وو ،خو څه پېښ نه سول ،ځكه نو ارسائييل مرشتابه هم د مرصي بريد په اړه ګامن نه كاوه ،خو د بريد په ور
رارسېد ي استخبارايت خربونو ګولدامري او د ارسائيلو ددفاع وزير داېان Dayanحريان كړل.
زېات شمېر مرصېان د سويس كانال پر شاوخوا راټول شوي وو ،ارسائييل ځواكونه هم رسه راټول او يو ځاى سوه ،تر
څو د راپېښ اړودوړ مخه و نييس ،خو خرب نه وو چي ټانكونه او زېايت درنې وسلې ئې تر مخه ال د مرصي پوځېانو په
الس كښېوتيل دي.
د ارسائيلو رسه په جګړه يك د زېات فشار له امله  211ارسائييل ټانكونو د ګوالن لوړي پرېښودې ،او پر شاتګ ئې و
كړ ،كله چي مرصېان له سويس كاناله تېر سول ،نو سورېې هم د پينينسوال تراډه چي له السه ئې وركړې وه ،بريته په
الس راوړه.
د ارسائيلو يو جرنال اېريل شېرون چي د ارسائيلو اوسنى لومړى وزير دى ،په همدې جګړه يك يو مهم رول لوبوىل
وو.
جګړه د متحدو اېاالتو د زېات فشار له امله ودرېده ،د جګړې په پاى يك معلومه سوه چي دواړو خواوو ته زېات
ځاين او ما ي زېانونه اوښتي دي ،د مرص د مړو شمېر  7011تنه او د ارسائيلو هغې 2011تنه و ښودل سو.
د جګړې په پاى يك د ارسائيلو لومړى وزير ګولدامري و استعفاكولو ته مجبور سو ،چي له استعفا وركولو وروسته ئې
Izhak Rabinاسحاق رابني ،چي په متحدو اېاالتو يك د ارسائيلود سفري هم تېر سوى وو ،د لومړي وزارت په ګدۍ
كښېناست.
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د متحدو اېاالتو د باندنيو چارو د وزير له هڅو رسه سم و منل سوه چي ارسائيل به د سيناى پينينسوال د ځينو برخو
څخه وزي ،خو د ارسائيلو د ښى اړخه اپوزيسيون مرش  Menhaem Beginله سيناى پينينسوال څخه د ارسائييل
پوځېانو د وتلو سخت مخالف كاوه ،كه څه هم چي انورسادات او د ارسائيلو لومړى وزير Menahem Beiginپه
0687كال يك د  Camp Davidتړون السليك كړ ،چي په  0686كال يك ئې د سو ي د تړون لپاره الر هواروله.

په لبنان يك د  0672كال جګړه:
په  0681يم كال يك د فلسطني د خپلواكۍ سازمان غړي او جنګېا ي و لبنان ته راغلل ،او لبنان ئې خپل مركز و
ګرځاوه ،تر څو له هامغه ځايه پر ارسائييل سيمو خپل بريدونه تر رسه كړي ،سورېاېان د  0689كا ل په لومړيو يك و
لبنان ته داخل سوي وو.
خو د ارسائيلو لومړي وزير د فلسطني د خپلواكۍ سازمان پر همدې عمل خرب او په  0672يك ئې پرې حمله و كړه،
څو له هغه ځايه د فلسطني د خپلواكۍ سازمان جنګېا ي و تونيس ته والړل.
دا هڅه د ارسائيلو ددفاع د وزير اېريل شېرون وه چي غوښتل ئې د فلسطني د خپلواكۍ سازمان له منځه يويس ،په
لبنان يك تر ډېره وخته د ارسائيلو او فلسطيني سازمان تر منځ جګړه روانه وه ،خو په وروستيو يك ارسائيلو له لبنانه
خپله پښه و ايسته ،خو له وتلو رسه سم ئې د ارسائيلو پر ضد د حزب الله ډله جوړه سوه.

لومړۍ انتفاده او اوسلو تړون:
كله چي د فلسطني د خپلواكۍ سازمان لږ ضعيف كړل سو نو فلسطينېانو كوښښ كاوه څو په نيول سوو سيمو يك
خپل رسنوشت او واك چاري پخپلو السونو يك واخيل.
د  0687كال په لومړيو يك په غريب بانك او غزه تراډه يك د ارسائييل ظلمونو په وړاندي سرت پاڅون وسو ،چي د
انتفادې په نامه و نومول سو ،د خليج تر جګړې وروسته او د شوروي اتحاد تر ټوټه كېدو وروسته د متحدو اېاالتو او
نړيوا ي ټولني پام منځني ختيځ او په تريه بېا د فلسطني او ارسائيلو تر منځ سو ي ته راواوښت.
په  0661او  0660مو كلونو يك د فلسطني د خپلواكۍ سازمان او ارسائيلو د اوسلو اعالميه ېا Oslo Declaration
of Principlesاو د اوسلو لنډمهاله تړون يا The Oslo Interim Agreementالسليك كړ ،او همدا ډول په ۹۱۱۹كال
يك د ارسائيلو او اردون تر منځ هم د سو ي تړون السليك سو.
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د  P.L.Oاو ارسائيلو تر منځ په اعالميه يك راغيل وو چي د 0669كال له مخه به ارسائيل د غزې له تراډي او غريب
بانك له ډيرو ښارو راوزي .د 0669م كال په رارسېدو رسه چي ارسائيل له همدې سيمو راووتلل.
تقريبا %68په سلو يك فلسطينېان چي په همدې سيمو يك اوسېدل ،تش په نامه تر فلسطيني قانون الندي وو .خو
هغه ساحه چي د فلسطني ميل واكمنۍ ېا  Palestine National Authorityاداره كول ،په ټوليز ډول %7په سلو
يك وو.
د 0669كال د جنوري په مېاشت يك په غزه او غريب بانك يك مېشتو فلسطينېانو يوه مقننه قوه و ټاكل،چي
يارسعرفات ئې د فلسطني د مرش يا رئيس په توګه و ټاكه.
د فلسطيني دولت مرش سپني ږيرى يارس عرفات چي د ژوندانه په هره شېبه يك ئې له فلسطيني حقوقو دفاع كړې
او د ارسائييل ځواك په وړاندي د سپر په شان والړ دى.

دوهمه انتفاده:
د مېشته كېدين په اړه د فلسطني او ارسائيلو تر منځ خربي اتري د 2111م كال په جوالى يك پاى ته ورسېدې،
فلسطينېانو ټينګار كاوه چي ارسائيل دي هغه كډوالو ته چي و ارسائييل سيمو ته راستنېدل غواړي ،اجازه وركړي،
او په دې كار يك د فلسطينېانو موخه دا وه چي په ارسائيلو يك د فلسطېنېانو ټولني جوړي كړي ،خو ارسائيلو ددې
كار مخالفت كاوه ،او هم ئې په څو مهمو فلسطيني سيمو خپل كنرتول غوښت
د فلسطېنېانو پاڅون د 2111م كال د سپتمرب په 27مه هله زور واخيست چي ارسائييل وزير ايرېل شېرون په بيت
املقدس يك د مسجد اقىص څخه ليدنه كوله .د فلسطيني وګړو دا دوهم سرت پاڅون هم د ارسائيلو ځواكونو له خوا
د فلسطينېانو د كورونو د نړولو او پر هغو د ظلمونو په نتيجه يك رس را پورته كړي ،چي ددوهمي انتفادې په نامه
و نومول سو.
د فلسطني او ارسائيلو تر منځ د سولې راوستلو په بهري يك د تابا يا Tabaپنامه خربي اتري هم و سوې ،او په دې
خربو اترو يك فلسطېنېانو د متحدو اېاالتو د ولس مرش بيل كلننت هغه پالن چي د مېشته كيدين لپاره جوړ سوى
وو ،رد كړ.
تر دې مذاكراتو وروسته ارسائييل لومړى وزير يهود بارك چي د همدې پالن په پروسه يك ئې مهم رول درولود ،په
ارسائييل ټولټاكنو يك ماته و خوړه او پر ځاى ئې اوسنى لومړى وزير اېريل شېرون و ټاكل سو.
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د متحده اېاالتو د زېاتو هڅو رسه رسه چي غوښتل ئې دوهمه انتفاده ارامه كړي ،دا انتفاده تر 2112كال پوري
راوانه وه.
د  2110كال د سپتمرب يولسمي ،د فلسطني او ارسائيلو تر منځ تاو تريخواىل ال زېات كړ ،عرب هيوادونو غوښتل په
ټوليز ډول د فلسطېنېانو دفاع و كړي ،خو له بل لوري متحدو اېاالتو په لبنان يك د حزب الله او په فلـسطني يك د
حامس مذهبي ډول فعاليتونه تر خپيل پوره څارين الندي راوستيل وو ،هغې مظاهرې چي د القاعده ډ ي د مرش
اسامه بن الدن په پلوي جوړه سوې وه ،د فلسطيني مذهبي ډلو پر سېاست بېله اغېزه وكړه.
ارسائيلو د  2111كا ل د جنوري په درميه په وسلو بار هغه بېړۍ چي و فلسطني ته پر الره وه ،و نيول او شواهدو
وروسته څرګنده كړې وه چي نوموړې كښتي د ايراين دولت لخوا و حزب الله ته لېږل كېده.
همدې پېښو ته په كتنه ،متحدو اېاالتو او اروپايئ ټولني و ارسائيلو ته واك وركاوه ،چي د فلسطني دولت پر ضد
اقدامات و كړي .ارسائيلو هم دا ډول اقدمات پيل كړي او بې ګناه فلسطېنېان ئې سخت و ځپل ،پر فلسطيني سيمو
ئې يرغلونه و كړل او د فلسطيني دولت مرش ېارس عرفات ئې پر خپل هستوګنځي Ramalahيك نظر بند كړ ،خو د
ارسائيلو دې بې رحامنه اعاملو كله د فلسطېنېانو سپېڅلې عقيده او خپلوايك غوښتونيك روحيه اړوالىسواى،
فلسطېنېانو هم له خپلو بريدونو الس وانه خيست او ځان مرګي بريدونه ئې تر رسه كړل.
د سعودي د سو ي تړون او د فلسطيني دولت د رسميت پېژندين معاهده:
د سعودي ملك شهزاده عبدالله هم د فلسطني او ارسائيلو د اوږدمهاله ناورين د پاى ته رسولو لپاره يو وړانديز چي
Saudi Peace Proposalنوميږي ،وړاندي كړى دى ،دا طرحه د فلسطيني سيمو څخه د ارسائيلو د وتلو اوهم د
مهاجرت پر رس موضوعاتو متمركزدى ،او د عرب رسمرشيزي ېا Arab Leagueتر غونډي وروسته منل سوى دى.
د 2112كال د مارچ پر دولسمه د ملګرو ملتونو د امنيت شورا 0168منرب معاهده صادره كړه ،چي يو ځل بېا ئې له
دواړو خواو څخه د بريدونو پاى ته رسول غوښتل ،دې معاهدې هم د ملك عبدالله د پالن ېادونه كړې او په لومړې
ځل ئې د فلسطني دولت د جوړېدو ژمنه كړې وه.

د فاعي دېوال ياOperation Defence Wall:
پدايس حال يك چي په ارسائييل سيمو يك ځامنرګو بريدونو خپل اوج ته ځان رساوه ،يارس عرفات پر فلسطېنېانو ږغ
وكړ چي له دې ډول ځان مرګو بريدونو څخه دي مخ و ګرځوي.
منځني ختيځ ته يو ځل بېا د جرنال زيني په راتګ رسه دې ډول بريدونو زور واخيست ،د Nethanyaد پارك په
هوټل يك يوه ځان مرګي بريد چي د يوې ښځي لخوا تر رسه سو28 ،تنه ارسائيلېان ووژل .ارسائييل حكومت هم ددې
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بريد په ځواب يك پر فلسطيني سيمو بريد وكړ ،په رام الله ،نبلس ،جنني او تولكرم ښارونو يك ئې ډيري بې رحامنه
وژين وكړې ،ښوونځى او دولتي تاسيسات ئې وران او د عامه خلكو ډېر كورونه وران كړل ،په سلګونوتنه بې ګناه
ښارېان ئې په شهادت و رسول ،د بريدونو پر مهال د ارسائيلو يوه وياند وييل وو چي يوازي يې په جنني ښار يك
01تنه فلسطيني جرناالن په شهادت رسو ي دي.
ارسائييل پوځېانو د الفتح سازمان مرش  Marwan Barghoutiژوندى په الس غوښت چي ددوى له نظره ئې په ډيرو
ترهګرو پېښو يك الس درلود.
د ارسائييل پوځېانو دا بريدونه چي د دفاعي دېوال پنامه ېادسوي دي ،دوى ته دا په ډاګه كړه چي په وسله وال
ډول به دې پېښو او ناورين ته پاى ورنه كړي ،بليك ال به د سو ي پروسه و پاى ته و غورځوي.
په عريب نړۍ اومسلامنو هيوادو يك تر زېاته حده ارسائييل ظلمونه غندل كيږي ،د اپريل پر  06مه د امنيت شورا
 0410منرب معاهده صادره كړه او پخپله دې معاهده يك ئې د يوې پالوي ټاكل غوښتل چي د فلسطني او ارسائيلو
تر منځ ددې ناتار په حقيقت ځان و پوهوي ،ارسائيلو لومړى دا معاهده و منل خو راوروسته ئې د همدې پالوي پر
جوړښت او تګالره نيويك و كړې او هغه ئې رد كړل.
د امريكا اوسني ولس مرش جورج واكر بوش ددې لپاره چي پر عراق د بريد پر ضد د مسلامين نړۍ پاڅون راپورته
نيش ،و غوښتل د فلسطني او او ارسائيلو ترمنځ په دراماتيك او بېړين ډول سوله رامنځته كړي ،د همدې سو ي لپاره
ئې د 2112كال د مى په مېاشت يك ارسائييل لومړى وزير اېريل شېرون سپيني ماڼۍته و غوښت ،تر څو د منځني
ختيځ په اړه وررسه وږغيږي ،ددوى د غونډي پر مهال خرب راورسېد چي د حامس مذهبي ډ ي په ارسائيلو يك يوه
لويه چاودنه رس ته رسولې ده ،شېرون هم د خرب تر اورېدو وروسته د خپل هيواد په لور ستون سو او دا خربي
همدايس بې پايلې پاته سوې.
د مى په مېاشت يك پر فلسطيني مرش يارسعرفات هم فشار زېات وو ،څو هغه ئې ددې مېاشتي په پاى يك د
Basic Lawيا انتقا ي ادارې اسايس قانون توشېح كولو ته و هڅاوه .د فلسطني لپاره دا اسايس قانون د اسالمي قانون
يا رشيعت پر اصولو والړ دى.
د 2112كال د اګست مېاشت ته په كتنه ،دا مېاشت په ځانګړي ډول د فلسطني او ارسائيلو تر منځ د تاوتريخوا ي
مېاشت وه .په ارسائييل سيمو يك فلسطينېانو مرګوين بريدونه رس ته رسول ،او په ځوابيه عملېاتو يك ئې ارسائيلو
پر فلسطينېانو له ځميك نه ځميك ته توغندۍ توغولې.
په همدايس يوه پېښه يك ارسائيلو په فلسطني يك د حامس د مذهبي ډ ي مرش  Salih Shehadehهم په شهادت
و رساوه ،چي تر شهادت وروسته ئې Muhammad Deifو ټاكل سو.
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