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Historiku i konfliktit Izrael-

Palestine 

Duke nisur nga viti 1946 e deri më 2008, 

Izraeli ka ndjekur një politikë zgjeruese ndaj 

Palestinës. Më poshtë do të japim hartën 

dhe ndryshimin e saj që nga themelimi i 

Izraelit si shtet i pavarur më 14 Maj 

1948.Asambleja e Kombeve të Bashkuara, 

në vitin 1947 votoi pro ndarjes së territorit 

palestinez midis arabëve dhe hebrenjve 

duke i njohur Jeruzalemit një status 

ndërkombëtar. Menjëherë pas këtij 

vendimi, më 14 Maj 1948 Izraeli shpalli 

pavarësinë.  

Palestina e cila deri më 1947 rezultonte si 

një territor më vete, në 61 vitet që kemi 

lënë pas ka ndryshuar tërësisht. Për këtë, 

mjafton të shikoni hartën poshtë: 

 Në fakt, në këtë gjeografi gjithçka nisi më 

1917 kur u nënshkrua edhe deklarata e 

Balfour-it që nënkuptonte shkëputjen e 

vendit nga Perandoria Osmane.  

Ministri anglez Arthur Balfour, i shkruajti një 

letër liderit sionist Lord Rotshild. Në këtë 

letër, Balfour shkruante se Anglia do të 

mbështeste deri në fund sionistët për 

vendosjen e një shteti hebre në territorin 

palestinez. Kjo letër u fut në histori si 

“Deklarata e Balfour-it”. 

Në bazë të kësaj deklarate, me qindra 

mijëra çifutë, sipas projektit sionist 

emigruan drejt territorit palestinez të 

sunduar nga anglezët.  

 

Si pasojë e zhvendosjeve të planifikuara të 

çifutëve drejt territorit palestinez, rritja e 

popullsinë hebreje në një të gjashtën e 

popullsisë vendase bëri që në Prill të vitit 

1920 të nisin edhe kryengritjet e popullit 

palestinez. 

Në vitin 1947, Britania e Madhe i dorëzon 

për zgjidhje Kombeve të Bashkuara çështjen 

e Palestinës. Kombet e Bashkuara, duke e 

ndarë territorin palestinez në dy pjesë, 

sugjeruan që 56.5 përqind e tij t’u jepet 

çifutëve dhe 43.5 për qind tu jepet arabëve. 

Pavarësisht kundërshtimeve palestineze, ky 

propozim kaloi me votën pro të 33 

shteteve. 

Më 15 maj 1948, Britania e Madhe deklaroi 

se kërkonte t’i jepte fund sundimit të saj në 

Palestinë. Militant çifutë, në dhjetor të vitit 

1948, nisën spastrimin etnik të fshatrave 

me popullsi arabe në Palestinë. Ndërkohë 

që Izraeli shpalli pavarësinë e tij më 14 Maj 

1948. 

Militantët e organizatave sioniste Irgun dhe 

Lehi, pas masakrës që bënë më 9 Prill në 

fshatin Deir Jasin , detyruan me mijëra 

libanezë që jetonin aty që të largoheshin 

drejt Egjiptit dhe Bregut Perëndimor. Vetëm 

një ditë pasi Izraeli shpalli pavarësinë, 

Jordania, Egjipti, Libani, Iraku dhe Siria e 

sulmuan atë, por mbeten të pafuqishme 

kundrejt mbrojtjes izraelite. Pas këtyre 

luftimeve, Egjipti mori Gazën, kurse 

Jordania mori një periferi të Jeruzalemit dhe 

Bregun Perëndimor. Këto hapësira përbënin 

25 për qind të Palestinës. 
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Në vitin 1964 u themelua Lëvizja Çlirimtare 

e Palestinës.  

Më 5 qershor 1967, nisi një luftë ditore 

gjatë së cilës ndryshoi edhe harta e Lindjes 

së Mesme. Izraeli arriti të pushtojë 

Jeruzalemin lindor dhe Bregun Perëndimor, 

ndërsa mori përfundimisht nga Egjipti 

Gazën dhe gadishullin e Sinas si dhe kodrat 

Golan nga Siria. Pas këtyre luftrave, Izraeli 

zgjeroi territorin e tij në pothuajse dyfish. 

Kombet e Bashkuara, pas kësaj lufte 

tërhoqën vendimin 242 duke pranuar këto 

territore si të pushtuara nga Izraeli dhe 

kërkoi tërheqjen e menjëherëshme të tij, 

gjë kjo që u kundërshtuar nga Tel-Avivi 

zyrtar.  

Në vitin 1968, Jaser Arafat kalon në krye të 

Lëvizjes Çlirimtare të Palestinës. Ai, foli për 

herë të parë para Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara ku theksoi kërkesat 

e tij për paqe.  

Në vitin 1977, pasuesit e Irgun dhe Lefi, 

partia Likud fiton zgjedhjet në Izrael. Kjo 

parti mbronte idenë e marrjes së të gjithë 

territoreve të premtuara (Jordani, Palestinë, 

Irak, Siri, Liban, Egjipt, dhe një pjesë të 

Turqisë dhe Iranit). Në atë kohë, ish ministri 

i bujqësisë, Ariel Sharon ishte nga partia 

Likud.  

Në vitin 1979, lideri egjiptian Enver Sedat 

nënshkroi marrëveshjen e paqes me Izraeli 

duke u ktheyer kështu në vendin e parë 

arab që njohu pavarësinë e tij. Sipas kësaj 

marrëveshjejei Gaza ju dorëzuar 

palestinezëve. 

Në vitin 1982, Ariel Sharon nis luftën Izrael-

Liban. Gjatë kësaj kohë u kryen edhe 

masakrat më të mëdha historike. Me mijëra 

palestinezë u vranë në kampet Sabra dhe 

Shatilla. Pamjet e dhimshme të vrasjeve dhe 

masakrave në këta kampe, kaluan si një 

njollë e zezë në histori. 

Në vitin 1982 Izraeli i shpall luftë Libanit.  

Në vitin 1987, në Gaza nis vala e protestave 

e quajtur Intifada e cila në një kohë të 

shkurtër u përhap edhe në Bregun 

Perëndimor. Brenda të njëjtit vit, në 

Palestinë e themelua edhe lëvizja e 

Hamasit, e drejtuar kjo nga Shejh Ahmed 

Jasin.  

Në vitin 1988, Bashkimi për Liri të Palestinës 

nën drejtimin e Arafatit pranon vendimin 

242 të Kombeve të Bashkuara dhe idenë 

për dy shtete në Palestinë. 

Në vitin 1992, me ardhjen në pushtet të 

Partisë së Punës në Izrael, nisi edhe një 

etapë deri diku më paqësore. Në vitin 1993 

Izraeli dhe Arafati nënshkruan 

marrësveshjen për paqë të Oslos. Sipas 

kësaj marrëveshjeje, Arafati fitoi të drejtën 

për tu kthyer në vendin e tij. Në vitin 1994, 

Lëvizja për Çlirim të Palestinës dhe Izraeli 

takohen në Kajro. Në këtë takim u vendos 

që Izraeli ti lë Palestinës një pjesë të mirë të 

Gazës dhe qytetin Erila të Bregut 

Perëndimor.  
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Në Shtator të vitit 2000, Ariel Sharon viziton 

xhaminë e shenjtë të Mesxhidi Aksasë në 

Jeruzalem, gjë kjo që ngjalli një valë 

protestash tek myslimanët palestinezë. Kjo 

ngjarje shënoi edhe fillimin e Intifadas së 

dytë.  

Në vitin 2006-2007, vëmendja u përqendrua 

në përplasjet midis Al Fatih dhe Hamasit. 

Konflikti I këtyre dy grupeve që luftonin për 

pavarësinë e Palestinës, ishte në interest ë 

Izraelit.  

Pas vdekjes së Jaser Arafatit, në krye të 

vendit erdhi Mahmud Abas i cili u takua me 

Shimon Peres në Annapolis. 

Më 27 Dhjetor 2008, ditë kjo e shenjtë për 

çifutët e që sipas besimit të tyre nuk lejohet 

as qepja me gjilpërë, Izraeli nisi drejt 

Palestinës një sulm të koduar “Derdhje 

plumbash”. Pas një jave sulmesh ajrore, nisi 

edhe ofensiva tokësore. 

Gaza, e cila cilësohet si kampi më i 

përqendruar në botë, ka një sipërfaqe të 

vogël në krahasim me popullsinë ku pëer 

çdo metër katror I takon pesë palestinezë. E 

pas gjithë kësaj, Izraeli i cili synon 

shkatërrimin e Hamasit, ka shkaktuar me 

qindra viktima midis të cilëve shumë gra e 

fëmijë të pafajshëm.  

 

FUQIA USHTARAKE E HAMASIT 

- Mendohet se Hamasi ka mijëra raketa me 

rreze të shkurtër veprim, si dhe shumë 

raketa "Grad" me rreze të gjatë veprimi që 

mund të arrijnë qendrat e populluara 

izraelite deri në 40 kilometra nga kufiri me 

Rripin e Gazës. 

- I dislokuar fillimisht në rrugët e Gazës në 

maj të vitit 2006, aparati kryesor i sigurisë i 

Hamasit, që u quajt fillimisht Forca 

Ekzekutive, ka shkuar nga afro 3 000 

anëtarë në më shumë se 13 000 anëtarë 

dhe është ndarë në disa degë të sigurisë. Të 

paktën 180 persona nga forcat e sigurisë së 

Hamasit u vranë gjatë sulmeve ajrore 

izraelite. 

- Forca kryesore e sigurisë e Hamasit është 

rritur në madhësi që kur ky i fundit mori 

kontrollin e Rripit të Gazës në qershor të 

vitit 2007, pjesërisht pasi grupi islamik ka 

para për të paguar rrogat. Në zemër të 

forcës ka kryesisht anëtarë të krahut të 

armatosur të Hamasit, Brigada Izz el-Deen 

al-Qassam, por ajo përfshinë disa anëtarë të 

fraksioneve militante, të tilla si Komitetet e 

Rezistencës Popullore. 

- Mendohet se Brigadat Qassam kanë 25 

000 anëtarë, por nuk është e qartë sesa prej 

tyre janë të përfshirë në njësitë e tjera. 

- Forcat e armatosura mirë dhe të 

motivuara të Hamasit janë të pajisura me 

pushkë dhe granata. Disa veshin jelekë 

antiplumb dhe mbajnë armë kundërtank, që 

kanë hyrë kontrabandë në Rripin e Gazës 

nëpërmjet tuneleve nga Egjipti ose që janë 

ndërtuar në mënyrë artizanale.  

- Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikë 

theksojnë se Irani siguron financimin dhe 

trajnimin e specializuar të njësive të 
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Hamasit. Mendohet se Hamasi ka ndërtuar 

disa bunkerë të fortifikuar të ngjashme me 

ato të përdoruara nga gueriljet e 

Hezbollahut në jug të Libanit. 

- Hamasi ka bërë thirrje për një kryengritje 

të re kundër Izraelit që do të përfshijë 

sulme kamikaze në qytetet izraelite. Duke 

marrë parasysh faktin se Gaza është e 

rrethuar, Hamasi ka të ngjarë t'u drejtohet 

përkrahësve të tij në Bregun Perëndimor, 

por pjesa më e madhe e tyre janë rrethuar 

nga forcat izraelite dhe nga forcat e sigurisë 

palestineze besnike ndaj presidentit 

Mahmoud Abbas. Zyrtarët e sigurisë 

izraelitë theksojnë se barriera që shteti 

hebre ka ndërtuar rreth Bregut Perëndimor 

e ka bërë më të vështirë për të bërë 

operacione kamikaze nga këtu. 

 

KRONOLOGJI: 

1987 - Hamasi u krijua gjatë kryengritjes së 

parë të palestinezëve. 

1993 - Hamasi kundërshton marrëveshjet 

për paqe të përkohshme mes Izraelit dhe  

Organizatës të Çlirimit të Palestinës (PLO) e 

drejtuar nga Yasser Arafat. 

1996 - Arafati zgjidhet president. Lëvizja 

Fatah fiton 68 nga 88 vende në parlament. 

Hamasi bojkoton votimet. 

2000 - Fillon kryengritja e dytë pas 

ndërprerjes së bisedimeve për paqe. 

2004 - Arafat vdes në Paris dhe pasohet nga 

Mahmoud Abbas si kreu i OÇP dhe 

president i vendit. 

2005 - Abbasi dhe lideri izraelit, Ariel Sharon 

deklarojnë armëpushim. Abbasi fiton 

përkrahjen e Hamasit, i cili e respekton 

armëpushimin. Izraeli i jep fund pushtimit 

38-vjeçar në Gaza.  

2006 - Hamasi fiton zgjedhjet parlamentare 

palestineze, duke marrë 74 vende në 

parlamentin me 132 anëtarë. Lëvizja Fatah 

e drejtuar nga Abbasi fiton 45 vende.  

2007 - Islamikët e Hamasit fitojnë një luftë 

të shkurtër civile në Rripin e Gazës kundër 

forcave laike të Fatahut besnike ndaj 

Abbasit. Abbasi shkarkon qeverinë e 

Hamasit dhe emëron qeverinë e tij në 

territorin e pushtuar të Bregut Perëndimor. 

ÇFARË ËSHTË HAMASI: 

-Hamasi është një shkurtim i Lëvizjes 

Islamike për Rezistencë dhe që në arabisht 

do të thotë "përkushtim".  

- Hamasi është angazhuar zyrtarisht për të 

shkatërruar Izraelin dhe për të krijuar një 

shtet islamik në vend të tij. Por Hamasi ka 

deklaruar se do të pranonte krijimin e një 

shteti palestinez në tokat e pushtuara nga 

forcat izraelite në luftën e vitit 1967 në 

këmbim të një armëpushimi afatgjatë. 

- Hamasi ka kundërshtuar kërkesat nga 

Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 

vendeve të tjera për të njohur shtetin hebre 

dhe për t'u çarmatosur. Izraeli dhe Shtetet e 
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Bashkuara janë përpjekur të izolojnë 

Hamasin. 

- Hamasi ka ndërmarrë një seri sulmesh 

vetëvrasëse kundër Izraelit duke filluar nga 

viti 2000, por më pas respektoi një 

armëpushim në vitin 2005. Sulmet e 

djeshme vdekjeprurëse ajrore të Izraelit në 

Rripin e Gazës detyruan liderin e Hamasit 

Khaled Meshaal të bëjë thirrje për 

kryengritje. 

-Hamasi fitoi zgjedhjet parlamentare të vitit 

2006 me ndihmën e premtimeve të tij për 

të çrrënjosur korrupsionin në Autoritetin 

Palestinez dhe për të luftuar kundër Izraelit. 

Ai është gjithashtu popullor për shkak të një 

rrjeti bamirësie që drejt 
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Krijimi shtetit të Izraelit dhe 

çështja palestineze 

Shkruan: M.sc Artan S. Mehmeti 

  

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. 
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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). 

 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 
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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. 

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). 
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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 
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besimit të sionistëve dita pas ndërtimit të 

kësaj sinagoge, shënon ditën e fillimit të 

ndërtimit 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 
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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 

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. 
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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. 
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PALESTINA PAS RËNIES SË 

PERANDORISË OSMANE DHE 

DEKLARATA E BALFURIT 

Shkruan: Behxhet Jashari  

Fundi i administrimit islam në rajonin e 

Lindjes së Afërt dhe zëvendësimi i tij me 

alternativën perëndimore, solli deri te 

çrregullimet sistematike, e jo deri te lirimi i 

premtuar nga antagonizmat e vjetra. Lindja 

e Afërt dhe ajo e Mesme arabe-islame është 

shembulli i parë në historinë e një paqeje të 

ëndërruar lindore - botë e cila gjatë 

periudhës ndërmjet viteve 1517 dhe 1917 

nuk përjetoi asnjë konflikt qytetar e as 

religjioz. Kjo periudhë në historinë e paqes 

së Lindjes së Afërt dhe asaj të Mesme 

konsiderohet si periudha katërshekullore e 

paqes dhe e baraspeshës etnike dhe 

religjioze. Megjithatë, sot ai rajon është një 

ndër pjesët më jostabile të planetit . 

Marrëdhëniet arabe-hebraike veçanërisht u 

keqësuan atëherë kur nga qeveria e 

Britanisë së Madhe - në nëntor të vitit 1917 

- u shpall e ashtuquajtura Deklaratë e 

Balfurit. 

Pasi që Britania e Madhe mbante primatin e 

udhëheqjes së politikës botërore, që këtu 

edhe roli i saj në themelimin e shtetit hebre 

në Palestinë ishte mjaft i rëndësishëm. Më 

2 nëntor të vitit 1917 qeveria britanike për 

herë të parë në mënyrë të qartë dhe 

eksplicite do ta pranojë programin hebre 

për themelimin e shtetit hebre në Palestinë 

duke premtuar se do të ofrojë angazhime të 

mëdha në realizimin e atij qëllimi. 

Dokumenti që mbante datën 2 nëntor 1917 

- drejtuar kryetarit të Organizatës Sioniste, 

baronit Lionel Rotshild - në të vërtetë ishte 

një porosi e Ministrit Britanik të Punëve të 

Jashtme, Arthur Xhejms Balfur. Që këtu 

edhe kjo deklaratë është e njohur si 

Deklarata e Balfurit. Në mes tjerash në 

Deklaratën e Balfurit thuhej edhe kjo: 

“Qeveria e Lartmadhërisë së Tij 

(kryeministri britanik Lojd Xhorxh) e sheh si 

të përshtatshme vendosjen e një 

vendstrehimi të popullit hebre në Palestinë 

dhe do t’i ofrojë të gjitha forcat për 

lehtësimin e realizimit të atij qëllimi, ku 

qartë nënkuptohet se nuk do të bëhet asgjë 

që do t’i minimizonte të drejtat qytetare 

dhe ato fetare të bashkësive jo hebraike në 

Palestinë si dhe as të drejtat dhe statusin 
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politik të cilin do të mund ta gëzonin 

hebrenjtë në cilindo shtet tjetër. Do të isha 

mjaft falënderues ndaj jush po qe se me 

këtë deklaratë e njoftoni Federatën 

Sioniste. Me sinqeritet, i juaji Artur 

XhejmsBalfur” . 

Në shtypin britanik ky dokument u publikua 

më 9 nëntor të vitit 1917, ndërsa në vendet 

e Lindjes së Afërt shumë më vonë. 

Megjithatë, edhe pranë asaj që autorët e 

mëvonshëm sionistë ende e konsideronin 

Deklaratën e Balfurit si ndodhi kyçe e cila e 

vërtetoi legjitimitetin e themelimit të shtetit 

hebre në Palestinë, ajo deklaratë paraqiste 

një akt të njëanshëm të qeverisë britanike 

me të cilën nuk mund të argumentohej 

mbështetja juridike për pretendimet 

sioniste për themelim të shtetit hebre në 

Palestinë . 

Shkaqet të cilat e nxitën Britaninë e Madhe 

t’i përkrahë kërkesat sioniste ishin të 

shumta. Para së gjithash, Britania e Madhe 

konsideronte se ekzistojnë mundësi reale 

që “vendstrehimi i ardhshëm nacional 

hebre” të arrijë potenciale të mëdha 

ekonomike dhe ushtarake që do të jenë të 

nevojshme për ta marrë funksionin e një 

qendre strategjike të Britanisë së Madhe në 

këtë pjesë të botës. Pretendohej se 

“atëherë kur të vijë koha për themelimin e 

institucioneve përfaqësuese në Palestinë - 

po qe se hebrenjtë do të dinin ta 

shfrytëzonin rastin që iu është ofruar për 

themelimin e një vendstrehimi nacional dhe 

të paraqesin numrin më të madh të 

banorëve - atëherë palestina do të bëhet 

një shtet i pavarur hebre” . 

Me këtë, Britania e Madhe ofroi kushte për 

përforcimin e bashkësisë hebraike në 

Palestinë që duhej të ishte kundërmasë 

ndaj nacionalizmit arab i cili bëhej gjithnjë e 

më i fuqishëm, gjë që nuk ishte në harmoni 

me politikën kolonialiste britanike. Nga ana 

tjetër, Deklarata e Balfurit ishte shprehje e 

karakterit hipokrit e qeverisë dhe 

diplomacisë së atëhershme britanike dhe 

ajo paraqet fundin e administrimit osman 

në Palestinë dhe fillimin e kolonizimit 

britanik të Palestinës. Gjatë periudhës 

1917-1948 pati një numër shumë të madh 

të aktiviteteve politike, madje edhe 

konflikte të vazhdueshme ndërmjet forcave 

palestineze dhe hebraike... 

Sidoqoftë, Asambleja e Kombeve të 

Bashkuara në vitin 1947 votoi pro-ndarjes 

së territorit palestinez midis arabëve dhe 
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hebrenjve, duke ia njohur Jerusalemit një 

status ndërkombëtar . Menjëherë pas këtij 

vendimi, më 14 maj 1948 Izraeli shpalli 

pavarësinë. Shpallja e shtetit të pavarur 

izraelit nga Këshilli Nacional Hebre ndodhi 

një ditë para skadimit të mandatit britanik 

mbi Palestinën, pikërisht më 14 maj të vitit 

1948 . 

Një fillim i çuditshëm 

Assesi nuk mund të jetë i vërtetë pohimi i 

Samuel Huntingtonit se “konflikti ndërmjet 

arabëve dhe çifutëve në Palestinë ka nisur 

që me themelimin e shtetit hebre”, pasi që 

ekzistojnë dëshmi historike se dimensionet 

e dhunës të këtij fati tragjik palestinez nuk 

filluan në truallin e Palestinës në vitin 1948, 

por pikërisht në Evropë, aty në Bazel të 

Zvicrës në vitin 1897. 

Në të vërtetë ideja për emërtimin e 

organizatës me emrin Sion është marrë 

pikërisht nga emri i një kodre të quajtur 

Sion që gjendet në jug të Jerusalemit, të 

cilin Davidi (Davudi a.s.) e kishte pushtuar 

dhe kishte sunduar ndaj jebusitëve 

(filistejëve/palestinezëve) të cilët atëherë 

jetonin aty dhe përreth kështjellës së Sionit. 

Aty gjendet edhe varri i Davudit 

alejhisselam (Davidit), që sipas traditës 

hebraike ky vend është qendër shpirtërore 

e judaizmit . 

Me nocionin sionizëm nënkuptohet 

“vendosja e hebrenjve - bijve të Israilit 

/Jakubit a.s./në Palestinë, gjegjësisht në 

kodrën e Sionit dhe rrethinën e saj si dhe 

mbështetjen e një veprimi të tillë sipas 

shtetit të hershëm që e kishin zhdukur 

romakët” . 

Janë të shumtë ata hebrenj të cilët Moisiun 

(Musain a.s.) e konsiderojnë si prijës të parë 

të sion¬izmit që ka ndërtuar kështjellën e 

lëvizjes sioniste dhe që i përforcoi shtyllat e 

saj, sepse ai iu priu bijve të Israilit që të 

hynin në Palestinë pas daljes së tyre nga 

Egjipti. Sionistët pretendojnë se palestina - 

për të cilën përdorin termin Eretz Izrael 

(Toka e Izraelit) ose “Toka e kthimit” apo 

nocione tjera fetare të ngjashme me këto - 

është qendra e hebrenjve dhe se është pika 

në drejtim të së cilës hebren¬jtë drejtohen 

gjatë lutjeve të tyre. palestina është toka në 

të cilën ata kthehen me vullnetin e tyre të 

lirë kur atyre u hapen rrugët për një gjë të 

tillë . 

Shikuar historikisht, do të vërejmë se ideja 

për themelimin e shtetit izraelit do të lind si 
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pasojë e persekutimeve dhe dëbimeve 

hebraike nga Evropa, veçanërisht nga Rusia 

Cariste dhe Franca. Në të vërtetë - përderisa 

grupet hebraike të Rusisë Cariste të viteve 

‘80 të shekullit XIX kërkonin shpëtim 

përmes shpërnguljeve në Tokën e Re 

(SHBA) - disa hebrenj të tjerë e formuan 

grupin e quajtur “Dashamirët e Sionit”, 

përmes së cilit e përhapnin idenë për 

zgjidhjen e çështjes hebraike në Rusi e cila 

do të realizohej vetëm përmes shpërnguljes 

së hebrenjve në Palestinë . 

Lëvizja sioniste paraqet edhe reaksionin e 

një pjese të hebrenjve evropianë si pasojë e 

gjendjes së tyre të rëndë sociale. Në fund të 

shek. XIX pjesa më e madhe e hebrenjve 

jetonte në vendet e Evropës Juglindore, të 

cilët vetëm në këto vende (në vitin 1880) 

përbënin 75% të gjithsej 8 milionë 

hebrenjve . 

Historikisht, themelues të idesë së sionizmit 

politik njihen katër njerëz: 

- Mojse Hes (Moses Hess) - hebre gjerman 

dhe njëkohësisht njeriu i parë dhe 

themelues ideor i sionizmit politik. Vizionin 

e tij për shoqërinë e re hebraike ai e 

publikoi në librin e titulluar “Jerusalemi dhe 

Roma” në vitin 1862. Ai orvatej për 

themelimin e Komonvelthit hebre në 

Palestinë, prandaj ai apelonte tek të gjithë 

hebrenjtë që ta riafirmojnë përkatësinë e 

tyre hebraike dhe ta themelojnë shtetin e 

tyre i cili do t’i gëzojë hebrenjtë dhe mbarë 

njerëzimin. Pra, ai parashihte që shteti 

izraelit të themelohet në Palestinë. Moses 

Hess vdiq në vitin 1875 në Këln të 

Gjermanisë, ndërsa për shkak se 

konsiderohej si themelues i parë i sionizmit, 

në vitin 1962 varri i tij u bart prej Këlnit në 

Izrael. 

- Mojse Leib Lilienblum nga Rusia - Ky e 

konkretizoi shpërnguljen dhe vendosjen e 

hebrenjve në Palestinë. 

- Cvi Kalisher, rabin nga Rusia - i cili 

gjithashtu njihet si ideologu i tretë i kësaj 

lëvizje, i cili pas persekutimeve të para ruse 

në vitin 1871 filloi të predikojë idenë për 

ripërtëritjen popullore hebraike duke e 

ndërlidhur kthimin hebre në “atdheun e 

vjetër” me mesianizmin fetar dhe me 

vendimin e Dorës së Zotit. 

- Leo Pinsker - hebre rus (1821-1888) i cili 

gjithashtu konsiderohet si bartës kryesor i 

sionizmit politik. Në një shkrim të tij, 

Pinsker publikoi tezën për pamundësinë e 

zgjidhjes së çështjes hebraike në shoqërinë 
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ruse, përfshirë këtu edhe asimilimin e tyre 

(hebrenjve). Pasi që në këtë ide ai nuk pati 

sukses, ai shpresoi se një gjë të këtillë do ta 

përkrahnin hebrenjtë gjermanë, andaj edhe 

e publikoi librin e tij “Vetëmancipimi” në 

vitin 1882 në gjuhën gjermane si autor 

anonim me nofkën “Një hebre rus”. Përmes 

këtij pamfleti politik zhvillohet teza 

themelore se antisemitizmi është sëmundje 

e pashëruar në Rusi. Si pasojë e këtyre 

bindjeve dhe zhvillimeve, Pinskeri 

përfundon se hebrenjtë medoemos të 

themelojnë shtetin e tyre në Palestinë ose 

“diku tjetër” . 

Me qëllim të publikimit të idesë 

përfundimtare për themelimin e një shteti 

hebre, një grup intelektualësh hebrenj prej 

28 e deri më 30 korrik të vitit 1897 në Bazel 

të Zvicrës, do ta organizonin Kongresin e 

Parë Sionist Botëror. Në këtë kongres 

prezantuan 197 delegatë nga Gjermania, 

Austro-Hungaria, Rusia, SHBA-të, Anglia, 

palestina, nga vendet e Skandinavisë etj. 

Ndër të tjerat që u bisedua dhe u përfundua 

në këtë Kongres, do të veçojmë vetëm 

faktin se në Rezolutën që u soll në 

Kongresin e Parë Sionist në Bazel të viti 

1897 thuhet edhe kjo: 

“Sionizmi lufton për krijimin e një vatre në 

Palestinë për popullin hebre, në bazë të të 

drejtës ndërkombëtare. Për ta arritur këtë 

qëllim, Kongresi i parasheh këto masa: 

- Zhvillimin e Palestinës në një formë të 

mirëfilltë nga ana e bujqve hebre, zejtarëve 

dhe tregtarëve; 

- Bashkimin dhe organizimin e krejt 

hebrenjve përmes institucioneve lokale dhe 

atyre më të gjera në pajtueshmëri me ligjet 

e çdo shteti; 

- Përforcimi i vetëdijes nacionale hebraike 

dhe edukimi etj.” 

Për kryetar të lëvizjes botërore sioniste në 

këtë kongres u zgjodh Theodor Herzli . 

Natyrisht, Kongresi Botëror Sionist (KBS) i 

mbajtur në Bazel në vitin 1897 shënoi 

fillimin e zbatimit konkret të doktrinës 

sioniste. Para së gjithash, përkundër 

sionizmit fetar, Herzli në konceptimet e tij 

ishte agnostik më radikal, madje ashpër iu 

është kundërvënë atyre të cilët hebraizmin 

e kanë definuar si religjion . 

Prej vitit 1897 e deri në vitin 1978 janë 

mbajtur gjithsej njëzet e nëntë Kongrese të 

Organizatës Sioniste Hebraike . 
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 Kuba më 2014 - Palestina në 

2017 

Shkruan: Dr. Muhamed Jusufi 

Pas më shumë se gjysmë shekulli urrejtje 

dhe organizim atentatesh, nën moton “të 

gjithë jemi amerikanë” u arrit pajtimi midis 

SHBA-ve dhe Kubës. Kujtojmë se Kuba ishte 

vendi i cili shkaktoi ankthin trembëdhjetë 

ditor të shpërthimit të një lufte të 

mundshme bërthamore midis dy fuqive 

botërore në fillim të viteve të gjashtëdhjeta. 

Ajo që e bën të madhe këtë paqe është 

regjimi i pandryshuar kubanez i cili pranoi 

paqe me SHBA-të të cilat për dhjetëra herë 

kishin tentuar ta vrisnin liderin kubanez 

Fidel Kasrtron!  

Ky përafrim, a thua mund të dërgojë 

mesazh paqeje ose të paktën ulje 

tensionesh në Lindjen e Mesme, vendet e të 

cilit do të dorëzojnë në OKB një draft 

projektrezolutë për paqe të përhershme 

midis palestinezëve dhe izraelitëve në 

Këshillin e Sigurimit i cili mendohet të 

përfundojë realizimi tij më 2017-të. Kjo 

lëvizje e re brenda shteteve anëtare të OKB-

së, erdhi menjëherë pasi parlamenti i 

Bashkimit Evropian i dha një mesazh të 

qartë qeverisë izraelite që të heqë dorë një 

herë e mirë nga pushtimet e mëtutjeshme 

të tokave palestineze. Për të treguar 

seriozitetin e këtij mesazhi, parlamenti i BE-

së ndaloi së njohuri Hamasin si organizatë 

terroriste. 

Çfarë kërkojnë arabët 

Arabët në veçanti, dhe bota islame në 

përgjithësi, mendoj se do të kishin qenë 

ende në gjumë të thellë sikur të mos 

ngacmoheshin nga hegjemonizmi izraelit. 

Pas disa betejave të përgjakshme të filluara 

nga viti 1948-1973, arabët përfundimisht u 

kthjellën dhe kuptuan se izraelitët nuk ishin 

vetëm, por mbrapa tyre qëndronin fuqitë 

më të mëdha të botës! I pari që vendosi të 

bashkëpunojë me shtetet aleate të Izraelit 

ishte Enver el Sadati i cili në një farë mënyre 

mund të thuhet se ndoqi politikën e Konrad 

Adenauerin i cili me qëllim të shpëtimit të 

gjermanëve jashtë Gjermanisë 

Perëndimore, zgjodhi afrimin me BRSS-në. 

Shtetet perëndimore fillimisht iu frikësuan 

këtij afrimi, mirëpo e ardhmja tregoi se ai 

kishte pasur të drejtë. Pas disa dekadash, 

edhe arabët filluan ta justifikojnë hapin e 

guximshëm të Sadatit. 
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Arabët sikur duan të harrojnë çdo gjë nga e 

kaluara me Izraelin, vetëm e vetëm të 

arrihet paqja e përhershme me ta. Kërkesat 

e tyre janë shumë modeste dhe të 

pranueshme për shumicën dërmuese të 

shteteve të botës të përfaqësuara në OKB, 

përveç qëndrimit kokëfortë të Izraelit dhe 

premtimit të SHBA-ve që do t’i qëndronte 

besnik Izraelit në të mirë e në të keqe. 

Përkrahja e SHBA-ve është dëshmuar në 

disa raste kur kanë përdorur veton pran 

Këshillit të Sigurimit. 

Pse nuk kemi paqe? 

Me përjashtim të pak shteteve islame, dhe 

pak organizatave çlirimtare palestineze, 

arabët në përgjithësi si dhe qeveria aktuale 

palestineze nuk kërkojnë largimin e popullit 

izraelit nga shteti tyre. Ata gjithashtu nuk 

kërkojnë që Kudsi (Jerusalemi) të mos jetë 

kryeqyteti i tyre. Ata nëpërmes 

përfaqësuesit palestinez në OKB, Rijad 

Mensur përcollën vullnetin e tyre për paqe 

të përhershme, treguan se e duan Kudsin të 

jetë kryeqytet i përbashkët i të dy kombeve, 

duan  largimin e kolonëve nga tokat e 

pushtuara në vitin 1967-të, duan gjithashtu 

që qeveria izraelite të mos i konsiderojë 

palestinezët si qytetarë të rendit të dytë, si 

dhe t’i respektojnë rezolutat 

ndërkombëtare të dala nga OKB-ja. 

Për sa mësuam nga lajmet e përditshme, si 

duket edhe kësaj radhe qëndrimi i qeverisë 

izraelite nuk do që të lëviz nga parimet e 

tyre kokëforta. Natanjahu, sërish kërkoi nga 

sekretari i shtetit të SHBA-ve, Xhon Kerri, që 

të bëjë të pamundurën që arabët  të mos 

t’ia dalin ta përmbyllin draftin sa për ta 

dorëzuar në Këshillin e Sigurimit, sepse 

“qenka shumë i dëmshëm për Izraelin”! 

Edhe sikur arabët të arrijnë që ta dorëzojnë 

këtë projektrezolutë në Këshillin e Sigurimit, 

sipas asaj që po shihet, edhe tani SHBA-ja 

pritet ta përdorë fuqinë e Vetos së Saj në 

këtë Këshill dhe i gjithë mundi i shteteve 

anëtare të OKB-së të shkojë huq. 

Të gjitha parametrat tregojnë se një paqe e 

tillë tani për tani nuk do të mund të 

ndodhë, dhe atë, për shkak të qëndrimit të 

palëkundur të izraelitëve se na “qenkan 

populli i zgjedhur i perëndisë”!? Nëse 

dikush mund të thotë se edhe ndër arabë, 

edhe ndër muslimanë në botë, ka të atillë 

që nuk e duan këtë paqe, themi se numri 

tyre është shumë i vogël dhe, sikur nuk dua 

të besoj se, po erdhi ajo ditë, kur SHBA-të 

dhe Izraeli do të jepnin shenja të njëmendta 
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paqeje këto shtete të mos pranonin 

kompromisin. 

A mund të ndodhë paqja? 

Për sa i përket muslimanëve them se po, 

sepse parimi tyre ka qenë dhe mbetet në 

fuqi për sa kohë që do të ketë besimtarë që 

besojnë në Islamin (PAQEN). Në luftën e 

fundit pesëdhjetë ditore midis Hamasit dhe 

Izraelit, u dëshmua se ushtarët e Hamasit i 

përmbahen parimeve të muslimanit, e jo të 

arabit. Ata dëshmuan se nuk duan të vrasin 

civilë, prandaj prej tyre (civilëve hebrenj) 

kërkuan të mos dalin në vende të hapura 

(tregje, stacione transporti, stadiume e tj). 

Nga 67 hebrenjë që u vranë, vetëm dy ishin 

civilë. 

Të mos harrojmë, muslimanët trashëgojnë 

veprat e pejgambereve dhe liderëve të tyre 

të dëshmuar. Kështu kishte vepruar shumë 

kohë më parë, pejgamberi i All-llahut, 

Aleksandri i Madh (Dhulkarnejni), i cili 

kishte hyrë në Kuds (Jerusalem) paqësisht, 

më vonë po në këtë qytetet kanë 

shembullin e Kalifit Umer, të cilit iu 

dorëzuan çelsat e qytetit nga vetë 

hebrenjtë, dhe përfundimisht kështu kishte 

vepruar edhe Salahudin Ejubi i cili ushtrisë 

perëndimore (krishterëve të Evropës) ia 

siguroi rrugën nga Kudsi për në detin e 

hapur. 

Nëse amerikanët e arritën paqen pas 

gjysmë shekulli me kubanezët falë një njeriu 

që ishte autoritet dhe kishte legjitimitet 

(duke qenë se ishte edhe i krishterë edhe 

argjentinas), i dëgjohej fjala, dhe 

respektohej nga të dy palët (si nga SHBA-të 

ashtu edhe nga kubanezët), them se edhe 

monoteistëve në Lindjen e Mesme ju duhet 

një njeri i përmasave të tilla, të këtë 

autoritetin dhe legjitimitetin sikur ndër 

muslimanë, ashtu edhe ndër hebrenj e 

krishterë. 

Mendoj se problemi vazhdon të mbetet tek 

politikanët që abuzojnë me besimtarët e 

biblës, duke i shfrytëzuar ekstremistët e 

këtyre dy religjioneve të cilët besojnë se 

janë parapërgatitësit e ditës së Madhe të 

Mesias, i cili do të vjen pas përfundimit të 

Luftës së Madhe të Armagedonit (pikërisht 

në Palestinë). Besoj fuqishëm se besimtarët 

e sinqertë nuk e duan luftën, por paqen. Kjo 

më bën të besoj se një ditë jo fort të largët, 

sikurse Papa ashtu edhe Kryerabini hebrenj 

do të kërkojnë nga sionistët dhe politikanët 

çoroditës të ndërpresin çdo zgjidhje me 
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dhunë  të problemit në këtë rajon të 

nxehtë.  

  

Largimi i izraelitëve nga 

Palestina është e vetmja 

zgjidhje për krizën 

 Një gazetare dhe analiste politike nga 

Teheran, Marva Osman është shprehur se 

pushtuesit izraelitë duhet të largohen nga 

territoret palestineze dhe të kthehen nga ku 

kanë ardhur. 

Osman është shprehur kështu për Press TV 

gjatë debatit të së mërkurës: “E vetmja 

mënyrë sesi ne do të mund të shmangim 

gjithë genocidet, gjakëderdhjet që po 

ndodhin në territoret e pushtuara të 

Palestinës nga sionistët... është që ata të 

lënë gjitha dhe të largohen, sepse asgjë nuk 

ju përket atyre.” 

Analistja ka shtuar duke thënë se pushtuesit 

sionistë duhet të kthehen nga kanë ardhur, 

nga çdo vend evropian apo vendet 

perëndimore ruse. 

Gjatë luftës së vititn 1948 në Palestinë, 

forcat pushtuese izraeliti kanë detyruar më 

shumë se 700.000 palestinezë arabë që të 

largohen nga vendbanimet e tyre. Që nga 

ajo kohë, regjimi izraelit ka pushtuar 

pothuajse të gjithë territoret e Palestinës. 

Osmani është shprehur kështu: “Nuk 

ekziston ndonjë vend me emrin Izrael, është 

një entitet sionist është entiteti më racist që 

ekziston, që ka ekzistuar ndonjëherë në 

gjithë historinë e botës, made edhe racist se 

edhe vetë regjimi nazist, i cili ka krye 

genocid kundër plestinezëve që kur kanë 

futur këmbën në tokën e shenjtë të 

Palestinës kur dhe vendosi që t’u vidhte 

territorin dhe burimet e tyre, duke i quajtur 

ato ‘toka e shenjtë’.” 

Palestinezët që po jetojnë në territoret e 

pushtuara, si West Bank dhe Rripi i Gazës 

po vuajnë diskriminimin, burgosjen e 

jashtëligjshme, dëbimi nga shtëpitë e tyre 

dhe vrasjet e përditshme. 

Duke e mohuar termin që përkufizon sikur 

palestinezët dhe izraelitët janë në konflikt 

ajo është shprehur kështu: “Nuk ëshhtë një 

konflikt, është një pushtim izraelit në një 

territor arab, në territorin palestinnez dhe 

është një genocid që po ndodh në Gaza.” 
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Ajo ka kujtuar se “Veprimi i nazistëve ishte 

një Holokaust dhe është një akt i 

tmerrshëm në histori, por kjo nuk i jep të 

drejtë entitetit izraelit që t’i bëjë të njëjtën 

gjë, apo edhe më keq popullit të 

Palestinës.” 

Në të njëjtën kohë një gazetar dhe nalist 

politik nga Londra, Richard Millet është 

shprehur se palestinezët dhe izraelitët kanë 

nevojë të negociojnë për të arritur në një 

konsensus për situatën e tyre të ardhshme 

politike. 

Ai argumentoi se “Izraeli është një vend i 

vogël, megjithatë Izraeli dëshiron të jetojë 

në paqe me popullin palestinez, dhe e 

vetmja rrugë për të arritur këtë gjë është 

nëpërmjet negociatave.” 

Sipas Millet janë zhvilluar negociata për 

paqe mes izraelitëve dhe palestinezëve, 

megjithatë ato nuk mundën të vazhdonin 

për shkak të konflikteve në kufi në gjithë 

Lindjen e Mesme. 

Gazetari  e hedh fajin për këtë gjë mbi 

Iranin për konfliktet në Lindjen e Mesme, 

me pretendimin se mbështetja e iranianëve 

për lëvizjet e rezistencës në Palestinë dhe 

në Liban janë një burim konflikti në rajon. 

Ditën e Martë dhe të Mërkurë, 

bashkëngjitur me Konferencën e Gjashtë në 

Mbështetje të Intifadës së Palestinës një 

konfab në mbështetje të popullit palestinez. 

Regjimi izraelit ka mundur që të justifikojë 

veten përpra komunitetit ndërkombëtar në 

lidhje me ndërtimin e vendbanimeve të 

paligjshme në territoret  që ka pushtuar. 

Administrata e re e ShBA-së ka shprehur 

mbështetjen e plotë dhe të hapur në lidhje 

me këto aktivitetet të jashtëligjshme. 

Millet ka pikturuar një pamje tepër 

pesimiste në atë që quhet arritja e paqes 

mes palestinezëve dhe izraelitëve duke 

thënë se “Nuk mendoj se ndonjë 

administratë mund të ndihmojë në arritje e 

paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve.” 

Palestinezët e filluan Intifadën e tyre të 

tretë, që ende vazhdon në vitin 2014, duke 

qënë se ata nuk mund të lejonin ndërtimin 

e dhunshëm të vendbanimeve dhe planet e 

izraelitëve për të ndryshuar status quo e 

Xhamisë Aksa, vendit të tretë më të shenjtë 

në botën islame, pas Qabe, Xhamisë së 

Haramit në Mekkë dhe Xhamisë Nabavi në 

Medina. 
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