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 جرالد کوفمن

 
 آن نوشته شده ی بود که روی در آشپزخانه مان جعبه کوچکیدر قفسه ا. ست بزرگ شده اميوني متعصب و صهیهوديمن در خانواده 

ن در داخل آن جعبه يان در فلسطيهودي ین ساختمان هاي کمک به ساخته شدن اولیمان را براي، که سکه ها"هودي یه مليسرما"بود 

 .ميختي ریم

 از آنها یکي. ل هستنديخانواده و دوستان من در اسرائ. ل رفتم و بعد از آن بارها به آنجا سر زدمي به اسرائ1961ن بار در سال ياول

زه اوست که به ي زده ام، جایسنجاق کراوات.  شرکت کرده و در دو جنگ مجروح شده است1973 و 1967، 1956 سال یدر جنگ ها

 .ه اش کرده استيمن هد

گال الون، ينطور اير با من دوست بود، هميگلدا ما. ونيد بن گوريوين شان دي با اولیل آشنا بودم، حتياسرائران يمن با اکثر نخست وز

 .روز شدي، در نقب پ1947ل در سال ير که بعنوان فرمانده در جنگ استقالل اسرائيمعاون نخست وز

مادر . دندي ها به قتل رسی خانواده ما در هولوکاست نازیاکثر اعضا. پدر و مادرم از لهستان فرار کردند و به انگلستان پناهنده شدند

 . ک کردي شلیماري به او در بستر بیک سرباز آلماني.  ها به اتاقش در استاشوف آمدندی بود که نازیماريبزرگم در بستر ب

 یدولت فعل. ليزان اسرائ در غزه توسط سربایني فلسطی قتل مادر بزرگ های باشد براین کشته نشد تا سرپوشي ایمادربزرگ من برا

 که در غزه انجام داده است را یي کند تا قتل هایان در هولوکاست استفاده ميهودي ی شدن و نسل کشیل و از سالخيل، بدون دلياسرائ

 .دي آی ها بحساب نمینيان با ارزش است و جان فلسطيهودين است که جان ين کار اي ایمعن. ه کنديتوج

ن تعداد به ي آن زمان ا-یني فلسط800چ، درباره کشته شدن يبوويل، سرگرد لي ارتش اسرائیوز از سخنگوي نیش در اسکايچند روز پ

 . بودندی نفرشان نظام500او فورا جواب داد که . دنديل پرسي توسط ارتش اسرائ-ده بوديهزار نرس

 یدند، بعنوان نظامي جنگی جانشان میبرا ورشو ی که در گتو هایانيهودي زنم تعداد یحدس م.  دهدی مین جوابي چنیک نازيفقط 

 .ت نداشته باشدياهم

 یپيپدر تز. ست هستنديرا آنها تروري شود زی، اعالم کرده است که با حماس وارد مذاکره نمیوني لیپيل، تزير امور خارجه اسرائيوز

م را يد در اورشليوينگ ديار در هتل ک بود که انفجیومي لیرگون زاوي گروه ایستيات تروريس عملي است که رئیونيتان لي، ایونيل

 . بودندیهودي نفر کشته شدند که چهار نفرشان 91 آن ی کرد که طیطراح

ختند و بعنوان طعمه از آنها ي را به دار آویسي دو افسر انگلیهودي یست هايترور. هود بوجود آمده استيسم يل از بطن ترورياسرائ

دولت امروز .  را قتل عام کردندیني فلسط254ن، ياسير ي دی در روستا1948، در سال رگون در کنارگروه اشترنيا. استفاده کردند

گر يد.  شودین، محمود عباس، وارد مذاکره ميس جمهور فلسطي فراهم شد با گروه فتح و رئیط مناسبيد اگر شراي گویل مياسرائ

در عوض او را .  شدندیدوست من هم بود، وارد مذاکره ماسر عرفات،که ي فتح، ید با رهبر قبليآنها با. ر شده استين کار دي ایبرا

ف شد، حماس برنده ينکه بعد از مرگ عرفات، فتح تضعيل ايبه دل.  کردندیدارش رفتم، زنداني در رام اهللا که من هم به دیدر سنگر

با .  استیو تنها طرف بازک برنده انتخابات شده است ي است، اما به شکل دموکراتیفيحماس سازمان کث.  شد2006انتخابات سال 



ر همه يبان گيم که عاقبت آن گري شویر قابل جبران مي غی شود، مرتکب اشتباهین شامل دولت ما هم ميکوت کردن حماس، که ايبا

 .خواهد بود

 صلح با گفتگو با دشمن است که: "دي گوین صلح شرکت کردم، ميل، ابا ابان که من با او در کمپير امور خارجه بزرگ اسرائيوز

 ".دي آیبدست م

 حل ین مشکل را از راه نظامي توانند ای ها در غزه کشته شدند، اما نمیلي ها توسط اسرائیني از فلسطیادينکه تعداد زيبا وجود ا

 وجود یون در کرانه باختريليم مي در غزه و دو ونینيون فلسطيليم ميک ونيهر زمان و هر کجا که جنگ تمام شود، هنوز . کنند

 ی می با آنها بدرفتاریان و ساختمان سازيهودي یر قانوني ساکن کردن غی جاده ایست بازرسيجاد صدها اي ها با ایلي اسرائ.دارند

 . شودیشتر ميل بيان اسرائيهودي رسد که تعداشان از یست فرا مي که چندان هم دور نیزمان.  دهندیکنند و آزارشان م

ت کامل ير قابل قبول است و ممنوعيشان غياست هايل بفهماند روش ها و سيولت اسرائده است که دولت انگلستان به ديزمان آن رس

ست ي نین بار آن صلحي است و این بار صلح واقعي رسد، اما ایآن زمان است که صلح فرا م. ل اعمال کندياسلحه را در مورد اسرائ

 یتکار جنگي ها جنایلياسرائ.  آنها محال استیردنش برا است که بدست آویل بدست آمده باشد بلکه صلحيه فتوحات اسرائيکه بر پا

 .ستند، آنها فقط احمق اندين
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