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La aù'toro, kiu sin dediêas·bde:-.tri4ek jaroj al la
lukto par la komprenemokaj .La pact> inter Judoj kaj
" Araboj, kaj tute sparte intér Tsraelanoj kaj Palestin·anojt, montras' en g± ·malof'tan· akravidecon. Kontraste,
on! p,avas bedaùri .La-nekomprenemon de la :nunaj israelaj
-regantoj, kaj incidënte,
la.nerealismoIi de la pâlestinaj pro.parolantoj •
.Oni 'H~~ossins,e~ve:
,La luk:to por, la paCo:
Paroladeto eldiri ta i dum la iiSeminario: melllOreal Martin Buber" okazinta en Givat'Haviva en septembro
kaj publikigi ta en decembro 1966 de "NewOutleoklt.
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------------Aharon Cohen, naskigLnta. en 1910 en Besarabio, viv~s en Iaraelo ekde 1929. Membrode la movadoHachomer
. ,:ijà.-tzaïr jam de aia frua juna~o kaj membrode &;1& monda
çlirekeio dumpluraj jaroj, li estas unu el la fQndintoj de:,la. Kibuco Shaan..Ha"amakim, kies membroli daùre
estas. Li astis direktoro ae.la Depar-temen
to pri Arabaj Aferoj de la Partio Mapamkaj sekretario de la
"Ligo por jud-araba proksimi~ .kaj kooperado".
Scipovante plurajn arabajn diàlektojn,
li dediais
sin de pli 01 tridek jaroj al la st-u,d,ad,Q
..de,.la.proksim, orientaj problemoj, pri kio li estas,unu el la p1ej bo·,'1 riaj nunte~:paj ,spertu~qj.
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- "L'Oz:ient arabe" (1955) (La araba Or;i.eil.'t;o)

(1958) (Là hodiaùa araba

- "Le monde arabe aujourd'hui"
.mondo) •

- "Changements poli tiques dans le monde afa.'be"i
(Politikaj ·~~~~i.~.j en la araba mondoJ:: .... ,.
- "Nos voisins

(1969) (Niaj ar~baj najba~oj)
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Liaj 1ibroj estis publikigitaj
en la h~;t:>,r~~,e.n,(lsraèlo kaj en la angla en Londono kaj 'Nov;';JorkQ~'
Nuntempe,
li finfinas
grandan volumori titoli tan~' :., ,
.
"Les Kurdes, le pays, le peuple et leur mouvementde
li béra tion" (La Kurdoj J la lando, la popolo kaj i lia
liberiga movado).
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Lukto por Là paco

o

ni diras, ke ni estas Ham ~e la stadio de la monologo, kiu antaùas la dialogon. Eble. Bedaùrinde, tiu monologo estas ne multe kontentiga, êar gi estus valora
nur laù la mezuro en kiu gi kontribuus prepari la vojon
al vera dialogo inter Judoj kaj Araboj.
Profesoro Robert lYiisrahiprave diris, kiel disêiplo
de forpasinta ~iartin Buber, ke êiu vera dialogo postulas
ian egalecon "l'Ii-Vi",en kiu neniu povas superi pro iu
avantago ellasebla. Kaj, tame~, eê en ei tiu nuna seminario, pluraj oratoroj ree uzas la sloganon laù kiu ni,
Judoj, estas êiuj por la paco, dum la Araboj estas ~iuj
por la mi li +o ,
Nu, estas neekzakte, ke ~iuj Judoj agas favore al paco kaj tutkore sopiras al gï, same kiel estas malvere,ke
êe la alia flanko de la limo, ~iuj volas la militon.
Antaù nelonge, mi interparoladis kun delegacio de
usonaj studentoj venintaj esplori la jud-arabajn rilatojn. Du el ~aj membroj estis jam vizitintaj plurajn
arabajn landojn; el êi tiuj Egiptio~,kie oni deklaris al
ili, ke Israelo ne volas pacon, rifuzas sennukleigi tiun
regionon, respondecas pri la konkuro al armado, kiu devigas la arabajn landojn malspari siajn vivrimedojn por
militpreparado, anstataù uzi ilin por la disvolvado; ke
la sinteno de Israelo kontraù la israelaj Araboj (Militista Administracio, diversaj formoj de diskriminacio)
neniel signas sinceran deziron de krynlabaro; ke Israelo
malamikece reagas al la sopiroj arabaj kaj ~iam sin trovas êe la flanko de la malamikoj de la Araboj. Tiel okazis dum la evakuado de la Suezkanalo far la Britoj, aù
dum la naciigo de tiu kanalo, kaj same dum la milito por
la algeria sendependo, aù dum la iraka revolucio de julia 1958, aù dum la interna lukto en Libanio je la sama
epoko, ktp.
êiufoje, kiam la demando pri araba unueco estas en
la tagordo, Israelo adoptas negativan sintenon, ~iam en
~pozicio kontraù la araba nacia movado. Ni do rigardu
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ambaù flankojn de la medalo, ne nur tiun, kiu estas videbla de 'là plimulto de la Judoj, sed tiuri, kiun vidas la
Araboj.
Ni konsentu, ke la paco, vivnecesajo por ambaù popoloj, ne venos per si mem,kaj en neniu kazo, se ni ne
strebos t1ucélè, kaj se ni' ne malembarasos la vojon, Mu
sur sia tereno.
Là' decidigaj kri terioj' de la Luk to por la paco estas
almenaù tri:
a)Tiu lukto estas ne nur grava demando, sed la plej grava el Huj.
, Unue, kvankam tio ne, estas la plej grava a'spelCto, estas la graveco de la bu~to dediêi ta al armi1oj'~ 'j'Ai fII.a.rsad" ,raportas deklaron de David Ben Gourion at deputi tOj
Abdul Aziz Zù'abi kaj Ibrahim Shbat, laù kiu'm;i.li taviadilo,' kiu an.taùe koat i.e 30 000 dolarojn, nun tempe kostas
duonmilionon da dolaroj, kaj êiun kvaran aü. kvi.nan jaron
ni devas renovigi nian eksmodigintan armilaron~ Tamen,ne
ternes nur pri la ekonomia vidpunkto.
Se la nuntempa sdtuaci,o. daùros, la disvolvado de la
mili bar-i.smo kaj êo vf ni.emo, ambë.ùflanke, plilar[;igos: senmanke la abismon, kiu apartigas niajn naciojn unu, disde
la alia.
b)Necesas kredi 'je la paco , Kiu ne kredas ebla la paco.,
tiu ne povas sukcese luktipor
~a realigo. êu tiuj,kiuj
, dubis pri cionismo povis esti inter gïaj realigantoj?
Kiam oni ne kredas je paco - en antaùvidebla estonto kaj
ne kun la alveno de Mesio - oni kreas, por sin pravigi,
t rompajn t'eoriojn, sajnigante gin deziri,
oni omagas al
gï maLvoLorrte,
c)Neces~s esti preta gïn pagi per oferoj. Kiuj proklamas
voli pacon .s~d'rifuzas 18, prezon, tiuj montras tiele~ ke
,.,gi estas por iU senveLor-a,
,
Eê se 'necesas ~n pa~ altpreze,
je aIilba:ùflankoj, '~
kostos finfine malpli 01 mli to aù eê dallTigo de la nuna
situacio' s~n milito, ,nek paco.
Se tilij tri kondiêoj ne es,tas plenumi taj, a,nstat~ù
progresi al paco, oni iras en la kontraùa direktq. Ekde
1948 niaj popo~ojJo:,-,igas unu de la alia anstataù' proksi,migi. La murego'pligtandigas
:i,.nter ni lail altec6 kaj largeco.
' . ,', , ..
.
, ,
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Timiga fenomeno: la J.ns'trüa:à~o
de 'la araba lingvo en
'niaj lernejoj estas neglekt'ata; neni6 estâs faràta;'tute
kontraùe, por kuragJ_gi la studadon dé la a'raba mondo,
po.r konigi ~iajn historion,
kul tur on, menscri, probliemojn, sopirojn, rilalfacilajojn kaj luktojn. Nova generacio kreskas en Israelo, por kiu la: araba mondeestas' ,
tiel nekomprenebla, kiel estas Israelo por la juna araba generacio,je la alia flanko de la murego•
. La plimulto el, la ple~~reskuloj delektigas per la
falsado de la gazetaro kaj radio, kiuj tro of te konfuzas
Lnf'ormadon,
kaj propagandon, certaj pri la absoluta justeco de sia kaùzo. Oni zorge ekzamenas la malfacilaJojn
kaj malsukcesojn de la kontraùulo, dumliaj realigoj,progresoj estas ignorataj aù minimumigataj. Oni ne emas kompreni tion, kio reale okazas êe la najbaro, kiaj estas
li~j sopiro j, ki udi rekte disvol vi gas gfa kreski~.
Se ni,
judoj, ne provas kompreni la araban nacd.on, kiel ni povas atendi, ke la Araboj komprenunin?
En la cionista movadokaj la jUda.logantaro de ei tiu
lando - kaj estas same por la araba. .mondo- ,êiamastis
kelkaj personoj kaj iuj grupo.], kiuj klare komprenis tiun problemon kaj volis konsekvence agi. Bedaùrinde, i1i
ne havis la regpovon.
Male, kiuj gfn havis,. tiuj morrtrrf.stre limigitan komprenemon de la vera prob.lemo, Mankis al ilt la. kredo lS j
internaj motivoj, nepre necesaj en êi~. l~to.
Antaù nelonge, la israela ministro por Ekste:rlandaj
Aferoj, S-ro Abba Eban, parolis pri "komenco"
de' degeLo
en la ar aba menso". L'i ne demand.i's al si, êu la pense de
la regantoj en LaraeLo ne dèvùs same degeli. Kial 10 'ne
komencos'movi êe ni anfaùe ?
.
La cele de tiu seminario estas skui la 'Spiritojn, sanceli nian memkontenton,mobilizi la bonvolontul.ojh, kiuj
opi,nias necese lUkti por ne tro fora, p~co. Ni havu la kuragon meti la fingron sur tion,kio ne glate: .iras êe ni,
kaj provu gin rebonigi.
..
Ni apelaciu al la israela opinio por evoluigi ,~an
sintenon antaù la Araboj êe ni kaj êirkaù ni. Ni senlace
kondamnula poli tikon sekvi tan de dek-ok ..jaroj, kiu neniam proksimigis nin al lakomprerto, nek al la paco, kaj
do ne pavas tiurila te sukc)Bsi dumla venontaj ja.rdj.
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Ekde. la fondo de la israela·
kampo de la jud-ara1;>aj rilatoj

sta to, oni farts· sur la
tion, kion ppi devus eskaj la necesa.jo; -La nepra'[ç nemam.

ti neniam f~rinta,
estis faritaj.
Ni luktu hodiaù por inversigi la,·iluon.
Se. tiu seininario sukcesos mobilizi la fO:r;'~ojnpor ye;!:'?
lukto favore àl paco, .€p. estos praviginta Bian,' as ton '
kaj ni poves esperi enon je la alia flanko. de la bari. kado.·
.' .
GIVAT
RAVIVA,
Septembro 1966.
. ,
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àràb~
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riJu9int~

Fundamenta~roblemo par Israelo

L

a maniera ektrakti la problemon de la- arabaj ri-'
.fu~ntoj 'tuj ebligas ·jug;.,êu oni vere serêas gin Bolvi
aù êu oni neniel intencas fari ·tion.
Iuj sin demandas, ekzemple, êu ne estus necese ankaù.permesi al la Germanojreiri en la lokon el kiu
ili esti.s forpelitaj
post la dua mondmilita. Lvazaù
oni .povus kompara la arabajn rifugin tojn' kun La germanaj rifugintoj!
êu la pa.:1estinaj Araboj responsae pri la si tuacie
tie kreita same, kiel la Germanojen EUrapo?Beil Gou~
rion konï'eat-a, duni la mUita de 1948-49, ka la palestinaj Araboj ne volis tiun mili ton kaj ce.t er e ne partoprenis ~n. . •
".
.
Cetere, ni estas nacio de. rifugintoj,
kiuj devas
konst der-i specifan poli tikari si tuaci on.. Aliaj nacaoj
eble pavas konstrui sian estonton $ur la farta. Ni ne
povas ti.on, êar en la r eaLo, ni edifas sur la malforto
de 'aliaj popoloj..
. .' Dumkiom da temponi pavos tion fari? Hi ne sa tus.
v.ivi la 'tagon, kiam tiuj popoloj diros al ni: "Ralt'!
'Ne da:ùrigu!" • Par ke tiu tago nènia.maI'reml., ni devas
Hon dediêi por salvi la problemonde lâ àÎ'abaJ rifug':"
intoS, ee se gi. postulas niaflaIlke gravajn oferojn.
Ki.bn"tio sigriifas? Mi konsentas kun tiuj el miaj
amikoj, lduj êi tie diris, ke estas necese diferencigi
inter l~ du aspekto'f'de la problemo: unuflanke, la
ofi'ciàii agnOl3ko
'de la rajto, por la arabaj 'rifug-ïntoj',
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'el~ktiinter r'ei.ro en Israelon kaj materiala kompenso,
ahflanke, la realigo de tiu rajto.
La oficiala akcepto de.iu rajto kaj ~a realigo es...
tas fakte du malsamaj aferoj. Kaj estas tute sendube
pro la fakto,'ke ni ne faris la unuan pason - tiun de
la oficiala agnosko - ke ni ~iam ne scias, kiom estas
da rifugintoj, kiom dezirus reveni, kiom ni povus enlasi, laù la sekureca vidpunkto, laù la ekonomia 'vidpunkto, ktp. Tiel longe, kiel ni ne faras tiun pason, la
demando daùre starigas. Kaj tio havas duoblan konselcvencon: unue, tiun problemon uzas la.arabaj landoj kiel
propagandan armilon kontra.ù:':sraelo;
due, €;ipliakrigas
laù la jaroj,êar la nombro de rifugintoj kaj ilia posteularo plimultigas. Nuntempe estas almenaù 75% pli da
arabaj rifu€;intoj,01 antaù dek-kvin jaroj. Kaj; kiuj
imagas al si, ke la problemo memmalaperos pro la morto
de la malnova generacio kaj pro la forgeso de la nova,
tiuj tutcerte elrevïgis. Sperto konfirmas tion, êar kiam
oni demandas al infano de rifuginto naskiginta en Bejruto de kie li venas, li respondas: "De Ramleh".
" Per la mono elspezita por provizi la vivtenojn de la
rifugintoj kaj tiu, kiun oni elspezas jare por armiloj,
same en Israelo, kiel en la arabaj landoj, oni estus
povinta solvi kelkoble la problemon de la arabaj rifugintoj, kiu restadas kompleta.
Do la demando ne estas: kie trovi tiujn astronomiajn
sumojn por solvi tiun problemon? êiel, ni elspezas ilin.
Gi ne estas pli : kiel Israelo povus akcepti tiom da rifugintoj? Hussein Faris estis prava,dirante ~i tie, ke
se ni kredas - kaj mi estas konvinkita pri tio - ke milionoj da Judoj ankoraù venos en lsraelon, Ham oni ne
povas honeste dubi, ke Israelo kapablas akcepti ian nombron da arabaj rifugintoj.
Kiom da Araboj, vi opinias, revenus, se ili .povus li-

bere elekti? Abdul Nasser konjektis, ke ili estus malmultaj elekti la reiron, êar, kio interesas ilin antaù êio,
tio estas la moralaj kaj politikaj aspektoj de la.problem~. Praktike, la arabaj rifugintoj preferus kompensojn
por enlokigi alie, êar Israelo estas malgraù ~io pli juda stato, 01 araba.stato, aldonis Nasser•.
Ni starigu konkrete la problemon: se la"arabaj"rifugintoj iam amase enirus la landon, ili farus tion nur en
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la, kadr o. de entuta .soLvo de la israel-araba konflikto.:.
En foresto de tia entuba solvo, ne okazus reirp de. la'
rifu~intoj.
En la aktuala si tua ci 0 , oni povas apenaü
paroli pri bonvolema gesto flanke de Israelo laù f'ormo
de kunigo de la familioj; estas evidente, ke temas nur
pri kelkaj miloj, maksimumede kelkaj dekmiLoj da rifugintoj.
Sed, se ni alvenus al pacosta to, kinl Israelo ne p?~
vus akcepti.proksimume 200 000 ,:aù eê 300 CCC; rifu€,in:"
,tojn? lüe estus la malhelpo de ensor'bf.go laù la ckoncmia vidpunkto?
,
<Laùla aekur.eca vidpunkto, du aferoj estas remeIllor..,
;
endaj. Se la paco regas, akcepti nombronpli mal,pli, ,
grandan d§3rifugIntoj
ne povos krei apar tajn malfacilajojn. Kaj se la paco ne alvenos, eê nuntempe la araba.:
koritunumo
en Israelo, el proksimume40u 000 ,personoj,
prezen ta s kompleksan poli tikan problemon. Estas; tiuj
'ambaù aspek to j de la samaproblemo, kiujn oni .ne devas
.,forgesi.
!Vii estas konvinki ta; ke se ni ektraktus tiun pr obl.emon sammanieré, kiel tiujn de la konstruado de nia lando, ni komprenua, ke iP-a solvo estas necesa par tc de '
tiu konstruad6, same kiel estus estinta neeble 'konstrui
tiun landon sen sekigi la marêojn, prepari la homojn ,'
krei agrikulturajn koloniojn, sen disvolvi nian kulturon'kaj nian ekonomion.

Same,. estus neèble daùrigi tiun konstrruaûon, post'
longa t.empo, sen solvi tiun pr-obLemonde là rifugintoj.
_Se lli estu8 ektraktintaj
tiun problemon tiamaniere, mi
estas konv,inkita, ke ni estus trovintaj la forton kaj ,
lq, rimedojrt progre,si, eê nur per unu pa~o, en la bona
direkt'o.·
,
La seneliro k;usas en l,a fakto, ke la arabaj regantoj
di.:ras,"ak..ceptu la rifugintojn" dumIsraelo pe:rsiste ,asertas "neniu ". Estas klare, ke, kiam ont 'diras "êiuJ'
rifugintoj",
:mi ne serêa.s sincere solvon~ trrme" tar ne
êiuj revenos. Grava parto - proksimu,mela du6no._ ne
. ; plu estas en la tendaroj kaj enlokigis en la :a:t:abaj,
1l3.ndoj.La vera demandoestas: êu estas utile por .ni,
ke: la logantaro de la tendal'oj daÙTesimu kaj ,degeneru,
:aù êu ni volas 1;--en
t.?::-ibuial Ilia readaptigo al normala
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vivo. êu ni estas pretaj ilin helpi, aù êu utila.s al
ni, ke ili restu en là tendaroj kaj servu kiel dinamito en la israel-arabaj rilatoj?
Se ni ellaborus planon por la rifugintoj, la arabaj
regantoj estus proyitaj. Krome , la ekzistado mem de tiu
.pLano ~angus la rif11,Êiritojn
- centmilojn da rifugintoj en eventualajn a.li.ancanojn.IIi povus diri al la arabaj
regantoj: "Rigar'âu, la Judoj estas pretaj ion farLKial
vi. ma,lhelpas la, fa.,ldon,ke nia mi zero finigu? Kial vi
ne helpas nin?"
Mf né volas p-ritrakti tro da praktikaj detaloj. lu
komisiono de U.N'~: jam kalkulis, kiom Israelo devus e 1spezi por kompensi la perdon de la arabaj bienoj. La
cifero najbaras 680 milionojn da dolaroj. Grava sumo estis voêdonita de U.N'•. por kontribui al readaptigo de la
rifugfntoj. Tiu sumo neniam estis uzita, êar neniam oni
alvenis gis tiu stadio de la operaCio. Forpasinta Dag
Hammar-ek j oeLd eLl abcr'Lè programon-antaùvidantan
dediêi
parton de la petrola rento kolektita dé la arabaj landoj al fonduso l'or readaptigo de: la ar aba j rifugintoj.
'Tiu problemo certe ne estas facile solvebla. Tuj kiam ni ekagos, ni ekkonscios, ke ni havis nenian ideon
pri la malhelpoj. Same Kiel por la kolektigo de la Ekzilitoj, neatenditaj malfacilaJoj
ekaperos, kiam la
arabaj rifugin toj komenco s eniri. Sed mi demandas al vi,
Kiel koncepti politikan solvon al la israel-araba konflikto, ne estingan te la faj ron, kiu brulas en gia centro kaj en kiu ~i sin provizas?
Eê se ni povue ignori nian prirespondecan parton, ni
devus esti la êefaj interesitoj por solVi: tiun dolorigan problemon. La arabaj landoj, kiuj logigas la rifugintojn, ne povas; bedaùrinde, konservi sendifekta la nunan situacion kaj eê gin uzi en sia lukto kontraù Isra.elo.
Kompreneble, se ni konsideras la problemori de la arabaj rifugin toj Kiel malfacilajojn in ter'all.aj, ni povas
daùrigi liel dum la estinteco. Ni ja havas problemojn
nesolvi tajn, inter kiuj, tiun êi. Sed se ni konsideras
la él.emandonpri paco, pri niaj rilatoj kun la Araboj,
Kiel cele grava, tiam necesas al ni volo 'i
ektrakti tiun problemon, kiel ni ektraktis mu l.be da aliaj en Hu
lando.
GIVAT RAVIVA, Septembro 1966.
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:ràbbj kaj Judoj daùre pagas mu),
tekoste sian proven,
dudëkjaraga, tranêi per glavo la implikan nodon de siaj
rila-toj anstataù eklabori kune, por gin mal.nodi pacience
per daùr-a toleremo. Tiu vundo, kiu daù.re sangas , plue
f'al.sae kaj malhelpas liberan disvolvadon de niaj ambaü
popolcj , kaj subfosas la internaciajn rilatojn.
La.S~staga J'lIilito en junio 1967 forigis 'la dangeron,
kiu minacas la LsraeLan êta ton. La sen'to de kreskinta'
sekur-eco, almenaù en la tuja eston to, es tigis v'iglan 'senpezigon. Neni.u .parto de Israelo trovigas nuntempe en la
trafpovo de la malamikaj kanonoj .
La araba mondo, venki ta sur la batalkampo, ,estas em';"
baraS;ita kaj ,konfuzita. En Israelo, nova generacio ankoraù spertis la abomenonde la mili to kaj vidis la morton
antaù. .sâ , Sed eê post tiu mirinda venko, Israelo tutè ne
konas kvi eteoon , La fundamenta problemo de la rJ.latoj
inter Israelo Raj la az-aba mondestaras tuta, en ed,a
streHteco.
La demandoJ,el kiùj fontis la k6ntestd né estis sol vi taj 'kaj eê iuj, kiel la nombre de a:rabaj :r:ifug,intoj,
fakte pligravigis.
.
, 'Po:st pltœjara svangado de la slogano "eà' ne ununura
raftos,reveni",
la israela registaro subite trovigas'
'fronte ai si tuacio, en kiu al la 300 OOCAraboj' dé Israelo a:Ldonigis 1 250 000 Araboj - lokaj indige'noj kaj rifugintôJ -kiuj' logas en la okupitaj teritorioj.
La mili,t'o es'tas fini ta,' sed ne mankas la problemoj, maJmovaj'kaj
. novaj, devenintaj el la venko.
;
Krome, ia Araboj pagis; multekoste; sian ignoradon de
. iÙj elemen'toj f'lindaméntaj por Israelo.
'
La israela stato estas la patrujo de la Juda popoia,
kiu,' en' un\mura gêneraCio suferis' senprecédetit::àn'orulofero'n eil la hi~torib. La ekàtérmado de ses m:l.lionoj dé Judoj ~, unu 'triôno dé la iama popolo - estas komparebla kun
la: rriortigo de a1menaù'tridek milionoj da Araboj. :,
.' Centiniloj da Isrâelanoj,
el kiuj grava nombro Burportas,
la brako', tathi tan numeron~kiu estis Hia èn la
koncentrejoj, estas ankoraù obsedataj pro la remembro,de

sur
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tiuj naziaj ·kruelegajoj.
_,.
Post'generacioj da premokaj perêekutadoj en la Di.,..
asporo, tiupopolo., kiu povas d~nove~,
en sia retrovita patrujo,lamirindan
guston de la libera, dEj la
df.gno, same incliyid~a, kiel. nacta, ne plu konsentos.
trasuferi but:adon. Gi eklevos sin unuanimepor defendi
sian vivon, si~ liberon, sian. estonton, disvolvante
povorimedojn.kaj energiojn, kiujn gf.aj malamikoj ne
suspektas.
.
La juda popolo, kiu vivas en la Diasporo, akiris novan dignon kun la naskigo de la israela âtato. Ankaù
~i ne restos inerta se .la.hebrea stato estos minacata.
Finfine, kiu ajn estu la. loko okupita de Lsr-aeLc sur la
internacia scenejo, êialJl ekzistos fortoj en la ne-jud'a
-IllOndo,kiuj, pro sincere humanistaj kialo.j aù pro motivoj de poli tika opor-tuneco , defendos la vidpunkton de
Israelo~
Estas neeble .detrui la israelan .Sta+on sen ekstermi
~ajn defendantojn gis la lasta. La Araboj povas perdi
unu, du, aù tr:L mili tojn, ka j tamen daùrigi la mili tagojn. Israelo ne povas perdi, ·eê unu fojon. Car unu.nura malvenko ekviva.lentus gian totalan detruon.
. Tial, êiufoje Iùani Israelo estas minacata, êiu el
g±aj civitanoj, malnovakaj nova enmigrinto,' okcidentaù orient-devena, religiema kaj laikema, kiuj ajn estu
gï.aj poli tikaj .opinioj, ba sekao aù gia ago, pr ovas
~ion eblan por deÎendi sian landon, konsciante, ke,kio
estas riskata, tio estas ne' nur la estonto de la nacio,
sed gia ekzds tado mem',fine': gia vivo.
Ignorante tion, la arabaj regantoj faris sian unuan
'. gravan eraron. Kaj ne per .sangado de la sloganoj aù taktiko.j ili sukcesos bn korektf,,
La dua er aro de la arabaj regantoj estis troé taksi
la israelan paciencon antaù la .provokaj agoj., En la internaciaj rilatoj tutsame, kiel en la rilatoj inter individuoj, ].,a pacâ.enco ne estas senHma,
Neniu suverena âtato estus tolerinta senfine la Sf!.bo.tagojn kaj murdojn fari tajn de speciale trejni taj
st1..l.rmtaêmentoj,
kiuj poste bombaatâ s pro s,iaj krimoj ,
oite .trogravigante ilin.
. .c
,
La arabaj respondeculoj malpravis konjekt~, ke Israelo ne reagos ,_ki.amla Jordania armeo esti~ ,subigi ta al
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la egipta estreco (p~st milit-konsento siria-egipta);
kiam la egiptaj trupoj amasi~is êe la israela limo;
kiam là. markoloj de Tiran estis blokitaj, malpermesante la transiron de la israelaj sipoj al Azio'kaj Afriko , Ankoraù pli grava: la Araboj proklamis senkaêe', ke
ili ne per tio limigus siajn agojn. IIi diris, ke post
restarigo de la si tuacio antaùa al 1956, ili daù,rigus
- por reestigi la si tuacion de antaù 1948. Kiuj fondis
sian politikon sur la hipotezo, ke al 1sra810 oni povos trudi la toleron de bu provoko sen reagi kaj sen
uZ_i armilojn por defendi sian ekziston kaj es tcn tonv;
tiuj Lud.is kun la fajro. La rezul to de tiu ludo estis
grava kaj detrua konflikto, trudanta ja médtïtan punon al kiuj r-espondect.s pri gi.
La tria grava eraro de la arabaj regantoj estis subtakso de la luktokapabloj de la 1sraelanoj 1 jugo dé la
batalemo de 1sraelo laù la nombro de Bi-aj enlogéj-ntoj.
MalIlova popolo, kies historio estas unika. 811 la mùndq,
1sraelo kunigas realigojn de la kul turo kaj de la teknologio,el la tuta mondo. La pionira spirito ...;
esenca
por la renaskigo kaj rekonstruado de iu lando - estis
tie ekzalti ta dum generacioj. La defendfortoj de Lsraelo, la nura vera garantio pri sekureco de la popolo
en sia retrovi ta pa trio, estas produkto de zorga pnepar-.
ado ,

La eventoj pruv i a, ke abundo de armiloj ne estas ê'io.
de modernaj armiloj kaj ankoraù ,plie la logrstiko, kiun postulas moderna armeo, estas ligitaj kun
alta teknologia nivelo kiu, laùvice, estas rezulto de
racia vivnivelo kaj de kutimoj de la soldatoj en ~a civila vivo.
.
. ".
Kio estas ankoraù pli decidiga, 01 la teknologia. disvo 1vigo, ti0 estas la socia kaj poli tika regimo dé la
lando, la identigo de la ,individuo kun la socio, en kiu
li vivas. Se li estis edukita al personaj z'eepondeoo j;
'preparita efektivigi plan.itan.aga don aù improvizi se necesas, se li estas kapabla labori taêmente~ mcn tz-I sindonemon - ho tio estas elprovita sur la batalkampo.
La tuta ebla propagando ne povas plenigi la abismon
inter oficiroj kaj soldatoj tie, kie tiu abismo ekzistas. Se la o:(iciro ne estas la unua sturmi la malamilê..ojn - ke'j tia li estas en Israelo - sed la tinua forlasi
la batalon, tiam la tuta trupunuo diserigas post lia
La uzado
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-Sperto montris, ke la Araboj estas nekapablaj detrui
la israelan ~taton. Tamen, grava disigo persistas inter
la konscio de tiu nekapableco kaj la vola de la Araboj
rekoni; ke Israeloestas tie tute definitive kaj ja apartenas al'tiu regiono. .
',
Tiu sama sperto montras aliflank'e,ke, kiU ajn estu
gia militpotenco, Israelo ne ~ovas trudi pacon al la
arabaj landoj per la forto de la armiloj. Per la vorto
paco , mi ne volas diri formalan dokumenton, truditan de
iu diktajo, sed veran pacon fonditan sur sincera deziro
meti finon al ruiniga estinteco kaj inaùguri novan eraon
el bonvolemo, reciproka komprenemo kaj libera k'UIl"laboro
en la intereso de êiuj.
êar Hi ignoris tiujn esencajn e Lemen to jn-de la israela fakto, la Araboj perdis militkampanjon. êu la Israelanoj nun ne estâs perdontaj 'la politikajn fruktojn de
senprecedenca militvenko pro la fakto,ke ili persistas
ignori la esencajn elementojn de la araba f'ak to? êu la
Israelanoj ne perdos la batalon por la paco tiel arüe
dezirata?
-La jena komprenmanf.ero estas generala diskonata en
Israelo: êar la Araboj, kiuj intencis nin malaperigi,
estis venkitaj sur la batalkampo, il! he havas eblon
elekti alion, 01 sidigi kùn ni por trakti pacon. Eraro.
êar spite siajn perdojn de homoj, ekipajoj, teritorioj
kaj prestigo, la Araboj ne estis frakasi:taj.La êefaj
riêofontoj de la arabaj landoj estis apenaù difektitaj.
La perdoj de mi li tekipajoj povas esti anstataùigataj. La
nombra raporto de la fortoj inter la araba kaj israela
logantaro - proksimume de kvardek kontraù unu --ne decide'sangigos en antaùvidebla estonto. La san~oj, kiuj okazas en la arabaj landoj kaj rezultas el entuta historia
procezo, grade reduktos la kvalitan diferencon inter la
du partioj.
La politikajn dividojn de la araba mondo, suldatajn
al la diversaj reê;imojkaj Hiaj internaj kon traùdiroj,
oni riedevus konsideri kiel ne!langeblanfaktoron. Eê en
la-nunaj cirkonstancoj, la Araboj dispohas plurajn gravajn atutojn: LLi.a internaCia graveco vaï or-asalmenaù
kvar-obLe pli, 01 ilia 'ombra forto. La dek-tri âtatoj
sumigas je 12,Iv el la nacioj
de
UNO, kvankam ili konsistas nur el 3~~de la mond-logantaro; iliaj vastegaj
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teritorioj
(11,5 milionoj da kvadrataj kilometroj,t.e.
1 mi If.ono pH 01 Eùropo) donas al ili grandan strategian gravecon por la internaciaj interkomunikigoj surtere, mare kaj aere; ilia supermezura ekonomia potenco,
ankoraù ne ekspluatita,
sed precipe iliaj petrolaj riêofontoj konsistigas pH 01 6,0,/ de la entutaj provizbj
de la kapâ taHsma mando., escepte de Iranio.
1-1algraùilia konfuzo, la Araboj ne havas la sen ton ,
ke tH def'Lnf, ti've perdis la batalon kontraù Tsraelo.
Ili estas konvd.nki, taj, ke, kio ajn okazu, ili pavas
da4rigi la militon.
Neglektante tiujn fundamentajn elementojn, oni ri akas gravajn erarojn pri jugo de la araba mondo, ne malpli seriozajn, 01 la arabajn pritaksadojn pri Israelo,
kiuji, same, ignoras la esencajn elemEmtojn de la israèla·fakto.
Fakte, post la juniaj bataloj, ambaùpartioj daùre
,frontas al la sama malnova dilemo: aù plue elteni konatantan miH tstaton, aktivan aù latentan, aù esplori vojan, kiu povus konduki al politika "modusvivendïn,kiu
nura povas certigi pacon kaj sekurecon.
Tiu lasta elekto Hberigus la riêofontojnma.l~paritajn dum tiorn da, jaroj en la konkuro de ê3.rmadO,
en'la
èJ.:i.p+omataj
'miE to j, malvarmaj aù varmaj. 'fiam ili povus
utili ,por la ekonomi.a kaj soda disvolvado de la regiono.
, 'Ne estas dubinde, ke la forto kaj potenéeblo de 1si~aelo, konsfderinde kreskis post gia milita venko~ Sed
.' êiu militagado, eê triumfa, valoras Laùme zur-e kiel ~.
progre sf gas la poli tikajn celojn por kiuj êi estis ko,mencita. Ni ne preteratentu,
ke.la.unua cela de Larae'lo
- .ekste r gia ,timzorgo sekurigi La kun.igf,tajn 'ekzdLi.bjn estis kaj estadas la paco, la reciproka komprenemokun
la araba. mondokaj la organa integriêo de la Juda Stato
en tiu regiono de la mondo.
Iaraelo miH tiris en junio 1967, publike pr,oklamante
ke gïaj celoj estas· la paco kaj la sekurec.o,kaj, ne la
konkero de te ri torioj. Ke la venko akrigis la deziron~
pligrandigi la teri toriO.n, nenio estas p.li· na tura. I\lj
asertas, ke "neniu cola de la liberigi taj teri torioj"
estu redoni.ta (illenahemBegin, e:vidanto de. "Rerouth");
aliaj parolas pri "unika sanco remodli niajn limojnll
(Noshe Dayan, Ginistro pri defendo), kaj fine, iuj kon-
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tentigue sin per "minimUIDaj
rektigoj de la Lâmo
j, necesaj po;rcertigi
sekurecon al Lsrae Lo", Je mia vidpunkto,
ne, estas dubinde, ke aneksemapolitiko metas antauvideb Lan.f'Lnonal la espero, ke la mili to de junio 1'967 estu'la:lasta
el la israel-arabaj militoj.
.,
Esta's fakte, bedaùr'Lnde, ke nek la êefministro ~ nèk
la ministro pri eksterlandaj. aferoj ripetis ekde jullo
la dêklarojn, kiujn :ili faris dum.Tamilito,furi'ozis,en
junio, nome, ke Lsrael,o havas nenâ un ekspansf.an teritoÏ'ian celon. Nenio estas d:i,rita pz:i la inteI1coj dé la israela registaro eli'ri el la okupitaj'teritorioj'post
solvo de la pac- .kaj sekurec-problemoj. Estas verdire
pli malfacile gajni 'pacon 01 gajni ,mili ton, êa.r la vera
problemo ne plu estas venki , sed persvadi. Vera kaj daùra paco estas ebla nur se gï. estas f'ondi,ta sur lega kaj
natura justeco. ~1 la internaciaj rilatoj,
samekiel inter individuoj, la preskribo de Rillel daùre validas:
",ido al vi estas malagrabla, tion ne faru al al La homo".
Ne estos paco sen reciproka komprenemo.Nu, depost
nia r,eiro en Pale stinon, 'je la fino de la lasta j arcento,
grava demandodaùre atendas respondon: kiel la Araboj
povus kompreni la Judojn, se la 'Judoj ne kemprenas 'la
Arabojn? La eraroj fari taj de la LaraeLa.poli tiko )contraù
la Araboj havas radikojn en la nekomprenemo
de la fundamentaj aspiroj kaj interesoj de,la landoj najbaraj al 18raelo. Tiu nekoc.prenemomanifestigas per la teorio ~atata
de la plimul to de la israelaj "sper-tul.oj" pri la araba
problemo, tio estas; ke "la Araboj ~omprenasnur la perforton". Sendube, kiel Muj, ili respektas forton, sed'
estas evidente, ke neniu forto-man~festigo povas veki
siriceran estimon. :.
La esenca cela de la konservado de 1sraelo forta en
giaj rilatoj kUl1la araba mondoestas gare.ntii la travivtn de tiu nova stato gls giaj najbaroj estos a1;kutimigintaj al gia ekzisto kaj estos rezignint!ij ,g:Lndetru.i.
Sed ~ramtêmpe,esence esta,s,- ke lsraelo, kiel nova kaj. vigla elemento de la regiono, estu kapabla pruvi per siaj
agoj, ke gi ne intenca's kàùzi malborion.al'la 'Araboj, "ke
gi respektas kaj korislder~Js.ilin kiel egàlulojD~ Israelo
devas' montri komprenemon
l'or iItàj as,.pi.+ojka:t ambicioj,
esti preta ilin apogi tiamaniere, ke ,.la arabaj popoloj.,
kons~deru la judan staton kiel valoran aliancanon en sia
lukto i>or la liberigo kaj la progreso de la tuta regiono.

le
. Pace inter Israelo 'kaj g.LaJ najbaro j dependos grandparte de la. bildo, kiun: faros al si la Araboj prl. la
Israe1anoj. Niaj agoj kaj forgesoj, ankaü' dekl.aroj similaj al uni estas eùropa lando malgraù ma geografia
si tuacio" kondukas la Afabojn idéih;igi :ISraelon kun là.
fremdaj po tienco ] kaj irt:f'1uoj,' el kiUj 1H vol8:~liberigi'. 'La' aId a 'aspekto de' Israelo" kfu ';'ekas malfidon de
la :Araboj, estas gia teri tori~ i:unbibi6'~"
ê:lti i.si>ael~
agado;l kiu p1ig:randi~s t±un araban malfidoh,' '·malI'ort.,..
,; igas là pacajn per spek'tdvojn.
"
'
:rià a,te;ato de êiU: ao'Lvo al la problèmo de la rilatoj
inter âJl:ibaùpo'paToj koned s tas scra , êu 'tiu sol vo r~s~pondas al du e sencaj kri terioj inter aï ligi taj:
la 'agnosko de la homaj kaj, naciaj rajtoj de la pales",:"
tiriàJ AraboJ, êu temas pd Laraè Laj ci vi tanoj aù ri';'
fugiIi to j ;
, ,
"
la agno'ske" de Israelo kaj de gia integr~go' en t~u., .,
aœaba regiono~
,
"
La; ân ter-ese de ambaùpopoloj konsilas malhéipi la
f.remdajn potenco jn eltiri
profiton el la israe1-araba ,
konflikto por Siaj egoismaj celoj je la mal~')rofîto de'
la nâ'CiOj rekte koncerna taj.
.Ô.

ta israela

âtato,

subtenata de 1& Juda popolo, devas
Arabojn realigi ~j_ajn sooÎlijn 90p;i.r,Ojn: ;foriêü"sta:ton por si tie, kie est:j_s la.m,alnova
Pal'e,stino, 'esêepte la israelan teri torton, t. e. en Cisjorda.:p.iQkaj 'en la zono êirkaù Gaza, 'kie vivas ,la pli..,
'multo' cie la palestinaj
Araboj~. J\r~ba ~ta to tia estus
federé ligita al iSI:ael,a.,§tt:i,tQ, su"rbaze de ekonomia kaj
kui tu~a 'kunlaborado k~ij de reciprokaj lçaj tnternaciaj':
garantioj;
êi-last~j
c~rtigus pacon kaj sekurecon al
êiuj k9-j ~Vitus, ,ke;-y,nuel la du partioj estu utiliga,tà
kontraù :l.a alia pro fremdaj interesoj.
Il
'" ' Tiu fèderacio' restus malfermita al Jordan:Lo:(kies
du<;m.q
dé i~ logantaro estas palestina) p~r aUgo kiel
apàr'ta. ento;, ,aù per k~andigo
lcun la palestina âtato
instalita. èn Cisjord~mio kaj Gaza.
,
, KunTl;!. helpo de ,iu internacia organismo, l~ pale'stinaj r:ÜùgintOj getus readaptitaj,
socie kaj ekonq!Die.,.
parte en la araba ,stato membr:ode la federacio~ ,J;amen~
par~o de tiuj rifugin toj ~S4U.s dlbül'bi,ta de la iSlfa:e~~,
'âtato (precipe en la kadro d~ la kuni,go de la f~lipj)

helpi 1~ palestiIlajn
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kaj de la najbàraj statoj arabaJ; kuii helpo de la financaj kompensojkaj hèlpoj konsentataj: de la internaciaj fondasoj •
. Post forigo de tiuj radikoj de la jud-araba konflik- '
to, nenio pl-u ko-rt.raùe taroa pacan finarangon inter la
israel-araba Fccleracio kaj Libahio,E6iptio
kaj Sirio, ,
p6st la retiriêo de la iSl'aelaj .fortoj el la teritorioj
okupitaj dumla.'milito de junio 1967.
La paca ko,).trp.ktocertigos liberecon: de israela navigado en la Zilath-,-;olfo 'kaj en' la Suez';:;'kanalo,_
Brune
kiel la transi ton de giaj nord- kaj sud-ur-abaj najbaroj tra la LaraeLa teri torio. Poste, la vojo estos malfermi ta por formigo de poli tika kadr o.komuna(KonfederB;cio) entenanta eiuj:'-:L
popolojn de ·tiu regiono, ba~i ta
sur la nacia kaj politikasuvereneco,
sur la respekto
de êiuj etnaj kaj religiaj entoj, la kunlaborado kaj la
pozitiva. neùtralismo en la internaciaj rilatoj.
Kirunla paco kaj la kunl.aboz-adoailsta taùos la. ma).amikecon kaj la malamon, 011.ipovos meti f;inon al la konkuro de armadokaj certigi nuklean senartmgon de tiu
reP:iono, kiu ~esos esti tereno de, alf:rontado por la
grandaj potencoj.
La nacioj né Le rna.s el la libroj sed el la faktoj.
Spertomontras, ke estas esenca por ambaùpopoloj, israela kaj araba, ektuêd. la komplikan nodon de siaj rilatoj kun sa~o',sed ne svingante glavon.
.
Historio abundas je ekzemploj, en kiuj popoloj ,kiuj
interbatalis
dumzeneracioj, sukcesis tamen interpacigï
kaj establi, konlcLude
, normalaJh kaj amikecajn rila tojn.
Neniu solvo, trudita de kiu ajn raniero, estos profito:donaal la Is:taelo.noj l~aj al la Araboj, srunekiel estus
paco akiri ta per iliaj prol,raj .klopodoj, dank'al la kO....
munaesplorado de juste. kaj honoriga solvo de iliaj .mal.akordoj.
"JmnSH QUARTERLY",
Londono,··
Novembro1967.

j___o aLtern·ati_0o
~. iel antaùe, estas nuntempekla:re, ke se paca kontrakto ne solvas la israel-araban malkonsenton, nova miutone
povos esti evitita •. La teorio, laù kiu ni ne kalkulu pri tio "~ar nova militone interesas nin kaj la.
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Araboj ne kapablas ~n fari" ne val.or.as , se ni antaùvidas
trans la tuja estonto. ~iuokaze, tiu sinteno naive optimisma ignoras la tutan kuntekston de la nuna milito kaj
gian influon sur la evoluo de la konflikto.
Ni prefere konvinkigu, ke nova milito estos pli peniga
kaj postulos pli da foroferoj kaj suferoj 01 la antaùa.La
fundamentaj problemoj, kiuj venenas la rilatojn inter 1sraelo kaj la arabaj landoj restados, en la plej bona kazo,
ne~an~taj post êiu milito. 1uj pligravigos, novaj problemoj subite estigos, kiuj komplikos plie la dolorigajn kaj
malfacilajn rilatojn inter ambaù popoloj.
Pli 01 iam, ni frontas al la fundamenta demando, kiu
stari~s,kiam la milito de junio 1967 finigis: êu la celo,
por kiu tiom da valora sango estis versita dum kaj post
la Sestaga ~Iilito,estas meti t'inonal la aangobano , aù
êu temas nur pri alia êapitro de senfina hemoragio?
Kiam ni aùdas la demandon starigitan de tiom da Israelanoj: "Kiel tio finigos?", ni neniel trovas konsolon en la
biblia sentenco, kiun Dayan citas: "Estu sen nmo, Jakobo,
mia servanto". "Jakobo" ne plu estas timema kaj êiutage
pruvas tion de pluraj jardekoj. Sed,en la nuna situacio,
la lukto por la paco postulas pli da kurago kaj braveco,
01 la rezignacio al la milito. Nenio estas pli facila 01
mallaùdi la aliajn pro la nuntempa senelirejo. Verdire, ne
estas la "araba rifuzo", kiu kaùzis la aktualan senelirejon, sed guste la manko de unuflanka dek1aro f'lrla israela
registaro, akceptanta sen dubeenco en gia tuto la rezo1ucion de la Sekurec-Konsilantaro (kiel faris Egiptio kaj
Jordanio), kiu b10kadis êiun progreson.
Oni ne povas nei, ke depost 1967, la registaro de Isvaelo estas nekapabla respondi sen duba senco la demandon:
"Kion vere volas Israelo?"
êiuj scias, ke la p1imu1to de la israela popalo preferus
la finon de la milito kaj pacan finarangon, sed la êefaj
postenoj en la israe1a registaro estas en la manoj de iu
ma1plimulto, kiu preferas teritoriojn 01 pacon, kaj en la
êiutaga praktiko, estas tiu minoritato, kiu difinas la politikon de la registaro, gïn malhelpas ir.iciatifavore al
paco kaj insistas por ke estu krei taj "neripareblaj faktoj"
en la okupitaj teritorioj, en rekta kontraùdiro kun la
strebado al paco.
Grave estas decide deklari: la daùrigo de la milito, kun
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êio, kion gi implicns, ne plu estas nepra nek neevitebla.
La signalvorto: "lh ne havas laoeblon eLek td," jam de longe·estas falsa signalvorto. Ekzistas ~lternativo!
.Temas seii, ~u ni.havas sufi~è da vole, da bbstineco,
sufiêe da poli tika kuraê:o,por .kaptâ -tian alternativon •.
."AL .HAMISIilflAR",
Printempo 1970.
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000000

En

la bro&ura serio de L.J.P :

0000000

~i prelegoj pri "Gandhi kaj satjagrah9
1i'F 1 ,QQ
1
" ,
, ' 1
La Tabuo (novelaro dé J. Nesvadba)
•• 1,00 1
, Ini tiation à l'Espéranto (An Ka'Ù)
•• 1,0,0
La laborista esperantismo (E.Lanti)
1,00
.Alveno de abundo kaj kortsumsoeio(P,.
V •Be±thiér ). •• 0,60
1 E;nanarkista sodo ••• (J.Grav) , '.,', :
•• ::O't,O
! La rentumo, kiun ni pagas (W.Sehmid)
0,30
" êu neperforta r.èvollieio
••• (T. Ebert)
1,00
Vivi en komunumo (M. Sehneller)
0,60
Manlibro de nova homo (Rufegon)
1,00
La granda liberigo de l'homoj •••(J.Duboin)
1,00
Espéranto en 24 pages (por franelingvanoj)
0,60
Pri edukado (el "Vortoj" de E. Lanti)
1,20
Eduko kaj vivsignifo + Rimarki (J.Krishnamurti)
1,50
1,20
Memvola servuto (La Boesi)
Du rêve à la réalité (H.Masson)
1,50
1,20
El leteroj de E. Lanti
:Por la paco, kontraù la milito(citajoj de famuloj) 1,20
1,20
Prognozio (novelaro el la pola)
•• 0,60
Esperanto en 24 pAginas (por hispanlingvanoj)
1,00
Nekombitaj pensoj (S.J.Lee)
Rido sanigas! (poemaro de Josef Burger)
1,20
La liberecana penso (eitajoj el liberecanoj)
•• 1,00
,Anarkio kaj organizo (E. Malatesta)
1,00
•• 1,00
Absolutismo (prelego de E. Lanti)
0,30
Ne mortigu! (Leo Tolstoj)
•• 1,20
Humanitaristaj prineipoj (E. Relgis)
1,50
La rajto de pigro (Paùlo Lafargue)
0,60
La parabolo pri la cisterno (E. Bellamy)
,Durruti, simbolo de la hispana revolucio (Pario) •• 1,00
La piramido de l'tiranismo (F.D.Nieuwenhuis)
•• 1,20
1,20
Paco en proksima oriento (A. Cohen)
1,20
Civila Malobeemo (R.D.Thoreau)
0,60
Komuna Kantareto de L.J.P.
Informkajero pri S.A.T, LJP kaj la labo esp-ismo •• 0,60
La prezoj,en francaj frankoj, entenas la afrankon.
Eblas pagi per respondkuponoj. La mendoj adresi al:
ILa Juna Penso, F 47340 Laroque Timbaut, Francio
1
Po~tkonto: 3374 04 M, Bordeaux
9S8888Sa8SSSS8Ba8888BBSS8B8B888888B888BBB88B88BB8~BB888a8
Gérant et imprimeur: Baudé, F 47340 Laroque Timbaut
Commission paritaire de presse 39 863.
1
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N° 95

Suplemento al L.J.P.

- Decembro 1973 (enêovo

te

en "Pa co en proksima

oriento")

DEMANDARO

Kun celo alporti sian konstrueman kontribuon al Pace , la Jud-Araba Aroikeco
petas vin respondi jese au nee al la sekvanta demandaro , kaj resumi par kelkaj
linioj la kernon de la pripensoj , kiujn gi inspiris
al vi •
JES
NE

êu

1° •

la ne-rekonon , far la Israela Registaro , de la naciaj
palestinaj
aspiroj pravigas .La ne-rekono , far la arabaj
landoj , de la ekzistorajto
de Israelo ?

2°.

êu

3°.

la fonnigo de provizora
en la direkto de eventuala

Palestina
traktado

Registaro

estus paso

?

G~

la teritorioj
de Cisjordanio kaj de Gaza, kies logantoj
rifuzas la r-evenon de la Jordanoj kaj kon tr-aûst'az-as la
restadon de la Israelanoj
, povas servi kiel bazo al kreado
de Pal.es t.Lna ento ?

4°. '"Cu

la unuflanka rekono , far la Israela Registaro,
rajt8. de la Palestinanoj
al nacia autonomio en tiuj
rioj estus dangera por la sekureco de Israelo?

5°.

êu la terorismo
de Israelo ?

'êesus en kazo de poli tika mal.f'ermo flanke .

6°,...~êu Iaraela.noj

ka.},Palestinanoj
sen ekstera entrudigo

akordigi

7°.

Se jes

al

, êu la êi-sekvaj

Nova Israela

gvidantaro
voêdonado ?

havas komunan intereson
?

kondiêoj

Registaro

bl Politika

estas nepre necesaj

al

de êiuj

bl
cl

de D.N. ?
de unu au pluraj

dl

de grava parto

arabaj

?

?

palestina

elektita

per universala

- 8"... .Be.ine , êu estas nepre necese , ke la palestina
subtenata :

el

de la
terito-

landoj kune

?

grandaj potencoj
de la israela

de senpaûza teroragado.,

afero estu

?

opinio

, precipe

kiu senkredi tigus

araba

?

la Israelan

Regist.aron ?

9°.

10°.

êu

la palestina
rajta ?

naciismo estas poli tika fenomeno natura kaj

ml

artefari

êu

la Lsrae La naci.Lsmo estas pli

ta agi tado flegata

al moderna politika

de la arabaj

statoj

esprimado de la postulado
popolo al Sendependo ?

bl
cl

la rezu1tato

de la hitlera

?

de la juda

genocido de 40/45 ?

angla-usona poli tiko por kons8r,-i kont.raùeovet.an pontkapon en Proksima Oriento ?

JES
110.

eu Israelo

estas

120.

êu

povas atendi

Israelo

al sen ricevi

:bl

sen helpi
din

n0.

?

fremda korpo en la araba proksima Oriento

30 jarojn

k~j la jaron

rekonon flanke

de siaj

la Palestinanojri

realigi

najbaroj

2.000

?

sian Nacian Sendepen-

?

ê'-l

ekzistas eblo de israel-palestina
pr.i teri toria rnalkonsento Israelo-Sirio

140. êu vi estas

traktado aparte de la
, Israelo-Egiptio
?

ap'robarrto de epar-ta pace flaIlke de I'srael.o :

?

al kun Jordanio
bl kun Li.bani.o ?

cl kun
150.

Egip-~io kaj Sirio

eu 1sraelarioj
blikoi.1

?

!:::ajPalestinçmoj

povas forrni 1lP:1..UlUI'an Respu-

?

160. Se ne , êu ili

povas formi 2 Respublikojn

unu de la alia

al

·;,te sendependaj

bl

ekonomie federi taj

170. Kiujn pripensojn

kun Jerusalemo

in.spiras

----_._--

?
kiel

komuna êefurbo

al vi tiu demandaro ?

---------------------------

NOMO (nedeviga):
ADRESJ :

SEKSJ •.

Post plenigado

?

PRO:mS10 :

, bonvolu sendi la demandaron al

AN1TIEJUDEO-ARABE
, B.P. 124-08 , 75008 PARIS

NACIECO

NE

