Naturei Kanda İsrail'in Filoya saldırısnı kınıyor !
Uluslararası Naturei Kanda hareketine bağlı Haham Dovid Feldman "Dünyadaki Otantik
ortodoks yahudiler, siyonist işgalci güçlerin; barış ve insan hakları için bir araya gelmiş;
masum, barışçıl, özgürlük yanlısı asil aktivistlere karşı uyguladığı orantısız ve soğukkanlı
vahşetini kınamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.
"Bu vahşi saldırı, kuşatma altındaki Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize insani yardım taşıyan
bir gemiye, hem de uluslararası sularda yapıldı ve temel insan hakları, adalet ve hukuk
kuralları ciddi bir şekilde ihlal edildi."
Haham Dovid Feldman şöyle devam etti:
"Bu tarz davranışlar, malesef; hırsızlık, sapkınlık ve cinayet üzerine kurulu bir devletten,
sadece siyonistlerden beklenebilir. Onlar bütün bir halkı ezip, öldürüp, yurtlarından
kovuyorlar. Bu durum bizi, bütün bu olaylar, tüm yahudi halkları adına ve yahudilik dini
bahane edilerek yapıldığı için, daha fazla yaralıyor. Gerçek şu ki Tevrat bütün onların
yaptıklarını yasaklar. Tevrat bize merhameti öğütler, Tevrat cinayeti yasaklar, Tevrat çalmayı
yasaklar.
Tevrata göre, Ürdün'den Akdenize kadar olan topraklar Filistin halkına devredilmelidir.
Yahudiler ilahi bir sürgüne uğramışlardır. Ve yüce yaradanın bu takdirine karşı gelmek,
açıkça tanrıya isyan etmektir. Tevrat Tanrıya karşı girişilen savaşın asla başarıya
ulaşamayacğını öğütler.
Şunu açıkça ifade etmeliyiz ki, İsrail asla yahudileri ve yahudilik dinini temsil etmez. Ne
bizim adımıza ne de yüce Tevrat adına konuşmaya hakları yoktur.
Katliam ve vahşetle kutsal topraklara sızan isyancı devleteleriyle kutsal topraklara saygısızlık
ediyorlar. Ayrıca, hali hazırdaki devletin varlığı kutsal Tevrat'a göre illegaldir çünkü Tevrat
açıkça kutsal topraklar üzerinde böyle bir oluşumu yasaklar.
Siyonist hareket bir asır önce ortaya çıktığında hahamlarımız şiddetle bu oluşumdan uzak
durmamızı öğütlemiştir.
Siyonizm, sapık zihniyetiyle, tüm dünyadaki yahudilerin ve Tavrat'ın adını lekelemektedir.
Siyonizm, Tanrının, Tevrat'ın ve her şartta Tanrının merhametine sığınmış gerçek yahudilerin
en büyük düşmanıdır. Ve tabii ki siyonizm, tüm dünyada hızla büyüyen anti-semitizm
rüzgarının da sebebidir.
Yahudiler, yüzyıllardır Arap komşularıyla iyi ilişki içinde olmuşlardır. Geçen yüzyıllar içinde,
Seferad yahudilerinin yaşadığı dönemlerde tüm arap toplumlarında, ilişkimizin altın çağlarını
yaşadık. Kim bu altın çağı sona erdirdi? Sadece politik siyonizm hareketi. Hala bile
bünyesinde Arap ve yahudi toplumlarını barış içinde bir arada barındıran topluluklar vardır.
Hatta Filistinliler bile (her iki büyük partinin temsilcileri) bir arada yaşadıkları yahudilerle bir
sorunları olmadığını açıklamışlardır. Onlar sadece politik siyonist harekete karşıdırlar.

Biz, siyonist güçlerce öldürülen masum insanların ailelerine derin taziyelerimizi, yaralanan
insanlara da en kısa zamanda acil şifalar diliyoruz. Tanrı size sağlık bahşetsin.
Biz umuyor ve dua ediyoruz ki bu siyonist devlet en kısa zamanda ve barışçı yollarla yıkılır.
Ve yahudiler böylece, diğer birçok arap ülkesinde olduğu gibi, güven ve barış içinde filistin
devletinin emri altında Filistin'de yaşayabilir.
Yüce Tanrının peygamberinin vaadinin gerçekleşmesi ve tüm insanlığın barış içinde Yüce
Tanrıya yönelmesini diliyoruz. "
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