
 
 

   
 

 

A Palesztin Állam magyarországi Nagykövetsége mély sajnálatát fejezi ki Szijjártó 

Péter külügyminiszter nemrégiben tett kijelentései miatt, az Izrael, mint megszálló 

hatalom a megszállt Palesztinában gyakorolt agressziójának fokozódásával 

kapcsolatban. 

 

Május 1-jén az izraeli megszálló erők békés keresztény imádkozókra támadtak, és 

megfosztották őket alapjoguktól, hogy a jeruzsálemi Szent Sír templomban 

megünnepeljék a Szent Tűz szertartását. Sejk Jarrah-ban egy hete a megszállók 

megpróbálták arra kényszeríteni a palesztin családokat, hogy hagyják el otthonaikat, 

majd néhány nappal ezelőtt az izraeli megszálló erők kegyetlenül megtámadták a 

fegyvertelen imádkozókat az Al-Aksza mecsetnél, és több száz embert letartóztattak 

és megsebesítettek. 

 

Mintha Izraelnek nem lett volna elég. A megszálló hatalom bombázta az ostrom alatt 

álló Gázai övezetet, és hétfő óta mindeddig legalább 119 palesztin, köztük 31 

gyermek és 11 nő halálát okozva, és több mint 830 személyt megsebesítve. Ezeket a 

soha nem látott támadásokat 160 izraeli repülőgéppel hajtották végre, amelyek 40 

perc alatt 600 rakétát lőttek ki, a tüzérségi lövedékek mellett. A támadás hatalmas 

károkat okozott az infrastruktúrában, sok lakóépületet tönkretett, tucatnyi otthont és 

iskolát rongált meg, ami további nehézségeket okoz egy olyan területen, ahol az 

emberek eddig is súlyos gazdasági körülmények között éltek. 

 

A legmélységesebben el kellett volna ítélni ezeket a cselekményeket és az erő túlzott 

alkalmazását. Felidézve az uszítást, provokációt, üldözést, zsarnokságot, földrablást, 

otthonok lebontását, telepek építését és bővítését, kínzást, törvénytelen kivégzéseket 

és merényleteket, sokkal hosszabb a maximálisan elítélendő dolgok listája. 

 

Ez a példátlan agresszió nem sorolható az „önvédelemhez való jog” kategóriájába. 

Az ártatlan civilek meggyilkolása háborús bűncselekmény, Izrael pedig ezt követte el 

– és követi el még mindig. Ha egy izraeli élet fontos, akkor egy palesztin élete is 

fontos kell legyen. Ennek az alapvető ténynek a figyelmen kívül hagyása egyenértékű 

a palesztinok, mint emberek létének és életük értékének figyelmen kívül hagyásával. 

 

Az egyik oldal előnyben részesítése és a vele való szolidaritás szuverén döntés. 

Mindazonáltal figyelmen kívül hagyni a Jeruzsálemben bekövetkezett tragikus 

eseményeket, figyelmen kívül hagyni az elmúlt napokban Gázát tönkretevő óriási 
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fájdalmat és pusztítást, továbbá elítélni a palesztinok válaszát, valójában egy aggasztó 

üzenet közvetít Palesztina felé. 

 

Ebből az álláspontból hiányzik a minimális kiegyensúlyozottság, valamint szemet 

huny a megcáfolhatatlan tények felett, nem beszélve nemzeteink közötti történelmi 

barátság értékének és fontosságának alábecsüléséről. 

 

Ennek megfelelően felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy vizsgálja felül 

álláspontját, és a leghatározottabban ítélje el a valódi agresszort, a megszálló és 

erőszakos hatalmat, aki a jelenlegi erőszakos fordulatot kiváltotta, fokozva a 

feszültséget, destabilizálva az egyébként is ingatag helyzetet, és hatalmas emberi 

szenvedést okozva. 

 

Az igazi barátság elvi alapokon nyugvó és kiegyensúlyozott álláspontot követel, és 

időnként lehetővé teszi a kritikát. 
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