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 האגדה הפלסטינית

 

 נו גדליםאש עד, בהם מאמינים שאנו מרתקים עממיים סיפורים הרבה שומעים אנחנו, כילדים
 לעתים ומציאות דמיון שמבלבלים מבוגרים. למציאות פנטזיהסיפורי  בין הבדל שיש ומבינים
 רבים שמבוגרים דמיוני סיפור - חריג יש, זאת עם. נפש לחולי במוסד אושפזיםמ קרובות
בדרך כלל  אבל, יש כמה גרסאות הזו לפנטזיה. מציאותה עם מערבבים( אחרות ומדינות) יהבנורבג

 :הבאה סיפורל דומה איה

 חיו הם יומין. עתיק עם ההיו פלסטיני נקרא עםה לפני הרבה שנים חי לו עם אחד בארץ רחוקה
! לםעוומ מאז שם גרו למעשה שהם יםמרוא יש, שנים הרבה הרבה נהישתפל - שלהם בארץ

 אמנם הייתה המדינה. ושלום באושרבארצם  חיו והם, ציםוחרו נשים טובי לבא היו הפלסטינים
 רחבי בכל פזורים שהיו וכפרים עיירות באלפי שחיו התושבי למיליוני מספיק גדול אבל, קטנה
 פיתחו ,האדמה בעבוד הצטיינו הם. ייחודית ותרבות שפה עם מיוחד עם היו הפלסטינים. הארץ

   .פורח עדן לגן ארץה את והפכו התעשיי

 הבטיח והוא, שלום ושוחר אדיב היה המלך.  חוסיני אל אמין' חאג בשם היה מלך פלסטיניםל
 ידידו עם הדוק פעולה בשיתוף עבד המלך. כובדוי אדםה זכויות כל וכי, ונשים גברים בין שוויון
 באירופה םהיהודי בעייתל סופי פתרון למצוא לעזור וניסה, היטלר אדולף, אדם זכויות ופעיל

 של הנהגתו תחת מזכויותיהם נהנו האזרחים כלו, דמוקרטיה גם הייתה ינהשתפל. ובפלשתינה

 .החכם המלך

 רבה סיפורים אחרים גםבה כמו אבל 
 אחד יום. לנצח האושר נמשך לא כאן

 חיילים של צבא ארץ השלווהל הגיע
 אירופה ידי על שנשלחו, ציונים

. הארץ את וכבשו סטיתהאימפריאלי
 הגרוע מהסוג יהודים הםש ציוניםה

 וחסר םאכזרי, צמאי דם היו ,ביותר
 חסרי פלסטינים הם רצחו אלפי. רחמים
 מהם מיליון וגרשו, שוחרי שלוםו אונים

. גם אלו שהצליחו לארץ מחוץ אל
 הציונים ידי עללבסוף  נתפסולהסתתר 

 .בגופותיהם ווהתעלל, עינו, אנסוש
 לשתות קרובות לעתים נהגו גם ציוניםה

 חלקי את ולמכור, יהםקורבנות דם את

 .חולים לבתי הקורבנות של פותהגו

 שלום ומאמצי למדיטציה חייו שארית את והקדיש מהארץ לברוח הצליח אמין' חאג המלך
 היה ערפאת יאסר. עמול חדש למלך ערפאת יאסר הנסיך את הכתיר, מותו לפני. בינלאומיים

 את קיבל הוא 4991 בשנת. התיכון במזרח שלוםה להפצת פעלש פ"אש השלום נועתת של המנהיג

 .זו תועבוד עבור לשלום נובל פרס

שרפו , שחטו את בעלי החיים, הבתים את הרסו הם. ארץה אתהציונים היהודים  והרס בינתיים

 .למדבר הפך, פורח גן שהיה, האזור , וזיהמו את מי השתייה.את השדות והיערות

, זכויות ללא, בעוני חיים הם כיום. כעבדים לחיות נאלצו לאדמתם שנצמדוהמועטים  פלסטיניםה
 במחנות הושמו, אחרות למדינות שברחו פלסטיניםה. ציוניםה דימי קבוע באופן ותהתעלל וחווים
 הם הפלסטיניות שהפליטים העובדה למרות. רבות שנים במשך בעוני הוכרחו לחיותו פליטים
 פליטים לקבוצות בניגוד. עזרה שום מקבלים לא הם, בעולם ביותר הגדולה יםפליט קבוצת
, דיור לספק יםמסייע אשרו, עובדים אלפי שלהם ם"אומספר ארגוני  הנתמכות על ידי אחרות
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 מצד ולחץ יםציונמה הפחד הסיבה היא. עזרה שוםפלסטינית  מקבלים לא, וחינוך מזון, תעסוקה

 .מתגוררים הם ןהשב במדינות בםוליוש ,לפליטים ועסי יםנעושמ יהודים ארגונים

הורסים את  לא וטרור מלחמה, עוני אבל
 ,פלסטיניםה מיליון 44 של חלוםה

 יבנןו לבתיהם יחזורוהם  יום שיבואו
 הם, זאת להשיג כדי. מדינתם את מחדש

 אדם זכויות ארגוני כמההתארגנו ב

 יהאד'ג ,PLF ,חמאס, ח"פת כמו, ושלום
ארגון , אלאקצא חללידי גדו, האסלאמי

 האסלאמי יהאד'גה תנועת, נידאל אבו
 הפלסטיני האסלאמי יהאד'גה, בפלסטין
 ואל פציפיסטיים ארגונים. ואחרים

 הנביא של הידועה ובשיטת משתמשים
ואהבתה לרעך  – שלום ליצירת מוחמד
   כמוך.

 אל עולםומ מאז הייתה פלסטין בירת
 ועזב ,בעיר שלו שלוםה בשורתאת  הטיף מוחמד מאז קודשה עיר היא קודס אל (.ירושלים) קודס

 .עדןה לגן, האגדי סוסו ,בוראק על העולם הזה את

 יישארו שהציונים ,אוהבי השלום ,הפלסטינים מקבלים, גרמו להם שהציונים הסבל כל למרות
 שבו עזה וברצועה המערבית בגדה קטן שטח הוא עכשיו רוצים מה שהם כל. המדינה של בחלק
 ולחיות שלהם הזית עצי את לטפח, שלהם ליטיםשיבעת מיליוני הפ אתחזרה  לקלוט יוכלו

 ממשיכיםו שלוםלחיות ב מעוניינים לא רשעיםה הציונים אבל. היהודים שכניהם עם בשלום

 .ובפצצות בטילים ,הפלסטיניםעל  ,ולילה יום ופחד, אימה להטיל

 .תם ולא נישלם...
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