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Palestina, lufta 

për tokën e 

shenjtë! 
nga Marjana Doda. 

Në ka popull në botë që ka provuar 

vuajtje e dhimbje janë hebrejtë, por 

dhe në ka popull që po shkaktojnë 

vuajtje e dhimbje janë po 

hebrejtë.Ndonëse ndër shekuj kanë 

qenë të shpërndarë kudo nëpër botë 

hebrenjtë kanë përkrahur idenë e 

formimit të shtetit të tyre dhe 

kthimin e të gjithë hebrenjëve në 

Palestinë, aty ku me shekuj kanë 

jetuar arabët. Ardhja e hebrenjeve 

në Palestinë që nga ajo kohë e deri 

mësot , ka bërë që populli palestinez 

të dëbohet nga trojet e tyre 

nëmënyrë të vazhdueshme duke u 

kthyer në refugjatë të përjetshëm . 

Përpjekjet e hebrenjeve për 

formimin e tyre si shtet filluan nga 

Qeveria angleze që më 1848, e cila 

kishte nën sundim territorin 

palestinez. Pas akteve të dhunshme 

antisemite që ndodhen më 1870 në 

Rusi, lëvizja sioniste bëri që shumë 

hebrej të vendosen në Palestinë. Si 

gjithmonë, të aftë për tu organizuar 

e për të qenë të pasur, u krijuan 

familje me emër, si Rothschildët, të 

cilët që para dy shekujsh krijuan një 

rrjet të fuqishëm bankar në qytetet 

më me rëndësi të kohës, si në Nju 

Jork, Londër, Paris, Berlin, Milano, 

etj. Duke bërë kështu që bota 

financiare në një formë a tjetër të 

kalonte nëpër duart e hebrejve. 

Në fund të Luftës Parë Botërore, si 

gjithnjë me Anglinë kujdestare, ata 

influencuan në kohën e duhur për të 

kristalizuar shtetin e tyre, pasi 

revolucioni bolshevik në Rusi po 

triumfonte duke prishur ekuilibra 

botërorë, gjë e cila bëri që më 2 

Nëntor 1917, Sekretari Jashtëm 

britanik Arthur James Balfour ti 

dërgonte zyrtarisht letër 

Rothschildit, kreu i Federatës 

Sioniste Britanike, në të cilën thuhej 

se:” Qeveria e Madhërisë së Tij e 

mirpret krijimin në Palestinë të një 

shtëpie kombëtare për popullin 

hebre dhe do punojmë për arritjen e 

këtij qëllimi, pasi është e qartë që 

asgjë nuk duhet bërë që të 

paragjykojë të drejtat civile dhe 

fetare të komuniteteve jo hebraike 
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në Palestinë, as të drejtat dhe 

statusin politik të hebrejve në vende 

të tjera”. 

Nënteksti i deklaratës ishte i qartë 

që në shtetin e Palestinës, me 

komunitet arab, të krijohej shtet 

hebraik, ndërsa arabët të 

pranoheshin thjesht me të drejta 

civile e fetare. Përveçse supremacisë 

bankare që hebrejtë po krijonin kudo 

në botë, anglezët nxituan ti 

favorizonin, pasi Franca ishte dakord 

për të krijuar shtet hebraik, por dhe 

me frikën se Gjermania mund të 

bënte një gjë të tillë, e për më 

shumë ishin në pritje të aleancës me 

SHBA që po ndihmonte Evropën me 

ushtri deri në përfundimin e Luftës 

Parë Botërore e cila do të bëhej 

aleatja kryesore e vetë Anglisë. 

Pas deklaratës së Balfourit mund të 

thuhet se fillon dhe lufta shekullore 

për kontrollin e Palestinës.Qindra e 

mijëra hebrej në zbatim të projektit 

sionist emigruan drejt territorit të 

Palestinës sunduar nga 

anglezët.Rritja e popullsisë hebraike 

deri në 1/6 që në prill 1920 bëri që 

të fillojnë kryengritjet e para të 

popullit palestinez për mbrojtjen e 

vendit të tyre nga kolonët hebrej. 

Me vendosjen e diktaturës naziste, 

tek Adolf Hitleri u zhvillua urrejtja 

patologjike për të filluar shfarosjen e 

tyre. Antisemitizmi gjerman solli 

emigrim masiv drejt Palestinës. Do 

të ishte holokausti që ndryshoi dhe 

pozicionin e fuqive të mëdha ndaj 

izraelitëve, përfshi këtu dhe 

Bashkimin Sovjetik, që me 

kontributin e pamohueshëm në 

Luftën e Dytë Botërore, kontribuojë 

dhe në mbijetesën e tyre. 

Pas Luftës, duke siguruar dhe 

mbështetjen e SHBA, më 1947 

Britania i dorëzon për zgjidhje 

Kombeve të Bashkuara cështjen e 

Palestinës duke e ndarë territorin në 

dy pjesë, në 56.5% izraelitëve dhe 

në 43.5% arabëve. Po në këtë vit 

Asamblea e Kombeve të Bashkuara 

miratoi rezolutën në OKB që votoi 

pro ndarjes territorit palestinez dhe 

legjimitetin e formimit të shtetit 

hebraik.Më 14 Maj1948 Izraeli 

themelohet shtet i pavarur. Më 15 

Maj Britania e Madhe deklaroi se do 

ti jepte fund sundimit mbi 

Palestinën, ndërsa në dhjetor po të 

këtij viti izraelitët nisën spastrimin 

etnik të fshatrave me popullsi arabe, 

duke bërë kështu që këta të fundit 

të mendonin se tashmë hebrejtë po 

silleshin ndaj tyre sikur pak kohë më 

parë Hitleri ndaj vetë hebrejve. 
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Që pas krijimit të shtetit Izraelit në 

Palestinë nuk ka patur më 

paqe.Gjithçka lidhet më shumë se 

çdo gjë tjetër me luftën për Tokën e 

Shenjtë, Jeruzalemin, i cili paraqet 

asociacionin e tre legjioneve të 

mëdha botërore, hebraike, krishtere 

e muslimane. Aty ndodhet Muri i 

Lotëve, një mur mbajtës i vjetër, 

mbetje e fundit e Tempullit të Dytë 

hebre që në vitin ’70 pas Krishtit u 

shkatërruan nga romakët. Ky është 

vendi më i shenjtë ku hebrejtë luten, 

ndaj dhe e quajnë Jeruzalemin 

kryeqytet të mbretërisë së Izraelit të 

Mbretit David (shek.X p.e.s), ndaj që 

pas shembjes Tempullit judaizmi ka 

kërkuar një rikthim në Jeruzalem. 

Dhe për muslimanët ky qytet është 

vendi i tretë i shenjtë i tyre (pas 

Medinës dhe Meka ) ku ndodhet 

sheshi i xhamive Haram Al 

Charif(shenjtore fisnike), shenjtorja 

më e largët që Profeti Muhamed ka 

shkuar. Po në Jeruzalem ndodhet 

Kisha e Varrit të Shenjtë, aq 

thelbësore në historinë e Jezusit, në 

kryqëzimin, në vdekjen dhe 

ringjalljen e tij, vend peligrinazhi për 

miliona krishterë në mbarë botën. 

Si rezultat i spastrimeve dhe dhunës 

ndaj palestinezëve bëri që vendet 

arabe ti shpallin luftë shtetit të 

Izraelit që po tregohej aq agresiv fill 

pas krijimit të tij. Më 1964 

themelohet Lëvizja Çlirimtare 

Palestinës për rezistencë kundër 

pushtimeve të territoreve, por Izraeli 

nuk do ndalej me kaq. Më 5 Qershor 

1967 pushton Jeruzalemin Lindor 

dhe Bregun Perëndimor, ndërsa mori 

nga Egjipti, Gazën e Gadishullin 

Sinai, si dhe kodrat Golan nga Siria, 

duke ndryshuar kështu hartën në 

Lindjen e Mesme. Me gjithë 

presionin e Kombeve të Bashkuara 

për tërheqjen e menjëhershme, 

Izraeli nuk përfilli asgjë. 

Ndër vite e dekada dhuna dhe lufta 

në Palestinë nuk u ndal, me gjithë 

ndërhyrjen e diplomacisë 

ndërkombëtare. Më 1979 arrihet një 

marrëveshje për paqe nënshkruar 

nga Presidenti egjiptian Anwar 

Sadat, i cili ishte i pari lider arab që 

njohu shtetin e Izraelit, duke ia 

dorëzuar Gazën palestinezëve, por 

kjo marrëveshje pati si përfundim 

vrasjen e tij. Tre vite më vonë Izraeli 

i shpall luftë Libanit duke krijuar 

masakra më të mëdha historike për 

palestinezët. Vala e vazhdueshme e 

dhunës izraelite në territore 

palestineze, bëri që në Gaza të rritet 

vala e protestave duke krijuar një 

grup rezistence që mori emrin 
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Lëvizja Hamas, e cila sot e kësaj dite 

është rezistente ndaj sulmeve 

izraelite, por dhe vendimarrëse në 

negociata për paqe. 

Në vitet ’90-të ka patur përpjekje 

tjera diplomatike për arritje të një 

paqe mes të dyja palëve, siç ishte 

ajo e vitit 1993 me Presidentin 

Palestinez Arafat që nënshkroi me 

izraelitët marrëveshjen e Oslos, apo 

ajo e vitit1994 kur Lëvizja për 

Çlirimin e Palestinës takohet në një 

tryezë me izraelitët në Kajro, por 

sërish pa sukses.E për me keq, 

marrëveshja e Oslos solli një ngjarje 

shumë të rëndë që cënojë paqen.Më 

4 Nëntor 1995 vritet Kryeministri 

izraelit Yitzhak Rabin.Kjo ngjarje 

përkon dhe me vendimin e Kongresit 

Amerikan i cili po këtë vit miratoi 

ligjin për transferimin e Ambasadës 

në Jeruzalem. 

Vite më pas, ish ministri Jashtëm 

Australian Gareth Evans do 

shkruante se në takimin më 1995 

me Rabin, ky i fundit i kishte thënë 

se: ” E vetmja mënyrë për të krijuar 

shtet demokratik hebre me kufij 

funksionalë dhe të sigurt ishte që të 

pranohej shteti i Palestinës po aq i 

sigurt dhe funksional si dhe i atij”. 

Dhe Evans i qëndronte analizës 

sikurse Rabin që këto dy shtete do 

të ndanin Jeruzalemin si kryeqytet 

dhe të gjenin zgjidhje rreth kësaj 

çështje kaq delikate dhe të kthimit 

të refugjatëve palestinezë, të cilët 

kërkojnë anëtarësim në OKB por 

janë përballur gjithnjë me veton 

amerikane në Këshillin e Sigurimit. 

Zgjidhja e kesaj çështje do ta 

afronte më shumë Perëndimin me 

botën arabe, por gjasat janë që dhe 

në këtë shekull Toka e Shenjtë të 

sherbejë për konflikte gjithnjë e më 

të mëdha. 

Presidenti Donald Trump me 

vendimin e 6 Dhjetorit 2017, i cili 

njohu në mënyrë të njëanshme 

Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit 

duke urdhëruar zhvendosjen e 

Ambasafës SHBA atje, gjë që solli 

valë protestash palestineze përgjatë 

kufirit të Rripit të Gazës me mbi 110 

të vrarë në përleshje me forcat 

ushtarake izraelite. 

E gjithë bota kundër vendimit të 

Trump. Asambleja e Përgjithshme e 

Kombeve të Bashkuara miratoi më 

21 Dhjetor një rezolutë me mbi 2/3 

të votave (nga 193 shtete, 138 

votuan pro, 9 kundër dhe 41 

abstenime), që i kërkonte SHBA të 

tërhiqte vendimin si dhe të 

përmirësohej statusi i Palestinës, 
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nga entitet vëzhgues, në shtet jo 

anëtar vëzhgues. 

Lidhur me këtë vendim të Presidentit 

amerikan reaguan personalitete dhe 

diplomacia botërore.Sekretari i 

Përgjithshëm i OKB Antonio Guterres 

reagoi për zgjidhje paqësore. 

“Vetëm duke realizuar vizionin dy 

shtete që bashkjetojnë në paqe dhe 

siguri, me Jeruzalemin kryeqytet të 

Izraelit dhe Palestinës, të gjitha 

çështjet për statusin do zgjijdhen në 

mënyrë përfundimtare përmes 

negociatave dhe aspiratave legjitime 

të të dy popujve”- do deklaronte ai. 

Ndërsa dhe BE shprehu shqetësim 

për këtë vendim lidhur me 

prespektivën për paqen. 

Përfaqsuesja e Lartë për punët e 

Jashtme Federica Mogherini do 

shprehej se: ” Duhet të përmbushen 

aspiratat e të dyja palëve dhe duhen 

gjetur rrugë përmes negociatave për 

të zgjidhur statusin e Jeruzalemit si 

kryeqytetin e ardhshëm të dy 

shteteve”. Dhe Kancelarja Merkel 

deklaroi se Qeveria gjeramane nuk e 

mbështet këtë vendim dhe statusin e 

Jeruzalemit e sheh për zgjidhje në 

kuadrin e negociatave mes dy 

shteteve. 

Ndërsa ministri Jashtëm turk Ahmet 

Çavosuglu do deklaronte:” Ne 

dënojmë deklaratën e 

papërgjegjshme të administratës 

amerikane për të njohur Jeruzalemin 

kryeqytet të Izraelit”. Gjithashtu, në 

një vizitë që Presidenti rus Putin pati 

pak kohë më pas në Ankara unifikojë 

qëndrimin me palën turke duke 

deklaruar se:” Qëndrimi i Rusisë 

është që çdo marrëveshje paqeje 

vendoset sipas ligjeve të OKB. 

Detajet specifike për statusin e 

Jeruzalemit përcaktohen me 

bisedime direkte mes Palestinës dhe 

Izraelit”. Me të drejtë ky reagim dhe 

kjo lidhje me respektimin e 

rezolutave të OKB duhet vlerësuar e 

zbatuar, se ndryshe kjo e fundit do 

të humbte rolin dhe funksioin e saj 

duke u bërë vegël e njërës apo tjetër 

superfuqie, kushdo qoftë ajo. 

Dhe Shqipëria ishte kundër këtij 

vendimi, që sipas ministrit për 

Evropën e Punët e Jashtme Ditmir 

Bushati se për Palestinën ishte i 

njëjti qëndrim si në vitet ’90, i 

pandryshuar. Papa Françesku nga 

Vatikani në një lutje për paqe para 

besimtarëve në sheshin Shën Pjetër 

e konsideron Jeruzalemin vend të 

shenjtë për hebrejtë, të krishterë e 

myslimanë. 

Vendimi i Donald Trump për 
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Jeruzalemin, duket sikur Ponc Pilati 

ta kryqëzonte për herë të dytë atë. 

Toka e Shenjtë është lënduar sërish 

.E ndërsa çdo ditë shohim statistika 

me të vrare nga të dy kahet në një 

luftë pa zgjidhje, mes tyre shikojme 

dhe dështimin e organizavete 

ndërkombëtare që heshtin duke i 

kthyer në të zakoshme humbjet e 

atyre qindra e mijera jetë njerëzish . 

Diferenca është vetem tek numri i 

tyre.Të mos harrojmë se ai mur 

ndermjet Izraelit dhe Palestines,nuk 

ndan vetem aty dy shtete , por ndan 

një botë të tërë..ndan myslimanet 

dhe të krishteret …e si rrjedhoje 

lufta mes Izraelit dhe Palestinës 

është këmbanë alarmi që neser 

mund të jetë lufta jonë , lufta më e 

përgjakshme ,ajo midis 

myslimanëve e të krishterëve . 

Urojmë që diplomacia 

ndërkombëtare të ndërhyjë për të 

ndaluar një kryqëzatë të mundshme 

në shekullin XXI. 
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Në mbrojtje për të 

drejtat e 

palestinezëve: 

Masakra e 

palestinezëve në 

Gaza mbështetet nga 

Kongresi Amerikan 

dhe organizatat 

çifute amerikane 
nga James Petras 

Që nga 7 prilli, gati tre mijë 

palestinezë myslimanë, të krishterë 

dhe laikë të paarmatosur janë 

plagosur, shumë të tjerë janë në një 

gjendje kritike për jetën dhe gati 30 

protestues, përfshirë edhe fëmijë 

janë vrarë nga qindra snajperë 

izraelitë dhe ushtarë të armatosur 

rëndë të cilët gjuajnë edhe me tanke 

drejt turmave të civilëve që 

protestojnë kundra izolimit të Gazës, 

e cila qëndron prej dekadash me 

radhë e rrethuar nga shteti racist i 

Izraelit. 

Qeveria izraelite e vlerësoi 

vetëpërmbajtjen dhe moralin e IDF-

së (forcat e armatosura izraelite), po 

ashtu e vleresuan edhe pesëdhjetë e 

dy organizatat më të mëdha 

hebraike amerikane (MJAO) që 

kontrollojnë Kongresin e SHBA-së. 

Këto masakra groteske filluan gjatë 

Javës së Shenjtë të Krishterë, në të 

Premten e Mirë dhe Pashkët, që 

përkojnë me Pashkën Hebreje. 

Zyrtarët e vetëkënaqur të MJAO-s 

bashkë me të afërmit dhe miqtë e 

tyre, e thyen buken e pashkës nga 

gezimi gjatë ceremonisë fetare të 

Sederit, ndërsa gjaku i palestinezëve 

derdhej rrëke në kufirin e Gazës, 

burgu më i madh i hapur në 

historinë e njerëzimit. 

Ndërkohë që familjet mbreterore 

lidhnin besnikërinë me liderët 

izraelitë dhe çifutet amerikanë, 

politikanët e regjimeve zgjedhore 

oligarkike perëndimore u përmbajtën 

nga kritikat kundër pamjeve 

tronditëse të përdorimit forcës 

brutale, madje mbrojtën edhe 

vrasjet masive të kryera me 

gjakftohtësi kundër civileve nga 

Izraeli. 

Materiali në vijim do të diskutojë dhe 

analizojë arsyet e bashkëpunimit të 

përkrahësve të Izraelit dhe kolonës 
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se tyre të pestë brenda Shteteve të 

Bashkuara. 

 Bashkëpunëtorët e gjindshëm të 

Izraelit 

Për shkak të forcës së vetos 

amerikane, Këshilli i Sigurimit i 

Kombeve të Bashkuara nuk pranoi të 

dënonte, madje as të diskutonte 

masakrën e papërmbajtur të Izraelit 

në Gaza. Sekretari i Përgjithshëm i 

OKB-së me qetësi përmendi 

“dhunën” dhe nevojën për një 

“hetim” mbi vrasjet. Ambasadorja e 

Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki 

Haley, pengoi çdo hetim mbi krimet 

izraelite të luftës. Ajo i përshkroi 

vrasjet e kryera në masë kundër 

palestinezëve të paarmatosur nga 

ana e Izraelit si “veprime mbrojtëse 

kundër terroristëve”. 

Të dyja partitë kryesore amerikane i 

mbrojtën krimet e Izraelit kundër 

njerëzimit dhe i kërcënuan kritikët, 

duke i quajtur ‘hipokritë’, shmangën 

vëmendjen nga masakra shtetërore 

kundër civilëve palestinezë, duke 

treguar mbi sjelljen e vendeve 

arabe. 

Me përjashtim të Bernie Sandersit 

(imazhi poshtë), të dyja dhomat 

legjislative dhe dega ekzekutive 

shprehën mbështetje të 

pakushtëzuar për kasapanën e  

 

vazhdueshme të Izraelit. 

 

Mediat, duke përfshirë të gjitha 

televizionet kryesore, gazetat dhe 

radiot e mëdha, i bënin jehonë 

fjalimeve kundërshtare të liderëve 

izraelitë. Të gjitha lobet e mëdha 

politike në Uashington ndoqën lobin 

kryesor amerikan, ’52 MJAO’. 
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Del pyetja: Ku e gjen Izraeli forcën 

për të kryer vazhdimisht krime 

kundër njerëzimit pa u ndëshkuar? 

Është e qartë se Izraelit i mungon 

fuqia ekonomike, politike dhe 

mediatike për të ndikuar në 

organizatat ndërkombëtare. Izraeli 

nuk është se ushtron ndonjë presion 

“të butë” ose ndikim kulturor për të 

neutralizuar dhjetëra miliona kritikë 

të mbarë botës me ndonjë argument 

bindës. . . përjashtim bëjnë Shtetet 

e Bashkuara. 

Ku qëndron fuqia që mbron Izraelin 

nga çdo pasojë për krimet e tij 

brutale? 

Çelësi i mosndëshkimit të Izraelit 

qëndron në një zinxhir komandues 

që i ka rrënjët shumë thellë tek 

qindra organizata fanatike dhe të 

bindura të zionismit në SHBA. 

Çdo qytet amerikan i madh apo i 

vogël ka këshilla lokale zioniste që 

përdorin ndikimin e tyre për të 

frikësuar grupet profesionale, 

politike, dhe mediatike për të 

siguruar që kritikët të censurohen 

dhe krimet e luftës të Izraelit të 

mbulohen. Taktikat variojnë nga 

ndikimi ‘miqësor’ brenda 

organizatave qytetare lokale deri tek 

kërcënimet e drejtpërdrejta, 

ngacmimet dhe shpifjet. 

Organizatat sioniste lokale janë të 

lidhura me konfederata politike dhe 

ekonomike shtetërore që ndikojnë 

në emërimin dhe financimin e të 

gjithë kandidatëve, zyrtarëve të 

zgjedhur dhe përbërjen e bordeve 

redaktuese të mediave kryesore. 

Po aq të rëndësishëm jane edhe 

aktivistët zionistë që ushtrojnë 

presion dhe rekrutojnë udhëheqës të 

grupeve të shoqërisë civile përmes 

udhëtimeve propagandistike në 

Izrael. Ata e zbatojnë bindjen dhe 

nënshtrimin ndaj zionistëve, duke i 

shantazhuar kritikët dhe duke 

kontaktuar me vendet e tyre të 

punës në menyrë që të pushohen 

nga puna. Ata përdorin edhe taktika 

shtypëse dhe kërcënuese kur shohin 

gjëra që perceptohen kundër 

interesave të Izraelit, që perfshijnë 

kërcënime telefonike dhe vizita të 

padëshirueshme. Në lartësitë 

komanduese të piramidës zioniste, 

qindra miliarderë dhe milionerë 

financojnë dhe ndikojnë tek 

korporatat, partitë politike, 
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institucionet konservatore, 

institucionet liberale fetare dhe 

institucionet arsimore, ku kërkojnë 

aderimin në axhendën e Izraelit. 

Konfiguracioni i fuqisë sioniste (ZPC) 

e përçon ndikimin përtej anëtarëve 

që paguajnë detyrimet, të cilët në 

realitet përbëjnë vetëm një pjesë të 

vogël të popullsisë amerikane. 

Rrjetet më të gjera zgjerojnë dhe 

lartësojnë praninë zioniste, duke 

shumëzuar qendrat e pushtetit deri 

në nivelet më të larta të krijimit të 

politikave publike. Ndikimi ideologjik 

i kolonës së pestë të Izraelit është 

përqendruar në një çështje të 

vetme: Mbrojtja e Izraelit dhe krimet 

e tij kundër njerëzimit. Ata kanë 

sukses për shkak të ndikimit të tyre 

të madh në rolin e SHBA-së në 

politikën botërore, duke përfshirë 

politikën tregtare dhe ushtarake të 

Uashingtonit në rajonet strategjike, 

veçanërisht në Lindjen e Mesme. 

Anëtarët e kolonës së pestë të 

Izraelit mund të jenë liberalë ose 

konservatorë në një spektër të gjerë 

të çështjeve social-kulturore të 

vendit (të drejtat e homoseksualëve, 

reforma e emigracionit, identiteti 

racor dhe kulturor, feminizmi, 

mjedisi etj.), ndërsa në të njëjtën 

kohë ata ofrojnë mbështetje të 

pakushtëzuar për shtypjet, 

burgimet, dëbimet dhe masakrat e 

Izraelit kundër dhjetëra mijëra 

palestinezëve. 

Në fakt, angazhimi primar i Kolonës 

së Pestë të Izraelit ka garantuar se 

SHBA do të bëjë një seri luftrash 

katastrofike kundër rivalëve rajonalë 

të Izraelit si Iraku, Libia dhe Siria, 

madje edhe me kosto të mëdha 

jetësh amerikane dhe humbje të 

shumta prej miliarda dollarësh në 

kurriz të taksapaguesve amerikanë. 

Këto lëvrime fondesh prej thesarit të 

SHA-së nxitur prej zionistëve për të 

financuar luftërat katastrofike kanë 

dëmtuar çdo politikë për të adresuar 

nevojat e brendshme të njerëzve që 

punojnë në SHBA (të cilat zionistët 

progresivë kanë kërkuar me zë të 

lartë për ti mbështetur!). Pasojat 

kanë qenë tragjike për njerëzit e 

Lindjes së Mesme, për të varfërit 

dhe për të dëshpëruarit amerikanë. 

Forca e Izraelit për të vrarë civilë të 

paarmatosur lirshëm në Gaza buron 

nga ndikimi i Kolonës së Pestë në 

SHBA. Pa të, Izraeli nuk do të kishte 

asnjë fuqi për të bllokuar OKB-në 
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nga vendosja e sanksioneve, apo të 

bllokonte ngritjen e një gjykate për 

krime të luftë nga ana e Gjykatës 

Ndërkombëtare të Drejtësisë. Sikur 

të mos ishte konfiguracioni i fuqisë 

sioniste me bazë në SHBA, Izraeli 

nuk do të kishte armë bërthamore 

apo raketa të avancuara për të 

kërcënuar fqinjët e vet dhe 

destabilizuar qindra miliona civilëve 

që jetojnë në Lindjen e Mesme. 

Kombi i Izraelit do të ‘kufizohej’ 

brenda kufijve të pranuar 

ndërkombëtarisht dhe do të 

detyrohej të ndryshonte politikën e 

tij të spastrimit etnik. Izraeli do të 

duhej të bëhej një shoqëri e 

larmishme e bazuar në ligje, në vend 

të një shteti policor, fashist, 

aparteidist që shtyp gjysmën e 

njerëzve brenda territoreve të tij të 

deklaruara dhe të pushtuara. 

Çelësi i pushtetit të Izraelit gjendet 

në strukturën komanduese të 

liderëve të tij, që dikton politikën 

ndaj diasporës së saj fisnore. 

Bashkëpunëtorët e tyre të huaj 

komandojnë organizatat rajonale, 

shtetërore dhe lokale për të 

transmetuar “mesazhin” dhe përdor 

mjete të ndryshme për ta zbatuar 

atë. Mospajtimet me hebrenjtë dhe 

jo hebrenjtë dënohen me shpejtësi 

dhe me egërsi, respektimi i 

diktateve sioniste shpërblehet. 

Për kundërshtarët ka izolim, 

shantazh dhe shpifje, pa rekurs. 

Përputhja ideologjike ose dorëzimi 

tek axhenda zioniste siguron 

punësim, promovim, emërime 

politike dhe gjyqësore. Asnjë kritik i 

hebrenjve sionistë, pa marrë 

parasysh prestigjin, nuk ka marrë 

ndonjëherë emërime të larta politike 

apo ekonomike. Edhe karrierat 

akademike dëmtohen në mënyrë 

sistematike, dicka që njihet mirë në 

SHBA. 

E ashtuquajtura ‘njëtrajtshmëri’ e 

bashkësisë zioniste-hebraike ruhet 

nëpërmjet shpërblimit dhe 

ndëshkimit. Agjentët kryesorë të 

bursave, bankierët, pronarët e 

kazinove dhe manjatët e mediave e 

dinë mirë se mund të mbajnë 

qëndrime dhe mendime liberale ose 

konservatore mbi çështjet e 

brendshme të SHBA-së, por duhet të 

mbështesin ose të heshtin përpara 

krimeve të Izraelit ose e kundërta 

përballen. . . do marrin ndëshkimin. 
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Edhe kritikët janë të kujdesshëm. 

Mundohen të zbutin mospajtimet e 

tyre duke fajësuar “të dyja palët”: 

Ata i barazojnë 25 civilët e vrarë në 

Gaza me snajperët e IDF-së që 

ankohen nga lodhja e të tërhequrit 

të këmzës. 

Konkluzion 

Mbrojtja e të drejtave palestineze 

dhe së fundmi ndalja e masakrës në 

Gaza kërkon marrjen e komandës së 

zinxhirit izraelit zionist në Shtetet e 

Bashkuara. Më kryesorja është se 

ajo kërkon kundërshtimin e 

apologjive të korruptuara të Izraelit 

në Kongresin e SHBA-së, anëtarët e 

të cilit vazhdimisht i kanë 

mbështetur politikat e Izraelit, kanë 

marrë para nga zionistët, i janë 

dorëzuar shantazheve zioniste dhe 

kanë dërguar mijëra trupa 

amerikane drejt vdekjes në 

mbështetje të interesave izraelite në 

Lindjen e Mesme. 

Ajo kërkon marrjen e komandës të 

përkrahësve zionistë lokalë, duke 

përfshirë banditët dhe 

shantazhuesit, si dhe elitën “e 

respektuar” vendase. 

Grupe prestigjozë pro izraelitë në 

Harvard, Yale, Princeton dhe në 

universitete të tjera elitarë sapo 

festuan Pashkën. Ndërkohë, zbatuesi 

i ekspansionit zionist, ish punëtori i 

siguriës së klubeve të natës, Ministri 

i Mbrojtjes i Izraelit, Avigdor 

Lieberman (imazhi poshtë) vlerësoi 

snajperët e IDF-së që vranë fëmijët 

e shkollave të Gazës, duke thënë se 

ata e “meritonin lavdërimin” (FT, 

4/2/18 fq 3). 

 

As edhe një kongresmen amerikan 

nuk ngriti një kritikë kundër 

brutalitetit grotesk të Liebermanit 

nga frika e pesëdhjetë e dy 

presidentëve të organizatave më të 

mëdha hebraike amerikane. 52 

presidentët e respektuar i miratuan 

plagosjet e rreth tre mijë 

protestuesve civilë palestinezë të 
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paarmatosur, të cilët asnjëherë nuk 

kishin dalë nga burgu i tyre i 

tmerrshëm në shtetin sionist të 

Izraelit. 

Për të mbështetur një protestë 

domethënëse duhet të turpërohet 

dhe emri i kolonës së 5-të sioniste, 

sepse ata janë politikisht përgjegjës 

për nënshtrimin e politikës 

amerikane kundrejt axhendës së 

Izraelit, të cilët garantojnë 

pandëshkueshmërinë e plotë dhe 

lëvdërojnë gjithë ‘Liebermanët’ 

brutalë. 

Duhet që emrat e organizatave 

fisnore zioniste, udhëheqësve, 

rrjeteve të tyre dhe organizatorëve 

që ‘përgëzojnë’ vrasësit e IDF-së, të 

bëhen publike në botë dhe të 

luftohen. 

Mbështetësit e gjendur në SHBA, që 

mbrojnë dhe promovojnë kriminelët 

e luftës izraelite janë psikologë, 

avokatë, gazetarë dhe ekspertë 

zionistë, të cilët mund të flasin 

gjerësisht rreth ‘etikës hebraike’, por 

që kurrë nuk kanë treguar ndopak 

solidaritet njerëzor për viktimat në 

Gaza. 

Çështja e krimeve sioniste reflekton 

në të gjithë spektrin shoqëror. 

Krerët e shquar, liderë të klasave 

punëtore, si Jeremy Corbyn, lider i 

Partisë Laburiste Britanike, 

vazhdimisht po përballen me shpifje 

si antisemitë vetëm sepse kanë folur 

publikisht rreth shtypjes izraelite 

kundër palestinezëve. Zionistë të 

ndryshëm kanë nisur një fushatë 

hakmarrëse për ta shkatërruar 

Corbinin si dhe për të parandaluar 

këtë politikan të guximshëm nga 

drejtimi i dhjetëra miliona 

punëtorëve britanikë në luftën e tyre 

për drejtësi sociale. 

Në Shtetet e Bashkuara, zionistët 

organizohen gjithmonë për të shpifur 

mbi çdo lider popullor i angazhuar në 

luftën për drejtësi sociale dhe për të 

drejtat e punëtorëve dhe të pakicave 

nëse guxojnë të flasin kundër 

padrejtësisë së Izraelit kundër 

homologëve të tyre, punëtorëve dhe 

pakicave të shtypura në Palestinë. 

Lufta për vetëvendosjen e 

palestinezëve ka një rëndësi të 

madhe për Amerikën, pasi të rinjtë 

dhe pakicat e saj përballen me 

dëshpërimin dhe padrejtësinë në 



 
15 

rritje brenda komuniteteve të tyre. 

Rinia dhe minoritetet amerikane e 

shohin luftën e tyre për drejtësi 

kundër një shteti gjithnjë e më 

shumë oligarkik, të pasqyruar në 

protestat e të rinjve palestinezë. 

Mbrojtja e tyre e lirisë së fjalës 

(përfshirë lirinë për të kritikuar dhe 

per tupërballuar me krimet e luftës 

të Izraelit), lirisë së tubimeve 

(përfshirë lirinë për të organizuar 

bojkotin e produkteve izraelite) dhe 

vetëvendosjes, nënkupton që të 

rinjtë e klasës punëtore amerikane 

duhet të përballen me oligarkinë 

drejtuese, manjatët plutokratë 

brenda vendit dhe jashtë në Izrael. 
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Izraeli dhe Palestina: 

apo përralla e dy 

vendeve  
Olsi Jazexhi 

Në datën 20 dhjetor 2018 

Departamenti i Medias pranë 

Ministrisë së Jashtme të Palestinës 

ftoi një delegacion prej 3 gazetarësh 

nga Shqipëria. Qëllimi i vizitës së 

delegacionit ishte mundësimi i 

gazetarëve të huaj që të dëshmojnë 

vetë situatën e popullatës 

palestineze e cila jeton në territoret 

e pushtuara nga Izraeli në Bregun 

Perëndimor. 

 Rruga për në Tel Aviv 

Sëbashku me dy persona të tjerë, ne 

u nisëm për në Palestinë natën e 

datës 20 dhjetor me linjën Pegasus 

Airlines. Pasi kryem tranzitin në 

aeroportin Sabiha Gokçen të 

Stambollit, linja turke mbërriti në 

aeroportin izraelit Ben Gurion në 

orën 9 të mëngjesit. Pasi zbritëm 

nga avioni, gazetarët shqiptarë u 

drejtuan drejt sportelit të kontrollit, 

ku normalisht shqiptarët duhet të 

kalojnë pa viza. Megjithatë njëri nga 

gazetarët shqiptarë i cili gjatë 

proçesit të dhënies së leje kalimit u 

pyet ndër të tjera si i quhej babai 

dhe gjyshi i tij, dhe meqë këta 

quheshin Sabri dhe Islam u ndalua 

nga autoritetet izraelite për rreth 5 

orë, të cilat e pyesnin pse kishte 

ardhur në Izrael dhe idiotësi të tjera 

izraelite. 

Poster propagandistik nga zionistet 

protestante ne aeroportin e Tel 

Avivit, i cili tregon sesi protestantet 

dhurojne fonde per Izraelin 

  

Duke kërkuar Ramallahun 

Duke menduar që autoritetet 

izraelite nuk do e lejonin gazetarin 

në fjalë të hyjë në Izrael, dhe meqë 

në Ministrinë e Jashtme të Palestinës 

e cila gjendet në Ramallah, kryetari i 

Korporatës së Transmetimit të 

Palestinës (PBS) ishte në pritje të 

delegacionet, ne që kishim dalë 

jashtë kontrollit të kufirit vendosëm 

të niseshim drejt Bregut Perëndimor. 

Ftuesit tanë palestinezë na 

sugjeruan që kur të dilnim nga 

aeroporti të merrnim një taksi për 

në Ramallah. Por për çudinë tonë, 
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kur i kërkonim taksixhinjve izraelitë 

që të na çonin në Ramallah, ata na 

përgjigjeshin me një jooo – të 

tmerruar. 

Pse nuk na çoni në Ramallah – i 

pyesja unë? 

Nuk hyjmë dot në Ramallah. Arabët 

na vrasin – thonin izraelitët. 

I habitur, unë i thashë dy prej tyre: 

Hajde na dërgoni pse nuk u vret 

njeri, pasi ne jemi muslimanë dhe do 

flasim ne me arabët për ju. 

Por më kot. Vetëm dy taksixhinj 

arabë na u afruan të na çonin në 

Ramallah, por për këtë punë ata 

kërkonin rreth 450 shekel izraelitë 

apo rreth 150 USD. Ben Gurioni me 

Ramallahun ishte larg sa Shkëmbi i 

Kavajës e deri në Dajt. 

Me 150 USD unë shkoj në Paris – i 

thashë një taksixhiu. 

Duke parë që shkuarja në Ramallah 

ishte një gjë shumë e vështirë me 

taksi, një kalimtar arab në aeroport 

më sugjeroi që të marr trenin që 

ishte aty pranë pasi ai kushtonte 

lirë. Të shkoja me tren deri në 

Jeruzalem dhe më pas të merrja një 

taksi për në pikën kufitare të Izraelit 

me Palestinën në Kalandia.  

Drejt Jeruzalemit 

Duke ndjekur këshillën e kalimtarit 

arab, unë dhe ime shoqe e cila mban 

shami blemë biletën prej 25 

shekelësh (rreth 7 USD) dhe u futëm 

në stacionin e trenit. Por kur hymë 

në stacion u habitëm nga numri i 

madh i ushtararëve izraelitë që 

pamë. Ushtarët që ishin të moshës 

rreth 18 vjeç mbanin në duar disa 

automatikë granada hedhës të 

modelit M16 të cilët ishin shumë të 

mëdhenj për trupat e tyre të imët 

dhe të vegjël. Për të kuptuar se cili 

ishte treni që do na çonte në 

Jeruzalem dhe sesi mund të shkonim 

në Ramallah unë pyeta dy ushtarë 

izraelitë. Por kur i pyesja, izraelitët 

që na kuptonin që ishim muslimanë, 

jo vetëm që dukeshin si të trembur 

kur i afrohesha, por pyetjes sime se 

ku bie Ramallahu – iu përgjigjnin me 

panik. 

We do not know Ramallah (nuk e 

dime ku bie Ramallahu) – thonin. 
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Duke parë frikën apo bezdinë që 

izraelitët kishin nga prezenca jonë, 

vendosa të mos i pyes më. Morrëm 

linjën për në Jerusalem Navon dhe 

gjatë rrugës prej 25 minutash 

shikonim rrugët, urat, tynelet, 

ndërtimet dhe trenin fringo të ri të 

Izraelit. Duke qenë se Izraeli dhe 

Jeruzalemi janë kodrinor, treni hyri 

në disa tynele jashtëzakonisht të 

gjata dhe të thella. Kur mbërritëm 

në stacionin e fundit dhe dolëm nga 

treni, ashensorët që na ngritën lartë 

më bën të kuptoj që stacioni ishte 

mbi 5 kate nën tokë. Pasi dolëm nga 

treni u drejtuam drejt një ashensori 

shumë të madh ku ne dhe turmat e 

civilëve dhe ushtarakëve izraelitë 

hynim për të dalë në sipërfaqe. 

I rrethuar në ashensor nga ushtarë 

me automatik, vetja mu duke sikur 

po dilja nga ndonjë bazë nukleare 

ushtarake dhe jo sikur po dilja nga 

një stacion treni, në një nga qytetet 

më të rëndësishme të Palestinës dhe 

Izraelit. 

Kur dolëm nga ashensori me 

ushtarët izraelitë që na rrethonin 

nga do, kur dolën në sallën kryesore 

të stacionit, edhe aty, sërisht pamë 

ushtarë dhe policë me automatik në 

duar. Mu duk vetja sikur po shkoja 

në ndonjë vend sikur ata që shoh në 

filmat fantastiko-shkencor, ku 

njerëzia jeton vetëm me luftë dhe në 

luftë. 

Ja Allah – thashë me vete. Në çfarë 

lesh vendi paskam ardhur. 

Drejt pikës së kontrollit Kalandia 

Pasi dola nga stacioni i trenit 

Jerusalem Navon, jashtë stacionit e 

pashë veten në qendër të 

Jeruzalemit. Lagja ishte lagje çifute 

ku hebrejtë ortodoksë me mjekra 

dhe kapele të mëdha të bënin të 

kuptoje që je në vendin e judejve. 

Dyqanet shkruheshin në gjuhën e 

paktuptueshme çifutërishte dhe ideja 

mu krijua sikur personat përreth nuk 

na kishin shumë qejf. 

Duke dashur të shkoj sa më parë në 

vendin e bekuar të Palestinës, 

nxitova të marr një taksi që rrinte 

para stacionit të trenit. Shoferi i cili 

fliste anglisht, e pyeta nëse me 

çonte dot në kufirin me Palestinën, 

në Kalandia, ku do na merrnin 

palestinezët. Ai pranoi dhe për këtë 

kërkoi 100 shekel apo rreth 30 USD. 
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Nuk i bëra aspak Pazar. Doja të ikja 

sa më parë nga Izraeli i frikshëm 

dhe me ushtarë. Shoferit i thashë – 

mirë – shkojmë. E pyeta nëse do na 

çonte dot në Ramallah. 

Ai më tha – jo nuk mundem pasi jam 

çifut. Ne nuk kalojmë dot andej më 

tha. 

Shoferi quhej Jahuda. Babain e 

kishte me origjin ruse ndërsa 

mamanë e kishte jugosllave. Shoferi 

me flokë të gjata që nuk ngjante 

aspak me çifutët ortodoksë ishte pak 

a shumë një tallava ruso-evropë-

lindore sikur janë shumica e çifutëve 

emigrantë të cilët kanë lënë Evropën 

Lindore dhe janë vendosur në Izrael 

për tu bërë izraelitë. Jahuda dukej 

djalë i mirë. Nuk kishte problem me 

arabët. 

Stacioni i trenit Jerusalem Navon 

deri në pikën e kontrollit Kalandia 

apo kufirin e Jeruzalemit me 

Palestinën ishte 10 minuta me taksi. 

Distanca ishte pak a shume sa Pallati 

me Shigjeta deri te Shato Linza në 

Tiranë. Ndërsa Ramallahu nga pika e 

Kalandias ishte sa distanca e 

Kinostudios deri në Surrelin e Edi 

Ramës në Tiranë. Gjatë rrugës që 

bëra me Jahudën vura re që 

Jeruzalemi ishte një qytet shumë i 

pasur. Vilat dhe apartamentet e 

izraelitëve dukeshin shumë lluksoze. 

Megjithatë, përgjatë të gjithë rrugës 

në autostradë në rrethoheshim nga 

disa mure të larta, ku përtej tyre 

shikonim arabët të cilët dukeshin 

fukarenj sikur janë sot në Tiranë 

fjala bie banorët e Kamzës apo 

Yzberishtit. 

Kur arritëm në pikën e Kalandias, 

Jahuda na la rreth 50 metra larg 

kufirit. Ai nuk donte të shkonte më 

afër pasi mund të hynte në telashe 

me ushtarët izraelitë. Dolëm nga 

taksia dhe shkuam në këmbë drejt 

pikës së Kalandias. Por ajo që pamë 

na trembi. Hyrja për në Palestinë i 

ngjante hyrjes në burgun e Fushë 

Krujës apo të Peqinit. Aty shikoje 

palestinezë kokë ulur që hynin e 

dilnin për në Jeruzalem, të cilët 

kalonin nëpër disa kafaze me 

hekura. Kafazët e hekurave, muret e 

lartë, dhe ushtarët izraelitë që rrinin 

me armë në dorë në kullat e rojes 

dhe brenda kafazëve për të 

inspektuar palestinezët, të jepnin 

përshtypjen sikur po hyja në një 

kamp përqëndrimi, apo në ndonjë 

burg famëkeq amerikan sikur ata që 
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shohim në filmat fantastiko-

shkencor. 

Situata bëhej edhe më e frikshme 

kur shikoje brenda hekurave burra e 

gra palestinezë që rrinin në kafaze 

dhe prisnin lejen e ushtarëve 

adoleshentë izraelitë që të kalonin 

kufirin, të krijohej ideja sikur po hyje 

në Aushvic dhe jo në Palestinë. 

Izraelitët me palestinezët kishin bërë 

atë që bëri Hitleri me ata. Kur pashë 

muret e frikshme me të cilat Izraeli 

kishte mbyllur palestinezët mu 

kujtua thënia e Marksit i cili thotë se 

historia e përsërit vetveten. Njëherë 

si tragjedi, e më pas si dramë 

komike. 

Drejt Ramallahut 

Në kafazët e Izraelit na u desh të 

hynim edhe ne. Kur hyje nga Izraeli 

për në Palestinë, ushtarët izraelitë 

nuk të kontrollonin dokumentat. 

Vetëm të mbikqyrnin, ndërsa ti 

kaloje nëpër kafazët ku ushtaret 

izraelitë te shikoni sikur te ishe 

ndonje mi eksperimental. Pasi e 

kaluam kufirin e frikshëm te 

Kalandias dolëm në Palestinë, apo 

me sakte ne Bregun Perëndimor. 

Palestinezet duke pritur neper kafeze 

lejen nga ushtaret izraelite qe te 

kalojne per ne Jeruzalem 

Sa po del nga kufiri i Palestines me 

Izraelin sheh kampin e refugjatëve 

të Kalandias. Ky kamp i cili është 

ndërtuar nga UNRWA (Agjencia e 

OKB-së për Palestinën) në vitin 1949 

dhe strehon arabët që Izraeli dëboi 

gjatë masakrave të vitit 1948 ai të 

përngjan pak a shumë me Bregun e 

Lumit apo Bathoren në Shqipëri. Aty 

sheh shtëpira të ndërtuara me 

shtesa, rrugë të papastra, grafiti për 

Arafatin dhe luftën e palestinezëve 

dhe perime që shiten në rrugë. 

Distanca nga kampi i refugjatëve të 

Kalandisë deri në Ramallah është sa 

distanca nga 21 dhjetori deri te 

Blloku në Tiranë. 
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Postera me foton e Arafatit dhe 

Marvan Bargutin ne kampin e 

refugjateve te Kalandias ne Bregun 

Perendimor 

Pritësit tanë zyrtarë palestinezë, të 

cilët ashtu sikur rreth 95% e 

palestinezëve nuk lejohen që të 

hyjnë në Izrael dhe Jeruzalem, na 

morën pasi kaluam pikën e kontrollit 

dhe na çuan për në Ramallah. Por 

ndryshe nga Kalandia, Ramallahu 

ishte një nga lagjet/qytezat më të 

ndërtuara të Palestinës. 

Në Ramallah ne shkuam në 

Ministrinë e Jashtme ku takuam znj. 

Ghada Arafat, mbesën e Jaser 

Arafatit, përfaqësuese e zyrës për 

Evropën Lindore në ministri dhe disa 

zyrtarë të tjerë të cilët u gëzuan që 

panë disa gazetarë nga Evropa që 

kishin ardhur në Geton e pushtuar të 

Palestinës. 

Ambjentet e Ministrisë së Jashtme të 

Palestinës ishin të reja fringo dhe në 

një gjendje që mund të krahasohen 

me hotel Rognerin në Tiranë. I 

habitur me nivelin e mirë të 

ministrisë së jashtme unë pyeta se 

me çfarë fondesh kishte mundur 

Palestina të ndërtonte një ministri 

kaq moderne? 

Shoqëruesi ynë Amjadi na tha: 

Republika Popullore e Kinës. 

Poster hyres ne Ministrine e Jashtme 

te Palestines. Ne foto shihet Xhamia 

Aksa, nje Kishe me kryq dhe nje yll 

hebre. Simbole te bashke-

ekzistences fetare ne Palestine. 

U habita! Ai më tha që Kina ishte një 

nga donatorët më të mëdhenj 

ndërkombëtarë ndaj Palestinës! Kina 

ndërtonte rrugë, paguante herë pas 

here edhe rrogat apo buxhetet e 

palestinezëve. Kina i donte kaq 

shumë palestinezët sa që u kishte 

ndërtuar ministrinë e jashtme të 

cilën do e kishte zili edhe Edi Rama 

dhe Lali Eri në Shqipërinë tonë 

hajdute dhe pro-zioniste! 

Bravo Kina, thashë me vete. Allahu 

të bekoftë! 
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“E DREJTA 

NDËRKOMBËTAR

E ËSHTË NË ANËN 

E PALESTINËS” 

 

Richard Falk 

Pedagogu në pension në 

Universitetin Prinveton dhe profesori 

i të Drejtës Ndërkombëtare, Richard 

A. Falk, tha se “E drejta 

ndërkombëtare në çështjen 

palestineze është shumë e qartë dhe 

mbështet Palestinën në të gjitha 

aspektet e saj”, raporton AA. 

Profesori Richard A. Falk, ka folur në 

konferencën me temë “Palestina, 

diskriminimi dhe e ardhmja” në 

kampusin e Universitetit Sabahattin 

Zaim të Stambollit. Në fjalimin e tij, 

Falk, ka folur rreth përmasave 

ligjore të problematikës Palestinë-

Izrael, ku dhe ka bërë vlerësimin e 

tij për procesin e të drejtës 

ndërkombëtare e cila ka nisur me 

pushtimin e Jerusalemit nga Izraeli. 

Pasi ka vënë në dukje se Izraeli ka 

pushtuar Jerusalemin duke shkelur 

rregullat të drejtës ndërkombëtare, 

Prof. Falk, është shprehur “Pushtimi 

i Jerusalemit nga Izraeli, ndërprerja 

e ujit për qytetet palestineze, 

vazhdimi i vendosjes së 

vendbanimeve të paligjshme, 

përdorimi i forcës së tepruar janë 

plotësisht në kundërshtim me të 

drejtën ndërkombëtare.” 

Ndër të tjera ai ka shpjeguar se 

Izraeli gjatë “luftërave gjashtë 

ditore” në vitin 1967 mundi Egjiptin 

dhe Jordaninë si dhe mori nën 

kontroll kodrinat Golan në Siri, ku 

dhe pikërisht pas kësaj Izraeli ka 

nisur të pushtojë territoret e 

Palestinës. 

Duke u shprehur se Jerusalemi është 

pushtuar me pretendimin se 

Jerusalemi është kryeqyteti “i 

përhershëm dhe i pandarë” i Izraelit, 

Falk ka kritikuar Kombet e 

Bashkuara për “dështimin në 

zgjidhjen e problemit Izrael-

Palestinë.” 

“Problemi i Palestinës është një prej 

problemeve më të rëndësishme që 

Kombet e Bashkuara duhet të 
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zgjidhin. Ndaj Izraelit i cili që prej 70 

vitesh është anëtar i Kombeve të 

Bashkuara nuk është zbatuar asnjë 

presion dhe problemi i Palestinës 

nuk është zgjidhur. E drejta 

ndërkombëtare është e dobët ose 

nuk është e rregulluar për të fortët. 

Ajo duhet të zbatohet në mënyrë të 

barabartë për të gjithë”, është 

shprehur Falk. 

Pasi ka folur për përpjekjet që 

palestinezët kanë treguar për të 

përcaktuar fatin e tyre, Falk ka bërë 

vlerësimin se “E vërteta është një 

parakusht i domosdoshëm i sistemit 

ligjor. Problemi i Palestinës është një 

e vërtetë, populli palestinez po 

tregon një përpjekje të vërtetë. 

Synon të përcaktojë vetë fatin e tij 

dhe një paqe të vazhdueshme. Kjo 

është jashtëzakonisht e 

rëndësishme. Sistemi ndërkombëtar 

në këtë çështje është i detyruar të 

marrë një vendim të qartë.” 

Gjithashtu në fjalën e tij Falk ka 

shtuar se “E drejta ndërkombëtare 

në çështjen palestineze është shumë 

e qartë dhe mbështet Palestinën në 

të gjitha aspektet e saj.” 
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Marrëveshja 

e shekullit 

ose pushtimi 

i shekullit 
CENGİZ TOMAR 

Kanë filluar të shfaqen më mirë 

detajet e projektit të SHBA-së dhe 

Izraelit për zhdukjen e Palestinës, 

projekt që diskutohet prej disa 

vitesh në Lindjen e Mesme dhe i cili 

është emëruar si “Marrëveshja e 

Shekullit” ose “Plani i Shekullit”. 

Gazeta Izraelite HaYom ka publikuar 

nenet e mundshme të kësaj 

marrëveshjeje”. 

Kur shikojmë në përgjithësi nenet e 

marrëveshjes, kuptohet që disa pika 

kanë pësuar ndryshime të vogla të 

cilat janë paraqitur, rrjedhur më 

parë për të matur reagimin e 

opinionit publik dhe të botës islame. 

Në këtë tekst ku pjesa më e madhe 

e Palestinës i është dhënë Izraelit, 

vërehet se vendeve të Gjirit u është 

ngarkuar pothuajse plotësisht 

financimi i “mini shtetit” të ri, i cili 

parashikohet t’u jepet palestinezëve. 

Sipas marrëveshjes që parashikohet 

të arrihet midis Izraelit dhe 

Organizatës për Çlirimin e Palestinës 

(PLO) dhe Hamasit, vendoset të 

krijohet një shtet palestinez në 

Rripin e Gazës dhe në Bregun 

Perëndimor (përveç territoreve të 

pushtuara nga vendbanimet 

hebraike). Fillimisht ky vendim mund 

të tingëllojë i mirë, por duke patur 

parasysh numrin dhe intensitetin e 

vendbanimeve hebraike të 

përhapura mbi Bregun Perëndimor, 

kuptohet lehtë se kjo nuk është 

asgjë më shumë se një iluzion. 

Sipas shifrave zyrtare izraelite, ka 

plotësisht 156 vendbanime hebreje 

në Bregun Perëndimor me një 

sipërfaqe prej 5.655 kilometrave 

katrorë. Fakti që këto vendbanime 

me më shumë se 400 mijë banorë 

janë në formën e ishujve pothuajse 

të pavarur nga njëri tjetri duke 

rrethuar qytetet palestineze dhe 

rrjeti rrugor që formojnë këto 

vendbanime me njëra-tjetrën, e 

bëjnë ‘de facto’ të pakuptimtë 
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shtetin palestinez në Bregun 

Perëndimor. 

Madje, edhe në nenin e dytë, që 

emërohet “evakuimi i rajonit” 

kërkohet që vendbanimet të njihen 

zyrtarisht nga palestinezët dhe që të 

zgjerohen vendbanimet e tjera për 

të arritur në vendbanimet e izoluara. 

Në këtë situatë, vendbanimet 

hebreje të përhapura në të gjitha 

anët e Bregut Perëndimor si 

kërpudha në çdo rast e bëjnë të 

pamundur krijimin e një 

administrate monolite/integrale 

palestineze në rajon. 

Në planet e zbuluara më parë, 

thuhet se i gjithë Kudsi është 

kryeqyteti i Izraelit dhe se 

palestinezëve do t’i jepet si 

kryeqytet rajoni Ebu Dis në jug të 

Kudsit. Bashkia do të jetë 

përgjegjëse për të gjithë qytetin dhe 

palestinezët që jetojnë në Kuds do 

të paguajnë taksat e tyre në 

komunën izraelite. Dhe, ndoshta për 

shkak të reagimeve, është bërë një 

diversion i tillë se Kudsi do të ishte 

kryeqyteti i të dy shteteve, por që 

Bashkia e Kudsit e lidhur me Izraelin 

do të jetë përgjegjëse për të gjithë 

qytetin dhe palestinezët që banonin 

në Kuds do t’i paguanin taksat 

komunës izraelite. 

Kështu, Kudsi në të vërtetë do të 

jetë kryeqyteti i Izraelit, ndërsa me 

emër në të njëjtën kohë do të jetë 

gjithashtu kryeqyteti i Palestinës së 

Re. Tashmë sipas shifrave zyrtare 

popullata e Kudsit që ka tejkaluar 

850 mijë banorë përbëhet nga 64 

për qind hebrenj, 34 për qind 

muslimanë dhe 2 për qind të 

krishterë. 

Edhe tendenca në Kuds (ashtu si 

gjithmonë) përputhet me rregullat 

sociologjike që “fillmisht ndryshon 

popullata, pastaj emrat e vendit dhe 

pastaj kufijtë”. Ndoshta e vetmja gjë 

që mund të duket si pozitive këtu 

është se hebrenjtë dhe arabët janë 

të ndaluar të blejnë shtëpi nga njëri-

tjetri në Kuds, ku nëse llogarisimin 

se tashmë popullata hebreje ka 

marrë kontrollin më të madh në 

Kuds, kuptohet që edhe kjo është si 

shprehja që “çdo gjë ka përfunduar 

është kryer”. Fakti që statusi i 

tanishëm i zonave të shenjta në 

Kuds do të vazhdojë, gjithashtu 

është i dyshimtë nëse do të mund të 

pengojë okupimet izraelite ndaj 

xhamisë Al-Aksa, trazirat e kolonëve 
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dhe forcave izraelite të sigurisë si 

dhe gërmimet arkeologjike politike 

me pamje të kërkimit shkencor? 

Ndërsa nenet e lidhura me Rripin e 

Gazës tashmë janë në pajtim me 

planet e rrjedhura më parë. Në 

Gadishullin Sinai të Egjiptit do të 

ndërtohen aeroport, fabrika, zonat 

komerciale dhe bujqësore të lidhura 

me Rripin e Gazës dhe do t’i jepen 

me qira shtetit palestinez. Izraeli 

dhe SHBA-të në vend të territoreve 

që i kanë pushtuar me logjikën 

“tregtar hebre” po planifikojnë që 

arat (tokën) ta blejnë nga Egjipti 

dhe paratë e qirasë së kësaj t’i 

marrin nga vendet e Gjirit. 

Derisa banorëve të Gazës u jepen 

nga tokat e Egjiptit që nuk janë dhe 

shumë pjellore si Sinai, thuhet se 

ato për vete do të mbajnë luginën 

El-Gor që është një nga hapësirat 

më frytdhënëse të Lindjes së Mesme 

në Bregun Perëndimor dhe që është 

lugina më e thellë në botë ku mund 

të merren prodhime gjatë gjithë 

vitit. Kjo luginë është me rëndësi për 

shkak të temperaturës së lartë dhe 

lagështisë natyrale. Ajo laget nga 

lumi Jordan mes Detit të Galilesë e 

Detit të Vdekur, ndërsa ka një 

gjatësi prej 105 kilometra dhe një 

gjërësi prej 10 kilometra. 

Detyrimet financiare të 

“Marrëveshjes së Shekullit” me 

shumë mundësi u janë ngarkuar 

vendeve të Gjirit. Sipas neneve të 

rrjedhura, për shtetin e ri të 

Palestinës brenda një periudhe 

pesëvjeçare do të formohet një fond 

prej 30 miliardë dollarësh. SHBA-ja 

do të sigurojnë 20 për qind të këtij 

fondi, 10 për qind BE-ja dhe 70 për 

qind vendet arabe të Gjirit. Ndërsa 

Izraeli, i cili ka pushtuar Palestinën 

nuk do të paguajë asgjë. Kështu, 

SHBA e cila do të paguajë një çmim 

shumë të vogël prej 6 miliardë 

dollarë, dhe Izraeli i cili nuk do të 

paguajë asgjë, do të zyrtarizojnë 

okupimin për Palestinën dhe palët e 

tjera. 

Sigurisht që Palestina nuk do të ketë 

një ushtri, përveç një force policore 

të armatosur lehtë. Palestinën e re 

do ta mbrojë Izraeli dhe për këtë 

Palestina do të paguajë Izraelin. 

Mesa duket kjo duhet të jetë situata 

sikurse shprehja “Ti varësh ujkut 

mëlçitë në qafë” plus edhe t’i japësh 

para. 
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Përballë të gjitha këtyre Hamasi do 

të lërë armët, do të hiqet bllokada e 

Gazës, në Palestinë do të mbahen 

zgjedhje demokratike dhe të 

arrestuarit palestinezë në burgjet 

izraelite do të lirohen pjesë-pjesë. 

Nëse palestinezët refuzojnë këtë 

marrëveshje, SHBA-të do të 

ndërpresin të gjithë mbështetjen për 

Palestinën dhe do t’i parandalojnë 

shtetet tjera që ta ndihmojnë. 

Izraeli, i cili duket se ka marrë 

mbështetjen e SHBA-ve, Egjiptit dhe 

vendeve të Gjirit, këtë qershor me 

shumë mundësi do t’u imponojë 

palestinezëve, të cilët janë në një 

pozitë shumë të dobët, këto nene 

apo të ngjashme me këto. Nëse 

palestinezët nuk e pranojnë këtë 

marrëveshje që nuk duket e 

mundur, atëherë të gjitha ndihmat 

do t’i ndërpriten si pala që prish 

lojën. Kjo është plotësisht një situatë 

e zënë ngushtë./trt 

[Prof. Dr. Cengiz Tomar Ahmet 

Yesevi është Zëvendës Rektor në 

Universitetin Ndërkombëtar Türk-

Kazak] 
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