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Onko otsikko provosoiva? Se on enemmänkin. Se on
totuus. Totuus ei muutu. Totuus on totuus. Jos jokin oli
totta 50, 40 tai 30 vuotta sitten, se on sitä edelleen. Ja
totuus on, että vain 30 vuotta sitten oltiin hyvin vähän
epätietoisia Palestiinan kysymyksen suhteen. Saatat
muistaa edesmenneen israelilaisen pääministerin Golda
Meirin poliittisesti uskaliaan lausunnon:  ”Palestiina-
laista kansaa ei ole olemassa.” Siitä lähtien lausunto on
ollut arabipropagandan pilkan ja ivan lähteenä. He
muistavat mainita Golda Meirin ”rasismin”. He haluavat
ehdottaa, että hän kielsi historian. He pitävät siitä, kun
saavat sanoa hänen lausuntoaan ilmeisen valheelliseksi,
harkituksi valheeksi, tarkoituksenmukaiseksi petokseksi.
Mistä he eivät halua puhua on Yasser Arafatin ja hänen
sisäpiirinsä esittämät samankaltaiset lausumat vuosia
Meirin lausuman totuuden jälkeen – nimittäin, että ei ole
olemassa erillistä palestiinalaista kulttuurista tai
kansallista identiteettiä.

Joten, huolimatta sovinnaisesta nykyviisaudesta, joka
julistaa palestiinalaisen kansan todellisuutta, aion ottaa
esille Arafatin ja hänen lähipiirinsä epämiellyttävät
lausumat. Ne on sanottu kun heidän julkisuus-
kontrollinsa on pettänyt. Mennään takaisin vuoteen
1977. Hollantilainen sanomalehti Trouw julkaisi 31.3
PLO:n toimeenpanevan komitean jäsenen Zahir
Muhseinin haastattelun. Näin hän sanoi:

- Palestiinalaista kansaa ei ole olemassa. Palestiinan
valtion luominen on vain keino jatkuvaan taisteluumme
Israelin valtiota vastaan arabien yhtenäisyyden puolesta.
Todellisuudessa ei ole eroa jordanialaisen,
palestiinalaisen, syyrialaisen tai libanonilaisen välillä.
Vain poliittisista ja taktisista syistä puhumme tänään
palestiinalaisen kansan olemassaolosta, sillä arabien
kansalliset etunäkökohdat vaativat, että asetamme
erillisen ”Palestiinan kansan” vastustamaan sionismia.
Taktisista syistä Jordania, joka on suvereeni valtio
tunnustetuin rajoin, ei voi vaatia Haifaa tai Jaffaa, kun
sen sijaan palestiinalainen voi epäilemättä vaatia Haifaa,
Jaffaa, Beer-Shevaa ja Jerusalemia. Kuitenkin, sillä
hetkellä kun olemme vallanneet koko Palestiinan emme
odota minuuttiakaan kun yhdistämme Palestiinan ja
Jordanian. -

Aika selvää, vai mitä? Se on jopa selvempää kuin Golda
Meirin lausunto. Se vahvistaa mitä olen aiemminkin
kirjoittanut tästä aiheesta. Se ei ole edes ainoa laatuaan.
Itse Arafat antoi samankaltaisen lausunnon vielä niin
myöhään kuin 1993. Se kertoo, että palestiinalainen
kansallisuusväite on itse asiassa strateginen petos –
tarkoitettu Israelin tuhoamiseksi. Todellisuudessa
samana päivänä, kun Arafat allekirjoitti
periaatesopimuksen rauhasta Israelin kanssa Valkoisen
talon nurmikolla 1993, hän selitti vaikuttimiaan
Jordanian TV:ssa. Näin hän sanoi: ”Koska emme voi
voittaa Israelia sodassa, me teemme sen asteittain. Me
otamme jokaisen osan Palestiinasta, jonka vain saamme
ja perustamme sinne oman hallinnon ja käytämme sitä
ponnahduslautana ottamaan lisää. Kun aika on oikea,
saamme muut arabit liittymään meihin antamaan
lopullisen iskun Israelille.”

Ei ole merkitystä kuinka moni ihminen on vakuuttanut
itselleen, että pyrkimys saada aikaan Palestiinan valtio
on avain Lähi-idän rauhaan. Se on silti itsensä
pettämistä.

Olen sanonut aiemmin ja sanon nyt taas, että missään
maailman historian vaiheessa  ei ole ollut Palestiinan
valtiota. Alue, joka tunnetaan Palestiinan nimellä, oli
aikanaan Rooman hallitsema, sitä hallitsivat kristityt
ristiretkeläiset ja islamilaiset, ottomaanien kuningas-
kunta ja lopulta vähän aikaa britit 1. maailmansodan
jälkeen. Brittiläiset sopivat luovuttavansa ainakin osan
alueesta juutalaiselle kansalle heidän muinaisena
kotimaanaan. Alue ei koskaan ole ollut arabien hallussa
erillisenä arabikansakuntana. Miksi siitä on tullut niin
ensiarvoisen tärkeä?

Koska massiivinen petoskampanja ja jatkuva terrorismi
on saanut vallita yli 40 vuoden ajan. Golda Meir oli
oikeassa. Hänen lausumansa pitää yhtä historian
totuuden kanssa ja myös julkituotujen, mutta ei laajalti
tunnettujen Arafatin ja hänen lähipiirinsä lausuntojen
kanssa. Israelin ja länsimaiden ei tule antautua
terrorismin edessä antamalla tappajille mitä he haluavat
– voiton julkisuuden edessä ja strategisen onnistumisen.
Ei ole myöhäistä sanoa ei terrorismille. Ei ole myöhäistä
sanoa ei uudelle arabiterrorivaltiolle. Ei ole myöhäistä
kertoa totuus Palestiinasta.
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