LYGIN MIKLA
Eftir Nader Sloan
”Vesturbakkinn og Gaza er hernumið Palestínskt land.” Þessi frasi er iðulega
endurtekinn, af flestum ríkisstjórnum heimsins og öllum fjölmiðlum eins og um
sjálfsagðan sannleika sé að ræða.
Þessi fullyrðing að Vesturbakkinn og Gaza sé hernumið Palestínskt land, er
viðurkennd sem sannleikur af nánast öllum. Samt er hún í rauninni, ein mesta lygi
sem mannkyni hefur verið sögð!
Ef þú telur að þessi fullyrðing mín sé fjarri lagi, þá bið ég þig lesandi góður,
að lesa áfram og meta síðan sjálfur hvort svo sé.
Palestínuarabar fullyrða að Palestína sé þeirra land, að Jerúsalem sé þeirra höfuðborg
og að Ísrael hafi hernumið land þeirra. Til að berjast gegn hernáminu, hafi þeir tekið
sér rétt til að senda sjálfsmorðssprengjuliða inn í þéttskipaðar strætisvagnastöðvar og
veitingastaði til að drepa saklaust fólk, karla, konur og börn. Og allar arabískar og
múslimskar þjóðir styðja þá í kröfum þeirra og aðgerðum gegn Ísrael.
Vegna þessa ætlaða hernáms Ísraels á Palestínsku landi, vegna þessa ætlaða glæps
gegn palestínskum bræðrum sínum, hata arabar Ísrael og vilja eyða því.
Fyrir þá sem eru kunnugir staðreyndum málsins og hafa sæmilega glöggan skilning,
þá hlýtur þetta að vera mjög heillandi viðfangsefni, vegna þess að aldrei áður hefur
algjörri lygi, á jafn firnastórum skala, verið trúað af svo mörgum um allan heiminn.
Í fyrsta lagi: Ef andúð araba á Ísrael er vegna ástar og umhyggju þeirra
gagnvart palestínskum bræðrum sínum - og vegna þess að þeir þrá að palestínskir
bræður eignist sitt eigið ríki - hvar var þá sú ást og sá stuðningur áður en Gyðingaríkið
varð til? Hvar voru þessir ástríku, umhyggjusömu arabísku Palestínuvinir meðan
Jórdanía ríkti í Palestínu? Hvers vegna ásökuðu þeir ekki Jórdaníu fyrir hernám á
palestínsku landi? Hvers vegna krafðist Arabaheimurinn ekki að Jórdanía aflétti
hernámi sínu?
Í öðru lagi: Hvar voru Palestínuarabarnir sjálfir, með allar sínar umkvartanir
og kröfur, meðan á hernámi Jórdaníu á Vesturbakkanum og Austur-Jerúsalem stóð?
Vissir þú þetta? Vissir þú að Jórdanía ríkti yfir og hersat allan Vesturbakkann, þar
með talið Austur-Jerúsalem í 19 ár? Hví höfðu engin arabaríki uppi kröfur um
Palestínskt ríki allan þann tíma?
Heyrðum við nokkurn tíma öll þessi ár hneyksluð reiðióp araba um að Palestína væri
hernumin af Jórdanska konungdæminu?
Nei, það gerðum við ekki. Hvers vegna ekki?
Vegna þess að Palestínskt ríki hefur aldrei verið til!
Í allri mannkynssögunni hefur Jerúsalem heldur aldrei verið höfuðborg neins
annars ríkis en hins forna Ísraels og nú Ísraels nútímans! Hvernig geta þá komið
fram kröfur um að Jerúsalem verði höfuðborg í ríki, sem aldrei hefur verið til?
Eitt vandamálið hér felst í því, að svo fáir þekkja mannkynssöguna vel. Þess
vegna er hægt að endurtaka lygar og aftur lygar í síbylju, og fólk telur þær vera
sannleika.

Ég hef heyrt marga lærdómsmenn og sömuleiðis einnig arabískan blaðamann,
efast um skilgreiningu Palestínuaraba á sjálfum sér sem Palestínuþjóð. Hvað, spyrja
þeir, gerir þjóð að þjóð?
Það eru fjórir þættir: Tungumál, trúarbrögð, menning og mataræði. Til dæmis eru
Kínverjar og Japanir Asíufólk en þó aðgreindar þjóðir, því þeir hafa ólík tungumál,
ólík trúarbrögð, ólíka menningu og ólíkt mataræði.
Palestínuarabar tala hins vegar sama tungumál, hafa sömu trúarbrögð, búa við sömu
menningu og hafa svipað mataræði og allir aðrir arabar. Þeir eru einfaldlega Arabar,
sem svo háttar um að búseta þeirra er á landsvæði, sem nefnt er Palestína.
Palestína er ekki - og hefur aldrei verið - heiti á þjóðríki eða þjóð.
Það er nafn á landsvæði - rétt eins og Síbería er landsvæði en ekki þjóðríki.
Það er ekkert Síberíuland til, né heldur nein Síberíuþjóð. Það er bara landsvæði, alveg
eins og Sahara er svæði, ekki þjóðríki. Það er ekkert Saharaland til, né heldur
Saharaþjóð. Arabarnir sem þar búa eru Lýbíumenn, Marokkómenn o.s.frv. Sahara er
einfaldlega landsvæði.
Vegna þess að Palestína er landsvæði, en ekki þjóðríki, þá gat Bretland tekið
helminginn af því og gefið það aröbunum er bjuggu austan megin Jórdanár til að
stofna konungsríkið Jórdaníu. Vegna þess að Palestína er landsvæði, þá gátu
Sameinuðu þjóðirnar skipt afganginum af því á milli Gyðinganna og arabanna, sem
bjuggu þar. Ef arabarnir hefðu samþykkt tillögu Sameinuðu þjóðanna um skiptingu
landsins, þá hefði þar orðið til nýskapað ríki, sem hefði verið nefnt Palestína. En þess
í stað höfnuðu þeir tillögu Sameinuðu þjóðanna og hófu stríð til að útrýma Ísrael. Þeir
töpuðu því stríði. Því varð ekkert ríki Palestínuaraba til.
Hér eru nokkrar blákaldar staðreyndir:
Davíð konungur byggði borgina Jerúsalem og Salómon konungur, sonur hans,
byggði Musterið helga í Jerúsalem. Þetta konungsríki, Ísrael stóð óslitið í meira en
400 ár. Það fullveldi var fyrst rofið, þegar babýlónskir innrásarherir, 400 árum eftir
valdatíma Davíðs konungs, hersátu landið í 70 ár. Þá, með hjálp Kýrusar hins mikla af
Persíu - já, Persíu (núverandi Íran) varð Ísrael aftur fullvalda og musterið var
endurbyggt.
Árið 333 f. Kr. sigrar Alexander mikli heri persakonungs og heimsveldi Grikkja nær
yfirráðum við austanvert Miðjarðarhaf. Síðar komu Rómverjar og ríktu yfir þessu
landsvæði og á eftir þeim múslimskir kalífar. Um 1100 e.Kr. ná Krossfarar
yfirráðum yfir landinu, síðan tyrkneska Ottómanaveldið, síðan breska heimsveldið og
að því loknu sneri Ísraelsþjóðin aftur til heimalandsins og byggði upp nútíma
gyðingaríki. Í landinu var aldrei – ég endurtek aldrei – ríki er kallaðist Palestína.
Svo hvaða tal er þetta um hernumið Palestínskt land?
Palestínuarabar hafa vissulega rétt til að búa þar eftir eigin geðþótta og una
glaðir við sitt. En hvaðan kemur þeim rétturinn til sjálfstæðs Palestínuríkis? Er það
vegna þess að þeir búa þar?
Ímyndið ykkur ef Mexíkanasamfélagið í Kaliforníu, sem er fjölmennara en
samfélag araba á Vesturbakkanum, tæki þá ákvörðun, að lýsa því yfir að Bandaríkin
hafi hernumið land þeirra. Þetta sé land sem Mexíkanar búi á og þeir vilji fá sitt eigið

sjálfstæða mexíkanska ríki. Ímyndið ykkur að Bandaríkjastjórn mundi svara: "Nei, þið
getið búið hér, en þið getið ekki fengið fullveldi, þið getið ekki fengið sjálfstætt ríki."
Við þetta svar myndu þeir hefja að senda sjálfsmorðssprengjuliða og aðra
hryðjuverkamenn inn í bandarískar borgir til að drepa óbreytta borgara. Hvað haldið
þið að myndi gerast?
Aldrei komu upp kröfur um ríki Palestínuraraba á Vesturbakkanum meðan
Rómverjar ríktu, ekki heldur meðan Krossfarar ríktu, né Tyrkir, né Bretar, né þegar
konungsríkið Jórdanía réði þar ríkjum. Þessar kröfur komu ekki upp fyrr en eftir
að Ísrael hafði verið stofnað og hafði unnið blóðugt árásarstríð, sem háð hafði verið
gegn því af arabískum og múslimskum nágrannaríkjum þess með það yfirlýsta
markmið að útrýma því.
Síendurtekinn og ofstækisfullur fullyrðingaflaumur áróðursmeistara araba og
nánast allra fjölmiðla heimsins, sem látið hafa undan þrýstingi þeirra um að tala á
sömu nótum, er að mínu mati mesta lygi okkar kynslóðar og allir spila með. Rætist
þar kenning áróðursmeistara frá fyrri hluta síðustu aldar, sem fullyrti að sé lygi
endurtekin nógu oft þá muni almenningur trúa henni. Þetta virðist vera laukrétt hjá
honum, nema að því leyti að það er ekki aðeins almenningur sem trúir, heldur
ráðamennirnir líka!
Hverju sem þið trúið varðandi þessi mál, finnst ykkur ekki að þessar
staðreyndir, sem ég hef bent á í þessari grein eigi skilið umræðu þegar rætt er um
þessi alvarlegu deilumál?
Nader Sloan
P.S: Þess má einnig geta, vegna þeirra sem talin hefur verið trú um að Palestína sé
arabískt land, að arabar hafa ekki ráðið ríkjum í Palestínu frá 1.099 e.Kr. Aldrei hefur
neitt annað fullvalda ríki en Ísrael verið í Palestínu. (Þýð.)
P.S. 2: Vesturbakkinn og Gaza eru ekki á svæði neins þjóðríkis. Hvorki Jórdanía né
Egyptaland, sem land eiga að þessum svæðum gera tilkall til þeirra, né hafa neinn
óskráðan eða skráðan rétt til þeirra. Eina ríkið, sem í sannleika á sögulegan rétt til
þeirra, er í raun aðeins Ísrael! Á Vesturbakkanum hafa verið dreifðar gyðingabyggðir
í meira en eina öld og á stöku stað miklu lengur. Réttur Gyðinga til þess að stofna og
stækka landnemabyggðir er því alveg ótvíræður. Hvað Gyðingar telja sig þurfa að
gera til að láta undan þrýstingi alþjóðasamfélagsins og morðárásum hatursfullra araba
er svo allt annað mál, sem hefur ekkert með sanngirni eða réttlæti að gera. Það hefur
meira að gera með hatur og hefnigirni arabískra landtökumanna, sem krefjast þessa
lands, þó að þeir hafi aldrei átt það og hafi þar aðeins grunnar rætur. (Þýð.)
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