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 RACIZMI, IZRAELI SI ENTITET 

KOLONIALIST 

Shkruan: Nuredin Ahmedi 

"Çdo gjë që bëhet në vepër në Izrael duket 

se ka për qëllim që në kokat e hebrenjve të Izraelit 

të mbjellë bindjen se ekzisron dallim kualitativ dhe 

normativ në mes hebrenjve dhe johebrenjve… Me 

këtë parim janë frymëzuar të gjitha ligjet dhe 

dispozitat shtetërore që i përkasin politikës së 

brendshme, statusit të individëve dhe familjeve, 

kriterit për të marrë shtetësi e të ngjashme. Ky është 

parim i cili e drejton sjelljen tonë ndaj arabëve 

izraelitë, beduinëve dhe banorëve të bregut 

perëndimor dhe Gazës, dhe mënyra jonë iu 

përgjigjet aspiratave të tyre... 

Asnjë padrejtësi ose zbatim i shtrembëruar i 

ligjit hebraik nuk do të mund të shuajë ata të cilët e 

shohin dallimin në mes ligjit të priftërve dhe 

vizionit të profetëve. Ne nuk do t’i lejojmë askujt që 

në bazë të pretendimeve mesiane Izraelin ta 

shndërrojë në një geto fetare, geto e cila i vë në lojë 

ligjet universale të njerëzimit dhe të drejtën 

ndërkombëtare”. 

Me këto fjalë zonja Shulamit Aloni, 

përfaqësuese në Kneset dhe udhëheqëse e Lëvizjes 

izraelite për të drejtat njerëzore, ka shprehur 

hidhërimin e saj në artikullin me titull: „In the 

Name of Judaism” në revistën izraelite Yediot 

Aharonot, 25 qershor 1978.  

Në këtë vajtim jehon akuza publike në 

llogari të mënyrës në të cilën shpirti esencial i 

judaizmit është shtrembëruar ideologjikisht me 

mitologjinë e errët të sionizmit politik. 

E tërë politika e shtetit Izrael, edhe ajo e 

brendshme edhe ajo e jashtme, me logjikën e 

pamëshirshme, e ka prejardhjen prej dy 

karakteristikave qenësore të sionizmit politik: në 

esencë ajo është fenomen kolonialist, i maskuar me 

një maskë specifike të mitit pseudoteologjik, 

fenomen të cilin qysh para lindjes së tij në mënyrë 

zyrtare, në kongresin e Bazelit më 1897,  haptas e 

dëmkosën gati të gjithë rabinët dhe të gjithë ata që 

ndjekin religjionin hebraik si trathti judaizmit për të 

shmangur krejt atë që shpirtërore në të me qëllim të 

arsyetimit të politikës nacionaliste dhe raciste. 

Racizmi i sionizmit politik është system i 

përkryer koherent me të cilin janë të frymëzuar të 

gjitha ligjet dhe të gjitha veprimet praktike të shtetit 

Izrael. 

Racizmi tashmë ishte parim organik i 

planeve të para të Theodor Herzlit, çka jep të 

konkludohet nga libri i tij The Jewish State, e ende 

më tepër nga Diaries (Ditarët) e tij. Pas 

Revolucionit francez, me forcimin e demokracisë 

gjatë shekullit XIX, më parë në Francë e pastaj edhe 

në vendet e tjera evropiane, erdhi deri te prapsja e 

sistemit diskrimues arkaik dhe johuman kundër 

hebrenjve. Hebrenjtë e integruar në disa nacione me 

të drejta të plota qytetare, kryesisht janë „asimiluar” 

dhe janë identifikuar me fatin e kombit nga i cili 

kanë dalur duke dhënë për të një kontribut të 

çmueshëm në jetën politike, ekonomike dhe 

kulturore. Krijimtaritë e dijetarëve më të mëdhej në 

mesin e tyre i ka karakterizuar universalizmi, i cili 

idenë e Spinozës që më parë e bëri aq të 

madhërishme. Prej Karl Marxit e deri te Martin 

Buberi, prej Heineit e deri te Kafka, prej 

muzikantëve sikur Mendelssonni e deri te fizikanët 

siç ka qenë Einsteini, të gjithë porosinë e tyre ia 

kanë drejtuar tërë njerëzimit. 

Plani i Herzlit ka shkuar në drejtim të 

kundërt nga kjo traditë fisnike. Thellë i shqetsuar 

me rastin e Dreyfusit,  ai vetë ka pohuar se ka 

luftuar për të zhdukur asimilimin, duke përmbajtur 

kështu tezën themelore antisemite. Ka konsideruar 

se hebrenjtë nuk mund të asimilohen në popuj tjerë 

duke prezentuar vetëm elementin fetar dhe kulturor 

përbrenda tyre, por ata duhet veçuar patjetër në 

shtetin e tyre të veçantë. 

Herzli, për t’i realizuar qëllimet e 

projektuara, s’ngurroi që me bashkëbiseduesit të 

shërbehet me atë gjuhë e cila ka pasur më shumë të 

ngjarë që t’i bindë në rrezikun që hebrenjtë 
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paraqesin për to dhe në nevojën që atyre t’iu 

lehtësohet shkuarja.  

Në Londër, për shembull, Herzli ka 

deklaruar se sionistët me zgjidhjen e ofruar të 

çështjes hebreje „do të eliminonin rrezikun nga 

revolucioni i cili do të fillojë me hebrenjtë e do të 

mbarojë kush e din se ku...” Herzli të njëjtën gjë e 

bisedoi me ministrin gjerman të punëve të jashtme, 

Von Bulowin, me Kajzerin Wilhelm II, me 

ministrin rus të punëve të brendshme, Plehvein, me 

mbretin Nikolë II, si dhe me pjesën dërmuese të 

antisemitëve të njohur. Plehvei ka qenë përgjegjës 

për pogromet në Kishinev, në prill të vitit 1903, që 

asisoji për nga vrazhdësia nuk njeh historia. Në maj 

të të njëjtit vit Herzli iu drejtua Plehveit duke ia 

preferuar sionizmin si ilaç kundër „revolucionit”, i 

cili pas Kishinevit me siguri do të mund të bëhej 

tërheqës për rininë hebreje. Plehvei kur e pranoi 

Herzlin në gusht, ky prej tij kërkoi letër për 

përkrahjen e sionizmit. Letrën e mori. Plehvei në 

letër qartë ia bëri me dije se do ta përkrahë atë 

sionizëm që do t’i nxjerrë hebrenjtë nga vendi, por 

jo edhe kultivimin e ndonjë nacionalizmi të huaj 

brenda Rusisë. Herzli e ka konsideruar letrën „të 

kënaqshme”. Me një rast tjetër kur iu drejtua 

Plehveit, kërkoi prej tij që ta prezentojë para 

sulltanit turk, kështu që prej tij të mund të kërkojë 

leje për të hyrë hebrenjtë në Palestinë. Përkundër 

parandjenjave të këqija të miqve të tij, Herzli e 

shpalli këtë korespondencë në Kongresin Sionist të 

vitit 1903. 

Para se edhe të ishte i publikuar libri i 

Herzlit, njëri nga kritikët e tij në fillim të vitit 1896 

ka dashur që ta vrasë atë, sepse „ju hebrenjve do t’u 

sillni dëme tmerruese”. Herzli pa ngurrim iu 

përgjegj: „Ja, pra, unë po filloj të marr të drejtën të 

bëhem antisemiti më i keq i botës”. Bukur mirë i 

vetëdijshëm për afrimin e ndërsjellë të projektit 

sionist dhe antisemit, ai tha: „Antisemitët do të 

bëhen miqtë tonë më të sigurtë, kurse shtetet 

antisemite do të bëhen aleatët tonë”. Në të njëjtin 

kontekst është dhënë edhe kjo vërejtje: „Nuk do të 

jetë aspak mirë po qe se kjo do t’i japë ende 

material zotëri Drumontit”. 

Në realitet, Herzli i ka zhvilluar të gjitha ato 

ide me të cilat janë shërbyer antisemitët. Para se ta 

përfitojë për sionizëm britanikun Rothschild në vitin 

1902, ka propaguar kampanjën e frikësimit drejtuar 

financierëve të mëdhenj hebraikë dhe në gazeta ka 

skicuar planin në temën: „Tregtia e Rothschildit’ - 

objektivisht paraqitje kërcënuese drejtuar kundër 

botës në formë të këtij shumëkëndëshi.  

Ose, të themi, Herzli që ta përforcojë 

mbresën se hebrenjtë janë të huaj në shtetet e veta 

dhe të përgjigjet në protestën e rabinëve të cilët janë 

ankuar se ai shkakton dyshim në pakësimin e 

bësnikërisë nacionale hebreje, ka shkruar: 

„Propaguesi kryesor i idesë patriotike për Anglinë 

është rabini kryesor, herr Adleri, gjerman. Sa i 

përket patriotizmit prusian, udhërrëfyesi ynë i 

ndritshëm është rabini dr. Maybaum nga Berlini, 

hungarez; pak kohë më parë zëri i cili i 

bashkangjitet korit të protestës në Belgjikë është 

zëri i rabinit M. Bloch, i cili, gjykuar sipas emrit, 

nuk është as flamand e as valonas”.  As antisemiti 

më i flaktë nuk ka mund të flaës më keq. Pra, Herzli 

shumë mirë e ka ditur se antisemitizmi i duhet 

sionizmit politik që hebrenjtë të binden se duhet të 

ikin dhe të shpërngulen në Palestinë. Gjatë 

shqyrtimit do të shohim se kjo ide e tij deri në ditët 

e sotshme ka mbetur karakteristikë dominante e 

sionizmit politik. Judaizmi sapo pushon të definohet 

si besim dhe definohet si komb, bëhet e 

pamundshme llogaritja në motivimin fetar „kthim 

Sionit”. (e kemi parë se gjatë historisë ky motivim 

nuk ka pasur shumë efekt). Prandaj u bë i 

domosdoshëm lëvdimi i „nacionalizmit 

ekstranacional”, duke i prezentuar hebrenjtë si të 

huaj në mesin e njerëzve me të cilët jetojnë (që 

është ushqim më i mirë për antisemitizmin) dhe në 

përndjekje të kërkohet stimulimi i shpërnguljeve. 

Herzli, do të thotë, nuk ka pasur arsye të frikësohet 

se antisemitizmi do të derdh lotë e bile edhe do ta 

trimërojë. 
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Nuk ka munguar vërejtja. Baroni 

Chlomecki, kryetar i parlamentit austriak, i ka 

shkruar Herzlit: „Në qoftë se qëllimi i propagandës 

suaj është për të mbajtur anën e antisemitizmit, ai 

mund të arrihet. Jam plotësisht i sigurtë se 

antisemitizmi me një propagandë të tillë do të 

forcohet dhe hebrenjtë do t’i katandisni në 

gjakderdhje”.  

Pas vdekjes së Herzlit realizatorët e porosisë 

së tij nuk kanë pasur guxim që ditarët (Diaries) t’i 

publikojnë në tërësi, por kur faqet helmuese më në 

fund u publikuan në Gjermani më 1923, shkrimtari 

austriak, Joseph Samuel Blochi (redactor i 

Oesterreichische Wochenschriftit) i cili ka njohur 

mirë Herzlin gjatë jetës së tij, ka shkruar në të 

njëjtin stil profetik: 

„Letrat drejtuar Rothschildit dhe baron 

Hirschit, si dhe pohimet se hebrenjtë janë rebelë dhe 

revolucionarë potencialë në shtetet ku jetojnë, 

mjaftojnë që popullit hebre t’i sjellin shkatërrimin. 

Herzli i ka furnizuar armiqtë e hebrenjve me bazën 

për ‘zgjidhjen e çështjes hebraike’. Ai ua ka treguar 

rrugën nga duhet shkuar në veprimtarinë e tyre të 

ardhshme. Ditarët janë të tmerrshëm”. 

Herzli vdiq në korrik të vitit 1904. Në tetor 

të të njëjtit vit Jewish Quarterly Review i publikoi 

rezultatet e hulumtimeve detajore të antisemitizmit 

dhe sionizmit të cilat i bëri shkencëtari anglo-

hebraik, Lucein Wolfi. Ai erdhi në përfundim se 

„tashmë ekzistojnë shenja mjaft të shprehura të 

rënies së antisemitizmit të organizuar... edhe atë 

përkundër faktit se çështja e asimilimit edhe më tej 

paraqet vështirësi”. Megjithatë, ai shtoi se 

propaganda sioniste „me siguri do t’u japë fuqi 

jetësore intrigave antisemite, të cilat, përndryshe, do 

të duhej patjetër të shkojnë drejt uljes”. „Pra, të 

përfundojmë, rreziku karakteristik nga sionizmi 

qëndron në faktin se ai është aleat natyror dhe i 

përhershëm i antisemitizmit dhe arsyetim i tij më i 

fortë”. 

Pas krijimit të shtetit Izrael, në vitin 1948, 

racizmi i sionizmit politik iu ka sjellë dëm jo vetëm 

hebrenjve të tërë botës, por, gjithashtu, dhe para së 

gjithash, popullit palestinez, ekzistencën politike të 

të cilit sionizmi e mohon plotësisht. 

Rrethi i ri i problemeve në lidhje me 

sionizmin politik përbëhet nga pyetja se si të 

krijohet shumica hebreje në vendin e banuar me 

bashkësinë autoktone arabe palestineze? 

Sionizmi politik është përgjigjur në pytjen e 

shtruar me të vetmen zgjidhje që ka mund të dalë 

nga programi kolonialist - me themelimin e 

kolonive të ardhacakëve, duke përzënë palestinezët 

dhe duke mbështetur emigrimet hebreje. 

Përzënia e palestinezëve dhe uzurpimi i 

tokës së tyre ka qenë ndërmarrje e planifikuar dhe 

sistematike. Shefi i fondit nacional hebraik, 

përgjegjës për marrjen e tokës në Palestinë, Joseph 

Weitz, ka shkruar në vitin 1940: 

„Duke biseduar në mes nesh, është e qartë se 

në këtë tokë nuk ka vend për të dy popujt... Zgjidhje 

është vetëm Izraeli Eretz, bile Izraeli Perëndimor, 

pa arabë, e rrugëdalje e veteme është shpërngulja e 

arabëve të këtushëm nëpër vendet fqinje; të gjithë 

duhet shpërngulur - asnjë fshat, asnjë fis nuk duhet 

lënë. Shpërnguljet duhet orientuar në drejtim të 

Irakut, Sirisë, po bile edhe në drejtim të 

Transjordanisë... Vetëm pas shpërnguljes së tyre kjo 

tokë do të jetë në gjendje të absorbojë miliona prej 

vëllezërve tonë”.  

Ky program është formuluar para se edhe të 

ketë lindur shteti Izrael. Sa i përket realizimit të tij 

në planin politik dhe ekonomik, ai plotësisht 

përputhet me definicionin të cilin në nëntor të vitit 

1980 e ka dhënë prof. Israel Shahaku, nga 

Universiteti Hebraik në Jerusalem, më parë kryetar i 

ligës izraelite për të drejtat e njeriut: „Në të vërtetë, 

shtetin Izrael e kanë krijuar njerëzit të cilët nuk 

kanë qenë të vetëdijshëm për të drejtat e popujve 

joperëndimorë... Ata nuk kanë absolutisht kurrfarë 

kuptimi për drejtësinë jasht rrethit të vet”. Qëndrimi 

dominant, sipas fjalëve të tij, ka qenë 

„fundamentalisht racist” me „racizëm të kombinuar. 
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Së pari racizmi hebraik, e pastaj racizmi 

perëndimor: ndjenjë e superioritetit perëndimor që 

tash nuk është aq e shprehur sikur para katërdhjetë 

ose pesëdhjetë vjetësh”. Ky racizëm ka fituar 

„shpejtësi mjaft të fuqishme” në mes viteve 1974 

dhe 1980, në periudhën në të cilën është 

karakteristike ngritja e „ideologjisë mistike” dhe 

„ndihma e madhe financiare e SHBA-ve, gjë që 

plotësisht i ka ndryshuar dimensionet e tij”.  

Bën efekt të çuditshëm pohimi i 

propagandës sioniste se shteti Izrael paraqet 

„demokracinë e vetme në Lindjen e Afërt”. Para 

kësaj thirret në argumentin se opozita mund të dalë 

në mediume po bile edhe në rrugë. 

Për hir të së vërtetës, duhet thënë se 

kundërshtarët guximtarë të racizmit të shtetit Izrael 

siç janë: prof. Israel Shahaku, avokati Felicie 

Langeri, i dërguari në Kneset, Shulamit Aloni, Uri 

Avneri, gjeneral Peledi, prof. Leibowitz dhe disa të 

tjerë - për fat të keq shumë të paktë, vërtet arrinë që 

me mjaft guxim dhe përkundër kërcënimeve dhe 

represaljeve t’iu kundërvihen parimeve të sionizmit 

politik dhe praktikës e cila prej tyre rrjedhë dhe 

publikisht dëshmohet. Megjithatë, nuk duhet 

harruar kurrë se kjo liri tolerohet vetëm përbrenda 

„establishmentit” hebraik. Demokracia izraelite 

nënkupton diskriminimin fundamental, gjë që, në 

realitet, ndodh me të gjitha shtetet e tjera 

kolonialiste në të cilat ekziston vetëm pushteti i 

„njeriut të bardhë”. Kjo „demokraci” e çuditshme 

izraelite mund të krahasohet me atë demokraci 

amerikane e cila në Deklaratën e saj për pavarësi ka 

proklamuar barazinë e të gjithë njerëzve, mirëpo, 

prapseprapë, një shekull të tërë e ka mbështetur 

robërimin e zezakëve, duke e quajtur në mënyrë 

delikate „institucion i veçantë”, por ka nxitur edhe 

përndjekjen e indianëve, të cilët janë vrarë dhe janë 

përzënë me qëllim që të merret toka e tyre. Izraeli 

vërtet është shtet demokratik, por jo edhe për 

„zezakët” dhe „indianët” e këtij shteti në të cilët 

çuditërisht aludojnë ligjet themelore të Izraelit si 

„populatë johebraike”, me çka nënkuptohen 

palestinezët, edhe muslimanët edhe të krishterët. 

Do t’i numërojmë vetëm aspektet më të 

shprehura të politikës izraelite të apartheidit, sepse i 

përkasin statusit personal dhe fitmit të të drejtës në 

pronën tokësore. 

a) Statusi personal. Librin të cilin e ka 

shkruar me mjaft saktësi sionisti i flaktë, prof. 

Claude Kleini, shef i institutit për të drejtën 

komparative të Universitetit Hebraik ne Jerusalem, 

shpjegon shumë gjëra edhe atë para së gjithash me 

titullin e vet: Le Caractere jif de l’Etat d’Israel.  

Përkundër mohimit të autorit, por falë rigorozitetit 

të argumentimit të tij, nga libri në mënyrë të 

pashmangshme del në shesh natyra raciste e shtetit 

Izrael. 

1) „Shteti zyrtarisht e pranon doktrinën e 

sionizmit”.  Këtë pohim prof. Kleini e arsyeton me 

faktin se me antë të tre ligjeve iu jepet „status i 

veçantë” organizatave sioniste në Izrael. Ligji i parë 

prej tyre (5713-1952) ka të bëjë me Organizatën 

botërore sioniste dhe me Agjencinë hebraike. Autori 

vë në pah se me këtë ligj nuk vehet „lidhja ligjore 

në mes... hebrenjve të cilët nuk jetojnë në Izrael dhe 

shtetit. Lidhja e tillë ligjore mund të bëhet vetëm me 

veprimin e dëshirës personale, ashtu siç është, të 

themi, vendosja në Izrael”.  Mirëpo, drejtuesi 

eminent është më i matur kur është në pyetje fakti 

se Organizata botërore sioniste dhe Agjencia 

hebraike, si institucione, janë të lidhura në mënyrë 

organizative dhe juridikisht për shtetin Izrael edhe 

pse veprojnë në të gjitha vendet e botës. 

Sikur kasha katolike ose partia komuniste të 

kishin proklamuar lidhje të tilla juridike, shtetërore 

me Vatikanin ose me pushtetin sovjetik, ato me 

siguri dhe me të drejtë do të shpalleshin jolegjitime, 

„agjentura të fuqive të huaja”, të paautorizuara për 

të mbledhur mjete në dobi të shtetit të vet. Shkurt 

thënë, „statusi i veçantë” me të cilin konstatohet 

lidhja juridike dhe shtetërore midis këtyre 

institucioneve dhe shtetit Izrael e aktivizon çështjen 

e cila në esencë ka rëndësi politike dhe juridike. 

Fakti se legjitimiteti i Organizatës botërore sioniste 
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dhe Agjencisë hebraike nuk vehet në pyetje, nga 

vetvetiu paraqet të vetmin privilegj dhe përjashtim. 

Dy ligjet e tjerë të cilët  Kleini i ndanë i 

përkasin Keren Kayemetit (fond nacional hebraik; 

ligj i miratuar më 23 nëntor 1953) dhe Keren 

Hayesodit (fond për rekonstruim; ligj i votuar më 10 

janar 1956). „Këto dy ligje”, shkruan prof. Kleini,  

„kanë mundësuar transformimin e këtyre fondeve 

për të realizuar dofarë privilegje”. Duke mos i 

numëruar ato privilegje, ai vetëm në formë 

„vërejtjeje” përmend se „tokat në pronësi të fondit 

nacional hebraik janë shpallur toka të Izraelit”  dhe 

njëri prej ligjeve themelorë proklamon 

„patjetërsueshmërinë e këtyre pronave”. Fjala është 

për njërin prej katër „ligjeve themelorë” - 

elementeve të kushtetutës së ardhshme, e cila ende 

nuk është sjellë në Izrael bile as pas 45 vjetëvë prej 

themelimit të shtetit. Ligjet në fjalë janë sjellë në 

vitin 1960. Është fatkeqësi që ky jurist i 

mrekullueshëm me kujdesin e tij të zakonshëm për 

saktësi nuk jep kurrfarë komenti për 

„patjetërsueshmërinë” e caktuar. Ai bile nuk 

përcakton as se me të nënkuptohet një pjesë toke të 

cilën (me anë të blerjes) e ka „shpëtuar” fondi 

nacional hebraik me qëllim që të bëhet pronë 

„hebreje” dhe të mos i shitet ose të mos i jepet me 

qira për ta punuar johebraikut.  

A mund të mohohet në ndonjë mënyrë 

diskriminimi racist që është karakteristik për këtë 

ligj themelor? 

Vazhdojmë me leximin mësimor të veprës 

së prof. Kleinit,  në të cilën komentohet Ligji mbi 

kthimin, ligji i cili është „kurorë e të arriturave 

sioniste”. Në fillim të debatit, me të cilin ky ligj 

njëzërit u miratua në Kneset, Ben-Gurioni me 5 

korrik të vitit 1950 ka deklaruar se shteti Izrael „nuk 

është shtet hebraik vetëm në bazë të faktit se 

hebrenjtë përbëjnë shumicën e popullatës së tij. Ai 

është shteti i hebrenjve kudo qofshin ata dhe i secilit 

hebre që atë e dëshiron”.  

Duke analizuar pasojat e një ligji të këtillë, 

Kleini parashtron pyetjen: „Ndonëse hebrenjtë 

përbëjnë pjesën më të madhe të popullatës së 

Izraelit, popullata e shtetit nuk është tërësisht 

hebreje, sepse në të jeton një numër i 

konsiderueshëm i pakicës johebreje, të cilën më 

tepër e përbëjnë arabët dhe druzët. Problemi i cili 

paraqitet mund të definohet në këtë mënyrë: Deri në 

çfarë mase një ligj siç është Ligji mbi kthimin, i cili 

e favorizon vetëm emigrimin e njërës popullatë (të 

definuar sipas përkatësisë së ndonjë bashkësie fetare 

dhe etnike) sipas esencës së vet është 

diskriminues?”  

Për autorin ka rëndësi të veçantë pyetja se a 

thua konventa ndërkombëtare për eliminimin e të 

gjitha formave të diskriminimit racor (e cila më 21 

dhjetor të vitit 1965 është miratuar në Kuvendin 

Suprem të UN) është zbatuar edhe në Ligjin mbi 

kthim. Duke shfrytëzuar dialektikën, për të cilën e 

lëmë të lirë lexuesin që vetë të gjykojë, bie 

përfundim me një distinkcion mjaft subtil. Kur është 

fjala për mosdiskriminim „kurfarë mase nuk guxon 

të ndërmirret kundër cilitdo grupi të caktuar qoftë. 

Ligji mbi kthim është miratuar në favor të hebrenjve 

të cilët dëshirojnë ta popullëzojnë Izraelin: ai nuk 

është drejtur kundër ndonjë grupi ose nacionaliteti. 

Ligji i tillë nuk mund të trajtohet si ligj 

diskriminues”.  

Për të mirën e lexuesit, i cili është në rrezik 

që të habitet ose të mbetet i hutuar me një logjikë të 

tillë, e cila mund të quhet vetëm paturpësi dhe me të 

cilën dëshirohet të thuhet se të gjithë qytetarët janë 

të barabartë vetëm se disa janë pak më tepër të 

barabartë se të tjerët, do të japim një ilustrim 

konkret të situatës së krijuar me Ligjin mbi kthim. 

Për ata të cilët nuk mund të shërbehen me këtë ligj 

është caktuar Ligji mbi nacionalitetet (No. 5712-

1952). Ai i përket (nen. 3) „secilit individ i cili 

drejtpërdrejtë para themelimit të shtetit Izrael ka 

qenë shtetas palestinez dhe nuk është bërë izraelit 

në bazë të nenit 2”. Personat me të cilët ka të bëjë 

ky përshkrim (dhe të cilët trajtohen si njerëz që 

„kurrë më parë nuk kanë pasur shtetësi”, do të thotë, 

të cilët janë trashëgimtarë pa shtet) duhet patjetër të 

argumentojnë se kanë jetuar në vend në filan e filan 
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periudhën, gjë e cila shpesh herë është e 

pamundshme të dokumentohet, sepse dokumentet 

relevante janë zhdukur gjatë luftës dhe terrorit që e 

ka përcjellë themelimin e shtetit sionist. Po qe se 

argumentimi nuk është i mundshëm, atëherë 

individi, për t’u bërë qytetar i Izraelit, duhet të 

ndjek rrugën e „natyralizimit”, e cila, për shembull, 

kërkon deridiku njohjen e gjuhës hebreje. Pas kësaj, 

ministri i punëve të brendshme, „po qe se një gjë të 

tillë e konsideron të dobishme”, zbatuesit ose ia 

lejon ose ia refuzon shtetësinë izraelite. Shkurt, 

hebreu prej Patagonie bëhet qytetar izraelit sapo 

zbret nga aeroplani në aeroportin e Tel-Avivit, 

kurse palestinezi, i lindur në Palestinë prej 

prindërve palestinezë, mund të trajtohet si njeri pa 

shtet. Ajo me çka kemi të bëjmë këtu nuk është 

diskrimin racor kundër palestinezëve por vetëm 

masë në favor të hebrenjve! 

Ky apartheid i njëjtë, i cili zbatohet në 

marrjen e shtetësisë është në fuqi edhe kur është në 

pyetje e drejta e vendbanimit dhe martesës. 

Qytete të tëra, siç janë Nazarethi i Epërm 

dhe Carmieli (në Verilindje të Haifes), janë ndërtuar 

në tokën që i ka takuar fondit nacional hebraik, 

„ndodhen jasht kufijve të sektorit të rezervuar për 

johebrenjë”. Gazeta ditore Ha’aretz më 18 prill të 

vitit 1972, botoi intervistën me sekretarin e këshillit 

të punëtorëve në Carmiel, Mosha Prishmorein, i cili 

thotë: „Ne dëshirojmë që vetëm hebrenjtë të jetojnë 

dhe punojnë këtu”. I bëhet vërejtje se ka edhe arabë 

që punojnë atje. Ai përgjigjet: „Po, por vetëm në 

ndërmarrjet hebreje dhe vetëm si fuqi e punës 

manuele”. Zëvendësi i tij Rahl Tiroschi shton: „Po 

qe se u lejojmë që të jetojnë këtu, do ta pengojnë 

qëllimin tonë, judaizimin e Galilesë”. A nuk 

nënkuptohet nga kjo se johebrenjve u është ndaluar 

të jetojnë në disa vende të caktuara? Sipas prof. 

Kleinit, kjo nuk do të nënkuptonte diskriminimin 

racor kundër palestinezëve, por vetëm masën në 

dobi të hebrenjve. 

Mund të sjellim edhe shumë shembuj të 

apartheidit, i cili është ende në fuqi në shtetin Izrael, 

me të cilët plotësisht do të arsyetohej rezoluta nr. 

2279 (XXX), e votuar më 10 nëntor 1975 në 

Kuvendin Suprem të UN: „Sionizmi është formë e 

racizmit dhe diskriminimit racor”. 

Këtij racizmi themelor, i cili sa është 

karakteristik për sionizmin politik po aq është edhe 

për çdo kolonializëm, i është vënë edhe maska 

pseudoteologjike e cila është specifikë e sionizmit 

politik. 

Kështu, për shembull, në të gjitha çështjet që 

i përkasin statusit personal në shtetin Izrael racizmi 

potencon tutorinë priftërore e cila i jep „bazë” 

fetare. Kjo posaçërisht hetohet në ligjet mbi 

martesën. 

Me ligjin nr. 5713 të vitit 1953 për gjyqet 

rabine konstatohet: „Neni 1: Çështjet martesore dhe 

shkurorëzimet e hebrenjve në Izrael, me kusht që të 

kenë shtetësi izraelite ose të jenë të vendosur në 

këtë shtet, do të jenë ekskluzivisht në kompetencë të 

gjyqeve rabine. Neni 2: Kurorëzimet dhe 

shkurorëzimet e hebrenjve të Izraelit do të kryhen 

në pajtim me ligjin fetar hebraik”. 

Pra, nuk ka martesë qytetare për hebrenjtë 

në Izrael. Ja vetëm një shembull të pasojave të 

gjithëfuqisë së rabinit në këtë drejtim: Hebreu me 

emrin Cohen nuk ka të drejtë të martohet me gruan 

e shkurorëzuar (sepse cohenët, pasardhës të vëllait 

të Moisiut, Aronit, kanë kryer detyra priftërore në 

Tempull). Kjo ndalesë rabine mund të tejkalohet 

vetëm me procedurë të komplikuar dhe vendim të 

Gjyqit Suprem.  Një shembull tjetër: Vejusha pa 

fëmijë sërish mund të martohet vetëm për kunatin e 

vet në qoftë se ai pranon të martohet me të ose në 

qoftë se gjyqi rabin ia lejon chalitzin i cili e liron 

nga kryerja e detyrës së tillë. 

Në konkludimin tjetër të Kleinit thuhet: „Në 

praktikë është shumë e qartë vlera e këtij ligji: në 

Izrael ligji e pamundëson martesën ndërmjet 

hebrenjve dhe johebrenjve”.  
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Racizmi dhe teokracia këtu janë të lidhur 

pandashmërisht me pyetjen qenësore, do të thotë, 

me përcaktimin e hebrenjve. Kush është „hebre”? 

Ligji shtetëror në këtë pyetje përgjigjet kështu 

(udhëzimet prej 10 janarit 1960): „Në rubrikat e 

dokumenteve identifikuese, „religjioni” dhe „grupi 

etnik”, personi do të regjistrohet si hebre në qoftë se 

nëna e tij është hebreje dhe në qoftë se nuk i takon 

ndonjë religjioni tjetër ose në qoftë se është i 

konvertuar në besimin hebraik në pajtim me Halak-

hahun”. 

Ky definicion nënkupton vështirësi të 

mëdha, të cilat prof. Kleini i paraqet krejtësisht 

haptazi. Para së gjithash, „judaizmi nuk është 

religjion i cili e favorizon konvertimin”.  Vërtet, në 

kohën tonë konvertimet janë skajshmërisht të rralla. 

Mbetet, do të thotë, kriteriumi etnik: „Për 

hebrenjtë”, thotë Kleini, „nocionet e religjionit dhe 

të prejardhjes etnike janë identikë”.  Megjithatë, 

problemi me të nuk zgjidhet. „Vërtetimi i 

përkatësisë hebreje sipas linjës femërore nuk është 

zgjidhje plotësisht e kënaqshme. Që ajo të kuptohet, 

duhet pasur në mend se ajo nënkupton lëvizjen 

mbrapa sipas nënës, gjyshes, stërgjyshes etj.”  Ja, 

pra, ilustrime konkrete. Kemi përmendur se sipas 

ligjit të shtetit Izrael që është në fuqi mbreti 

Solomon nuk do të ishte hebre, sepse nëna e tij ka 

qenë hetiçanase, e as mbreti Savle, sepse nëna e tij 

ka qenë nga fisi i kanitëve. Mirëpo, observimi i 

padyshueshëm logjik i prof. Kleinit tregon se as 

mbreti David eventualisht nuk do të mund të 

konsiderohej hebre, sepse stërgjyshja e tij ka qenë 

maobiqanase. Po qe se ai konsiderohet pasardhës i 

saj sipas linjës femërore, nuk mund të jetë hebre, e 

po qe se shkohet sipas linjës mashkullore, martesa e 

asnjërit prej kolosëve të përmendur nuk do të ishte 

legjitime në shtetin e sotshëm Izrael. Fatkeqësisht, 

kjo tashmë nuk është vetëm shaka. Prof. Kleini 

konkludon: „Zgjidhje për këtë problem vërtet nuk 

ekziston. Plotësisht është e mundshme që një ditë 

definicioni i këtillë të shkaktojë probleme të cilët do 

të përfundojnë në gjyq, por deri tash juristët 

izraelitë nuk kanë pasur raste të natyrës së tillë”.  

Definicioni i formuluar në këtë mënyrë 

sërish do të shkaktojë telashe në jetën e përditshme. 

Po qe se konstatohet se gjyshja e ndonjë izraeliti 

nuk ka qenë hebreje, administrata ka të drejtë që 

regjistrimin e tij ku thuhet „hebre” ta ndryshojë në 

„johebre”, me ç’rast nuk do të mund të martohet me 

hebreje në Izrael, vetëm nëse nuk i nënshtrohet 

konvertimit. Në kohën e rastit të zonjës Shalit, në 

vitin 1970, kur një officer i marinës u martua me një 

skotlandeze, e cila nuk ishte hebreje, zonja Golda 

Meir, kur arriti rasti i saj në Gjyqin Suprem, 

publikisht e thirri zonjën Shalit dhe gratë tjera që 

kanë qenë në një situatë të ngjashme që t’i 

nështrohen ceremonisë së konvertimit. 

Natyra raciste dhe kolonialiste e sionizmit 

nuk manifestohet vetëm në statusin personal, por 

edhe në uzurpimin e tokës. 

Sionizmi që moti si dhe sot e kësaj dite e 

mohon ekzistimin e palestinezëve me parullën për 

„tokën pa popull për njerëzit pa tokkë” dhe me 

legjendën mbi shkretëtirat të cilat, kur ndodhen në 

„duart e vërteta”, sjellin lulëzim dhe tokën e bëjnë 

të mrekullueshme. 

Në sferën ekonomike Izraeli nuk paraqet 

ndonjë „mrekulli”.  

Kur është në pyetje „mosekzistimi” i 

palestinezëve, njeriu, në rastin më të mirë, mund të 

mbetet vetëm i hutuar nga shpejtësia me të cilën një 

popull e përzë dhe e tranferon popullin tjetër, por 

hiç më pak nuk do ta hutojë as shpejtësia e proçesit 

të robërimit me të cilën pronësia e tokës kalon prej 

duarve të njërit në duart e tjetrit. Mirëpo, as këtu 

nuk ndodh „mrekulli”: ky është vetëm 

implementimi i planit të shpronësimit sistematik i 

cili është përpunuar mirë qysh para krijimit të 

Izraelit, si një instrument bazor i politikës 

kolonialiste të sionizmit politik. 

Theodor Herzli në ditarin e 12 qershorit të 

vitit 1895 ka shkruar: 
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„Duhet ta marrim shkallërisht pronësinë e 

pronave private të cilat na janë ndarë neve. Do të 

përpiqemi që popullatës së varfëruar në heshtje t’ia 

humbim gjurmët përtej kufirit duke iu siguruar 

punësim në shtetet tranzitore dhe duke ua marrë atë 

të drejtë në shtetin tonë. Edhe procesi i shpronësimit 

dhe përzënies së të varfërve duhet të bëhet me 

kujdes dhe në mënyrë diskrete.  

Programi i shpronësimit është zbatuar në 

mënyrë sistematike (në mungesë të „diskrecionit”) 

që nga momenti kur sionistët i morën në duart e 

veta mjetet për realizimin e dhunshëm të planit për 

grabitjen e tokës. 

Etapa e parë ka pasur karakteristika të 

kolonializmit klasik. Fjala është për shfrytëzimin e 

fuqisë lokale të punës sipas metodës së baronit 

Edward Rothschild. Si në Algjeri, ku e ka 

eksploatuar fuqinë e lirë të punës së fshatarëve në 

vreshtat e tij, në atë mënyrë, vetëm duke i zgjeruar 

fushat e veprimtarisë së vet, edhe në vreshtat 

palestineze ka vazhduar të shfrytëzojë fuqinë e 

punës së arabëve, këtu, në realitet, të disa rabëve 

tjerë, pra, të palestinezëve. 

U bë kthesë kur, pas disfatës së revolucionit 

rus në vitin 1905, arriti vala e re e të shpërngulurve. 

Këta dezertorë, në vend që të vazhdojnë luftën aty 

në vend me revolucionarët e tjerë rusë, ata prej 

vendit të revolucionit të dështuar futën në Palestinë 

një „socializëm” të çuditshëm sionist. Themeluan 

kooperativa zanatçinjsh dhe ferma kolektive 

bujqësore, duke i shtyrë fshatarët palestinezë me 

qëllim të vënise së ekonomisë mbi baza të klasës 

punëtore hebreje. Ata prej tipit klasik të 

kolonializmit, të cilin e kanë praktikuar britanikët 

dhe francezët, kanë kaluar në kolonializmin e 

popullëzimit. Kjo nënkupton pranimin e logjikës së 

sionizmit politik e cila ka shtërnguar vërshimin e 

ardhacakëve. Për ta është dashur të sigurohet tokë 

dhe punë, duke mos punuar (siç thotë prof. Kleini) 

asgjë kundër askujt. Që nga ai moment detyrë 

kryesore ka qenë të ndërrohet populli palestinez me 

një popull tjetër dhe, natyrisht, atij t’i grabitet toka. 

Të përkujtojmë se në kohën e sjelljes së 

deklaratës së Balfourit sionistët kanë poseduar 

vetëm 2.5 përqind të tokës, në kohën e votimit të 

vendimit për ndarje, vetëm 6.5 përqind, kurse në 

vitin 1982 ata tashmë kanë poseduar 93 përqind të 

tokës. 

Në vitin 1930 dr. A. Ruppini, ekspert i 

agjencisë hebraike për bujqësi dhe ekonomi, ka 

vënë këtë parim: 

Toka është më qenësorja për popullëzimin e 

Palestinës. Pasi që në Palestinë gati më nuk ka tokë 

të punueshme dhe të lirë, ne duhet, kur të blejmë 

tokë edhe ta popullëzojmë, pra, t’i përzëmë 

fshatarët të cilët e kanë punuar më parë, qofshin ata 

pronarët ose blerësit e saj. 

Veprimet procedurale që janë zbatuar në 

shpronësimin e popullatës vendase bëjnë pjesë në 

kolonializmin më të pamëshirshëm të shijes raciste, 

i cili në krahasim me sionizmin është ende më i 

shprehur. 

Pika nismëtare e operacionit të madh të 

quajtur plaçkitjet ka qenë themelimi i fondit 

nacional hebraik në vitin 1901, i cili në krahasim 

me institucionet e ngjashme të kolonializmave tjerë 

është veçuar me atë se „e ka mbrojtur rishitjen dhe 

dhënien e tokës së marrë me qira johebrenjve”. 

Politika agrare e prijësve izraelitë, në 

realitet, ka qenë plaçkitja dhe shpronësimi i 

planifikuar i fshatarëve arabë. Rregullorja e vitit 

1943 për shpronësim me qëllim të interesit publik 

është trashëguar nga periudha e mandatit britanik. 

Kjo rregullore, vetvetiu e vyeshme, shpërdorohet 

kur zbatohet në mënyrë diskriminuese. Për 

shembull, në vitin 1962 pronarëve në Deir el-Arad, 

Nabel dhe Be’neh u janë marrë 500 hektarë tokë, 

kurse „interesi publik” ka qenë ndërtimi i qytetit 

Camiel, i rezervuar vetëm për hebrenjtë. 

Janë shfrytëzuar edhe ligjet në rastet e 

nevojshme, të cilët i kanë miratuar britanikët në 

vitin 1945, e të cilët njësoj kanë pasur të bëjnë edhe 
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me hebrenjtë edhe me arabët. Ligji nr. 124 i jep 

komandantit ushtarak autorizim - për nevoja sigurie 

- t’i suspendojë të gjitha të drejtat e qytetarëve, duke 

përfshirë edhe lirinë e lëvizjes. Mjafton që ushtria ta 

shpallë ndonjë zonë të ndaluar „për shkaqe sigurie” 

dhe arabit t’i pamundësohet shkuarja deri te fushat e 

tij pa lejen e komandantit ushtarak. Po qe se ai nuk 

arrin të marrë lejen e nevojshme, fushat e tij 

shpallen të papunueshme dhe Ministria e bujqësisë 

mund t’i „zaptojë që ta sigurojë punimin e tyre”. 

Kur në vitin 1945 Britania solli ligje mjaft 

rigoroze kolonialiste për të luftuar kundër 

terrorizmit hebraik, juristi Bernard (Dov) Josephi, 

duke protestuar kundër sistemit të njohur si letters 

de sachet (letra sekrete mbretërore me të cilat 

urdhërohet përndjekja ose burgosja e disa personave 

- vër. e përkth.), ka thënë: „A duhet të gjithë të biem 

viktimë e terrorizmit zyrtar?... Qytetari nuk ka 

mënyrë se si të mbrohet nga burgu i përjetshëm që 

mund t’i caktohet edhe pa gjykim... Administrata ka 

fuqi të pakufishme që sipas dëshirës së vet t’i 

ndjekë njerëzit... Nuk ka nevojë të bësh ndonjë 

shkelje të ligjit sepse vendimi që sillet në ndonjë 

zyrë është plotësisht i mjaftueshëm…” Bernard 

(Dov) Josephi në fjalë, kur u bë ministër i drejtësisë 

në Izrael, u dasht patjetër t’i vë në fuqi ato ligje të 

njëjta kundër arabëve. 

Fjalët e J. Shapiroit të drejtuara kundër 

këtyre ligjeve më 7 shkurt të vitit 1946 në mitingun 

protestues të Tel-Avivit (të përcjella në Hapraklit në 

shkurt të të të njëjtit vit, fq. 58-64) kanë qenë ende 

më të ashpra: „Sistemi i cili është instaluar në 

Palestinë pas sjelljes së Ligjit për mbrojtje nuk i 

ngjanë asnjë sistemi tjetër në asnjë shtet të 

qytetëruar; ligje të tillë nuk ka pasur madje as në 

Gjermaninë naciste”. I njëjti person, kur është 

emëruar prokuror publik e më vonë edhe ministër i 

drejtësisë, ligjet e kritikuar i ka vënë në fuqi kundër 

arabëve. Që të arsyetohet edhe më tej zbatimi i të 

gjitha këtyre ligjeve tmerruese, prej vitit 1948 e deri 

më sot në Izrael kurrë nuk është hequr gjendja e 

rrezikshme. 

Më 25 janar 1972 Shimon Peresi në Davar 

ka shkruar: „Zbatimi i ligjit nr. 125, me të cilin 

themelohet administrata ushtarake, është vazhdim i 

drejtpërdrejtë i luftës për selitjen hebraike në 

Palestinë dhe për emigrimin hebraik”. 

Urdhëresa për tokën e lënë ugar, e cila është 

sjellë më 1948 e është plotësuar më 1949, shkon në 

të njëjtin drejtim, por më pak tërthorazi. Ministri i 

bujqësisë, bile edhe duke mos kërkuar arsye në 

„interesin publik” ose në „sigurinë ushtarake” mund 

të rekuizojë çdo tokë të lënë. Egzodusi i popullatës 

arabe me përmasa të gjera, si pasojë e terrorit në 

stilin e Deir Yasinit më 1948, Kafër Kasemit më 29 

tetor 1956, ose pogromit të „njësitit 101”, kreator 

ideor i të cilit ka qenë Moshe Dayani e realizues 

shumëvjeçar i tij Ariel Sharoni, ka „liruar” territore 

të gjera të cilat, pasi janë pastruar nga pronarët dhe 

punëtorët arabë, u janë dhënë në shfrytëzim 

ardhacakëve hebrenj. 

Mekanizmi i shpronësimit të fshatarëve 

është plotësuar me urdhëresën e 30 qershorit të vitit 

1948; me dispozitën për pasurinë e atyre që 

„mungojnë” ( të 15 nëntorit 1948); me ligjin për 

tokën e atyre që „mungojnë” ( të 14 marsit 1950); 

me ligjin për fitim e tokës (të 13 marsit 1953) dhe 

me tërë arsenalin e masave që është dashur, duke i 

detyruar arabët që ta lëshojnë vendin dhe duke 

instaluar vendbanime hebreje në të, të arsyetojnë 

plaçkitjet dhe grabitjet. Kjo është tema të cilën e 

shqyrton Nathan Weistock në librin Le Sionisme 

contre Israel.  

Që të shlyhej edhe përkujtimi në ekzistimin 

e popullit bujqësor palestinez dhe t’i jepet 

autenticitet mitit mbi „shkretëtirën”, janë zhdukur 

katundet arabe së bashku me shtëpitë, selishtat po 

bile edhe me vorret dhe vorrezat. Prof. Israel 

Shahaku në vitin 1975 ka bërë regjistrimin e 385 

katundeve arabe plotësisht të rrafshuara, të 

përmendur nëpër krahina, prej gjithësejt 475 

katundeve, sa ka psur në vitin 1948. 

Ndërtimi i vendbanimeve izraelite në bregun 

perëndimot vazhdon me një intenzitet të veçantë 
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prej vitit 1979, kurse për nder të traditës më klasike 

kolonialiste, janë vendosur, natyrisht, të 

armatosurit. 

Rezultat i dëbimit të rreth 1.5 milion 

palestinezë dhe të krejt asaj që ka përcjellë dëbimin 

e tyre është fakti se përqindja e „tokës hebreje” në 

Palestinë, siç e quajnë zyrtarët e fondit nacional 

hebraik, nga shifra prej 6.5 përqind në vitin 1947 

sot është rritur në 93 përqind nga territori i 

përgjithshëm shtetëror. Prej saj 75 përqind i takon 

shtetit, kurse 14 përqind fondit nacional hebraik. 

Mbasi e sqaruam qëndrimin e politikës 

kolonialiste dhe raciste të sionizmit politik ndaj 

statusit personal dhe pronësisë së tokës, nuk është 

vështirë të vlerësohet se çka nënkuptojnë liderët 

izraelitë me fjalën „autonomi” për të cilën bën fjalë 

Begini. Kjo fjalë me të vërtetë nënkupton 

vazhdimin e kryerjes së anketimit si të politikës së 

sionizmit politik. 

Pyetja e parë e cila parashtrohet është se me 

kë prijësit izraelitë do të mund të bisedonin. Me 

OÇP-në? Nuk vjen parasysh. Me përfaqësuesit e 

zgjedhur të popullit? Qeveria izraelite të gjithë i ka 

shkarkuar nga pozita. 

Do të sjellim rrjedhën e shembujve kryesorë 

të kësaj autonomie të karikaturuar. Më 3 maj të vitit 

1979 Begini ia ekspozoi komitetit prej 11 anëtarësh 

planin e autonomisë administrative. Më 18 maj 

komiteti e miratoi, kurse më 21 maj qeveria 

definitivisht e konfirmoi planin. Plani përbëhej nga 

regjistri i parimeve me të cilët vetëdijësohet politika 

aneksioniste dhe ekspansioniste e entitetit sionist. 

Me këtë plan është precizuar se, pas periudhës 

kalimtare të caktuar prej pesë vjetësh për të 

realizuar autonominë administrative, Izraeli do të 

kërkojë gjoja „të drejtën e suverenitetit” të vet mbi 

bregun perëndimor dhe rrypin e Gazës. Ky parim i 

ndriçon të gjitha parimet e tjera. „Vendbanimet 

hebreje dhe banorët hebrenj do t’i nënshtrohen ligjit 

izraelit dhe administratës izraelite. „E drejta” që të 

vazhdohet popullëzimi në „zonat e vënë nën 

regjimin e autonomisë do të jetë e garantuar: tokat 

në pronësi të Qeverisë dhe tokat e papunuara”  do 

t’i mbajnë forcat okupuese. Shteti sionist do të jetë 

përgjegjës për planifikimin e shfrytëzimit të 

resurseve të ujit dhe vetëm do të konsultohet me 

këshillin administrativ. Forcat e tij të armatosura 

„do të stacionohen në pikat e caktuara të zonës të 

cilat janë në kompetencë të regjimit autonom”, 

kurse „forcat e sigurimit do të jenë përgjegjëse për 

sigurimin e brendshëm” të territoreve të okupuara. 

Kur është fjala për këshillin administrativ, plani 

qeveritar parasheh që „administrata ushtarake të 

delegojë përfaqësuesit e vet në pushtetin autonom. 

Me anë të bisedimeve do të caktohet numri i 

anëtarëve të cilët do të zgjedhen në këshillin 

administrativ si dhe numri i ministrive që do të jenë 

në kompetencë të tij”. Në aneks-planin thuhet se 

liderët sionistë kurrë nuk do të lejojnë krijimin e 

shtetit palestinez në bregun perëndimor dhe në 

Gazë.  

Qeveria njëzërit ka vendosur që ky plan, i 

quajtur „Parimet e autonomisë së plotë 

administrative të banorëve arabë të Judesë, 

Samarisë dhe Gazës dhe emigrantëve të pranishëm 

hebrenj në ato zona”, të jetë platformë e 

delegacionit izraelit në bisedime për autonomi. Për 

shkaqe taktizimi plani nuk do t’i prezentohet 

Egjiptit gjatë bisedimeve.  

Porositë e komitetit të obliguar për zbatimin 

e këtij plani janë publikuar në revistën Ha’aretz. 

Plotësonjëset porosive të dhëna më 9 shkurt, kanë 

shpaluar qëllimin që pushtetit autonom t’i 

imponohen restrikcione shtesë. 

Restrikcionet fillojnë tashmë në nivel të 

procedurës për zgjedhjen e këshillit administrativ. 

Asnjë kandidat i gjykuar për kundërshtimin e 

okupacionit nuk mund të vijë parasysh të zgjedhet. 

Kandidatët do të paraqiten në listat individuale pa 

shenja të qarkut elektoral të cilin dëshirojnë ta 

përfaqësojnë. Në planin ekonomik „administrata 

autonome nuk do të jetë e autorizuar të nxjerrë para, 

të themelojë bankën qendrore ose të caktojë tatimin 

e përgjithshëm. Nuk do të ketë autorizim për 
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kontrollimin e importit dhe eksportit as për 

qarkullimin e parave. „Sa i përket sigurimit të 

brendshëm” të burgosurit politikë t’i nënshtrohen 

ligjit izraelit, kurse qeveria e Izraelit të ketë të 

drejtën e vetos për çfarëdo amnestie qoftë”. 

Zaptimi i tokës duhet të bëhet më me 

intenzitet. Për të themeluar kampe dhe zona 

ushtarake të trajnimit, „duhet të rrethohen 727.000 

dynymë tokë”.  Toka është e nevojshme edhe për 

ndërtimin e rrugëve. Në bregun perëndimor do të 

ndërtohen „më se dhjetë autorrugë”, në rrypin e 

Gazës një, ndërsa një do të sillet qyteteve kryesore. 

„Rrjeti i komunikacionit në krahina do të jetë në 

mbikqyrje të ministrisë izraelite për komunikacion. 

Veç kësaj, pushteti okupues do ta furnizojë me ujë 

rrypin e Gazës dhe do ta ruajë të drejtën e 

shfrytëzimit të resurseve të ujit në bregun 

perëndimor”. 

Ja edhe një porosi të komitetit: „Ardhacakët 

do të konstituojnë forca policore lokale dhe do të 

mbajnë armë çdo herë kur janë në lëvizje”.  

Rëndësinë e këtij operacioni në mënyrë të 

mrekullueshme qysh më parë e ka rezymuar revista 

jugoafrikane Die Transvaler, ekspert për çështje të 

diskriminimit racor (apartheidit): „A ka ndonjë 

dallim të vërtetë në mes mënyrës me të cilën populli 

i Izraelit mundohet të mbahet në mesin e popujve 

johebrenj dhe mënyrës me të cilën afrikaneri 

mundohet të mbetet ai çka është?”  

Izraelitët thirren në Bibël kur duan të 

sqarojnë se pse nuk kanë dëshirë që të përzihen me 

popujt e tjerë. Afrikanerët veprojnë njësoj. Edhe 

vetë premieri i Afrikës Jugore, Verwoerdi, e ka 

kuptuar se „hebrenjtë e kanë marrë Izraelin prej 

arabëve pasi që këta kanë jetuar aty më se një mijë 

vjet. Për këtë pajtohem me ta. Izraeli, ashtu si dhe 

Afrika Jugore, është vend i apartheidit”.  

Mbasi i kemi shqyrtuar metodat e sionizmit 

politik në përndjekjen e arabëve, do t’i shqyrtojmë 

edhe metodat me të cilat bëhen përpjekje që 

hebrenjtë të sillen në Izrael. Themi „bëhen 

përpjekje” për shkak se ky tentim ka dështuar. 

Vetëm 18 përqind e hebrenjve të botës jetojnë në 

Izrael, ku sionistët u kanë premtuar „siguri”. 

Hebrenjtë, pas shumë luftërash dhe për shkak të 

paaftësisë së prijësve izraelitë të udhëhequr nga 

doktrina sioniste që në mënyrë paqesore ta 

integrojnë shtetin në mesin e popujve të Lindjes së 

Mesme, sot në asnjë shtet botëror nuk gëzojnë më 

pak siguri se sa në Izrael. Gjendja e këtillë është 

rezultat i politikës e cila lufton që në kohën e 

dekolonizimit në mnyër permanente ta përjetësojë - 

së bashku me Afrikën Jugore - llojin e gjykuar të 

kolonializmi më të papërmirësueshëm. 

Motivi fetar (atë „nacional” edhe të mos e 

përmendim), përkundër legjendës që e përhapë 

sionizmi politik, luan një rol mjaft të dobët në 

„kthimin” në Palestinë. Nuk është në pyetje 

indiferentiteti, por, e kundërta, shkaqet fetare të cilat 

ndodhen në themelet e judaizmit, në parimet e tij 

më të larta. Në Bibël dhe në traditën rabinore 

koekzistojnë shpirti i madh universal, shpirti i 

profetit të mesianizmit (sidomos në pjesën e dytë të 

Librit për Isaiun) dhe shpirti i ngushtë nacional, i 

cili posaçërisht manifestohet në Librin për Joshuin, i 

cili është përplot vrasje dhe shfarosje të urdhëruara 

nga Zotit, gjë që e karakterizon edhe Ezrën edhe 

Nehemiun, libra kushtuar diskriminimit racor dhe 

teokracisë në shërbim të ekskluzivizmit shovinist. 

Sionizmi politik mbështetet në komentimin e 

njëanshëm, selektiv të Biblës i cili i përforcon 

synimet nacionaliste në llogari të shpirtërores së 

judaizmit. 

Theodor Herzli, babai i sionizmit politik, me 

bindje ka qenë ateist, kurse Bibla e ka interesuar 

vetëm aq sa ka mund t’i ofrojë arsyetim për 

politikën e fuqisë. Pjesa më e madhe e rabinëve e 

kanë gjykuar sionizmin politik qysh para se ai të 

paraqitet. Konferenca e Filadelfisë, e mbajtur prej 3 

deri më 6 nëntor të vitit 1896, hapatas i ka 

dëmkosur parimet e sionizmit politik bile para se t’i 

definojë Herzli tezat e tij. Kjo konferencë e 

rabinëve e ka miratuar edhe rezolutën  në të cilën 

është theksuar në mënyrë radikale mospajtimi në 
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mes parimeve universaliste të judaizmit dhe 

parimeve të nacionalizmit sionist. 

Mendimi i shprehur në rezolutë nuk ka 

nënkuptuar se Jerusalemi për ta nuk ka qenë i 

rëndësishëm. „Viti tjetër” i Isaiut „në Jerusalem” 

dhe Dhjata: „Në qoftë se të harrojmë ty, o 

Jerusalem...”, në psalmën 137, janë shpirti i besimit 

hebraik. Megjithatë, rabinët kanë refuzuar që fenë ta 

vënë në shërbim të ndërmarrjeve politike dhe 

universalizmin t’ia nënshtrojnë nacionalizmit. Ata 

Jerusalemin e kanë vënë, siç vepruan Jeremiu dhe 

Isaiu, në epiqendër të premtimit mesian, i cili nuk 

ka pritur krishterizmin për t’iu drejtuar të gjithë 

popujve të botës dhe për të lajmëruar „kthimin” e 

vërtetë - jo kthimin e një bashkësie një vendi të 

caktuar, por kthimin e tërë botës, të gjithë njerëzve 

Mbretërisë së amshueshme Hyjnore, siç lexojmë në 

vargjet e lartësuar të Isaiut. 

Për Jerusalemin janë të lidhur momentet më 

madhështore të tri feve të mëdha të shpalluara. 

Momenti i gatishmërisë së Abrahamit për sakrificë, 

symbol qenësor i besimit që tejkalon çdo arsye e 

moral: mirësi e përbashkët e judaizmit, krishterizmit 

dhe Islamit. Momenti i vdekjes dhe ringjalljes së 

Jezu Krishtit. Momenti i ngritjes së të dërguarit 

Muhammed, pikërisht nga ai vend të cilin edhe 

Kur’ani edhe Bibla e theksojnë si vend ku 

Abrahami ka prezentuar sakrificën dhe të cilin edhe 

muslimanët njësoj e respektojnë si edhe hebrenjtë 

edhe të krishterët. Jerusalemi është vendi të cilit i 

janë drejtuar muslimanët gjatë kryerjes së lutjeve 

para se Meka, po ashtu, e lidhur për traditën e 

Abrahamit, të zë vendin e vet në lutje. 

Kështu Jerusalemi mbartë për hebrenjtë, si 

dhe për të krishterët dhe muslimanët, kuptimin e 

„një vendi të lartë” në fenë e tyre, drejt të cilit janë 

drejtuar lutjet e të gjithëve. Në të tri fetë e shpallura 

ai simbolizon tubimin e tërë njerëzimit në besimin e 

përbashkët, akt bazor i të cilit është prezentimi i 

sakrificës së Abrahamit. Andaj muslimanët, gjatë 

njëmbëdhjetë shekujve të qeverisjes së tyre me 

qytetin, i kanë respektuar rrënimet e tij dhe u kanë 

lejuar të gjithë haxhinjve që t’i vizitojnë. Hapi i parë 

të cilin Salahudini e ndërmori kur e çliroi qytetin ka 

qenë që ta hapë sërish për hebrenjtë dhe të gjithë të 

krishterët, ngase kryqtarët i kanë masakruar dhe 

përndjekur edhe hebrenjtë edhe ortodoksët edhe 

muslimanët. 

Luftërat kryqtare kanë qenë „sionizëm 

krishter”, siç është sot sionizmi politik „luftë 

kryqtare hebreje”: në të dy rastet vërehet qartë 

bastardhimi i shpirtit dhe besimit.  

Është me rëndësi se në shkollat e shtetit 

Izrael dhe në programet e sionizmit politik më 

shpesh citohen ato pjesë të Biblës që kanë të bëjnë 

me pushtimin e Kananit nga Joshui dhe me 

mbretërinë e Davidit, pra, me aspektet luftarake dhe 

politike të historisë së Palestinës, e jo me sakrificën 

e Abrahamit ose me fjalët e të dërguarit. 

Jerusalemi, qendër shpirtërore e tërë 

njerëzimit, i thërret njerëzit në vizitë (haxh), e jo në 

zgjedhë (nënshtrim). 

Dhe kur Kiri i Persisë, në vitin 538 para erës 

së re, e mundi Nabonidusin, mbretin e fundit 

babilonas, dhe u lejoi të internuarve, mbasi ata më 

parë kishin qenë të deportuar në Babilon, të kthehen 

në Jerusalem, shumë prej tyre kanë mbetur në 

Mesopotami dhe me kënaqësi e kanë punuar tokën, 

si i ka thirrë Jeremiu (XXXIX) të veprojnë. Në 

ndërkohë kanë përfituar një pjesë të popullatës në 

fenë e tyre dhe, duke zgjeruar bashkësinë e vet, 

kanë konstituar një lloj shteti në shtet, të cilin e ka 

drejtuar njëri prej „prijësve të të internuarve” (Rash 

Galuti) dhe e ka mbrojtur praktikimin e formës 

karakteristike për jetën e tyre dhe besimin e tyre. 

Pikërisht në këtë qendër të influencës shpirtërore 

është shkruar Talmudi - ai komentim i mësimeve të 

Moisiut që në shekujt e ardhshëm i është caktuar të 

lozë rol të rëndësishëm në bashkësitë botërore 

hebraike. 

Shumë qendra tjera të judaizmit janë 

paraqitur në të njëjtën mënyrë bile edhe atje ku nuk 

ka qenë shkaktar internimi. Kur Ptolomeu, mbreti 
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egjiptian, u kthye në shtëpi në vitin 320 para erës së 

re, pasi që e pushtoi Judenë, me të erdhën edhe disa 

hebrenj palestinezë, të cilët sërish në atë mënyrë iu 

bashkangjitën atyre bashkëvendasve të tyre, të cilët 

patën ikur në brigjet e Nilit dy ose tre shekuj më 

parë, para invadimit të pushtuesve asirianë. Ata nuk 

janë kthyer në Palestinë edhe në vitin 250 para erës 

së re bashkësia hebraike e Aleksandrisë ka qenë 

bashkësia më e madhe hebraike në botë. Këta 

hebrenjë, të cilët e morën kulturën greke të 

Aleksandrisë skajshmërisht të helenizuar, kanë 

zgjeruar vetëdijen mbi religjionin e tyre në 

rrethimin e tillë helenist. Librat e tyre të shenjta 

Tora dhe Porositë janë përkthyer në gjuhën greke, 

kurse nga dialogu i këtyre dy kulturave ka lind 

vepra e madhe e sintezës të cilën e ka realizuar 

hebreu Philo (Philo Judaeus). 

Para ardhjes së krishterizmit hebrenjtë janë 

përpjekur në mbarë botën t’i kthejnë njerëzit në fenë 

e tyre. Prej Indie deri në Kinë, prej Jemeni deri në 

Krime, prej Rome deri në Gali, njerëzit e të gjitha 

racave e pranuan Jehovën si Zotin e tyre të vetëm.   

Me zgjerimin e krishterizmit, e para së 

gjithash prej kohës kur ai u përkrah në mbretërinë 

romake dhe kur prej të përndjekurit u bë përndjekës, 

të krishterët në mënyrë të marrëzishme dhe 

kriminale i kanë akuzuar hebrenjtë se janë „popull 

zotvrasës”, vrasës të Krishtit, duke prodhuar kështu 

një formë të veçantë të antisemitizmit krishter (sikur 

krimi ekleziastik i disa priftërve të lartë mund t’i 

përshkruhet tërë një bashkësie fetare, pasardhësve të 

saj dhe ithtarëve të saj). Prej atëherë shteret 

aktiviteti hebraik në përfitimin e anëtarëve të rinj. 

Ndikimi shpirtëror i judaizmit kurrë nuk ka 

qenë i lidhur me idenë e kthimit në Palestinë. Në 

vitin 1492 kur „mbretërit më katolikë” i dhanë fund 

periudhës së artë të koekzistencës së muslimanëve 

dhe hebrenjve në Spanjë, i përzunë hebrenjtë, i 

detyruan me dhunë të ndërrojnë fenë (Marrano - 

hebre i kryqëzuar ose maur i Spanjës mesjetare) ose 

i persekutuan, hebrenjtë kryesisht gjetën strehim në 

Francë, në Itali, në Egjipt, në Ballkan dhe në Turqi. 

Vetëm një numër mjaft i vogël hebrenjsh nga 

Barcelona, disa qindra njerëz të devotshëm, hyrën 

edhe në bashkësinë palestineze të cilën qysh në 

shekullin XIII e themeloi rabini Moshe Ben-

Nahmani, e ithtarët e të cilit kanë qenë të vendosur 

në Jerusalem, Hebron, Safad dhe Tiberias... Madje 

as në vitin 1835, sipas Nevill Mandelit,  bashkësia 

hebreje në Palestinë nuk ka pasur më tepër se 10 

mijë njerëz. 

Emigrimi mori hov më të madh tashmë pasi 

që Theodor Herzli e krijoi sionizmin politik, edhe 

atë jo për shkaqe fetare por për shkaqe politike: të 

përndjekjes në Evropë (Rusia, Rumunia, Polonia, e 

pastaj Gjermania) dhe të doktrinës së sionizmit 

politik të themeluara në një sërë motivesh: - në 

mitin mbi pamundësinë e asimilimit të hebrenjve 

(koncept të cilin sionizmi politik e ndanë me 

antisemitizmin); në mitin mbi antisemitizmin i cili 

komentohet si i përjetshëm dhe i pa çrrënjosur 

(prandaj pas revolucionit francez qartë erdhi deri te 

rënia e tij në Evropë dhe Amerikë); në mitin mbi 

refuzimin e luftës kundër shtypësve në tokën e 

origjinës me pjesëmarrjen e të shtypurve tjerë; 

pastaj në mitin mbi heqjen dorë nga lufta për 

mbrojtjen e besimit dhe kulturës hebreje dhe të 

mesianizmit universalist në favor të kërkesë për 

themelimin e shtetit hebraik (libri i Herzlit 

Judenstaat) të frymëzuar me nacionalizmin evropian 

të shekullit XIX - të shtetit me tokën e vet, të cilën 

duhet zaptuar me bashkëfajësinë e forcave 

kolonialiste dhe me zbatimin e metodave të tyre, me 

të vetmin qëllim - për të cilin kanë ëndërruar Herzli 

dhe Ben-Gurioni - koncentrimin e të gjithë 

hebrenjve në Palestinë. 

Mesianizmi fetar universalist i traditës së 

madhe hebraike prej atëherë është ndërruar me 

nacionalizmin politik me të gjitha karakteristikat e 

ekskluzivitetit dhe shovinizmit. 

Kthyerjen dhe shtrembërimin e judaizmit e 

kanë denoncuar që në fillim të shfaqjes së tillë 

autoritarët më të lartë të tij shpirtëror. Në vitin 

1885, Herzli, ende para se ta botojë librin mbi 
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shtetin hebraik, kur me të madhe e ka propaguar 

sionizmin politik, Konferenca në Pitsburg i ka 

prezuantuar „tetë parimet e reformës së judaizmit”. 

Pjesa më e madhe e rabinëve amerikanë kanë 

deklaruar: „Ne më nuk e konsiderojmë veten popull, 

por bashkësi fetare, dhe prandaj nuk e presim as 

kthimin në Palestinë, as shërbesën sakrifikuese nën 

bijtë e Aronit, as vënien e sërishme të çfarëdo 

ligjeve qofshin që kanë të bëjnë me shtetin 

hebraik”. 

Protestë kundër sionizmit politik nuk kanë 

shprehur vetëm rabinët por edhe disa prej hebrenjve 

më të famshëm botëror: filozof Einsteini, Martin 

Buberi, kryetari i parë i Universitetit hebraik në 

Jerusalem, prof. Judah L. Magnesi etj. 

Krahas arsyeve fetare të cilat kanë ndikuar 

në ata të cilët sionizmin politik e kanë konsideruar 

në aspektin politik shfrytëzues të religjionit dhe 

tradhëtar të judaizmit, shkaqet kryesore për 

kundërshtimin e sionizmit kanë qenë: 

1) Instalimi i shtetit hebraik në Palestinë në 

mënyrë të pashmangshme do të shkaktonte konflikt 

me popullatën e cila me shekuj jeton dhe vepron në 

atë vend: 

„Ajo që më së shumti më ka munguar”, ka 

thënë në mënyrë profetike Judah Magnesi në vitin 

1931, „është mosekzistimi i ndonjë propozimi 

konstruktiv për zgjidhjen e konfliktit të dy popujve - 

pa iu mbështetur luftës... Hebrenjtë me të drejtë 

kërkojnë prej botës drejtësi... Mirëpo, sa më përket 

mua, nuk jam i gatshëm në arritjen e drejtësisë duke 

u bërë padrejtësi arabëve. E konsideroj padrejtësi 

vënien e arabëve nën pushtetin hebraik pa pëlqimin 

e tyre. Në qoftë se nuk jam për shtetin hebraik, 

atëherë ajo është vetëm nga shkaku që e kam 

përmendur: nuk dëshiroj luftë me botën arabe”.  

Magnesi, ndonëse i ka takuar lëvizjes 

sioniste gati që nga fillimi, ai qysh në vitin 1923 e 

ka shtruar pyetjen: „A do të bëhen hebrenjtë këtu 

(në Palestinë), duke u përpjekur të krijojnë 

organizëm politik, mbrojtës të fuqisë brutale dhe 

militarizmit, siç ka qenë rasti me disa hazmoneanë 

të mëvonshëm” (stërgjyshër të makabejëve - vër. e 

përkth.).  

2) Sionizmi politik i rrezikon hebrenjtë 

anekand botës ashtu që nxitë dyshim në shtetësinë e 

tyre të dyfishtë. Këshilli amerikan për judaizëm, i 

themeluar më 31 gusht të vitit 1943, me nisiativë të 

92 rabinëve të cilët janë takuar në qershor të vitit 

1942 në Atlantic City të protestojnë kundër planit 

për krijimin e shtetit hebraik, kështu është deklaruar 

në manifestin e vet: 

„Patjetër u dasht të vijë kjo ditë pasi që neve 

nuk na mbetet asgjë tjetër por vetëm të thirrim 

‘Ndaluni!’ Kushtëzimi i hebrenjve amerikanë me 

flamurin hebraik, me ushtrinë hebraike dhe me 

shtetin në Palestinë, pastaj me shtetësi të dyfishtë në 

Amerikë, është më tepër nga ajo që mund të 

pranojmë... Nga këndvështrimi ynë universal i 

komentimit të fatit dhe historisë hebreje, si dhe për 

shkak të kujdesit për mirëqenien dhe statusin e 

popullit hebraik në pjesët e tjera të botës, ne nuk 

mund të pajtohemi që të pranojmë theksin politik të 

cilit në programin sionist tash i kushtohet rëndësi 

më e madhe. Nuk mund e të mos na bëjë përshtypje 

se nacionalizmi hebraik lëviz drejt krijimit të hutisë 

te bashkëvendasit tonë në pikëpamje të vendit dhe 

funksionit tonë në shoqëri dhe tërheqjes së 

vëmendjes sonë nga roli historik i cili na kushtëzon 

të jetojmë si bashkësi fetare kudo që të ndodhemi”.  

Këshilli amerikan për judaizëm ka 

propozuar zgjidhje konkrete për problemin „e 

personave të shpërngulur” (si kanë filluar t’i quajnë 

më vonë): 

„Kërkojmë që Kombet e Bashkuara të 

sigurojnë sa më parë që është e mundshme 

riatdhesimin ose vendosjen e sërishme... të gjithë 

atyre popujve që janë dëbuar prej shtëpive të tyre 

me forcat e Boshtit dhe... të përqëndrohen në 

përpjekjet e tyre që pa vonesë të sigurojnë strehim 

për të shpërngulurit e të gjitha konfesioneve, të 

gjitha bindjeve politike dhe të gjitha përkatësive 

nacionale... Për vëllezërit tonë hebrenj kërkojmë 
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vetëm këtë: barazi në të drejta dhe obligime me 

pjesëtarët e kombeve tjera... Ne i kundërshtojmë 

përpjekjet për instalimin e shtetit nacional hebraik 

në Palestinë ose diku tjetër, si një filozofi disfatizmi 

dhe si një filozofi e cila nuk ofron zgjidhje praktike 

për çështjen hebreje... 

Palestina është pjesë e trashëgimisë fetare 

izraelite, siç është edhe pjesë e trashëgimisë së dy 

feve tjera të mëdha botërore. Ne me gëzim presim 

instalimin e një qeverie demokratike autonome në 

Palestinë, në të cilën hebrenjtë, muslimanët dhe të 

krishterët do të jenë të përfaqësuar në mënyrë të 

drejtë. 

I thërrasim të gjithë hebrenjtë të përkrahin 

komentimin tonë për fatin dhe mënyrën e jetesës 

hebreje në atë mënyrë do të përkrahin traditat më të 

larta të besimit tonë. Besojmë se këta të vërteta do 

të jenë bazë e çdo programi të një ardhmërie më 

autentike të përbërë nga ana e njerëzve të lirë”.  

Në atë kohë, gjë që mund të konkludojmë 

nga Vjetari hebraik amerikan i vitit 1943, lëvizja 

sioniste në SHBA ka pasur 207.000 anëtarë. 

Atëherë në SHBA kanë jetuar gjithësejt 5.000.000 

hebrenj. 

Duhet theksuar se, përkundër propagandës 

sioniste, emigrimi në Palestinë nuk është 

përshpejtuar. Kah fundi i shekullit XIX në Palestinë 

ka pasur më pak se 50.000 hebrenj. Dy vjet pas 

deklaratës së Balfourit prej vitit 1917 ende ka pasur 

vetëm 65.000 hebrenj, të cilët kanë përbërë 7 

përqind të popullatës së përgjithshme. Gjatë 12 

vjetëve, prej vitit 1920 deri më 1932, në Palestinë 

kanë ardhur 118.387 hebrenj, do të thotë, më pak se 

një përqind e popullatës botërore hebreje. 

Përqindja e hebrenjve të cilët e kanë 

zgjedhur Izraelin si vend për të jetuar, ka mbetur 

shumë i vogël bile edhe pas gjakderdhjeve të 

tmerrshme hitleriane. Ben-Gurioni e ka pranuar 

mossuksesin e tillë me rastin e audiencës së një 

grupi amerikan, më 31 gusht 1949: „Edhe pse e 

kemi realizuar planin tonë për instalimin e shtetit 

hebraik, ende jemi në fillim. Sot në Izrael ka vetëm 

900.000 hebrenj, sepse pjesa dërmuese e popullatës 

hebreje ende gjindet në vendet e tjera të botës. 

Detyra jonë është që të gjithë hebrenjtë t’i sjellim në 

Izrael”. 

Në dhjetor të vitit 1951 Ben-Gurioni i qërtoi 

udhëheqësit sionistë amerikanë pse nuk kanë ecur 

përpara me shembullin e tyre. „Nuk mund t’i 

numërojmë as pesë udhëheqës të cilët kanë lëvizur 

dhe kanë ardhur në Izrael pasi që është formuar 

shteti”.  

Liderët izraelitë dhe ndihmësit e tyre në 

botën e jashtme në mënyrë dëshpëruse janë 

kërcënuar me antisemitizëm, sepse ai për to ka qenë 

o domosdoshëm në realizimin e qëllimeve. Dr. 

Israel Goldsteini ka shkruar: „Çka presin hebrenjtë 

amerikanë? A thua, vallë, e presin Hitlerin që me 

fuqi t’i nxjerrë? A mendojnë se do të shpëtojnë nga 

tragjedia e cila i ka detyruar hebrenjtë e vendeve 

tjera të emigrojnë?”  

Tridhjetë vjet më vonë as mbrojtësit e tjerë 

besnikë të shtetit Izrael nuk ngurrojnë të tregohen 

njësoj qesharakë. Madje edhe pas masakrave në 

Sabër dhe Shatil, të kryera nën patronazhin e 

ushtrisë izraelite, revista hebreje zvicrane prej 11 

qershorit të vitit 1982 e ka arsyetuar solidarizimin e 

vet me terrorizmin shtetëror të udhëhequr nga 

Jerusalemi: „Prej kur ekziston Izraeli ne jemi në 

gjendje të hapërojmë në jetë kryelartë, ky është fakt 

të cilin nuk guxojmë anjëherë ta harrojmë”. Kjo 

mund ta çojë lexuesin të mendojë se hebrenjtë në 

Zvicër para vitit 1948 kanë qenë në një gjendje pa 

shpresë! 

Antisemitizmi është i domosdoshëm për 

sionizmin në arritjen e qëllimeve të hartuara. Vetë 

Herzli ka shkruar: „Hebrenjtë paraqesin një popull 

të veçantë dhe nuk mund të integrohen në popuj 

tjerë. Mirëpo, mund t’i asimilojë çdo shoqëri në të 

cilën në një periudhë të gjatë kohore ndjehen të 

sigurtë. E kjo nuk do të jetë kuurë në interesin 

tonë”. 
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Që të nxitet shpërngulja në mënyrë 

artificiale, jo vetëm që nuk përjashtohet, por, 

përkundrazi, porositet trillimi i skenareve 

antisemite. Në realitet, shpërngulja në Palestinë që 

nga fillimi është nxitë me mjete artificiale. 

Do të përmendim tri shembuj të proceseve të 

shfrytëzuar: 

I pari është shembulli i jemenasit, të cilët 

kanë përbërë bashkësinë kryesore të emigrantëve 

lindorë para vitit 1948. Problemi ka qenë të gjindet 

zëvendësim për punëtorët arabë për kryerjen e 

punëve më të pakëndshme me po të njëjtat paga 

ditore - punëve në bujqësi, në ndërmërrje, në 

shtëpitë private. Raporti i dr. Thonit nga agjencia 

hebreje, i paraqitur në vitin 1908, ka ofruar edhe 

zgjidhje. Vetëm hebrenjtë lindorë mund të punojnë 

sikur arabët, për pagat ditore të arabëve dhe 

njëkohësisht t’i kontribuojnë realizimit të planit 

sionist për punësim „të fuqisë së punës hebreje” dhe 

eliminimin e punëtorëve palestinezë. Ai ka 

përfunduar: „Sikur të na shkojë përdore që familjet 

jemenase t’i vendosim këtu për përherë, do të 

kishim arritur edhe diç tjetër: gratë dhe vajzat 

jemenase do të punonin si fuqi pune në amvisëri në 

vend të grave dhe vajzave arabe të cilat 

momentalisht e kryejnë punën e oborrtareve në gati 

çdo familje të ardhur me kompenzim të pamatur 

prej 20 deri më 25 franga franceze në muajt”.  Në 

vitin 1911 është dërguar në Jemen një pseudo-

predikonjës - një „socialist sionist”, Warshavsky, i 

emëruar që më parë për atë qëllim në rabinin 

Yevne’eli, që hebrenjve jemenasë t’ua konfirmojë 

ardhjen e Mesiut dhe Mbretërisë së tretë izraelite. 

Shumë më vonë, në vitin 1948, emigrantët jemenasë 

janë sjellë në Izrael, në operacionin e quajtur 

„Qilimi çudibërës”, në aeroplanin që i ka 

transportuar kanë kënduar: „O David! O David!, (do 

të thotë, o Ben-Gurion) o mbret i Izraelit!” 

Operacioni është realizuar në dy etapa, prej dhjetorit 

të vitit 1948 dëri në mars të 1949 dhe prej korrikut 

të 1949 deri në shtator të 1950, kurse ka kushtuar 

pesë milionë e pesëqind mijë dollarë. 

Shembulli i dytë ka të bëjë me „personat e 

shpërngulur” po ashtu prej vitit 1948. Në atë kohë 

në zonën e okupimit amerikan ka pasur vetëm 

ndërmjet 100.000 dhe 114.000 hebrenj „të 

shpërngulur”. Përkundër propagandës së flaktë të 

agjencisë hebraike, autori i raportit të Klausnerovit, 

pasi ka theksuar se (para konferencës hebreje 

amerikane, të mbajtur më 2 maj të vitit 1948) 

„Hebrenjtë si një kolektivitet më tepër refuzojnë 

shkuarjen në Palestinë”, pa bishtnuar ka thënë: 

Jam i bindur se ata njerëz duhet me i 

detyruar të shkojnë në Palestinë... Që ky program të 

realizohet është e patjetërsueshme që bashkësia 

hebreje ta ndërrojë politikën e saj të përgjithshme 

dhe në vend që të kujdeset për rahatinë e të 

shpërngulurve të kujdeset që ata të ndjehen sa më të 

parahatshëm... Hapi tjetër do të ishte krijimi i një 

organizate sikur Haganahu (policia sioniste) e cila 

do të kishte detyrë që vazhdimisht t’i shqetësojë 

hebrenjtë...” 

Preokupimi kryesor i udhëheqësve sionistë 

nuk ka qenë që t’u ndihmojë por t’i detyrojë të 

shkojnë në Palestinë. Ben-Gurioni në një letër 

drejtuar pushtetit zbatues sionist, të datuar më 17 

dhjetor të vitit 1938, tashmë ka shprehur frikë se 

hebrenjve të përndjekur mund t’ju shkojë përdore të 

gjejnë strehim në shtetet perëndimore: 

„Po qe se hebrenjtë (e Perëndimit) do të 

duhet të zgjedhin në mes ndihmesës së të 

shpërngulurve, shpëtimit të hebrenjve prej kampeve 

të përqëndrimit dhe dhënies ndihmë për muzeun 

nacional në Palestinë, dhemshuria do të rëndojë dhe 

e tërë energjia e njerëzve do të kanalizohet në 

shpëtimin e hebrenjve nga shtetet e ndryshme... 

kështu sionizmi do të fshihet nga rendi i ditës”,  

Sa u përket qeverive të shteteve 

perëndimore, ashtu të përgatitura që të derdhin lotë 

hipokrizie mbi „të ikurit nga holokausti”, ato nuk 

kanë ngurruar, kur ka qenë në pyetje strehimi i të 

ikurve, t’i imponojnë kuotat e numrit të të 

pranuarve. Prej 2.500.000 viktimave hebreje të 

nacizmit të cilët kanë ikur në shtetet e huaja në mes 
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vitit 1935 dhe 1943, mezi 8.5 përqind e tyre kanë 

shkuar në Palestinë. SHBA-të kanë pranuar 182.000 

të ikur (më pak se shtatë përqind), kurse Britania e 

Madhe vetëm 67.000 të ikur (më pak se dy 

përqind). Pjesa më e madhe e të ikurve (më se 75 

përqind e tyre) kanë gjetur strehim në BRSS, në 

realitet 1.930.000.  

„Duhet të kihet parasysh”, vazhdon rabin 

Klausneri, „se kemi punë me njerëzit e sëmurë. Ata 

nuk duhet të pyeten, atyre duhet t’u thuhet çka të 

punojnë. Ata më vonë do të jenë falënderues”.  

Në shembullin e tretë bëhet fjalë për 

hebrenjtë e Irakut. Bërthama i kësaj bashkësie është 

krijuar para dy mileniume e gjysmë prej të ikurve të 

cilët pas shkatërrimit të mbretërisë së Judës, i ka 

udhëhequr Nabukodonosori. Bashkësia hebreje - me 

110.000 njerëz në vitin 1948 - i ka pasur rrënjët 

thellë në tokë. Rabini kryesor i Irakut, Khedour 

Sassooni ka theksuar: „Tashmë një mijë vjet 

hebrenjtë kanë të drejta dhe privilegje të njëjta sikur 

edhe arabët dhe nuk konsiderohen si ndonjë pjesë 

specifike e ndarë e këtij nacioni”. 

Mandej në vitin 1950 dhe 1951 u kryen akte 

të terrorizmit izraelit në Bagdad. Mbasi hebrenjtë e 

Irakut u përmbajtën nga shpërnguljet në Izrael, 

shërbimet sekrete izraelite nuk ngurruan që t’i 

sulmojnë me bomba në mënyrë që të binden se janë 

në rrezik. Në sulmin e kryer në sinagogën Masaud 

Shemtov gjetën vdekjen tre persona dhe u plagosën 

më se 20 të tjerë.  Kështu filloi shpërngulja me 

emrin „Operacioni Alibaba”. 

Mund të sjellim edhe shumë shembuj, duke 

iu dhënë prioritet shantazheve që në Amerikën 

Latine i ka organizuar sionizmi politik. Bashkësia 

hebreje në Meksikë ka qenë e reduktuar në statusin 

e kolonisë izraelite. Në pranverë të vitit 1948 fondi i 

bashkuar i Meksikës ka lajmëruar se ata persona të 

cilët refuzojnë t’i japin kontribut këtij fondi sionist, 

ose kontributi i të cilëve nuk do të plotësojë shumën 

gjegjëse, do t’i nështrohen gjykimit të rreptë, kurse 

emrat e tyre do të publikohen. „Gjykimi” i tillë i 

parë është shpallur në gazetën e Mexico Cityt Die 

Stimme më 9 qershor të vitit 1948. Ky system është 

zgjeruar edhe në shtetet e tjera të Amerikës Latine. 

Hebrenjve kokëfortë uruguaianë të Montevidesë të 

cilët në vitin 1949 kanë refuzuar të paguajnë dy 

përqindëshin e tatimit në mall, sa kanë kërkuar 

liderët sionistë, u është ndaluar hyrja në sinagogë, si 

dhe lidhja e kurorës, vorrimi dhe arsimimi me 

pjesëmarrjen e rabinit.  Veprimet e njëjta janë 

përhapur në Argjentinë, Brazil dhe Peru.  

Tentimi sionist që të gjithë hebrenjtë e botës 

t’i vendos në Palestinn nuk pati sukses, gjë që ka 

qenë fatmirësi jo vetëm për disa vende të cilave do 

t’u mungonin kontributet e qytetarëve të tyre 

hebrenj, por edhe për Lindjen e Mesme, ku vala e 

madhe e migracionit ende më tepër do ta forconte 

synimin e shtetit sionist drejt agresionit të 

vazhdueshëm ndaj fqinjëve arabë me qëllim të 

fitimit të „hapësirës hebreje”. Megjithatë, insistimi 

që prej shtetit Izrael të sundohen të gjithë hebrenjtë 

„e diasporës” edhe më tutje është aktual. Derisa 

Ben-Gurioni ka qenë premier, ka themeluar: 

„Detyrimin kolektiv të organizatës sioniste dhe 

lëvizjes sioniste për ta ndihmuar shtetin Izrael në të 

gjitha rastet dhe në të gjitha rrethanat... Kjo do të 

thotë, të ndihmohet shteti pa marrë parasysh se a 

dëshirojnë apo jo qeveritë të cilave hebrenjtë 

përkatës ua kanë borxh lojalitetin qytetar”.  Në 

kongresin sionist botëror kjo është pranuar në 

kuptimin e „bashkëpunimit të pakushtëzuar me 

shtetin dhe qeverinë e Izraelit”. Oponentët kanë 

theksuar se dhënia e një statusi të tillë lëvizjes 

sioniste botërore do t’i vëjë hebrenjtë që jetojnë 

jasht Izraelit në një pozitë delikate e cila do të mund 

„me njëfarë arsyetimi të fut frikë nga detyrimi i 

besnikërisë së dyfishtë shtetërore”.  

Midis invazionit në Liban, më 10 qershor të 

vitit 1982, në letrën qarkore me të cilën është 

kërkuar mbledhja e parave për shtetin Izrael, 

kryetari i sektorit zvicëran „Action Israel” - Mr. 

Nessim D. Gaoni ka shkruar: „Ushtria izraelite 

kujdeset për frontin e luftës; fronti tjetër, do të 

thotë, ekonomia izraelite ndodhet në duart tuaja. 

Ndihmojeni me aq sa keni mundësi, duke treguar në 
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atë mënyrë edhe një herë se populli hebraik është i 

veçantë dhe i pandashëm”. 

Qëndrimin e njëjtë në përkrahjen e 

pakushtëzuar dhe a priori, madje kur është në pyetje 

edhe krimi, e ka shprehur edhe Alain Rothschildi 

kur në një intervistë dhënë France Soirit, më 27 

shtator të vitit 1982, menjëherë pas masakrës në 

Sabër dhe Shatil, para Këshillit përfaqësues të 

institucioneve hebreje në Francë, ka thënë: 

„Rëndësia e këtyre ndodhive është shtrembëruar me 

synim që të sulmohet dhe të njolloset bashkësia 

hebreje dhe populli në tërësi në mënyrë që të 

detyrohet edhe një herë të mbajë mëkatin e parë 

vetëm pse quhet hebraik. Kryerësit e vërtetë 

plotësisht kanë kaluar pa i vënë re, e ato kanë qenë 

libanezët”. Kjo është identike me fjalët e Beginit: 

„Johebrenjtë vrasin johebrenjë” - duke harruar më 

parë të përmendë se këta kriminelë kanë qenë 

„kryerësit” të cilët i ka armatosur shteti Izrael dhe të 

cilët kanë mund ta kryejnë aksionin falë Sharonit, 

sepse ua ka hapur kampet, i ka rrethuar me trupat e 

vet dhe me raketa i ka ndriçuar barbaritë që janë 

kryer para syve të ushtarëve të tij.  Udhëzimi i 

Beginit si dhe i Rothschildit në këtë krim është i 

barabartë me „antisemitizmin” kundër „bashkësisë 

hebraike”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çështja Palestineze dhe krijimi i 

shtetit të Izraelit 

Shkruan:  Agim Memeti 

 

 

Më 1948, OKB – ja e ratifikoi 

vendimin për krijimin e dy shteteve atë të 

Izraelit dhe Palestinës, vendet arabe si 

Egjipti, Siria, Arabia Saudite, Iraku, Irani, 

Jordania dhe Libani i shpallen luftë Izraelit. 

Lufta përfundoi më fitoren e Izraelit, mirëpo 

pat ndryshime kufijsh bregu perëndimor i 

lumit Jordani, i kaloi Jordanisë.   

Që nga krijim i shtetit izraelit kanë 

kaluar 50 vjet dhe sot e asaj dite ky shtet i 

krijuar artificialisht  mbi tokat arabe ku më 

shtrenjtë e pagoi dhe vazhdon ta paguaj 

Palestina, ka pasur dhe vazhdon të ketë që 

prej krijimit të këtij shteti konflikte si të 

brendshme (izraelite palestineze) ashtu edhe 

me fqinjët e tij nga të cilat ka pushtuar disa 

hapësira gjeografike si Jordanisë, Libanit, 

Sirisë dhe Egjiptit.   

Me formimin e Organizatës 

Çlirimtare të Palestinës (OÇP), nën 

udhëheqjen e Jaser Arafatit i cili në fakt 

ishte organizatë që zhvillonte luftë të 

armatosur por që më vonë u moderua, 

mirëpo nuk mori fund konflikti izraelito – 

palestinez (hebreo-arab), i cili vazhdoj edhe 

pas vdekjes së Arafatit. 

Krijimi i një shteti të pavarur 

palestinez nuk vihej në diskutim, por vihen 

kufijtë  e tij. Hosni Mubarak (kryetari i 

Egjiptit), propozoi që shteti palestinez të 

përfshinte rreth 90% të territoreve të Bregut 

Perëndimor dhe të gjithë Gazën. Territori në 

kufijtë e viti 1966, që përfshin pothuaj 2 të 3 

e kolonive palestineze që do të aneksoheshin 

nga Izraeli. U diskutua edhe parimi i një 

shkëmbimi, por palët nuk ranë dakord si mbi 

përqindjen e territorit që i shtohej shtetit 

palestinez ashtu edhe mbi kolonit izraelite. 

Kurse çështja e refugjateve rezultoi shumë e 

vështir. Barak dhe Arafat ranë sërish dakord 

mbi parimet kontekstuale të arritjes së një 

marrëveshje për çështjen e refugjateve, por 

nuk mund të bini dakord mbi dy çështje 

kritike: 

1. mbi numrin e refugjateve 

palestinez që kishin të drejt të ktheheshin në 

Izrael brenda kufijve të viti 1967 

2. si dhe për deklaratën e Izraelit që 

do të bënte rolin e tij për krijimin e 

problemeve të refugjateve. 

Çështja e fundit është ajo e 

Jerusalemit, është politikisht shpërthyese për 

dy komunitetet. Dy  liderët ranë dakord 

parimisht për rikthimin e komunitetit 

Palestinez në unazën e jashtme të 

Jerusalemit brenda shtetit të ri Palestinez. 

Kryetari Mubarak i ofroi autonomi në vend 

të sovranitetit komunitetit palestinez të 

unazës së brendshme dhe kërkoi për herë të 

parë sovranitetin e Izraelit mbi malin e 

tempullit, përfshirë edhe xhamin Haram al 

Sharif (Mesxhidul al Aksa), mirëpo Arafati i 

mohoi kategorikisht çdo zgjidhje që nuk 

mund ti jep shtetit të ri Palestinez 

sovranitetin e plot mbi Jerusalemin Lindor 

duke përfshirë edhe xhamin Haram al Sharif 

(El Aksa). 
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Pse Jerusalemi është burim konflikti? 

Siç u pa edhe më lart një nga 

mospajtimet për krijimin e shtetit Palestinez 

dhe definimin e kufijve të tij është edhe 

Jerusalemi të cilin qytet si izraelitet ashtu 

edhe palestinezet synojnë që ta kenë 

kryeqendër. 

Historia e Jerusalemit është shumë e 

vjetër. Ai është një nder nga qytetet më të 

lashtë të botës dhe ndoshta qysh prej 5000 

vjetësh i banuar vazhdimisht.  Të gjeturat 

arkeologjike tregojnë ekzistencën e një 

ngulimi në Jerusalem në mijëvjeçarin e 3-të  

p.e.s. Përmendja e parë e qytetit nga burime 

historike nis në mijëvjeçarin e 2 – të p.e.r. 

Jerusalemi u ndërtua dhe u themelua ne 

fillim nga Kanaanitet (u pushtua nga 

Jebuzitet gjatë Erës së Bronzit të vonë), dhe 

u be kryeqytet i mbretërisë çifute të Izraelit, 

Judahs dhe Judesë në periudhat e Tempullit 

të Parë dhe Tempullit të Dytë. Qyteti para 

Mbretit David  quhej Ievus, e shfaq si një 

përzierje të shumë përmendoreve historike, 

kulturave dhe popujve me një sasi të 

panumërt vendesh për tu parë. Jerusalemi 

është Toka e Shenjte, "qendër e tre feve" : 

Islamit, Judaizmit dhe Krishterëve. 

Nga viti 1948 deri 1967, pjesa 

perëndimore e Jerusalemit qeverisej nga 

Izraeli si kryeqytet i tij, ndërsa Jerusalemi 

Lindor qeverisej nga Jordania. Qyteti u 

ribashkua me fitoren e izraeliteve ne Luftën 

Gjashtë ditore, megjithatë statusi i tij mbetet 

i diskutueshëm. Një ligj i nxjerre nga 

izraelitet ne vitin 1980 e shpall Jerusalemin 

kryeqytetin "e amshuar, të pandashëm" të 

Izraelit, kurse Jerusalemi Lindor besohet të 

jetë menduar kryeqytet i shtetit Palestinez të 

ardhshëm. Statusi i vendeve të shenjta te 

Jerusalemit është poashtu i diskutueshëm. 

Jerusalemi ka një popullsi prej 

724.000 banoresh (nga statistikat e 24 maj 

2006). Ai është një qytet i përbërë 

(heterogjen), dhe përfaqëson shumë 

kombësi, fe, dhe grupe ekonomiko –

shoqërore. Pjesa e quajtur "Qyteti i Vjetër" 

është i rrethuar nga mure dhe përbehet nga : 

lagjja myslimane, lagjja Armene, lagjja 

hebreje dhe lagjja krishtere. 

Në këtë qytet ndodhet xhamia Al 

Aksa, xhami e cila është e shenjtë për te tri 

fetë, dhe për këtë arsye është burim 

konflikti. 

Kanë kaluar 40 vite nga pushtimi i 

Bejtul Mukadesit dhe tani situata në 

Jerusalem (vendi quajtur "Faltorja Fisnike")  

i cili është qytet i rëndësishëm historik ku 

dhe ndodhet xhamia Al Aksa, është më e 

rënduar se kurrë. 

Xhamia Al Aksa (Mesxhidul Aksa) 

ishte xhamia e dytë në tokë. Xhamia Al 

Aksa është ndërtuar 40 vite pas Kaba-së 

(Qabes në Mekke). Shumica e teologeve 

islam mendojnë që Xhamia Al Aksa për të 

parën herë u ndërtua nga Ademi. Pastaj 

profeti Ibrahim e rindërtoi Xhaminë Al Aksa 

në Jerusalem pasi që ai dhe djali i tij Ismaili 

a.s (profet) e rindërtuan Kaba-në në Mekke. 

Profeti Daud e filloi rindërtimin e Xhamisë 

Al Aksa. Ishte Profeti Sulejman a.s. ai i cili 

e përfundoi rindërtimin e Xhamisë Al Aksa. 

Xhami Al Aksa, e ndërtuar nga Sulejmani 

a.s. u rrënua në vitin 587 para lindjes së Isait 

a.s (para lindjes së Krishtit) nga mbreti i 

Babilonit Nebuqadnezzar. 
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Hebrenjtë i thonë Xhamisë Al Aksa, 

të ndërtuar nga Sulejmani a.s, si Tempulli i 

tyre. Që hebrenjtë e rindërtuan “Tempullin e 

tyre” në vitin 167 para Isait a.s. por u rrënua 

përsëri në vitin 70 pas lindjës së Isait a.s. 

dhe hebrenjtë u përzunë nga Jerusalemi. 

Vendndodhja e Xhamisë Al Aksa qëndroi e 

shkretë dhe u përdor si vend për mbeturina 

për rreth 600 vite derisa Kalifi Umar Ibn 

Khatab-i e çliroi Jerusalemin në vitin 637/8 

pas Isait a.s. 

Muri i Burakut apo Muri Perëndimor 

është muri ku Pejgamberi Muhammed a.s e 

lidhi Burakun (kafshën e tij udhëtuese) në 

Natën e Israsë dhe Miraxhit, dhe këtë Mur 

hebrenjtë sot e quajnë Muri Vajtues. Zona e 

Ndaluar (Haramu Sherif) përfshin Xhamisë 

Al Aksa (Xhaminë Kupë-zezë) si dhe 

Xhaminë Kupë-verdhë (The Dome of The 

Rock). 

Izraeli e ka okupuar Xhaminë Al 

Aksa në vitin 1967. Hebrenjtë 

fundamentalist kanë bërë me qindra 

përpjekje për ta shkatërruar Xhaminë Al 

Aksa që kur e kanë okupuar më 1967. Një 

zjarr i shkaktuar nga ata e ka shkatërruar një 

pjesë të vjetër 900 vite, të vendosur nga 

Heroi i Madh Salauddin Ejubi.Hebrenjtë 

dëshirojnë ta hedhin në erë dhe ta 

shkatërrojnë Xhaminë Al Aksa dhe në vend 

të saj ta vendosin Tempullin Hebraik. 

Regjimi sionist i cili në të kaluarën 

gradualisht ka bërë përpjekje për të 

jahudizuar Bejtul Mukadesin dhe për të 

shkatërruar xhaminë Al Aksa, që prej disa 

vitesh e ka përshpejtuar këtë proces. Izraeli 

bën përpjekje për ndërtimin e sinagogës Al 

Kharab në afërsi të xhamisë Al Aksa dhe 

vendimi i regjimit sionist për ndërtimin e 

1’600 banesave në lindje të Bejtul 

Mukadesit e tensionuan edhe më shumë 

situatën dhe shkaktuan irritimin e 

palestinezëve. Ku dhe kundërshtohet me 

forcë nga ana palestineze, kjo duket përmes 

protestave palestineze të cilat po shtypen me 

dhunë nga forcat izraelite, nga të cilat po 

mbesin shumë të vrarë si: fëmijë, gra, burra 

dhe të moshuar. 

Sinagoga Al Kharab që në gjuhën 

hebraike quhet Hahurba, u ndërtua në fillim 

të shekullit të 18-të dhe pak më vonë u 

shkatërrua por pas një farë kohe u ndërtua 

përsëri. Kjo sinagogë, u shkatërrua në vitin 

1948 gjatë luftës mes arabëve dhe regjimit 

sionist. Që prej asaj kohë regjimi sionist, me 

propaganda mashtruese u përpoq të krijonte 

bindjen se kjo sinagogë ka vlera të mëdha 

historike dhe fetare dhe në këtë mënyrë gjeti 

pretekstin për rindërtimin e kësaj sinagoge. 

Kjo sinagogë ndodhet në afërsi të xhamisë 

Al Aksa, kibleja (vendi nga drejtoheshin 

myslimanet gjatë namazit) e parë e 

myslimanëve dhe sionistët ekstremistë 

rindërtimin e saj e konsiderojnë si shenjë e 

ndërtimit të tempullit të Sulejmanit mbi 

rrënojat e xhamisë Al Aksa.Ky mendim 

është krijuar në bazë të një parashikimi të 

një rabini sionist në shekullin e 18-të dhe 

është shndërruar në një pretekst për 

shkatërrimin e xhamisë Al Aksa dhe të 

objekteve të tjera të shenjta të myslimanëve 

dhe të të krishterëve. Regjimi sionist në vitin 

2001, miratoi planin për ndërtimin e 

sinagogës Al Kharab. Kjo sinagogë u 

inaugurua më 15 Mars, me mesazhin e 

kryeministrit ekstremist të regjimit sionist 

Beniamin Netanjahu. Sipas besimit të 

sionistëve dita pas ndërtimit të kësaj 

sinagoge, shënon ditën e fillimit të ndërtimit 
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të tempullit të Sulejmanit, që duhet të 

ndërtohet mbi rrënojat e xhamisë Al Aksa. 

Pas këtij veprimi arrogant të regjimit 

sionist, që ishte një agresion i hapur ndaj 

objekteve të shenjta të myslimanëve, populli 

i Bejtul Mukadesit dhe i rajoneve të tjera 

palestineze, zhvilloi protesta kundër regjimit 

sionist dhe në këto protesta dhjetëra 

palestinezë u plagosën dhe u arrestuan. Edhe 

në të kaluarën regjimi sionist ka bërë 

përpjekje të shumta për shkatërrimin e 

xhamisë Al Aksa dhe një prej këtyre 

përpjekjeve është gërmimi i tuneleve nën 

themelet e kësaj xhamie. Këto tunele kanë 

dobësuar themelet e xhamisë Al Aksa, 

ndërsa në vitin 1970 një sionist ekstremist 

dogji një pjesë të kësaj xhamie të shenjtë. 

Sionistët deklaruan se për të kultivuar idetë 

sioniste kanë ndërmend të ndërtojnë qendra 

fetare dhe 62 tempuj çifut në rrethinat e 

xhamisë Al Aksa, duke bërë të mundur 

rrethimin e kësaj xhamie. 

Tashmë sionistët shprehen hapur se 

kanë në plan që së shpejti të shkatërrojnë 

xhaminë Al Aksa dhe mbi rrënojat e saj të 

ndërtojnë tempullin e Sulejmanit. 

Palestinezët gjithmonë kanë qenë mbrojtës 

të kësaj xhamie të shenjtë dhe regjimi sionist 

e di se me ekzistencën e banorëve 

palestinezë në Bejtul Mukadesin lindor, 

shkatërrimi i xhamisë Al Aksa nuk do të jetë 

diçka e lehtë. Për këtë arsye ky regjim po 

ndjek projektin e jahudizimit të Bejtul 

Mukadesit dhe me pretekste të ndryshme 

shkatërron banesat e palestinezëve dhe i 

detyron ata të largohen nga ky qytet dhe në 

vend të tyre strehon kolonë çifutë. Deri tani 

në Bejtul Mukades janë ndërtuar shumë 

koloni çifute, në mënyrë që raporti 

demografik i këtij qyteti të ndryshojë në 

favor të sionistëve, por palestinezët kanë 

rezistuar përballë presioneve të regjimit 

sionist. Gjithashtu funksionarët sionistë kanë 

bërë përpjekje për konfiskimin e identitetit 

kulturor të palestinezëve. Para disa kohësh 

monumentet historike që u përkisnin 

palestinezëve si tyrbja e Ibrahimit dhe 

xhamia Belal, u regjistruan në listën e 

trashëgimisë kulturore të regjimit sionist. Ky 

veprim shkaktoi protestat e ashpra të 

palestinezëve dhe BN. Sionistët shkatërruan 

edhe xhaminë Selman Farsi, në afërsi të 

qytetit Nablus. Nga ana tjetër ministria e 

drejtësisë e regjimit sionist dha autorizimin 

për shitjen e territoreve të konfiskuara të 

palestinezëve. 

Në bazë të konventës së Gjenevës, 

konfiskimi dhe shitja e territoreve në Bejtul 

Mukades konsiderohet e ndaluar pasi Bejtul 

Mukadesi konsiderohet si territor i pushtuar. 

Sheikh Muhamed Ahmed Husein, myftiu i 

Bejtul Mukadesit, theksoi: “ Me të tilla 

veprime pushtuesit kanë programuar 

jehudizimin e territoreve arabe dhe 

palestineze dhe aneksimin përfundimtar të 

tyre”. Megjithatë populli palestinez është i 

vendosur të mbrojë tokën dhe kulturën e tij 

dhe sidomos xhaminë Al Aksa. Funksionarët 

palestinezë theksojnë se veprimet e fundit të 

regjimit sionist, e kanë çuar Bejtul 

Mukadesin në prag të një shpërthimi të 

madh.Grupe politike dhe dijetarët fetarë 

palestinezë, i kanë bërë thirrje popullit 

palestinez për vigjilencë dhe për të qenë i 

pranishëm në mbrojtjen e tokës, identitetit 

dhe kulturës së Palestinës. Këto grupe 

palestineze gjatë takimit të zhvilluar në 

Damask deklaruan se Populli islam, 

asnjëherë nuk do të heqë dorë nga Bejtul 



 

24 

Mukadesi dhe objektet e tij të shenjta. 

Situata në Bejtul Mukades pas ndërtimit të 

sinagogës Al Kharab është bërë aq e 

rrezikshme për regjimin sionist, saqë ky 

regjim ka dislokuar 3 mijë forca policore në 

rrethinat e xhamisë Al Aksa dhe u ka bërë 

thirrje kolonëve çifutë të dalin nëpër rrugë 

për të mbrojtur projektin e ndërtimit të 

tempullit të Sulejmanit. Roli i qeverisë 

ekstremiste të qeverisë së Netanjahut në 

zbatimin e këtyre planeve të rrezikshme dhe 

për shkatërrimin e xhamisë Al Aksa ka qenë 

tepër i madh. 

Netanjahu duke shpallur vendimin 

për ndërtimin e  1.600 banesave për kolonët 

çifutë në Bejtul Mukadesin lindor, e bëri të 

qartë qëllimin e tij të vjetër për jehudizimin 

e plotë të Bejtul Mukadesit. Ky vendim u 

shpall në një kohë kur nënpresidenti 

amerikan Joe Biden, ndodhej për vizitë në 

Tel Aviv ku deklaroi: “ Izraeli ndodhet në 

zemrën time dhe Beniamin Netanjahu, është 

një nga miqtë e mi më të mirë dhe Amerika 

është e angazhuar për mbrojtjen e Izraelit”. 

Anëtari i zyrës politike të Hamasit z. 

Mahmud Al Zahar, deklaroi se palestinezët 

do të mbrojnë xhaminë Al Aksa, me gjakun 

e tyre dhe sinagogën Al Kharab do ta 

shkatërrojnë mbi kokat e sionistëve. 

Tashmë situata në Bejtul Mukades 

dhe sidomos në xhaminë Al Aksa është me 

rrezikshme se asnjëherë më parë. Kryetari i 

parlamentit islamik të Iranit z. Ali Larixhani 

i kërkoi drejtorit të përgjithshëm të 

UNESCO-s marrjen e masave të 

menjëhershme të kësaj organizate për të 

evituar aktet shkatërrimtare të regjimit 

sionist kundër objekteve kulturore dhe 

islamike në Bejtul Mukades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Përfundim 

 

„Kudsi i Nderuar” (Jerusalemi) është 

kryeqyteti i Palestinës dhe, pas haremit të 

Mekës dhe Medinës, vendi i tretë i 

respektuar i muslimanëve të mbarë botës. 

Para okupimit të tij nga ana e pjellës 

sioniste, të cilën sot zyrtarisht e quajnë 

„Izrael”, muslimanët e kanë vizituar këtë 

vend me rastin e udhëtimit të tyre në Haxh. 

Sot, fatkeqësisht, muslimanëve u 

është e ndaluar ta vizitojnë këtë qytet të 

respektuar dhe Xhaminë „El-Aksa”. 

Kudsi, për shkak të rëndësisë që ka 

te muslimanët dhe për shkak të okupimit që i 

është ekspozuar tashmë shumë vite me 

radhë, paraqet një nga çështjet më me 

rëndësi të muslimanëve, e në veçanti të 

vendeve muslimane në regjion. Prandaj çdo 

vit të xhumanë e fundit në muajin Ramazan 

shënohet Dita ndërkombëtare e Kudsit. Kjo 

praksë daton qysh prej Ramazanit të vitit 

1979. Me këtë bëhet përpjekje që t’i 

kontribuohet zgjidhjes përfundimtare të këtij 

problemi. Njëkohësisht, kjo ditë simbolizon 

qëndresën e vendosur dhe të fortë të të gjithë 

të shtypurve dhe nëpërkëmburve kundër 

shtypësve, kushdo qofshin ato, i kontribuon 

respektimit të vërtetë të të drejtave njerëzore 

në botë. Kjo është thirrje për zbulimin e të 

gjitha mashtrimeve dhe kurtheve që e 

pengojnë zgjidhjen përfundimtare të këtij 

problemi. 

Dita e Kudsit është Dita e Islamit 

dhe dita e paraqitjes së tij në skenën botërore 

të ndodhive, ashtu që më në fund të zë 

vendin e vet që edhe e meriton të cilin 

askush nuk mund t’ia mohon. 
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