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 Human rights بشر حقوق

 
  حميد بھشتی

  ٢٠١۴ جوالی ٨

  

 آنھا به جز بيگانه نيستند
  

تاھای  شاکرد مدارس دينی که مدتی پس از آن نيز کشته شدند، روس٣ برای انتقام گيری به خاطر ربوده شدن – ١

 کودک فلسطينی را مأموران امنيتی و اشغالگران ١۵٠٠تاکنون بيش از .  تن را کشتند٧بسياری را جست و جو نموده و 

  .آنھا با ھم در شھرھا و مناطبق مشترکی زيسته، اما با ھم بيگانه بوده اند. اسرائيلی کشته اند

  

   مستأصلیني فلسطکي

 نفر ۵٢٩ اعضاء و طرفداران اخوان المسلمين را زندانی کرده است و ٢٠٠٠٠آنگاه يکباره ديکتاتور نظامی مصر که 

واھد ميانجيگری کند تا دوباره آرامش برقرار گشته و ديگر خاطر را تحت فرماندھی او به اعدام محکوم نموده اند می خ

  .کسی مکّدر نگردد

زيرا در .  در ھمين زمان خانم وزير دفاع المان قصد دارد استفاده از ھواپيماھای مسلح بی سرنشين را قانونی کند– ٢

 که ديگر کسی نخواھد بود که و مھمتر از آن اين. اينصورت جان سربازان المانی ديگر در معرض خطر نخواھد بود

بگويد اين سربازان المانی بوده اند که تروريست ھای بيگانه را ھدف قرار داده اند و ديگر دليلی برای اين که اين کار 

  .خاطر کسی را ّمکدر سازد نخواھد بود
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  ني سرنشی بیمايلمان و ھواپا دفاع ريوز                           دنين دلمان ساا دفاع ريوز                       

.  در عراق و به ساير تروريست ھا مانند طالبان که نمی توان جھان را واگذار نمودداعش به تروريست ھای بيگانۀ – ٣

بلکه در سوماليا، نيجريه و آنھا مرتکب کشتار گشته، ترور را حاکم می کنند و آن ھم نه فقط در عراق و افغانستان، 

به تازگی يک کشتی توريستی المانی در ساحل اسرائيل در معرض تيراندازی تروريست ھا بود که . اسرائيل نيز

  .توانست به سالمتی آنجا را ترک گويد

  

  ! ؟یبرداردست  یانتحارۀ  از زدن ضربی خواھیچه وقت م

 اين تروريست ھا، چه فلسطينی، چه عراقی، افغان يا نيجريه ئی، چرا به اين کارھا دست می زنند؟ آيا آنھا خود – ۴

و آرامش زندگی آنھا برايشان ارزش داشته باشد؟ آيا اين بيگانگان تروريست تھی از والدين و زن و بچه ندارند که جان 

  ھر گونه شفقت می باشند؟ 

آسيب ديدگانی که خانه ھا، روستاھا و شھرھايشان متالشی و به ھمسرانشان تجاوز . آنھا آسيب ديگان جنگھا می باشند

.  آواره گشته اند، در افغانستان، در عراق، سومالی و فلسطينگشته است و ھمسران آنھا به اتفاق فرزندان و والدينشان

  برای آنھا مگر ديگر چه باقی مانده است؟

 يا اين که فکر می کنيد اينھا به ما ھيچ ربطی ندارد؟ بيگانگان نيز می بايست به درستی رفتار کرده، حق و ناحق را – ۵

را بدآنجا ارسال می کنند تا نظم را مجددا برقرار کنند و به مراعات کنند؟ وگرنه نيروھائی وجود دارند که المان ھا 

خاطر اين که سربازان المانی توسط بيگانگان تروريست کشته نشوند، از ھواپيماھای مسلح بدون سرنشين استفاده 

  .خواھيم کرد

  

  فلسطينی را کشت۵ اسرائيل دستکم ئینيروی ھوا
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http://www.deutschlandfunk.de/israelische-luftwaffe-toetet-mindestens-

sieben.264.de.html?drn:news_id=377594 

   حمله ھوائی به غّزه کرد٣۴نيروی ھوائی اسرائيل برای انتقام گيری 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=12756 

 ۶٠٠٠ کودک فلسطينی را کشته، ١۵٠٠ شمار ٢٠٠٠سربازان اسرائيلی از سال : گزارش روزنامه اسرائيلی ھاآرتس

  . را اسير کرده اند١٠٠٠٠را مجروح و 

http://wirwollenkeinenkrieg.wordpress.com/2014/04/06/israelische-zeitung-berichtet-die-

israelischen-soldaten-haben-seit-2000-uber-1500-palastinensische-kinder-umgebracht-und-

6000-verwundet-und-10-000-kinder-inhaftiert-sie-werden-auch-bedingungen-ausge/ 

   حکِم اعدام۵٢٩ دقيقه برای ١۵: مصر

http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-03/aegypten-todesurteil-muslimbrueder 

  

 
  


