
 
 
 

 
Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetségét meglepte Őexc. Sztáray Péter 
államtitkár Izrael a Gázai övezet ellen indított legutóbbi támadása kapcsán tett 
nyilatkozata. 
 
"Igazán sajnálatos és megdöbbentő látni, hogy elítélik a reakciót, miközben nem 
ismerik fel az azt megelőző cselekményt. A korábbi támadásoktól eltérően az izraeli 
vezetés elismerte, hogy megszegte a fegyverszünetet és indokolatlan támadást 
indított a Gázai övezet ellen.” 
 
Az ütemezés ezúttal teljesen egyértelmű. 2022. augusztus 01-én, hétfőn az izraeli 
megszálló erők elraboltak egy Palesztin állampolgárt Ciszjordániában. Ezt a 
magatartást a palesztinok nagy felháborodással fogadták mind a Gázai övezetben, 
mind Ciszjordániában. Megbízottak léptek közbe, hogy csillapítsák a feszültséget, és 
miközben zajlottak a megbízottak közötti megbeszélések, és semmi sem utalt arra, 
hogy bármiféle megtorlásra kerülne sor, Izrael alattomos támadást indított, több 
civilt, köztük nőket és gyerekeket mészárolva le, több házat és gazdaságot gyújtva 
fel a Gázai övezetben. 
 
Az izraeli támadás első hulláma pénteken 10 palesztin életét követelte, köztük egy 
ötéves kislányét, 44-en pedig súlyosan megsebesültek. Néhány órával e szörnyű 
bűntény után korlátozott reakció érkezett – és ez az egyetlen dolog, amit Őexc. 
Sztáray Péter fel- és elismert. Talán a számok megkönnyítik a történtek megértését. 
A Gázai övezet elleni 48 órán át tartó izraeli támadás legalább 44 ember – köztük 
15 gyerek és 6 nő – halálát követelte, több mint 300-an megsebesültek, nem 
beszélve az infrastruktúrában, épületekben és a gazdaságokban bekövetkezett több 
millió dolláros kárról az egyébként is blokád alatt álló Gázai övezetben. 
 
Izrael, a megszálló hatalom törvénytelen cselekmények elkövetése iránti étvágya 
soha nem szűnt meg, ahogy a telepesek által elkövetett bűncselekményeket sem 
fékezte meg soha, sem Ciszjordániában és Jeruzsálemben, sem a Gázai övezetben. 
Ezek a tettek és bűncselekmények többek között – de nem kizárólagosan – 
merényletek, letartóztatások, házbontások, földelkobzások, illegális telepek építése 
és bővítése és az ostromlott Gázai övezet (a palesztin lakosság közel fele) 
megfojtása – és a lista hosszan folytatható. Egészen pontosan az emberiesség, a 
béke, a biztonság és a regionális stabilitás viseli az efféle szerencsétlen tettek és 
gyakorlatok súlyát. 
 
Ezen a ponton Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetsége megerősíti, hogy a 
megszálló hatalom minden olyan kísérlete, amely arra irányul, hogy megossza a 
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palesztin ügyet, kudarcot fog vallani. A szerencsétlen földrajzi megosztottság 
ellenére a palesztin nép egységes marad, bárhol is legyen. Ciszjordánia, Jeruzsálem 
és a Gázai övezet palesztin terület marad. Bármi történjék az egyik oldalon, 
visszhangot kap a másikon. 
 
Palesztina és Magyarország közös értéket képvisel az emberi jogok és a nemzetközi 
jog tiszteletben tartása terén. A magyar nemzet és a magyar kormány mindig is 
őszinte megbecsülést és mutatott a családok és az emberi életek értéke iránt. De 
külföldi katonák látványának kálváriája a nemzeti területen, a föld tényleges 
felosztása, a hazáján kívül élni kényszerülő több millió állampolgár küzdelme más 
kérdés, amelyek elismerését elvárjuk a magyar kormánytól. Mint ilyen, elvárjuk, 
hogy Magyarország elítélje ezt az agressziót, ezt az alattomos támadást, amely 
fegyvertelen civilek, ártatlan gyerekek és nők életét követelte. 
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Palesztina Állam magyarországi Nagykövetsége  
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They were just Children 
 

 


