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A világ hiteles zsidóságának felszólalása a megszállt Palesztina lakosságának 

kiirtása ellen  

A világ vallásos zsidósága egyértelműen elítéli és szégyenletesnek tartja az a népirtást, amit jelenleg a megszálló cionista 

haderők követnek el a palesztin néppel szemben, s mely során Gázavárost lebombázzák, elvéve ártatlan férfiak, nők és 

gyermekek életét. A cionisták célja a palesztin nép leigázása, és vezetőinek meggátolása abban a törvényes jogukban, hogy 

vezessék a palesztin népet. Vétlen férfiakat, nőket és gyermekeket űznek el otthonaikból, megtagadva tőlük az alapvető 

humanitárius segélyeket és egyéb szükségleteiket. A cionisták azért követik el az emberi jogok ezen förtelmes áthágását, 

hogy „megbüntessék” a palesztinokat, mert azok nem hajlandóak elismerni a cionista létesítményt, mint államot.  

Mi, mint a Szentföld hiteles, hívő zsidói, ismételten kihirdetjük, hogy a cionizmusnak nincs kapcsolata a zsidósággal. A 

cionizmus és a judaizmus homlokegyenest ellentétes fogalmak. A cionisták vétkei és gyilkos tettei a palesztin néppel 

szemben azok történelme során, és főleg a mostani háború Palesztina békés lakosai ellen, minden helyesen gondolkodó 

emberben –akiben lakozik valamennyi emberiesség – tiltakozást kell, hogy ébresszen. Bűneik teljességgel szembemennek a 

szent Tóra tanításaival, mely megtiltja a gyilkolást. Ahogyan az a Tízparancsolatban áll, melyet a zsidó nép megkapott a 

Sínai-hegyen: „Ne ölj!” 

A zsidó nép mindig is kegyelmet ismerő nép hírében állt, ám az átkozott cionisták hitvány és gyilkos tetteikkel bemocskolják 

a zsidóság jó hírét, noha azok távolságot tartanak az ilyesféle bűnöktől. A cionisták régen maguk mögött hagyták emberi 

mivoltukat, és immár nem tartoznak a zsidó néphez.  

Úgy érezzük, eljött az idő, hogy a cionista vezetők, katonaságuk tisztjei, és mindenki, aki ezekért a népirtó háborús bűnökért 

felelős, nemzetközi bíróság elé állíttassanak: ez úton az igazság győzedelmeskedhet, és egyszer és mindenkorra véget 

érnének a cionisták gyilkos bűnei a palesztin néppel szemben.  

Mi zsidók, akik hiszünk Ist-nben, ezennel kijelentjük, hogy a cionisták nem tartoznak sem a zsidó néphez, sem a zsidó 

valláshoz, mely szigorúan ellenzi a gyilkolást. A cionisták egyáltalán nem zsidók, hanem pimasz terroristák, akik a 

nemzetközi terrorizmus egy bázisát vezetik. Semmilyen módon nem reprezentálhatják a zsidó népet, és a Szentföld 

egyetlen göröngyéhez sincsen semmiféle joguk.  

A Tóra szerint a cionista államförmedvénynek nincs joga létezni, az teljességgel meg van tiltva. Az összes nagynevű hiteles 

rabbi tiltakozott a cionista mozgalom ellen annak legelső napjától fogva. 

Szétszóratásban élünk Ist-n határozata szerint, és a szent Tóra azt tanítja, hogy más népek uralma alatt kell élnünk a világ 

minden táján. Ebbe beletartozik a Szentföld is: azon nem zsidó nép uralma alatt kell élnünk, amely a Szentföldön lakik, és ez 

a nép jelenleg a palesztin nép. Jeremiás próféta (29:7) azt mondta: „Munkálkodjatok annak az országnak a jólétén, amelybe 

vittelek benneteket.” Ist-n megtiltotta, hogy lakóhelyünk népei ellen lázadjunk, vagy, hogy meghódítsuk őket. Az a 

száműzetés erőszakos elhagyását jelentené, mely Ist-n parancsolatával ellentétes. Az a tett Ist-n és az Ő Tórája elleni 

lázadást jelentené. Azok a zsidók, akik hisznek Ist-nben és hűek Hozzá, sosem tennének ilyesmit. Épp ellenkezőleg: mi 

tovább hiszünk Ist-nben, és követjük Őt hűségesen. A cionisták, akik árulói lettek Ist-nnek, teljes szégyenben taszíttatnak ki 

a zsidó népből. 



Legmélyebb részvétünket tolmácsoljuk az elhunytak családjai iránt, továbbá a palesztin nép és 

annak vezetői felé. A teljes felépülését kívánjuk azoknak, akiket a vérszomjas cionisták 

megsebesítettek. 

Ist-nhez fohászkodunk a palesztin nép lehető leggyorsabb megszabadulásáért a dühöngő cionista 

vadállat karmaitól, és reméljük, hogy a palesztinok teljes függetlensége visszaáll a Szentföld 

minden sarka felett egy nagy napon, El-Kudsz városával annak központjaként. A cionistákat ki 

fogja taszítani a Szentföldről Ist-n hatalma!  

Reméljük, érdemesnek találtatunk, hogy szemtanúi legyünk annak, amint beteljesülnek a próféták ősi ígéretei, ahogy Ist-n 

királysága feltárul az egész világ előtt, és minden nemzet közösen szolgálja Őt. 

Fájdalommal, és haraggal aláírva,  
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