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ความวา
“มหาบริสุทธิ์ผูทรงนําบาวของพระองคเดินทางในเวลากลางคืน จากมัสยิดอัล
หะรอมไปยังมัสยิด อัลอักซอ1 ซึ่งเราไดใหความจําเริญและสิริมงคลบริเวณ
รอบ ๆ ของมัน เพื่อเราจะใหเขาเห็นบางอยางจากสัญญาณตาง ๆ ของเรา
แทจริง พระองคคือผูทรงไดยิน ผูทรงเห็น” (อัลอิสรออ 1)
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นบีมูฮัมมัด  เดินทางจากมัสยิดอัลหะรอมในนครมักกะฮ ถึงมัสยิดอัลอักซอในฟลัสฏีน เพียงชวงหนึ่งของกลางคืน ทั้งๆที่ระยะเวลา
เดินทางโดยกองคาราวานจะใชเวลาถึง 40 วัน การเดินทางในเวลากลางคืน(อัลอิสรออฺ)ของ นบีมูฮัมมัด  ไดเกิดขึ้นทั้งวิญญาณและ
เรือนรางของทาน ขณะที่ทานตื่นนอนมีสติสัมปชัญญะ มิใชเปนความฝนตามความคิดเห็นของคนบางคน นบี
มูฮัมมัด  ได
ยืนยันใหเราทราบวา อัลลอฮ  ทรงใหทานเดินทางไปในเวลากลางคืนจากมัสยิดอัลหะรอมไปยังมัสยิดอัลอักซอ จากนั้นขึ้นสูฟากฟา
คือมิอฺรอจ เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น เมื่อปที่ 12 หลังจากไดรับการแตงตั้งเปนนบี (กอนฮิจเราะฮฺไปยังนครอัลมะดีนะฮฺ 1 ป) ถือเปน
สวนหนึ่งของหลักคําสอนใน อิสลามที่มุสลิมทุกคนตองศรัทธาและเชื่อมั่น
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คํานําผูจดั พิมพ
สถานการณความรุนแรงในดินแดนฆ็อซซะฮฺ (ฉนวนกาซา) สงผลใหคนทั้งโลกเกิดกระแส
ความสนใจตอบริบทของอิสราเอล – ฟลัสฏีนอยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง แตดูเหมือนวาจํานวนขอมูล
ขาวสารอันมหาศาลในตลาดขอมูลขาวสารที่ถูกสงไปยังผูบริโภคขณะนี้ สวนใหญเปนขอมูลขาวสาร
เลือกขางและมีวาระแอบแฝงซอนเรนอยู คณะกรรมการรณรงคชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกชาว
ฟลัสฏีนตระหนักในความรับผิดชอบตอการเผยแพรองคความรูสูสังคมสาธารณะในลักษณะที่เปน
องคความรูและเปนขอเท็จจริง จึงตองการมีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับกรณีอิสราเอล –
ฟลัสฏีน เพื่อใหผูสนใจทั้งหลายไดรับรูขอมูลขาวสารในหลาย ๆ มิติอยางรอบดาน แมวากรณีความ
รุนแรงระหวางอิสราเอล – ฟลัสฏีนครั้งนี้ ประชากรโลกตางก็ไดรับทราบตรงกันวา เหยื่อของความ
รุนแรงครั้งนี้ฝายฟลัสฏีนเปนฝายสูญเสียและถูกกระทําอยางโหดเหี้ยมทารุณมาโดยตลอดแลวก็
ตาม แตก็ยังมีขอมูลขาวสารที่นาสนใจในบริบทนี้อีกมากมายที่ยังมิไดถูกนําเสนอ
หนังสือเลมนี้จึงไดทําหนาที่นําเสนอขอมูลอีกสวนหนึ่งของสถานการณเดือดที่กําลัง
เกิดขึ้น และคุกคามความรูสึกของผูใฝสันติทั้งโลกขณะนี้ ในนามคณะกรรมการรณรงคชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมแกชาวฟลัสฏีนขอขอบคุณอาจารยมัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ที่เสียสละเวลารวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนจัดทําเปนหนังสือจน
สําเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น และหวังวาผลงานชิ้นนี้เปนอีกหนึ่งความดีงามของอาจารยมัสลัน
มาหะมะ ตลอดจนทุกฝายที่เกี่ยวของ และจะเปนประโยชนแกผูสนใจที่จะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับฟ
ลัสฏีน ตลอดจนบรรดาผูที่กําลังใหความสนใจกับสถานการณความรุนแรงที่ฆ็อซซะฮฺ (ฉนวนกา
ซา) ในขณะนี้ทุกคน
คณะกรรมการ
รณรงคชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกชาวฟลัสฏีน
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คํานํา

ﺤِﺒ ِﻪ
ﺻ
 ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺁِﻟ ِﻪ ﻭ ﻤ ٍﺪ ﺤ
 ﺎ ﻣﻴ ِﺪﻧﺳ ﻠﹶﻰﻴ ِﻢ ﻋﺴِﻠ
 ﺘﻢ ﺍﻟ ﺗﻭﹶﺃ ﻼِﺓﻀﻞﹸ ﺍﻟﺼ
 ﻭﹶﺃﻓﹾ ،ﺎﳌﹶﻴِﻦﺏ ﺍﻟﻌ
 ﺭ  ﷲﻤﺪ ﳊ
ﹶﺍ ﹶ
.ﻳ ِﻦﺪ ﻮ ِﻡ ﺍﻟ ﻳ ﺎ ٍﻥ ﺇِﱃﺣﺴ ﺮ ِﺑِﺈِ ﻴﺩِﺓ ﺍﳋ ﻭﻗﹶﺎ ﻖ ﳊ
ﺎِﺓ ﺍ ﹶﺩﻋ ﻠﹶﻰﻋ ﻭ،ﻴﻦﻤ ِﻌ ﺟ ﹶﺃ
หลังจากที่อิสราเอลไดปฏิบัติการถลมฆ็อซซะฮฺเปนเวลานานกวาสามสัปดาหในโอกาสตอนรับ
ปใหม 2009 ทําใหฆ็อซซะฮฺกลายเปนดินแดนมิคสัญญี ประชาชนผูบริสุทธิ์ตองสังเวยกับการกระทํา
อันไรมนุษยธรรมนี้ถึง 1,320 คน บาดเจ็บ 5,400 คน ศูนยขอมูลฟลัสฏีนรายงานวา วิถีชีวิตของชาว
ฆ็อซซะฮฺไดกลายเปนอัมพาต อาคารบานเรือน ตึกสาธารณะ โรงเรียนแมกระทั่งมัสยิดถูกถลมเสียหาย
ราบเปนหนากลอง ความสูญเสียในครั้งนี้ประเมินไดเปนมูลคามากกวา 200 ลานดอลลาร
ทามกลางความบอดใบของประชากรโลก การแผดรองที่ไมมีเสียงของประชาชาติมุสลิม และ
ความเย็นชาของโลกอิสลาม ฟลัสฏีนกําลังถูกเขมือบและบดขยี้โดยกลุมชนที่เหี้ยมโหดที่สุดใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ จากประชากรที่อาศัยอยูในประเทศของตนเองอยางเปนหลักเปนแหลง
มาเปนเวลาพัน ๆ ป บัดนี้ตองระหกระเหินเรรอนไปตามคายอพยพอยางถาวรของประเทศเพื่อน
บาน บอยครั้งที่คายอพยพก็ยังมิวายถูกจองลางจองผลาญจากศัตรูผูไลลาจนกลายเปนสุสานขนาด
ใหญที่ถูกเตรียมไวสําหรับผูพายแพ ฟลัสฏีนจึงเปนแผนดินเดียวในโลกนี้ที่ไมมีประชากรอาศัยอยู
เพื่อหลีกทางใหมิจฉาชนชาวยิวซึ่งไมมีแผนดินเขามาปลนสะดมและสวาปามตอหนาตอตา ซึ่งกอน
หนานี้ พวกเขาเปนเพียงผูอาศัยตามประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะในยุโรปเทานั้น การแอบอางจาก
มิจฉาวลีวา “เปนแผนดินแหงพันธะสัญญาของพระผูเปนเจา” ทําใหฟลัสฏีนกลายเปนตํานาน
เลือดของ ดินแดนที่ไรประชาชน เพื่อทรชนผูไมมีแผนดิน อยางแทจริง
หนังสือเล็กๆ เลมนี้คงไมสามารถอธิบายรายละเอียดความขมขื่นของพี่นองชาวฟลัสฏี
นซึ่งตองผจญชีวิตทามกลางเสียงระเบิดและอาวุธที่มีประสิทธิภาพการทําลายลางสูงที่โถม
กระหน่ําอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลากวา 60 ปที่ผานมาได เพียงแคตองการมีสวนรวมในการ
ทําหนาที่เล็ก ๆ นอย ๆ ในฐานะเพื่อนมนุษยในการบันทึกเสี้ยวหนึ่งแหงความเจ็บปวดของพี่
นองฟลัสฏีนและขุดโคตรยิวบางสวนดังปรากฏในอัลกุรอาน พรอมอธิบายฉากที่สําคัญๆ ของ
มหกรรมฆาลางเผาพันธุที่รุนแรงและยาวนานที่สุดโดยมิจฉาชนผูโหดเหี้ยมและอหังการที่สุดใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เพื่อเปนการสะกิดเตือนสําหรับผูหลงลืม มอบเปนวิทยาทานแกผู
ใฝรูและขอมูลสําหรับผูแสวงหาสัจธรรมที่เคารพรักทุกทาน
ขอขอบคุณทุกทานผูมีสวนรวมจัดทําหนังสือเลมนี้ ไมวาจะเปนการตรวจทาน เสนอแนะ
ใหขอสังเกตและขอมูลที่เปนประโยชน ตลอดจนมอบกําลังใจดวยดีเสมอมา ทามกลางการงานที่บี
บรัดและเวลาที่จํากัดมาก ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนกุศลทานอันไหลรินจากทุกทานในครั้งนี้ดวย
ความดีงามใด ๆ ที่เกิดจากหนังสือเลมนี้ ผูเขียนขอ มอบใหกับเหลานักรบฟลัสฏีนผูยืนหยัดตอสู
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เพื่ออัลลอฮฺ  ในการปกปองพิทักษรักษาผืนแผนดิน ทรัพยสมบัติตลอดจนศักดิ์ศรีของอิสลาม
และมุสลิมจนชีวิตหาไม ตลอดจนบรรดาผูออนแอผูตกเปนเหยื่อของสงครามลางเผาพันธุที่โหดราย
ที่สุดอันประกอบดวยเด็ก สตรี และคนแกเฒาซึ่งพวกเขาไมไดทําความผิดใดๆ เวนแตกลาววาพระ
เจาของฉันคืออัลลอฮฺ  เทานั้น ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบรับพวกเขาในฐานะชะฮีด และจงเลือก
พวกเราใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่พระองคทรงโปรดปรานและพอพระทัยดวยเถิด
ﻮ ﹶﻥ ِﺇ َﻻﱠﺑﻨ ﻻﺎ ﹲﻝ ﻭ ﻣﻨ ﹶﻔﻊﻳ ﻡ ﻻ ﻮﻨﺎﺗِﻲ ﻳﺴ ﻓِﻲ ﻣِﻴﺰﺍ ِﻥ ﺣﻌﹶﻠﻪ ﻳﺠﻭ ﻊ ﺿ
ِ ﺍﺘﻮﺪ ﺍﳌ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳉﹸﻬ ﻲﺒ ﹶﻞ ِﻣﻨﺘ ﹶﻘﻳ ﺳﹶﺄ ﹸﻝ ﹶﺃ ﹾﻥ ﷲ ﹶﺃ
َ ﺍﻭ
.ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ ﺤِﺒ ِﻪ
ﺻ
 ﻭ ﻠﻰ ﺁِﻟ ِﻪﻭﻋ ﻤ ٍﺪ ﺤ
 ﺎ ﻣﻴﻨﻧِﺒ ﻠﻰﷲ ﻋ
ُ ﻠﱠﻰ ﺍﺻ ﻭ،ٍﻴﻢﺳِﻠ ﺐ
ٍ ﷲ ِﺑ ﹶﻘﹾﻠ
َ ﻰ ﺍﻦ ﹶﺃﺗ ﻣ

มัสลัน มาหะมะ
มุหัรรอม ฮ.ศ.1430
มกราคม 2552

5

สารบัญ
ฟลัสฏีน อดีตและปจจุบัน
ยิวในอัลกุรอาน
ยิวกับลัทธิการกอการราย
ลัทธิไซออนิสตและแผนการกอตั้งรัฐอิสราเอล
ฮามาส (HAMAS) คือใคร?
สวนหนึ่งของการสังหารหมูที่ปฏิบัติการโดยยิวตอพี่นองฟลัสฏีน
จุดยืนของมุสลิมทั่วโลกตอปญหาฟลัสฏีน
บทสงทาย
ภาคผนวก
- คําแถลงการณสมาพันธนักปราชญมุสลิมโลก
- แถลงการณสํานักงานคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทย
- แถลงการณเครือขายองคกรมุสลิมภาคใต
- ดุอากุนูตนาซิละฮฺพรอมความหมาย
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ฟลัสฏีน
อดีตและปจจุบัน
แผนดินฟลัสฏีน มีหลายชนชาติเขามาจับจองพื้นที่สรางบานเมืองของตนเอง ไมวาจะเปนชาว
กันอานซึ่งเปนชนชาติอาหรับ และเปนบรรพบุรุษของชาวฟลิสฏีน ชาวกิบบิโอน และชาวฟลัสฏีน
ฟลัสฏีน (Philistine) เปนชื่อเรียกดินแดนที่อยูระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนและแมน้ําจอรแดน
ฟลัสฏีน เปนชื่อเรียกของชนเผาที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทางใตของดินแดนนี้ มีเนื้อที่
ประมาณ 27,009 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 8,270,509 คน โดยสองในสามในจํานวนนี้เปนผู
อพยพซึ่งมีจํานวน 5,248,187 คน กระจัดกระจายตามเมืองตาง ๆ ทั้งในฟลัสฏีนและนอกประเทศ
อาทิ จอรแดน เลบานอน ซีเรีย อียิปต ซาอุดิอาระเบีย คูเวต อีรัก ลิเบีย อเมริกาใต อเมริกาเหนือ
และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
ดินแดนแถบนี้เคยถูกปกครองโดยกลุมชนหลายเผาพันธุ ไมวาจะเปนบาบิโลน อัสสิเรียน
เปอรเซีย กรีก โรมัน ในชวงที่อยูภายใตการปกครองของโรมัน ชาวยิวกลุมหนึ่งไดลุกขึ้นแข็งขอ
ตออํานาจของจักรพรรดิติตัสของโรมัน จักรพรรดิติตัสจึงสั่งทําลายกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยูทางตอน
เหนือเสียจนราบคาบ จนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 4
ฟลัสฏีนไดตกเปนของชาวคริสต
จักรพรรดิคอนสแตนติน ซึ่งเขารีตคริสตไดสรางวิหารศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม ทําให
กลายเปนสถานที่ดึงดูดใหคริสตศาสนิกชนเขามาจาริกแสวงบุญกันมากขึ้น จนกลายเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสต มีการสรางโบสถและวิหารตางๆ ตามมาอีกมากมาย ดินแดนแถบนี้จึง
กลายเปนดินแดนแหงสงครามและความขัดแยงระหวางกลุมชนตาง ๆ
จนกระทั่งสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัร บินค็อฏฏอบ  ไดสงกองทัพภายใตการนําของ อะบู
อุบัยดะฮฺ อามิร บิน อัลญัรรอหฺ  ไปพิชิตดินแดนแถบนี้ในป ค.ศ. 636 (ฮ.ศ.16) ขณะนั้น
ฟลัสฏีนอยูภายใตครอบครองของกษัตริยแหงโรม ประชากรที่เคยนับถือคริสตก็เริ่มเปลี่ยนไป
นับถืออิสลามมากขึ้น จนประชากรสวนใหญกลายเปนชาวมุสลิมไปจนเกือบทั้งหมด ดินแดนนี้
จึงมีความสันติสุขมาตลอดระยะเวลา 13 ศตวรรษ ยกเวนชวงเกิดสงครามครูเสดระหวาง ค.ศ.
1099 - 1187 ซึ่งดินแดนแถบนี้ไดถูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันครอบครองจากสองชนชาติคือ
อาหรับมุสลิมและอาหรับคริสตมานานกวา 800 ป มีอยูชวงหนึ่งที่อาณาจักรอุษมานียะฮฺได
ครอบครองนานถึง 400 ป
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 ดร.คาอิม ไวชมันน นักเคมีชาวยิวสมาชิกกลุมไซออนนิสต
เปนผูเชี่ยวชาญดานวัตถุระเบิด และไดเปลี่ยนสัญชาติจากลัตเวียมาเปนอังกฤษ ในป ค.ศ. 1910
ไดคิดคนดินระเบิดประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถผลิตเองไดโดยใชวัตถุดิบที่หาไดงาย เนื่องจาก
กอนหนานั้นกองทัพอังกฤษใชดินระเบิดคอรไดท ซึ่งอังกฤษผลิตเองไดแตจําเปนตองใชวัตถุดิบ
สําคัญคือ อาซีโทน (Acetone) โดยอาซีโทนนี้จําเปนตองสั่งเขาจากเยอรมันซึ่งเปนคูสงคราม เมื่อ
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ไมมีวัตถุดิบ อังกฤษจึงประสบปญหาใหญในการทําสงคราม จนกระทั่งได ดร.คาอิม มาชวย
อังกฤษจึงยังคงสามารถเขารวมรบในสงครามโลกตอไปได
จากการชวยเหลือของ ดร.คาอิม (ตอมาไดขึ้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร กระทรวงทหารเรือของอังกฤษ ในชวงป ค.ศ.1916 - 1919) ทําใหอังกฤษซึ่งมี
อิทธิพลเหนือดินแดนตะวันออกกลางในชวงนั้น ไดตอบแทนดวยการมอบดินแดน ฟลัสฏีนให
เปนที่พํานักถาวรแกชาวยิว โดย ลอรด อารเธอร เจมส บัลโฟร (Lord. Arthur James Balfour)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของอังกฤษในขณะนั้น เปนผูลงนามใน "สนธิสัญญา
บัลโฟร" เมื่อป ค.ศ.1917 ซึ่งถือเปนการมอบที่แปลกพิสดารและอัปยศที่สุดในประวัติศาสตร
เพราะผูมอบมิไดเปนเจาของแผนดินที่แทจริง ในขณะที่ผูรับมอบเองก็ไมมีความชอบธรรมใดๆ ที่
จะรับ สวนเจาของที่แทจริงไมมีสิทธิ์แมกระทั่งการเรียกรองโดยวาจา ไดแตมองดวยสายตาอันนา
เวทนา
ขณะเดียวกันไดเกิดสนธิสัญญาซอนขึ้นอีกฉบับหนึ่งที่ลงนามโดย เซอรเฮนรี่ แม็กมา
ฮอน (Sir. Henry McMahon) ขาหลวงใหญของอังกฤษในอียิปต ซึ่งไปตกลงกับชาวอาหรับวา
หากชาวอาหรับชวยอังกฤษทําสงครามกับเยอรมันแลว อังกฤษจะยกดินแดนบางสวน รวม
ถึงฟลัสฏีนคืนใหแกชาวอาหรับ แตเมื่อสิ้นสงคราม อังกฤษก็ยังคงยึดครองฟลัสฏีนโดยมิไดมอบ
ใหแกฝายหนึ่งฝายใด เนื่องดวยฝายยิวและอาหรับตางก็อางสนธิสัญญาที่ตนเองถืออยูเปนขออาง
ในการครอบครองดินแดน
ป ค.ศ. 1923 องคการสันนิบาตชาติ มอบหมายใหอังกฤษเปนผูดําเนินการสงมอบ
ดินแดนฟลัสฏีนแกชาวยิว แตอังกฤษก็ยังคงครอบครองดินแดนไวเพื่อใชตอรองกับกลุมชาติ
อาหรับในการทําสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแนนอนวาภายหลังสงคราม ดินแดนเจาปญหานี้ก็ยัง
ไมไดถูกสงมอบใหแกฝายไหนอยูดี อีกทั้งปญหาการอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานของชาวยิวจํานวน
มากยิ่งทวีความวุนวายเขาไปทุกขณะ โดยมีกลุมชาติอาหรับแสดงทาทีไมพอใจอยางเห็นไดชัด
ป ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติ ลงมติแบงดินแดนฟลัสฏีนใหกับชาวยิว โดยแบงเอา
ดินแดนบางสวนของซีเรียและอียิปตไปดวย มติดังกลาวไมไดขอความเห็นชอบจากชาวฟลัสฏีนเลย
แมแตนอย
การแบงดินแดนในครั้งนั้น ทําใหแผนดินฟลัสฏีนถูกแบงออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเปน
ที่อยูอาศัยของชาวยิว และอีกสวนหนึ่งเปนที่อยูอาศัยของชาวมุสลิมอาหรับ ปจจุบัน 92% ของ
แผนดินฟลัสฏีนถูกยึดครองโดยอิสราเอล
ป ค.ศ. 1948 มีการจัดตั้งรัฐยิวขึ้นอยางเปนทางการบนแผนดินฟลัสฏีนโดยมี เดวิด เบน
กูเรียน (David Bengurion) เปนผูนําคนแรก และตั้งชื่อวา รัฐอิสราเอล นับแตนั้นมา แผนดิน
อิ สราเอลก็ เริ่ มปรากฏในแผนที่ โลกในฐานะประเทศ ทั้ งที่ ก อนหน านั้ นพวกเขาไม มี แผ นดิ น
ครอบครองเลย รัฐอิสราเอลถูกสรางขึ้น เพื่อเปนยามเฝาน้ํามันในตะวันออกกลางของอังกฤษ
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา อิสราเอลมีหนาที่หลักในการเปนพันธมิตรของตะวันตกเพื่อสกัดกั้น
และไลกัดกระแสชาตินิยมอาหรับที่ตองการควบคุมน้ํามันเพื่อประโยชนของคนในพื้นที่ แทน
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ประโยชนของบริษัทขามชาติตะวันตก รัฐอิสราเอลเปนรัฐเหยียดเชื้อชาติเพราะเปนรัฐที่กีดกันคน
ที่ไมใชชาวยิว และที่สําคัญคือรัฐอิสราเอลถูกสรางขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผานการขับไล
ชาวฟลัสฏีนออกจากบานเกิดดวยความรุนแรงโหดรายทารุณ บอยครั้งมีการเขาไปในหมูบานเพื่อ
ฆาชายหญิงและเด็ก ซึ่งเปนกลวิธีสรางความหวาดกลัวใหกับชาวฟลัสฏีน เพื่อทําใหชาว
ฟลัสฏีนหมดกําลังใจที่จะยืนหยัดตอสู และอพยพออกจากพื้นที่จนกลายเปนผูลี้ภัยถาวรในคาย
รอบ ๆ อิสราเอล
การสรางรัฐอิสราเอลไมไดสรางสันติภาพแตอยางใด เพราะอิสราเอลพยายามขยายพื้นที่
และพรมแดนผานการทําสงครามกับชาวฟลัสฏีน รวมถึงมีการสรางหมูบานใหมใหชาวยิวที่อพยพ
เขาไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้อิสราเอลพยายามคุมชาวฟลัสฏีนในฆ็อซซะฮฺ (กาซา) และฝง
ตะวันตกของแมน้ําจอรแดน ดวยการสรางภาพลวงตาวาใหอํานาจในการปกครองตนเอง แตที่จริง
มีการสรางกําแพงลอมรอบชุมชนชาวฟลัสฏีน จนกลายเปนคุกใหญเพื่อกักกันชาวฟลัสฏีน การ
กําเนิดรัฐอิสราเอล ซึ่งถือเปนลูกนอกสมรสของสหรัฐอเมริกากับอังกฤษ พอเติบใหญก็กลายเปน
เด็กเกเร เที่ยวระรานราวีสรางความเดือดรอนแกผูคนโดยเฉพาะชาวฟลัสฏีน แตก็มีพอแมใจ
ทรามคอยใหทายอยูตลอดเวลา สรางความไมพอใจใหชนชาติอาหรับ จนกลุมชาติอาหรับจัดตั้ง
กองกําลังโจมตีอิสราเอล
แตทุกครั้งที่เกิดสงคราม ก็ลงเอยดวยความพายแพของชาติอาหรับ และฟลัสฏีนก็ตอง
เสียดินแดนไปทุกครั้ง โดยเฉพาะ "สงคราม 6 วัน" ในป ค.ศ. 1967 ประธานาธิบดีนัสเซอรแหง
อียิปต สงกองกําลังทหารกวา 7 แสนนาย จากความรวมมือของ 7 ชาติอาหรับ เขาถลมอิสราเอล
ที่มีกองกําลังเพียง 2 แสนนายเทานั้น เหตุการณกลับตาลปตรกลายเปนวายิวเปนฝายมีชัยใน
สงคราม อีกทั้งยังยึดดินแดนของฝายชาติอาหรับมาเปนของตน ไมวาจะเปนเขตฆ็อซซะฮฺ
ตะวันออก แหลมซีนายของอียิปต ชายฝงตะวันตกบางสวนของแมน้ําจอรแดน (เขตเวสตแบงก)
ที่ราบสูงโกลานของซีเรีย นครเยรูซาเล็มฝงตะวันออก ซึ่งดินแดนที่วานี้ก็ยังถูกอิสราเอล
ครอบครองมาจนถึงปจจุบัน นอกเหนือจากชัยชนะครั้งนี้แลว อิสราเอลยังฉวยโอกาสนี้ทําการขับ
ไลชาวอาหรับออกจากดินแดนของตนเปนจํานวนมาก
จากความพายแพในครั้งนี้ ทําใหกลุมชาติอาหรับลดความนับถือตอประธานาธิบดีนัส
เซอรเปนอยางมาก และยังทําให "องคการปลดปลอยฟลัสฏีน" (PLO: Palestine Liberation
Organization) ที่เขากอตั้งขึ้น ตองเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ มีการเลือกประธานคนใหม
ที่มาพรอมกับนโยบายที่แข็งกราวขึ้น นั่นคือนายยัสเซอร อาราฟต (Yasser Arafat)
อาราฟตเขารวมเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแตสมัยที่ยังศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ที่
มหาวิทยาลัยแหงกษัตริยฟาฮัดที่ 1 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต และไดเขารวมเปนทหารในกองทัพ
อียิปตเมื่อครั้งสงครามคลองสุเอซ ในป ค.ศ.1956 จากนั้นไดไตเตาขึ้นไปสูตําแหนงสําคัญๆ ใน
องคการปลดปลอยฟลัสฏีน จนกระทั่งไดกาวขึ้นสูตําแหนงผูนําในที่สุด
อาราฟต พยายามอยางยิ่งในการแสดงใหชาวโลกยอมรับการมีตัวตนของชาวฟลัสฏี
นและพยายามแสดงใหเห็นถึงความชอบธรรม ในการกอบกูดินแดนของชาวฟลัสฏีนคืนจาก
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อิสราเอล
หลังจากที่ทั้งสองฝายปฏิบัติการดวยความรุนแรงทั้งอยางลับๆ และอยางโจงแจงมาชวง
ระยะหนึ่ง ซึ่งตางฝายตางก็พบวาการใชความรุนแรงไมไดกอใหเกิดประโยชนอันใด ดังนั้น ผูนําของ
PLO และอิสราเอล จึงยอมหันหนาเขาหากัน โดยไดมีการเจรจาผานทางสหประชาชาติในป ค.ศ.
1972 การประนีประนอมในครั้งนี้เปนผล กอใหเกิดการลงนามใน "ขอตกลงสันติภาพออสโล ฉบับที่
1" ในป ค.ศ.1993 เปนการประกาศวาโลกยอมรับใหมีดินแดนปกครองตนเองที่ชื่อฟลัสฏีนในเขต
เวสตแบงก2และฆ็อซซะฮฺ3
จากขอตกลงสันติภาพดังกลาว ทําใหนายอาราฟตไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในป
ค.ศ.1994 รวมกับ พลเอกยิตซัค ราบิน (Yitzhak Rabin) และนายชิมอน เปเรส (Shimon Peres)
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของอิสราเอลในสมัยนั้น
แตแลวความสงบสุขก็อยูไดไมนาน เมื่อกลุมชาวยิวหัวรุนแรงในอิสราเอล ไมพอใจทาทีที่
ยอมออนขอของนายราบิน จึงเกิดการลอบสังหารขึ้น ในป ค.ศ.1995 ตามดวยการลุกฮือของชาว
ฟลัสฏีน จากนั้นสันติภาพก็ลอยหาง ความขัดแยงทวีเพิ่มขึ้น
แมนายอาราฟตจะไดเปน
ประธานาธิบดีฟลัสฏีนในปถัดมา ซึ่งมีการถายทอดสดพิธีแตงตั้งประธานาธิบดีไปยังทั่วโลก ถือ
เปนประธานาธิบดีคนเดียวและคนแรกในโลกนี้ ที่ไมมีอํานาจใด ๆ แมกระทั่งจะเดินทางออกนอก
ประเทศก็ตองขอวีซาจากรัฐบาลอิสราเอล เสรีภาพที่ไดมาทําใหชาวฟลัสฏีนปติยินดี ออกมาฉลอง
กันอยางยิ่งใหญ มีการยิงปนขึ้นฟาและลุกลามไปถึงขั้นจุดไฟเผาทําลายทุกสิ่งทุกอยางที่เปน
สัญลักษณของชาวยิว จากนั้นก็ชักธงชาติฟลัสฏีนขึ้นสูยอดเสา แตขณะเดียวกันชาวยิวบางสวนที่
ยังอาศัยอยูในดินแดนนี้ก็เกิดความไมพอใจ ออกมากอความวุนวายตามทองถนนจนเกิดเปน
จลาจลไปทั่วเมือง หลังจากนั้น ชาวฟลัสฏีนเริ่มเขาใจวา เสรีภาพที่ไดมา มิใชอื่นใดนอกจากละคร
หลอกคนดูทั้งโลก นายอาราฟตก็มิใชเปนคนอื่นนอกจากเปนขาราชการใกลเกษียณของรัฐบาล
อิสราเอลเทานั้น ทําใหความนิยมในตัวเขาลดลง หนําซ้ํานาย อาเรียล ชารอน (Ariel Sharon)
นายกรัฐมนตรีคนใหมของอิสราเอลก็มีทีทาแข็งกราว ไมยอมเจรจากับเขา เนื่องจากเห็นวานายอา
ราฟตยังแอบหนุนใหมีการใชความรุนแรงกับอิสราเอลอยู ที่สําคัญอาราฟตไมสามารถทําหนาที่
เป นตํ ารวจให กั บรั ฐบาลอิ สราเอลในการปราบปรามขบวนการใหม ของชาวฟ ลั สฏี นที่ นํ าโดย
ขบวนการฮามาส
ปญหาฟลัสฏีนนับเปนประเด็นความขัดแยงที่สําคัญยิ่งของโลก เพราะมีมหาอํานาจหลาย
ฝายเขามาเกี่ยวของ ที่ผานมาไดมีความพยายามที่จะแกไขปญหาผานกระบวนการเจรจาแบบ
สันติวิธีมาแลวหลายครั้งหลายครา แตทายที่สุดความพยายามเหลานั้นก็ลมเหลวอยางไมเปนทา
สวนคณะปกครองฟลัสฏีนหรือรัฐบาลฟลัสฏีนภายใตการนําของกลุมฟาตะห (ซึ่งไดรับการจัดตั้ง
2

เวสตแบงค เปนดินแดนที่อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําจอรแดน เดิมเปนสวนหนึ่งของประเทศจอรแดน แตอิสราเอลเขายึดครองหลัง
สงคราม 6 วัน ในป ค.ศ. 1967 มีประชากรทั้งหมด 2.8 ลานคน สวนมากเปนชาวฟลัสฏีนอพยพ (2.4 ลานคน) ที่เหลือเปนผูตั้งถิ่นฐานใหม
ชาวยิว (4 แสนคน)
3
ฆ็อซซะฮฺ (ฉนวนกาซา) เปนชื่อเรียกพื้นที่แคบๆ ขนาด 360 ตร.กม. ตั้งอยูริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยมีประชากรชาวฟลัสฏีนอาศัยอยู
ประมาณ 1.4 ลานคน
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ขึ้นหลังการเจรจาสันติภาพที่กรุงมาดริดในป ค.ศ. 1993) ก็ไมสามารถทําอะไรไดมากไปกวาการ
ใหความหวังตอชาวฟลัสฏีนทั้งมวลวา พวกเขาจะไดรัฐเอกราชกลับคืนมา ซึ่งจะประกอบดวย
ดินแดนเหลานี้รวมกันคือ ฆ็อซซะฮฺ ฝงตะวันตกของแมน้ําจอรแดน (West Bank) และเยรูซาเล็ม
ตะวันออก ซึ่งทั้งหมดลวนเปนดินแดนที่อิสราเอลยึดครองอยางผิดกฎหมายนับตั้งแตหลังสงคราม
6 วันในป ค.ศ. 1967 เปนตนมา
ตั้งแตป ค.ศ. 1993 ที่กระบวนการสันติภาพไดเริ่มตนขึ้น ซึ่งมีการตกลงเห็นพองกันวา
รัฐฟลัสฏีนจะไดรับการสถาปนาขึ้นภายในอีกไมกี่ปหลังจากนั้น แตจนกระทั่งถึงบัดนี้ ชาว
ฟลัสฏีนก็ยังคงมีแตความวางเปลา ไมเคยไดอะไรจากความหวังที่ตนตั้งหนาตั้งตารอคอยเลย
มิหนําซ้ําพวกเขากลับตองทนทุกขทรมานจากมาตรการอันปาเถื่อนของยิวไซออนิสต และการปด
กั้นทางเศรษฐกิจของฝายอิสราเอล สวนทางดานคณะปกครองฟลัสฏีน นับวันก็ยิ่งสรางความ
ผิดหวังใหแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะไมสามารถทําอะไรไดแลว ยังมีการ
คอรรัปชั่นกันภายในอยางมโหฬารและมีความแตกแยกกันเองภายในกลุม มิหนําซ้ํา นายยัซเซอร
อาราฟต ผูนําหนึ่งเดียวของฟาตะหวีรบุรุษจอมปลอมและสัญลักษณแหงการตอสูอันวางเปลา
ของชาวฟลัสฏีน กลับตองมาจบชีวิตลงในชวงเวลาที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอนี้อีกดวย
เมื่อตนป ค.ศ. 2006 พรรคฮามาส ชนะในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ จนสามารถกาวขึ้น
เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ยังความไมพอใจใหแกกลุมอํานาจเกาอยางฟาตะหเปนอยางยิ่ง
นับจากนั้นเปนตนมากระบวนการที่จะโคนลมรัฐบาลฮามาสจึงเริ่มตนขึ้น ทั้งจากภายในและ
ภายนอกโดยมีสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปนแกนนํา แมรัฐบาลฮามาสจะพยายามประนีประนอม
โดยยอมแบงสรรอํานาจใหกลุมฟาตะหอยางที่ไมเคยมีพรรคการเมืองที่ไหนทํากัน4 แตความ
พยายามเหลานั้นก็ไมเปนผล ทายที่สุดเหตุการณจึงจบลงดวยการปะทะตอสูกันอยางดุเดือด เปน
สงครามกลางเมืองภายใน อันนําไปสูการยึดอํานาจในเมืองฆ็อซซะฮฺโดยพรรคฮามาส ในขณะที่
กลุมฟาตะหก็หันไปยึดครองเวสตแบงก และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหมที่นั่นเมื่อชวงกลางป ค.ศ.2007
ซึ่งก็เทากับวา ขณะนี้ดินแดนฟลัสฏีนในอดีตไมไดถูกแบงออกเปน 2 สวนตามที่เขาใจกันอีก
ตอไปแลว แตยังเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสวน กลายเปน 3 สวน คือ 1. อิสราเอล 2. ฆ็อซซะฮฺภายใต
การปกครองของรัฐบาลฮามาส และ 3. เวสตแบงก ภายใตการปกครองของรัฐบาลฟาตะห แนนอน
ว าความแตกแยกในหมู ฟ ลั สฏี นในลั กษณะเช นนี้ ไม เคยปรากฏขึ้ นมาก อนในประวั ติ ศาสตร
การเมือง
การแบงแยกกันระหวางฆ็อซซะฮฺกับเวสตแบงก เปนการเอื้อประโยชนแกอิสราเอลที่
ตองการเห็นการชุลมุนวุนวายเชนนี้ดําเนินตอไป และอิสราเอลก็คงจะทําทุกอยางใหมีการแบงแยก
กันอยางจริงจัง เพราะการแบงแยกอยางนี้จะกอใหเกิดปญหาชุดใหมที่ชาวฟลัสฏีน ตองเสียเวลา
หาทางแกไข ซึ่งเทากับเปนการเบี่ยงเบนความสนใจของชาวฟลัสฏีนจากความปรารถนาเดิมที่จะ
4

เพื่อรักษาพลังแหงความเปนพี่นองในอิสลาม ฮามาสไดจัดสรรตําแหนงในการบริหารใหกับฟาตะห นอกจากนี้ฮามาสยังไมปรับเปลี่ยนหรือ
โยกยายตําแหนงในหนวยงานราชการประจําที่คนของฝายฟาตะหเคยกํากับอยู ซึ่งผิดวิสัยของแนวทางการเมืองทั่วไปที่มักจะมีการโยกยาย
กลุมอํานาจเกา และตั้งคนของตนเขาไปดํารงตําแหนงแทน
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ปลดปลอยชาติ และหากปญหานี้ดําเนินตอไปเรื่อย ๆ มันก็จะกลายเปนปจจัยที่ไปทําลายความฝน
ของชาวฟลัสฏีนที่จะจัดตั้งรัฐเอกราชของตนเองขึ้นมา
ชัยชนะของกลุมฮามาสนับเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการเมืองฟลัสฏีน เพราะฮามาสเปน
กลุมอุดมการณทางการเมืองที่ใชแนวทางอิสลามเปนหลักการดําเนินการ ในสายตาของมหาอํานาจ
ตะวันตกและอิสราเอล ฮามาสถูกมองวาเปน “องคกรกอการราย” แตสําหรับโลกมุสลิมแลว ฮามาส
คือขบวนการตอตานการยึดครองแผนดินฟลัสฏีน ของอิสราเอล และเปนองคกรฟนฟูศาสนาอิสลาม
ที่ทํางานกับองคกรภาคประชาชน ทําใหฮามาสมีฐานมวลชนที่กวางขวางและหนาแนนมาก
นับตั้งแตฮามาสไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อป 2006 รัฐบาลอิสราเอลไดใชนโยบายปด
ลอมดินแดนฟลัสฏีน พรอมทั้งประกาศคว่ําบาตรรัฐบาลฮามาส ผลจากการลงโทษแบบเหมารวม ทํา
ใหสภาพความเปนอยูของชาวฟลัสฏีนในฆ็อซซะฮฺคอย ๆ ย่ําแยลง อิสราเอลประกาศใหฆ็อซซะฮฺ
เปน “ดินแดนแหงศัตรู” โดยงดสงพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิง ลดการสงจายอาหารและสินคาที่มี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตของผูคนในฆ็อซซะฮฺอีกดวย
มาตรการปดลอมดินแดนฆ็อซซะฮฺ กอใหเกิดการสูญเสียมากมายและไดทําลายวิถีการ
ดํารงชี วิตของผู คนที่ นั่นในหลาย ๆ แงมุ ม ฆ็ อซซะฮฺ ถู กแปรเปลี่ยนเป นคุกขนาดใหญ ที่ไม มี
ทางออกไปสูโลกภายนอก
การวิ งวอนร องขอของเลขาธิ การสหประชาชาติ ให สามารถกลั บไปช วยเหลื อด าน
มนุษยธรรมแกชาวฆ็อซซะฮฺถูกอิสราเอลปฏิเสธอยางเย็นชา แมแตผูสื่อขาวตางประเทศก็ยังถูก
หามเขาไปทําขาวในฆ็อซซะฮฺ
จากทาทีของอิสราเอลและประชาคมระหวางประเทศสวนใหญ โดยเฉพาะมหาอํานาจ
ตะวันตกที่มีตอเหตุการณการยึดฆ็อซซะฮฺของฮามาส เห็นไดชัดวา เปนไปในลักษณะการให
ความชอบธรรมและสนับสนุนการปกครองของกลุมฟาตะหในเขตเวสตแบงกเพียงฝายเดียว หรือ
ที่เรียกวา “เวสตแบงกกอน” ดังนั้นเราจึงเห็นเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนรัฐบาลฉุกเฉิน
หลั่งไหลเขามาจากประเทศผูบริจาคเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในเวสต
แบงก และพัฒนาพื้นที่ใหมีความเจริญกาวหนา มีการสงเสริมปฏิรูปการเมือง และชวยสรางความ
เขมแข็งทางการทหารและการรักษาความมั่นคง ตลอดจนผลักดันใหอิสราเอลยอมเขารวมเจรจา
สันติภาพกับรัฐบาลฟลัสฏีนในเวสตแบงก
ในทางกลับกัน ดินแดนฆ็อซซะฮฺภายใตการปกครองของ ฮามาสกลับถูกโดดเดี่ยวจาก
ประชาคมระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น พลเมืองตองเผชิญกับปญหาความฝดเคืองของเศรษฐกิจ
และตกอยูในภาวะเสี่ยงที่จะถูกอิสราเอลโจมตีอยูตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ เพื่อใหประชาชนในฆ็อซ
ซะฮฺเปลี่ยนความคิดมาเขาขางรัฐบาลของกลุม ฟาตะห อันจะเปนการทําลายความนาเชื่อถือ
ของรัฐบาลฮามาสและทายสุดประชาชนในฆ็อซซะฮฺจะเปนผูโคนอํานาจของฮามาสเอง
ยุทธศาสตรดังกลาว เปนที่วิพากษวิจารณอยางกวางขวาง อารอน มิลเลอร (Aaron
Miller) อดีตเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯและผูเชี่ยวชาญปญหาอาหรับ-อิสราเอล
กลาววา “ทางเลือกขณะนี้ แยมาก การปดลอมฆ็อซซะฮฺเพื่อโคนลมฮามาสนั้น เปนแผนการที่ไม
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ไดผล รังแตจะเกิดความรูสึกสิ้นหวัง ทอแท อันจะทําใหผูคนหันไปใชความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น”
ทางดานนักการทูตอาหรับก็กลาวเตือนเชนเดียวกันวา “การที่สหรัฐฯ โดดเดี่ยวฆ็อซซะฮฺ มีแตจะ
กอใหเกิดความโกรธเคืองมากยิ่งขึ้นในหมูชาวฟลัสฏีน”
เนื่องจากมนุษยชาติ เปนผลิตผลของสภาพแวดลอมที่พวกเขาอาศัยอยู สภาพแวดลอม
ของชาวฟลัสฏีน ณ วันนี้จึงเปนความรูสึกที่ผสมผสานกันระหวางการสูญเสีย ความยากจน ความ
โกรธแคน ความไรอํานาจและความสิ้นหวัง ความรูสึกเหลานี้ ทายที่สุดก็อาจถูกแปรเปลี่ยนไปสู
การใชความรุนแรง
ทายสุด วันที่ 27 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา กองทัพอิสราเอล ไดโจมตีทางอากาศซึ่งตั้ง
เปาที่ฐานที่ตั้งเครื่องยิงจรวดของพรรคและแนวรวมของฮามาส ซึ่งอยูในเขตชุมชนของฆ็อซซะฮฺ
จากการยิงจรวดเขาใสของอิสราเอลที่ยาวนานติดตอกันหลายสิบวันในครั้งนี้ ทําใหมีผูเสียชีวิตพุง
สูงถึงกวา 1,000 คน และผูบาดเจ็บมากกวา 5,000 คน ครึ่งหนึ่งของเหยื่อดังกลาวคือสตรีและเด็ก
นั บเป นการสั งหารหมู ที่ รุ นแรงที่ สุ ดครั้ งหนึ่ งในประวั ติ ศาสตร การสู รบระหว างอิ สราเอลกั บ
ฟลัสฏีนนับตั้งแตไดเกิดขอขัดแยงมาเปนเวลาหลายสิบป5
ทางการอิสราเอลระบุวา “การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลตอฆ็อซซะฮฺครั้งนี้ รวมทั้งการ
ทิ้งระเบิดมากกวา 100 ตันตอบรรดาฐานที่มั่นหลัก ๆ ของฮามาส เปนสิ่งจําเปนและตองดําเนิน
ตอไปจนกวาจะมั่นใจวาอิสราเอลจะปลอดภัย” ไดสรางความตื่นตระหนกและความสับสนอยาง
กวางขวาง ขณะที่ควันสีดําพวยพุงเหนือดินแดนฟลัสฏีน
ขณะเดียวกัน นายเอฮุด บารัค รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกลาววา "ปฏิบัติการคาสต
ลีด" (Operation Cast Lead) เพื่อปราบปรามพรรคฮามาสครั้งนี้ จะยังคงดําเนินตอไปตาม
ความจําเปน และแมวาการตอสูครั้งนี้จะตองใชเวลานานและเต็มไปดวยความยากลําบาก แตก็ถึง
เวลาแลวที่อิสราเอลจะตองดําเนินการในเรื่องนี้และปราบปรามการบริหารงานของพรรคฮามาส

ความประเสริฐของดินแดนฟลัสฏีน
เนื่องจากดินแดนแหงนี้เปนที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอที่ถูกสรางมากอนการกําเนิดนบีมูซา
นอกจากนี้ อัลกุรอานไดเรียกดินแดนแหงนี้เปนดินแดนแหงสิริมงคล (บะเราะกะฮฺ) เปนจุดหมาย
ปลายทางของอิสเราะ (การเดินทางของนบีมูฮัมมัด  ในเวลากลางคืนจากมัสยิด อัลหะรอม ณ
นครมักกะฮฺถึงมัสยิดอัลอักซอที่ฟลัสฏีน) และเปนจุดเริ่มตนของมิอฺรอจ (การเดินทางของนบีมูฮัม
มัด  จากมัสยิด อัลอักซอสูฟากฟา)
ดินแดนฟลัสฏีนเปนดินแดนแหงคําวิวรณของอัลลอฮฺ  เนื่องจากบรรดาศาสนทูตหลาย
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อัลญะซีเราะฮฺรายงานวา แพทยผูใหการรักษาผูบาดเจ็บในเมืองฆ็อซซะฮฺเผยวา บาดแผลของผูไดรับบาดเจ็บชาวฟลัสฏีนจํานวนมากพบวา
มีบาดแผลพุพองคลายถูกความรอนเผาไหมตามผิวหนังอยางรุนแรง สอดคลองกับรายงานของสื่อตะวันตกกอนหนานี้ที่เปดเผยวาอิสราเอลมี
การใชระเบิดฟอสฟอรัสในการฆาลางเผาพันธุในครั้งนี้ดวย ดานองคกรสิทธิมนุษยชนเปดเผยวาอาวุธเคมีที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่
อิสราเอลนํามาใชในการฆาลางเผาพันธุในครั้งนี้มีอานุภาพทําลายรายแรงมาก โดยผูที่ถูกอาวุธเคมีดังกลาวจะเกิดเปนแผลไหมขึ้นที่ผิวหนัง
ซึ่งสารเคมีดังกลาวสามารถกัดเขาไปในผิวหนังจนสามารถเปนแผลลึกถึงกระดูกได และหากถูกที่หนาอาจทําใหตาบอดไดเชนกัน
13

ทานเชน ดาวูด สุลัยมาน อีซา (ขอความสันติสุขจงมีแดทานทั้งมวล)ไดถือกําเนิดและอาศัยอยู ณ
ดินแดนแหงนี้ ในขณะที่อิบรอฮีม ลูฏ อิสหาก ยะกูบ ยูซุฟและมูซา (ขอความสันติสุขจงมีแดทาน
ทั้งมวล) เคยอพยพเขามาสูดินแดนนี้เชนเดียวกัน
หลังจากไดรับการแตงตั้งเปนนบีและตลอดระยะเวลาการเผยแผอิสลามในยุคแรกที่นครมัก
กะฮฺ นบีมูฮัมมัด  ไดผินหนาไปยังมัสยิดอัลอักซอทุกครั้งในเวลาละหมาด โดยทานจะผินหนาไป
ทางทิศเหนือ ซึ่งเปนการรวมการผินหนาทั้งอัลกะบะฮฺและมัสยิดอัลอักซอในเวลาเดียวกัน แตเมื่อ
อพยพไปยังนครมะดีนะฮฺแลว ก็ไมสามารถปฏิบัติเชนนั้นได จึงผินหนาไปยังมัสยิดอัลอักซอเพียงทิศ
เดียว โดยดํารงอยูในลักษณะนี้เปนเวลานานถึง 16 - 17 เดือนจนกระทั่งมีบทบัญญัติจาก อัลกุรอาน
ใหผินหนาไปยังอัลกะบะฮฺที่มัสยิดอัลหะรอม นครมักกะฮฺ ดังนั้นมัสยิดอัลอักซอจึงถือเปนกิบลัตแรก
ที่มุสลิมผินหนาในเวลาละหมาด
ดวยเหตุนี้ แผนดินฟลัสฏีนจึงมีความผูกพันดานจิตวิญญาณและความรูสึกของมุสลิม
อยางแนนแฟน ฟลัสฏีนจึงมิใชเปนสมบัติของชาวอาหรับหรือกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ แต
เปนสมบัติอันล้ําคาที่มุสลิมทุกคนตองปกปองรักษา ทุกอณูพื้นที่ของฟลัสฏีนจึงเปนดินแดนที่
แสดงถึงความรุงโรจนแหงอารยธรรมอิสลามที่ไดผนวกรวมเลือดเนื้อและชีวิตของบรรดาศาสนทูต
และผูทรงคุณธรรมตลอดจนอัครสาวกของนบีมูฮัมมัด  ปญหาฟลัสฏีน จึงเปนปญหาที่มีความ
เชื่อมโยงกับความเชื่อศรัทธาและอารยธรรม มิใชเปนปญหาดาน ชาติพันธุ ชาตินิยม หรือ
พรมแดนตามที่บางคนเขาใจ
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ยิวในอัลกุรอาน
กลาวไดวาอัลกุรอานที่ไมปรากฏความเท็จใด ๆ ทั้งเบื้องหนาหรือเบื้องหลัง เปนตําราเลม
เดียวที่ไดเปดโปงพฤติกรรมโฉดของยิวไดอยางละเอียดและถูกตองที่สุด นับเปนเหตุผลลึก ๆ
ประการหนึ่ งในอิ สลามที่ บั ญญั ติ ให มุ สลิ มผู บรรลุ ศาสนภาวะทุ กคน ให ทวนอ า น
ซู
เราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ ซึ่งเปนปฐมซูเราะฮฺในอัลกุรอานอยางนอยวันละ 17 ครั้งตามจํานวนร็อกอัต
ละหมาดภาคบังคับ โดยในตอนทายของ ซูเราะฮฺนี้ อัลกุรอานไดพูดถึงกลุมชนที่อัลลอฮฺ 
ทรงกริ้วที่มุสลิมทุกคนจะตองระมัดระวังเปนพิเศษและอยานําเอาเปนเยี่ยงอยาง ซึ่งเปนที่ทราบ
กันดีวา กลุมชนดังกลาวก็คือยิวนั่นเอง นักอรรถาธิบาย อัลกุรอานไดอธิบายเพิ่มเติมวา สาเหตุ
ที่อัลลอฮฺ  ทรงโกรธกริ้วพวกเขา เนื่องจากพวกเขาเปนกลุมปญญาชน มีความรอบรู เปยมดวย
วิชาการ แตพวกเขาไมเคยปฏิบัติตามความรูที่ไดมาเลย เปนซาตานในคราบบัณฑิต จิตทรามใน
คราบนักบุญตั้งแตยุคแรกจวบจนปจจุบัน กลาวไดวาทุกซูเราะฮฺในอัลกุรอานตั้งแตซูเราะฮฺลําดับ
แรกจนกระทั่งซูเราะฮฺลําดับสุดทาย จะมีการกลาวถึงพฤติกรรมของยิวไมทางตรงหรือทางออม
และซูเราะฮฺลําดับที่ 17 ก็มีอีกชื่อหนึ่งวา
ซูเราะฮฺบะนีอิสรออีล6
ชาวยิ วได บิ ดเบื อนศาสนาคริ สเตี ยนนั บตั้ งแต ยุ คแรก ๆ ของคริ สต ศตวรรษด วยการ
ดั ดแปลงตั ดต อเพิ่ มเติ มศาสนาคริ สเตี ยนจนไม เหลื อเนื้ อความเดิ ม และพวกเขาได ใช ความ
พยายามในการบิดเบือนศาสนาอิสลามในยุคแรกของฮิจเราะฮฺศักราชเชนเดียวกัน แตเนื่องจาก
อัลลอฮฺ  ไดประกันที่จะพิทักษรักษาศาสนานี้จนกระทั่งวันกิยามะฮฺ(วันสิ้นโลก) พวกเขาจึงไม
สามารถดัดแปลงศาสนาอิสลามตามแผนการที่ไดวางไว ถึงแมจะมีกลุมมุสลิมในบางยุคบางสมัย
หลงผิดติดอยูในกับดักคําสอนอันแปลกปลอมที่อุตริโดยยิวอยูบาง แตก็มีนักวิชาการมุสลิมผู
บริสุทธิ์ลุกขึ้นมาตอบโตและทําหนาที่ชําระขยะคําสอนของผูอุตริ แยกกระพี้ออกจากแกนแกนอยู
ตลอดเวลา
ผูใดก็ตามที่ศึกษาเหตุการณครั้งยิ่งใหญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรโลก ไมวาการปฏิวัติ
การฆาตกรรมอันลึกลับสลับซับซอนกระฉอนโลก หรือแมกระทั่งสงครามโลกทั้งสองครั้งที่ผานมา
จะปฏิเสธไมไดเลยวามีเงาทะมึนของยิวเขาไปเกี่ยวของทุกครั้ง ไมวาในฐานะผูปฏิบัติ ผูชักใยอยู
เบื้องหลังหรือผูไดรับประโยชนจากเหตุการณที่แทจริง
สําหรับยิวแลว พวกเขาถือมั่นวา ชาวยิวคือกลุมชนที่อัลลอฮฺ  ไดคัดสรรแลว อัลลอฮฺ
 ไดสรางพวกเขาจากธาตุดินชนิดพิเศษที่แปลกจากธาตุดินอันเปนสวนประกอบของมนุษย
ทั่วไป อัลลอฮฺ  ไดสรางพวกเขาในรูปแบบของมนุษยในลักษณะเฉพาะ ในคัมภีร โตราหที่
ถูกบิดเบือนระบุวา ชนที่ไมใชยิวเกิดจากน้ําอสุจิของลา พวกเขามีฐานะเทาเทียมกับสัตวที่มี
หนาที่คอยใหบริการและอํานวยความสะดวกแกยิวเทานั้น ดังนั้นเพื่อใหการบริการนี้สะดวกขึ้น
6

อีกชื่อหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักอยางแพรหลายของซูเราะฮฺนี้คืออัลอิสเราะอฺ
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อัลลอฮฺ  จึงสรางกลุมชนที่ไมใชยิวเปนรูปมนุษยแทน บานและที่อยูอาศัยของชนที่ไมใชยิว
เปรียบเสมือนคอกสัตวเทานั้น จึงไมแปลกสําหรับพวกเขาที่จะยึดครองและทําลายทรัพยสินของ
คนอื่นไมวาดวยวิธีการใดก็ตาม พวกเขาจึงสามารถย่ํายี บุกรุก รุกรานราวีใครก็ไดตามอําเภอใจ
เนื่องจากนบีดาวูดและนบีสุลัยมานเคยเปนกษัตริยผูยิ่งใหญซึ่งครอบครองอาณาจักรอัน
กวางใหญไพศาล ในฐานะที่เปนวงศวานของนบีทั้งสองทาน ยิวจึงมีความรูสึกวาจําเปนตองสืบ
สานอาณาจักรอันยิ่งใหญของบรรพบุรุษนี้ไว ถึงแมจะตองกดขี่ขมเหงสรางความเดือดรอนแก
มนุษยชาติในทุกหยอมหญาก็ตาม พวกเขาไดแอบอางการกระทําของนบีมูซาครั้นยังอยูในวัย
หนุมซึ่งไดเขาไปชวยเหลือชาวอิสรออีล ซึ่งกําลังตอสูกับชาวอียิปตคนหนึ่ง นบีมูซาไดฆาชาว
อียิปตคนนี้ พวกเขาจึงบิดเบือนเหตุการณนี้เพื่อเปนใบเบิกทางสรางความชอบธรรมที่จะเขนฆา
ใครก็ ได ที่เปนศัตรู ของยิ ว ทั้ง ๆ ที่ นบีมู ซาไม ได ตั้งใจที่ จะฆาชาวอี ยิปตคนนั้นเลย เพี ยงแค
ต องการให ความช วยเหลื อแก พรรคพวกเดี ยวกั น จึ งไปชกเข าข างชาวอิ สรออี ล ด วยเหตุ นี้
หลังจากที่ชาวอียิปตคนนั้นเสียชีวิตไป นบีมูซาก็สํานึกผิดและเสียใจกับการกระทํานี้ถึงกับกลาว
วา นี่คือเปนการกระทําของมารราย แทจริงมันคือศัตรูอันชัดแจง นบีมูซาจึงขอลุแกโทษจากการ
กระทําตามอารมณชั่ววูบนี้ และอัลลอฮฺ  ก็ทรงอภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อัลลอฮฺ  ไดกลาวในอัลกุ
รอานวา
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ความวา
“และเมื่อเขา (มูซา) บรรลุความเปนหนุมและเติบโตเต็มที่แลวเราไดใหความเขาใจและ
ความรูแกเขา และเชนนั้นแหละ เราจะตอบแทนแกบรรดาผูกระทําความดี (14)
และเขา (มูซา) ไดเขาไปในเมือง ขณะที่ชาวเมืองกําลังพักผอนเขาไดเห็นชายสองคนตอสู
กันอยูในนั้น คนหนึ่งมาจากพวกพองของเขาและอีกคนหนึ่งมาจากฝาย (ที่เปน) ศัตรูของเขา ดังนั้น
คนที่มาจากพวกพองของเขาไดรองขอความชวยเหลือ เพื่อใหปราบฝายที่เปนศัตรูของเขา มูซาได
ตอยเขาแลวไดฆาเขา เขากลาววา “นี่มันเปนการกระทําของชัยฏอน แทจริงมันเปนศัตรูที่ทําใหหลง
ผิดอยางแจงชัด (15)
เขาจึงกลาววา “ขาแตพระเจาของขาพระองค แทจริงขาพระองคไดอธรรมตอตนเอง ดังนั้น
ขอพระองคทรงอภัยใหแกขาพระองคดวย แลวพระองคก็ไดอภัยใหเขา แทจริงพระองคเปนผูทรง
อภัย ผูทรงเมตตาเสมอ (16)
16

เขาไดกลาววา “ขาแตพระเจาของขาพระองค การที่พระองคไดทรงโปรดปรานแกขา
พระองค ขาพระองคจะไมเปนผูสนับสนุนผูกระทําผิดอีกตอไป” (17) (อัลเกาะศ็อศ 28 : 14-17)
ทั้ง ๆ ที่เหตุการณนี้เกิดขึ้น เมื่อครั้นที่มูซายังไมไดรับการแตงตั้งเปนนบี และนบีมูซาก็
เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพรอมตั้งเจตนารมณวาจะไมสนับสนุนผูกระทําผิดเยี่ยงตนเองอีกแลว คลาย
กับเปนการสงสัญญาณอะไรบางอยางใหกับชาวยิว แตชาวยิวก็บิดเบือนคําสอน และหยิบยก
เหตุการณนี้เพื่อสรางความชอบธรรมและเปนตนแบบสําหรับการฆาคนอื่นไดอยางไมละอายฟา
ดิน
บนพื้นฐานแนวคิดนี้ ยิวจึงสามารถขโมยทรัพยสินผูอื่น หลอกลวง โกหกมดเท็จ กิน
ดอกเบี้ย ผิดประเวณี ปฏิบัติตนตอมนุษยดวยวิธีการที่ฝาฝนคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
หรือแมกระทั่งการเขนฆาชีวิตที่บริสุทธิ์ก็ตาม จึงไมแปลกที่เราจะพบวายิวไดปฏิบัติตอชาวโลก
อย างทารุ ณโหดเหี้ ยม และสร างความเจ็ บแค น เอื อมระอาให กั บชาวโลกตามปรากฏใน
ประวัติศาสตรอันมากมายเพียงใด เมื่อมีการนึกถึงความสุดยอดของความชั่วรายของคน ๆ หนึ่ง
ซึ่งประกอบดวยความอิจฉาริษยา การหลอกลวง ชอบยุแหยผูคนเขาทํานองยุใหรําตําใหรั่ว เอารัด
เอาเปรียบ ตระหนี่ถี่เหนียว เจาเลหเพทุบาย เปนคนรอยลิ้นกะลาวน ลิ้นกระดางคางแข็ง ระยํา
ตําบอน เกือบทุกสังคมในโลกนี้จะตองนึกถึงและชี้หนาไปที่ชาวยิว พวกเขาจึงเปนตํานานแหง
ความชั่วรายที่ยังมีชีวิตที่สามารถพิสูจนไดตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน และอัลลอฮฺ  ไดเปด
โปงสันดานโฉดนี้ใน
อัลกุรอานใหผูศรัทธาไดทบทวนอานเพื่อจําไวเปนบทเรียนจนกระทั่ง
วันกิยามะฮฺ
ชาวยิวถูกขับไลออกจากประเทศโปรตุเกสและสเปน ยิวถูกไลออกจากประเทศอังกฤษเมื่อ
ป ค.ศ.1290 และจากประเทศฝรั่งเศสสองครั้ง ครั้งแรกในป ค.ศ. 1306 และครั้งที่สองในป ค.ศ.
1394 พวกเขาถูกเนรเทศออกจากเบลเยี่ยมเมื่อ ค.ศ.1370 จากเชคโกสโลวาเกียใน ค.ศ.1380
ฮอลแลนดขับไลพวกยิวออกจากประเทศเมื่อ ค.ศ.1444 อิตาลีขับไลออกจากประเทศเมื่อ ค.ศ.
1540 พวกเขาถูกขับออกจากเยอรมันใน ค.ศ. 1551 สวนรัสเซียเนรเทศพวกเขาเมื่อป ค.ศ.1510
การถู ก เนรเทศกลายเป น ธรรมเนี ย มชี วิ ต ของชาวยิ ว มาตั้ ง แต ต น แล ว และถ า เรามองดู
ประวัติศาสตรของยิวตอนตน ๆ ก็จะพบวาพวกเขาไดพบชะตาชีวิตอยางเดียวกันมาตลอด มัน
เป นโทษทั ณฑ และคํ าสาปแช งของพวกเขา ถึ งแม ว าพวกเขาจะเรี ยกตั วเองอย างพกลมว า
“ประชาชาติที่พระเจาทรงเลือก” ก็ตามที
การที่พวกเขาถูกเนรเทศและไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากประชาคมโลกนี้ เปนเพราะ
พวกเขาปฏิเสธคําสอนของอัลลอฮฺ  สรางศัตรูกับมวลมนุษยและเขนฆาบรรดาศาสดา มหา
บริสุทธิ์แดอัลลอฮฺ  ซึ่งไดกลาวในอัลกุรอานวา
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ความวา
ความต่ําชาไดถูกฟาดลงบนพวกเขา ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบ นอกจากดวยสายเชือก
จากอัลลอฮฺ  (พวกเขาจะพนจากความต่ําชาไดก็ตอเมื่อพวกเขายึดมั่นคําสอนของอัลลอฮฺ 
เทานั้น)และสายเชือกจากมนุษย (การมีชีวิตความเปนอยูรวมกับผูศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ใจไมตั้ง
ตนเปนศัตรูและบอนทําลาย) และพวกเขาจะนําความกริ้วโกรธจาก อัลลอฮฺ  กลับไป และความขัด
สนก็จะถูกฟาดลงบนพวกเขา นั่นก็เพราะวาพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาโองการของอัลลอฮฺ และฆา
บรรดานบีโดยปราศจากความเปนธรรม นั่นก็เนื่องจากการที่พวกเขาดื้อดึง และเคยทําการละเมิด (อา
ละอิมรอน 3 : 112)
เพื่อใหทานผูอานเขาใจเขาถึงธาตุแทของสันดานยิว ขอใหทานผูอานศึกษาอัลกุรอานใน
อายะฮฺที่จะกลาวนี้
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ความวา
และเราไดแจงแกวงศวานของอิสรออีลในคัมภีรวา พวกเจาจะกอการเสียหายในแผนดินสอง
7
ครั้ง และแนนอน พวกเจาจะโอหังยโสยิ่ง (4) ดังนั้น เมื่อสัญญาหนึ่งในสองครั้งไดมาถึง เราไดสง
บรรดาบาวของเราผูมีอํานาจเขมแข็งเขาครอบครองพวกเจา แลวพวกเขาไดบุกเขาคนตามบานเรือน
และมันเปนสัญญาที่ไดเกิดขึ้นแลว (5) และเราไดใหพวกเจากลับมีอํานาจเหนือพวกเขา และเราได
ใหพวกเจามีทรัพยสินและบุตรหลาน และเราไดทําใหพวกเจามีรี้พลมากมาย (6) หากพวกเจาทํา
ความดี พวกเจาก็ทําเพื่อตัวของเจาเอง และหากวาพวกเจาทําความชั่วก็เพื่อตัวเองดังนั้น เมื่อ
สัญญาอีกขอหนึ่งไดมาถึง เพื่อพวกเขากอความอับอายขายหนาแกพวกเจา และเพื่อเขาไปในมัสยิด
เชนที่พวกเขาไดเขาไปแลวในครั้งแรก และเพื่อทําลายสิ่งที่พวกเขาไดชัยชนะอยางหมดสิ้น (7) หวัง
วาพระเจาของพวกเจาจะทรงเมตตาแกพวกเจา และหากพวกเจากลับมา (กอกวน) อีกเราก็โตกลับ
และเราไดใหนรกเปนที่คุมขังสําหรับผูปฏิเสธศรัทธา (8) (อัลอิสเราะอฺ 17 : 4-8)
อัลกุรอานจํานวน 5 อายะฮฺดังกลาวขางตน ไดอธิบายใหเราทราบวา วงศวานของอิสรออีล
7

คือจะกอการเสียหายขึ้นในดินแดนฟลัสฏีนและรอบๆเมืองเปนจํานวนถึงสองครั้ง อิบนุอับบาส กลาววา ความเสียหายครั้งแรกคือการฆา
นะบีซะกะรียา ครั้งที่สองฆานะบียะหยา อะลัยฮิมัสสลาม
18

ซึ่งไดแกยิวผูเปนลูกหลานของนบียะกูบเปนผูกอความเสียหายบนแผนดิน ทุกครั้งที่พวกเขามีอํานาจ
ก็จะเหิม เกริม ยโสโอหัง และสรางความวุนวายบนผืนแผนดิน หลังจากนั้น อัลลอฮฺ  ก็จะสงบาว
ของพระองคที่เขมแข็งเขาไปปราบปรามพวกเขา จนพวกเขาตองกระจัดกระจายบนพื้นแผนดิน ดังที่อัล
กุรอานกลาววา
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ความวา
และเราไดแยกพวกเขาออกเปนกลุมๆ (คือใหกระจัดกระจายไปอยูทุกประเทศ) ในแผนดิน
(อัลอะร็อฟ 7: 168)
หลังจากนั้น พวกเขาก็กระจัดกระจายทั่วทุกมุมโลก แตดวยความฉลาดแกมโกงของพวกเขา
จึงสามารถกลับมีอํานาจขึ้นมาใหมพรอมดวยทรัพยสินเงินทอง และเหลาบริวารรี้พลอันมากมาย พวก
เขาก็จะหวนกลับกระทําความเดือดรอนแกชาวโลกอีกครั้ง แตอัลลอฮฺ  ก็สัญญามั่นวาหากพวกเขา
กลับมากอกวนอีกอัลลอฮฺ  ก็โตกลับดวยการลงโทษทัณฑพวกเขาจากพระองคเชนเดียวกัน อัลลอ
ฮฺ  ไดกลาวไววา
c ba ` _ ~ } | { z y x w v m
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ความวา
และจงรําลึกขณะที่พระเจาของเจาไดแจงใหทราบวา แนนอนพระองคจะสงมาใหมี
อํานาจเหนือพวกเขาจนถึงวันกิยามะฮฺ ซึ่งผูที่จะบังคับขูเข็ญพวกเขา ดวยการทรมานอันรายแรง
แทจริงพระเจาของเจานั้น ทรงเปนผูรวดเร็วในการลงโทษและแทจริงพระองคนั้นคือผูทรงอภัย
โทษ ผูทรงเอ็นดูเมตตา (อัลอะร็อฟ 7 : 167)
นอกจากนี้อัลกุรอานไดเปดโปงนิสัยประจําตัวของยิว สวนหนึ่งไดแก
1. ชอบละเมิดสัญญา อัลลอฮฺ  กลาววา
l³²±°¯®¬«ª©¨§m
ความวา
และคราใดที่พวกเขาไดใหคํามั่นสัญญาใด ๆ ไว กลุมหนึ่งในพวกเขาก็เหวี่ยงสัญญานั้นทิ้ง
เสียกระนั้นหรือ? หามิไดสวนมากของพวกเขาไมศรัทธาตางหาก (อัลบะเกาะเราะฮ 2 : 100)
2. ไมมีความซื่อสัตย คดโกง โกหกตอแหล อัลลอฮฺ  กลาววา
l ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © m

ความวา
และเจาก็ยังคงมองเห็นอยูในการคดโกงจากพวกเขา นอกจากเพียงเล็กนอยในหมูพวก
เขาเทานั้น (อัลมาอิดะฮ 5 :13)
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3. บิดเบือนคัมภีร อัลลอฮฺ  กลาววา
lRQPONMLm
ความวา
จากบางคนในหมูผูเปนยิวนั้น พวกเขาบิดเบือนบรรดาถอยคําใหออกจากที่ของมัน (อันนิ
สาอฺ 4: 46)
4. ฆาบรรดาศาสดา อัลลอฮฺ  กลาววา
ÊÉÈÇÆÅÄ Ã ÂÁÀ¿m

lÓÒÑÐÏÎÍÌË

ความวา
แทจริงนั้นเราไดเอาสัญญาแกวงศวานอิสราอีล และเราไดสงบรรดารอซูลมายังพวกเขา
ทุกครั้งที่รอซูลคนใดนําสิ่งที่จิตใจของพวกเขาไมชอบมายังพวกเขาแลว กลุมหนึ่งพวกเขาก็
ปฏิเสธ และอีกกลุมหนึ่งพวกเขาก็ฆาเสีย (อัลมาอิดะฮ 5: 70)
5. ฆาบรรดาผูเชิญชวนสูอัลลอฮ  ดังที่อัลลอฮฺ  ไดกลาววา
¶ µ´³²±° ¯m

l¹¸

ความวา
และพวกเขาฆาบรรดาผูที่ใชใหมีความยุติธรรม จากหมูประชาชนนั้น (อาลิอิมรอน 3 :
21)
6. แสดงมารยาททรามตออัลลอฮ  ดังที่อัลลอฮฺ  กลาววา
O N M LK J I H G F E D C B A m

lXWVU TS RQP

ความวา
แนนอนยิ่ง อัลลอฮทรงไดยินคําพูดของบรรดา (พวกยิว) ผูที่ กลาววา แทจริงอัลลอฮฺนั้น
เปนผูยากจน และพวกเรานั้นเปนผูมั่งมี เราจะจารึกสิ่งที่พวกเขาไดกลาวไว (อาลิอิมรอน3:181)
7. จิตใจแข็งกระดาง อัลลอฮฺ  กลาววา
lqponmlkjihgm

ความวา
แลวหลังจากนั้น หัวใจของพวกเจาก็แข็งกระดาง มันประดุจหิน
กวา (อัลบะเกาะเราะฮ 2 :74)
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หรือแข็งกระดางยิ่ง

8. เคียดแคนและเปนศัตรูกับมุสลิมอยางรุนแรง อัลลอฮฺ  กลาววา
l§
¨
¦¥¤£¢¡~m
ความวา
แนนอน เจาจะพบวา หมูชนที่เปนศัตรูอันรุนแรงแกบรรดาผูที่ศรัทธานั้นคือชาวยิว และ
บรรดาผูที่ตั้งภาคีแกอัลลอฮฺ (อัลมาอิดะฮฺ 5: 82)
นี่คือสวนหนึ่งของคุณสมบัติประจําตัวชาวยิวที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง ถึงแมวันเวลาผานไป
แตประวัติศาสตรมักหวนกลับเขาสูวงจรเดิมอยูเสมอ มาตรการ กลยุทธ และผูแสดงอาจแตกตาง
กันบางตามยุคสมัย แตเคาโครงเรื่องก็มาจากตนฉบับอันเดียวกัน มีเปาหมายและวัตถุประสงค
อันเดียวกันซึ่งไดรับการตกผลึกมาจากพฤติกรรมทางสังคม ความเชื่อพื้นฐานและทัศนคติอัน
เดี ยวกั น มี คํ าตอบที่ คล ายคลึ งกั น และท ายสุ ดแล วก็ จะได รั บโทษทั ณฑ จากอั ลลอฮฺ  ใน
ลักษณะเช นเดี ยวกั น เพราะนี่ คื อวิ ถี แหงอั ลลอฮฺ  ที่ ไม เคยเปลี่ยนแปลงและไม มี ทางที่ จะ
เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งวันกิยามะฮฺ (วันสิ้นโลก)
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ยิวกับลัทธิกอการราย
แนวคิดของยิวเกี่ยวกับการกอรายมีรากเหงามาจากความเชื่อที่บิดเบือนซึ่งเคียดแคน
บรรดาผู ที่ ดํ ารงตนในความดี บรรดานบี ทั้ งหลายและบรรดาผู ธํ ารงไว ซึ่ งความยุ ติ ธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชาติมุสลิมผูศรัทธาตอนบีมูฮัมมัด  ประวัติศาสตรของชาวยิว จึงเปน
ประวัติศาสตรที่แปดเปอนดวยเลือดผูบริสุทธิ์ การทรยศหักหลัง การหลอกลวง ละเมิดสัญญา
และพฤติกรรมไรศีลธรรมทั้งหลาย การที่จะเรียกวาพวกเขามีพฤติกรรมเยี่ยงสัตวปาที่ดุราย ดู
เหมือนวาจะนอยไปและไมคอยยุติธรรมกับเหลาสิงสาราสัตวมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากสัตวปาจะลา
เหยื่อเพียงเพื่อประทังชีวิตไปวัน ๆ เทานั้น แตยิวไซออนนิสตไมเคยอิ่มหนํากับคราบเลือดและ
ซากศพของชีวิตมนุษยไมวาจะเปนเด็ก สตรี คนแกหรือหญิงมีครรภก็ตาม
ปรากฏในหนังสือคําสั่งเสียสําหรับชาวยิววา
“ทานจงทําลายลางชาวโลกใหสิ้นซาก หามใหอภัยโดยเด็ดขาด อยาริทําสัญญาใดๆ กับ
พวกเขา จงฆาพวกเขาทั้งหมด ไมวาจะเปนชาย หญิง เด็กนอย หญิงมีครรภ วัวควาย แพะแกะ
มาและลา”
คัมภีรโตราหที่มีการบิดเบือนไดระบุวา
“หากเจาเขาประชิดเมืองใด และชาวเมืองนั้นประกาศสงครามกับเจา เจาจงลอมเมืองนั้น
เมื่อใดที่เจาประสบชัยชนะ เจาจงฆาพลเมืองที่เปนชายดวยดาบของเจา สําหรับสตรี เด็กๆ สัตว
ตลอดจนสิ่งของตางๆ ที่มีอยูในเมืองนั้น เจาจงใชประโยชนตามอําเภอใจ แตสําหรับพลเมืองที่อาศัย
อยูในดินแดนที่พระเจาประทานแกพวกเจา (ฟลัสฏีน) เจาจงอยาปลอยใหพวกเขามีชีวิตแมเพียงคน
เดียว เพราะหากเจาปลอยใหพวกเขามีชีวิต พวกเขาก็จะสรางปญหาใหกับพวกเจาได และพวกเขา
อาจยื้อแยงที่ดินและที่อยูอาศัยของพวกเจา”
หนึ่งในคําสอนโตราหไดบัญญัติวา
“ขาจะมอบใหแกเจาและวงศวานของเจา แผนดินทั้งหมดที่อยูบริเวณแมน้ําไนลจนกระทั้ง
แมน้ํายูเฟรติส”
โมเชห ดายัน หนึ่งในแกนนํากอการรายยิวเคยกลาววา
“หากเรามีคัมภีรโตราห และเรายึดมั่นวาเราคือประชาชาติแหงคัมภีรโตราห ดังนั้นจึงเปน
หนาที่ของเราทุกคนที่จะตองทวงคืนแผนดินทั้งหมดที่ถูกระบุไวในคัมภีรโตราหใหเปนกรรมสิทธิ์
ของเรา”
แผนดินที่อยูระหวางแมน้ําไนลจนถึงแมน้ํายูเฟรติส ครอบคลุมประเทศตางๆ ไดแก อียิปต
จอรแดน ซีเรีย เลบานอน ค็อยบัร (จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศซาอุดิอาระเบีย) และอีรัก
Dr. Theodor Herzl ผูกอตั้งลัทธิไซออนิสต กลาววา
“หากมีโอกาสยึดครองแผนดินกุดส และฉันยังมีชีวิตอยูและสามารถทําตามอําเภอใจแลว
แนนอน ฉันจะทําลายทุกอยางที่ไมใชสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว และฉันจะเผาทําลายโบราณวัตถุ
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ตางๆ ใหสิ้นซาก”
ในบันทึกขอสนธิสัญญา ยิวไซออนนิสตไดกลาววา
“ผลลัพธที่ดีที่สุดสูการครอบครองโลกคือ การไดมาดวยวิธีการใชความรุนแรงและการกอ
การราย ไมใชดวยวิธีสานเสวนาทางวิชาการ มนุษยทุกคนมีความพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
และทุกคนเสนหาที่จะสถาปนาตนเองเปนจอมเผด็จการ”
นายเบนกูเรียน นายกรัฐมนตรีคนแรกของรัฐกอการรายอิสราเอล ตลอดจนบรรดาสานุศิษย
ของ นายราบิน และเปเรส ตางก็ยอมรับวา ความรุนแรงและการกอการรายเทานั้นที่เปนหลักประกันให
คนอาหรับยอมรับการมีอยูของรัฐอิสราเอลและยอมอพยพออกจากแผนดินของตนเอง ชาวยิวได
สนับสนุนการใชความรุนแรงและการกอการรายตอชาวฟลัสฏีนกอนที่จะขยายวงการใชความรุนแรงสู
ประเทศอาหรับที่ใกลเคียง
ชาวยิวศรัทธามั่นวาพวกเขาคือประชาชาติที่มีเกียรติเหนือชนชาติอื่น ๆ และพวกเขาคือ
ชนชาติที่ไดรับการคัดเลือกจากอัลลอฮฺ  ชนที่ไมใชยิวลวนเปนลาที่ตองเปนสัตวพาหนะสําหรับ
ชาวยิวเทานั้น สวนหนึ่งที่เปนคํากลาวของบรรดานักปราชญของชาวยิวไดแก
“ชาวอาหรับนับลานคน ไมสามารถเทียบเคียงกับเล็บมือของยิวคนเดียว”
“เราไมสามารถยึดครองแผนดินดวยวิธีเจรจาสันติภาพ แตดวยวิธีการหลั่งเลือดเทานั้นที่ เรา
สามารถยึดครองแผนดิน”
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ลัทธิไซออนิสต
และแผนการกอตั้งรัฐอิสราเอล
ป ค.ศ.1770 นักลงทุนขามชาติไดรวมประชุมกอตั้งมูลนิธิ โรดเชิลด ซึ่งมีสํานักงานใหญ
ที่เมืองแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน และไดมอบหมายใหยิวคนหนึ่งชื่อ อาดัม ไวซเฮอวิท ราง
บันทึกขอสนธิสัญญา ของนักปราชญอาวุโสแหงไซออน8ใหเปนปจจุบัน อาดัมไดรางบันทึกขอ
สนธิสัญญาดังกลาวอยางสมบูรณเมื่อป ค.ศ.1776 เนื้อหาหลักที่ไดรับการบรรจุในแผนนี้คือ
ทําลายระบอบการเมืองและคําสอนศาสนาที่มีอยู เพื่อเปดทางใหกับยิวในการครอบครองโลก
เผยแพรแนวคิดของยิวที่มีการบิดเบือนแทนที่ความเชื่อทางศาสนา ยุแหยประชาคมโลกใหเกิด
ความหวาดระแวง บาดหมางและปะทุสงครามระหวางกัน ปลูกเมล็ดพันธุแหงความขัดแยงดาน
เศรษฐกิจ การเมือง ดินแดน เผาพันธุ ความเชื่อและแนวคิดระหวางคนในชาติ เพื่อใหเกิดความ
ขัดแยงตลอดเวลา และเปนโอกาสใหแกยิวในการควบคุมสถานการณและเก็บเกี่ยวผลประโยชน
ไดอยางเต็มที่
ป ค.ศ.1776 ไดจัดตั้งองคกรรัศมีแหงพระเจา โดยสามารถรวบรวมบุคคลที่มีชื่อเสียงจาก
ทุกสาขาอาชีพไมวาดานศิลปะ ภาษา การศึกษา นักวิชาการ เศรษฐศาสตร นักธุรกิจจํานวนเกือบ
2,000 คน พรอมกําหนดมาตรการสําคัญที่จะตองยึดเปนแนวปฏิบัติ ไดแก
1. ใชอํานาจเงินและสตรีในการควบคุมผูมีอิทธิพลและผูมีตําแหนงบทบาทสําคัญในทุกระดับชั้น
ของสังคม ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ เอกชนหรือประชาสังคมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนของ
องคกร
2. สมาชิกที่เปนนักวิชาการและอยูในแวดวงทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับนักศึกษาที่เรียน
ดี หรือมาจากครอบครัวชนชั้นสูง เพื่อสรางเปนทายาทในการเผยแพรแนวคิดขององคกร ทั้งนี้ดวย
การใหทุนการศึกษาและสนับสนุนดานการเรียนของพวกเขาอยางเต็มที่
3. ตองผลั กดันบุ คคลที่ ยอมสวามิภั กดิ์ตอแนวคิ ดนี้ให เปนผู นํารัฐบาลหรือเป นหัวหนาสวน
ราชการ โดยมีองคกรนี้เปนผูบงการอยูเบื้องหลัง ทั้งนี้เพื่อจะไดปฏิบัติแผนการขององคกรได
อยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. สมาชิกทุกคนตองพยายามเขาไปมีบทบาทดานหนังสือพิมพและสื่อประชาสัมพันธทุกแขนง
เพื่อสามารถเผยแพรแนวคิดและชี้นํามวลชนตามความตองการขององคกร
หลั งจากนั้ นองค กรนี้ ได เข าไปซึ มซั บในองค กรต าง ๆ ทั่ วโลกในรู ปแบบและชื่ ออั น
หลากหลาย จนกระทั่งเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ. 1798 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหวางป
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ไซออน เปนชื่อของภูเขาลูกหนึ่งของเยรูซาเล็มโบราณ ชาวยิวเชื่อวาทานศาสดาดาวูดไดสรางสักการะสถานหลังหนึ่งไวบนนั้น
จึงถือกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ชาวยิวนําเอามันมาใชประโยชนและตั้งใหคําวาไซออนเปนสัญลักษณแหงความมุงหมายอันหางไกล
ของตน จึงกลายเปนลัทธิไซออนิสม (Zionism)
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ค.ศ.1914 - 1918 และ สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวางป ค.ศ. 1930 - 1945
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐยิว ไดเริ่มอยางเปนรูปธรรมโดยรัฐบาลอังกฤษที่ไดกอตั้งสถาน
กงสุลครั้งแรกที่เมืองกุดสระหวางป ค.ศ.1839 - 1840 ซึ่งรัฐบาลอังกฤษไดประกาศเจตนารมณใน
การปกปองยิว ในขณะที่หนังสือพิมพไทมสของอังกฤษชวงนั้นไดเริ่มปลุกกระแสความเปนไปได
ของการกอตั้งรัฐอิสราเอลโดยการอุดหนุนของรัฐบาลอังกฤษ หลังจากนั้นมีการสงเอกอัครราชทูต
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตอเจรจากับสุลฏอนอับดุลฮามิด กษัตริยราชวงศอุษมานียะฮฺ
เกี่ยวกับโครงการการใหพํานักแกชาวยิวในฟลัสฏีน ซึ่งไดรับการปฏิเสธจาก สุลฏอนอับดุลฮามิด
พรอมกลาววา ชาวยิวสามารถพํานัก ณ สวนใดก็ไดในแผนดินที่ครอบครองโดยอาณาจักรอุษมานี
ยะฮฺ ยกเวนฟลัสฏีน พระองคไมเพียงปฏิเสธขอเสนออยางเดียว แตยังออกกฎหมายป ค.ศ.1880
ห ามมี การอพยพชาวยิ วเข ามาพํ านั กในฟ ลั สฏี นและห ามชาวยิ วครอบครองที่ ดิ นในฟ ลั สฏี น
กฎหมายในลักษณะดังกลาวไดมีการรื้อฟนขึ้นใหมในป ค.ศ.1893 โดยกําชับหามชาวยิวทําการซื้อ
ขายที่ดิน ณ ดินแดนฟลัสฏีนโดยเด็ดขาด
ราวป ค.ศ. 1897 ไดมีการกอตั้งกลุมลัทธิไซออนิสต (Zionism) โดยกลุมชาวยิวปญญาชน
และพอคายิวที่ทํามาหากินจนร่ํารวยจากทั่วทุกมุมโลกจํานวน 900 คน ซึ่งเปนผูแทนองคกรยิว กวา
600 องคกรไดจัดประชุมที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยมีจุดประสงคเพื่อนําชาวยิวเขา
ไปตั้งถิ่นฐานสรางชาติยิวขึ้นใหมบนแผนดินฟลัสฏีน หลังจากกระจัดกระจายเปนผูอาศัยในประเทศ
ตางๆ เชน รัสเซีย เยอรมัน โปแลนด แคนาดา อังกฤษ ซึ่งกลุมไซออนิสตยึดมั่นในคัมภีรที่วา
"ฟลัสฏีนคือดินแดนที่พระเจามอบไวเพื่อชาวยิว"
กลุมไซออนิสตใชเวลานับสิบปลงทุนกวานซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินชาวอาหรับโดยอาศัย
ชองวางทางกฎหมายและความออนแอของระบบราชการ ตลอดจนจัดการพัฒนาพื้นที่ที่เคยแหงแลง
ใหสามารถเพาะปลูกได ถึงแมสุลฏอนอับดุลฮามิดจะออกกฎหมายหามชาวยิวซื้อที่ดินในฟลัสฏีน
แตทุ กอยางก็ สายเกินแก ที่ ดินสวนใหญ ที่เปนมรดกตกทอดของชาวมุสลิม บั ดนี้ ได กลายเป น
กรรมสิทธิ์ของยิวโดยถูกตองตามกฎหมายไปแลว
ความพยายามของยิวไมหยุดเพียงแคนั้น พวกเขาพยายามหวานลอมสุลฏอนอับดุลฮามิด
ในทุกวิถีทาง แตพระองคยังยึดมั่นในจุดยืนเดิม พระองคไดออกกฎหมายอนุญาตใหชาวยิวเขา
ในฟลัสฏีนในฐานะผูเยี่ยมเยียนโดยมีสิทธิพํานักไดไมเกิน 30 วันซึ่งเปนที่ทราบดวยการออกวีซา
เลมแดง ทายสุดชาวยิวซึ่งนําโดยเธียวดอร เฮอรเชิลไดยื่นขอเสนอมอบเงินจํานวน 5 ลานปอนด
เพื่อเปนคาตอบแทนสวนพระองคแกสุลฏอนอับดุลฮามิด และ150 ลานปอนดเพื่อเปนเงิน
งบประมาณฉุกเฉินของประเทศ ตลอดจนเงินอีกจํานวนเทาใดก็ไดที่กําหนดโดยอาณาจักรอุษมานี
ยะฮฺเพื่อเปนเงินกูที่ปราศจากดอกเบี้ยและไมกําหนดเวลาชําระหนี้ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
อนุญาตใหยิวครอบครองผืนดินสามเหลี่ยมระหวางเมืองยาฟาและเดดซี (ทะเลมรณะ) ทั้งๆ ที่ใน
ขณะนั้นอาณาจักรอุษมานียะฮฺประสบภาวะเศรษฐกิจย่ําแย และกําลังทําสงครามกับรัสเซีย แตสุ
ลฏอนอับดุลฮามิดก็ปฏิเสธขอเสนอดังกลาวอยางแข็งกราว พรอมกับกลาววา “ถึงแมทานจะหยิบ
ยื่นทองขนาดโลกนี้ ทั้งใบ ข าพเจ าไม มีวั นที่ จะรั บข อเสนอของพวกทานได ขาพเจ าได
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บริหารอาณาจักรอิสลามและปกครองประชาชาติของ นบีมูฮัมมัด  มานานกวา 30 ป
ขาพเจาไมยอมแปดเปอนประวัติศาสตรอิสลามที่บรรพบุรุษของขาพเจาไดรวมสรางมาใน
อดีตโดยเด็ดขาด พวกทานไมมีวันที่จะไดแผนดินฟลัสฏีนตราบใดที่อาณาจักรของขาพเจา
ยังดํารงคงอยู” จุดยืนอันมั่นคงดุจภูผาของสุลฏอนอัดุลฮามิดในครั้งนี้สรางความโกรธแคนแกยิว
มาก สุลัยมาน มันซูร ซึ่งเปนชาวยิวไดบันทึกในจดหมายลับฉบับหนึ่งของเขาวา “เราไดเสนอจะให
เหรียญทองจํานวนมหาศาลแกสุลฏอนอับดุลฮามิดเพื่อเปนสินบนแลกกับการจะยกที่ดินผืนหนึ่งใน
เขตการปกครองของตุรกีใหเรา แตพระองคปฏิเสธและไลคนของเราออกมาอยางนาอัปยศ แตพวก
ทานจงมั่นใจเถิดวา ในเวลาอันเหมาะสมนี้ เราจะตองทําใหรัฐบาลที่เยอหยิ่งจองหองนี้พังทลายลง
กับพื้นดิน และจะทํารายพวกตุรกีเสียจนใหสภาพของพวกเขาเปนทุกขยิ่งกวาสภาพของชาว
อินเดียนแดงในอเมริกาทีเดียว”
หลังจากที่หมดหวังในการเจรจากับสุลฏอนอับดุลฮามิด ชาวยิวเริ่มใชแผนสกปรกดวยการ
วางแผนโคนลมระบบเคาะลีฟะฮฺและลอบปลงพระชนม ซึ่งในป ค.ศ. 1905 ไดเกิดระเบิดรถยนตพระ
ที่นั่งของสุลฏอนอับดุลฮามิด แตเนื่องจากพระองคยังไมประทับบนรถยนตคันดังกลาว พระองคจึง
รอดชีวิตอยางหวุดหวิด หลังจากนั้นชาวยิวไดเริ่มรณรงคใสรายสุลฏอนอับดุลฮามิดทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ โดยมีสมาคมลับทําหนาที่เปนศูนยการประชุม วางแผนและเปนศูนยปฏิบัติการ มี
การแพรกระจายคําขวัญ เชนภราดรภาพ เอกภาพ เสมอภาค มีการเผยแพรลัทธิชาตินิยมอาหรับ
ขบวนการยังเตอรกไดรับการปลุกใจและสนับสนุนใหหันไปพึ่งการลอบวางเพลิงและการปลนสะดม
จนกระทั่ง ป ค.ศ. 1924 ดวยการนําของขบวนการ ยังเตอรกที่นําโดย มุสตาฟา กามาล อะตาเต
อรก และอัสมัต อีโนโน ไดเสนอตอสภาแหงชาติตุรกี เพื่อประกาศยกเลิกระบบเคาะลีฟะฮฺอิสลาม
และสถาปนาตุรกีเปนรัฐปฏิเสธศาสนา (Secularism) ที่แยกศาสนาออกจากอาณาจักร มีการยกเลิก
ระบบศาลปกครองอิสลาม ปดสถานศึกษาศาสนา ยกเลิกระบบมรดกอิสลาม เปลี่ยนอะซานจากภาษา
อาหรับเปนภาษาตุรกี ยกเลิกอักษรอาหรับเปนอักษรลาติน เปลี่ยนวันหยุดราชการจากวันศุกรเปน
วันอาทิตย มรดกอิสลามเหลานี้ถูกปราบปรามอยางเบ็ดเสร็จสมบูรณเมื่อป ค.ศ.1928 ถือเปนการ
ปดตํานานอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่เคยเปนศูนยรวมของประชาชาติมุสลิมและสัญลักษณความเปน
ภราดรภาพอิสลามเปนเวลานานกวา 600 ป และเพื่อเปนการตอบแทนรางวัลความดีความชอบของ
ทาสรับใชที่ชื่อมุสตาฟา กามาล อะตาเตอรกนี้ ตุรกีจึงเปนประเทศแรกที่ไดรับอิสรภาพจากการเปน
ประเทศอาณานิคมของอังกฤษ
ป ค.ศ.1914 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 อาณาจักรอุษมานียะฮฺเปนฝายแพสงคราม และ
ในป ค.ศ. 1918 อาณาจักรอุษมานียะฮฺยอมลงนามสงบศึก ประเทศตาง ๆ ที่เคยอยูภายใตการ
ปกครองของอาณาจักร อุ ษมานี ยะฮฺจึ งถูกเฉือนแบงเปนชิ้ น ๆ โดยนักลาอาณานิคม โดย
เฉพาะฟลัสฏีน ซึ่งตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษระหวางป ค.ศ.1920 - 1948
ความขัดแยงในการครอบครองดินแดนแหงนี้ยังคงคุกรุนอยูเรื่อยมาโดยมีกลุมไซออนิสต
เปนผูชักใยอยู ทั้งโดยเบื้องหนาและเบื้องหลัง จนกระทั่งภาคพื้นยุโรปเกิดสงครามโลกขึ้นและได
ลุกลามขยายวงกวางมายังดินแดนฟลัสฏีน
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กลาวไดวาผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 คือการลมสลายของระบบเคาะลีฟะฮฺอิสลาม และ
ผลลัพธของสงครามโลกครั้งที่ 2 คือการสถาปนารัฐอันธพาลอิสราเอล ซึ่งปฏิเสธไมไดเลยวาผูบงการ
ที่แทจริงและผูชักใยอยูเบื้องหลังของสงครามโลกทั้งสองครั้ง หาใชใครอื่นนอกจากยิวไซออนิสตนั่น
เอง
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ฮามาส (HAMAS) คือใคร ?
ฮามาส คือองคกรทางการเมืององคกรหนึ่งของชาวฟลัสฏีน ไดรับการกอตั้งอยางเปน
ทางการเมื่อป ค.ศ.1987 โดยชีคอะหมัด ยาซีนเปนผูนําคนแรก เปนคํายอภาษาอาหรับวา ﲪﺎﺱ
(HAMAS) แปลวา ความเขมแข็ง มุงมั่นใฝสัมฤทธิ์ ยอมาจากคําวา ( ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔḤarakat
al-Muqāwamat al-Islāmiyyah) หมายถึง ขบวนการตอสูอิสลาม (Islamic Resistance Movement)
ฮามาสไดเขาสูสนามการเมืองระดับชาติโดยสงผูแทนลงสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อ 26 มกราคม 2006 ซึ่งมีสมาชิกที่ไดรับชัยชนะการเลือกตั้งจํานวน 76 ที่นั่ง จาก 132 ที่นั่ง และ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย
ฮามาสถือวาความขัดแยงระหวางชาวฟลัสฏีนกับอิสราเอล หาเปนความขัดแยงดานการ
กําหนดพรมแดนแตอยางใด แตรากเหงาของปญหาคือการมีอยูของอิสราเอลในแผนดินของพวกเขา
ตางหาก ฮามาสจึงมองอิสราเอลวา เปนชาตินักลาอาณานิคมของชาติตะวันตก ที่มีองคกร ไซออ
นิสตหนุนหลัง เพื่อยึดครองโลกอิสลามและสรางความแตกแยกในกลุมประเทศอาหรับเทานั้น ฮามาส
ใชแนวคิดอิสลามและถูกกอตั้งขึ้นหลังจากที่ชาวฟลัสฏีนจํานวนมากมองวา องคกรกูชาติฟลัสฏีน ที่
ชื่อ Palestinian Liberation Organization (PLO) โดยการนําของนายยัสเซอร อาราฟต หมดสภาพใน
การตอสูเพื่อผลประโยชนของชาวฟลัสฏีน เนื่องจาก PLO มีจุดยืนยอมจํานนตออิสราเอลกับสหรัฐ
และกลายเปนองคกรหากินแบบทุจริตของนักการเมืองบางคน แตพอฮามาสไดรับเลือกตั้ง รัฐบาล
ตะวันตกกลับไมยอมรับผลการเลือกตั้งและตัดเงินสนับสนุนทุกอยางที่เคยใหชาวฟลัสฏีน สวน
อิสราเอลก็มีการวางแผนเพื่อใชกําลังทหารลมรัฐบาลฮามาส ในขณะเดียวกันอิสราเอลและตะวันตก
พยายามสรางความแตกแยกในหมูชาวฟลัสฏีน ดวยการหนุนหลังนักการเมืองของ PLO เชน
ประธานาธิบดีอับบาส ในที่สุด อับบาสทําการรัฐประหารยึดอํานาจในเขตฝงตะวันตกของแมน้ํา
จอรแดน ซึ่งนําไปสูการยึดอํานาจของฮามาสในฆ็อซซะฮฺ
ฮามาสได รั บการสนั บสนุ นจากประชาชนฟ ลั สฏี นเพราะมี ความจริ งใจในการต อสู กั บ
อิสราเอล ฮามาสจึงเปนหนามยอกอกของอิสราเอลและชาติตะวันตกตัวจริงที่สรางปญหาสกัดกั้นมิ
ใหอิสราเอลขยายดินแดนตามยุทธศาสตรของตน อิสราเอลมักโตตอบดวยการถลมบานเมืองของ
ฟลัสฏีนอยางรุนแรง นอกจากนี้มีการพยายามปดลอม ฆ็อซซะฮฺเพื่อไมใหประชาชนมีเชื้อเพลิง
อาหารและยารักษาโรค แตในที่สุดฮามาสสามารถพังกําแพงใหคนเขาไปซื้อของในประเทศอียิปตได
สวนรัฐบาลอียิปตที่เลิกสนับสนุนชาวฟลัสฏีนและหันมาเปนพันธมิตรที่ดีของสหรัฐมาหลายสิบป
แลว ไมสามารถปดกั้นชาวฟลัสฏีนที่พังกําแพง เพราะขบวนการภาคประชาชนภายในอียิปตออกมา
สนับสนุนชาวฟลัสฏีน เหตุการณนี้พิสูจนวารัฐบาลอาหรับไมใชเปนที่พึ่งของชาวฟลัสฏีน แตเพื่อน
แทของเขาคือขบวนการภาคประชาชน ที่มักคัดคานรัฐบาลเผด็จการอาหรับและยืนหยัดตอสูกับ
หนวยกอการรายยิว ไซออนิสตที่แทจริง
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ชาวฟลัสฏีนเปนชนเดียวในโลกนี้ที่กําลังเผชิญหนากับศัตรูที่โหดรายปาเถื่อน มีผูนําที่
กลั บกลอก มี เพื่ อนบ านที่ ทรยศหั กหลั ง หนํ าซ้ํ ายั งมี ประเทศมหาอํ านาจที่ คอยคุ มครองและ
สนับสนุนใหมีการฆาลางเผาพันธุครั้งยิ่งใหญและตอเนื่องกวา 60 ป ซึ่งถือเปนระยะเวลาแหงการ
ทรมานเพื่อนมนุษยที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ พวกเขาไมมีสิทธิ์มีชีวิตอยาง
สุขสบายแมกระทั่งในบานบนผืนแผนดินของตนเอง ชวงระยะเวลาดังกลาวพวกเขาตองนอนใน
สภาพตาขางเดียวตลอดเวลา จนกระทั่งเกิดขบวนการ “ฮามาส” ที่ถูกชาวโลกรุมประณามวาเปน
ขบวนการกอการรายสากล ทั้ง ๆ ที่ฮามาสเปนเพียงองคกรภาคประชาชนที่ทําหนาที่ปกปองศักดิ์ศรี
ของความเป นมนุ ษย ที่ จะใช ชี วิ ตบนผื นแผ นดิ นของตนเองและเรี ยกร องสิ ทธิ ของตนเองที่ ถู ก
ปลนสะดมจากหนวยกอการรายสากลตัวจริงที่นําโดยยิวไซออนิสต
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สวนหนึ่งของการสังหารหมู
ที่ปฏิบัติการโดยยิวตอพี่นองฟลัสฏีน
1. การสังหารหมูที่ ดีรยาซีน (9/4/1948)
หลังจากการประกาศรัฐอันธพาลอิสราเอล กลุมกอการรายยิวที่นําโดยนายเบกิน นายชารอน
และเดวิด เบนกูเรียน ไดบุกจูโจมหมูบาน ดีรยาซีน ซึ่งมีประชากรจํานวน 700 คน ทามกลางความ
เงียบสงัดในคืนหนึ่ง ขณะที่ทุกคนกําลังหลับสนิท กลุมกอการรายยิวก็ไดบุกจูโจมทุกครัวเรือน พวก
เขาไดเขนฆาอยางโหดเหี้ยมแมกระทั้งเด็กเล็ก ผูหญิง แมกระทั่งสตรีมีครรภก็ถูกควานทองอยาง
อนาถ ใบหูและนิ้วมือของผูหญิงถูกเฉือนตัดไปเพราะตองการปลนสะดมตุมหูและแหวนที่นางสวมใส
ทหารยิวไดกราดยิงชาวบานตั้งแตตี 2 เที่ยงคืนจนกระทั่งเที่ยงวันรุงขึ้น ทําใหผูคนเสียชีวิตจํานวน
360 คน เหยื่อการกอการรายในครั้งนี้สวนมากแลวคือ เด็ก สตรีและคนแกเฒา หมูบานดีรยาซีนจึง
กลายเปนตํานานแหงความโหดรายที่ถูกทหารยิวถลมจนราบเปนหนากลอง และกลายเปนดินแดน
ของชาวยิวนับแตนั้นมา
2. การสังหารหมูที่ กุฟร กอซิม (29/10/1956)
ทหารกอการรายยิวไดบุกจูโจมหมูบานเล็กๆ ชื่อกุฟร กอซิม พรอมประกาศหามพลเมือง
ออกจากบาน ผูใดที่กลับบานชากวาที่กําหนดก็ถูกยิงทิ้งอยางทารุณ กระสุนของพวกเขาไมแยกแยะ
ระหวางเด็กเล็ก สตรี คนแกคนเฒา ทหารกอการรายยิวไดฆาพลเมืองทั้งหมด 49 คนและบาดเจ็บ
จํานวนมาก
3.การสังหารหมูที่หมูบานกิบยะฮฺ (14/10/1953)
กิบยะฮฺ เปนหมูบานเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 200 คน หนวยกอการรายยิวจํานวน 600
คนพรอมอาวุธหนักที่นําโดยนายชารอน ไดบุกจูโจมหมูบานนี้เปนเวลานานถึง 32 ชั่วโมงติดตอกัน
เปนผลใหบานเรือนจํานวน 56 หลังพังยอยยับ มัสยิดและโรงเรียนถูกถลมราบคาบ ผูเสียชีวิตทั้ง
ชายหญิงและเด็กๆจํานวน 67 คน และบาดเจ็บเปนจํานวนมาก
4.การสังหารหมูที่มัสยิดอัลอักซอ
หนวยกอการรายยิวไดบุกโจมตีมัสยิดอัลอักซอและเขนฆาพี่นองมุสลิมที่กําลังละหมาดใน
มัสยิด อัลอักซอจํานวน 3 ครั้ง เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1990 , 1996 และ 2000 ตามลําดับ
การฆาตกรรมในป ค.ศ. 1990 เกิดขึ้นกอนละหมาดซุฮริเพียงเล็กนอย สาเหตุมาจากกลุมกอการ
รายยิวจํานวนหนึ่งไดเขามาบริเวณมัสยิดอัลอักซอและไดวางศิลารากฐานสรางโดมสุลัยมานตามความ
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เชื่อของพวกเขา ทําใหมุสลิมที่อยูบริเวณนั้นไมพอใจและขัดขวางการกระทําดังกลาว กลุมกอการรายยิว
จึงบุกเขาไปกราดยิงใสผูที่กําลังละหมาดอยูในมัสยิดอัลอักซอทําใหมีผูเสียชีวิต 21 คนบาดเจ็บ 150
คนถูกจับ 270 คน
สํานักขาวฝรั่งเศสไดรายงานวา “เลือดของเหยื่อการกอการรายไดไหลเปนแนวยาวกวา
200 เมตร ผูบาดเจ็บไดแหวกวายในทะเลเลือด ผูคนลมตายและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก มันเปน
ภาพที่นาเวทนาและเศราสลดเหนือคําบรรยาย”
สําหรับการ ฆาตกรรมที่มัสยิดอัลอักซอครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อ 28 กันยายน ค.ศ. 2000
หลังจากที่ชาวมุสลิมไดประทวงนายชารอน พรอมดวยทหารกอการรายของเขาที่เขามาเยือน
มั สยิ ดอั ลอั กซอ เวลาประมาณ 9.00 น.ในเช าวั นศุ กร ชาวมุ สลิ มนั บหมื่ นได รวมตั วกั นที่
มัสยิดอัลอักซอเพื่อละหมาดวันศุกร ในขณะที่ทหารกอการรายยิวนับหมื่นคนไดปดลอมมัสยิดอัล
อักซอ กอนที่ชาวมุสลิมจะละหมาดวันศุกรเสร็จ ทหารยิวจํานวน 250 คน ไดบุกเขาไปในมัส
ยัดอัลอักซอและกราดยิงผูที่กําลังละหมาดอยางบาคลั่ง เปนผลให 7 คนเสียชีวิตและ 250 คน
บาดเจ็บสาหัส หลังจากนั้นเกิดการปะทะอยางรุนแรงระหวาง 2 ฝาย หนวยกอการรายยิวไดใช
เฮลิคอปเตอรกราดยิงเขาไปในมัสยิด พวกเขาไดปดลอมโรงพยาบาลในบริเวณอัลกุดส เพื่อสกัด
กั้นไมใหผูบาดเจ็บถูกลําเลียงเขาไปในโรงพยาบาล
5.การสังหารหมูที่มัสยิดอิบรอฮีมี ที่หมูบานอัลคอลีล
ฆาตกรรมอันนาสยดสยองนี้เกิดขึ้นวันที่ 15 รอมฎอน 1414 (1994) ขณะที่ชาวมุสลิม
กําลังละหมาดซุบฮิและกําลังกมสุูด ทันใดก็มีเสียงกัมปนาทกึกกองดวยเสียงปนและระเบิดที่
หนวยกอการรายยิวไดกระหน่ํายิงผูที่กําลังละหมาด เปนเหตุใหคราชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจํานวน
350 คน พวกเขาไดลอมมัสยิดอิบรอฮีมีและไมอนุญาตใหผูคนเขาออกได เพื่อสกัดฝูงชนมิใหปฐม
พยาบาลเหยื่ อกระสุ นที่ อยู ในมั สยิ ด หน วยก อการร ายยิ วได กราดยิ งมุ สลิ มที่ พยายามเข ามา
ชวยเหลือพี่นองที่อยูในมัสยิด พวกเขาไดเขนฆาพี่นองมุสลิมแมกระทั่งขณะนําศพไปยังสุสานหรือ
ชวงที่พี่นองมุสลิมรวมตัวเพื่อบริจาคโลหิตแกผูบาดเจ็บ
6.การสังหารหมูที่คายอพยพศ็อบรอ และชาติลลา
ปฏิบัติการอันปาเถื่อนนี้เปนผลจากความรวมมือระหวางยิวกับชาวคริสเตียนที่เลบานอน
โดยการนําของนายชารอน รัฐมนตรีวาการสงครามของรัฐกอการรายอิสราเอล เกิดขึ้นในเชาตรูวันที่
15/9/1982 โดยที่กองกําลังผสมระหวางยิวและคริสเตียนไดบุกจูโจมผูอพยพทั้ง 2 แหงที่ ศ็อบรอ
และชาติลลา การปฏิบัติการอันปาเถื่อนนี้ใชเวลาทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง พวกเขาไดปดลอมคายผู
อพยพพรอมทั้งจูโจมดวยสารพัดอาวุธเปนผลใหมีผูเสียชีวิต 3,500 คน เหยื่อคนหนึ่งที่รอดชีวิต
เลาวาหนวยกอการรายไดใชมีด ฟนแทงเหยื่อผูเคราะหราย พวกเขาไดขุดหลุมขนาดใหญและกลบ
ผูคนทั้ง ๆ ที่มีชีวิต พวกเขาไดบุกเขาไปยังหองนอนและเขนฆาไมเวนลูกเล็กเด็กแดง แมกระทั่ง
หญิงมีครรภก็ถูกควานทองอยางสยดสยอง ในขณะที่รถทหารจํานวนหนึ่งไดเขาไปเหยียบย่ําเต็นท
ที่มีผูคนอาศัยอยูจนราบเปนหนากลอง
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นี่ คื อเสี้ ยวหนึ่ งของมหกรรมการก อการร ายของยิ วที่ มี ต อพี่ น องมุ สลิ มชาวฟ ลั สฏี น
นับตั้งแตการกอตั้งรัฐอันธพาลอิสราเอลเมื่อป ค.ศ. 1948 พี่นองมุสลิมฟลัสฏีนยังไมเคยหลับตา
พักผอนจากการทําลายลางที่รุนแรงและเหี้ยมโหดที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ พวกเขาไม
มีสิทธิที่จะใชชีวิตเยี่ยงมนุษยแมกระทั่งในบานเกิดเมืองนอนของตนเอง พวกเขาถูกไลลาจองลาง
จองผลาญ แมกระทั่งตองกระเสือกกระสนเขาพํานักในศูนยอพยพที่มีสหประชาชาติเปนผูดูแล
อุปถัมภ ซึ่งก็กลายเปนสุสานดีๆนี่เอง คําสุภาษิตที่วา “หนีเสือปะจระเข” ดูเหมือนวาจะนอยไป
สําหรับชะตาชีวิตของชาวฟลัสฏีน
รัฐอันธพาลอิสราเอล ไมผิดอะไรกับคนบาคลั่ง ไรสติ ซาดิสม แตที่นาตกใจมากกวานี้ เด็ก
บาคนนี้ไดรับการเอาใจใสและดูแลเปนอยางดีจากผูเปนพอคือสหรัฐอเมริกา ทุกครั้งที่เด็กบาคนนี้
ไปอาละวาดแสดงความปาเถื่อนตอพี่นองชาวฟลัสฏีน และสังคมโลกพากันรุมประณาม เราจะเห็น
วาจะมีคุณพอใจทรามคอยชื่นชมอยูหาง ๆ และพรอมปกปองลูกเกเรของตนอยูเสมอ มีรายงาน
ยืนยันวา ระหวางป ค.ศ. 1972 ถึง ค.ศ. 1996 สหรัฐอเมริกาใชสิทธิวีโตในที่ประชุมสหประชาชาติ
จํานวน 30 ครั้งเพื่อยับยั้งมิใหสังคมโลกประณามรัฐบาลทมิฬอิสราเอลตามมติสหประชาชาติ นาย
เบนกูเรียน เคยกลาววา มติสหประชาชาติหรือมติที่ประชุมใด ๆ ขอใหถือเปนนวนิยายในตําราที่ถูก
บันทึกในกระดาษเทานั้น ไมมีทางที่จะสรางแรงกดดันตออิสราเอลใด ๆ ทั้งสิ้น และอิสราเอลไม
จําเปนตองปฏิบัติตามขอตกลงเหลานั้น
ลาสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 14 ประเทศได
ประณามการโจมตีของรัฐอันธพาลอิสราเอล พรอมสั่งใหมีการหยุดยิงและถอนทหารจากฆ็อซซะฮฺ
โดยทันที มีประเทศเดียวเทานั้นที่ไดแสดงจุดยืนอยางเสมอตนเสมอปลายเกี่ยวกับเหตุการณอัน
เลวรายนี้ดวยการงดออกเสียง เขาขางลูกเกเรของตนอยางนาเกลียดและไรยางอายที่สุด ประเทศนั้น
คือสหรัฐอเมริกา ผูสถาปนาตนเองเปนตํารวจโลกและผูปราบปรามกอการรายทั่วโลกยกเวนรัฐ
อันธพาลอิสราเอล
7. การเผามัสยิดอัลอักซอ
แผนการอันชั่วรายประการหนึ่งของหนวยกอการรายยิวคือแผนการทําลายมัสยิดอัลอักซอ
เพื่อสรางโดมสุลัยมานตามความเชื่อที่พวกเขาอุปโลกนขึ้นมา
การเผามัสยิดอัลอักซอเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1969 โดยเด็กหนุมคริสเตียนไดเขาไปจุดไฟ
เผามัสยิดอัลอักซอทําใหแทนมิมบัร ศอลาหุดดีน ถูกไฟไหม และเนื้อที่มัสยิดประมาณ 1,500
ตารางเมตร ไดรับความเสียหาย รัฐบาลอิสราเอลไดจับกุมหนุมคริสเตียนคนนั้น และแสดงละครตบตา
วาหนุมคนนี้เปนคนที่มีสติไมสมประกอบ จึงปลอยตัวไป มีรายงานยืนยันวาขณะที่ไฟไหมมัสยิดอัล
อักซอนั้น น้ําประปาถูกตัดขาดและไมมีใครสามารถมาดับไฟไดแมกระทั้งรถดับเพลิงประจําเมืองกุดส
ทันทีที่ยิวประกาศเปนประเทศอิสราเอลตามสนธิสัญญาบัลโฟรเมื่อปค.ศ.1917 แรบไบ9 คน
9

เปนชื่อเรียกผูนําศาสนายิว เหมือนโปป ซึ่งเปนชื่อเรียกผูนําศาสนาคริสเตียน
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หนึ่งพรอมดวยสมาชิกไซออนิสตไดยื่นหนังสือตอรัฐบาลอังกฤษ เพื่อเขาไปครอบครองเมืองกุดส
โดยมีวัตถุประสงคทําลายมัสยิดอัลอักซอและสรางโดมสุลัยมานแทนที่
เมื่อป ค.ศ.1930 แรบไบชาวโรมาเนีย ชื่อโรซันเบอรกไดสงหนังสือถึงประธานสภาชะ
รีอะฮฺอิสลาม และประธานผูพิพากษาแหงฟลัสฏีนโดยเรียกรองใหสงมอบมัสยิดอัลอักซอ
แกยิว เพื่อจะไดสรางโดมสุลัยมานและศาสนสถานยิวอื่นๆ แทนที่ เหตุการณครั้งนี้สรา ง
ความโกรธแคนแกชาวฟลัสฏีนเปนอยางมาก
เมื่อป ค.ศ. 1967 เดวิด เบนกูเรียนไดประกาศอยางอหังการวา ไมมีความหมายใดๆ สําหรับ
อิสราเอลหากปราศจากกุดส และไมมีคุณคาใดๆ สําหรับกุดสหากไมสามารถกระชากสถานที่สราง
โดมอิสมาอีลจากคนอาหรับ
ชาวยิวแอบอางวาสถานที่สรางมัสยิดอัลอักซอและมัสยิดโดมศิลาหรือโดมทอง (ทรงแปด
เหลี่ยม) ในปจจุบันเคยเปนที่ตั้งของโดม สุลัยมาน ดังนั้นพวกเขาจึงใชความพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะทําลายทั้งสองมัสยิดดังกลาว เพื่อสรางโดมสุลัยมานแทนที่
มีคนถามนักประวัติศาสตรชาวอิสราเอลคนหนึ่ง เกี่ยวกับผลสุดทายของมัสยิดโดมศิลาและ
มัสยิดอัลอักซอ จะเปนเชนไรหากมีการสรางโดมสุลัยมานขึ้นมาแทนที่ นักประวัติศาสตรคนนั้นตอบ
วา จะตองมีการศึกษาตอไป แตบางทีอาจเกิดแผนดินไหวครั้งใหญจนสามารถทําลายมัสยิดของชาว
มุสลิมก็เปนได
นอกจากนี้ หนวยกอการรายยิวโดยเฉพาะหนวยราชการลับ Mossad เปนหนวยที่มีชื่อเสียง
ดานทารุณกรรมนักโทษที่ผิดวิสัยของมนุษย โดยเฉพาะนายชารอน ที่เปนจอมซาดิสมซึ่งหัวเราะ
อยางบาคลั่งในทุกครั้งที่เขาเห็นการทารุณกรรมของเหยื่อ
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จุดยืน
ของมุสลิมทั่วโลกตอปญหาฟลัสฏีน
1. มุสลิมทั่วโลกควรสํานึกว าปญหาฟลัสฏีนไมใชเปนปญหาความขัดแยงดานชาติพันธุหรื อ
การเมืองระหวางประเทศ แตเปนหนาที่ตามบทบัญญัติของอิสลามที่กําหนดใหมุสลิมทุกคน
ปกปองพิทักษรักษามัสยิดอัลอักซอ รักษาดินแดน ชีวิตและทรัพยสินของพี่นองมุสลิมจาก
การรุกรานของกลุมกอการรายยิวไซออนนิสต
2. มุสลิมทั่วโลกตองประกาศตอตานการกอการรายที่นําโดยรัฐอันธพาลอิสราเอล และผูสนับสนุน
ไมวาจะเปนประเทศหรือองคกรตางๆ ที่ใหการสนับสนุนอิสราเอล หามมีการผูกมิตรกับพวก
เขาไมวาในรูปแบบใดก็ตาม
3. มุสลิมทุกคนตองมีสวนรวมใหความชวยเหลือแกพี่นองชาวฟลัสฏีน ตามกําลังความสามารถ
ความชวยเหลือที่แทบไมตองลงทุนอะไรเลย แตมีคุณคามหาศาลมากที่สุดคือการขอดุอาอฺ
(ขอพร) จากอัลลอฮฺ  ใหพระองคประทานความชวยเหลือในการตอสูกับหนวยกอการราย
อิสราเอลและขอใหพระองคจงทําลายแผนการของพวกเขาตลอดจนทําลายพวกเขาเสมือนที่
พระองคไดทําลายกลุมชนที่อหังการกอนหนานี้
4. มุสลิมทุกคนตองทราบสํานึกวาการที่ประชาชาติมุสลิมอยูในภาวะตกต่ําสุดขีดในขณะนี้ จน
กลายเปนเหยื่ออันโอชะของนักลาเหยื่อทั้งหลาย เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ประชาชาติมุสลิมหาง
เหิ นจากศาสนา ละทิ้ งหลั กการที่ถู กต อง จมอยู ในทะเลอบายมุ ข โดยเฉพาะอย างยิ่ งการ
แตกแยกและการขาดสะบั้ นของภราดรภาพแห งอิ สลาม ดั งนั้ นสั งคมมุ สลิ มต องแก ไข
ปรับเปลี่ยนความผิดพลาดเหลานี้สูการเปนประชาชาติที่ใฝศาสนา ยึดมั่นในคําสอนของอัลกุ
รอานและสุนนะฮฺที่ถูกตอง สานสัมพันธระหวางพี่นองมุสลิมและพี่นองรวมโลกอยางเขาใจ เอื้อ
อาทรและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
5. มุสลิมทุกคนตองศรัทธามั่นวา ทายสุดแลวชัยชนะจะตองตกอยูในกํามือของมุสลิม รุงอรุณแหง
อิสลามจะปกคลุมทั่วฟลัสฏีนและทั่วโลกดวยสันติอีกครั้ง นบีมูฮัมมัด  ไดกลาวไวความวา
“จะไมเกิดวันกิยามะฮฺ (วันสิ้นโลก) จนกวาชาวมุสลิมจะทําสงครามกับชาวยิว ชาวมุสลิมจะไล
ฆาชาวยิวจนกระทั่งพวกเขาตองหลบซอนกําบังตัวที่โขดหินและตนไม จนกระทั่งโขดหินและ
ตนไมบอกวา โอมุสลิม โอบาวของอัลลอฮฺ ชาวยิวไดหลบซอนหลังฉัน จงรีบมาฆาเขาเถิด
ยกเวนตนไมชื่อ Gharqad เพราะมันเปนตนไมยิว” (รายงานโดยมุสลิม 4/2239)
หะดีษดังกลาว ยืนยันวาสงครามครั้งสุดทายระหวางชาวมุสลิมกับยิวจะตองบังเกิดขึ้น
ณ เวลาที่ อัลลอฮฺ  กําหนดแลว ซึ่งชาวยิวเองก็เชื่อศรัทธาหะดีษดังกลาว ชีคอับดุลลอฮฺ
นาศิหฺ อุลวาน และบรรดานักวิชาการมุสลิมอีกหลายทานไดกลาวยืนยันวา ขณะนี้รัฐบาลยิว
กําลังเรงรณรงคปลูกตนไม Gharqad ในอิสราเอลเปนการใหญแลว
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บทสงทาย
หากอิสลามไมใชศาสนาแหงสัจธรรม และไมไดรับความชวยเหลือและปกปองจากอัลลอฮฺ
 แลว ศาสนานี้คงถูกปราบปรามจากมหาอํานาจอยางถอนรากถอนโคนไมเหลือซาก อิสลามคง
ไมสามารถยืนหยัดเผชิญหนากับการทําลายลางที่โหดรายที่สุดที่ไมเคยเกิดขึ้นกับศาสนาและ
ประชาสังคมอื่น ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน การที่มุสลิมและอิสลามถูกปราบปรามอยางหนัก
หนวง หาใชเพราะมุสลิมหรืออิสลามเปนผูกอปญหาตามที่ถูกใสสีตีไขโดยประชาคมโลกปจจุบัน
แต อย างใดไม หากเป นสั ญญาณที่ เปนสิ่ งบ งชี้ ความมี ชีวิ ตของศาสนานี้ ที่พร อมเติ บโต แตก
กิ่งกานสาขาและออกดอกผลิผลอยางตอเนื่อง เปนที่ชื่นชอบของประชาสังคมทั่วไป ถึงแมผู
ปฏิเสธจะรังเกียจก็ตาม
ÞbÐãþa@
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ความวา
และพวกเขาวางอุบายกัน (เพื่อสกัดกั้นการเผยแพรของอิสลาม) และอัลลอฮฺก็ทรงวาง
อุบาย (คือทรงวางอุบายที่จะชวยเหลือศรัทธาชน โดยทําใหอุบายของพวกเขาไรผล) และอัลลออฮฺ
นั้นทรงเปนผูเยี่ยมกวาในหมูผูวางอุบาย” (อัลอันฟาล 8 : 30)
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ภาคผนวก
คําแถลงการณ
สมาพันธนักปราชญมุสลิมโลก
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ความวา
สําหรับบรรดาผู (ที่ถูกโจมตีนั้น) ไดรับอนุญาตใหตอสูได เพราะพวกเขาถูกขมเหง และ
แทจริงอัลลอฮฺ  ทรงสามารถที่จะชวยเหลือพวกเขาไดอยางแนนอน (อัลหัจญ 22 : 39)
สมาพันธนักปราชญมุสลิมโลก ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการ
สภาที่ปรึกษาตลอดจนแกนนํานักปราชญมุสลิมทั้งปจเจกบุคคลและองคกรตาง ๆ ในโลกมุสลิมได
ติดตามความเคลื่อนไหวดวยความรูสึกที่เศราสลดกับเหตุการณทมิฬ ที่ปฏิบัติการโดยยิวไซออ
นิสตตอพี่นองและครอบครัวของเราที่ ฆ็อซซะฮฺ เปนเหตุใหเหยื่อผูบริสุทธิ์ของการจูโจมในครั้ง
นี้สูงถึง 390 คน10และบาดเจ็บสาหัสจํานวนมากมาย พวกเขาไมไดกระทําความผิดใดๆ เวนแต
ยึ ดมั่ นสิ ทธิ ของความเป นมนุ ษย ที่ ต องการอิ สรภาพและศั กดิ์ ศรี ปกป องแผ นดิ นมาตุ ภู มิ
เกียรติยศและชีวิตตลอดจนปฏิเสธความต่ําตอยและการดูถูกดูแคลนจากยิวไซออนิสต
ประธานสมาพันธนักปราชญมุสลิมโลกไดออกคําแถลงการณประณามความรุนแรงตั้งแต
วันแรกที่มีการจูโจมพลเมืองผูบริสุทธิ์ ขณะนี้สมาพันธนักปราชญมุสลิมโลกก็ยังยึดมั่นในจุดยืน
เดิมและไดประสานกับหนวยงานตางๆเพื่อประกาศความจริงดังตอไปนี้
1. สมาพันธฯไดออกประกาศศาสนวินิจฉัยวา เปนหนาที่สําหรับมุสลิมทุกคนที่จะตองปกปอง
พิทักษรักษาแผนดินของพี่นองมุสลิมทั่วโลก หากพวกเขาไมสามารถปกปองไดตามลําพัง ก็
เปนหนาที่ของมุสลิมที่ อยู ใกล เคียงให ความช วยเหลือปกป องแผนดินจากการถู กรุกราน
เนื่องจากมุสลิมคือประชาชาติอันเดียวกัน ศรัทธาชนคือพี่นองกัน ตางคนมีหนาที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน พวกเขาคือมืออันเดียวกันในการขจัดปดเปาความชั่วรายตางๆ พวกเขา
เปรียบเสมือนอาคารหลังหนึ่งที่ทุกสวนตางค้ําจุนซึ่งกันและกัน พวกเขาคือเรือนรางอัน
เดียวกัน หากสวนใดสวนหนึ่งเจ็บปวดสวนอื่นก็รูสึกเจ็บปวดตามไปดวย ดวยการนี้การทํา
اﻟﺤﺞ
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ตัวเลขผูเสียชีวิตลาสุดไดเพิ่มขึ้นเปน 1,320 คนแลว
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รายสวนใดสวนหนึ่งถือเปนการทํารายทุกสวนของรางกายไปดวย มุสลิมทุกคนจึงตองลุกขึ้น
ปกปองอยางพรอมเพรียงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูบานใกลเรือนเคียงกับมุสลิมที่ไดรับ
ความอธรรม มุสลิมเปนพี่นองกัน เขาไมมีสิทธิ์สรางอธรรมแกพี่นองของเขา เขาไมสามารถ
มอบพี่นองของเขาแกศัตรูผูไลลา และเขาไมมีสิทธิ์ที่จะย่ํายีพี่นองของเขาไมวาในกรณีใดๆ
อิสลามไดบัญญัติใหมุสลิมประกาศสงครามเพื่อชวยเหลือผูออนแอ
อัลกุรอานกลาววา
N M L K J I H G F E D C B Am
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ความวา
มีเหตุใดเกิดขึ้นแกพวกเจากระนั้นหรือ? ที่พวกเจาไมสูรบในทางของอัลลอฮฺ  ทั้ง ๆ
ที่บรรดาผูออนแอ ไมวาชายและหญิง และเด็ก ๆ ตางกลาวกันวา โอพระเจาของเรา โปรดนําพวก
เราออกไปจากเมืองนี้ ซึ่งชาวเมืองเปนผูขมเหงรังแก และโปรดใหมีขึ้นแกพวกเราซึ่งผูคุมครองคน
หนึ่งจากที่พระองค และโปรดใหมีขึ้นแกพวกเราซึ่งผูชวยเหลือคนหนึ่งจากที่พระองค (อันนิสาอฺ
4 : 75 )
นี่คือหนาที่ของมุสลิมทุกคนไมวาจะเปนรัฐบาลหรือประชาชน ทุกคนตองยื่นมือใหความ
ชวยเหลือตามกําลังความสามารถทั้งดานการแพทย อาหาร ปจจัยยังชีพ หรือแมกระทั่งอาวุธ
ยุทโธปกรณเพื่อปกปองชีวิตใหดํารงคงอยู และเปนสิ่งที่ตองหามและชั่วชาอยางยิ่ง หากมี
รัฐบาลใดสกัดกั้นมิใหประชาชนยื่นมือใหความชวยเหลือแกพี่นองของเขา หรือปดประตูไม
อนุญาตใหประชาชนประทวงการกระทําอันโหดรายนี้
เปนสิ่งที่ตองหามสําหรับทุกรัฐบาลของแตละประเทศใหการสนับสนุนการรุกรานอันปา
เถื่อนนี้ โดยเฉพาะการปดประตูไมอนุญาตใหประชาชนเขาไปใหความชวยเหลือแกพี่นองของ
เขา โดยเฉพาะทางผานที่เขตราฟาห ซึ่งรัฐบาลอียิปตมีอํานาจเต็มที่ในการสั่งเปดปดทางผานนี้
เขาสูเมืองฆ็อซซะฮฺ การปดประตูทางผานนี้เปรียบเสมือนการเอาเชือดรัดคอพี่นองของเราที่ฆ็อซ
ซะฮฺ และปลอยใหพวกเขาตายไปตอหนาตอตา ซึ่งเปนการกระทําที่ไมเปนที่อนุญาตในคําสอน
ทุกศาสนา ไมวาชาวอาหรับ ศาสนาอิสลามหรือคริสตก็ตาม
2. สมาพั นธ ฯเห็ นว าความอยุ ติธรรมที่ เกิ ดขึ้นในฆ็อซซะฮฺและความโหดรายต อประชาชนผู
บริสุทธิ์ ถือเปนการกระทําที่ปาเถื่อนไรมนุษยธรรม ฝาฝนกฎกติกาสากล ถือเปนอาชญา
กรสงครามและเปนการลางเผาพันธุที่รุนแรงที่สุด โดยที่กองกําลังยิวไซออนิสตไดใชอาวุธที่
มีประสิทธิภาพการทําลายลางสูงมาเขนฆาประหัตประหารพี่นองชาวฟลัสฏีน สรางความ
สูญเสียทั้งบานเรือน มัสยิด โรงเรียน โรงพยาบาล เมืองฆ็อซซะฮฺไดกลายเปนทะเลเลือด
และเกลื่อนกลาดดวยซากศพของมนุษยผูบริสุทธิ์ ยิ่งกวานั้นพี่นองในฆ็อซซะฮฺปจจุบันถูก
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ปดลอมสกัดกั้นไมใหไดรับความชวยเหลือจากโลกภายนอกมาเปนเวลานานกวา 1 ปครึ่ง
แลว พวกเขาจึงขาดแคลนทุกอยางทั้งอาหาร ยารักษาโรค ไฟฟา และพลังงานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งชวงฤดูหนาว สมาพันธจึงเห็นวาพี่นองชาวฟลัสฏีนตองไดรับความชวยเหลืออยาง
เรงดวน เพื่อใหพวกเขามีชีวิตเชนคนอื่นในสังคมโลก
3. เราขอเรียกรองผูนํามุสลิมและผูนําชาวอาหรับทุกทานใหแสดงจุดยืนที่เขมแข็งมั่นคง พรอม
กลาวแกยิวไซออนิสตวา “หยุดการกระทําอันโหดรายเสียเถอะ โอจอมฆาตกร” ผูนํา
ทั้งหลายตองเรียกรองสังคมโลกโดยเฉพาะสภาความมั่นคง ประเทศตะวันตกและอเมริกาให
มีสวนรวมยับยั้งการกระทําอันเหี้ยมโหดนี้
รัฐบาลใดที่นิ่งดูดาย ถือเปนอาชญากรและมีสวนรวมในการกอการรายในครั้งนี้ เพราะผู
ที่นิ่งเฉยไมพูดความจริง แทจริงแลวคือมารรายที่ใบนั่นเอง
เราเรียกรองใหประเทศอาหรับตางๆรวมประชุมอยางเรงดวน พรอมกับตอบรับการเชิญ
ชวนของประเทศกาตารที่เรียกรองใหมีการจัดประชุมที่ประเทศกาตาร
4. เราขอเรียกรององคกรอิสลามตาง ๆ เชน สันนิบาตประเทศอาหรับ องคกรที่ประชุมอิสลาม
ใหมีการเคลื่อนไหวอยางเรงดวนในการติดตอกับผูนําประเทศตางๆ ตลอดจนองคกรสากล
ตางๆ และชาวมุ สลิ มทั้ งปวงเพื่อปลุ กพวกเขาให ตื่นจากการหลั บใหลและรวบรวมแถวที่
กระจัดกระจายเพราะจํานวนมุสลิมที่มีมากกวา 1,000 กวาลาน เปนไปไมไดที่ยอมพายแพ
ตอชนชาติที่มีประชากรไมถึง 20 ลาน
5. เราเรียกรองใหบรรดานักวิชาการมุสลิมทั้งหลายใหสรางความเขาใจแกชุมชนของเขา รวม
พลังเองไวในการเผชิญหนากับศัตรู ขอใหพวกเขาใหความสําคัญกับอาน กุนูตนาซิละฮฺ
พรอมตักเตือนชุมชนใหยึดมั่นกับอัลลอฮฺ  ตลอดเวลา เพราะแทจริงอัลลอฮฺ  คือผูทรง
ชวยเหลือทุกกิจการของบรรดามุสลิม
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ความวา
หากวาอัลลอฮฺทรงชวยเหลือพวกเจาก็ไมมีผูใดชนะพวกเจาได และหากพระองคทรงทอดทิ้งพวก
เจาแลว ก็ผูใดเลาจะชวยเหลือพวกเจาไดหลังจากพระองค และแดอัลลอฮฺ  นั้น ผูศรัทธา
ทั้งหลายจงมอบหมายเถิด (อาละ อิมรอน 3:160)
6. สมาพันธฯไดรวบรวมบรรดานั กวิ ชาการมุสลิมที่ มีบทบาทในสั งคมต างๆ ออกเดินทางไปยั ง
ประเทศมุ สลิมและพบปะผูนําเพื่อสรางความเขาใจ กระชับความสัมพันธและสรางความเป น
ปกแผนในกลุมมุสลิม
lª© ¨ §¦¥¤£¢¡~m
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ความวา
แทจริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูที่ตอสูในทางของพระองคเปนแถวเดียวกัน ประหนึ่งพวกเขา
เปนอาคารที่มั่นคงแข็งแรง (อัซซอฟ 61: 4)
7. สมาพันธฯขอเชิญชวนพี่นองมุสลิมทั่วโลกบอยคอตสินคาของอิสราเอลและอเมริกา เพราะ
ทุกบาทสตางค ที่เราใชจ ายซื้ อสิ นค าของพวกเขา ถื อเป นการลงขั นให พวกเขาซื้ ออาวุ ธ
ประหัตประหารพี่นองมุสลิมที่ฟลัสฏีน
8. สมาพันธฯขอสงกําลังใจใหพี่นองของเราที่ฆ็อซซะฮฺซึ่งบากบั่นตอสูในหนทางของ อัลลอฮฺ 
ดวยความอดทนอดกลั้นและหวังในความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ  และเชิญชวนใหพวกเขามี
ความปกแผนรวมตัวกันเพื่อขับไลศัตรู ถึงแมจะมีความขัดแยงมากมายเพียงใด เราอยาไป
สมคบหรือสนับสนุนศัตรูเพื่อทําลายพี่นองของเรา กลุมตาง ๆ ไมวาจะเปนกลุมฟาตะฮฺหรือฮา
มาส ตองจับมือหันหนาเขาหากัน ปญหาของพวกทานคือหนึ่งเดียวและเปาหมายก็หนึ่งเดียว
เชนกัน หากเราไมจับมือในขณะที่ประสบกับความยากลําบากเชนนี้ แลวเราจะไปจับมือผนึก
กําลังกันตอนไหน
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อียิปต ซีเรีย ซาอุดีอาระเบีย และจอรแดน ตองใชความ
พยายามสรางความปรองดองในสังคมฟลัสฏีนใหเปนรูปธรรม
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ความวา
หากทั้งสอง (ฝาย) ปรารถนาใหมีการประนีประนอมกันแลว อัลลอฮฺ  ก็จะทรงให
ความสําเร็จในระหวางทั้งสอง แทจริงอัลลอฮฺ  เปนผูทรงรอบรู ผูทรงรูแจง (อันนิสาอฺ 4: 35)
สุดทาย เราใครกลาวแกประชาชาติมุสลิมวา ทายสุดแลวชัยชนะยอมเปนของเราสัจธรรม
จะตองถูกยกขึ้นและสิ่งอธรรมจะตองมลายหายไป
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ความวา
และจงกลาวเถิด เมื่อความจริงปรากฏขึ้นและความเท็จยอมมลายไป แทจริงความเท็จนั้น
ยอมมลายไปเสมอ (อัลอิสเราะ 17 : 81)
ขอกลาวแกพี่นองที่ฆ็อซซะฮฺและชาวฟลัสฏีนวา
lÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼m
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ความวา
โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงมีความอดทน และจงตางอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจง
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ประจําอยูชายแดนและพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺ  เถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ (อาละอิ
มรอน 3 : 200)
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ความวา
และพวกเจาจงอยาทอแทในการแสวงหากลุมชนพวกนั้น หากพวกเจาเจ็บ พวกเขาก็เจ็บ
เชนเดียวกับพวกเจา แตพวกเจาหวังจากอัลลอฮฺ  สิ่งที่พวกเขาไมหวัง และอัลลอฮฺ  นั้น
เปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ (อันนิสาอฺ 4 : 104)
ดร.ยูซุฟอัลก็อรฎอวีย
ประธานสมาพันธนักปราชญมุสลิมโลก
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แถลงการณ
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
รวมกับ องคกรมุสลิม และพี่นองมุสลิมในประเทศไทย
เรื่อง: การสังหารพลเรือนฟลัสฏีนโดยรัฐบาลอิสราเอล

ทามกลางเสียงประณามที่ดังมาจากทั่วทุกสารทิศ ทามกลางเสียงเรียกรองใหยุติการสังหาร
ประชาชนพลเรือนชาวฟลัสฏีน และทามกลางการประทวงของประชาชนในนานาประเทศทั่วโลก ทั้งหมด
นี้ดูจะไมสามารถสร างความสะเทือนแก รัฐบาลไซออนิสตได เลย เสียงร องไหของเด็ กๆ ดวยความ
เจ็บปวดและตื่นตระหนก และเสียงหวีดรองอยางหวาดผวาของผูเปนแม ไมอาจสรางความออนโยนและ
สงสารขึ้นในจิตใจของผูสังหารไดแมแตนอย พวกเขายังคงทิ้งระเบิดโจมตีและยังคงสาดกระสุนเขาใสโดย
ไมมีอะไรมาหยุดยั้งได จนกวาพวกเขาจะบรรลุถึงสิ่งที่มุงหวังเทานั้น
มีอะไรที่ทําใหหัวใจของมนุษยกลุมหนึ่งโหดเหี้ยมไดถึงปานนี้ ?
หากมองตั้งแตจุดเริ่มตนของความพยายามกอตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นในดินแดนฟลัสฏีน เราจะ
พบวามีพฤติกรรมมากมายที่สะทอนวาการกอตั้งรัฐไซออนิสตในดินแดนฟลัสฏีน ไมไดคํานึงถึง
มนุษยธรรมตั้งแตแรกเริ่ม มหาอํานาจทั้งอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งกระหายที่จะครอบครองทรัพยากร
ในโลกโดยเฉพาะน้ํามัน และความตองการที่จะรักษาอิทธิพลของตนเองเอาไวเหนือภูมิภาคตะวันออก
กลาง เปนผูผลักดันใหเกิดรัฐอิสราเอลขึ้นในฐานะรัฐกันชนในกลุมประเทศอาหรับซึ่งไดถูกแบงแยก
เปนประเทศเล็กประเทศนอยจนหมดสิ้นแลว เพื่อใหงายตอการปกครองของมหาอํานาจเหลานั้น การ
ดําเนินการในครั้งนั้นใชนโยบายตางๆ ทั้งการขอความสนับสนุนดานงบประมาณและอาวุธจากกลุมมา
เฟ ยและการใช มายาคติ ทางศาสนามากระตุ นประชาชนชาวยิ วให อพยพเข าสู ดิ นแดนฟ ลั สฏี น
ขณะเดียวกันก็ทําลายลางประชาชนชาวฟลัสฏีนซึ่งเปนเจาของดินแดงมาแตเดิม และเปนอุปสรรคใน
การยึดครองแผนดินทุกวิถีทาง ทั้งวิธีการเขนฆา ปดลอม และเนรเทศขับไล สิ่งเหลานี้โลกไดประจักษ
อยูตลอดมานับตั้งแตอังกฤษเขายึดครองฟลัสฏีนเมื่อป ค.ศ.1918 และรุนแรงโหดรายมากขึ้นเมื่อมีการ
สถาปนารัฐอิสราเอลในป ค.ศ.1948 ซึ่งทั้งหมดสะทอนใหเห็นวาผูรุกรานไมไดเห็นชีวิตมนุษยสําคัญ
มากไปกวาการครอบครองวัตถุและอํานาจที่ตนปรารถนาเลย
ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลไมวาจะเปนครั้งนี้และทุกครั้งในอดีตที่ผานมา แมจะถูก
ประณามจากทั่ วโลก แต เป นที่ น าสั งเกตว าประเทศมหาอํ านาจทั้ งหลายโดยเฉพาะอย างยิ่ ง
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งองคกรพหุภาคีระดับโลกทั้งหลาย มักจะหรี่ตาทําเปนมองไมเห็นเสียและยัง
ขัดขวางมติใดๆ ที่จะลงโทษอิสราเอลเสมอ ขณะที่จะรีบเรงลงโทษหรือประณามกลุมหรือประเทศใดก็
ตามที่ทําใหอิสราเอลเกิดความเสียหาย สิ่งเหลานี้สะทอนวามหาอํานาจไมไดมีความจริงใจที่จะ
พิทักษปกปองชีวิตของผูออนแอ และไมมีความตั้งใจที่จะผดุงไวซึ่งความยุติธรรมตามที่กลาวอาง
อยูเสมอแตอยางใด มหาอํานาจเหลานี้เปนผูสรางตํานานใหแผนดินฟลัสฏีนกลายเปนแผนดินที่ไร
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ประชาชน เพื่อทรชนผูไรแผนดินอยางแทจริง
การกระทํ าของอิ สราเอลและท าที ของมหาอํ านาจจึ งเป นการ กดขี่ ทํ าร าย และรั งแก
ประชาชน ผูออนแอ เพียงเพื่อใหตนเองไดครอบครองปจจัยทางวัตถุที่ตองการเทานั้น อีกทั้งเปน
การทําลายหลักความยุติธรรมอันเปนฐานของการอยูรวมกันอยางสงบและสันติอยางรายแรง เปน
การสรางบรรยากาศของความอยุติธรรม ซึ่งยอมจะนําสูการขัดขืนและตอตานอยางรุนแรงตามมา
เพราะโดยธรรมชาติเมื่อถูกกดบีบดวยระดับรุนแรงเทาใด คนเรามักจะตอบโตดวยความรุนแรงใน
ระดับเดียวกันหรือมากกวา บอยครั้งการตอสูขัดขืนความอยุติธรรมและความโหดรายที่กระทําโดย
คนกลุมหนึ่ง นํามาซึ่งการตอบโตโดยไมคํานึงถึงเหตุผล ความเปนธรรม และมนุษยธรรมดุจเดียวกัน
ไมอาจปฏิเสธไดเลยวาการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเปนชนวนเหตุสําคัญของความ
ไมสงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยูทั่วโลก ทั้งนี้ เพราะการกระทําของอิสราเอลเปนการกอการรายที่
รุนแรงยิ่ง และหากประเทศตางๆ ทั่วโลกยังคงเพิกเฉยเย็นชาตอปฏิบัติการนี้ โลกอาจจะหาความ
สงบรวมเย็นไมไดอีกเลย
ปฏิบัติการสังหารประชาชนชาวพลเรือนฟลัสฏีนตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2552 จนถึงวันนี้
จึงเปนฐานรากของการกอการรายทั่วโลก และเปนภาพสะทอนความจริงวา จริยธรรม คุณธรรม
และศาสนาที่พวกเขาอางถึง ลวนถูกลดทอนคุณคาลงเปนเพียงเครื่องมือของการรักษา
อํานาจ อิทธิพล และเงินตราเทานั้น และหากเราสังเกตความเปนมาในประวัติศาสตรของยิว ซึ่ง
มักอยูอยางทรชนกลุมนอยในทุกสังคม เราจะพบวายิ่งพวกเขามีความกลมกลืนไปกับสังคมใหญ
มากเทาใด สถิติการกออาชญากรรมของพวกเขาจะยิ่งเพิ่มขึ้นเทานั้น จึงไมใชเรื่องแปลกที่เมื่อคน
เหลานี้มารวมกันเปนชาติๆ หนึ่ง อาชญากรรมของพวกเขาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นกวาการเปนคน
กลุมนอยหลายเทา
เราทั้งหมดในที่นี้ ซึ่งประกอบดวยองคกรมุสลิมตางๆทั่วประเทศ จึงขอประณามการกระทํา
อันปาเถื่อนนี้ เนื่องจากเปนการกระทําที่กดขี่บีฑาชีวิตมนุษย ทําลายลางคุณคาทางศาสนา เหยียบ
ย่ําคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะทําใหการอยูอาศัยรวมกันของมนุษยชาติมีความแปลกแยกตอกันมาก
ขึ้น อันจะนําไปสูการตอสูทําลายลางกันตอไปไมสิ้นสุด และขอเรียกรองใหผูรักความเปนธรรม รัก
ในคุณงามความดีทั่วโลกไดรวมกันหยุดยั้งการกระทําอันโหดรายนี้ เพื่อใหการอยูรวมกันของ
มนุษยชาติ ดํารงอยูบนฐานแหงคุณธรรม จริยธรรม และการเคารพตอชีวิตและเลือดเนื้อของมนุษย
ดวยกันอยางจริงใจตอไป
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว พวกเราจึงเสนอขอเรียกรองดังตอไปนี้
1. ใหรัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทําอันโหดราย ปาเถื่อน ไรมนุษยธรรมดังที่ปรากฏโดยทันที
2. ขอใหสหประชาชาติมีมติประณามและยับยั้งปฏิบัติการอันโหดรายของอิสราเอลโดยรีบดวน
3. ขอใหนานาอารยะประเทศทั้งหลายรวมกันประณามและกําหนดมาตรการเพื่อกดดันรัฐบาล
อิสราเอลใหยุติการปฏิบัติการอันโหดราย
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4. ใหประชาคมโลกรวมกันประณามปฏิบัติการของอิสราเอล โดยการแสดงออกในทุกรูปแบบ
เพื่อใหอิสราเอลตระหนักวาปฏิบัติการดังกลาวนั้น ประชาคมโลกมิอาจที่จะยอมรับและนิ่งทนดู
ไดอีกตอไป
5. สําหรับประชาคมมุสลิมในประเทศไทยนั้น ขอใหมีคณะทํางานคณะหนึ่งซึ่งประกอบดวยแกนนํา
จากทุ กภู มิ ภาคหรื อทุ กจั งหวั ด เป นคณะกรรมการเพื่ อทํ าหน าที่ ให การช วยเหลื อด าน
มนุษยธรรมแกชาวฟลัสฏีนตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
รวมกับ องคกรมุสลิม และพี่นองมุสลิมในประเทศไทย
13 มกราคม 2552
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แถลงการณเครือขายองคกรมุสลิมภาคใต ฉบับที่ 1
กรณีการบุกรุกโจมตีฆ็อซซะฮฺฟลัสฏีน
โดยอิสราเอลครัง้ ลาสุด
การบุกรุกโจมตีฆ็อซซะฮฺ และเขนฆาประชาชนชาวฟลัสฏีน อยางเหี้ยมโหดครั้งลาสุดของ
อิสราเอล ไดก อให เกิดปฏิกิ ริ ยาต อต านและประณามอิ สราเอลขึ้ นทั่ วโลก โดยเฉพาะในบรรดา
ประชาชาติมุสลิม ที่ไดเกิดกระแสการเคลื่อนไหวตางๆ รวมทั้งมุสลิมในประเทศไทย
ถึงแมประชาคมทั่วโลกจะประณามการกระทําที่ไรมนุษยธรรมอันนี้ แตรัฐบาลอิสราเอลไม
เคยแยแส และกลับทวีความรุนแรงในการบุกโจมตีทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ ไดเพิ่มความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินใหแกพี่นองประชาชนชาวฟลัสฏีนในฆ็อซซะฮฺขึ้นเปนทวีคูณ
ปญหาฟลัสฏีนเปนประเด็นความผูกพันดานความศรัทธาของพี่นองประชาชนชาว
มุสลิมในประเทศไทยกับพี่นองมุสลิมในดินแดนฟลัสฏีน รัฐควรจะเขาใจวาศาสนาอิสลามเปน
ศาสนาที่เปนสากล ศาสนิกชนมุสลิมมีความผูกพัน เปนพี่นองกันทั่วโลก และมีหนาที่ ที่จะตอง
ลุกขึ้นปกป อง ชวยเหลือพี่นองรวมศรัทธาที่เดือดรอน ในขณะเดียวกันประชาชนที่นับถื อ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทยเปนประชากรที่มีจํานวนมากเปนอันดับสองของประเทศ ดังนั้น
ประเด็นป ญหาฟลัสฏีนจึ งเป นประเด็นความมั่นคงที่ รัฐบาลไทยจะตองใหความสําคั ญและ
ระมัดระวังจุดยืน ทาทีที่มีตอประเด็นนี้อยางสุขุมรอบคอบ
ดวยเหตุนี้ ประเด็นปญหาฟลัสฏีน รัฐจะตองใหโอกาสพี่นองมุสลิมไดแสดงออกความรูสึก
ผูกพันอยางเต็มที่ในกรอบของกฎหมาย และรัฐควรแสดงออกถึงความรูสึกเห็นอกเห็นใจในดาน
มนุษยธรรมที่พี่นองชาวฟลัสฏีนถูกยึดครองดินแดน และถูกทารุณกรรม พรอมทั้งเรียกรองให
อิ สราเอลยุ ติ การเข นฆ า และรี บเร งสงบศึ ก สร างสั นติ ภาพในตะวั นออกกลางโดยเร็ ว การที่
ประชาคมโลกเห็นอกเห็นใจ และสามารถกดดันอิสราเอลใหยุติความรุนแรง อาจจะทําใหกลุมที่
นิยมความรุนแรงในฟลัสฏีน แปรเปลี่ยนมาใชวิธีการตอสูทางการเมืองแนวทางสันติวิธีไดงายขึ้น
เพื่อเปนการแสดงออกถึงความผูกพัน และการแสดงออกดานมนุษยธรรม กลุมเครือขาย
องคกรมุสลิมภาคใต มีมติเรียกรองใหองคกรมุสลิมและพี่นองมุสลิมในประเทศไทยดําเนินการดังนี้
1- เรี ยกร องให สํ านั กจุ ฬาราชมนตรี ,คณะกรรมการกลางอิ สลามแห งประเทศไทย และ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทุกจังหวัด ออกแถลงการณประณามการเขนฆาผูบริสุทธิ์ของ
รัฐบาลอิสราเอล เรียกรองใหยุติการรุกราน และการใชความรุนแรงโดยทันที
2- เรียกรองใหองคกรมุสลิมทุกองคกรจัดประชาสัมพันธชี้แจงขอเท็จจริง ภยันตรายตอ
ความมั่นคงของโลกและสันติภาพตะวันออกกลาง อันเนื่องมาจากการกระทําที่ไรมนุษยธรรมของ
รัฐบาลอิสราเอล ดวยวิธีการจัดบรรยาย สัมมนา เสวนา คุฏบะฮฺ และประชาสัมพันธทางสื่อ
อิเลคทรอนิกส
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3- เรียกรองใหผูเกี่ยวของทุกฝายยุติปญหาดวยแนวทางสันติวิธี
4- เรียกรองใหองคกรมุสลิมทุกองคกร สถาบันการศึกษาตางๆ ระดมรับบริจาคทรัพยสิน
จากพี่นองประชาชนในประเทศไทย เพื่อสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหแกพี่นองชาวฟลัสฏีน
โดยดวน และประกาศเชิญชวนใหทุกมัสยิดทํากูนูตนาซีละฮ (การขอพรใหพนภัยพิบัติ) ทุกเวลา
ละหมาด
5- ประสานนักวิชาการ สื่อมวลชนเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงถึงความทุกขทรมานของประชาชน
ชาวฟ ลั สฏี นที่ ถู กรุ กราน และถู กข มเหงรั งแกโดยอิ สราเอลมาตลอด แต กลั บถู กประณามเป น
ผูกอการราย โดยการเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ วารสาร หรือออกรายการโทรทัศน
6- ประสานกับหนวยงานรัฐทางดานความมั่นคงและการปกครองใหตระหนักถึงความรูสึก
และทาที่การแสดงออกของประชาชนชาวไทยมุสลิมตอกรณีนี้ เพื่อใหรัฐไดกําหนดนโยบายและทาที
ที่เหมาะสมตอกรณีฟลัสฏีน
7- รวมติดตามขาวคราวและขอดุอาอฺใหพี่นองชาวฟลัสฏีน อยางตอเนื่อง
เครือขายองคกรมุสลิมภาคใต ขอเรียกรองใหองคกรมุสลิมทุกองคกรและพี่นองประชาชน
มุสลิมในประเทศไทยรวมรณรงคประชาสัมพันธและดําเนินการตามมติดังกลาวโดยเรงดวน
เครือขายองคกรมุสลิมภาคใต
7 มกราคม 2552
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โอ อัลลอฮฺ เราวอนขอความชวยเหลือจากพระองค ขออภัยโทษและขอสํานึกผิดตอ
พระองค และเราศรัทธามั่นและมอบหมายทุกกิจการงานแด พระองค โอ อัลลอฮฺแดพระองค
เทานั้นที่เราเคารพภักดี และเพื่อพระองคเทานั้นที่เราขอพรและกมกราบ เพื่อพระองคเทานั้นที่
เราใช ความพยายามและมุ งมั่ นเร งรี บปฏิ บั ติ ตามคํ าสั่ ง พวกเราหวั งในความโปรดปรานของ
พระองค เกรงกลัวยิ่งในทัณฑทรมานของพระองค แทจริงทัณฑทรมานอันแสนสาหัสของพระองค
นั้นจะบังเกิดขึ้นแกผูปฏิเสธอยางแนนอน
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โอ อัลลอฮฺ ไดโปรดทําลายชาวยิวและรัฐอิสราเอลตลอดจนกลุมผูสนับสนุนพวกเขาในการ
เขนฆาชาวมุสลิมและผูบริสุทธิ์ในจํานวนบาวของพระองคที่ฟลัสฏีนและทุกที่บนโลกนี้โออัลลอฮฺ ขอ
ทรงทําลายลางพวกเขาเสมือนที่พระองคไดเคยทําลายชาวอาด ษะมูด และผูตั้งภาคีทั้งหลาย ขอทรงให
พวกเขาพินาศยอยยับ ขอทรงใหความรวมมือของพวกเขาพังทลาย ขอทรงใหมติของพวกเขาลมเหลว
และขอทรงใหจุดยืนของพวกเขาสั่นคลอน และโปรดลงโทษอยางสาสมแกชนที่อธรรมชนิดที่พวกเขาไม
มีสิทธิ์ตานทานได โออัลลอฮฺไดโปรดลงโทษที่รุนแรงแกยิวและบรรดาพันธมิตรของพวกเขา และขอให
พวกเขาประสบภัยแลง เสมือนที่พระองคไดทําใหฝนแลงสมัยนบียูซุฟ โออัลลอฮฺ ขอทรงเขนฆาพวก
เขาและเราขอความคุมครองจากพระองคใหพนจากความชั่วรายของพวกเขา
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โอ อัลลอฮฺ ไดโปรดชวยเหลือพี่นองของเรา บรรดามุสลิมผูออนแอทั้งชายและหญิงและเด็กเล็ก
ที่ฟลัสฏีนดวยเถิด โออัลลอฮฺไดโปรดใหอภัยแกพวกเขา ขอพระองคทรงสานใจในระหวางพวกเขา
ประนีประนอมและสรางความปรองดองในระหวางพวกเขาและขอพระองคทรงชวยเหลือพวกเขาใหไดรบั
ชัยชนะเหนือศัตรูของพระองคและศัตรูของพวกเขา โออัลลอฮฺไดโปรดอภัยโทษแกผูเสียชีวิตในหมู
มุสลิม ผูตายชะฮีด ขอทรงประทานความโปรดปรานและอภัยโทษแกพวกเขาดวยเถิด โออัลลอฮฺขอทรง
สาปแชงบรรดาผูปฏิเสธชาวคัมภีรผูสกัดกั้นแนวทางของพระองค ผูไมศรัทธาตอบรรดารอซูลและผู
เขนฆาบรรดาวาลี (ผูเปนที่รัก) ของพระองค ขอพระองคทรงประทานใหแกเราซึ่งความดีงามทั้งโลกนี้
และโลกอาคิเราะฮฺและขอทรงปกปองพวกเราจากไฟนรกดวยเถิด
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