DOCUMENTOS SOBRE A QUESTÃO DA PALESTlNA

eir Yassin
O PRIMEIRO GRANDE CRlME DE |$RAEL

Hlllória de um massacre monuruoso

INTRODUÇÃO

Neste ano de 1981, a 9 de abril. celebra-se o 33,“? aniversário de um

dos mais revoltantes crimes que marcaram o nascimento do Estado de
Israel, de quem já se disse que "nasceu no sangue e viverá sempre no
sangue" - o massacre de Deir Yassin, uma aldeia árabe dos arredores
da Jerusalém que as tórças judias da irgun, antes mesmo da criação
oficial do Estado de israel, de acórdo com a Resolução de Partilha das
Nações Unidas, invadiram e arrasaram, matando tríamente 250 pessoas,
homens, mulheres e crianças. para com isso conseguir a implantação do
Estado iudeu na Palestina.

Desde então, Deír Yassin tornou-se, para os árabes. um simbolo de
sua revolta contra o invasor estrangeiro, ajudado e estimulado por certas
potências do Ocidente. No próprio Ocidente. bem que em sua imprensa
e em sua opinião pública, conseqüentemente, ainda tenha multa tórça a
propaganda sionista, mesmo assim o massacre de Deir Yassin - como
os outros que se seguiram - causou prolunda/ revolta e repugnáncia.

Em todos os paises árabes. essa data nefasto, comemorativa do
morticinio de Deir Yassin, pelas quadrilhas israelenses então em atividade
- e um dos cujos cheias, Menuhin Begin, é hoie um dos lideres de
Israel, com uma cadeira no Parlamento - é sempre lembrada como um
dia de dor e de luto.
A Federação das Entidades Árabe Palestine Brasileiras, editando este
tolheto, espera chamar a atenção da opinião pública brasileira para a
grave situação no Oriente Médio, tio deturpada, nos jornais. pela propaganda sloniste.

DEIR YASSIN
Um massacre mons'rruoso

“. . . e tomaram a cldadc. E Indo quanto
n¡ cldada havia admiram (ciumento,
I flo de canada, desde o menlno até
o velho, alá o bol, o o qndo miúdo e o
lumcmo."
(JOSUÉ. VI - 20,21)

Há trinta e três anos. na noite de 9 de abril de 1945. os habitantes
da pacífica aldeia árabe de DEIR YASSiN, nos subúrbios de Jerusalém,
homens. mulheres e crianças, cansados dos atazeres do dia, estavam

sossegadamente dormindo, quando foram despertados por alto-falantes
que os instavam a abandonar Imediatamente suas casas, saindo da aldeia
ern que resldlam desde que nasceram, sob pena de serem massacrados
impiedosamente.
Uma quadrilha fortemente armada, um bando terrorista de judeus
sionistas, mais tarde incorporado ao exército regular do Estado de israel
- a iRGUN, um de cujos chetes. Menahem Begin, é um dos membros.
hoje, do Parlamento israelense - tinha Ocupado a aldeia e estava determinada a destruI-ia completamente e massacrar todos os seus habitantes.
E ai se iniciou um dos mais monstruosos massacres da história do genocídio, com o sacritlcio de cerca de 250 homens, mulheres e crianças
atrozmente assassinados pelos judeus sionistas israelenses.
Esse episódio revoltente confrangeu todo o mundo. Deir Yassin se
tornou um simbolo da maldade humana corporizada nas quadrilhas sionistas judias, que já haviam cometido outros atentados e posteriormente
chegaram e eliminar, a tiros. o próprio Mediador das Nações Unidas, o
nobre e benemérito Conde Folke Bernadotte, paradigma de estadista e
diplomata, com imensos serviços à causa da humanidade, sacrificado.

em Jerusalém, pelos terroristas judeus.
Flu/Io doe manero¡
O general inglés John Giubb (Giubb Paxa), em seu livro “Um
Soldier With the Arabe". conta ter ouvido um diálogo entre um oficial
britânico e um seu colega judeu. em dezembro de 1947, Perguntou o
britânico se o novo Estado de israel. para instalar-se, não encontraria
diliculdades internas. da parte dos árabes. E o oticial Judeu respondeu:
“Ohl Não, arrumaremos a coisa. Alguns massacres bem calculados nos

livrarão deles."
Também no seu livro “O Mundo entre Ocidente e Oriente". o antigo
embaixador none~americano Adolf A. Berie Junior, que por muito tempo

representou seu pais junto ao govemo do Brasil, escreveu (pág. 154):
“Sob a pressão da guerra e da imigração judaica, o novo Estado de
Israel considerou necessário expulsar quase um milhão de árabes de
suas fronteiras. agora estabelecidas militarmente Por uma triste peça
da história, esse era, aproximadamente, o número de judeus europeus
que haviam buscado refúgio em Israel. Esses refugiados árabes fixaram~se
bem perto das fronteiras israelenses, e ia permanecem."
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Os proprios sionislas, aliás. não podendo negar os massacres, ate
se vangloriam deles. Aquele citado Menahem Begin, lider da organização
terrorista lsraelense a atualmente membro do Knesset (Parlamento israe~
lense), em seu livro “A Revolta”, ¡acta-se clnicamente assim: “O panico
esmagou os árabes... A impressão criada pelo massacre de Deir Yassin
corresponde à tórça de seis regimentos do exército. _t No resto do pais,
também, os árabes começaram a tugir, mesmo antes de haverem encon-

trado tropas índias.. o massacre de Deir Yassin ajudou-nos, em particular, a libertar Tibérias e invadir Haiba."
Plano traçado
Como se pode ver por al, sem sombra de dúvida, esses massacres
w e após Deir Yassin se seguiram muitos outros -- êsse morticínio iñdiscriminado da população civil das cidades e aldeias árabes, pessoas
pacíficas e sem armas, homens, mulheres e crianças absolutamente indetesos, era um plano cuidadosamente estudado e traçado pelas hordas
sionistas para alcançar a posse do pais.
Conforme tem sido sempre acentuado, a Palestina, desde há muitos
e muitos séculos, é uma terra incontestávelmente árabe. com uma quase

totalidade de população arabe, com Ilngua, cultura, costumes indubitàvetmente árabes. Quando da Declaração Ballour, em 1917, por via da qual
a Grã-Bretanha prometia aos sionistas o estabelecimento de um “Lar
Nacional Judeu" em terra que não lhe pertencia e de que não tinha
sequer a administração, dos 700000 habitantes da Palestine, 674.000 eram
árabes, muçulmanos e cristãos, e apenas 56.000 judeus, os quais eram,
na maiorla, “árabes de !é ¡udaica'í Esses judeus, apenas 8% da população, possuíam somente, segundo os registros imobiliários do Mandato
Britânico. 2% das terras da Palestina. Hoje, possuem 77% - tomados
pela astúcia e pela tórça. E, em vez dos 56.000 judeus "árabes de fé

judaica", Ia estão cerca de dois milhões de tanáticos sionistas, vlndos
de todas as partes do mundo e que nunca - nem eles nem seus antepassados - tinham sequer visto uma vez o céu da Palestina. Enquanto
que aqueles nascidos e criados sob o céu da Palestina -- eles e seus
antepassados, por muitas gerações, por muitos séculos - estão expulsos
dos seus lares e das terras que cultivavam, e vivem como párias em
acampamentos de refugiados, sustentados precàríamente pela caridade

Internacional através da UNRWA.
Quem pode negar essa evidencia? E como ela não comove o mundo?

como lol criado Israel
A 29 de novembro de 1947, a Assembléia Geral das Nações Unidas,
sob uma tremenda pressão do governo none-amerlcano do Presidente
Henry Truman - que forçou até Vários pequenos palses, como as Filipinas, a leéria. etc. a modificamm seus votos iá enunclados - aprovou
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a partilha da Palestina em um "Estado Arabe“. um "Estado Judeu" e a
zona intemacionalizada de Jerusalém. A area do "Estado Judeu" (que

se converteu posteriormente no atual Estado de Israel) era 56% do total,
mas compreenderia uma população metade judia, metade arabe. Hoje,
existem lá cerca de dois milhões de Judeus e apenas uns cem mil e
poucos árabes.
Dois meses antes de que Israel pudesse ser legalmente proclamado

como Estado, de acordo com a Resolução de Partilha. as lorças subterrAneas slonlstas, a Irgun, a Stern, a Haganah - que mala tarde lormarlam
o exercito regular Israelensa - começaram a apossar-se das cidades e
aldeias árabes, ocupando inclusive o territorio reservado. na Partilha, ao
“Estado Arabe".
Contranng a luqlr

Uma das alegações do slonlsmo é de que os refugiados árabes deí«
xaram suas terras por espontânea vontade, quando os exércitos árabes
entraram na Palestina.
Esta é uma alegação que não pode resistir ao exame dos latos
seguintes:
1) A Assembléia Geral da ONU decidiu partilhar a Palestina a 29
de novembro de 1947. 2) Os ingleses declararam, então, que se retirariam da Palestina no dia 15 de maio de 1948. 3) Entre essas duas
datas, os Ingleses continuaram a exercer autoridade na Palestina, como
mandatário¡ da Sociedade das Nações, e nenhuma tropa arabe procurou
entrar, naquela época, na Palestina. 4) Mas um dos Jornais mais respeitados do mundo. o “New York Times”. deu o relatório cotidiano da
ocupação sucessiva, pelos sionistas. de uma longa serie de cidades e
aldeias palestinos, antes da instalação oficial do Estado de Israel, a 15
de maio. lato e: Halta, ocupada a 21 de fevereiro de 1948; Tiberlas, a

20 de abrll de 1948; Jerusalém, a 25 de abril de 1948; Jala, a 26 de
abril de 1946; Acra, a 27 de abrll de 1948,

Os métodos empregados pelos slonlstas para conquista dessas loca~

Iidades e evacuação de suas populações - coação, Intimidação, mortlcínios, massacres, a parte as simples ações de guerra - foram descritos
e receberam a condenação das maiores personalidades mundiais do
nosso tempo.

Esses fatos inegávels e indiscutívels demonstram que. antes mesmo
da Instalação do Estado de Israel e antes da entrada dos exércitos dos
paises árabes vizinhos para proteger o povo árabe da Palestina da agree_
são sionisla, já as organizações sionistas clandestinas tinham iniciado
sua operação terrorista para alugentar as árabes da maior parte do pais,
inclusive do território que, na Partilha da ONU, tinha sido atribuid
o ao
Estado Arabe.

want-nessas.
Foi justamente essa intenção, esse calculo, esse piano de amedrontar
a população árabe pacillca das cidades e aldeias da Palestina, que lá
viviam tranqüilamente na terra e nos Iaras de seus antepassados, há
muitos séculos, que levou os sionistas israelenses a desencadear a seria
de massacres, morticlnios e expulsões de árabes. para em suas terras.
em seus lares. em suas casas. acolherem imigrantes iudeus chamados
de todas as partes do mundo, da Europa e da America.
Para conseguir isso, para alugentar e expulsar os árabes. habitantes
seculares das terras coblçadas. organizarama fria e implacávelmente
massacres em cenas localidades.

Nesse tempo, antes mesmo da constituição oficial do Estado de
israel, as terças sionistas possulam tros organizações clandestinas de
terroristas - a lrgun, a Stern e a Haganah. Depois de Instalado oficial-

mente o Estado de israel, na data nefasto de 15 de maio de 1948, os
elementos (cri ' osos) dessas organizações passaram a constituir o
exército regular Israelense. Já io¡ lembrado acima que um dos chetes da
Irgun, Menahim Begin. é atualmente um dos líderes israelenses, membro
do Knes'set (o Parlamento de israel).
Essas associações terroristas sionistas (que devem ser agora sempre lembradas, quando Israel proclama combater os “terroristas" árabes.
isto é, os membros da Resistência Palestina contra a ocupação de sua
terra, tal qual os “maquis” franceses contra os ocupantes nazistas), essas
organizações, na época, cometeram crimes abomináveis contra os árabes
e mesmo contra os ingleses. Dínamitaram hotéis, com sacriflcio de vidas
inocentes, mataram personalidades eminentes, cometeram os mais variados atos de sabotagem, enfim exerceram uma atividade tenebrosa de
terrorismo, em benellcio da instalação do Estado Judeu - que agora
reclama contra o "terrorismo" da população árabe das regiões por ele
ocupadas.

Urna das vitimas mais eminentes desse terrorismo sicnista lo¡ o
Conde Folke Bernadotte, ilustríssima personalidade do cenário mundial,
humanilarista de primeira categoria, lilántropo e estadista, presidente da

Cruz Vermelha, que a Organização das Nações Unidas escolhera e enviara a Palestina como seu Mediador, para apaziguar o conflito entre os
árabes e os slonistas judeus. Foi assassinado, iria e covardemente, numa
emboscada, pelos terroristas das organizações ¡udias sionistas. Ninguém
pode negar esse lato, que não só foi veementemente condenado pela
Assembléia Geral das Nações Unidas e pelo Conselho de Segurança, como
toi reconhecido pelo próprio governo de Israel, que fez um simulacro de
processo e Julgamento, ficando em breve os assassinos em liberdade.
Faz 21 anos que isso ocorreu, mas a humanidade não esquece esse atentado e a perda irreparável .de um dos seus mais ilustres e devotados

membros.
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amooqu
Foram organizações desse género e homens dessa estirpe os que
organizaram massacres, como o de Deir Yassin - que marcaram com
sangue e dor, para a população árabe da Palestina, o nascrmehto do
monstruoso Estado de israel. replica Judaica do nazismo.

O massacre da indelesa aldeia arabe de Delr Yassin tem sido abundantemente divulgado em todo o mundo, sem contestação alguma. Até
iudeus, e até judeus sionlstas tem expressado sua condenação ao atentado.

Ne noite de 9 de abril de 1948 - mais da um mes antes de ser
criado Israel -, os habitantes da pacifica aldeia, sem que houvesse
guerra ou quaisquer atos bélicos na região, estavam tranqüilamente dormindo, quando foram despertados por altotalantes, que os ooncítavam
a abandonar suas casas e evacuar a aldeia.
Os aldeões despertaram, inermes e cheios de terror, para se verem

logo cercados, de todos os lados pelos bandos armados das organizações
judias sionistas da lrgun Zvai Leum¡ e da Stern, que, aproveitando o pa»
nico e a desorganização reinante, se lançaram frenetícamente a matança
geral dos apavorados habitantes da pacífica aldeia.
Os assassinos, conforme relatos posteriores, mutilaram e esquarteíaram suas indetesas vitimas. Retere~se que abriram a faca os ventres
das mulheres grávidas e apunhalaram os meninos de peito sustentados ao
seio das mães. As mulheres e moças sobreviventes foram cercadas, despidas da cabeça aos pés, e levadas em automóveis para Jerusalém. Ali,
foram expostas pelas ruas, à mercê dos insultos dos espectadores judeus,
que se aglomeravam nas calçadas para iss'o, corn uma sanha e urna
crueldade que lazia lembrar a “Via Crucis" de Jesus, naquele mesmo
local e com aquele mesmo povo.

Esse crime coletivo abalou, na ocasião, o mundo civilizado. sendo
logo reclamada uma investigação a Cruz Vermelha internacional. O representante enviado pala Cruz Vermelha, Sr. Jack de Reynier, pediu à
Agencia Judaica (o organismo responsável, a esse tempo, pelas atividades dos bandos armados sionistas) permissão para visitar o local do
massacre. Demoraram 24 horas para conceder essa permissão, enquanto

se procurava apagar as marcas dos crimes. Recolheram o que to¡ possivel _das partes dos corpos mutilados das vitimas e arrojaram-no na cisterna da aldeia, fazendo tudo o que puderam para apagar todos os
vestlglos.
Entretanto, ao visitar o local do massacre, o representante da Cruz
Vermelha deu com a pista de çisterna e lá encontrou 150 corpos mutiIados, de mulheres e crianças. Em seu horror e repugnáncia ante o espetàcmo, só pode dizer: “E horrivel!"
Segundo dados collgidos posteriormente. cerca de 250 pessoas, ha-
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bitantes pacotes da aldeia. homens. mulheres e crianças. ¡ndelesos e
inermes foram vitimas desse atraz mortieinio

Responsabilidade
Ante o clamor que se levantou em todo o mundo, a Agencia Judaica
- responsável na ocasião, repita-se. pelas atividades dos bandos sio«
nistas ilegais, porque não estava ainda criado o Estado de Israel -,
expressou seu pesar e condenou o episódio...

Contudo, existem afirmações categórlcas do chefe da lrgun de que
a expedição contra Delr Yassin foi levada a cabo “com o conhecimento
da Haganah (lôrças organizadas da Agencia Judaica) e com a aprovação
da seu comandante”, como refere o proprio Menahim Begin. em seu livro

“A Revolta", pág. 163.
Numa carta dirigida antes da expedição pelo comandante regional
da Hagdhah ao comandante da Irgun em Jerusalém, a chefe da Haganah
afirmou que "a tomada de Deir Yassin e sua posse. . . e uma etapa de
nosso piano geral. Não tenho objeções a que leve a cabo a operação,
contanto que possa reter em suas mãos a aldeia." De tato, Deir Yasin
foi entregue às largas da Haganah tras dias depois do massacre e de
sua capture pela Irgun. (“New York Times". 1 ade abril de 1948.)

Condenação¡

O massacre de Deir Yaasin, como foi dito, despertou uma revolta
mundial. O representante da Cruz Vermelha, Sr. Jack de Reynier, como
dissemos, llcou horrorizado com o que viu. Concluiu seu relatório dizendo
que "a situação era simplesmente horrivel".
0 Secretário das Colônias da Grã-Bretanha, comunicando o massacre a camara dos Comuns, a 12 da abril de 1948, dizia:
“Essa agressão bárbara é uma prova de selvageria, Constitui um
crime que se vem juntar à longa lista das atrocidades cometidas pelos
sionistas até agora é que poderemos classificar de desanimadoras."
Até mesmo um judeu inglés. e judeu sionista. John Kimche_ em
seu livro "Seven Fallen Piilars" (Sete Pilares Caidos) evoca, com grande
sinceridade, esse massacre, dizendo:

“... na sexta-feira, 9 de abril de 1948, uma tropa de "comandos",
compreendendo soldados da lrgun e da Stem, atacou a aldeia. Não
tinham nenhuma razao particular para faze-lo. Nada do que disseram
explica ou poderia justificar o massacre de 250 árabes inocentes, entre
os quais mais de cem mulheres e crianças. Não foi menos desagradável
o desfile organizado em seguida pela Irgun de certo número de infelizes

prisioneiras árabes através das ruas de Jerusalem." (Pág. 227.)
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E, mais, adiante, diz o mesmo autor ¡udeu sionistn:

“O masíacre de Deir Yassin toi a mancha mais negra dos anais judeus.
Realizou-se ob o pretexto de que provocaria o panico nos árabes que
permaneciam na zona judia, e os induziria a fugir, reduzindo assim as
perdas do lado iudeu.” (Pág. 228).
O grande historiador inglés Arnold Toynbee, considerado o maior
historiador vivo da época presente, em seu magistral "Study ol History“,

escreveu:
“A reação imedlata dos judeus à sua própria experiencia io¡ det
por seu turno, tornarem-se também perseguidores. pela primeira vez,
desde o ano 135 de nossa era, Assim agiram na primeira ocasião que
se lhes apresentou e sôbre entes humanos que não lhes tinham feito mal
algum, mas apenas aconteceu serem mais fracos do que êlest Fizeram~

nos sofrer os mesmos sofrimentos e maus tratos que eles próprios tinham
sotrido dos ocidentais." (Pág. 289.)
Em seguida, diz ainda Arnold Toynbee, falando sôbre o massacre

de Deir Yassin:

“As más ações dos sionistas para com os arabes da Palestina. e que
se comparam aos crimes cometidos pelos nazistas contra os ¡udeus,
compreendem o massacre de homens. mulheres e crianças em Deir

Yassin, a 9 de abril de 1948, Esse massacre pracipitou a tuga da população árabe dos quarteirões a distancia de um tiro das lôrças armadas
judias, entre 15 de maio e o tim deste ano, isto é, de Acre, em maio.
de Lida e Ramallah, em julho, de Bir Sheba e da Galiléia Ocidental. em
outubro. (3.a edição, pág. 290)."

Testemunho do representante da Cruz Vermelha
0 representante da Cruz Vermelha Internacional, sr. Jacques de
Reynier, sulco, no seu relatório apresentado à entidade, após a visita
que lêz a Deir Yassin, disse o seguinte, que dispensa quaisquer comen-

tários:

“Tento entrar numa casa. Urna dezena de soldados me cercam, as
metralhadoras de mão viram-se contra mim, o oficial me proibe de m0›
vimentar-me. Levarâo os mortos, se houver. disse êle. Entro então numa

das mais belas cóleras de minha existencia, dizendo a êsses criminosos
tudo o que pens

de seu modo de eglr, ameaçando-os com todos os

castigos possivel

depois, empurra os que me cercam e entro na casa.

“O primeiro aposento é sombrio, tudo lá está em desordem, mas não
há ninguem ali. No segundo, encontro, entre os móveis arrombados. as
cobertas, os destroços de tadas as especies, alguns cadáveres, iá trios.
Fizeram aqui o trabalho com metralhadora, depois com granadas. Terminou-se a laca, não importa quanto. Mesmo no aposento seguinte, mas
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no momento de sair, ouvi um suspiro. Procuro por tõda a parte. afasta
cada cadáver, eaoabo encontrando um pequeno pé ainda quente. E uma

galotinha de dez anos, seriamente atingida por uma granada, mas ainda
viva. Como quero leva-la, o oficial israelense me prolbe e coloca-se impedindo a porta, Empurre-o e passo com meu precioso tarda, protegido por
meu guarda-costas, aquele valente. A ambulância encarregada do caso
vai-se com ordem de voltar o mais breve possível. Desde que essa malta
não ousou ainda atacar-me diretamente, tenho possibilidade de contin ar. Mando que se levem os cadáveres dessa casa, s entro na casa
v nha. e assim por diante Por toda a parte, é o mesmo espetaculo
horroroso. Não encontro senão duas pessoas vivas, duas mulheres, das
quais uma é uma avó, escondida atrás de uns montes de lenha. onde
ficou imóvel pelo menos durante 24 horas.
“Havia na aldeia 400 pessoas, cinqüenta das quais fugiram, três ainda
estão vivas, e todo o resto foi massacrado calculadamente. voluntariamente, pois, conforme constatei, esse grupo e admirávelmente organizado e não trabalha senão de acórdo com as instruções.
“. .t Esse caso de Deir Yassin teve repercussões imensas entre os
árabes, bem como entre os judeus. Do lado arabe, criou-se um terror
generalizado, que os judeus estavam sempre hàbilmente preparados a
entreter. Tem-se leito disso. dos dois lados, um argumento polltico, e os
resultados foram trágicos. Pressionados pelo receio, os árabes deixaram
seus lares, retirando-se para os lados. As propriedades agrícolas isoladas, depois as aldeias e, por lim. as cidades, loram assim evacuadas,
mesmo quando o invasor judeu não tinha feito mais do que o gesto de
querer ataca-las. Finalmente, uns setecentos e cinqüenta rnil árabes converteram-se em refugiados, abandonando tudo numa enorme pressa e
com a única intenção de evitar solrer a mesma sorte dos de Deir Yessin.
Os efeitos desse massacre estao longe de estar esgotados. pois que essa
multidão imensa de relugiados vive ainda hoje em acampamentos, sem
trabalho e sem esperança."

Isso - relembra-se ainda - era dito pelo representante sulço da
Cruz Vermelha Internacional, Sr. Jacques de Reynier, em 1945.
A situação atual dos refugiados, cade vez aumentando mais em nú-

nero, permanece a mesma.
Decorréncla do III-mero
Não há a menor dúvida de que o massacre de Dair Yassin (e os
outros que logo se seguiram, alcançarem 12 cidades e cerca de 500
povoações da Palestina) tinha como objetivo “apavorar os árabes", fazendo-os fugir dos territórios destinados ao “Estado Judeu" - com uma
população, de acórdo com a Resolução de partilha da ONU, metade
árabe e metade judia - e até mesmo no território destinado ao “Estado

Arabe", do qual várias faixas foram usurpadas pelas tropas clandestinas
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sionistas e hoje fazem parte. ilegalmente. do território de Israel.
Isto não é brincadeira, nem mentira: é história, indiscutível, reconhecida e documentada, Nem o próprio israel o nega, pois para isso
precisaria entregar territórios que ilegalmente ocupa, tora do Plano de

Partilha da ONU.
Os massacres, cuidadosamente estudados e planejados pelas hordas
sionistas, como a Irgun e a Stern, tinham precisamente êsse objetivo de
"apavorar e expulsar" a população árabe da Palestina.

Conseguido o primeiro êxito, em Deir Yassin, outros se seguiram.
Já a 12 de abril, apenas três dias depois. os membros da lrgun e da
Stern atacaram a aldeia árabe de Nasr el Dine, perto de Tiberíade, corn

a repetição dos horrores de Deir Yassin. Toda a população da aldeia foi
metralhada. Só escaparam 40 mulheres e crianças, que tinham procurado
refúgio numa aldeia vizinha.

Depois, ioram atacados sucessivamente numerosas cidades e aldeias
árabes, num rosário de crimes que até agora ainda não teve fim, com
a “blitz krieg" nazi›israe|ense de junho de 1969, o recente bombardeio
do aeroporto civil de Beirute e outros atentados que desatiam a tolerância
da humanidade.
Ainda em 1948, o representante da Cruz Vermelha, após investigar
o massacre de Deir Yassin, contou como várias outras localidades árabes,
ante aquele pavoroso exemplo, foram abandonados por seus habitantes.
Haita esvaziou-se de 20.000 habitantes árabes e Jata de 30.000, a 23 e
2B de abril de 1948. E a guerra - diz o representante da Cruz Vermelha
- não havia ainda começado.
Falando sôbre essas cidades árabes, especialmente Haita, diz o

Sr. Jacques de Reynier, delegado suíço no Comitê Internacional da Cruz
Vermelha:
"A população arabe e judia aí vivia no mais perfeito entendimento;

o preteito, em exercício havia mais de vinte anos, era judeu, mas igualmente estimado por todos, Haita era citada como um exemplo da possibilidade de uma colaboração trutuosa entre árabes e judeus. Mas o plano
da ONU previa a internacionalização desta cidade. Então, os extremistas
judeus lançaram~se, sem qualquer aviso. sôbre os quarteirões árabes, descarregando tôdas as suas armas de togo, proierindo as piores ameaças e
fazendo explodir as casas. Os árabes fugiram. As autoridades judias,
condenando o acontecido, aproveitaram-se, porém, do “tato consumado",
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fizeram explodir os quarteirões árabes ainda de pé, a tim de evitar uma
eventual volta de seus proprietárlos, e se instalaram definitivamente em
sua conquista.

“A 29 de abril - diz ainda o representante da cruz Vermelha - a
maioria da população de Jafa, cidade que tica as portas de Tel Aviv,
tugiu. quando os judeus não tinham senão lançado um pequeno ataque
contra seus arrabaldes. E eis al mais trinta mil refugiados que tomaram
o caminho do exlllo. 0 sangrento exemplo de Delr Yaasln estava produzindo eleitos."
Diz, em seguida, o representante da cruz Vermelha Internacional:

“A uma dezena de quilômetros de Tel Aviv, encontramos a estrada
congestionada por uma multidão de árabes de todas as condições, Ievando diante de si seus pequenos asnos e trazendo a cabeça um "bric-a-brac" incrível. Eram os refugiados de .lata, que vinham de abandonar
a sua cidade, e cuja longa fila se estendia a perder de vista. Essas migrações, executadas sob o império de um terror pânico, têm tôdas as mesmas caracteristicas lamentáveis e desesperadas de um rebanho que se
leva ao matadouro.
"As tropas judias que ficam à margem das estradas - prossegue o

representante da Cruz Vermelha - se limitam a canalizar esse alluxo,
apropriando-se das riquezas, dos valores diversos, que essas pobres pessoas são obrigadas a abandonar por tadiga ou esgotamento Um silêncio
de morte paira sôbre essa cena, que se desenrola, entretanto, numa pa¡›
sagem admirável, no meio de esplêndidas culturas de laranjeiras, que embalsamam o ar, e sob um magnifico sol de primavera A própria Natureza
parece desinteressar~se pela sorte desta pobre humanidade, que recusa
seus dons reais para entregar-se a apenas aos cuidados da guerra e do
ódio"
Isso é o que dizia, repita-se, o representante da Cruz Vermelha Internacional, suiça, visitante de Deir Yassin após o massacre israelense.
em seu relatório à entidade. Não são os árabes que o dizem. As pessoas
honestas do mundo que o julguem .

Outros massacre¡
Após o sangrento atentado de Deir Yassín, e por ele decerto estimulados, os sionistas israelenses - com o objetivo de expulsar a população
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arabe, legítima proprietária das terras - continuaram a atacar outras
aldeias e cidade, perpetrando novos massacres como aquele.
Atacaram 12 cidades e cerca de 500 povoações, dos quais foram
expulsos ou mortos os habitantes, enquanto que os invasores se apossavam das casas, terras, móveis e tôda a espécie de bens pertencentes aos
moradores. Até hoie, tudo isso está em poder déles. Entre essas povoações vitimadas, eis aqui apenas alguns nomes, para a História: EI Khoury,
Bait Darras, Hammah, Falameh y Rantis, ldna. Surit y Wadi Fukin. Gaza.
Kibya. Latrun_ Sabha, Auia, Khan Yunís. Deir El-Balah, Tiberías. Wadi Fu›
kin_ Husan, Khabiya e muitissimas outras.
Pode-se bem imaginar a quantidade de dor e desespero que ocorreram nesses lugares com o assalto das bordas sionistas israelenses, tão
semelhantes. nisso tudo, às hordas nazistas, de que loram vítimas e agora
são disclpulos.

O Convento do Protet-

A aldeia vitima do brutal massacre de 9 de abril de 1948 tinha um
nome relativamente raro: Deir Yassin. Em árabe. seria o equivalente a “0

Convento do Profeta", já que Yassin é um dos nomes simbólicos de
Maomé. Desde que no Islã não há conventos, a doce harmonia entre muçulmanos e cristãos tica bem expressa no nome daquele pequeno povoado, tal como a própria alma do povo da Palestina.
O nome de Deir Yassin adquiriu um simbolo n6vo, agora de barbárie, horror, sangue e pânico. Outros atos similares lorem. em seguida.
perpetrados pelos sionistas no norte da Palestina, com o mesmo objetivo
de aterrorizar a população desarmada e obriga-la a abandonar seus lares
e suas terras, inclusive deixando a maior parte dos seus bens, para que
de tudo isso se apossassem judeus vindos do estrangeiro. chamados pelo
governo de israel.
E urna colsa inverosslmil como a população judia da Palestina, que
até o momento de estalar a Segunda Guerra Mundial se telicltava por
pendurar-se ao Imperio Britânico, as cujas custas vivia, se converteu imediatamente numa máquina armada capaz de semear semelhante terror
e lazer trente aos exércitos de cinco Estados árabes.
E coisa também inconcebivel que, em vez do Estado palestino democrático e independente - naturalmente com maioria árabe - prome-
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tido pelo Livro Branco britânico de 1939, dentro de dez anos. summe
antes mesmo. num menor lapso de tempo, um Estado judeu hostil tento
ao Mundo Arabe como à própria Grã-Bretanha, nos primeiros instantes.
Na realidade, um Estado militarista, agressivo e expansionista que, com
seu sonho de um império "do Nilo ao Eufrates", se converteu no pior
toco da desassosségo, agitação e sofrimento que o Oriente Médio conheceu desde os tempos dos asslríos, e que ameaça e própria paz mundial.
como ocorreu em 1967. E coisa merecsdora de estudo examinar como o
sionismo internacional conseguiu intrometer-se no coração das terras mi«
lenarrnente árabes, apoderando-sa de quatro quintas das terras milenarmente árabes, da Palestina, expulsando quase dois milhões de árabes,
seus Iegltimos proprietários, e desencadeando uma onda infinita de terror
e sofrimento.
Deir Yassin, "o Convento do Proleta", há 21 anos, lo¡ despertada
pelas hordas israelenses para a morte e a destruição. com sacrilicio de
quase todos os seus pacíficos habitantes, como os nazistas lízeram com
Lídice e outras localidades. O Mundo Árabe jamais esquece essa data
trágica de 9 de abril de 1948 - que deu inicio a tóda uma seqüência de
massacres e crimes monstruosos. Mas é preciso que também o resto do
mundo, a consciência de toda a humanidade também participe dessa re-

volta s désáe horror.
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