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 Political سياسی

  
  موميا ابو جمال : نويسنده

 جاويد : برگردان از
  ٢٠١۴ اگست ١٩
  

  بمب و فرمان
 خواھد ميانجيگری کند  امريکا که جنگ اسرائيل عليه فلسطينی ھا را ممکن  ساخت ، حال میۀاياالت متحد

د ، جنگ واقعی يعنی ن باالی خانه ھا پرتاب نکنبمب سکوت کنند وجت ھای جنگنده ديگر اگر تفنگ وراکت انداز ھا

 حماس  توسط  اسرائيل به خاطر زندانيان گتوی غزه به را ه ۀجنگ لفظی بين رژيم اپارتايد اسرائيل ودولت نابود شد

  .می افتد 

  ر نمی آورد ؟توانيم ادعا کنيم که کلمات پيش از نارنجک ويرانی به با چه گونه می

 امريکا واسرائيل مجبوربه فروش پرنسيپ ھای خود  ۀاز آن جا که حماس تحت فشار کشورھای عربی ، اياالت متحد

  . غربی قبالً مجبور به اين کار گرديد ۀکه دولت خود گردان فلسطين در کران است ، ھمانطوری

حماس گام به گام مجبور  تحويل داده می شود ،تحت بمباردمان اسرائيل توسط سالح ھای امريکائی که به اسرائيل 

  .به نرمش وفروش منافع مردم فلسطين می گردد 

 ديگری در جھان  توسط يک دولت مستبد ونژادپرست  در محاصره قرار دارند ، ورمردم فلسطين بيش از ھر کش

رب وشتم وکشته شدن قرار يا شورش در مقابل ديکتاتور را به خود بدھد مورد ض ھر فلسطينی که جرأت  ايستادن و

  .می گيرد 

امريکائی ھا مجبوربه نگھداشتن وسرکوب مردم خودساخته  تشکيالت خود گردان فلسطينی توسط صھيونيست ھا و

بيشتر وھر چيزی که دارای ارزش است را  می شوند ، ھنگامی که مھاجران اسرائيلی زمين ھا ومخازن آب بيشتر و

  . آن ھا را  وادار به  تحمل وسکوت  بسازندغصب کنند ، تشکيالت خود گردان 

"  جرايم محسوب می گردد وۀرا بر زبان بياورد از جمل" اشغال"ۀ در قوانين اپارتايد اسرائيل اگر کسی کلم

توسط ارتش اسرائيل مورد پيگرد قرار می گيرد ، به اين معنی که ھر فلسطينی حتا اگر خردسال " جنايتکار

وزيرسن قانونی  قرار داشته باشد توسط قضات نظامی وبه استناد قوانين مجازات نظامی  محاکمه ومحکوم می 

  .گردد

  ھمان سيستمۀسطينيان است  ونه برای اسرائيلی ھا  واين منعکس کنندصالحيت اين محاکم نظامی تنھا برای فل

  .، استکه زمانی در افريقای جنوبی  حکومت ميکرد) ١" (بنتوستان"
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 افسران پوليس افريقای جنوبی که ھمه سفيد پوست بودند مانع :گفت "دزموند توتو"  اسقف اعظم کليسای انگليکان

  .  ما می شدند ۀحرکت آزادان

ه کلمات وگفت وگو  جايگزين گلوله گرديده است دولت اياالت متحده نه فقط اسرائيل را با سالح وپول بلکه با حال ک

  .پيشنھادات در گفت وگو نيز مجھز می سازد مانند نقش واسطه در افريقای جنوبی

  :پس از سفر به اسرائيل دزموند توتو گفت 

 ، خاطرات گذشته را به طور غم انگيزی به يادم آورد که با اقامت من در سرزمين مقدس مرا عميقاً غمگين ساخت

  .ما سياھان قبالً در افريقای جنوبی  رفتار می کردند 

که چه گونه بايد درد و  من تحقير شده ھای فلسطينی  را در پست ھای بازرسی  وموانع برروی جاده ھا ديده ام ،

  .رنج را تحمل کنند  

  رد ورنج فقط مشروع و عادالنه به نظربرسد ؟خواھيم اين د در چه  جھانی  می

  

  :پارورقی ھا

)  سياھان ۀخان(دولت نژاد پرست افريقای جنوبی از لحاظ جغرافيائی مناطقی را به نام محل سکونت ) ١(بنتوستان 

سياھان تعريف کرد ومناطق سياھان ناميد که به طور سنتی در آن بخش ھا جمعيت افريقائی سياه زندگی می کرد 

به خاطر "بنتوستان "ايدئولوژی اپارتايد سفيدپوستان خانه ھای سياھان را تحت اصطالح .نوز ھم زندگی می کند وھ

تفکيک وجداسازی جمعيت سياھان  وقطعه قطعه شدن جمعيت سياه وسفيد يک ساختار اداری مجزا از ھم به ميان 

  .آورد 

  :منبع

http://www.jungewelt.de/m/2014/08-16/028.php 

 


