
Истината в очите , Израел е – агресор 

Моята гледна точка относно арабско-еврейския конфликт  не е характерна за  невежото 
мнозинство, не само не знаещите историята, но дори не искащи да знаят. Те  просто я 
отмятат . Това е изключително опасно. И това е много удобно за Израел, да действа 
като интелигентна, кротка , "цивилизована" държава ", която незнае по каква причина 
е  атакувана от злите и слабо образовани араби. Не е необходимо да се позоваваме  на 
сложността на конфликта. Основните факти са ясни и прости. През 1917 г. евреите 
представляваха само седем на сто от населението на Палестина (сегашен  Израел), 
докато почти 93%  араби! Палестина по онова време е била патриархално беден, но 

идиличен край ,по  които бродеха мирни овчари със своите стада от овце. 
Коренното  арабско  население изстисквало масло от маслини,  правело е  най-доброто 
сирене в света и дори християнските араби,  произвеждали отлично вино. За евреите, 

жителите на Палестина  имаха съвсем  бегла представа. Първите еврейски 
"преселници"  идват  тук веднага  след ционисткия конгрес през 1897 г.  състоящ се в 
Базел, Швейцария,  където е взето решение да се създаде "национален дом за евреите'' 

, в Палестина". "Пришълците" са били  агресивни, арогантни,  и  се считаха за 
"богоизбрани" и с  презрение общуваха с местните жители. Втората световна война и 
"Холокоста" предизвика вълна от съчувствие към "децата" на Израел. "Европейците и 

американците, измъчвани от чувство за вина, решават  да дадат подслон на 
преследваните ... в чуждата земя, където хиляди години са живели други хора и друг 
народ, който народ не е  имал нищо общо с еврейските страдания. През 1947 г. ООН 
решава да раздели  Палестина на две държави: еврейска и арабска. Дяла е направен в 
полза на евреите: на тях са им  разпределени 56% от територията, въпреки че те са били 
по това време само една трета от населението. Решението е повече от  погрешно в 
основата си.  И аз се питам, дами и господа, приятели , имало ли е право ООН да 
отнеме от  коренното население,  повече от половината от площта и да го даде на 
имигрантите, в буквалния смисъл на думата, "прииждащи в големи количества? От 

лична  гледна точка и от тази на местното население, всички тези съветски марокански, 
тайманийски и тн. преселници , са  просто нагли, безсрамни окупатори. 

Държава Палестина така и не бе  създадена. А "ново пристигналите  в големи 
количества",  натириха  близо един и половина милиона палестинци, в гетото Газа. 
Нормален такъв  затвор, както се очакваше, с огромни стени и  бодлива тел. Между 
другото, най-големият  затвор в света. Не може  да  се влезе, но не може и  да се 
измъкне от там човек . Всеки  който се ражда там -  е човек без паспорт, без 

националност, без право на придвижване. Хората в Газа, осъдени на доживотен затвор 
без съд и присъда.Давате ли си сметка  , какво е това? Защо, питам се аз , учителите в 
Газа, учат децата история и география например, нима те някога ще излязат от този 

затвор, за да видят  Париж, Рим или Москва? Колкото и да ви се струва нелепо и в Газа 
има училища ,за съжаление...Знаете ли, че, в Газа има  хубаво голямо море, но 

там  дори не може да се  лови риба, а знаете ли защо? Защото рибарите с куршуми са 
прогонвани  (ако  така  меко казано мога да се изразя), от  бързите Израелски катери . 

Има  и пристанище, но през последните четиридесет години, не е влязал ни 
един   кораб. Има и  летище, но от него  не може да  излети ни един самолет , защото 



самолета ще бъде незабавно унищожен от въздушните сили на Израел. За дълго време 
евреите, например, не позволяваха  да  се внася  там дори  шоколад, оцет и конци. 

А  сега не позволяват  части за автомобили. Нито  цимент. Ще попитате защо?  Просто 
ей така. За унижение. ''Предаваните неща  " в затвора, винаги са  контролирани от 

тъмничаря.  
Поведението на евреите може да се нарече  " комплекс на бившите жертви." Например, 
най-добрите надзиратели са бивши жертви.  Ето виждате ли...Евреите са научили много 

от нацистите в концентрационните лагери!.  И в  отговор на бунтовете в 
концентрационния  лагер на Газа ,Израел  с чудовищната си  военна машина  изпълнява 
" точната си  образователна операция " над Газа  с бомби от небето  в гъсто населените 

квартали.  "Нашите либерали", повтарят като мантра: "Израел" има право на 
самоотбрана! Но палестинците нямат право да се защитават? Не е 

ли  държавния  тероризъм на Израел, сто пъти по-лош от палестинския ???.  Направо 
мога да  нарека палестинците - ПАРТИЗАНИ . По истинско от това -Здраве му 

кажете!!!  
п.с  Моля тази истина да не се разбира погрешно като лична омраза срещу Израел и 
евреите там.  ТОВА НЕ Е ОМРАЗА ,НЕНАВИСТ ИЛИ ПОДОБНО, ТОВА Е 

ИСТИНСКАТА РЕАЛНОСТ!!! 


