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سةعاتصک ثصش أاطةياندن أصکةووتن نصوان أصکخراوي فةتح وبزووتنةوةي حةماسي  ئيسلمي  بؤ دةستطصأانةوةو مةحدوديةتکردن25/6أؤذي يةک شةمة

ضالکييةسةربازيةکان لةبةرامبةرئيسرائيل و دؤزينةوةي ميکانيزمصک بؤ بةرخوورو کارکردن لةطةپ دةوپةت  ئةيهودئةيةرد،ئةوهةواپةميدياکان جيهان

سةرقاپ کرد کةهصرشکراوةتةسةرستوونصکي ضاوودصري هصزةکان ئيسرائيل لةسنووري غةزةوسةربازصکي ئيسرائيلي لةليةن ضةکدارةکانةوةبةبارمتة فأصندراوة،

ي کوشتن جةمال ين قةسام ثصي هةستاوةوکردوويةتيةضالکي خؤي،لةبةرامبةرکاردانةوة اس کةتيبةي  عصزةد ي حةم ةباپي سةرباز ارة ک ن بؤئةم ک دةستبد

ن باج ة کةزؤرتري ن طؤأةثانةک ان خستةوةنصوا ي تووندووتيذيةک صکي د ن ،جار دمان ئيسرائيليةکا ي بوؤر ي أابردووکةوتةبةرئامان ان کةمانط ئةبوسةمهد

ولصکةوتةي قوربانيةکان بةرخةپکي سڤيل وبصطوناهي هةردوولدةکةوصت،لةکاتصکدابةرةونائارامي بردن ئةم أةوشةلةقازاني هاوولتيان فةلةستين نية،

کان  ي تري 25/1کةلةهةپبذاردنة ي و هةلومةرجصکي ثأقةيراناوو ي زياتري  ئيدار وهاتن حةماس بؤناوثرؤسةي سياسي تاکات ئةم أووداوةلةطصذاو

ي سةرنةکةوتووةبؤدةسةلت کي دووبارة ة نةک ضالکي سةربازي،مانؤأص ارةش کةکاري تيؤروفأاندن دةطرصتةو ري دةذين،دةستبدن بؤئةم ک ئابپووقةي ئابوو

ي لةساپي   ي ئيسرائيل صؤي  فأاندن وبةبارمتةطرتن لةسةر سةرباز تاقيکراوةتةوة،کةدةرئةنامةکةي 1994سياسي فةلةستينيةکان،ضوونکةهةمان سينار

ة.                                        لةهةپمةتصکي  سوثاي  ئيسرائيلدا دةستةي أفصنةران وسةربازي بةبارمتةطياولةکاناري غةزةکةوتنةبةربؤردومان وکوشت   

ة کان خوارتةمةن اد کردن طياو ماس لةمةأئاز اکان حة يشان نةداوةبؤداو ي ث يض ئامادةييةک ة ه م بةوکار ا بؤوةل ةي ثؤزةتيفانةد يل لةکاردانةو ئيسرائ

هةذدةساپ،بةپکوبةثصضةوانةوة سوثاکةي بةرةو کةرت غةزة ملي ناوةو،تائةوةي  دةيةوصت فشارةکان بؤسةروولت سوريا ضأبکاتةوة،ضاودصران سياسي ثيان

ة بة کردن سةرباز ي کةأاستةوخؤلةئازاد ؤماري سورياباتةذصرئةوکاريطةرة ک ک ي سةرؤ ، بةشارئةسةد ي فشارةکان ت لةأصطة ل دةيةوص وايةئيسرائي

ي ثرؤذةي ي بردنةثصشةوة نن کةخاليدمةشعةل يةکصک لةسةرکردةدياروبةرجةستةکان حةماس ودذ ي دةبي بارمتةطياوةکةهاوکاربصت،ضونکةئيسرائيليةکان وا

  ةئاشتييةلةطةپ ئيسرائيل ، نيشتةجص وطوصطري ديةشقي ثايتةخت سورياية                                                                                                

حةماس لةکاتصکدابانطةشةوکاربؤئةوةدةکات لةطةپ أصکخراوي أزطاريوازي فةلةستي فةتح،بضصتةناوثرؤسةي  ئيداري ودةوپةتةوة،بةلم لةطةپ بةردةوام بوون

ي کةزياترلةنيوسةدةيةقوربان ي فةلةست ن خةپک نة بةماپوصرانيةکا ة، درصذةدا صکي ئيسلميةو ن حزب ي ئؤثؤسيسصؤ ن بةعةقپ وشم وکارکرد لةدرو

ئةوهاوکصشةسياسييةئاپؤزةن،دةبصت حةماسي ئيسلمي لةوةبطات کةناتوانصت لةليةک  بانطةشةي دةوپةتداري وحکومةت قانون بکات لةليةکي تر ثشتيوان

   لةتيؤروأفاندن وبةبارمتةطرتن بکات،،ئةمأؤهاوکصشةي سياسةت نصودةوپةت بؤشايي ئةوةي تيانةماوة بة مصنتاليتصت ئيزديواجيةت ودووفاقي کاربکرصت


