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 آف سنچری ، فلسطین اور امریکہ ڈیل

 فلک ظیر

کے لےی امریکی صدر ٹرمپ کی "صدی کی  کے مشئےل کے حل  کچھ عرصے صے فلشطین 

هے التدار صوبھاال ، تو اس پراهے مشئےل کے  ڈیل" کا ظہرہ ےہ۔دو صال بل جب ٹرمپ 

هے کل ہی  کے لےی امریکہ کے کشی بڑے الدام کا اعالن بھی کر دیا۔ امریکہ  حل 

کے التصادی پہلو کے حوالے  صے ایک ورکطاپ موعكد کی ےہ، بحرین میں اس ڈیل 

هے ظرکت هہیں کی ، ان کا کہوا ےہ کہ ہمارے  جس میں کشی فلشطیوین دھڑے 

معاظی حاالت خراب ہیں ، اس میں کوئی ظک هہیں ، لیکن اصل مشئلہ صیاصی 

اس لےی اصے پہےل کھول کر صامےن الیا جائے کہ پٹاری میں  ےہ، حكوق اهشاهی کا ےہ،

کے  کے اعالن التعلكی  کیا ےہ۔ محمود عباس اور حماس صمیت صب فلشطیوی دھڑوں 

کے  هے اصرائیل کو بھی اس ورکطاپ میں دعوت هہیں دی، گو کہ اخبارات  بعد امریکہ 

رضی اور مطابق اصرائیلی اس ڈیل پہ رضامود ہیں اور بظاہر یہ صب ان کی م

کے صیاصی پہلو کو ابھی موظر عام پہ  کے مطابق ہی ہو رہا ےہ ۔اس ڈیل  خواہض 

کے لےی چود ہفتوں بعد کا ولت دیا جا رہا ےہ ۔ کل ہوهے والی  هہیں الیا گیا ور اس 

کے فلشطیوی عاللوں میں  55ورکطاپ میں  بلین ڈالر صے غزہ اور مغربی کوارے 

ٹرکچر وغیرہ کا جال بچھاها ےہ ۔یہ ذہن میں رےہ تعمیر و ترلی ، ظاہرات اور اهفراص

کے لےی امریکہ خلیجی ریاصتوں ہی کی جیب  کے غالب حصے  کہ اس بھاری اهوصٹموٹ 
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اصتعمال کرهے کا موصوبہ رکھتا ےہ, کل بحرین میں ہوهے والی ورکطاپ میں یہ 

کے لےی موجود تھیں۔  خلیجی ریاصتیں اس کی تائید و صرپرصتی 

رٹیکلز دیکھے، تو ایک عرب ابھی اس مختصر ه کے دوران مختلف ا  کے لکھےن  وٹ 

غاز میں ایک لطیفہ لکھا، وہ صن لیجےی : کے ا  هے اپوی تحریر   صحافی 

هے میرے مؤکل کو مدعی  هے پوچھا: "کیا تم  عدالت میں ایک گواہ صے وکیل صفائی 

 کا اهگوٹھا چباتے ہوئے دیکھا؟"

هے کہا :"هہیں"  جواب میں گواہ 

یا اور کہا "اچھااا! تو پھر تم اتےن یكین صے کیشے کہہ صک ےت ہو، کہ میرے وکیل مشکرا

هے ایشا کیا ےہ"  مؤکل 

کے بعد ، مدعی کا اهگوٹھا موہ صے باہر  هے اصے ایشا کرهے  هے کہا :"کیوں کہ میں  گواہ 

 پھیوک ےت دیکھا تھا"

ف صوچری کا صیاصی پہلو ابھی موظر عام  پہ صحافی لکھتا ےہ کہ ٹرمپ کی ڈیل ا 

یا ، لیکن اس گواہ کی طرح ہم اصے اگلےت ہوئے دیکھ رےہ ، بلکہ دیکھ چکے 
 
هہیں ا

 ہیں ۔

اس خدظے کی تصدیق صابكہ معاہدوں ، دھوکوں اور جبر کی داصتان صے ہوتی ےہ۔ 

کے بین االلوامی ٹی وی چیول  کے بعد ا ج ہی روس  هے خبر  RTویشے اس ورکطاپ 

کے ٹویٹر دی ےہ ، کہ یہ ڈیل مودرجہ ذیل هکات  پہ مطتمل ہو گی )خبر کا ربط ان 

 ہیوڈل صے لیا جا صک تا ےہ (:
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 ( فلشطیوی 'مغربی کوارے' کے صاٹھ فیصد حصے صے ہاتھ دھو بیٹھیں گے1

گے2  (فلشطیوی فوج هہیں رکھ صکیں 

کے لےی فلشطین اصرائیل کو مالی ادائیگی کرے گا3  (اپوی حفاظت 

ے ہیں ، تو امریکہ ان پہ پابودیاں عائد کر ( اگر فلشطیوی ایشا کرهے صے اهکار کرت4

 دے گا

حكیكت تو یہ ےہ کہ ک توی صدیوں صے فلشطین خریدهے والے بھی موڈی میں موجود 

ہیں اور بیچےن والے بھی ، اک ثر حصہ جبرًا ہتھیا بھی لیا گیا، مگر مشلم عوام، ہر 

یاصی و اهصاف پشود اهشان اور میدان میں ڈٹا ایک ایک فلشطیوی اور ان کے ص

  عشکری محاذوں پہ جےم بوڑھے بچے اور جوان اس رصےت کی رکاوٹ ہیں ۔

  بے ظک وہ تدبیر کرتے ہیں اور ہللا صب صے بہتر تدبیر کرهے واال ےہ

  فلک ظیر

 ء2512جون  25
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