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Mos qaj Palestinë! Sot Kudusi 
është kryeqyteti i gjithë 

njerëzisë 

Jeruzalemi, kryeqyteti i përjetshëm i Palestinës 

Nga H. Çiğdem Yorgancıoğlu 

Nëse e kujtojmë, gjatë dy javëve të 

para të detyrës së tij, Presidenti 

Amerikan Donald Trump ka firmosur 

vendimin e daljes nga marrëveshja 

që kishte arritur presidenti 

parardhës Barack Obama të 

Aleancës Trans-Pacifike (TTP) dhe 

pasi ndërmorri një vendim të 

këtillëështë shprehur se ka bërë “atë 

që është e rëndësishme për puntorët 

amerikanë” dhe në këtë mënyrë ka 

mbajtur fjalën për atë që kishte 

premtuar gjatë fushatës. Kjo 

marrëveshje e firmosur nga shtetet 

që përbëjnë 40% të ekonomisë 

botërore kishte për qëllim që të 

parandalonte ndikueshmërinë 

ekonomike gjithnjë e më shumë 
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nërritje të Kinës në rajonin pacifik. 

Që në ditën e parë që morri detyrën 

e tij në mënyrë zyrtare, presidenti 

amerikan Donald Trump e ka bërë të 

qartë qasjen e tij për politikën në 

Lindjen e Mesme duke dhënë 

shenjat e para nëpërmjet një bisede 

telefonike me kryeministrin e Izraelit 

Netanyahu ku ka përsëritur 

mbështetjen e pakufishme për 

qeverinë izraelite. Përsëri nëse 

sjellim në kujtesë, Trumpi e ka 

përmendur edhe gjatë premtimeve 

të tij gjatë fushatës presidenciale se 

do ta transferonte ambasadën e 

SHBA-së nga Tel Avivi në Jeruzalem 

dhe gjatë dhjetorit të vitit 2017 

gjatë një fjalimi në Shtëpinë e 

Bardhë e ka shpallur Jeruzalemin/ El 

Kudsin si kryeqytet zyrtar të Izraelit 

– city of Jerusalem al-Quds as 

Israel’s capital. Si pasojë e këtyre 

deklaratave, Trump pati marrë një 

reagim kundërshtues nga e gjithë 

bota përfshirë edhe Turqinë, dhe 

pasi populli palestinez ka zhvilluar 

protesta për të kundërshtuar ashpër 

këtë vendim, Lideri i Hamasit, Ismail 

Hanije ka bërë thirrje për shpalljen e 

Intifadës kundër Izraelit. 

Ka kaluar vetëm një muaj që kur 

Izraelit i është kërkuar që të nisë 

investigimet dhe ka refuzuar të bëjë 

një gjë të këtillë në lidhje me 

vrasjen e 15 palestinezëve me 

plumba të vërtetë, gaz lotsjellës dhe 

fishekë plastikë gjatë një proteste 

rajonale të njohur si “Protesta e 

Kthimit të Madh” të organizuar në 

muajin prill në kufirin mes Gazzës 

dhe Izraelit me rastin e “Ditës së 

Tokës” ku kërkohej kthimi dhjetra 

mijëra palestinezëve të mbetur 

refugjatë dhe të afërmve të tyre, 

vendbanimet e të cilëve kanë 

mbetur brenda territoreve izraelite. 

Duke tërhequr ditë më parë 

deklaratën që supozohej ta bënte 

me 12 maj në lidhje me vendimin 

për të ardhmen e mmarrëveshjes së 

firmosur me Iranin të vendeve P5 + 

1 (SHBA, Kinë, Rusi, Fancë, Britani e 

Madhe dhe Gjermani) është tërhequr 

në mënyrë të vetme dhe të 

turpshme nga Marrëveshja 

Bërthamore të njohur ndryshme 

edhe si Plani i Përbashkët dhe 

Gjithëpërfshirës për Programin 

Bërthamor të Iranit (JCPOA) deh ka 

deklaruar dhe do të kthejë 
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sanksionet ekonomike të pezulluara 

kundër Iranit në vitin 2015 dhe që 

kanë qënë më të fuqishmet 

ndonjëherë të cilat i ka bërë me dije 

gjatë një deklarate për shtyp në 

Shtëpinë e Bardhë duke shkelur në 

mënyrë të hapur dhe drejtërdrejtë të 

drejtën ndërkombëtare. Duket se 

këto lëvizje të shpejta dhe që nuk po 

dinë të mbarojnë të presidentit 

amerikan Donald Trump, i cili po bën 

gjithë përpjekjet për të rritur 

tensionet në Lindjen e Mesme dhe 

vetëm gjatë javës së parë të majit 

lajmet e publikuara nga mediat 

kryesore kanë mbërë me dije se 

ushtria izraelite ka spikatur 

“aktivitete të pazakonshme” të 

forcave iraniane në Siri dhe si pasojë 

ka vënë në pozicion gadishmërie 

sistemet mbrojtëse ajërore izraelite 

në Kodrinat Golan dhe ka dhënë 

urdhrin për përgatitjen e pozicioneve 

të bombardimeve. Në deklaratë 

gjenden shprehje si “duke spikatur 

aktivitetet e pazakonta të forcave 

iraniane në Siri, Ushtria Mbrojtëse 

Izraelite i ka dhënë urdhër 

udhëheqësve vendorë në Kodrinat e 

Golanit që të hapin pozicionet e 

bombave dhe përdorimin e tyre.” Më 

pas ushtria izraelite ka shtuar se 

“Për më tepër, i kemi përgatitur 

edhe sistemet e mbrojtjes. Ushtria 

Mbrojtëse Izraelite i ka përgatitur 

focat e saj për të sulmuar.” Ushtria 

izraelite është paralajmëruar për 

sulmet e mundhme nga Siria. 

Sistemet mbrojtjese në gjithë vendin 

janë në gadishmëri dhe janë 

përgatitur pozicionet e bombave në 

Kodrinat Golan dhe përdorimi i tyre. 

Trumpi, i cili ka shkelur haptazi të 

drejtën ndërkombëtare, është 

shprehur se për vite të tëra tashmë 

regjimi iranian ka financuar 

terrorizmin dhe kaosin në botë dhe 

ka përdodur pasurinë e popullit të tij 

për një gjë të këtillë. Në lidhje me 

këtë marrëveshje, Trump është 

shprehur se nuk mund të 

parandalohet programi bërthamor 

iranian nëpërmjet kësaj marrëveshje 

të mangët, se do të tërhiqen nga kjo 

marrëveshje dhe se do të fillohet një 

periudhë e re në luftën kundrejt 

‘rrezikut bërthamor të Iranit’. Ai 

është shprehur se “me tërheqjen 

nga kjo marrëveshje, jemi në 

përpjekje për të gjetur një zgjidhje 

gjithëpërfshirëse dhe të përhershme 
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kundrejt rrezikut bërthamor të 

Iranit. Këto përpjekje përfshijnë 

edhe zhdukjen e programit raketor 

të Iranit dhe aktivitetet e tij 

terroriste.” 

Më 12 maj të këtij viti, Press Tvka 

publikuar një lajm nën titullin Israel 

doubling troop deployments ahead 

of US embassy opening”, në të cilin 

ka bërë me dije se ushtria izraelite 

ka vendosur që të dyfishojë numrin 

e forcave izraelite që rrethojnë 

Rripin e Gazës dhe Rripin 

Perëndimor si hapë paraprake me 

rastin e transferimit të ambasadës 

amerikane në Jeruzalem – El Kuds. I 

njëjti burim, në lajmin e publikuar 

ka theksuar si më poshtë: Në një 

deklaratë që ka bërë ditën e shtunë, 

një zëdhënës i ushtrisë izraelite ka 

dekaruar se përpara transferimit të 

ambasadës amerikane në Jeruzalem 

– El Kuds do të hapen edhe tre baza 

të reja të oficerëve në zonat e Rripit 

të Gazës dhe Bregut Perëndimor. Më 

pas ai ka shtuar se përveç numrit 

aktual të ushtarëve do ë shtohen 

edhe të tjerë që do ta çojnënumrin 

të paktën deri në dy milici. 

Në lajmin ku bëhet me dije se 

presidenti i SHBA-së, Donald Trump 

ka deklaruar se nuk do të marrë 

pjesë në cermoninë hapëse në 

Jeruzalem, por ka theksuar se vajza 

e tij, Ivanka Trump dhe bashkëshorti 

i saj Jared Kushner do të jenë 

prezentë, është theksuar gjithashtu 

se gjatë ditës së rrezikut të 

transferimit të ambasadës 

amerikane nga Tel Avivi në 

Jeruzalem – El Kuds me qindra 

mijëra palestinezë që jetojnë në 

zonat palestineze Rripi i Gazës dhe 

Shiriti Perëndimor do të zhvillojnë 

protesta të mëdha. Ka tërhequr 

vëmendje gjithashtu edhe fakti se 

kjo protestë e madhe, që do të 

përfshijë edhe qytetet ku protestat 

vdekjeprurëse kanë tashmë javë të 

tëra që zhvillohen pa ndërprerje, do 

të zhvillohet gjatë ditës që njihet si 

Dita e Tragjedisë (Dita Nakba) e cila 

shënon70 vjetorin e përpjekjeve të 

vitit 1948 të krijimit të entitetit 

izraelit. 

Si rezultat i njohjes së Jeruzalemit, i 

cili përfaqëson një vend të shenjtë 

për të treja fetë nga presidenti 

amerikan Donald Trump si kryeqytet 
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të Izraelit ka ardhur edhe 

shpërngulja e ambasadës amerikane 

nga Tel Avivi në Jeruzalem, e cila 

është hapur dje (14 maj). Në 

cermoninë hapëse,pranë 

kryeministrit izraelit, Benyamin 

Netanyahu gjendej edhe vajza e 

presidentit amerikan Donald Trump, 

Ivanka Trump e shoqëruar nga 

bashkëshorti i saj dhe këshilltari i 

babait të saj, Jared Kushner e cila ka 

transmetuar nëpërmjet videos gjithë 

cermoninë është shprehur se vendi i 

saj ka për qëllim arritjen e një 

paqeje të përhershme dhe se “me 

vendim që kemi marrë sot po 

tregojmë se do të jemi gjithnjë në 

mbështetje të popullit izraelit”, e cila 

përkundrazi në fakt me transferimin 

e ambasadës në Jeruzalem e ka 

ndezur edhe më shumë fitilin e 

tensioneve 

Ndërkohë që organizohej cermonia 

hapëse për ambasadën, ushtarët 

izraelitë kryejnë masakra kundrejt 

palestinezëve. Ushtria izraelite ka 

përdorur fishekë të vërtetë plumbi 

kundrejt protestuesve palestinezë 

për transferimin e amabasadës në 

Jeruzalem. 

Edhe njëherë tjetër, ndërhyrja e 

Izraelit duke përdorur forcë në 

mënyrë joproporcionale, duke 

përdorur fishekë të vërtë mbi 

protestuesit, duke shkaktuar 

cvdekjen e 59 palestinezëve në 

mesin e të cilëve ka edhe fëmijë dhe 

pladosjen e 2270 të tjerëve, duke 

hedhur gaz-lotsjellës kundrejt 

protestuesve me drone kundër 

protestave paqësore të orgganizuar 

në kuadër luftës së popullit 

palestinez për çlirim dhe rezistencës 

popullore janë pritur me urrejtje dhe 

me shqetësim të thellë nga opinioni 

publik në gjithë botën. 

Edhe në raportin e Organizatës 

Ndërkombëtare Amnisty, janë 

përdorur shprehje si ngjarjet që p 

ozhvillohen në Gaza janë 

nëmospërputhje të plotë me të 

drejtën ndërkommbëtare dhe 

përbëjnë krime lufte. Edhe unë si 

individ, përballë një masakre të 

cilësuar si të këtillë dënoj ashpër 

këto barbaritete që nuk njohin 

humanizëm në masakrimin e këtillë 

të palestinezëve të pafajshëm dhe 

që nuk njohin limite, që janë 

organizuar edhe më parë, të këtilla 
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si sulmet vdekjeprurëse që vrasin 

me paramendim ose gjymtojnë 

palestinezët. Po kështu dënoj ashpër 

edhe ata që i kam përkufizuar si Të 

Përtejmit, që bashkëpunojnë, që 

përgëzojnë, të paperekur nga gjku 

dhe loti i derdhur që duan të nxisin 

konflikt mes feve duke shkatërruar 

Xhaminë Aksa dhe ndërtimin e 

Tempullit të Sulejmanit dhe që 

pretendojnë të përftojnë nga këto 

tensione. Unë mbështes çdo 

humanizëm të bërë me ndërgjegje 

të plotë dhe paqësore pa polarizuar 

dhe ndarë shoqritë duke përdorur 

fetë dhe sektet e ndryshme./ 
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Pasojat e vendosjes të ambasasës së SHBA-

ve në Kuds 

 

dr. Muhamed Jusuf Kajolli 

 Derisa palestinezët po vriten, bota po hesht 

me përjashtim të protestave në disa qytete të 

shtete islame. Ajo që të bën përshtypje, është 

heshtja e shteteve anëtare të Ligës Arabe. 

Shtetet e BE-së gjithashtu po heshtin. 

Përpjekjet diplomatike, të pak ditëve më 

parë dështuan, ndërsa, kjo heshtje tregon se 

në mesin e shteteve anëtare të NATO-s ka ra 

bomba. Kjo heshtje është treguesi më i mirë, 

se nga brenda, shtetet po vlojnë. Pritet që të 

çarat e digës të shpërthejnë, ndërsa dëmet e 

saj vetëm një Zot i di… 

 Për ndryshim nga presidentët,që, vendimin 

e Kongresit për transferimin e ambasadës së 

SHBA-ve në Kuds-Jerusalem e mbanin në 

sirtar, presidenti Trump-i fjalën e dhënë e 

mbajti. Tani shtrohet pyetja, kush është ky 

president? Si do të reagojnë shtetet anëtare 

të OKB-së në përgjithësi, dhe shtetet Islame 
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në veçanti? Këtu mund të dalin edhe shumë 

pyetje të tjera por do të mjaftohemi vetëm 

menjë tjetër, që për mua mendoj se është më 

kryesorja, e ajo është, si do të reagojnë 

shtetet aleate të NATO-s me këtë vendim. 

SHBA-të në Kuds kanë pasur konsullatë, 

dhe hë për hë, kjo godinë u shndërrua në 

ambasadë. Disa mund të thonë se Trump-i 

nuk bëri ndonjë risi të madhe, ai vetëm 

zbatoi vendimin e Kongresit që ishte në 

sirtarin e tij tash e më shumë se 20 vjet.Ai 

këtë vendim e shpalli në Tel Aviv, 

menjëherë pas vizitës së tij nga Arabia 

Saudite. 

Ai caktoi 14 majin, datën e zhvendosjes së 

ambasadës nga Tel Aviv në Kuds. Datë 

shumë e rëndësishme për (a)izraelitët, 

gjithsesi edhe për palestinezët. Të parët 

kujtonin 70 vjetorin e pavarësisë, ndërsa të 

dytët, datëne katastrofës së madhe. Për ta 

kuptuar më mirë shqiptarët këtë, si 

 shembull do t’i merrja “maqedonasit”. 

Shkupi ndër shekuj ka qenë kryeqendër e 

banuar me shqiptarë, mirëpo, një ditë sllavët 

e jugut themelojnë kombin maqedonas dhe 

dal nga dalë Shkupi u shndërrua 

nëkryeqendër e “maqedonasve”. Vallë, ka 

ndonjë shqiptarë e grek që mendon se, këta, 

“maqedonasit” e sotëm janë pasardhësit e 

maqedonasve të Filipit e Aleksandrit të 

madh, apo janë sllavë të cilët kanë 

uzurpuarhistorinë e ilirëve. 

Pra, sot, (a)izraelitëtpo festojnë vitin e tyre 

të 70-të, vit jubilar, dhe SHBA-të, si shteti 

më i fuqishëm në botë e njohu Kuds-in, 

kryeqytetin e këtij kombi politik si 

kryeqytetin e “Izraelit biblik” dukeua 

mohuar të drejtën vendasve edhe pse në 

favor të tyre janë 12-të Rezoluta të Këshillit 

të Sigurimit të OKB-së i cili Izraelit nuk ia 

jep të drejtën që Jerusalemi të jetë kryeqyteti 

i tyre. Mirëpo, për dallim nga ne shqiptarët e 

heshtur, palestinezët luftën kundër 

(a)izraelitëve nuk e ndaluan 100 vjet, bile 

edhe në këto dy ditë të fundit, ranë 60 

shehidë, dhe mbi 3000 të tjerë u plagosën. 

Bota sot, ka filluar të kuptojë mashtrimin e 

madh dhe uzurpimin e historisë. 

Bota mbarë i di synimet e (a)izraelitëve. Ata 

duan të ngritin Tempullin e tyre në Kuds, 

mirëpo, (a)izraelitët këtë duan ta bëjnë me 

forcë, sepse sipas tyre, një vend që fitohet 

me forcë vetëm me forcë mund të rimerret. 

E këta besojnë në superfuqinë e tyre. Herët, 

Ben Gurioni, kryeministri i parë i Izraelit 

kishte deklaruar: “nuk ka kuptim për Izraelin 

pa Jeruzalemin dhe Jerusalemi nuk ka 

kuptim pa Tempullin.” 
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Tani le të shohim të drejtën ndërkombëtare 

të Izraelit për ta shndërruar Kuds-in në 

kryeqytetin e tyre. Duhet të kujtojmë se, 

ndarja e shtetit të Palestinës është bërë pasi 

janë përdorur kërcënimet, shantazhet dhe 

korrupsioni brenda selisë së OKB-së. 

Atëherë, botës i hodhën në sy i hodhën hi, 

dhe shpallën shtetin e Izraelit me të “drejtën 

ndërkombëtare” shtet të pavarur: Nga 8% të 

territorit që kishin (a)izraelitët në Palestinë 

para luftës së vitit 1948-të, asaj “e drejta 

ndërkombëtare” ia ndau 54% të territorit të 

Palestinës, ndërsa palestinezëve “u takoi” 

vetëm 45%,ndërsa 1% e territorit (Kudsi-

Jerusalemi) do të administrohej nga OKB-ja. 

Për të mos hyrë thellë në histori, themi se 

Kuds-i, Bregu Perëndimor dhe Gaza u 

pushtuan në vitin 1967-të. Atje, jetonin: 1. 

Kudsin Lindor palestinezët, 2. Kudsin 

Perëndimor(a)izraelitët, 3. në veri ishin 

armenët dhe 4. në jug krishterët arabë.Këto 

dy të fundit sot, nuk dëgjohen fare. Pas lufta 

e 67-s, solli shpejt luftën tjetër të vitit 1973 

dhe, që këtu, filluan negociatat “paqësore”, 

pasi u vërejt se Egjipti ishte tërbuar dhe 

duhej të frenohej. 

Bazuar në disa rezoluta të Këshillit të 

Sigurimit në të cilën anëtare e përhershme 

me të drejtë vote është SHBA-ja, ishte 

vendosur që Kuds-i të mos jetëkryeqyteti i 

(a)izraelitëve për shkak se ishte vend i 

pushtuar. E drejta ndërkombëtare nuk lejon 

që një vend i pushtuar të shndërrohet në 

kryeqytet i pranuar ndërkombëtar. Prandaj, 

vendimin e Kongresit të SHBA-ve, për të 

transferuar ambasadën e SHBA-ve në Kuds, 

presidentët e më hershëm e kishin lënë në 

sirtar,ndërsa Trump-ikëtë e bëri. Ky veprim i 

tij trimëroi edhe më shumë (a)izraelitët dhe 

disa qeveri kuislingësh arabe, ndërsa irritoi 

shumicën e botës në mesin e të cilëve edhe 

shtetet e BE-së. 

A mund të thuhet se Trump-i është një 

budalla? Jo. Ai është një tregtar shumë 

dinak. Biografia e tij ka treguar se ai di të 

ngrihet shpejt pasi të bie në biznes. Mirëpo, 

në politikë fitimet e shpejta mund të sjellin 

rreziqe të mëdha. Ai para se të shpallte 

vendimin e tij për transferimin e ambasadës, 

fitoi qindra miliardë dollarë nga arabët, dhe 

aty mori miratimin e heshtjes së tyre ditën 

kur të transferonte ambasadën. 

Kjo ishte një fitore e madhe politike dhe 

gjeostrategjike e SHBA-ve & Izrael. Për të 

vazhduar rrugën për në Tel Aviv, ai përdori 

linjën e parë Rijad-Tel Aviv, dhe që prej 

kësaj dite, vazhdon linja e rregullt ajrore 

Rijad-Tel Aviv. Të kujtojmë këtu, Enver 
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Sadati, presidenti i Egjiptit ishte vra për 

shkak të ofrimit të marrëdhënieve me 

Izraelin. 

Derisa palestinezët po vriten, bota po hesht 

me përjashtim të protestave në disa qytete të 

shtete islame. Ajo që të bën përshtypje, 

është heshtja e shteteve anëtare të Ligës 

Arabe.Shtetet e BE-së gjithashtu po heshtin. 

Përpjekjet diplomatike, të pak ditëve më 

parë dështuan, ndërsa, kjo heshtje tregon se 

në mesin e shteteve anëtare të NATO-s ka ra 

bomba. Kjo heshtje është treguesi më i mirë, 

se nga brenda,shtetet po vlojnë. Pritet që të 

çarat e digës të shpërthejnë, ndërsa dëmet e 

saj vetëm një Zot e di. 
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Udhëheqësit arabë u dorëzuan 

 
nga Abdulbari Atvan  

Analisti i njohur i Lindjes së Mesme, 

kryeredaktor i gazetës Rey'ul Yevm, 

Abdulbari Atvan ka vlerësuar zhvillimet e 

fundit në Palestinë. 

Analisti i njohur i Lindjes së Mesme, 

kryeredaktor i gazetës Rey'ul Yevm, 

Abdulbari Atvan ka vlerësuar zhvillimet e 

fundit në Palestinë. 

Po e shfaqim shkrimin e Atvanit me titull 

“Jam krenar që jam pjesëtar i këtij kombi i 

cili jep dëshmorë për të mbrojtur nderin e 

Umetit!”, me përkthim nga Sena Gyrler: 

Ju lus që kur të flisni për festimet që 

Amerika ka organizuar për të bërë provokim 

gjatë procesit të zhvendosjes së ambasadës 

së saj në Jeruzalemin e pushtuar, të flisni për 

“të drejtën ndërkombëtare”. Është e 

turpshme dhe poshtëruese të flitet për këtë 

gjë në një kohë kur qindra e mijëra të rinj në 

Gazan e rrethuar, marshuan në kufijtë e 

okupuar palestinezë, duke sfiduar plumbat e 

pushtuesve, me besimin dhe imanin e tyre... 

Këta të rinjë që derdhin gjakun e lavdisë dhe 

nderit nga venat e tyre, po sfidojnë kundër 

këtij përparimi të Amerikës-Izraelit. Ata nuk 

http://www.mediaelire.net/shkrimtar/abdulvari-atwan/
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po presin as ushtritë arabe, as avionët F-16 

që kanë shpenzuar miliona dollarë për ta 

blerë. Sepse ata janë të vetëdijshëm se këta 

avionë godasin vetëm qytetet arabe, vrajnë 

vetëm arabët... Ndoshta nuk është larg 

mundësia që arabët në fjalë të luftojnë 

kundër popullit palestinez krah për krah me 

Izraelin. 

Mos na thuani se “Duke e zhvendosur 

ambasadën e saj në ditën e Nakbas, Amerika 

e ka përfunduar gënjeshtrën e dy shteteve 

dhe rolin e saj paqësor”. Ata që sot e 

festojnë zhvendosjen e ambasadës, janë ata 

që na futën në këtë moçal dhe që na sollën 

në këtë gjendje! 

Jemi të habitur se si liderët arabë, ministrat 

dhe shumica e ambasadorëve po marrin 

pjesë në këto festime, pavarësisht se bëhet 

fjalë për një miqësi të sinqert në mes tyre 

dhe shtetit pushtues, pavarësisht se ata e 

mirëpriten sulmin e Izraelit ndaj Sirisë dhe 

pavarësisht se dërguan ekipe sportistësh në 

Jeruzalemin e pushtuar. Po themi se ata 

përgëzuan Amerikë dhe Izraelin përmes 

telefonit. A nuk është ashtu? Fundja, do të 

ishte e pakuptimtë që ata të mos i pëmbushin 

detyrat e tyre kundër aleatëve të tyre të ri. 

Prej që filloi Marshi i Madh i Kthimit, 

qindra persona kanë rënë dëshmorë. Vetëm 

sot duke i shkruar këto rreshta, kanë rënë 

dëshmorë 40 persona. Numri po vazhdon të 

rritet. Këta njerëz janë nipat e sahabëve, 

komandantëve pushtues dhe ushtarëve 

heroik. Këta janë pakica që besohet se kanë 

mposhtur shumicën dërrmuese të kafirëve ... 

Ata donin t’a shtyjnë popullin palestinez dhe 

gjeneratat e reja që të harrojnë tokat e tyre, 

në mënyrë që t'i bëjnë të heqin dorë nga 

kërkesa për kthim. Këto pra, janë marshimet 

e bekuara të vaditura me gjak... Ata nuk e 

dinë vendosmërinë e këtij populli dhe fuqinë 

e besimit të tyre! 

Udhëheqësit arabë u dorëzuan, e shtyn 

qeverinë palestineze që t’a harrojnë 

Palestinën dhe hoqën dorë nga e drejta për 

t’u kthyer. Amerika ka krijuar një armik të ri 

për ta, ndërsa ata tradhtuan amanetin. 

Populli palestinez dhe të gjithë popujt 

myslimanë dhe arabë që janë pranë tij do të 

qëndrojnë prapa fjalës dhe pa marrë 

parasysh se sa humbje do të ketë, ata do të 

vazhdojnë të mbrojnë lavdinë e umetit. Po, 

jam duke shkruar me ndjenja... Çfarë bënë 

racionalët, të vetëpërmbajturit dhe të urtit? 

A ndaluan ndërtimin e ndonjë ndërtese në 

ndonjë njësi të vendbanimeve hebrenje? A 
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mbrojtën identitetin arabë të Jeruzalemit apo 

identitetin islam? A e penguan jahudizimin? 

A mundën t’i ndalin masakrat që bënë forcat 

pushtuese në Gaza, Jenin, Hebron, Libanin 

Jugor dhe në Siri? 

Njerëzit e Marshit të Madh të Kthimit nuk 

kanë frikë nga vdekja, nuk e dinë se çfarë 

është frika dhe i kalojnë kufijtë. Ata po 

rezistojnë me mjeshtëri dhe po vënë rastet e 

tyre mbi rendin e rëndësisë në botë, 

megjithëse mendojnë se arabët e nënshtruar 

janë në fund të listës së këtij rasti. 

Frikacakët e vërtetë janë izraelitët që hodhin 

zjarrë ndaj fëmijëve të pafajshëm dhe të 

cilëve i’u ra maska e fytyrave të tyre të 

shëmtuara! 

Nuk do të përgëzohen ata që kanë qenë 

bashkë me Izraelin! Ata nuk do të mund t’a 

mbrojnë veten nga zemërimi i popullit të 

tyre! Ne besojmë se këta popuj nuk do të 

harojnë, nuk do të falin dhe do të rezistojnë 

me formën më të fuqishme kundër liderëve 

mizorë që e shesin veten dhe që i’a 

hipotekojnë pasurinë e shteteve të tyre 

Amerikës dhe Izraelit. 

Ne jemi krenar që jemi pjesë e këtij populli 

heroik arab. Po qëndrojmë kokëlartë falë 

dëshmorëve dhe gazilerëve. Zoti kurr nuk e 

mposhtë një umet brenda të cilit janë këta 

heronjë. 

Së fundi, dëshirojmë t’a themi këtë; ky 

popull hero nuk është entuziast për të 

vdekur, nuk e hedh veten në rrezik. Sepse ky 

popull është një popull i guximshëm, i 

ndershëm dhe një popull që e don jetën... 

Por, jetesa kërkon lavdi dhe nder. Kjo luftë 

vazhdohet me dëshmorë, të lënduar, gra dhe 

fëmijë... 



 

Plani amerikano-izraelit ”Lindja e 

Afërt e madhe” 

 
nga Dr. Sc. Jadranka Polović i Mario Stefanov |  

 

Lindja e Afërt si emërtim terminologjik, në 

politikën bashkëkohore dhe në shkencë 

shpesh është barazuar me termin e Lindjes 

së Mesme(Middle East), sinonim  ky është 

për një rajon më heterogjen dhe politikisht 

më konfliktuoz në botën bashkëkohore. 

Kufijtë e Lindjes së Afërt shumë dobët janë 

definuar dhe shpesh janë shfrytëzuar 

arbitrarisht, pasi që akoma nuk ekzistojnë 

qëndrimet e harmonizuara se cilat shtete e 

përbëjnë këtë rajon. Politokologja Mirjana 

Kasapoviq në fjalorin politikologjik tërheq 

vërejtjen në kontraverset e mundshme tek 

përdorimi i termëve dhe definomi i rajoneve, 

veçanërisht thekson dallimin në mes 

emërtimit anglosaksonik të rajonit të Lindjes 

së Mesme(Middle East) dhe  traditës 

kontinentale evropiane  e cila zakonisht 

përdor termin Lindja e Afërt (Near East)  për 

hapësirën e cila në kuptim politik dhe fizik 

është shumë afër Evropës. Kasapoviqi 

konsideron se rajoni në mënyrë burimore  

përfshin nëntë entitete: Egjiptin, Irakun, 

Iranin, Jordaninë, Libanin,  Sirinë, Turqinë 

http://www.mediaelire.net/shkrimtar/dr-sc-jadranka-polovic-i-mario-stefanov/
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dhe Palestinën, të cilët përbëjnë bërthamën  

e rajonit(core area) apo Lindjen e Afërt në 

kuptim të ngushtë, gjersa shtete tjera 

anësore(fringe areas) përbëjnë Lindjen e 

Afërt në kuptim të gjerë apo të 

ashtuquajturën “Lindja e Afërt e Madhe”. 

Gjer në Luftën e parë botërore termi është 

përdorur për shënimin e kufijve juglindore të 

Evropës, atëherë fuqi koloniale, dhe se në 

atë aspekt mund të konsiderohet ” degë 

terminologjike e kolonializmit klasik 

evropian”. Në rast se përkujtojmë pikërisht 

në rrënojat e Perandorisë Osmane në vitin 

1916 me marrëveshjen sekrete Sykes-Picot, 

janë vizatuar kufijtë dhe zonat e reja të 

interesit të Lindje së Afërt  në përputhje me 

interesat e fuqive koloniale të Britanisë së 

Madhe dhe Francës. 

 Megjithatë, arkitekturën e rajonit të 

vendosur gjatë shek. XX-të po e cenon plani 

amerikano-izraelit për krijimin e Lindjes së 

Afërt të Madhe( The Greater Middle East) i 

cili gjatë viteve të nëntëdhjeta të shek. XX-

të, posaçërisht është përpiluar në kuadër të 

Projektit për shekullin e ri amerikan(Project 

for the New American Century). Qëllimet 

më të rëndësishme gjeopolitike dhe 

gjeostrategjike janë prezantuar në 

dokumentet e PNAC-së, të cilën më vonë a 

ka miratuar administrata  e George Bushit të 

ri, duke përfshirë ruajtjen e dominimit 

global të Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

në marrëdhëniet ndërkombëtare si dhe 

zotërimi i rajoneve kyçe të botës: Evroazisë, 

Mesdheut, Lindje së Afërt, Gjirit Persik dhe 

Azisë juglindore për shkak të vendosjes së 

mbikëqyrjes mbi resurset energjetike. 

Pikërisht në dokumentin Rebulidin 

Americas Defenses: Strategy, Forces and 

Resources For a New Century, A Report of 

the Project for The New Ameriacan 

Centyrym september 2000, të ekspozuar 

pikërisht para sulmeve terroriste në  Shtetet 

e Bashkuara të Amerikës, me 11 shtator 

2001, shihet fillimi i doktrinës së re 

amerikane të luftimit preventiv dhe rrëzimit 

të regjimeve të padëgjueshme. Raporti më 

tej bëhet pjesë integrale e Strategjisë 

kombëtare të sigurisë( Grand 

Strategy,2002), dhe me këtë edhe shërbeu si 

model i politikës së jashtme të SHBA-ve në 

të cilin lufta kundër terrorizmit bëhet 

përpjekja globale të afatit të pacaktuar. Sipas 

strategjisë doktrina e sulmit preventiv 

përfshin të gjitha ato aktivitete me të cilat 

sot përballemi: nga sanksionet politike dhe 

ekonomike, ndihmë opozitës dhe ndërmarrja 

e operacioneve ushtarake të cilët mund të 

kenë karakter të intervenimit unilateral me 
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qëllim të rrënimit të regjimeve të 

padëgjueshme. 

Strategjia amerikane të ridizajnimit të 

Lindjes së Afërt nënkupton 

fragmentarizimi(copëtimin) e rajonit, 

dobësimi dhe shkatërrimi i shteteve të 

mëdha arabe, që do të thotë, krijim të kaosit 

konstruktiv dhe formimi i jostabilitetit nga 

Libani, Siria, Iraku, Gjiri Persik, Irani, 

Afganistani, gjer te Kina. Në vizionin 

amerikan  Lindja e Madhe të Afërt shtrihet 

nga Maroko e Mauritania gjer te Afganistani 

dhe Pakistani,në veri tek Turqia, gjersa i 

vetmi shtet jomysliman është Izraeli. Por, 

ridizajnimi i rajonit bazohet në dokumentet e 

mëparshme të përgatitura në Izrael. Në të 

vërtetë, që nga viti 1982, “plani i Jinonit” 

ose”Strategjia për Izrael”, është publikuar në 

revistën hebrenje Kivunim në të cilin në 

mënyrë të qartë është definuar qëllimi i 

përhershëm i Izraelit, ballkanizmi i shteteve 

arabe dhe myslimane, shndrimi i tyre në 

mini shtete të vogla sektare. Egjipti, Libani, 

Siria, dhe Iraku janë të shënuar si kandidatët 

kryesor. Në atë kontekst dobësimi i Libanit 

fqinjë, inkurajimi i tensioneve në mes 

popullatës myslimane dhe krishtere ashtu që 

hapësira në jug të lumit Litani të dorëzohet 

Izraelit, është nënvizuar si qëllim në 

dokumentin”A Clean Break: A New 

Strategy for Securing the Realm” nga viti 

1996. Çdo dokument në mënyrë të qartë bën 

ftesë në neutralizimin, gjegjësisht 

shkatërrimin e shteteve të mëdha të Lindjes 

së Afërt, duke përshirë edhe Sirinë. 

Izraelit për qëllimet e t’ia gjeopolitike i 

nevojitet mbështetja e SHBA-ve! Prandaj dy 

mandatet e presidentit Bush e kanë shënuar 

luftërat, të udhëhequr kundër shteteve  të 

padëshirueshme(rouge status) gjithmonë me 

agjendën gjoja të zgjerimit të demokracisë 

dhe drejtave njerëzore, sikurse edhe kundër 

terrorizmit global. Megjithatë, invadimi mbi 

Afganistanin(2001) e pastaj edhe mbi Irakun 

(2003)  janë pjesë e strategjisë esenciale të 

rrumbullakimit të Heartlandit, me të cilat 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 

krijuar supozimet për prezencën afatgjate në 

rajon. Përkatësisht, shtetet e Lindjes së 

Afërt, si pjesë përkatëse të Rimlandit, ose 

unazës së brendshme, posedojnë sasi të 

mëdha botërore të naftës, gazit natyror dhe 

mineraleve tjera të pasura, për shkak të cilit 

rajoni po bëhet hapësirë e garës së fuqishme 

dhe të konfrontimit të qendrave të fuqishme 

botërore lidhur me kontrollin e resurseve 

energjetike. 

Loja e madhe e re botërore e cila po sillet 

rreth projekteve të naftës dhe gazësjellësave 
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në rajon, në mënyrë të drejtpërdrejtë 

konfronton interesat e aleatëve euroatlantik 

të udhëhequr nga SHBA-të, me Rusinë, 

Kinën, Iranin dhe Turqinë. Pra, strategjitë e 

ndryshme amerikane të luftës kundër 

terrorizmit kanë për qëllim të parandalojnë 

integrimin ekonomik dhe politik të hapësirës 

së Evroazisë, pasi që sikurse cek 

Brzhezhinsli” primati global i SHBA-ve 

drejtpërdrejtë varet nga shkalla dhe 

efikasiteti i fuqisë së tyre në kontinentin 

evroaziatik”. 

Është kyçe të kuptohet se politika e SHBA-

ve kundrejt Sirisë dhe rajonit është në 

përputhje me atë të cilën e krijon Izraeli. Qe 

dy dekada SHBA-të  po zbaton politikën e 

destabilizimit të rajonit, pikërisht sipas 

planit të cilën e ka zbuluar gjenerali i 

pensionuar Wesley Clark. Domethënë , 

destabilizimi i shtatë shteteve të rajonit, 

duke filluar nga Iraku, Siria, Libani, Libia, 

Somalia, Sudani gjer te Irani, pas 11 

shtatorit 2001 i bë qëllimi legjitim  të cilën 

duhej”kryer” në periudhën kohore 

pesëvjeçare. 

Kombet sekulare të Irakut, Sirisë dhe Libisë 

nuk kanë pas kurrfarë lidhje me Al-Kaidën e 

cila gjoja ka kryer sulme në SHBA-të me 11 

shtator 2001, sikurse as Irani shiit. 

Megjithatë ky koncept i politikës së jashtme 

amerikane i cili është mbështetur në 

shfrytëzimin e konflikteve etnike dhe 

sektare, sikurse edhe përdorimi i ushtrive 

Proxy islamike u bë taktika standarde 

amerikane të shtetit të thellë. Raporti i Rand 

korporatës nga viti 2008 nën 

emërtimin”Unfolding the Future of the Long 

War: Motivations, Prospects and 

Implications for te U.S.Army”, posaçërisht 

udhëzon në nevojën e inkurajimit të 

konflikteve në mes myslimanëve sunit dhe 

shiit me qëllim të vendosjes së kontrollit 

mbi resurset energjetike të Lindjes së Afërt. 



 

Në Bejrut bota dëshmoi që e do 

Palestinën!

 
nga Olsi Jazexhi  

1. 

Në datat 11-12-13 dhe 14 mars, në Bejrut 

kryeqytetin e Libanit aktivistë të shoqërive 

civile të Lindjes së Mesme, Azisë, Afrikës, 

Amerikës dhe Evropës u mblodhën në 

Konventën e Katërt Botërore të Solidaritetit 

me Palestinën. Konventa në fjalë është një 

organizatë e cila përmban OJQ që 

mbështesin çështjen palestineze dhe të 

drejtën e kthimit të palestinezëve nga e 

gjithë bota. 

Eventi në fjalë u organizua në hotelin 

Golden Tulip Jiyeh Marina në dalje të 

Bejrutit, buzë Detit Mesdhe. Pjesëmarrësit 

në konventë vinin nga rreth 45 vende te 

botës. Pjesëmarrësit kryesorë ishin nga 

Palestina, Libani, Jordania, Siria, Jemeni, 

Malajzia, Indonezia, Tunizia, Maroku, 

Egjipti, Skocia, Britania e Madhe, Belgjika, 

Italia, Spanja, Norvegjia, Suedia, Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, 

Australia, Venezuela, Kili, Senegali, 

Nigeria, Turqia, Afrika e Jugut, India, 

Pakistani, Filipinet, Irani dhe Meksika. 

http://www.mediaelire.net/shkrimtar/olsi-jazexhi/
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Veprimtarët e organizatave të shoqërisë 

civile ishin gazetarë, analistë, klerikë, 

revolucionar, profesor universitar, 

sindikalistë të klasës punëtorë por edhe 

futbollistë të cilët protestojnë dhe 

sensibilizojnë komunitetet e tyre mbi 

gjëmën palestineze. 

Titulli i Konventës së këtij viti ishte: 

Jeruzalemi, kryeqyteti i përjetshëm i 

Palestinës. 

Disa nga pjesëmarrësit më simpatik të këtij 

eventi ishin rabinët çifutë-amerikan Dovid 

Feldman dhe Izrael Dovid Ueiss të cilët në 

fjalimet e tyre ndërsa denoncuan pushtimin 

izraelit ndaj tokave palestineze, i treguan 

pjesëmarrësve vuajtjet që hebrejtë ortodoksë 

heqin në shtetin e Izraelit, i cili i rekruton 

me dhunë në ushtri dhe nuk respekton ligjet 

e tyre fetare. Rabinët deklaruan që çifutët 

nuk kanë problem me muslimanët, të 

krishterët dhe besimtarët e feve të tjera, por 

Izraeli zionist i cili nuk ka lidhje me 

hebraizmin është shkaktari i vuajtjeve të 

palestinezëve dhe hebrenjve në tokën e 

shenjtë. 

Muzikanti britanik Gilad Atzmon, i cili ka 

braktisur Izraelin dhe shtetësinë e tij izraelite 

ishte një tjetër personazh interesant i kësaj 

konvente. Ai denoncoi Izraelin dhe vuri në 

pah faktin që sot shumë izraelitë humanistë 

sikur ai nuk e durojnë dot më jetesën në 

regjimin aparteidal të Izraelit dhe për këtë e 

kanë braktisur Izraelin dhe shtetësinë 

izraelite. Ata thjeshtë nuk duan të jenë 

bashkëfajtor në aparteidin që Izraeli ushtron 

kundër palestinezëve. Por Giladi shprehu 

kënaqësinë e tij për ardhjen e Trumpit si 

president i Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës. Për Giladin, Trumpi është fytyra 

e vërtetë e Amerikës dhe politikat e tij kanë 

treguar qartë më në fund natyrën ekstremiste 

të Amerikës. 

Xhimbo Simmons, përfaqësues i kombit 

indiano-amerikan Choctav Nation dhe i 

Këshillit Drejtues të Lëvizjës Indiane-

Amerikane shprehu solidaritetin e indianëve 

të Amerikës ndaj palestinezëve, ndërsa i 

kërkoi falje atyre për politikat e Trumpit, 

duke deklaruar që indianët e Amerikës 

qëndrojnë me Palestinën dhe palestinezët 

nuk duhet të humbin shpresën kurrë. 

Në Konventën e Solidaritetit me Palestinën 

prezantuan edhe nga shumë gazetarë, 

aktivistë të të drejtave të njeriut, marksistë, 

studiues, përfaqësues unionesh nga 

Austrialia, Belgjika, Venezuela, Britania e 

Madhe dhe Amerika. Në konventë ishin 
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edhe Cindy dhe Craig Corrie, prindërit e 

aktivistes amerikane Rachel Corrie e cila u 

shtyp me buldozer nga ushtria izraelite dhe 

Emily Hurndall, mamaja e aktivistit britanik 

Tom Hurndall i cili u vra nga ushtria 

izraelite. Prindërit e dy aktivistëve të vrarë 

theksuan faktin që fëmitë e tyre vdiqën për 

një çështje të drejtë dhe çështja e Palestinës 

është një çështje që shqetëson të gjithë 

komunitetin ndërkombëtar. 

Avokati Zijad Patel nga Afrika e Jugut 

tregoi sesi shoqëria civile afrikano-jugore 

duke u bazuar në eksperiencën e luftës së saj 

kundër aparteidit dhe luftën e Nelson 

Mandelës ndaj racizmin të bardhë, kishte 

adaptuar taktika të njëjta ligjore kundër 

aparteidit izraelit. Ai tregoi sesi në Afrikën e 

jugut, aktivistët e shoqërisë civile bojkotojnë 

produktet izraelite dhe sesi shoqëria civile 

botërore duhet të hedhi në gjyq kompanitë 

izraelite për produket që ato prodhojnë në 

tokat e pushtuara palestineze. 

Konventa u përshëndet edhe nga Khushal 

Gandhi, nipi i Mahatma Gandhit atit të 

lëvizjes për pavarësi të Indisë. Khushali i 

kujtoi pjesëmarrësve betejën e Gandhit për 

pavarësi nga britanikët në Indi dhe 

solidarizimin e tij me Palestinën. Khushali 

përmendi fjalën e Gandhit i cili edhe pse 

kishte simpati për çifutët deklaronte që: 

“Simpatia ime nuk më bën dot të vërber 

përpara drejtësisë.” 

Khushali i kujtoi pjesëmarrësve luftën 

paqësore të Gandhit kundër kolonializmit 

britanik dhe i sugjeroi palestinezëve që të 

bëjnë të njëjtën gjë. Ai i apeloi palestinezëve 

që të mos e mbajnë kokën ulur, por në të 

njëjtën kohë të kuptojnë që Palestina nuk do 

çlirohet me luftë por me aksion qytetar – 

ashtu sikur edhe Gandhi e çliroi Indinë nga 

imperializmi britanik. Khushali i apeloi 

palestinezëve që të mblidhen me miliona 

apo qindra dhe mijë nga e gjithë bota dhe të 

marshojnë drejt kufijve të Izraelit dhe me 

lule në duar të thyejnë barrikadat dhe tanket 

izraelite duke kërkuar që të kthehen në 

shtëpitë e tyre. 

Pjesëmarrës të tjerë apeluan që Izraeli të 

kthehet në shtet demokratik, t’i japi 

palestinezëve të Gazës dhe Bregut 

Perëndimor të drejta demokratike dhe të 

drejtën për të votuar në Izrael. Ata ishin të 

mendimit që regjimi racist i Izraelit do të 

shkatërrohej nëse Izraeli do kthehet në vend 

demokratik dhe do i trajtoj palestinezët si 

qytetarë të tij. Të tjerë nga Venezuela dhe 
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Amerika Latine përmendën solidarizimin që 

udhëheqës që nga Hugo Chavez e deri te 

Che Guevarra kanë patur me Palestinën. 

Në event shumë palestinezë të rinj, pleq e 

plaka treguan tragjeditë e tyre, mënyrën si 

ishin deportuar nga Palestina, të afërmit që u 

ishin vrarë dhe shpresën e tyre për t’u kthyer 

një ditë në fshatin e atdheun e tyre. Një folës 

tregonte sesi ëndërrontë që një ditë të 

kthehej në fshatin e tij në Palestinë, dhe aty 

të ndërtontë një shtëpi, të kishte disa pemë, 

pula dhe kafshë dhe të jetonte në paqe sikur 

të parët e tij. 

Eventi u përshëndet edhe nga myftiu i 

Jeruzalemit, Sheh Muhamed el Huseini i cili 

rrëfeu vuajtjet e palestinezëve në Kudsin e 

Shenjtë dhe rëndësinë e Kudsit për Islamin, 

muslimanët dhe të krishterët e të gjithë 

botës. 

Në fund eventi u përshëndet me video 

konferencë nga ish-kryeministri palestinez 

Ismail Hanija dhe ish-kryeministri i 

Malajzisë, Mahatir Muhamed. Mahatiri i 

përkujtoi muslimanët që të jenë vigjëlentë 

dhe kuptojnë që Palestina nuk çlirohet vetëm 

me sllogane. Ai i bëri thirrje pjesëmarrësve 

për mobilizim global për çështjen e 

Palestinës dhe u apeloi që të kuptojnë që 

Palestinën sot nuk e duan vetëm 

muslimanët, por edhe të krishterët dhe i 

gjithë komuniteti humanist global. Ai 

përmendi faktin që Bashkimi Evropian 

qëndron në krah të Palestinës kundër 

politikave të Trumpit dhe Izraelit dhe u 

kujtoi muslimanëve që armiku i armikut 

tuaj, është miku juaj. 

2. 

Vizita ime në Liban ishte një nga vizitat më 

ekzotike që kam kryer ndonjëherë në vendet 

arabe. Edhe pse Libani është gjeografikisht 

sa gjysma e Shqipërisë, rreth 10.000 km2, 

popullsia e tij aktuale është dyfishi i 

Shqipërisë rreth 6.000.000 banorë dhe ka një 

densitet prej 596 banorë për km2 pra rreth 6 

herë më shumë banorë për km2 sesa 

Shqipëria. Por ndryshe nga vendet e tjera 

arabe të cilat janë shkretëtinore Libani është 

një vend shumë i ngjashëm me Shqipërinë. 

Është vend i bleruar me pemë dhe shumë 

malor. Vendi përshkruhet nga male të cilat 

zbresin në formë kodrash kur i afrohesh 

Detit Mesdhe. Ndryshe nga arabët e tjerë që 

janë të errët, libanezët janë të bardhë. 

Fytyrat e tyre i ngjajnë shumë shqiptarëve 

apo italianëve dhe grekëve, dhe kur dikush 

viziton qytete sikur Tiri, Sidoni apo Bejruti 

sheh akoma monumente osmane, fenikase e 
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romake në vend. Shumë njerëz në Liban 

tregojnë që kanë origjinë osmane dhe sikur 

edhe historia na tregon, Libani përgjatë 

kohës së Perandorisë Osmane është drejtuar 

nga jeniçerë shqiptarë dhe boshnjak e deri te 

guvernatorë sikur Vaso Pasha. Kur 

Napoleon Bonaparti pushtoi Libanin dhe 

Palestinën, shumica e jeniçerëve që ruanin 

qytetet portuale osmane në Levant ishin 

shqiptarë. 

Libani i ngjan Shqipërisë shumë edhe nga 

pikëpamja e demografisë fetare. Vendi është 

multifetar. Aty ekzistojnë komunitete të 

krishterësh katolik, orthodhoks, protestant 

etj. Muslimanët që përbëjnë shumicën (54%) 

ndahen në synitë dhe shiitë, ndërsa ka edhe 

komunitete bahaish, mormonësh, çifutësh 

dhe hindushë. Në Liban jetojnë edhe shumë 

palestinezë, rreth 400.000 vetë dhe 700.000 

refugjatë sirian. 

Historia e Libanit i ngjan shumë shqiptares. 

Libani ashtu sikur edhe Shqipëria është një 

ish-provincë osmane. Ashtu sikur 

Shqipërinë të cilën e pushtuan katolikët 

austro-hungarezë dhe më pas italianët, 

Libanin e pushtuan francezët të cilët e 

mbajtën si provincë të tyre nga viti 1920 deri 

në 1946. Dhe ashtu sikur në Shqipëri ku 

Italia fashiste dhe monarkia austro-

hungareze punuan që të sjellin në pushtet 

pakicën katolike, edhe në Liban ndodhi e 

njëjta gjë. 

Pas krijimit të Libanit si shtet arab, ai u 

përball me luftëra me Izraelin dhe pushtimin 

izraelit në 1982. Ky pushtim i cili zgjati deri 

në 1985 dhe shkaktoi maskra të mëdha nga 

ana e Izraelit, i ndërgjegjësoi libanezët dhe 

palestinezët që të  përballen me rrezikun 

izraelit. 

Pas periudhave të luftërave civile të cilat u 

nxitën nga pushtimi izraelit, sot Libani 

gëzon një periudhë paqeje. Por përkundër 

nesh në Shqipëri ku vendi ndahet në zona 

bandash socialiste, LSI-iste dhe PD-iste, dhe 

pushtetin në qeverinë Rama e kanë të 

krishterët, në Liban vendi ndahet në zona ku 

sektet fetare sundojnë në mënyrë më të 

drejtë. Shumica e grupeve fetare në vend 

mbështesin rezistencën kundër Izraelit për 

çlirimin e tokave që Izraeli mban të 

pushtuara dhe në mbështetje të Palestinës. 

Edhe pse vendi është i ndarë ndërmjet 

zonave të influencës franceze, arabo-saudite 

dhe iraniane, në përgjithësi të gjithë 

libanezet janë simpatizantë të Palestinës. 
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3. 

Libani i ngjan shumë Shqipërisë të 

fundviteve 90. Aty iknin dritat orë e sahat. 

Njerëzit mbajnë gjeneratorë për dritat, 

mbushnin ujë me puse të cilin e vënë në 

depozita mbi taracat e shtëpive. Ushtarët e 

policët dukeshin si kapterrat e policisë së 

Lali Erit dhe Edi Ramës. Dhe sapo dilje nga 

aeroporti shihje postera këngëtarësh tip 

Sinani e Mandi i Nishtullës që të thonin 

Merhaba! 

Tamam sikur në Shqipërinë e viteve 90 kur 

vendi ndahej në zonat e Gramoz Ruçit, 

Taulant Ballës e Nehat Kullës edhe Libani 

kështu ndahet. Kudo nëpër vend sheh 

postera të fortësh, apo më saktë politikanësh 

të cilët me posterat e tyre ndajnë zonat e 

inluencës dhe pushtetit. Por në këtë 

zallamahi pushtetesh ti sheh edhe postera të 

Hizbullahut. Fotot e hoxhallarëve shiitë me 

mjekra dhe me çallma të bëjnë të mendosh 

se je në Martanesh apo Skrapar ku sundonin 

njëherë e një kohë çetat e Baba Faja 

Martaneshit, apo në kryegjyshatën e Baba 

Mondit. Shiitët militantë janë grupi kryesor 

që sundon Libanin dhe drejton rezistencën 

kundër Izraelit. Irani i cili e ndërtoi 

Hizbullahin në 1985 e ka kthyer komunitetin 

malësor shiit të Libanit në grupin kryesor të 

rezistencës ndaj Izraelit. 

4. 

Pas mbarimit të konventës, ditën e fundit 

organizatorët na çuan në një muzeum në 

fshatin Mleeta ku ekspozoheshin armatimet 

e rezistencës libaneze dhe Izraelit gjatë 

luftës së vitit 2006. Rezistenca e cila 

përfaqësohej nga Hizbullahi kishte kapur 

tanke, drone dhe armatime të rënda izraelite. 

Ndërsa armët e Hizbullahit ishin disa raketa 

të lëvizshme iraniane, kallashnikovë, 

katjushka dhe armë që dukeshin si të Luftës 

së Dytë Botërore. Përveç kësaj Hizbullahi 

kishte edhe tunele në malet e pafund të 

Libanit. Më këto armë primitive dhe me 

relievin e ashpër malor, Hizbullahi kishte 

mundur një nga ushtritë më të fuqishme të 

botës, kishte kapur shumë ushtarë izraelitë 

rob dhe kishte shkatërruar 150 tanke 

merkava. Muzeumi i Mleetës të tregonte sesi 

teknologjia konvencionale iraniane dhe 

malësorët libanez kishin arritur të mundnin 

ushtrinë high-tech të Izraelit. 

Po ku ishte Hizbullahi vallë? Kur i pyesje 

libanezët ku është Hizbullahi, ata të thonin 

kudo dhe askund. Hizbullahi nuk ishte një 

ushtri e organizuar, ai ishte si një fantazëm. 
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Mesa duket anëtarët e tij ishin vullnetarë 

civilë. Një fakt që të habiste ishte që në 

trupat e Hizbullahit nuk merrnin pjesë vetëm 

shiitët myslimanë por edhe shumë të 

krishterë të cilët kishin formacionet e tyre 

ushtarake. Libanezët ndjeheshin krenarë me 

Hizbullahin, milicinë e vetme në historinë 

moderne arabe e cila përndryshe nga ushtritë 

e medha arabe që ishin thyer të gjitha – kjo e 

fundit kishte mundur dhe turpëruar Izraelin! 

5. 

Fitoret e Hizbullahit ndaj Izraelit duket sikur 

i kishin motivuar palestinezët e Libanit por 

edhe të krishterët dhe synitët që të shikonin 

te rezistenca e Hizbullahut një shpresë 

motivuese për çlirimin e Palestinës. 

Kuptohet që për ne në Shqipërinë e 

kontrolluar nga NATO dhe Amerika, 

Hizbullahi është organizatë terroriste. Por 

për shumë libanezë, palestinezë dhe sirianë 

ata shiheshin si luftëtarë të lirisë sikur 

partizanët me Baba Faja Martaneshin në 

kohën e tij. Për libanezët dhe palestinezët, 

terroristë janë Amerika dhe Izraeli të cilët 

kanë ardhur nga mbrapa diellit dhe kanë 

pushtuar tokat e tyre dhe i vrasin përditë. 

Gjatë vizitës sonë në Mleeta avionët izraelitë 

bënin zhurmë mbi qiellin e Libanit. Ne të 

huajt që u çuditëm nga kjo zhurmë – i 

pyetëm libanezët çfarë po ndodh? Ata thanë 

pa pikën e kokëçarjes: janë avionët izraelitë 

që shkelin përditë dhe në kundërshtim me 

ligjet e OKB-së hapësirën ajrore të Libanit. 

6. 

Pak kilometra përtej Mleetës shtrihej Siria. 

Aty ku avionët izraelitë, amerikanë, rusë, 

turq dhe sirianë hedhin bomba përditë dhe 

luftojnë për zona të influencës. Me libanezët 

që unë bisedova, ata thonin që lufta në Siri 

bëhej për shkak të Palestinës. Amerikanët 

dhe izraelitët donin të shkatërronin Sirinë në 

mënyrë që më pas të shkatërronin Libanin, 

qendrën e fundit të rezistencës arabe pro-

Palestinës. 

Në fund të vizitës sonë të ditës së fundit të 

konventës, organizatorët na dërguan të 

vizitojmë qytetin kufitar të Maroun e-Rass. 

Që aty shiheshin kolonitë izraelite të Kiryat 

Shmonës. Të ndërtuara na tokat e vjedhura 

palestineze, kolonitë izraelite ishin ndërtuar 

në mënyrë tejet moderne. Kur shihje 

rregullin, pastërinë dhe prosperitetin e tyre 

dhe rrëmujën e fshatrave libaneze të krijohej 

ideja sikur po shikoje Zvicrën versus 

Bathores. Izraelitët janë teknologjikisht 
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superior mbi arabët. Prandaj edhe kanë 

fituar përgjatë shekullit të XX. 

Por edhe pse emigrantët rusë dhe polakë 

izraelitë të Palestines janë teknologjikisht 

superior mbi arabët – fakt që të bënte ti 

kishe zili – duke cituar Mahatma Gandhin 

duhet të them që: 

“Simpatia ime nuk më bën dot të vërber 

përpara drejtësisë.” 

Palestina i përket palestinezëve dhe izraelitët 

kanë bërë krim të madh me vjedhjen e 

Palestinës. Krim të cilin Zoti nuk do t’ua fali 

kurrë! Këtë gjë na e tha rabini Izrael Dovid 

Ueiss në Konventën e Palestinës. 
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