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Jemen, lufta e harruar 
Nga 
 Albert Çaçi 
  
   

 

Ka që nga viti 2015 që në Jemen, 

një nga vendet më të varfra të 

botës, zhvillohet një luftë e 

përgjakshme, ku deri tani kanë 

humbur jetën mbi 16 000 njerëz. Kjo 

tragjedi zhvillohet nën një qetësi 

surreale  dhe mediat ndërkombëtare 

pothuajse heshtin. 

Kjo pa dyshim i dedikohet faktit se 

në këtë luftë është përfshirë Arabia 

Saudite e petrodollarëve dhe 

influenca e saj politike dhe financiare 

në Perëndim është shumë e madhe. 

Nëse për luftën e Sirisë flitet çdo ditë 

në faqet e para të gjithë masmedias 

botërore, këtu të gjithë heshtin. 

http://konica.al/author/albert/
http://konica.al/wp-content/uploads/2017/07/yemen.jpg
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E megjithatë vendi nuk është aq i 

parëndësishëm sa duket dhe 

trajtohet. 

Jemeni kontrollon nga ana lindore  

ngushticën e Bab el Mandelit, që lidh 

Detin e Kuq me Gjirin e Adenit, ku 

kalojnë 4 milionë fuçi nafte në ditë. 

Në Jemenin Lindor është vendosur 

një nga fraksionet më të rrezikshme 

të Al Kaedës, ai i AQAP, kësaj 

organizate terroriste po aq të 

rrezikshme sa ISIS dhe që nesër 

mund të kthehet në një kërcënim 

serioz edhe për vete Perëndimin. Në 

Jemen po zhvillohet një konfrontim 

midis dy fuqive rajonale: Arabisë 

Saudite dhe Iranit, që mund të çojë 

në një përleshje direkte midis tyre 

me pasoja katastrofike për çmimin e 

naftës dhe rrezikut të një lufte 

botërore. 

E megjithatë të gjithë heshtin. 

Jemeni është një vend në juglindje 

të Gadishullit Arabik me një 

sipërfaqe prej 528 000 km katrorë 

dhe një popullsi prej 24 milionë 

banorë dhe ka një GDP prej 58 

miliardë dollarë dhe praktikisht është 

vendi me të ardhurat për frymë nga 

më të ultat në botë. 

Jemeni është një nga vendet më të 

lashta të banuara të njerëzimit. Që 

në antikitet ka qenë i njohur për të 

ashtuquajturën “Rruga e Erzave” për 

shkak se në vend ndodhen disa lloj 

erëza famoze në të gjithë botën. 

Gjurmët e para flasin për shtetin e 

Sabas, që në vitin 1000 para 

Krishtit, të formuar në qendrën e 

Jemenit te sotëm. Në fillim të 

shekullit IV ka qenë një shtet i 

dominuar nga persianët. Në vitin 

630 adoptoi islamizmin. Kjo i dha 

rrugë një sërë luftrash fetare 

ndërmjet muslymanëve dhe si 

rezultat në pjesën perëndimore  

predominuan sunitët, ndërsa në 

pjesën malore lindore dominuan 

zaidët, një degë e Shias. 

Në shekullin IX u formua dinastia 

Zaide në Jemenin e Veriut që u bë 

pjesë e Perandorisë Otomane dhe 

kjo dinasti  vazhdoi deri më 1962, 

kur fitoi pavarësinë. Britanikët 

zbarkuan në portin e Adenit më 

1839 dhe pushtuan pjesën jugore të 

Jemenit dhe e mbajtën si një koloni 

deri në vitin 1967, kur u fitua 

pavarësia dhe u krijua një Republikë 

marksiste Popullore, ajo e  Jemenit 

të Jugut.  Në vitin 1990  të dy 

Jemenët vendosën të bashkohet dhe 
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krijuan Republiken e Jemenit që 

njohim sot. 

Nën frymën e Pranverës Arabe që po 

trondiste gjthë botën arabe në 2011, 

filluan edhe në Jemen protestat që 

shpejt u kthyen në të dhunshme. 

Presidenti i vendit, Saleh, që ishte 

në pushtet që prej 30 vjetesh nën 

presionin e Arabise Saudite dhe 

vendeve të tjera të Gjirit Persik, u 

detyrua të largohej dhe vendin e tij 

e zuri një fantoc i Arabisë Saudite, 

Hadi. Ky nuk arriti asnjëherë që të 

kishte në zotërim gjithë territorin e 

Jemenit. 

Duke përfituar nga rasti, rebelët 

Huthi  shia (35% e popullsisë ), që 

kishin vite që kërkonin një lloj 

autonomie territoriale, u kthyen në 

skenë duke zaptuar një pjesë të 

territorit të Jemenit të Veriut. Duke 

patur mbështetjen e Iranit, ata 

kërkuan largimin e Hadit dhe në këtë 

moment filloi lufta civile. 

Duke parë se Huthët ( të cilët 

konsiderohen luftëtarë të dorës së 

parë dhe asnjë fuqi e huaj nuk i ka 

pushtuar ndonjëherë territoret e 

tyre) arritën të marrin edhe 

kryeqytetin Sana dhe po kërcënonin 

portin strategjik të Adenit. Në këto 

kushte, Arabisë Saudite në mars 

2015 nuk i ngeli opsion tjetër veçse 

t’i hynte një aventure ushtarake së 

bashku me 8 vende të Gjirit Persik 

dhe Egjiptin. 

Konflikti midis A.Saudite dhe 

Jemenit nuk është i ri. Në luftën e 

parë të Gjirit kundër Irakut, Arabia 

dhe Kuvajti përzunë gati 1 milion 

jemenitë që punonin aty dhe i 

ndërprenë gjithë ndihmën 

ekonomike pasi Sana nuk mbështeti 

ndërhyrjen kundër Sadamit. 

Por lufta e sotme në Jemen së 

bashku me atë në Siri pasqyron një 

përplasje me të madhe, pasi ajo 

është një sfidë për kontrollin rajonal 

midis Mbretërisë sunite saude dhe 

Iranit shia. Riadi është i frustruar 

nga Irani për atë që ai e konsideron 

një aspirim të Teheranit për të 

rikrijuar Perandorinë Persiane dhe t’i 

marrë drejtimin e botës myslimane. 

Riadi nuk ka dyshim se Irani do t’i 

kthejë Huthit si Hezbollahët në 

Liban, duke kërcënuar Mbretërinë 

nga Jugu. 

Hezitimi i amerikanëve për të 

ndërhyrë fuqishëm ushtarakisht në 
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rajon, kalimi i Irakut në orbitën Shia 

të Iranit, humbja e luftës në Siri, 

reabilitimi i Teheranit mbas 

marrëveshjes nukleare e kanë kaluar 

në një dëshpërim të thellë Arabinë 

Saudite dhe për herë të parë të dalë 

nga politika e saj relativisht e 

përmbajtur në një ndërhyrje 

ushtarake të paprecedentë ndaj një 

prej popujve më luftarakë të gjithë 

Lindjes se Mesme. 

Ndryshimi i strategjisë së Riadit 

është pasojë edhe e ndryshimit të 

lidershipit. Për herë të parë pushteti 

po i kalon gjeneratës së dytë dhe 

mbreti Salman po ia kalon pushtetin 

të birit, Mohamad bin Salman. Ky po 

synon t’i tregojë mbretërisë aftësitë 

e tij, qoftë ushtarake, ku është edhe 

Ministër i Mbrojtjes, por edhe si 

njeriu i reformave të mëdha 

ekonomike. 

Nëse në 2015 demonstrimi i 

muskujve në Jemen kundër planeve 

ekspansioniste të Iranit e rriti 

popullaritetin e tij, me kalimin e 

kohës u bë e qartë se ëndrrat e 

princit saudit ishin tjetër gjë përballë 

realitetit të hidhur jemenit. 

Operacion i tij ushtarak ”Stuhia 

Decizive”,  ku ka angazhuar  mbi 

150 000 trupa, 100 avionë, mbi 450 

tanke dhe mbi 23 luftanije për 

bllokadën detare dhe sigurimin e 

kalimit në Detin e Kuq nuk ka sjellë 

rezultatet e duhura, por përkundrazi 

gjërat po rrëshqasin poshtë e më 

poshtë. 

OKB ka akuzuar direkt Riadin për 

viktimat e shumta civile. Por ajo që 

është më e reezikshme, jo vetëm 

për saudët, por për gjthë botën, 

është fakti se duke përfituar nga 

situata, pjesa lindore e vendit në 

kufi me Omanin është okupuar nga 

Al- Kaeda, sipas modelit të 

Afganistanit. Kjo shpjegon faktin që 

SHBA-ja, pavarësisht se mbështet 

saudët, për asnjë çast nuk i heq nga 

vërmendja, por i bombardon 

vazhdimisht jihadistët e Al Kaedës. 

Nëse Arabisë Saudite mund t’i 

lejohet t’i  shikojë gjërat me lehtësi 

dhe emotivitet, SHBA-ja nuk mund 

të lejojë që të krijohet një territor i 

Al Kaedës jashtë territorit ku luftojnë 

huthët me sauditët duke rrezikuar 

sigurinë kombëtare të vetë SHBA-së. 
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Pastaj është edhe një faktor jo më 

pak rilevant për saudët, ai 

ekonomik. Deri tani lufta i ka gërryer 

financat saudite me rreth 30 miliardë 

dollarë dhe e kombinuar me rënien 

drastike të çmimeve të naftës në 

vitet 2015 dhe 2016, deficiti 

buxhetor vjetor ka arritur në 15%. 

Vetëm në 2016 deficiti arriti 53 

miliardë dollarë. Shifra të denja për 

skenarin e krizës greke. 

Por ndërsa A.Saudite po përjeton 

këtë krizë ekonomike, që po e 

detyron të nisë edhe privatizimin e 

ARAMKOS- kompanisë më të madhe 

të naftës në botë për nga rezervat – 

Irani i çliruar nga embargua po rritet 

me 5-6% në vit. Kjo është një arsye 

më shumë për të rritur akoma më 

tej nervozizmin e A.Saudite që po 

demonstrohet qartë edhe në 

konfliktin e ri me Katarin. 

Po të shikosh sot rezultate te kësaj 

lufte  midis shtetit më të pasur të 

Lindjes së Mesme, që për shpenzime 

ushtarake është i katërti në botë, 

dhe popullit më të varfër të globit, 

por me një dëshirë të 

jashtëzakonshme për të mbrojtur 

vendin,  janë me të vërtetë 

katastrofike. 

16000 të vrarë, nga të cilët 10 000 

civilë, ku mbi 7000 janë femijë 

(Jemeni ka 64% të popullsisë nën 20 

vjeç, pasi vendi më i varfër në botë 

ka lindshmërinë foshnjore më të 

lartë të botës), 5 milion të uritur që 

presin ndonjë ndihmë nga OKB, 82% 

e popullsisë e detyruar për të jetuar 

me ndihma ekonomike, mbi 40% e 

atyre pak fabrikave që ishin janë 

shkatërruar plotësisht. Gjithashtu 

vendi ndodhet në një bllokadë totale 

detare, ku porti kryesor i Adenit i 

ngjan tashmë një porti piratësh. 

Dhe mbas gjithë kësaj mënxyre, 

asnjë zgjidhje politike, asnjë objektiv 

ushtarak nuk është realizuar. Huthët 

jo vetëm që nuk janë mundur, por 

kanë filluar të hyjnë dhe të okupojnë 

pjesë të zonës kufitare të Arabisë 

Saudite, kanë rritur shumë shkallën 

e pasigurisë së lundrimit në Bab el 

Mandel dhe një pjesë të anijeve 

tregtare shumë shtete i shoqërojnë 

me flotën ushtarako-detare. Dhe për 

më tepër, edhe huthët kanë siguruar 

raketa të vjetra scud ruse dhe kanë 

filluar të godasin territorin dhe bazat 

ushtarake deri në 500 km brrnda 

territorit saud që e ka detyruar 

Arabinë Saudite të futë në 
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funksionim sistemet shumë të 

kushtueshme antiraketë, Patriot. 

Por ajo që është më shqetësuese për 

fatin e keq të këtij populli të varfër 

është Dajti që nuk ka asnjë rezolutë 

të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, 

asnjë embargo armësh për 

pjesmarrësit në luftë, asnjë mandat 

nga OKB për të nisur bisedime. Nëse 

do të ishte një luftë civile midis 

etnive, ndoshta do të ishte zgjidhur, 

por duket se Jemeni, për fatin e tij 

të keq, është kthyer në një gur në 

skakierën gjeopolitike të Lindjes se 

Mesme, ku fatet e shteteve të vogla 

nuk i impresionojnë shumë lojtarët e 

mëdhenj. Ashtu siç ndodh shumë 

herë në histori. 

Por edhe nga ana tjetër, asnjë 

shenjë se jemenitët do të 

dorëzohen. 

Në analet historike britanike Jemeni 

rezulton ndër të paktat vende që 

Perandoria e famshme detare e 

Albionit nuk arriti t’i mposhtë me 

luftë. Dhe kur nuk kanë arritur ta 

bëjnë britanikët, zor se do arrijnë ta 

bëjnë saudët, që kanë aftësi 

luftarake modeste. Biles dhe avionët 

e tyre modernë F-18 shpesh i 

pilotojnë pilotë të huaj nga Pakistani 

dhe në fushat e betejës shpesh, 

mbas tankeve M-1 Abrams, luftojnë 

mercenarë nga Sudani, Somalia apo 

Eritrea, pasi vetë saudët janë aq të 

pasur sa luftën e tyre t’ua lënë ta 

bëjnë të tjerët. 

Sidoqoftë, mbas dy vjet luftë të 

përgjakshme, zgjidhja duket e 

largët. Si mbas çdo lufte, një ditë do 

të ulen në tavolinë për të firmosur 

paqen, por deri atëherë do të 

derdhet edhe shumë gjak dhe do të 

ketë edhe shumë vuajtje për 

jemenitët e varfër, por shumë 

krenarë për vendin e tyre. 

Heshtja e përgjithshme për arsye 

gjeopolitike ndihmon për këtë. 
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Si u bë Jemeni vija e frontit në 

luftën e madhe të Lindjes së Mesme 

Adem Mustafai 

Jemeni ka qenë shpesh një 

fushëbetejë, viktimë e përplasjeve 

ideologjike apo të pushtetit, nga 

konflikti mes revolucionarëve 

republikanë egjiptianë dhe 

monarkëve sauditë te Lufta e Ftohtë 

dhe deri te konflikti aktual. 

 Në orët e para të mëngjesit më 26 

mars 2015, Arabia Saudite hyri 

sërish në luftë kundër rebelëve Huthi 

në Jemen. Me këtë veprim, 

udhëheqësit sauditë hapën kapitullin 

e rradhës në një histori të gjatë 

përzjerjeje dhe ndikimi mbi fqinjin e 

tyre jugor. 

Që kur u themelua Arabia Saudite në 

vitet 1930, udhëheqësit e saj janë 

përpjekur të mbajnë një regjim 

miqësor në pushtet në Jemen dhe 

për të parandaluar Jemenin të 

kthehet në kërcënim për interesat e 

sauditëve. Kjo shpesh bëri që 

Sauditët të përzjehen në politikën e 

brendshme të Jemenit, duke 

kontrolluar lëvizjet populiste, duke 

përdorur emigrantët e Jemenit si 

mekanizëm presioni, duke blerë 

udhëheqësit fisnorë dhe me raste, 

duke ndërhyrë ushtarakisht. 

Këtë herë, pazari është më i lartë si 

për Arabinë Saudite ashtu edhe për 

Jemenin. Udhëheqësit sauditë thonë 

se kanë nisur sukmet ajrore dhe 

kanë bllokuar brigjet e Jemenit si 

pjesë e një koalicioni me nëntë 

vende, me synimin për të ndaluar 

Huthis dhe aleatët e tyre në ushtrinë 

e Jemenit, të cilët kanë marrë nën 

kontroll shumicën e vendit gjatë 

muajve të fundit. Sauditët dhe 

aleatët e tyre të Gjirit Persik duan të 

rikthejnë në pushtet presidentin 

Abd-Rabbu Mansour Hadi. 

Konflikti në Jemen është kompleks 

me një seri aleancash të ndryshojnë. 

Hadi dhe mbështetësit e tij, të cilët 

janë më së shumti muslimanë suni, 

mbështeten nga Arabia Saudite dhe 

vendet e Gjirit. Hutit, të cilët i 

përkasin një sekti të islamit shia të 

quajtur Zajdi, janë aleatë me Iranin, 

rivalin rajonal të Arabisë Saudite dhe 

vendeve të tjera suni. Ndërsa 

sauditët nxitojnë të emërtojnë huthit 

si forca të fshehta të Iranit, është e 

paqartë se sa shumë mbështetje ata 

marrin realisht nga Teherani. 
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Huthis janë në aleancë me ish 

presidentin Ali Abdullah Saleh, një 

diktator që ka qeverisur gjatë dhe që 

u rrëzua nga pushteti pas Pranverës 

Arabe më 2011. Dikur një aleat i 

sauditëve, Saleh u zëvendësua nga 

Hadi më 2012 përmes një 

marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga 

Riadi. Por Saleh vijon të ketë 

mbështetje nga segmente të 

fuqishme të forcave të sigurisë së 

Jemenit dhe këto janë trupat që 

ndihmuan Huthis të pushtojnë 

kryeqytetin Sanaa dhe të lëvizin në 

jug kundër bazës së Hadit në Aden. 

Me ndërhyrjen e drejtpërdrejtë 

ushtarake të sauditëve, Jemeni 

tashmë është zhutur në një luftë të 

tërthortë rajonale mes Iranit dhe 

Arabisë Saudite. Kjo seri betejash në 

Irak, Siri, Liban, Jemen dhe Bahrein 

ka qenë tipari përcaktuar i Lindjes së 

Mesme që kur Shtetet e Bashkuara 

pushtuan Irakun më 2003. Përgjatë 

dekadës së fundit, qendrat 

tradicionale të pushtetit në botën 

arabe – Egjipti, Arabia Saudite dhe 

vendet e tjera të Gjirit – qenë 

gjithnjë e më nervoze mbi rritjen e 

ndikimit të Iranit: ambiciet 

bërthamore të këtij vendi, ndikimi që 

kishte mbi qeverinë e Irakut, 

mbështetja që jep për grupimet 

militante Hezbollah dhe Hamas dhe 

aleancën që ka me Sirinë. 

 Kjo luftë e ndërmjetme po tërheq 

edhe më shumë aktorë rajonalë. Për 

shembull, interesat e sigurisë së 

Egjiptit nuk preken direkte nga 

Jemeni, ndryshe nga ato të vendeve 

të tjera të Gjirit apo të Arabisë 

Saudite. Por sundimtarët ushtarakë 

të Egjiptit tashmë janë shumë të 

varur nga financimet e sauditëve 

dhe vendeve të tjera të Gjirit. Pak 

orë pas fillimit të bombardimeve të 

udhëhequra nga sauditët, presidenti 

Abdel Fattah el-Sisi tha në një 

deklaratë që marina dhe forcat 

ajrore të Egjiptit do të marrin pjesë 

shpejt në luftime dhe se ai do të 

dërgojë trupa tokësore në Jemen 

“nëse është e rëndësishme.” 

Si Irani ashtu edhe Arabia Saudite e 

shohin rivalitetin e tyre si një 

konflikt që mund të ketë vetëm në 

fitues: nëse Hezbollahu fiton 

avantazh në Liban, atëherë sunitë e 

Libanit – dhe patronët e tyre sauditë 

– humbasin terren ndaj Iranit. Nëse 

një qeveri e udhëhequr nga shiat 

konsolidon kontrollin e Irakut, 

atëherë Irani do të ketë një fitore 
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tjetër. Kështu Shtëpia e Sauditëve 

nxiton të mbështesë aleatët e vet në 

Jemen, Bahrein, Siri dhe gjithkund 

tjetër ku ka frikë nga ndikimi i Iranit. 

Gjeografia e Jemenit dhe rrjeti i 

aleancave fisnore, rajonale dhe 

sektare e bëjnë të vështirë dhe të 

kushtueshme pushtimin e huaj. Si 

Arabia Saudite ashtu edhe Egjipti 

kanë vuajtur humbje të mëdha në 

aventurat ushtarake të së shkuarës 

atje. 

Për shekuj, Jemeni qe një provincë 

autonome e Perandorisë Osmane. 

Me kolapsin e perandorisë në fund të 

Luftës së Parë Botërore, Jemeni 

siguroi pavarësinë e vet si monarki 

më 1918 dhe sundimtari i parë i 

vendit qe Imami Jahja, kreu i sektit 

Zajdi. (Zajdit kanë qenë gjithmonë 

një minoritet në Jemen. Sot ato 

përbëjnë rreth një të tretën e 

popullsisë prej 24 milionë banorësh 

të vendit.) Në vitet 1920 dhe 1930, 

Jahja zgjeroi sundimin e vet mbi 

tokat fisnore në veri të Jemenit, i cili 

në atë kohë banohej më së shumti 

nga sunitët. 

Por Jahja, i cili e mbajti Jemenin të 

izoluar dhe praktikisht pa aleatë të 

jashtëm, u përball me presione nga 

Arabia Saudite përgjatë të gjithë 

sundimit të tij. Më 1934, dy vjet pasi 

Ibn Saud themeloi Mbretërinë e 

Arabisë Saudite, ai bëri një luftë të 

shkurtër kundër fqinjit të vet jugor. 

Sauditët pushtuan provincat e Asir 

dhe Najran, të cilat Jahja dhe Zajdit 

e tjetë i konsideronin si “Jemeni 

historik.” Kjo hodhi themelet për 

mosmarrëveshje territoriale përgjatë 

brigjeve të Detit të Zi dhe konflikte 

mbi demarkimin e kufijve, të cilat 

vijuan deri në vitet 2000. 

Jahja dhe Zajdit patën gjithashtu 

fërkime në jug me Britanikët, të cilët 

kishin krijuar një koloni në qytetin 

port të Adenit dhe zonat përreth që 

nga vitet 1830. Pasi Jahja vdiq më 

1948, djali dhe pasardhësi i tij, 

Imami Ahmad, i dha fund izolimit të 

mbretërisë. Ai vendosi marrëdhënie 

diplomatike me Bashkimin Sovjetik 

dhe Kinën, me shpresë se do të 

siguronte ndihma ushtarake dhe për 

zhvillim. Kjo shkaktoi tensione të 

reja me Shtëpinë e Saudëve, të cilët 

kishin frikë për ndikimin komunist në 

kufirin e vet të jugut. 

Në vitet 1950 dhe 1960, bota arabe 

po përpiqej të hiqte qafe zinxhirët e 
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sundimit kolonial dhe të monarkive 

të trashëgueshme. Një grup 

oficerësh ushtarakë të Egjiptit, të 

udhëhequr nga karizmatiku Gamal 

Abdel Nasser, përmbysi mbretin 

Farouk të mbështetur nga britanikët 

më 1952 dhe gudulisi shpresat për 

unitet mes arabëve. Nasseri përdori 

joshjen e tij populiste, ushtrinë e 

fuqishme dhe fjalimet nxitëse (të 

transmetuara në radion me 

tranzistor e sapo shpikur në atë 

kohë, përmes një programi popullor 

të njohur si Zëri i Arabëve), për të 

ndikuar ngjarjet në vendet e tjera 

arabe, përfshirë Jemenin. Por 

lëvizjet arabe për çlirim përfunduan 

në zhgënjim të madh – politikë 

tradhëtuese, ekzil dhe kasaphanë. 

Kur Ahmad i Jemenit vdiq në shtator 

1962, djali dhe trashëgimtari i rij, 

Imami Badr, u rrëzua brenda pak 

javësh nga një grusht shteti i 

oficerëve të ushtrisë. Të frymëzuar 

nga Nasseri i Egjiptit, oficerët 

deklaruan Jemenin Republikë Arabe. 

Familja mbretërore i rezistoi grushtit 

të shtetit dhe kërkoi mbështetjen e 

shtëpisë së saudëve, të cilët nuk 

deshën një regjim të suksesshëm 

republikan të udhëhequr nga 

ushtarakët në kufijtë e vet. 

Revolucioni i Jemenit u transformua 

shpejt në luftë civile dhe Jemeni u  

bë fushëbeteja e një lufte mes 

Egjiptit dhe Arabisë Saudite – e cila 

u pa nga shumë si përpjekja për të 

ardhmen e botës arabe, mes të 

ashtuquajturve “progresistë” 

republikanë dhe monarkive 

“konservatore”. Nasser vendosi të 

ndihmojë regjimin e ri republikan 

dhe përmbyti Jemenin me ushtarë 

Egjiptianë. Në fund të vitit 1963, pati 

300 mijë ushtarë egjiptianë në 

Jemen. Në vitin 1965, ky numër u 

rrit në gati 70 mijë trupa, gjysma e 

të gjithë ushtrisë së Egjiptit. 

Ushtria e Egjiptit u detyrua të luftojë 

me guerilas që gjendeshin në 

shtëpinë e tyre. Përgjatë pesë viteve 

të luftës, më shumë se 10 mijë trupa 

egjiptiane u vranë dhe egjiptianët 

nuk ia dolën të avancojnë më shumë 

se sa kryeqytetit Sanaa. I verbuar 

nga etja e tij për të promovuar 

revolucionin në botën Arabe, Jemeni 

u bë Vietnami i Naserit. 

Në të njëjtën kohë, Sauditët po 

financonin opozitën monarkiste, 

duke i dhënë armë dhe duke 

punësuar mercenarë të huaj. Por 

Sauditët nuk bënë të njëjtin gabim si 
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Naseri dhe nuk dërguan mijëra trupa 

në luftime. Naseri në fund t tërhiq 

nga Jemeni pas mposhtjes 

poshtëruese të arabëve në luftën e 

vitit 1967 me Izraelin. 

Kur lufta civile përfundoi, Jemeni i 

veriut mbeti republikë. Sauditët nuk 

qenë në gjendje të rikthenin 

monarkinë, por Egjipti pësoi një 

disfatë të tillë sa nuk qe në gjendje 

të ndikonte më politikën e Jemenit. 

Rreth kësaj kohe, në provincat e 

jugut që qenë kolonizuar nga 

britanikët, një shtet marksist u 

krijua vonë më 1967 me Adenin si 

kryeqytet. Jemeni i Jugut – 

zyrtarisht i njohur si Republika 

Popullore Demokratike e Jemenit – u 

bë shpejt një shtet satelit sovjetik. 

Në maj 1990, pas rënies së bllokut 

sovjetik, Jemeni i Jugut u bashkua 

me jemenin e Veriut, (i cili qe 

sunduar nga Ali Abdullah Saleh që 

nga viti 1978) për të krijuar një 

shtet të vetëm, Republikën e 

Jemenit. Në këtë pikë, jemeni i 

Veriut qe shumë i varur nga ndihmat 

e sauditëve – të cilat synonin të 

balanconin ndihmat sovjetike për 

Jemenin e Jugut – dhe nga 

remitancat nga qindramijëra 

jemenitë që punonin në Arabi 

Saudite. 

Saleh u bë president i shteti ttë ri të 

bashkuar dhe ai shpejt u përball me 

një test të rëndë që do të 

tensiononte marrëdhëniet me 

sauditët. Diktatori i Irakut Sadam 

Husein pushoi Kuvajtin në gusht 

1990, duke shtyrë Shtetet e 

Bashkuara të dërgonin qindramijëra 

trupa për të mbrojtur Arabinë 

Saudite. Saleh qe në aleancë me 

Husein, i cili kishte mbështetjen e 

shumicës së vendeve arabe dhe 

fuqive perëndimore gjatë luftës së tij 

tetëvjeçare kundër Iranit. 

Saleh ngurroi të radhitet në anën e 

sauditëve dhe të ndërpriste të gjitha 

marrëdhëniet me Irakun, i cili qe një 

partner i rëndësishëm tregtar dhe 

furnizues me naftë për Jemenin. Në 

kohën e krizës së Kuvajtit, Jemeni 

kishte edhe rradhën në rotacion për 

postin e Lidhjes Arabe në Këshillin e 

Sigurisë së OKB-së. Pasi Jemeni 

votoi kundër rezolutës së Këshillit të 

Sigurisë që autorizonte përdorimin e 

forcës kundër Irakut, Shtetet e 

Bashkuara dhe Arabia Saudite 

ndërprenë të gjitha ndihmat. 

Sauditët përzunë gjithashtu gati 750 
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mijë njerëz – punonjës nga Jemeni 

dhe familjet e tyre, disa prej të 

cilëve kishin jetuar këtu prej 

dekadash. Përzënia ndërpreu 

remitancat dhe shkatërroi 

ekonominë e Jemenit. 

Përzënia dhe pasojat e saj japin një 

leksion të vlefshëm për udhëheqësit 

sauditë të cilët sot po bëjnë luftë 

kundër Huthis, me shpresë se do t’i 

kthejnë jemenitët kundër tyre. Më 

1991, sauditët shpresuan që populli 

do të mallkonte qeverinë e Saleh për 

shkaktimin e përzënies së 

emigrantëve dhe kolapsin ekonomik 

që pasoi. Por në vend të kësaj, 

Jemenitët mbështetën udhëheqësin 

e tyre, urryen sauditët dhe shprehën 

admirim të hapur për Huseinin. 

Më 1994, udhëheqësi te Jemenit të 

jugut u përpoqën të ndahen pas 

shumë vitesh lodhjeje me veriun. 

Një luftë shpërtheu mes veriut dhe 

jugut por forcat e Saleh mposhtën 

rebelët e jugut brenda pak javëve. 

Sauditët, ende të zemëruar me 

Salehun për votën e tij kundër në 

OKB, mbështetën rebelët e jugut me 

armë dhe financime. Por edhe një 

herë sauditët mbështetën anën e 

gabuar dhe qeveria e Sanaas 

rivendosi unitetin me forcë. 

Marrëdhëniet e Saleh me sauditët 

mbetën të tensionuara deri në 

sulmet terroriste të shtatorit 2001 

kundër Shteteve të Bashkuara. Në 

këtë pikë, Saleh e vendosi veten si 

një aleat të sauditëve dhe 

Uashingtonit në luftë kundër al 

Kaedës. Nga viti 2004 deri vonë më 

2009, qeveria e Saleh kreu një seri 

me gjashtë luftëra kundër rebelëve 

Huthi me bazë në provincat e veriut 

të Jemenit pranë kufirit me Arabinë 

Saudite. Sauditët mbështetën Saleh 

përgjatë këtyre luftërave dhe ushtria 

e këtij vendi u tërhoq 

drejtpërsëdrejti në së paku tri 

konflikte më 2009. Forcat saudite 

pësuan 200 humbje përgjatë shumë 

muajve të luftimeve. 

Sot, Arabia Saudite ka ndërhyrë në 

mënyrë më të drejtpërdrejtë në 

Jemen se sa në të shkuarën. Por 

nëse sheh historinë, atëheë kupton 

se sauditët ngurrojnë të dërgojnë 

trupa tokësore për të luftuar Huthis 

në tokën e Jemenit. Por konfliktet e 

fundit – në Irak, Siri dhe Libi – 

tregojnë se fuqia ajrore e vetme nuk 

mjafton për të arritur një fitore 
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vendimtare. Dhe sa më gjatë të 

vijojë konflikti, aq më shumë gjasa 

do të ketë që Huthis të fitojnë 

mbështetje të gjerë popullore si 

mbrojtës të pavarësisë së Jemenit 

kundër një agresori fqinj.  

 

 

  



15 | P a g e  
 

Luftërat e sotme, që po 

“harrohen” nga mediat! 

Amarildo Lumani 

 Gjithë vëmendja është përqendruar në 

Siri javët e fundit, duke harruar 

ekzistencën e disa luftërave që kanë 

marrë mijëra jetë njerëzish, por 

konsiderohen “të parëndësishme”. Nga 

kasaphana në Sudanin e Jugut te 

Donbassi, ja luftërat e harruara nga 

mediat dhe perëndimi: 

 

JEMENI NUK PËRBËN MË LAJM 

Mëshira e Perëndimit që shfaqet vetëm në 

momente dhe vende të caktuara, duket se 

është me sens unik. Tragjedia e Aleppos 

pushtoi faqet e para të gazetave në gjithë 

botën, por lufta e Jemenit nuk përbën lajm 

për askënd. Që prej marsit të shkuar nisi 

fushata saudite kundër rebelëve Houti. 12 

mijë qytetarë jemenas humbën jetën. Tre 

milionë është numri i personave që kanë 

mbetur pa strehë ndërkohë që gjysma e 

popullsisë jeton me ndihma humanitare. 

Lufta e censuruar në Jemen është një ndër 

përplasjet më të fuqishme të shiitëve 

proiranianë dhe sunitëve të sponsorizuar nga 

Riadi. Jemeni nuk vlen sa lumenjtë e lotëve 

të krokodilit që u derdhën për Sirinë 

pavarësisht se ka vdekje përditë. Edhe pse 

Jemeni është një luftë e harruar qëllimisht, 

Al Kaeda dhe ISIS janë protagonistë aty 

duke kryer sulme të panumërta kamikaze. 

SOMALIA, KAOSI I HARRUAR 

Në 29 dhjetor Somalia duhet të bëhet me 

president, pas tre shtyrjesh dhe dekadash 

luftërash civile dhe anarkie. Vetëm nëse 

terroristët e Al Shabab nuk hedhin gjithçka 

në erë. Në javët e fundit “martirët” kanë 

goditur në mënyrë të përsëritur në zemër të 

Mogadishut, duke hedhur makina në erë dhe 

duke sulmuar institucione. Sulmi më 

gjakatar ndodhi hyrje të portit ku një furgon-

bombë vrau 29 vetë, pak ditë më parë. 

Askush nuk foli për këtë gjë në mediat 

perëndimore, asnjë rresht i vetëm. Madje 

edhe ndërhyrja e 300 trupave speciale 

amerikane nuk është pasqyruar. Navy Seal 

team 6 është rreshtuar krah trupave të 

Bashkimit Afrikan për të luftuar terroristët. 

21 mijë ushtarët e Bashkimit Afrikan kanë 

nevojë për ndihmë për të luftuar terroristët, 

por mbështetja ka qenë minimale. 
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HESHTJE MBI KRIMET NË BIRMANI 

Ju kujtohet heroina birmaneze Aung San 

Suu Kyi? Çmimi Nobel për paqen, simboli i 

rezistencës demokratike ndaj regjimit të 

gjeneralëve ka marrë më në fund pushtetin 

në Birmani (Mianmar). 5 muaj pas ardhjes 

në pushtet, shoqatat për mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut që e mbështetën 

fuqimisht, tashmë e akuzojnë për spastrim 

etnik në perëndim të vendit ku gjendet një 

minorancë myslimane. Human Rights 

Watch ka sjellë edhe prova të këtij spastrimi 

falë satelitëve. Dëshmi të tmerrshme janë 

publikuar lidhur me këto krime. Asnjë 

gazetar nuk ka hyrë në këto territore për të 

bërë investigimin më të vogël. Ca nga frika, 

ca nga mungesa e interesit. Që prej 9 tetorit 

21 mijë myslimanë janë arratisur nga 

Birmania për t’i shpëtuar vdekjes së sigurt. 

Nëse do të kishte ndodhur në Siri, mediat do 

të ishin mbushur me lajme për këtë ngjarje. 

 

 

 

 

 

SUDANI JUGOR, TMERRI I 

PANJOHUR 

Vendi i fundit i shpallur i pavaruar, pesë vjet 

më parë, është zhytur në një luftë të 

frikshme civile. Përplasja mes presidentit 

Salva Kiir dhe ish zëvendësit të tij ka 

shkaktuar mijëra viktima. Dy liderët 

përfaqësojnë anët e kundërtë të “Lëvizjes 

për çlirimin e popullit sudanez” dhe trupat e 

tyre kanë shkaktuar tmerre pafund. Në 

muajin tetor çdo ditë 3500 njerëz braktisnin 

shtëpitë për t’u arratisur ku të mundnin. 17 

mijë fëmijë besohet të jenë rekrutuar si 

ushtarë ndërkohë që motrat e tyre përdoren 

si skllave seksi. 
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LUFTA E HARRUAR NË 

AFGANISTAN 

15 vjet pas ndërhyrjes së aleatëve, 500 

miliardë dollarë të shpenzuara dhe 150 mijë 

njerëz të vdekur, Afganistani u harrua. Lufta 

atje vazhdon dhe talebanët bëjnë përpara. 5 

provinca të rëndësishme kërcënohen nga 

pushtimi taleban, pavarësisht se ka shumë 

trupa të NATO-s, përfshirë edhe shqiptare. 

Talebanët kontrollojnë aktualisht më shumë 

territor se qeveria dhe ka të vdekur përditë, 

por Afganistani ka dalë jashtë reflektorëve të 

medias. 

 

“VRIMA E ZEZË” E DONBASSIT 

Një tjetër luftë po zhvillohet në zemër të 

Europës, por askush nuk interesohet për të. 

Në Donbass të Ukrainës vazhdon përplasja 

mes filorusëve dhe ushtrisë ukrainase. Në 

teori aty duhet të kishte armëpushim, por 

shkëmbimet e zjarrit janë të përditshme. 

Procesi i zgjidhjes politike lindi “i vdekur” 

dhe vështirë të arrihet ndonjëherë një 

marrëveshje. Donbassi është i kërcënuar nga 

një konflikt me intensitet të ulët, që deri tani 

ka kushtuar 30 mijë të vdekur e të plagosur. 

Lufta e radhës e harruar nga perëndimi, dhe 

mediat.  
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