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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  َ ھاگای ماتر:قلمه ب

   حميد بھشتی: ازبرگردان
 ٢٠١۵ می ٠٢

  

  : فلسطين- اسرائيل
 برای جلوگيری از سالگرد ھمايش يادبود کوشش گروھی از اشغالگران

  

مبارزان «ان کوشيدند ھمايش دھمين سالگرد مشترک اسرائيليان و فلسطينيان را که ھمه ساله توسط  گروھی از اشغالگر

قرار بود اين گردھمائی در .  غيرممکن سازند، تشکيل می شوداپريل ٢١در » گوی والدين و مجمع گفت«و » راه صلح

 درخواست نمود که به شرکت کنندگان از وزارت دفاع اسرائيل» شورای اشغالگران ساماريا«.  صورت گيرداپريل ٢١

قرار بود سخنگويان اين .  ندھد،شرکت در اين يادبود را که در روز ملی اسرائيل برگزار می گرددۀ فلسطينی اجاز

  .ھمايش از بازماندگان خانواده ھای ھر دو طرف باشند

ليد نموده بود که در آن تصاوير ی را توئآغاز سال جاری ويديو ھمان گروھی است که در سامارياشورای اشغالگران 

  .که گروه ھای حامی حقوق بشر توسط نازی ھا تأمين مالی می گردند، به کار برده بود سامی ستيزانه را برای القاء اين

در نامه ای که آنھا برای وزير دفاع نوشته بودند به فلسطينيانی اشاره شده بود که در سالگرد مشترک مزبور شرکت می 

د که عالوه بر آن گروه مزبور از وزير دفاع خواھان اين شده بو. ن معرفی نموده بودندا را خويشاوندان قاتالجستند و آنھ

  .ی ھا را ممنوع سازدئقوای مقننه اين گونه گردھما

  
  )ُير از دان ھايمويچتصو (٢٠١۴ھمايش يادبود 
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 مطبوعاتی گروه اشغالگران مزبور می باشد و به تازگی بدون ذکر مأخذ ۀدر مقاله ای که در حقيقت رونوشت اطالعي

عنوان افراد خانواده ھای ه و به نقل از ژروسالم پست منتشر گشت، شرکت کنندگان فلسطينی ب» معاريو«در وبسايت 

  . گشته اندتروريست و نيزعوامل تروريست معرفی

نگاھی گذرا به فھرست گويندگان ھمايش مزبور روشن می سازد که تصويری که گروه اشغالگران ساماريا طرح نموده 

در اين ھمايش قرار بود به معيت خانواده ھای عزادار اسرائيلی يکی از افراد اردوی . ی استئ گونه مبنااست فاقد ھر

درش را سربازان اسرائيلی در بازگشت از محل کار به منزل مضروب و به به نام مازان فرج که پ» رايشه«پناھندگان 

قتل رسانده اند، صحبت کند و نيز ياسمن ايشتايه از روستای سالم که نابينا پا به جھان نھاده و پدرش را سربازان 

  .اسرائيلی به قتل رسانده اند

  
ِتصوير از تومر آپلباوم(دوبی شوارتز و مازان فرج از دايره والدين  ِ(  

شگفت آور اما اين است که معاريو نسبت به . ّاينگونه تحريف ھا از جانب شورای اشغالگران ساماريا عادی می باشد

  .فلسطينيان تا چه ميزان مطالب بھتان آميز را منتشر ساخته است

که آيا به فلسطينيانی که قصد داشتند در  اين: در زمان انتشار آن مطلب وزارت دفاع يک پرسش را بی پاسخ نھاده بود

  اين ھمايش شرکت نمايند جواز عبور می دھد؟

 تن از فلسطينيان برای شرکت در اين ھمايش منفی بود و فقط با تھديد مراجعه نمودن ٢٠٠دو سال پيش پاسخ درخواست 

ِی و با دخالت شماری از نمايندگان کنست، سرانجام وزارت دفاع به ئقضاترين مرجع به باال   . تن اجازه داد۴٠ِ

  
  )ُتصوير از دان ھايمويچ (٢٠١۴ھمايش يادبود 

  : شورای اشغالگران ساماريا صادر نمودۀپاسخ به نام ذيل را مبارزان راه صلح در ۀبياني
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دردی که آنھا . در اين مجلس ما به ياد کسانی ھستيم که کشته شده اند و در غم بازماندگان آنھا با آنھا  ھمدردی می کنيم

بسياری از ما در نقش سربازان ارتش جنگيده ايم، برخی از ما خويشاوندان و دوستان . بيگانه نيستکشيده اند برای ما 

بر ماست که ياد آنھا را زنده نگاه داريم و اين حقيقت را که جنگ ھا بر سرنوشت بنا نبوده، . خويش را از دست داده اند

يادبود، از ھر دو طرف می خواھيم که دردھا و به ھنگام روزھای گرفتاری، ھمچون اين . بلکه گزينه ايست بشری

اميدھای کسانی را که در آن سوی حصار زندگی می کنند به رسميت شناخته و بکوشند از وقوع جنگ بعدی پيشگيری 

  .ِباشد که در يادبود سال بعد قربانيان تازه ای در بين نباشند. نمايند

  .اتی مطرح بودعالوه بر اشغالگران، از جانب فلسطينيان نيز انتقاد

من دوستانی فلسطينی دارم که خشمگين بوده و نمی «: ِمحمد صالح از اھالی بتلھم که عضو مبارزان راه صلح می باشد

  .»اما من ھراسی ندارم. توانند دريابند که چرا من از اينگونه ھمايش ھا حمايت می کنم

و ملت را چاره کنيم که ھمواره افراد بيشتری به فعاليت من بر اين باورم که ما فقط آنگاه می توانيم شکاف ميان اين د«

ی که ممکن است افراد بيشتری به اين کوشش ھا جلب ئ تا جايادبود يکی از راه ھائی است کهۀ ما بپيوندند و اين جلس

  .»شوند

ر اين دھليز ما دۀ ھم«: ِ نابلس می گويد- راه صلح در شاخه تل آويوۀميکائيل ھوخ بورگ از ھماھنگ کنندگان مبارز

ما از طريق فعاليت ھای خود می توانيم موضوع را به افراد طرف مقابل برسانيم، از راه « .»خشونت سھيم بوده ايم

  .ِمطرح نمودن آنچه که بر فرد فرد ما گذشته است و تحوالتی که ما را بدينجا کشانده اند

ه سخنان اسقف اعظم، دستموند توتو، که گردانندگان ی که می توان مطالعه نمود، بئعالوه بر سخنرانی ھا) ١(در اينجا

  .ھمايش را تشويق نموده است نيز می توان گوش فراداد

    
جنبش مبارزان راه صلح توسط جنگندگان سابق ارتش اسرائيل و فلسطينيانی که در دھليز خشونت فعال بوده اند، تأسيس 

 مجمع خانواده –دايره والدين . آنھا راه خشونت را رھا کرده اند تا به کمک يکديگر به اشغال پايان دھندۀ ھم. گشته است

 خانواده اسرائيلی و فلسطينی که در اين کشاکش ھا عزيزان خويش را از دست داده و ۶٠٠ھا، سازمانی است مرکب از 
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اين ھا کسانی ھستند که گروه اشغالگران ساماريا قصد دارد مانع کارشان گشته و از . راه مسالمت را برگزيده اند

 ھا را به ياد آورده و شريک غم ھای گردھمائی ھای آنھا جلوگيری کنند تا آنھا نتوانند با ھم و در کنار يکديگر گذشته

  .اميدی که می توان داشت اين است که اشغالگران بی توفيق باشند. يکديگر گردند

. ِشمار کسانی که در اين يادبوھا شرکت می کنند ساالنه افزايش می يابد: روزنامه گوش شالوم در اين باره چنين نوشت

 کوشش خويش را به کار می بنديم تا ھمه کسانی که مايلند شرکت کنند، ما تمامی.  نفر بودند٢۵٠٠آنھا در سال گذشته 

  .امکانش را بيابند تا با ھم اين شب را به صبح رسانيم

  :به مبارزان راه صلح می توانيد کمک مالی کنيد

    
ِنتا شم ِ ِتصوير از تومر آپلباوم(ش و نصره شھاب از دايره والدين ِ ِ(  

   نشانی سخنان اسقف اعظم، دستموند توتو و متن سخنرانی ھا– ١

پس از کار در ھا آرتس و معاريو و رياست اتحاديه صنف . َھاگای ماتر فعال سياسی و روزنامه نويسی اسرائيلی است

به او در +. ٩٧٢عبری ۀ  می باشد که مجله ايست به ھمراھی مجلLocal Callروزنامه نگاران اکنون وی از ناشران 

  .روزنامه نگاری مديترانه تعلق گرفتۀ  در باره ديوار جدائی جايز٩٧٢ برای سری مقاالتش تحت عنوان سری ٢٠١٢

  ٢٠١۵ اپريل ٢۵برگرفته از تالکسکاال، 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=14537  

https://www.mimoona.co.il/Projects/2553&ChangeLang=English 

 


