София 1000, п. к. 1832
ДО
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ –
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПОСОЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА
ИЗРАЕЛ В БЪЛГАРИЯ
БТА, АГЕНЦИЯ „ФОКУС”
ОБРЪЩЕНИЕ
Ръководството на Клуба на приятелите българи и евреи се обръща
към българската общественост и власти с призив да подкрепят морално и
политически Държавата Израел в борбата й срещу терористичната
организация ХАМАС. Днес българското общество е дезинформирано от
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уж обективни информации за конфликта в Газа. Тези манипулации се
извършват от някои български медии, стигащи дори до открита пропаганда
на антисемитизъм, завоалирани като криворазбран хуманизъм. Но войната
никога не е състезание по хуманизъм. Тази поредна война в Газа не бе
разпалена от Еврейската държава. Тя перманентно се води от палестински
екстремисти, които категорично не признават правото на съществуване на
еврейската държава и ратуват за нейното пълно и окончателно
унищожение.
Истината е, че половин милион палестинци от територия,
разположена върху 45 квадратни километра тероризират 8-милионното
население от евреи, араби, друзи и други националности, включително и
над 8 хиляди българи, които живеят в Държавата Израел. Днес тя е
поставена в състояние на война от шайка терористи, финансирани от
чужди държави. Не става дума за никакво освободително движение, за
каквото мнозина искат да ни представят ХАМАС. Просто мюсюлманските
екстремисти, които искат светът да бъде върнат в 1947 или 1967 година
успяха през 2014 година да превърнат Газа в подземен град от тунели и
шахти, укриващи ракетен арсенал и хиляди терористи, нападащи Израел с
цел избиване на военни, цивилни или взимането на заложници. Според
официалната идеология на ХАМАС е без значение дали израелските
жертви ще бъдат цивилни или военни, всички те са обявени за легитимни
цели. Идеологията на ХАМАС по нищо не се отличава от тази на
поддръжниците на световния джихад, в т. ч. „Ал Кайда”, Движението на
Талибаните, „Ислямския халифат в Левант и Ирак”, „Хизбула”, „Боко
харам” или „Аш шабаб”. Преди повече от десетилетие, точно ХАМАС бе
инструкторът на всички тези терористи, как да се използват камикадзета
самоубийци по-известни като шахиди. Това не пречи на редица европейски
политици от държави членки и не членки на ЕС, както и от Северна
Америка да наричат ХАМАС и днес „умерени” политици, да настояват за
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преговори с ХАМАС и привличането им в „мирния процес”. Но кой от
всичките „миротворци” е успял да сключи мир между Израел и тези,
терористи, които и до днес смятат, че гражданите на Израел са поредните
„кръстоносци” в светите земи. Целта на ХАМАС е рано или късно след 100
или 200 години Израел да бъде изхвърлен в морето от новия Салахдин.
Възможен ли е мир с хора, изповядващи такава идеология?! Отговорът е
ясен. Не трябва да се забравя, че цялото показно „миролюбие” и
„умереност” на ХАМАС, за срам на ръководствата на България и на
всички 27 останали страни членки на ЕС, се подкрепя политически и
финансово. Именно с европейски пари се финансира строителството на уж
цивилни обекти, под които се прикрива военната инфраструктура на
терора. България, с парите на мизерстващите български данъкоплатци
финансира социалната политика на ХАМАС, като днес средният доход на
глава от населението в Газа е по-висок от средния доход в България!? ЕС
финансира образователната система, която за съжаление възпитава
джихадисти и шахиди. Палестинските телевизии, също поддържани от ЕС,
са рупор и пропагандна опора на ХАМАС. Точно от тези медии се черпят и
лъжеобективните пропалестински репортажи на европейските медии.
Ние знаем, че майките плачат еднакво от двете страни на конфликта.
Но човешката кръв и живот нямат еднаква стойност в Газа и Израел. За
ХАМАС труповете и на евреите, и на арабите са само средство, за да
добият своята поредна победа по пътя на терора. За джихадистите, колкото
повече са труповете, толкова по-голяма ще е "победата". За ХАМАС
войната винаги завършва не с мир, а само с худба - временно примирие, до
следващата атака срещу неверниците. Затова призоваваме българските
представители в ЕС да настояват на всички нива и форуми за коренно
преразглеждане на европейската външна политика към ХАМАС и
Близкоизточния конфликт. Нека не се забравя, че за мир и за
миротворчески процес имат право да говорят първо и най-вече онези,
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които са под преките удари на терора и ракетите на ХАМАС и едва след
това останалите миротворци.
арх. Елко Хазан – съпредседател
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