Ik ben Israël !

Ik ben geboren millennia voordat ik tot Palestina hernoemd werd door overwinnende
Romeinen. En voordat de VN besloot om mijn land in het Oosten Jordanië te
noemen.
Mijn mensen, de Joden onderhielden hier 3000 jaar lang al gemeenschappen. Dat
was totdat de Arabieren besloten om deze Joden uit te moorden tussen 1920 en
1929.
Honderden burgers werden vermoord, waarvan de meesten vrouwen en kinderen
waren. En in die tussentijd verdreven hun Arabische broederstaten 1 miljoen
Arabische Joden. Hun geschiedenis uitwissende.

Ik ben Israël !
Ik ben 4 verschillende keren aangevallen door 5 Arabische legers gedurende 60 jaar.
Ik ben een overlevende. Ik heb elke oorlog gewonnen die ze tegen me voerden. Ik
vertelde de Arabieren die in mijn land leefden dat ze welkom waren om te blijven.
Maar hun broeders zeiden: “vertrek voor tijdelijk, terwijl we met de Joden afrekenen.”
Ik heb een boodschap van vrede aangeboden vanaf de dag dat ik werd geboren.
Maar het antwoord van mijn vijanden bestond uit bommen, kogels en bloed. Het
onze en dat van hunzelf. Toen mijn vijanden zich realiseerden dat ze me niet konden
verslaan met wapens, begonnen ze te liegen.

Ik ben Israël !
Ik ben Israël, keer op keer word mijn naam besmeurd. Maar net zoals met de
Muhamad Al Dura-hoax wordt elke leugen te zijner tijd weerlegt.
Mijn vijanden gaan door met het claimen dat ik massamoorden ten uitvoer breng.
Vertel me eens: is het geven van educatieve kansen aan Palestijnse Arabieren
volkerenmoord ?
20 % van de studenten in de universiteit van Haifa zijn Arabieren.

Als ik alle Arabieren in 1948 verjaagd heb, waarom is dan 20 % van mijn bevolking
Arabieren die stemmen ? Waarom heb ik dan de totale Sinaï opgegeven en de
Gazastrook ?
Mijn eigen mensen uit hun huis rukkende, alleen voor de hoop op vrede?
In combat-operaties riskeer ik de levens van mijn teenagers om de kans op
burgerslachtoffers te miniseren.

Ik ben Israël !
Ik zet alles in het werk om alleen soldaten( vechters) te raken, daarmee vaak mijn
eigen soldaten aan gevaar blootstellende. In deze oorlogen verspreiden we folders
over de gebieden die worden aangevallen, om de burgers te waarschuwen dat ze
moeten evacueren.
Is er ooit een ander leger geweest in de geschiedenis van de mensheid die dit heeft
gedaan voor zijn vijanden?
Ik heb 8 jaar gewacht met Hamas te laten stoppen met zijn dagelijkse raketaanvallen.
Sommige raketten vielen op mijn kleuterscholen en peuterspeelplaatsen. Ik ben
geduldig, maar mijn geduld is niet eindeloos.

Ik ben Israël !
Ik ben Israël. Ik ontdek nieuwe medicijnen om daarmee verschrikkelijke ziektes te
behandelen. Ik heb technologie gecreëerd zoals Intel, anti-virus en mobiele
telefoons, om maar een kleine greep te noemen. En ik leid de werelds
wetenschappelijke publicaties per capita.
Ik zend humanitaire missies naar ontwikkelingslanden, inclusief Arabische landen.
Ik heb honderden Moslim vluchtelingen uit de genocide in Darfur opgenomen.
Vluchtelingen die geen enkele moslimstaat wilde opnemen.

Ik ben Israël !
Ik ben Israël, een van de kleinste landen ter wereld.
En waarschijnlijk de meest koppige. Want ik weiger de hoop op vrede op te geven.
Mijn vrienden steunen me niet vanwege één of andere lobby, maar omdat ze de
waarheid niet zien. Ik ben het hart van het Midden Oosten en de hoop voor zijn
toekomst.
Mijn profeet zei: “geen natie zal het zwaard opnemen tegen een andere natie”, en ik
wil dat proberen te doen. En proberen en proberen, totdat deze woorden waarheid
zullen worden.

Omdat ik Israël ben !

