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  حميد بھشتی: فرستنده

  ٢٠١٧ دسمبر ٠١

  سطينی ھايليی فئ سال تنھا٧٠: مبرنو٢٩

  

 ھزار سال اين سرزمين ٣٠در عرض .  بناميمXبيائيد از سرزمينی سخن گوئيم پر از تاريخ و بگذاريد آن را ايکس 

آنھا يا نزديک به تمامی آنان به موجودی ابھام آميز ۀ ھم. ھرگونه حمله، اشغال و آزاديخواھان را به خود ديده است

 می Y وایی که آن را ما امپراتوريک .  به او خدا گفته می شودًمعموالاشاره می نمودند که نام ھای متفاوتی داشت و 

ی امپراتورجای آن را . ناميم و از ھمه بيش تر اين سرزمين بدان تعلق داشت، بر آن چھارصد و يک سال حکومت کرد

ِی زد امپراتورديگری گرفت،  ِZمھمتر از ھمه . از ھيچ کس نظر خواھی نکرد، بر ايکس مسلط شد.  ، به مدت سی سال

اما به پشتيبانی .  نيز از آنھا نظرشان را نپرسيدZ ِزد. اين که کسی از مردم آنجا نپرسيد که آيا با اين کار موافق است

 کشور که با ايکس ھيچ ۵٣يک گردھم آئی نمايندگان . آنگاه اتفاق بسيار ويژه ای رخ داد. ھمسان ھای خويش مطمئن بود

 سرنوشت آن تصميم گيری کنند، تصميم گرفتند که ۀگونه حقانيت قانونی نبودند تا در بار يچتند و دارای ھنداشارتباطی 

ِبه بخشی برای ملت ايکس، به بخشی برای گروھی از ساکن شوندگان از مکان ھای : ايکس را به سه بخش تقسيم نمايند
ِشھر "اميم و به بخش سومی که تحت عنوان  بنJ" یج"دانستند، که نبودند و ما می توانيم آن را  دور که خود را ملت می

  .تحت قيموميت بين الملی قرار گرفت" مقدس
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 سال اين سرزمين، شگفت انگيزترين سرزمين جھان است، به سه بخش تقسيم شده است، يک بخش ٧٠پس ازگذشت 

 سوم غير طور کامل و قسمته  بً، قسمت دوم تقريباًقسمت اول کامال. بزرگ، يک بخش متوسط و يک بخش کوچک

 زمين است که ۀِقسمت سوم بزرگ ترين محل تمرکز بازداشت شوندگان بر کر. ل می گرددومستقيم توسط حکومت کنتر

  .ِتوسط ساخت کشور مانندی، بومی، اداره می گردد

زبان ِسطينی ھا، با گذشت زمان در يليِسطين است؛ اين کشور فيلي فX ِباشيد که اين کشور ايکسشايد شما تا اينجا فھميده 

 Z ِی عثمانی است که سقوط کرده است و زدامپراتور ھمان Y وای. ِی اشغال کنندگان رومی به فلسطين تبديل شدئايتاليا

اسرائيل است که " J یج. "ی که در آن ھرگز خورشيد افول نمی کردئی استعماری انگلستان است؛ ھمان ھيوالامپراتور

 کشوری که در ملل متحد نمايندگی داشتند به ۵٣ کشور از ٣٣  ،١٩۴٧مبر  نو٢٩در . ودی نام نھادهيھخود را کشور 

ِسادگی تصميم گرفت فلسطين را به يک کشور يھودی، يک کشور عربی و مثبت دادند که ب رأی ١٨١ شماره ۀقطعنام
 سال و بيش ار ده جنگ فقط يکی ٧٠ پس ار .ل بين المللی بود، تقسيم کندوِ پايتخت بيت المقدس که تحت کنترًيک تقريبا

  .از مواد اين قطعنامه عملی شده که ھمان تأسيس کشور يھودی است

 سال پيش از آن به فلسطينيان ھمه گونه اجباری که يک اقليت بر گروه اکثريتی از انسانھا می ٣٠ سال و در ٧٠در اين 

کار بندند ه وجود آورده و به بارزه ای را که انسانھا می توانند بآنھا ھر گونه مقاومت و م. تواند اعمال نمايد تحميل گشت

زيرزمينی ۀ  مسلحانۀاز مبارز. از مقاومت مسالمت آميز عادی گرفته تا خشونت ناشی از استيصال. آزمايش نمودند

 ۀھم.  و بايکوتی نيمه مسلحانه، از راه نوشتجات، ھنر، مقاومت ديپلماتيک، مقاومت توسط اعتصابئگرفته تا قيام توده 

  .اين کوشش ھا نيز تا حال بی سرانجام مانده اند

زندگی می کند، می انديشد، عشق می ورزد، می ميرد و ھمچنان زندگی می .  ھنوز زنده استXبا اينحال ملت ايکس 

 .کند

  
ِای بازتاب گيتی، ای ميراث انسانی، ما را ھمچنان به شگفتی آور، به ما بيآموز و اين فرق نمی کند که ما ! يليسطين ف ِ ِ

ً آنھا و ھر چه شود، تا در اين جھان دائماۀکی و کجا ھستيم، علی رغم ھم   . در حال انقباض به زندگی ادامه دھيمِ
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