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   فتح و حماسگىفلستين و جن
  

 فاتح بھرامی
دواى .  دوو هفتى ڕابردوو ئوزاعى فلستينى خست ناو دەورەيآي تازەوەڕوداوەآانى
ى نيوان فتح و حماس، سرنجام حماس  ل ڕووبڕوو بوونوەو آيشم آشگچند مان
آۆنترۆلى خۆيوە و ير آرد و خستي ژر داگ غزە ى ل آنارىتى فتح دەسىبنكآان

وەشانوى آابينى عباسيش همحمود .  غزەداىرت بسر آنارگ بتواوى دەستى
. ابينيآيى ترياندو و سالم فيازى برپرس آرد ل دامزراندنى آگ ڕائيسماعيل هنيى

يشت آوتايى خۆى، ئيستا ب گ ىتى هاوپيمان دەوىبم شوەي تمني س سا
 حماس و فتح ىحكومتآاندا و  آنارى باشور  عملى ل هريك ل غزە

 فلستين تا دێ ى خلكسرەو برەى ببارودۆخى فلستين ئالۆزتر و ژيانى  شرايتئم . دەسالتدارن
  .يارتر دەآاتناد
  

وە ڕاستلستين و دەورى بزووتني فشتوندڕەوەآانآ   
ئم .  فلستيندا دامزراندنى دەولتى سربخۆى فلستينى آشىل چارەسرآردنخالى بناغيى 

ستا بووني نيئ تدادەول ناوچ دەرچوونى ئسرائيل لب ب يوەستپ تم دەولزراندنى ئير گو دام
 ى سربخۆىبمانايآى تر دامزراندنى دەولت. وە و برەسميت ناسيني دەولتي فلستينآراوەآان

ستينلوان ئيسرائيل و هيزەآانى فوتنى نكر ويستى بستين پلف .ب ند ورچى بستا هم تا ئ
ل واقعدا .  داوەىئسرائيل تك ئاشتيخوازان هبووە نآانىستاو دانلپرۆسىيك ربستك و قول و قرا

رتوە،پش شرت و ئيمكانبوونى ئاشتى نوان ئيسرائيل و فلستين و گئوەندەى ب ئيسرائيل دە
تى فلستين، خستن آنارەوەى بزووتنوە قومپرست و ديني ڕاستەوەآان ل خودى دامزراندنى دەو

   .ئيسرائيلدا
رە لبردەم گ و ل سرووى هموويانوە حماس رلاليآى ترەوە،ل فلستيندا ئيسالمى سياسى

اى دانوستان و گتى سربخۆى فلستين ل رو وات دامزراندنى دە داچارەسرى آشى فلستين
ني، دەليلآشى بۆ ا چارەيآيشى گهيچ رر بب و حماس نايوێ آشى فلستين چارەس. ئاشتيوە

حماس ئيوێ . نى ئيسرائيل و قايل نبوونيتى ب دانوستان و ئاشتىزۆر ب ڕۆشنى بڕەسميت نناسي
  . ئيسرائيلبب بوونىيآى ئيسالمى دابمزرن گآۆمل
ري وەآان ل هردوو الدا رگ’ن، دەورى بزووتنوە ديني ڕاست توندڕي، لسر آشى فلستي پبم 

ردەم چارەسبلبارودۆخى ج ميشو ه آشرى آفرەتى دينى زيندوو و آرنگى ودوشمنى و بوەى ندن
رتنى ئو گ زيندوو ڕابۆ دەورى برك دەبينن  لسر ئاشتى  دادانوستانڕكوتن ورن و ل بارودۆخى ڕادەگ

ن .بارودۆخآتر دەآيت بخزم ەوانوە ڕاستم بزووتنآى ترەوەن ئاليبوون و و  ل يان لآريه
زۆر جار ئم . بهيز ببنو رن گرستى ئوەيان دەست دەآوێ تا ل برەى خۆياندا هز بف چاالآى ئوى تردا

 مدى ئشاي تسالى ڕ.بووينحا وتنى ئاشتى ئۆسلۆ لكئيسرايل دواى ڕ رێ93است ل اى ڴدا، ل
وە ن بورتووەآاڴى بريارەآانى نتوە يكتكدانى ركوتنآان و بيارەآان و هتا خستن ژر پوە

بشوەيآى عملى فتح آ  پرۆسى ئاشتى و دانووستان و سرنجامچوونى و پشوە ەر لبرڴرێ
هر ئم بابتخۆێ، ل آنارى فاآتۆرە جيھانى و . الينى دانووستان بوو ب ئيعتبار و ب ماهيت آرد

هيتى ئاشتى و دانوستان و  بوو بۆ بهزآردنى حماس تا دهۆلى ب ماگرنگناوچيآاندا، فاآتركى 
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پرۆسى دانوستانى ئاشتى تى ئيسرائيل هر جارەى آ دەو. كوتت ل دژى ئيسرائيل بگزەرورەتى جن
يرى گتكداب و دەستى دابت سرآوتى خلكى فلستين بزووتنوى ئيسالميش بهز بووەو سرباز 

چاالآي و ى حماس و موشك هاويشتنآانى چاالآيآان .بۆ الينى برامبريش هر وا بووە.آردووە
آانى دژى خربازيستى ئيسرائيل دژى ختى دەولآان و دڕندەيى تاوانهانب ميشكى ئيسرائيل ه كى

همان آارك آ لم دوايدا حماس . فلستين و هروەها خستن ژر پوەى هر قرار و مدارك بووە
تى ئيسرائيل و بتايبت بزووتنوە ڕاستەوەآان پشكش ن خزمتى ب دەوورەتريگئنجامى دا ل غزە 

  .آرد
  

   حماس و فتح و آشى فلستينىجياوازيآان
جياوازي پاييى نوان حماس و فتح ب ونى دوو هز ل فلستين و ل برامبر ئيسرائيلدا، ل بناغدا 

 ل گرنگفتح ب ونى هزى سرەآى و . تيژى جياوازەاجياوازى نوان دوو بزووتنوەو دوو ئيستر
تى  فلستين دا سر ب ناسوناليزمى عرەبو ئيستراتيجى ئو دامزراندنى دەوخوازىركخراوى ئازادي

توە آ ب ركوتنى اناسوناليزمى عرەب لسر دەمى ساد. فلستين ل آنارى دەولتى ئيسرائيل دا
ەسميت ناسينى ئيسرائيل دەستى پكرد، ل ركوتنى ئاشتى ئۆسلۆوە هموويان آامپ ديڤيد و بر

ر چى گى بتايبتى، ئڕەوت فلستينيآشتى، گناسوناليزمى عرەب ب . ئيسرائيليان ب رەسمى ناسى
 ت،ى شش ڕۆژە قرەبوو بكاتوە و فلستين بكات يك دەووانى تحقيرى مژووى و برينى جنگنيت
بم بوە گم لبوونى ئيسرائيل لستينيان بى فشدواوە ئيتر آب يوەڴداينر.  
آان بگ ئستينيلزە فه ل كآماس يرچى ح وەرەى ئيسالمى سياسيب ب يوەستم ڕەوەندە پم ئ

دواى ت تح بنھا وەك فك تستين نلر فس ل بۆي ڕەسمى ناناس وە و ئيسرائيل بترحى دوو دەول
ب نيكى ئيسالميتزراندنى حكومناوچوونى ئيسرائيل و دامكو داواآارى ل.ي م پب يارى و گ ئ ر ل

 جياواز و ل واقع دا ناآۆآيان هي ل سر ىين، حماس و فتح دوو ئيستراتجڕەڴبدبلۆماسيآان مانۆرە 
ئم بسادەيى .  برامبر آشى فلستين ڕۆشن دەآاتوە هر ئم بناغى جياوازيان لآشى فلستين

 فلستينوە برەو خوازى لالين فتح و ركخراوى ئازاديئوە پشان دەدات هر برەو پش چوونك
 وەگئاشتى لماس و بزووتنآانى حرژەوەندى و ئامانجدژى ب ل ئيسرائيل بواو ىئيسالمى سياسى ت 

چپت، وە بتح  دەبتوانايى ف وە شكست و بوانآانى، ڕوو بئامانج ت بەوى خزمماس و ڕاستح 
ئيسرائيل دەآات و زەمين رست لومپخۆش دەآاتى بۆدينى و ق . بم دوو ڕەوەندە بئ يو مانايب مئ 

 ب بۆي يرژەوەنديان هو دوو ناآۆآى ب آانيان ناجوداستاآتيك و مانۆرە سياسي ل  توانن ب
تى تى فلستين لآنار دەوبشوەيآى ئستراتيژيك ل پال يآدا ببن و بۆ بدەست هنانى دەو

سلى ئاشتى ل نوان ئيسرائيل مبتايبت ل بارودۆخكدا آ قرارە  .ئيسرائيلدا تبكۆشن و خبات بكن
بۆ ڕوون  . بكاتوەل فتح يآاگۆى لات بۆ دەب حماس ب جۆرك مسلى خگو فتح ب سرنجام ب

رچى هيچ ئاشتيك ل ئارادا ني، ل راستيدا گڕوو بڕوو بوونوەآاني ئم دواي ل غزە، ئآردنوەى 
ل همان چوارچيوەدا ڕۆشنبرآتوە، وات بنچينى ئم پكدادانانى ئم دووە جياوازى دوو ئتوانرێ 

  . يشتووەگبزووتنوەو دوو ئيستراتيجي آ ب قۆناغكى حساس 
ئوە ڕاست آ .  تنھا لسر آشى فلستين نيىجياوازى ناسوناليزمى عرەب و ئيسالمى سياس

سل آ كلستين شۆينف مر ئب وەيم دوو بزووتننھا ئت قوتبىكون  تيش لل گ تيرۆريزمى دەول
 داواآارى سهمى خۆيتى لدەسالتى ى سياسى سر بارى فلستين، ئيسالم.ئيسالمى سياسيدا ل پكداداندان

نانى بدەست ه ۆبل واقعدا ئم ڕەوەندە ل رۆژهالتى ناوەڕاستدا بشك ل بۆرژوازى عرەب . بۆرژوازيدا
ي ناسونالزمى عرەب و ئيسالمى سياسى دوو  بم پ .رتووەڴى ئيسالمى بدەستوە ئاسهمى خۆى 
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يآن آ ڕەتى ئيسالمى ب سود وەرگرتن ل تاوانآانى ئمريكاو ئيسرائيل ل ب ڕەوەندى بورژوازى دژى 
  .ل هزە برچاوەآان بژمررتتى بيآك  بپشتيوانى ئران و سوريا توانويناوچآدا و

    
ى فتح و حماس ل آشى فلستيندا پويست لسر يل آۆتايدا سبارەت ب سرنجامى ئم جياوازي

قامكمان " دەورى ڕەوندەآانى ڕاستى توندڕەو" دەربارەى دا همان خاڵ پاداگرى بكين آ لسروو تر 
ى ئگرى ئاشتى  ل نوان ئيسرائيل و فلستين و وات يآم پش مرج بۆ ئوە. بووە سرخست

 رست و راستى دينيومپردوو ڕەوەندى قگير آردنى هستين ممكن بكات، گۆشلتى فزراندنى دەودام
ئم بو مانايي هريك لالينگرانى ئاشتي ل هردووالدا پويست بتوانن و ئامادە بن .لهردوو الدا

ڕاستەوەآان ل برەى خۆياندا بخن آنارەوەو ب جۆرك نتوانن رگرى لبردەم ڕەوت دينيآان و 
ل ئستادا آشآ ئوەي ل هيچ اليآياندا ڕوو بڕووى هزو ئيمكاناتى لو . پرۆسى ئاشتيدا دروست بكن

ناى سربازى و ، ما آردنە تئكيد بكين آ ئم آنارەگيرىسربارى ئمش، پويست لو. چشن نين
ناي حماس و بو ما.  لنابتوە، بكو ل ڕووى سياسيوە پويست بدى بتىپنابردنى بۆ چآ

لڕووي سياسيشوە تا ئيستا فتح ڕوو ل پاش بووە، . يآتر لناوبرنفتحيش ناتوانن برگاى سربازى
 ل ەادى خكى غزەى ل دەست داوى گندەى پولى و ئيدارى بووەو ئيعتماڕەوتك آ سرتاپا ب

  . دا لبرامبر ڕەوتى تيرۆرستى حماس دا دۆڕا2006هبژاردنآانى آانونى دوومى 
  
  پشتيوانى غرب و ئيسرائيل ل فتح 

پشتيوانى ئيسرائيل و ئمريكا و گشت دەوت غربيآان ل هوەشانوەى آابينآى حماس لالين 
 جدى ل چارەسر آردنى آشى ل هنگاو هھنانوەيآى پيوەنديآى ني محمود عباسوە هيچ

 بلوآى تيرۆرستى و ئو آشانى و ئم پويست زياتر ل چوارچوەى آشمآشى نوان دو.فلستيندا
سياستى شكست خواردنى : چند فاآترك آ بريتين ل. لرەوە سرچاوەيان گرتووە ڕۆشن بكرتوە

متڤئرڤراق و ريكاو نيوآونسع يشتنىلت گدەسئيسالمى سياسى ب ، ريكا ناچار دەآات لمئ مئ 
نى بلر ل ئم واى آرد هتا تۆ.  آشى فلستينوەرچرخت برەوبرامبر ناسوناليزمى عرەب ڕوو 

اق و ڕۆژهتى ناوەراست ب  رگاى دەرچوون ل بنبستى عربدواى شكستى جمھورى خوازانى ئمريكا 
سرەك وەزيرانى ئيسرائيل ئيھود ئۆلمرت نزيكى مانگك لموە پش .آشى فلستينوە گرى خواردووە

ى آبۆ قرەبوو آردنوەى جنگى لبنان و سرآوتنى حزب الله بدواى بو بوونوەى ڕاپۆرتى ڕەخنگران
 مليك عبدالله آرد ەنردئو داوا ى ل پاشاى ئ. ستين بدوت ل سر آشى فلىشدا، بڕووآ وينگرد

ل كآي وآبارەت 22  ئوە و سك آۆ ببندەورى يل رەبى آى عتانى  جامعرەى دەوراب  ب "
ئم لآاتكدا بوو آ . بكنل گفتو گۆ ب ب هيچ قيد و بندك لگل ئيسرائي" ترحى ئاشتى عرەبى

ب .بووە ژر پرسيارەوەخست" دەوتى يآپارچى نيشتمانى"نى نوان فتح و حماس بوونى پكدادانآا
ر ئيسالمى سياسى لرامبب يمانانى لريكا و هاوپمهۆىگشتى شكستى ئ تبتى ناوەڕاستدا ئڕۆژه  

ك يآگرتوو وە هر ب ونى هزكى ناوچيى و تا ڕادەيڕوو هنانى ئمريكا برەو ناسونازمى عرەب 
مل ر ئاواسياندندا دەرگاى لئاستى ڕاگم لستين النى آلى فشر آسو باس لقس آ دايراستاي 

لم چواچوەداي آ دەتوانرت پشتيوانى غرب و ئيسرائيل ل فتح ڕۆشن بكرتوە آ بدەورى خۆى .دەبت
 .زەربيآ ل حماس

 فتح و فشار هنان بۆ حماس، ئيحتمالى زۆرە ب دواى خۆيدا ئابلوقى ئابورى م پشتيوانيى غرب لئ
 ئابلۆقى ئابورى سياستكى دژى ىسياست.  برسى و تفرو تونايان بكات ونبھ  خكى غزەداب دژى

حماس . اريدئينسانى و تاوانكاراني وپويست ب ڕووبڕوو بوونوەو  هخراندنى جيھان دەآات ل برامب
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ل آورتماوەدا لم جۆرە سياست ب زۆرى سوود مند دەبت وەك ڕوون ل بدبختى و چارەڕەشى و 
پاڵ پوە نانى حماس بۆ موقعيتى ئۆپۆزسيون بگشتى . دەردەسرى خكى فلستين هز وەردەگرت

غزە تاسر بردەوام نابت و  بوونوەى دەست ل يآا. هاوئاهنگتر دەآاتسياست و ئامانجآانى 
  . زياتر دەآاترژخاين دى  ناوخۆكىفتح بدەنگ نابت همان ئگرى چوونناو حنگ

شرى آك بۆ چارەسنگاوگرنگترين ه ى ناوێ آوە قسنان بۆ ىئگرەوى فشاره واوى لتستين بلف 
ربخۆ و يآسانى فلستينى ب ڕەسميت  تا ل خاآى داگير آراو بچت دەرەوەو دەوتى سئيسرائيل
ت . بناسر ببت چارەسوەيان دەبڕانى ئاوارەآان و گشت آوەيان وەال بنرڕانرەم گبگرى لو ر. ل

ڕەوت رۆسى ئاشتى بسرنجام بگينى ەبآار ل هردوو الدا آ بيوێ پئمۆدا دوو هزى ئاماد
 هخراندنى لم ڕووەوە آشآ بتواوى بستراوەتوە ب .نى ي ڕاسەوەآان وەال بنت لئارادا

بزووتنوەيآى فراوانى ئازاديخوازان ل ئاستى جيھان و ئوردوگاى سھموە تا ئمريكا و ئيسرائيل ل ژر 
ى فشاردا ناچار ب قبوڵ آردنى چارەسرى آشى فلستين بكات و ل همان آاتدا آۆمك بكات ب ئارايشدان
. ڕەوتى چپ و ئازاديخواز ل ئيسرائيل و فلستين آ پويست پشنگى ئم بزووتنوەي بت، شك پبدات

هز هخنى تا  دەستى پيدا بكات وابردوو الدا وە لئاستى آۆميتيدا  و سۆشياليزم ل هچپ
  .واقعئمرى يل بكات تين و ئيسرائئيمكانى رزگارى آركاران و خكى زوم لكراوى فلس

--------  
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