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 ھتاس ےک نیطسلف ہ  لئسم …ڈیل آف دی سینچری

 یئامزآروز یک پمرٹ

  تدصیم آفصوز

کے مػامےل می ، ں کبھی ریص کی تولع رہی ہی  هہیںیوں تو آمصیکا عے مظلماهوں  
کے درمیان ہو تو آمصیکی پلڑآ ہمی ػہ  بالزصوص جب   مػاملہ آعصآئیل  آور مظلماهوں 

کے پیغ هظص  آمصیکی  صہیوهیوں کے خق میں جھک تا ےہ ۔ لیکن بہت عی مصلدتوں 
 …!هكاب آوڑھے رکھوا پڑتا تھا۔ لیکنآهتظامیہ کو آپےن چہصے پص موافكت کا 

کے  عبھی  هے موافكت  کے عاتھ ہی آمصیکی خکمصآهوں  هے  کے آلتسآر میں آ  ٹصمپ صسر 
 هكاب آتارڈآلے۔ عابكہ آمصیکی آهتزابات عے لبل ہی آہل بصیصت آس بات کو بھاهپ

بی پیغ پیغ ےہ آور آس صہیوهی ال صسر بووآهے میںچکے تھے کہ ٹصمپ کو آمصیکی 
ئی کہ  یہ آهتزابات آمصیکی تاریذ کے علظےل میں یہ البی آس لسر کھل کص عامےن آ 

 متوازغہ تصین آهتزابات بن گ ےئ۔
مدض زباهی مدبت یا مفادآت کی خس تک ہی  ٹصمپ کی صہیوهیوں عے رآہ ورعم

جیصڈ کوؼوص جو  بھی ڈھل گ ئی، ٹصمپ کا دآمادکہ رؼتہ دآری میں مدسود هہ رہی بل
کے مػامالت  ،کہ ؼسیس متػصب یہودی آعصآئیل کا بھصپور خامی آور  مػصق وعػٰی  

میں ٹصمپ کا دعت رآعت آور مػیص راص  ےہ یہ آهتزاب ہی  آس بات کو غیاں کصهے 
 کیلےئ کافی ےہ کہ ٹصمپ کی روآہػات و آرآدے کیا ہیں۔

تے ہی ک ئی دہائیوں  عے جاری  مػصق وعػٰی عے متػلق یہی  هے آ  وجہ ےہ کہ ٹصمپ 
آمصیکی پالیظی کو بہت جلس بسل کص رکھ دیا۔ جہاں آس علظےل میں  آهتہائی 
کے ذریػے غصب خکمصآهوں کو لائل کیا، وہیں بہت عے آیظے   ہوؼیاری آور جوڑتوڑ 

ی عیاعت عے بالکل بصغکط غملی آلسآمات آٹھائے  جو ک ئی دہائیوں عے جاری آمصیک

https://www.facebook.com/tehreem.afrooz
https://www.facebook.com/tehreem.afrooz
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ف دی  عیوچصی کی رآہ ہموآر کص رےہ تھے  جو  تھے۔ درخكیكت یہ آلسآمات  آس ڈیل آ 
هے وآلے ولتوں میں مػصق وعػی ٰ  کا هكػہ ہی بس گے آ  کے آ  ل کص رکھ دے گی ، جط 

ف دی عیوچصی کو درخكیكت   بارے میں جیصآڈ کوؼوص کا کہوا تھا کہ ڈیل آ 
ف دی عیوچ پورچیوهٹی آ  صی )صسی کا عب عے بڑآ مولع ( کہا جا عک تا ےہ۔ یكیوا یہ "آ 

کے ہاتھ آس صسی کا عب عے بڑآ مولع ہی لگا ےہ  جط کی تفصیالت  آیک  لمےب آن 
۔ یہ آن کیلےئ بہتصین مولع ہی تو ےہ کہ تمام غالم غصصے عے چھپائی جا رہی ہیں

ے کی ہمت رکھتا آعالم کے خکمصآهوں میں کوئی آیظا هہیں جو آن کے عامےن دم ماره
کے عاتھ مس  هے  آپوی آ  کے باوجود ٹصمپ  ، ہی آکھاڑ پچھاڑ هہیں ؼصوع کص دی ہو۔ آس 

کیوهکہ آعے غلم تھا کہ مكابلہ آمت مظلمہ  عے ےہ جو بالؼبہ روآب غفلت میں ےہ 
لیکن آگص بیسآر ہو گ ئی تو آعے هکیل ڈآلےن وآال کوئی هہیں مےل گا۔ چواهچہ  بصعصآلتسآر 

کے عاتھ هے  کے ذریػے آمت مظلمہ کی خظاعیت آور  آ  هے مزتلف آلسآمات  ہی  آس 
دکھا کص  تھک ہار کص یہ بالکل ردغمل کا جائضہ لیوا ؼصوع کص دیا  تاکہ کھوکھےل ردغمل 

رصی کاری وآر کیا جا عکےخط ہو جائیں  تو آبے کے  ذیل میں ہم ۔ن پص آ  ٹصمپ 
صص جائضہ لیےت ہیں جو آعصآئیل هوآز آور فلظػین مزالف آلسآمات کا آیک مزت

ف دی عیوچ کے بڑے موصوبے ڈیل آ  صی  کی رآہ ہموآر کصهے کیلےئ درخكیكت ٹصمپ 
 ۔تھے

 7104فروری 
کے عاتھ  هے آعصآئیلی وزیصآغظم بویامین هیتن یاہو   فصوری  وآئٹ ہاؤس میں  51ٹصمپ 

کے درمیان  توازغے کے راتےم  کے بػس کہا  کہ وہ  آعصآئیل آور فلظػین  پہلی  ماللات 
آور رػے  میں هام هہاد آمن کیلےئ"  دو ریاعتی خل "کے عاتھ عاتھ"  یک ریاعتی 

 ۔یںپص بھی غور کیلےئ تیار ہخل " 
کے مػیص "دوریاعتی خل"  آس ولت عے کی تائیس عے مػصق وعػٰی کیلےئ ٹصمپ 
کا وہ غصیكہ کار ےہ  و ریاعتی خل  مػصق وعػٰی میں آمند یاد رےہ  ۔گصیضآں ہیں
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آمصیکا عمیت عبھی ممالک  صب لیگ، یورپ ی یوهین روس آور آوباما دور تکجط پص غ
کے تدت آتفاق کصتے رےہ ہیں آعصآئیل جوگ  عے میں غصب  5176۔ آس فصیم  ورک 

، غضہ پٹی آور مػصلی آلكسس  میں آیک لبل کی آعصآئیلی خسود  کے مػابق غصب آردن
زآد فلظػیوی ریاعت کا لیام ےہ۔  آ 

 7104دسمبر  3
هے آلكسس کو  آعصآئیل کا دآرلدکومت تظلیم کص لیا جو کہ  ک ئی دہائیوں عے  ٹصمپ 

کے بالکل جاری آمصیکی هے فلظػیویوں  عیاعت آور غصزغمل  بصغکط تھا، آس فیصےل 
مػصلی خصے کو جط پص    ، جو کہ آلكسس کےمیں غم و غصے کی لہص دوڑآ دی

هے  کی جوگ میں لبظہ کیا تھا  مظتكبل میں آپوی مملکت کا  5176آعصآئیل 
کے  عاتھ عاتھ آمصیکا  هے غالم آعالم  دآرلدکومت بواهے کے روآہاں تھے، آس فیصےل 

هے  یہ بھی آغالن کے خلیف مغصبی مم الک میں بھی تػویغ کی لہص دوڑآ دی۔ ٹصمپ 
 کیا کہ  جلسآمصیکی عفارتزاهہ  آلكسس  موتكل کیا جائے گا۔

 7105جنوری 
کے تدت فلظػیوی مہاجصین کی مسد کیلےئ لائم  هے آلوآم متدسہ  ٹصمپ آهتظامیہ 

ی، یہ ملین  ڈآلص کی ک ٹوتی ک 71(  کی مالی  مسد میں عے UNRWAآدآرے آوهصو)
غضہ کی پٹی آور مكبوطہ مػصلی  ،، فلظػین، ؼام  مغصبی کوارےآدآرہ آردن، لبوان

 آلكسس میں موجود پاهچ ملین عے زآئس فلظػیوی پواہ گضیووں کی مسد کصتا ےہ۔
کے تمام فوڈز روک دیےئ جو کہ عاالهہ  6 هے آس  ملین ڈآلص  033ماہ بػس وآؼوگ ٹن  

ےئ لائم دوعصی ک ئی توظیموں آور آدآروں  کی فلظػیویوں کی مسد کیل ، آعی غصح تھے
هے جو کہ آوهصوآ  کو  آمسآد میں عے  عیوک ڑوں ملین ڈآلص فوڈز کی ک ٹوتی  کی۔ آمصیکا  
عب عے زیادہ  فوڈ دیےن وآال ملک تھا یہ تجویض پیغ کی کہ آس آدآرے کو توڑ کص  جن 

 ۔ھالیںہ ممالک آن کی ذمہ دآری عوبممالک میں فلظػیوی پواہ گضین ہیں و
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 7105مئی  01
هے   ،میں آمصیکی عفارت راهے کا آفتتاحآلكسس  کے ردغمل میں فلظػیویوں  جط 

،  دوعصی جاهب عے آعصآئیلی آور آختجاج کیا، آئیل آور غضہ کی خسود پص  پتھصآؤآعص 
 فوجیوں کی فائضهگ عے  دعیوں فلظػیوی ؼہیس ہوئے۔

 7105ستمبر  01
هے وآؼوگ ٹن میں  رگوائضیػن( کا دفتص بوس  PLOٹصمپ آهتظامیہ  )فلظػین لبصیػن آ 

هے آعصآئیل کے رالف آهٹصهیػول   کصهے کا آغالن کیا، جط کا جصم یہ تھا کہ  آس 
 میں  کاروآئی کی کوؼغ کی  تھی۔کصمول کورٹ 

 7106مبرچ  1
آلكسس میں آمصیکی لوهصل راهہ جو کہ وآؼوگ ٹن کا فلظػیویوں کے عاتھ بصآہ  

ت راهے میں آهظمام ھا کو آلكسس میں هےئ آمصیکی عفار رآعت  ڈپلومیٹک چیول ت
، آس عے لبل لوهصل راهہ تمام رپورٹط  بصآہ رآعت وآؼوگ ٹن بھیجتا کصهے کا آغالن

کے بػس فلظػیوی مػامالت عے متػلق آپوی رپورٹط عفارت راهے  تھا لیکن آس فیصےل 
 میں موجود آمصیکی عفیص ڈیوڈ فصیڈمین کو پیغ کصهے لگا۔

 ء7106مبرچ  72
هے آمصیکا کی جاهب عے گوالن کی پہاڑیوں  پص آعصآئیلی لبظے کو تظلیم کصهے  ٹصمپ 

هے  کے آ5176کا آغالن کیا، جط  پص آعصآئیل  پوی ء کی جوگ میں عوریا عے لبظہ  کص 
بین آاللوآمی غور پص آعے تظلیم هہ کیا گیا،  ریاعت میں ؼامل کیا تھا لیکن
ت میں آیک آور لسم تصور کصتے عصآئیل کی خمایفلظػیوی  آعے ٹصمپ کی جاهب عے آ

 ۔ہیں
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 ء7106مئی  06
هے آغالن کیا کہ وہ بدصین میں  جون کو  "آلتصادی آمن  57آور  51وآئٹ ہاؤس 

کے تدت فلظػیوی غاللوں میں عصمایہ کاری جمع کصهے کیلےئ  کے غووآن  کاهفصهط "  
ف  دی  کے موصوبے  کاهفصهط کا آهػكاد کصے گا کیوهکہ یہ ٹصمپ کی ڈیل آ  عیوچصی 

 ۔کی پہلی ؼق ےہ
لق رصوصی وفس جط کی لیادت ٹصمپ کا دآماد ٹصمپ کے مػصق وعػی ٰ عے متػ

جیصڈ کوؼوص آور مػصق وعػٰی کیلےئ رصوصی آیلچی جیظن  گصین بالٹ کص رےہ ہیں  
هے کے آس موصوبے کی عیاعی ؼكیں آ  وآلے ولت میں ظاہص کی   کا کہوا ےہ کہ آمن 

هے جائیں گی دوبارہ موػكس ہوهے وآلے  وآال ولت ممکوہ غور پص عتمبص میں، یہ آ 
کے بػس کا ہو عک تا ےہ۔آع  صآئیلی آهتزابات 

 :7106جون  5
هے کہا  آعصآئیل کو خق ےہ کہ وہ  آعصآئیل میں متػین آمصیکی عفیص  ڈیوڈ فصیڈ مین 
کے  لے آگصچہ آیظی کاروآئی بین آاللوآمی لاهون  غصب آردن کے کچھ خصوں کو طم کص 

ئیلی وزیص آغظم تدت غیصلاهوهی ہوگی۔یاد رےہ آعصآئیلی آهتزابات عے لبل آعصآ
هے آغالن  کص رکھا تھا کہ وہ غصب آردن میں تػمیص ؼسہ یہودی  بویامین  هیتن  یاہو 

گےبظتیوں کو  آعصآئیل  ۔ی  ریاعت  کا خصہ لصآر دے دیں 
هے فصیڈمان کے ڑے ہاتھوں  لیےت ہوئے آعے بین  فلظػیوی رہوماؤں  

 
آس بیان کو آ

 آاللوآمی لاهون کی رالف ورزی لصآر دیا۔

 ء7106جون  77
هے آس هام هہاد آمن موصوبے کی آلتصادی ؼق کی  بدصین کاهفصهط عے پہےل  کوؼوص 

آرب ڈآلصز کی مالیت عے   13، جط کے مػابق آس موصوبے میں تفصیالت جاری کیں
تصلی کے موصوبے لگائے  فلظػین آور آس کے ہمظایہ  غصب ممالک  میں  آلتصادی



Page 6 of 9                www.eeqaz.org  ف دی عیوچصی                 یئامز آ  ر و ز  یک پمص ٹ ھتاع ےک نیػظلف ۂلئظم …ڈیل آ 

کے درمیان  هكل و آس کے عاتھ عاتھ  مغصبی ک جائیں  گے وارے آور غضہ کی پٹی 
 ۔عے  آیک گضرگاہ تػمیص کی جائے گیآرب ڈآلص  1خصکت کیلےئ 

 …!ڈیل آف دی سینچری درحقیقت ہے کیب
مزتصصآ یہ آمصیکی صسر ڈوهلڈ ٹصمپ کا مظئلہ فلظػین کے خل کیلےئ موصوبہ ےہ  

ف دی کے هام عے جاها جاتا ےہ  جو کہ میڈیا میں  ڈیل آ  مصصی صسر ۔ عیوچصی 
کے پیغ کصدہ  هے ٹصمپ  غبسآلفتاح آلظیظی وہ پہےل عصبصآہ مملکت ہیں جوہون 

میں وآئیٹ ہاؤس میں آمصیکی صسر عے ماللات  5356آمصیکی آمن موصوبے کو آپصیل 
کے  هے کہا کہ  آعصآئیل آور فلظػین  ف دی عیوچصی کا هام دیا۔ آهھوں  کے بػس ڈیل آ 

ف دی  عیوچصی ہو درم پ  گی، آور آمصیکی صسر عے مضیس کہایان آمن ڈیل آ  "آ 
فلظػیوی مظئلہ کے خل کی کظی بھی کوؼػوں میں مجھے پوری لوت آور وطاخت 

پ ہی خل کص عک ےت ہیں گے آور جواب صسر آس مظئےل کو آ   ۔"عے آپےن عاتھ پائیں 
کے بػس آمصیک آس موصوبے کے رسورال لیک  ی آربارآت میں هامػلوم ذرآئع عےآس 

هے آس آصػالح کو  زیادہ وعیع   کے هتیجے میں آمصیکی میڈیا آور عیاعی خلكوں  ہوهے 
کے رآزدآری عے  کے غہسیسآروں  پیماهے پص آعتػمال کصها ؼصوع کص دیا۔ وآئٹ ہاؤس 

آن مظلظل دوروں  ، جط کے عاتھ ہیبھصپور آعصآئیل آور غصب  ممالک کے دورے
کے بارے میں ک ئی عوآالت آبھصتے تھے جن کا عصکاری غور پص عے وآبظتہ آمیس وں 

کوئی جوآب هہ دیا جاتا بلکہ مدض ڈپلومیٹک عے بیاهات پص آک تفا کیا جاتا۔  آس 
ف دی عیوچصی عاری ص هے  آس ڈیل آ  کے بارے میں ؼکوک وؼبہات کو  ورتدال  

 مضیس بڑھاوآ دیا۔
کے بارے میں آبھی تک یكیوی  ف  دی عیوچصی  پص کون عی مػلومات ظاہص غور ڈیل آ 

 ؟ہوئی ہیں
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کے بارے میں  ف دی  عیوچصی کی مزتلف ؼكوں   رصی چوس مہیووں میں  ڈیل آ  آ 
مػلومات گصدش کصتی رہیں، جن میں عے کچھ  کی تصسیق بالاغسہ عصکاری  

، آن میں عے بھی کچھ تبسیلی آور کمی بیػی عے ہوتی رہی  ےہ غہسیسآروں کی جاهب
کے بارے میں کی گوجائغ  ےہ۔  آن یكیوی  خاصل ؼسہ مػلومات میں عے کچھ  

هے )جیظاکہ پیچھے گضر چکا(غملی آلسآمات آٹھا لےئ ہیں آور کچھ کی  ٹصمپ آهتظامیہ 
هے وآلے ولت کا آهتظار ےہ۔ یہ ؼكیں درج ذیل ہیں:  تکمیل کیلےئ آ 

کے تمام ممالک کی جاهب عے آلكسس کو آعصآئیل کا دآرلدکومت  تظلیم کص   ها۔دهیا 
دهیا کی جاهب عے آعصآئیل  کو یہودیوں کا لومی وغن  آور فلظػین کو فلظػیوی لوم  

 کا لومی وغن تظلیم کصوآها۔
 فظا آور بین آاللوآمی پاهیوں پص آعصآئیلی تظلع۔

بلسۃ آبودیط جظے آلكسس عے آیک دیوآر آلگ کصتی ےہ آعے فلظػین کا دآرلدکومت 
کے ک ےٹ پھےٹ بواها آور مػصلی آلكسس عے فلظػین ک ی  دعتبصدآری، آور مغصبی کوارے 

 ۔ملکت   میں ؼامل کصهاخصوں  کو هئی فلظػیوی م
هئی فلظػیوی مملکت کی جاهب عے آن آعصآئیلی هو تػمیص بظتیوں  پص رطاموسی کا 

 آظہار جن کی تػمیص روکےن کا آلوآم متدسہ پہےل عے مػالبہ کص چکی  ےہ۔
یم کصها،  آور غضہ  میں عیاعی  آدآرے لائم مغصبی کوارے  کو تین خصوں میں تكظ

کے مظلمان مظجس  کے درمیان پل کی تػمیص جظے غبور کص  کصها، آبودیط آور آلكسس 
کے عاتھ عاتھ  مغصبی کوارے آور غضہ کی  آلصٰی میں هماز کیلےئ جا عکیں گے۔ آس 

 گی۔ آرب ڈآلص عے آیک گضرگاہ تػمیص کی جائے 1پٹی کے درمیان  هكل و خصکت کیلےئ 
، جط کیلےئ آمصیکہ فلظػیوی پواہ گضیووں کی وآپظی کے خق کا راتمہ فلظػیوی پواہ

باد کصهے کے علظےل میں مسد دے گا، جن میں 
 
گضیووں کو غصب ممالک میں آ

کے بسلے آهھیں آلتصادی مسد فصآہم کی جائے  عصفہصعت، آردن  آور مصص ہیں، جط  
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اهب  عے فلظػیوی پواہ گضیووں کی مسد گی۔ آس کی مضیس تائیس  ٹصمپ آهتظامیہ کی ج
 ۔هصوآ کی مسد رتم کصهے عے ہوتی ےہکیلےئ لائم آدآرے آو

هئی فلظػیوی مملکت کو فوج رکھےن کی آجازت هہ ہو گی آلبتہ  پولیط کا  مدکمہ 
کے عاتھ لائم کیا جائے گا۔  بھصپور آرتیار 

کے درمیان باہمی آهٹیلی جوط مػلومات ک  ی ؼصآکت۔ مصص، آردن آور آمصیکا 
کے لیام کیلےئ  آرب ڈآلصمہیا کصیں گے جط میں  53رلیجی ممالک فلظػیوی مملکت 

بادکاری، زرآغت هےئ ؼہصوں آور  کے عاتھ عاتھ آ  آئیصپورٹ، غضہ کی بوسرگاہ کی تػمیص 
 صوػتی غاللوں کے موصوبے ؼامل ہوں گے۔

کہ آعے هئی  جہاں تک غضہ کا تػلق ےہ آس علظےل میں یہی آمکان ظاہص کیا جاتا ےہ
فلظػیوی مملکت میں ؼامل کیا جائے گا بػصغیکہ خماس آور دیگص مظلح توظیمیں   
کے بسلے فلظػیویوں کو هكل  ہتھیار پھیوکےن پص آپوی رطاموسی ظاہص کصیں۔ جط 
کے غالوہ  عاهی ہو گی، غضہ کی پٹی کا مداصصہ رتم کیا جائے گا، آس  وخصکت میں آ 

گے جن کی ذمہ دآری رلیجی غضہ کی پٹی کی تػمیص کیلےئ آرب وں ڈآلص رصچ ک ےئ جائیں 
 ممالک آٹھائیں گے۔

 ڈیل آف دی  سینچری کب اعالن کب ہوگب؟
کے بالاغسہ آغالن آور تفصیالت کو ک ئی بار ملتوی کیا گیا، یہاں تک  ف عوچصی  ڈیل آ 
کے عاتھ آهٹصویو میں کہا کہ  آس موصوبے  هے عکائی هیوز  کہ مارچ میں جیصڈکوؼوص 

کے بػس کی تفص یالت آور بالاغسہ آغالن آپصیل میں ہوهے وآلے آعصآئیلی آهتزابات 
آپصیل کو ہوهے وآلے آعصآئیلی آهتزابات میں  عیاعی جماغتیں  1کیاجائے گا۔ تاہم 

هے   56خکومت کی تػکیل میں هاکام رہیں  جط کی وجہ عے آعصآئیلی وزیص آغظم 
کے آهتزابا ت کا آغالن کیا ےہ آور تولع کی جار عتمبص کو دوبارہ کیوظٹ )پارلیموٹ ( 

ف دی عیوچصی کے 
 
کے بػس ہی آس ڈیل آ هے 

 
کے هتائج آ ہی ےہ کہ آس آهتزابات 

 عیاعی پہلو عے متػلق تفصیالت عے پصدہ ہٹایا جائے گا۔
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کے آلتصادی پہلو پص ہی بات  فی آلدال بدصین میں ہوهے وآلی کاهفصهط میں آس 
کے  ، دلچظپ آمص یہ ےہ کہچیت ہو گی هے  آس مظئےل  جہاں فلظػیوی لیادت 

آلتصادی خل کو هاموظور کصتے ہوئے پہےل عیاعی خل  تالش کصهے  پص آصصآر کیا ےہ  
وہیں آلوآم متدسہ کا بھی یہی ردغمل تھا کہ آس مظئےل کا خكیكی خل عیاعی پہلو  

ی کو خل کصهے میں ہی مظمص ےہ۔ آور یكیوا ٹصمپ آهتظامیہ بھی آس  پہلو عے بزوب
وآلف ےہ لیکن عیاعی  پہلو کی تفصیالت  غیاں کصهے عے پہےل  کظی مواعب ولت 

 کی موتظص ےہ۔
هے وآال ولت یہ بتائے گا کہ ٹصمپ آهتظامیہ کی آن روآہػات کو غملی جامہ  بہصخال آ 
پہواهے میں ک توی مػکالت کا عاموا کصها پڑے گا، کون آمت کے خق میں آپوا کصدآر 

کے کوڑے دآن کا خصہ بووا چاےہ گا۔ آور کیا یہ عاهدہ آدآ کصے گا آور کون  ت اریذ 
غالم آعالم کی بیسآری کا عبب بےن گا یا خظب عابق چوس دن جشباتی کیفیت میں 

 گضآر کص لصہ پاریوہ بن جائے گا۔


