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Reportazh nga simpoziumi kombëtar 

“Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat 
që Islami i përcjell në këtë integrim”

Forumi Musliman i Shqipërisë më datë 2.2.2008, ditë e shtunë, organizoi në 
Kavajë të Shqipërisë simpoziumin kombëtar me titull “Integrimi i shqiptarëve 

në Evropë dhe vlerat 
që Islami i përcjell në 
këtë integrim”. Hapja e 
tubimit u bë me himnin 
kombëtar, pas të cilit 
u lexuan disa versete 
kuranore dhe më pas 
u bë hapja zyrtare të 
cilin e bëri Nexhmi 
Haveriku, nënkryetar 
i Forumit Musliman 
të Shqipërisë. Fisnik 
Kruja, kryetar i Forumit 
Musliman të Shqipërisë 

në përshëndetjen e vet përmendi rëndësinë që ka “integrimi në Evropë për 
myslimanët shqiptarë”, në të njëjtën kohë ai theksoi që ky integrim është një 
sfidë e rëndësishme për popujt e Ballkanit dhe njëkohësisht edhe për myslimanët 
shqiptarë, si pjesëtar të komonuellthit ballkanik”. Në emër të Forumit Musliman 
të Kosovës simpoziumin e përshëndeti Fuad Ramiqi kryetar i këtij forumi, i cili 
tha se: “...simpoziumi kombëtar që po mbahet këtu në Kavajë është treguesi më i 
mirë i këtij qyteti të njohur për traditat kombëtare dhe fetare në Shqipëri”. Në emër 
të Bashkësisë Islame të Kosovës përshëndeti kryemami i Kosovës Sabri Bajgora, 
ndërsa në emër të Bashkësisë Islame të Malit të Zi, myftiu Jusuf ef. Gjokaj. Në 
emër të pushtetit qendror simpoziumin e përshëndeti z. Rasim Hasanaj kryetar i 
Komitetit Shtetëror për Kultet. Simpoziumin e begatoi edhe prania e shkëlqesisë 
së tij, princit Leka II, i cili mori pjesë në vend të mbretit Leka I, i cili për shkak 
të sëmundjes së tij nuk qe në gjendje të marri pjesë. Ali Ohri, këshilltar i Oborrit 
Mbretëror në emër të mbretit Leka I e përshëndeti tubimin dhe i uroi sukses e 
punë të mbarë. Ali Ohri iu kërkoi pjesëmarrësve të luten për shkëlqesinë tij mbreti 
Leka I. Media të shkruara dhe elektronike ishin të pranishme, e sidomos kamerat 
e Televizionit Shqiptar, si dhe kamerat e televizionit lokal TV6 të Kavajës, e cila 
transmetoi “live” drejtpërdrejt në të tërë kohëzgjatjen e simpoziumit kombëtar. Nga 
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35 kumtesat e parapara për simpoziumin kombëtar 
u lexuan 22 kumtesa, ndërsa disa nuk morën pjesë 
për shkaqe objektive apo subjektive, ndërsa disa 
të tjerë për shkak të kohës së kufizuar vetëm i 
dorëzuan kumtesat, të gjitha këto kumtesa do të 
përmblidhen nga organizatori dhe do të botohen së 
shpejti në një edicion të veçantë për simpoziumin 
kombëtar të mbajtur në Kavajë.

Kumtesa e parë e prezantuar ishte e Nexhat 
Ibrahimit, i cili për shkaqe shëndetësore nuk mori 
pjesë. Kumtesën me titull “E ndryshueshmja dhe 
e pandryshueshmja në Islam përballë sfidave 
euro-perëndimore”, e lexoi Visar Korenica, i cili 
në mes tjerash përmendi “Islami nuk është traditë 
religjioze e vdekur, amorfe dhe anakronike, por 
e gjallë, me vlerë dhe me kontinuitet historik. 
Intelektualët myslimanë, që veprojnë në botën 
moderne duhet ta orientojnë angazhimin e tyre drejt 
botës moderne duke i prezantuar fenomenet dhe 

thesaret e brendisë islame, të cilat brezi i ri mysliman pothuajse ka harruar e herë-
herë edhe i ka lënë pas dore. Kjo d.m.th. të përkthehen, të integrohen të vërtetat 
tradicionale myslimane ashtu siç janë në gjuhën moderne. Këtë mund të bëjnë ata 
intelektualë, të cilët nuk janë të magjepsur me modernizimin, ata të cilët kuptojnë 
modernizimin dhe të cilët e kuptojnë Islamin, duke mos i reformuar të vërtetat e 
shpallura nga Zoti. Këta intelektualë duhet të lirohen nga kompleksi i inferioritetit 
ndaj Perëndimit dhe ndaj modernizimit dhe të jenë krenar për traditën islame 
në të gjitha domethëniet e tij intelektuale dhe shpirtërore. Profili i intelektualit 
që na intereson duhet të njohë jo sipërfaqësisht dhe tërthorazi, por mirë, thellë 
dhe drejtpërdrejt botën perëndimore. Intelektuali i tillë duhet ta njohë forcën e 
brendshme të Perëndimit, që e vënë lëvizje dhe që e dinamizon Perëndimin dhe 
mendjen e tyre, duhet ta kuptojë jetën filozofike, religjioze, artistike dhe shoqërore 
të Perëndimit, që nga rrënjët e saj religjioze dhe historike dhe deri te paraqitjet e 
tyre moderne. Vetëm një intelektual i tillë do të mund të ketë një vështrim të plotë të 
jetës intelektuale të kohës dhe do të dijë të komunikojë me të tjerët, duke i njoftuar 
edhe myslimanët e brezit të ri, kërkon arsimi modern. Nga niveli i sendërtimit 
të këtyre parimeve do të varet edhe niveli i shoqërisë dhe i qytetërimit autentik 
islam”.

Bashkim Aliu në kumtesën e tij me titull”Mësim besimi në procesin mësimor 
dhe roli i tij në integrim” përveç tjerash ceku” Çështja e integrimeve evropiane 
është një çështje shumë e rëndësishme politike, ekonomike dhe kulturore. Liria 
dhe e drejta e mësim besimit fetar në shkolla, akoma nuk është e inkorpuar në 
sistemin tonë shkollor, përveç shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Mësim 
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besimi në vitin 2008 do të inkorporohet edhe në shkolla në Maqedoni si proces 
eksperimental. Në shumë shtetet evropiane kjo me kohë është inkorporuar diku në 
formë të obliguar, diku në formë fakultative, si p.sh., në Austri, Gjermani, Angli, 
Spanjë, Greqi, Poloni, Kroaci e kështu me radhë. Mësimi fetar promovon vlera të 
larta morale, kulturore për një shoqëri në përgjithësi”. Kumtesa e Abdi Baletës, 
një diplomat me përvojë të gjatë politike, zgjoi kërshërinë e auditorit të gjerë, me 
titull “Trajtimi i problemeve të Islamit në literaturën perëndimore” ishte me 
të vërtetë një prezantim i shkëlqyer. Ai përveç të tjerash përmendi “Pas mbarimit 
të luftës së ftohtë në fund të shekullit XX dhe sidomos pas ngjarjeve tragjike të 
11 shtatorit 2001 në Nju Jork e Uashington në fillim të shekullit XXI në Perëndim 
u rrit shumë botimi i librave studimorë e propagandistikë me përmbajtje politike, 
historike, teologjike, filozofike për Islamin e myslimanët veçanërisht me tematikën 
për fundamentalizëm e terrorizëm islamik, për Islamin politik ekstremist e radikal. 
Debatin e ndezi shumë buja që bëri teza e shpallur nga politologu amerikan Samuel 
P. Hantigton në vitet 1993-96 mbi “përplasjen e qytetërimeve”, si burim kryesor 
i konflikteve në botë pas përfundimit të përplasjes së madhe ideologjike midis 
kapitalizmit perëndimor dhe socializmit lindor sovjetik. Ballkani është i vetmi 
rajon evropian, ku jetojnë disa miliona myslimanë autoktonë, shumica shqiptarë. 
Ballkani përbën një rast dhe një shembull të veçantë kur vjen puna tek trajtimi 
i problemeve të Islamit, si për Perëndimin e krishterë dhe për botën myslimane 
lindore. Myslimanët në Ballkan nga pikëpamja historike, politike, shoqërore, 
kombëtare, madje edhe fetare nuk janë njësoj si myslimanët emigrantë në Evropë. 
Analistët vënë në dukje se pas shkatërrimit, disa shekuj më parë të myslimanizmit 
në Sicili e në Spanjë, si fushëbeteja kryesore e vazhdimit të rikonkuistës së krishterë 
u bë Ballkani, që vështrohet si e tillë edhe sot e kësaj dite nga forcat politiko-
fetare fundamentaliste e revanshiste të krishtera në Perëndim. Por vitet e fundit 
janë shtuar shenjat se Perëndimi po e sheh pranimin e myslimanizmit në Shqipëri, 
si një vlerë evropiane, jo si fatkeqësi apo pengesë. Këto zhvillime pozitive janë 
pasqyruar më qartë se kurrë gjatë vitit 2007 në ligjërimin politik dhe atë akademik 
perëndimor. Presidenti i SHBA-së Xhorxh Bush para nisjes për vizitën e tij në 
Shqipëri në qershor 2007 deklaroi me kënaqësi, se po shkonte në një vend, ku 
përveç bukurive natyrore e trashëgimisë historike do të takohej me një popull 
me njerëz myslimanë që jetojnë në paqe dhe një bashkëjetesë të shkëlqyer midis 
besimeve të ndryshme. 

Ishte një mesazh kuptimplotë se në Perëndim Shqipëria njihet dhe çmohet si 
vend me shumicë popullsie myslimane. Ishte edhe një mesazh miqësor i Perëndimit 
nëpërmjet Shqipërisë, për të gjithë botën myslimane. Meqenëse problem madhor 
për shqiptarët është bërë integrimi euro-atlantik duhet të mbajmë parasysh, se 
në ligjërimin evropian theksi vihet gjithnjë e më shumë në mbrojtjen e lirive të 
individit për të marrë e lënë fenë që i pëlqen, në detyrimin e shtetit e të politikës 
të mos diskriminojë besimet e besimtarët për arsye fetare ose politike. Sipas kësaj 
dispozite Shqipëria perceptohet si një federatë bashkësish fetare. Nëse ecet me 
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këtë rrugë do të ketë marrëdhënie të diferencuara për njërën apo tjetrën bashkësi 
dhe kuptohet e dëmtuar do të dalë bashkësia myslimane e shumicës së popullsisë. 
Shqipëria do të jetë në të njëjtën kohë një vend Konkordati për fenë katolike dhe 
pazaret do t’i bëjë nga pozita servilizmi ndaj Vatikanit. Do të ketë marrëdhënie 
nënshtrimi me një Greqi kishtare brenda Shqipërisë, kishën ortodokse shqiptare të 
uzurpuar nga Janullatosi dhe mëkëmbësit e tij më vonë dhe me shtetin grek që e 
shpall veten haptazi si mbrojtës i ortodoksisë në Shqipëri, vetëm ndaj bashkësisë 
islame qeveritë shqiptare do të sillen me prepotencë, si deri tani, sepse nuk ka 
një qendër mbrojtëse ndërkombëtare për të. Zoti i ndihmoftë myslimanët edhe në 
Shqipëri!”.

Sabri Bajgora prezantoi kumtesën e tij me titull “Universalizmi dhe 
globalizmi”, ku përveç të tjerash theksoi: “Bota Islame është e ndarë në shumë 
shtete, kombe, raca, ngjyra. Bota islame vuan nga varfëria jashtëzakonisht e 
skajshme, shoqëria myslimane është shoqëri konsumuese, udhëheqësit dhe 
intelektualët e botës myslimane nuk kanë një vizion të qartë si në fushën ekonomike, 
politike, kulturore etj.”. At Nikollë Marku para se të lexojë kumtesën e tij me titull 
“Mirëkuptimi fetar në Shqipëri”, u shpreh se “ky simpozium mund të quhet 
mbarëkombëtar shqiptar. Në krye të kishës ortodokse shqiptare kemi Janullatos, 
i cili nuk është shqiptar dhe është me identitet tjetër, grek. Identiteti jonë shqiptar 
është i pasur me të tri besime, islame, ortodokse dhe katolike. Fatkeqësinë, të cilën 
e kemi ne ortodoksët shqiptarë në Shqipëri është që në krye të kishës ortodokse 
shqiptare është greku, kjo fatkeqësi do të përfundojë vetëm atëherë me kalimin 
e tij në jetën tjetër, kur të përmbylli sytë. Mirëkuptimi fetar në Shqipëri vjen 
nga edukata paqësore dhe fetare e shqiptarit në përgjithësi. “Paqe dhe dashuri” 
është thënia e Jezu Krishtit dhe Muhamedit. Ky mirëkuptim fetar është garanci 
për pranimin e kombit tonë shqiptar në gjirin e përbashkët evropian. Komuniteti 
mysliman shqiptar është më paqësori ndër ne, komuniteti ortodoks do të jetë pro 
pavarësisë së Kosovës, Zoti na ruajt nga të papriturat që mund të na vijnë”.

Fuad Ramiqi në kumtesën e vet me titull “Integrimi i shqiptarëve në Evropë, 
imponim apo dëshirë?” në mes të tjerash përmendi “Disa mbronin qëndrimet se 
duhet të jemi konservatorë, kurse disa të tjerë mbronin atë se duhet të jemi të 
moderuar. Këtyre zërave ju bashkëngjitën edhe qarqe të tjera, të cilët tentojnë që 
ta paraqesin Islamin vetëm si religjion. Nuk mund të pajtohem me asnjë qëndrim 
të këtyre zërave. Ka vetëm një Islam, mënyrë dhe rregullator i jetës së kësaj bote. 
Sot në mesin e popullit shqiptar me përkatësi absolute të besimit mysliman, vetëm 
myslimanët janë të diskriminuar, vetëm ne nuk kemi mësim besim në sistemin 
obligativ arsimor, vetëm ne nuk kemi hapësira të mjaftueshme për t’u falur, vetëm 
ne nuk kemi institucione fetare të respektueshme,vetëm ne nuk mundemi ta gëzojmë 
lirshëm të drejtën e ushtrimit të lirë të besimit, vetëm ne nuk jemi të barabartë gjatë 
arsimimit apo punësimit, vetëm ne nuk kemi qasjen në shprehjen e fjalës së lirë, 
vetëm, vetëm, vetëm... E për këto padrejtësi janë përgjegjës ata të cilët ne i zgjedhim 
direkt apo indirekt, që të na udhëheqin, kurse fajtor jemi vetë ne. Ne duhet të jemi 
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të ndërgjegjshëm për 
sfidat që na presin, 
si ato kombëtare 
po ashtu edhe ato 
fetare. Ne nuk do 
të turpërohemi, 
por edhe nuk do 
të lejojmë të na 
turpërojnë, as nuk 
do të kërkojmë falje 
pse jemi myslimanë, 
këtu ku jemi, as 
nga lindja, as nga 
perëndimi, nuk do të 
arsyetohemi përpara 
askujt. Ne jemi të 
graduar nga Allahu 
i Madhërishëm si 
mysliman. 

Ne duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë identitetin tonë fetar. Këtë identitet duhet 
të instalojmë në jetën tonë të përditshme në të gjitha nivelet e shoqërisë. Një popull 
me një pasuri fetare e kombëtare si popull shqiptar që jemi, e kemi ruajtur shekuj 
me radhë, nuk duhet dhe nuk guxon t’i nënshtrohet asnjë force apo lakmie për të 
devijuar nga rruga vetme e drejtë, ajo e identitetit tonë kombëtar dhe fetar. Vetëm 
kështu jemi të vlefshëm, në radhë të parë për vete, pastaj edhe për të tjerët”.

Olsi Jazexhi me kumtesën e vet me titull “Përdorimi politik i islamofobisë 
dhe sindromi i “terrorizmit islamik” në shoqërinë shqiptare pas rënies së 
komunizmit” përveç të tjerash përmendi “Pas rënies së komunizmit me termin 
islamofobi në ditët tona njihet edhe nga Bashkimi Evropian si cenim i të drejtave 
njerëzore. Islamofobia është dhunim i të drejtave njerëzore dhe kohezionit 
njerëzor. Diskriminimi i myslimanëve në Evropë pas vitit 1990, e sidomos 
pas11shtatorit të vitit 2001 ka marrë përmasa jashtëzakonisht të mëdha. Përdorimi 
politik i islamofobisë në Shqipërinë komuniste nënkuptohet me shkeljen e lirive 
dhe të drejtave njerëzore. Ismail Kadare është ati i islamofobisë në Shqipërinë 
postkomuniste, si në aspektin kulturor, të cilin Ismail Kadare Islamin e quan si 
mëkat i kombit shqiptar. Kulmi i racizmit dhe islamofobisë ndaj shqiptarëve 
myslimanë ishte botimi i broshurës së Ismail Kadaresë “Identiteti evropian i 
shqiptarëve”. Referuesi i ardhshëm Milazim Krasniqi në kumtesën e vet me 
titull “Afirmimi i Islamit universal si alternativë e disa konventave lokale” 
përveç të tjerash përmendi se “Feja Islame është racionale e arsyeshme. Bota 
Islame gjendet në një krizë, pasi është bërë shkëputja e saj gjatë periudhave kohore 
nga dija. Islami si fe hyjnore afirmon bashkëpunimin, mirëkuptimin, tolerancën 
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fetare, harmoninë njerëzore si segmente të gjithëmbarshme të humanizmit dhe të 
civilizimit njerëzor në përgjithësi”. Referuesja Ilda Mahmudaj në kumtesën e 
vet “Pozita e gruas në Islam, një shans për integrim” në mes të tjerash theksoi 
“...pozita e gruas në Islam është një veçori e veçantë dhe një privilegj për gruan 
që është një krenari për te. E drejta për arsimim, i njihet sikurse djemve ashtu 
edhe vajzave në Islam, e drejta trashëgimore ju takon edhe femrave në shoqërinë 
islame”. Selim Gokaj në kumtesën e vet me titull “Debatet për anëtarësimin e 
Shqipërisë në Konferencën e vendeve islamike” përveç të tjerash përmendi se 
“...roli dhe rëndësia e shteteve islamike është tepër e madhe, e njëkohësisht edhe 
anëtarësimi i Shqipërisë në Organizatën e Konferencës Islamike ka një peshë të 
madhe. Opozita e majtë socialiste reagoi ashpër dhe kundërshtoi anëtarësimin e 
Shqipërisë në OKI, e sidomos presidentin e atëhershëm Sali Berishën, mediat e 
shkruara dhe elektronike hodhën një seri akuzash ndaj këtij anëtarësimi dhe ish-
presidentit të atëhershëm Sali Berisha. E sa ishte e dobishme ky anëtarësim shihet 
tani në prag të pavarësisë së Kosovës, ku Shqipëria me të madhe lobon në favor 
të Kosovës, dhe ka kërkuar direkt nga OKI për ta pranuar pavarësinë e Kosovës 
në bllok”. Kumtesën e Mexhid Yvejsit, me titull”Islami ndër shqiptarët dhe 
integrimet euroatlantike”, i cili për shkaqe objektive nuk mori pjesë, e lexoi 
Faik Miftari, i cili në mes të tjerash theksoi se “Është mrekulli e mrekullive se si 
nën kthetrat e disa perandorive mbijetuan shqiptarët nëpër mijëvjeçarë. Mbijetuan 
shqiptarët nëpër mijëvjeçarët, jo pse ishin të parët, apo fituesit, por mbijetuan në 
saje të Krijuesit. Krijuesi është shkatërruesi i perandorive. Krijuesi është ndërtues 
i mrekullive. Mrekulli e vërtetë është mbijetesa e shqiptarëve në këtë jetë… 
Me pranimin e Fesë Islame nga shumica e shqiptarëve, shqiptarët jo vetëm që 
mbijetuan, por edhe shpëtuan. Shpëtuan sepse nuk u asimiluan, shpëtuan sepse 
nuk u shkombëtarizuan. Edhe pse u tkurrën, u rrudhën, u dëbuan, u masakruan, u 
bënë shkrumb e hi, por rilindën përsëri. Shpëtuan shqiptarët, sepse nuk u shuan, 
nuk u faruan.

Të vërteta të qëndrueshme, të vërteta të amshueshme janë fjalët e Faik Bej 
Konicës, i cili thotë: “Të mos ishte Feja Islame, populli shqiptar do të ishte shumë 
më tepër në numër, por jo shqiptar…” Të vërteta të qëndrueshme, të vërteta të 
amshueshme janë fjalët e Stavro Skëndit, i cili në librin “Historia e Rilindjes 
Kombëtare”, botuar në Universitetin Princeton në Nju Xhersej, SH.B.A., shkruan 
“Shqiptarët myslimanë përbënin shumicën dhe pa ata nuk mund të kishte Shqipëri.” 
Cili është kapaciteti moral i Bashkimit Evropian? Cila është gjendja shpirtërore e 
morale e Evropës? Mbi gjendjen shpirtërore dhe morale të Evropës ka shkruar 
në numrin e qershorit 2004 të revistës gjermane “Cicero” kardinali Ratzinger, i 
cili u zgjodh papë më 19 prill 2005, nën emrin papa Benedikti XVI, i cili ndër të 
tjera shkruan: “Perëndimi vuan nga një vetë urrejtje e çuditshme, e cila s’mund 
të quhet ndryshe përpos patologjike… Për të mbijetuar Evropa duhet ta pranojë 
veten në një mënyrë të re, natyrisht kritike dhe modeste… Një botë pa Zot nuk ka 
ardhmëri… Evropa është e sëmurë… Nuk e dimë se si do të zhvillohen gjërat në 
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Evropë në të ardhmen…” Shqiptarët po kalojnë një periudhë të vështirë. Ndryshku 
moral, gjuhësor, kulturor, shpirtëror, fetar e kombëtar po përhapet me shpejtësi 
ndër shqiptarë. Me çdo çmim, me çdo kusht ne i dëshirojmë integrimet Euro-
Atlantike, duke mos menduar fare për interesa kombëtare, etnike. Me çdo çmim, 
me çdo kusht dëshirojmë integrimet Euro-Atlantike, pa menduar, pa vepruar 
aspak, së pari, për Integrimet Shqiptare brenda trojeve tona etnike”. Redi Shehu 
në kumtesën e vet me titull “Drejt një integrimi në BE apo drejt asimilimit të 
identiteteve kulturore” përveç të tjerash shprehu se “Por për të kuptuar më mirë 
se në çfarë raporti gjenden integrimi dhe asimilimi kur bëhet fjalë për Bashkimin 
Evropian, ne duhet ta ndajmë të kuptuarit tonë në dy çështje thelbësore. 

Së pari: A është në të vërtetë Bashkimi Evropian i integruar në vetvete dhe 
cili është të kuptuarit e këtij integrimi nga anëtarët e BE-së në raport me shtetas të 
kulturave dhe etnive të ndryshme? Së dyti: Cili është qëndrimi i BE-së në procesin 
e integrimit, kur bëhet fjalë për shqiptarët si përfaqësues të një identiteti kulturor 
të ndryshëm me BE-në dhe pozicionimi i lidershipit politik shqiptar? Në spektrin 
shqiptar integrimi në strukturat e BE-së ka marrë forma dhe trajta të ndryshme. 
Ashtu si në pjesën më të madhe të vendeve të Ballkanit, integrimi për qeverinë 
shqiptare është kthyer në një prioritet të shkallës së parë. Por në ndryshim nga 
vendet e tjera aspirante për t’u bërë anëtare të BE-së, Shqipëria si bartëse e një 
identiteti kulturor të ndryshëm, përballet me një realitet integrues, sa të veçantë, 
aq edhe qesharak. Të veçantë në trajtimin që BE duhet t’i bëjë Shqipërisë dhe 
shqiptarëve të shpërndarë në të gjitha vendet ballkanike, që aspirojnë integrimin 
dhe qesharak në politikat, strategjitë që ndjekin shpesh qeveritë dhe elita kulturore 
shqiptare. Nga ana tjetër qeveritë dhe elita kulturore shqiptare e kanë shpallur 
integrimin në BE si shpëtimin përfundimtar dhe si parajsa e zgjidhjes së të gjitha 
problemeve. Për këtë arsye gjatë kësaj dekade të fundit po përthithin pa filtër fare 
gjithçka që është oksidentale, duke tentuar hapur të dëmtojnë apo të transformojnë 
strukturën e ADN-së tonë identitare. Ndërkohë që Bashkimi Evropian akoma nuk 
e ka kaluar sprovën e pranimit të anëtarëve me identitet religjioz të ndryshëm nga 
i saji, shqiptarëve u mbetet të tregojnë vlerat e veta si një popull, i cili ka ditur 
përgjatë historisë të bëjë zgjedhjet e duhura. Ndoshta ne shqiptarët duke ruajtur 
identitetin tonë mund ta ndihmojmë Bashkimin Evropian të kapërcejë muret 
ndarëse, frikën dhe fobirat që vijnë si kujtim nga e kaluara”.

Halil Ibrahimi në kumtesën e tij me titull ”Identiteti i shqiptarëve, Islami 
dhe integrimet evropiane” përveç të tjerash përmendi “Megjithëkëtë në 
Evropën Perëndimore ka qenë mbizotërues mentaliteti i krijimit të identitetit të ri 
gjithëpërfshirës bazuar në principe të lirive, të të drejtave dhe prosperitetit ekonomik 
duke theksuar primatin e internacionalizimit, në vend të kufijve të trashëguar etnikë, 
socialë dhe kulturorë. Në debatet për identitetin e shqiptarëve, të cilat u zhvilluan 
me të njëjtin intensitet si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë e Maqedoni kanë 
mbizotëruar tri elemente kryesore: theksimi i primatit të elementit kristian dhe pikë 
së pari atij katolik në të kaluarën dhe të ardhmen e kombit, përfolja pezhorative e 
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elementeve Islame 
në kuadër të 
kombit, qoftë në 
relacion me të 
shkuarën, qoftë 
në konotacion me 
të ardhmen dhe 
elementi i tretë që 
është përmendur 
ndërlidhur me 
dy të parat ka 
qenë integrimi në 
instancat Euro-
Perëndimore dhe 
për kushtëzimet 
apo ngecjet që 

mund të shkaktojë njëri e të cilat do t’i luftojë tjetri element. Problemi kyç ka qenë 
integrimi i shqiptarëve në shoqërinë e lirë demokratike perëndimore dhe me këtë 
aspekt është ngjyrosur thuajse në tërësi esenca e debateve për identitetin. Gjithashtu 
përderisa para luftës së Kosovës Kisha Katolike dhe Bashkësia Islame e Kosovës 
kishin një propozim-marrëveshje për futjen e mësim-besimit fetar në sistemin 
arsimor të Kosovës, zyrtarët e Kishës Katolike pas luftës dalëngadalë nëpërmjet 
një faze neutrale kanë kaluar në opozitë ndaj futjes së mësim-besimit nëpër 
shkolla. Gjithashtu përderisa para luftës së Kosovës elemente të caktuara katolike 
kishin reaguar me tone të ashpra ndaj përhapjes së protestantizmit evangjelist në 
Kosovë, pas luftës këta zëra janë shuar dhe është bërë një aleancë e heshtur me 
misionarizmin evangjelist përderisa ky nuk orientohet drejt katolikëve në Kosovë, 
por vetëm ndaj myslimanëve. Në një mori rastesh elita kishtare katolike, sidomos e 
Kosovës, qoftë edhe në diasporë nuk ka pushuar së përsërituri tezën dhe ftesën për 
kthim të shqiptarëve në rrënjët e krishtera. Rasti më i fundit është ideja përçarëse 
e Kancelarit të Kishës Katolike të Kosovës, Shan Zefit, e cila synon ta paraqesë 
katolikun si bajraktarin e bërjes së shtetit të Kosovës, ndërsa muslimanin si një 
qenie inferiore, e cila nëse nuk kthehet tek rrënjët i humbet meritat e patriotizmit 
dhe të shtetformimit. Në këtë aspekt shqiptarët janë rasti më i mirë i integrimit 
të kulturave me prejardhje të ndryshme element ky i cili është kyç në avancimin 
e integrimeve euroatlantike. Është një fakt shumë e më shumë i pranuar sot në 
historiografinë perëndimore se Perandoria Osmane nuk ishte një institucion ku 
mbizotëronte elementi fetar per se, siç ka ndodhur me principatat evropiane 
të mesjetës. Ky element i ka mundësuar shqiptarëve, jo vetëm myslimanë, por 
në një masë të madhe edhe ortodoksë e katolikë, që të inkuadrohen lirshëm në 
institucionet e kësaj Perandorie. Pashko Vasa thënia e të cilit përdoret shumë herë 
për të paraqitur rolin e pakët që duhet të ketë elementi islam te shqiptarët dhe 
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asnjëherë ai kristian, ishte një i krishterë shqiptar, i cili mbante një pozitë të lartë 
në aparatin e Perandorisë Osmane. Në këtë mënyrë Perandoria Osmane në shekujt 
e parë të ekzistencës së saj u bë një shtet kozmopolit në të cilin të gjitha fetë dhe 
etnitë konsideroheshin pjesë të një tërësie.” 

Ajni Sinani në kumtesën e vet me titull “Islami si besim dhe Islami si politikë” 
përveç të tjerash përmendi “Bota islame e gjetur përballë trysnive të shumta nga 
jashtë, si dhe për shkak të trazirave të brendshme si rezultat i dekadencës së saj 
dhe i mos udhëheqjes efikase, dhe qysh më herët si rezultat i ndarjes së dijeve në 
dije fetare dhe profane, është kapluar nga ndjenja e hutisë, madje edhe e tjetërsimit 
deri në një farë mase nga Islami origjinal, gjë që është theksuar edhe më tepër nga 
fundi i shekullit XVIII dhe po vazhdon deri në ditët tona. Ajo çka e karakterizon 
këtë periudhë është shpartallimi i sundimit të shtetit universal islam dhe imponimi 
i dominimit të konceptit evropian të shtetit kombëtar, dhe në disa vende edhe i 
sistemit evropian në politikë dhe ekonomi. Islami vendos lidhjen mes fesë dhe 
shkencës, religjionit dhe politikës, xhamisë dhe shkollës, tokës dhe qiellit, dynjasë 
dhe ahiretit, trupit dhe shpirtit, arsyes dhe besimit, idesë dhe praktikës, besimit 
dhe shehadetit etj. Mirëpo duhet të jetë e qartë se Islami kërkon që shoqëria të 
organizohet në parimet moralo-etike e juridike që ofron ai dhe nëpërmjet krijimit 
të sistemit politik, ekonomik dhe juridik-shtetëror, që do të përcaktonte vetëdijen 
fetare, shoqërore dhe pse jo edhe atë kombëtare të saj. 

Mendoj se para se të hapet ndonjë diskutim serioz për rëndësinë e lidhshmërisë 
së fesë dhe politikës do të ishte me interes që të njihemi edhe me përvoja të 
vendeve të caktuara, ku raporti ndërmjet religjionit e politikës është i ngushtë dhe 
me influencë për zhvillimin e gjithëmbarshëm dhe prosperitetin e një populli apo 
një vendi”.

Për shkak të natyrës së shkrimit dhe hapësirës nuk jam në gjendje të përshkruaj 
të gjitha kumtesat, këtu do të përmendi edhe disa nga kumtesat e prezantuara në 
simpozium, Kreshnik Osmani me kumtesën “Kushtet dhe standardet për integrim, 
kërkesa islame përpara se të jenë standarde për integrim”, Muhamed Hoxha “Të 
drejtat e njeriut në Islam”, Nazmi Maliqi “Gjeopolitika shqiptare në Ballkan dhe 
faktori Islam”, Bujar Shehu “Roli i myslimanëve shqiptarë evropianë në dialogun 
midis qytetërimeve”, Zekeria Bajrami “Marrëdhëniet e myslimanëve shqiptarë 
në laicizmin postmodern”, Refik Gërbeshi “Islami në Evropë dhe Norvegjia, 
një shembull i integrimit të myslimanëve”, Roald Hysa “Monitorimi i mediave 
shqiptare dhe Islami” etj.

Në përfundim mund të konkludojmë, se ky simpozium i mbajtur në Kavajën 
e ushtarit të UÇK-së Indrit Cara , i cili e dha jetën për lirinë e Kosovës u ndriçua 
edhe më tepër kur babai i heroit kombëtar Indrit Carës ishte në mesin e ulemave 
dhe shkollarëve shqiptarë, që mbronin rëndësinë e Islamit për kombin tonë në 
integrimet euroatlantike. Babai i heroit Indrit Carës, i cili ndiqte me lot në sy 
referuesit nga e gjithë Shqipëria Etnike ishte simboli më domethënës i simpoziumit 
kombëtar të Forumit Musliman të Shqipërisë, i cili synon mbrojtjen dhe bashkimin 



12

e kombit tonë që nga Prishtina e gjer në Konispol dhe rëndësinë që ka Feja Islame 
për identitetin tonë kombëtar. Simpoziumi ishte një ngjarje historike edhe për 
Shqipërinë në përgjithësi pasi në mënyrë simbolike tregoi se si një organizatë si 
Forumi Musliman i Shqipërisë, i cili vepron në kuadër të mbrojtjes së të drejtave 
njerëzore, mbrojtjes së të drejtave morale, fetare, humane dhe civilizuese dha 
shembullin më të mirë të avancimit dhe të studimit në mënyrë shkencore të rolit 
të Islamit tek shqiptarët në drejtim të integrimeve euroatlantike. Këtu duhet të 
falënderojmë edhe sponsorin e këtij simpoziumi “Vëllezërit Haveriku”, të cilët 
u kujdesën dhe organizuan në mënyrë të shkëlqyer mbarëvajtjen e simpoziumit 
kombëtar. Për ne kosovarët ishte edhe një surprizë e madhe shpallja Qytetar Nderi 
nga Bashkia e Kavajës për Muhamed ef. Hoxhën nga Podujeva, i cili shërbeu dhe 
dha një kontribut të vlefshëm si mësues dhe myfti i parë i Fesë Islame në qytetin e 
Kavajës gjatë viteve 90-të, kohë kur në Shqipëri ra sistemi totalitar dhe vëllezërit 
tanë përtej kufirit ishin të etur të mësojnë fenë e të parëve tanë, Islamin. Muhamed 
ef. Hoxha që mbolli filizat e para të Islamit te të rinj kavajas, të cilët sot janë duke 
dhënë fryte në shërbim të fesë dhe atdheut është krenari jo vetëm për Kavajën, por 
edhe për Kosovën dhe gjithë Shqipërinë.

Faik MIFTARI 05.02.2008
Marrë nga http://www.drejtësia.blogspot.com
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Fjala e hapjes e z. NEXHMI HAVERIKU

Bismilahi Rrahmani Rrahim
Me emrin e Allahut Mëshiruesit 

Mëshirëbërësit

Ju përshëndes me përshëndetjen islame
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULLAHI UE BEREKATUHU
Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.
Të nderuar mysafirë e të ftuar nga të gjitha trevat e Shqipërisë, Kosovës, 

Maqedonisë, Malit të Zi dhe diasporës:
Kemi nderin dhe kënaqësinë t’ju falënderojmë përzemërsisht për pjesëmarrjen 

tuaj në këtë simpozium mbarë-kombëtar me temë:
INTEGRIMI I SHQIPTARËVE NË EVROPË DHE VLERAT QË 

ISLAMI PËRCJELL NË KËTË INTEGRIM
Të nderuar: z. Rasim Hasanaj, kryetar i Komitetit Shtetëror të Kulteve; z. 

Ruzhdi Keçi, prefekt i Tiranës; z. Hysen Arkaxhiu, nënkryetar i qarkut Tiranë; z. 
Bardhyl Rexha, prefekt i Kavajës; z. Refik Rugea, kryetar i Bashkisë Kavajë; ju 
urojmë mirëseardhjen.

Kavaja, qytet i traditave islame me kontribute në historinë kombëtare ndjen 
një gëzim të madh dhe nder që mbledh sot në gjirin e saj mendjet e ndritura të 
intelektit mbarëshqiptar.

Të nderuar mysafire, ju i bëni nder sot këtij qyteti dhe mbarë Shqipërisë. Ndaj 
Kavaja jonë, me mikpritjen e saj karakteristike i uron punë të mbarë zhvillimit 
të punimeve të këtij simpoziumi mbarëkombëtar, që me vlerat të cilat ai do 
t’i promovojë, do të luajë një rol të rëndësishëm në përshpejtimin e proceseve 
integruese evropiane të shqiptarëve.

Po e mbyll fjalën time me një këshillë kuranore:
“Bashkëpunoni me njëri-tjetrin për të mira dhe mbarësi. E mosni në 

mëkate dhe armiqësi.”
Punë të mbarë dhe Ju faleminderit
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Fjala përshëndetëse 
e kryetarit të Forumit 
Musliman të Shqipërisë

z. FISNIK KRUJA

I nderuar Z. Rasim Hasanaj, Kryetar i Komitetit Shtetëror për Kultet
I nderuar Z. Ruzhdi Keçi, Prefekt i Qarkut Tiranë
I nderuar Z. Hysen Arkaxhiu, nënkryetar i qarkut Tiranë
I nderuar Z. Bardhyl Rexha, Prefekt i Kavajës
I nderuar Z. Refik Rugea, Kryetar i Bashkisë së Kavajës
I nderuar Z. Aqif Haveriku, Kryetar i Këshillit Bashkiak të Kavajës
Të nderuar përfaqësues të Bashkesise Islame të Kosovës, Maqedonisë dhe të 

Malit të Zi.
Të nderuar pjesëmarrës,
Në emër të Forumit Musliman të Shqipërisë ju uroj mirëseardhjen dhe ju 

falënderoj për pjesëmarrjen në simpoziumin kombëtar “Integrimi i Shqiptarëve 
në Evropë dhe vlerat që Islami përcjell në këtë integrim”.

Integrimi në Bashkimin Evropian është në vetvete një synim dhe një sfidë për 
të gjithë kombet e Gadishullit Ballkanik, që akoma nuk kanë aderuar në të. Në 
mënyrë të veçantë e përjetojnë këtë sfidë shqiptarët në trojet etnike ku ata jetojnë 
që nga thellësitë e shekujve.

Për shkak se shumica e shqiptarëve në këto troje janë të besimit Islam, ka 
pasur dendur opinione, polemika dhe debate në të cilat ky fakt është konsideruar 
si një pengesë për integrimin.

Forumi Musliman i Shqipërisë dhe ai i Kosovës, si organizata të shoqërisë 
civile të angazhuara për mbrojtjen e imazhit historik, kulturor dhe politik të Islamit, 
janë përpjekur të argumentojnë se këto opinione janë të gabuara.

Shqiptarët inkurajohen nga fjalët e presidentit Xhorxh W. Bush, ku ai i 
karakterizon ata si muslimanë që jetojnë në paqe, si edhe nga deklarata e euro-
deputetes Doris Pak, se përkatësia muslimane e shqiptarëve nuk përbën asnjë 
pengesë për integrimin e tyre ne B.E., madje nuk është problem për këtë, as 
pjesëmarrja e Shqipërisë në Organizatën e Konferencës Islamike.

Forumi Musliman i Shqipërisë dhe ai i Kosovës janë të mendimit, që principet 
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e lirisë dhe të respektimit të të drejtave themelore të njeriut mbi të cilët është 
themeluar Bashkimi Evropian, ku ndër kryesoret është ajo e ushtrimit pa pengesa 
të fesë, nuk bien në kundërshtim me shpresat e muslimanëve shqiptarë, si edhe të 
atyre të vendeve Ballkanike.

Sigurisht që muslimanët do të përcjellin vlerat e Islamit në këtë mozaik 
kombesh e fesh. Në kushtet e një shoqërie bashkëkohore ata do të përpiqen të 
jenë palë me proceset integruese, me vizione që i ndihmojnë këto procese, duke 
u bazuar në Kuranin Famëlartë, Hadithet e profetit Muhamed (s.a.s.), si dhe në 
veprat e dijetarëve islamë. Kam bindjen se ky simpozium do të arrijë të shprehë 
vizionin dhe aspiratat e muslimanëve shqiptarë rreth kësaj sfide për të ardhmen e 
tyre.

I uroj tubimit suksese dhe punime te mbara!
Faleminderit!
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Përshëndetje e Kryetarit të 
Komitetit Shtetëror për Kultet, 
z. RASIM HASANAJ drejtuar 

simpoziumit kombëtar

Të nderuar zotërinj organizatorë të simpoziumit,
Të nderuar përfaqësues të Bashkësive Islame të Kosovës, të Maqedonisë dhe 

të Malit të Zi,
Të nderuar miq dhe të ftuar,
Është një kënaqësi e veçantë për mua që në emër të Komitetit Shtetëror 

për Kultet të marr pjesë dhe të përshëndes në simpoziumin kombëtar me temë 
“Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që Islami përcjell në këtë integrim”, 
organizuar nga Forumi Musliman i Shqipërisë në qytetin e Kavajës.

Unë vlerësoj se veprimtari të tilla, të organizuara edhe me pjesëmarrjen e 
shumë studiuesve dhe personaliteteve nga vendi ynë dhe vende të tjera janë të 
mirëpritura, ndërkohë që janë një tregues i një punë të kujdesshme dhe shumë 
cilësore për të zbuluar më tej mesazhet universale të bashkëjetesës paqësore, të 
harmonisë e të mirëkuptimit që vijnë nga këto referate e kumtesa. 

Ne mendojmë se trajtimi në këto momente i kësaj veprimtarie të gjerë që ka 
lidhje me integrimin e shqiptarëve në Evropë bashkë me vlerat që sjell Islami në këtë 
integrim është një vlerë më shumë në rrugën që vendi ynë po bën drejt integrimit 
në strukturat euro-atlantike e në Bashkimin Evropian, duke sjellë identitetin e tij, 
kulturën e tij, shembullin e shkëlqyer të një populli, i cili është tashmë unikal 
për harmoninë dhe bashkëjetesën paqësore e më gjerë. Angazhimi i muslimanëve 
shqiptarë në proceset integruese është përgjegjësi po aq sa fetare, edhe kombëtare. 
Ky simpozium zhvillohet pikërisht kur pavarësia e Kosovës tashmë është çështje 
orësh dhe pjesëmarrja e shumë vëllezërve nga Kosova këtu, i jep pa dyshim atij 
më tepër kuptim e domethënie.

Ne mendojmë se puna që bëhet nga simpoziume të tilla është një vlerë më 
shumë për emancipimin e shoqërive tona, të cilat kanë nevojë për ndriçimin që 
vjen nga mendja dhe dituritë e njerëzve që merren me kërkime dhe që sjellin të 
vërteta për të cilat kemi nevojë të gjithë.

Ne e ndjejmë dhe e kuptojmë njëri-tjetrin me dashuri dhe kjo dashuri është 
forca që i mban njerëzit të lidhur fort me njëri-tjetrin.

Më lejoni edhe një herë të përshëndes organizatorët e këtij simpoziumi, si dhe 
pjesëmarrësit për punën e bërë dhe t’iu uroj sukses në zhvillimin e punimeve.
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NEXHAT IBRAHIMI

E ndryshueshmja dhe 
e pandryshueshmja në 

Islam përballë sfidave euro-
perëndimore

“Importimi i zgjidhjeve të huaja është sikurse 
teatri, që e bën umetin shikues

pasiv të dramës, e cila paraqet një aktrim të 
thjeshtë dhe hije të realitetit.” 

Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman

1. Vlerat islame përballë sistemit perëndimor

Futja e sistemit politiko-ushtarak, ekonomiko-social, arsimor-edukativ 
perëndimor në botën muslimane solli shqetësime, por edhe konceptime heterogjene 
brenda shoqërisë muslimane. Këtë dukuri intelektuali Muhamed Asad e sheh si 
“rrezikun më të madh për ekzistencën” dhe “për ringjalljen e sërishme të qytetërimit 
islam”, e njëkohësisht e sheh edhe si përkrahje të sloganit perëndimor se “Islami 
është forcë e harxhuar”.1

Dijetari malajzian El-Atasi, qytetërimin perëndimor e sheh ndër sfidat më të 
mëdha të njerëzisë në shekujt e fundit, kurse dijen që përhap Perëndimi e sheh 
si sfidën dhe të keqen më të madhe2, kurse Abdulhamid Ahmedi po ashtu dijetar 
i njohur, importimin e zgjidhjeve të huaja e krahason me “teatrin, i cili e bën 
umetin shikues pasiv të dramës, e cila paraqet një aktrim të thjeshtë dhe hijen e 
realitetit.”3

Krahas kontakteve të përhershme të shumë dijetarëve dhe studentëve muslimanë 
me institucionet akademike dhe arsimore perëndimore, kjo dukuri kulturologjike i 
vë muslimanët para çështjes vendimtare të marrëdhënieve të parimeve universale 
dhe të pandryshueshme të Islamit dhe të filozofisë perëndimore, përkatësisht 
të metodave dhe përmbajtjes së arsimimit perëndimor. Kjo mospërputhje, e 
shpeshherë edhe konflikt i hapur që ekziston ndërmjet sistemit arsimor islam 

1 Muhammed Asad, Islami në udhëkryq, Prizren, 2002, fq. 77 e 65.
2 Shih gjerësisht kapitullin në faqet: Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam i sekularizam, Sa-
rajevo, 2003, fq. 193-234.
3 Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman, Kriza muslimanskog misljenja, Sarajevë, 1425 h./2004, fq. 
53.
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dhe atij perëndimor dhe synimeve themelore të tyre, duhet të bëhet patjetër 
objekt i hulumtimeve serioze të njerëzve të preokupuar me zhvillimin dinamik 
dhe frytdhënës të shoqërisë islame. Këto dy sisteme paralele arsimore, por edhe 
edukative, në kundërshtim me njëri-tjetrin kanë shkaktuar ndarje serioze te pakica 
muslimane e arsimuar me frymën perëndimore4 dhe te shumica muslimane e 
arsimuar me pikëpamje tradicionale, qofshin intelektualë apo masë e përgjithshme. 
Pjesa muslimane brez pas brezi e arsimuar me frymë perëndimore do të hasë në 
vështirësi serioze në perceptimin e gjuhës së veprave tradicionale islame. Tashmë 
është e qartë se dy muslimanë të një mjedisi dhe të një gjuhe nuk mund të kuptohen, 
sepse shfrytëzojnë sisteme të ndryshme komunikimi dhe konsumojnë e përthithin 
botëkuptime të ndryshme intelektuale dhe komunikimi.5

Njëkohësisht, që prej disa shekujsh orientalistët perëndimorë, shumica e të 
cilëve janë të orientuar armiqësisht kundrejt Islamit6 kanë shkruar për Islamin jo 
nga dashuria, por nga paragjykimet dhe urrejtja që kishin nga e kaluara judeo-
krishtere dhe greko-romake. Për fat të keq këta shkencëtarë dhe këto vepra janë 
burimet thuajse të vetme për arsimimin e brezave të shumtë të myslimanëve, 
por edhe të tjerëve. Është pikërisht ky shkaku që gjatë “dy shekujve të arsimit të 
perëndimizuar e të shekullarizuar muslimanët nuk kanë prodhuar breza shkollarësh 
që do të garonte me Perëndimin në kreativitet dhe në përsosmëri.”7 Ky problem 
e detyron nevojën, që muslimanët edhe njëherë të njihen ndërmjet veti për t’i 
mësuar vlerat e shumta islame ndër-muslimane, por t’i mësojnë edhe traditat e 
mëdha kulturore dhe fetare të botës për t’u njohur me të tjerët, për t’u ballafaquar 
me vlerat e të tjerëve, për t’u ballafaquar me modernizmin dhe ideologjitë e jo-
vetjake.

2. Ndërmjet tradicionales dhe bashkëkohores

Muslimani tradicional i ruan vlerat e veta fetare, por është i hapur edhe për 
njohjen e vlerave të tjera, qofshin fetare apo moderne. Nëse e kemi këtë parasysh, 
nëse duam të funksionojë umeti në shekullin e XV hixhri, shkencëtarët muslimanë 

4 Ismail R. Faruki pohon se “kurrë më parë shkollat, kolegjet e universitetet, si ato tradicionale 
ashtu edhe ato shekullare, nuk kanë qenë më të guximshme në përkrahjen e tezave të tyre jois-
lame”. Ismail R. Faruki, Islamizimi i diturisë, Shkup, 1995/1415, fq. 24-25.
5 P.sh., Universiteti i El-Ez`herit në Kajro, simbol i të gjithë muslimanëve, për shkak të sistemit të 
bigëzimit, mësimit tradicional dhe shekullar aty, zotëron dy komponentë kundërshtues që e pen-
gojnë komunikimin aktiv. Komponenti islam i planit dhe i programit aty ka mbetur i pandryshuar, 
pjesërisht për shkak të konservatorizmit e pjesërisht për shkak të interesave vetjake, por edhe për 
shkak “të ndikimit të shekullaristëve që komponentin islam duan ta mbajnë të shkëputur nga re-
aliteti dhe nga përparimi…”. Në: I. R. Faruki, Islamizimi, op. cit., fq. 25. 
6 E. W. Said, Orijentalizam, Sarajevë, 1999; Oliver Leaman, Orientalism and Islamic philosophy, 
në: S. H. Nasr and O. Leaman, History of Islamic Philosophy, part II, Teheran, Iran, pa vit botimi, 
fq. 1143 e tutje. 
7 I. R. Faruki, Islamizimi, op. cit., fq. 27.
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duhet ta zgjidhin çështjen e arsimit8, duhet të merren me studimet islame në 
Perëndim dhe/ose në institucionet moderne arsimore brenda shoqërisë muslimane, 
duhet të kenë parasysh se “duhet t’i kuptojmë vetë rrënjët e këtyre mangësive”, të 
cilat ndër të tjera qëndrojnë në paraqitjen e simptomave të para të sëmundjes e kjo 
është shfaqja e lëvizjeve dhe grupeve heretike.9 Ata duhet të kenë parasysh edhe 
synimet vijuese për botën muslimane dhe të ardhmen e saj:  

2.1. Islami si traditë e gjallë fetare për të gjitha kohët

Islami nuk është traditë fetare e vdekur, amorfe dhe anakronike, por e gjallë, 
me vlerë dhe me vazhdimësi historike. Intelektualët muslimanë që veprojnë në 
botën moderne duhet ta orientojnë angazhimin e tyre drejt botës moderne, duke 
i paraqitur fenomenet dhe thesaret e brendisë islame, të cilat brezi i ri musliman 
thuajse i ka harruar e herë-herë edhe i ka lënë pas dore. Kjo d.m.th., të përkthehen, 
të integrohen të vërtetat tradicionale muslimane ashtu si janë në gjuhën moderne. 
Këtë mund ta bëjnë ata intelektualë, të cilët nuk janë të magjepsur me modernizmin, 
ata që e kuptojnë modernizmin dhe që e kuptojnë Islamin, duke mos i reformuar 
të vërtetat e shpallura nga Zoti. Këta intelektualë duhet të lirohen nga kompleksi i 
inferioritetit ndaj Perëndimit dhe ndaj modernizmit dhe të jenë krenarë për traditën 
islame me të gjitha domethëniet e saj intelektuale dhe shpirtërore.

Profili i intelektualit që na intereson duhet ta njohë jo sipërfaqësisht dhe 
tërthorazi, por mirë, thellë dhe drejtpërdrejt botën perëndimore. Një intelektual i 
tillë duhet ta njohë forcën e brendshme të Perëndimit, që e vë në lëvizje atë, dhe 
që e dinamizon Perëndimin dhe mendjen e tyre, duhet ta kuptojë jetën filozofike, 
fetare, artistike dhe shoqërore të Perëndimit, që nga rrënjët e veta fetare e historike, 
dhe deri te paraqitjet e tyre moderne. Vetëm një intelektual i tillë do të mund të 
ketë një vështrim të plotë të jetës intelektuale të kohës dhe do të dijë të komunikojë 
me të tjerët, duke i njoftuar ata me urtësinë amshuese të traditës islame dhe duke i 
njoftuar edhe muslimanët e brezit të ri, sepse ata janë privuar nga urtësitë e Islamit 
për shkak të arsimimit dhe edukimit anti-islam e anti-human.

2.2. Trajtimi jopërkatës i Islamit në filozofinë 
Evro-perëndimore

 
Hulumtimi perëndimor i Islamit pati si përfundim një numër të madh veprash 

në shumë fusha, në vende muslimane dhe jomuslimane. Por trajtimi i Islamit në këto 
vepra nuk është në nivel shkencor dhe objektiv. Në to dallohej qartë subjektiviteti 
8 I. R. Faruki pohon se “nuk mund të ketë kurrfarë shprese për ringjalljen e vërtetë të Umetit, po 
qe se sistemi arsimor nuk risajohet dhe nuk korrigjohen të metat e tij.” I. R. Faruki, Islamizimi, op. 
cit., fq. 33.
9 Shih: Ebu Sulejman, op. cit., fq. 25-26. Krhs.: Muhamed Jusic, Zasto se mladi okrecu sektama i 
pokretima, në: Takvim za 2008/ 1428/1429 h., Sarajevo, 2007, fq. 137-143. 
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kundrejt Islamit madje krahasuar edhe me Budizmin dhe Hinduizmin. Rivaliteti 
religjioz dhe historik por edhe faktorë të tjerë ndikuan që Islami dhe muslimanët 
të mos priten mirë nga Perëndimi.

Por përkundër shumë shkrimeve tendencioze dhe keqdashëse të orientalistëve, 
kemi edhe shkrime konstruktive, me vlerë shkencore dhe historike. Madje disa 
shkrime të tyre janë për t’u lakmuar. Në fund të fundit është detyrë e intelektualëve 
muslimanë, që t’i studiojnë këto shkrime dhe t’u përgjigjen në mënyrë të 
përshtatshme nevojave dhe provokimeve. Por përgjigjja duhet të jetë e ideuar në 
mënyrë të përshtatshme, me një gjuhë dhe terminologji të pranueshme, me metodë 
shkencore. Po kështu përgjigjja e muslimanëve duhet të burojë nga feja e tyre, nga 
vendlindja dhe historia e tyre, duke i ndërruar mënyrat dhe metodat e tanishme të 
të menduarit dhe të vepruarit. Vetëm një paraqitje dinjitoze dhe intelektuale para 
botës do të kishte vlerë të përhershme.

2.3. Islami përballë sfidave (shkencore, historike dhe filozofike) 
perëndimore 

Krahas studimeve sfiduese orientaliste mbi Islamin është tejet relevant edhe 
qëndrimi parimor modern shkencor, historik dhe filozofik, i cili metodën dhe akcesin 
e vet e bazon në refleksion, e që manifestohet në teoritë dhe ideologjitë sikurse 
janë evolucioni, psiko-analiza, ekzistencializmi, historicizmi dhe materializmi 
dialektik. Një intelektual musliman e ka të vështirë t’i përthithë dhe t’u përgjigjet të 
gjitha këtyre çështjeve, por një numër më i madh intelektualësh muslimanë mund 
ta bëjnë këtë. Sidomos këtë mund ta bëjnë ata që jetojnë dhe veprojnë në gjirin 
e traditës islame. Urtësia tradicionale islame përmban në vete mësime, që vetëm 
ato kanë potencial dituror dhe mund t’u përgjigjen problemeve që i ka shkaktuar 
Evro-perëndimi. Sepse problemet e pranishme janë pasojë e harresës së parimeve 
metafizike. Paraqitja e mësimit tradicional islam me gjuhën moderne do të ishte 
kontribut për ballafaqimin me sfidat që na detyron modernizmi. Pikërisht kjo 
gjendje i detyron intelektualët myslimanë, që për nga detyra që ushtrojnë t’u ofrojnë 
përgjigje islame ideve të kohës moderne. Disa nga këto ide janë pseudo-shkencore 
e disa janë rezultat i shekullarizmit disa-shekullor në Perëndim. Islami mund të 
ndihmojë edhe në aspektet e tjera, që sot dominojnë në botën bashkëkohore. 

2.4. Komunikimi shumështresor ndërmusliman

Duke hyrë në skenën historike çdo fe ballafaqohet me një shumëllojshmëri 
kulturash e qytetërimesh dhe vlerësohet cilësisht brenda shkollave dhe 
perspektivave të ndryshme. Feja zotëron përmasa të tilla dhe ka predispozicione që 
brenda strukturës së saj të Shpalljes të integrojë njerëz të prirjeve dhe orientimeve 
të ndryshme psikologjike e shpirtërore. Islami, edhe pse manifeston më shumë 
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homogjenitet se fetë e tjera, as ai nuk bën përjashtim nga ky rregull. Për këtë arsye 
para shoqërisë muslimane, sidomos në arsim shtrohet domosdoshmëria e studimit 
të dallimeve në Islam, në bazë të parimeve të tij, domosdoshmëria e studimit të 
sunizmit dhe e vlerave (shkollave e rrymave) të tjera brenda së pranueshmes. Ky 
akces do të mundësonte një njohje të ndërsjellë më të mirë brendamuslimane, do 
të përbënte një studim më të mirë, më kritik të të gjitha fraksioneve që janë larguar 
nga burimi, nga trungu kryesor, ku do të pasqyrohej raporti i tyre me bazat e 
ortodoksisë islame. Studimet klasike si ato të Shehrestanit, të Ibn Hazmit janë një 
bazë e shkëlqyer për punë bashkëkohore.

 
2.5. Komunikimi shumështresor ndërfetar dhe ndërkulturor

Kontaktet dhe fërkimet e muslimanëve me botën moderne rezultuan që 
të prishet qëndrimi paksa i ekzagjeruar homogjen religjioz islam, mundësuan 
mësimin e traditave të tjera religjioze dhe gjithnjë e më shumë imponuan nevojën 
e përballjes serioze dialoguese të Islamit me traditat e tjera fetare.

Vlen të theksohet se nga traditat fetare të mëdha të njerëzimit, Islami është 
feja e vetme që në kohën paramoderne erdhi në kontakt me të gjitha traditat 
relevante fetare: me Judeo-Kristianizmin erdhi në kontakt në zonat perëndimore 
dhe qendrore të Islamit, me Zoroastrizmin dhe besimet e tjera iraniane në Persi 
dhe Irak, me Hinduizmin, Budizmin, Xhainizmin, Konfucianizmin etj., në Indi 
dhe Lindjen e Largët. Parimi i universalitetit të Shpalljes i formuluar qartë në 
Kuran mund t’i kuptojë dhe miratojë shumë më lehtë traditat e tjera fetare dhe 
njëkohësisht t’i ruajë parimet vetjake, sesa fetë e tjera, për shkak të qëndrimit të 
tyre dogmatik dhe teologjik. 

Armiqësitë ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve në Lindjen e Afërt nga 
shekulli XIX e këndej, pastaj eliminimi i shtetit palestinez dhe krijimi i shtetit 
izraelit në tokën palestineze gjatë shekullit XX e kanë vështirësuar dhe e kanë 
bërë të paqëndrueshëm mirëkuptimin ndërfetar. Probleme të ngjashme muslimanët 
patën edhe në Nënkontinentin Indian me pushtimin e muslimanëve të shteteve 
Xhamu dhe Kashmir.

Intelektualët muslimanë nuk i studiojnë religjionet e tjera vetëm për shkaqe 
politike, por edhe për arsye që t’u përgjigjen sfidave të shekullarizmit, të cilave 
nuk mund t’u përgjigjemi nëse nuk e mbrojmë religjionin në formën e tij integrale, 
religjionin primordiale (religio perennis / ed-din’ul-hanif).10

Në vend të përfundimit

Përgjigjja në pyetjet e orientalistëve dhe në sfidat e modernizmit, krijimi i 
kushteve për mirëkuptim të ndërsjellë ndërmusliman, por edhe ndërfetar në botë, 

10 S. H. Nasr, Nepromjenljiva načela Islama, op. cit.
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duke e artikuluar urtësinë islame me gjuhën bashkëkohore, paraqet një angazhim 
shumë serioz dhe kërkon pjesëmarrjen intelektualëve anembanë botës muslimane, 
kërkon riaktivizimin e sistemit arsimor autentik islam, të rrënjosur në shkollat 
tradicionale islame dhe të shtrirë deri te fushëveprimi i ideologjive moderne e 
te metodat e arsimimit. Sistemi autentik dhe bashkëkohor arsimor-edukativ 
islam do të duhej të përballet me teoritë dhe ideologjitë moderne botërore dhe në 
bashkëpunim me ta të imponohet me cilësinë e tij.11

Krahas ruajtjes, kultivimit dhe afirmimit të vetë vlerave të Islamit në 
botën bashkëkohore nuk ka prioritet më të madh sesa theksimi i parimeve të 
pandryshueshme islame dhe zbatimi i këtyre parimeve nëpërmjet metodave dhe 
fushave të dijes, të cilat i kërkon arsimimi modern. Nga niveli i sendërtimit të këtyre 
parimeve do të varet edhe niveli i shoqërisë dhe i qytetërimit autentik islam.

Ideja e islamizimit të diturisë e Ismail Farukit, pastaj ideja dhe sendërtimi i kësaj 
ideje të Al-Attasit në Malajzi, ideja e themelimit të Universitetit Ndërkombëtar 
Islam në Sarajevë si udhëkryq ndërmjet Evropës dhe Azisë, Jugut dhe Veriut në 
Sarajevë dhe dëshirat që shqiptarët ta kenë një universitet islam bashkëkohor në 
tokat shqiptare duhet t’i plotësojnë disa kushte elementare, e sidomos konceptin 
e dijes//ilmit, i cili semantikisht dhe semiotikisht përfshin totalitetin e jetës, 
përmbajtjen e tij shpirtërore, intelektuale, kulturologjike, individuale dhe shoqërore. 
Ilmi ka dy karakteristika që duhen theksuar dhe plotësuar medoemos: 1) Të jetë 
gjithëpërfshirës dhe 2) ta çojë njeriun në lumturinë e kësaj bote dhe në shpëtim në 
botën tjetër.12 Vetëm një dije e tillë do ta shpëtonte njerëzinë.

11 Muhammed Umhazun, op. cit., fq. 83-83.
12 Al-Attas, Islam i sekularizam, op. cit., fq. 261.
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KRESHNIK OSMANI

Standardet e Integrimit 
Evropian, janë kërkesa islame 
përpara se të jenë kushte për 
integrim

 
 
Më lejoni, fillimisht, t’u drejtohem organizatorëve 

të këtij seminari dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar 
në mbarëvajtjen e tij, me shprehjen e mirënjohjes time 
të thellë kushtuar angazhimeve tuaja në këto ditë vendimtare, në të cilat po kalon 
historia e shqiptarëve në veçanti, por edhe e rajonit në përgjithësi. Ndërmarrja e të 
tilla iniciativave që kanë për qëllim t’i bëjnë të ditur opinionit publik shqiptar dhe 
atij ndërkombëtar qëndrimet e muslimanëve shqiptarë në këto momente historike 
që ata përjetojnë, nxjerrin në pah edhe një herë largpamësinë e ideve, koherencën 
e gjykimeve, si dhe pjekurinë e qëndrimeve tuaja. Jam i bindur se ky realitet e 
ka burimin thellë tek përgjegjësitë tuaja fetare dhe kombëtare. Gjithashtu, nuk 
dyshoj aspak, se të tilla aktivitete dobisjellëse do të jenë përherë të skalitura në 
shkëmbimin e memorjes së historisë së këtij vendi, bij dhe bija të të cilit të gjithë 
jemi. 

I – Evropa e Bashkuar
 
“Të flasësh për idenë europiane, do të thotë të përmendësh problemin nëse 

ekziston një bashkësi sipërore mbi popujt, gjuhët, fetë, shtetet, e cila dallon prej 
kontinenteve të mëdha, që e rrethojnë nga larg ose nga afër gadishullin e vogël 
të copëzuar nga detet.” 

                                                                       J.B.Duroselle
 
Realizimi i kësaj ideje është një ëndërr që ka frymëzuar evropianët prej kohësh. 

Fillimisht, mund të themi se njësinë e Perandorisë Romake e përbënte Mesdheu 
dhe jo Europa. Në Mesjetë tërheqja arabe pas betejës së Puatjesë (732 e.s.), nxjerr 
në dritë idenë politike të Evropës së Bashkuar, të mbështetur mbi krishterimin. 
Vetëm një herë gjatë perandorisë së Karlit të Madh, njësia politike është përputhur 
praktikisht me zonën e ndikimit të Kishës Katolike. Gjatë pjesës tjetër të Mesjetës 
ëndrra e bashkimit vazhdoi nën drejtimin qoftë të perandorit, qoftë të Papës.

Shfaqja qysh në shek. XV të shteteve të strukturuara e prishi perspektivën e 
unifikimit nëpërmjet fesë. Ideja evropiane merr atëherë tri forma kryesore, e kjo 
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do të mbetet deri të nesërmen e Luftës së Dytë Botërore:
 

1.   Evropa e barazpeshës që pranon pavarësinë e shteteve, të 
garantuara nga respektimi i të drejtës së njerëzve dhe i rregullave 
tradicionale. Një politikë aleancash siguron ruajtjen e tyre.

2.   Evropa e njësuar me anë të pushtimit. Ky ka qenë objekti i dy 
sipërmarrjeve krejt të ndryshme të Napoleonit dhe Hitlerit.

3.   Evropa e njësuar vullnetarisht, por kjo për një kohë të gjatë 
nuk e ka kaluar stadin e projekteve dhe të ëndrrave.

 
Fundi i Luftës së Dytë Botërore shënon një ndërprerje:
E tatëpjeta e Evropës, që nis me Luftën e Parë Botërore arrin kulmin e saj 

në vitin 1945. Epërsia politike, teknike dhe ekonomike e Evropës është zhdukur, 
ndërkohë që shfaqen disa fuqi në shkallë kontinentale. Bota mbizotërohej nga 
ballafaqimi i dy fuqive të mëdha, përkatësisht SH.B.A dhe B.S.

Pikërisht në këtë klimë të Luftës së Ftohtë do të shfaqen përpjekjet e para për 
Bashkimin Evropian. Ideja e njësisë pushon së qeni një çështje shkrimtarësh apo 
njerëzish të veçuar dhe bëhet çështje e lëvizjeve politike të vendosura për të arritur 
rezultate konkrete. Bashkimi Evropian i Federalistëve, Komiteti Ndërkombëtar i 
Studimeve dhe i Veprimit për Shtetet e Bashkuara Socialiste të Evropës, Lëvizja e 
Evropës së Bashkuar etj.

Ideja e bashkimit bëhet një nga shqetësimet kryesore të burrave të shtetit, 
përkatësisht Robert Shuman në Francë dhe Konrad Adenauer në Gjermani. 
Pikërisht në kohën kur ideja evropiane formohet më në fund, dalin shqetësime të 
reja që mbizotërojnë në historinë e Evropës për gati një gjysëm shekulli.

 
1.  Çfarë Evrope do të realizohet? A do të kufizohen me një 

bashkëveprim ndërmjet shtetesh që mbeten plotësisht sovranë, 
apo do të shkojnë drejt një integrimi me ngritjen e mekanizmave 
mbikombëtarë, të cilëve shtetet do t’i lëshojnë një pjesë të sovranitetit 
të tyre?

 
2.  Çfarë procesi do të ndiqet? A duhet krijuar, së pari, një Evropë 

politike apo duhet filluar me një Evropë ekonomike dhe të pritet që 
kjo të krijojë kushtet e volitshme për të arritur pastaj në një Evropë 
politike?

 
Pikërisht lidhur me këtë do të vinte edhe hapi i parë konkret, i cili pasqyrohet 

qartë në deklaratën e ministrit të jashtëm francez, Robert Shuman më 9 maj 1950, 
deklaratë e cila do të ishte zanafilla e traktatit të Parisit. Në këtë deklaratë Qeveria 
Franceze propozon vënien e tërë prodhimit franko-gjerman të qymyrgurit dhe 
të  çelikut në një Autoritet të Lartë të përbashkët, në një organizatë të hapur ndaj 
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pjesëmarrjes së shteteve të tjera të Evropës.
Përparimi në etapa, rëndësia e marrëdhënieve franko-gjermane, solidariteti 

real, njësimi ekonomik i bashkësisë, afrimi ekonomik në kurriz të një ndërtimi 
politik, kërkimi i paqes dhe i begatisë, ishin të tjerë elementë të rëndësishëm të 
kësaj deklarate.

Në fillim të shek. XXI rezultatet janë sigurisht shumë pozitive, me gjithë 
disa kufizime, mangësi dhe probleme. Pak nga pak Bashkimi Evropian njësohet 
gjeografikisht me Kontinentin Evropian dhe është bërë një nga bashkësitë kryesore 
të Botës. Asnjëherë që prej shekujsh, Evropa nuk kishte njohur një periudhë aq të 
gjatë paqeje.

Në kohët e vona, më konkretisht në fillimvitet e shekullit që sapo kemi 
filluar, shqiptarët janë njohur nëpërmjet mediave dhe politikëbërësve shqiptarë, 
me disa terma që në thelb mbartin ndërmarrjen nga ana e qeverive dhe shteteve 
gjeografikisht evropiane, që aspirojnë të jenë pjesë përbërëse e kësaj bashkësie, 
të disa angazhimeve për të përmbushur ato kërkesa që quhen standarde të 
integrimit.

Në thelb, standardet e integrimit janë tërësia e rregullave që duhet të përmbushin 
e të plotësojnë qeveritë dhe popujt e vendeve që aspirojnë anëtarësimin dhe 
pjesëmarrjen në atë organizim politik, ekonomik e kulturor, që quhet Bashkimi 
Evropian.

Më konkretisht, këto standarde lëvizin nëpërmjet disa boshteve kryesore që 
trupëzohen në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, respektimin e 
të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, informalitetit, parazitizmit, nxitjen e 
reformave në sistemin e drejtësisë, arsimit, ekonomisë, shëndetësisë, mbrojtjes, 
nxitjen e prodhimit të brendshëm, konkurrencës, cilësisë, krijimin e klimës së 
favorshme për biznesin, përmirësimin e kuadrit ligjor për nxitjen e investimeve, të 
drejtat e gruas etj. 

 
II - Standardet si kërkesa islame:

Profeti i Islamit, Muhamedi (a.s), duke qenë se e dinte fare mirë se thirrja e tij 
kishte karakter global dhe gjithëpërfshirës, kornizoi qartë njërin prej elementëve 
më jetikë që mbajnë gjallë dhe nuk ia zbehin aspak ngjyrat dhe veçoritë kulturave 
dhe traditave të popujve pjesë e qytetërimeve të tjera joarabe. Ai u shpreh qartë 
kur deklaroi se Islami është një fe, e cila vjen si vazhdimësi e virtyteve të larta 
njerëzore kudo që të gjenden ato. Pra, mesazhi i tij nuk erdhi aspak për të përjashtuar 
veçoritë dhe traditat e mira të kombeve dhe popujve të tjerë, por si mbështetës dhe 
plotësues i tyre.  

Në fakt, po t’i hedhim një vështrim thelbit të orientimeve kuranore dhe të 
traditës së profetit të Islamit do të vëmë re, se këto standarde Zoti më parë i kishte 
nënvizuar në Kushtetutën e Tij dërguar për mbarëvajtjen dhe miradministrimin e 
veprimtarive jetike të mbarë shoqërisë njerëzore. 
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Për rrjedhojë, na bëhet e qartë se ftesa hyjnore për të plotësuar ato që sot quhen 
standarde të integrimit, ka trokitur në portën e shqiptarëve gjashtë shekuj më parë. 
Më lejoni, që shkurtimisht të servir për ju disa prej tyre, më të rëndësishmet e të 
cilave janë:  

Nëse do t’i referohemi sistemit të drejtësisë, do të konstatojmë lehtësisht në 
Kuranin Famëlartë frymën që përçon domosdoshmërinë e orientimit kah drejtësia, 
si kusht themelor për mbarëvajtjen dhe mirëqenien e mbarë shoqërisë njerëzore. 
Allahu i Madhëruar përmend në Kuran dhe urdhëron: “(Vini re o muslimanë): 
Kur të gjykoni ndër njerëzit, mbani drejtësi!” Profeti Muhamed (a.s.) thotë 
gjithashtu: “Betohem në Atë që ka në dorë shpirtin e Muhamedit, se edhe sikur të 
jetë Fatimeja, e bija e Muhamedit e përzier në veprën penale të vjedhjes, unë do të 
urdhëroja prerjen e dorës së saj.” 

Udhëheqësi i dytë i muslimanëve, Omeri (r.a.), në kohën kur drejtonte shtetin 
islam, pas një dite të gjatë e të mbushur me impenjimet e një burri shteti shkon të 
shtrihet e të qetësohet nën freskinë e hijes së një palme. Ndërkohë një delegacion i 
huaj i interesuar të njihet me standardet çudibërëse të këtij shteti që po zmadhohej 
dita-ditës me përmasa galopante, kërkon të takohet me kryetarin e shtetit. Medinasit 
e orientojnë delegacionin në drejtim të palmës, nën të cilën shtrihej kryetari i 
shtetit, Omeri (r.a). Pasi mbërrijnë atje, të çuditur pyesin: Si është e mundur që 
kryetari i një shteti me këto përmasa, të flejë i qetë nën hijen e një palme, larg 
luksit dhe nevojës për të pasur roje personale?! I përgjigjet Omeri (r.a) duke thënë 
fjalët e tij që historia i qëndisi me gërma ari: “Drejtësia është themeli i pushtetit. 
Vendose drejtësi, u sigurove dhe fjete i qetë, o Omer.”

Ibn Tejmije, njëri prej mendimtarëve të shquar të Botës Islame thotë: “Zoti 
do t’i japë jetëgjatësi pushtetit të atyre që aplikojnë drejtësi, edhe nëse nuk janë 
muslimanë dhe do t’ua rrëzojë pushtetin atyre që nuk zbatojnë drejtësi edhe nëse 
janë muslimanë.”

 Liritë dhe të drejtat themelore të njeriut
 
Sheriati Islam nuk është i kufizuar vetëm në të drejtat e ithtarëve të tij, gjë 

që në fakt e dallon Islamin nga të tjera sisteme jo vetëm të asaj kohe, por edhe të 
mëvonshme. Aty jomuslimanët dhe muslimanët marrin pjesë në shumë të drejta të 
përgjithshme, të cilat askush nuk ka arritur t’i sigurojë më parë.

 
E drejta e jomuslimanëve për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor
 
Allahu i Madhëruar thotë: “Ne i nderuam të gjithë pasardhësit e Ademit.” 

Këtu duket qartë thirrja që bën Kurani për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, pa marrë 
parasysh përkatësinë e tyre fetare.
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E drejta e tyre në lirinë e besimit
 
Islami nuk i ka detyruar njerëzit të hyjnë në këtë fe me dhunë, kështu që 

edhe jomuslimanëve u ka lënë liri të plotë të qëndrojnë në fenë e tyre, duke mos i 
detyruar të përqafojnë Islamin. Në Kuran citohet: “Sikur të kishte dashur Zoti yt 
(o Muhamed), do t’i besonin Atij të gjithë banorët e tokës. A ti do t’i detyrosh 
njerëzit të bëhen muslimanë?” (Junus, 99)

Një tjetër precedent shumë i rëndësishëm historik, në këtë kontekst është 
edhe Muri i Vajtimit në Jeruzalem, të cilin sot hebrenjtë e konsiderojnë të shenjtë 
në lutjet e tyre. Dikur ky mur ishte i fshehur mes mbeturinave. Kur dëgjoi për 
këtë, Halifi i shtetit islam, sulltan Sulejman Kanuni, dërgoi prijësin Osman të 
Jeruzalemit me urdhër që ta pastrojë vendin dhe t’i lejojë çifutët që ta vizitojnë atë 
vend. Orientalisti anglez Tomas Arnold thotë: “Ne asnjëherë nuk kemi dëgjuar për 
ndonjë përpjekje për t’i detyruar jomuslimanët që ta pranojnë Islamin, apo për 
ndonjë persekutim të organizuar që ka pasur për qëllim zhdukjen e krishterimit. 
Në qoftë se Halifët muslimanë do të kishin zgjedhur njërin nga këto plane, ata do 
ta kishin fshirë krishterimin nga faqja e dheut, po aq lehtë sa u bë me Islamin gjatë 
kohës së Ferdinandit dhe Izabelës në Spanjë.” 

Një tjetër shtytës i fortë kuranor, që i jep një rëndësi të jashtëzakonshme 
arsimit dhe dijes është ajeti me të cilin Zoti nisi komunikimin me njerëzimin. 
Fjala e parë që i është zbuluar Muhamedit (a.s) është: “Lexo, me emrin e Zotit 
tënd, i Cili krijoi.” (Alek, 1)

Nxitja për punë si dhe për prodhimtari cilësore të mallrave të prodhuara 
nga muslimanët, vihet re qartë në ajetin kuranor, në të cilin Zoti thotë: “Dhe 
thuaji (o Muhamed muslimanëve): Punoni, se Zoti juaj, profeti i Tij dhe të 
gjithë besimtarët do jua vlerësojnë punën tuaj.” Profeti Muhamed (a.s.) thotë: 
“Zoti e do, e vlerëson dhe e respekton shumë atë njeri, i cili kur e bën një punë e 
perfeksionon atë.”

Një tjetër standard në lidhje me konceptin e lirisë, i promovuar nga muslimanët 
dhe që hedh themelet e sigurta të lirisë së njerëzve lexohet qartë në fjalinë e artë të 
Omerit (r.a.) shumë shekuj përpara Revolucionit Francez, drejtuar guvernatorit të 
tij në Egjipt dhe të birit: “Që kur ia lejuat vetes t’i robëroni njerëzit dhe ata kanë 
lindur të lirë nga nënat e tyre?!” 

Nuk ka dyshim se një standard tjetër madhor për mbarëvajtjen dhe funsionimin 
e më shumë se gjysmës së shoqërisë njerëzore ishte dhe respektimi, vlerësimi 
dhe konsiderimi i gruas, si një aktor i rëndësishëm pjesëmarrës në të gjitha 
proceset dhe ndërmarrjet jetike të shoqërisë njerëzore. Profeti Muhamed (a.s.) i 
ofroi gruas muslimane partneritet esencial dhe të drejtën e ushtrimit të intelektit dhe 
autoritetit të saj vendimmarrës femëror në procesin e parë dhe më të rëndësishëm 
politik, që ai ndërmori atë kohë, Besëlidhjen e Akabesë. Kjo marrëveshje e tipit 
“besëlidhje” shënoi edhe themelin e infrastrukturës së lëvizjes së parë politike të 
Profetit (a.s).
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 4- Ndikimi i Islamit në jetën politike shqiptare
 
Duke dashur t’i kthehemi natyrës së ndikimit të Islamit në jetën politike 

shqiptare, - sigurisht para instalimit të komunizmit në vendin tonë, - nuk mund 
të lemë pa përmendur faktin, se gjatë Luftës së Dytë Botërore autoritetet italiane 
në mënyrë të vazhdueshme u përpoqën të shfrytëzojnë forcën morale të Islamit 
në dobi të propagandës së tyre. Veprimtari të tilla të ndërmarra nga disa klerikë të 
rëndësishëm të K.M.SH-së atëkohë, nuk mungojnë aspak, vetëm se rezultatet duket 
se ishin shumë modeste. Këtu mund të vëmë re një broshurë titulluar “Inglizët 
kundër Islamizmës” botuar nga K.M.SH.-ja më 1941 në Tiranë, nëpërmjet së cilës 
iu shpjegua lexuesve se në çfarë mase anglezët kanë qenë armiq të Islamit dhe 
muslimanëve. Shembujt ishin dhënë nga gjendja e Shqipërisë së Jugut gjatë luftës 
së fundit ndërmjet Italisë dhe Greqisë.

Gjithashtu, nuk ka dyshim se përpara vitit 1945, por edhe shumë më vonë, mund 
të flitet për një përhapje të ideve komuniste e socialiste ndërmjet muslimanëve 
shqiptarë dhe e një pjese të painformuar të klerikëve drejtues të tyre. Kjo situatë 
nxjerr në pah dy konstatime të rëndësishme:

 1-Nga njëra anë, duhet vënë në dukje se tendencat e ndryshme të klerikëve 
muslimanë ishin që të gjitha idetë socialiste t’i paraqisnin si pasojë krejt logjike të 
teorisë islamike dhe kuranore. Nga ana tjetër, nuk mund të lëmë pa nënvizuar faktin, 
se vazhdimisht gjatë gjithë historisë së K.M.SH.-së dhe në mënyrë sistematike, 
do të vëmë re një pjesëmarrje të komunistëve shqiptarë në strukturat më të larta 
drejtuese të Komunitetit Musliman Shqiptar. Porse ajo që vihet re qartë është fakti 
se muslimanët shqiptarë ishin goxha të ndikuar nga ideologjia e nacionalizmit 
shqiptar, emëruesi i përbashkët i të cilit ishte gjuha shqipe dhe ky formim do të 
kishte një peshë të madhe në krijimin e aspiratave të tyre përkundrejt realitetit në 
të cilin ndodheshin.    

Muslimanëve shqiptarë nuk u ka munguar asnjëherë edhe klasa e formuar dhe 
shumë profesioniste e klerikëve të tyre. Ata kanë treguar gjatë gjithë historisë së 
tyre, se Islami, si pjesë e rëndësishme e identitetit të tyre, ka qenë dhe do të jetë 
përherë një shtytës dhe një mobilizues i rëndësishëm i angazhimeve dhe aspiratave 
të tyre kombëtare. Ata kanë besuar vazhdimisht, se atdheu i tyre është pjesë e 
pandarë e një nocioni gjeografik që quhet Evropë, sikurse kanë qenë të bindur 
gjithmonë se mirëqenia e tyre në trojet e veta është e lidhur pashmangshmërisht me 
nxitjen, përkrahjen si dhe promovimin e vazhdueshëm të vlerave të bashkëjetesës, 
bashkekzistencës dhe mirëkuptimit me fqinjët e tyre, së pari, si dhe me të gjithë 
pjesëtarët e tjerë të familjes gjeografike, së cilës natyrshëm ata i përkasin.

Gjashtëqind vjet me parë, feja islame do të trokiste në portën shqiptare 
si një mik, për të cilin as ata vetë nuk ishin të sigurt se do të bashkëjetonin 
me të aq gjatë. Ishte në fakt, një mik që trokiti dyert e të gjithë Ballkanit, por që u 
pranua me një kontratë afatgjatë vetëm nga shqiptarët dhe një pjesë e madhe e 
boshnjakëve.
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Gjatë gjithë kësaj kohe, historia e shqiptarëve udhëtoi nëpër një rrugë 
të mbushur me peripeci dhe kthesa shumë të rrezikshme. Kjo, për faktin se 
fqinjët e shqiptarëve gjatë gjithë historisë, nuk kanë dashur ta pranojnë idenë se ky 
është një popull që ka të drejtën e vet të jetojë i lirë, i pavarur dhe sovran në trojet 
e veta. 

Pavarësisht kësaj, muslimanët shqiptarë si maxhorancë numerike, 
unifikuan strategjitë dhe bashkuan forcat me bashkëkombasit e tyre të feve 
të tjera, duke i dhënë kështu, një goditje të rëndë të gjitha planeve shoviniste 
që kishin për qëllim të copëtonin Shqipërinë dhe më pas ta zhduknin atë nga 
harta e Evropës.

Ashtu siç jemi të mirëinformuar të gjithë, në fillimin e gjysmës së parë 
të shekullit që lamë pas, nëpër sallonet e diplomacisë evropiane, Shqipëria 
konsiderohej si një plaçkë për të kënaqur fqinjët e saj. 

Nuk ka dyshim, se nuhatja e mirë diplomatike dhe politike e atyre patriotëve 
që kanë qenë në krye të çështjes kombëtare në ato kohë të vështira për Shqipërinë, 
ka qenë një faktor vendimtar në projektimin, përcaktimin dhe përkufizimin e 
politikave që kishin për qëllim krijimin e aleancave me shtetet mike të çështjes 
shqiptare. Ata ia arritën kësaj me një mjeshtëri për t’u patur zili. 

Duke dashur t’i kthehemi natyrës së ndikimit të Islamit në formimin e 
identitetit te tyre multikarakterial duhet të përmendim këtu, se një pjesë e mirë 
e popullsisë shqiptare që pranoi Islamin, edhe pse nuk ishte e mirinformuar 
me thelbin e asaj në të cilën Islami bënte thirrje, për arsye të nivelit kulturor 
dhe akademik relativisht të ulët, që gjendeshin në atë kohë, ata arritën që 
kohë më vonë të kuptojnë dhe mesazhin që feja e “re” sillte për ta dhe për 
mbarë njerëzimin.

Këtë detyrë e kryen më së miri ata dijetarë muslimanë, të cilët u shkolluan në 
vendet e origjinës së Islamit dhe më pas ia përcollën masave rëndësinë e mesazheve 
që kishte sjellë kjo fe për ta. Këta dijetarë muslimanë, pas një pune të gjatë e 
të palodhur, arritën t’i përcjellin pjesës muslimane shqiptare natyrën e fesë 
islame, e cila në thelb nuk ndalej vetëm në rite e adhurime me karakter asketik, 
por ajo ishte në vetvete regjim jete dhe rregullator e orientues i aspekteve 
të ndryshme të jetës së tyre. Kjo gjë vihet re qartë në rolin që ka patur kleri 
musliman shqiptar në gjetjen e ombrellës teologjike, për ta vënë atë në shërbim 
të angazhimeve të tyre me karakter përfitues kombëtarisht dhe ekzistencialist. 
Shpeshherë dëgjojmë lart e poshtë të flitet, - herë nga njerëz gjysëm kompetentë e 
herë nga njerëz hiç kompetentë, - rreth teorive, që mundohen t’i orientojnë masat 
kah bindja për ekzistencën e atij që quhet “islami shqiptar”. Për faktin se nuk është 
pikërisht ky thelbi i referatit tim do ta anashkaloj, duke u mjaftuar me thënien se: 
Feja islame është një dhe ajo nuk mund të ketë nacionalitet.

Më duhet të sqaroj këtu, se pjekuria dhe maturia që kanë treguar paraardhësit 
tanë muslimanë dhe qëndrimet e tyre që shquheshin për koherencë politike, në 
raport me interesat gjeopolitike të shqiptarëve në tërësi, nuk do të thotë aspak se 
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ky ishte një Islam i modeluar në Shqipëri, ose nga shqiptarët. Në këtë kontekst, 
nuk mund të lëmë pa përmendur, gjithashtu, edhe vendimin e klasës elitare 
teologjike të asaj kohe për shpalljen e autoqefalisë së Xhamisë Shqiptare 
nga ajo e Stambollit, me qëllim mbrojtjen e fesë islame në Shqipëri nga të 
qenit e implikuar në afera e zgjatime me karakter nacionalist, joshqiptar të 
veshura me petk islam. Ata e dinin fare mirë se kjo gjë do t’i shqetësonte jo 
pak qarqet evropiane të vendimmarrjes politike, të cilët për hir të së vërtetës 
do të ndjeheshin më të sigurtë dhe do t’u besonin më shumë shqiptarëve 
evropianë, sesa muslimanëve aziatikë. Ata u munduan t’u çonin një mesazh 
të qartë anëtarëve të natyrshëm në maxhorancë të familjes së tyre gjeografike 
(evropianëve), që kishte për qëllim të jepte garanci, se Islami i shqiptarëve nuk 
ishte aspak pjesë e zgjatimeve të huaja gjeografike, nacionaliste e kulturore, 
porse ai ishte tashmë pjesë e pandarë dhe shoqëruese e një populli të lashtë 
evropian me identitet shpirtëror të modifikuar pozitivisht (sipas nesh), dhe 
me identitet të qartë kombëtar, kulturor, politik e gjeografik. Ata e kuptuan 
fare mirë se kjo ishte metoda më e gjetur për t’u treguar bashkëfamiljarëve të 
tyre gjeografikë evropianë, se shqiptarët kishin shumë emërues të përbashkët me 
evropianët dhe se ata ishin bashkëudhëtarë të denjë të bashkëfamiljarëve të tyre 
gjeografikë, në udhëtimin e tyre të përbashkët drejt fateve, që do t’i prisnin ata në 
dekadat e ardhshme. Ky do të ishte edhe leksioni më i vyer, që ata njerëz dhanë 
në këtë kontekst, duke përcaktuar kështu në mënyrë direkte dhe indirekte ABC-në 
e politikave të mirëfillta - dhe shumë mirë të studiuara - të sigurisë kombëtare për 
një vend në pozitat e Shqipërisë, i cili për ata kishte domethënie të madhe. Ata, 
duke qenë të bindur se kjo siguri nuk mund të garantohej kurrësesi, - as atëherë, 
as sot, e as në të ardhmen, - ndërtuan strategjitë e duhura që kishin për qëllim të 
marrin në konsideratë çdo lloj llogarie, që do të çimentonte themelet e sigurta të 
infrastrukturës së fqinjësisë së mirë me fqinjët e tyre së pari, si dhe me anëtarët e 
natyrshëm të familjes së përbashkët europiane.  

 
Konkluzione:
Mënyra të sofistikuara të sulmeve kundër Islamit dhe muslimanëve përdoren 

herë pas here brenda dhe jashtë vendit tonë. Islami vazhdimisht vihet nën 
shënjestër, duke iu paraqitur njerëzve si pengesë për lirinë, shkencën e 
për zhvillimin ekonomik. Në fakt, të fajësosh Islamin është punë me zarar, 
madje nuk është aspak e besueshme. Gjatë pjesës më të madhe të Mesjetës, 
qendrat e mëdha të qytetërimit dhe të zhvillimit nuk i gjeje, as mes kulturave 
të lashta të Lindjes së Largët, as në kulturat më të reja të Perëndimit, por 
në Botën Islame. Përfundimisht muslimanët shqiptarë janë të bindur, se 
Islami ka gjashtëqind vjet që u bën thirrje atyre të plotësojnë standardet 
e një mirëqenieje materiale dhe shpirtërore komforte. Ata duhet të jenë 
partizanë të nxitjes së të gjitha atyre reformave, që në thelb janë kërkesa 
islame. Ata duhet të heqin dorë urgjentisht nga fryma e izolimit, nënshtrimit, 
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parazitizmit dhe nga fryma e të qenit të paaftë për të jetuar në një shoqëri të 
lirë dhe të hapur demokratike. Ata duhet medoemos të hedhin aksionet e tyre 
intelektuale në bursat ndërkombëtare të zhvillimeve dhe stërzhvillimeve me 
karakter kulturor, ekonomik, social dhe politik.

Së fundi, duke qenë se shqiptarët e Kosovës i ndajnë vetëm disa ditë tashmë 
nga shpallja e pavarësisë së tyre, na del për detyrë të theksojmë, se ata dhe të 
gjithë muslimanët shqiptarë i kanë dhënë besën Zotit të tyre, se do të jenë përherë 
faktorë të paqes e të stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Ata do të jenë vazhdimisht të 
gatshëm për t’i ofruar mbarë njerëzimit vlerat e tyre më të vyera të bashkëjetesës 
ndërfetare, të tolerancës e të mirëkuptimit dhe të fqinjësisë së mirë me vendet 
që i rrethojnë, me pakicat etnike e fetare brenda shtetit të tyre dhe me të gjithë 
ato vende anëtare të familjes së tyre të përbashkët evropiane, pjesë të së cilës 
natyrshëm ata janë.

Një ftesë miqësore, miqtë e mi, për të gjithë ata evropianë, shqiptarë qofshin 
apo diçka tjetër, që mendojnë se materializmi dhe superioriteti ekonomik e 
teknologjik, i zhveshur nga mirëqenia shpirtërore, e mishëruar në aleancën që duhet 
të ndërtojmë me Krijuesin e Gjithësisë janë të vetmit garantë për të përmbushur 
lumturinë, mirëqenien dhe mbarëvajtjen e shoqërisë njerëzore. Ata duhet të kenë 
të qartë se:

 Me para mund të blejnë një shtëpi, por kurrë një vendbanim të qetë.
Me para mund të blejnë një orë, por kurrë nuk mund të blejnë kohën. 
Me para mund të blejnë një libër, por kurrë dijen.
Me para mund të blejnë një krevat të rehatshëm, por kurrë një gjumë të 

qetë.
Me para mund të gjejnë mjekë të mirë, por kurrë nuk mund të gjejnë 

shëndetin. 
Me para mund të sigurojnë pushtetin, por kurrë respektin.
Me para mund të blejnë gjak, por kurrë jetë.
Me para mund të blejnë seks, por kurrë dashuri.
Ju faleminderit!

Referencat: 
Kurani Famëlartë.
Hadithi i profetit Muhamed (a.s.)
Historia islame
Islami dhe shekullarizmi (Muhamed Nakib Al-Attas)
Ku është gabuar  (Bernard Lewis)
Islamizmi Ballkanik. Muslimanet e Europës Juglindore gjatë periudhës pasosmane (Alexandre 

Popoviç)
Bashkimi Europian në Shek 21 (Maurice Durousset)
Të drejtat e jomuslimanëve në shtetin islam (Salih al-Ajjid)
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MUHAMED HOXHA

Të drejtat e njeriut në Islam

Të  palëkundur në besimin se Allahu Fuqiplotë 
është Zot i njerëzve dhe i tërë gjithësisë, Krijues i 
pakontestueshëm dhe vetëm Ai Zot, është Sundues 
Absolut, Mbrojtës dhe Ushqyes-Furnizues i 
Gjithëmëshirshëm, Mëshira e të Cilit e ndriçon tërë 
botën, e duke pasur parasysh se Ai çdo njeriu i dha 
krenari dhe i bëri nder, duke e dalluar nga çdo krijesë 
tjetër me arsyen dhe të menduarit, kjo patjetër na bën të 
kuptojmë se njerëzit në këtë kuptim janë të njëjtë dhe se 

ndërmjet tyre nuk ka ndonjë dallim.
Kur flasim për të drejtat e njeriut në Islam duhet të dimë para së gjithash se 

Islami ofron jo vetëm të drejta, por edhe detyrime.
E themi këtë, duke qenë të bindur thellë, se përpara shpalljes së Kuranit, 

njerëzit i shkelën të gjitha vlerat, bile edhe vetveten dhe nuk dinin asgjë për të 
drejtat e tyre, por vetëm për detyrimet që kanë karshi të tjerëve. Me zbritjen e 
shpalljes hyjnore, Kuranit të Madhërueshëm dhe me atë paraqitje të Islamit, që i 
bëri Muhammedi a.s. u bë e qartë se njerëzit me të vërtetë kanë detyrime, por kanë 
edhe të drejtat e tyre, nga kjo do të kuptojmë se çdo detyrim ka të drejtën e vet dhe 
po ashtu çdo e drejtë ka edhe detyrimin e vet. Pikërisht për këtë gjejmë se në Islam 
detyrat e njerëzve bazohen në dy shtylla kryesore, që janë:

Detyrimet a. 
Të drejtatb. 

Nëse marrim për bazë filozofinë perëndimore sot, nuk gjejmë se kjo filozofi 
bie ndesh me atë çfarë proklamon Kurani. Megjithatë sot në Perëndim dëgjojmë 
me të madhe thirrje për respektimin e të drejtave të njeriut, të fëmijëve, të grave, 
të punëtorëve e shumë të drejta të tjera, duke mos i shkuar mendja këtyre njerëzve 
dhe këtyre organizatave, se këto të drejta që po kërkojnë, tërheqin pas vetes edhe 
detyrimet që kanë ndaj të tjerëve, dhe se çdo e drejtë ka detyrimin e vet, dhe 
anasjelltas. Pra, kërkohet e drejta dhe nuk zbatohet detyrimi. Por ne duhet të jemi 
të qartë dhe njerëzit duhet ta kuptojnë, se vetëm atëherë kur ke kryer detyrimin, ke 
ruajtur dhe respektuar të drejtën.

Por këtu tani na vjen parasysh një dallim ndërmjet Islamit, dhe asaj filozofie 
perëndimore, që nuk mund ta lëmë pa e përmendur, dhe që është:

Në Islam kërkohet më tepër nga njeriu, se sa ç’kërkon ai vetë, gjë që nuk 
e gjejmë në filozofinë perëndimore, sepse ne logjikën e tyre në mënyrë të 
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vazhdueshme njerëzit pyesin: çfarë u takon, cila e drejtë po u mohohet, çka nuk ju 
është plotësuar e kështu me radhë, kurse në Islam njeriu vazhdimisht pyet: çfarë 
duhet të bëjë, kujt duhet t`i ndihmojë, kush ka prioritet në këtë ndihmë e kështu 
me radhë.

E pra, nga kjo që u përmend do të kuptojmë, se të drejtat mund të ruhen dhe të 
respektohen, vetëm atëherë kur do të kryhen detyrimet që ka secili prej nesh ndaj 
të tjerëve.

Mendoj se edhe ilustrimi me ndonjë shembull për këtë gjë do të na e lehtësonte 
që ta kemi më të qartë për ta kuptuar këtë filozofi islame për të drejtat dhe detyrimet 
që kemi karshi njëri tjetrit.

Detyrimi i prindit për përkujdesjen materiale, morale dhe të edukimit është 
e drejtë e fëmijës, kurse detyrimi i fëmijëve është përkujdesja  për prindërit në 
moshë të shtyrë dhe për t’u sjellë me prindërit butë e mirë dhe me bamirësi.

Gjithashtu detyrimi i atyre që janë të kamur, që t’u japin atyre që nuk kanë 
është e drejtë e të varfërve. Kjo është filozofia e Islamit që bën një lidhje shumë të 
ngushtë në mes detyrimeve dhe të drejtave, madje Islami shkon edhe më larg, dhe 
më tepër bazohet në përmbushjen e detyrimeve, sepse mendon se pikërisht  atëherë 
kur nuk përmbushen detyrimet, shkelen të drejtat njerëzore. Gjithashtu në Islam do 
të gjejmë edhe atë, që e drejta duhet t’i jepet secilit pa ndonjë kërkesë paraprake. 
Këtu e 14 shekuj përpara, Islami i ka caktuar të drejtat e njeriut dhe kushdo sipas 
Islamit ka të drejtat e veta të patjetërsueshme. Dhe për çudi, kjo nuk ka ndodhur 
nga ndonjë revolucion apo nga ajo, se njerëzit u organizuan në protesta për të fituar 
të drejtat e tyre, si fjala vjen të drejtat e fëmijëve, të drejtat e grave në raport me 
burrat, apo edhe të drejtat e të dobtëve në raport me të fuqishmit. Siç shihet, këtu 
nuk është përdorur forca ose dhuna për të fituar një të drejtë elementare, sepse 
Zoti e zbriti në tokë programin hyjnor, përmes këtij programi krijesave të Veta 
ua bëri të ditur, edhe të drejtat, edhe detyrimet. Ai Zot, që është Sunduesi ynë 
dhe i Gjithësisë na i caktoi këto të drejta, dhe në ajetet e para të sures El-Alek e 
kuptojmë më së miri, se si është përkujdesur Allahu për të drejtat e njeriut dhe në 
çfarë shkalle e ka ngritur statusin e tij.

“Lexo me emrin e Zotit tënd, që e Krijoi njeriun prej gjakut të ngjizur, 
lexo për Zotin tënd Bujar! Është Ai që ua mësoi pendën, ia mësoi njeriut atë 
që nuk e dinte.” (Alek: 1-5). Nga këto fjalë të Allahut Fuqiplotë kuptojmë se si 
shkalla e njeriut lartësohet nga i Madhi Zot xh.sh., kuptojmë se njeriu zotëron 
një dinjitet të lartë, i cili padyshim paraqet një bazë për përcaktimin e të drejtave 
njerëzore. Më tutje në Islam do të gjejmë se të drejtat e njeriut bazohen në dy 
shtylla kryesore, që janë:

Besimi në Një Zot (monoteizmi)

Tanimë ka filluar një botë e re me shpalljen e Kuranit, dhe formula e kësaj 
shpallje që po vjen është: LA ILAHE IL-LALLAH, nuk ka zot pos Allahut, pra, 
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besimi në një Zot. Kjo paraqet patjetër çlirimin e njeriut nga idhujtaria dhe robëria 
që mbizotëronin në atë kohë. Kjo ndodh, sepse Islami nuk e pranon kultin e njeriut 
e as adhurimin e ndonjë personaliteti, kushdo qoftë ai; nuk mund të tolerohet që 
njeriu të shpallet Zot. Si ka mundësi të bësh Zot një njeri, i cili është njësoj me 
ty, i krijuar nga balta, i cili do të kthehet përsëri në dhe’, siç na mëson Kurani 
Famëlartë kur thotë:

“Prej asaj (tokës) Ne u krijuam ju, e ju do t’u kthejmë përsëri në të, e prej 
saj do t’ju nxjerrim edhe një herë.” (Ta Ha: 55).

Nga ky ajet kuptojmë se nuk ka mundësi ta shpallësh Zot, dhe ta adhurosh 
atë njeri që është njësoj me ty, në njërën anë, kurse në anën tjetër do të kuptojmë 
se të gjithë njerëzit janë vëllezër dhe se kanë një baba Ademin a.s., dhe duhet t`i 
nënshtrohen vullnetit të Allahut xh.sh. dhe vetëm Zotin Krijues të gjithësisë duhet 
ta adhurojnë dhe vetëm prej Tij ndihmë të kërkojnë.

Pikërisht këtë ia ka bërë të qartë i dërguari i fundit Muhamedi a.s. asaj shoqërie, 
nga e cila doli, u rrit dhe me ata njerëz që i pa dhe e panë, i dëgjoi dhe e dëgjuan dhe 
me të cilët, kaloi një jetë jo të lehtë, por gjithsesi dinjitoze, duke vënë në zbatim 
programin e Allahut Fuqiplotë. Kulminante ishte paraqitja e këtij të dërguari, i cili 
në fjalën e Tij në Haxhin e Lamtumirës me shumë qartësi u bëri të qartë njerëzve 
në përgjithësi, se kush janë të drejtat, kush janë detyrimet dhe si duhet të jetojë 
njeriu aty e në të ardhmen, me çfarë dinjiteti, morali, respekti, jo vetëm për veten 
e vet, por edhe në raport me të tjerët, kur thotë: 

“O ju njerëz: …gjaku juaj, pasuria juaj, nderi juaj, janë të shenjta e të ndaluara 
në mes jush (haram) sikurse shenjtëria e ditës së sotme, në këtë muaj të bekuar 
tuajin, në këtë qytetin tuaj të bekuar... nuk i lejohet askujt të derdhë gjakun e tjetrit, 
të cenojë jetën e tjetrit, të përvetësojë pasurinë e të tjerëve, të prekë në nderin e 
askujt… O ju njerëz, kini parasysh se Zoti juaj është Një, se babai juaj është një 
(Ademi), pra, nuk është më me vlerë arabi ndaj joarabit, as joarabi ndaj arabit, e 
as i bardhi ndaj të ziut, e as i ziu ndaj të bardhit, përveç me devotshmëri…” dhe 
pastaj lexoi këtë ajet të Kuranit Fisnik:

“O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, 
ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se tek Allahu 
më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është i ruajtur (nga të këqijat), e 
Allahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.” (Huxhurat: 13). 

Të gjithë njerëzit i nënshtrohen Një Zoti, kjo është baza ku mbështeten të drejtat 
e njeriut, sepse kjo bazë është esenciale për përcaktimin e të drejtave njerëzore dhe 
se këtu nuk mund të gjejmë ndonjë vakum, ku përmes ndonjë dere të vogël mund 
të hyjë ndonjë faraon apo nemrud, tiran apo zullumqar eventual, i cili do të thoshte 
siç ka ndodhur në të kaluarën: Unë jam zoti juaj më i madh, një gjë të tillë nuk do 
ta pranojnë më të gjithë ata që arritën të çlirohen nga prangat dhe tani janë të lirë 
në mendimin dhe besimin e tyre, sepse kjo është e vërteta, pra, nënshtrimi dhe 
robërimi duhet t’i bëhet vetëm Allahut xh.sh.
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Respektimi i dinjitetit të njeriuta. 

Baza e dytë e të drejtave të njeriut është padyshim respektimi i dinjitetit të 
njeriut, sepse vetë Allahu xh.sh. e ka lartësuar këtë njeri, duke na e bërë të qartë 
përmes ajetit kuranor në vazhdim:

“Ne, vërtet nderuam pasardhësit e Ademit (njerëzit), u mundësuam të 
udhëtojnë hipur në tokë e në det, i begatuam me ushqime të mira, i vlerësuam 
ata (i lartësuam) ndaj shumicës së krijesave që Ne i krijuam.” (Isra: 70). 

Do të kuptojmë kështu se Allahu i Madhërishëm këtë njeri e bëri mëkëmbës të 
Vetin në Tokë, këtë më mirë do ta mësojmë nga fjalët e Allahut xh.sh kur thotë: 

“(Përkujto o Muhamed) Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë po krijoj (po 
përcaktoj) në tokë një zëvendës”! Ata thanë: “A do të vësh në të atë që bën 
çrregullime dhe që derdh gjakun, e ne të madhërojmë Ty me lavdërimin Tënd 
dhe plotësisht të adhurojmë”! Ai tha: “Unë di atë që ju nuk dini”!  

“E Ai (Zoti) ia mësoi Ademit të gjithë emrat (e sendeve), pastaj ata ua 
paraqiti engjëjve dhe u tha: “Më tregoni për emrat e këtyre (sendeve të 
emërtuara), nëse jeni të drejtë (në atë çka mendoni)?”  

“(Engjëjt) Thanë: “Ti je i pa të meta, ne nuk kemi dije tjetër përveç atë që 
na mësove Ti. Vërtetë, Ti je i Gjithëdijshmi, i Urti!” 

“(Zoti) Tha: “O Adem, njoftoj ata (engjëjt) me emrat e atyre (sendeve)!” 
E kur u rrëfeu atyre për emrat e tyre (Zoti) tha: “A nuk u kam thënë juve se 
Unë, e di më së miri fshehtësinë e qiejve e të tokës dhe e di më së miri atë, që 
ju e publikoni dhe atë që e mbani fshehtë.”  

“E kur u thamë engjëjve: përuluni (bini në sexhde) Ademit, ata menjëherë 
iu përulën, me përjashtim të Iblisit (djallit). Ai refuzoi dhe u mbajt me të 
madh dhe u bë pabesimtar.” (Bekare: 30-34).

Por gjithsesi ajo që është edhe më e vlefshme në këtë aspekt, kur jemi tek 
lartësimi i njeriut që i bëri Vetë Allahu xh.sh., është se ky njeri po përparon në 
këtë drejtim, dhe kështu do të arrijë në atë shkallë, që nuk e ka arritur askush nga 
krijesat e krijuara nga i Madhi Zot xh.sh., ky ishte vullneti i Fuqiplotit që këtë njeri 
ta pajisë edhe me një segment tjetër, atë shpirtëror, dhe kështu do ta kemi njeriun 
më të dalluarin nga të gjithë krijesat, për vetë faktin se në përbërjen e tij figurojnë 
edhe aspekti lëndor dhe ai shpirtëror. Dhe pikërisht ky shpirt që Allahu xh.sh. i 
dha njeriut, e bëri atë të meritueshëm që edhe melaiket t`i përulen këtij njeriu. Në 
këtë shkallë e ngriti Allahu njeriun, duke e njohur dhe e vlerësuar; s’ka dyshim 
se Ai (Zoti) e njeh më së miri këtë krijesë, sepse Ai Vetë e krijoi dhe e bëri të jetë 
bartës dhe zbatues të vullnetit, ligjit të Zotit në tokë. Ndryshe nga ai vlerësim që 
i bëri Zoti njeriut, është gjithashtu mirë të shohim dhe të dëgjojmë se çfarë thonë 
shkencat e përparuara perëndimore pikërisht për këtë njeri, aq të lartësuar nga ana 
e të Madhit Zot xh.sh. Grekët e vjetër e cilësonin njeriun si kafshë që komunikon, 
ndërsa sociologët e kohës thonë për njeriun se është kafshë shoqërore; e mos të 
përmendim këtu mendimin që kishin marksistët për njeriun, kur thoshin se njeriu 
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është kafshë produktive. Sido që të jetë, sipas Islamit njeriu nuk është, as kafshë, 
as zot, edhe pse ka të atillë që njeriun e kanë shpallur për zot, edhe të atillë që të 
njëjtin njeri e kanë vënë në shkallën më të ulët të kafshës. Një gjë patjetër duhet 
ta dimë se njeriu është krijesë e veçantë, për këtë më së miri na tregon fakti se 
gjithçka në gjithësi është në shërbim të këtij njeriu dhe në dispozicion të tij.

Me plot të drejtë mund të themi se nuk ka respektim të të drejtave të njeriut pa 
mbështetje në programin hyjnor të Allahut xh.sh., program, i cili i mësoi njeriut 
atë që nuk e dinte, dhe se vetëm ai program, Islami, pa dyshim paraqet sistemin 
më të përsosur të vlerave madhore, vlera këto që i japin kuptim jetës së njeriut 
dhe shoqërisë, e ne duhet të jemi të sigurt se pa këto vlera, jo vetëm personaliteti i 
njeriut, por edhe imazhi i shoqërisë do të jenë të gjymtë, të zymtë dhe të pamundur 
të reflektojnë energji pozitive. Të gjithë ata që kanë logjikë të shëndoshë do të 
kuptojnë se të drejtat e njeriut në Islam nuk u dhanë nga ndonjë monark, apo 
kuvend i jashtëzakonshëm, por këto të drejta janë dhënë nga vetë Krijuesi Fuqiplotë, 
Allahu xh.sh. E pra, derisa është kështu, askush nuk ka të drejtë t’i shfuqizojë apo 
t’i shkelë këto të drejta, ndonëse sot në botën “demokratike” po ndodhin gjëra të 
tmerrshme që vetëm një logjikë e marrë mund t’i pranojë. Të gjitha Konventat, 
proklamatat dhe rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe organizatave tjera për të 
drejtat e njeriut sot në botë, në asnjë mënyrë nuk do të mund të krahasohen me 
ato të drejta që njeriut iu dhanë nga Allahu i Plotfuqishëm, për një arsye shumë të 
thjeshtë, sepse ato që t’i ka dhënë qeveria, pushteti, njeriu, kushdo qoftë ai, nuk 
mund të jenë të zbatueshme për çdokënd, por ndryshe nga ato, të gjitha të drejtat 
që janë dhënë nga Fuqiploti janë të zbatueshme për çdo besimtar, sepse ato janë 
vetëm një pjesë nga programi i kompletuar hyjnor Islam. Duke u nisur nga ky fakt, 
çdo besimtar edhe qeveritar qoftë, i cili pretendon të jetë i tillë, medoemos duhet 
t’i pranojë, t’i njohë dhe t’i zbatojë ato të drejta. Në të kundërtën, nëse ato të drejta 
shkelen ose mohohen nga njerëz apo edhe qeveritarë, kushdo që të jenë ata, Kurani 
i Shenjtë për njerëz të tillë është i qartë dhe i sigurt kur thotë:

“Dhe ata që nuk gjykojnë sipas asaj që e ka shpallur Allahu, pikërisht ata 
janë mosbesimtarë.” (Maide, 44). Veç një gjë duhet të dimë, se qëllimi kryesor 
i Islamit është ndërtimi i një kulture globale të bazuar në humanizëm dhe vlera 
morale. Siç u cek edhe më lart do të thoshim se të gjithë popujt e botës mund t`i 
takojnë Islamit, por asnjë popull nuk ka përparësi ndaj një populli tjetër.

Mbrojtja e moralit dhe e vlerave morale është njëra nga vlerat themelore në 
Islam, pikërisht duke iu falënderuar asaj energjie të pakufishme që zotëron kjo Fe, 
që në mënyrë të vazhdueshme përhapet gjithandej. Kjo po ndodh pikërisht, sepse 
sot në botë kemi gjithashtu një përhapje marramendëse të amoralitetit dhe shkelje 
flagrante të të gjithë vlerave njerëzore, në këto rrethana njeriu “bashkëkohor” i 
Perëndimit po kërkon mundësinë për ndryshimin e mënyrës së jetës së tij, dhe të 
shpëtimit nga të këqijat e kohës, dhe këtë shpëtim çdo ditë e më tepër po e gjen në 
Islam, dhe në atë që i ofron Kurani me programin e tij hyjnor.

Kuptohet se për këtë gjë, jo pak ka ndihmuar edhe propaganda anti-islame 
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në Perëndim, e orkestruar nga pushtetet e vendeve të caktuara, sidomos atëherë 
kur në media përhapet lajmi se çdo ditë rritet numri i atyre që përqafojnë Islamin, 
atëherë qeveri të ndryshme në Perëndim kthehen dhe sulmojnë muslimanët për 
dhunë dhe terrorizëm në botë. Por realiteti është krejt ndryshe, e kjo është se 
shumë figura dhe personalitete perëndimore pasi  studiojnë shumë fe të tjera, më 
në fund vendosin dhe përcaktohen për Islamin. Ata e kanë kuptuar qartë, se ajo që 
sot në botë quhet demokraci liberale dhe gjithçka që në Perëndim quhet fe, përveç 
Islamit, nuk ofrojnë asnjë lloj zgjidhjeje.

Njeriu i sotëm hulumton një gjë të brendshme e që në Islam e quajnë shpirtërore, 
pra, pikërisht ajo me të cilën e pajisi Allahu xh.sh. njeriun, gjithashtu njeriu i 
sotëm kërkon një kuptim të drejtë të jetës dhe për jetën, e një gjë të këtillë mund 
ta gjejë vetëm në Islam, sepse pa marrë parasysh dallimet që kemi siç janë: raca, 
ngjyra, gjuha etj., ne mundemi dhe duhet të kuptohemi në mes veti. Vetëm nëse 
arrijmë ta bëjmë këtë gjë do të arrijmë ta ruajmë edhe dinjitetin e njeriut, dhe në të 
njëjtën kohë do të mund të ndërtojmë një shoqëri të shëndoshë njerëzore, e cila do 
të jetonte në paqe e harmoni, dhe përmbi të gjitha me atë dinjitet e krenari, që i dha 
vetë Krijuesi këtij njeriu. Njëherë e përgjithmonë duhet ta kuptojmë se me Islam 
zhduken të gjitha vetitë negative, siç janë padrejtësia, pabarazia dhe mbizotërimi 
i të fortit, kjo gjithnjë sipas Islamit, por sot në botë për fat të keq ende kemi një 
realitet të hidhur, me të cilin mendoj se të gjithë pajtohemi dhe e dimë dhe nuk e 
shoh të arsyeshme të shtoj diçka këtu.

Duke u bazuar në të gjitha këto që u thanë mund të konkludojmë se Islami para 
14 shekujve përcaktoi në mënyrë strikte, edhe të drejtat, edhe detyrimet e njeriut, 
kur foli për të drejta si:

E drejta për mbrojtjen e jetës së njeriut•	

E drejta për mbrojtjen e lirisë së njeriut•	

E drejta e shkollimit•	

E drejta për mbrojtjen e nderit •	

E drejta për mbrojtjen e pasurisë•	

Mbrojtja e civilëve gjatë luftës•	

Mbrojtja e robërve të luftës•	

Mbrojtja e të plagosurve të luftës•	

Mbrojtja e kafshëve dhe e bimëve •	

E drejta për një jetë dinjitoze•	

E drejta për gjykim të drejtë•	

E drejta për barazi•	

E drejta për adhurim të lirë•	
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E drejta për dinjitet personal•	

E drejta për intimitet shtëpiak•	

E drejta e lirisë së të shprehurit•	

E drejta lirisë së besimit•	

E drejta për ta zgjedhur shoqërinë e mirë•	

Të drejtat e grave•	

Të drejtat e fëmijëve•	

Të drejtat e punëtorëve•	

Të drejtat e pleqve•	
dhe shumë të drejta të tjera, që në këtë shkrim të shkurtër është e pamundur t’i 

numërojmë të gjitha. Kjo botë, në të cilën po jetojmë ishte në errësirë dhe vetëm 
tani vitet e fundit, ka bërë disa hapa, siç janë shpallja dhe miratimi i deklaratës për 
të drejtat e njeriut, që u bë në vitin 1948. Dhe s’kanë faj që iu desh kaq shumë kohë 
për të realizuar dhe legjitimuar të padrejtën si të drejtë dhe për t’ua mbyllur sytë 
atyre që edhe sot e kësaj dite nuk arrijnë ta kuptojnë planin e të fortëve, që në emër 
të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive njerëzore, sot në mbarë botën ato të drejta 
shkelen, ku me dy e ku me katër këmbë, pavarësisht nga pozicioni gjeografik i 
vendndodhjes së këtyre njerëzve që u shkelen këto të drejta.
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Dr. Ramiz Zekaj

Diaspora Shqiptare dhe Karta 
e Muslimanëve të Evropës

Të nderuar pjesëmarrës!
Esselamu alejkum ve rahmetull-llahi ve berekatuhu
“Paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju...”
 
Diaspora shqiptare është pjesë e pandarë e qenies sonë kombëtare. Ajo, edhe 

pse e ndodhur fizikisht larg Shqipërisë dhe trojeve të veta, vazhdimisht ka luajtur 
një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ngjarjeve jo vetëm në Shqipëri, por edhe 
në gjithë hapësirën shqiptare, duke u përpjekur që tërë potencialin e saj mendor, 
material dhe ekonomik ta angazhojë në interes të çështjes sonë kombëtare. Në 
anën tjetër, Diaspora shqiptare numerikisht është shumë e madhe, saqë nuk mund 
të krahasohet me asnjë diasporë tjetër të thjeshtë të cilitdo popull qoftë, në raport 
me numrin e popullsisë.

Numri i shqiptarëve në diasporë, të dëbuar në periudha të ndryshme kohore, 
ose nga ata që kanë emigruar për arsye ekonomike, mund të jetë i barabartë ose më 
i madh se numri i shqiptarëve në Shqipëri dhe trojet e tjera etnike shqiptare. Për 
këtë arsye është në interesin tonë gjithëkombëtar që asaj pjese të popullatës sonë 
t’i kushtohet kujdesi i duhur. Ajo e meriton këtë dhe ne i kemi borxh një gjë të tillë. 
Kohët e fundit në shtypin dhe literaturën tonë po i kushtohet një kujdes më i madh 
dhe temat për diasporën janë gjithnjë e më të shpeshta. Megjithatë në këtë drejtim 
duhet të bëhet edhe më shumë. Edhe tema që do të trajtoj sot para jush ka këtë 
qëllim, por duke u fokusuar në një çështje krejt të re siç është Karta e Muslimanëve 
të Evropës, e cila u ngrit për herë të parë nga Federata e Organizatave Islamike 
në Evropë (FOIE), në fillim të viteve 2000, me qëllim hartimin e një Karte për 
Muslimanët e Evropës, duke përcaktuar në kuadër të shtetësisë parimet kryesore 
për një mirëkuptim të Islamit dhe të kritereve për integrimin e Muslimanëve në 
shoqërinë evropiane. Por para se të kaloj te kjo temë do dëshiroja të ndaloj paksa 
në historikun e diasporës shqiptare.

Historiku i Diasporës shqiptare
Historiku i Diasporës shqiptare është i hershëm. Vetë pozita gjeografike e 

vendit ku jetojnë shqiptarët, i bën ata të lëvizin në drejtime të ndryshme. Diaspora 
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shqiptare është heterogjene në dy pikëpamje, në pikëpamje të kohës së mërgimit, 
si dhe në pikëpamje të krahinave prej nga kanë ardhur. Parë nga aspekti kohor, 
bashkësitë më të vjetra shqiptare i përbëjnë arbëreshët në Itali dhe arvanitët në 
Greqi. Të parët kanë arritur që ndër shekuj të ruajnë identitetin e tyre, kurse të 
dytët, fatkeqësisht tashmë janë në fazën përfundimtare të asimilimit të plotë, edhe 
pse mbase ka shpresë që edhe kjo bashkësi të njohë një ringjallje sado të vogël. 
Në radhën e këtyre bashkësive të vjetra mund të hyjë pa mëdyshje edhe bashkësia 
shqiptare e Egjiptit. Pas këtyre vijnë bashkësitë shqiptare në Turqi, SHBA, 
Belgjikë, Australi e në shumë vende tjera në perëndim e lindje. Të fundit vijnë 
mërgimtarët e katër dekadave të gjysmës së dytë të shek. XX, që është një eksod që 
për fat të keq vazhdon ende dhe e dëmton rëndë qenien tonë kombëtare. Shumica 
e tyre janë vendosur apo bëjnë përpjekje të vendosen në shtetet e ndryshme të 
Evropës Perëndimore, në SHBA dhe Kanada. Këtu vlen të përmendim edhe 500 
mijë qytetarë të Shqipërisë, të cilët në fillim të viteve nëntëdhjetë, pas hapjes 
së Shqipërisë ndaj botës u shpërngulën në Greqi, Itali, si dhe në vende të tjera 
evropiane.

Varësisht nga koha e mërgimit ndryshojnë edhe rrethanat e mërgimtarëve tanë, 
por mund të thuhet se ata që janë më të hershëm në mërgim, kanë mundësi të ofrojnë 
një përvojë që do t’u ndihmonte atyre që kanë ikur më vonë, në shumë drejtime, 
kurse mërgimtarët e vonshëm mund ta ndihmojnë diasporën me ndjenja më të 
freskëta kombëtare. Kuptohet, ata që migrojnë më vonë, të vetmen mbështetje në 
fillim e kanë tek emigrantët e mëhershëm.

Në Diasporën tonë aty-këtu vërehen përpjekje, që ndarjet e imponuara popullit 
shqiptar në trojet e veta, të mbarten dhe të projektohen edhe në vendet e migrimit. 
Shpesh na bie të dëgjojmë të flitet për shqiptarë të Shqipërisë, shqiptarë të Kosovës, 
të Çamërisë, të Maqedonisë, të Malit të Zi, të Preshevës e kështu me radhë. Ky 
lloj formulimi nganjëherë mund të vërehet edhe në kuadër të disa komunave a 
qyteteve prej nga janë shpërngulur shqiptarët. Në mënyrë më të theksuar vërehet 
në diasporën tonë në Turqi, që funksionon në kuadër të klubeve kulturore apo 
shoqërive artistike.
 
 Arbëreshët e Italisë

Ashtu siç e thamë edhe më lart, arbëreshët e Italisë paraqesin diasporën tonë 
më të vjetër, por ndoshta edhe më besnike, e cila ruajti traditat kombëtare brez 
pas brezi për pesë shekuj me radhë. Nga gjiri i saj dolën figura patriotësh, të cilat 
lanë gjurmë të thella në historinë dhe kulturën tonë mbarëkombëtare. Me këtë rast 
mjafton të përmendim Jeronim de Radën, si një figurë tejet e rëndësishme e kulturës 
dhe e krijimtarisë sonë letrare. Po ashtu nuk mund të harrojmë pa përmendur edhe 
Garibaldin, i cili kur vendosej për fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve, në përfundim 
të shekullit XIX e ngriti zërin lart për zgjidhjen e drejtë të Çështjes Shqiptare. 
Është vështirë të dihet se cili është numri i vërtetë i arbëreshëve që jetojnë sot në 
Itali. Mirëpo, sipas disa të dhënave pas vdekjes së Skënderbeut, nga Shqipëria në 
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Itali u shpërngulën 200.000 shqiptarë, të cilët u vendosën në Italinë Jugore, ku 
tani në Kalabri gjenden 180.000 arbëreshë të vendosur në 43 fshatra, dhe në Sicili 
120.000 arbëreshë të vendosur në 36 fshatra.

 
Shqiptarët e Egjiptit
Në Egjipt, që nga fillimi i shekullit XVIII, me vendosjen e Mehmet Ali 

Pashës si vali i Egjiptit, numri i shqiptarëve atje është rritur vazhdimisht. Dinastia 
shqiptare e Mehmet Ali Pashës ka sunduar vendin e faraonëve për 150 vjet, nga 
viti 1805 deri më 1952. Meqenëse shumica e tyre ishin ushtarë, ata u shpërndanë 
edhe nëpër vise të tjera, si në Palestinë, Siri, Liban, Libi, Hixhaz, Jemen e Sudan. 
Këtë e vërtetojnë më së miri pasardhësit e shumë familjeve me origjinë shqiptare, 
që jetojnë sot atje me mbiemrin Arnauti ose El-Albani.

Në Egjipt në fillim të shekullit XX zhvillohej një veprimtari e gjerë e kulturës 
shqiptare, në veçanti në lëmin e publicistikës, ku kishin parë dritën e botimit një 
numër i konsideruar i gazetave dhe revistave në gjuhën shqipe. Vlen të theksohet 
se gazetat si: “Toska”, “Besa”, “Sëpata”, “Shkreptima”, botoheshin vetëm në 
Kairo, por edhe në qytetet e tjera më të vogla të Egjiptit, siç ishte qyteti Fejum, 
që tregon praninë e madhe të shqiptarëve në atë kohë në këtë vend. Po ashtu vlen 
të theksohet se bartës të aktiviteteve kulturore ishin edhe shqiptarët e besimit 
ortodoks. Në Egjipt jetuan dhe vepruan shkrimtarët tanë të mëdhenj Andon Zako 
Çajupi, Filip Shiroka dhe Aleksandër Xhuvani.

 
Shqiptarët e Turqisë
Nuk ka dyshim se numri më i madh i shqiptarëve për shumë kohë është 

shpërngulur në Turqi. Shqiptarët u vendosën në Stamboll, Izmir, Bursë, Manisë, 
Ajdin, Çanakala, Adapazar, Ankara, Kajseria, Qemajl-Pasha, Bafër etj., edhe në 
300 fshatra të Anadollit. Ata e tejkalojnë numrin 1.500.000. Nëse llogaritet shtimi 
i tyre natyror, numri i tyre sot duhej të arrinte në 6.200.000(!). Ndër personalitete të 
rëndësishme të kohës, që kanë jetuar dhe vepruar në Stamboll mund të përmendim 
Pashko Vasë Shkodranin (1825-1892), Abdyl Frashërin (1839-1892) dhe dy 
vëllezërit e tij - Naimin (1846-1900) dhe Samiun (1850-1904), Namik Qemalin 
(1840-1888), shkrimtar i lindur në Tekirda, Abidin Pashë Dinon (1843-1908), 
Ismail Qemalin (1846-1919) si dhe shumë personalitete të tjera.

Shqiptarët e Amerikës
Për nga rëndësia diaspora shqiptare e Amerikës zë një vend të privilegjuar, 

për shkak të rolit që Amerika luan sot në botë. Numri i shqiptarëve të diasporës së 
Amerikës është rritur, sidomos vitet e fundit, megjithëse shifra të sakta nuk ka dhe 
nuk kanë për t’u gjendur kurrë, për arsye se një pjesë e madhe e tyre kanë hyrë me 
pasaporta jugosllave, turke, greke, dhe në statistikat e INS (Zyrës së Imigracionit) 
figurojnë si të tillë. Kjo bën që regjistrimi i shqiptarëve të jetë gati i pamundur 
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në këtë hapësirë. Shumica e shqiptarëve sot janë të përqendruar në Nju-Jork dhe 
mund të thuhet se ai është kryeqendër e diasporës shqiptare në Amerikë, që do të 
thotë se ka zënë vendin e Bostonit. Sot në Nju-Jork ka shkolla shqipe, jeta fetare 
ka marrë hov të madh me ndërtimin e vrullshëm të objekteve fetare të të gjitha 
besimeve, të cilat shërbejnë si vend tubimi dhe edukimi për shqiptarët e diasporës 
në Amerikë. Ato shërbejnë si qendra për edukimin shpirtëror të shqiptarëve, si dhe 
qendra shkollore për mësimin e gjuhës shqipe. Vetëm në qytetin e Nju-Jorkut me 
rrethinë janë ndërtuar disa xhami. Pak vite më parë në Staten Island të Nju-Jorkut 
u hap një ndër xhamitë më të mëdha në SHBA, e cila në të njëjtën kohë shërben 
edhe si qendër shkollore e parë e këtij lloji për shqiptarët e SHBA-së. Në Amerikë 
edhe në të kaluarën, por edhe tashti botohen gazeta e revista të ndryshme, të cilat 
janë mjeti më i mirë për mbajtjen e lidhjeve ndërmjet komunitetit shqiptar në 
Amerikë.

Diaspora në Amerikë kohët e fundit është shumë aktive në sferën e politikës 
amerikane dhe kjo luajti rol tejet të rëndësishëm rreth njohjes së Administratës 
Amerikane dhe opinionit amerikan me Çështjen Shqiptare. Për këtë qëllim në 
SHBA vepron lobi shqiptar i përfaqësuar nga LQSHA (Liga Qytetare Shqiptaro-
Amerikane) nën udhëheqjen e Xhozef Dioguardit, si dhe NAAC me seli në 
Uashington, në krye të së cilës janë Ilir Zherka dhe Afërdita Rakipi; qëllimi i këtyre 
lobeve është komunikimi për së afërmi me Qeverinë Amerikane për Çështjen 
Shqiptare.

 
Shqiptarët në Evropë
Nuk duhet harruar diaspora shqiptare në shtetet e Evropës Perëndimore, e 

vendosur atje në vitet gjashtëdhjetë e shtatëdhjetë të shekullit të kaluar për të gjetur 
punë. Me kalimin e kohës dhe me përkeqësimin e situatës në trojet shqiptare, 
ata morën dhe familjet e tyre. Kjo bëri që ata të mendojnë për një qëndrim më 
të gjatë në ato vende, ndërsa brezi i dytë për qëndrim të përhershëm. Shumica 
e emigrantëve në vendet e Evropës Perëndimore janë nga Kosova, Maqedonia, 
Presheva dhe Mali i Zi. Për këtë arsye vitet e fundit u hapën shkolla të shumta në 
gjuhën shqipe në ato vende, ku shqiptarët ishin më shumë. Por në të njëjtën kohë 
për të ruajtur identitetin fetar u morën shumë iniciativa për hapjen e xhamive, 
nëpër të cilat kryhen obligimet fetare dhe ato shërbejnë si qendra kulturore. Numri 
i këtyre sa vjen e rritet nga viti në vit. Nëpër ato qendra punojnë djem të rinj, 
që kanë kryer fakultete islame nëpër universitete të ndryshme të Botës Islame. 
Përveç njohjes së gjuhës amtare, ata mësojnë edhe gjuhët e vendeve ku jetojnë dhe 
veprojnë, që të jenë në gjendje të komunikojnë me banorët vendës. Qendrat islame 
në këto vende mbajnë lidhje të vazhdueshme me Bashkësitë Islame në Prishtinë, 
Shkup e në Malin e Zi. Numri i saktë i mërgimtarëve tanë në këto vende është 
vështirë të dihet. Supozohet se ai mund të arrijë mbi 400.000 nga të gjitha trevat 
shqiptare.
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 Eksodi i shqiptarëve të Shqipërisë
Në fillim të viteve të nëntëdhjetë të shekullit të kaluar, pas hapjes së Shqipërisë 

ndaj botës, shpërtheu një eksod me përmasa marramendëse i njohur si “eksodi 
i ambasadave”. Rinia shqiptare dëshironte të lëshonte Shqipërinë dhe ta merrte 
botën në sy. Llogaritet se numri i atyre që e lëshuan Shqipërinë dhe emigruan në 
Greqi dhe Itali kalon shifrën prej gjysmë milioni. Kjo tragjedi është një kapitull më 
vete. Ajo që vlen të përmendet është se Qeveria greke dhe Kisha ortodokse greke 
e shfrytëzuan këtë fatkeqësi të popullit shqiptar për konvertimin e shqiptarëve me 
përkatësi islame në krishterim, duke u bërë shantazhe që ata t’i ndërronin emrat 
e tyre me ata grekë, si hap i parë dhe pastaj të bënin pagëzimin në ortodoksë, si 
hap të dytë. Dhënia e lejes së qëndrimit të tyre dhe punësimi i tyre kushtëzohej me 
këtë procedurë. Për pranimin e këtij numri aq të madh refugjatësh në vendin e saj, 
Greqia merrte ndihma të konsiderueshme nga Unioni Evropian. Shqiptarët kryejnë 
punët më të rënda dhe me djersën e tyre ndërtojnë ekonominë greke, ndërsa trajtimi 
nga Qeveria greke është diskriminues. Pagesat janë minimale dhe asnjë ligj nuk 
ekziston për mbrojtjen e shqiptarëve në Greqi.

Të mos flasim për legalizimin e qëndrimit të tyre, ose marrjen e të drejtave, 
që u garantojnë atyre ligjet ndërkombëtare, nënshkruese e të cilave është edhe 
vetë Greqia si anëtare e Bashkësisë Evropiane. Ndërsa, sa i përket të drejtës së 
shkollimit në gjuhën amtare, apo së drejtës së praktikës së besimit islam, ose për 
hapjen e ndonjë programi informativ në gjuhën shqipe, as që mund të flitet.

Pra, ky është realiteti i Diasporës shqiptare në fillim të shekullit njëzet e 
një. Numri i tyre arrin në disa miliona. Është pothuajse gjysma e një populli të 
tërë. Është pjesa e popullit tonë të një gjaku, të një gjuhe, të tre feve që shkojnë 
shumë mirë midis tyre. Duhet theksuar se pjesa më e madhe e diasporës është 
e përkatësisë muslimane, për shkak të vendit të kësaj përkatësie në totalin e 
popullsisë shqiptare. 

  Sa i përket kartës së Muslimanëve të Evropës më lejoni t’ju vë në dijeni se 
Federata e Organizatave Islamike në Evropë (FOIE), ngriti një komision për të 
përgatitur kartën, gjë që fillimisht u diskutua në nivelet e drejtuesve të organizatave. 
Më pas Karta iu paraqit shumë Organizmave Islamikë Evropianë në një seminar 
me të gjithë përfaqësuesit e tyre, ky i mbajtur në Bruksel në Janar 2002. Projekti u 
shpërnda gjerësisht për të përfshirë sa më shumë Organizata Islame, me qëllim që 
të tërhiqeshin komentet dhe sugjerimet e tyre.

Mbasi u miratuan amendamentet, të cilat u përfshinë sipas rregullit ishte gati 
versioni përfundimtar i Kartës. Ajo u nënshkrua prej Organizatave Muslimane nga 
28 shtete evropiane. Që nga ajo kohë, nënshkrimi i Kartës mbetet i hapur për të 
gjitha organizatat që vendosin ta adoptojnë atë. 

Sipas kësaj Karte, pavarësisht nga ndryshimet në origjinën kombëtare të tyre, 
Muslimanët e Evropës kanë vlera dhe parime të përbashkëta. Me qëllim për t’i 
portretizuar këto vlera në Shoqërinë Evropiane, ata duhet të shprehin qartë bindjet 
fetare dhe natyrën e prezencës së tyre në Evropë. 
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Kjo Kartë synon të përcaktojë një numër parimesh në përputhje me mirëkuptimin 
e përgjithshëm të Islamit, brenda kontekstit Evropian dhe të hedhë themelet e një 
bashkëveprimi më të madh pozitiv në shoqëri.

 
Arsyetimi mbi këtë Kartë përfshin:
 

Kontributi i Islamit në Evropën moderne si dhe prezenca e rrënjosur - 
islame, e përfaqësuar nga muslimanët në shumë shtete të Evropës Lindore. 
Gjithashtu vendosja e komuniteteve muslimane në disa vende të Evropës 
Perëndimore ka dëshmuar një zhvendosje nga një prezencë tranzitore të 
migrantëve të huaj në një prani më të përhershme tyre.

Prania e Muslimane në Evropë kërkon një kuadër shtetëror të - 
bazuar mbi drejtësinë, mbi barazinë e të drejtave, mbi respektin ndaj 
ndryshimeve dhe mbi njohjen dhe vlerësimin e Muslimanëve si komunitet 
fetar evropian.

Njëherazi me zgjerimin dhe zhvillimin e Bashkimit Evropian - 
është e nevojshme një bashkëpunim më i madh ndërmjet Muslimanëve të 
Evropës.

Domosdoshmëria për të rritur vlerat e mirëkuptimit reciprok, puna - 
për paqen dhe mirëqenien e shoqërisë, dialog ndërkulturor dhe i moderuar, 
larg tendencave të ekstremizmit dhe të përjashtimit.

Rëndësia e Islamit në botë dhe potenciali i tij shpirtëror, human dhe - 
civilizues kërkojnë rivendosjen e marrëdhënieve me Perëndimin, në veçanti 
me Evropën, me qëllim që të sigurohet drejtësia dhe paqja në botë.

Këto konsiderata kanë udhëhequr Organizatat Muslimane Evropiane që të 
formulojnë këtë Kartë me shpresë për rritjen e rolit të Muslimanëve në dobi të 
Shoqërisë Evropiane dhe në ndihmë të ndërtimit të urave lidhëse me pjesën tjetër 
të botës Muslimane. Për të krijuar një imazh më të qartë të kësaj karte para jush, 
unë do të përpiqem të përmend edhe disa nga nenet e saj.

 
Mbi kuptimin e Islamit
1. Kuptimi ynë mbi Islamin bazohet mbi parimet bazë, të përhershme, që 

rrjedhin nga burimet e mirëfillta të Islamit: Kurani dhe Traditat Profetike (Syneti), 
në kuadër të konsensusit të dijetarëve muslimanë dhe duke marrë në konsideratë 
faktorin kohë si dhe specifikat e realitetit evropian.

2. Shpirti i vërtetë i Islamit bazohet në moderacionin (drejtësinë) sikurse del 
nga Objektivat Universale (Maqasid) të këtij religjioni. Ky moderacion shmang, 
edhe lëshimet, edhe tejkalimin e masës, dhe pajton arsyen me udhëheqjen e 
shenjtë, duke mbajtur parasysh nevojat shpirtërore dhe materiale të njeriut, një 
pikëpamje të ekuilibruar për jetën, e cila afron realitetin e jetës së përtejme me 
punën konstruktive në këtë botë.
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3. Në parimet, rregullat dhe vlerat e tij, Islami mund të strukturohet në tri 
fushat e mëposhtme: Besimi i shprehur në gjashtë shtylla – Besimi në Zot, Engjëjt, 
Librat e shpallur, të dërguarit, Dekreti Hyjnor dhe i Jetës së përtejme; Sheriati 
i shprehur në aktet e Faljeve dhe të bashkëveprimit njerëzor; dhe Kodi Etik, i 
cili hedh themelet për një jetë më të mirë. Këto tri fusha bashkëvepruese janë 
komplementare dhe synojnë të plotësojnë interesat (Maslaha) e njerëzimit dhe të 
shmangin të keqen prej tij.

4. Theksi mbi dimensionin human, fleksibiliteti legjislativ dhe respekti për 
diversitetin dhe diferencat natyrore ndërmjet qenieve njerëzore janë karakteristikat 
e përgjithshme të Islamit.

5. Islami nderon qenien njerëzore. Ky nderim përfshin të gjithë bijtë e Ademit, 
meshkuj e femra, pa dallim. Me virtytin e këtij nderimi, qeniet njerëzore duhet të 
mbrohen nga çdo gjë që është fyerje për dinjitetin e tyre, që është e dëmshme për 
aftësitë e tyre mendore, që dëmton shëndetin e tyre, ose që abuzon me të drejtat në 
shfrytëzimin e dobësive të tyre.

6. Islami e vë theksin në mënyrë të veçantë, në dimensionin social dhe bën 
thirrje për mëshirë, për mbështetje reciproke, për bashkëpunim dhe vëllazëri. Këto 
vlera aplikohen veçanërisht për të drejtat e prindërve, të të afërmve dhe fqinjëve, 
por edhe për të varfrit, për nevojtarët, për të sëmurët, për të moshuarit dhe të tjerët, 
pavarësisht nga raca dhe besimi.

7. Islami bën thirrje për barazi midis burrit dhe gruas në kuadër të dinjitetit 
njerëzor dhe të respektit reciprok dhe këshillon që një jetë e ekuilibruar është ajo në 
të cilën marrëdhëniet midis burrit dhe gruas janë harmonike dhe komplementare. 
Ai hedh poshtë pa mëdyshje të gjithë pikëpamjet dhe veprimet që nënvleftësojnë 
gratë ose i privojnë ato nga të drejtat e tyre legjitime, pavarësisht nga disa 
zakone dhe doke të një pjese të Muslimanëve. Islami më tepër konfirmon rolin e 
domosdoshëm të gruas në shoqëri dhe kundërshton fort shfrytëzimin e grave dhe 
trajtimin e tyre si objekte epshi (kënaqësie).

8. Islami gjykon se familja e bazuar në lidhjet martesore midis një burri e një 
gruaje është mjedisi natyror dhe i domosdoshëm për rritjen dhe edukimin e brezave 
të ardhshëm. Familja është kusht i padiskutueshëm për lumturinë e individit dhe 
për stabilitetin e shoqërisë. Kështu Islami thekson rëndësinë e marrjes së të gjithë 
masave për të forcuar familjen dhe për ta mbrojtur atë nga gjithçka që mund ta 
dobësojë ose ta margjinalizojë rolin e saj.

9. Islami respekton të drejtat e njeriut dhe predikon barazi midis qenieve 
njerëzore; ai hedh poshtë çdo formë të diskriminimit racial dhe bën thirrje për 
lirinë e të gjithëve. Ai dënon detyrimin për fenë dhe lejon lirinë individuale të 
ndërgjegjes. Megjithatë Islami inkurajon faktin që kjo liri duhet të ushtrohet 
në përputhje me vlerat morale, në mënyrë që të mos nëpërkëmbë të drejtat e të 
tjerëve.

10. Islami bën thirrje për njohje, dialog dhe bashkëpunim reciprok ndërmjet  
popujve dhe kombeve për të rritur stabilitetin dhe garantuar paqen në botë. Termi 
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Xhihad, që gjendet në tekstet islame do të thotë të bësh të gjitha përpjekjet për të 
mirën, duke filluar nga reformimi i vetvetes për t’u bërë përhapës të së vërtetës dhe 
të drejtësisë midis njerëzve. Xhihadi, në sensin e luftës shihet si një mjet në duart 
e shtetit sovran, kur i duhet të mbrohet nga ndonjë agresion. Mësimet e Islamit në 
këtë drejtim janë në një linjë me ligjin ndërkombëtar. Bazuar në një kuptim të tillë 
të Xhihadit, Islami dënon dhunën dhe terrorizmin, mbështet kauzat e drejta dhe 
afirmon të drejtat e popujve për t’u mbrojtur me mjete legjitime.

11. Islami kërkon nga Muslimanët, që të jenë të ndershëm dhe të  respektojnë 
angazhimet e premtimet e tyre; të përjashtojnë tradhtinë dhe pabesinë. Islami u 
këshillon Muslimanëve përsosmëri në sjelljen me njerëzit dhe me krijesat e tjera.

12. Duke u pajisur me virtytin e të këshilluarit (Shura) dhe me marrjen parasysh 
të përvojës jetësore në fushat politike, legjislative dhe kushtetuese, Islami afirmon 
parimet e demokracisë bazuar mbi pluralizmin, lirinë e zgjedhjes së institucioneve 
politike dhe ndërrimin paqësor të pushtetit.

13. Islami stimulon qeniet njerëzore për një përdorim të përgjegjshëm të 
natyrës. Kjo kërkon ruajtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e tij nga të gjithë shkaktarët 
e dëmtimit dhe të ndotjes si dhe nga gjithçka që mund të prishë ekuilibrin delikat 
të natyrës.

 
Prezenca Muslimane në Shoqëri
(Parimet e bashkëveprimit midis Muslimanëve)

14. Pavarësisht nga dallimet e tyre etnike e kulturore dhe përfshirjes së tyre në 
shkolla të ndryshme të ligjit e të mendimit Islam, Muslimanët e Evropës përbëjnë 
një entitet fetar në kuadër të parimeve islame, të bashkuar në vëllazëri. Ata 
janë gjithashtu të lidhur me njëri-tjetrin në çdo vend evropian sipas përkatësisë 
kombëtare. Çdo diskriminim në bazë të origjinës etnike është kundër vlerës së 
Islamit që thekson unitetin.

15. Duke marrë në konsideratë parimet bazë të fesë dhe të interesave të tyre të 
përbashkëta, Muslimanëve të Evropës u kërkohet të bashkohen, të bashkëpunojnë 
dhe të koordinojnë përpjekjet e organizatave dhe institucioneve të ndryshme. Kjo 
nuk do të thotë që të mohosh diversitetin natyror që ekziston midis tyre, në  kuadër 
të Islamit të rënë dakord me një konsensus të përgjithshëm.

16. Me përkatësinë e tyre në vendet ku jetojnë dhe me angazhimin ndaj 
kërkesave shtetërore, Muslimanët e Evropës ruajnë lidhjet e tyre me besimtarët 
myslimanë, duke u mbështetur në marrëdhëniet normale që ekzistojnë midis 
anëtarëve të të njëjtit komunitet.

 
Mbi Shtetësinë:
17. Muslimanët e Evropës respektojnë ligjet e vendit ku jetojnë dhe të 

autoriteteve përgjegjës. Kjo nuk duhet t’i pengojë ata nga mbrojtja individuale 
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dhe kolektive e të drejtave të tyre dhe nga shprehja e mendimeve personale mbi 
problemet specifike që kanë të bëjnë me ta si komunitet fetar ose me ndonjë 
problem të përgjithshëm si qytetarë. Kurdoherë që ka një konflikt, qoftë lidhur me 
ligjet, qoftë me çështje specifike të fesë, autoritetet përkatëse duhet të ndërhyjnë 
që të arrijnë në zgjidhje të përshtatshme dhe të suksesshme.

18. Muslimanët e Evropës i përmbahen parimit të ndarjes së shtetit nga feja. 
Kjo do të thotë trajtim i drejtë i të gjitha feve dhe lejimi i besimtarëve, që të 
shprehin besimin e tyre e të praktikojnë ritet e fesë së tyre, edhe si individë, edhe 
si grupe në përputhje me kartat dhe traktatet evropiane e ndërkombëtare mbi të 
drejtat e njeriut. Kështu Muslimanët, si komunitete fetare kanë të drejtë të ngrenë 
xhami, institucione fetare, arsimore e sociale, të praktikojnë fenë e tyre në çështjet 
e përditshme, si në dietë (agjërim), në veshje dhe për nevoja të tjera.  

19. Si qytetarë evropianë, Muslimanët e Evropës e konsiderojnë detyrë të tyre 
punën për të mirën e përgjithshme të shoqërisë. Përpjekja e tyre për të mirën e 
përgjithshme është po aq e rëndësishme sa mbrojtja e të drejtave të tyre. Së fundi, 
një kuptim i mirëfilltë i Islamit kërkon që Muslimanët të jenë qytetarë aktivë dhe 
produktivë, qytetarë të dobishëm për shoqërinë.  

20. Muslimanët e Evropës duhet të integrohen pozitivisht në shoqëri mbi bazën 
e një ekuilibri harmonik midis mbrojtjes së identitetit musliman dhe detyrave 
shtetërore.

Duke u nisur nga sa më lart, jam i mendimit se kjo kartë është me interes edhe 
për diasporën shqiptare dhe është e nevojshme që të merret parasysh nënshkrimi i 
saj nga përfaqësuesit e qendrave muslimane shqiptare kudo në vendet e Evropës, 
pasi diaspora shqiptare ka nevojë edhe për përkrahje të kësaj natyre, ku për të 
krijohen dimensione më të mëdha veprimi për ruajtjen e identitetit të saj dhe 
kultivimin normal të vlerave morale, shpirtërore e kulturore. Në të njëjtën kohë 
ajo ka nevojë t’i mbajë e t’i zhvillojë lidhjet vazhdimisht edhe me trojet shqiptare 
prej nga janë shpërngulur. Ashtu si edhe ne po ashtu kemi nevojë për përkrahjen, 
ndihmat dhe përvojën e tyre të marrë në vite nga vendet ku jetojnë ata.
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Mr. BESA ISMAILI- AHMETI

Gratë muslimane në Kosovë 
dhe integrimi evropian

Muslimanët në Kosovë përbëjnë 99% të popullatës 
së përgjithshme1, prej tyre shumica dërmuese janë 
shqiptarë dhe të tjerët janë boshnjakë, turq, romë, 
ashkali dhe të tjerë. Kultura islame e muslimanëve 
kosovarë daton me shekuj, që nga sundimi osman 

madje edhe më herët2. Shqiptarët janë akomoduar me 
këtë kulturë dhe besim, duke qenë që kultura dhe besimi islam u inkorporuan dhe 
u integruan në identitetin e tërësishëm individual dhe kolektiv të shqiptarëve. 

Sot në identitetin tonë gjenden fare pak  adete, zakone apo praktika çfarëdo 
qofshin, që i takojnë periudhës  ‘paraislame’ tek shqiptarët.

Kosovarët muslimanë i mbijetuan shumë sfidave shoqërore, historike dhe 
ekonomike, por një shkëputje e dhimbshme dhe e dhunshme, me pasoja fatale që e 
fragmentarizoi dhe e çorientoi artificialisht identitetin kosovarë si muslimanë, nga 
e cila me vështirësi po e rimarrim veten, ngjau në periudhën e komunizmit3.

Ndërsa në Bashkimin Evropian muslimanët janë kryesisht emigrantë nga 
ish-kolonitë evropiane4, muslimanët e Kosovës përbëjnë popullatën autoktone 
muslimane në Evropë, së bashku me muslimanët e Shqipërisë, Bosnjës dhe 
Sanxhakut. Gjeografikisht në Evropën Juglindore muslimanët kosovarë gjenden 
jashtë kufijve kulturorë, ekonomikë, socialë dhe politikë të Evropës. Muslimanët 
në Evropë dhe BE përbëjnë popullatën më të varfër ekonomikisht5: shkalla e 
papunësisë është dukshëm më e ulët në krahasim me popujt e shteteve në të cilën 
gjenden. Muslimanët në BE jetojnë në kuadër të skemave për asistencë sociale, 
ndërsa në Kosovë edhe ato u mungojnë. 

Në aspektin politik muslimanët në Evropë manifestojnë të drejtat e tyre në 
kuadër të programit politik të multikulturalizmit dhe respektimit të të drejtave 
individuale dhe asnjëherë kolektive. Në Kosovë kompaktësia demografike dhe 
autoktonia kulturore ka bërë që respektimi i të drejtave fetare të jetë në kallëpin 
kolektiv dhe çdo ndryshim tjetër nga kjo kornizë të perceptohet si e huaj. Shkalla e 
diskriminimit të muslimaneve është alarmante. Media luan një rol të rëndësishëm 
1 Raporti i OKB-së i Programit Zhvillimor Njerëzor 2002.
2 Nexhat Ibrahimi: “Kontaktet e para të Islamit me popujt e Ballkanit në periudhën paraosmane”, 
Shkup 1997.
3 Rexhep Qosja, http://www.korrieri.com/index.php?k=1&i=26462
4 Raporti  http://fra.europa.eu/fra/material/pub/muslim/Manifestations_EN.pdf
5 Ibid.



49

në përhapjen e  Islamofobisë6 si në Bashkimin  Evropian, po ashtu edhe për 
komunitetin kosovar. Derisa mediat evropiane i paraqesin muslimanët si armiq 
të brendshëm, mediat në Kosovë mundohen që të shlyjnë çdo atribut islam dhe 
t’i atakojnë ato për ti tëhuajzuar ato dhe  paraqitur si kërcënim potencial për vetë 
proceset integruese evropiane. 

Në anën tjetër proceset  e integrimit brenda BE-së dhe për në BE për 
muslimanët janë të vështira, të paarritshme, të paqarta dhe shumë të shtrenjta.  
Integrimi për shumë qarqe sot në Evropë nënkupton asimilimin dhe shkrirjen e 
tipareve dalluese të grupeve pakicë në ato shumicë, përkatësisht të emigrantëve në 
grupet nacionale të shteteve përkatëse. Prandaj identitetin e pashpërbëshëm islam 
disa e konsiderojnë refuzim ndaj integrimeve dhe kolonizim të vendeve të tyre7.

E përbashkëta e të gjitha raporteve për diskriminim ndaj muslimanëve është 
konstatimi që rreth 70%  e të gjitha diskriminimeve dhe abuzimeve kanë të bëjnë 
me gratë muslimane: të drejtat e tyre për  manifestimin e lirive dhe bindjeve fetare 
për të mbajtur veshjen islame, të drejtat në arsim, punësim dhe qasje në shërbimet 
publike8.

Qëndrimet e shteteve të BE-së ndaj grave muslimane ndryshojnë nga të qenit 
refuzues si Franca9 deri tek ai pranues si Suedia10.

Kosova synon të aderojë në strukturat e BE-së dhe mundohet të kopjojë 
qëndrimin e BE-së ndaj grave me shami. Por derisa ky pozicionim i shteteve të BE-
së është i bazuar në kushtetutë dhe legjislacion11, në Kosovë pozicionimet bëhen 
ad hoc, në mënyrë shumë subjektive, të pamendueshme dhe krejtësisht joligjore.

Dukshmëria publike e Islamit në Evropë dhe në Kosovë                                                                                                        

Në disa shtete të BE-së Feja Islame është e njohur zyrtarisht, ndërsa në 
shumicën prej tyre akoma nuk njihet, si p.sh., në Francë. Në Kosovë Feja Islame 
është fe e shumicës së popullatës së Kosovës. Sido që të jetë kudo sot mund të 
vërehet një dukshmëri publike e Islamit, si në Evropë ashtu edhe në Kosovë. Islami 
po lëviz, si në kohë ashtu edhe në hapësirë në nivele të ndryshme. Pozitën e gruas 
në BE e fuqizojnë shumë ligje dhe konventa ndërkombëtare12 në fuqi, nga të cilat 
dalin edhe shumë struktura monitoruese dhe vigjiluese në kuadër të të cilave edhe 

6 Ibid.
7 Eurabia, The Euro Arab Axis, Bat Ye’or, Amazone, 2005.
8 Raporti http://fra.europa.eu/fra/material/pub/muslim/Manifestations_EN.pdf
9 Ligji francez për Arsim - Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en applica-
tion du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 
religieuse dans les écoles, collèges et lycées.
10 Islami në Suedi,  http://www.islamawareness.net/Europe/Sweden/sweden.html
11 Ligji francez për Arsim...
12 CEDAW –Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, 1979. 
ECHR – Karta Europiane për të Drejtat e Njeriut, 1950. ICCPR – Konventa Ndërkombëtare për të 
Drejtat Civile dhe Politike, 1976.
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gruaja muslimane mundohet që të zërë hapësirën e saj. 
Gratë myslimane në shumë shtete të BE-së ngelin me të drejta të cunguara për 

sa i përket mundësive të barabarta në arsim, ekonomi dhe politikë, por gjithsesi 
më të përparuara sesa në Kosovë. Mbajtja e shamisë konsiderohet si hendikap në 
punë, prandaj shpesh edhe anashkalohet. Me gjithë faktin që bartësit e fesë në jetën 
publike në Kosovë janë institucionet fetare, si kudo tjetër edhe në Kosovë vërehet 
një tendencë e zbatimit të Islamit përmes përpjekjeve individuale për afirmim. 
Këto përpjekje vijnë nga individët që mundohen të rindërtojnë lidhjet e shkëputura 
dhunshëm me fenë dhe praktikat e saj nga komunizmi, si dhe nga ata që e gjejnë 
veten e tyre në Fenë Islame përmes studimeve dhe hulumtimeve. Përpjekjet e 
tyre vihen në brazdë përmes organizimeve dhe aktiviteteve në shoqërinë civile, 
strukturat e BIK-ut madje edhe partitë politike, që mundohen të sajojnë dhe 
eliminojnë format më të çuditshme të diskriminimit ndaj myslimaneve nga ata që 
pretendojnë të tëhuajsojnë pjesëtarët e bashkësisë së vet etnike dhe fetare, apo të 
projektojnë mjedise kulturore dhe politike false për gjoja përmbushjen e ambicieve 
politike dhe patriotike.  

Zëri i artikuluar i grave myslimane në Evropë dëgjohet edhe në Kosovë...

Në BE janë krijuar struktura për luftimin e diskriminimit13. Për pesë apo 
gjashtë vitet e fundit në BE është bërë shumë, por jo edhe mjaftueshëm në luftimin 
e të gjitha formave të diskriminimit. Në Vjenë është themeluar Qendra Evropiane 
për Monitorimin e Racizmit dhe Ksenofobisë. Që nga qershori 2000 është vënë në 
fuqi një pako ligjesh kundër diskriminimit e shoqëruar me një plan veprimi 100 
milion eurosh14. 

Gruaja myslimane po identifikohet si protagonist kryesor në debatet që 
zhvillohen për kombinimin dhe bashkëjetesën e dy kulturave, duke respektuar 
parimet dhe vlerat demokratike.

Në këtë aspekt janë Gjykatat në Evropë dhe Gjykata  Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut15, që kanë luajtur dhe po luajnë një rol të rëndësishëm në riafirmimin e 
të drejtave dhe lirive fetare, kompensimin e dëmeve dhe rikuperimin intelektual të 
myslimaneve të devotshme. 

13 Anna Diamantopoulou, Komisionerja Evropiane për Punësim dhe Çështje Sociale, intervistë, 
Bruksel, 8 mars 2002.
14 Ibid.
15 Gjykata e Lartë e Gjermanisë lejon mbajtjen e shamisë për mësuesen: http://www.dw-world.
de/dw/article/0,,978043,00.html, Gjykata e Apelit, Britani http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
england/beds/bucks/herts/4310545.htm
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Por në Kosovë nuk ekziston mundësia e ankesës në Gjykatën Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut dhe Gjykatat në Kosovë....

Mandati i UNMIK-ut në Kosovë është mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të 
Njeriut16. Në kuadër të strukturave të UNMIK-ut, Misioni i OSBE-së në Kosovë 
është ajo organizatë, e cila mban përgjegjësinë kryesore për monitorimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Organi më i rëndësishëm i themeluar 
nga UNMIK-u për të drejtat e njeriut është Institucioni i Ombudspersonit. 

Zyra e Ombudspersonit në Kosovë është themeluar në qershor të vitit 2000, 
mandati i së cilës është mbrojtja dhe promovimi i të drejtave dhe lirive themelore 
sipas standardeve ndërkombëtare në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
(ECHR)  dhe protokolleve të saj dhe Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat 
Civile dhe Politike (ICCPR)17. Ombudspersoni është kompetent për të ‘pranuar 
dhe hulumtuar ankesat kundër çdo personi apo subjekti, që kanë të bëjnë me 
shkeljet e të drejtave të njeriut dhe veprimet që përbëjnë keqpërdorim të autoritetit 
nga administrata e përkohshme civile apo institucion tjetër qendror apo lokal’.  
Sanksioni më i lartë i Ombudspersonit është që të tërheqi vërejtjen PSSP-së lidhur 
me çështjet dhe të bëjë deklarata publike mbi ato çështje. 18

Standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut janë drejtpërsëdrejti të 
zbatueshme në sistemin ligjor të Kosovës sipas Rregullores së UNMIK-ut 2000/59. 
Zbatimi i të drejtave të njeriut  konfirmohet edhe me Kornizën Kushtetuese të 
Kosovës19. 

Nga institucionet vendore, që kanë bërë përpjekje për restaurimin e këtyre të 
drejtave do të veçoja  Bordin e Pavarur Mbikëqyrës dhe Këshillin për Mbrojtjen e 
të Drejtave dhe Lirive të Njeriut.

Shumë shkolla kanë ndaluar nxënëset që të vijojnë mësimin me shami20 dhe 
është  Ombudspersoni institucioni, i cili ka reaguar në favor të nxënëseve dhe ka 
tërhequr vërejtjen për shkeljet e kryera. Ombudspersoni u ka shkruar, edhe PSSP-
së, edhe Ministrit të Arsimit dhe ka tërhequr vërejtjen për shkelje të tilla edhe në 
të ardhmen21. 

Zëvendës PSSP- Rosin në një takim me BIK gjithashtu ka ofruar garancitë e 
veta për mos-largimin e nxënëseve me shami22.

Zyrtarë të caktuar të IPVQ-ve kanë shfrytëzuar zbrazëtirën ligjore dhe ndonëse 

16 Rregullorja e UNMIK-ut  2000/59 mbi Ligjin e Zbatueshëm në Kosovë
17 Zyra e Ombudspersonit  http://www.ombudspersonkosovo.org/
18 Mandati i Ombudspersonit http://www.ombudspersonkosovo.org/?cid=2,54
19 Rregullorja e UNMIK-ut 2001/9, Neni 3.2.
20 Rasti i nxënëses në SHM ‘Sami Frashëri’,Prishtinë; rasti i nxënëseve në SHM, Skënderaj etj.
21 Në qershor të vitit 2004, Institucioni i Ombudspersonit ka lëshuar një raport special i cili ka të 
bëjë me të drejtën e nxënësve për bartjen e simboleve fetare siç janë shamitë e kokës nëpër shkolla. 
Raporti special mund të shihet në faqen e interneti të Institucionit të Ombudspersonit në www.
ombudspersonkosovo.org (nën “Raportet Speciale”, 2004).
22 www.bashkesiaislame.net
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vërejtjet për shkeljet janë dhënë nga instancat më të larta ekzekutive dhe juridike 
të Kosovës, ato shpesh kanë mbetur ose pjesërisht të zbatuara ose të injoruara, apo 
edhe të refuzuara plotësisht!

Drejtoritë Komunale për Arsim mbeten  instancat më të ulëta organizative, 
të cilat përveç shkeljeve flagrante që kanë kryer nuk kanë  respektuar vërejtjet 
dhe vendimet që kanë dalë nga zyra e Kryeministrisë, PSSP-së, Bordi i Pavarur 
Mbikëqyrës  dhe Ombudspersonit. 

Ndonëse Ombudspersoni ia ka dalë të kthejë në mësim shumë prej nxënëseve 
myslimane, ai ka dështuar plotësisht në kthimin e të drejtave të punës për gratë 
myslimane që mbajnë shami. Qefsere Fazliu është një tjetër shembull tipik i 
shkeljeve të të gjitha të drejtave dhe lirive të grave nga veprimi apo mosveprimi i 
institucioneve ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë, në respektimin e të drejtave 
dhe lirive fetare dhe të punës, si dhe të barazisë gjinore23.

Një tjetër praktikë shqetësuese është mosrespektimi i procedurave të rekrutimit, 
ku femrat me shami përkundër përparësive që zotërojnë anashkalohen dhe nuk 
fitojnë vendet e tyre të punës24.

Shumë shkelje dhe diskriminime mbeten të heshtura. Ndonëse më rrallë edhe 
riparimet e këtyre diskriminimeve gjithashtu mbeten të heshtura për të mos lënë 
shans për ndonjë precedent në Kosovë.

Veprimi apo mosveprimi i IPVQ-UNMIK-ut dhe autoriteteve të tjera në Kosovë, 
të cilat dështojnë në respektimin dhe zbatimin e  ligjit për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut në Kosovë, nuk mund të përcillen në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut25. Fuqizimi i implementimit të ligjeve mbetet detyrë e misionit të ardhshëm 
të BE-së në Kosovë. Përkundër përpjekjeve të Vatikanit dhe premtimeve të Angela 
Merkel që i bëri Papës  për të futur referenca për Krishterimin në Kushtetutën e 
Evropës kjo nuk është realizuar26. Kushtetuta (akoma në pritje për t’u aprovuar) e 

23 Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës më 24 korrik 2006 i ka detyruar autoritetet përgjegjëse 
të Komunës së Prishtinës që brenda 15 ditësh t’ia realizojë të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e 
punës, si mësuese në fshatin Busi të Prishtinës. Komisioni i KPMK-së ka konstatuar se mbajtja e 
shamisë nuk konsiderohet shkelje e Ligjit për Arsim Fillor dhe të Mesëm në Kosovë, i cili ishte 
njëri prej arsyetimeve të autoriteteve komunale të Prishtinës për ta larguar nga puna mësuesen. Por 
mësuesja akoma nuk është kthyer në punë...
24 Sejhane Gashi   http://drejtësia.blogspot.com/2007/09/shamia-m-pengoi-t-punsohem-n-arsim.
html
25 Ngaqë për t’u pranuar një ankesë në këtë gjykatë duhen plotësuar këto kushte: të parashtrohet 
nga personi i autorizuar; - të ketë të bëjë me çështjen që parashihet në konventë; - të ketë të bëjë 
me jurisdiksionin për të cilin shtrihet konventa; - të parashtrohet pas shterjes së tëe gjitha mjeteve 
juridike të brendshme dhe kjo 6 muaj pas shterjes së mjetit të fundit të brendshëm. Liria e shpre-
hjes, mendimit, e ndërgjegjes dhe e religjionit apo neni 9 dhe 10 dhe Liria në Arsim. Në asnjë 
nga rastet në Kosovë nuk është bërë shterja e mjeteve juridike për shkak të moszbatimit të vetë 
ECHR-Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nga Gjykatat e Kosovës dhe mos-efikasitetit 
të implementimit të vendimeve të gjykatave.
26 Merkel Backs more Christian EU Consitution,   http://www.guardian.co.uk/eu/
story/0,,1860140,00.html
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përcakton  Evropën vend me vlera demokratike, mundësi të barabarta dhe sundim 
të ligjit27. Me të përkufizuar Union i qytetarëve të saj, edhe Islami dhe myslimanët 
presin që një ditë të mos ndjehen të huaj, por të ndjehen ‘si në shtëpinë e tyre’ për 
sa kohë që shqiptarët do të mbesin tek porta, duke pritur lejehyrjen për një jetë më 
të mirë. Nga të gjithë më së shumti do t’i gëzohen myslimanet e reja  ...

Integrimi në Evropë pritet nga myslimanet që praktikojnë besimin e tyre në 
tërësi si dritë në fund të tunelit...

Ato shpresojnë dhe presin që në një të ardhme të afërt në Kosovë të ketë 
sundim të ligjit dhe respektim të plotë dhe pa dallim të të drejtave të njeriut. 
Presin që përmes Misionit të BE-së, që pritet të vendoset së shpejti në Kosovë, 
të përshpejtohet me implementimin e legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar dhe 
të plotësohen zbrazëtirat ligjore dhe hierarkike organizative për të respektuar të 
drejtat në arsim, punësim etj. Presin që të mos ngelë zbatimi/moszbatimi i ligjit 
në duar të tekave  të individëve të papërgjegjshëm dhe të dëmshëm. Presin që të 
fuqizohen më shumë ekonomikisht. Presin të kenë qasje në programet zhvillimore 
të BE-së. Presin që BE të hedhë poshtë të gjitha  paragjykimet dhe rrenat sipas 
të cilave të qenit myslimane e devotshme është gjë e urryer nga Evropa, dhe e 
rrezikshme për Kosovën, përkundrazi! Në vend të diskriminimit, shkeljes së të 
drejtave të tyre, enklavizimit dhe robërimit të tyre, ato presin që t’u jepet shansi 
që të  dëshmohen si qytetare moderne dhe me vlerë e me kapitale të dyfishta, si 
qytetare të Kosovës/Evropës dhe myslimane të devotshme! Insha-Allah!

27 Kushtetuta e BE-së, Preambula , 29 tetor 2004 Bruksel.
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Mr. BASHKIM ALIU

Mësim-besimi në procesin 
mësimor dhe roli i tij në integrim

Çështja e integrimeve evropiane, pa mëdyshje është 
një nga temat kyçe në nivele të ndryshme intelektuale, 
politike, diplomatike, popullore, por edhe fetare. Çështja 
e integrimit te shqiptarët, s’do mend se ka përfshirë 
hapësirën më të madhe të preоkupimit të politikanëve, 
akademikëve dhe qarqeve tjera në shoqërinë shqiptare. 
Është e dukshme se disa palë integrimin evropian e shohin 
si “tokën e premtuar”, që do t’i shpëtojë nga gjendja e 
rëndë ekonomike dhe do të hapë përpara shqiptarëve 

perspektiva të reja, çdo herë kjo duke aluduar në planin ekonomik. Por disa të 
tjerë këtë nuk e bëjnë të nisur nga motive ekonomike dhe sociale, por shkojnë më 
larg duke vënë raporte të nxehta komunikimi me historinë dhe të kaluarën e këtij 
populli, ashtu që prioritet të axhendës së tyre kanë vënë integrimin për të treguar 
se ky popull i takon prejardhjes evropiano-perëndimore e jo  asaj lindore.

Trendet aktuale botërore flasin qartë se integrimi paraqet një realitet të 
pamohueshëm dhe një përcaktim parimor si dhe një prioritet të shoqërive 
bashkëkohore dhe filozofisë politike të qarqeve vendimmarrëse, si në planin 
kombëtar, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Këto janë politika globale të 
shtigjeve të promovimit të vlerave dhe forcave me orientime prointegrative 
dhe margjinalizimit të elementeve me orientime dezintegruese dhe frymë 
izolacioniste.

Në këtë prizëm duhet të shikojmë edhe integrimin e muslimanëve në shoqëritë 
ku jetojnë, në veçanti në kontinentin e Evropës, gjegjësisht në vendet e Bashkimit 
Evropian, duke marrë parasysh praninë e tyre të konsiderueshme në këto vende dhe 
ndikimin gjithnjë e më të theksuar të vendeve të BE-së në arenën ndërkombëtare, 
si në planin ekonomik, po ashtu edhe në atë politik, social, kulturor etj.

Nocioni integrim

Përkitazi me nocionin “integrim” apo “integrim evropian” nuk është dhënë 
ndonjë përkufizim i caktuar unik, por përkufizimet e njohësve të këtij lëmi 
ndryshojnë varësisht sipas lëmit në të cilin diskutohet çështja e integrimit, 
gjegjësisht, a bëhet fjalë për integrim ekonomik, politik, kulturor etj.
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Për këtë në vazhdim do të mundohemi ta përafrojmë këtë nocion, për ta kuptuar 
më mirë edhe çështjen e integrimit të muslimanëve.

Në fjalorin e Gjuhës së sotme shqipe,  folja “integroj” është sqaruar si vijon: 
“Lidh pjesët ose anët e diçkaje në një të tërë, si pjesë përbërëse e të pandarë të 
saj”.1

Nisur nga kompleksiviteti i përkufizimit të nocionit “integrim” apo “integrim 
evropian”,  mund të thuhet se e shikuar në përgjithësi, bazament i integrimit është 
krijimi i lidhjeve më të ngushta kulturore, ekonomike dhe politike në mes shteteve, 
gjegjësisht “Integrimi Evropian” është “nocion, i cili nënkupton ndërtimin e 
unitetit në mes shteteve dhe popujve evropianë. Në BE, ky nocion është shprehje 
e bashkimit të resurseve nacionale të shteteve dhe marrje e një vargu vendimesh 
në mënyrë kolektive”. 2

Sipas Michael Hodges: integrimi është “krijimi i sistemeve të reja politike, 
nga ato sisteme që deri tashti kanë qenë të ndara”. 3

Sipas Blerim Rekës, ekspert i të drejtës evropiane, me nocionin integrim 
rajonal nënkuptohet lidhja e dy a më shumë shteteve të një rajoni të caktuar në një 
formë institucionale.4

Integrimi i muslimanëve

Pas asaj që përmendëm për nocionin “integrim”, mund të konstatojmë se edhe 
për integrimin e muslimanëve nuk ka ndonji përkufizim përmbledhës të caktuar, por 
si zakonisht përmes përkufizimeve përkitazi me nocionin “integrim”, përshkruhet 
procesi i integrimit duke u nënvizuar disa veçori kryesore të tij.

Kështu, integrimi i muslimanëve në BE, nënkupton inkuadrimin aktiv të 
muslimanëve në jetën shoqërore, politike, ekonomike etj., si dhe institucionet 
evropiane, duke i konsideruar këto institucione të tyre dhe si të tilla duhet të 
mirëmbahen dhe zhvillohen me frymën e multikulturalizmit.

Në këtë mënyrë ata do të tregojnë se i takojnë asaj shoqërie dhe ajo u takon 
atyre dhe se ata nuk kanë vend tjetër ku të jetojnë dhe të kontribuojnë aktivisht. 
Ata nuk do të izolohen prej shoqërisë dhe nuk do të jenë larg rrjedhave shoqërore, 
nuk do të jenë të mbyllur në kornizat e të drejtave dhe veprimtarisë fetare, por do 
të lënë gjurmë në zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë evropiane.5 

E thënë shkurt, integrimi i muslimanëve aludon në përpjekjet e muslimanëve 
për të ndikuar në segmente të ndryshme të realitetit evropian, duke vënë theks në 
atë që është e lidhur për ata si bashkësi fetare, gjegjësisht realizimin e të drejtave 

1 Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, fq. 724.
2 Душан Бојчев, Европска Унија Лексикон, стр.79.
3 Michael Hodges, ‘Introduction’, in Europian Integration, pg.13.
4 Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime Evropiane, fq. 41.
5 Hosam Shaker, Muslims of Europe and their Political Participation, pg. 17-18.
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dhe lirive të tyre kulturore.6

Integrimi si proces shtrihet në fusha të shumta të veprimtarisë njerëzore dhe 
në kornizat e tij teorike përfshin shumë pika, të cilat e kulturojnë demokratikisht 
anëtarin e kësaj prejardhjeje dhe e përgatit atë që të përshtatet me liberalizmin 
që kultivon shoqëria perëndimore. Një nga komponentet e rëndësishme, që e 
kompletojnë tablonë demokratike evropiane është edhe liria dhe e drejta e mësimit 
të fesë në institucionet zyrtare arsimore, gjegjësisht në shkollat shtetërore.

Shoqëria shqiptare që synon të integrohet në Evropë, çështjen e mësim besimit 
në shkollat zyrtare nuk e ka në frymën e prejardhjes politike ku synon të integrohet. 
Mësim-besimi nuk është i trupëzuar në sistemin arsimor të shtetit në të gjitha trojet 
shqiptare, me përjashtim të shqiptarëve të Preshevës, të cilët e kanë mësim-besimin 
në shkolla si rezultat i zbatimit të mësim-besimit nga ana e shtetit serb, në kufijtë 
e të cilit aktualisht gjinden shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Po 
ashtu edhe në Maqedoni, si rezultat i prirjeve pro-ortodokse të qeverisë aktuale, që 
vitin e kaluar u miratua ligji për zbatimin e mësim-besimit në shkolla, që duhet të 
fillojë në vitin e ardhshëm akademik. Në vitin 2002 mësim-besimi u fut në shkolla 
vetëm në mënyrë eksperimentale.

Është më se e vërtetë, që në shoqërinë shqiptare hasen qëndrime pro et contra 
përkitazi me futjen e mësim-besimit në shkolla, varësisht prej background-it 
ideologjik. Këtu nuk synojmë të përpunojmë imtësisht qëndrimet pro et contra, 
sepse karshi zbatimit të mësimit-besimit në shtetet e BE-së, ku shoqëria shqiptare 
e synon integrimin, gjykoj se kjo polemikë humb në peshë. Së këndejmi, mendoj 
se futja e mësim-besimit në shkolla në shoqërinë shqiptare do të ndikojë pozitivisht 
në trendet integruese në disa segmente:

-Në atë konstitucional: Kushtetuta e shtetit shqiptar do të përshtatej me 
kushtetutat e tjera të vendeve evropiane, që e zbatojnë mësim-besimin në shkolla, 
si dhe me konventat e shumta evropiane, që mbrojnë të drejtën e fesë dhe mësimit 
të fesë. Ndërkaq një nga format e realizimit të kësaj të drejte është edhe mësimi i 
fesë në shkolla. Për këtë, në vazhdim do të nënvizojmë nenet, të cilët e garantojnë 
të drejtën e mësimit të fesë në konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, 
gjegjësisht në Deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe në 
disa dokumenta të Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut.

Në nenin 5 b), pika 2, të Konventës për luftën kundër diskriminimit në fushën e 
arsimit7, thuhet: “b) Se duhet të respektohet liria e prindërve si dhe në rastin e duhur 
ajo e kujdestarëve të ligjshëm 2. të bëjnë që të sigurohet arsimi fetar dhe moral i 
fëmijëve konform bindjeve të tyre, sipas rregullave që përmban legjislacioni i çdo 
shteti. Po ashtu asnjë individ dhe asnjë grup nuk duhet të detyrohen të pajisen me 
një arsim fetar që nuk pajtohet me bindjet e tyre.”

6 Ibid, pg. 222.
7 Kjo konventë është miratuar nga Konferenca e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bash-
kuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën, më 14 dhjetor 1960.
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Në nenin 1 pika 1 të Deklaratës për eliminimin e të gjitha formave të intolerancës 
dhe të diskriminimit, që mbështeten në fenë ose bindjen8, thuhet: “1. Çdo njeri ka 
të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes dhe të fesë. Kjo e drejtë parakupton 
për të pasur një fe ose çdo besim që e zgjedh vetë, si dhe lirinë për të manifestuar 
fenë ose besimin, individualisht ose bashkarisht, si në publik ashtu edhe privatisht, 
përmes kultit dhe kryerjes së riteve, praktikave dhe mësimdhënies.”

Në nenin 5 pika 2 thuhet: ”Çdo fëmijë gëzon të drejtën të përfitojë në lëmin 
e fesë, ose të besimit një arsim që përputhet me dëshirën e prindërve, ose sipas 
rastit të kujdestarëve të tij të ligjshëm. Ai nuk mund të detyrohet të marrë një 
arsim që lidhet me një fe, ose një besim kundër dëshirës së prindërve të tij, ose të 
kujdestarëve të tij të ligjshëm, por interesi i fëmijës është parim drejtues”.

Në nenin 9- Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, pika 1 e Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut9 thuhet: “1. Secili ka të drejtën e lirisë së mendimit, 
të ndërgjegjes dhe të fesë; kjo e drejtë nënkupton lirinë për të ndryshuar fenë ose 
bindjet, si dhe lirinë për të shfaqur fenë e vet ose bindjet qoftë individualisht, qoftë 
së bashku me të tjerë, publikisht ose privatisht nëpërmjet kultit, arsimit, praktikave 
dhe kryerjes së riteve”.

Në nenin 12 pika 1 të Konventës Kuadër për mbrojtjen e pakicave kombëtare10, 
thuhet: “1. Palët, kur është e nevojshme do të marrin masa në fushën e arsimit dhe 
të studimeve për të nxitur njohjen e kulturës, historisë, gjuhës dhe besimit fetar të 
pakicave kombëtare të tyre si dhe të shumicës”.

Në pikën (32.3) të Dokumentit të Mbledhjes së Kopenhagenit të Konferencës 
mbi dimensionin njerëzor të KSBE11, thuhet se personat që u përkasin minoriteteve 
kombëtare, në mënyrë të veçantë kanë të drejtë: “të predikojnë e të praktikojnë fenë 
e vet, përfshirë këtu mundësinë për të siguruar, për të pasur dhe për të përdorur 
objekte fetare, si dhe të japin një arsim fetar në gjuhën e tyre amtare”.

Në nenin 2- E drejta në edukim, të protokollit No. 112 të Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore thuhet: “Asnjë personi nuk do t’i 
mohohet e drejta në edukim. Në ushtrimin e çfarëdo funksioneve që ai merr në 
lidhje me edukimin dhe me mësimin, shteti do të respektojë të drejtën e prindërve 
të sigurojnë një edukim dhe mësim të tillë në konformitet me bindjet e tyre fetare 

8 Kjo deklaratë është shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 25 nën-
tor 1981 (Rezoluta 36/55).
9 Kjo konventë është nënshkruar në Romë më 4 nëntor 1950; hyri në fuqi më 3 shtator 1953. Shih: 
Mark W. Janis dhe të tjerë, E drejta evropiane e të drejtave të njeriut, fq.17; Arben Puto, Konventa 
Evropiane për të drejtat e njeriut në përqasje me Kushtetutën e Shqipërisë, fq. 55.
10 Kjo konventë u miratua nga Këshilli i Evropës më 10 nëntor 1994. Shih: Љубомир 
Фрчкоски, Меѓународно право за правата на човекот, стр.331; Florence Benoit-Ro-
hmer, Çështja e minoriteteve në Evropë, fq. 142.
11 Dokumenti është miratuar në Kopenhagen, në 29 qershor 1990. Shih: Florence Benoit-Rohmer, 
Çështja e minoriteteve në Evropë, fq. 88.
12 Protokolli u miratua më 20 mars 1952. Shih: Mark W. Janis, E drejta evropiane e të drejtave të 
njeriut, fq. 599.
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dhe filozofike”. Për sa u përket shteteve evropiane, në mënyrë telegrafike do të 
përmendim disa shtete duke e treguar edhe statusin e mësim-besimit në to.

Kështu në Austri, futja e mësim-besimit u është mundësuar të gjitha bashkësive 
fetare.

Në Gjermani kushtetuta garanton mësim-besimin nëpër shkollat shtetërore si 
lëndë normale.

Në Angli mësim-besimi është pjesë e planit arsimor.
Në Spanjë mësim-besimi është lëndë zgjedhëse në shkollat shtetërore. Kemi 

parasysh se këtu është lëndë katolike.
Në Greqi mësim-besimi është i detyruar për nxënësit, të cilët deklarohen 

ortodoksë.
Në Poloni mësim-besimi katolik është pjesë zyrtare e planit mësimor.
Në Kroaci mësim-besimi është lëndë e detyrueshme në të gjitha shkollat kroate 

etj.

-Në segmentin moral dhe shoqëror: Mësim-besimi duke marrë parasysh 
platformën morale dhe të sjelljes së mirë, që kanë fetë do të ndikojë pozitivisht në 
ndërtimin e shëndoshë, tolerant, komunikues, respektues të tjetrit, kozmopolit etj.

Është fakt i pamohueshëm, se njeriu dhe shoqëritë bashkëkohore vuajnë nga 
shumë probleme, të cilat janë paraqitur, si rezultat i përhapjes së një vargu dukurish 
negative në shoqëri. 

Njeriu i sotëm gjindet para sfidave të rrezikshme dhe ballafaqohet me kriza të 
thella, të cilat nuk kanë qenë në periudhat e mëhershme. Sot, duke mos llogaritur 
qytetet e mëdha, madje edhe nëpër fshatra ndeshemi me narkomanë, trafikues 
njerëzish, kriminelë, prostituta, homoseksualë, vetëvrasje, pornografi, kriminelë 
të mitur etj.

Po ashtu kemi edhe një rënie të dukshme të respektit ndërmjet njerëzve, prishje 
të raporteve ndërnjerëzore, lëkundje të familjes, neglizhim të detyrimeve morale 
ndaj prindërve dhe mësimdhënësve etj. Me një fjalë, ballafaqohemi me rënie të 
vlerave të vërteta dhe me promovimin e antivlerave. Në këtë drejtim sociologu 
kosovar Dr. Ismail Hasani thotë: “Religjioni si fenomen i ndërlikuar shoqëror 
është i aftë t’i përballojë sfidat e kohës moderne dhe paraqitjet me tendenca të 
relativizimit. Në situatat e dështimit të mekanizmave të ndryshëm shoqërorë, 
paraqiten paqartësi për të dalë nga situatat konfuze, religjioni vjen në shprehje 
duke afirmuar vizione jashtë-natyrore. Me këtë ai arrin të mobilizojë njerëzit për 
t’i tejkaluar vështirësitë”.13

Për këtë arsye duke marrë parasysh ndikimin e fesë në jetën e njeriut dhe në 
shoqëri, shtrohet nevoja e inkorporimit të mësimit të fesë në sistemin arsimor.

“Shumë teoricienë të religjionit, në veçanti ithtarët e drejtimit funksionalist, 
mendojnë se religjioni ka funksion kyç në integrimin, lidhjen dhe unitetin 

13 Vetëdija fetare dhe kombëtare tek shqiptarët, fq. 84.



59

ideologjik të vetë shoqërisë globale, apo bashkësisë shoqërore-politike… Kështu 
sipas funksionalistëve, përfaqësuesi më i dalluar i të cilëve është Emil Durkhajmi, 
edhe feja ka funksion pozitiv shoqëror-integrues, ashtu që disa forma të religjionit 
(bile, edhe në kohën e revolucionit francez, në formë të “kultit të arsyes”), janë 
faktori më i mirë dhe i pazëvendësueshëm i integrimit shoqëror”14. Po ashtu për 
Herbergun, funksioni integrativ është karakteristikë qenësore e religjionit.15

Në shoqëritë multikulturore dhe multinacionale, mësimi i fesë është më 
se i nevojshëm, sepse mësimi thelbësor i fesë është besimi në Zotin, që është 
Krijues i çdo njeriu. Pra, të gjithë njerëzit janë krijesa të Zotit dhe si të tillë janë 
të barabartë.

Bindja e këtillë do të ndikojë që pjestarët e etniteteve të ndryshme t’i njohin 
dhe respektojnë veçoritë e tjetrit, pjestarët e religjioneve të ndryshme të kultivojnë 
klimë tolerante, në këtë mënyrë do të ndërtohet shoqëri multikulturore16.

-Në segmentin e politikës ndërkombëtare: S’do mend që njeriu i mileniumit 
të ri u ballafaqua me slogane të zhurmshme dhe ndarje anakronike, si: “lufta kundër 
terrorizmit global”, “ekstrem dhe të matur”, “boshti i së keqes”, “ekstremizëm 
fetar” etj.

Është shumë dukshme që sloganeve të këtilla është përpjekur t’u jepet çertifikim 
fetar dhe të tregohet feja si faktor kyç në frymëzimin e palëve përkatëse.

Mësimet fetare promovojnë vlera të larta njerëzore, tolerancë, mirëkuptim, 
respekt ndaj tjetrit, mëshirë, solidaritet, dashuri etj, e kurrsesi urrejtje, armiqësi, 
mllef etj. Por keqpërdorimi i emrit të fesë nga persona të caktuar për të realizuar 
bindjet e veta personale, nuk është e drejtë të merret si standard për të bërë vlerësime 
për fenë në përgjithësi

Së këndejmi, për të mos patur ngarkesë në këtë drejtim, do të na duhej të 
zbatohet  mësim-besimi në shkolla, në bazë të planprogrameve të hartuara nga 
ministria e arsimit dhe ekspertë të fushës së fesë, do të mësohej kështu feja në 
kornizat e sistemit të ligjshëm arsimor dhe në planprogramet e lëndës së mësim-
besimit do të inkorporoheshin vlerat universale integruese, që janë pjesë përbërëse 
të fesë. Në këtë mënyrë edhe shoqëria shqiptare do të kishte rastin që të përfitojë 
nga ky oqean i vlerave dhe ta forcojë edhe më tepër tolerancën fetare, për të cilën 
merret shembull për të mirë.

Gjykoj që futja e mësim-besimit në sistemin arsimor është një hap i mençur 
dhe nevojë e kohës, bazuar në justifikimet e përmendura, qofshin të karakterit 
ligjor, apo të atij social. Në këtë mënyrë, do të hidheshin hapa të fortë në drejtim të 
14 Vuko Paviçeviç, Sociologija religije, fq. 32-33.
15 Shih: Prof. Dr. Ismail Hasani, Vetëdija fetare dhe kombëtare tek shqiptarët, fq. 68.
16 Në këtë drejtim sociologu i shquar Robertson Smit pohon se feja e nxit ndjenjën e bashkësisë 
dhe unitetit. Përmes ritualit fetar vazhdimisht plotësohet uniteti i bashkësisë dhe  ndihmohet stabi-
liteti i saj. Ai thotë se objektivi i fesë nuk është vetëm që të përkujdeset për shpëtimin e shpirtit, por 
t’i kontribuojë stabilitetit të bashkësisë shoqërore. Shih: Malkom Hamilton, Sociologija religije, 
fq.186.
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ndërtimit të një shoqërie të qëndrueshme, multikulturore dhe imune ndaj dukurive 
të rrezikshme negative, të cilat e luftojnë çdo ditë e më tepër shoqërinë njerëzore dhe 
e rrezikojnë seriozisht, si dhe do të ndikonte pozitivisht në integrimin e shoqërisë 
shqiptare në të gjitha nivelet nën dritën e të tre dimensioneve që përmendëm, si 
dhe shumë tjera që mund të eksplorohen nga studiuesit në këtë sferë.

www.bashkimaliu.com
bashkim_aliu@hotmail.com
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ABDI BALETA

Islami në ligjërimin politik 
perëndimor

I- Në këtë kumtesë të shkurtër për një temë shumë të 
gjerë mund të bëhet vetëm një skicë e disa pikëpamjeve 
dhe të disa tezave kryesore më të kapshme, që hasen në 
ligjërimin politik e akademik perëndimor mbi natyrën, 

vendin dhe rolin e Islamit në botë në përgjithësi, si dhe mbi myslimanizmin tek 
shqiptarët. 

Për në nisje më janë dukur më të përshtatshmit dy vlerësime: Krye-rabini 
i Anglisë Dr. Xhonatan Saks ka thënë se “feja është bërë forcë madhore në 
formësimin e ngjarjeve në botë dhe nëse nuk është pjesë e zgjidhjes është me 
siguri pjesë e problemit”. Ish-presidenti i SHBA, Xhimi Karter është shprehur se: 
“vitet e fundit besimi fetar ka hyrë në një shkallë të pabesueshme në mbretërinë e 
politikës... dhe se... ka një prirje drejt fondamentalizmit në të gjitha fetë”.1) 

II-Nga fetë më të përhapura monoteiste Islami është bërë tema madhore, 
më e mprehtë e ditës në ligjërimin perëndimor politik. Në hyrjen e ribotimit të 
librit “Islami në botë” është theksuar se ”Qysh nga 11 shtatori 2001 zor se kalon 
ndonjë ditë pa dalë në shtyp ndonjë rrëfenjë për Islamin, fenë e gati një të pestës 
së njerëzimit”.2) 

Pas mbarimit të Luftës së Ftohtë dhe sidomos pas ngjarjeve tragjike në 
Nju Jork e Uashington më 11 Shtator 2001, në Perëndim u rrit shumë botimi i 
librave studimorë e propagandistikë me përmbajtje politike, historike, teologjike, 
filozofike për Islamin e myslimanët, veçanërisht me tematikë për fundamentalizëm 
e terrorizëm islamik, për Islamin politik, ekstremist e radikal.3) Debatin e ndezi 
shumë buja që bëri teza e shpallur nga politologu amerikan Samuel P. Hantington 
në vitet 1993-96 mbi “përplasjen e qytetërimeve”, si burimi kryesor i konflikteve 
në botë pas përfundimit të përplasjes së madhe ideologjike midis kapitalizmit 
perëndimor dhe socializmit lindor sovjetik. 

Në kuadër të këtij ligjërimi “hapësira  islamike u bë qendra nervore e universit 
tonë të vënë në rrugën e mondializimit”.4) Lindën kundërshtitë rreth hipotezave 
nëse Perëndimi po i vinte në shënjestër Islamin e myslimanët për të plotësuar 
nevojën  për një armik të ri, që të ruajë kompaktësinë e tij si sistem dhe si politikë, 
apo me të vërtetë Perëndimi ndjehej dhe ishte i kërcënuar nga rreziku i quajtur 
fundamentalizëm dhe terrorizëm islamik.5). 
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III-Po ringjallen gjithashtu stereotipet e propagandës papiste të kohës së 
kryqëzatave, që e paraqiste myslimanin me imazhin e “ushtarit të Antikrishtit”. Tani 
myslimani paraqitet me imazhin e terroristit islamik, i mbështjellë me dinamit, që 
ëndërron vetëm të vetësakrifikohet për Allahun, duke marrë me vete sa më shumë 
të pafajshëm.6) Në ligjërimin perëndimor për Islamin është rikthyer fryma dhe 
toni i shkrimeve të kohëve të shkuara, të 13 shekujve ndeshjesh e bashkëpunimi, 
midis Krishterimit Perëndimor dhe Islamit. Burimi kryesor i këtyre shkrimeve në 
periudhën më të hershme e deri në kohën e iluminizmit evropian dhe të revolucionit 
francez ka qenë Spanja, ku Islami dhe qytetërimi mysliman ishin të pranishëm e 
mbizotërues për shekuj dhe ku u përgatit në emër të shpëtimit të identitetit të 
krishterë Rikonkuista Katolike dhe inkuizicioni antimysliman e antihebre. Qysh 
nga ajo kohë mori rrugë teologjia e krishterë islamofobe që Profetin Muhamed e 
shpall mashtrues, krijues herezie, Antikrisht,  Islamin e etiketon si antife, “punë të 
Djallit” dhe i trajton këto si shenja të paralajmëruara në librat e shenjtë hebraikë 
e të krishterë, që i paraprijnë shfaqjes së Antikrishtit, Armagedonit, rishfaqjes së 
Krishtit shpëtimtar dhe fillimit të mbretërimit të lumtur 1000 vjeçar në tokë, pasi 
të ketë fituar plotësisht Krishterimi, sipas teologëve të kishës dhe judaizmi, sipas 
rabinëve hebrenj. 7) 

IV- Ligjërimi perëndimor për Islamin edhe sot zhvillohet në një atmosferë 
mbytëse nga mbingarkesat me teologji të politizuar dhe me politikë të teologjizuar. 
Kësaj teologjie  anti-islame vazhdojnë t’i përmbahen me këmbëngulje dhe 
ta përçojnë me zell e Djathta e Krishterë evangjeliste dhe e djathta katolike në 
SHBA, në bashkëpunim edhe me fundamentalizmin hebraik, sionizmin politik 
dhe “sionizmin amerikan”.8)  

Është e pamundur të paraqitet një pamje, qoftë dhe e pjesshme, e asaj që është 
shkruar. Këtu mund të mjaftohemi duke përmendur, se në ligjërimin perëndimor 
gjatë kohëve janë përvijuar e kanë ecur krahas dy rryma: njëra që kërkon të mirën, 
të arsyeshmen, që i çon besimtarët e njerëzit në përgjithësi drejt mirëkuptimit, 
bashkëpunimit me dobi të ndërsjellë; tjetra që nxit keqkuptimin, mosbesimin, 
urrejtjen dhe armiqësitë teologjike, politike dhe luftën me armë. Njëra prirje 
përpiqet të nxjerrë në pah vlerat e Islamit, tjetra vetëm mallkon Islamin dhe fyen 
Profetin Muhamed. 

V- Në kohë të ndryshme kanë dalë në Perëndim dijetarë, që e kanë vështruar 
e shpjeguar Islamin me objektivitet dhe kanë nxjerrë në pah vlerat e tij në shumë 
fusha.9) Edhe në ditët tona njerëz me dije, me integritet moral e qytetar shqetësohen 
sinqerisht nga rrjedhojat negative, që mund të sjellin paragjykimet për Islamin 
dhe me hulumtimet e pikëpamjet e tyre përpiqen të ndikojnë për të baraspeshuar 
ligjërimin perëndimor për Islamin.

Por nga ana tjetër po i mëshohet gjithnjë e më fort idesë se ka dy lloje Islami: një 
të pranueshëm, normal, të moderuar dhe një tjetër “Islami politik” që është radikal, 
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agresiv, që u dashka kundërshtuar e luftuar. Këtij të dytit, të emërtuar “islamizëm”, 
i numërojnë si mëkate: përkushtimin ndaj sheriatit, hedhjen poshtë të ndikimit 
perëndimor dhe shndërrimin e besimit në ideologji.10) Burimi i të keqes shihet tek 
kundërshtia midis Islamit  tradicional, që e mëson njeriun të jetojë sipas vullnetit 
të zotit dhe islamizmit, që aspiron të krijojë një rend të ri botëror imperial.

VI- Pretendimet për ta sjellë Islamin në hullinë e modernizimit e të përparimit 
të shoqërive myslimane shoqërohen me ligjërime këshilluese, e nganjëherë 
urdhëruese se cilin model të Islamit duhet të marrin ndjekësit e tij, që të jenë 
të pranueshëm edhe për botën perëndimore e qytetërimin e saj judaik-kristian. 
Në përgjithësi reklamohet e rekomandohet modeli turk, madje nga disa edhe një 
model i moderuar i Islamit shiit iranian, si kundërpeshë ndaj modelit konservator 
sunit arab, e veçanërisht kundër vehabizmit dhe kundër binladenizmit, që sipas 
psikanalizës që u përmend, përfaqësojnë prapambetjen dhe atavizmin e “Islamit 
beduin”.11) 

VII- Në Perëndim mbizotëruese është bërë ideja se qytetërimi judeo-kristian 
perëndimor ka epërsi dhe duhet t’u imponohet të gjithë qytetërimeve të tjera për 
vlerat e tij të pakrahasueshme në zhvillimin intelektual, ekonomik, teknologjik, 
për natyrën  demokratike, mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut, çlirimin 
shpirtëror të individit, respektimin e grave etj. Nga ky këndvështrim shihen 
edhe marrëdhëniet midis Krishterimit dhe Islamit. Vlerësohet se modernizmi e 
modernizimi burojnë natyrshëm nga brendësia e  traditës judeo-kristiane, kurse 
qytetërimit mysliman i duhen imponuar nga jashtë.12) Në Perëndim kultivohen ende 
idetë sektare se Islami e Krishterimi nuk kanë qenë kurrë në marrëdhënie të mira e 
nuk mund të ketë pajtim midis tyre. Por nuk mungojnë thirrjet dhe veprimtaritë për 
dialog ndërfetar e mirëkuptim, ndonëse në të shkuarën, sipas Karen Armstrongut 
ka qenë pikërisht Krishterimi ai që e refuzonte dialogun. 13) 

VIII- Përçuesit e ideve më të ashpra në ligjërimin perëndimor për Islamin 
shprehin pakënaqësi dhe zemërim, kur politikanët e rëndësishëm perëndimorë i 
thonë disa të vërteta publikisht, ose mbajnë qëndrime të qeta ndaj Islamit për nevoja 
të realpolitikës. Atyre nuk u shkon për shtat kur presidenti amerikan Bush deklaron 
se Islami përputhet me demokracinë; kur ish-presidenti amerikan Xhimi Karter 
qorton edhe Izraelin për krijimin e klimës së armiqësisë me popujt myslimanë; kur 
ish-presidenti amerikan Bill Klinton, ish-sekretarja e shtetit Medëlin Ollbrajt, apo 
kandidatja për presidente e Amerikës Hillari Klinton deklarojnë e lavdërojnë, se 
virtyte e vlerat e Islamit janë të mirëpritura në Amerikë, sepse pasurojnë vendin 
me mësimet për vetëdisiplinën, mëshirën, përkushtimin ndaj familjes, solidaritetin 
e  respektin për të gjithë, paqen...  

Njëri nga më të zemëruarit nga të tilla deklarata Daniel Pajps përsërit shpesh se 
armiku i Perëndimit është “Islami militant”, që mendon vetëm për Xhihad, madje 
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kapitullin IV të veprës ia kushton përgjigjes për pyetjen “A është lufta kundër 
Islamit realisht Lufta IV Botërore?”. Vetë anon nga përgjigja, se praktikisht bota 
ka hyrë tashmë në këtë luftë për faj të “Islamit militant”, që aspiron për pushtet 
universal të pakufizuar dhe vetëm islamistët kanë aftësinë të sfidojnë rendin liberal 
botëror, luftë me shumë fronte në të cilën armiku nuk është më terrorizmi, por 
Islami  militant... që kërkon një strategji, që të hedhë vështrimin përtej kundër 
terrorizmit. Sa më shpejt të kuptojmë këtë aq më shpejt mund të fitojmë”.14) 

Zëra si ky nuk janë të vetmuar e të izoluar.15) Predikohet që  lufta kundër 
“Islamit militant” të mos mbetet vetëm në kuadër të ngushtë të “luftës globale 
kundër terrorit”, që e shpalli presidenti amerikan Xhorxh W. Bush 12 orë pas 
sulmeve të 11 shtatorit 2001. Kritikët po kërkojnë që, ose të ndryshojë nocioni i 
kësaj lufte, ose ajo të bëhet ndryshe, “sepse ka prodhuar më shumë terroristë sesa 
ka eliminuar”. 

Në këto rrethana po përpunohet strategjia, që edhe lufta kundër “Islamit 
militant” të zhvillohet e të fitohet, siç u bë dhe u fitua Lufta e Ftohtë kundër 
komunizmit, që “mori fund vetëm kur njëra palë në thelb hoqi dorë nga idetë 
utopike të falimentuara. Po ashtu lufta kundër terrorizmit islamik do të fitohet, kur 
ideologjia që qëndron poshtë saj do të humbasë jehonën. Shpresat e autorëve të 
këtyre analizave janë që në afat të gjatë edhe fundamentalizmi islamik të pësojë të 
njëjtin fat si komunizmi, një fund të ngadaltë, por të sigurt. Nga përvoja e luftës në 
Irak nxirret mësimi, “nëse udhëheqjet perëndimore bien pre’ e iluzioneve se kemi 
të bëjmë me një Luftë të Tretë Botërore (atë që Pajps e Podorec e quajnë Lufta 
IV) dhe kjo mund të fitohet si një luftë tradicionale ata rrezikojnë të përjetësojnë 
konfliktin”. Fitorja mbi terrorizmin nuk arrihet nëpërmjet përdorimit të forcës 
brutale ushtarake, sepse me përjashtime të rralla lufta kundër terroristëve nuk 
mund të bëhet me batalione tankesh, skuadrilje avionësh etj.16)

IX- Para se të përpunoheshin e të hidheshin këto teza, se Islami militant duhet 
luftuar sikurse komunizmi sovjetik, në Perëndim vëzhguesit e analistët, sidomos 
neo-konservatorët amerikanë17) e kishin përqendruar vëmendjen tek  lufta kundër 
terrorizmit islamik, sipas strategjisë e taktikave, që u përdorën kundër nazizmit 
e fashizmit në LDB. Neo-konservatorët kishin përpunuar idetë për barazimin e 
fundamentalizmit dhe të terrorizmit islamik me nazi-fashizmin, madje vunë në 
qarkullim termin islamo-fashizëm, ose fashizmi i gjelbër.18) 

X- Është e vështirë të gjesh libër për Islamin, që të mos prekë konceptin e 
praktikën e Xhihadit. Ka edhe libra që i kushtohen tërësisht kësaj “lufte të shenjtë”,19) 
që shpesh analizohet, sipas kuptimit që kanë myslimanët për “Xhihadin e madh” 
dhe “Xhihadin e vogël”, por duke i nxitur myslimanët t’i përmbahen sa më shumë 
mësimit për “Xhihadin e madh” dhe të mos e mbajnë shumë mendjen tek “Xhihadi 
i vogël”, përballja me armikun e jashtëm të Islamit. Për këtë të dytin bëhen dhe 
interpretime, se është një ekuivalent mysliman i kryqëzatave, një mbështetje fetare 
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për terrorizmin dhe justifikim kuranor i synimeve të Islamit radikal, që të sundojë 
gjithë botën.20) 

Bie në sy edhe prirja tjetër për ta parë Xhihadin jo si koncept fetar, por si 
një ideologji totalitariste, njësoj si fashizmi dhe komunizmi. Frensis Fukujama 
duke u mbështetur edhe në mendimet e islamologut francez Olivie Rua ka shkruar 
se xhihadizmi ndryshon shumë nga Islami dhe besimtarët e përkushtuar në 
rrugët e Lindjes së Mesme i shpall më pak të rrezikshëm se të rinjtë xhihadistë 
rrënjëshkulur në rrugët e Hamburgut, Londrës, Madridit, që kanë nevojë për një 
ideologji, me qëllim që të gjejnë një identitet për vete, njësoj siç bënin dikur të 
rinjtë që përqafonin fashizmin e marksizmin. 21) 

Kështu, pas zhvillimeve tragjike tronditëse Irak, që në kundërshtim me 
premtimet nuk e kanë frenuar terrorizmin, nuk fryhet më propaganda për përplasje 
qytetërimesh, nuk kërkohet si më parë të ashpërsohet lufta me ushtri e armë, por 
synohet të shtyhet bota myslimane të largohet nga Xhihadi e të zhytet në Fitne, në 
vetëshqyerje. Këtë disa e shohin si një dinakëri për rrënimin më të madh të Islamit, 
disa të tjerë vetëm si një nxitje e joshje  të dhimbshme, që myslimanët të pranohen 
nga bota moderne e krishterë.22)

XI- Në ligjërimin perëndimor shfaqet ankth e shqetësim për “islamizimin” 
e  kontinentit nga imigrantët myslimanë, të cilët nuk po integrohen e asimilohen 
shpejt e me dëshirë, sikurse mendohej, madje brezi i dytë e i tretë bëhen më 
kundërshtues, më agresivë. Shprehet shqetësim se  Perëndimi i krishterë do të 
korrë më shumë fryte të hidhura të “perëndimorizimit të Islamit”, që vjen nga 
gërshetimi i doktrinave laike totalitariste të përpunuara më parë në Perëndim me 
fundamentalizmin fetar islam. Kështu shtohen dilemat rreth asaj, se çfarë është 
më e mirë të bëhet: të vazhdohet me  trysninë për reformimin perëndimorizues 
të Islamit, apo të ndikohet për të ruajtur në botën myslimane traditat dhe për ta 
mbajtur më larg Perëndimit të krishterë?!

XII- Ballkani është i vetmi rajon evropian, ku  jetojnë disa milionë myslimanë 
autoktonë, shumica shqiptarë. Ballkani përbën një rast dhe një shembull të 
veçantë, kur vjen puna tek trajtimi i problemeve të Islamit, si për Perëndimin e 
krishterë dhe për botën myslimane lindore. Myslimanët në Ballkan nga pikëpamje 
historike, politike, shoqërore, kombëtare, madje edhe fetare, nuk janë njësoj si 
myslimanët imigrantë në Evropë. Në ligjërimin perëndimor Islami në Ballkan 
merret si i vonuar, pa rrënjë të thella, i trazuar më shumë me tradita të forta lokale. 
Rrjedhimisht mendohet se kemi të bëjmë me një Islam periferik, mjaft i pavarur, 
disi i shkëputur nga bota e madhe myslimane, që ka qenë më shumë në pozita 
mbrojtëse dhe në tërheqje dhe është në lëvizje drejt Krishterimit.23)  

Analistët vënë në dukje se pas shkatërrimit, disa shekuj më parë, të 
myslimanizmit në Sicili e në Spanjë, si fushë-beteja kryesore e vazhdimit 
të Rikonkuistës së krishterë  u bë Ballkani, që vështrohet si i tillë edhe sot e 
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kësaj dite nga forcat politiko-fetare fundamentaliste e revanshiste të krishtera 
në Perëndim.24) Janë atavike dëshirat për të bërë një Rikonkuistë me mënyrat 
klasike, sepse jetojmë në kohë të tjera, sepse Evropa tani ka edhe problemin e 
myslimanëve imigrantë, numri i të cilëve tashmë ka arritur në 16 milionë25) dhe do 
të rritet. Evropa po fillon të ndjejë më shumë shqetësim nga problemi i  “Islamit 
imigrant”, se nga “Islami shqiptar”. Madje këtë të dytin po e vështron si model të 
mundshëm e të përshtatshëm për të qetësuar myslimanët e tjerë në Evropë e në 
Lindjen e Mesme.26) Dalin kështu të dyshimta dhe ngatërrestare thirrjet që kemi 
dëgjuar shpesh, që shqiptarët të krijojnë një “Islam evropian” të ri, e të shkëputen 
sa më shumë nga Islami tradicional.

XIII- Vlerësimi më i përhapur në ligjërimin perëndimor (ku ka dhe shumë 
shtrembërime e ngacmime pa vend) për myslimanizimin e myslimanizmin tek 
shqiptarët është se këta ndjekin një Islam të tyre, që ndryshon mjaft nga ai në 
vendet e tjera, një Islam të sipërfaqshëm,  të pangulitur mirë si dogmë, që përjetohet 
ftohtë.27) 

Është shtruar edhe pyetja “A e kanë kuptuar ndonjëherë perëndimorët Islamin 
shqiptar?”28) Nuk ka një përgjigje të qartë në ligjërimin perëndimor. 

Në ligjërimin konfuz shqiptar përvijohen dy prirje të kundërta. Për disa Evropa 
e ka kuptuar dhe e trajton Islamin tek shqiptarët, si një fatkeqësi evropiane dhe i 
ka ndëshkuar e do të vazhdojë t’i ndëshkojë shqiptarët për këtë, duke i trajtuar si 
të huaj brenda saj, të fundit në parajsën tokësore të Evropës së Bashkuar. Këta 
kërkojnë që shqiptarët të braktisin sa më parë Islamin e trashëguar, të konvertohen 
në katolicizëm, ose së paku të bëjnë atë “Islamin evropian”. 

Të tjerët mbrojnë pikëpamjen se Evropa e ka ditur fare mirë si është puna 
me myslimanizimin dhe myslimanizmin në Shqipëri, e ka të qartë se asnjë dëm 
nuk i vjen Evropës nga kjo. Bie ndesh me vetë parimet e Evropës moderne, që 
kjo të kërkojë demyslimanizim e rikrishterizim të trojeve shqiptare. Shqiptarët 
myslimanë e të krishterë duhet t’i kërkojnë Evropës t’i pranojë siç janë, jo të bëjë 
eksperimente për shpërfytyrimin e fizionomisë fetare të një kombi të tërë. Vitet 
e fundit janë shtuar shenjat se Perëndimi po e sheh praninë e myslimanizmit në 
Shqipëri si një vlerë evropiane, jo si fatkeqësi apo pengesë.29) 

Këto zhvillime pozitive janë pasqyruar më qartë se kurrë gjatë vitit 2007 në 
ligjërimin politik dhe atë akademik perëndimor. Presidenti SHBA Xhorxh W. 
Bush para nisjes për vizitën e tij në Shqipëri në qershor 2007 (vizita historike 
më e rëndësishme, që është bërë ndonjëherë në  tokën shqiptare) deklaroi me 
kënaqësi, se po shkonte në një vend, ku përveç bukurive natyrore e trashëgimisë 
historike do të takohej me një popull, me njerëz myslimanë, që jetojnë në paqe 
dhe një bashkëjetesë të shkëlqyer midis besimeve të ndryshme. Ishte një mesazh 
kuptimplotë se në Perëndim, Shqipëria njihet dhe çmohet si vend me shumicë 
popullsie myslimane. Ishte dhe një mesazh miqësor i Perëndimit, nëpërmjet 
Shqipërisë për të gjithë botën myslimane.30)



67

Në Francë, nga ku Kadareja ka lëshuar rrufetë e tij kundër myslimanizimit 
të shqiptarëve, në vitin 2007 u botua një vepër shkencore prej 700 faqesh me 
titullin domethënës “Në zanafillë të nacionalizmit shqiptar. Lindja e një kombi me 
shumicë myslimane në Evropë” nga Natali Klejer.31) Aty pasqyrohet mjaft mirë 
procesi i formimit të kombit shqiptar me shumicë myslimane dhe sanksionimi me 
kohë në formulën e Pashko Vasës “feja e shqiptarit është shqiptaria”, i asaj që në 
literaturën perëndimore emërtohet “fe civile”.32) Klejer parashtron teza që duhet 
t’ua prishin humorin islamofobëve shqiptarë që propagandojnë rikthimin e të gjithë 
shqiptarëve në katolicizëm, flakjen tej të emrave tonë “shqiptar” e “Shqipëri”, 
për t’i zëvendësuar me “Arbër”  dhe “Arbëri”.33) Ja ku duan të na çojnë ata që 
kërkojë zhdukjen e myslimanizmit në emër të rikthimit në “fenë e të parëve”, në 
deshqiptarizimin e trojeve shqiptare, gjoja për të shpëtuar nga myslimanizmi...

XIV- Të shëmtuara janë edhe provokimet propagandistike, se gjoja 
myslimanizmi dëmin më të madh ua ka sjellë shqiptarëve, pasi jo vetëm i ka 
armiqësuar me fqinjët ortodoksë e katolikë, por se myslimanizmi paska qenë bërë 
përçuesi e bartësi kryesor i komunizmit në Shqipëri, shtrati i ngrohtë i llojit më 
të egër të komunizmit, enverizmit. Myslimanizmi akuzohet, se edhe në periudhën 
paskomuniste po u sjell më shumë fatkeqësi shqiptarëve se ballkanasve dhe 
evropianëve të tjerë, sepse në Shqipëri qenka krijuar një “nacionalizëm islamik” 
me prirje të forta fundamentaliste,  një xhihadizëm i ngarkuar me alkaedizëm 
e terrorizëm potencial për të rrethuar me “brezin e gjelbër” të Islamit shtetet 
ortodokse të Ballkanit. Figura kryesore të katolicizmit, i Urdhrit Françeskan në 
Shqipëri dhe të letrave shqipe mbajnë autorësinë e trillimeve, se enverizmi në 
Shqipëri nuk paska qenë komunizëm, por thjesht “fundamentalizëm islamik”. 
Qëllimet provokuese të kësaj propagande janë demaskuar shpesh, por ajo nuk ka 
të ndalur.34)

XV- Përfundimisht duhet thënë se në ligjërimin politik perëndimor në 
përgjithësi po gjejnë pasqyrim të drejtë roli shumë i rëndësishëm dhe ndihmesa e 
madhe e Islamit në formësimin e fizionomisë kombëtare të shqiptarëve të sotëm, 
në ruajtjen e identitetit etnik e kombëtar pellazgo-iliro-shqiptar,35) në krijimin e 
forcimin e shqiptarisë si “fe civile”36) e shqiptarëve, të shqiptarizmit si vetëdijesim 
i përkatësisë etno-kombëtare, të vetë nacionalizmit shqiptar si sendërtim politik 
të fesë civile dhe të krijimit e ruajtjes së bashkëjetesës, tolerancës e harmonisë së 
pashembullt ndërfetare që njihet e çmohet botërisht, si vlerë krejt e veçantë e jetës 
shpirtërore e shoqërore, kombëtare e shtetërore tek shqiptarët.   

XVI- Meqenëse problem madhor për shqiptarët është bërë integrimi euro-
atlantik duhet të mbajmë parasysh, se në ligjërimin evropian theksi vihet gjithnjë 
e më shumë në mbrojtjen e lirive të individit për të marrë e lënë fenë që i pëlqen, 
në detyrimin e shtetit e të politikës të mos  diskriminojë besimet e besimtarët për 
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arsye fetare ose politike. Madje shteti nuk ka të drejtë të keqtrajtojë shtetasit, as 
kur bindjet e tyre fetare nuk pajtohen me ligjet e shtetit. Në studimet e Bashkimit 
Evropian përmenden 3 modele të ndërtimit të marrëdhënieve midis shtetit e 
fesë. Niveli më i ulët është kur bashkësive fetare u jepet statusi i personit juridik 
civil të parashikuar për shoqatat. Në nivelin e dytë organizmat fetarë janë më të 
favorizuar, marrin edhe ndihmë nga shteti në formën e përjashtimit nga taksat, të 
lehtësirave të tjera fiskale, ose subvencione për ndërtim faltoresh. Niveli më i lartë 
është kur bashkësitë fetare gëzojnë bashkëpunimin maksimal të shtetit. Fjala është 
për kishat kombëtare e shtetërore, për kishën katolike në vendet e Konkordatit dhe 
kishën ortodokse  në Greqi, për të cilat veprohet si në veshjen e bërë me porosi, 
bëhet ajo që i shkon më së miri për shtat bashkësisë fetare. 37) 

Në Shqipëri ende nuk kemi një model të vendosur përfundimisht me ligj, 
ndonëse e kemi të ngutshëm si vend me disa besime. Kushtetuta ka krijuar 
premisa të rrezikshme me dispozitën ku e kthen Shqipërinë në “federatë fetare”, 
ku problemi të rregullohet në marrëveshje midis qeverisë me kryesitë e bashkësive 
fetare, ku marrëdhënie të rëndësishme parimore me implikime serioze kombëtare 
kthehen në marrëdhënie kontraktuale, që mund të degjenerojnë lehtë në nënshtrim 
politik, ose biznes të korruptuar. Nëse ecet në këtë rrugë do të ketë marrëdhënie 
të diferencuara për njërën apo tjetrën bashkësi dhe kuptohet e dëmtuar do të dalë 
bashkësia myslimane, e shumicës së popullsisë. Shqipëria do të jetë në të njëjtën 
kohë një vend Konkordati për fenë katolike dhe pazaret do t’i bëjë nga pozita 
servilizmi ndaj Vatikanit. Do të ketë marrëdhënie nënshtrimi me një Greqi kishtare 
brenda Shqipërisë, kishën ortodokse shqiptare të uzurpuar nga Janullatosi dhe 
mëkëmbësit e tij më vonë dhe me shtetin grek që haptazi e shpall veten si mbrojtës 
i ortodoksisë në Shqipëri. Vetëm ndaj bashkësisë islame qeveritë shqiptare do të 
sillen me prepotencë, si ndaj një jetimi, se nuk ka qendër mbrojtëse ndërkombëtare 
për të. Për myslimanët shqiptarë dalin dy probleme të mprehta që me siguri do të 
shkaktojnë debate dhe ka të ngjarë edhe fërkim midis tyre: 

1- A do të pajtohen me këtë pozitë diskriminuese juridiko-politike në krahasim 
me bashkësitë e tjera fetare në vend?

2- Si do ta zgjidhin midis tyre çështjen, se cilën rrugë do të ndjekin për t’u 
integruar në Evropë: do të pranojnë çdo kusht që do t’u vihet për reformimin e 
myslimanizmit në Shqipëri, deri në shpërfytyrim të tij, apo do të këmbëngulin që 
Evropa t’i pranojë kështu siç janë?

Përcaktimi rreth këtyre pyetjeve nuk do të jetë i lehtë. Shihen shenja që 
nëpërmjet ceremonish pa kuptim e vlera fetare, gjestesh të shpifura për tolerancë 
të shtirur, simbolizmash e idolesh të reja të përbashkëta fetare, si në modën e 
veshjeve uniseks, të tërhiqen myslimanët shqiptarë drejt ujërave, që i largojnë nga 
limani shqiptar i botës myslimane.

Zoti i ndihmoftë myslimanët edhe në Shqipëri!
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Shënime:

1) Kliford Longli “Populli i zgjedhur”, (Clifford Longley, “Chosen People...”, Angli 
2002 fq. 148, Xhimi Karter “Vlerat tona të rrezikuara. Kriza morale e Amerikës” (Jimmy 
Carter, “Our endangered values. America’s moral crisis”), 2005, fq. 16, 30.

2) Malis Ruthven “Islami në botë”. (Malise Ruthven “Islam in the World”)  Hyrje. 
3) Librat e shkrimet për këto probleme janë pa numërim dhe me vlerësime e 

interpretime nga më të ndryshmit. 
4) Aleksandër Adler “Në takim me Islamin” fq. 57. 
5) Fred Hollidei qysh në vitin 1996, në librin “Islami dhe miti i konfrontimit...” 

paralajmëronte se: “Pas mbarimit të Luftës së Ftohtë duket se rivalitete të tjera do ta 
zëvendësojnë atë, një prej të cilëve është ai midis Islamit dhe Perëndimit.” (fq.2). Xhon 
Espozito ka shkruar se: “Shekulli XXI do të mbizotërohet nga ndeshja globale e dy feve 
me rritjen më të shpejtë, Krishterimit dhe Islamit” (“Lufta pa shenjtëri” fq. x). Sipas Karen 
Armstrong: “Gjatë Luftës së Ftohtë fundamentalistët e krishterë (në SHBA) e shihnin 
Bashkimin Sovjetik si Antikrishtin; qysh prej 11 shtatorit ata kanë nisur të besojnë se 
Islami do ta luajë këtë rol. Pikëpamjet e tyre apokaliptike kanë pa dyshim ndikim mbi 
politikën amerikane në Lindjen e Mesme.” (“Një histori e Jeruzalemit”, ribotim 2005. fq. 
x.) 

Bernard Luis në “Kriza e Islamit...” ka vënë në dukje se “Bushi e pati të vështirë 
ta bënte të qartë se lufta ku jemi futur ne është luftë kundër terrorizmit, jo luftë kundër 
arabëve, as kundër myslimanëve” (fq. xv). Neokonservatori amerikan me shumë ndikim 
në qarqet politike e pushtetare të vendit, Daniel Pajps në “Islami militant mbërrin në 
Amerikë” ka theksuar: “Edhe pse jam neutral ndaj Islamit, unë mbaj qëndrim të fortë 
ndaj Islamit militant... e quaj (këtë) si një fatkeqësi për viktimat e saj, që janë popujt 
e të gjithë rajoneve” (fq. xiii). Pyetjes “A përbën Islami kërcënim për Perëndimin?” 
Pajps i përgjigjet me dykuptimësi: Islami si  i tillë, nuk përbën kërcënim, por Islami 
militant e kërcënon Perëndimin në shumë drejtime. Edhe pse ky islam ideologjik tërheq 
vetëm një pjesë të myslimaneve.” (fq. 3) Predikuesi evangjelist anglez Deivid Pauson, 
Krishterimin dhe Islamin i trajton si të mbërthyer në një luftë për jetë a vdekje deri në 
Ditën e Kijametit e të Gjykimit të Madh. Sipas tij nuk mund të ketë pajtim midis këtyre 
dy feve. Islami nuk do ta ketë fjalën e fundit. Me gjithë përparimin agresiv të Islamit sot 
edhe në botën Perëndimore, Krishterimi do ta marrë veten dhe do të jetë fitimtar, sepse 
ky është vullneti i përcaktuar dhe i shpallur hyjnor. Ky është boshti teologjik e predikues 
rreth të cilit Pauson, ish-prift në njësitë ushtarake angleze në Jemen ka ndërtuar librin 
“Sfida e Islamit për të krishterët”. Muhamed Sharfi në parathënien e botimit anglisht të 
librit të tij (2005) thekson se “Brezat e ardhshëm do ta kujtojnë 11 shtatorin 2001, si ditën 
e zezë të një tragjedie të pashembullt... se ndërhyrja ushtarake perëndimore në Afganistan 
ishte  kundërpërgjigje e ligjshme, se islamizmi sot përbën problem për gjithë njerëzimin 
dhe... vendet perëndimore kanë plotësisht të drejtë të mbrohen nga çdo rrezik terrorist... 
por Perëndimi nuk ka si bën luftë kundër  një miliard e gjysmë myslimanëve. Sipas tij më 
të dëmtuar nga islamizmi janë shoqëritë islame. Detyra parësore është të bëhet dallimi 
midis Islamit dhe islamizmit”.

6) Reza Aslan “Zoti është një, dy nuk bëhet”, fq. 79.
7) Në jetëshkrimin e Muhamedit, kapitulli “Muhamedi armik” (fq. 21-44) Armstrong 
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rrëfen se jetëshkrimi negativ ishte përgatitur në manastirin katolik në Leire afër 
Pamplonës ne veri të Spanjës, ku të krishterët dridheshin përballë fuqisë së fqinjëve në 
kalifatin mysliman. Në vitin 850 në Kordova personi me emrin Perfektus shkoi i pari 
në martirizim. Pastaj të tjerë. Mbrojtësit e lëvizjes së të martirizuarve Euloxhio dhe Pol 
Alvaro i shpallën këta “ushtria e Zotit”, (shekuj më vonë për Urdhërin Dominikan do 
të përdorej dhe shprehja “Qentë-roje të Zotit” dhe më 1928 po në Spanjë do të krijohej 
mekanizmi i ri i Kishës katolike “Opus Dei” (Puna ose Vepra e Zotit). Euloxhio dhe Pol 
Alvaro përhapnin libra të  poetëve romakë Virgjili e Juvenali, që të nxisnin ringjalljen 
e ndërgjegjes latine midis spanjollëve dhe shpërndanin edhe jetëshkrimin negativ për 
Profetin e myslimanëve. Ata mbështeteshin në Testamentin e  ri për të paraqitur ngritjen e 
Islamit si përgatitje për ardhjen e Antikrishtit dhe i referoheshin Revelatës, ku përmendet 
Bisha me numrin  misterioz 666, që del nga ferri, ulet në fron në Jeruzalem për të thënë se 
pikërisht kjo kishte ndodhur me pushtimin Jeruzalemit në vitin 668 nga myslimanët, me 
ndërtimi e dy xhamive në Malin e Tempullit dhe me sundimin mysliman. Madje kishin 
falsifikuar edhe datën e vdekjes së Profetit, duke e shtyrë 38 vjet në kohë që të afrohej 
me shifrën 666. ...Pikëpamjet apokaliptike të të martirizuarve të Kordovas vazhduan 
edhe në periudhën e kryqëzatave... Mbi këto shkrime edhe pas 250 vjetësh në Evropë 
për Profetin e myslimanëve u përdor termi “Mahund” si fyes (këtë term ka përdorur edhe 
Selman Ruzhdiu, kur i referohet Profetit në “Vargjet satanike” në fund të shekullit XX... 
Papa Klementi V (1305-14)  deklaroi më 1301 se prania e Islamit në tokën e krishterë 
ishte fyerje për Perëndinë. Mbreti i Francës, Karli Anzhu zhduku myslimanin e fundit 
në Sicili pas pushtimit norman. Më 1492 u plotësua Rikonkuista katolike në Spanjë pas 
rënies së Granadës dhe terrori i Inkuizicionit u shtri në Amerikën Latine pas zbulimeve 
të Kolombit. Një misionar katolik në shekullin XVII myslimanët i shihte si “protestantë 
muhamedanë”. Ndërsa një  shkrimtar evangjelist në shekullin XVIII myslimanët i cilësonte 
si “katolikë muhamedanë”. Vetëm në epokën e Rilindjes njerëzit filluan të tregonin njëfarë 
objektiviteti në trajtimin e Islamit... Më 1687 u botua libri “Biblioteka orientale”, një lloj 
enciklopedie e Islamit, mbështetur në burime perse, arabe e turke nga një autor francez, 
Herbelo. Ky libër u bë burimi kryesor i studimeve islamike në Evropë deri në shekullin 
XIX. Në  vitin 1734 doli përkthimi i shquar i Kuranit në anglisht nga Xhorxh Seill. 
Mendimtari francez Volter më 1751 e mbronte Muhamedin si lider politik, themelues i 
një feje racionale, më liberales (Bernard Luis në kohën tonë në “Kriza e Islamit”, fq. 30 
shkruan  se Profeti ishte jo vetëm mësues, sikurse themeluesit e feve të tjera, por ai ishte 
edhe sundues e ushtarak). Në vitin 1774 holandezi Jason Reicke shihte hyjnoren në jetën e 
Muhamedit dhe shpalljen e Islamit. Por më 1708  studiuesi Simon Okli në Angli ripërtëriu 
fyerjet e kohës së të martirizuarve të Spanjës kundër Islamit e Profetit. Pas revolucionit 
francez Islami në ligjërim u bë sërish e kundërta e “NE”.  Në fund të shekullit XVIII 
me ekspeditën e Napolonit në Egjipt erdhi periudha e kolonizimit të vendeve myslimane 
dhe e studimeve orientaliste,  duke nisur me racistin antiarab Ernest Renan. U ringjallën 
idealet e kryqëzatave. Kur gjenerali anglez Alenbai  mbërriti të Jeruzalem më 1917 shpalli 
se u krye puna e kryqëzatave. Kur një gjeneral francez mbërriti para varrit të Saladinit në 
Damask po në atë kohë tha: “Ne u rikthyem Saladin”.

8) Armstrong vëren se: “Në SHBA e Djathta e Krishterë e ka ashpërsuar gjithashtu 
qëndrimin e saj. Ata prej kohësh kanë besuar se beteja përfundimtare, Armagedoni, do 
të zhvillohet jashtë qytetit (Jeruzalemit) dhe çifutët duhet të jenë të pranishëm në Tokën 
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e Shenjtë, me qëllim që të plotësohen profecitë e vjetra (ndonëse gjithë çifutët që nuk 
janë pagëzuar do të masakrohen nga Antikrishti). Edhe libri i evangjelistit anglez Deivid 
Pauson këtij argumentimi i përmbahet. Pauson ngulmon se: “në analizë të fundit Islami 
është fe e rreme dhe nuk do të jetë në gjendje të qëndrojë kur të rikthehet Krishti”. 

Kanë dalë dhe libra të rinj për këto tema si libri prej 400 faqesh i Deiv Hant “Dita 
e gjykimit. Islami, Izraeli dhe kombet”, SHBA 2006 “ (Judgment Day, Islam, Israel and 
the Nations); libri tjetër prej 400 faqesh i autorit anglez Stiven Beits “Vendi i vetë Zotit. 
Rrëfenja nga Brezi Biblik” (God’s own country. Tales from the Bible Belt, 2007); libri 
i trashë i gazetares Viktoria Clark “Të gjithë për Armagedonin. Ngritja e  sionizmit të 
krishterë”, (All for Armageddon. The rise of Christian Zionism, 2007). Këto lloj librash 
bëjnë edhe më shumë përshtypje, kur i lexon në dritën e mendimeve të Xhimi Karterit se: 
“Besime teologjike ngushtësisht të përcaktuar janë pranuar si rend i rreptë dite nga një 
parti politike... Disa nga udhëheqësit fetarë kanë qenë në vijën e parë të frontit për të na 
çuar në luftën e Irakut” (“Vlerat tona në rrezik”, 2005 fq. 7, 114). Ideja se teologjia ndikon 
shumë në politikën shtetërore amerikane është objekt shtjellimi në 400 faqet e librit të 
Kevin Filips “Teokracia amerikane” (American Theocracy 2006).

Me një frymë shumë kritike ka shkruar autori Chris Hedges në librin e tij “Fashistët 
amerikanë. E Djathta e krishterë dhe lufta kundër Amerikës”, (American  fascists. The 
Christian Right and the war on America”, (GB 2007). Hexhes (Hedges) përdor edhe 
termin “kristofashizëm”. Si kundërpeshë e librave të tillë kritikë për të Djathtën e krishterë 
amerikane është shkruar libri i  Deivid  Gelertner “Amerikanizmi. Feja e katërt e madhe 
perëndimore” (Americanism. The fourth great western religion, 2007), ku theksohet, 
se “Amerika nuk është republikë laike, por republikë biblike dhe amerikanizmi një fe 
biblike”, vazhdimësi e “puritanizmit evropian”, që mbërriti në Amerikë me kolonët e 
parë, që shkuan qëllimisht atje për të realizuar “porosinë biblike” të krijimit “të Qytetit 
të ndritur në majën e malit” dhe themeluan kështu atë që Gelertner e emërton “sionizmi 
amerikan”, me një fjalë kthimi i njerëzimit në fenë e vërtetë. Ai ka theksuar në libër se 
“Amerika dhe Izraeli janë të lidhur së bashku me më shumë fije se politika dhe ndjenjat. 
Secili ngjan me tjetrin më shumë se me çdo komb mbi tokë. Secili shtet u krijua nga 
evropianë të përndjekur që erdhën në një tokë të populluar rrallë, të kapur pas Biblave të 
tyre, të gatshëm për ta bërë terrenin e egër të lulëzojë dhe të ndërtojnë qytetin e ndritur 
mbi mal...” (fq. 192) Sipas Gelertnerit: “Islami radikal është feja e vdekjes, feja që haptas 
ndjen gëzim kur masakrohen të pafetë, thjesht për kënaqësi... Ndryshe nga Islami radikal 
Krishterimi radikal i njohur si Puritanizëm ka këmbëngulur, sipas fjalëve të Biblës për të 
zgjedhur jetën. Edhe amerikanizmi kështu bën”.  (fq. 208)  

9) Ka pasur mjaft studiues seriozë perëndimore gjatë shekujve që e kanë vështruar e 
shpjeguar Islamin me objektivitet dhe kanë nxjerrë në pah vlerat e gjithanshme të Islamit 
jo vetëm si besim, por si qytetërim e kulturë më vete, si dhe ndikimet pozitive që ka pasur 
Islami në zhvillimin shoqëror e shpirtëror në botën e krishterë në shumë fusha. 

Një analizë domethënëse në këtë drejtim është vepra e Migel Asin Palacios 
“Eskatologjia myslimane në Komedinë Hyjnore”, ku ai polemizon me ithtarët e Dante 
Aligierit dhe mbron pikëpamjen, se në krijimtarinë letrare të këtij poeti të madh të 
Krishterimit, që njihet edhe si një antimysliman ka ushtruar ndikimin e vet edhe literatura 
arabe myslimane... Fred Hollidei shkruan se “Islami sot shoqërizohet me varfërinë dhe  
mohimin e materiales, por për shumë kohë shihej si feja e hedonizmit, sensitivitetit dhe 
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kënaqësisë mashkullore, siç paraqitej në imazhet e haremeve e të sarajeve.” (“Islami dhe 
miti i konfrontimit”, fq. 179).

10) Daniel Pajps “Islami militant mbërrin në Amerikë, 2003 fq. XIV, 7, 10.
Në Shkodër në vitin 2005 është botuar në gjuhën shqipe libri “Dy fytyrat e Islamit. 

Fundamentalizmi saudit dhe roli i tij në terrorizëm”, shkruar nga një hebre amerikan i 
kthyer në mysliman, Stiven Shvarc, i cili ka bërë faktikisht një pretencë kundër rrymës së 
vahabizmit dhe rolit që luan Arabia Saudite në përhapjen  e kësaj rryme. Këshilla  e  tij për 
shqiptarët edhe nga ekrani i televizionit “Top Channel” në Tiranë ka qenë se duhet pranuar 
vetëm një “Islam i mirë” dhe duhet flakur tutje ai “Islam i keq” i vahabizmit saudit.  

11) Hadadi dhe Dhaui “Janë myslimanët kundër Islamit”, Paris 2006.
12) Malise Ruthven “Islami në botë” fq.387.  
13) Karen Armstrong “Muhamedi...” fq. 109
14) Daniel Pajps, vepra e cituar fq. 272
15) Pas botimit të librit të skifterit amerikan në ligjërimin për Islamin, Norman 

Podorec, me titull “Beteja e gjatë kundër islamofashizmit”, janë mobilizuar një sërë 
analistësh për të mbështetur idetë që përmban libri. Gazeta e Tiranës “55”, zëdhënësja 
më e zellshme e islamofobisë perëndimore me frymëzim katoliko-centrist e sionist në 
Shqipëri ka botuar gjatë dhjetëditëshit të fundit të muajit nëntor të vitit 2007 një numër 
kumtesash nga këta mbështetës të Porodecit. Midis tyre janë edhe emrat e Fuad Azhamit, 
një tjetër Bernar Luis në ligjërimin perëndimor për Islamin, i ish-ambasadorit amerikan 
në OKB, Xhon Bolton, i ish-drejtorit të CIA-s, Xhejms Uollsi etj.   

16) Këtë pikëpamje ka shprehur Medëlin Ollbraj në librim “I Fuqishmi dhe i 
Gjithëfuqishmi”.

17) Frensis Fukujama në librin “Pas Neokonsat. Amerika në udhëkryq” 2006, është 
përppjekur të marrë distancë nga neokonservatorët dhe madje të shtjellojë pikëpamjen 
se ata janë përgjegjës, që e futën Amerikën në luftën në Irak, ku edhe ngeci strategjia e 
mposhtjes së Al Kaedas dhe terrorizmit islamik sipas skemave  të luftës së koalicionit 
antifashist gjatë LDB. Sipas tij “suksesi i teknologjisë ushtarake amerikane në vitet 1990  
krijoi iluzionin, se ndërhyrjet ushtarake do të ishin po aq të pastra e me kosto të ulët sa në 
Gjirin Persik (1991) dhe në Kosovë (1999).” (fq. 36) 

18) Abdi Baleta, “Përballjet me islamofobinë”, Tiranë 2006,  kapitulli VII.
19) Zhil Kepel “Xhihad”, (Gille Kepel, “Jihad” Paris 2000, 2003, 2006), përkthyer në 

11 gjuhë. Benjamin R. Barber “Xhihadi kundër botës së globalizmit. Sfida e terrorizmit 
ndaj demokracisë” (“Jihad vs. MacWorld” Angli 2003); Ahmed Rashid “Xhihad. Ngjitja 
e Islamit militant në Azinë qendrore”, (“Jihad. The rise of  militant Islam in Central Asia”, 
USA 2003) etj.

20) Kësaj analize i përmbahet Daniel Pajps  
21) Frensis Fukujma “Neokonsat” fq. 72-73.
22) Profesori francez Zhil Kepel shprehet se: “Lufta në zemër të Islamit nuk është 

një subjekt historik, por i përditshmërisë së sotme, sepse nuk mund të hapësh një gazetë, 
të ndezësh një televizor ose radio e të mos vesh re një ndërthurje të këtyre termave”. 
Ai shpjegon se në botën myslimane “Xhihad” ka kuptim pozitiv, kurse “Fitne” do të 
thotë nënshtrim, shkatërrim, rrënim nga brenda... Fitne të largon nga rruga e drejtë, të 
largon nga Xhihadi”. Ky u referohet veprave të historianit Hisham Xhait, kur bën të tilla 
shpjegime (broshura “Nga Xhihadi në  Fitne”, botim frëngjisht 2005). 
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23) Kepel e ka shtruar si pyetje retorike: “A jetojmë ne në një epokë kur mbizotëron 
Xhihadi, apo përkundrazi, ku mbizotëron Fitna?” Duket sikur Aleksandër Adler ka dashur 
të japë një përgjigje edhe për një pyetje të tillë, kur ka shkruar se duhet kundërshtuar teza 
e Hantingtonit, se konflikti kryesor  po luhet në kufijtë e botës myslimane, sepse  në fakt 
ai po luhet në zemrën e Islamit. Kur vëren se çfarë ndodh në Irak duket se kështu është. 
Adler shkon dhe më tej: “Është lufta që bëhet në zemër të Islamit që është vendimtare 
në zmbrapsjen e Islamit. Këtë nuk e lejon të kuptohet teza e përplasjes së qytetërimeve... 
Zemra e Islamit  të sotëm jo vetëm është shtrënguar, por edhe është përgjakur nga fitna, 
nga grindjet që nxiten e sherret, që kanë plasur në gjirin e tij.” (libri “Në takim me Islamin” 
2005, fq. 13, 31).

24) A. Uitkroft në librin “Të pabesët...”
25) “Financial Times”, 17 shtator 2007, shkrimi i Simon Kuper “Evropa ndjehet si në 

shtëpi me 16 milionë myslimanë.”
26) Në ligjërimin perëndimor për Islamin i kushtohet vazhdimisht vëmendje rastit të 

Shqipërisë e të shqiptarëve, për faktin se këta përbëjnë shumicën e  myslimanëve autoktonë 
në Evropë (myslimanë të bardhë) dhe për faktin se me myslimanizmin në Ballkan kanë 
qenë e janë të lidhur shumë probleme politike e gjeostrategjike evropiane dhe botërore. 
Kjo u pa qartë në qëndrimet politike që mbajti bashkësia evropiane nëpërmjet ministrit 
të jashtëm të Spanjës në kohën e “krizës së karikaturave për Profetin”, në fillim të vitit 
2006, kur ai vizitoi Shqipërinë dhe kërkoi që diplomacia shqiptare të luante rol qetësues 
në botën myslimane. Kjo doli edhe nga  mesazhi që dha Presidenti amerikan gjatë vizitës 
në Shqipëri për të gjithë myslimanët.

28) I. T. Norris “Islami në Ballkan”,  fq. 4-5.
29) Shih A. Baleta “Përballjet me Islamofobinë”, Tiranë 2006.
30) Intervista e presidentit amerikan dhënë gazetarit Andi Bejtja është botuar në 

gazetat e Tiranës më 2 qershor 2007. Në disa gazeta në përkthimin në shqip të termit anglez 
“people” është përdorur termi “popull mysliman”, në disa “njerëz myslimanë”. Cilindo 
term të përdorësh është e qartë se presidenti amerikan ka dashur të thotë se popullsia 
e Shqipërisë është në shumicën e saj myslimane. Pikërisht ky fakt e tërbonte “Gazetën 
Shqiptare” të italianit Karlo Bolino që më 11 qershor bënte një provokim të shëmtuar 
gazetaresk me shkrimin “Bush vetëkorrigjohet në Tiranë. Jeni simbol i tolerancës fetare”, 
ku shkruhej se Bush: ”Ndonëse pak ditë më parë kishte deklaruar “Shqipëria është një 
vend mysliman”, gjatë qëndrimit në Tiranë vlerësoi bashkëjetesën midis besimeve fetare”. 
Gazeta italiane në gjuhën shqipe edhe në këtë rast provokoi, duke shtrembëruar fjalët 
e Bushit, që nuk kishte përdorur termat “vend mysliman”, ashtu siç provokoi dhe me 
histerinë për “orën e vjedhur” të presidentit  në Fushë Krujë. Por provokimin më të madh 
“Gazeta Shqiptare” e bëri kundër shqiptarëve, duke u përpjekur të fshehë të vërtetën, që 
tha presidenti amerikan me trillimin se ky “u vetëkorrigjua në Tiranë”, pra hoqi dorë nga 
ideja se shqiptarët janë në shumicë myslimanë. Edhe në këtë rast të lumtur për shqiptarët 
“GSH” e pati të pamundur të hiqte dorë nga roli dhe misioni i saj si detashment pararojë 
e islamofobisë në Shqipëri.

31) Natali Klejer (Nathalie Clayer) prej vitesh studion problemet e myslimanizmit 
në Shqipëri në të gjitha aspektet. Vepra e saj më e re dhe më e plotë është “Në zanafillë 
të nacionalizmit shqiptar. Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë” (“Aux 
origines du nationalisme albanais. La naissance d’une nation majoritairement musulmane 
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en Europe” Paris 2007). Më parë ka shkruar “Islami dhe identiteti kombëtar në hapësirën 
shqiptare –Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, 1989-1998” (Islam et identite nationale  dans 
l’espace albanais-Albanie, Macedoine, Kosovo 1989-1998), botuar në “Revistën e 
shkencave shoqërore dhe të feve” në Francë; “Islami, shteti dhe shoqëria në Shqipëri pas 
komunizmit” (Islam, state and society in post-communist Albania”, botuar në përmbledhjen 
“Identiteti mysliman dhe shteti ballkanik” (Muslim Identity and Balkan State) përgatitur 
nga Hugh Poulton dhe Suha Taji-Farouki në vitin 1997. Në shtypin e Tiranës nga Klejer 
janë botuar shkrime e intervista si: “Rrënjët e Islamit në Ballkan” (“Shqip” 18. 5.2006); 
“Islami në Ballkan pas komunizmit” (“Gazeta Shqiptare” 13 mars 2004)  

32) Geri Duijzings “Feja civile “bektashizmi i Naim Frashërit” në përmbledhjen 
“Albanian Identities” (Identitete shqiptare) nën redaktimin e Sievers dhe Bernd Fisher, 
Londër 1998.

33) Për burimet dhe kritikën e këtyre pikëpamjeve të përçudnuara shih Abdi Baleta 
“Këshilla Djalli... mikun bëjeni armik”, gazeta “Republika”, 25-30 Janar 2008.

34) Një burim të veçantë në ligjërimin perëndimor mbi këto ide që lidhen me rastin 
e Shqipërisë e gjejmë në librin e  çiftit francez  Elizabet e Zhan-Pol Shanse (shkruar 
gabim në përkthimin shqip, në të vërtetë Shampeks) të titulluar “Shqipëria ose logjika 
e dëshpërimit”, botuar frëngjisht  në Paris në vitin 1992 dhe në Tiranë në shqip në vitin 
2000. Kapitulli i katërt i librit titullohet “Dështimi i nacional komunizmit”. Këta francezë 
që kanë jetuar në Tiranë me paturpësi kanë shkruar se: “shqiptarët me përjashtim të 
bektashinjve dhe të një pjesë të  ortodoksëve të Jugut në kohën e “çetave”, nuk kishin 
një ndjenjë të vërtetë përkatësie kombëtare. Ata përcaktoheshin në radhë të parë nga feja 
e tyre”. “Në Shqipëri komunizmi dhe nacionalizmi ishin të pandashëm në doktrinë, çka 
përbën një rast të vetëm në Evropë...  Vetëkuptohet se është shumë e vështirë të formosh 
një komb 150 vjet pas të tjerëve.” (fq. 52)

Në këtë libër gjejmë edhe idetë tuhafe se “Shqipëria si tokë e paradokseve futi 
komunizmin nëpërmjet myslimanëve, pastaj komunizmi u imponua dhe po nëpërmjet 
myslimanëve Shqipëria po “evropianizohet”. Figurat e mëdha të komunizmit si, Ali 
Kelmendi, Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Myslim Peza, Qemal Stafa janë myslimanë. Në 
mendjen e shumë të krishterëve, komunizmi i pafe ngatërrohet pra, me Islamin pushtues.” 
(fq. 74) Këto marrëzitë e fundit të këtij çifti francezësh dashakeqësh i kanë trumbetuar me 
zhurmë e mllef mekanizmat e katolikoncetrizmit në Shqipëri, nëpërmjet nënshkruesish pa 
emër të njohur, pa vlera intelektuale e qytetare, nëpër faqe gazetash si “Shqipëria Etnike” 
në Shkodër, ish-organi i Partisë Demokristiane “Ora e Shqipërisë”, gazeta “Koha Jonë” e 
Nikollë Lesit, përmbledhje shkrimesh në formë librash. 

Tezën mbi “komunizmin e rritur në shtratin e myslimanizmit”, e kanë kultivuar 
personalitete në zë të katolicizmit e të jetës publike në Shqipëri. I ndjeri At françeskan 
Zef Pllumi, i shpallur “Nderi i Kombit”, monument i gjallë i vuajtjeve të klerit katolik nën 
komunizmin enverist, që kishte “rrnue për me tregue” mizoritë e komunizmit, papritmas 
në prag të ndarjes nga bota e rreme shpalli se ishte ai autori më me peshë i tezës, se në  
Shqipëri komunizmi paska qenë “binjak apo pjellë e islamizmit”. Në intervistën e fundit, 
botuar në “Shekulli” më 4 Gusht 2007, At Zefi është shprehur: “Ishte një terrorizëm i 
madh enverizmi, më tepër sesa komunizëm ishte një fundamentalizëm islamik i veshur 
me maskën e komunizmit. Po të ishte komunizëm s’do të qe’ prishur as  me Kinën, as me 
Rusinë komuniste”. Intervistuesja i kujton: “Patër këto fjalë po i thotë një njeri që është i 
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veshur me petkun e fesë tjetër katolike”. At Zefi bën sikur po ndreq diçka, por mbetet në 
të tijën: “Unë s’mundem të flas keq për myslimanizmin, sepse shokët më të ngushtë që 
kam pasë në jetë ishin myslimanë. Unë fola kundër fundamentalizmit islamik”. Pra, në 
Shqipëri fundamentalizmi islamik paska qenë në pushtet për gati gjysmë shekulli, dhe ne 
nuk e paskëshim marrë vesh(!)...

35) Me mirënjohje të veçantë duhen mbajtur në mendje fjalët e historianit zviceran 
Alkesandër Lamber: “Përkundrazi ndërrimi i fesë (kthimi në myslimanë A.B.) për 
shqiptarët ka qenë një mjet për të ruajtur identitetin e tyre kombëtar dhe ata e kanë ruajtur 
këtë identitet për një kohë shumë të gjatë” (Intervistë në gazetën “Panorama” më 30 nëntor 
2007, fq. 14).

36) Në Amerikë sipas Samuel P. Hantigtonit me “fe civile kuptojnë ndërthurjen e 
fesë me patriotizmin... një martesë midis Zotit dhe vendit për t’i dhënë shenjtërinë fetare 
patriotizmit dhe përligjjen nacionaliste besimit”. (“Kush jemi ne”, fq. 103).

37) Silvio Ferrari “Shteti, feja, Islami” në përmbledhjen “Pikëtakime myslimane” 
përgatitur për BE nga  Felis Daseto etj.
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SABRI BAJGORA

Globalizmi dhe 
Universalizmi Islam

Për globalizmin është folur dhe po flitet aq shumë, 
saqë ky term na është bërë aq i njohur e i afërt, por 
njëkohësisht edhe aq i largët e i pakapshëm...

Ne shpeshherë ndalemi dhe pa dashje pyesim: 
A thua ç`është ky fenomen? Kush qëndron pas kësaj 
dukurie? Ç’dobi apo ç’dëm mund t’i sjellë njerëzimit 
kjo dukuri?! 

Para se të flasim mbi globalizmin na duhet të theksojmë këtu, se ky term në 
aspektin gjuhësor rrjedh prej fjalës latine “globus” – rruzull dhe asaj frënge – 
“global”- tërësi. 

Fjala “globalizëm” në gjuhën arabe “El-Avleme” është përkthim i fjalës 
franceze “Mondialisation”, e cila nënkupton të bërit (vepruarit) diçka në nivel 
botëror, ose bartjen e diçkaje nga një pjesë e kufizuar në një pjesë të pakufizuar. 
Përkufizimi në këtë rast ka si qëllim shtetin amë, i cili dallohet me kufijtë gjeografikë 
me të gjitha premisat shtetërore. Ndërsa me termin “e pakufizuar” nënkuptohet 
bartja e diçkaje në nivel botëror pa kufij dhe pa ndonjë pengesë të mundshme.1

Elmar Altaveri e përkufizon globalizmin si: “...një proces i kapërcimit 
të kufijve të lindur historikisht. Kështu ai nënkupton të njëjtën gjë si erozioni 
(pra, nuk është zhdukje) i sovranitetit kombëtaro-shtetëror dhe prezantohet si 
shkëputje e ekonomisë së tregut nga “shtrati’‘ i rregullave morale dhe detyrimeve 
të institucionalizuara të shoqërive...”2

Kurse Meghnad Desai e përkufizon atë si:  “... varësi dhe integrim në rritje e 
ekonomive të ndryshme përreth globit...”3

Disa e kanë përkufizuar globalizmin si heqje e pengesave dhe e shkurtimi të 
distancave  në komunikimin mes popujve, vendeve, kulturave dhe qytetërimeve. 
Në fakt me globalizmin synohet unifikimi i të gjitha kulturave të popujve në një 
kulturë të vetme botërore. Mu për këtë arsye edhe botën kanë filluar ta quajnë një 
fshat botëror. Dijetari i njohur musliman i ekonomisë dhe i sociologjisë Dr. Xhelal 
Emin e konsideron se përkundër faktit që termi “globalizëm” është i ri, megjithatë 

1 Dr. Jusuf el Kardavi “El-Muslimune vel avleme”- “Muslimanët dhe globalizmi”, fq. 10. Kajro, 
2000.
2 http://www.dadalos.org/globalisierung_alb/grundkurs_1.htm#gk1
3 Po aty
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si dukuri dhe ide është shumë e moçme.4 Nëse ndalemi pak në historikun e kësaj 
dukurie do të shohim, se ekzistojnë mendime të ndryshme rreth historikut të 
globalizmit, se ai si ide nuk është dukuri e re, por ëndërr dhe preokupim i shumë 
filozofëve e ideologëve, për një botë të një kornize dhe një uniteti gjithënjerëzor, 
ku do të mbisundonte paqja dhe drejtësia. Gjatë historisë së njerëzimit kjo dukuri 
është përcjellë në ndryshim e sipër, ku greket e vjetër me filozofinë e tyre, duke u 
ringjallur nëpërmjet përkthimeve arabe paraqitën një formë globalizimi me idetë 
e Sokratit, Platonit, Aristotelit etj. Romakët me pushtimin e shumë vendeve futën 
kulturën e tyre, ku edhe kjo gjë është një formë globalizimi. Por është realitet 
se kjo dukuri me termin globalizëm u bë e njohur me paraqitjen e OKB-së, me 
rivalitetin midis superfuqive për të arritur në hënë, si dhe me rrezikun e luftës 
nukleare.

Vështirë se mund të arrijmë në një përkufizim përfundimtar për globalizmin, 
sepse çdokush e vështron atë nga kënde të ndryshme. Ekonomistët e shikojnë 
nga këndi ekonomik, ku globalizmi për ta është liria ekonomike e transferimit 
të pasurive dhe mallrave, ndërsa politikanët e përkufizojnë si zhdukjen e kufijve 
mes shteteve dhe me përfaqësim të një qeverie botërore, ideologët dhe njerëzit e 
kulturës e përkufizojnë, se ky është zotëruesi i të gjitha kulturave, ku do të shkohet 
në shkrirjen e identitetit të këtyre popujve. Meqë sociologët e shohin globalizimin 
si vlerësim të botës në të varfër dhe të pasur, në të dobët e të fuqishëm, shkencëtarët 
janë munduar që të japin përkufizime të ndryshme dhe të bëjnë përshkrime të 
ndryshme të tij. Kështu që kur të shikohet në aspektin e përgjithshëm, globalizmi 
paraqet një proces ekonomik, një kapital, një shërbim, i cili i tejkalon kufijtë e 
mundësive teknologjike dhe shkencore dhe i cili është një proces mjaftë i përzier, 
i ngatërruar, i koklavitur, me batica dhe zbatica, ndonjëherë edhe kontradiktor, 
rezultatet e të cilit, qofshin ato pozitive apo negative, nuk mundet që të përkufizohen 
në mënyrë të saktë. Një zhvillim i tillë krahas kësaj na ofron shumë mundësi të reja, 
ai na shkakton edhe qindra probleme të reja me të cilat duhet të ballafaqohemi.

Globalizimi, në të shumtën e rasteve kuptohet si forcim dhe thellim i 
institucionalizimit të prodhimit, këmbimit, komunikimit dhe i zhvillimit në tërësi, 
duke e përcaktuar kështu procesin e përhapjes së sistemit botëror, i cili rezulton 
me prezencën fizike të këtij procesi dhe të modeleve të zhvillimit global, kudo në 
planetin tonë. Globalizimi, për këtë arsye është tregues i faktit se sistemi botëror 
sot mund të integrojë, në mënyra të ndryshme shoqëri dhe qytetërime të ndryshme, 
pa marrë parasysh vetitë e tyre autentike.5

Zhvillimi i globalizimit orientohet në fushën e ndërtimit dhe të përparimit të 
qeverisjes globale e jo të zëvendësimit të pushtetit të shteteve nacionale me shtetin 
botëror. Politika e çdo shteti do të jetë edhe më tutje në masë të konsiderueshme 

4 Dr. Xhelal Emin “El Avleme ve-tenmije el arabijjeti…” “Globalizmi dhe ngritja ekonomike 
arabe”  Bejrut 2004, fq. 95.
5 Dr. Bedri Selmani, Globalizimi, tranzicioni dhe integrimet – ekopolitika e marrëdhënieve ekono-
mike ndërkombëtare- Lubjanë-Prishtinë, 2006 fq. 15.
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e formuluar nën ndikimin historik të zhvillimit të tij, të kulturës dhe të idealeve 
kombëtare, mirëpo çdo shtet do të duhet të ballafaqohet me reformimin e qasjes 
personale, i cili do të përfshijë edhe dinamikën tjetër lokale, regjionale dhe globale, 
si dhe politikën e jashtme. Shteti gjithashtu do të duhet të ballafaqohet me pasojat 
e qeverisjes së tyre me globalizimin, e cila në shumë raste ka hasur në shtete të 
nënshtruara fuqisë strukturale dhe interesave të korporatave transnacionale.6

Globalizimi i periudhës së fundit ka filluar si proces ekonomik, ku ka si 
qëllim integrimin e ekonomive botërore dhe paraqitjen e tregut të lirë, ai paraqet 
një proces të disa shteteve të fuqishme, të cilët kolonizojnë kombet e hemisferës 
së jugut, e në përgjithësi ata janë myslimanë, pa ushtri, por me një formë të re të 
kolonizimit modern të ekonomisë bankare, tregtisë, informatave, edukimit dhe 
kulturës, kështu që e gjithë kjo të sigurojë blerës të përshtatshëm të prodhimeve 
të superfuqive. Nga kjo konstatojmë se luftërat që zhvillohen nuk janë gjë tjetër 
veç hapje e tregjeve të reja. Futja e popujve të varfër në sistemin me kredi paraqet 
blerjen e shpirtrave të kombeve, që janë të gjykuar të jetojnë në varfëri. E gjithë 
kjo shkon në drejtim të kthimit në historinë e kaluar, ku bota ka qenë e ndarë në 
shtresa dhe klasa, ajo e varfra dhe klasa borgjeze. Por në një shikim më të largët, si 
për ekonomitë e forta ashtu edhe të dobëta, tashmë veç bëhet i qartë rreziku, që ajo 
sjell për shndërrime dhe asimilime të kulturave të ndryshme. Dhe këtë mundohet 
ta arrijë me përhapjen e informacionit në çdo skaj të botës, me zhdukjen graduale 
të kufijve për lëvizjen e lirë të transportit të prodhimeve, shërbimeve, individëve, 
mendimeve, të dhënave, parave, format e veshjeve dhe të sjelljeve, etikës, kulturës 
etj. Përveç globalizmit në aspektin ekonomik, ai është proces shumë i lidhur ngushtë 
edhe më i bujshëm në aspektin e fenomenit dhe termave kulturorë të tij, ku bota 
çast pas çasti më tepër po hyn më thellë. Vetëm se këtu nuk globalizohen kulturat 
botërore, por globalizohen kultura të caktuara, ku në fund të procesit nuk fitojmë 
një pluralizëm kulturor, por një hegjemonizëm kulturor, apo del në shesh një lloj 
imperializmi kulturor. Sipas Dr. Berekatit, globalizmi paraqet grabitjen kulturore, 
armiqësinë simbolike mbi kulturat e tjera ose mbizotërim të kulturës perëndimore 
mbi kulturat e tjera, nëpërmjet shfrytëzimit dhe përfitimit të shkencave, kulturës 
në arenën e komunikimit.7 Ëndrra e filozofëve grekë për një botë globale me sa 
duket është bërë një realitet i shekullit që po jetojmë, ku zhvillimet ekonomike e 
teknologjike i mundësuan këtij idhulli të këtij shekulli të jetë sa më i pranishëm 
në jetën tonë.

Globalizmi-kolonizim modern

Nuk ka dyshim se globalizmi ashtu siç na paraqitet deri më sot nuk është gjë 

6 Jasna Plevnik – Pas globalizimit – gjeo-ekonomia e marrëdhënieve ndërkombëtare, Prishtinë, 
2003, fq. 104.
7 Dr. Berekat Muhamed Murad - Dhahiretu-l-avleme – Ru’ëje nakdije – Dukuria e globalizmit-
vështrim kritik, Doha-Katar, 2001, fq. 23. 
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tjetër veç një formë e re e kolonizimit modern, ku në fund çdo gjë shkon në favor të 
të pasurit ndaj të varfrit, të fuqishmit ndaj të dobëtit. Hapja e dyerve me pretekstin 
e globalizmit në lëmin e tregtisë dhe të ekonomisë, eksportit e importit, si në lëmin 
e kulturës dhe informimit do të jetë në llogari të të fuqishmit, sepse shtetet në fjalë 
kanë primatin e shkencës dhe mediumeve impozante, bankën botërore dhe tregun 
e lirë botëror, edhe pse në fakt ai nuk është i lirë. Vërtetë ky është një kolonizim i 
vjetër me një formë dhe emër të ri, por megjithatë ky globalizëm i imperializmit 
post modern është një proces që nuk mund të ndalohet. Ndryshime rrënjësore do të 
bëhen në botë, por kjo nuk do të thotë se ringjallja islame do të frenohet. 

Llojet e globalizmit më të cilat sot po sfidohet Bota Islame

Bota Islame sot i është nënshtruar  një lufte të paparë në shumë fronte, qoftë 
në atë mediatike, që është më e dukshmja, pastaj në atë diplomatike e kohëve të 
fundit, edhe në atë ushtarake. Ndër këto sfida të globalizmit ndaj botës islame do 
të veçonim globalizmin politik, atë ekonomik, kulturor dhe fetar.

Globalizmi politik

Me anët të këtij globalizmi synohet që bota islame të mos jetë kurrë unike, 
por që gjithmonë në mes qeverive të shteteve islame të ketë mospajtime dhe 
divergjenca. Zaten, Perëndimi ia ka arritur këtij qëllimi, sepse sot 50 e sa shtete 
arabe-islame, nuk kanë ndonjë strategji të qartë politike për të vepruar njëzëri ndaj 
provokimeve që vijnë nga Perëndimi. Ato janë të detyruara të luajnë rolin e servilit 
dhe të shikojnë interesat e ngushta kombëtare. Ndonëse Organizata e shteteve 
islamike është formuar e themeluar shumë kohë para Organizatës së Bashkimit 
Evropian, ky organizëm ka më tepër karakter formal, sesa detyrues. Konferencat 
vjetore që mbahen nga ana e kësaj Konference nuk përfundojnë me më shumë 
se me miratimin e ndonjë rezolute drejtuar OKB-së, rezolutë e cila nuk është 
detyruese aspak, përderisa shohim se shtete evropiane përkundër divergjencave 
dhe mospajtimeve të mëdha që kanë mes vete, megjithatë arritën të bashkojnë 27 
shtete nën ombrellën e Bashkimit Evropian me një monedhë të përbashkët, me 
synim që në të ardhmen në këtë Bashkësi të përshihen në mënyrë të vazhdueshme 
të gjitha shtetet e Evropës, përfshirë këtu edhe Evropën Juglindore. Në anën 
tjetër Turqia, që llogaritet si shtet evropian i vihen përpara pengesa të mëdha, 
sepse Evropa ia ka frikën Turqisë mu për shkak se ka një popullatë me shumicë 
muslimane dhe herët a vonë do të arrinte një rol udhëheqës në këtë Bashkësi.

Globalizmi ekonomik

Në planin ekonomik, shtetet arabe dhe islame kanë mbetur shumë prapa nga 
shtetet e Perëndimit, të cilat e kanë shtrirë ndikimin e tyre me anë të kompanive 
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dhe korporatave të mëdha dhe faktikisht kanë në dorë pothuajse tërë ekonominë 
e vendeve islame. Ekonomia e tyre kryesisht është e varur nga teknologjia e 
Perëndimit, prandaj edhe përkundër pasurive të mëdha nëntokësore, siç janë 
nafta dhe gazi natyror, që i zotërojnë shtetet arabe dhe islame, ato i shfrytëzojnë 
shumë pak këto begati. Borxhet e tyre të jashtme ndaj Perëndimit arrijnë shuma 
marramendëse dhe fatkeqësisht në horizont nuk shihet ndonjë shkëndijëz shprese 
për ditë më të mira. Qeveritë e këtyre vendeve islame janë më shumë aparatura 
të instaluara, të cilat luajnë lojën e Perëndimorëve, duke u pasuruar edhe vetë në 
kurriz të popullit të tyre. Madje shumica e qeverive arabe janë dinasti trashëguese, 
në të cilat nuk ekziston as minimumi i shprehjes dhe i fjalës së lirë. Duhet të 
theksojmë se edhe gjiganti më i madh ekonomik i shteteve islame Arabia Saudite 
ka borxhe në miliarda, e të mos flasim më për shtete të tjera?!...

Globalizmi kulturor

Perëndimi po e identifikon globalizmin kulturor në këtë mënyrë: “Në lëmin 
e kulturës globalizimi shkakton qarkullimin global të stileve jetësore, vlerave, 
simboleve, përfytyrimeve, qëndrimeve, besimeve, dokeve etj. Diskurset tradicionale 
kulturore dobësohen apo hapen shpejt nga jashtë dhe bashkëpunojnë në këmbimin 
kulturor me pranimin dhe dhënien, ku paraqiten diversitete të reja, fragmentim i 
identiteteve, duke përfunduar kështu me shoqëritë multi-kulturore. Për këtë çështje 
globalizimi nuk sjell një unfikim kulturor, por e shpejton zhvillimin e identiteteve 
hibride paralele, që paraqiten globalisht (siç janë ato: klasore, gjinore, moshore, 
etnike, nacionale, politike, morale, religjioze etj.). Identiteti kolektiv e përfshin 
komponentin dinamik dhe aktiv të aksionit kolektiv, me të cilën komuniteti i 
imagjinuar ripërtërihet pandërprerë. Individi si një konsumues kulturor është aktiv 
në kërkimin dhe riprodhimin e vlerave, ku njëkohësisht bëhet kreator kulturor. 
Individët me refleksionin dhe subjektivizmin mund të çlirohen nga disa korniza 
shoqërore dhe kulturore. Për të gjithë këtë koncepti i imperializmit kulturor është 
krejt i parëndësishëm. Globalizimin në sferën e kulturës mund ta pranojmë edhe 
përmes konceptit të post-modernizmit. Skot Lashi e përcakton post-modernizmin 
si një koncept brenda kulturës, artit dhe kulturës së jetës së përditshme apo 
konsumimit. Me këtë gjë fusha e kulturës zgjerohet në një fushë të shoqërisë 
masive, d.m.th., se kultura nuk kuptohet më si një kulturë e lartë elitare apo art 
elitar, por si një kulturë e popullarizuar, kulturë masive, si një jetë e rëndomtë.”8

Por shtrohet pyetja: A është në të vërtetë kjo realitet? Përgjigja është JO! 
Është fakt i pamohueshëm se kultura perëndimore falë masmediave, internetit  

dhe kanaleve televizive satelitore ka filluar të depërtojë me të madhe në mesin e 
popullatës islame, duke bërë kështu shpëlarjen e trurit të rinisë islame. Kjo rini 
tashmë duket e hutuar dhe para shumë dilemave: A të imitojë Perëndimin “liberal”, 
i cili ofron jetë më të lirë e më të shfrenuar, apo t’i qëndrojë besnik mësimeve 
8 http://www.agimi.com/modules.php?name=News&file=article&sid=190
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tradicionale dhe morale të Islamit?!!
Në anën tjetër Perëndimi është duke kryer një pushtim të hatashëm kulturor 

në vendet arabe, saqë tashmë shumë kryeqytete islame kanë shumë pak dallim 
nga metropolet perëndimore, për sa i përket kulturës së shfrenuar perëndimore. Të 
marrim si shembull për të keq Kajron, Abu Dabin, Dubain, Indonezinë, ku Perëndimi 
pothuajse dikton lojën e tij në mbjelljen e ideve degjeneruese perëndimore në 
rininë e këtyre vendeve.

Eduard Said, profesor në fakultetet amerikane (Columbia University) dhe 
orientalist i njohur palestinez është i mendimit, se Perëndimi duke u mbështetur 
në privilegjet që zotëron, po bën përpjekje që kolonizimin kulturor, i cili përbëhet 
nga kultura dhe nga vlerat perëndimore të jetesës t’ia imponojë vendeve të tjera 
të botës. Ndër veçoritë e kulturës imperialiste mund të thuhen disa prej tyre si: 
zgjerimi i sistemit kapitalist, modelet jetësore, moda, marrëdhëniet intime, të 
drejtat njerëzore, si dhe shekullarizimi. Në këtë mënyrë globalizimi është duke 
shqyrtuar një identitet të ri në fushën e kulturës, e cila vjen nga zhdukja e kulturës 
vendase. Edhe shoqëria islame nuk ka mbetur e paprekur nga kjo çështje, pra, 
kriza e identitetit është një ndër problemet e botës islame.9

Në këtë drejtim roli i intelektualëve të edukuar me doktrinën shekullare 
ka ndikim lidhur me varshmërinë e vendeve në zhvillim e sipër me vendet 
perëndimore. Këta persona, duke mos njohur mirë pikat e dobëta dhe të forta të 
civilizimit perëndimor, për mënyrën e zgjidhjes së problemeve të tyre bazohen 
në modelet dhe metodat e jetesës në Perëndim. Pra, si rezultat i kësaj mënyre të 
vepruari vjen deri tek humbja dhe mosnjohja e identitetit. Një veprim i tillë ka 
sjellë të meta në kulturën dhe në shoqërinë islame.

Karakteristika më e rrezikshme e rendit ekzistues botëror është shfrytëzimi i 
dimensionit kulturor, bashkë me dimensionin politik, ushtarak dhe ekonomik, me 
qëllim thellimin dhe mbështetjen e hegjemonisë totale në botë. Përhapja e kulturës 
perëndimore në indin islam paraqet armën më të rrezikshme, e cila shkatërron 
vlerat moralo-etike të jetës së muslimanëve. Përhapja e mënyrës perëndimore të 
jetesës si ideal, paraqet rrezikun më të madh për trashëgiminë kulturore dhe për 
vlerat moralo-etike. Ajo që e intensifikon rrezikun e imperializmit kulturor është 
fakti se SHBA dhe Evropa zotërojnë mjetet më të mira dhe më të zhvilluara të 
informacionit, të cilat paraqesin mjetin më efikas për të depërtuar në zemrën dhe në 
mendjen e njerëzve. Ajo që e bën globalizmin (imperializmin) kulturor edhe më të 
rrezikshëm është se popujt, të cilët jetojnë jashtë kufijve gjeografikë të Perëndimit 
bëjnë pjesë në popujt konsumues, në aspektin e fryteve të shpirtit dhe mendjes, 
sepse ata janë bërë tashmë një subjekt, i cili konsumon gjithçka që është e huaj dhe 
që vjen nga jashtë.10

9 Islami dhe sfidat e globalizimit - shkruar nga Dr. Halef Muhamed el-Xherrad, përktheu nga ara-
bishtja Mr. Rejhan Neziri.
10 Materialet e Konferencės Botėrore Islame, mbajtur nė Kajro (2001) me titull ”Njė projekt për 
renesancë në Botën Islame”, kumtesa: “Ndikimi i globalizmit në identitetin kulturor në Botën is-
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Globalizmi fetar

S’ka dyshim se rreziku më i madh për botën islame vjen nga ky segment. Bota 
Islame, e cila prej kohësh e ka tejkaluar shifrën e 1 miliardëshit, kurrë nuk ka qenë 
në rrezik më të madh se sot për të humbur identitetin e vet fetar. Krejt kjo falë 
injorancës së muslimanëve, të cilët as që janë duke e marrë parasysh rrezikun që 
po u qëndron mbi kokë, si një shpatë e mprehtë. 

Valët misionarike, të mbështjella nën petkun e humanizmit kanë filluar të 
depërtojnë pothuajse në çdo familje islame, zakonisht nëpërmjet mediave, shtypit, 
arsimimit. Qëllimi i tyre dihet: largimi i të rinjve muslimanë nga feja dhe identiteti 
i tyre fetar dhe mbjellja e ideve të një universalizmi të rrejshëm fetar në nivel 
botëror, ku feja konsiderohet si një ndjenjë thjesht vetëm shpirtërore e jo edhe 
sistem jetese.11 Deri më sot kjo propagandë fetare, mjerisht sapo ka filluar të korrë 
rezultatet e para. Ata që duan të binden për këtë, le të urdhërojnë e ta vizitojnë 
Kuvajtin, Katarin, Bahrejnin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Pse Bota Islame aktualisht nuk mund t’i bëjë ballë globalizmit 
perëndimor

Sot Bota Islame duket shumë e pafuqishme t’i rezistojë stuhive globaliste. 
Fatkeqësisht, siç shprehet edhe dijetari e  rilindësi islam bashkëkohor Ismail 
Faruki, muslimanët sot në botë gëzojnë imazhin më të keq të mundshëm. Në 
mjetet e sotme globale të komunikimit, muslimani është stereotipizuar si agresiv, 
destruktiv, terrorist, i paligjshëm, i paqytetëruar, fanatik, fundamentalist, i 
prapambetur dhe anakronik. Ai është gjithkund objekt i urrejtjes dhe i përbuzjes 
nga ana e jomuslimanëve. Mjerisht, vetë fakti se Islami është një besim integral, 
i dobishëm, i gjithëpohuar dhe mbi të gjitha real, e bën disfatën, poshtërimin dhe 
shpërfytyrimin e muslimanëve edhe më të dhimbshëm e më të padurueshëm.

Sot në Botën Islame janë ta pranishme tri rryma, të cilat kanë qasje të ndryshme 
dhe të dallueshme, për sa i përket ndikimit të globalizmit në jetën e muslimanëve. E 
para, që e kundërshton globalizimin është e përbërë nga përfaqësues më radikalë, 
të cilët që nga shekulli i kaluar u ballafaquan dhe e luftuan invazionin e qytetërimit 
perëndimor mbi Botën Islame. Këta e shohin globalizmin si një metodë të re të 
kolonializmit, prandaj e refuzojnë kategorikisht.

Rryma e dytë që ndryshe mund të quhet mesatare dhe përkrahësit e kësaj rryme 
shkojnë nga ajo që të përfitohet nga globalizmi, vetëm aty ku është i mundur përfitimi 
dhe janë kategorikë që ta ndërrojnë lëkurën, duke u përpjekur që me çdo kusht të 
ruhen veçoritë e Qytetërimit Islam dhe të merret ajo që përputhet me Islamin, 
duke mos e dëmtuar Qytetërimin Islam dhe duke mos e akuzuar për armiqësi 

lame” shkruar nga Prof. Dr. Sufi Hasen Ebu Talib, fq. 65.
11 Ali bin Najif esh-Shuhud - Enciklopedia  “Kundërshtime ndaj ideologjive bashkëkohore - “El-
Avleme-Globalizmi”,  vëll. III, burimi: www.saaid.net
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Qytetërimin Perëndimor. Ndërsa rryma e tretë është rryma më e rrezikshme për 
Botën Islame dhe përbëhet nga shekullaristët ose laikët që në Botën Islame janë 
paraqitur, që nga shekulli i nëntëmbëdhjetë. Kjo rrymë kërkon shkrirjen e plotë me 
qytetërimin perëndimor, por për fat të mirë ata nuk kanë gjetur shtrirje të gjerë në 
Botën Islame, megjithëse këta qeverisin shumicën e Botës Islame.12

Se globalizmi ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë në forma të ndryshme në 
botën islame, kjo s’do mend është një realitet i dhimbshëm. Një gjendje e tillë diku 
më shumë e diku më pak, vazhdon edhe sot e kësaj dite në shumicën e vendeve 
islame, nëpërmjet formave dhe metodave të ndryshme. Imitimet dhe harlisja pas 
çdo gjëje perëndimore, vetëm se do ta zgjasë edhe më tej këtë agoni, e cila të shpie 
pashmangshmërisht deri në humbjen e vetëdijes dhe zhveshjen e muslimanëve 
nga çdo ndjenjë islame.

Megjithëse Islami gjatë rrjedhës historike është praktikuar me të gjitha parimet 
e tij të larta dhe me shembujt e tij më të ndritur, nuk mund të themi se kjo është 
kuptuar dhe pranuar nga e gjithë bota. Përkundrazi në kohën tonë po përpiqet që 
besimi islam të fajësohet, duke e ngarkuar atë më fajet më të rënda, gjë kjo që me 
anë të hipotezave negative dhe plëngprishëse vazhdon edhe në ditët tona.13

Në anën tjetër, ka shumë faktorë determinantë, që pamundësojnë unifikimin e 
qëndrimeve të myslimanëve, por ne do të përmendim vetëm disa prej tyre.

Faktori i parë
Bota Islame vetvetiu është e ndarë, e copëtuar në një numër të madh shtetesh, të 

cilat përfshijnë shumë raca, kombe, gjuhë dhe kultura. Përveç kësaj, vetë interesat 
e vendeve dhe popujve të botës islame ndërmjet tyre janë të papërputhshme dhe 
kundërthënëse, pa kurrfarë emëruesi të përbashkët.

Faktori i dytë:
Bota Islame e shikuar në tërësi, sipas të gjitha kritereve ekzistuese është mjaft e 

prapambetur nga aspekti ekonomik, shoqëror, shkencor dhe kulturor.
Faktori i tretë:
Bota Islame në përgjithësi vuan nga varfëria e jashtëzakonshme, e cila ka goditur 

një numër të madh muslimanësh. Disa bashkësi shoqërore të kësaj bote të gjerë 
vuajnë për shkak të ushqimit të dobët, vuajnë nga uria dhe sëmundjet, nga mungesa 
e shërbimeve themelore shëndetësore, banesore, arsimore etj.

Faktori i katërt:
Botën Islame po e trondisin papajtueshmëri të thella politike dhe medhhebore 

deri në atë masë, saqë kontaktet në mes udhëheqësve dhe popujve të botës islame 
janë gati të pamundura. Kësaj duhet t’i shtohet se edhe ato pak kontakte, të cilat 
ekzistojnë ndërmjet pjesëve të botës islame kryesisht zhvillohen përmes të 
ashtuquajturave qendra të vendosjes, të cilat gjenden jashtë kufijve të saj. Prandaj 
kontakte të drejtpërdrejta dhe të frytshme gati sa nuk ekzistojnë, pasi prej tyre kanë 

12 Fitim Flugaj – Globalizimi dhe ndikimi i tij ndaj identitetit kulturor në Botën Islame, artikull i 
cituar nga www.dituriaislame.net
13 Prof. Dr. Nevzat Yalcëntash, Islami dhe jeta në Botën Globale, Tiranë, 2007, fq.18-19.
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dobi më të madhe të tjerët, se sa vetë bota islame. Situata nuk është aspak më e mirë, 
as në sferat e ekonomisë, politikës, kulturës etj.

Faktori i pestë:
Shoqëritë myslimane në shumicën e rasteve janë shoqëri konsumuese në 

kuptimin e plotë të fjalës. Këto janë shoqëri, të cilat konsumojnë mallra që nuk i 
prodhojnë vetë, të cilat gëzojnë frytet e mendjes së të huajve e jo të tyret. Madje 
edhe në fushën e studimeve dhe hulumtimeve islame, bota islame edhe sot e kësaj 
dite bazohet në rezultatet e arritura nga të tjerët. Falë kësaj, shoqëritë muslimane, 
të shikuara globalisht janë bërë shoqëri të varura në shumë aspekte dhe për shumë 
gjëra.

Faktori i gjashtë:
Pranë pesë faktorëve të lartpërmendur, udhëheqësit dhe intelektualët e botës 

islame nuk kanë vizion të plotë civilizues për të tashmen dhe të ardhmen e saj. 
Mungesa e këtij vizioni nga sfera e politikës, shoqërisë, mendimit dhe kulturës e 
paralizon çdo aktivitet dhe përpjekje, që ka të bëjë me çështjet e bashkimit islamik. 
Formimi i një ideje rreth së cilës do të bashkohej bota islame, duke marrë parasysh 
edhe rrethimin e bashkësisë së gjerë njerëzore si tërësi, është bërë prioritet në kohën 
e cila i merr në konsideratë projektet dhe studimet që çojnë drejt një ardhmërie në 
sfera të ndryshme të jetës dhe jo vetëm në sferën e ekonomisë. Prandaj ekzistenca 
e një vizioni, i cili analizon të tashmen dhe ndërton të ardhmen paraqet një 
domosdoshmëri për ta kuptuar aktualitetin dhe të zbulosh atë që sjell e ardhmja. 
Vizioni i përgjithshëm paraqet boshtin e secilës punë përparimtare dhe kreative, i 
cili i nxit shoqëritë tek përparimi, mirëqenia dhe fati.14

Universalizmi islam

Kur flasim për universalizmin islam nga ajetet kuranore shohim se Islami nuk 
është një fe që ka zbritur vetëm për arabët, por për mbarë njerëzimin. Universalizmi 
i Islamit në mënyrën më madhështore paraqitet nëpërmjet shprehjeve si: “O ju 
njerëz”, “O të zotët e mendjes”, “O pasues të Librit” etj., shprehje që janë të 
panumërta në ajetet kuranore dhe që do t’i citojmë, për të parë madhështinë e fesë 
së Allahut

I Lartmadhërishmi thotë: 
“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, 

ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se tek Allahu 
më i ndershmi ndër ju është ai që është më tepër i ruajtur (nga të këqijat), e 
Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.” (Huxhurat: 
13). Kurani Kerim në këtë ajet thekson barazinë e plotë mes popujve, nuk i zhduk 
karakteristikat e tyre, por vërteton që Allahu xh.sh. i krijoi popuj dhe fiset, që të 
njihen mes tyre. Kurse globalizmi apo ajo që na paraqitet neve sot, konsiderohet 
më tepër si një imponim politik, ekonomik, kulturor e shoqëror prej thirrësve të 
14 Dr. Jusuf el Kardavi “El-Muslimune vel avleme”- “Muslimanët dhe globalizmi”, fq. 76.
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globalizmit, me ndihmën e përparimeve shkencore-teknologjike, me fuqinë dhe 
potencialin ushtarak, ku e ndjejnë veten si zotërues të botës.

Në këtë ajet kuranor Allahu xh.sh. i drejtohet tërë njerëzimit sipas origjinës së 
tyre nga Ademi dhe Havaja, e jo vetëm ndonjë fisi a nacionaliteti të caktuar. Nisur 
nga kjo barabarësi, askush nuk bën të ngrejë superioritetin dhe supremacinë në baza  
racore, të ngjyrës apo të gjuhës ndaj njëri-tjetrit. Vetëm në këtë mënyrë shpirti i 
njeriut mund të ndiejë e të kuptojë këtë parim kaq të lartë, për t’i çrrënjosur një herë 
e përgjithmonë paragjykimet tradicionale, hegjemoniste të një privilegji special në 
çdo popull. Dallimi i vetëm sipas ajetit të sipërtheksuar është me përkushtimin dhe 
afrimin me vepra të mira ndaj Krijuesit të kësaj ekzistence.

Por megjithëse në këtë ajet proklamohet barabarësia gjithënjerëzore, ata që në 
shpirtin e tyre kanë mërinë ndaj kësaj feje, si në të kaluarën, ashtu edhe sot, nuk 
ndalen nga shpifjet, intrigat e insinuatat të llojllojshme, me të vetmin qëllim që të 
thyejnë moralin dhe të fusin dyshim, huti e mosbesim në gjeneratat e reja islame 
ndaj fesë së tyre. Të gjitha këto përpjekje kanë si qëllim shtyrjen e popullatës 
islame në greminën e pakthim të mosbesimit.

Edhe nga hadithet e Pejgamberit tonë mund të vërejmë faktin se vetëm në 
bazë të fisnikërisë njerëzore, njeriu është i barabartë me të tjerët në ndarje të 
përgjegjësisë, e kjo shihet më së miri nga Hutbeja e Lamtumirës e Muhamedit a.s., 
ku ai thekson: “O besimdrejtë! Ta dini dhe të mos harroni se të gjithë muslimanët 
janë vëllezër. Ju të gjithë jeni plotësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Nuk 
ka kurrfarë përparësie arabi ndaj joarabit, e as joarabi ndaj arabit, as i ziu ndaj 
të kuqit, e as i kuqi ndaj të ziut përveç me devotshmëri. Të gjithë jeni pasardhësit 
e Ademit, ndërsa Ademi është prej dheu.”

Parimet universale të Islamit konsistojnë në formimin e një shoqërie të 
shëndoshë, dinjitoze e humane, me vlera të larta etike e të vlefshme, të një shoqërie 
të barabartë, përparimtare, të lirë, demokratike dhe bashkëkohore, të një shoqërie 
të njerëzuar, në të cilën të gjithë njerëzit pa kurrfarë dallimi do të gëzojnë lumturinë 
e vërtetë shpirtërore dhe atë materiale trupore.15

Së këndejmi, mund të nxjerrim si përfundim, se strumbullar i pikëpamjeve 
islame mbi shoqërinë e pastër njerëzore është angazhimi, këmbëngulja e 
vazhdueshme për realizimin e kauzës së shndërrimit të botës njerëzore, në një 
botë me të vërtetë humane dhe demokratike.

Para Allahut xh.sh. të gjithë njerëzit janë të barabartë, përveç nëse veprat e 
tyre nuk i dallojnë ata në vlerat morale, në arritjet kulturore apo qytetëruese. Kjo 
është baza e universalizmit islam, i cili zhduku të gjitha barrierat dhe pengesat e 
mundshme për sendërtimin e një shoqërie të pastër, pa dallime racore, shoqëri në 
të cilën individi çmohet në bazë të punës, veprave dhe përkushtimit ndaj Krijuesit 
të Gjithësisë, ashtu siç thotë edhe vetë Allahu xh.sh. në Kuranin Fisnik: 

“...S’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që është i 
15 Dr. Sami Muhammed ed-Delal “El-Islam vel Avleme – El-Munazeletu, El alemijetul islamijje 
ve avlemetul besherijje bejne es-sunen er-rrebbanijeti ve-t-tedafiu-l insani.” Rijad, 2004, fq. 128.
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ruajtur më tepër (nga të këqijat)”.

A ka shpresë se Bota Islame me sukses do të përballojë sfidat e globalizmit

Islami si mesazhi i fundit hyjnor, që iu drejtua njerëzimit, ia riktheu në mënyrën 
më madhështore nderin dhe dinjitetin e përdhosur me shekuj qenies njerëzore. Ai 
pohoi vlerat e mirëfillta të tij (njeriut), duke e sjellë atë në piedestal, që në realitet 
edhe e meriton si qenie, së cilës Allahu i Plotfuqishëm ia besoi mëkëmbësinë e Tij 
në tokë.

Edhe dashamirët  e Islamit, po edhe kundërshtarët e tij, kur flasin për principet 
e Islamit, flasin me kujdes të madh. Ndër këta, Von Grubenaum thotë: Kombet 
vijnë e shkojnë. Perandoritë ngrihen dhe bien, por Islami qëndron dhe vazhdon 
të përfshijë nomadët dhe ardhacakët, ndërtuesit e civilizimeve brenda Islamit dhe 
ata që e shkatërrojnë atë. Cilët janë atëherë faktorët që e mbajnë së bashku një 
umet (komunitet) të vetëm, gjithë ata njerëz që në mënyrë të ndërgjegjshme ose 
jo, anojnë duke ruajtur individualitetin e tyre, ndërkohë që kultivojnë lidhjet me 
Islamin universal, si prona e tyre më e çmuar shpirtërore.16

Të vetëdijshëm për këtë realitet të mjerë, përbuzës e trishtues për umetin islam, 
pashmangshëm na imponohet pyetja: a thua kush do të jetë rrugëdalja për ta vënë 
këtë umet në rrugën e lavdisë, e cila edhe i takon?!

Përgjigja e vetme që vetvetiu e pashmangshëm imponohet në këtë moment është 
kthimi i mirëfilltë në vlerat burimore të Islamit, përqafimi në tërësi i mësimeve dhe 
parimeve të tij, sepse Islami është sistem i përkryer i jetës së njeriut në këtë botë. 
Ai ofron vizione të tilla, që mund të ringjallin shpresën për ndjenjën e humbur të 
vetëbesimit të muslimanëve.

Shikuar nga shumë aspekte, Bota Islame ka mundësi që ta tejkalojë këtë sprovë 
të quajtur globalizëm dhe kjo falë Universalizmit, i cili e karakterizon. Përparësitë e 
Botës Islame ndaj asaj perëndimore janë të shumta e ndër to do të veçonim:

1. Bota Islame, e cila shtrihet prej Indonezisë në Lindje e deri në Marok në 
Perëndim, përfshin një hapësirë të rëndësishme gjeo-strategjike në sipërfaqen e 
Tokës.

2. Bota Islame zotëron pasuri shumë të mëdha natyrore, të cilat e radhisin ndër 
pjesët më të pasura të botës.

3. Numri i muslimanëve e tejkalon shifrën një miliard, që përbën gati 1/4 e 
popullsisë së gjithëmbarshme të planetit tonë. Ky numër njerëzish paraqet një 
potencial shumë të madh njerëzor, nëse ata aftësohen, zhvillohen dhe përparojnë. 
Është fakt se popujt e mëdhenj bëhen të mëdhenj falë numrit dhe specifikave të 
anëtarëve të tyre. 

Islami është tani besimi fetar me rritjen më të shpejtë në botë për shkak të 
përqindjeve të larta të lindjeve dhe të konvertimit... Niveli i futjes së këtyre njerëzve 
16 Ahmed Davutogllu – Transformimi qytetërimor dhe bota myslimane, Shkup, 2005, fq. 137



87

në sistemin ekonomik dhe niveli i shoqërizimit të tyre do të përcaktojë shumë 
orientimin dhe sjelljen e tyre politike.17

4. Bota islame sot në përgjithësi po kalon nëpër fazën e rizgjimit dhe të 
renesancës, e cila përmban në vetvete dobi të përgjithshme, si për muslimanët ashtu 
edhe për mbarë botën. Ajo që po ndodh sot brenda shoqërive myslimane nuk paraqet 
vetëm luftën për ekzistencë, por një formë kryengritje, e cila ka si qëllim afirmimin 
e identitetit karakteristik islam në botë, që po sulmohet nga rryma të ndryshme 
civilizuese, posaçërisht nga rrymat e modernizmit, që po vijnë nga drejtime të 
ndryshme.

5. Muslimanët kudo ku jetojnë kanë një mënyrë identike jetese, sjellje dhe të 
menduari me çka dallohen prej të tjerëve. Shkurtimisht muslimanët zotërojnë një 
civilizim të veçantë, i cili do t’u shërbejë, si faktor bashkimi dhe grupimi, pa marrë 
parasysh ndryshimin e qëllimeve kulturore dhe nacionale mes tyre. Ai civilizim 
po ashtu i nënshtrohet procesit të zhvillimit dhe përparimit gjatë kontakteve me 
civilizimet e tjera, sidomos me civilizimin e Perëndimit. Çfarëdo që të ndodhë, 
presim që civilizimi islam ta ruajë origjinalitetin dhe autenticitetin e vet, në mënyrë 
që të mbesë njëra ndër degët më të rëndësishme të civilizimit njerëzor. Lindja e 
personalitetit specifik islam, në një farë dore mbetet vetëm dëshirë, duke pasur 
parasysh numrin e madh dhe të ndryshëm të popujve islamë, por megjithatë lindja e 
një personaliteti të tillë është e mundur në kuadër të një civilizimi islam.

6. Para botës islame qëndron një sprovë e madhe, e cila vazhdimisht do ta 
përcjellë, nëse dëshiron të bashkohet, përndryshe do të mbesë në margjinat e 
ngjarjeve, duke i imituar dhe duke u mbështetur te të tjerët. Ajo sprovë e madhe 
manifestohet në përtëritjen e civilizimit gjatë ndikimit të ndërsjellë me civilizimet 
mbizotëruese, e sidomos me atë perëndimor, duke pasur parasysh vlerat e shumta 
që ai përmban. Problemi, i cili qëndron para botës islame dhe civilizimit islam është 
në modalitetin e ndikimit dhe zhvillimit reciprok, duke ruajtur origjinalitetin dhe 
autenticitetin islam. Bashkimi islamik do të vijë si rezultat i pranimit të kësaj sprove 
shumë të madhe civilizuese.18

Në vend të përfundimit

Në përmbyllje të këtij punimi do të përmendim fjalët e Dr. Murad Hoffman, 
i cili kur flet për raportet dhe marrëdhëniet mes Islamit dhe Perëndimit thotë: 
“Ndërmjet shtatë qytetërimeve të mëdha të kohës sonë, vetëm Islami dhe Perëndimi 
kanë botëkuptime dhe qasje universale. Për t’u arritur kjo, politika hegjemoniste e 
Perëndimit ndaj Botës Islame dhe përdorimi i standardeve të dyfishta, kur kemi të 
bëjmë më çështjet e Botës Islame duhet të pushojnë. Islami nuk duhet të shihet si 
rrezik permanent për Botën perëndimore, por as Bota Islame në përgjithësi dhe ajo 
arabe në veçanti, Evropën dhe Amerikën nuk duhet ta shohë si armik të përhershëm. 
17 Zbigniev Brzezinski – Zgjedhja dominim global apo udhëheqje globale, Prishtinë, 2006,  fq. 66-67.
18  Fudajl Ebu-n-Nasr, “Bashkimi islamik dhe rendi ekzistues botëror”,  fq. 93-95.
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Si Lindja, ashtu edhe Perëndimi duhet të tregojnë më shumë tolerancë në raport 
me njëri-tjetrin, nëse me të vërtetë dëshirojnë të ruhet paqja botërore.”19

Perëndimi duhet t’i ndërpresë përpjekjet që ta imponojë gjithkund sistemin e 
tij të vlerave, për të cilin beson se është “universal”, kurse muslimanëve u mbetet 
të punojnë shumëfish më tepër nga ç’janë duke punuar tashti, për të arritur aty ku 
ishin të parët e tyre, falë butësisë, zemërgjerësisë, diturisë, devotshmërisë, por mbi 
të gjitha falë mësimeve universale të Islamit, i cili të gjithë njerëzit e botës, pa 
marrë parasysh se ç’race, ngjyre a kombi i takojnë, i konsideron ata vëllezër.

19  Ajni Sinani, Islami-besim, ligj, kulturë dhe qytetërim, Prishtinë 2007, fq. 296.
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At NIKOLLA MARKU

Mirëkuptimi fetar në Shqipëri 
një vlerë e integrimit të shqiptarëve 

në Evropë

Të nderuar pjesëmarrës në këtë takim historik 
dhe kontribuues për ardhmërinë e kombit shqiptar. 
Mirëkuptimi fetar në Shqipëri është tregues rrënjësor 
dhe kryesor i këtij kombi, i cili ka një natyrë humane dhe 

një zemërbardhësi hyjnore. Historia e kombit shqiptar në Ballkan ka treguar me 
së miri se ne shqiptarët nuk kemi dëmtuar askënd, por përkundrazi jemi dëmtuar 
nga të tjerët. Gjithsesi kemi rezistuar falë ndihmës së Zotit dhe bashkimit tonë me 
njëri-tjetrin. Mirëkuptimi vjen nga natyra paqësore dhe nga edukata fetare që ka në 
Shqipëri. Ne të gjithë së bashku, pavarësisht nga natyra e besimit apo ceremonitë 
fetare, në thelb të besimeve tona kemi paqen dhe dashurinë. Paqe dhe dashuri 
tha Jezu Krishti, paqe dhe dashuri tha edhe Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të 
dy). 

Ne shqiptarët e dimë mirë, se Zoti është një dhe punët e Tij janë të mençura 
e gjithmonë për të mirën tonë si njerëz dhe si shqiptarë. Klerikë të shquar në të 
kaluarën historike na mësuan se marrëdhëniet e mira, paqja dhe dashuria për njëri-
tjetrin janë të vlerësuara përpara Zotit. Mirëkuptimi fetar brenda kombit shqiptar do 
të saktësoja unë, është një tregues garant i zhvillimit paqësor të shoqërisë. Rilindja 
Kombëtare është periudha më e ndritshme e kombit shqiptar, ku muslimanët dhe 
të krishterët i shërbyen kombit për një ringjallje dhe rilindje të shpirtit shqiptar, pa 
dallime fetare duke pasur si qëllim të vetëm bashkimin kombëtar etnik, si territorial 
ashtu edhe si popullatë. 

Mirëkuptimi fetar brenda kombit shqiptar është vlerë dhe shërbim i çmuar ndaj 
qytetërimit botëror dhe në veçanti atij evropian. Në historinë e kombit shqiptar 
nuk gjen asnjë konflikt të brendshëm me bazë fetare, sepse një konflikt i tillë do të 
ishte vetasgjësim i kombit. Komunitetet fetare e dinë fare mirë se Emri i Zotit nuk 
mund  të përdoret për të përçarë njerëzit, përkundrazi Emri i Tij është bashkues 
i njerëzimit. Ne jemi humanë dhe të durueshëm. Evropës mund t’i sjellim plot 
shembuj të mirëkuptimit dhe tolerancës fetare brenda kombit shqiptar. Rilindja 
Kombëtare është periudhë e ndritshme që rrezaton në çdo kohë, mirësi dhe pikë 
reference me veprat e saj plot dashuri, shpresë dhe ide për ardhmërinë kombëtare. Në 
këtë periudhë të lavdishme kemi plot personalitete fetare të besimeve të ndryshme 
që punuan në bashkëpunimin për paqe dhe mirëkuptim fetar. Mirëkuptimi fetar ka 
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si bazë të thelbit të tij besimin në Zot dhe idealet kombëtare. Mirëkuptimi fetar 
është një ndër shtyllat kryesore të bashkimit dhe identitetit kombëtar shqiptar në 
Ballkan. 

Kjo marrëdhënie e shkëlqyer ndërmjet komuniteteve është garanci për futjen 
e Shqipërisë në Evropën e Bashkuar dhe një element qytetërimi konkurrues i 
përhershëm. Meqenëse shumica dërrmuese e popullsisë evropiane është kryesisht 
kristiane, nga forca të caktuara është spekuluar me përkatësinë islame të shqiptarëve. 
Kjo përkatësi sipas këtyre spekulatorëve do të përbëjë problem për Evropën 
kristiane. Spekulime të tilla nuk janë aspak të vërteta, pasi komuniteti musliman 
shqiptar është ndër komunitetet më paqësore dhe konstruktive dhe sigurisht edhe 
të përgjegjshëm për ardhmërinë e tyre. Popullsia shqiptare e Kosovës, e cila 
është pothuajse e tëra muslimane ka dëshmuar një vlerë të identitetit kombëtar, 
duke mos u zhdukur apo asimiluar nga represioni serb. Me kulturën e tyre prej 
muslimanësh të devotshëm i dhanë kombit tonë një dimension të ri evropian për 
mënyrën se si do të marrin pavarësinë. Komuniteti ortodoks shqiptar ka qenë dhe 
do të jetë pro pavarësisë së Kosovës, sepse ky është mirëkuptimi fetar dhe detyra 
ndaj Zotit dhe ndaj të gjithëve. Po përmend disa figura unikale të Historisë së 
Shqipërisë që krijuan një buqetë vlerash mirëkuptimi dhe dashurie njerëzore për 
kombin si: familja bektashije e Frashërve që nga Naimi e deri tek Mit’hat Frashëri, 
Atë Gjergj Fishta i lahutës shpirtërore të malësisë, por edhe më gjerë. Kostandin 
Kristoforidhin e alfabetit shqip, Hoxhë Tahsinin e famshëm e kështu me radhë pa 
fund. 

Shembuj të tillë tregojnë se këta njerëz të shquar, por dhe jo të zakonshëm 
kishin bekimin e Zotit në veprat e tyre me të vetmin qëllim, ndriçimin shpirtëror të 
kombit shqiptar dhe zhvillimin e tij. Çfarëdo që të ndodhë me proceset integruese 
të kombit shqiptar, një gjë është e sigurtë, mirëkuptimi dhe toleranca fetare do të 
jenë konstante, pavarësisht nga ndonjë tendencë që ka si synim ndërhyrjen apo 
uzurpimin, siç është rasti i priftit Janullatos. Anastas Janullatos është personi që 
kërkon të prishë ekuilibrat e tolerancës fetare në Shqipëri me deklaratat e tij në 
forume të ndryshme ndërkombëtare kundër Islamit dhe muslimanëve dhe sidomos 
kundër pavarësisë së Kosovës, për shkakun se ajo qenka muslimane. Ky njeri 
veçse na kujton se qarqe të caktuara duan destabilizim fetar dhe më vonë asimilim 
kombëtar. Janullatos duke u shprehur kundër Islamit dhe muslimanëve në një 
intervistë të dhënë gazetarit amerikan Fred Ray (Fred Rej) ka deklaruar, se Shqipëria 
është një vend islamik në gjirin e Evropës dhe se ajo është si një arrë gungë që 
duhet shtypur ngase përbën rrezik. I themi Janullatosit se nuk mund të flasësh në 
emër të kishës shqiptare kundër muslimanizmit. Për ne ortodoksët e Shqipërisë, 
Islami ka qenë dhe do të jetë urë lidhëse ndërmjet lindjes dhe perëndimit duke 
u  bërë të vetëdijshëm për misionin e tij ndaj Zotit dhe ndaj Kombit shqiptar. Ne 
shqiptarët nuk kemi bërë, as luftëra botërore, as kryqëzata demonësh. Gjithashtu 
nuk kemi patur asnjëherë perandori shfrytëzuese të të tjerëve. Ai që i punon të 
zezën njerëzimit nuk ka të drejtë morale të kërkojë edhe standarde të demokracisë, 
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por fatkeqësisht udhëkryqi ku ndodhemi na kërkon të jemi të kujdesshëm dhe me 
intuitë për atë çka po ndodh. 

Ne i ofrojmë Evropës shumë vlera dhe një ndër to është dhe mirëkuptimi e 
respekti i ndërsjellë ndërkomunitar i feve. Kjo vlerë është një ndër më esencialet, 
sepse krijon humanizëm dhe dashuri për njëri-tjetrin, siç është rasti i pritjes së 
shqiptarëve të ardhur nga represioni serb në vitin 1999, ku shqiptarët muslimanë 
u strehuan tek ata ortodoksë dhe më gjerë. Një shembull tjetër është dhe ai 
i strehimit të hebrejve në Shqipëri në familjet muslimane gjatë Luftës së Dytë 
Botërore. Zoti na ruajttë nga të papriturat e viteve që do të vijnë, por ne gjithsesi 
duhet të jemi të përgatitur për çdo gjë, në mënyrë që integriteti, identiteti dhe 
trashëgimia kombëtare të mbijetojnë përpara tundimeve dhe sfidave të shekullit të 
ri. Si i krishterë që jam u bëj thirrje të gjithë udhëheqësve dhe njerëzve të thjeshtë 
besimtarë të krishterë, të gjithë anëtarëve të organizatave misionare të krishtera 
dhe hierarkisë krishtere në Shqipëri ta shohin Islamin me një sy më të drejtë dhe 
me logjikë sa më të kthjellët. Ta vështrojmë Islamin me syrin e së vërtetës të 
zhveshur nga çdo paragjykim, me argumente në besimin dhe faktet e tij. Duke 
filluar që nga parimi i tij i parë e më pas me të gjitha bazat e tij mbi të cilat ngrihen 
ligjet dhe normat hyjnore islame. Ky besim inkuadrohet në mënyrë harmonike dhe 
të natyrshme të mendimeve njerëzore, e duke u bërë shkallë-shkallë shprehja më e 
plotë dhe më konsekuente po e këtyre mendimeve. Faleminderit dhe rroftë Populli 
Shqiptar në Ballkan si populli më i vjetër i Kontinentit Evropian.

Kisha Ortodokse Autoqefale Kombëtare Shqiptare 
Shën- Maria, Elbasan
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Doc. sc. NAZMI MALIQI1

Gjeopolitika shqiptare ballkanike 
dhe faktori islam

Hyrje

Gjeopolitika nënkupton “qasjen ndaj politikës”, që vë 
në dukje një veprimtari, me të cilën njerëzit organizojnë, 

ruajnë dhe ndryshojnë rregullat e veprimit. Në thelb bëhet fjalë për një aktivitet 
të koordinuar politik, i cili nga njëra anë është i lidhur në mënyrë të pandashme 
me ekzistencen e dallimeve dhe kundërshtimin e interesave, dhe në anën tjetër me 
nevojën për bashkëpunim dhe veprim kolektiv, në një rrugëtim strategjik, teorik 
dhe praktik, për të krijuar ndikimet, duke ndërtuar një pozicion kombëtar dhe fetar 
në një rajon të caktuar.

Në ndërtimin e një gjeopolitike, faktorizimet e një kombi mund të ndodhin 
vetëm me lobime, me hulumtimin e miqve, kërkimin e aleancave me popujt e 
tjerë në ndërtimin e vlerave të interesit reciprok, në ndërtimin e një stabiliteti 
të qëndrueshëm, të brendshëm dhe rajonal. Ndërsa për ndërtimin e politikave 
të lobimeve dhe miqësive nevojitet: të qenit konkurent, me vlera, të qëndrojë 
vlerësimi se je domethënës, apo për domethënien e përcjelljes dhe pjesmëarrjes në 
një proces politik, ekonomik etj. Kjo domethënie e ndërvarësisë në rrethanat tona 
ballkanike bazohet edhe në vlerat e integrimit, ku deri diku gërshetohen vlerat, që 
krijojnë një interes reciprok, në mes dy apo më shumë shteteve apo popujve dhe 
feve. 

Integrimet e shqiptarëve në BE dhe NATO janë të vullnetshme, të bazuara 
në rregulla dhe kritere. Integrimi evroatlantik është edhe proces i kompromiseve 
politike, por edhe përcaktimi i rregullave me të cilat ngrihen vlerat integruese, ato 
janë politike, ekonomike, të sigurisë etj. Faktorizimi i shqiptarëve në Ballkan do 
të ketë kuptim, nëse arrijmë të jemi konkurentë dhe domethënës me të tjerët në 
standardet integruese evro-atlantike. 

Muslimanët në Evropë 

Muslimanët në Evropë në formë të drejtpërdrejtë ose jo filluan t’iu ekspozohen 

1 Kryetar i shoqatës së intelektualëve “Klubi Demokratik” Shkup dhe ligjërues në Fakultetin e 
Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Universiteti FON Shkup.
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disa faktorëve të natyrshëm, që janë të orientuar apo reflektojnë drejt ndryshimit 
të një pjese të identitetit të tyre. Si pasojë e kësaj dallojmë disa faktorë ndikues, që 
mund të llogariten në rrethana normale edhe si faktorë për formimin e një realiteti 
të ri. Këto faktorë janë kulturorë, social-arsimorë dhe ekonomikë. Përkundër 
prononcimeve mediale dhe grupeve të caktuara, që nganjëherë janë edhe me 
tone mase pesimiste,  ekzistojnë  edhe rezultate hulumtuese të meditimit analitik, 
historiko-sociologjik, juridiko-politik, socio-ekonomik dhe filozofiko-religjioz, 
që tregojnë se muslimanët e Evropës, nuk kanë hyrë në krizë identiteti. Mandej, 
edhe përkundër disa dukurive deviante, që nuk i ka kursyer as muslimanët në 
Evropë, pjesa më e madhe e tyre, nuk gjendet në krizën e mosrespektimit të 
vlerave universale, sikurse janë bujaria, moralja, trashëgimia, vlerat fetare, nderi 
e të tjera. 

Përkundër ksenofobisë të disa qarqeve evropiane ndaj Islamit, realiteti i 
mirëkuptimit, në suazat e respektimit të të drejtave elementare njerëzore, respektin 
ndaj Fesë Islame e kanë shprehur të gjithë kryeqytetet evropiane me ndërtimin e 
xhamive, por edhe të disa qendrave dhe instituteve islame. Besimtarët islamë në 
Evropën e sotme i kanë zgjeruar aktivitet e veta, për kryerjen e obligimeve fetare 
gjithandej ku jetojnë. Si shembull i respektimit të vlerave ndërfetare, kuptohet dhe 
të vlerave parimore islame mund të merret Austria, Britania e Madhe, Gjermania, 
Zvicra, Belgjika, shtete të cilave mund t’ua kenë lakmi edhe disa shtete arabe.

Kultura Islame e muslimanëve të Evropës si tërësi do të kishte një rol të 
rëndësishëm për qytetarët që i takojnë këtij besimi dhe do të kishte përcaktuar 
tiparet dhe identitetin islam me mbështetje në Kuranin Famëlartë.

 

Historia politike e defaktorizimit të shqiptarëve në Ballkan
     
Pak histori. Historia gjenocidale greke ndaj Çamëve. Kjo pjesë e popullit 

shqiptar brenda kufijve të Greqisë, por në trojet e veta autoktone përjetoi një 
politikë më të vrazhdë të spastrimit etnik nga pushteti grek, për shkak se ishin 
shqiptarë dhe se i takonin Fesë Islame, ndërsa për shqiptarët ortodoksë të po 
kësaj toke, dominuan masa të tjera po ashtu të vrazhdëta asimiluese.2 Fat të njëjtë 
përjetuan shqiptarët e krahinës së Nishit dhe Leskovcit, me faktet që ofrohen, për 
katastrofën humanitare të shqiptarëve gjatë dhe pas Kongresit të Berlinit (1878). 
Kështu ndodhi spastrimi më i madh etnik i shqiptarëve nga forcat serbe, i 612 
2 Qëndrimet shoviniste të fqinjës sonë të jugut nuk mund të mos ngjallin kundërshtimin dhe nacionalizmin 
e shqiptarëve, të cilët përkundrejt mëtimeve territoriale të Athinës zyrtare s’kanë si të rrinë duarkryq. Nëse 
grekët nuk ndruhen të kërkojnë atë që është e të tjerëve, atëherë a nuk kemi të drejtë ne shqiptarët të mbrojmë 
atë që është jona? Megjithatë, midis nesh dhe grekëve ka një ndryshim të madh: Greqia mbetet një shtet me 
barkun në Europë dhe kokën në Bizant, kurse Shqipëria është një vend me kokën në Europë. Ndryshe nga 
Greqia që punon për të ringjallur Perandorinë e Bizantit, ne shqiptarët besojmë dhe ëndërrojmë një Ballkan të 
hapur, si pjesë të Europës së Bashkuar, gjë që do të mundësojë komunikimin e pakicave, të ndara nga kufijtë 
e sotëm politikë, me trungun etnik amë dhe konkurrimin, pa trysni politike, të gjuhëve, të kulturave dhe të 
ekonomive tona. (Vizione 10, Prof. dr. Rami Memushaj, f.27 -32, IADC, Shkup 2008) 
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katundeve shqiptare, prej këtyre vendeve historikisht të banuara me shqiptarë.3 
Në anën tjetër po në të njëjtën kohë kishte edhe projekte serbo-sllave, jo vetëm 

për shpërngulje masive, por edhe për asimilimin e shqiptarëve të fesë orthodokse. 
Shqiptarët e fesë orthodokse në Maqedoni, përveç anës së Dibrës dhe Gostivarit 
jetonin në numër të konsiderueshëm edhe në rrethinat e Strugës, Kërçovës, Ohrit, 
Prespës dhe Manastirit. Në këtë kontekst ndoshta historianët do të zbardhin edhe 
faktet se shumë vendbanime të banuara me shqiptarë në Maqedoni, pas asimilimit 
të shqiptarëve ordoksë në maqedonas dhe serbë, edhe me shpërnguljet për në 
Turqi, tani ato kanë mbetur pa shqiptarë. Në këtë valë asimilimi dhe shpërnguljesh 
ishin të përfshirë edhe shumë vendbanime në Velezh, Prilep, Manastir, Krushevë, 
Kratovë4,  Kriva Palankë, Sveti Nikollë dhe Shtip.

Me siguri që historianët dhe demografët do t’i zbardhin faktet edhe më tej, se 
cilat ishin angazhimet e Mbretërisë Serbe-Jugosllave për asimilimin e shqiptarëve 
të fesë orthodokse në Maqedoni. Në këtë kontekst duhet të shfrytëzohen faktet dhe 
rrethanat, dhe cila ishte edhe përgjegjësia e intelektualëve të kohës, dhe predikuesve 
fetar, në radhët e shqiptarëve të fesë muslimane dhe orthodokse. Sa ishin edhe ata 
fajtorë për shkëputjet e lidhjeve me bashkëkombasit e tyre të fesë orthodokse dhe 
me një pjesë të shqiptarëve të fesë katolike, që jetonin në Shkup dhe Kumanovë. 
Intelektualët e kësaj ane u angazhuan për ruajtjen e lidhjeve me trungun shqiptar. 
Këtë e përshkruan më së miri Josif Bagëri në poezitë e veta.5

Zbardhja e fakteve për periudhën e okupimit serb të tokave shqiptare në mes dy 
luftërave botërore, periudha  pas vitit 1945 e integrimit të dhunshëm të shqiptarëve 
me krijesën shtetërore të quajtur Jugosllavi, dhe shpërngulja e dhunshme për në 
Turqi, që zgjati deri në vitin 1968 (Elaborati i Çubriloviqit për shpërnguljen e 
shqiptarëve muslimanë për në Turqi)6. Fakte edhe të kohës më të re të viteve 1981, 

3 “ Më 26 qershor 1878: Protestë e 6200 emigrantëve shqiptarë të dëbuar nga kazatë e Nishit, 
Leskovcit, Prokupljes dhe Kurshumlisë drejtuar Kongresit të Berlinit kundër vrasjeve në masë 
edhe çnderimeve të kryera nga ushtritë serbe dhe bullgare”. Marrë nga Akte të Rilindjes Kom-
bëtare Shqiptare 1878-1912, Tiranë, 1978, fq. 53. Fakte për shpërnguljen me dhunë të shq-
iptarëve nga Toplica dhe Vranja ( 1878 ) “Nëse informata ime është e saktë, madje kam edhe çdo 
arsye të besoj se është ashtu, banorët paqëdashës dhe punëtorë të zellshëm të mbi 100 katundeve 
shqiptare të luginës së Toplicës dhe të Vranjës u dëbuan... Nënshkruar nga G. F. GOULD The  
Britich Museum, London, Accounts and Papers (380 1878-9 LXXIX. 79. 574-575). Marrë nga 
Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumente angleze 1878-1881, përgatitur nga Skender  Rizaj. 
Prishtinë, fq. 106-107 )
4 Udhëpërshkruesi Petar Masarek më 12 gusht të vitit 1634 si prift katolik në Tivar, gjatë qëndrimit të tij 
në Kratovë shkruan se kishte regjistruar 40 shtëpi katolike dhe popullatën orthodokse, që i flisnin të dy 
gjuhët, shqipe dhe sllave. Marrë nga Aleksandar Matkovski “Ballkani në veprat e udhëpërshkruesve të huaj 
1640-1657”, pjesa e parë, faqe 352. Kultura, 1992, Shkup.
5 “Prej gjithë anësh kombi, senitës ka zgjedh dhe në Monastir kta djem u kan mbledh; N’kushtrim 
me kushtrue, në kët mujë sivjet/ Dhe me kuvendue për gjuhën e vet.”, Josif Bageri botuar në gazetën 
“Uria” nr. 18, 29 nëntor 1908, Selanik.
6 Hakif Bajrami ”Konventa Jugosllave-Turke e vitit 1938 për shpërnguljen e shqiptarëve”, Konventë, e 
cila asnjëherë nuk u shfuqizua. Rajonet, të cilat i nënshtroheshin emigrimit sipas kësaj Konvente janë si vijon: 
Banovina e Vardarit, Banovina e Zetës dhe Banovina e Moravës. Revista Gjurmime albanologjike, nr. 12, 
1982 Prishtinë, 1983).
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1987 – 1998 dhe sidomos ato të viteve ’98-99, kur Serbia ushtroi gjenocidin mbi 
popullin e pambrojtur shqiptar në Kosovë, kur ajo kishte hаrtuar një strategji për 
“një tokë të djegur” dhe pa shqiptarë. 

Katastrofa e fundit humanitare në Kosovë (1998 – 1999) erdhi si pasojë e 
dhunës, që ushtroi pushteti serb mbi popullatën civile shqiptare në Kosovë.7

Defaktorizimi brenda-shqiptar në periudha të ndryshme historike, prej Lidhjes 
së Prizrenit e deri në vitin 1997 me ngjarjet në Shqipëri janë një histori e veçantë 
dhe e dhimbshme brenda shqiptare.

3. Nisjet e mbara të faktorizimit të shqiptarëve në Ballkan

Nga situatat represive serbe mbi popullatën e pambrojtur të qytetarëve në 
Kosovë (1998 – 1999), me shkeljen e të drejtave dhe lirive themelore të shqiptarëve 
nga pushteti serb, u sendërtua parimi i së drejtës ndërkombëtare se: “kur shkelen të 
drejtat dhe liritë e njeriut, kur ushtrohen format e represionit të gjenocidit, aty edhe 
përfundon sovraniteti shtetëror”.8 Qeveria serbe duhet t’i bindet fakteve historike 
dhe t’i bindet faktit, se me “Marrëveshjen ushtarako-teknike të Kumanovës”(9 
qershor 1999)9 për tërheqjen e forcave ushtarake-policore dhe paramilitare serbe 
nga toka e Kosovës, përfundimisht me këtë gjë ka nënshkruar edhe kapitullimin 
e saj si okupatore, dhe që atëherë Serbia e sotme nuk ka më asgjë të përbashkët 
në elementin e sovranitetit shtetëror me Kosovën. Serbia, nëse pranon realitetin e 

7 I përket periudhës të negociatave fillestare në Rambuje afër Parisit nga 6 deri më 23 shkurt (1999), të pasu-
ara nga raundi i dytë në Paris nga 15 deri më 18 mars. Në fund të raundit të dytë të bisedimeve, delegacioni i 
shqiptarëve të Kosovës e nënshkroi marrëveshjen e propozuar të paqes, por bisedimet u ndërprenë pa nënsh-
krimin e delegacionit serb. Fill pastaj, forcat ushtarake dhe policore serbe e shtuan intensitetin e operacioneve 
të tyre kundër shqiptarëve etnikë në Kosovë, duke sjellë trupa shtesë dhe tankse në rajon, duke thyer qartë 
detyrimet e marrëveshjes së tetorit. Dhjetëra e mijëra njerëz filluan t’i lëshonin shtëpitë përballë kësaj ofen-
sive sistematike. Më 20 mars 1999, Misioni Verifikues i Kosovës i OSBE-së u tërhoq nga rajoni, meqenëse 
po përballej me obstruksione nga forcat serbe, deri në atë masë saqë nuk mund të vazhdonin më ta kryenin 
detyrën e tyre. Ambasadori i SHBA-së Holbruk (Holbrooke) pastaj fluturoi për Beograd në një përpjekje të 
fundit për ta bindur Presidentin Millosheviq t’i ndalonte sulmet mbi shqiptarët e Kosovës, ose të përballej 
me goditjet e pashmangshme ajrore të NATO-s. Millosheviqi refuzoi ta përfillte këtë paralajmërim dhe më 
23 mars u dha urdhëri për ekzekutimin e goditjeve nga ajri (Operacioni Forcat Aleate). (NATO – Doracak, 
Bruksel, 2001).
8 Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International konstaton, se ka më shumë se dhjetë vjet që shkelen 
në mënyrën më të vrazhdë të drejtat e shqiptarëve në Kosovë, nga pushteti i RF të Jugoslavisë. Raport i Am-
nesti International, qershor 2000, fq.4 (.amnesty.org)
9 Më 10 qershor, pas një fushate ajrore që zgjati 77 ditë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Havier Solana 
njoftoi se ai e kishte udhëzuar Gjeneralin Uesli Klark (Wesley Clark), Komandant Suprem i Forcave Aleate 
për Evropën t’i pezullonte goditjet e NATO-s nga ajri. Ky vendim është marrë pas konsultimeve me Këshillin 
e Atlantikut të Veriut dhe me konfirmimin e Gjeneralit Klark, se tërheqja e plotë e forcave jugosllave nga Ko-
sova kishte filluar. Tërheqja ishte në përputhje me Marrëveshjen Ushtarake Teknike të arritur midis NATO-s 
dhe Republikës Federative të Jugosllavisë në mbrëmjen e 9 qershorit. Marrëveshja ishte nënshkruar nga 
Gjeneral-lejtnanti Sër Majkëll Xhekson (Sir Michael Jackson) në emër të NATO-s, dhe nga Gjeneral-kolonel 
Svetozar Marjanoviq nga Armata Jugosllave, dhe Gjeneral-lejtnant Obrad Stevanoviq i Ministrisë së Punëve 
të Brendshme në emër të qeverive të Republikës Federative të Jugosllavisë dhe të Republikës së Sërbisë. 
(NATO – Doracak, Bruksel, 2001)
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krijuar në gjepolitikën ballkanike, apo rolin e ri të shqiptarëve në Ballkan, duhet t’i 
bindet të drejtës ndërkombëtare, se si duhet të krijohen rrethanat diplomatike për 
arritjen e marrëveshjeve fqinjësore me Kosovën. 

Me rrethanat e krijuara historike, me rezistencën e armatosur të UÇK-së 
dhe rezistencës së paarmatosur e diplomatike të elitave poltike të shqiptarëve në 
Kosovë, u ndërpre tradita e disfavorshme për shqiptarët. Këtë traditë defaktorizuese 
për shqiptarët e ndërpreu ndërhyrja ushtarake ajrore e NATO-s mbi objektet dhe 
mjetet luftarake serbe,  pastaj kjo traditë defaktorizuese u ndërpre me sjelljen e 
dokumentit më të rëndësishëm dhe më të favorshëm për shqiptarët jashtë Shqipërisë 
në shekullin që e lamë pas, me daljen e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit 
të OKB- së. Kjo Rezolutë më 10 qershor të vitit 1999 e bëri Kosovën de facto 
protektorat ndërkombëtar dhe e largoi përfundimisht nga integrimi i dhunshëm, 
që kishte me krijesën e ashtuquajtur Serbi, apo Jugosllavi. Kjo Rezolutë u arrit me 
angazhimin pa rezervë të SHBA-së dhe disa shteteve anëtare të NATO-s, si dhe u 
krijuan kushtet reale për realizimin e kërkesës për vetëvendosje dhe për pavarësi 
të Kosovës.10

Të gjithë këto aktiviteve diplomatike duhet të përcillen me motiv, dashuri 
atdhedashëse dhe kureshtje nga populli i Kosovës, duke e ruajtur besimin dhe 
duke qenë të kujdesshëm ndaj institucioneve të Kosovës, sidomos ndaj bartësve të 
punëve diplomatike të udhëheqësve shqiptarë. Këto aktivitete duhet të jenë edhe 
pikësynim i partive politike në ndërtimin e koalicioneve të qëndrueshme qeveritare. 
Në këto situata, politika nuk duhet të kuptohet vetëm si “art i së mundshmes”, por 
edhe si “synim për ta kuptuar politikën si art për të bërë të pamundshmen”. Pa 
një ideologjizim të panevojshëm, mosmarrëveshjet të shndërrohen në projekte për 
marrëveshje. Koalicioni i qëndrueshëm ndërpartiak, me një qeveri të qëndrueshme, 
me një bashkëpunim të ngushtë me partitë opozitare dhe partitë jashtë parlamentare, 
bashkëpunimi i ngushtë me universitetet, me sektorin jo-qeveritar, me afaristët 
legalë (që respektojnë ligjet e Kosovës), do të ngrejë kuptimin e faktorizimit të 
shtetit më të ri në Evropë. Për elitat  politike parlamentare dhe qeveritare, është 
koha e fundit, që të rrumbullakojnë Kushtetutën e shtetit të Kosovës dhe të gjitha 
ligjet, normat juridiko-kushtetuese dhe zbatimin e tyre, të cilat do të përcaktojnë 
rendin shtetëror demokratik të Kosovës. Po ashtu në krijimin e marrëdhënieve 
shtetërore të Kosovës, në modalitetet për njohjen ndërkombëtare të Kosovës, këtu 
më i afërt është koncepti diplomatik për njohjen ndërkombëtare, pasi Kosova 
e ka bërë shpalljen de facto të pavarësisë, dhe këtë e ka legjitimuar edhe me 
referendumin plebishitar në vitin 1991. Mandej ekzistojnë konstatime edhe të 
zyrtarëve të BE-së, se edhe marrëveshja teknike e Kumanovës, por edhe “Rezoluta 
1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së”11 përmbajnë një bazë të mjaftueshme të 
10 Organizata e Kombeve të Bashkuara; Rezuluta  për KOSOVËN,  nr. 1244 e miratuar nga Këshilli i Sigu-
rimit të OKB-së, në mbledhjen e tij të  4011-të, e mbajtur me 10 qershor të vitit 1999.
11 Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miratoi Rezolutën 1244, duke mirëpritur pranimin jugosllav 
të parimeve për një zgjidhje politike, përfshirë përfundimin e mënjëhershëm të dhunës dhe tërheqjen e shpejtë 
të forcave ushtarake, policore dhe paramilitare jugosllave. Rezoluta po ashtu njoftoi për themelimin e “pranisë 
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bazuar edhe në të drejtën ndërkombëtare, për njohjen ndërkombëtare të pavarësisë, 
apo të shtetësisë së Kosovës. Politikanët, liderët e partive politike të pozitës dhe të 
opozitës, intelektualët dhe qytetarët e Kosovës, me siguri që variantin e pranimit 
ndërkombëtar të pavarësisë së Kosovës duhet ta kuptojnë si fitore diplomatike, 
kundrejt atyre që në mënyra të ndryshme përpiqen të nivelizojnë të veçantën e 
Kosovës, me disa krahina të tjera në disa vende të ish-BRSS-së, apo edhe me 
serbët e Bosnjes dhe Hercegovinës e gjetiu. Kosova dallon nga rastet e tjerë, 
deri në finalizimin e shtetësisë, dhe është i njohur fakti se Krijimi i kontuinitetit 
shtetëror të Kosovës duhet të ndërtohet mbi themelet e Kushtetutës së Kaçanikut 
të vitit 1991.

Pavarësia ka të bëjë me forcimin e besimit të qytetarëve të Kosovës, dhe të 
gjitha subjekteve të saj, që të sendërtojnë një praktikë fillestare, me pakon ligjore 
bazuar në dokumentin e Ahtisarit, si dokumentin më të favorshëm për të bërë 
një promovim diplomatik edhe me shtetet e tjera për të pranuar pavarësinë e 
Kosovës.

Njohja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës apo rishpallja dhe pastaj 
njohja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës duhet të përcillet me vullnetin dhe 
ndërgjegjen, që të gjithë shqiptarët e miqtë e tyre të jenë në shërbim të pavarësisë: 
politikanët, profesorët, biznesmenët, dhe të gjithë ata që e duan një Kosovë të 
pavarur dhe faktorizimin e natyrshëm të shqiptarëve në Ballkan. Dëshira për 
pavarësi si synim shekullor mbarëshqiptar, një e drejtë legjitime e popullit të 
Kosovës për pavarësi, e ndërtuar kjo me sakrificat e dëshmorëve dhe të gjithë 
atyre, që sakrifikuan jetën për Kosovën, për krijimin e legjitimitetit shtetëror të 
saj, duhet të eliminojnë dilemat dhe brengat, se dëshira për pavarësinë e Kosovës 
do të jetë e kërcënuar edhe nga projekte, të cilat nuk do të krijojnë mirëqenie dhe 
ardhmëri të lumtur për qytetarët e Kosovës.

4. Lidhjet ndërshqiptare në Ballkan 

“Eshtrat duhet të më pushojnë në tokën e amshuar shqiptare.” porosi e Faik 
Konicës

Në hulumtimet politike ka shume prirje: politiko-filozofike, të cilat fokusohen 
më shumë në atë se: “çfarë duhet të jetë” dhe më pak në atë se “çfarë është”; ato 
empirike, që merren me institucionet dhe strukturat; ato mjedisore, të cilat kërkojnë 
të vendosin përpikmërinë shkencore dhe një numër të shumtë prirjesh, ndër të cilat 

ndërkombëtare civile dhe të sigurimit në Kosovë”, që do të operonte nën kujdesin e OKB-së. Forca e Kosovës 
e udhëhequr nga NATO (KFOR), e krijuar për të përmbushur pjesën e sigurisë së këtij mandati hyri në Kosovë 
më 12 qershor dhe e kompletoi stacionimin fillestar më 20 qershor. Si rrjedhojë e konfliktit në Kosovë, pikat 
më urgjente në axhendën e Aleancës ishin zbatimi i marrëveshjes për përfundimin e konfliktit, rivendosja e 
paqes, kthimi i refugjatëve dhe mbrojtja e popullit të Kosovës, pa marrë parasysh origjinën e tyre etnike. Shih 
më gjerësisht: NATO Handbook, NATO Office of information and Press, Brussels, 2001, fq. 93-94



98

një vend të veçantë ka vlerë teoria e “përzgjedhjes racionale”. Hulumtimi politik 
është shkencor, nëse mbështetet në njohuritë objektive mbi botën e politikës, ose 
më mirë në dallimin midis fakteve dhe vlerave. Këtu bëhet fjalë për një detyrë 
të vështirë, sepse hyrja në të dhënat është e vështirë, vlerat janë të fshehura në 
modelet dhe teoritë politike dhe ekziston rreziku i paragjykimit në hulumtimin 
politik.

Kështu, duhet të inkurajohen fuqishëm të gjithë ata studiues që afirmojnë 
interesin e afirmimit ligjor, bazuar në rregulla dhe norma për t’i dhënë kuptim 
interesit për formimin e shtetit ligjor, duke i dhënë kuptim sigurisë nacionale, 
që Kosova të jetë e gatshme menjëherë posa të zgjidhet statusi i saj, të krijojë 
strategjinë themelore gjithëpërshirëse nacionale për “sigurinë dhe mbrojtjen e 
interesave kombëtare”12. Kosova si shtet do të ketë mundësi për bashkëpunim me 
institucionet ndërkombëtare nga fusha e sigurisë, çka do të ndikonte në rritjen e 
stabilitetit në vend dhe rajon. Shkalla e suksesit në realizimin e kësaj politike varet 
nga arritja e stabilitetit të brendshëm dhe e konsolidimit të shoqërisë demokratike 
dhe e të drejtave të njeriut, të zhvillimit ekonomik, konsolidimit të institucioneve 
dhe instrumenteve të sigurimit, ngritje e besimit për t’u investuar në Kosovë nga 
kompanitë ndikuese të biznesit të BE -së, SHBA-së, Japonisë etj., duke e afirmuar 
Kosovën në vazhdimësi si një faktor progresi e kontribues në proceset e politikave 
rajonale dhe globale.13

Arritja e vijave diplomatike që të përgatitet Kosova, që pas njohjes 
ndërkombëtare të pranohet edhe anëtare e OKB-së, dhe të fillojë procedurat për 
pranim në BE dhe NATO, dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare, politike e 
ekonomike. Synimet e krijimit të një diplomacie të qëndrueshme për ndërtimin e 
shtetit, duke u inkorporuar në projekte të bashkëpunimit rajonal, duhet të fokusohen 
në projekte të konsultuara me SHBA-të, BE-në dhe NATO-n.  

Mandej aktivitetet për ndërtimin e shtetit të Kosovës në marrëdhëniet 
ndërkombëtare, për krijimin e raporteve diplomatike të marrëveshjeve bilaterale 
dhe multilaterale për bashkëpunim diplomatik, ekonomik, kulturor, sportiv etj. 
Elita shtetërore udhëheqëse e Kosovës duhet të orientohet më bindshëm në krijimin 
e identitetit shtetëror kosovar, që mos të përjetojë fatin e marrëveshjeve paqësore 
të rrugëtimit të diplomacisë evropiane për njohjen e pavarësisë së Shqipërisë.14

12 Me problemet që kanë të bëjnë me funskionimin e shteteve në marrëdhëniet ndërkombëtare lidhet gjithmo-
në edhe çështja e sigurisë kombëtare, si interesi më i lartë i shtetit. Përderisa do të ekzistojë sistemi ndërkom-
bëtar dhe brenda tij një numër kaq i madh shtetesh të ndryshme, është e kuptueshme që siguria e secilit shtet 
është relative, pra, nuk mund të ketë një siguri si kategori absolute. (shih më gjerësisht: R. Vukadinoviç, 
Međunarodni poltički odnosi, f.256 – 270.
13 Shih më gjërësisht: B. Gashi, referat i paraqitur në “Konferencën e Shoqatës atlantike të Kosovës”,  Prishti-
në, 2007.
14 Në mbledhjen e 29 Korrikut 1913, Konferenca e Londrës e njohu shtetin shqiptar të pavarur dhe vendosi 
mbi statutin e tij. Shqipëria do të ishte një principatë autonome e sovrane dhe do të kishte në krye një princ 
me të drejta trashëgimore, i cili do të caktohej prej fuqive të mëdha. Shteti i ri shkëputej fare nga Turqia dhe 
do të ishte asnjanës, nën garancinë dhe kontrollin e gjashtë fuqive të mëdha. Administrata civile dhe financat 
e Shqipërisë, për një periudhë dhjetëvjetshe, do të ishin nën mbikqyrjen e një Komisioni ndërkombëtar, i 
përbërë prej delegatëvet të gjashtë fuqive të mëdha dhe prej një delegati shqiptar.
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Përkundër fakteve, se pavarësia e Kosovës e stabilizon rajonin ballkanik, po 
ashtu ekzistojnë edhe konstatime të përpunuara mirë, se nuk ka gjasa reale, që 
elita politike serbe (të motivuara nga ato ruse) të ndryshojnë qëndrimin e tyre për 
pavarësinë e Kosovës. Si duket, shumica e politikanëve dhe e intelektualëve serb, 
nuk dëshërojnë t’i vejnë në përdorim përvojat për krijimin e një rajoni ballkanik të 
stabilizuar, ashtu siç vepruan me politikat e tyre pajtuese gjermanët dhe francezët, 
që ishte edhe baza për krijimin e BE-së.  Elita politike serbe brenda një kohe 
shumë të shkurtër do t’i bindet faktit për fajësinë dhe dëmin, që me shekuj u kanë 
shkaktuar serbët shqiptarëve. Gjeneratat e ardhshme politike serbe nuk do të 
krenohen me shembujt e miqësisë, që kanë krijuar parardhësit e tyre, pasi pushtetet 
serbe historikisht njihen si okupatorë dhe ndërtues të pozitave serbe në Ballkan në 
dëm të shqiptarëve dhe boshnjakëve muslimanë. Pas njohjes ndërkombëtare të 
pavarësisë së Kosovës, krahas ndërtimit të politikave për bashkëpunim rajonal 
bazuar në standardet evro-atlantike, duhet të vendoset një “detantë” 15 ballkanike, 
apo edhe një detantë shqiptaro-serbe.  

Elitat politike të Kosovës, pas njohjes së pavarësisë së Kosovës, me siguri 
që do të përballen me sfida të reja. Është e qartë se periudha më shumë se 60-
vjeçare e një rezistence për të konkretizuar shtetësinë, shqiptarët e Kosovës nuk 
do ta zhvlerësojnë. Pastaj nëse kemi parasysh faktin se Kosova ka kaluar përmes 
veprimeve luftarake drejt pavarësisë dhe është në kërkim të përshtatshmërisë së 
funksionimit të të gjitha institucioneve dhe organizimit të shoqërisë, në interes 
të të gjithë qytetarëve të Kosovës  është që sa më pak të reflektohen pasojat e 
shkaktuara nga lufta. Kosova ka potenciale institucionale dhe intelektuale, të 
cilat mund të ofrojnë zgjidhje për situatat e krizave, ndërsa përmes zhvillimit të 
bashkëpunimit dhe integrimit, ajo do të zhvillojë kapacitetet e veta institucionale. 
Institucionet e Kosovës krahas kritereve politike, ekonomike dhe të sigurisë, si 
NATO dhe standarde të BE-së, do të ndërmarrin aktivitete të nevojshme dhe të 
përshtatshme për ngritjen e aftësisë së sigurisë, ekonomisë, rendit etj, 

4. Gjendja aktuale politike e sigurisë në Kosovë dhe rreth Kosovës:

Përcaktimi i statusit politik përfundimtar të Kosovës dhe faza që do ta shoqërojë 
pas pavarësisë, pritet që të hapë mundësi të reja për të projektuar një sistem efektiv 
të “kulturës politike”16, sigurisë nga institucionet vendore në bashkëpunim me ato 
organizma ndërkombëtare, që do të kenë prezencë të qëndrueshme në Kosovë 
15 Detanta (koekzistencë paqësore) është një relaksim i qëndrueshëm për marrëdhëniet ndërkombëtare, gjatë 
periudhës së Luftës së Ftohtë, ndryshe nga periudha e parë e kësaj lufte. Në fakt paraqiste një status quo, të 
balancimit mes mënyrave diplomatike, politike në njërën anë dhe luftës për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në 
anën tjetër. Në fakt u përdor forca e politikës e jo politika e forcës. Detantën e sollën konfliktet maksimale 
mes Bashkimit Sovjetik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës (1947-1989) për plane gjeopolitike 
dhe gjeostrategjike. Shih më gjerësisht: Henri Kisinger, Diplomacia, Geer, Tiranë 1999, fq. 749-752.
16 Në shkencën politike koncepti kulturë politike përdoret si koncept analitik për të shënuar dimensionin 
e realitetit politik dhe si qasje studimore e shkencës politike me të cilën do të duhej të kapeshin orientimet 
psikologjike, tërësia e vlerave, normave, njohurive etj., që përcaktojnë sjelljen politike ndaj sistemit politik.
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edhe pas përcaktimit të statusit, siç janë NATO-ja dhe misioni i BE-së. Ndërtimi 
i politikave të sigurisë shtetërore në Slloveni, Hungari, Çeki, shtetet e Baltikut, të 
cilat tani janë anëtare të NATO-s dhe BE-së duhet t’i shërbejnë si përvojë edhe 
qeverisë së Kosovës.  

Shqetësimi për kontroll institucional në punën e strukturave udhëheqëse është 
i arsyeshëm. Është i nevojshëm bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare për 
zhvillimin e politikës shtetërore, me prioritetet e përcaktuara: aktivitete diplomatike 
për njohjen ndërkombëtare të shtetit të Kosovës, promovimi i programeve të qarta 
ekonomike për zhvillimin ekonomik; sigurinë sociale dhe prosperitetin kulturor; 
zhvillimin demokratik të institucioneve; lirinë dhe barazinë nacionale; respektimin 
e të drejtave të njeriut dhe zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtar. 

Bashkëpunimi ndërkombëtar i Kosovës dhe i institucioneve të saj duhet të jenë 
të  bazuara në axhendën e standardeve të BE-së dhe NATO-s. Bashkimi Evropian 
në përshpejtimin e njohjes ndërkombëtare të Kosovës duhet të korrigjojë gabimin 
për dëmin, që i shkaktoi Kosovës në vitin 1991-199217. Do të ishte me rëndësi 
të madhe për adaptimin e përgjithshëm të shoqërisë dhe institucioneve të saj me 
standardet dhe procedurat e botës së zhvilluar. Duke u mbështetur në analizat e 
formulimit të interesave shtetërore (nacionale), si dhe në bazë të vlerësimeve për 
një zhvillim strategjik, veçanërisht në aspektin e sigurisë së Kosovës. 

5. Çfarë paraqet Marrëveshja e Ohrit në R. e Maqedonisë – 
    kush është lidhja me Kosovën dhe Shqipërinë? 

Marrëveshja paqësore e Ohrit me zbatimin e amendamenteve kushtetuese 
e ndryshoi në masë të konsiderueshme kornizën demokratike të sistemit të 
mëparshëm të vendit. Si pasojë e konfliktit luftarak të vitit 2001, dhe nën 
presionin e bashkësisë ndërkombëtare,  me marrëveshjen e Ohrit është rivendosur, 
modeli, i cili duhet të krijojë një paqe ndëretnike, më tepër  stabilitet dhe siguri 
në vend. Me këto ndryshime u krijua rasti që edhe teoria shoqërore tek ne, të 
eci me hapin e kohës në sqarimin e fenomeneve politike, ekonomike, sociale, të 
sigurisë etj. Kjo marrëveshje e pranuar ndërkombëtarisht, me të drejtë njihet si 
dokument i paqes dhe i kompromisit, me vizion për mirëqenien e qytetarëve të 

17 Çështja e parë që duhej të shkojë në dobi të paqes dhe për krijimin e raporteve më të qëndrueshme të dia-
logimit të mundshëm të Kosovës me Serbinë, do të ishte riaktualizimi i Komisonit të Badenterit. Riaktualizim 
apo edhe riformulim të ndonjë komisioni tjetër të ngjashëm me atë të Badenterit i mbështetur nga Komisioni 
Evropian, që të merret urgjentisht me zhvlerësimin e vendimeve të Komisionit të Badenterit, të nëntorit të 
vitit 1991, kur Kosovës i është mohuar kontuiniteti i së drejtës juridiko-kushtetuese që kishte Kosova, si pjesë 
konstituive e ish-Federatës së Jugosllavisë. Nëse në vitin 1999 pas daljes së Rezolutës 1244 të OKB-së  do të 
zhvlerësohej vendimi i Badenterit dhe i pranohet Kosovës e drejta kontinuitetit juridiko-kushtetues, që kishte 
me Kushtetutën e RSF të Jugosllavisë të vitit 1974 do të lehtësohej procesi, që edhe Kosova të ketë të drejtën 
për vetëvendosje, ashtu si e kishin edhe njësitë e tjera federale. Një proces i tillë do të ishte tërësisht në pajtim 
me të drejtën ndërkombëtare, si dhe do të verifikonte edhe më tepër rolin konstruktiv dhe domethënës, që pati 
BE–ja për përkrahjen e NATO-s, kundër politikës gjenocidale që kishte Sllobodan Milosheviqi me pushtetin 
e tij ndaj shqiptarëve në Kosovë. (N. Maliqi, Gjurmë politike, IASDC, fq. 67-70, Shkup, 2001).
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Maqedonisë, si pjesë e dialogimit që jetësoi vlerat diplomatike, si kontribut për 
kthimin e paqes. Nëse analizohet rëndësia e Marrëveshjes së Ohrit në ndërtimin 
e shtetit të ri të Republikës së Maqedonisë, faktet që ofrohen janë shqetësuese 
për vonesën e implementimit të një dokumenti, i cili llogaritet si ai dokument 
që i ka dhënë vlerën themelore Kushtetutës së Maqedonisë, që të njëjtën gjë ta 
pranojnë edhe shqiptarët. Ky shqetësim bazohet në vonesën e sjelljeve të ligjeve, 
që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe, ligji për përdorimin e flamurit 
shqiptar, si dhe inkuadrimi i shqiptarëve sipas përqindjes proporcionale. Partitë 
politike maqedonase që përbëjnë koalicionin qeveritar në vazhdimësi dëshirojnë 
të manipulojnë, apo sikur dëshirojnë të harrojnë, se kjo marrëveshje i dedikohet 
ndërtimit të raporteve shtetërore shqiptaro-maqedonase.

Edhe pas gjashtë viteve të implementimit të Marrëveshjes së Ohrit parashtrohet 
pyetja, sa u ngrit niveli i mirëbesimit reciprok shqiptaro-maqedonas? A mjaftojnë 
vetëm ndryshimet kushtetuese dhe sjellja e ligjeve apo realizimi i disa pikave nga 
aneksi C, që të kemi vlerësime reale për besueshmërinë ndërnacionale, për kulturën 
shtetërore, për kulturën politike, për kulturën për paqen dhe për një stabilitet të 
qëndrueshëm institucional në Maqedoni. Me keqardhje mund të konstatohet edhe 
fakti, se kësaj marrëveshje i mungoi komponentja ekonomike, që është natyrë e 
historisë së marrëveshjeve paqësore. Ky handikap ekonomik vërehet më shumë 
në mungesën, apo në mosinvestimin në vendet e përfshira në konflikt, dhe në mos 
risocializimin e invalidëve të luftës, familjeve të dëshmorëve dhe pjesëtarëve të 
tjerë të UÇK-së. 

Edhe në Maqedoni, projektet e bashkëpunimit rajonal të bazuar në standardet 
e BE-së dhe NATO-s mund të implementohen vetëm nëse ekzistojnë elita politike, 
që janë të prirë të nxisin procese pozitive (dhe përkrahjen e tyre). Në vtin 2007 
bartësit e funksioneve në Qeverinë e Maqedonisë kishin më tepër aktivitete 
mediale promovuese dhe më pak në sendërtimin e implementimit të standardeve, 
që e shpejtojnë rrugën për anëtarësim në BE dhe NATO. Ndërsa përsa i përket 
implementimit të Marrëveshjes së Ohrit, Qeveria e Maqedonisë duhet më bindshëm 
t’i përkushtohet paraqitjeve publike, që mund të jenë pajtuese, që do të krijojnë 
hapësirë për realitetin e konstelacionit të ri, të një Maqedonie të re, me jetësimin 
e kësaj marrëveshjeje. 

Në vigjilje të pritjes së ftesës për anëtarësim në NATO dhe për fillimet 
e bisedimeve për anëtarësim në BE, në cilësinë e shtetit kandidat, Qeveria e 
Maqedonisë ndërmori disa aktivitete, që prishen ekuilibrimin e prioriteve politike, 
ekonomike apo edhe të projekteve që kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarëve. 
Rasti tragjik i ndërhyrjes policore në Brodec, pastaj vendimi i Gjykatës Kushtetuese 
për abrogimin e disa neneve, që kishin të bëjnë me përdorimin e flamurit shqiptar, 
në kohën kur pritet të fillojnë procedurat ndërkombëtare për njohjen e pavarësisë 
së Kosovës, krijon dyshimin se në formë të tërthortë, me dije apo pa dije, qeveria 
e Maqedonisë po kontribuon për situata konfliktuoze. Kësaj situate konfliktuoze 
politike (shtator 2007), me sjelljet e tyre i kontribuan edhe disa deputetë dhe disa 
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qeveritarë shqiptarë, me rastin e rrahjes së tyre në mes veti në lokalet e parlamentit. 
Këto sjellje konfliktuoze, me zënkat ndërpartiake të tyre vazhdojnë të jenë një 
aktivitet i përditshëm, vërehen edhe në prononcimet e tyre publike, që shpeshherë 
ndjellin urrejtje brenda shqiptare, dhe janë jashtë çdo norme të etikës politike.

Sipas shumë vlerësuesve dhe njohësve të politikave të sigurisë shtetërore, me 
rastin e Brodecit dhe disa raste tjera, konstatohet se Qeveria  e Maqedonisë iu ka 
shmangur parimeve të Marrëveshjes së Ohrit, parimeve kushtetuese dhe rregullave 
të paralajmërimit të hershëm për menaxhimin paqësor të krizave.

Nga përvojat e shteteve në trazicion, por edhe nga përvojat me të cilat u 
ballafaqua Republika e Maqedonisë në katërmbëdhjetë vitet e fundit u dëshmua 
fakti se për stabilitetin e shtetit dhe për sigurinë e tij nuk janë vendimtare forcat 
represive, ushtria dhe policia, por se ndikimin për krijimin e një shoqërie të 
qëndrueshme me një siguri të qëndrueshme e përcaktojnë disa parametra të tjerë, 
si: ngritja e nivelit të demokracisë, respektimi i të drejtave të njeriut, ekzistimi 
i partive të qëndrueshme, kultivimi i raporteve të mira ndëretnike, mirëqenia 
ekonomike dhe sociale etj. Stabiliteti politik, ekonomik dhe i sigurisë i Maqedonisë 
ka një ndërvarësi reciproke edhe me zhvillimet në Kosovë, qofshin ato zhvillime 
pozitive apo negative.

6. Integrimet evro-atlantike; Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria në 
marrëdhëniet ndërkombëtare me refleksion në Ballkan.

Proceset e integrimit evroatlantik janë të lidhura ngushtë me bashkëpunimin 
rajonal. Republika e Maqedonisë dhe Shqipëria përmes Kartës së Adriatikut 
(projekt i NATO-s) dhe standardeve integruese të BE-së për jetësimin e interesave 
strategjike për antarësim në strukturat evroatlantike në NATO dhe BE, janë bazuar 
në modelet e bashkëpunimit rajonal. Me këto interesa përcaktohen vlerat edhe 
për bashkëpunimin me fqinjët, si nxitje themelore e bashkëpunimit rajonal, e cila 
mund të arrihet përmes bashkëpunimit politik, ekonomik, kulturor, arsimor dhe 
lloje të tjera të bashkëpunimit, si të atij bilateral dhe rajonal. 

Në këto zhvillime politike, ekonomike, kulturore etj., shqiptarët kudo 
që shtrihen në rajonin balkanik duhet të kenë një pikë (qendër) të përbashkët 
koordinuese ndërshqiptare ballkanike. Me këtë gjë do të vendosej dialogu shqiptar 
me popujt e tjerë, në disa nivele, dhe në më shumë fusha, dhe do të krijohen më 
tepër mundësi për rritjen e besimit për afrimin e popujve, që jetojnë në shtetet e 
Evropës Juglindore. 

Kjo nënkupton aktivitetin diplomatik, për dialogim në përcaktimin e vlerave 
të përbashkëta, të cilat do të krijonin ambientin për stabilitet të brendshëm dhe 
bashkëpunim rajonal. Shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe njohja ndërkombëtare, 
stabilizimi institucional i brendshëm i Shqipërisë dhe i Maqedonisë dhe pranimi i 
ftesës për anëtarësim në NATO do të ishte kontributi më i çmueshëm për faktorizimin 
e politikave ndërkombëtare të këtyre tre shteteve në Evropën Juglindore.
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Për hulumtimin e problemit të sipërpërmendur është me rëndësi të veçohen 
disa aspekte, siç janë:

Fizionomia e re politike e zgjerimit të NATO-s, sidomos në Evropën 
Juglindore.

Çështjet politike, rrethanat ekonomike dhe të sigurisë në Shqipëri, Maqedoni 
e Kosovë, dhe në rajon pas 10 qershorit të vitit 1999. 

Ndryshimet në organizimin e brendshëm të Republikës së Maqedonisë me 
Marrëveshjen kornizë të Ohrit të vitit 2001, 

Rritja e rolit të NATO-s dhe BE-së në zgjidhjen e problemeve nacionale dhe 
rajonale në Ballkanin Perëndimor. 

Programi i Partneritetit për Paqe pas samitit të Rigës (2007) dhe raportet 
NATO- Bosnje e Hercegovinë, NATO- Serbi dhe NATO – Mali i Zi.

Marrëveshja për Stabilizim dhe Asociim e BE-së me shtetet e Ballkanit 
Perëndimor, me një stadandard permanent dhe me një komponente, që duhet 
të rrisë bindshëm nivelin e bashkëpunimit rajonal, është përcaktimi i statusit të 
pavarësisë së Kosovës, apo krijimi i raporteve të reja ndërfqinjësore para dhe pas 
statusit.

Në këtë drejtim nuk duhet të mungojë qasja serioze e strukturave qeveritare dhe 
joqeveritare, partive politike në pozitë dhe opozitë, që në procesin e integrimeve 
Evroatlantike, në kuadër të projekteve që ofrohen nga NATO-ja dhe BE-ja, secili 
shtet ndaras dhe bashkarisht, shtetet e Ballkanit Perëndimor  të obligohen:

Të punojnë në kuadër të Bashkësisë Ndërkombëtare, që të zhvillojnë strategji 
të përbashkëta për shpejtimin e zhvillimit demokratik dhe ekonomik në rajon.

Të angazhohen për paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë, prosperitet dhe stabilitet 
në Evropën Juglindore.

T’i vazhdojnë reformat demokratike.
Të intensifikojë luftën kundër kriminalitetit të organizuar dhe
Të krijohen koncepte dhe politika pajtuese me elemente të kuptueshme për 

një ndërvarshmëri fqinjësore e mbështetur në vlera bashkëkohore, për krijimin e 
rrethanave për një stabilitet më afatgjatë të marrëdhënieve fqinjësore.18

Nga fakti i bashkëpunimit rajonal dhe ndërfqinjësor, duke respektuar edhe 
integrimin e gjithëmbarshëm të brendshëm, brenda shtetit me iniciativat që burojnë 
nga strukturat evroatlantike, nga strukturat qeveritare dhe qarqet akademike duhet 
të favorizohen idetë e hapjes së kufijve. Duke i zëvendësuar burimet e djeshme 
të konflikteve ballkanike me format bashkëkohore të bashkëpunimit rajonal me 
një model të ri gjeopolitik të mirëqenies dhe paqes, sigurisë dhe prosperitetit 
ballkanik, unë mendoj se dy shtetet Kosova dhe Maqedonia kanë një rast ideal, 
që pas përcaktimit të statusit të pavarësisë së Kosovës, të bëjnë sendërtimin e 
raporteve të mirëfillta fqinjësore.  Mendoj,  se për herë të parë në historinë e 
maqedonasve interesi i tyre si komb lidhet edhe me interesin shqiptar. Këto interesa 
janë shumë të ndërvarura dhe tani nuk mund të vihet aspak në dyshim, se pavarësia 
18 NATO – Doracaku, NATO Office of information and Press, Brussels, 2001
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e Kosovës njëkohësisht e stabilizon drejtpërdrejtë edhe Maqedoninë. Shqipëria, 
Kosova dhe shqiptarët e R. së Maqedonisë, Luginës së Preshevës dhe Malit të Zi, 
duke ndërtuar identitetin e tyre shtetëror, ndërtojnë një pamje reale në ballafaqimet 
dhe konkurencat, që mund të krijohen në kuadër të rendit bashkëkohor ekonomik, 
politik dhe të sigurisë edhe në rajon. Roli i shqiptarëve, si trup i përbashkët me këto 
identitete shtetërore do të zërë një vend të rëndësishem për ndërtimin e raporteve të 
ndërvarësisë, që kanë popujt ndërmjet tyre. Aleatët e shqiptarëve SHBA, BE dhe 
NATO, të cilët kanë marrë angazhimin për njohjen ndërkombëtare të pavarësisë 
së Kosovës, po presin një rol më aktiv të shqiptarëve në arenën e marrëdhënieve 
bilaterale dhe multilaterale në ndërtimin e politikave ndikuese ekonomike dhe të 
sigurisë në rajonin e Evropës Juglindore.

6.1. Kurthi i diplomacisë serbe në krijimin e problemit ndërkufitar 
       Kosovë - Maqedoni

Kurthi i problemit ndërkufitar i bazuar në një marrëveshje të bujshme e 
nëshkruar në Shkup, më shkurt të vitit 2001, nga Kryetari i ndjerë i Maqedonisë 
Boris Trajkovski dhe Koshtunica, si kryetar i Jugosllavisë së mbetur (që sa vite 
një shtet i tillë nuk ekziston në kartën politike të botës), herë pas here po krijon 
edhe mosmarrëveshje ndërshtetërore. Por ky kurth i qarqeve serbe, nuk u vlerësua 
drejt atëherë nga qeveria e koalicionit e vitit 2001 (VMRO-DPMNE dhe PDSH 
si parti qeveritare). Me keqardhje mund të konstatohet se në disa momente mjaft 
të ndjeshme për sigurinë rajonale, sikur dëshirohet të riciklohen marrëdhënie të 
tendosura ndërfqinjësore, të bazuara në mosshënimin e vijës kufitare. Ndryshimi i 
vijës kufitare në vitin 2001, nuk duhej të pranohej, aq me naivitet nga qeveritarët 
e Maqedonisë, nëse merret parasysh fakti, se një Jugosllavi e cunguar vetëm me 
Serbinë dhe Malin e Zi, nuk e kishin legjitimitetin shtetëror për të përcaktuar vijën 
kufitare edhe për pjesën me Kosovën, në kohën e statusit të saj me një protektorat 
ndërkombëtar.

Ekzistojnë vlerësime reale, se Maqedonia duke ndërtuar një qëndrim 
konstruktiv ndaj Kosovës, duke e ndërtuar qëndrimin për pavarësinë e Kosovës 
konform politikave të diplomacisë të SHBA-së, BE-së dhe NATO-së, me siguri 
që do të gjendeshin modalitetet diplomatike, që Qeveria e Maqedonisë të mos 
pranojë që edhe më tej të mbetet peng i kurtheve diplomatike serbe, për sa i përket 
situatave të krijuara me përcaktimin e vijës kufitare Kosovë – Maqedoni.

7. Partneriteti shqiptaro - turk pjesë e gjeopolitikës shqiptare

Ekzistojnë arsye të pakundërshtueshme, se qarqet shkencore shqiptaro-turke,  
duhet të kenë si prioritet iniciativat për rishikimin e historisë shqiptaro-turke. 
Pasqyrimi i raporteve politike, kulturore nuk duhet të bazohet në vlerësime të 
bazuara në  literatura gati shkencore, ku Turqinë dhe popullin turk e paraqesin 
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në format më të zymta, në raportet shqiptaro-turke. Ka ekzistuar një vakuum 
një shekullor, thuajse i pakujdesisë dhe shthurjes së hulumtuesve të ndryshëm 
edhe ndër shqiptarë, që në format më ekstreme të paraqesin popullin turk dhe 
Perandorinë Osmane si armiq të shqiptarëve. Është koha që akademitë turke 
dhe shqiptare, apo edhe institucione të pavarura intelektuale turko- shqiptare të 
veprojnë me projekte të përpunuara mirë, që me hulumtime konkrete t’i japin 
kuptim meritor historiografisë shqiptare, duke filluar nga koha e Skënderbeut deri 
në ditët e sotme. Duhet të pranojmë faktin, se ka nevojë për studime të mirëfillta 
të turkologëve dhe albanologëve, të cilët duhet të kenë një përsiatje shkencore 
mbi Perandorinë Osmane dhe ndërtimin apo kultivimin e vlerave të lidhshmërise 
turko-shqiptare. Studimet e mirëfillta do të paraqesin edhe realitetin shkencor në 
marrëdhëniet turko-shqiptare, nga kjo ka arsye të mjaftueshme për të rishkruar 
historinë e marrëdhënieve shqiptaro-turke19. Një institucion i përbashkët shkencor 
turko-shqiptar për hulumtime të së kaluarës shqiptare nën Perandorinë Osmane do 
të jetë një themel në ndërtimin e raporteve vëllazërore turko-shqiptare. 

Është koha që në ndërtimin e politikave për faktorizimin e shqiptarëve në 
Ballkan, në ndërtimin e politikave evro-integruese “partneriteti dhe bashkëpunimi”20, 
na duhet të pranojmë lidhjen e natyrshme e të qëndrueshme në mes shqiptarëve dhe 
turqve. Kjo vijë e natyrshme mund të dëshmohet edhe më shumë, nëse e shohim në 
forma të një statistike të përpunuar mirë, për vendin dhe rolin që kishin shqiptarët 
në ndërtimin e shtetit turk. Në kohën e sotme shqiptarët krahas faktorizimit të tyre 
me orientim proamerikan dhe properëndimor duhet të ndërtojnë vija të lobimit të 
përbashkët të një aleance turko-shqiptare për promovimin e vlerave stabilizuese në 
rajonin e Evropës Juglindore.   

Duhet të pranojmë faktin se në pesëmbedhjetë vitet e fundit, Turqia vazhdon 
të luajë një rol paqedashës në rajonin ballkanik. Ajo po ndërton raporte politike 
të miqësisë me Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovën dhe Bosnje-Hercegovinën e 
më gjerë. Në këtë drejtim dalin në sipërfaqen diplomatike edhe arsyet për një 
porosi miqësore, Turqia duhet të ketë një rol më aktiv diplomatik për njohjen 
ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.   

19 Misionet diplomatike shqiptare të kryesuara nga Abdyl Frashëri, pas situatës së krijuar pas Lidhjes së 
Prizrenit u ballafaquan drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e kabineteve të Fuqive të Mëdha, që këto të hiqnin 
dorë nga zbatimi i Protokollit 13 të Kongresit të Berlinit (1878), në të cilin rekomandohej që të rishikohej vija 
e kufirit turko-grek (kjo tregon një fakt se shqiptarët e kanë llogaritur Turqinë shumë ndryshe, nga ajo që me 
vite na ka shërbyer historia), për ta çuar atë deri në lumin Kalama. Në këtë mënyrë do t’i aneksoheshin Greq-
isë territoret shqiptare të Shqipërisë së Jugut ose të Epirit, Janina me rrethet e saj, Preveza, Arta, Margëlliçi, 
Parga, Paramithia etj., domethënë pjesa më e madhe e Çamërisë dhe vise të tjera në lindje të saj.
20 Nevoja për harmonizimin e marrëdhënieve ndërmjet shteteve me sisteme të ndryshme politiko-shoqërore 
ka qenë prej kohësh e pranishme në marrëdhëniet ndërkombëtare. Teoricienët e marrëdhënieve ndërkom-
bëtare, të cilët merren posaçërisht me çështjet e bashkekzistencës, u referohen shpesh shembujve të shumtë 
nga e kaluara, kur ekzistonin forma bashkekzistence të shteteve të ndryshme dhe kur në të vërtetë ishin vënë 
themelet e mundësive për komunikime paralele ndërshtetërore të subjekteve të ndryshme shtetërore. (Shih më 
gjërësisht: R. Vukadinoviç, Međunarodni poltički odnosi, f.263-270)
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7.1. Aspekti politik, ekonomik, kulturor dhe fetar 

Në Gadishullin Ballkanik ka 9 milionë myslimanë, ku afër 6 milion prej tyre 
janë shqiptarë. Sa i përket muslimanëve të Evropës Juglindore duhet të pranohet 
realiteti i lidhjes së natyrshme të tyre me Turqinë. Kjo lidhje, gjer më tani nuk ka 
qenë në kundërshtim me asgjë në realitetin e pranimit të dallimeve që kanë njerëzit 
në mes tyre. Turqia në raportet diplomatike me shtetet e Ballkanit ka dëshmuar 
një rol shumë konstruktiv. Në aspektin fetar Turqia mbetet një shembull i mirë 
për ndërtimin e raporteve ndërfetare, duke e afirmuar kuptimin e një tolerance 
ndërfetare. 

Duhet të pranohet fakti se shumica e shqiptarëve myslimanë kanë një 
predispozicion pro-turk, por ekzistojnë fakte të pamohueshme, se edhe shqiptarët 
që i takojne fesë katolike dhe ortodokse në kohën e sotme, por edhe më herët 
nuk kanë qenë të rënduar me dukuri të disponimit antiturk, këtu bëhet fjalë për 
shqiptarët e ndërtuar mbi vlerat kombëtare shqiptare. Kjo dëshmon edhe për një 
kulturë brenda-shqiptare, ku popujt e feve të ndryshme me shekuj të tërë jetuan 
pranë njëri-tjetrit, pa shënuar kurrfarë përplasje mes tyre. Këtë mund ta ilustrojmë 
edhe me shembuj të shumtë të multikonfesionalitetit të popullit shqiptar, pjesëtarë 
të Islamit, të Katolicizmit dhe të Ortodoksisë. Megjithë investimet e mëdha greke 
dhe sllave në projekte antishqiptare, populli shqiptar në trojet e veta shekullore në 
Ballkan e ruajti identitetin e vet kombëtar, pa shënuar ndonjë fërkim urrejtje apo 
mosmarrëveshje, për shkak të përkatësisë fetare që ata kanë.

Në këtë drejtim, për sa i përket përvojave integruese mund të kujtojmë edhe 
politikanin gjerman Volker Ruhe, kur thotë: “Sa i përket zhvillimit të  Islamit 
në Evropë, anëtarësimi i Turqisë (si shtet anëtar i NATO-s) në BE mund të 
ketë ndikim pozitiv”. Turqia dhe populli shqiptar, me përvojën e mirëkuptimit 
ndërfetar, që ata zotërojnë mund t’i shërbejnë edhe popujve të tjerë të Evropës. 
Keqpërdorimi, apo serviliteti dhe manipulimi i masave duke i prekur ndjenjat 
fetare për synime politike, apo qëllime të tjera është një veprim i shëmtuar. Pa 
mëdyshje turqit, shqiptarët muslimanë, boshnjakët myslimanë dhe myslimanët e 
tjerë në Gadishullin Ballkanik i kanë pranuar vlerat për integrimin evro-atlantik 
dhe sipas këtyre standardeve e konkurencës do të ndërtohet edhe perspektiva 
me një qytetërim të ndërtuar përmes disa vlerave të interesit të përbashkët, duke 
e mbrojtur dhe kultivuar edhe identitetin fetar islam. Në këtë drejtim duhet të 
jenë edhe projektet integruese brenda-islame, duke u bazuar në vlera të veçanta 
kuranore për ndërtimin e bashkëpunimit ekonomik, kulturor etj. 

Nëse kemi parasysh se koncepti i ndërvarshmërisë në krijimin e raporteve 
ekonomike, politike, të sigurisë, sociale, kulturore në mes njerëzve, shteteve, 
afaristëve është një paradigmë e kohës, atëherë projektet integruese duhet t’i 
nënshtrohen patjetër domosdoshmërisë për të bashkëvepruar, duke u mbështetur 
në interesa reciproke, si qenie njerëzore të varura nga njëri-tjetri, ashtu si na ka 
krijuar Zoti i Madhërishëm.   
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7.2 Tendencat e defaktorizimit islam në Ballkan – dhe integrimi i 
shqiptarëve në strukturat evroatlantike

Kur bëhet fjalë për vlerat e mirëfillta islame, patjetër që duhet të analizohen 
edhe disa nga idetë e verbra të disa “parimorëve” në disa shtete perëndimore për 
heqje dorë nga identiteti fetar islam, imponimi i një Islami “tradicional apo sipas 
qejfit indvidual”, sa për t’u “inkuadruar” apo “adaptuar” në shoqërinë evropiane. 
Po të njëjtit njerëz të shtyrë edhe nga individë apo edhe qendra, që nuk kanë 
njohuri të bollshme për Fenë Islame, apo që veprojnë kundër Islamit, duke vepruar 
me tendenca antislame tentojnë t’i shndërrojnë rastet radikale në dukuri. Nga këto 
veprime jo-racionale përpiqet të krijohen vlerësime për “Islamin modern dhe 
radikal”.

Përvoja të tilla dëshmojnë, pa hyrë në hollësi me interesat e individëve të 
tillë apo grupacioneve dhe me bindje të thellë mund të vlerësohet, se këto ide 
nuk i shër bej në askujt, pos atyre që dëshirojnë shpar ta lli min e vlerave fetare, që 
sy noj në injektimin e ideolo gjive serv ile për prishjen e dialogimit të mirëfilltë 
ndërfetar. Duhet të pranohet fakti se të dy kategoritë e njerëzve, ata “radikalistë 
islamikë” dhe “islamistë laramanë”, (Zoti i udhëzoftë) janë në kundërshtim me 
vlerat e Islamit. Këto ide për një “Islam tradicional” të fabrikuar, si imponim i 
dhunshëm i politikës ditore janë edhe në kundërshtim me Kartën universale për 
të drejtat e njeriut dhe në kundërshtim me standardet evrointegruese, që mund t’i 
vërejmë edhe në kriteret e Kopenhagës (1994), sidomos pjesa që ka të bëjë me 
të drejtat dhe liritë e njeriut. Serviliteti (laviriteti) nuk është standard, por është 
antivlerë dhe është pjesë e dukurive amorale, apo e dukurive socio-patologjike, që 
krijojnë destabilitet shoqëror. Kuptohet që me këtë vështrim, unë në asnjë mënyrë 
nuk përpiqem t’u kundërvihem ndikimeve të natyrshme shoqërore, ku asnjëherë 
nuk mund të përjashtohen standardet, që vendosin rregullat e interesit reciprok, 
mes kulturave të ndryshme, në mes njerëzve për të jetuar në nivelet e kuptimta të 
tolerancës fetare në mes veti.

Kultura islame e shqiptarëve muslimanë si tërësi (pa Islam “laraman”) do të 
kishte një rol të rëndësishëm për qytetarët, që i takojnë këtij besimi, do të përcaktonte 
tiparet dhe identitetin euroislam me mbështetje në Kuranin Famëlartë. 

Përfundim

Kur trajtohen tema të marrëdhenieve ndërkombëtare për shqiptarët në Ballkan, 
patjetër që duhet të hulumtohet historia politike e ndodhive pas rrënimit të murit 
të Berlinit (1989). Ekzistojnë mendime nga qarqe intelektuale shkencore, se 
pavarësia e Kosovës mund të ngrihet në një nivel të ngjarjes historike të rrënimit 
të murit të Berlinit. Kjo kur vazhdojnë të krijohen rregulla të reja të ndërvarësisë 
në krijimin e marrëdhënieve diplomatike, me ndryshimet shoqërore-politike, 
ekonomike dhe të sigurisë që ndodhën në Evropë e që ndikuan edhe në rregullat e 
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“Rendit të ri botëror”. Në këtë kohë vazhdojnë të imponohen edhe rregulla të reja 
të ndikimeve dhe konkurrencës në mes popujve. Tani krijohet rasti, që edhe elitat 
intelektuale shqiptare duhet të promovojnë më guximshëm rregulla të qëndrueshme 
për ekuilibrimin paqësor, ku perspektiva e sigurisë (nacionale apo shtetërore) nuk 
mund të shikohet edhe më tej me alternativat e garave armiqësore. 

Në këtë drejtim do të ishte dizekuilibrim paqësor, apo edhe brengosje për 
stabilizimin e marrëdhënieve rajonale, nëse nga elitat udhëheqëse shtetërore nuk 
kuptohen vlerat integruese si pikënisje për zgjerimin e mirëfilltë të konceptit 
paqësor të bashkëpunimit ndërfqinjësor.

Porositë e kohës duhet të jenë udhërrëfim për t’i kuptuar drejt dallimet (fetare, 
nacionale, gjuhësore dhe racore), duke e ngritur ndërgjegjen dhe vetëdijesimin, 
se vetëm përmes nënshtrimit të vërtetë ndaj Zotit, njeriu mund të bëhet një qenie 
e kompletuar njerëzore. Nëse ngrihet një ndërgjegje e tillë te masa e gjerë e 
myslimanëve në Evropë, atëherë me siguri do t’u ngushtohet hapësira diletantëve, 
të cilët tallen dhe flasin në emër të Islamit.
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Olsi Jazexhi

Përdorimi politik i 
islamofobisë në Shqipërinë 

paskomuniste

Rrënjët historike të islamofobisë

Në një nga publikimet më të fundme të Këshillit të Evropës, islamofobia 
është e përkufizuar si: ‘frikë ose paragjykim nga Islami, muslimanët dhe çështjet 
që i përkasin atyre në përgjithësi. Islamofobia mund të marrë forma racizmi dhe 
diskriminimi, ose edhe të dhunshme. Islamofobia është dhunimi i të drejtave të 
njeriut dhe kërcënim i kohezionit social’. 

Termi islamofobi gjendet i përdorur për herë të parë në vitin 1922 në esenë 
“L’Orient vu de l’Occident” nga orientalisti Etienne Dinet.1 Në ditët tona termi 
islamofobi përdoret zakonisht për të treguar diskriminimin me të cilin muslimanët 
përballen në Evropën Perëndimore pas viteve 1990.2 Islamofobia kuptohet si një 
praktikë dhe ligjërim modern anti-islamik, i cili pas 11 shtatorit ka marrë përmasa 
të mëdha. Një seri shkollarësh kanë vënë re, që përdorimi i termit të islamofobisë 
në shumë raste bëhet në mënyrë jo të saktë, për të rrëfyer fenomene, që variojnë 
nga racizmi e deri te anti-terrorizmi. Për këtë arsye Marsel Maussen mendon, 
se ‘termi Islamofobi’ shpesh grupon së bashku forma të ndryshme ligjërimi dhe 
veprimi, duke sugjeruar që të gjitha këto burojnë nga një thelb i njëjtë ideologjik, 
i cili është ‘frikë irracionale’ (fobi) nga Islami.”3 

Shkruesi i këtij shkrimi mendon se islamofobia nuk është e lidhur vetëm me 
frikën që Islami shkakton te islamofobët. Islamofobia sipas mendimit tonë është e 
lidhur edhe me një urrejtje irracionale që persona të caktuar ushqejnë në shoqërinë 
tonë kundër asaj çfarë Islami dhe muslimanët përfaqësojnë. Në rastin e Shqipërisë, 
islamofobia gjendet e prezantuar dhe e trashëguar në kulturën tonë nga regjimi i 
kaluar komunist, i cili nëpërmjet artit, literaturës, medias dhe debateve publike, 
Islamin dhe muslimanët i ka trajtuar si ‘të huaj’ dhe kundërshtarë të qytetërimit. Në 
1 Islamophobia and its consequences on young people, Seminar Report, Council of Europe, 2004, 
p. 6
2 Muslims in Western Europe After 9/11: Why the term Islamophobia is more a predicament than 
an explanation, available online at: http://www.euro-islam.info/PDFs/ChallengeProjectReport.
pdf%20-4.pdf 
3 Ibid.
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Shqipërinë e ditëve tona islamofobia shpesh gjendet e kombinuar me propagandën 
e regjimit të kaluar komunist kundër fesë (në rastin tonë vetëm Islamit), me 
dëshirën e disa qarqeve të caktuara për të prozelituar muslimanët në të krishterë 
dhe veçanërisht në katolikë, dhe me shfaqje ndjenjash raciste turkofobike dhe 
arabofobike. Ndjenjat islamofobike në shoqërinë paskomuniste shqiptare, shpesh 
prodhohen duke kombinuar slloganet e luftës së perëndimit ndaj të ashtuquajturit 
luftë kundër terrorizmit dhe trashëgiminë anti-turke që komunizmi ka mbjellë në 
shoqërinë tonë.4 Për problemin e islamofobisë në vendin tonë intelektuali Abdi 
Baleta nxori në vitin 2006 edhe librin “Përballjet me Islamofobinë” ku autori 
argumenton mbi format e përdorimit të islamofobisë në Shqipëri nga qarqet 
antiislame të cilat kërkojnë të poshtërojnë muslimanët dhe të realizojnë me çdo 
kusht kristianizimin e shqiptarëve.

Edhe pse për lexuesit e sotëm shqiptarë islamofobia mund të perceptohet si 
një nocion i ri, imazhet negative kundër Islamit dhe muslimanëve gjenden rëndom 
në historinë e Evropës dhe të Perëndimit. Që nga kryqëzatat e deri në kohët e 
kolonializmit, prej revolucionit iranian e deri te lufta e ditëve të sotme që zhvillohet 
në Irak dhe Afganistan, islamofobia është shfaqur vazhdimisht në mënyrë të 
frikshme në mendjen dhe shkrimet e popujve evropianë. Siç Karen Armstrong 
vëren me mbërritjen e Islamit në Perëndim dhe shpikjen e kryqëzatave, Islami dhe 
profeti i tij u kthyen në armiqtë kryesorë të civilizimit perëndimor dhe kundër tij 
janë hedhur turlifarë shpifjesh dhe gënjeshtrash, që synojnë përshkrimin e Islamit 
si kërcënimin për Perëndimin.5

Në Gadishullin Ballkanik imazhet frikësuese kundër Islamit dhe muslimanëve 
janë zhvilluar dukshëm me avancimin e Perandorisë Osmane drejt Ballkanit 
gjatë shekujve të 14-të dhe 15-të. Në nxitjen e islamofobisë në Ballkan një rol 
të veçantë kanë luajtur kishat ballkanike, të cilat Islamin fitimtar e shihnin si një 
forcë të tmerrshme, e cila kërcënonte jo vetëm supremacinë politike të Kishës, 
por edhe mesazhin teologjik të Krishterimit në Evropën Juglindore. Kulmet e 
islamofobisë në Ballkan arritën gjatë fund shekullit 19-të dhe fillim shekullit të 
20-të, kur Perandoria Osmane u sulmua, si fizikisht ashtu edhe me propagandë nga 
nacionalizmat ballkanikë dhe sponsorët e tyre evropianë. Në pothuajse të gjitha 
‘hagjiografitë nacionaliste’ të Ballkanit, turqit dhe feja e tyre janë trajtuar si mizorë 
dhe të dhunshëm, dhe të kundërtit e qytetërimit.

Megjithëse në Shqipëri shumica e popullit tonë i përket Fesë Islame, islamofobia 
dhe turkofobia janë bërë pjesë e kulturës sonë nacionaliste, që prej vitit 1913, kur 
Shqipëria u krijua si shtet. Ngaqë Islami në Ballkan lidhej me turqit, nacionalistët 
shqiptarë që u sollën në pushtet pas rënies së Perandorisë Osmane formuan një 
nacionalizëm të mbushur me stereotipe kundër turqve dhe në mënyrë direkte ose 
indirekte edhe muslimanëve sunitë, të cilët shpesh janë trajtuar si bashkëpunëtorë të 

4 Për këtë definicion falënderoj Gyorgy Ledererin me të cilin diskutova mbi këtë temë.
5 Karen Armstrong, Mohammed, a biography of the Prophet, Jehona Study Center, 2006, fq. 30 
-50 
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Devletit turk. Megjithatë, Islamofobia mori përmasa masive shtetërore dhe politike 
në Shqipëri gjatë periudhës së komunizmit. Duke e parë veten si modernizues, 
komunistët trashëguan nga “Rilindasit” edhe hagjiografitë nacionaliste ballkanike, 
urrejtjen kundër turqve dhe fesë që ata sollën në Ballkan. Regjimi komunist në 
Shqipëri, të 500 vitet e Perandorisë Osmane në vendin tonë i ka përshkruar, si 
një periudhë prapanike mesjetare, e cila e shkëputi Shqipërinë nga Evropa mëmë 
dhe nga zhvillimi i civilizimit perëndimor.6 Nëpër librat shkollorë të historisë së 
Shqipërisë moderne, Perandoria Osmane gjendet e fajësuar për prapambetjen e 
Shqipërisë, ndërsa zyrtarët otomanë, që drejtuan perandorinë, siç janë bejlerët, 
pashallarët, agallarët – së bashku me klerikët muslimanë si hoxhallarët, dervishët 
dhe myftinjtë – shpesh gjenden të portretizuar si shkaktarë të vuajtjeve sociale të 
vendit. Nëpërmjet publikimeve, filmave, librave, pikturave dhe poezive, regjimi 
komunist shqiptar i portretizoi zyrtarët e Shqipërisë pre-moderne si turq dhe prej 
këtej si jo-shqiptarë.7 

Islamofobia në Shqipëri është transmetuar edhe nëpërmjet përdorimit të temave 
orientaliste në artin e realizmit socialist, ku bejlerët, agallarët, kulakët, hoxhallarët 
dhe dervishët, ashtu si edhe të gjithë besimtarët muslimanë gjenden të portretizuar 
si oportunistë dhe bashkëpunëtorë me armikun. Lufta kundër zakoneve prapanike 
siç edhe njihej lufta që regjimi komunist organizoi kundër fesë në Shqipëri, synonte 
çrrënjosjen nga muslimanët të zakoneve të tyre në veshje, ndalimin nga alkooli 
dhe mishin e derrit, agjërimi i Ramazanit, si dhe besimi në Zot dhe në Ditën e 
Kijametit.  

Terma si anadollakë, prapanikë, tradhtarë, dallkaukë, turqeli, dylberë, aziatikë, 
fanatikë, bixhozçinj, përdhunues dhe barbarë janë disa nga termat, që komunistët 
përdorën në artin dhe median shqiptare për të diskredituar zyrtarët muslimanë dhe 
otomanë. Osmanlliu dhe muslimani i artit të realizmit socialist shpesh rrëfehen si 
njerëz me qëllime të fshehta, të cilët duan ndarjen e Shqipërisë nga Evropa, dhe 
bërjen e saj pjesë të Azisë nëpërmjet procesit të islamizimit dhe azifikimit. Siç 
thotë edhe Enis Sulstarova në librin e tij ‘Arratisje nga Lindja’, Ismail Kadareja 
që është edhe arkitekti kryesor i literaturës kombëtare në kohën e komunizmit, ai 
është në të njëjtën kohë edhe një nga nxitësit më të rëndësishëm të islamofobisë 
dhe orientalizmit në kulturën tonë.8

Islamofobia në Shqipërinë paskomuniste

Me rrëzimin e komunizmit në Shqipërinë e viteve 1990, në vendin tonë pati 
një rilindje fetare, ku ndër fetë më të rëndësishme që u rimëkëmbën ishte padyshim 
edhe Islami. Gjatë viteve të para të demokracisë në Shqipëri, muslimanët arritën 

6 Enis Sulstarova, Arratisje nga Lindja, Tiranë, Dudaj 2006, fq. 124 – 125  
7 Ibid, fq. 127 – 128 
8 Për më shumë shiko: Enis Sulstarova, Arratisje nga Lindja, Tiranë, Dudaj 2006  
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të ndërtojnë një numër xhamish dhe shkollash në mbarë vendin. Aktivitetet fetare 
të muslimanëve u organizuan nga Komuniteti Musliman, Kryegjyshata Botërore 
Bektashiane, si dhe nga një numër i vogël tarikatesh sufiste dhe OJQ-sh islame, të 
cilat me ndihmën e organizatave të huaja dhe vendase u përpoqën të rindërtojnë 
sa më shumë infrastrukturën fetare të vendit, që ishte shkatërruar më parë nga 
komunizmi. 

Megjithatë me hapjen e Shqipërisë ndaj perëndimit, disa nga ish-aparatçikët 
komunistë, të cilët në të kaluarën kanë qenë në krye të shtypjes së fesë në vend, 
kësaj here protestuan dhunshëm kundër asaj, që ata e konsideruan si ri-islamizim të 
Shqipërisë. Ismail Kadareja, i cili është i mirënjohur për ndjenjat e tij kundra fesë 
gjatë regjimit komunist,9 ka vazhduar të udhëheqë fushatën kundër ri-islamizimit 
të Shqipërisë edhe pas rënies së sistemit. Vetëm se pas rënies së komunizmit 
militantizmi i Kadaresë në mbrojtje të ateizmit është kthyer në një dëshirë të 
madhe të tij për të konvertuar shqiptarët në të krishterë katolikë. Idetë e Kadaresë 
mbi Islamin dhe Krishterimin në Shqipëri u bënë të qarta në vitin në 1991, kur ai 
deklaroi se:

Prirja e Shqipërisë do të ishte drejt fesë së krishterë, ngaqë 
ajo lidhej me kulturën, kujtimet e vjetra, dhe nostalgjinë e kohës 
paraturke. Me kalimin e viteve, feja e vonë islamike, e ardhur 
bashkë me otomanët, do të zbehej (së pari në Shqipëri e më pas 
në Kosovë), derisa t’ia linte vendin fesë së krishterë, ose më saktë 
kulturës së krishterë. Kështu që së paku nga një e keqe (ndalimi i 
fesë më 1967) do të vinte një e mirë. Kombi shqiptar do të bënte një 
korigjim të madh historik, çka do të shpejtonte bashkimin e tij me 
kontinentin mëmë: Evropën.10

Siç kuptohet më lart, Kadareja e konsideron futjen e shqiptarëve në Fenë 
Islame si një gjynah historik. Kadareja, që gjatë kohës së komunizmit dhe ditëve të 
sotme portretizohet nga disa si “babai i kombit” dhe “fytyra publike” e Shqipërisë 
në Perëndim, në ditët tona mund të konsiderohet pa frikë edhe si arkitekti kryesor 
i islamofobisë dhe turkofobisë në Shqipërinë moderne. Nderimi që Enver Hoxha 
kishte për të dhe statusi i lartë politik, që ai gëzon sot falë lobit të fuqishëm 
francez, si dhe nderimit publik të Sali Berishës ndaj tij,11 e kanë kthyer Kadarenë 
në një shenjtor të gjallë të ideve të njeriut pas-komunist në Shqipëri. Megjithatë 
këndvështrimet raciste të tij kundër Islamit, Azisë, turqve, arabëve, romëve, 
vllehëve etj., kanë krijuar shumë kundërshtime publike në Shqipëri dhe Kosovë,12 
9 Për sulmet e Kadaresë kundër fesë shiko: Realizmi socialist-arti i madh i revolucionit, Zëri i 
Popullit, 13 janar 1974.
10 Ismail Kadare, Nga Nëntori në Nëntor, 1991, cituar nga Rexhep Qosja in Gazeta SHQIP, 
15.06.2006
11 Sali Berisha deklaroi në vitin 2006 që Ismail Kadare është rilindas modern dhe nderi i kombit.
12 Një denoncim i mirëargumentuar kundër Kadaresë është bërë nga akademiku kosovar Rex-
hep Qosja. Në librin Realiteti i Shpërfillur, TOENA 2006, Qosja denoncon racizmin gjeografik të 
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të cilat shumë njerëz i kanë konsideruar raciste dhe islamofobike. Në pjesën më të 
mëdha të shkrimeve dhe novelave të tij, Kadareja e barazon Islamin me një të keqe 
të madhe. Nëse gjatë kohës së komunizmit për Kadarenë e mira simbolizohej me 
komunizmin dhe e keqja me kapitalizmin, në Shqipërinë paskomuniste Kadareja 
të mirën absolute e projekton drejt Perëndimit, ndërsa të keqen drejt Islamit, Azisë 
dhe turkut. Siç edhe Sulstarova tregon në librin e tij të sipërpërmendur, në punimet 
e Kadaresë armiku kombëtar i shqiptarëve gjatë periudhës së komunizmit, por 
edhe pas rënies së tij mbetet turku dhe feja e vet. 

Islamofobia që Kadareja rrëfen në trajtimin e turkut është e lidhur në mënyrë të 
pashmangshme me fenë e tij: Islamin. Këtë e gjejmë tek novela “Ura me tri harqe”, 
ku Kadareja ardhjen e Perandorisë Osmane në Shqipëri e rrëfen si ‘diçka të errët 
që shfaqet në horizont: Shteti Turk. Shteti Turk i imagjinatës kadarejane tregohet 
feudal dhe dashakeqës, aziatik dhe i errët, i cili ka Islamin si komponentin kryesor 
të tij. Ndër të tjera Kadare flet për “Hijet e minareve të tij po na arrijnë”.13 Kadareja 
i portretizon turqit si njerëzit që sjellin errësirën në Evropë.14 Për Kadarenë qëllimi 
kryesor që turqit kishin në Evropë dhe Shqipëri (e cila portretizohet si mbrojtësja 
e kufijve të qytetërimit perëndimor) është shkatërrimi i shqiptarëve dhe azifikimi 
i tyre. Dhe nëse ata rezistonin, turqit planifikonin t’i zëvendësojnë shqiptarët me 
arabë, në mënyrë që civilizimi evropian të ngelej pa rojet e tij shqiptarë.15

Racizmi dhe islamofobia e Kadaresë vazhdon të shfaqet edhe në shkrimet e tij 
të ditëve të sotme. Në esenë “Identiteti evropian i shqiptarëve” (botuar në 2006) 
islamofobia dhe racizmi i veprës së Kadaresë ndërlidhet me të ashtuquajturën luftë 
kundër terrorizmit, ku Kadareja përpiqet t’i bindë shqiptarët, që si evropianë që ata 
janë duhet të divorcohen nga Islami. Në esenë në fjalë Kadare sulmon pjesëmarrjen 
e Shqipërisë në Organizatën e Konferencës Islamike, si dhe përpjekjet e disa 
intelektualëve shqiptarë që i përshkruajnë shqiptarët si muslimanë. Ai i sulmon 
personat që e shohin Shqipërinë si pjesë të botës muslimane, madje sulmon edhe 
praktikat fetare të besimtarëve muslimanë, siç është përulja e tyre gjatë faljes. 
Sipas Kadaresë shqiptarët janë vetëm evropianë16 dhe si të këtillë nënkuptohet të 
jenë anti-islamë. Duke e ndarë botën në dy pjesë – në perëndim dhe atë që mbetet 
prej tij - Kadare deklaron se Shqipëria nuk mund të bëjë pjesë sa në Azi aq edhe 
në Evropë, por ajo bën pjesë vetëm në Evropë, dhe si rrjedhojë nënkuptohet, që i 
përket vetëm krishterimit. 

Për Kadarenë, Islami që osmanllitë sollën në Shqipëri ishte një lloj i veçantë 
Islami. Sipas tij osmanllitë sollën në Shqipëri një Islam, që është inferior ndaj 
krishterimit katolik. Për Kadarenë inferioriteti i Islamit turk shihet edhe në fushën 

Kadaresë. Kundër racizmit dhe islamofobisë së Kadaresë kanë shkruar edhe Abdi Baleta, Forumi 
Musliman i Shqipërisë dhe një numër organizatash vllehe në Shqipëri.
13 Ismail Kadare, Ura me tri harqe, Shtëpia botuese “Onufri”, Tiranë 2004, fq. 130.
14 Enis Sulstarova, Arratisje nga Lindja, Tiranë, Dudaj 2006, fq. 221
15 Ibid. fq. 150
16 Ismail KADARE, Identiteti Evropian i Shqiptarëve, 30 Mars 2006. 
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e artit otoman, i cili sipas tij prodhoi një ‘të ashtuquajtur letërsi erotike’ që ‘në një 
pjesë të madhe të saj s’ishte gjë tjetër veçse bejte dhe lavde për pedofilinë’. Ky lloj 
Islami paraqitet nga Kadareja si reaksionar dhe i prapambetur. Si pasojë e kësaj 
natyre që Islami turk ka mbjellë në Shqipëri, Kadareja arsyeton strehimin, që i 
bën traditës ky Islam, i cili bën që ‘Parazitë të shumtë do t’i ngjiteshin kësaj feje, 
sidomos në shekullin e njëzetë, duke përfshirë edhe të fundit, atë më të rrezikshmin, 
terrorizmin’.17

Ideja që Islami qëndron në pozita antagoniste me Evropën dhe modernitetin, dhe 
që kjo është një nga arsyet pse Shqipëria vuan nga gjendja e mjeruar ekonomike është 
përsëritur shpesh në këto 17 vitet e fundit nga shumë intelektualë ish-komunistë të 
vendit tonë. Përdorimi politik i islamofobisë lexohet qartë në politikën shqiptare të 
ditëve tona, ku Partia Socialiste e Shqipërisë ka qënë gjithnjë në pararojë. Zyrtarët 
e PSSH-së që janë kryesisht ortodoksë nga jugu i Shqipërisë, gjatë fushatave 
të tyre politike kundër Berishës e kanë akuzuar vazhdimisht atë sikur kërkon të 
islamizojë jo vetëm Shqipërinë, por edhe vetë Evropën. Kur socialistët erdhën 
në pushtet më 1997, ata nisën një fushatë histerike anti-muslimane të drejtuar në 
mënyrë të veçantë kundër vendeve muslimane,18 antarësimit të Shqipërisë në OKI, 
si dhe rikonstruktimit të xhamive dhe medreseve, që ishin mbyllur ose shkatërruar 
nga paraardhësit e socialistëve tre dekada më parë. Hierarkia e Partisë Socialiste 
në Shqipëri e ka trajtuar në mënyrë të vazhdueshme Islamin si një nga arsyet 
kryesore pse Shqipëria nuk pranohet nga Evropën e Krishterë. Neshat Tozaj, një 
nga eksponentët kryesorë socialistë në vitin 1995 deklaronte se:  

“Shqipëria po troket fort në dyert e Evropës kur në të vërtetë ka 
hyrë në Lidhjen Islamike... Mbi Shqipërinë po rëndon prej kohësh 
damka e një vendi mysliman, damkë të cilën ia kemi stampuar 
vetë me hekur të skuqur në ballë... [Skënderbeu] ka luftuar kundër 
turqve osmanë për çerekshekulli dhe ka triumfuar jo vetëm për të 
ruajtur Shqipërinë, por edhe për t’u bërë barrierë e ruajtjes së 
krishterimit evropian”.19

Deklaratat e mësipërme të Tozajt kundër OKI-së dhe të qenit musliman, të cilat 
Tozaj i cilëson si një ‘damkë’, lidhen me një shkrim që ishte botuar në Paris disa 
muaj më parë, ku Shqipëria ishte quajtur depo e fundamentalizmit islamik. Duke 
e imagjinuar Islamin si një forcë të keqe në botë apo si ‘një damkë të stampuar me 
hekur të nxehtë në ballë’, Tozaj propozon që në vend të mbahet një referendum 
kombëtar, që nëpërmjet tij t’i vërtetohet Perëndimit se muslimanët në Shqipëri 
janë një minoritet i vogël dhe i parëndësishëm.
17 Ibid
18 Shiko: Albanian Islam – Development and Disruptions, by Rajwantee Lakshman-Lepain at: 
KARL KASER FRANK KRESSING, Albania – A country in transition. Aspects of changing iden-
tities in a south-east European country, Baden-Baden: Nomos-Verlag, 2002.
19 Tozaj, N. (1995). “Shqipëria, një depo e municionit islamik?” Zëri i Popullit, Tiranë. 
10.01.1995.
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Një nga politikanët socialistë që ka sulmuar identitetin Islam të shqiptarëve 
në mënyrë të hapur dhe agresive në këto vitet e fundit ka qenë edhe Fatos Nano, i 
cili ka shërbyer si kryeministër i Shqipërisë në intervalet e viteve 1997-2005. Kur 
partia e tij mori pushtetin nga Berisha më 1997, Nano deklaroi se qeveria e tij do 
të fshinte historinë e 555 vjetëve të fundit të Shqipërisë, duke iu referuar kështu 
periudhës osmane dhe pasuesve të saj. Një vit më vonë ai deklaroi se qeveria e tij do 
të luftojë pa mëshirë ‘krimin ordiner, politik dhe islamik’,20 duke e cilësuar kështu 
Islamin si një lloj krimi, i cili duhet luftuar. Ndërsa në vitin 2003, kur muslimanët 
e Elbasanit protestuan kundër grabitjes së pronave të Namazgjasë të qytetit të tyre 
nga qeveria, Nano i bëri thirrje popullit të Elbasanit, që të kundërshtonin këtë 
protestë,  duke iu apeluar që të mos votojnë “ferexhetë politike” të kundërshtarit, 
por midis Haxhi Qamilit dhe Kostandin Kristoforidhit të zgjedhin këtë të fundit.’21 
Siç mund të kuptohet nga ky tekst, Nano i sheh ferexhetë e grave muslimane dhe 
Haxhi Qamilin, si diçka që i përkasin të shkuarës së zymtë. Ndërsa modernizimin 
e portretizon si të lidhur me heqjen e ferexhesë dhe të udhëhequr nga të krishterët, 
si Konstandin Kristoforidhi. 

Islamofobia politike arriti kulme të reja në Shqipëri gjatë vitit 1998, kur 
amerikanët ekstraduan nga Shqipëria disa arabë të dyshuar për përfshirjen në 
akte terroriste. Socialistët që në këtë kohë ishin në pozitë e përdorën fushatën 
amerikane për të akuzuar Berishën si njeri që kishte lidhje me fundamentalizmin 
ndërkombëtar. Lufta e administratës amerikane kundër terrorizmit u shoqërua me 
një rritje histerike të islamofobisë mediatike në vend, ku tashmë sulmet kundër 
Islamit nuk vinin vetëm nga Partia Socialiste, por edhe shumë OJQ të sponsorizuara 
nga amerikanët dhe fondacioni Soros. Një shembull i këtillë është artikulli i Remzi 
Lanit dhe i Fabian Schmidtit me titull “Politika e jashtme shqiptare ndërmjet 
gjeografisë dhe historisë”.22 Në këtë artikull, Lani, i cili është drejtori i Institutit 
të Medias Shqiptare23 dhe një nga drejtorët e bordit të Fondacionit të Shoqërisë 
së Hapur,24 së bashku me Schmidtin që është gjerman jepnin përshtypjen, se 
qeveria e Berishës ishte anti-amerikane dhe anti-evropiane, meqë Berisha e kishte 
anëtarësuar Shqipërinë në Organizatën e Konferencës Islamike. 

20 Fatos Nano, Koha Jonë, 25.01.1998
21 Nano në Elbasan: Investuam 110 milionë USD, Gazeta Korrieri, 4. Sep. 2003.
22 Remzi Lani dhe Fabian Schmidt në: Albanian Foreign Policy between Geography and History,  
The International Spectator, Volume XXXIII No. 2 (April-June 1998), Online at: http://ciaonet.org/
olj/iai/iai_98lar01.html  

‘…At the very time when he was striving for the integration of his country into Europe, 
he suddenly took the controversial decision to accede to the Islamic Conference. Initially 
Berisha had come to power as a pro-American; in the end he left it as an anti-American.’

23 Instituti Shqiptar i Medias gjendet online në: http://institutemedia.org/. Ky institut është një nga 
përfituesit më të mëdhenj të fondeve nga Sorosi në Shqipëri. 
24 Emrat e drejtuesve të bordit të fondacionit Soros mund të lexohen këtu: http://soros.al/osfa_an-
nual_report_2005_2.pdf . 
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Roli i OJQ-ve të sponsorizua nga Sorosi në nxitjen e islamofobisë në Shqipëri 
mund të shihet edhe në shumë shembuj të tjerë. Këtu mund të përmendim organizatën 
“MJAFT”, e cila në Nëntor 2006 publikoi në revistën ‘Mapo’ karikaturat e profetit 
Muhamed.25 

Megjithatë personi më shqetësues i rrjetit të të paguarve nga Fondacioni Soros, 
që ka nxitur valë të frikshme islamofobie në Shqipërinë e viteve të fundit ka qenë 
Pirro Misha, i cili ka shërbyer për një kohë të gjatë, si një nga drejtorët e bordit 
të Fondacionit të Shoqërisë së Hapur në Tiranë dhe organizata e tij “Instituti i 
Dialogut Publik & Komunikimit”, që mbahet me paratë e Sorosit ka nxitur shumë 
polemika në shtypin shqiptar me deklaratat e tij anti-islame të këtyre dhjetë viteve 
të fundit. Ai ka sulmuar në mënyrë të vazhdueshme anëtarësimin e Shqipërisë 
në OKI,26 dhe nën pretekstin e asaj, që ai e quan ruajtje të “Islamit shqiptar” nga 
“Islami arab” ka bërë thirrje për izolimin e muslimanëve shqiptarë nga bota islame, 
e madje ka kërkuar edhe izolimin shoqëror të shkruesit të këtij shkrimi. 

Ndryshe nga Kadareja, i cili përbuz “Islamin turk” të otomanëve, Misha është 
i shqetësuar nga “Islami arab”, i cili sipas tij po zëvendëson “Islamin shqiptar” 
në Shqipëri, dhe kjo sipas tij përbën një kërcënim kombëtar. Ashtu si Kadareja, 
edhe Misha ka qenë në të kaluarën një komunist i flaktë, që shkruante novela 
demonizuese kundër turqve dhe ngrinte lart komunizmin.27 Megjithatë pas rënies 
së komunizmit Misha ashtu si edhe Kadare ka përjetuar një zhvendosje paradigme, 
pasi tanimë e mira e madhe për Mishën nuk është më komunizmi, por kristianizmi 
perëndimor, i cili ndjehet i kërcënuar, jo më nga kapitalizmi, i cili përbënte të keqen 
e madhe në periudhën e Enver Hoxhës, por nga Islami. Ngaqë Misha e sheh veten 
si mbrojtësin e kulturës korrekte në Shqipëri, arritjen e “Islamit arab” në vend ai 
e percepton si një kërcënim për kombin. Të keqen islame Misha e gjen te burrat 
muslimanë, që rrisin mjekrat dhe te gratë e mbuluara me shami.28 Artikujt e tij në 
mediat shqiptare kanë qenë të rëndësishëm në nxitjen e tensioneve islamofobike, 
por edhe politike në vend, të cilat kanë shkaktuar një seri reagimesh nga drejtuesit 
muslimanë, që kanë dënuar ashpër sulmet e tij.29 

Megjithatë për Mishën në Shqipëri ‘Islam vendas’ kërcënohet nga ‘Islami i 
huaj’, të cilin Misha e sheh te gratë që mbajnë shami në kokë. Këto shami sipas 
Mishës nuk mbahen për qëllime fetare, por për qëllime politike dhe me prapavijë 
politike nga ata që “refuzojnë modelet e simbolet perëndimore”. Misha thotë që 

“është një dukuri që s’e ndeshim për herë të parë në historinë moderne. 
Veshja është shpesh shenja e parë e pranimit apo refuzimit të modeleve. 
Në Indi p.sh. gjëja e parë që bëri Mahatma Gandhi, kur nisi lëvizjen e tij 

25 Kristi Pinderi, Gazetari që tronditi botën, flet për MAPO, Online at: http://groups.yahoo.com/
group/alb-muslimnews/message/4242 
26 Piro MISHA Implikimet e pjesemarrjes ne Konferencen Islamike, 09 Shkurt 2006, online at: 
http://www.korrieri.com/index.php?kë1&ië26383
27 Shiko Piro Misha. (1981) Për mallin e tokës. Tiranë: Naim Frashëri.
28 Pirro Misha, Toleranca fetare apo papërgjegjshmëri?, Gazeta Shekulli, 10.01.2003.
29 Shiko Fjalimin e Bajramit nga Muftiu i Elbasanit dhënë në TV Klan, Shkurt 2003.
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kundër anglezëve ishte braktisja e xhaketës dhe kravatës për t’u veshur me 
robën tradicionale indiane. Mao Ce Duni ndaloi veshjen evropiane, duke 
imponuar uniformën “revolucionare”. Në Iran, pas revolucionit islamik të 
Khomeinit, masa e parë e ndërmarrë ishte imponimi i një stili të caktuar 
veshjeje dhe sidomos mbulimi i grave. Pra, kemi të bëjmë me simbolikën 
e një reagimi antiperëndimor e antieuropian, ku feja s’është veçse një 
pretekst, një element për të arritur mobilizimin emotiv në një projekt që në 
thelb mbetet politik. A s’ia vlen të hapet ky debat?”30

Për këto arsye Misha mendon se lënia e mjekrës dhe mbulimi i grave muslimane 
janë thjeshtë një pretekst, i cili synon largimin e Shqipërisë nga perëndimi.31 Sipas 
tij gratë e mbuluara i përdorin veshjen e tyre për qëllime anti-perëndimore dhe 
anti-evropiane, duke e përdorur fenë për qëllime politike. Prandaj Misha sugjeron 
që Islami në Shqipëri duhet të drejtohet nga shteti, i cili vetëm në këtë mënyrë 
mund të ruajë “Islamin shqiptar” nga infektimi i tij me “Islamin” e armikut. Për 
këtë ai edhe i apelon organeve të pushtetit që të jenë vigjilente ndaj armiqve duke 
thënë:

A s’është, pra, koha që shteti shqiptar të hartojë një politikë të qartë 
në çështjen e fesë, duke u ndërgjegjësuar se kjo është një fushë që s’mund 
të lihet jashtë vemendjes në emër të bindjes naive se ne shqiptarët qënkemi 
ca qënie të veçanta, të lindura me një tolerancë fetare, të cilës s’ka armik 
që i bën dot gjë!32

Manipulimet islamofobike, të cilat kanë shfrytëzuar frikën perëndimore ndaj 
Islamit, dhe kanë sajuar legjendën e “Islamit të armikut” dhe “Islamit tonë”, kanë 
prodhuar shumë analistë në shtypin shqiptar të dhjetë viteve të fundit, të cilët kanë 
përdorur islamofobinë për të arritur përfitime politike dhe ekonomike. Persona 
si Pirro Misha, Ilir Kulla, Mustafa Nano, Fatos Nano, Fatos Tarifa dhe Damian 
Gjiknuri, janë disa nga emrat që kanë qenë në ballë të nxitjes së islamofobisë 
në Shqipëri dhe kanë përdorur si justifikim të sulmeve të tyre kundër Islamit 
mitin e “Islamit shqiptar” dhe “Islamit arab”. Damian Gjiknuri një nga zyrtarët 
e lartë të Partisë Socialiste, që ka shërbyer si shef kabineti për ministrin e Rendit 
Publik në 2005, hartoi në vitin 2004 edhe një tezë gjysmake në shkollën Naval 
Postgraduate School të Kalifornisë, ku autori mbron tezën islamofobike të Kadares 
dhe socialistëve, se “shqiptarët kanë vuajtur njësoj si nga komunizmi ashtu edhe 
nga Islami” dhe që Shqipëria nuk duhet të jetë pjesë e Organizatës së Konferencës 
Islamike.33 Ideja se të qenit i anëtarësuar në Organizatën e Konferencës Islamike 

30 Pirro Misha , Toleranca fetare apo papërgjegjshmëri?, Gazeta Shekulli, 10.01.2003
31 Ibid
32 Ibid
33 Damian Gjiknuri, (June 2004), Albania’s Counter-Terrorism Policy Options: Finding a Strategy 
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do të thotë të jesh kundër Evropës është shprehur nga një numër i madh zyrtarësh 
socialistë, si p.sh., Fatos Tarifa,34 i cili ka qenë ambasadori i Shqipërisë në Hollandë 
dhe SHBA. Por socialistët si puna e Gjiknurit kanë shkuar edhe më tej me agresionin 
e tyre kundër Islamit në Shqipëri, duke deklaruar edhe se Komuniteti Musliman 
në Shqipëri vuan nga një luftë e brendshme midis mbështetësve të Islamit shqiptar 
dhe të atij arab për ta kontrolluar atë.35 

Shumica e zyrtarëve socialistë, që në shumicën e rasteve i përkasin fesë 
ortodokse, ndërhyrjen e tyre në punët e brendshme të Komunitetit Musliman e kanë 
justifikuar me tezën se Komuniteti Musliman vuan nga një luftë civile ndërmjet 
atyre që mbështetësin ‘Islamin arab’ dhe patriotëve që ruajnë ‘Islamin kombëtar’. 
Pra, duke i dhënë betejës brenda-islamike ngjyra patriotike, ata sugjerojnë që 
shteti të marrë në dorë KMSH-në për të ndërtuar kombëtarët, që ruajnë Islamin e 
mirë. Ama Islami që persona si puna e Kadaresë, Gjiknurit dhe socialistëve duan 
të ndërtojnë në Shqipëri, nuk është aspak Islam. 

Fabrikimi i “Islamit shqiptar” përkundër ‘Islamit arab’ është një shpikje, që 
drejtuesit e lartë të Partisë Socialiste prodhuan gjatë viteve të sundimit të tyre 
në Shqipëri për të justifikuar ndërhyrjet e tyre në punët e ‘Islamit’. Islami që 
islamofobët ortodoksë kërkonin të ndërtojnë në Shqipëri është perifrazuar qartë 
nga ish-ambasadori Fatos Tarifa, i cili në një nga intervistat e tij në vitin 2006, ku 
mbronte tezat e Kadaresë në lidhje me Islamin, Islamin shqiptar e cilësoi si një 
“islam scotchi dhe uiski”, apo më saktë si një Islam rakie.36 Megjithatë islamofobët 
ish-komunistë kanë patur një problem në definimin e versionit të saktë të Islamit 
herezi për Shqipërinë, sepse ndërsa për Kadarenë dhe regjimin komunist të  të  
kaluarës, “Islami turk” gjendet i portretizuar si nëna e të gjitha të këqijave, i cili 
rrezikon të shkatërrojë “Islamin tonë”, për islamofobët e tjerë, si Pirro Misha, 
Fatos Nano, Damian Gjiknuri etj., “Islami arab” është trajtuar si xhindi i frikshëm, 
i cili duhej mbajtur i kyçur në shishe. 

Dëshira për të krijuar versionin politikisht korrekt të “Islamit shqiptar” ka 
nxitur në shumë raste zyrtarë të lartë socialistë, si p.sh., Ilir Kullën, ish-kryetarin 
e Komitetit të Kulteve gjatë qeverisjes së Fatos Nanos në 2005 të shprehi hapur 
dëshirën e qeverisë së tij për të izoluar muslimanët shqiptarë nga bota e Islamit. 
Kur filloi punë në Komitetin e Kulteve, Kulla deklaroi hapur në media dëshirën 
që qeveria e tij kishte për të mos lejuar muslimanët shqiptarë të shkojnë për të 
studiuar në vende të huaja, pasi këto vende kishin realitete të tjera kulturore, etnike 
dhe politike nga ato të Shqipërisë.37 

of Common Sense, Available online at: http://handle.dtic.mil/100.2/ADA434661, fq. 14.
34 Carolina Seminar on Comparative Islamic Studies, “Albania, Kosovo, and Islam”, a presenta-
tion by Dr. Fatos Tarifa, Albanian Ambassador the Netherlands, November 17, 1998.
35 Damian Gjiknuri, op. cit. fq. 23.
36 Fatos Tarifa, 3 pyetje 3 përgjigje, Tirana Observer, 2006, 17 maj 2006.
37 Ilir KULLA, Pse-te e universitetit islam!, 23. 01. 2005, Online: http://www.korrieri.com/index.
php?kë1&ië9782 
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Ndërsa në raste të tjera Ilir Kulla i ka kërkuar shtetit që të marrë nën kontroll 
Komunitetin Musliman të Shqipërisë38 në një kohë kur kishat e shumta të pranishme 
në Shqipëri kishin të drejtë të veprojnë sipas dëshirave të tyre.

Ndërsa islamofobët e sipërpërmendur me “problemin musliman shqiptar” kanë 
vepruar duke bërë thirrje për ruajtjen ose krijimin e një “Islami shqiptar”, i cili pritej 
të jetë i ndryshëm nga i ashtuquajturi “Islam i huaj”, apo ndoshta siç Pirro Misha 
do ta kishte quajtur “Islami i armikut”, Mustafa Nano, i cili njihet si adhurues i 
socialistëve dhe është antëtar bordi i Fondacioni të Shoqërisë së Hapur39 në  2002, 
rekomandoi  një zgjidhje tjetër. Në një ese të botuar në qershor 2002 ai deklaroi se 
në Shqipëri nuk ka muslimanë, madje edhe ajo pak gjë që kishte ngelur nga Islami 
në vend, herët ose vonë do të hiqej nga presioni i perëndimit triumfues:

“sundimtarët’ perëndimorë me pak mundim strategjik e me ndihmën e 
mekanizmave lajkatues, imponues e detyrues, mund t’i rikthenin shqiptarët 
fët e fët në fenë e tyre të lashtë. Le që s’është nevoja fare për ndonjë aksion 
perëndimor. Procesi i demyslimanizimit po ndodh natyrshëm, jo vetëm si 
pasojë e një kuturisjeje elitare për ta injoruar këtë identitet fetar e për të 
rigjetur vetveten (identitetin e qëmotshëm, thonë një pjesë), por edhe nën 
presionin ledhatonjës të perëndimit të kamur e të fuqishëm.”40 

Mënyra sesi shumë media dhe aktorë politike kanë barazuar Islamit me të 
keqen mund të lexohet shumë kollaj, nëse dikush shfleton edhe titujt që shumë 
media kanë prodhuar në vendin tonë pas ardhjes në pushtet të socialistëve. 
Gazeta “Zëri i Popullit” p.sh., organi i Partisë Socialiste ka sulmuar në mënyrë 
të vazhdueshme kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berishën me 
shprehje si “Muslimani Berisha” dhe i ka cilësuar anëtarët e PD-së si “islamikë”. 
Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës, Edi Rama ka krahasuar Tiranën dhe situatën 
politike në Shqipëri me një proces “Kandaharizimi” dhe ka akuzuar mbështetësit 
e Berishës si gjeneralë të ardhur nga Siria dhe Libia. Ndërsa Berisha në anën 
tjetër ka emëruar oponentët e tij me emra terroristësh islamikë. Kryetarin e 
Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Ilir Metën, Berisha e ka quajtur “Sheikhu 
Metullah”, drejtorin e televizionit kombëtar “Mullah Omar”, ndërsa kryetarin e 
Bashkisë së Tiranës e ka quajtur Edvin Jassin Al Kadi. Publicisti i njohur Ervin 
Hatibi, procesin e emërimit të oponentit me emra islamikë e ka portretizuar si 
islamizim me dhunë të kundërshtarit.41 Mënyra sesi Islami është barazuar me të 

38 Press Release, 03/06/2005, MFA Denounces the Islamophobia shown on 2.06.2005 in Vizion +, 
Online at: http://www.forumimusliman.org/english/pershtyp1.html 
39 Islamofobë si Piro Misha, Remzi Lani, Mustafa Nano, Kristi Pinderi, Maks Velo etj., çuditër-
isht kanë marrë sponsorizime të mëdha nga fondacioni Soros në Shqipëri.  Për më shumë në listën 
e të paguarve nga Sorosi dhe organizatat që fondacioni Soros mbështet shiko në: http://soros.al/
osfa_annual_report_2005_2.pdf  dhe nw: http://www.soros.al/nosa/anetaret.htm 
40 Nano, M. (2002). “Në kërkim të rrënjëve, ose në kërkim të vetvetes”. Gazeta Shekulli. Tiranë. 
08.06.2002.
41 Hatibi, E. (2005). Republick of Albanania. Tiranë: Ora. Fq. 233-8 
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keqen mund të lexohet edhe në titujt e disa gazetave dhe revistave agresive anti-
Islame në Shqipëri si Gazeta Shqiptare, Koha Jonë, Klan, Zëri i Popullit etj. Disa 
nga titujt më agresivë, që shtypi ka prodhuar në vitet e fundit kundër Islamit kanë 
qënë të tillë si: “Rreziku islam për Shqipërinë”, “Islami është përhapur me terror 
dhe me dhunë në Shqipëri”, “Shqipëria depo e municionit islamik”, “Muslimanët 
shqiptarë janë pasardhës të haremeve të sulltanëve”, “Allahu shkatërron kishat”, 
“Bijtë e ndarë të Allahut” etj. Këta tituj mund të bëjnë edhe personat më jo-ekspertë 
të islamofobisë për të kuptuar nivelin e injorancës dhe urrejtjes që islamofobët 
kanë prodhuar kundër Islamit në Shqipërinë e viteve të fundit.

Por përveç ish-aparatçikëve komunistë, islamofobia në vendin tonë është 
prodhuar në mënyrë agresive edhe nga një numër i madh shkruesish katolikë nga 
Shqipëria e veriut. Siç Abdi Baleta ka vënë në pah në librin “Kush dhe çfarë fshihet 
pas trillimit komunizëm islamik” një rol shqetësues në përhapjen e islamofobisë në 
Shqipëri ka patur edhe Partia Demokristiane e katolikëve dhe organi i saj “Ora e 
Shqipërisë”. Nën preteksin e sulmeve kundër komunizmit islamofobët katolikë e 
kanë barazuar Islamin me komunizmin, ndërsa regjimin komunist e kanë quajtur një 
“feudo-komunizëm shqiptar islamik”42 Sulmet kundër Islamit nga ana e katolikëve 
nuk kanë ardhur vetëm nga mediat dhe politikanët e tyre, por në shumë raste edhe 
nga klerikë të lartë katolikë, siç është rasti i Zef Pllumit, i cili ka deklaruar se 
komunizmi në Shqipëri ishte një fondamentalizëm islamik.43 Islamofobët katolikë, 
të cilët islamizimin e shqiptarëve e perceptojnë si tragjedinë më të madhe të fesë dhe 
kombit që ata imagjinojnë, pas viteve 1991 kanë qënë shumë aktivë duke sulmuar 
jo vetëm ringjalljen e Islamit në Shqipëri, por edhe anëtarësimin e Shqipërisë në 
OKI. Njerëz si Zef Brozi kanë shkuar aq larg, saqë OKI-në ta barazojnë me Bin 
Ladenin dhe Al-Kaidën.44 Por në kundërshtim me socialistët, të cilët kanë kërkuar 
të ndërtojnë një “Islam rakie” apo “Islamin shqiptar”, akuzat e islamofobëve 
katolikë kundër muslimanëve kanë qenë, se ata nuk janë muslimanë tamam, por 
janë viktima të dhunës turke, të cilët duhet të rikthehen sërish në fenë e të parëve. 
Konvertët e rinj të katoliçizmit në Shqipëri, si Tritan Shehu kanë shkuar aq larg 
me përdorimin e islamofobisë për qëllime politike, saqë në një nga konferencat 
katolike të Këshillit të Shën Exhidios në Itali ka pretenduar që kristianizmi është 
identiteti i vërtetë kulturor i shqiptarëve muslimanë dhe se Islami është përhapur 
në Shqipëri me dhunë.45

42 Abdi Baleta ‘Kush dhe çfarë fshihet pas trillimit komunizëm islamik’, fq. 5 e më tej.
43 Shiko: At Zef Pllumi, intervista e fundit. Online në: http://www.shekulli.com.al/news/53/
ARTICLE/16145/2007-09-27.html 
44 Zef  Brozi, Terrorizmi e Fondamentalizmi: Kërcënim gjithnjë aktual për botën demokratike dhe 
për Shqipërinë, USA, Shtator 2006. Online: http://www.mirditaonline.net/terrorizmidhefundamet-
alizmi.html 
45 Tritan Shehu, IL CARATTERE PARTICOLARE DEL DIALOGO RELIGIOSO IN ALBANIA E 
LE RADICI DELLA SUA ESISTENZA, In Conference ‘Per Un Mondo Senza Violenza’, Napoli, 
22.10.2007. Online: http://www.santegidio.org/uer/2007/int_1599_IT.htm 
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Presidenti Alfred Moisiu dhe Forumi Musliman i Shqipërisë 

Ofendimi më i madh që islamofobët kanë prodhuar kundër muslimanëve 
shqiptarë në vitet e pas-komunizmit ka ardhur nga fjalimi i ish-presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu bërë më datë 10 nëntor 2005, në Forumin 
e Oxfordit me titull “Toleranca ndërfetare në traditën shqiptare”. Në fjalimin në 
fjalë ish-presidenti ndër të tjera ka deklaruar se “Islami në Shqipëri nuk është fe 
burimore, por sjellë nga faktori ushtarak turk… islamizmi në Shqipëri nuk është fe 
e përhapur në kohën e origjinës, as besim rezidencial, por një dukuri e ardhur dhe 
e trashëguar në gjuhën dhe liturgjinë e atij faktori që e solli” dhe se “Si rregull 
është një islamizëm i cekët. Tek çdo shqiptar, pak po të gërmosh do të zbulosh 
thelbin e tij të krishterë.” Presidenti ka vijuar duke thënë edhe se “te çdo musliman 
shqiptar, gjen 15 shekuj krishterim”, dhe se “nuk është e vërtetë që në vendin tonë, 
jetojnë shumica me besim islam…”, por se “në pikëpamjen vertikale diakronike 
të gjithë shqiptarët janë të krishterë”. Më tej presidenti ka thënë se: “mund të 
konkludohet se deri në çfaqjen e faktorit politik, ushtarak dhe fetar osman, për 
njeriun shqiptar e rëndësishme ishte të ishte një i krishterë i devotshëm.”46

Ofendimet që presidenti Moisiu bëri kundër Islamit, duke e trajtuar këtë fe 
në mënyrë përbuzëse si “një dukuri e ardhur dhe e trashëguar në gjuhën dhe 
liturgjinë e atij faktori që e solli”, dhe deklarimi i tij se muslimanët e Shqipërisë 
nuk janë aspak myslimanë, por janë të krishterë e detyroi Forumin Musliman 
të Shqipërisë, i cili ishte themeluar pak kohë më parë, që të protestojë kundër 
blasfemisë së presidentit Moisiu në të gjitha mediat kryesore shqiptare, ndërsa 
kërkoi nga presidenti një ndjesë publike ndaj muslimanëve shqiptarë.47

Edhe pse fjalimi i presidentit ishte shumë fyes dhe për më tepër fyerjes i shtohej 
fakti që ky ofendim vinte nga kryetari i një shteti multi-fetar, Moisiu nuk kërkoi të 
falur për aktin e tij, por deklaroi se fjalët e tij ishin keqkuptuar. Megjithatë protesta 
e organizuar nga Forumi Musliman i Shqipërisë ishte një zhvillim i ri në luftën 
kundër islamofobisë dhe diskriminimit në historinë e Shqipërisë paskomuniste. 
Protestat e Forumit Musliman u shoqëruan nga një numër i madh letrash, artikujsh, 
e-mailash dhe telefonatash, që ju drejtuan mediave në Shqipëri, presidentit, 
organizatave ndërkombëtare, ambasadave dhe e-mail listave të internetit. Por për 
fat të keq Departamenti Amerikan i Shtetit48 dhe organizatat e tjera perëndimore, 
që pretendojnë se merren me mbrojtjen e lirive fetare në botë, dështuan të marrin 
shënim shqetësimin e muslimanëve shqiptarë ndaj presidentit të tyre. 

Ngaqë viti 2005 ishte një nga vitet kur islamofobia në vendin tonë arriti nivele 
të patolerueshme, Forumi Musliman i Shqipërisë ka nisur të monitorojë urrejtjen 

46 Forumi Musliman i Shqipërisë, Su: Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu, fyen 
ndjenjat e muslimanëve shqiptarë, http://www.forumimusliman.org/pershtyp7.html 
47 Ibid  
48 Shiko: Albania: International Religious Freedom Report 2006: http://www.state.gov/g/drl/rls/
irf/2006/71364.htm 
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anti-muslimane dhe fjalimet islamofobike në mediat shqiptare. Në këto vitet e fundit 
Forumi Musliman ka dënuar në vazhdimësi ofendimet islamofobike të prodhuara 
në hapësirën shqiptare. Raste për t’u përmendur janë përpjekja për cënimin e 
laicitetit të shtetit nga ana e Ilir Kullës, kur ky kërkoi që shtetit të ndërhyjë në punët 
e brendshme të Komunitetit Musliman, ofendimi verbal që kryetari i Bashkisë së 
Tiranës, Edi Rama bëri kundër Hafiz Sabri Koçit49, rasti i Karikaturave Daneze 
kundër profetit Muhamed,50 racizmi dhe islamofobia e Kadaresë51 etj.

Duke qenë së pas 11 shtatorit një numër i madh muslimanësh të huaj, që jetonin 
në Shqipëri janë rrëmbyer, keqtrajtuar, burgosur dhe dëbuar jashtë Shqipërisë në 
kundërshtim me ligjin, Forumi Musliman i ka bërë thirrje nëpërmjet faqeve të tij 
online të gjithë muslimanëve që jetojnë në Shqipëri, qofshin ata shqiptarë apo të 
huaj që të kontaktojnë me Forumin për të kërkuar drejtësi.52 

Forumi Musliman i Shqipërisë ka qënë i vendosur në monitorimin e 
islamofobisë, madje edhe kur bëhet fjalë për sjelljen e organizatave ndërkombëtare, 
si p.sh. Bashkimi Evropian. Në 8 qershor 2007, kur një gazetar i bazuar në 
Bruksel përmendi në mënyrë indirekte se Bashkimi Evropian nuk e favorizon 
hyrjen e Shqipërisë në BE, ngaqë popullsia e saj është muslimane, Forumi 
reagoi vendosmërisht.53 Gazetarët e Forumit kontaktuan kryetaren e Delegacionit 
të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, së cilës i kërkuan siguri nëse 
identiteti fetar i shqiptarëve përbën problem për integrimin e Shqipërisë në BE.54 
Forumi Musliman i Shqipërisë ka ngritur shqetësimet e tij edhe në Ambasadën 
Amerikane në Tiranë, kur Instituti i Monumenteve të Kulturës në Tiranë me 
fondin e dhënë nga Ambasada Amerikane kërkonte të kthejë Xhaminë e Fatihut 
në kishë.55 Një nga problemet më të fundme që Forumi ka trajtuar ka qënë çështja 
e kartave të identitetit dhe shqetësimi që Forumi ka për të ruajtur ndarjen e kishës 
nga shteti në Shqipëri, përballë përpjekjeve të disa grupeve fetare që duan të 
kristianizojnë identitetin kombëtar të shqiptarëve.56 I bindur që islamofobia është 

49 Press Release, The Muslim Forum of Albania rejects the irony of Tirana’s Mayor with the late 
Haji Hafiz Sabri Koçi. online at: http://www.forumimusliman.org/english/sabrirama.html 
50 Press Release, The Danish Cartoons Insult the Feelings of Muslims and Incite Islamophobia. 
Online at: http://www.forumimusliman.org/english/danish.html 
51 Press Release, The Muslim Forum is disturbed from the racism and islamophobia of Ismail 
Kadare. Online at: http://www.forumimusliman.org/english/kadare.html 
52 Shiko psh në faqet e Forumit, seksionin “Report Cases of Discrimination”: http://www.forumi-
musliman.org/english/raporto.html 
53  Press Release, 08-June-07, The Muslim Forum of Albania welcomes President Bush and ex-
presses its distress about the insinuations on the European Union in our media. Online at: http://
www.forumimusliman.org/english/baku.html 
54 Shiko intervistën e O. Jazexhi me Doris Pack, Pack: Shqipëria myslimane s’është problem për 
BE botuar në Panorama, 9 Qershor 2007.
55 Press Release 26/10/2005 , The Muslim Forum of Albania is against the conversion of the Fatih 
Mosque into a Church, Online at: http://www.forumimusliman.org/english/pershtyp6.html 
56 Press Release, 19/07/2007, FMSH shqetësohet nga fushata kristjanizuese dhe abuzimi me Nënë 
Terezën, Online at: http://www.forumimusliman.org/tereza2.html 



123

një sëmundje ndaj kohezionit shoqëror dhe dhunim i të drejtave njerëzore, Forumi 
Musliman i Shqipërisë i është dedikuar luftës kundër racizmit, islamofobisë dhe 
ksenofobisë në të gjitha format e tyre që në ditët tona shfaqen frikshëm në shoqërinë 
shqiptare. Veprimet e Forumit Musliman të Shqipërisë për të frenuar racizmin dhe 
islamofobinë në Shqipëri kanë patur ndikime pozitive në uljen e islamofobisë në 
vendin tonë në vitet e fundit. Filozofia e Forumit Musliman të Shqipërisë, e cila 
kërkon t’i bëjë muslimanët shqiptarë të ndjehen krenarë që janë qytetarë të lirë e të 
barabartë, synon të arrihet nëpërmjet denoncimit të islamofobisë në vendin tonë, 
pasi siç theksohet në fillim të këtij punimi islamofobia është dhunimi i të drejtave 
të njeriut dhe kërcënim i kohezionit social, tolerancës dhe bashkëjetesës fetare në 
vend.
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Dr. Milazim KRASNIQI 

Afirmimi i Islamit universal 
si alternativë e disa konvencave 
lokale

Zoti na ka njoftuar se njerëzit në fillim ishin 
të një feje dhe se ata vetë u përçanë, duke krijuar 
pastaj për fy tyrime nga më të ndryshmet, si për 
Zotin, ashtu edhe për botën në të cilën jetuan dhe 

për botën e përjet shme. Zoti na ka njoftuar qartë: 

“Njerëzit nuk ishin tjetër veçse të një feje, e u përçanë. E sikur të mos 
ishte caktimi i her shëm nga Zoti yt, do të përfundohej (me dë nim) mes 
tyre, për atë që ishin përçarë.” (Hud: 118)  

Të vetmit që mbetën në udhën e drejtë të besimit ishin ata që mbetën të 
vendosur në besimin në Zotin Një dhe të Vetëm, që besuan edhe engjëjt e Tij, 
shpall jet e Tij, pejgamberët e Tij dhe që besuan edhe botën tjetër. Këta besimtarë 
që i janë dorëzuar plotësisht Zotit të vet, me besim të palëkundur quhen musli-
ma në dhe janë besimtarët e vërtetë. Musliman, pra, është çdo besimtar, që i është 
dorëzuar plotësisht Zotit të vet dhe që i zbaton urdhrat e Tij gjatë jetës së vet 
në këtë botë. Këta besimdrejtë nuk i bëjnë Zotit rivalë, nuk i trillojnë idhuj, nuk 
diskutojnë kot për pamjen e Zotit apo të engjëjve, nuk krijojnë mitologji për “botën 
e nëndheshme”. 

Këta besimdrejtë nuk ushtrojnë dhu në ndërmjet njerëzve. Përkundrazi Zoti 
thotë se këta besimtarë të vërtetë janë bartës të mesazhit të paqes, madje edhe ndaj 
injorantëve:        

“E robërit e Zotit janë ata që ecin nëpër tokë të qetë, e kur atyre me 
fjalë u drejtohen injo rantët, ata thonë: “Paqe!” (Furkan: 63)

“Shteti” ose hilafeti i robërve të Zotit, i besim drej të ve, pra, është e tërë toka, 
nëpër të cilën ata edhe balla faqohen me injorantët, por ndaj tyre sillen me butësi 
e duke i përshëndetur me fjalën “Paqe”.  Pra, në kushtet e Islamit të vërtetë 
muslimanët do të ishin të shpër nda rë nëpër të katër anët e botës, e jo të ngujuar në 
një shtet të vetëm, sado i madh që të jetë ai. 

Modeli ideal që Zoti zgjodhi për njerëzit dhe për besimtarët ishte që toka të 
jetë pa kufij, pa pengesa të qarkullimit të lirë të njerëzve, pa kufizime të lirisë së 
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lëvizjes së njerëzve. Këtë zgjidhje ideale Zoti ua pro po zoi njerëzve në Kuran si 
zgjidhje shpëtimtare, e cila do të parandalonte luftërat për territore e për pasuri, për 
dominim e për shfarosje.     

Sa i përket fesë, përfundimi i Krijuesit është se kush kërkon fe tjetër përveç 
fesë islame, kërkesa nuk do t’i pranohet dhe në botën tjetër ai do të jetë prej të 
dëshpëruarve: 

“E kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kurrsesi nuk do t’i 
pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpëruarit.” (Ali Imran: 
85)

Ata që e kanë pranuar fenë Islame si fe të vetën, që i janë dorëzuar Zotit të 
Botëve me vullnetin e vet, pa varësisht se në cilën kohë e në cilin kontinent jetojnë, 
ata i përkasin një bashkësie të zgjedhur të besimta rë ve. Bashkësia e tyre mund 
të jetë tharmi nga i cili fi llon përmirësimi i gjendjes në një shoqëri, në popuj të 
veçantë, po edhe në gjirin e mbarë njerëzimit. Vetëm ata besimdrejtë janë të aftë 
që të mbjellin farën e vë llazërisë e të paqes ndërmjet njerëzve. 

Zoti ka njoftuar se besimtarët janë pakicë. Por nëse ata do të jenë të for cuar me 
besim të plotë, të mbështetur tërësisht në ndih mën e Allahut Fuqiplotë, të mbështetur 
në shem bëll tyrat e pejgamberëve, të dëshmorëve e të dije ta rë ve të sinqertë, ata do 
të ushtronin një ndikim të madh në përmirësimin e gjendjes. Shembujt që kanë lënë 
pej gam berët janë jashtëzakonisht frymëzues: Nuhu përballoi për mbytjen dhe u bë 
bartës i përmirësimit të njerëzimit, Ibrahimi u bë përmirësues, duke rrënuar mitet 
e idhuj ve dhe duke ngritur faltoren e përjetshme; Musai u bë përmirësues, sepse e 
nxori në liri popullin e vet dhe i dha dritën e urdhrit hyjnor, Isai u bë përmi rë sues, 
sepse me ndihmën e Zotit shëroi sëmundjet dhe la mesazhin për përmirësimin 
moral të njerëzve, Mu ham edi u bë përmirësues, sepse përcolli te njerëzit Shpalljen 
Hyjnore dhe ndërmori një projekt të guxim shëm e të suksesshëm të zbatimit në 
Tokë, në mesin e njerëzimit, të Vullnetit të Zotit të Botëve. Zoti e ka shpallur 
qartë: 

“Kjo fe është e juaja dhe është e vetmja fe (e shpallur), kurse unë 
jam Zoti juaj, pra më adhu roni vetëm Mua.” (Enbija: 92)

I vënë si aksiomë, në kontekst të evokimit të mirë sive që Zoti u dha pejgamberëve 
dhe njerëzve të mirë (ajetet 48- 91), ky ajet madhështor heq çdo dilemë dhe ngre 
kërkesën që të adhurohet vetëm një Zot, Allahu Fu qiplotë. Është një kërkesë e 
thjeshtë (sepse më e thjeshtë është të besohet në një Zot të Vetëm, se sa në disa 
idhuj, në disa dogma të ndërlikuara, ose në disa mitologji të ngatërruara), është një 
urdhër mëshirë plo të, që na e ndriçon plotësisht rrugën jetësore dhe na e jep shansin 
që të jemi në rrugën e shpëtimit. Pra, me rre nga të marrësh, zgjidhja e zavalleve 
dhe e fat ke që sive indviduale dhe globale të njerëzimit, është le xi mi i vërtetë i 
Islamit dhe inkuadrimi i vlerave të tij në jetën e njerëzve dhe të institucioneve të 
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tyre. Edhe në kohën tonë e edhe në kohët që do të vijnë. E kundërta, mungesa e 
Islamit në jetën e njerëzve dhe të shoqërive njerëzore është provuar nëpër shekuj 
e mijëvjeçarë dhe ka prodhuar fatkeqësi të rënda. Natyrisht, këtu ësh të fjala për 
Islamin e pastër, që buron nga librat e shenjtë, veçmas nga Kurani Famëlartë, 
si finalizimi i Shpalljeve Hyjnore. Është fjala për Islamin e provuar nga vepra 
madhështore e të dërguarve të Zotit, që nga Ademi e  këndej, e të realizuar në 
praktikën shoqërore veçmas nga pejgamberi i fundit, Muhamedi (paqja e Zotit qoftë mbi 
të). Pra, këtu është fjala për Islamin Hyj nor, që është zbatuar, ose që kërkon zbatim 
rigoroz, në tërësinë e vlerave të tij, e jo në mënyrë selektive, apo manipulative. 

Në të vërtetë Islami i keqinter pre tuar e i manipuluar në luftëra civile ndërmjet 
vetë mus limanëve, të cilat filluan që në kohën e halifes Os man dhe u përshkallëzuan 
në kohën e Aliut, për të marrë pastaj zhvillime jashtëzakonisht tragjike, aq sa në  
periudha të caktuara historike ka mbjellë terror, dhunë e krime, nuk është formula 
shpëtimtare, as për muslimanët, as për njerëzimin. 

Përkundrazi keq in ter pretimi i Islamit nga grupe intolerante e urrejt jem b jellëse, 
madje edhe në mesin e muslimanëve, rezultoi në krijimin sekteve dhe grupimeve 
agresive, që luftën  për pushtet e mbështollën me dogma fetare, duke e keq përdorur 
fjalën e Zotit. Deformimet e hershme u transformuan në forma të ndryshme, duke 
ardhur deri në ditët tona, ku janë shfaqur edhe disa organizata terroriste që gjoja 
luftojnë për kauzën e Islamit, duke i shkaktuar kauzës së Islamit Hyjnor dëme të 
rënda. Ndarja në sekte, në fraksione, në shkolla, në lëvizje me karakter lokal e 
nacional, e ka sfiduar nëpër kohë përmbajtjen plotësisht universale dhe paqësore 
të Islamit Hyjnor, edhe në mesin e besimtarëve muslimanë, e më shumë në sytë e 
të tjerëve. Në këtë kontekst, duket se ka qenë i pashmangshëm edhe një defekt i 
dijeve islame, që ka të bëjë me interpretimin e Shpalljes Hyjnore. 

Interpretimi i Islamit në bazë të konsensusit të dije ta rëve të lidhur ose të varur 
nga pushteti, ka nxitur kri ji min e një hierarkie që i ka dhënë elemente kleri ka liz mi 
fesë islame. Armata e interpretuesve të Sheriatit, që kanë statusin e nëpunësve të 
shtetit ka marrë për sipër edhe zëvendësimin e dijes shkencore, bile dhe të shkencave 
ekzakte, me çka ka ndikuar në zvetënimin e shkencave ndër muslimanë. 

Kategoria e katërt e bu ri mit të interpretimit, analogjia (kijasi) është edhe më 
problematike, sepse ajo shkakton relativizimin e dijes logjike. Analogjia nuk jep 
përgjigje të sakta logjike. Ana logjia vetëm sa sajon disa pamje të rreme të ngjash-
mërisë, me çka e deformon shpeshherë mendimin logjik. Drama “Rinoceronti” 
e Ezhen Joneskos, e ka shpjeguar deri ku arrin absurditeti i analogjisë. Në këtë 
dramë, me anën e analogjisë, personazhi Logjicisti jep argu men te për ngjashmërinë 
ndërmjet maces dhe elefantit (sepse kanë nga katër këmbë, nga dy sy, nga një bisht 
etj). 

Keqinterpretimet e Islamit Hyjnor nga ana e shkollave juridike e filozofike 
(vetë fakti që janë shko lla të ndryshme, do të thotë që nuk kanë pajtim mes vete, 
e kjo do të thotë se së paku dikush prej tyre e ka gabim interpretimin), kanë 
ardhur në periudhat e luftërave civile dhe të mospajtimeve ideologjike ndër mjet 
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muslimanëve. Pra, në të shumtën e rasteve, ato nuk kanë lindur nga synimi për ta 
begatuar mendimin islam, por nga përpjekjet për të sajuar argumente ideo logjike 
dhe politike për dominimin e grupeve të ndryshme në luftën për pushtet. Prandaj 
ka edhe kaq shumë agresivitet dhe ekskluzivitet në disa nga sektet dhe në disa nga 
interpretimet e Islamit. 

E ardhmja fat lume e Islamit është kur shkenca të bëhet krahu më i fortë i 
interpretimit të Shpalljes Hyjnore, të Kuranit famëlartë. Meqë ajo që është thënë në 
Kuran është shpallje nga i Gjithëdijshmi, ajo mund të vërtetohet edhe shkencërisht, 
me operacione logjike, me ekspe ri mente dhe me metoda të specializuara të 
studimeve shkencore. Shkenca duhet t’i zëvendësojë hamendjet e dijetarëve që 
bazohen në shkollat e vjetra juridike disa shekullore dhe analogjitë që shpeshherë 
janë burimi i interpretimit të manipuluar fetar. Fjala vjen, fetvaja, sipas të cilës 
aktet vetëvrasëse të aktivistëve palesti ne zë janë të lejueshme, nuk ka absolutisht 
bazë në Kuranin Famëlartë, sepse vetëvrasja në Kuran është e ndaluar rreptësisht 
në çdo formë të saj. As pajtuesh më ria e dijetarëve në këtë rast, e as analogjia me 
ndo një veprim të shehidëve, nuk mund të anulojë fjalën e Zotit, i cili e ka ndaluar 
vetëvrasjen, në çfarëdo for me të manifestimit të saj. Në këtë kontekst është e qartë 
se ka nevojë të rishikohet e të ndryshohet per ceptimi dhe komentimi për Islamin i 
ngurtësuar në di sa shkolla e në disa dije të së kaluarës. 

Defekti më i rëndë i këtyre mësimeve është fragmentarizimi i Isla mit. Kjo 
mendësi fragmentarizuese nuk e ka parasysh faktin se të gjithë pejgamberët, 
që nga Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Ismaili, Is’haku e deri te Muhamedi a.s., kanë 
qenë  që të gjithë besimtarë që i janë dorëzuar Zotit, pra, kanë qenë muslimanë. 
Rrjedhimisht, edhe pasuesit e tyre, ata që nuk kanë besuar në idhuj, por e kanë 
besuar një Zot të Vetëm, janë muslimanë. Nëse do të trajtohej në këtë dritë e kaluara 
e pejgamberëve dhe e besimtarëve, atëherë edhe pikat e përbashkëta ndërmjet 
Judaizmit, Krishterimit dhe Islamit do të ishin më të mëdha. Në atë rast do të 
nxirrej për fun di mi se keqkuptimet dhe konfliktet kanë ardhur nga inter pretimet e 
shtrembëruara, nga devijimet që u ja në bërë shpalljeve e jo nga shpalljet burimore 
dhe jo nga pejgamberët e pasuesit e tyre. Dhe ashtu do të mund të hapej mundësia 
e një dialogu më të gjerë ndër fetar, i cili do ta ndihmonte njerëzimin që të kuptojë 
të vërtetën për një Zot të Vetëm dhe më tutje mbi bazën e atij ndërgjegjësimi, do të 
hapej mundësia e jetës në paqe. Prandaj, edhe jeta dhe veprat e tyre duhet të in ter-
pretohen brenda traditave pejgamberike, e të mos lihen jashtë Islamit. Për shkak të 
interpretimit të një anshëm të shkollave juridike e filozofike, përkatësisht për shkak 
të naivitetit të muslimanëve është pranuar si i mirëqenë manipulimi, se gjoja Musai 
është profet vetëm i hebrenjve, ndërsa Isai profet vetëm i të krish terëve. Ndërsa 
në Kuran Zoti ua ka detyruar musli ma nëve, që t’i besojnë të gjithë të dërguarit 
e Zotit. Mjafton të përmendim në këtë aspekt suren Enbija, në të cilën krahas 
referimit ndaj pejgamberit Muhamed, në ajetet  48- 92 përmenden  pejgamberët: 
Musai, Ibra himi, Is’haku, Jakubi, Luti, Nuhu, Davudi, Sulejmani, Ejubi, Ismaili, 
Idrisi, Dhulkifli, Zekerijai, Jahjai, pra, që të gjithë si të dërguar të Zotit. Evokimi i 
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këtyre pej gamberëve përmbyllet në ajetin 92, i cili thotë qartë: 

“Kjo fe është e juaja dhe është e vetmja fe (e shpallur), kurse Unë 
jam Zoti juaj, pra më adhuroni vetëm Mua.”

Rrjedhimisht duhet që të gjithë pejgamberët, që i përkasin së njëjtës fe të 
përfshihen në mësimet islame pa dallim, sepse janë të dërguar me të njëjtin mesazh. 
Nëse do të veprohej kështu, do të forcohej edhe ideja e afërsisë me ithtarët e librit 
dhe në atë mënyrë do të mund të fashiteshin shumë paragjykime dhe shumë keq-
kuptime të së kaluarës. Ashtu ndoshta do të mund të krijohej edhe ndonjë aleancë e 
gjerë e besimtarëve ndaj agresionit të laicizmit dhe të ateizmit. Ndërsa një aleancë 
e përbashkët e besimtarëve të tri besimeve mo noteiste, do të ndihmonte edhe për 
komprometimin e islamofobisë në kohën tonë. Ajo aleancë do ta ndihmonte Islamin 
që t’i kundërvihet izolimit, ku po përpiqen ta fusin, jo vetëm mosbesimtarët, por 
edhe militantët që flasin në emër të Islamit, por që veprojnë me metoda krejtësisht 
anti-islame, sikundër janë metodat e veprimit ekstremist dhe terrorist.     

E dyta, prezantimi i Islamit si fe, e cila gjoja e pas ka arritur kulmin e 
përsosmërisë dhe se më tutje nuk mund të shkohet në zhvillimin e dijeve isla-
me, është një interpretim i gabuar dhe i dëm shëm. Nëse dijet islame nuk mund të 
shkojnë më tej se ku e kanë ngritur stekën e tyre dijetarët e mëdhenj Ebu Hanife, 
Hanbeli, Shafiu, Eshariu, Maturidiu, atëherë kjo do të thotë se Islami nuk mund të 
zhvillohet më tutje. Ndërsa, nëse nuk mund të zhvillohet më tutje, kjo do të thotë 
se nuk është universal dhe nuk është hyjnor. Drejtimet e shumta filozofike, që 
janë produkt i mendjes njerëzore, që nga platonizmi, neo platonizmi, hegelizmi, 
kantizmi, marksizmi, ekzisten cia lizmi etj., e kanë pasur më të shumtën një fat të 
atillë, pra, që të ngrihen lart e pastaj të bien dhe të brak tisen. Por Islami nuk është 
drejtim filozofik dhe nuk është prodhim i mendjes së njeriut, që të jetë i kufizuar 
në kohë e në hapësirë. Islami është hyjnor dhe universal në funksionin e tij, që do 
të thotë se ai i ka potencialet e zhvillimit të vazhdueshëm. 

Sipas një imitimi të ngulitur nga shkollat filozofike të helenizmit antik (i cili 
ka pasur ndikim të madh në deformimin e dijeve islame), partizanët e shkollave 
ju ri dike e filozofike islame shpeshherë barrikadohen në istikame dhe nuk duan 
të shohin argumente të tje ra veç atyre që u ofron shkolla që kanë përqafuar. Prej 
këndej e kanë burimin polemikat, debatet e kota dhe konfliktet e rënda ideologjike 
dhe politike në mesin e dijetarëve muslimanë, e që shpesh barten edhe te be simtarët 
e thjeshtë.    

Interpretimi dogmatik i disa ajeteve dhe i disa ha di theve, për gjoja luftën që 
duhet të vazhdojë deri në ki ja met kundër jomuslimanëve është shndërruar në bu-
ri min e ideologjive ekstremiste e terroriste. Ato ajete dhe hadithe kanë folur për 
ndonjë  situatë konkrete të ndonjë konflikti dhe praktike, që ka ekzistuar në ko hën e 
Muhamedit, a.s.,  por jo më shumë. Ato nuk ja në përgjithësime, nuk janë aksioma. 
Është e ditur se Muhamedi a.s. ka bërë edhe marrëveshje me heb renj të e madje edhe 
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me mushrikët e Mekës. Po të ishte e ndaluar marrëveshja me ta, Zoti nuk do t’ia 
lejonte atë veprim. Por ato marrëveshje janë bërë dhe janë zbatuar me konsekuencë 
nga ana e Muhamedit a.s. Pse nuk afirmohet kjo prirje për bashkëpunim e për ma-
rrëveshje, po kërkohet ndonjë ajet ose ndonjë ha dith që lë mundësi të interpretohet 
si thirrje për luftë deri në fundin e botës?  Nëse Islami është paqe, nuk mund të jetë 
në të njëjtën kohë edhe thirrje për luftë kundër jomuslimanëve deri në Kijamet. 
Nuk ka kup tim logjik shpallja e luftës permanente, sepse edhe jo mus limanët janë 
krijesa të Zotit. Edhe ata e kanë mun dësinë e të kuptuarit të së vërtetës deri sa të 
jenë gjallë në këtë botë. Në fakt, deri në kërhamzën e vdekjes. Përderisa Zoti 
ua ka lënë atë mundësi dhe mundësinë e zgjedhjes, kush mund të ketë të drejtë 
t’ua marrë mun dësinë e zgjedhjes dhe t’ua imponojë fenë, kur di het se Zoti e ka 
ndaluar dhunën në fe.                  

Alternativa e kësaj mendësie bllokuese dhe konfl ik tuale është të pranuarit se 
Islami dhe dijet islame zhvi llohen edhe më tutje, madje se kanë shanse të më-
dha edhe në kohën tonë, nëse ndodh interpretimi kreativ e logjik i Kuranit dhe i 
Synetit të pejgam be rit të fundit, po edhe të veprave të të gjithë pejgam be rëve para 
tij, me drejtimet shkencore të përshtatshme dhe me metodologjitë e përparuara të 
shkencave sociale, hu ma nis te dhe të sakta. Pasi kanë arritur një shkallë të lartë të 
konsolidimit në periudhën e artë, kur ka jetuar pejgamberi Muhamed, (paqja e Zotit 
qoftë mbi të) dhe kur kanë sunduar katër kalifët e drejtë, pasi ka arritur një shkëlqim 
kulturor edhe në Andaluzi, pra, në një cep të botës së atëhershme islame, pse 
nuk qenka e mundur që Islami dhe dijet islame të rifitojnë shkëlqimin edhe në 
kohën tonë dhe veçmas në kohët që do të vijnë? Së paku dijetarët muslimanë nuk 
kanë arsye t’ia mbyllin dyert kësaj shprese të madhe të muslimanëve e të mba rë 
njerëzve vullnetmirë. Meqë Islami është Shpall je Hyjnore e zgjedhur si udhëzimi 
final për njerëzit, ai e ka mbrojtësin e vet dhe me siguri e ka edhe zhvilli min e 
vet fatlum. Por dijetarët muslimanë e kanë detyrim të bëjnë një katalog unik të 
përparësive, që ofron Islami në jetën e njerëzve, në jetën e kësaj bote në fillim, deri 
sa të kuptohet esenca e tij, e mandej edhe të botës tjetër. Katalogu i përparësive që 
ofron Islami Hyjnor duhet të afirmojë gjërat esenciale  dhe afirmative: (besimin në 
një Zot të Vetëm, dobinë e namazit për paqen shpirtërore dhe lartësimin moral të 
njeriut besimtar, dobinë e zekatit për individin që e jep dhe për kohezionin social të 
shoqërisë, mësimet për të gjithë pejgamberët, aspektet morale të Islamit (spektrin 
e mësimeve dhe udhëzimeve kundër prosti tu cionit dhe formave të tjera patologjike 
të sjelljeve), to lerancën ndërmjet njerëzve, ndërmjet popujve e fe ve, mesazhin 
universal të Islamit etj. Nga ana tjetër, duhet të lihen jashtë këtij katalogu ato gjëra 
që nuk janë esenciale dhe që janë konfliktuale, e që në këtë realitet të ndërvarësisë 
së botës janë të dëmshme për të gjithë. Fatkeqësisht gjëra të tilla shpeshherë për-
doren si ideologema të propagandistëve ekstremistë, e madje edhe si istikame të 
terroristëve. Temat si armi që sia ndaj Amerikës dhe ndaj Perëndimit, nuk kanë të 
bëjnë me fenë (edhe në Amerikë dhe përgjithësisht në Perëndim ka me miliona 
muslimanë dhe ata i kanë të drejtat fetare shpeshherë më të përparuara, se në disa 
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shtete muslimane). Shkaqet e një armiqësie të tillë ndaj Amerikës e ndaj Perëndimit  
kanë të bëjnë me aspekte gjeopolitike dhe ekonomike të disa grupeve so ciale e 
intelektuale të disa  kombeve muslimane, që en  de i vuajnë pasojat e shfrytëzimit 
kolonialist dhe neo- imperialist. Në ndonjë rast tjetër, si Palestina, ar mi qësia e ka 
burimin te moszgjidhja e çështjes shte të rore palestineze.  

Por edhe tema më pak dramatike si: ndalimi i mu zi kës, mbajtja e mjekrës, 
gjatësia e pantallonave, dalli met e disa veprimeve gjatë namazit, ndalimi i pik tu-
rës, mbulimi i femrës, poligamia, theksimi i eks klu zi vitetit të shkollave juridike, 
të shkollave filozofike e të sekteve, duhet të lihen jashtë ligjëratave dhe jashtë 
akti viteteve, sepse ato po shndërrohen në tema të keq kuptimeve e të përçarjes të 
besimtarëve.         

Çështje me përparësi është një çështje tjetër. Ajo që kemi parë deri tashti në 
fatet e njerëzimit, mungesa e praktikimit të Islamit në formën dhe në përmbajtjen 
e tij të vërtetë ka të bëjë me keqkuptimin e tij nga injo ranca. Përndryshe Islami 
si Shpallje Hyjnore, si mun dë si e programimit të jetës së njerëzve është shumë i 
qartë dhe nuk ka munguar kurrë. Përkundrazi, që nga fi na lizimi i Shpalljes, Islami 
ka qenë i pranishëm dhe asnjë herë nuk e ka humbur shkëlqimin e vet hyjnor. 
Islami si Shpallje Hyjnore ka mbetur i pacenuar nga dobësitë dhe nga ligësitë e 
njerëzve. Pra, mungesa e tij ka qenë në praktikë, në sjelljen e shumicës së njerëzve 
dhe në institucionet, që i kanë dhënë formë e përmbajtje jetës së njerëzimit 
mbi Tokë. Ndërsa kjo mungesë e Islamit në jetën e shumicës së njerëzve dhe të 
institucioneve të tyre ka bërë që të mos veprojë i vetmi mekanizëm efikas, i cili 
mund të parandalojë fatkeqësitë dhe ka tastrofat e lemerishme individuale dhe ato 
të përma save botërore. Pra, përqendrimi i të gjitha energjive të besimtarëve duhet 
të bëhet për përmirësimin e gjen djes në botë, jo vetëm në mesin e muslimanëve, 
por në mesin e mbarë njerëzimit, sepse marrëdhëniet ndër mjet muslimanëve dhe 
botës jomuslimane, po për keqësohen me shpejtësi. Por për t’u aftësuar për ndi kim 
në një përmirësim të tillë, duhet të hiqet dorë nga interpretimet dogmatike e të 
tejkaluara dhe të përqa fohen metodologjitë më kreative e logjike, të cilat nje rëzit 
mund t’i kuptojnë më lehtë. 

Interpretimi i Isla mit Hyjnor në përqasje me rezultatet e shkencave ek zak-
te, humaniste dhe sociale dhe me idealet e nje riut në periudhën postmoderne, të 
individualitetit të fu qishëm do të bëhej efikas dhe do të ishte në shër bim te tejkalimit 
të paragjykimeve të shtresuara ndër shekuj, po edhe të krijimit të hapësirave të reja 
të njoh jes më të mirë e të mirëkuptimit.     

Shpresa dhe besimi im i palëkundur është se një inter pretim i tillë i Islamit do 
të ndodhë në të ardhmen dhe atëherë Islami do të shpaloset si flamur feste nga bash-
kësia e zgjedhur e besimdrejtëve të njësuar nën të vet min emërtim, muslimanë. 
Dhe atëherë Islami Hyjnor do të ndikojë në jetën e njerëzimit me fuqinë e vet për-
tëritëse, paqebërëse dhe shpëtimtare.
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Isuf Gjokaj
Myftiu i Republikës së Malit të Zi.

Muslimanët e Malit të Zi, një 
këndvështrim i shkurtër historik

Për t’ju bashkangjitur temës së përgjithshme të 
seminarit e që është “INTEGRIMI I SHQIPTAREVE NË EVROPË DHE 
VLERAT QË ISLAMI PËRCJELL NË KËTË INTEGRIM”, e pashë të 
nevojshme që të flas rreth muslimanëve të Malit të Zi pa e përcaktuar në një komb 
specifik shqiptarë apo boshnjakë. 

Gjysma e parë e shekullit 20 ishte tragjike për muslimanët e Malit të Zi. E 
gjithë ajo që u ndërtua në shekuj u shkatërrua brenda disa dekadash. Jo vetëm 
që u shkatërruan qytetet, kalatë, shtëpitë, xhamitë, medresetë, institucionet edhe 
hamamet, por u shkatërrua gjithashtu edhe shpirti i njeriut. Gjenocidi dhe eksodi u 
bë pjesë e së përditshmes. Kjo që sot është Mali i Zi, para 100 vjetësh ishte krejtësisht 
diçka tjetër. Disa nga qytetet e formuara nga vetë muslimanët, sot pothuajse nuk 
kanë asnjë musliman. Një pjesë u shpërngul përgjithmonë në Bosnje, një pjesë në 
Sanxhak, një pjesë në Shqipëri dhe një pjesë tjetër në Turqi. 

Në fakt muslimanët e Malit të Zi u ballafaquan me probleme jetike që në 
shekullin 17, ku më 1687 dhe 1688 muslimanët u dëbuan nga qyteti i Hercegnovit 
dhe zona e Kuçit. Sot do të gjeni qytetarë të Kosovës që kanë mbiemrin Kuçi. Me 
1771 u dëbuan muslimanët nga Cetina, qytet i cili do të bëhet kryeqytet i Malit të 
Zi të atëhershëm, një shtet i vogël që nuk kishte, as det, e as fushë. 

Kur me 1878 me vendimin e Kongresit të Berlinit Mali i Zi u zgjerua dhe 
gllabëroi qytetet e Zhablakut, Spuzhës, Podgoricës, Kollashinit, Nikshiqit, Tivarit, 
Ulqinit, Plavën dhe Gucinë, 25 mijë muslimanë u detyruan të largohen nga vendi 
i tyre. Ky numër përbënte 80% të numrit total të popullatës së këtij shteti të sapo 
zgjeruar. Kjo ndodhi edhe përkundër njohjes së pavarësisë së këtij shteti të ri, ku iu 
vu si kusht që të njohë të drejtat e pakicave fetare – muslimanëve dhe katolikëve. 
Më saktësisht në vendimet e Kongresit jo pa qëllim thuhet “Muhamedanët”. 

Por për fat të keq të muslimanëve shteti i Malit të Zi nuk ndali të zgjerohej 
në dëm të muslimanëve. Në luftërat ballkanike dhe Luftën e Parë Botërore i 
bashkëngjiten Malit të Zi edhe qytetet e Mojkovcit, Bjellopoles, Plevlas, Beranes 
dhe Rozhaja. 

Kur me 1918 u formua mbretëria Serbo-Kroate-Sllovene, dhuna vazhdoi me 
të njëjtin ritëm. Regjistrimi i popullatës me 1921 në krahasim me vitin 1912 vuri 
në dukje se numri i muslimanëve ishte 80% më i vogël. Pra, supozohet se rreth 
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88.000 muslimanë u shpërngulën në vende të tjera e kryesisht në Turqi. Por jo 
të gjithë e lëshuan vendin. Një numër i vogël ngeli për të dëshmuar prezencën e 
muslimanëve në këtë vend. 

Sot në Mal të Zi jetojnë rreth 150,000 muslimanë. Kjo nuk është pak, nëse 
kemi parasysh se popullata e malit të Zi nuk i kalon 670,000 frymët. Gjenocidi 
dhe eksodi i gjysmës së parë dhe komunizmi i gjysmës së dytë të shekullit 20, nuk 
arriti të zhduki prezencën e muslimanëve në Mal të Zi. Njeriu planifikon, Allahu 
realizon. 

Sa për ilustrim po japim këtu edhe gjendjen e xhamive dhe institucioneve 
fetaro-arsimore:

Në fund të shekullit 19 në territorin e sotëm të Malit të Zi kishte 162 xhami, 11 
medrese dhe 7 ruzhdije-shkolla në rang të gjimnazit të sotëm me lëndë shkencore 
dhe fetare. Gjatë këtij 100 vjeçari famëkeq u zhdukën 80 xhami dhe të gjitha 
medresetë dhe shkollat e tjera fetare. Vetëm në 10 vjeçarin e fundit u ndërtuan 
rreth 40 xhami, kështu që sot kemi 120 xhami. 

Në aspektin kombëtar muslimanët e Malit të Zi janë të ndarë në shqiptarë dhe 
boshnjakë. Kjo nuk është pengesë, por përkundrazi kjo është begati nga Allahu, 
nga e cila mund të marrin mësim, edhe shqiptarët, edhe boshnjakët. Nuk mund të 
flasim për integrime evropiane, nëse nuk i shijojmë ende integrimet ballkanike. 
Deri më tani jemi ankuar për kufijtë e hekurt, që e kanë ndarë Shqipërinë në 
veçanti dhe të gjithë Ballkanin në përgjithësi, kurse tani me rrethanat e reja duhet 
të ballafaqohemi me kufij dhe barriera në kokat e njerëzve. Edhe pse Islami është 
përtej kombeve dhe nuk njeh kufij, në rastin tonë ende ekziston kjo ndarje, që 
është më e fortë se sa kufijtë. 

Neve, muslimanët e Malit të Zi, kemi fatin të jemi fqinjë të Shqipërisë, të 
Kosovës, të Sanxhakut dhe të Bosnjës, por gjithashtu kemi rastin që më së shumti 
ta ndjejmë dezintegrimin e muslimanëve të Ballkanit. Mendoj që krahas gjithë 
punës që bëhet për ngritjen e vetëdijesimit Islam, nacionalizmi si tek shqiptarët 
ashtu edhe tek boshnjakët e pengon procesin e integrimit. 

Islami ka vlera universale kurse kombi lokale, por fatkeqësisht në Ballkan 
ende dallohet se si gjuha dhe identiteti specifik kombëtar kufizon universalizmin e 
vlerave islame. Ato bëhen barrierë e integrimeve më të gjera. 

Përbërja multinacionale e komunitetit musliman në Mal të Zi e imponoi këtë 
integrim. Alternativa ishte të integrohemi në një institucion, ose të zhdukemi si 
komunitet. Sot në fillim të shekullit 21, pas më shumë se një shekulli lufte për 
ekzistencë, në Mal të Zi ka muslimanë dhe ka Islam. Ndërtohen xhamia dhe me 
ndihmë të Allahut jemi duke përfunduar Medresenë në afërsi të Podgoricës. Dita 
ditës vetëdijesohet dhe forcohet umeti Islam. Kauza jonë është Islami, e kjo nuk e 
lë anash kauzën kombëtare, përkundrazi, ajo është e integruar në atë islame. 
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Qёndrimet institucionale 
dhe individuale ndaj 
fushatёs konvertuese nё 

Shqipёri

Lufta pёr tёrheqjen e besimtarёve midis 
religjioneve është njё dukuri e vjetёr sa edhe 
vetё feja. Padyshim ajo lidhet ngushtë edhe 
me shtetin dhe politikёn. Lufta pёr supremaci 

fetare dhe pёr tё rrёmbyer besimtarёt nuk u 
ndal edhe kur bota u shkёput nga mesjeta teokratike dhe kur shumica e shteteve u 
ngritёn mbi parimin e laicizmit duke e shkёputur kishёn nga shteti dhe shkollёn nga 
kisha. Partizanllёku nё fe dhe pёrpjekjet pёr konvertimin e besimtarёve vazhdojnё 
edhe nё kushtet postmoderne. Kumtesa jonё synon tё evidentojё pёrkitazi 
angazhimet institucionale dhe individuale nё Shqipёri ndaj fushatёs konvertuese 
tё myslimanёve nё tё krishterё nё periudhёn e Paskomunizmit.

Fjala ёshtё pёr konvertimin e myslimanёve shqiptarё nё fe tё tjera. Kushtet mё 
tё pёrshtatshme pёr kёtё qёllim i krijoi politika e ateizmit komunist dhe krijimi i 
boshllёkut fetar nё Shqipёrinё e diktaturёs komuniste. 

Pёrpjekjet pёr konvertimin fetar tё myslimanёve shqiptarё nё tё krishterё nuk 
fillojnё pёr herё tё parё pas vitit 1990, kur nё Shqipёri u la i lirё besimi fetar, pas 
vakumit tё gjatё fetar qё krijoi ateizmi komunist. Historia e Shqipёrisё dёshmon, 
se qё nga shpallja e Pavarёsisё e kёtej qёndrimi ndaj besimit islam nё Shqipёri ka 
qenё nё njё linjё me qёndrimin ndaj çёshtjes shqiptare nё pёrgjithёsi. 

Projektet politike antishqiptare pёr njё Shqipёri tё vogёl, tё dobёt e tё izoluar 
llogarisnin para sё gjithash edhe qёndrimin negativ ndaj myslimanёve shqiptarё. 
Vёrtet shteti shqiptar lindi dhe u ngrit si shtet laik, por ndёrhyrjet e huaja bёnin 
qё edhe brenda vendit tё bёhej njё luftё e ashpёr kundёr çdo gjёje qё cilёsohej 
si “trashёgimi osmane”. Nё kёtё kuadёr pёrfshiheshin bejlerёt, besimi islam dhe 
myslimanёt shqiptarё etj., pёr arsye se kёta ishin ndёr pengesat kryesore pёr 
realizimin e programeve nacionaliste serbo-greke dhe evropiane ndaj Shqipёrisё. 
Resentimenti antimysliman i zhvilluar veçanёrisht nёn ndikimin e nacionalizmit 
grek dhe serb1, siç shkruan politologu Hysamedin Feraj ёshtё njё dukuri e hershme. 

1 Hysamedin Feraj, Skicё e mendimit politik shqiptar, “Koha”, Tiranё, 1998, fq. 134.
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Edhe nё aspektin e brendshёm, politika shqiptare pёr kёtё problem vazhdimisht 
ёshtё pёrpjekur, qё pёr konformizёm e modё politike  tё ndjekё shijet e krishtera 
evropiane. Nё periudhёn kur shqiptarёt u lejuan tё kenё njё shtet kombёtar, tipar 
dallues i tij ёshtё respektimi i laicizmit dhe shkёputja e shtetit nga feja dhe besimi, 
duke u siguruar kёtyre lirinё e ushtrimit. 

Kur shqiptarёve, me anё tё njё revolucioni nga “brenda” vendit iu imponua njё 
shtet antikombёtar, besimi islam dhe myslimanёt qenё nё shёnjestёr tё goditjeve, 
herё nёn maskёn e ateizmit komunist e herё tё liberalizmit “perёndimor”. Pas 
rёnies sё diktaturёs komuniste-ateiste, shqiptarёt myslimanё u vunё para presionit 
tё gjithanshёn tё konvertimit nё krishterim nёn maskёn e “perёndimorizmit”, duke 
iu vёnё mbi kurriz njё varg akuzash tё shpikura e tё shpifura. Myslimanёt shqiptarё 
u vunё pёrballё terrorit intelektual nё atё masё sa me tё drejtё Baleta njё kapitulli 
tё veprёs sё tij madhore “Pёrballjet me Islamofobinё” i ven titullin kuptimplotё: 
“Myslimanizmi i kryqëzuar”2.

Si institicion, nё ballё tё kёsaj fushate kanё qenё kisha e krishterё me degёt, 
sektet, urdhrat, shoqatat, klubet e sillogjet e saj tё shumta. Nё avangardё ka 
qenё sidomos kisha ortodokse greke, e pёrforcuar nga politika dhe shteti grek. 
Pastaj vijnё misionet dhe misionarёt e tjerё tё “pёrtej detit”, shoqatat e ndryshme 
tё krishtera. Nё shtyp njё problem i tillё ёshtё trajtuar shpesh duke dhёnё edhe 
emrat e veprimtarinё e tyre. Edhe pse veprimtaria e tyre ka qenё tipike pёrçarёse 
e diversioniste, shteti i dobёt shqiptar nuk ka reaguar ndaj tyre. Madje i ka fryrё 
pёrçarjes fetare, ka nxitur e ndihmuar nё copёzimin fetar tё shqiptarёve.

Nё Dispozitat Kushtetuese tё vitit 1992 dhe nё Kushtetutёn e vitit 1998 ёshtё 
fiksuar se Republika e Shqipёrisё “nuk ka fe zyrtare”, se “shteti ёshtё asnjanёs nё 
çёshtjet e besimit e tё ndёrgjegjes dhe garanton lirinё shprehjes sё tyre nё jetёn 
publike” (Kushtetuta e Republikёs sё Shqipёrisё, 1998, neni 10). Por gjatё gjithё 
periudhёs 17 vjeçare tё mbiquajtur “Tranzicion”, ndёrsa kushtetuta shkruan por 
nuk flet, vetё kreu i shtetit (presidenti i Republikёs) flet dhe bёrtet duke bёrё teorira 
e dhёnё “opinione” pёr karakterin “reaksionar”, tashmё jo tё fesё nё pёrgjithёsi 
si nё kohёn e diktaturёs, por vetёm tё fesё islame. Njё kryetar i shtetit shqiptar 
(ish-presidenti Mejdani), me gёzhojat e luftёs sё paprovokuar nё terren shqiptar, 
ngriti njё “kёmbanё tё paqes” qё ta merrnin vesh myslimanёt shqiptarё se “pёrse 
bien kёmbanat”, kur kremtimet u zhvilluan nёn njё ritual tё krishterё. Pasardhёsi 
i tij, ish-presidenti ortodoks Moisiu shkoi t’u bjerё kёmbanave tё alarmit islamik 
shqiptar deri nё Oksford, qё ta marrё vesh gjithё bota se nga duhet t’ia mbajnё 
shqiptarёt fetarisht, cilin besim duhet tё pёrqafojnё, e cilit t’i kthejnё shpinёn e ta 
luftojnё. Pra, luftё pёr konvertimin e myslimanёve shqiptarё nё tё krishterё.

Si njё institucion me ndikim negativ shumё tё fuqishёm ka funksionuar shumica 
e mediave vizive e tё shkruara. Programet e tyre u mbushёn me emisione, lajme 
me theks tendencioz, ku nё modё ishte propagandimi i çdo gjёje tё krishterё, sulmi 

2 Abdi Baleta, Pёrballjet me Islamofobinё, “Rimёkёmbja, 2006, fq. 24.



136

e denigrimi i Islamit dhe i çdo dukurie myslimane tek shqiptarёt e kudo gjetkё. 
Shpifjet dhe provokimet e tyre pёr myslimanёt kanё qenё nga mё tё pabesueshmet 
dhe mё revoltueset. Si emra personash janё shumё, taborre tё tёrё intelektualёsh 
e gazetarёsh, qё pёr kёtё problem pёrbёjnё faqen e zezё tё kulturёs sё kёtij vendi, 
nga Kadareja tek Maks Velo. Pёr t’i bёrё apel konvertimit tё myslimanёve nё tё 
krishterё u sajua njё terminologji me togfjalёshat: “kthim nё fenё e tё parёve”, 
“kthim nё latinizёm”, skёnderbejizёm, pёrqafim i fesё sё Evropёs (!) etj., etj. Nё 
Shkodёr, por edhe nё Tiranё u pёrvijua dhe u bё shumё aktive njё rrymё e njohur 
politiko - fetare katolikocentrike. 

Si “institucion” mё vete qёndronte nё ballё Partia Demokristiane, pastaj 
gazetat vartёse. Nё Shkodёr me shkrimet e saj provokuese e tё pista bёri “dritё” 
gazeta me emrin paradoksal “Shqipёria etnike”(!). “Kthimi nё fenё e tё parёve” 
ishte strategji rekonkuistadore, shkruan Baleta.       

“Themeluesi” dhe kryetari jetёgjatё i Partisё Socialiste Shqiptare, njёherazi 
edhe kryeministёr i Shqipёrisё Fatos Nano lёshoi thirrjen pёr fshirjen nga historia 
e Shqipёrisё tё 555 vjetёve tё trashёgimisё osmane, heqja e “zgjyrёs myslimane”, 
siç shprehej njё gazetar, pra, fshirjen e asaj periudhe kur u krijua identiteti dhe 
fizionomia kombёtare e shqiptarёve. Me pak fjalё, ajo psikozё qё Baleta e quan 
“islamofobi” uzurpon politikёn shtetёrore shqiptare. Pjesё e kёsaj psikoze bёhet 
edhe imponimi politik i emrit tё Nёnё Terezёs, imponim qё vihet re shumё edhe nё 
Kosovё dhe nё Shqipёrinё Lindore (Maqedoni Perёndimore). Nё shumё kontekste 
emri i Nёnё Terezёs zëvendёsoi atё tё udhёheqёsit tё dikurshёm, ku çdo diskutim 
pёr autoritetin e tij sillte frikё e terror psikologjik. 

Edhe nё Kosovё, megjithёse nuk ka nevojё pёr t’u menduar shumё pёr tё 
pёrcaktuar se cila ёshtё detyra kryesore ndaj vendit, kёsaj kategorie intelektualёsh 
iu doli punё me besimin Islam dhe “nevojёn” e pastrimit nga “trashёgimia osmane”. 
Nёpёr veprimtari pёrkujtimore gjёmonin altoparlantёt me vargun thirror “jashtё ta 
nxjerrim osmanllinё”(!), kur ai tashmё kishte 100 vjet qё e kishte kёputur qafёn, 
ndёrkaq qё sundimi serb ishte nё votёr. Dolёn atje jo pak intelektualё e ndёr ta edhe 
Zef Mirdita, i cili aty nga viti 1992, kur Kosovёs i ishte hequr edhe autonomia, 
erdhi gjer nё Shkodёr pёr tё na dhёnё ca sifate katolikocentrike “evropianizuese” 
pёr konceptimin ndryshe tё Rilindjes Shqiptare dhe tё Historisё sё Shqipёrisё, 
si e ardhur nga Italia e Jugut (arbёreshёt). Rryma katolikocentrike nё Kosovё 
gjithashtu ka qenё shumё aktive, e strukturuar dhe e konsoliduar nё atё masё sa 
Baleta e klasifikon si shkolla e Zagrebit. 

Fushata e prozelitizmit tё krishterё me pikёsynim realizimin e njё rekonkuiste 
shqiptare pati edhe pёrballjet e veta. Detyra kryesore e pёrballjes me fushatёn 
pёr konvertimin e myslimanёve nё tё krishterё nё radhё tё parё i ka takuar 
Komunitetit Mysliman Shqiptar. Por institucioni legal mё sё shumti ka mbajtur 
qёndrime “luajale”, “moderatore”, apatike e tё ngathёta. Si nevojё e mbushjes 
sё kёtij boshllёku ёshtё krijuar edhe Forumi Mysliman i Shqipёrisё. Nё disa 
qytete janё krijuar shoqata tё Intelektualёve Islamё. Por mё shumё pёrballja me 
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islamofobinё ёshtё mbёshtetur nё nismat vetjake tё intelektualёve. Kёtu dallon 
Shkolla Kombёtare e mendimit nacionalist bashkёkohor Baleta & Feraj me libra 
studimorё me karakter akademik. Kjo shkollё mbajti barrёn e rёndё dhe flamurin 
e luftёs ideore politike me firaunёt e antimyslimanizmit. Pastaj vijnё edhe mjaft 
tё tjerё, tё cilёt janё tё njohur me shkrimet e tyre nё mbrojtje tё Islamit, qё kuadri 
i njё kumtimi na e kufizon mundёsinё e evidentimit. Nё mёnyrё mё tё plotё e tё 
sistemuar janё nё veprёn “Pёrballjet me Islamofobinё” tё Abdi Baletёs.

Nё Kosovё, Bashkёsia Islame ka qenё mё aktive me veprimtari dhe botime 
nё mbrojtje tё Islamit dhe myslimanizmit shqiptar. Nga emrat e pёrveçёm pёr 
lexuesin shqiptar janё Nexhat Ibrahimi dhe Rexhep Elezaj (diasporё). Myslimanёt 
shqiptarё japin prova tё njё tulatjeje, zgjimi tё ngadalshёm dhe tё njё denatyralizimi 
si pasojё e shkallёs sё lartё tё trysnisё e terrorit, tё kaluar e tё sotёm intelektual tё 
ushtruar mbi to.
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BUJAR SHEHU

Roli i myslimanëve shqiptarë 
evropianë në dialogun midis 

qytetërimeve

Të nderuar qytetarë të qytetit ta Kavajës, Selamu 
Alejkum. Përfitoj nga rasti të falënderoj organizuesit e 
këtij aktiviteti: “Forumin Musliman të Shqipërisë” dhe 

sponsorizimin e gjashtë vëllezërve Haveriku, për të cilët ne në Shkodër  kemi  
respekt të jashtëzakonshëm, për punën  dhe aktivitetet e tjera që kanë bërë në dobi 
të Islamit. Zoti xh.sh. ua shpërbleftë me të mira në këtë botë dhe me Xhenet në 
botën tjetër. Teksa po lexoja me shumë vëmendje shkrimin me të cilin po paraqitem 
sot para jush, kthehem me sytë e mendjes  time nga historia, e përpara më dalin 
përpjekjet, kundërshtitë e luftërat që  kanë përballur myslimanët për afro 1500 vjet 
dhe konstatoj jo pa keqardhje, se ky besim i shkëlqyer, ISLAMI pra, që nga lindja 
e tij e deri në ditët tona është përballur me këto veprime që kemi përmendur më 
lart e deri në luftra të pakuptimta. Sa më shumë që hasim me këto kundërshti, aq 
më tepër ne kuptojmë se Islami është një fe plot me fruta e kështu mund të themi, 
se kjo pemë e mbushur bëhet objekt sulmesh, së bashku me cilësitë e xhelozisë, 
që kundërshtarët kanë për Islamin. Islami s’qenka pra, një pemë pa kokrra, por 
kundërshtarët e tij bërtasin për të përligjur veprat e tyre të shëmtuara, u qajnë hallin 
e myslimanëve se i kanë futur me dhunë në fe pas krishterimit. Këto 20 vjetët e 
fundit kanë qenë të mbushura me ngjarje të kësaj natyre, në qoftë se ballkanasit 
janë futur në Islam me dhunë nga turqit, megjithëse Turqia që e paska shpërndarë 
me dhunë ISLAMIN, Perandoria Osmane është tërhequr këto 100 e sa vjetët e 
fundit nga këto treva, përse këta popuj gjoja të dhunuar fetarisht nuk po kthehen në 
fenë e mëparshme. Shkrimtari i madh e politikani i vogël Ismail  Kadare, Mustafa 
Nano, Pirro Misha, Frrok Çupi, Mark Velo etj., që lehin kundër Islamit, nuk po 
japin ndonjë kontribut për t’u kthyer në fenë e mëparshme. Është thënë disa herë 
nga nacionalisti bashkëkohor, Abdi Baleta: Shqiptarët u kthyen në myslimanë, në 
këtë besim që  ka dy veti madhore: përveç asaj që në Islam gjetën shpirtëroren, por 
edhe se kjo fe e re Islami, i shkonte për shtat kostumit shqiptar, nuk po kuptojmë 
se si e duan dialogun  kundërshtarët tanë. U ndërtua një kishë pas hotel Dajtit 
në Tiranë, po ndërtohet një kishë shumë e madhe afër Ministrisë së Mbrojtjes, e 
myslimanët po e shikojnë rritjen e saj, duke përtypur fara lule dielli. Nuk e kuptoj 
se çfarë ju duhet dialogu. Myslimanët kanë prona të shumta në Tiranë dhe në 
qendrën e saj, ndërsa myslimanët i kryejnë ritet fetare në mes të bulevardit, qoftë 
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shi apo diell! Në kohën e të ndjerit Sabri Koçi, kishte më shumë  përpjekje për 
integrimin e myslimanëve shqiptarë. Kryetari i ri është gjetja më e  mirë e Fatos 
Nanos dhe e Ilir Kullës. Ky harron që të veshi kostumin islam, jo më të mbajë 
në mendje pronat e myslimanëve. Gjejmë rastin këtu të falënderojmë ZOTIN e 
Gjithëfuqishëm që mundësoi ardhjen e Islamit te Shqiptarët, për kushtet që krijoi  
për përsosjen morale dhe nga ana tjetër u krijuan kushte tepër të favorshme për 
ruajtjen  e shëndetit tonë kombëtar. Shpeshherë kundërshtarët e myslimanëve për 
të na fyer sadopak na thonë: “Mos harroni se para sundimit turk keni qenë dhe ju 
të krishterë si ne!”

Me këtë arsyetim ato fyejnë jo vetëm të krishterët, por edhe veten e tyre, e 
cila  nuk mund të vendosi dimensionet  normale shpirtërore, nga e cila nuk mund 
të divorcohet kaq lehtë një popull i tërë! Është më mirë të lëndohesh nga e vërteta 
se sa të mos e dish! Kundërshtarët e Islamit normalisht kërkojnë një dialog të 
madh e të fortë, por ata i bëjnë bisht dialogut, nuk kanë çfarë të thonë më. Fjalori i 
kundërshtarëve të Islamit ngjan më shumë me belbëzimin e pushkës. Muhamedi  a.s. 
na mëson: “Kush e ndjek një rrugë rreth së cilës kërkon dituri, me këtë Allahu xh.sh. 
ia lehtëson atij rrugën për në xhenet.” (Transmeton Muslimi) “Një i ditur është më i 
rrezikshëm për shejtanin, sesa një mijë adhurues.” (Transmeton Tirmidhiu) “Dituria 
e pakët është më e dobishme se adhurimi i shumtë.” (Transmeton Ibën Maxhe), 
gjithnjë po  të disponohet një kulturë fetare, si këto hadithe  që përmendëm më 
lart. Sa për të kuptuar efektet pozitive përballë një dialogu ndërmjet qytetërimeve 
mund të përmendim këtu një fakt. Muhamedi a.s. ka qenë edhe kryeministër në 
Shtetin Islam. Ai ka dërguar sekretarët e tij deri në kampet e pabesimtarëve dhe i 
ka ftuar ata në dialog, kur është fjala për të pranuar Islamin. Kur Profeti a.s. shkoi 
në Medine, gjëja e parë që bëri ishte nënshkrimi i një traktati me hebrenjtë. Librat 
e historisë flasin për shumë marrëveshje në lidhje me  fenë, të cilat  Profeti a.s. i 
lidhi me fise të ndryshme.  Dijetari Muhamed Hamidullah thekson se: I Dërguari 
i Zotit formoi një aleancë me degën Xhunejmije, që në vitin e parë të emigrimit; 
gjithashtu kujtimet historike bëjnë fjalë për nënshkrimin e marrëveshjeve, që ai 
nënshkruante me Beni Mudhijet, Beni Demiret, Beni Zyrate etj. Sot pas afro 1500 
vjetësh myslimanët ecin nëpër rrugët e mësuara nga Profeti a.s. Gjëja më e lehtë për 
t’u adoptuar është  pikërisht dialogu. Myslimanët besojnë në vendosjen e drejtësisë, 
që më vonë bëhet shkak për të vendosur paqe. Prandaj edhe PEJGAMBERI jonë i 
dashur na porosit: “Ta kërkojmë diturinë deri në varr”. Në shekullin që po jetojmë 
e deri në Ditën e Gjykimit nevoja për kulturë do të bëhet më pak e përfillshme, 
sepse njeriu gabimisht kujton se i di të gjitha. Myslimanët në historinë e tyre janë 
udhëhequr nga pozitat e Islamit, që nuk lejohet në luftën e tyre veçse mbrojtja. 
Asnjë herë Islami nuk i ka justifikuar luftërat sulmuese.

Me fuqizimin e tij, njëkohësisht rriteshin edhe pozitat e tij në funksion të 
mbijetesës  islame, si kusht bazë për jetesën. Islami e ka pranuar që në kohën 
e Pejgamberit  a.s.  e deri në ditët tona këtë parim. Sot fabrikohen me dhjetëra 
përkufizime, me të cilat mundohen të penalizojnë Islamin, si një fe agresive, e cila 
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ka për moral luftërat me karakter agresiv. 
“Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga 

imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni 
mësim.” (Nahl, 90) 

“Në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në atë masë sa jeni 
ndëshkuar ju; e nëse duroni pa dyshim ai është më i mirë për ata që durojnë.” 
(Nahl, 126)

Ky parim i mrekullueshëm islam e bën të qartë faktin, se nuk ka njerëz, racë e 
komb të veçantë që është më i mirë se të tjerët. Allahu na ka krijuar të barabartë. 
Allahu thotë se më të ndershmit nga ne janë të drejtët. Ky ajet na mëson të jetojmë 
në paqe me kombet e tjera dhe të respektojmë njëri-tjetrin për dallimet tona. Duhet 
të mësojmë të jetojmë së bashku e të njohim njëri-tjetrin e të angazhohemi për 
dialog mes kombeve e të trajtohemi mes njëri-tjetrit si të barabartë në qenie të 
karakterit. (Edukata Islame, Prishtinë, fq. 192)

Përveç kësaj edhe Pejgamberi a.s. i këshillon myslimanët që kur janë të detyruar 
të luftojnë: “Mos vrisni gra e fëmijë. Ata që s’marrin pjesë në luftë, njerëzit me 
moshë të madhe, as njerëzit fetarë. Mos helmoni të mirat e armiqve tuaj.” (Po 
aty, fq. 192) Kundërshtarët e Islamit dëshirojnë ta penalizojnë atë nëpërmjet një 
propagande anti-islame, dëshirojnë ta penalizojnë dhe mundësisht ta injorojnë, 
duke e zhvendosur Islamin nga politikat botërore. Fakti kryesor që Islami u bë një 
fuqi e madhe numerike në botë e që fitoi zemrat e njerëzve brenda një periudhe 
10 vjeçare e një shtrirje gjeografike gjithëbotërore duhet të vlerësohet nën dritën 
e parimeve themelore të mendimit e të besimit islam e në filozofinë e jetës që ai 
përfaqëson, nga inteligjenca e Profetit a.s. e nga misioni i tij si profet i mëshirës, 
si dhe nga atmosfera e besimit që ai vendosi. (Një vështrim islamik  mbi terrorin, 
faqe 120.) Në islam vrasja e paligjshme e një personi konsiderohet si krim e si 
një mëkat i madh. Kjo shprehje e ligjit radhitet në shtatë mëkatet e mëdha. Profeti 
Muhamed a.s. nuk i përcakton vrasësit si ruajtës  në këtë botë. Domethënë do te 
marrin dënime të rënda në këtë botë e në tjetrën. Pra, është rast i rrallë që një njeri 
të dënohet në të dy botët, këtë dënim e marrin vrasësit. Marrja e jetës njerëzore 
është një shkelje ndaj shërbëtorëve te Zotit, që i ka krijuar ata me vlera të veçanta, 
është një kërcënim për sigurinë publike e për shoqërinë. Parimi kryesor në kulturën 
e dialogut është zhvillimi i dialogut në formën më të mirë e më të bukur, Allahu i 
drejtohet Muhamedit a.s. 

“Ti (Muhamed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të 
mirë dhe polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira.” 
(Nahl, 125)

Për dialogun kuptohet se në qoftë se ekzistojnë dy apo më shumë mënyra, 
e njëra qenka më e mira, patjetër duhet të zgjedhim më të mirën. Myslimanët 
në jetën e tyre udhëhiqen nga Kurani e Syneti. Muhamedi a.s., profeti ynë na 
udhëzon: “Lehtësoni, mos vështirësoni, përgëzoni, e mos fyeni.” Këto dy fjalë me 
të cilat na porosit Muhamedi a.s janë padyshim morali i myslimanëve, në lidhje 
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me konceptin fetar të dialogut e mirësisë. Jusuf Kardavi një nga mendimtarët më 
të mëdhenj të Islamit në kohën e sotme thotë: Dëshirojmë që myslimanët e gjithë 
botës të mbajnë një qëndrim të përbashkët ndaj çështjeve të rëndësishme ndaj 
vlerave të mëdha të daves, dhe të mos jetë dallimi në çështjet e dorës së dytë, 
dhe në ato të pathyeshmet  me pengese para bashkimit, solidaritetit e unitetit, por 
ballë kundërshtarit të përbashkët, si dhe para realizimit të qëllimeve të përbashkëta 
njerëzore. Përpjekjet e mundimshme që po bën umeti ynë mysliman në të gjithë 
anët e botës për t’u çliruar, përparuar e bashkuar në bazë të jetës sonë, duhet 
t’ia largojnë të gjitha dallimet dytësore atij e t’i harrojmë të gjitha konfliktet e 
brendshme, me qëllim që të bashkohemi para intrigave të fuqishme armiqësore. 
Allahu i do të gjithë ata që  luftojnë në rrugën e tij të rreshtuar, si të jenë një 
ndërtesë e fortifikuar.

Myslimanët janë të gatshëm në çdo kohë të përballen me dialogun, jo vetëm 
fetar, por edhe atë politik.

Dialogu kërkon disa kushte që duhet të kihen parasysh, që fillojnë siç thamë 
edhe më lart: nga drejtësia, paqja e deri te dialogu me librin. Në dialog s’ka gjykatës 
e të gjykuar, vendimmarrës e të akuzuar. Dy persona u mblodhën për të dialoguar 
me njëri-tjetrin, ndërkohë që njëri i tha tjetrit: a do të dialogojmë? Ai i tha: Po, por 
me një kusht, të mos nevrikosesh, të mos inatosesh, të mos çuditesh, të mos e bësh 
paragjykimin tënd argument, të kemi si qëllim të përbashkët të drejtën e të vërtetën 
e pjekurinë, si bazë të këtij tolerimi. (Edukata islame, Prishtinë 2003. faqe 165)
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Ajni Sinani 

Islami si besim dhe Islami si 
Politikë. Feja Civile dhe Fetarizmi 

Politik.

Islami është një program hyjnor që jep shpjegimin 
realist të jetës dhe si fe përkon me natyrën njerëzore. Ai 
nuk kufizohet në aspektin formal të jetës shoqërore. Më 
saktë ai është një vetëdije e thellë politike, për shkak të 

një konceptimi të përgjithshëm dhe të kompletuar mbi jetën, universin, shoqërinë, 
politikën, ekonominë dhe etikën. (Muhammed Bakir Sadër, Filozofia Jonë, fq. 67).
Islami ofron vizionin e një jete civilizuese: të një jete shoqërore të ligjit, rendit, 
drejtësisë dhe autoritetit.

Ai rregullon marrëdhëniet njeri-njeri, njeri-shoqëri, njeri-natyrë dhe njeri-
Krijues. Ai është një mendim alternativ, si një sistem besimi dhe një mënyrë jetese. 
Sipas tij jeta e tanishme është një fazë përgatitore për jetën e përhershme përmes 
të kuptuarit shpirtëror të jetës.

Njeriu është një qenie materiale, por ka edhe shpirt hyjnor dhe mund ta pajisë 
veten me atribute hyjnore gjatë lëvizjes evolucioniste. Që ai të mund të jetojë 
normalisht në këtë botë duhet ta ruajë baraspeshën në mes tyre, dhe sa herë që 
favorizon njërin komponent ndaj tjetrit, do të pësojë tronditje dhe trazim shpirtëror. 
(Ajni Sinani, f. 27).

Ndërmjet Islamit dhe feve të tjera ka dallime. Muslimanët e kanë bazuar fenë 
e tyre në një libër autentik, të pafalsifikuar, ata kanë sheriatin, ligjin e shpallur që 
u shpjegon atyre se si duhet kuptuar bota dhe jeta. Islami i ka treguar njeriut rrugët 
e arritjes së virtyteve, moralit, shkencës, forcës dhe të jetuarit me nder si njeri.  

Baraspeshimi mes materiales dhe shpirtërores. 

Njeriu ka dy aspekte, njërin fizik dhe tjetrin shpirtëror. Prandaj formimi i tij 
duhet të jetë i balancuar në këto dy drejtime. 

Në qoftë se njeriu do t’i kushtonte vëmendje vetëm shpirtit dhe do të jepej 
vetëm pas kësaj bote, duke neglizhuar trupin dhe duke hequr dorë nga kjo botë, 
ai do të bëhej i dobët dhe do të merrte tatëpjetën. Si rrjedhim, ai do të humbiste jo 
vetëm aftësinë fizike dhe kënaqësitë materiale, por do të mbetej edhe pa mjetin që 
do ta përcillte drejt udhëtimit të tij shpirtëror. Prandaj Islami ngërthen njëkohësisht 
zhvillimin shpirtëror edhe atë material. Islami është program hyjnor që i mundëson 
njeriut zhvillimin e baraspeshuar. (Filozofia Islame, fq. 183).
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Islami është fe në të cilën nuk ka kufij të sajuar ndërmjet besimit në të 
padukshmen dhe besimit në të dukshmen, mes besimit në dogmën fetare dhe 
besimit në shkencë, mes aktivitetit shpirtëror dhe atij fizik, mes dynjasë dhe 
ahiretit, mes punës dhe adhurimit, mes përparimit material dhe qytetërimit dhe 
pajisjes me vlera njerëzore dhe as mes ndonjë ane të qenies njerëzore të plotë. 
(Islami në fokus, fq. 475).

Islami është një fe që ndërton një qytetërim “human” të plotë, sepse e merr 
të gjithë njeriun dhe nuk anashkalon asnjë anë të tij, nuk le pas dore grushtin e 
baltës për hir të shpirtit dhe nuk le pas dore shpirtin për hir të grushtit të baltës 
për të fituar ahiretin dhe nuk le pas dore ndjenjat e larta fetare për hir të vështrimit 
dhe eksperimentit shkencor.

Nuk le pas dore vlerat morale për hir të transparencës së ndjenjave fetare. Nuk 
le pas dore vlerat për hir të “shpëtimit” në tokë dhe nuk le pas dore shpëtimin në 
tokë për hir të vlerave morale. (Islami në fokus, f. 475).

Religjioni  e konsideronte veten se do te jetë aq më tepër religjion, sa më 
shumë ta mohojë politikën dhe forcën. Socializmi e konsideron se dhuna është 
rruga e vetme, ndërkaq lëmosha është mashtrim. Me shpalljen e zekatit Islami 
doli si një lëvizje sociale. Nga lutja ai bëri namazin. Namazi është në opozitë me 
individualitetin negativ dhe veçimin. Nga lëmosha bëri zekatin. 

Sipas Islamit  pjesa më e pasur e shoqërisë ka detyrime ndaj pjesës më të 
varfër, këtu vjen në shprehje parimi i solidaritetit. Islami kërkon që shoqëria  të  
jetë njëkohësisht humane dhe efikase. Ajo duhet t’i nënshtrohet imperativit moral 
dhe human, por kjo s’duhet të rrezikojë qëndrueshmërinë e saj dhe gjithashtu 
efikasiteti e përfillja e fuqisë nuk duhet të shkaktojnë rrënimin e parimeve të lirisë, 
të së drejtës dhe humanizmit.

Islami ndalon ndarjen e besimit nga vepra dhe abstenimin e njeriut nga kjo 
botë. Ai ka vendosur një lidhje të ngushtë mes namazit si lutje dhe zekatit si 
detyrim ndaj pjesës së varfër të shoqërisë. 

Namazi është përbërëse shpirtërore, kurse zekati përbërëse me karakter 
shoqëror. Namazi nënkupton raportin e njeriut me qiellin, sepse kjo është lidhje në 
vijë vertikale me Krijuesin, kurse zekati nënkupton humanitetin e njeriut në tokë 
dhe është lidhje në vijë horizontale me të tjerët. 

Formula: “ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira” ka karakter fetar, moral 
dhe shoqëror. Islami ngërthen dualitetin trup-shpirt të njeriut. Islami s’është fe’ që 
ia ndalon njeriut të mirat e kësaj bote, ose që urdhëron heqjen dorë nga kjo botë.

Islami nuk e mallkon këtë botë. Për muslimanin e gjithë toka është xhami dhe 
kur ai nuk ka ujë mund të pastrohet prej saj (të marrë tejemum). 

Shpeshherë veprave të dobishme dhe ndihmës sociale i jepet përparësi karshi 
aktit të pastër shpirtëror. Edhe thënia e Pejgamberit a.s. “kush prej jush sheh 
ndonjë të keqe, le ta ndryshojë me dorë,  nëse nuk mundet atëherë le ta 
ndryshojë me fjalë, nëse nuk mundet atëherë me zemër, mirëpo kjo e fundit 
është besimi më i dobët” është dëshmi për epërsinë e veprave të dobishme. 
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Dhjata e vjetër përcakton hakmarrjen, Dhjata e re faljen. Kurse Kurani prej 
këtyre (atomeve) krijon lidhjen (molekulën): “Ndëshkimi i të keqes, bëhet me 
një të keqe në të njejtën masë, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është 
tek Allahu. Vërtet, Ai nuk i do zullumqarët.” (Shura 42: 40). 

Islami integron me karakterin e tij të dyfishtë shpirtin dhe trupin, besimin dhe 
veprat, qiellin dhe tokën, dynjanë dhe ahiretin, namazin dhe zeqatin, agjërimin, 
haxhin dhe kurbanin. Edhe burimet e Islamit e kanë shenjën e kësaj dyjësie: 
Kurani dhe Hadithi që përfaqësojnë shpalljen dhe përvojën, amshimin dhe kohën, 
mendimin dhe praktikën. 

Islami si program hyjnor është më pak mënyrë e mendimit, më tepër mënyrë 
e jetesës. Komentuesi më i mirë i Kuranit është vepra e Muhamedit a.s., sepse pa 
një praktikim dhe jetësim Kurani është i pakuptueshëm. 

Vepra e Muhamedi a.s. ishte jetësim i Kuranit, prandaj me plot të drejtë është 
thënë se Muhamedi a.s. ka qenë Kuran i gjallë, që ka ecur ndërmjet njerëzve. Edhe 
fillimi i Islamit ishte në Mekë dhe shpellën Hira ku njëra përfaqëson veprimin, 
kurse tjetra meditimin. 

Më vonë do të jetë Medina ajo që do të shprehi manifestimin e Islamit mbi një 
hapësirë  konkrete dhe sociale, që përfshin besimin dhe politikën, ku me formimin 
e shtetit të parë musliman besimtarët u shndërruan në umet. 

Umeti paraqet bashkësinë islame universale (mbarëbotërore). Çdo musliman, 
pa marrë parasysh në cilën pjesë të botës jeton, gjuhën që flet, ngjyrën që ka, 
automatikisht është anëtar i kësaj bashkësie universale gjegjësisht i umetit Islam. 
(Ali Bulaç, Historia, shoqëria dhe tradita, fq. 179)

Feja e fundit që i është shpallur njerëzimit, Islami, është manifestuar, ka filluar 
të jetësohet, të konkretizohet, jeta e njerëzve ka filluar të ndryshojë. Muhamedi a.s. 
shembujt e parë historikë dhe universalë të aplikimit të Islamit i dha në një copë 
vendi (lokalitet) të quajtur Jethrib-Medine. (Ali Bulaç, Historia, shoqëria dhe 
tradita, fq. 170)

Është me rëndësi të sqarohet lidhja e ngusht dhe fundamentale ndërmjet 
konceptit din dhe atij medine që derivohet nga ai si dhe roli individual I besimtarëve 
përkitazi me të parën dhe ai kolektiv i tyre përkitazi me të dytën.

Emri i Jethribit ndërroi në Medine Qyteti- ose më saktë, Medinetun nebbij, 
Qyteti i Pejgamberit, gjë kjo që ndodhi menjëherë pas migrimit (hixhretit). 
Komuniteti i parë i besimtarëve u themelua atje dhe ai emigracion shënoi fillesën 
e Erës së Re në historinë e njerëzimit. Medina u mbiemërua me këtë emër, ngase 
në këtë qytet u realizua dini i vërtetë për njerëzimin. Atje besimtarët ia nënshtruan 
vetveten autoritetit dhe juridiksionit të Pejgamberit a.s.  (Sejid Muhamed Nakib El-
Atas, Islami dhe shekullarizmi, fq. 81). Medina është vendi ku jetoi dhe u zhvillua 
tradita, praktika e Pejgamberit a.s. Marrëdhëniet njerëzore, jeta shoqërore, e 
drejta, ekonomia, politika, morali si dhe çdo sjellje njerëzore dhe shoqërore morën 
formën e vet dhe u zbatuan në Medinë, në bazë të mesazhit dhe parimeve themelore 
të Islamit. (Ali Bulaç, Historia, shoqëria dhe tradita, fq. 170). 
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Për komunitetin (umetin) qyteti u bë epiqendër e rendit socio-politik në Islam, 
kurse për besimtarin si individ ai u bë analogjikisht simbol i trupit të tij në të cilin 
shpirti racional ushtron autoritet dhe qeverisje të drejtë. (Sejid Muhamed Nakib 
El-Atas, Islami dhe shekullarizmi, fq. 81). 

Islami është për një jetë të natyrshme dhe sipas tij në emër të shkencës njeriu 
s’ka përse të flakë besimin e tij, as të flakë përpjekjet dhe arritjet e tij në emër të 
botës tjetër. 

Ekuilibri

Islami nuk synon të kultivojë te njeriu cilësi që nuk përshtaten me natyrën e tij. 
Ai nuk synon që njeriun ta bëjë të shenjtë ose engjëll, por ta bëjë çfarë është- pra, 
njeri. Islami kërkon që të ruhet ekuilibri ndërmjet gjakut dhe frymës, ndërmjet 
synimeve animale dhe etike.

Islami vendos lidhjen mes fesë dhe shkencës, xhamisë dhe shkollës, tokës 
dhe qiellit, dynjasë dhe ahiretit, trupit dhe shpirtit, arsyes dhe besimit, idesë dhe 
praktikës, besimit dhe shehadetit etj.

Islami krijon një sistem në të cilin individi nuk konsiderohet si një vegël 
mekanike e sistemit shoqëror, as shoqëria si një organizim i krijuar për hir të 
individit. Më saktë, ai i jep secilit prej tyre–individit dhe shoqërisë – të drejtat e 
tyre dhe i siguron individit si dinjitetin e tij shpirtëror, ashtu edhe atë material. 
(Muhammed Bakir es-Sadër, Filozofia Jonë, fq. 56). 

Islami ngre një kriter të ri moral për qeniet njerëzore me të cilin ata mund të 
vlerësojnë për të gjitha hapat që ata marrin dhe të gjitha stadet që ata kapërcejnë, 
ky kriter është kënaqësia e Allahut. (Muhammed Bakir es –Sadër, fq.58 Filozofia 
Jonë). Islami fokusohet mbi një shpjegim realist të jetës dhe mbi përhapjen e të 
kuptuarit të jetës në formën e saj reale, si një hyrje që të përgatit rrugën për jetën 
e dytë. 

Islami e udhëheq qenien njerëzore drejt pjesëmarrjes në themelimin e një 
shoqërie të lumtur dhe në mbrojtjen e çështjeve në shoqëri, që janë të lidhura me 
drejtësinë dhe që ndihmojnë në arritjen e kënaqësisië së Zotit. (Muhammed Bakir 
es-Sadër, Filozofia Jonë, fq. 60-61). 

Ai e modifikon interesin e individit në një mënyrë të tillë, ku interesat 
personale dhe interesat e përgjithshne njerëzore janë të lidhura mes tyre. Ai 
merr në konsideratë si individin ashtu edhe shoqërinë, duke sigururar një ekuilibër 
midis jetës së individit dhe jetës shoqërore. (Muhammed Bakir es-Sadër, Filozofia 
Jonë, fq. 64). 

Çdo kuptim shpirtëror dhe çdo sens moral i jetës që nuk rezulton në një sistem 
të plotë të jetësor, në të cilin çdo pjesë e shoqërisë merret në konsideratë, dhe çdo 
individi i jepet liria, që ai të drejtohet prej këtij të kuptuari e këtij sensi, dhe që 
shteti i lufton rastet e devijimit prej këtij të kuptuari, që nuk sjell këtë lloj sistemi 
për njerëzimin, nuk bën asgjë në zvogëlimin e fatkeqësive. (Muhammed Bakir es-
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Sadër, Filozofia Jonë. fq. 65). 
Arabët jetonin në kohën e injorancës dhe ishin më të prapambeturit e asaj 

kohe. Mesazhi Islam bëri që ky popull me pranimin e Islamit të bëjë një hop të 
madh drejt virtytit, humanizmit, dijes dhe urtësisë. Arabët dolën nga errësira në 
dritë, Mësimet Islame revolucionarizuan qenien e tyre dhe ata u bënë prijësit e 
botës së qytetëruar. (Filozofia Islame, Beheshti, fq. 7).

Vetëm Zoti është Krijuesi, Zotëruesi dhe Mbizotëruesi Absolut i gjithçkaje 
që ekziston. Të gjithë të dërguarit i kanë ftuar njerëzit që të ndërgjegjësohen e 
të njohin sovranitetin absolut, që i përket ekskluzivisht Allahut, duke kërkuar që 
ta jetojnë jetën e tyre sipas modeleve të shpallura nga Zoti. (Ajni Sinani, Islami, 
besim, ligj, kulturë dhe qytetërim, fq. 18).  

Islami nënkupton bindjen e individit dhe bashkësisë ndaj vullnetit të Zotit. 
Islami ka një dallim të madh nga ajo që kuptohet me fjalët religjion në Perëndim.  

Islami nuk është i lidhur vetëm në xhami, shtëpi, treg, pallat qeveritar, për 
luftë e paqe, por Islami është shkencë, politikë, punë, aktivitet, luftë-xhihad, ai 
është i pandarë nga çdo aktivitet i tij duke ia sqaruar njeriut atë që është e lejuar 
dhe atë që është e ndaluar, me të është kur është në vetmi, në familje, punë dhe në 
tregti. (Ali Tantavi, Prezentim i përgjithshëm i Fesë Islame, fq. 189).

Muslimanët nuk janë të përkryer, por ata pranojnë porosinë nga i Përkryeri. 
Ne, natyrisht nuk mund të arrijmë përsosmërinë, por neve për këtë na drejtohet I 
Përkryeri duke na dëftuar rrugët më të mira. Çdo injorim yni i Rrugës së Vërtetë 
(Siratul mustekim) do të na kushtojë me humbje katastrofike dhe me destruksione 
të mëdha.” (Nexhat Ibrahimi, Islami si provokim global, fq. 299). 

Muhamedi a.s. ka thënë: “Jam i dërguar të përsos moralin e bukur”. Morali i 
bukur mund të realizohet duke urdhëruar të bukurën, të drejtën, të përshtatshmen, të 
hijshmen (maruf) në sferën e jetës sociale, ekonomike, administrative dhe juridike 
si dhe duke ndaluar të shëmtuarën, të gabuarën dhe të dëmshmen (munker). (Ali 
Bulaç, Koncepte dhe sisteme bashkëkohore, fq. 263).

S’do mend se cilësitë e së drejtës, të bukurës dhe të mirës, nga njëra anë dhe 
të gabuarës, të shëmtuarës dhe të së keqes nga ana tjetër, duhet të jenë të qarta. 
Këto Islami i ka shpjeguar në kontekst të së drejtës hyjnore (sheriati) dhe bazave 
të së bukurës. (Ali Bulaç, Koncepte dhe sisteme bashkëkohore, fq. 263).

Islami mbron institucionin e familjes, u përmbahet parimeve të drejtësisë, 
vetëmjaftueshmërisë, përgjegjësisë personale dhe kolektive, lirisë së besimit dhe 
mendimit, konsultimit (shuras) dhe parimit të njëshmërisë së njerëzimit në aspektet 
e origjinës së tij, interesave dhe fatit të tij. 

Është ky vizion i përkryer islam, që është në gjendje të kurojë sëmundjet e 
shoqërisë materialiste moderne dhe rreziqet që ka pjellë ajo. (Abdul Hamid A. Ebu 
Sulejmani, Kriza në mendjen muslimane, fq. 195).

Me integrimin e tij politik (religjioni si fe dhe si shtet- din ue devle), Islami 
rrënon nocionin eurocentrik dhe atë shekullar të religjionit, të cilin Perëndimi e 
konsideron si të vlefshme dhe përkatës për të gjithë.
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Mirëpo ky nocion është i reduktuar, gjë për të cilën deklaroi edhe princi Çarls 
më 20. 10. 1993 në Oxford Center for Islamic Studies. Ai deklaroi se ne jemi duke 
rënë në një grackë të tmerrshme arrogante, kur me “modernizimin” në vendet e tjera 
nënkuptojmë, se ata duhet të jenë si ne… “Zemra e Islamit është të perceptuarit 
e tij në mënyrë integrale të botës. Këtë vizion integrues Perëndimi dalë nga dalë 
është duke e humbur”. (Murad Hofman, Islami në mijëvjeçarin e tretë, fq. 123).

Ka pohime të gabuara sipas të cilit: “Zoti dëshiroi që Islami të jetë religjion, 
njerëzit me atë bënë politikë!” Ndërkaq për muslimanët religjioni dhe politika nuk 
janë të kundërta dhe as të ndara. (Murad Hofman, Islami në mijëvjeçarin e tretë, 
fq. 121). 

Promotorët e privatizimit të religjionit duhet të dinë se përvoja ka treguar që 
asnjë shtet nuk ka mundur të ekzistojë pa fe për një kohë të gjatë. Për shkak të 
prapavijave të ndryshme Dhiata e Re i njeh disa rregulla të natyrës juridike, si 
p.sh. kurorëzimi, ndërkaq Kurani dhe Suneti përmbajnë qindra norma dhe rregulla 
nga jeta e përditshme, ndër të cilat ka edhe norma që kanë të bëjnë me shtetin dhe 
ekonominë.

Islami dhe Krishterimi gati 1200 vjet nuk janë dalluar në aspektin e veprimtarisë 
së tyre. Mbreti Konstandin pasi mori timonin e Perandorisë Romake në shek. IV, 
religjionin e krishterë e bëri religjion shtetëror (po ashtu sikurse ndodh edhe sot në 
kohët më të reja në vendet ortodokse të Evropës Juglindore). 

Ishte Reformacioni dhe Iluminizmi që luftuan ndikimin e Kishës dhe bënë 
ndarjen e fesë nga shteti. Në Gjermani p.sh. Hoffman kujton se shteti është i ndarë 
nga religjioni, mirëpo prapëseprapë aty mund të gjenden festa fetare që shteti i 
mbron, mblidhen tatime për Kishën, mbahen mësime fetare në shkollat shtetërore 
dhe mësuesit fetarë paguhen nga buxheti shtetëror. Në gjyq dhe në ushtri njerëzit 
betohen në Zot, ashtu sikurse titullohet edhe Kushtetuta Federale. Në ushtri janë të 
punësuar edhe priftërinj ushtarakë, në muret e shkollave të tyre qëndrojnë të varur 
kryqet…

Këtë gjë gjermanët me të drejtë nuk e ndiejnë si obksurantizëm mesjtetar. 
Nëse gjendja është e tillë në shumë shtete perëndimore, duke përfshirë edhe 

SHBA-në, atëherë pse Islami të akuzohet si luftëtar dhe mbrojtës i idesë për shtetin 
fetar. Islami nuk kërkon asgjë tjetër veçse shtetin e një lloji, ku religjioni dhe 
politika, religjioni dhe ekonomia, religjioni dhe shoqëria të jenë afër njëra-tjetrës.

Sigurisht që ekzistojnë militantë nga taborrë të ndryshëm, sikurse radikalët 
liberalë, socialistë dhe të së majtës për të cilët inkorporimi i fesë në shtet, si dhe 
futja e Kishës në politikë paraqet tmerr. Margjinalizimi i Zotit dhe dekristianizimi 
i Evropës për ta ende nuk është realizuar në një masë të mjaftueshme. Për ta 
shembuj më konkretë janë Meksika dhe Franca si shtete laike. (Murad Hoffman, 
Islami në mijëvjecarin e tretë, fq. 125).

Muslimani nuk mund të ndahet nga feja e tij edhe atëherë kur ai shkon në 
vendin e punës. Ai vetvetiu është mjaft aktiv politikisht. Mundet që kjo të jetë 
në kundërshtim me idealin bashkëkohor perëndimor, me raportet subjektive dhe 
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individuale ndaj Hyjnores, çdokush me fenë e tij personale, eklektike e private. 
Bota postindustriale prodhon pothuajse gjithçka përveç përgjigjeve në pyetjet që 
kanë të bëjnë me kuptimin e jetës dhe të ekzistencës.

Islamit nuk i mungon përsiatja për sferën politike e as që i mungon vullneti që 
të themelojë e të formojë shtet dhe ekonomi. Muslimanët konsiderohen të detyruar 
historikisht që të krijojnë një shtet, që do t’i përfshinte të gjithë besimtarët dhe që 
do të garantonte barazi, drejtësi, mirëqenie, liri dhe dinjitet të plotë, e kundërta e 
shteteve nacionale. 

Shuarja e hilafetit në vitin 1924 e goditi mjaft rëndë botën islame, sepse për 
një kohë shumë të gjatë, vetë Kalifi simbolizonte unitetin politik të Islamit. (Murad 
Hofman, Islami në mijëvjeçarin e tretë, fq. 125).

E drejta islame për shtetin e saj ideal nuk kërkon ndonjë formë të caktuar 
shtetërore. Çdo gjeneratë muslimane është e ftuar që të gjejë për veten atë organizim 
shtetëror, që i përgjigjet më së miri nivelit të saj zhvillimor.

Forma e shtetit sikurse ajo e shtetit të parë Islam në Medine mund të jetë 
edhe republikë. E drejta islame në asnjë rast nuk e kërkon teokracinë në kuptimin 
e ngushtë të fjalës, gjegjësisht sundimin e klerikëve. (Murad Hofman, Islami në 
mijëvjeçarin e tretë, fq. 128).
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Selim Gokaj

Debatet për anëtarësimin 
e Shqipërisë në Organizatën 
Konferencën e Vendeve 

Islamike
      

Pas zgjedhjeve pluraliste të vitit 1992, në Shqipëri erdhi në pushtet Partia 
Demokratike, e cila në axhendën e saj dhe në përpjekje për të siguruar mbështetje 
politike e ekonomike realizoi anëtarësimin e Shqipërisë në një organizëm të 
rëndësishëm ndërkombëtar, siç është Organizata e Konferencës së Vendeve Islamike. 
Opinioni publik shqiptar i atyre viteve nuk pati reagime, por e shikoi këtë lëvizje 
politike të qeverisë demokratike si një shans më shumë për shqiptarët, sepse ato 
shikonin tek Organizata e Konferencës së Vendeve Islamike, një bashkësi shtetesh 
që njihej për mbështetje politike dhe ekonomike në favor të anëtarësisë së saj. E 
vërteta është se Organizata e Konferencës së Vendeve Islamike ka në përbërjen e 
saj  57 shtete, të cilat nuk janë të bashkuara mbi baza fetare, por të bashkuara mbi 
bazën e marrëveshjes në mes të këtyre shteteve, i cili reflektohet te partneriteti i 
tyre ekonomik dhe politik. Ndihmat nga vendet e Konferencës Islamike për vendin 
tonë janë shumë të njohura nga populli shqiptar dhe nga faktori ndërkombëtar. 
Turqia, Irani, Libia, Arabia Saudite, Malajzia janë shtete që e ndihmuan popullin 
shqiptar në vitet e tranzicionit, duke dërguar naftë, duke ndërtuar ujësjellës, ura, 
spitale dhe duke operuar në hapësira të rëndësishme të ekonomisë shqiptare me 
kontribute financiare që në të gjitha rastet ishin thuajse falas. Por opozita e majtë 
socialiste nuk e priti mirë anëtarësimin e Shqipërisë në Konferencën e Vendeve 
Islamike dhe aq më tepër ajo e kontestoi duke iu kundërvënë asaj haptas me të 
gjitha mjetet që kishte në dispozicion. Opozita socialiste e vitit 1992 dhe në vitet 
që do të vinin pas, sulmoi  së pari  ish-presidentin Berisha, duke ia faturuar këtij 
anëtarësimin. Politikanë socialistë në ato vite udhëtuan deri në Bruksel për të bindur 
Evropën, se ky veprim i Berishës do ta islamizonte vetë Evropën, thuajse bëhej 
fjalë për montimin e një murtaje në Evropë. Sidomos histeria kundër anëtarësimit 
të Shqipërisë në Organizatën e Konferencës së Vendeve Islamike arriti pikun e 
vet, kur socialistët erdhën në pushtet në vitin 1997, të mbështetur fort nga forca 
politike antishqiptare, që i kishin selitë brenda Shqipërisë dhe  jashtë saj. Kuptohet 
se pas grekëve ishin edhe të tjerë më të fuqishëm se grekët, që do të rrëzonin 
qeverinë demokratike për të sjellë në pushtet mafian politike, që e përfaqësonin 
të ashtuquajturit socialistë shqiptarë, bëmat e të cilëve për tetë vite ishin të  
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pallogaritshme në dëm të interesave të kombit shqiptar. Ishte pikërisht e majta 
shqiptare që nuk e harroi për asnjë çast penalizimin e anëtarësimit të Shqipërisë në 
Organizatën e Konferencës së Vendeve Islamike, duke angazhuar direkt politikanët 
e saj në këtë penalizim. Në një prononcim mediatik, Agim Nesho, ambasadori i 
Shqipërisë në OKB, do të deklaronte se anëtarësimi i Shqipërisë në Organizatën e 
Konferencës së Vendeve Islamike e ka dëmtuar integrimin e saj në strukturat euro-
atlantike dhe se ajo nuk duhet të ishte bashkuar me grupime politike që kanë në 
bazën e tyre fenë dhe se Shqipëria duhet të jetë vetëm pjesë e NATO-s dhe e BE-
së. Për politikanin socialist anëtarësimi i Shqipërisë në Organizatën e Konferencës 
së Vendeve  Islamike është i pajustifikueshëm. Por ajo që të shqetëson më shumë 
është qëndrimi i politikanëve perëndimorë, të cilët nuk munguan të kërcënojnë 
politikën shqiptare për anëtarësimin e Shqipërisë në Organizatën e Konferencës 
së Vendeve Islamike. Komisioni për Politikën e Jashtme i Parlamentit Evropian 
i kujtoi Shqipërisë për pasojat e këtij anëtarësimi, nëse mendon të anëtarësohet 
në BE. Sot Turqia është problem për t’u anëtarësuar në BE, sepse është anëtare 
e Organizatës së Konferencës së Vendeve Islamike. Edhe kur Shqipëria të bëhet 
kandidat për BE do të pyetet përse u anëtarësua në këtë Konferencë.

Por flamurin e histerisë kundër anëtarësimit të vendit tonë në këtë organizëm 
ndërkombëtar, do ta merrte përsipër media e shkruar dhe vizive duke na bërë të 
dyshojmë për një dirigjim të këtij sulmi, i cili nuk do të njihte ndërprerje asnjëherë. 
Që në fillim ata mallkuan ish-presidentin Berisha, të cilin e fokusuan si burimin e 
kësaj të keqeje, duke e paraqitur të veshur si hoxhë, sikur fundi i Shqipërisë do të 
vinte nga anëtarësimi i saj në Organizatën e Konferencës së Vendeve Islamike. Ata 
nuk munguan që të ngrinin zërin lart dhe të çirreshin për largimin e Shqipërisë nga 
kjo organizatë. Ishte e qartë se do të ishin mediat e majta ata që do të ishin flamurtare 
të kësaj histerie anti-islame, duke hedhur  teza të rrezikshme për raporte të paqena 
fetare në Shqipëri, që e ulnin përqindjen e muslimanëve në 38 %. Për ta bërë të 
pranueshme këtë shifër u angazhuan seminare dhe simpoziume, politikanë dhe 
gazetarë me një biografi të thekur anti-islame. Sidomos ashpër do të shpërthenin 
mediat, kur ministri i jashtëm spanjoll, Moratino, gjatë një vizite në Shqipëri do t’i 
kërkonte qeverisë shqiptare, që të ndërmjetësonte pranë vendeve të Konferencës 
se Vendeve Islamike për të qetësuar situatën në Lindjen e Mesme. Opinioni publik 
do të shikonte në mediat shqiptare tituj të tillë gazetash si: Kur Shqipëria qenka 
shtet islamik, Shqipëria nuk është vend islamik, por është vend laik, Shqipëria 
është vend evropian. Muslimanët nuk janë praktikues të fesë së tyre dhe se ministri 
Moratino kishte bërë një kërkesë të pakuptimtë dhe të pavend. Për fat të keq edhe 
KMSH u bë pjesë e këtij sulmi ndaj ministrit spanjoll, duke dhënë argumente 
jo-bindëse në arsyetimet e tyre, në vend që ta shfrytëzonte kërkesën e ministrit 
spanjoll për të rritur potencën dhe peshën e Fesë Islame në Shqipëri. Megjithëse 
politikanët e majtë, që mbështetën nga media të fuqishme, e mbajtën të ndezur 
zjarrin kundër anëtarësimit të Shqipërisë në Organizatën e Konferencës së Vendeve 
Islamike, ata nuk kaluan në veprime konkrete parlamentare dhe institucionale 
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për ta larguar Shqipërinë nga kjo Konferencë, sepse ata ishin përfitues direkt të 
ndihmave që erdhën nga këto vende, dhe se me paratë e këtyre vendeve u bënë të 
pasur, dhe shkolluan fëmijët e tyre në vendet perëndimore. Socialistët dhe ata që 
janë prapavijë e tyre nuk janë shumë të shqetësuar nga anëtarësimi i vendit tonë 
në Organizatën e Konferencës së Vendeve Islamike, por në shënjestër ata kanë  
penalizimin e muslimanëve si rrezik për Shqipërinë dhe se shpëtimi i saj do të 
vinte nga mohimi i identitetit të tyre fetar, duke na kujtuar parathënien e Kuranit 
të botuar në Egjipt, në vitet 1990, ku Ahmet Raif do të shkruante se shqiptarët 
rrezikohen nga kthimi i tyre në Krishterim, situatë që tashmë është e lexueshme në 
të gjithë hapësirat shqiptare, duke përfshirë këtu edhe Kosovën, ku shoqata të huaja 
kanë marrë si mision të hapin fe te tjera, sikur ne të ishim paganë dhe nevojtarë për 
të pasur një fe, kur të gjithë shqiptarët janë të rehatuar fetarisht. Por do të jenë vitet 
që do të pasojnë, ata të cilët do të vërtetojnë, se qeveria demokratike kishte vepruar 
drejt dhe diplomatikisht largpamëse, kur e anëtarësoi Shqipërinë në Organizatën 
e Konferencës së Vendeve  Islamike, sepse tashti kur po vendoset fati i Kosovës, 
diplomacia shqiptare i ka kthyer sytë nga vendet e kësaj organizate, duke marrë 
inkursione diplomatike drejt këtyre vendeve, inkursione në të cilat janë angazhuar 
drejtuesit më të lartë të politikës së shtetit shqiptar, të cilët tashmë e kanë kuptuar 
se ku janë miqtë e vërtetë të popullit shqiptar, që na kujtojnë vitin 1992, kur në 
Sarajevë u demonstrua me flamujt e Turqisë, Iranit dhe Arabisë Saudite, duke i 
treguar botës se kush janë mbështetësit e vërtetë të muslimanëve të Bosnjës. Do të 
jetë kryeministri shqiptar Sali Berisha, që bëri një vizitë në Egjipt, duke i kërkuar 
presidentin Mubarak të përdorë autoritetin e tij për të influencuar  tek vendet 
e Konferencës Islamike, që ata të votojnë në bllok në OKB për të mbështetur 
Pavarësinë e Kosovës, vizitë që u pasua nga ajo e Kryetares së Parlamentit 
Shqiptar drejt Turqisë, të cilës i kërkoi mbështetje që ta përdorë autoritetin e saj të 
padiskutueshëm ndaj vendeve të Konferencës Islamike për të kërkuar mbështetje 
diplomatike për Pavarësinë e Kosovës, aq më tepër që jashtë kornizave të politikës 
dhe diplomacisë turke, nuk ka zgjidhje në Ballkan. Zonja Topalli eci edhe më 
tej në inkursionin e saj politik, duke vizituar vende të tjera, që janë pjesë e kësaj 
Konference, gjithmonë e sigurt se atje do të gjejë mbështetje për Pavarësisë e 
Kosovës. Vetëm politika kosovare duket se nuk e ka kuptuar se kush janë ata që 
mbështesin Pavarësinë e Kosovës. Është për të ardhur keq kur presidenti, Fatmir 
Sejdiu pengoi pjesëmarrjen e grupit të unitetit, që ishte i ftuar në Islamabad për 
të marrë pjesë në punimet e ministrave të jashtëm të vendeve të Konferencës së 
Vendeve Islamike, e cila megjithatë votoi në bllok në mbështetje të Pavarësisë së 
Kosovës. Në një antitezë të plotë janë vendet evropianë, të cilët për këtë çështje janë 
larg një uniteti në mes tyre. Spanja, Bullgaria, Italia, Greqia, Rumania, Sllovakia 
dhe patjetër ndonjë shtet tjetër evropian e kundërshtojnë Pavarësinë e Kosovës, 
duke treguar se shqiptarët po i dallojnë miqtë nga kundërshtarët e interesave të tyre 
kombëtare dhe se slogani që jemi në Perëndim dhe i takojmë vetëm atij, tashmë 
është i tejkaluar për  shqiptarët.
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Koha ka vërtetuar se populli shqiptar me shumicë muslimane ka miq edhe në 
Lindje, të cilët janë miqtë e tij të vërtetë dhe se trojet shqiptare nuk u copëtuan dhe 
nuk u shkretuan kurrë nga  Lindja, por gjëmat shqiptarëve iu erdhën gjithmonë nga 
Perëndimi, nga Evropa, e cila mban përgjegjësi historike për copëtimin e trojeve 
shqiptare dhe për fatkeqësitë që pasuan. Historia që do të vijë më pas do të tregojë 
sa Evropa është e gatshme të korrigjojë gabimin e saj historik ndaj shqiptarëve, 
duke u dhënë atyre të drejtën që u takon për të jetuar të gjithë në trojet e veta në 
një shtet të vetëm.

      

Referencat:
Agim Nesho; Konferenca Islamike, pengesë për Shqipërinë.
A mendoni se Tirana zyrtare duhet të vendosë për daljen nga Konferenca e Vendeve Islamike: 

Gazeta Koha Jonë, 14 gusht 2006.
Olsi Jazexhi: Histeri me Konferencën Islamike
Paralajmërohet Shqipëria për Konferencën Islamike: Gazeta Shqiptare, 30 shtator 2006
Qysh kur Shqipëria është shtet islamik: Gazeta Shqiptare, 28 shtator 2006.
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Shqiptarët dhe laicizmi 
postmodern

Rëndësia e kësaj teme

Falënderimi i takon Zotit të Botëve, kurse 
salavatet dhe përshëndetjet qofshin për të Dërguarin më të respektuar dhe vulën e 
pejgamberisë të dërguar mëshirë për botët si dhe për familjen dhe gjithë sahabet 
e tij...

Në mesjetë, kur armiqtë e Islamit nuk patën mundësi të ballafaqohen me Islamin 
dhe muslimanët, ata nga urrejtja që kishin filluan luftën ideologjike kundër tyre me 
anë të oratorisë, fjalëve magjepsëse dhe rrëfimeve të mbështetura në legjenda, për 
ta realizuar atë që s’patën mundësi ta realizojnë kur qëndruan ballë për ballë me 
ta në front. Kundërshtarët e Islamit nuk dëshironin që muslimanët, ndaj të cilëve 
ndjenin urrejtje e nënçmim, falë Islamit të fitojnë fuqi, të prijnë e t’i thërrasin 
njerëzit në rrugën e drejtë.

Është me rëndësi të madhe që Bota Islame të njihet me qëllimet e kundërshtarëve 
të Islamit për shkak të pozitës dhe qëndrimeve të rrezikshme konfrontuese në mes 
palëve.Sot Islami përjeton një kohë të dhimbshme ngase ai luftohet nga Lindja 
dhe  Perëndimi i sulmuar nga rryma ateiste, ide konfuze, parime relative dhe teori 
të shumta që kundërshtojnë vlerat e Islamit, këto të gjitha në emër të shkencës 
moderne, filozofisë së re dhe ideve empirike për të mbizotëruar mbi potencialin e 
umetit musliman dhe të mirat e tyre. Ithtarët e ideve të tilla supozojnë se feja është 
mashtrim i pastër dhe se në të s’ka asgjë të vërtetë. Prej filozofëve materialistë, më 
e rrezikshme është filozofia e laicizmit, e cila nuk u jep kurrfarë vlere parimeve 
shpirtërore, gjegjësisht moralit dhe idealit, të cilat njerëzimi i ka njohur për shekuj 
me radhë.

Kjo filozofi e largon fenë nga jeta shoqërore. Në përhapjen e ideve laike në 
vendet islame kontribuoi zbrazëtira e madhe fetare, që ekziston ndërmjet popullit 
musliman dhe për këtë shkak desha që nëpërmjet këtij punimi të ofroj diçka rreth 
realitetit të laicizmit bazuar në disa pika kryesore:

Laicizmi në vetvete përmban ide ateiste dhe është i ngjyrosur bukur për 1. 
t’i mashtruar muslimanët.

Laicizmi u është paraqitur muslimanëve, si ide fisnike e shkencore për 2. 
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ta pranuar me dëshirë të plotë, duke ua ngjyrosur me ngjyra nga Kurani i Zotit 
dhe nga Suneti i Pejgamberit a.s., me qëllim që të zhyten në të e ta pranojnë 
në tërësi.

Përleshjet e vërteta në mes forcave të ndryshme në botën islame 3. 
mes laikëve, në një anë dhe muslimanëve e thirrësve në fe, në anën tjetër, 
konsiderohet përleshje në mes të vërtetës e të pavërtetës.

Nevoja për t’iu ofruar një pasqyrë të plotë të konceptit të Islamit, 4. 
sheriatit e sistemit të tij, me qëllim që bijtë e muslimanëve të forcohen me 
mësimet e Islamit dhe t’u bëjnë ballë ideve shkatërruese, si dhe t’i zbulojnë 
dobësitë e ideve të tilla me argumente e fakte të prera.

Sot, populli ynë musliman ka një nevojë të madhe për t’ua sqaruar 5. 
idetë mashtruese dhe mënyrat e devijuara që përdorin kundërshtarët e Islamit, 
dhe për këtë arsye e ndjej si detyrim që t’ua sqaroj këto ide për të mos rënë 
bijtë e muslimanëve në rrjetin e tyre e të zhyten në mashtrimet e laicizmit.
Pra, rëndësia e madhe e kësaj teme është korrigjimi i koncepteve të gabuara, 

duke u mbështetur në metodologjinë islame, që buron nga Kurani Famëlartë dhe 
Suneti i Pejgamberit tonë a.s.

Arsyet e zgjedhjes së kësaj teme

1. Pasqyrimi i aspekteve pozitive të mësimeve të Islamit si dhe i besimit, 
sheriatit, si sistem dhe moral.

2. Dëmet e shumta, të cilat i ka shkaktuar laicizmi Evropës, duke e futur atë 
në pesimizëm, mjerim, dështim e sëmundje të rrezikshme psikike e pastaj e ka 
transferuar në botën islame për t’i shkatërruar dhe eliminuar vlerat e saj.

3. Ndarja e fesë nga shteti është njësoj sikurse ndarja e shpirtit nga trupi apo 
ndarja e kokës nga trupi.

4. Shpresa që pas sqarimit të dobësive të laicizmit, ata që përpiqen me të 
madhe të proklamojnë laicizmin në botën islame të kthehen e të pendohen tek 
Zotin i tyre, si dhe të mbështeten në parimet e sheriatit për të fituar shpërblimet e 
kësaj bote dhe të botës tjetër.

5. Hapja e horizonteve të reja para hulumtuesve të sinqertë nga bijtë e umetit 
musliman, që ta përjetojnë çiltërinë e mësimeve islame, të cilat janë ngujuar në 
zemrat e shumë myslimanëve; sa ta kuptojnë disi se feja e tyre është feja, të cilën 
e ka pranuar Zoti i Madhëruar dhe se mbështetja në të është shpëtim i madh. Zoti 
i Madhëruar thotë: “Sot ua plotësova fenë tuaj dhe plotësova ndaj jush dhuntinë 
Time, zgjodha për ju Islamin fe”.1

Përkufizimi i laicizmit

Fjala “laicizëm” ka shumë kuptime dhe karakterizohet me një histori të gjatë, 
1 Maide, 3.
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ngase me kalimin e kohës ka pësuar domethënie të ndryshme. Në realitet, termi 
“laicizëm” është përkthyer nga termi latin “sekular”, e që në gjuhët evropiane do 
të thotë “pa fe”. Sidoqoftë laicizmi është një term që përdoret për të treguar se 
në jetën shoqërore të njeriut ka dy çështje, që dallohen njëra nga tjetra: çështja e 
kësaj bote që ka të bëjë me jetën ekonomike, politike e natyrore, apo që ka të bëjë 
me natyrën në përgjithësi, gjegjësisht me tokën dhe pasuritë e saj të dukshme e të 
padukshme, por që mund të zbulohen. Ky aspekt nuk është i shenjtë, por i fëlliqtë 
e i keq dhe ka të bëjë me shtetin. Çështja tjetër është e shenjtë dhe ka të bëjë me 
familjen dhe ekzistencën hyjnore në tokë.2

 Kështu ka filluar laicizmi afetar të propagandojë ndarjen e fesë nga shteti 
dhe nga politika, dhe e ka larguar fenë nga jeta e individit, shoqërisë e shtetit, dhe 
e ka përkufizuar vetëm në sferën e ngushtë të adhurimit.

 Pra, shekullarizim ose laicizëm, domethënë “afetar” ose çështje që ka të 
bëjë me këtë botë, dhe përkufizohet si thirrje për të formuar jetën jo në baza fetare, 
kurse në aspektin politik nënkupton pushtet afetar, dhe është formuar si lëvizje në 
Evropë e pastaj është përhapur në botë nën ndikimin e kolonializmit, masonerisë 
e komunizmit. Në botën islamo-arabe ka depërtuar për herë të parë në Egjipt, aty 
nga viti 1883, pastaj në Indi, Algjeri, Tunizi, Turqi, Irak, Siri, ndërsa ithtarë më të 
njohur të këtij drejtimi ishin Ismail Hudejve, Kasim Emin, Taha Husejn, Mishel 
Aflak, Abdulnaseri etj., dhe të gjithë kishin një parim:

“pa fe në politikë dhe pa politikë në fe”.
Laicizmi në botën islame nënkuptonte:

Islami nuk përputhet me qytetërimin.1. 
Gruaja muslimane duhet të çlirohet dhe të jetojë e të edukohet sipas 2. 

mënyrës perëndimore.
Jurisprudenca Islame është marrë nga e drejta romake.3. 
Edukimi i gjeneratave të reja me edukatë afetare.4. 

Një gjë nuk duhet harruar, nëse ka ndonjë arsye për ekzistimin e laicizmit në 
Perëndim, nuk do të thotë se ka ndonjë arsye për ekzistimin e tij edhe në Lindje, 
gjegjësisht në botën islame.

Qëllimi i evropianëve dhe bashkëmendimtarëve të tyre nga ithtarët e laicizmit 
dhe insistimi i tyre në laicizmin e jetës në botën islame ka qenë që kjo botë ta 
ndjeki Perëndimin dhe të bjerë në kurthin e tij, që Perëndimi të marrë çdo gjë prej 
kësaj bote duke mos lënë asgjë për ta. Perëndimi ka interesa të shumta ekonomike, 
ashtu siç ka investime të mëdha në vendet islame, në Azi e Afrikë. Nëse këto 
vende e pranojnë laicizmin, atëherë do të hapej rruga e Perëndimit për shfrytëzim 
ekonomik, qoftë si pasuri natyrore ose si fuqi njerëzore. Sipas Shejh Mustafa 
Sabriut3 ndarja e fesë nga shteti është komplot ndaj fesë dhe se çdo risi që kanë 
sjellë bashkëkohësit properëndimorë në vendet islame është kurth kundër fesë dhe 

2 Dr. Muhamed Behij, Nahvel-Kur’an, bot. I. f. 37, viti 1976, botimi i shtypshkronjës Vehbe.
3 Mustafa Sabri, Meuhiful vel-ilmi vel-alemi min rab-bil-alemin, f. 281, Daru Ihjait-teurathil-
arabij, Bejrut.
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orvatje për ta shkatërruar atë. Kurthi më i rëndë dhe më i ashpër është largimi i fesë 
nga politika, madje konsiderohet revolucion kundër fesë së popujve muslimanë”. 
Ne ju themi ithtarëve të laicizmit në vendet islame, se aplikimi i lacizmit në vendet 
perëndimore është më i lehtë se në vendet islame, ngase Islami përmban besim, 
adhurim, moral dhe një sistem të përgjithshëm për të gjitha poret e jetës, që nga 
djepi e deri në varr, si dhe është sistem që përputhet me natyrën e jetës njerëzore.4 
Sistemi politik që grafullon nga Kurani dhe Suneti nuk është iluzion, ashtu siç 
mendon Perëndimi, por është i fuqishëm me natyrë të qartë dhe na përcakton 
rregullat e metodës politike që mund të aplikohen në çdo kohë dhe në çdo vend, 
varësisht nga rrethanat e jetës njerëzore. Meqë qëllimi i kësaj metode politike ka 
qenë praktike për çdo kohë dhe për çdo vend, vërejmë se parimet të tilla janë të 
përgjithshme e jo parciale.

Islami dhe laicizmi

Në vështrim të parë laicizmi duket si rrugë e saktë dhe synim i drejtë e ai që 
refuzon të jetojë një jetë të mbështetur në parimet e shkencës së vërtetë është naiv 
ose i marrë. Kush refuzon parimin që i fton njerëzit të mbështeten në shkencë 
për një jetë të përparuar e të ndritshme dhe shoqëri të lumtur e të pastër është 
injorant dhe regresiv.5 E vërteta është se definicioni që Perëndimi ia ofroi popullit 
musliman për të fituar simpatinë e tyre kishte të bëjë me natyrën e muslimanëve 
dhe dashurinë e tyre ndaj shkencës nën influencën e fesë së tyre, kujdesin ndaj saj 
dhe përparimin e aplikimin e saj. Ky definicion nuk është i saktë ngase pranon 
vetëm “intelektin” si burim të njohurive dhe i refuzon kategorikisht të gjitha 
burimet tjera, sidomos burimin e “vahjit” (shpalljes), të cilin e mbështesin fetë e 
shpallura (qiellore) në mënyra të ndryshme. Pra, shkenca laike është faktor shumë 
i rëndësishëm në shoqërinë që refuzon fenë ose metodën hyjnore në jetë.6

Islami ka ndikuar në shpirtra ashtu siç e gjallëron pranvera jetën, i ka ndryshuar 
besimet, drejtimet dhe qëndrimet e tyre ndaj gjithësisë, natyrës dhe jetës, i ka 
drejtuar sjelljet e tyre kah e mira, e vërteta, bukuria dhe i ka bartur nga errësira 
në dritë, nga amoraliteti në një jetë të disiplinuar dhe i ka shndërruar në mësues 
të botës, udhëheqës të rruzullit tokësor dhe zotërinj të ekzistencës. Islami është 
bërë lëvizje e shkencës dhe e jetës dhe kështu bota sheh çudira, ngase e kemi 
mësuar injorantin, e kemi ngritur të nënçmuarin, e kemi ndihmuar invalidin, e 
kemi shëruar të sëmurin, e kemi udhëzuar të humburin, i kemi drejtuar të luhaturit 
dhe njerëzve ju kemi dhënë paqen, stabilitetin e respektin, i kemi ushqyer dhuntitë 
e njerëzve të përparojnë, të hulumtojnë gjithësinë, të ecin me dritën e shkencës dhe 
ta adhurojnë Zotin. Botës i ofruam liri të plotë e mbikëqyrje, ngase nënshtrimi i 

4 Enver El-Xhundij, El-Islam vel medhahibul-heddameti, f. 153, El-Mektebul-hadith, Kajro, 
1985.
5 Imadud-din Habil, Tehafutul-ilmanijje, f. 26.
6 Po aty, f. 37.
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takon vetëm Allahut të Madhëruar, që është Krijues i kësaj gjithësie.7

Kur shkenca korri sukses kundër Kishës dhe kur e izoloi atë nga bota e 
qytetërimit, dijetarët e perëndimit morën guxim që ta përqafojnë shkencën e jo 
fenë dhe të kundërshtojnë çdo fe e çdo besim sepse mendonin që shkenca nuk 
mund të krahasohet me asnjë fe. Perëndimi dëshiron që edhe Islami të humbë ashtu 
siç e humbi Kisha konfliktin me ato. Këta të humbur që u mahnitën nga qytetërimi 
perëndimor e ndihmuan me sukses elitën e intelektualëve muslimanë, dhe kështu, 
disa prej tyre filluan të deklarojnë se Islami s’mund të ecë me progresin modern dhe 
filluan ta sulmojnë atë, madje e konsideronin si faktor të regresit dhe të injorancës 
së muslimanëve dhe të largimit të tyre nga qytetërimi dhe përparimi.

Nuk ka dyshim se këta nuk e njohin Islamin, ngase Islami është feja e vetme që 
qëndron krah për krah me shkencën dhe nuk e refuzon apo nuk e kundërshton atë. 
Të gjitha faktet dhe argumentet vërtetojnë qartazi se Islami është fe e shkencës, fe e 
qytetërimit dhe e progresit. Mjafton të kujtojmë ajetin e parë të Kuranit Famëlartë, 
me të cilin udhëzohet qartë Pejgamberi a.s. që të lexojë, sepse s’dinte të lexojë. Ai 
e thërret të mësojë, të shkruajë me penë dhe a ka ndonjë respekt më të madhe ndaj 
shkencës se këto ajete?

“Lexo, në emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë)”.8

“Betohem në penën e në atë që e shkruajnë”.9

Feja e udhëzon njeriun që t’i hulumtojë të vërtetat dhe rregullat që ka vendosur 
Zoti në tokë për dobitë e tij, dhe për ta falënderuar Zotin për udhëzimin, dhe në 
këtë mënyrë feja gjithmonë lidhet me shkencën pa kurrfarë ndarje në mes tyre 
me qëllime, mjete e synime. Thënia se feja e kundërshton shkencën ose shkenca 
mohon fenë është e trilluar dhe mashtrim pa ndonjë bazë historike, racionale 
apo tradicionale, madje qëllimi i kësaj thënie është që ne muslimanët të humbim 
njërën e të hutohemi. Për fat të keq, shumë popuj muslimanë përfshirë këtu edhe 
shqiptarët kanë rënë në kurthin e historisë bashkëkohore dhe nëpërmjet kësaj 
forme Perëndimi luan me ta. Rreziku është i njëjtë, qoftë në thënien se feja refuzon 
shkencën, ose në thënien se shkenca refuzon fenë, ngase asnjëra prej këtyre dy 
thënieve nuk ka mbështetje në Kuranin dhe Sunetin e Pejgamberit, as në praktikën 
e  pasardhësve që ndoqën rrugën e tij.10

Konflikti ndërmjet shkencës dhe fesë në Evropë, i cili shkaktoi shumë viktima 
tek dijetarët e mëdhenj dhe mendimtarët e lirë e që i dogji librat, ka krijuar këtë 
fryt të hidhur që helmon qytetërimin bashkëkohor dhe këtë sterilitet që i ka kapluar 
njerëzit me shkencën moderne, dhe për këtë shkak ndarja në mes fesë dhe shkencës 
është gabim i madh dhe rrezik i hatashëm. S’është e logjikshme të largohet feja 
nga shkenca, intelekti nga zemra, mendja nga instinkti, shqisat nga shpirti dhe 
energjia nga lëvizja.

7 Dr. Muhamed Reshad Dehmesh, El-fiksul-marksij fil-Islam, f. 107.
8 Alek, 1.
9 Kalem, 1.
10 Dr. Imadud-din Halil, Tehaful-ilmanijje, f. 25.
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Asgjë nga kjo nuk ka ndodhur në Islam, as nga aspekti i tij si fe, as si sheriat, 
e as si moral dhe vlerë, përkundrazi Feja Islame e ka përkrahur shkencën, e ka 
frymëzuar me dritë rrëfyese dhe e ka determinuar për punë të mira, qoftë si mjet 
apo qëllim, si metodë apo si sjellje, si ide apo si vepër, ngase feja është inspirim 
nga Zoti dhe se intelekti është dhuratë e Zotit të Madhëruar dhe për këtë shkak 
besimtari nuk është i sëmurë nga sëmundjet psikike, nuk vuan nga depresioni 
nervor dhe nuk i sheh të ndarë shkencën në një anë dhe fenë në anën tjetër. Feja 
nuk mund të ndahet, as nga jeta shoqërore ngase feja ka ardhur për rregullimin dhe 
sistematizimin e marrëdhënieve shoqërore, rregullimin dhe lidhjen e njeriut me 
vëllain e vet njeri dhe me shoqërinë, bile edhe me tërë njerëzinë e gjithësinë.

Po ashtu nuk mund të ndahet feja nga ligji dhe legjislatura, ngase feja përmban 
lidhje për rregullimet e jetës individuale dhe shoqërore me çështjet e lejuara dhe të 
ndaluara dhe me obligimin ndaj urdhrave të Allahut të Madhëruar.

Pra, në qoftë se dëshirojmë t’i rezistojmë laicizmit dhe t’i bindim ithtarët, 
simpatizantët dhe përkrahësit e tij, që punojnë e veprojnë në takimet e tyre, në 
klubet e tyre për ta treguar sa më atraktiv dhe sa më të kapshëm, pra, nëse dëshirojnë 
t’i bindim për pavlefshmërinë dhe për realitetin e tij, atëherë duhet të bëjmë një 
krahasim në mes parimeve të tij dhe parimeve të Islamit. Po, duhet që njerëzve t’ua 
zbulojmë fshehtësitë e laicizmit, që është përhapur në Evropë dhe që i ka mbuluar 
njerëzit me mbulesën e tij të zezë, duke shkaktuar sëmundje psikofizike, thellim 
në botën e epsheve, përçarje familjare, si dhe duke e shndërruar materien në zot të 
adhuruar, duke i shkatërruar parimet e larta të moralit dhe duke e zhdukur qetësinë 
e shpirtit e të zemrës së evropianit. Përhapja e laicizmit në Evropë ka shkaktuar 
që materia të bëhet gjithçka në jetën evropiane. Unë mendoj se materializmi dhe 
sistemi i laicizmit nuk janë në favor të jetës së individit, të shoqërisë dhe të jetës 
së njerëzve në përgjithësi. Ky fenomen e ka mbuluar çdo gjë në jetë me pëlhurën 
e tij të zezë dhe i ka ndryshuar të gjitha parimet e vlerat. Ai ka devijuar besimin, 
shkencën, moralin dhe ekonominë, dhe për këtë shkak për ne është një shkatërrim 
religjioz, moral, shkencor dhe ekonomik. Muslimani nuk vuan nga copëtimi i 
shpirtit, ngase Islami kërkon prej tij që të mendojë për botën tjetër pa e harruar 
pjesën e vet në këtë botë.11 Islami e frymëzon njeriun që të jetë i pavarur në këtë 
botë dhe në botën tjetër dhe në këtë mënyrë e mbron që të mos copëtohet, ashtu 
siç e copëtojnë fetë e tjera në mes trupit dhe shpirtit. Njeriu që beson në Islam, 
merr nga feja atë që ka nevojë pa u distancuar nga nevojat e tij për shkencë dhe 
qytetërim, si dhe nga ballafaqimi i tyre me problemet e kohës.12

Shqiptarët dhe laicizmi

Mbështetur në thëniet e një orientalisti të njohur, xhonturqit kanë qenë pionierët 
e ideve laike-afetare, duke kundërshtuar parimet e mëparshme tradicionale dhe 
11 Akkad, El-Islam fil-karnil-ishrin, f. 36, 1954.
12 Akkad, El-felsefetul-kur’anijjeti, f. 7, 1966.
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duke këmbëngulur në mënyrë të vazhdueshme në ndarjen e fesë nga shteti. Ata 
po ashtu e konsideronin konsumimin e alkoolit dhe ngrënien e mishit të derrit 
si krenari dhe burrëri.13 Lëvizjet e para që ndihmonin konceptin laik afetar kanë 
filluar pas shpalljes së reformave të Tanzimatit (1839). Këto ndryshime që po 
përjetonte sistemi osman drejt modernizimit dhe uesternizimit kanë ndikuar aq 
shumë, saqë krijuan mosmarrëveshje të thella dhe grindje të ashpra në mes shtetit 
dhe fesë.14 Këto kundërshtime janë reflektuar edhe në viset shqiptare.

Shkëputja nga shteti osman dhe formimi i shtetit të pavarur shqiptar (1912) 
nënkuptonte afrimin drejt sistemit politik dhe ekonomik të Evropës Perëndimore, 
drejtimi i syve kah Perëndimi përparimtar15 dhe zbehje të frymës fetare që deri 
në atë kohë kishte qenë element mbizotërues në shoqërinë e re, që po përjetonte 
dhimbjet e lindjes në të gjitha sferat e jetës, si në ekonomi, politikë etj.

Në këtë kontekst vërehej qartë një krizë lidhur me perceptimin e çështjes së 
fesë dhe pozicionit të saj në rrethana krejtësisht të reja. Shteti shqiptar, si çdo 
subjekt politik madhor, natyrisht që ka marrë edhe qëndrimin e vet konkret në 
lidhje me fenë dhe pozitën e saj në jetën publike. Ky qëndrim i shtetit ndaj fesë ka 
nënkuptuar laicizmin, apo krijimin e elementit fetar në margjinat e jetës shoqërore, 
në një pozitë ku zëri i saj do të dëgjohej shumë pak ose hiç.

Laicizmi tek shqiptarët

Laicizmi me plot kuptimin e fjalës te shqiptarët është përhapur në shekullin 
XX. Në realitet sinjalet e laicizmit hasen qysh në themelet e Shqipërisë moderne 
në qeverinë e Ismail Qemalit dhe më tej në mbretërimin e shkurtër të Vidit, me 
Kongresin e Lushnjes, administratën e Zogut e deri në vitet gjashtëdhjetë. Laiciteti 
ka marrë hov pikërisht duke zvogëluar ndikimin e feve. Elitat intelektuale kanë 
zhvilluar idenë e epërsisë së interesit kombëtar (nacionalizmi dhe etnocentrizmi), 
i cili sipas tyre kërkon “mënjanimin në plan të dytë apo margjinalizimin e interesit 
fetar”. Ideja e patriotizmit kërkonte braktisjen dhe lënien pas dore të praktikës 
fetare. Kjo ide është përsëritur në versione të ndryshme në diskurset e elitave 
politike e intelektuale të shqiptarëve post-otomanë.16

Së pari, ndalohet zyrtarisht poligamia, largohet nga përdorimi shkrimi arab 
dhe ndërmerret iniciativa e deputetëve muslimanë të parlamentit shqiptar, që gratë 
muslimane të fillojnë të jetojnë një jetë shoqërore si ato të Perëndimit.

Dijetarët muslimanë shqiptarë me në krye H. Vehbi Dibrën e kuptuan këtë 
sfidë dhe shpejtuan të marrin masa për t’iu adaptuar kushteve të reja të krijuara. Ai 
reformoi medresetë, miratoi pjesëmarrjen e gruas muslimane në jetën shoqërore, 
13 Ÿümni Sezen, Türk toplomunanun laiklik anlayisi, M. Ü, IFAF, Stamboll 1993, fq. 36.
14 Me ardhjen e xhonturqve në pushtet fillon periudha e nacionalizmit të vrazhdë dhe e nënçmimit të fesë 
duke propaganduar qytetërimin perëndimor.
15 Roberto Moroco dela Roka, Kombi dhe feja në Shqipëri, Shtëpia Botuese “Elena Gjika”, Ti-
ranë, fq. 41.
16 Muhamedin Kullashi, Përplasjet e identiteteve, Dukagjini, Pejë 2003, fq. 124.
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duke dekretuar heqjen e perçes, lejoi përdorimin e kapelës, organizoi shtypin fetar 
etj. Ky fakt tregon se procesi i modernizimit të shoqërisë shqiptare nuk ka qenë 
punë e hëpërhëshme, por një proces që ka zgjatur një kohë të konsiderueshme dhe 
shteti në këto ndryshime nuk ka shpejtuar. Kjo mund të ketë ndodhur për dy arsye: 
rrënjëzimi i thellë i bindjeve fetare në popullatën muslimane dhe kujdesi i shtetit 
që të mos ballafaqohet drejtpërsëdrejti me masat e gjëra popullore dhe mënyrën 
tradicionale të jetesës sipas parimeve bazë të sistemit.

Një dimension tjetër i laicizmit është edhe distancimi i shtetit nga elementi 
fetar dhe vendosmëria për ta kontrolluar fenë. Kushtetuta e parë shqiptare e vitit 
1920 kishte shpallur se nuk ekzistonte fe zyrtare, si dhe ndarjen ndërmjet shtetit 
dhe fesë në kuadër të lirisë fetare që njihej për të gjithë shtetasit. Shtetasit shqiptarë 
nuk do t’i nënshtroheshin më asnjë legjislacioni kanonik-fetar, veçse me dëshirë, 
por duke iu bindur ligjeve të shtetit. Xhamitë, manastiret, teqet, kishat, shoqatat e 
besimtarëve dhe institucionet fetare bëheshin persona të thjeshtë juridikë përpara 
ligjit. Hoxhallarët dhe priftërinjtë duhej të merrnin leje nga shteti për t’i ushtruar 
funksionet e tyre, pavarësisht se cilit besim i përkasin. Bashkësitë fetare shqiptare 
me qendrat e tjera fetare mund të kishin vetëm lidhje të një karakteri thjeshtë 
shpirtëror. Kjo vërehet më së miri në kushtetutën e shtetit shqiptar të aprovuar më 
13 dhjetor 1928 në të cilën thuhet se “shteti shqiptar nuk ka fe zyrtare. Të gjitha 
besimet dhe fetë respektohen si dhe garantohet ushtrimi i lirë i tyre. Feja në asnjë 
mënyrë nuk mund të shërbejë si ndalesë ose pengesë juridike. Feja dhe besimet 
në asnjë mënyrë nuk mund të përdoren për realizimin e synimeve politike”. Pra, 
këto paragrafë të kushtetutës shqiptare ishin tipike për vendet euro-perëndimore, 
që historikisht kanë qenë forcë motorike e lëvizjes laike. Në këtë kohë janë bërë 
përpjekje të jashtëzakonshme për ndryshime në trungun e parimeve fetare kështu 
që qeveria shqiptare ka kërkuar të fusë edhe në liturgji (namaz) gjuhën shqipe, 
gjë që nuk u pranua asnjëherë nga vetë shqiptarët muslimanë. Sot e kësaj dite 
shqiptarët e falin namazin si të gjithë muslimanët e botës dhe kështu përpjekjet të 
tilla për ndryshime rrënjësore në trungun fetar shkuan bosh.

  Sistemi komunist në luftën e ashpër kundër fesë përdori metoda e forma të 
ndryshme varësisht nga kushtet historike dhe nga etapat e ndërtimit të sistemit 
politik monist. Në vitet e para pas çlirimit të vendit nga fashizmi nuk u ndërmor 
asnjë hap kategorik për ndalimin e fesë ngase një hap i tillë i nxituar do të 
shkaktonte pakënaqësi në radhët e besimtarëve muslimanë, për këtë arsye edhe 
u aplikua një politikë e moderuar ndaj këtij problemi që mbështetej në parimin, 
se në lidhje me shtetin feja do të ishte çështje private, gjë që do të thoshte, se as 
feja nuk do të përzihej në punët e shtetit, as shteti nuk do të përzihej në punët 
e brendshme të fesë. Komuniteti musliman dhe besimtarët bënin përpjekje për 
riorganizimin e jetës fetare pas lëkundjeve që solli lufta në një ambient paqeje 
dhe krahas orvatjeve të tilla, shteti i ri që po institucionalizohej lejonte të drejtën 
dhe lirinë e veprimtarisë fetare, por në të njëjtën kohë garantonte edhe të drejtën 
e propagandës ateiste antifetare, nxiste çdo shtetas në përshtatje me botëkuptimin 
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e tij dhe çdo organizatë shoqërore në përputhje me programin e vet të zhvillonte 
lirisht fushatë kundër fesë. Krahas ndarjes nga shteti u bë edhe ndarja e shkollës 
nga feja.17 

Në kushtet e vendosjes dhe të konsolidimit të këtij sistemi feja islame ashtu 
sikurse i gjithë sistemi i fesë në përgjithësi pësoi goditje të njëpasnjëshme, të 
cilat fillimisht e dobësuan dhe më pas e ndaluan ushtrimin e ligjshëm të saj. Pra, 
shqiptarët e pasluftës u përcaktuan për një politikë laike. Liria relative në jetësimin 
e fesë nuk zgjati më shumë, sepse më vonë u mor një qëndrim i ashpër, jo-tolerant, 
madje luftë ndaj çdo gjëje që lidhej me fenë dhe me shpirtëroren.

Shteti shqiptar i periudhës demokratike ka zgjedhur kursin e demokracisë 
të avancuar perëndimore dhe në këtë kontekst i ka rregulluar edhe raportet me 
institucionet fetare. Në nenin 24 të Kushtetutës të vitit 1998 të Shqipërisë thuhet:

Liria e ndërgjegjes dhe e fesë është e garantuar.1. 
Secili është i lirë të zgjedhë ose të ndryshojë fenë ose bindjet si dhe 2. 

t’i shfaqë ato individualisht ose kolektivisht në publik ose në jetën private, 
nëpërmjet kultit, arsimimit, praktikave ose kryerjes së riteve.

Askush nuk mund të detyrohet ose të ndalohet të marrë pjesë në 3. 
një bashkësi fetare ose në praktikat e saj, si dhe të bëjë publike bindjet ose 
besimin e tij.18

Periudha e pluralizmit politik të Shqipërisë shënon edhe ringjalljen e medreseve 
të dikurshme, të cilat gëzojnë statusin e shkollave të mesme private në punët e 
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë. Diploma e këtyre shkollave pranohet nga të 
gjitha institucionet e arsimit sipëror në Shqipëri. Çështje në vete që i preokupon 
bashkësitë fetare është edhe ajo e kthimit të pronave të uzurpuara nga shteti në 
kohën e monizmit.

Laiciteti i skajshëm i Shqipërisë vërehet edhe në faktin se gjatë regjistrimit të 
popullatës, në dokumentacionin regjistrues nuk ekziston fare grafi për përkatësinë 
fetare, gjë të cilën e shohim absurde, sepse edhe shtetet që konsiderohen bazë e 
laicizmit, nuk e pengojnë shprehjen e përkatësisë fetare të qytetarëve të vet. Kjo 
ngjyrë laike vërehet edhe në varrimin e muslimanëve me ithtarët e feve tjera në 
varreza të përbashkëta.

Edhe në Jugosllavinë socialiste, në viset ku jetonin shqiptarët muslimanë 
bashkësitë fetare kanë pasur status të veçantë. Ato kanë qenë të ndara nga shteti. 
Me proklamimin e ndarjes së fesë prej shtetit, bashkësive fetare u është dhënë 
autonomi e brendshme, e cila përbëhej prej organizimit të pavarur të brendshëm, 
në mënyrën e organizimit të ritualeve fetare, të politikës së kuadrove, marrëdhëniet 
mes organit dhe punëtorit dhe të punëve pronësore.19 Njëkohësisht qytetarëve iu 
17 Ramiz Zekaj, Zhvillimi i kulturës islame të shqiptarëve gjatë shek. XX, Instituti Shqiptar i Men-
dimit dhe i Qytetërimit Islamik, Tiranë 1997, fq. 42, 44, 45.
18 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 1998.
19 Zbirka propisa Islamske Zajednice i državnih propisa koji se primnjenjuju u radu Islamse Za-
jednice Starješinstvo islamske Zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, Sarajevë, 
1982, Hyrja.
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është garantuar liria fetare, bashkimi me bashkësitë fetare dhe veprimtaria e lirë e 
këtyre bashkësive brenda kufijve ligjore. Bashkësitë fetare kanë pasur autonomi 
të caktuar në organizimin e jetës fetare. Ndarja e bashkësive fetare prej shtetit dhe 
shpallja e fesë si çështje private e qytetarëve, domosdo është shprehur edhe në 
çështjen e vlefshmërisë së të drejtave fetare. Shpallja e fesë për çështje private të 
individit ka nënkuptuar se dispozitat fetare më tutje nuk do të kenë sanksion juridik 
dhe se individi për shkak të përkatësisë së tij fetare nuk mund t’i nënshtrohet ndonjë 
të drejte të veçantë (fetare). Është shpallur parimi i vlefshmërisë së të drejtave të 
barabarta për të gjithë qytetarët, pra, e drejta laike zyrtare shtetërore. Gjatë kësaj 
periudhe normat e sheriatit kanë vazhduar të jetojnë vetëm në vetëdijen dhe sjelljen 
e besimtarëve. Dispozitat e sheriatit vazhdojnë të praktikohen në pikëpamje të 
normave të moralit fetar dhe zakoneve të pjesëtarëve të Islamit (martesa, mehri, 
themelimi i vakëfit etj.). Sfera e adhurimit ka vazhduar të ketë fuqi obliguese për 
ithtarët e Islamit, jo si norma juridike, por si norma fetare.

Sado që përshkrimi i rrafshit të raportit juridik të shtetit me fenë flet për një 
qëndrim të matur të shtetit lidhur me dukurinë e fesë, realiteti flet për një fotografi 
tepër të ndryshme nga ajo e letrës. Duke u nisur nga parimet marksiste u zhvillua 
një luftë e rreptë kundër fesë, e cila ishte shpallur si mjet për vënien e masave 
(popullit) në gjumë. Kjo luftë zhvillohej kundër këtij elementi të shfrytëzimit 
shpirtëror. Në kohën e draprit dhe të çekanit pretendohej se përparimi i shoqërisë 
është i pamundur, nëse nuk zhduket institucioni i fesë.

Edhe përskaj të gjitha këtyre të drejtave të njohura në mënyrë zyrtare, në 
kohën e monizmit institucionet që përfaqësonin fenë, paria fetare dhe besimtarët 
në përgjithësi kanë qenë të shtypur dhe të kontrolluar. Shteti herë pas herë e ka 
kundërshtuar mësim-besimin duke i mbyllur mektebet dhe duke bërë propagandë 
antifetare me sulme nëpër media ndaj thirrësit në fe (hoxhallarët), duke i marrë 
në biseda informative dhe duke i provokuar në mënyra të ndryshme. Nëpër 
institucionet arsimore të ciklit të ulët dhe të mesëm është aplikuar presioni mbi 
mësimdhënësit që t’ua prishin agjërimin nxënësve. Kohe pas kohe përparimit 
të fesë i janë ngritur pengesa nëpërmjet botimeve dhe medieve, duke i burgosur 
njerëzit me peshë të fesë, duke i rrënuar tempujt fetarë, duke i nacionalizuar tokat 
dhe pronat e vakëfeve dhe pronat kishtare etj. Në fakt, më tepër të margjinalizuar 
kanë qenë muslimanët gjegjësisht myslimanet shqiptarë krahas muslimanëve të 
tjerë që jetonin në këtë shtet dhe mbetën jetime të sistemit.

EPILOGU

Sipas të dhënave historike dhe objektive laicizmi është paraqitur në Evropë 
dhe e ka shkatërruar jetën e përditshme të evropianëve, e ka destabilizuar lumturinë 
e tyre, i ka zhvlerësuar vlerat e larta dhe parimet e vlefshme e fisnike të moralit 
ideal dhe ka përhapur materializmin, shfrenimin dhe lakuriqësinë. Pra, laicizmi i 
ka zhdukur mësimet tolerante të fesë dhe të besimit të vërtetë, që është shpallur 
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nga qielli dhe që mbështetet në monoteizmin e Krijuesit të Madhëruar. Kur është 
bindur Evropa, se laicizmi ka shkatërruar sjelljen njerëzore, atëherë është kthyer 
kah bota Islame për ta eksportuar atje, jo nga dashuria ndaj kësaj bote dhe nga 
kujdesi ndaj gjendjes së saj, por për ta destabilizuar sigurinë, qetësinë dhe moralin 
si dhe për ta përhapur amoralitetin dhe shfrenimin në mesin e muslimanëve.

Islami kundërshton çdo parim të laicizmit ngase është sistem hyjnor, që ka si 
qëllim lumturinë e individit dhe shoqërisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Islami 
nuk lufton shkencën, por ishte sistemi kishtar ai që e luftonte, madje ajeti i parë 
kuranor na fton në shkencë.

Për shkak të laicizmit, njeriu evropian është shndërruar në materialist dhe për 
hir të një materializmi të tillë, ai është në gjendje të mohojë të gjitha vlerat dhe t’i 
arsyetojë të gjitha mjetet për t’ia arritur qëllimit. Intelekti që është formuar nga 
ngrohtësia e besimit është zhdukur dhe tronditja psikike është bërë karakteristikë 
e kohës.

Laicizmi ka ndikuar në një mënyrë apo tjetër në shoqëritë islame në Ballkan, 
dhe në vendet e tjera që jetojnë nën flamurin islam, dhe për këtë shkak gjejmë 
devijime të moralit dhe idealeve të larta, të cilat një herë e një kohë e bashkonin 
tërë umetin islam.

Parimet, metodat, mësimet dhe sistemi hyjnor i Islamit konfirmojnë se Islami 
është fe e vërtetë, që duhet të udhëheqë umetin islam kudo që është, si dhe t’u 
tregojë njerëzve origjinalitetin e tolerancën e tij. Islami ka ardhur për t’i nxjerrë 
njerëzit nga adhurimi i djajve, t’i udhëzojë tek adhurimi i Zotit një, t’i drejtojë tek 
Zoti i tyre dhe nga vetvetja, ta aplikojnë në jetë, ta përhapin, t’i nxitë njerëzit që t’i 
mësojnë parimet e tij dhe në të njëjtën kohë të punojnë sipas tyre. 

Ata që orvaten të përhapin idetë laike dhe t’i obligojnë njerëzit t’i pranojnë 
parimet e laicizmit gabojnë shumë dhe e marrin në qafë popullin e vet e vetveten, 
ngase qëllimi i tyre është vetëm të fitojnë para. Ata nuk i njohin parimet qytetëruese 
të fesë së tyre dhe ata duhet që sa më shpejt të kthehen në parimet e larta të Islamit, 
të jetojnë sipas Kuranit dhe të aplikojnë mësimet e tij, që umetit t’i rikthehet 
autoriteti i vet përsëri, madje ta udhëheqë edhe një herë njerëzinë e t’i kthejë në 
gjirin e tij dhe në rrugën fisnike e progresive.

Të gjitha përpjekjet, kurthet dhe shpenzimet që bëri Evropa për të futur laicizmin 
në vendet islame, gjegjësisht në gjirin e shqiptarëve muslimanë ranë në ujë. Sa i 
takon ndikimit të laicizmit te popullata islame, atë e përqafuan njerëzit me oreksin 
për të zënë poste, ose për të grumbulluar pasuri, e popullata dërmuese muslimane 
sidomos rinia i hodhi poshtë idetë laike dhe mburret me parimet islame.

Pa marrë parasysh presionet që ushtronin shtetet dhe sistemet kundër pakicave 
muslimane në shtetet joislame për ta shkulur Islamin nga rrënjët, muslimanët e 
kanë mbajtur fenë e besimin dhe kanë qëndruar stoikisht përballë presioneve të 
tilla dhe për këtë shkak të gjitha këto orvatje kanë dështuar.

“Ata duan të shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, por Allahu e plotëson 
(e përhap) dritën e vet, edhe pse e urrejnë jobesimtarët”. (SAFF, 8).

 



164

REFIK GËRBESHI 
Kryeimam: Oslo

Islami në diasporën shqiptare 
-Norvegji

Nga Ademi a.s. deri te Muhamedi a.s. misionin  
Islam e karakterizon mësimi hyjnor e më pas nxënësit, 
përkrahësit apo praktikuesit e këtyre mësimeve. Të 
gjithë praktikuesit janë misionarë,por ata që kanë mision  
përhapjen e kulturën e civilizimin e  porositur nga Allahu 
xh.sh.kanë grada.

Pika qëndrore e zgjedhur nga Allahu xh.sh. për 
përfundimin e mësimeve hyjnore ishte Meka reflektim i gjithanshëm i këtij 
civilizimi, bartës të të cilit janë të gjithë njerëzit: shtete popuj, fise e individë, që 
për 15 shekuj e përhapën Islamin në pjesët më të mëdha të rruzullit, edhe kur nuk 
kishin fuqi dominuese, apo u mungonte organizimi i duhur1. Përhapje e Islamit 
është vetë praktikimi: Morali, Pastërtia, namazi, largimi nga alkooli, prostitucioni, 
lojërat e fatit etj., të cilat  bota bashkëkohore po përpiqet së paku t’i kufizojë.

Qytetërimet janë  strehimore, të përkohshme e jo gjithëpërfshirëse, prandaj 
nuk do të duhet  që qytetërimi të kuptohet si i përjetshëm përkundër thelbit që 
ka dhe që flet për përjetësi.2 Dituritë janë pjesë e pandarë e jetës islame dhe e 
përparimit historik të shoqërisë. Sa më lart të ngrihet shoqëria në  shkallën e arsimit, 
aq më i përsosur është besimi. Ky është mezashi i vërtetë i Islamit3. Gjendja e 
këtij civilizimi në disa periudha ka dhënë sinjale dobësimi, por është sikurse dielli 
që herë-herë e zënë retë, por prapë bën dritë, është nga lindja, por ndriçon edhe 
perëndimin. Përhapja e tij ka një të vërtetë shumë të rëndësishme, të cilën e kanë 
fshirë historianët. Është ky realiteti i përhapjes së fesë vetvetiu, pa shpatë e pa 
ushtarë. Ky realitet, nëse s’është  aq i madh, sigurisht është  i barabartë me të 
parin.4 E përqafuan në mënyrë kolektive  persianët që ishin më të ngritur se arabët, 
që e çuan Islamin në Spanjë, që nga viti 711 duke lënë aty faqet me të ndritshme të 
historisë së Mesjetës në Evropë, duke zgjuar ndjenjën e drejtë të Renesancës5.
1 Shih: Thomas Arnold “HISTORIA E PËRHAPJES SË ISLAMIT“, Prishtinë 2004, fq. 18. Si dhe  
Dan Brown „Kodi i da Vinçit“- fq. 63.
2 DIALOGU MES CIVILIZIMEVE, Diskutime nga tribuna ndërkombëtare. Logos A-Shkup, fq. 
14.
3 S. Frashëri „Përpjekja e heronjve në përhapjen e Islamit“, Logos-A, Shkup 2003 fq.13.
4 Po aty, 26.
5 Kur evropianët e mësynë Afrikën jugore mendonin se ata ishin idhujtarë, por u çuditën kur i 
gjetën muslimanë. Arnoldi vep. cit. fq. 127 dhe S. Frashëri, vep.cit. fq. 17.
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Ilirët patën kontakte me Islamin para ardhjes së Osmanllive6, nëpërmjet 
lëvizjeve detare direkt nga arabët tregtarë, por edhe nga Siqilia dhe Italia Jugore7. 
Prandaj faktor i kontakteve të Islamit me shqiptarët nuk është, as përparimi 
i ushtrive, as shkatërrimi i kishave, por përpjekja  e lëvizja e misionarëve  e 
tregtarëve,  të cilët e kanë përhapur atë8. 

Selxhuku me fisin e tij u shpërngul në Buhara (956), ku aty pranon Islamin dhe 
arrijnë të bëhen pushtetarë, që e përhapën Islamin, duke ia kthyer edhe një herë 
lavdinë ushtrisë muslimane9.

Kurse në Rusi njëri nga prijësit e atëhershëm i përzuri hebrejtë duke u tallur, 
por më vonë pas kontaktit me bullgarët e Vollgës, që nga shek. X. sinjalizojnë 
tërheqjen nga besimi pagan, drejt një besimi më të mirë10. Më vonë Bogomilët që 
jetuan në Ballkan ishin ndër fluskat e para islame para Osmanëve, kurse zgjuarsia 
shqiptare bëri hyrjen në Islam edhe pas osmanllive. T. Arnoldi përmend Leskovikun 
si shembull për këtë.11 

Kur Muhamedi a.s. ftonte në Islam tre nga fisnikët i thanë: “Jemi në mes nga 
të gjitha anët dhe arabët do të na shkatërrojnë, persët do të na luftojnë? Muhamedi 
a.s. u ka thënë: “Nuk e përhap fenë askush tjetër më mirë se sa ne që jemi në mes 
të të pafeve.”12

Mësimi hyjnor nga Meka zgjerohet në Gadishullin Arab, duke ndriçuar Azinë, 
pastaj Evropën, Afrikën e Indinë dhe vjen deri tek populli i lashtë autokton i 
Ballkanit, Ilirët. Ky popull me krenari e barti këtë mision, jo vetëm në vendin e vet, 
por shkëndijat e bijve të shqiptarisë në përhapjen e dijes islame njihen edhe jashtë 
tokave  të tyre duke filluar që nga Shemsudin Sami Frashëri në Stamboll, Abdul 
Kadër Arnauti, në Sham Sulejman Gavoçi, Nasirudin Albani, Shuajb Arnauti, M. 
Arnauti etj. në tokat arabe. Gjithashtu në Amerikë vargu i misionarëve islamo-
shqiptarë organizonin jo vetëm vendet për falje, por edhe mësimin e gjuhës shqipe, 
duke u integruar pa asimilim total të popullit. Qendra Shqiptaro Islame e Amerikës 
cilësohet si: Qendra e aktiviteteve, qendra që themeloi një nga shkollat e para të 
shqipes. Ndër ta ishin imamë Isa Hoxha dhe  Imam Vehbi Ismaili13 etj. Kurse 
në Evropën e sotme shqiptarët përmes xhamive, shoqatave e hoxhallarëve ruajnë 
6 Një studiuesi ynë e ka vërejtur mirë këtë fenomen. N. Ibrahimi “Islami në trojet iliro-shqiptarë 
gjatë shekujve“, Prishtinë 2000.
7 Që nga shek IX tregtarët muslimanë të Siqilisë e Andaluzisë kishin  kolonitë e tyre në brigjet e 
Adriatikut. B. Hasanoviq “ILMUDDIN“ Furkan  1999, fq. 275.
8 Po aty, fq. 275
9 Ndërsa në Ballkan, Islami ishte i pranishëm që nga shek 8, 9; turqit e kanë pranuar Islamin pas 
gjysmës së dyte të shek. 9. Arnold, vep.cit. fq. 207.
10  Arnold, vep.cit. fq. 236.
11  T. Arnold vep.cit. 181 dhe 188.
12 Amër Halid “GJURMËVE TË TË DASHURIT TONË“ Furkan, SHkup 2006, fq.180.
13 Kur ishte me studime në Kajro rreth viteve 1940 merr një letër nga babai i tij ”…të këshilloj 
që të mos gabosh e të vish...” Prandaj mbetet atje, më 1949 shkoi në SHBA dhe puna e parë ishte 
gjetja e një lokali për faljen e namazit dhe mësimin e fëmijëve mbi islamin dhe gjuhën shqipe F.L., 
I.D., N.B. “NË KUJTIM TË BREZAVE“, Shkodër 1997, fq. 599.
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identitetin dhe e bartin Islamin, jo vetëm te bashkëkombasit e vet, por edhe ndër 
evropianë, ngase janë urëlidhëse e civilizimeve.

Migruesit ambasadorë të Islamit

Emigrimi i të dërguarve të Allahut xh.sh. dhe pasuesve të tyre është një mënyrë 
e përhapjes së mësimeve islame dhe këta janë ambasadorët e Islamit kudo në 
botë14. Ballafaqimi i  Evropës me alkoolizmin, narkotikët dhe bixhoxin është një 
trend, i cili kohëve të fundit po zvogëlohet, kurse ata nuk ngurrojnë që ta theksojnë 
haptazi, se kjo rënie bëhet  sepse të rinjtë kanë kontakte më shoqërinë muslimane, 
që nuk pijnë fare alkool, pra kanë ndikimin e emigrantëve.

Allahu i Lartësuar shpalli suret Merjem dhe Kehf ndërsa besimtarët po 
përgatiteshin të emigronin në Abisini, që ishte një shtet i drejtë i krishterë, edhe 
kurbetqarët e kanë të nevojshme t’i lexojnë këto sure për të njohur kulturën e vendit, 
që kanë mësyrë për strehim, prandaj paralelja e Abisinisë me mërgimtarët tanë në 
Perëndim është një vizion përsëritës i historisë Islame, edhe pse mërgimtarët tanë 
lanë vendin edhe për arsye tjera.

Fyerja dhe nxirja e Islamit është misioni dhe karriera e disa  grupeve që merren 
me politikë, media e argëtim, por populli dallon nga politika. E nëse mendojmë 
se bota nuk beson se Islami është fe e paqes e mëshirës dhe e sjelljes së butë, 
dhe akuzohet për dhunë e terrorizëm, detyrë e këtyre ambasadorëve është që 
t’i largojnë etiketimet, duke u shoqëruar me njerëz, duke i ndihmuar integrimit 
në vendin ku jetojmë, duke pastruar Islamin nga këto barriera, për të dhënë një 
kontribut mbarënjerëzor.

“Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të 
urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni në Allahun. 
E sikur ithtarët e librit të besonin drejt do të ishte shumë më e mirë për ta. 
Disa prej tyre janë besimtarë, po shumica e tyre janë larg rrugës së Zotit.”15

Nëse nuk kemi marrë terapinë nga ky ajet pason këshilla tjetër hyjnore ku 
thuhet:

“O ju që besuat, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, e ashtu të 
tradhtoni amanetet tuaja, përderisa e dini sa e keqe është kjo.”16  

Mjafton praktikimi i Islamit si pasqyrë për vetveten dhe për të tjerët e nëse nga 
neglizhenca lihen pas dore apo devijohen, Allahu i Lartësuar i zëvendëson me të 
tjerë siç edhe mund të ndodhë. Citojmë nga Kurani:

“Ju zëvendëson me një popull tjetër, Atij nuk i bëhet farë dëmi. Allahu 
është i gjithfuqishëm për çdo gjë.”

Ata që zëvendësojnë (të konvertuarit), duke e pasuruar kulturën e tyre të lartë 
me Islamin janë më të vetëdijshëm dhe rrezet e udhëzimit të tyre reflektohen 

14 Shih Sure Ankebut 46.
15 Sure Ali Imran 110.
16 Sure Enfal 27.
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dukshëm, gjë e vërejtur që nga koha e beduinëve arabë, që pranuan Islamin dhe u 
bënë yje të Islamit.17 Kur isha në Siri pata rastin të takoj shumë nga të konvertuarit 
në Islam si: Aliun nga Britania, Mejremin nga Spanja, Ebu Bekrin nga Amerika, 
Sadikun nga Franca etj18. Kurse në ditët e sotme shumë nga këta të konvertuar 
janë me të vërtetë yje shndritës të Islamit sidomos në Evropë. Përmendim këtu 
Rozhe Garodi, Ket Stivens, Jusuf Estets, duke mos lënë anash edhe shumë artistë e 
sportistë. Kam takuar edhe disa norvegjezë, që kanë hyrë në Islam, si edhe disa nga 
ata që interesohen të dinë më shumë për Islamin, sidomos të rinj përmes nxënësve 
të mi.

Është ndjenjë e papërshkruar të takohesh me ta, por më dhimbsen se shpesh 
bien nën ndikimin e sekteve dhe i frikësohem tundimit të fortë që kanë.

Disa nga këta ambasadorë të Islamit e fshehin Islamin e tyre, por mund të kenë 
vetëm emrin Islam, kurse evropianët ua zbulojnë. Ka raste kur mësuesit u tregojnë 
prindërve shqiptarë, se fëmia e juaj e ka emrin musliman. Ua urojnë bajramin dhe 
u shpjegojnë se për festën e pashkës e  për bajram kanë pushim.

Nga ana tjetër duke filluar që nga xhamitë e nacionaliteteve të ndryshme, 
Islami nuk shpjegohet si tërësi, por është i përzierë me tradita kombëtare, si edhe 
ndarjet sektare e juridike që janë të shumta në botën islame në tërësi. Edhe sa i 
përket shqiptarëve arrij në përefundimin, se diaspora duhet të llogaritet si tërësi, 
jo e ndarë sipas shteteve apo lokacioneve, bile edhe qyteteve e fshatrave, siç është 
në disa shtete evropiane. Në Norvegji ndarja është më e vogël, sidomos në Oslo 
ku bëjnë pjesë shqiptarët e të gjitha trojeve etnike dhe këtë frymë e praktikoj 
gjithëherë në ligjëratat e mia. 

Kur Muhamedi a.s. hyri në Meke si çlirimtar dikush e urdhëroi që ta lëshoi 
Meken dhe pasoi debati mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Ai dha urdhër që 
asnjërin nga muslimanët të mos e zejë perëndimi i diellit brenda në Meke. Këtë e 
bëri ngase Islami kërkon bashkimin e të gjithë njerëzve. Është për të ardhur keq 
tek disa muslimanë, që e konsiderojnë njëri-tjetrin armiq, prandaj nëse merremi 
me aktivitete qoftë edhe me ecje pa u ndalur, nuk bijmë nën ndikimet e atyre që 
merren me shpifje e nxitje urrejtje mes nesh, sidomos përmes sekteve, nganjëherë 
edhe shkollave juridike, madje edhe xhamive.19 S. Frashëri përmend ngecjen e 
përhapjes islame dhe jep si shkak përçarjen: “Çlirimet dhe përhapja e islamit u 
vonuan paksa për shkak të përçarjeve ndërmjet Aliut dhe Muavisë dhe tragjedisë 
së Qerbelasë.”20 

Në një xhami kishin lindur polemika rreth teravive 8 apo 20 rekatë. Njerëzit 
iu drejtuan një dijetari të njohur që kishte shkuar të falet aty. Ai heshti sepse cilado 

17 T. Arnold vep.cit., fq. 56.
18 E kam përjetuar vetë hyrjen në Islam të një suedezi, kurse në qytetet e Kosovës dëgjojmë shpesh 
për konvertimin në Islam të personaliteteve të ndryshme.
19 Ubej ibn Seluli shpifi dhe sahabet kërkuan leje që ta vrasin. Muhamedi a.s. tha: “Jo, se do të 
thonë po vret shokët e vet“. A. Halid, vep.cit. fq. 314.
20 S. Frashëri, vep.cit. fq. 19
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përgjegje që do të jepte do të shkaktonte më shumë përçarje. Në vend të përgjigjes 
ai pyeti: A është teravija farz apo sunet? Sunet i thanë të pranishmit. “Mirëpo 
uniteti i muslimanëve është farz, a duhet ta shkelim farzin për sunet? Për ne do të 
ishte më mirë të falemi në shtëpi, që ta ruajmë unitetin dhe vëllazërin tonë”, dha 
përgjigjen e tij Hasan Bena21. 

Nëse do të punojmë, suksesi nuk do të mungojë, përparësia më e fuqishme është 
lidhja dhe harmonia ndërmjet muslimanëve, bashkimi politik është i vështirë, me 
sektet i pamundur. Por uniteti është detyrë e secilit musliman i cilësdo shkollë22.

Ne duam të integrohemi në Evropë, kurse Evropa në Islam

Pas afër një mijë vitesh civilizimi islam bie dhe ngrihet ai evropian23. Por ky 
civilizim nuk është i përsosur e as për t’u hedhur poshtë e të quhet i errët tërësisht, 
ai është i zhvilluar në aspektin material, por i mungon shpirtërorja, kështu që duke u 
ngjyrosur me civilizimin islam i bëjmë një integrim të duhur shoqërisë njerëzore.

Perëndimi në dy shekujt e fundit është ndarë plotësisht nga çdo gjë që i përket 
fesë, nuk është më përmbajtja e vjetër mesjetare kundër Islamit, përkundrazi është 
një paragjykim për çdo gjë që është fetare. Vështrimi intelektual mbi Islamin është 
më i drejtëpërdrejtë dhe i qetë dhe vizioni popullor lëkundet midis parafytyrimit 
të lindjes madhështore e të mrekullueshme dhe atij të një lindori epshmbjellës e 
mizor, të ashpër e të rrëmbyer, në krye të një vizioni islam fetar, fanatik dhe agresiv. 
Ndërsa vetëdija e ulët e ngatrron lindjen argëtuese me frikë, vetëdija intelektuale e 
edhe ajo politike e elitës interesohet vetëm për Islamin dhe lindjen serioze dhe ka 
një qëndrim më ndryshe, prandaj Islami nuk vlerësohet më si armik i brendshëm 
dhe kryesorë.24 Sipas raporteve të ndryshme nga vendet evropiane vërehet se 
qytetarët evropianë po dëgjojnë çdo ditë gjëra të reja në lidhje me Islamin dhe për 
këtë arsye ata dëshirojnë të thellojnë njohuritë dhe diapazonin e tyre në lidhje me 
këtë fe hyjnore.25

Ka disa shembuj lidhur me orientimin drejt integrimit në Islam: Dhoma e 
Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan pas zgjedhjeve në nëntor 2006 kishte 
ndër  kandidatët fitues edhe Keith Ellison, i cili e kishte pranuar Islamin gjatë 
studimeve universitare dhe për herë të parë në historinë e SHBA-së bëhet betimi 
zyrtar tradicional me një Kuran nga bibloteka e presidentit të tretë të këtij shteti, 
njëri nga etërit themelues të SHBA-ve, Thomas Jefferson. Autoritetet qeveritare 
në qytetin e Atlantës-Nju Xhersi vendosën që festat tradicionale islame të njihen 

21 Hisham Et.Talib“Udhëzues përgatitor për punonjësit islamikë“, Logos A 1998 fq. 253.
22 Sami Frashëri vep.cit. fq. 34.
23 Amër Halid vep.cit fq. 12.
24 Hisham Xhaid “Evropa dhe Islami“, Logos A 2004. fq. 29 Pargjykimet nuk kanë të bëjnë me 
islamin si fe, por me mënyrën e jetës. Po aty fq. 231
25 Kurani famëlartë, është në listën ... në shumicën e vendeve jo-muslimane libri famëlartë Kura-
ni blihet si dhuratë për krishtlindje. Gazeta gjermane FOKUS.
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si ditë pushimi zyrtar në institucionet e arsimit publik. Ndërkohë Austria renditet 
ndër vendet e para evropiane, që e ka njohur zyrtarisht Islamin, ku lejon zhvillimin 
e lëndës së Kulturës Islame, si pjesë e programit mësimor në arsimin publik. Në 
Norvegji edukata fetare zhvillon edhe disa mësime islame, së bashku me mësimet 
e tri besimeve më të mëdha26. Sipas artikullit në The New York Sun pritet miratimi 
i qeverisë angleze për ndërtimin e xhamisë më të madhe në Evropë, e cila do të ketë 
një kapacitet falje për 60 mijë besimtarë. Gjithashtu ushtria angleze ka rezervuar 
vendin e nevojshëm për kryerjen e riteve fetare të ushtarëve muslimanë dhe u 
siguron atyre ushqime, që u lejon feja, i lejon të agjërojnë muajin e Ramazanit dhe 
do të punësohet një Imam.27

Një gjimnaz në Milano të Italisë vendosi të hapë një klasë të veçantë për nxënësit 
muslimanë. Nxënëset muslimane do të marrin pjesë në mësim me shaminë e kokës 
dhe mësimin e ushtrimit fizik do ta zhvillojnë në një orë të veçantë nga nxënësit e 
tjerë, dhe do të ketë pushim zyrtar në shkollat ku gjenden nxënës muslimanë gjatë 
festave të Bajramit.

Në Spanjë jetojnë 1.5 milionë myslimanë, vetëm në Katalonia 800 mijë 
muslimanë  të përbërë nga spanjollë e nacionalitete tjera, që kanë marrë një fushatë 
për ndërtimin e një xhamie të ngjashme me atë të Madridit, kështu edhe pse ka 169 
xhami, numri i tyre është në rritje në Spanjë.

Greqia e ka njohur Islamin që nga viti 210h, ku gjinden afër 300 xhami 
monumentale atje. Qeveria e ka lejuar meremetimin e shumë prej tyre. Në vitin 
2007 Parlamenti grek miratoi projektin për ndërtimin e një xhamie në Athinë, duke 
pranuar kërkesën e bërë nga BE, që nga 1976-ta. Greqia është shteti i vetëm në BE, 
që nuk ka xhami në kryeqytetin e saj.

Gjermania ka mbi 3 milionë muslimanë, 2300 xhami dhe qendra Islame kurse 
ditën e bashkimit më 3 tetor mban manifestimin “XHAMIA E HAPUR”, ku shumë 
gjermanë vizitojnë xhamitë. Vite më parë numri më i madh i të konvertuarve kishte 
të bëjë me femrat, që martoheshin me muslimanë, kurse kohët e fundit vërehet 
një numër mjaft i madh i atyre që kalojnë në Islam për shkak të bindjeve. Sipas 
mendimit të sociologes Monika Vohrab Sahr arsyeja është nevoja për ndryshim. 
“Mes qershorit të vitit 2004\05, rreth 4 mijë gjermanë janë konvertuar, çka do të 
thotë katër herë më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.” Sot në 
Gjermani ka mbi 141 xhami me minare.

Edhe Belgjika ka 450 mijë muslimanë. “Brukseli është qytet me përqindjen më 
të madhe të popullatës, e cila vitet e fundit është konvertuar në Islam, në krahasim 
me qytetet e tjera evropiane. Vitet e fundit mbi 40 mijë belgë konvertohen dhe si 
shkak kryesor i animit nga Feja Islame është se në Islam mes Zotit dhe njeriut nuk 
ka ndërmjetësues, pastërtia e jetës morale nga e cila vuan bota bashkëkohore”28. 

26 Do të ishte e preferuar të konsultohen librat shkollorë për edukatë fetare në Norvegji për futjen 
e kësaj lënde në trojet tona.
27 Sipas gazetës Sunday Times, me burime nga Ministria e Brendshme Angleze.
28 Gazeta belge “Lose Var”.
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Shitja e Kuranit  në Danimarkë është shumëfishuar dhe renditet në listën e 
dhjetë librave më të shitura29. Pas karikaturave nënçmuese ndaj Muhammedit a.s. 
që një gazetë daneze publikoi, një teolog mori përsipër përkthimin e Kuranit në 
gjuhën daneze. Kështu që gjatë festës së Kërshëndellave, Kurani u regjistrua si libri 
i dytë më i shitur në këtë vend. Gjatë tre viteve të fundit mbi 5 mijë danezë janë 
bërë muslimanë. Kurse një grua muslimane kandidoi në zgjedhjet parlamentare në 
Danimarkë dhe do të vazhdojë të mbajë mbulesën.

Në çdo katër veta në botë njëri është musliman, 50 vitet e fundit shtimi i 
muslimanëve ka shkuar në 235%. Islami është feja e dytë për nga numri i 
besimtarëve në: Francë, Britani dhe SHBA30. Krahas numrit të përgjithshëm të 
banorëve në botë në vitin 1996, 26% prej tyre ishin muslimanë. Shtimi vjetor i 
94\95 ishte 6.40% dhe mes viteve 89-98 shtimi më i madh  i muslimanëve ishte në 
Australi 257.01%, pastaj në Evropë 142.32%, kështu që në vitin 2000 parashihej 
se numri i muslimanëve në botë do të arrinte 1.9 miliardë.

Diaspora islamo-shqiptare në Norvegji

Mbretëria Norvegjeze ndodhet në veri të Evropës me një sipërfaqe 324,220 
km katrorë, me popullsi norvegjeze dhe sam, 4.5 milionë banorë. Në vitet ‘90-të 
7% e popullsisë ishin të huaj. Mbi 200 mijë emigrantë nga vende të ndryshme 
me pakistanezë, turq, kurdë, shqiptarë etj., përqindja e të huajve tani  është më e 
madhe.

Pak histori: Në vitin 995 mbreti Olav Tryggvason ndërtoi kishën e parë në 
Norvegji në Moster, dhe filloi konvertimin e norvegjezëve në krishterim, ndërsa në 
vitin 1030 kjo u bë fe shtetërore31. Sot 89%  i përket kishës Evangjelike Luterane, 
e cila mbështetet nga shteti dhe kryekleriku caktohet nga mbreti32. 

Në kuadër të lirisë dhe respektimin e të drejtës për fe, ky vend është i vetmi 
në Evropë dhe me gjerë që financon për Islamin. Formohen  xhamitë dhe shteti 
financon në bazë të anëtarëve, por brengosem se jo vetëm shqiptarët e keqpërdorin 
këtë mirësi, ngase në emër të Islamit financohen e diçka tjetër veprojnë.

Në gazetën e përditshme norvegjeze AFTENPOSTEN, në kryeartikullin “FRA 
GUD TIL ALLAH”- “Prej Zotit tek Allahu”, shkruhet se 800 të rinj norvegjezë gjatë 
ramazanit (2006) janë konvertuar. Në një artikull tjetër “HIJAB BLITT MOTTE” 
“Hixhabi do të bëhet modë” sqaron se: Në spitalin e Oslos prej uniformave të 
motrave infermiere ka edhe hixhab. Pastaj Kompania Ikea për punëtoret muslimane 
ka ofruar uniformën me shami.

Në Norvegji shamia nuk është e ndaluar dhe ende nuk ka pasur kurrfarëë 
debati për të. Ka pasur debat për mbulimin e fytyres e jo për hixhabin normal. 
29 Revista Gjermane FOCUS
30 Nga libri i Statistikave sipas Tomas Arnold cituar në shtojcën  4.
31 Norvegjezët e kanë pranuar me dhunë krishterimin, T. ARNOLD, vep.cit. fq. 23. Nga Konrad 
Maurer, Munchen 1855. Kjo gjë mësohet edhe në shkolla.
32  Suzana Zyrakja “Jetë shqiptare në Norvegji“, Onufri 2005, fq.16.
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Lejohet në shkollë në universitet, vendin e punës, kam shumë nxënëse të reja, 
që ndoshta edhe nuk e kanë borxh hixhabin, por në shkollën norvegjeze shkojnë 
me shami. Xhami ka kudo në spitale, aeroport, bazën e tramvajeve e autobusave 
dhe në universitet, që me rastin e inaugurimit u njoftua edhe në lajmet qendrore 
në televizion e gazeta. Për Bajram u jipet pushim atyre që kanë qenë agjërues, 
si nxënësve e studentëve ashtu edhe punëtorëve, vetëm disave jo, sepse gazda i 
kishte parë se ata nuk agjëronin dhe kur kërkuan pushim u tha: Ju nuk e meritoni 
festën, sepse nuk keni agjëruar si muslimanët e tjerë. Kështu do t’u thotë Allahu 
xh.sh.: “Ju nuk e meritoni xhenetin”.

Po të deklaroheni musliman në fabrikë apo në firmën ku punoni askush nuk  
nënçmohet, përkundrazi sipas një anketimi 64% e norvegjezëve pajtojnë jetesën 
me muslimanë, por normal askush nuk e do njeriun që vetëm quhet musliman.

Nga simpatia që kishin për vendet komuniste Skandinavia e kishte hapur derën 
për shqiptarët që në vitet ‘70-të Kështu që në Norvegji vijnë mërgimtarët e parë 
nga Shqipëria e Maqedonia, fuqi puntore, apo azilkërkues. Nga fillimi i viteve ‘90-
të  llogaritet të kenë ardhur mbi 6 mijë shqiptarë, por rritja vazhdon dhe në vitet 
2000 dyfishohet numri i mërgimtarëve33. 

Shqiptari i parë në Norvegji konsiderohet Hasani nga veriu i Shqipërisë i 
arratisur nga sistemi i diktaturës së asaj kohe, kurse në vitet 80-të fillon fluksi nga 
Kosova,  marksisto-leninistët apo të përndjekurit politikë, që nuk kishin ndonjë 
përgatitje të lartë shkollore, por bindje politike po.34 Me luftën në Kosovë vijnë 
shumë familjarë e fëmijë dhe punohet me zhvillimin e mësimit të gjuhës shqipe 
që prej viteve të  199535. Por aktivitetet e shqiptarëve në Norvegji nuk kanë qenë 
thjesht vetëm  kombëtare, ata punuan edhe në një diapazon më të gjerë kulturor, 
duke themeluar xhaminë shqiptare, që nga vitit 1986. Në Norvegji gjuha amtare e 
nxënësit është e  lejuar me ligj dhe paguhet nga shteti për çdo nacionalitet, por në 
disa rrethe si në Oslo mësimi mbahet me kontribute vetjake. Mbështetja kryesore 
është Xhamia. Shkolla shqipe nuk mbahet me kontributet e prindërve, por punon 
nën ombrellën e xhamisë36. Ringjallja e aktivitetit shqiptar në Oslo mbetet xhamia, 
ku mbahet mësimi në gjuhën shqipe, por edhe për Islamin.

Qendra islame kulturore e shqiptarëve në Norvegji

QIKSHN-ja është njëra prej organizatave më të vjetra dhe më serioze në 
diasporën shqiptare, faktor i rëndësishëm për tri dekada me radhë, për ndihmën 
dhe kontributin e dhënë për vëllezërit e motrat në trojet shqiptare në Ballkan gjatë 
kohëve të krizave, dhe meqenëse ka qenë promotore e aktiviteteve shqiptare në 

33 Bajram Gega “Shkolla shqipe në Norvegji”. Prishtinë 2001.
34 B. Gega, vep.cit., fq. 47.
35 Po aty, fq. 53.
36 Po aty, fq. 53.
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Norvegji ajo ka marrë falënderimet përkatëse37. Vlen të përmendet se QIKSHN-ja 
është gjithëshqiptare pa dallim për prejardhjen e mërgimtarëve shqiptarë. Në fillim 
të viteve 70-të e 80-të muslimanët shqiptarë i kryenin aktivitetet e tyre fetare dhe 
orientoheshin për festat përmes xhamive turke apo edhe nacionaliteteve të tjera, që 
gjendeshin në Norvegji. Në vitin 1986 fillon aktiviteti në një lokal të huazuar nga 
arabët dhe filloi funksionimi i xhamisë shqiptare. Imam i parë ishte ef. Rexhepi 
nga Kërcova38. Kurse Fadil Mustafa një student nga Kajro falte ndonjëherë ndonjë 
vakt apo xhuma. Një grup xhematlish shkuan ne Kopenhagë për të kërkuar ndihmë 
për pavarësimin e xhamisë, por nuk patën sukses. Kryetari i Komunës së Oslos 
një norvegjez e pret mirë grupin e xhematlive duke iu thënë: “Edhe unë lexoj për 
Islamin dhe Kuranin.”, dhe i ndihmon me 6 mijë korona norvegjeze, grumbullohen  
gjithashtu të holla nga shqiptarët dhe në vitin 1988\89 bëhet hapja e Xhamisë së 
pavarur shqiptare.

Në vitin 1989 ndahet xhemati dhe bëhen dy Xhami, por pas një viti 
bashkohen prapë dhe si imam vjen Ejup Selmani nga Tetova. Më pas u themelua 
“Xhenazefondi”, i cili u vu në ndihmë të familjeve shqiptare për përgatitjen dhe 
mbartjen e kufomave për në atdhe.

Zgjerimi i anëtarësisë dhe themelimi i QIKSHN ishte një punë e mundimshme, 
ku kontribut kanë dhënë shumë dashamirës të kulturës islame e shqiptare. Më vonë 
vjen imam Hamzai nga Shkupi për një kohë të shkurtër e pas tij Isak Ibishi, që punoi 
më gjatë, duke vazhduar mësimin islam në shkollën shqipe, meqë në Norvegji kjo 
lëndë mësohet zyrtarisht. Gjithashtu bashkëshortja e M.Isakut filloi aktivitetin me 
femrat një herë në muaj në xhami, duke mbajtur ligjërata dhe mësime islame.

Në këtë qendër u angazhuan edhe Bedri Bashota dhe u hapën tri nëndegë të 
xhamisë në Halden, Dramen dhe Kongsvinger, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, 
kohë kur vinin edhe hoxhë nga vendlindja, duke kryer aktivitetet e tyre fetare me 
ligjërimet që e mrekullonin xhematin.

Aktivitete në xhami kanë kryer edhe Fatih Abdiu në Halden dhe Fatmir Shabani 
në Kongsfinger, këta të dy i vazhdojnë aktivitetet e tyre gjatë Ramazanit dhe faljen 
e bajrameve në xhamitë shqiptare në Norvegji.

Në vitin 2002 blihet një lokal dhe në inagurim marrin pjesë edhe BIK dhe 
BIM. Në vitin 2003 dy xhamitë e Halldenit dhe Dramenit ndahen.

Kryesia e QIKSHN kishte marrë vendim për pranimin e një hoxhe nga 
Maqedonia dhe një nga Kosova, dhe kështu shpallet konkursi, me kontratë pune 
një vit dhe me mundësi vazhdimi.

Pranohet si imam Refik Gërbeshi nga Prishtina, ish-imam i xhamisë së 
Hajvalisë, së bashku me familjen e tij dhe sipas konkursit punësohet si ligjëruese 
fetare edhe bashkëshortja e tij, Fetije Gashi Gërbeshi, studente e FSI-së, e cila 
fillon aktivitetin me femrat çdo të shtunë me ligjërata dhe mësime, duke formuar 

37 S. Zyrakja vep.cit., fq. 11,  si dhe B. Gega vep.cit., fq. 53.
38 Pasi u njoftova për seminarin intervistova dhe bisedova për historikun e xhamisë me xhematin 
pas namazit të drekës me 17.01.08.
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grupin e parë të lexueseve të Kuranit dhe fletushkën për fëmijë “DHURATA”.
Vazhdon mësimi në shkollën shqipe, si më parë, por fillon edhe mësimi intensiv 

islam në oraret e pasdites, kështu që  aktiviteti me fëmijët mundëson vazhdimin e 
kontratës, edhe për një vit.

Në vitin akademik 05\06 vazhdojnë me dendësi të madhe aktivitetet kulturore 
islame, por fatkeqësisht ndërprehet mbajtja e edukates fetare në shkollën shqipe, 
meqë u kufizuan aktivitetet në  lokalet e QIKSHN-së dhe shkolla i mban mësimet 
në një lokal larg qendrës, duke e paguar qiranë dhe udhëtimet e mësuesve Xhamia. 
Ndërsa puna me kursistët fetarë vazhdon nëpër lokale të ndryshme, pesë sosh, edhe 
nëpër shtëpi. Hoxha tjetër nga Maqedonia Erxhan Sadiku për shkaqe familjare nuk 
kishte mundur të vijë me kohë, por vjen në vitin 2006, si fillim në Konsfinger e më 
vonë vendoset në qendër së bashku me bashkëshorten e tij, Asije Sadikun, që të dy 
të diplomuar në FSI-Shkup, duke e shtuar aktivitetin e tyre me xhematin, sidomos 
me të rinjtë.

Ambasadorët e ardhshëm islamo-shqiptarë në Norvegji

Këta janë gjenerata e tretë e bijve dhe bijave të mërgimtarëve. Jo vetëm nga 
shqiptarët dhe jo vetëm në Norvegji, por anembanë Evropës vërehet ndikimi i 
këtyre filizave të Islamit në vendlindjen e tyre, larg vendlindjes së baballarëve dhe 
gjyshërve. Pata fatin të jem mbartës i edukimit të tyre islam, por edhe kombëtar 
duke u përpjekur që t’i zhvesh nga të pavërtetat, jo vetëm për Islamin.

Puna me ta ishte sa kënaqësi shpirtërore, aq edhe e dhimbshme ngase i kishin 
shumë të ngatërruara gjuhën amtare, por edhe bindjet e vërteta për Islamin. Këtë 
që po e them e kam të argumentuar, ngase gjatë mësimeve dhe testeve që u kam 
bërë, kam vërejtur devijimet në kulturë.

GDXH39 “ALBANI” filloi me paraqitjet publike me shfaqjen “DITA E 
MËSUESIT PA MËSUES” për nder të ditës së mësuesit, që organizonte shkolla 
shqipe. Kështu vazhdoi puna edhe vitin  tjetër duke shtuar edhe pika të mësimit më 
nxënësit jashtë qendrës, në lagjet ku banonin shqiptarët.

Gjatë vitit 2005 filloi të dalë fletushka për fëmijë “DHURATA” pastaj 
formohet forumi femror “Integrimi”, kurse në aktivitetet me nxënësit u formuan 
koret e fëmijëve, me të dy gjinitë, si edhe kori i djemve e i vajzave për të rritur, ku 
mbaheshin programe për çdo festë fetare.

U mbajtën garat “FILIZAT E DITURISË”, ku u zgjodh nxënësi më i mirë 
i vitit 05\06. Grupi Letrar dhe Gazetarët e rinj ishin nxënësit, që shkruanin në 
“DHURATA”. Që nga viti 2005 filloi manifestimi ARDHMËRIA E XHAMISË, 
ku përurohen nxënësit, që kanë filluar leximin e Kuranit: më 30.04.2005 kemi 
27 nxënës. Më 03.06.2006 ARDHMËRIA 2 përuroi 41 nx. Në vitin 06\07 vijnë 
dy nënpunësit e përmendur dhe aktivitetet rriten në qendër dhe në pikat jashtë, 

39 Grupi Dramatik i Xhamisë.
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me nxënësit dhe programet e shumta që mbahen. GDXH “Albani” shfaqi “I ka 
zbardhë fytyrën vetes” manifestim për dëshmorët e kombit që u mbajt për herë të 
parë. ARDHMËRIA E XHAMISË  3 përuroi edhe 51nxënës të rinj. Më 03.06.2007 
u bë “Hatmeja e parë e Kuranit“ në Oslo me 32 nxënës.

Viti 07\08 ishte viti i ndryshimeve në punën me nxënësit nga kryesia e re e 
QIKSHN-së. U themelua Këshilli Edukativo-Arsimor i përbërë nga shtatë anëtarë 
me kualifikim të lartë dhe të mesëm. Nxënësit u ndanë në kategori sipas moshës, 
gjinisë dhe dijes që kishin marrë. Formohen 3 klasa 1. Fillestarët. 2. Kurani dhe 
3. Hatmeja.

Megjithë mospajtimet, polemikat, kundërshtimet fillestare puna ka hyrë në 
binarë dhe me të gjitha grupet çdo tre muaj bëhen teste për të verifikuar sa e kanë 
kuptuar lëndën e zhvilluar dhe pas raportit të secilit mësues vazhdohet mësimi me 
planprogramin e përgatitur dhe të miratuar nga të gjithë anëtarët e KEA-së.

Gjatë Ramazanit mbahen programe të ndryshme nga nxënësit dhe te femrat 
çdo natë këndohen Ilahi. Këto ditë jemi duke mbajtur garat e diturisë përmes 
një leksikoni të përgatitur nga Fatmir Shabani. Vlen të përmendet se numri 
i fëmijëve, si edhe i prindërve e shoqërisë së tyre rritet çdo ditë, saqë lokali 
momental nuk ka kapacitetin e duhur për të gjithë. Kurse këta ambasadorë të 
ardhshëm të Islamit përmes kontakteve me shoqërinë në shkollat dhe vendet ku 
jetojnë shpesh kontaktojnë me të rinj, që duan të mësojnë për Islamin, sidomos 
norvegjezë. Planifikojmë të zgjedhim më të dalluarit në mësime për të formuar 
grupin e misionarëve, duke bërë hulumtime rreth literaturës së shumtë islame në 
norvegjishte, apo edhe përkthimin nga gjuhë të tjera. Kemi përkrahjen e plotë nga 
Kryesia e re e QIKSHN-së, si dhe nga xhemati e shpresojmë se në të ardhmen do 
të marshojmë drejt sukseseve.

Në fund fare dua të shtoj: Ekzistojnë edhe dy xhami shqiptare në Norvegji, 
të cilat gjithashtu kanë aktivitete e tyre të ndryshme islamo-shqiptare. Gjithashtu 
ka edhe shumë xhami të nacionaliteteve të tjera, që nuk janë të regjistruara. Në 
vitin 2003 në Norvegji kishte 89 xhami, numri i muslimanëve ishte 27,644, Osloja 
kishte 22 xhami40. Në vitin 2006 numri është  rritur me 30 %, 108,000 muslimanë. 
Kurse Osloja tani ka tri xhami me minare.

Allahu na e mundësoftë mbajtjen me krenari të këtij dini, si dhe përhapjen e tij 
në rrethet ku jetojmë. Allahu na e mundësoftë integrimin e tërësishëm në Islam.

40 Të dhënat janë siguruar nga faqja zyrtare e Islam.no.
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FUAD RAMIQI
Kryetar i Forumit Musliman të Kosovës
                    

Integrimi i shqiptarëve në 
Evropë, imponim apo dëshirë?

Proceset, të cilat e përcjellin fatin e popullit shqiptar 
në kërkimet e tij për një subjektivitet të plotë shtetëror 
fatkeqësisht nuk qenë asnjëherë vendimtare për 
realizimin e një platforme kombëtare të caktuar qysh në 
shekullin e nëntëmbëdhjetë në Lidhjen e Prizrenit. Edhe 
pse historia e hidhur e së kaluarës, i detyronte gjeneratat 
që në momente të caktuara të jenë vigjilentë për vendimet 

e duhura në kohën e duhur, tani jemi dëshmitarë se sot kjo ditë na kthen prapa në 
kohët e kaluara, por me probleme të njëjta. Ajo çka është e përbashkët dhe e njëjtë, 
por edhe e dhimbshme njëkohësisht, është konstatimi se populli qe’ gjithnjë në 
nivelin e duhur, dhe qe’ ai që sakrifikoi gjithçka dhe disa herë për kauzën tonë 
kombëtare, por klasa udhëheqëse –politike ishte ajo, e cila në fund dështoi, lirisht 
mund të them tradhtoi. Pa pasur shumë pretendime që ta përpunoj këtë konstatim, 
prapë mendoj se realiteti i sotëm i popullit shqiptar në tërësi, në të gjitha segmentet 
e jetës e dëshmon më së miri këtë. Dëshmitar i zhvillimeve të gati tri dekadave 
të fundit më bëjnë që të frikësohem, se një gjë e tillë mund të përsëritet prapë. Si 
mund ta shpjegoj ndryshe këtë frikë, pas një vështrimi të shkurtër të zhvillimeve 
të proceseve globale për një rend të ri botëror, kur një pjesë e madhe e botës erdhi 
deri te ndryshimi i një sistemi të egër politiko-shoqëror, të një ideologjie në tërësi, 
pjesë e së cilës ishte edhe populli shqiptar, drejt një sistemi të ri demokratik, siç 
po na mësojnë, si një sistem i përsosur për të gjithë njerëzit në botën e sotme. Deri 
sa ky ndryshim ishte i mirëseardhur për popujt tjerë, të cilët e kishin të zgjidhur 
çështjen e tyre kombëtare qysh para pesë dekadave, për ne ishte vetëm një shpresë 
dhe shans që edhe ne të ngadhënjejmë në këtë moment, që ta zgjidhim disi nën 
ombrellën e demokracisë edhe çështjen kombëtare. Fatkeqësisht u vërejt qysh në 
lëvizjet e para të kësaj ere të re, se në sferën e mbrame mungonte mobilizimi 
dhe uniteti gjithëpërfshirës në synimin final drejt zgjidhjes së vetme e të drejtë të 
çështjes mbarëkombëtare. 

Nëse nuk e marrim parasysh atdhedashurinë e trashëguar, dhe bajraktarizmin 
e ngulitur në ndërdyje, atëherë arsyeja e radhës gjithsesi është edhe ajo se klasa 
udhëheqëse-politike në përgjithësi u mbështet në rastësitë e kohës dhe në faktorët 
e jashtëm ndikues dhe vendimtarë, duke i neglizhuar resurset e veta. Kjo verbëri 
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e lidershipit shqiptar, pa një strategji dhe vizion të qartë edhe një herë rrezikoi 
realizimin e platformës mbarëkombëtare. A mos ndoshta ishte regjimi i egër 
komunist ai, i cili ishte përcaktues, që klasa e sapodalë politike në Shqipëri të 
reflektojë menjëherë, si e bunkerizuar me një monopol kombëtar drejt një ëndrre 
për një shtet më demokratikun në botë. Sigurisht që ka edhe faktorë të tjerë gjithnjë 
të “arsyeshëm”, ama jo bindës për këtë veprim. Ndërkohë populli shqiptar që 
jetonte padrejtësisht jashtë shtetit amë, në përgjithësi në ish-Jugosllavi përpiqej në 
lëvizjet e kahershme me të gjitha mjetet dhe metodat e mundshme, që të shkëputet 
nga robëria shekullore sllave, duke u bazuar në forcën mbështetëse të Shtetit 
Shqiptar, por edhe në të drejtën për subjektivitet të plotë shtetëror dhe kombëtar. 
Mjerisht edhe ky popull nuk kishte ndonjë klasë udhëheqëse-politike të unifikuar, 
me një platformë të përbashkët. Ndërsa të gjithë popujt e ish-Jugosllavisë luftonin 
dhe fituan shtetet e veta, disa edhe pa merita, udhëheqësit shqiptarë bënë të 
njëjtat gabime me ato të së kaluarës. Kështu korpusi shqiptar u nda në disa pjesë. 
Udhëheqja politike në Kosovë u përcaktua që të marrë monopolin mbi të gjithë 
shqiptarët për ta bërë Kosovën shtet, duke i sakrifikuar ata në Mal të Zi, Maqedoni 
e në Preshevë, Medvegjë e Bujanovc, me një qasje të një politike të skaduar të 
rezistencës paqësore, e më vonë të një lufte me një doktrinë luftarake të tejkaluar. 
Kjo qasje jo vetëm që e përçau lidershipin politik dhe popullin e solli në një pozitë 
të mjerueshme, por ajo nuk arriti që të konkretizojë subjektivitetin shtetëror e 
kombëtar. Kështu lufta e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi të plotë u shndërrua 
në një luftë për demokraci dhe liri individuale. Ky realitet na imponon një qasje të 
dyfishtë ndaj popullit shqiptar, atij në Shqipëri dhe atij jashtë saj. Ndërsa Shqipëria 
lufton në rrugën e vet drejt një të ardhme më të ndritshme, popullit shqiptar jashtë 
kufijve i ngelet një luftë e vazhdueshme për t’i realizuar synimet e veta. Mbase 
mund të themi se përpos kohës së sotme dhe sistemit politiko-shoqëror asgjë nuk 
ka ndryshuar në thelb nga vitet ’45 të shekullit të kaluar, edhe pse aktorët janë të 
ndryshëm skenari është i njëjtë. 

Në këtë rast kemi një situatë kur populli shqiptar në Shqipëri orientohet nga 
zhvillimet për interesat e veta me subjektivitet të plotë, kurse ai jashtë kufijve 
lufton për ta fituar këtë subjektivitet. Shtrohet pyetja? A janë barrë, apo favor për 
Shqipërinë shqiptarët jashtë kufijve, dhe në anën tjetër: a është Shqipëria pengesë 
apo favor për shqiptarët jashtë kufijve? Përgjigja do të ishte pa dyshim: vetëm 
favor, me kushtet e një strategjie dhe synimi të përbashkët drejt një shteti të vetëm 
Shqiptar me një popull dhe një territor të vetëm, faktor, garant të vetëm për paqe 
dhe stabilitet të përhershëm. Ndërkohë ndodhemi para një sfide kur popullit 
shqiptar i imponohet edhe një rrezik, në pikëpamje të parë jo edhe aq i dukshëm. 
Ky fenomen mbase po i pëlqen edhe tërë lidershipit shqiptar kudo. Për një Kosovë 
të copëtuar bëhen përpjekjet që nga një popull shqiptar në këtë hapësirë gjeo-
politike të formohen dy kombe: ai shqiptar në Shqipëri dhe ai kosovar në një 
Kosovë të copëtuar dhe pa subjektivitet të plotë. Këtu qëndron edhe problemi 
kryesor, këtu vjen deri te mospërputhja në mes interesave të popullit dhe të klasës 
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politike kombëtare, në mes të kaluarës dhe të ardhmes, në mes të historisë dhe 
realitetit. A nuk ka qenë deri tani populli shqiptar mjaft i dezintegruar, a nuk janë 
të gjithë në luftë për integrime sa më të fuqishme, si vlera të një bote më të lumtur. 
Si mund të integrohet një popull diku tjetër kur është ende i pa-integruar brenda 
vetes. Për çudi! Disa deri dje betoheshin në gjakun e derdhur për një komb, madje 
si të tillë edhe u bënë të “mëdhenj”, disa tjerë që nuk e kanë ndjerë kurrë veten 
si pjesë e kombit u mishëruan me kombe të ndryshme evropiane, për tu bërë të 
“mëdhenj”, sot janë më të zëshëm rreth integrimeve ndërkombëtare dhe  punojnë 
fuqishëm për dezintegrimin e vazhdueshëm kombëtar, mbase për të mirën e popullit. 
Përderisa Shqipëria si shtet edhe mund të integrohet në institucione të ndryshme 
ndërkombëtare, sepse ajo edhe mund t’i plotësojë kushtet shtesë, kjo nuk mund të 
thuhet edhe për Kosovën, e cila nuk plotëson akoma asnjë kusht. Të kujtojmë se 
kushti i parë për integrim diku është të jesh shtet i pranuar ndërkombëtarisht me 
të gjitha të drejtat dhe detyrimet e barabarta, që të përkasin. Kushti i dytë është 
të zhvillosh demokracinë dhe sundimin e ligjit, kushti i tretë është të garantosh 
lëvizjen e lirë, kushti i katërt të garantosh të drejtat e pakicave sipas standardeve të 
përparuara ndërkombëtare, plus kushtet shtesë e në veçanti për popullin shqiptar, 
të padukshëm ai kulturor dhe fetar.

Ngelet që pjesa tjetër e popullit shqiptar të lihet në mëshirën e popujve dhe 
shteteve të tjera, me tendencën drejt asimilimit të vazhdueshëm. Të flitet për këtë 
situatë në të cilën ndodhemi duhet të kemi patjetër parasysh edhe faktorë të tjerë, 
që janë përcaktues për një popull, si ai historik, demografik, kulturor, ekonomik, 
politik, gjeografik etj. Sipas njohurive të hulumtuara deri tani, populli shqiptar është 
i vetmi që e ka ruajtur substancën e vet në Ballkan, si popull i dalluar nga popujt 
e tjerë, duke ju rezistuar të gjitha përpjekjeve të kohëve, që të shndërrohet në një 
popull tjetër. Mirëpo secila kohë ka rëndësinë dhe strategjinë e vet, për popullin 
shqiptar tendencat e armiqve të ndryshëm për ta zhdukur nuk kanë pushuar dhe 
nuk do të pushojnë, nëse do të gjejnë një hapësirë sado të vogël për të depërtuar. 
Të freskëta janë ngjarjet e ’97-ës në Shqipëri, të instaluara dhe të kontrolluara nga 
faktor destruktivë të brendshëm dhe të jashtëm, për ta diskredituar dhe neutralizuar 
Shtetin Shqiptar, si uverturë për luftërat çlirimtare të popullit shqiptar në Kosovë, 
Preshevë, Medvegjë, Bujanovc dhe Maqedoni për të pasur një kontroll dhe dirigjim 
të plotë deri në përfundim, kjo e realizuar sipas skenarëve të tyre. Po pse ishin të 
kontrolluara këto ngjarje. Pse kërkonin një qasje të tillë. Kjo ka të bëjë pikërisht me 
specifikat e popullit shqiptar dhe vlerat që mbart ai me vete. Dhe mu këto specifika 
e vlera ishin dhe janë në shënjestër të atyre që nuk i posedojnë. Nuk mund të 
mos i referohem ngjarjeve në ish-Jugosllavi. Pak a shumë janë bëre vlerësime të 
ndryshme rreth shkaqeve që çuan deri te shpërbërja e saj, pa i përmendur ato të 
njohurat deri më tani, dy faktorë janë vendimtarë për ato zhvillime e që i përkasin 
edhe shqiptarëve. I pari është pa-arsyeshmëria e ekzistimit të një shteti të formuar 
artificialisht si balancë në mes dy blloqeve, pas mbarimit të Luftës së Ftohtë, gjë 
që nuk ka nevojë të zbërthehet kësaj here, dhe arsyeja e dytë, që për popullin 
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shqiptar është shumë më domethënëse është se:
Ekzistimi i një shteti të tillë çfarë ishte dhe nga shkonte, e që në përbërjen e 

vet kishte një popull mysliman në Bosnje dhe një popull shqiptar me mbi 98% 
mysliman në një pjesë të madhe të ish atij shteti. Në të ardhmen e afërt, me një 
natalitet shumë të madh në krahasim me popujt e tjerë, me një pluralizëm politik 
dhe zhvillim të demokracisë ishte rrezik që ai ish-shtet të jetë i përbërë me mbi 50% 
mysliman diku deri në vitin 2020-2025. Këtë e dinin edhe sllavët, por edhe faktorët 
relevantë ndërkombëtarë, për këtë lejuan edhe një gjenocid fizik ndaj myslimanëve 
në Bosnje, me një pajtim të heshtur për përdorimin e kësaj strategjie. 

Kurse tek populli shqiptar përdorën një strategji të kombinuar, atë fizike 
të kontrolluar nga frika e përhapjes së konfliktit jashtë kufijve të atij shteti dhe 
kulturore në vazhdim, të imponuar apo shërbyer. Sigurisht kjo kërkonte mençuri 
dhe vëmendje të veçantë. Kur kemi parasysh se në Shqipëri ndodhën ndryshime 
të vrullshme pas viteve 90, dhe rolin e atëhershëm, por që edhe sot e ka ndikimi 
kulturor nga e gjithë bota e në veçanti nga fqinjët sllavo-ortodoksë po edhe 
romak-katolik, duke i shfrytëzuar të gjitha mjetet dhe mekanizmat për të ndikuar 
në të gjitha poret e shoqërisë të një vendi siç ishte Shqipëria, atëherë ishte e 
domosdoshme, sipas tyre kjo të ndodhë edhe tek populli shqiptar jashtë kufijve të 
Shqipërisë. Kosova ishte në radhë, sepse pozita që ka Kosova si qendër gjeografike 
e myslimanëve në Ballkan, si aortë e gjeo-politikës dhe gjeo-kulturës ballkanike, 
si faktor i pashmangshëm në zhvillimet kulturore në rajon e më gjerë ishte rrezik 
real për reflektimin e Islamit në një territor kompakt në Evropë, e që për euro-
perëndimin ishte e papranueshme. Pa dashur që të mohoja edhe rolin e tyre në 
aspektin humanitar ndaj popullit shqiptar, duhet përmendur se qëllimi fillestar 
ishte që myslimanët në fazën e parë të shpartallohen për të mos pasur lidhje fizike 
në mes vete. Këtë punë e realizuan në mënyrën më brutale në masë të madhe 
serbo-sllavët, kurse në fazën tjetër pason ndikimi kulturor në mesin e Shqiptarëve 
myslimanë, me një ndikim permanent me prezencën fizike të institucioneve dhe 
organizatave të ndryshme ndërkombëtare për të formuar një shoqëri të re, të 
përshtatshme për botën euro-perëndimore. Edhe bota tjetër tashmë ishte përfshirë 
në një atmosferë anti-islame, kështu që kjo dukuri gjeti mbështetje edhe në mesin 
e shqiptarëve kudo në trojet e veta. Botës nuk i mjaftonte që myslimanët kudo në 
botë t’i diskriminonte, persekutonte, fyente, edhe t’i pushkatonte, me arsyetimin 
e një lufte preventive për ruajtjen e paqes botërore, por tentonte që Islamin si fe ta 
fajësonte si burim i së keqes. Ky pushtim kulturor ndaj myslimanëve në tërë botën, 
pati edhe tek shqiptarët si qëllim shkatërrimin e sistemit të vlerave të mirëfillta 
kombëtare e fetare, për të instaluar vlerat e civilizimit të tyre ku dominojnë 
fuqishëm ato më të pabesat, siç janë ato më të theksuara kur: mashtrimin e quajnë 
mendjemprehtësi; shfrenimin- liri; amoralitetin- art, kurse shfrytëzimin ndihmë. 
Filloi edhe gara ndërmjet myslimanëve shqiptarë, se si do të duhet të duket 
myslimani shqiptar.

Disa mbronin qëndrimet se duhet të jetë konservator, kurse disa të tjerë 
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mbronin atë se duhet të jemi të moderuar. Këtyre zërave ju bashkëngjitën edhe 
qarqe të tjera, të cilët përpiqen, që ta paraqesin Islamin vetëm si religjion. Nuk 
mund të pajtohem me asnjë qëndrim të këtyre zërave. Ka vetëm një Islam, mënyrë 
dhe rregullator i jetës së kësaj bote. Sot në mesin e popullit shqiptar me përkatësi 
absolute të besimit Islam, vetëm myslimanët janë të diskriminuar, vetëm ne nuk 
kemi mësim-besimi në sistemin e detyruar arsimor, vetëm ne nuk kemi hapësira të 
mjaftueshme për t’u falur, vetëm ne nuk kemi institucione fetare të respektueshme, 
vetëm ne nuk mundemi ta gëzojmë lirshëm të drejtën e ushtrimit të lirë të besimit, 
vetëm ne nuk jemi të barabartë gjatë arsimimit apo punësimit, vetëm ne nuk kemi 
qasje në shprehjen e fjalës së lirë, vetëm, vetëm, vetëm... E për këto padrejtësi 
janë përgjegjës ata, të cilët ne i zgjedhim direkt apo indirekt që të na udhëheqin, 
kurse fajtor jemi ne. Ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm për sfidat që na presin, si 
ato kombëtare edhe ato fetare. 

Ne nuk do të turpërohemi, por edhe nuk do të lejojmë të na turpërojnë, as 
nuk do të kërkojmë falje pse jemi myslimanë, këtu ku jemi, as nga lindja, as nga 
perëndimi, dhe nuk do të arsyetohemi përpara askujt. Ne jemi të graduar nga Allahu 
i Madhërishëm si myslimanë. Ne duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë identitetin tonë 
fetar. Këtë identitet duhet ta instalojmë në jetën tonë të përditshme në të gjitha 
nivelet e shoqërisë. Një popull me një pasuri fetare e kombëtare si populli shqiptar 
të ruajtur me shekuj, nuk duhet dhe nuk guxon t’i nënshtrohet asnjë force apo 
lakmie për të devijuar nga rruga e vetme që është e drejtë. Ajo e një identiteti 
kombëtar dhe fetar. Vetëm kështu jemi të vlefshëm, në radhë të parë për vete, 
pastaj edhe për të tjerët. Zonja e vjetër, siç pretendon ajo, e krishtere nuk duhet 
të ketë frikë nga një popull, i cili nuk do asgjë më tepër se sa të tjerët, qofshin ata 
edhe të krishterë.
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ILDA MAHMUDAI

Me Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit

Problematika dhe paragjykime 
të femrës muslimane

Islami është fe e mëshirës, nderimit, e asaj që ngrihet 
dhe mbetet në përjetësi, dhe jo e asaj që zhduket. Në 
Islam njeriu pa dallim racash, feje e kombi konsiderohet 

si kujdestar i tokës dhe i krijesave që janë në të. Një sërë 
akuzash, të  pabaza, të trilluara janë ngritur kundrejt figurës së femrës muslimane. 
Duke iu referuar atyre që punë të vetën kanë ngritjen e akuzave të pabaza, u 
drejtohem dhe u them se të jesh e inkuadruar nën titullin “grua muslimane” është 
një privilegj dhe jo një disfavor, është një përgjegjësi dhe jo tekë e momentit, është 
një dëshirë e shpirtit që lind nga dashuria për t’iu përulur Atij që të ka krijuar dhe 
jo shkak apo pasojë e asaj që quhet e mirë materiale. Islami ka qenë dhe është fe, e 
cila femrën e vendos në piedestal, emrin e saj e respekton duke e quajtur edukatore 
e kombit, e lartëson dhe me shumë kujdes përcakton të drejtat dhe detyrat e saj, si 
një krijesë e brishtë. Gruaja në Islam nuk shikohet si një person i paaftë për të bërë 
diçka, siç shkruan një historian për gruan romake, por personalitet që jo rrallë mund 
të arrijë në gjykime dhe përfundime të mëdha edhe më mirë se burrat. Siç thotë 
prijësi i besimtarëve Omer ibn Hatabi: [Gruaja ka të drejtë ndërsa Omeri gaboi]. 
Gruaja në Islam nuk shihet si shërbëtore e burrit të vet. Ajo nuk kërkon të jetë 
tejskajshmërisht e barabartë me burrin. Ajo kumbon ëmbël jehonën e plotësimit, 
duke pranuar këtu të metat dhe përparësitë e secilës palë.

Nga ana tjetër dua të shtoj se gruas në Islam i janë dhënë të drejta që shumë 
prej sistemeve të tjera nuk ua njohin. Të drejta këto që janë në përputhje të plotë 
me natyrshmërinë e saj femërore dhe simbol i përkryerjes dhe i afrimit hyjnor.

Statusi i saj si femër dimensionohet në përputhje të plotë me evoluimin e saj 
kohor: Si vajzë: Femrës i garantohet nga Islami e drejta e arsimimit dhe edukimit, 
bazë për këtë është thënia e Profetit (a.s.) “Kërkimi i dijes është detyrë e çdo 
muslimani dhe muslimaneje”. Është vendi këtu të përkujtoj edhe kontributin e 
bashkëshortes dhe nënës së besimtarëve, Aishes (r.a.), që është cilësuar si djepi i 
dijes. Kështu duke iu referuar kësaj mësueseje të madhe shokët e Profetit (a.s.) do 
të citonin: Sa herë që ne hasnim në ndonjë paqartësi në studimin tonë lidhur me 
ajetet e Kuranit dhe thëniet e Profetit (a.s.) i drejtoheshim Aishes dhe gjenim tek 
ajo dijen e nevojshme.
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E drejta për trashëgimi: Është një sanksion hyjnor, i cili nuk i ka lënë vend 
gjykimit njerëzor, që shpeshherë është implikuar në gabime dhe padrejtësi të mëdha 
për femrën. Për këtë arsye Allahu i Madhëruar ka cituar në Kuran: “Meshkujve 
u takon pjesë e asaj që u është lënë nga prindërit dhe të afërmit e tij, por edhe 
femrave u takon po kështu pjesë nga ajo që lanë prindërit dhe të afërmit e saj”.

Si grua (Bashkëshorte): Gjykuar në kuadrin e të drejtave dhe detyrimeve. 
Kurani Famëlartë tregon qartë se martesa është një marrëveshje midis dy sekseve 
(dy gjysmave të shoqërisë) dhe synimet e saj, përveç vijimësisë së jetës njerëzore, 
janë mirëqenia emocionale dhe harmonia shpirtërore. Bazat e tyre janë dashuria 
dhe mëshira. Midis shumë vargjesh të tjera kuptimplota të Kuranit është edhe ky 
ajet: “Nga faktet e tij është, se për të mirën tuaj krijoi nga i njëjti lloj i juaj, 
palën tuaj. Në mënyrë që të gjeni prehje tek ato dhe midis jush mbolli dashuri 
dhe mëshirë. Ky është fakt për njerëzit që mendojnë.”

Praktika jetike dëshmon furishëm për rolin që ka luajtur bashkëshortja e mirë, 
duke përfaqësuar një gur themelor në ndërtesën që do të ngrihet më vonë. Bëhet 
fjalë për Hatixhen të bijën e Huvejlidit, bashkëshorten e parë të Profetit (a.s.) 
dhe njëkohësisht  besimtarja e parë e këtij Umeti. Ajo është një zë mbështetës, 
e cila i dha burrit të saj një shtysë vendimtare për përgjegjësinë që e priste, për 
revolucionin e pakundërshtueshëm të të gjithë kohëve, reformimin e shpirtrave 
dhe mendjeve njerëzore. Fjalët e saj: La ilahe il-Allah’ në momentin kur Profeti po 
përballej me një gjendje jo të natyrshme, që nuk e kishte përjetuar më parë, do të 
ishin një mbështetje tepër e fortë inkurajuese dhe nxitjeje për vetëbesim, dhe për 
atë që do ta priste në të ardhmen. Ajo do të përkrahte Profetin (a.s.) me të gjithë 
forcën e saj shpirtërore dhe ekonomike në kohën e embargos kurejshite. Prandaj 
edhe viti i vdekjes së saj do të njihet në historinë islame si Viti i Pikëllimit. Vlen 
për t’u përmendur edhe shembulli historik e vendosmëria për Umetin në momente 
delikate, siç është rasti i Umu Selemes dhe marrëveshjes së Hudejbijes.

 Ishte një moment kur Profeti (a.s.) po përballej me domosdoshmërinë e 
marrëveshjes nga njëra anë dhe një kundërshtim nga shokët e tij për pakënaqësinë 
e tyre për kushtet e marrëveshjes. Megjithëse ajo marrëveshje do të sillte triumfin 
e madh të çlirimit të Mekës, në pamje të parë dukej se kushtet e vendosura nuk 
ishin fare në favor të muslimanëve. Ishte pikërisht ky moment vendimtar për 
vazhdimësinë e triumfit të Islamit, kur Umu Seleme, bashkëshortja e tij do ta 
këshillonte Profetin (a.s), këshillë e cila pati një rezultat të shkëlqyer. 

Sigurisht harmonizimi i statusit të gruas në Islam vjen me figurën e nënës. 
Padyshim ky status vjen natyrshëm nga roli i saj vendimtar në edukimin e brezit 
të ri. Psikologjia moderne sot pranon se dy të tretat e botëkuptimit të vlerave dhe 
virtyteve tek njeriu formohen në moshën e fëmijërisë së tij, konkretisht deri në 
moshën dhjetëvjeçare. Andaj dhe një nënë e mirë është perspektiva e një shoqërie 
të qytetëruar, me vlera dhe virtyte. Një nënë e mirë, e butë, e dashur, e mëshirshme 
me botëkuptimin që di të vlerësojë afër saj kohën e saj, potencialin e saj, fizikun e 
saj dhe mendjen e saj në dobi të fëmijës së saj në formimin e tij psikofizik. 
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Është një shans për një shoqëri  me vlera të gatshme për t’u integruar. Një nënë 
e mirë në Islam është larg fjalëve pavlerë, thashethemeve, nënshtrimit të opinionit 
të vdekur dhe pa vlera. Larg humbjes së kohës nëpër tregje, telenovela; ajo është e 
përkushtuar vetëm për edukimin e fëmijës së saj. Këtij momenti për të cilin ajo do 
të japë llogari përpara Krijuesit të saj. Një nënë e mirë është garanci për mirënjohje 
dhe respekt nga ana e fëmijëve, atëherë kur pleqëria ta zërë në duart e fëmijëve të 
saj.

Prandaj dhe Krijuesi i Gjithësisë e ka bashkangjitur të drejtën e nënës me të 
drejtën e Tij duke thënë: “E këshilluam njeriun për mirësjellje ndaj prindërve 
të tij. Nëna e tij e ka mbajtur me vuajtje pas vuajtjesh dhe gjirin ia ndau 
vetëm pas dy vitesh. Kështu që të më falënderojë Mua dhe prindërit e tij. 
Pastaj tek Mua është kthimi.”

Ne jemi të vetëdijshëm sot se ky status po degradohet nën petkun e barazisë 
së gruas me burrin, pasojat denigruese të cilat ne i përjetuam për 50 vjet me radhë, 
apo nën sloganin ‘Emancipimi i femrës’, që nuk janë gjë tjetër veçse përpjekje 
dashakeqe, që duan të shkatërrojnë shoqërinë e në mënyrë të tërthortë burimin e 
vlerave. Ne i përgjigjemi atyre me thënien profetike: “Më i miri prej jush është ai 
që është më i mirë për familjen e tij dhe unë jam më i miri prej jush për familjen 
time”.

Realiteti i vajzave të mbuluara

Padyshim që për një pjesë të shoqërisë që e njeh dhe e ka përjetuar të kaluarën, 
këto vajza nuk do të përbënin një risi. Përkundrazi ato do të vinin natyrshëm si një 
vazhdimësi e asaj që ishte ndërprerë për 50 vite rresht. Por kësaj radhe ndryshe- jo 
si traditë dhe zakon i bazuar në fanatizëm, por si një bindje logjike ndaj njohjes së 
realitetit të vërtetë hyjnor.

Dëshmi e këtij fakti të pakundërshtueshëm është edhe prejardhja e këtyre 
vajzave nga familje intelektuale dhe me emër të mirë, si dhe suksesi i tyre i 
shkëlqyeshëm nëpër fakultete, ku ato shkollohen. Kështu, edhe sfidat me të cilat 
ato do të përballen duke filluar nga talljet, fyerjet deri në cenimin e të drejtave më 
elementare, siç është ajo e arsimimit, flasin qartë për çka thamë më lart.

Probleme dhe vështirësi në jetën e femrës muslimane sot

Tashmë këto vështirësi po bëhen gjithnjë e më shumë të pakapërcyeshme kur 
guxojmë t’u ndalojmë atyre të drejtën më themelore që do të meritonte çdo individ 
i kësaj shoqërie, siç është e drejta e arsimimit dhe e punësimit. Mos ndoshta niveli 
i lartë akademik i këtyre vajzave po xhelozon “dashamirësit” tanë, apo vlera 
dhe virtytet që mbartin këto femra po bëhen pengesë e sloganit “Emancipimi i 
femrës”, realiteti i të cilave nuk ka asgjë të përbashkët me femrën e emancipuar, 
veçse i inkuadron ato në përmasat e një vitrine ndaj së cilës do të vlerësohej 
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pamja dhe jo shpirti i tyre. Nuk ka se si të jetë ndryshe, kur shumë prej këtyre 
vajzave ironizohen nga disa pseudo pedagogë e deri në kërcënim për mosdhënie 
të diplomës, apo përjashtim nga dyert e fakulteteve, siç ishte rasti i dy vajzave 
të fakultetit të inxhinierisë, apo së fundmi skandali i regjistruar me dekanin e 
universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës teksa dëboi studenten me shkakun se 
ajo mbante shaminë islame mbi kokë.

Si një apel për domosdoshmërinë e ndryshimit të kësaj gjendjeje, shtrojmë 
pyetjen e mëposhtme:

Deri kur kështu?! Sa do të vazhdojë të cenohet praktika e besimit? Çfarë na 
pret në të ardhmen? Sa do të gjejnë hapësira vajzat muslimane në këtë shoqëri për 
t’u integruar. A do të jetë shoqëria e aftë të kuptojë se zgjidhja e vetme e shërimit të 
sëmundjeve shoqërore, si korrupsioni, droga, prostitucioni, dhuna në familje do të 
kenë si zgjidhje vetëm mbjelljen në gjirin e saj të këtyre vlerave Islame që femra, 
nëna dhe gruaja muslimane përcjell tek ajo?
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MEXHID YVEJSI

Islami ndër shqiptarë dhe 
integrimet euro-atlantike
 
 
H y r j e

Është mrekulli e mrekullive se si nën kthetrat e disa perandorive, mbijetuan 
shqiptarët nëpër mijëvjeçarë. 

Mbijetuan shqiptarët nëpër mijëvjeçarë, jo pse ishin të parët, apo fituesit, por 
mbijetuan në saje të Krijuesit.

Krijuesi është shkatërruesi i perandorive. Krijuesi është ndërtues i 
mrekullive. 

Mrekulli e vërtetë është mbijetesa e shqiptarëve në këtë jetë…
              
 
Islami ndër shqiptarë

Me pranimin e Fesë Islame nga shumica e shqiptarëve, shqiptarët jo vetëm 
që mbijetuan, por edhe shpëtuan. Shpëtuan sepse nuk u asimiluan, shpëtuan sepse 
nuk u shkombëtarizuan. Edhe pse u tkurrën, u rrudhën, u dëbuan, u masakruan, u 
bënë shkrumb e hi, ata rilindën përsëri. Shpëtuan shqiptarët, sepse nuk u shuan, 
nuk u faruan… 

Islami ndër shqiptarët, për besimtarët u pranua dje, pranohet edhe sot, si një  
dhuratë e madhe nga i Madhi Zot. Për këtë dhuratë çdo besimtar është krenar. Është 
krenar dhe falënderues ndaj Allahut të Madhnueshëm, që është i vetmi Krijues.

Islami ndër shqiptarët, për besimtarët, u pranua dje, pranohet edhe sot si një 
bekim i madh nga i Madhi Zot.

Për këtë bekim çdo besimtar është krenar, çdo mumin është gati për falënderimin 
deri në  flijim. Dhuratat dhe bekimet janë rezultat i dëgjimit të Zërit të Zotit. Zëri 
i Zotit, jehona e Tij, ende dëgjohet në vazhdimësi.

Dëgjohet në vazhdimësi, pothuajse në çdo brezni. Në çdo brezni ka diçka të 
veçantë në këtë histori… Ka diçka të veçantë në këtë histori, por ato të veçanta 
kryesisht ndahen në dy kategori: të dukshme dhe të padukshme. Për aq kohë sa ne 
e kufizojmë vëmendjen tonë tek gjërat e dukshme, materiale, ne kohë pas kohe do 
të përballemi me ngjarje, telashe dhe situata të ndryshme vazhdimisht, të cilat ne 
nuk mund t’i kuptojmë, as t’i shpjegojmë plotësisht…

Gjërat e dukshme janë të përkohshme, kalimtare, të paqëndrueshme. Kurse  
gjërat e padukshme janë të vërteta, të qëndrueshme, të amshueshme… Të vërteta 
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të qëndrueshme, të vërteta të amshueshme janë fjalët e Faik Bej Konicës që ka 
thënë: “Të mos ishte Feja Islame, populli shqiptar do të ishte shumë më tepër në 
numër, por jo shqiptar…” Të vërteta të qëndrueshme, të vërteta të amshueshme 
janë fjalët e Stavro Skëndit, që në librin “Historia e Rilindjes Kombëtare”, botuar 
në Universitetin Princetown në New Jersey, SH.B.A., shkruan: “Shqiptarët 
muslimanë e përbënin shumicën dhe pa ata nuk mund të kishte Shqipëri.” Pra, 
pa Fenë Islame ndër shqiptarë, ne shqiptarët do të ishim më shumë në numër, por 
jo shqiptar. Pa shqiptarët muslimanë, që përbëjnë shumicën nuk mund të kishte 
Shqipëri. Këtë çdokush duhet ta dijë…

 
Integrimet Euro-Atlantike

Në jetën publike shqiptare nuk ka fjalë që përdoret më shpesh sot, se fjala 
Integrim. Në jetën publike shqiptare nuk ka fjalë që shpërdorohet më shumë sot, se 
fjala Integrim. Ky përdorim, ky shpërdorim, që po bëhet me fjalën Integrim bëhet 
në çdo vend, thuhet nga çdokush, me çdokënd, me vend e pa vend…

Nga çdokush, me çdokënd, me vend e pa vend, flitet e shkruhet në të gjitha 
trojet etnike  për Integrimet Euro-Atlantike. Flitet e shkruhet në të gjitha trojet 
etnike për integrimet Euro-Atlantike, por pa e kuptuar thelbin, esencën, për çka 
janë duke kuvenduar, për çka janë duke shkruar…

Terma të tilla si integrimi, procesi i integrimit, vlerat integruese, kushtet e 
integrimit, janë shndërruar në kryefjalë, që dëgjohen edhe nëpër mëhallë… Përse 
ndodh një gjë e tillë? Mbi të gjitha Bashkimi Evropian, Integrimet Euro-Atlantike, 
për shqiptarët në trojet etnike janë  shndërruar në idhull, në “tokën e premtuar”, një 
vend i ëndërruar, për çështje kryesisht ekonomike-politike…

Por sa për fillim çdo të thotë fjala apo termi Integrim?   
Fjalori i Shqipes së Sotme, botuar në Tiranë, 2002, hartuar nga Akademia e 

Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, në faqen 509, fjalën 
Integrim e shpjegon kështu:

 “Lidhje e ngushtë me të tërën, bashkim a shkrirje në njësi të vetme…” Ky 
ishte shpjegimi. Por si duhet kuptuar integrimi?

Këtë e ka shpjeguar bukur Aleksandër Bayeri, shef i Zyrës Austriake në 
Prishtinë, i cili ka deklaruar në Ditën e Evropës më 9 maj 2006 se: “Integrimi 
duhet kuptuar si rezultat i mençurisë së njerëzve, jo kokëfortësisë.”

Dëshirat e shumicës së shqiptarëve në trojet etnike për integrimet Euro-
Atlantike, a duhen kuptuar si rezultat i mençurisë apo i kokëfortësisë? Kjo është 
pyetja. Pyetjet nuk vdesin, thotë poeti i madh Pablo Neruda.

Në proceset integruese në Evropë, këtu me konceptin “Evropë” përfshihet 
Perëndimi, Aleanca Atlantike dhe Shtetet e Bashkuara, ka parashikime që pas 
pesëdhjetë vjetësh të shkrihen popujt e vegjël dhe të dalin prej përdorimit gjuhët 
e tyre. Duket se ne shqiptarët, siç i kemi punët, ndoshta do të jemi të parët… Zoti 
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na ruejt! 
“E ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian”, kështu është theksuar në 

Samitin e Selanikut më 2003. Kjo është konfirmuar  vazhdimisht nga institucionet 
dhe përfaqësuesit  e lartë të Bashkimit Evropian.

Në një seancë plenare treditëshe në Bruksel, nëntor 2005, Komisioni i 
Konferencave  Ipeshkvnore të Shteteve të BE-së, që thonë se përfaqësojnë mbi 
65% të qytetarëve të Bashkimit Evropian, krerët e klerit katolik janë shprehur se:

“Vendet si Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Ballkani në tërësi 
duhet të lidhen me Evropën Perëndimore, sepse kanë vuajtur duke qenë 450 vjet 
nën sundimin otoman e pastaj në komunizëm.”

Këto kërkesa, këto dëshira të mira, të krerëve të Kishës Katolike, Evropa kurrë 
s’i mori parasysh… Pse? Sepse: “Në krizë është “Evropa Politike” jo “Evropa 
qytetare”. Bashkimi Evropian nuk është vetëm çështje politike, janë shprehur 
krerët e Kishës Katolike…”

Të alarmuar me rezultatet e referendumit në Francë dhe Holandë rreth 
ratifikimit të Kushtetutës së Bashkimit Evropian, liderët e BE-së janë zmbrapsur 
nga politikat, të cilat, në vend të transformimit të Ballkanit, propozojnë vetëm 
menaxhimin e status quo-së. 

Në  Takimin e Salzburgut, mars 2006, Bashkimi Evropian dështoi që të 
sigurojë njerëzit e Ballkanit Perëndimor, se është i pakthyeshëm e i përkushtuar në 
integrimin e tyre…

Takimi i Salzburgut dërgoi një mesazh, porosi, se BE-ja, as nuk është e 
gatshme, as e vullnetshme, që të ofrojë perspektivën për anëtarësim. Pse?  Sepse 
popullatat e vendeve të vogla të Ballkanit përbëjnë rreth 4 për qind të popullatës 
së BE-së sot. Kosova ka banorë sa ka Brukseli. Sfida nuk është tek “kapaciteti 
absorbues”, por tek kapaciteti moral i Bashkimit Evropian…

Cili është kapaciteti moral i Bashkimit Evropian? Cila është gjendja shpirtërore 
e morale e Evropës? Mbi gjendjen shpirtërore dhe morale të Evropës ka shkruar në 
numrin e qershorit 2004 të revistës gjermane “Cicero” kardinali Ratzinger, i cili u 
zgjodh Papë më 19 prill 2005, nën emrin Papa Benedikti XVI, i cili ndër të tjera 
shkruan:

“Perëndimi vuan nga një vetëurrejtje e çuditshme, e cila s’mund të quhet 
ndryshe përpos patologjike… Për të mbijetuar Evropa duhet ta pranojë veten në një 
mënyrë të re, natyrisht kritike dhe modeste… Një botë pa Zot nuk ka ardhmëri… 
Evropa është e sëmurë… Nuk e dimë se si do të zhvillohen gjërat në Evropë në të 
ardhmen…”

Përderisa Papa shprehet kështu për Evropën, duke thënë se edhe e di se nuk e 
di se si do të zhvillohen gjërat në Evropë në të ardhmen, atëherë duket qesharake 
çfarëdo deklarate që bëjnë shqiptarët në të gjitha trojet etnike, për integrimet Euro-
Atlantike…!     

Sa i përket integrimeve Euro-Atlantike, ne shqiptarët e trojeve etnike, jetojmë 
në dy jetë, njëra reale dhe tjetra virtuale. Shpresën për një jetë më të mirë shqiptarët 
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e mbajnë tek e ardhmja evropiane. Por shpresa është shpresë, ajo thonë se vdes e 
fundit, por a është kjo shpresë reale apo virtuale?

Sipas hulumtimeve të fundit të “Eurobarometrit” të Komisionit Evropian 
(mars-maj 2006,) më shumë përkrahet Maqedonia 49 %,  Bosnja e Hercegovina 
48 % dhe Serbia 47 % nga evropianët, se Shqipëria me 33%, kurse kundër janë 
44%...

Ja dy shembuj, që dëshmojnë se çka mendojnë qytetarët evropianë për pranimin 
e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe qytetarët e Kosovës për integrimin në 
Bashkimin Evropian:

Agjencia e Komisionit Evropian për Hulumtimin e Opinionit dëshmon 
se vetëm 33% e qytetarëve evropianë e përkrahin pranimin e Shqipërisë në 
Bashkimin Evropian… (Rexhep Mejdani, “Eurobarometri dhe barometri shqiptar”, 
“Panorama”, Tiranë, 11 janar 2005.) Pra, kaq e vogël është përkrahja dhe kaq e 
madhe është mos-përkrahja e pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Sipas një hulumtimi të opinionit në Kosovë, Mars 2006, të zhvilluar nga 
grupi “KOHA” si partner implementues i SOFRECO-s, në kuadër të Fushatës 
Informative Multimediale për ngritjen e Vetëdijes në Kosovë rreth Integrimeve 
Evropiane, nga aspekti i kombësisë shqiptarët zënë vendin e parë pro anëtarësimit 
në BE-së me 97.O7 për qind…

Por, cilat janë mundësitë e integrimit të Kosovës?
Lidhur me mundësitë e integrimit të Kosovës, i dërguari i sekretarit të Bashkimit 

Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Havier Solana, diplomati suedez 
për Kosovën, Torbjorn Sohistrom në një intervistë për Kosova-Live, më 20 maj 
2006,  tha se: “Mungesa e statusit të definuar politik e ka penguar Kosovën që t’i 
gëzojë të gjitha mundësitë e integrimit, mirëpo koha e saktë se kur Kosova do të 
ecë drejt Bashkimit Evropian do të varet shumë nga përparimi i reformave.”     

Asgjë nuk mund të kuptohet pa të kundërtën e saj… Pa besim, pa fe, nuk 
mund të ketë përparim në Atdhe… Besimi, feja, kanë qenë historikisht gjuha më e 
dobishme për njerëzit, për të folur për gjërat më të rëndësishme…

Besimi përfshin në vetvete identitetin e njerëzve, vendos rregulla dhe parime 
vlerash morale në çdo shtëpi, për të cilat ka shumë nevojë kjo shoqëri… 

Si në të kaluarën, ashtu edhe sot në kohët moderne, bashkëkohore, vetëm 
metoda shkencore nuk do të jetë kurrë e mjaftueshme, sidomos kur jemi duke u 
përpjekur të kuptojmë se kush jemi, të kuptojmë se si duhet të jetojmë  këtu dhe 
atje ku po synojmë të shkojmë…

Dekarti thoshte: ”Nuk është e mjaftueshme të kesh dije, është më e rëndësishme 
që atë ta shfrytëzosh si duhet”. A jemi duke e shfrytëzuar si duhet dijen? Duke 
qenë se kemi paragjykime, mendje-ngushtësi, kokë-fortësi, lakmi nga të cilat ne 
vuajmë më shpesh dhe më shumë.

Dëshira kaq e madhe e shqiptarëve, kaq e pakufi për integrim, për anëtarësim, 
nga njëra anë dhe realitetet shoqërore, shpirtërore, arsimore, kulturore, ekonomike, 
politike ku jetojmë në trojet etnike, janë shpesh shumë kundërthënëse, janë shumë 
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marramendëse…
Shqiptarët po kalojnë në një periudhë të vështirë. Ndryshku moral, gjuhësor, 

kulturor, shpirtëror, fetar e kombëtar po përhapet me shpejtësi ndër shqiptarë. Me 
çdo çmim dhe me çdo kusht ne i dëshirojmë  integrimet Euro-Atlantike, duke mos 
menduar fare për interesa kombëtare, etnike etj. Me çdo çmim dhe me çdo kusht i 
dëshirojmë integrimet Euro-Atlantike, pa menduar, pa vepruar aspak, së pari, për 
Integrimet Shqiptare brenda trojeve tona etnike…

Aspiratat e djeshme demokratike po mbyten sot nga iluzionet e Integrimeve 
Euro-Atlantike. Aspiratat e djeshme kombëtare, po shkelen sot nga politikanët 
tonë për interesa ndërkombëtare…

Në Zagreb, në Kuvendin Kroat, korrik 2003,  Kryetari i Komisionit 
Evropian Romano Prodi mbajti një Fjalim, ku ndër të tjera tha: “Mbajini sytë tuaj 
fort tek interesi i vendit tuaj dhe aspiratat e tij për t’ju bashkëngjitur familjes së 
madhe evropiane të kombeve.”

Edhe ne si komb, si shqiptarë duhet t’i mbajmë sytë fort tek interesi kombëtar. 
Por interesi kombëtar pa udhëzim fetar, për ne në veçanti si shqiptarë është 
shkatërrimtar… Edhe nëse një ditë do të integrohemi në Evropë, s’duhet harruar 
se përfundimi i të gjithëve është në gropë… Në gropë, ku do të bëhemi pluhur e hi 
të gjithë do të japin llogari… Secili do të japi llogari  për shpirtin e tij, do të japi 
llogari për jetën e tij, çka bëri për Kosovën, për Çamërinë, për Shqipërinë…
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NEXHMI BUSHATI

Roli i intelektualëve muslimanë 
shkodranë në jetën shoqërore të qytetit 
gjatë shekullit të 19-të dhe gjysmës së 
parë të shekullit 20-të, një shembull për 
t’u ndjekur në trevat e tjera shqiptare.

Qenë zhvillimet ekonomike dhe politike gjatë mesit 
të shekullit XVIII e këtej, që sollën zhvillime shoqërore 
e kulturore të një rëndësie të veçantë për Shqipërinë1 

e në mënyrë të posaçme për Shkodrën, kryeqendër e pashallëkut homonim, që 
po njihte sundimin gati shekullor të Bushatllinjve. Me një politikë të mençur, jo 
vetem në planin ekonomiko-politik, ata u hapën rrugë edhe dukurive qytetëruese e 
emancipuese në rrafshin arsimor e kulturor. Studiuesit e historianët argumentojnë 
qartë, se “...bashkë me mallrat, Shkodra solli në Shqipëri...” edhe jehonën e frymën 
demokratike të parimeve të iluminizmit evropian dhe se Bushatllinjtë e kishin 
të qartë, që për t’u shkëputur nga Turqia duhej kulturë e përvetësim i dijeve të 
kohës2.

Kështu, me interesimin e drejpërdrejtë të tyre u ndërtuan objekte kulti, xhami, 
teqe, vepra infrastrukturë si rrugë, ura, hane, banjo, bezistene, dhe gjithashtu edhe 
medrese e biblioteka. Është e dokumentuar tashmë se ato, duke qënë të shkolluar 
në institucionet arsimore të zgjedhura të aristokracisë osmane, qenë adhurues edhe 
të poezisë dhe të letërsisë orientale, veçanërisht asaj persiane, madje ngulmohet 
se ato kanë qenë vetë krijues poezish sipas atyre modeleve. I tillë ka qënë vetë 
Ibrahim Pashë Bushatlliu (i mbiquajtur Halil), si dhe nipërit e tij, Mehmet Asafi, 
Hasan Hakiu dhe veziri i fundit, Mustafa Pasha (i mbiquajtur Sherif)3.

Medreseja e Qafës e Mehmet Pashë Plakut, e ndjekur nga simotra e saj, 
Medreseja e Pazarit, vepër e Kara Mahmut Pashës, që së bashku me Bibliotekën e 
rindërtuar nga Mustafa Pasha u kthyen në një ansambël arsimor-kulturor4, u bënë 
vatra që rrezatuan dije e kulturë për dekada e dekada. Duke u kthyer në vakuf, 
pra, pronë publike, Biblioteka e Bushatllinjve u bë institucioni kulturor unikal 
i llojit të vet për krejt rajonin, me një fond të pasur librash ku titujt e veprave 
letrare e diturore qëndronin pranë atyre të teologjisë. Historianët e kanë vlerësuar 
lart këtë klimë të shëndetshme për zhvillime pozitive në fushën e kulturës e të 
mendimit. Ja një nga këto vlerësime: “Pikërisht në shekullin XVIII u hapën përsëri 
dritaret e flladit evropian... në hapjen e këtyre dritareve ndikuan edhe vetë krerët 
e pashallëqeve shqiptare, në mënyrë të veçantë Kara Mahmut Pasha në Veri e Ali 
Pashë Tepelena në Jug, të cilët i zgjeruan kontaktet me vendet perëndimore”5.
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Një mjedis i tillë arsimdashës qe’ faktor i krijimit të një elite hoxhallarësh të 
ditur si Myrteza Efendi Shoshi, Jusuf Tabaku, i njohur për krijimin e bibliotekës 
aq të pasur “Këlliçi”, Sali Efendiu i madh, Selim Ef. Fakja, Sheh Shamia etj., të 
cilët vunë bazat e asaj tradite të lartë e të gjatë në lëmin arsimor-kulturor. Falë 
informacioneve me shumë interes të autorit turk Ali Emiriu6, marrim vesh se 
krijimtaria e poetëve shkodranë përfshinte një plejadë autorësh të talentuar, mes 
të cilëve shkëlqente Myrteza Sali Efendiu (alias Myrteza Ef. Shoshi) me të nipin, 
Raxhi Shkodrani (alias Abdul Myrteza Zaifi Efendiu). Një terren kaq pjellor dhe 
cilësor, ku krijuan dhe u afirmuan më se 20 poetë u bë shtrati me i përshtatshëm 
dhe më premtues për fillimin e vjershërimin në gjuhën amtare, duke i dhënë krah 
asaj dukurie letrare për kohën që njihet me emrin alamiada shqiptare, e që njohu 
talente të tilla si Molla Hysen Dobraçi (i mbiquajtur Anakreonti i Shqipërisë nga 
rilindasi Zef Jubani) dhe Molla Sali Pata, emra të nderuar të trashëgimisë sonë 
kulturore. Shkodrës dhe kulturës së saj i bën nder fakti, që në gjirin e saj alamiada 
shqiptare u ndje ngrohtë dhe njohu një ecuri të mbarë. Duhet të jemi gjithashtu 
të vetëdijshëm, se edhe me parë, ndonëse nëpërmjet gjuhës e formës orientale, 
poetët shqiptarë kanë përcjellë mesazhe humanizmi, me frymë liridashëse, si vetë 
natyra e letërsisë dhe e poezisë persiane, kulmet e së cilës janë thesare të letërsisë 
botërore. Mjafton t’u referohemi vlerësimeve brilante të të madhit Gëte dhe të 
Nolit tonë, me anë të cilave ata patën nënvizuar dhe ndikimet e drejtpërdrejta të 
asaj kulture, së bashku me qytetërimin islam, në burimet e Rilindjes Evropiane e 
si rrjedhojë në themelet e qytetërimit të sotëm.

Sidoqoftë me atributet që Shkodra fitoi nën Bushatllinjtë, si bërthamë e shtetit 
të ardhshëm shqiptar, si metropol i madh i zhvillimit ekonomik e shoqëror dhe 
njëherazi laborator kryesor i mendimit shqiptar dhe i krijimit të vlerave shpirtërore 
e kulturore, edhe pas rënies së këtij pashallëku, ajo do të vazhdojë të ruajë frymën 
e luftës për liri dhe përparim. Kjo atmosferë e ndezur dhe plot tension, e mbajtur 
gjallë edhe nga vargjet e poetëve popullorë që u këndonin bëmave të “vaktit të 
Vezirëve”, i pat përcjellë djemtë e Shkodrës dhe të Malësisë në kryengritjet e 
përhershme kundër arbitraritetit të valinjve osmanlinj, ose në përleshjet me fqinjtë 
shovenë e të pangopur. Qenë burrat e ditur të Shkodrës, Jusuf Tabaku, Hafiz 
Hyloja, Sheh Shamia, Daut Boriçi, Ahmet Kalaja, Ferhat Dragusha, H. Hasan 
Tamizi, Selim Ef. Çoba, H. Ali Ulqinaku etj, që diploma e fituar në Stamboll, 
ose rroba fetare nuk i pengoi të ishin në krye të luftëtarëve ose përkrah tyre, duke 
dhënë “fetva” mobilizuese7. Kongresi i Berlinit i ndjekur nga Lidhja e Prizrenit, 
me vitet dramatike që prinë, ose që i shoqëruan i mësuan shqiptarët se në çdo çast 
lufta me armë duhej shoqëruar edhe me luftë diplomatike. Arkivi i ish-konsullatës 
Austro-Hungareze në Shkodër na zbulon një episod të natyrës së mësipërme, jo i 
evidentuar deri tani nga historiografia jonë. Është një raport i prag viteve 1877-78, 
që ish-konsulli austro-hungarez, Lipihu i dërgonte nga Shkodra eprorit të vet në 
Vjenë, kontit Andrassy8. Aty thuhej se në Shkodër  “ekziston një e ashtuquajtur parti 
muhamedane”, e cila që para një viti “mban lidhje me dragomanët e konsullatës 
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italiane si miqtë e saj katolikë”. Pasi nënvizohej se “shumica e muhamedanëve 
të kësaj partie rrjedhin nga familja e Bushatllinjve dhe të afërmit e saj”, pasi i 
identifikon tre nga Bushatllinjtë udhëheqës, i bën të ditur se ato po mblidhnin 100-
150 përshkrime, ku nja 30 ishin të katolikëve, për një peticion drejtuar qeverisë 
italiane për t´i kërkuar asaj përkrahje për “muhamedanët e Shkodrës dhe të gjithë 
Shqipërisë së Veriut” ndaj kërcënimeve të rrezikut malazez. Ky hap sipas Lipihut 
ndërmerrej pasi Fuqitë e Mëdha, përfshi dhe Austrinë, nuk po i përfillnin kërkesat 
e tyre për përkrahje, ndërsa Italia shtet i ri dhe ambicioz u ngjallte besim.

Pavarësisht rezultatit, peticioni i projektuar tregonte pjekuri politike, përderisa 
është një tregues i kapërcimit të paragjykimeve e të mëdyshjeve të çastit në interesin 
madhor politik të vendit, duke qenë njëherit shprehje solidariteti e bashkëpunimi 
midis dy komuniteteve, provë emancipimi shoqëror në drejtim të organizimit 
politik, qoftë embrional e diletant, provë orientimi pro-perëndimor.

Duke qenë e njohur dukuria e baticave dhe e zbaticave në çdo lëvizje politike 
e shoqërore, edhe në periudhën që analizuam, pas Lidhjes së Prizrenit ndeshet 
një situatë “jo shpërthyese” dhe veprimtaritë atdhetare përqendrohen në aspektin 
arsimor-kulturor, kështu që nuk duhet anashkaluar roli i atyre shkodranëve të ditur, 
në përgjithësi hoxhallarë, të cilët iu përkushtuan edukimit e shkollimit të brezave 
të rinj e jo vetëm në drejtimin teologjik. Edukimi me dashurinë për vendin, për 
dijen, në frymën e tolerancës, vëllazërimit e të përparimit karakterizuan gjithë 
jetën e veprimtarinë e burrave të tillë si H. Ibrahim Kaduku, H. Halit Bushati, H. 
Sheuqet Boriçi, Sali Myftia, H. Ymer Bakalli, H. Muhamet Bekteshi, H. Abdulla 
Bërdica, H. Adem Kazazi etj, që në pjesën dërrmuese çmoheshin edhe jashtë vendit 
për kulturën e tyre jo vetëm fetare. Provë e këtij pohimi qenë bibliotekat e tyre të 
pasura, që me larminë e tyre në tematikë e në gjuhë të huaja, jo vetëm orientale, 
kanë impresionuar dhe vizitorë të huaj 9.

Në prag të shekullit XX shtresa e njerëzve të shkolluar ishte e vetëdijshme 
tashmë se shkëputja eminente nga Porta e Lartë nuk do të kufizohej vetëm me 
shkëputjen në planin politiko-juridik. Shteti i ri shqiptar do t’i shkëpuste lidhjet e 
varësisë së deriatëhershme arsimore e kulturore me Stambollin, qendër e qytetërimit 
osman, ndonëse dhe aty si metropol kozmopolit ishin krijuar mjedise liberale me 
ndikime perëndimore. Shkodra, ashtu si mbarë Shqipëria, historikisht ka qenë një 
urë lidhjeje në mes Lindjes e Perëndimit, prandaj shkodranët e arsimuar i vunë 
vetes detyrën që në formimin e tyre intelektual duhej të harmonizonin kulturën 
orientale me atë perëndimore. Arma më e mirë në këtë drejtim ishte perfeksionimi 
i frëngjishtes, si gjuhë e kulturës botërore, që kishin filluar duke e mësuar që në 
bankat e gjimnazit turk. Prania për vite të tëra e ushtrive të huaja në qytet, kryesisht 
asaj austro-hungareze e asaj italiane i dhanë dorë mësimit të gjermanishtes e të 
italishtes, krahas frëngjishtes. Ndihmuan dhe programet e gjimnazeve: Saverian 
(jezuit) dhe “Illyricum” (françeskan). Po t’i hidhej një sy bibliotekave private të 
kohës do të ishim dëshmitarë të fjalorëve e manualeve gjuhësorë.

Vitet 20 të shekullit të kaluar qenë vite kritike, por dhe vite guximi e pjekurie 
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politike për të tërë shqiptarët e në veçanti për intelektualët: tërësia jonë tokësore 
ishte në rrezik, po ashtu dhe vetë qenia e shtetit të sapoformuar. I bënë nder vetes 
ata kur rrokën armët, sapo u dha kushtrimi. Qe’ përsëri atdhedashuria që i shtyu 
po këta burra të urtë e të dijshëm të mbështesnin të gjitha reformat e natyrës 
demokratike, me frymë përparimtare e bashkëkohore për vendosjen e legjitimitetit 
të institucioneve shtetërore e shoqërore, aq të domosdoshme për një vend evropian. 
Në punimet historike të Kongresit të Lushnjës e më vonë të Senatit e të Parlamentit 
të parë Shqiptar, Shkodra u përfaqësua nga një grup qytetarësh të nderuar, Xhemal 
Bushati, Ibrahim Gjyrezi, Maliq Bushati, Halit Rroji, Riza Dani, si dhe nga 
hoxhallarët e njohur, H. Sabri Bushati, H. Ibrahim Repishti e Xhemal Naipi, të 
cilët së bashku me deputetë të tjerë shkodranë, Luigj Gurakuqi, Atë Gjergj Fishta, 
Gjon Çoba, Ndoc Çoba etj., drejtuan Parlamentin ose komisionet parlamentare, 
duke u bërë edhe promotorë ose mbështetës të atyre ligjeve e dispozitave, që do 
të modernizonin administratën shtetërore dhe do të emanciponin shoqërinë tonë. 
Duhet të nënvizohet fakti që të tre hoxhallarët deputetë (Xh. Bushati, I. Repishti, 
Xh. Naipi) i gjejmë njëkohësisht edhe nismëtarë dhe mbështetës të Kongresit të 
Myslimanëve të Shqipërisë, viti 1923, kongres që legjitimoi shkëputjen nga Kalifati 
Islamik dhe krijimin e Komunitetit Musliman, një ngjarje me rëndësi kombëtare 
dhe historike për imazhin e ri të Shqipërisë para syve të Evropës e më tej.

Vështrimi panoramik i problemit që po trajtohet, i dhënë në retrospektivë, 
duke ndjekur linjën kronologjike, na afron në kohë me dukuritë dhe me njerëzit që 
i përjetuan ato si aktorë e protagonistë, personalitete të cilat kemi arritur edhe t`i 
njohim së afërmi. Njëri nga këto të zgjedhur ka qenë orientalisti i mirënjohur Tahir 
Dizdari, jetës e veprës së të cilit i pata kushtuar një studim para disa vitesh.

Këtu e kam fjalën për një letër të tij të vitit 1969, shkruar italisht dhe dërguar 
(jo me postë) mikut dhe kolegut të tij, të ndjerit babait tim, Hamdi Bushati 10. E 
tillë qe përshtypja e kësaj letre, sa me nxiti të botoja një shkrim të veçantë, duke 
më motivuar të kaloja nga portretizimi intelektual-moral i të dy protagonistëve, 
në një përgjithësim të vetive të tyre personale dhe të jepja portretin kolektiv të 
intelektualëve myslimanë shkodranë, të bijve të kulturuar të Shkodrës vite më 
parë, kur shteti i ri po çante, jo pa vështirësi drejt shtigjeve të reja.

Dihet që për të arritur në një përgjithësim duhet patjetër të nisesh nga e veçanta, 
me një fjalë, nga konkretja tek abstraktja, kështu që edhe tek dy bashkëbiseduesit 
e mi, së pari, zbulohej misteri i pasionit të tyre për punën studimore serioze, që i 
mbajti gjallë e të pamposhtur ndaj indiferentizmit, e më keq armiqësisë, që i bëri ta 
ndjejnë veten si ata misionarët që nuk synojnë shkëlqimin gënjeshtar të çastit, ose 
të mbijetuarit në mediokritetin meskin, por ngushëllimin do ta gjenin në lavdinë 
e pavdekësisë. Ata ishin të ndërgjegjshëm se arritjet e tyre në punën kërkimore 
e krijuese ishin të paçmueshme dhe po të mos ishte përkushtimi i tyre, humbja e 
pashmangshme dhe e pamëshirshme do t`i përpinte ato vlera të papërsëritshme. 
Ata patën besimin e fortë, se qoftë edhe pas vdekjes, një ditë puna e tyre do të 
bëhej pasuri e të gjithëve e do të hynte në fondin e kulturës shqiptare, siç u bë në të 
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vërtetë, dekadën e kaluar monografia “Shkodra dhe motet” (H. Bushati) dhe “Fjalori 
i orientalizmave në gjuhën shqipe” (T. Dizdari). Ndonëse rrezatimi i personalitetit 
të të dy protagonistëve qe’ fryt i përpjekjeve të mundimshme shumëvjeçare, nuk 
duhet të mendohet kurrë, se ata qenë të vetëm: përkundrazi ata qënë hallka e një 
zinxhiri, e vargut të myslimanëve të ditur të qytetit të tyre, si të atyre që u pajisën 
me edukim të veçantë fetar e iu kushtuan fesë, si të atyre që iu kushtuan kulturës 
së përgjithshme.

Në grupin e parë  renditen ata hoxhallarë që u diplomuan në medresetë e larta 
të Lindjes, si p.sh., Hysejn Ef. Vuthi, Sheh Ahmet Shkodra, Xhemal Naipi, H. 
Isa Domni, H. Ali Kraja (Tari), Sheh Qazim Hoxha, Imam Vehbi Ismaili, Ejup 
Kraja, Shaqir Uruçi e më vonë H. Vehbi Gavoçi, dhe që me përkushtimin e tyre 
përbënin shtyllën kurrizore të autorëve autoritarë, e që së bashku me kolegët e 
tjerë bashkatdhetarë, e ushqyen vazhdimisht publicistikën tonë fetare me artikuj, 
përkthime, përshtatje e debate.

Me të njëjtin besim në Krijuesin, me thellësi mendimi, me botë të pasur 
shpirtërore, me kulturë të lartë gjuhësore e jo vetëm gjuhësore, na prezantohen 
përfaqësues të tjerë të inteligjencës myslimane të Shkodrës, miqtë e tyre intelektualët 
laikë: Sheuqet Muka11, Osman Myderrizi, Junuz Bulaj12, Hasan Haveriku13, Hysni 
Bushati14 e më vonë të rinjtë Shefik Osmani e Ismail Muçej, së bashku me vetë 
protagonistët. Karakteristikë e këtij grupi qe’ harmonizimi i punës në lëmin e 
arsimit laik me angazhimin e tyre edhe në procesin e mësimdhënies në fushën 
e besimit, me pasurimin e literaturës fetare me përkthime, përshtatje e hartime 
tekstesh, me kontribute në revistat “Zani i Naltë”, “Kultura Islame”, “Njeriu”.

Edhe intelektualët e nderuar në vite të ndryshme Nasuf Dizdari15, Ymer Lutfia, 
Hamid Gjylbegaj16, Jonuz Tafilaj17, Izet Bebeziqi18 qenë pjesë e pandarë e kontigjentit 
të mësipërm të intelektualëve, sepse në veprimtarinë e tyre publicistike e letrare 
zuri vend filozofia, tematika shoqërore dhe problemet e edukimit mendor,  moral 
e atdhetar, në përputhje me frymën e kohës. Të gjithë këta veprimtarë të dijes e të 
përparimit dolën nga i njëjti mjedis, i takojnë së njëjtës periudhë të shoqërisë sonë. 
Ndonëse me diferenca moshe, por të tolerueshme, ata patën miqësi e bashkëpunim 
midis tyre. Tipare të tjera të përbashkëta i afronin: rridhnin nga familje me tradita të 
shëndosha, të shumtët pasi iu dha rasti, ndoqën shkolla të huaja brenda dhe jashtë 
vendit (Nasuf Dizdari - në Stamboll e Vjenë, Gjylbegaj – në Stamboll, E. Osmani- 
Liban e Kairo, Bebeziqi- 16 vite në Vjenë, R. Dizdari- në Kalabri), ose kurse 
kualifikimi profesional e gjuhësor me korrespondencë (Hamdi Bushati- Romë, 
Paris), pra, një rendje e madhe pas dijes. Kjo etje e pashuar për shkollim kishte 
hedhur rrënjë në të rinjtë myslimanë të qytetit, që në fillimet e shekullit, atëherë 
kur në luftë me mentalitetin tradicional të fanatikëve konservatorë morën rrugën, 
o për në Stamboll, o për në qytete të huaja, me dëshirën e zjarrtë për shkollimin 
bashkëkohor, djelmoshat guximtarë: Qazim Dani, Visho Bushati, Hysni Peja, Riza 
Dani, Sadik Tirana, Hamid Gjylbegaj, Hasan Bekteshi, Sulejman e Taip Shkodra, 
Omer Ruzhdia, Ibrahim Gjyrezi, Kadukët (atë e bir), Zenel Broja, Hys Draçini, 
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Maliq Bushati, vëllezërit Ali e Kadri Borshi. Qenë pikërisht këta, që më vonë pa u 
kursyer mbështetën luftën për përhapjen e mësimit të shqipes me shkronja latine, 
çeljen e shkollave publike shqiptare dhe formimin e klubeve e shoqërive kulturore 
si “Mustafa Pasha”, “Drita” etj. Ata qenë gjithashtu të parët, kur u rrezikua qyteti 
nga lakmitë serbo-malazeze, si me 1912-13, si më 1920: le të kujtojmë oficerët me 
akademi, Hamid Gjylbegaj, vëllezërit Sulejman e Taip Shkodra, që u vunë në krye 
të vullnetarëve shkodranë e malësorë në frontin e Koplikut, midis të cilëve ishin 
radhitur edhe hoxhallarë si H. Sabri Bushati, H. Ibrahim Repishti, Haxhi Abaz 
Golemi, Sheh Ali Kruja që humbi dhe një sy, ose intelektualë si Hamdi Bushati, 
Jonuz Tafilaj, Tahir Dizdari etj.

Ishte e natyrshme që ky brez të shkolluarish dhe me një pasion të vërtetë për 
librin, të pasuronte bibliotekat e veta ekzistuese, ose të krijonte të reja, ku tashmë 
mbizotëronin titujt e librave në gjuhët evropiane, kryesisht frëngjisht e italisht, më 
pak gjermanisht. Nuk mund të ndodhte ndryshe përderisa pronarët e tyre zotëronin 
disa gjuhë. Tipik është rasti i Izet Bebeziqit, që krijoi bibliotekën unikale “Iliria” 
që në vitin 1921, kur ishte veç 16 vjeç; le të mos harrojmë se ai arriti brenda 
harkut të jetës së vet të zotëronte 11-12 gjuhë të gjalla dhe të vdekura. Nëse do të 
parafytyronim një vizitë kalimthi nëpër këto biblioteka, do të na ofrohej pak a shumë 
një tabllo e tillë: Jeta e H. Muhamedit e me tej njëri nga 4 Ungjijtë, Mevludët pranë 
vëllimeve “Visaret e Kombit; Naimi me Fishtën; Samiu me Mjedën; bri Kajamit 
e N. Qemalit, Danten, Gëten, Volterin, Karlajlin, Renanin, Esat Beun, koleksionet 
e revistave “Zani i Naltë”; “Kultura Islame”; pranë homologëve “Hylli i Dritës”, 
“Leka” të mbajtura me kujdes, sepse protagonistët qenë dhe bashkëpunëtorë të 
njërës apo të tjetrës. Edukuar me frymën e lartë të solidaritetit e të tolerancës, pa 
asnjë kompleks, i konsideruan homologët e komunitetit tjetër si vëllezër e miq, 
ashtu siç ishte rrënjosur prej shekujsh në traditën tonë qytetare.

Është historia shekullore e qytetit, ashtu si e krejt vendit tonë, prova më e 
gjallë e së vërtetës së madhe e të mrekullueshme të harmonisë e të solidaritetit në 
mes komuniteteve tona fetare, sikurse është dhe jeta jonë e përditshme. Shembujt 
janë te panumërt, të zakonshëm, por edhe të veçantë, të njohur e të panjohur, të 
ruajtur në kujtesë apo të fiksuar në letër. Ndonjërin do ta sjell si ilustrim të shkallës 
së lartë të humanizmit e të fisnikërisë shpirtërore të popullit tonë në përgjithësi e 
të shkodranëve në veçanti. Nëse autorët N. Dizdari, Nd. Nikaj(19), e patën fiksuar 
me shkrim gjestin e vezirit Bushatlli, që shkoi në Prizren për “t’ia vënë nderin 
në vend” reshperit katolik shkodran, për traditën gojore u ruajt e gjallë kujtesa e 
aktit te Kupe Danes, që vrau nizamët osmanli për të shpëtuar motrën katolike nga 
përdhunimi20. Nga kohët më të reja le të kujtojmë gjestin fisnik të rilindasit Daut 
Boriçi, që vuri gurin në themelet e kishës së madhe; po kështu dhe fjalimet prekëse 
të Sheuqet Mukës, e më vonë të Hafiz Ali Tarit (Krajës) në dy momente të Fishtës, 
përvjetori e pastaj varrimi i tij21.

Provën më të fortë kjo traditë do ta jepte në vitet e komunizmit, kur klerikët e 
intelektualët e të dy komuniteteve qenë bashkëvuajtës burgjeve e kampeve, ndanë 
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“bashkë” si vëllezër, tortura, privacione, fyerje e pushkatime. 
Në ndihmë të digresionit të mësipërm, kushtuar frymës së lartë e të admirueshme 

të tolerancës e të bashkëpunimit pa asnjë rezervë do të sjell dhe një provë e shtrirë 
në kohë, e shtrirë në hapësirë: familjet myslimane nuk kanë hezituar t’i regjistrojnë 
fëmijët e tyre në shkollat e klerit katolik, si tek ajo e jezuitëve, po ashtu tek ajo e 
fretënve françeskanë, gjatë tërë periudhës 1877-1946. Sipas regjistrit themeltar22 
figurojnë të regjistruar 227 nxënës myslimanë në kolegjin Saverian (jezuit), ndërsa 
në “Illiricum” (françeskan) nuk disponojnë listë analoge nxënësish myslimanë. 
Mjaft nxënës nuk janë nga Shkodra dhe nuk është e mundur të identifikohen. Të 
ngjall shumë respekt akti i klerikut të njohur H. Sabri Bushati që të vëllanë e ka 
regjistruar te jezuitët, kurse djalin e madh tek fretërit!

Intelektualët myslimanë qenë ithtarë të një vizioni bashkëkohor për jetën 
pa tendenca e pa paragjykime, prandaj përkrahën çdo përpjekje e çdo prirje për 
bashkëveprim e dialog kulturor, faktor zhvillimi e integrimi. Ishte vetë formimi i 
tyre shpirtëror e mendor, që ua diktonte këtë qëndrim edhe në jetën e përditshme, 
prandaj ata i kujtonin me nostalgji vizitat në xhamitë e Stambollit e mrekullite 
Bosforit, e po me ato ndjenja kujtonin Romën e monumenteve e të bazilikave të 
famshme, Firencën e bibliotekave e të artit, Venedikun e magjishëm dhe Vjenën e 
aristokracisë e të muzikës. 

Në valën e të shkolluarit, pa ju dirsur mirë mustaqet, këta djelmosha iu përgjigjën 
thirrjes së drejtorit të atëhershëm të arsimit, Luigj Gurakuqit dhe “ëndrrat  për të 
ardhmen” i zëvendësuan me përkushtimin e përditshëm ndaj mësimdhënies në 
shkollë, nën përvojën e veteranëve të arsimit kombëtar Gasper Beltoja, Gasper 
Mikeli, Mati Logoreci. U krijua kështu brenda një kohe të shkurtër kontigjenti i 
“mësuesve të orëve të para”23 që vuri themelet e shkollës shqiptare për Shkodrën. 
Këta burra fisnikë, që “i poqi” tashmë përgjegjësia e misionit që morën mbi vete, 
krahas punës brenda shkollave me mangësi të mëdha, iu desh të përballeshin 
frontalisht me propagandën sektare të shkollave private, që ndikonin jo për të 
mirën e shkollës publike. Jo vetëm që nuk u tërhoqën, por suksesi i tyre qe’ dhe më 
i plotë, kur u arrit hapja e gjimnazit të shtetit më 1922. Duhet vlerësuar kontributi i 
këtyre mësuesve për të pajisur nxënësit me bazën e duhur mësimore, duke hartuar 
tekste, ose duke i përshtatur, ku u shqua Ismail Anamali, Hamdi Bushati24, Sheuqet 
Muka. Në fushën e kulturës mësuesi Hashim Kopliku u vlerësua për përmbledhjen 
etnografike “Postrriba”, ndërsa Teufik Gjyli në letërsinë për fëmijë. Duke vlerësuar 
drejt rolin e veprimtarive jashtëtshkollore për të edukuar dashurinë për sportin 
dhe muzikën, si elemente të fuqishme për të përqafuar të renë, lanë gjurmë me 
përkushtimin e tyre dy mësuesit: Qazim Dervishi, me ngritjen e ekipeve sportive 
dhe të terreneve përkatëse model, si dhe Ragib Gjylbegaj, i njohur për bibliotekën 
e tij shumë të pasur me botimet shqip e koleksionet e gazetave e periodikëve, si 
themelues i bandës muzikore të shkollës.

Vitet ‘30 deri në vitet ’40, të shekullit të kaluar qenë një provë e qartë, se 
ajo që mbolli elita e mëparshme e intelektualëve dhe e arsimtarëve në lëmin e 
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edukimit e të kulturës, po jepte frutet e veta të mbara. Duke konstatuar numrin e 
madh të studentëve shkodranë, që morën maturën e vërshuan drejt universiteteve 
të Firencës, Bolonjës, Padovës etj., duke qenë fare të paktë ata që nuk vazhduan; 
mund të themi pa ndrojtje, se qenë një periudhë “e artë” e të rinjve myslimanë 
shkodranë, që aspironin për t’u diplomuar jashtë vendi, pikërisht në Itali, ku ishin 
mundësitë. Ky kontigjent universitarësh ishte shumë premtues për të ardhmen e 
vendit dhe në total ata kapnin shifrën prej 57 vetësh, pa llogaritur homologët e 
komuniteteve të tjera, në pamundësi evidentimi në këtë rast25.

Ky rast kontraston me disa vite më parë kur të rinjtë e shkolluar në universitetet 
prestigjoze të Austrisë, Francës, Italisë numëroheshin me gisht. Fatkeqësisht, duhet 
pohuar se “si nisi s’krisi”; pak prej atyre që shkuan jashtë atë periudhë arritën të 
diplomoheshin. Ishin vetëm ata që mbaruan para ose rreth vitit 1940. Shumica e 
tyre qenë ushtarakë me akademi26, të cilët do të modernizonin ushtrinë shqiptare, 
që me shumë mund e pat organizuar grupi i oficerëve të karrierës27. Grupi i mjekëve 
të rinj ishte i vogël, por ata qenë shumë të talentuar dhe më vonë u bënë shtylla 
e mjekësisë sonë të re! Të tillë qënë Bahri Kopliku, Selahudin Bekteshi, Hasan 
Shehi, Maliq Bekteshi, Emin Bekteshi, Xhevat Bekteshi, së bashku me kolegët e 
tyre katolikë po aq të talentuar, Frederik Shiroka, Luigj Benusi, Jul Koliqi, duke 
u bërë një mbështetje e madhe për brezin e mëparshëm të mjekëve shkodranë. 
Me të vërtetë Gjimnazi i Shtetit kishte arritur nivelin e institucionit elitar në sajë 
të profesionalizmit të pedagogëve të mirënjohur 28;  ardhja e pedagogëve të rinj 
Arshi Pipa, Fadil Repishti, Fadil Podgorica, Mustafa Dervishi, Adem Bazhdari, së 
bashku me kolegët Filip Ndocaj, Injac Ndoja, Mark Ndoja, Gasper Pali etj., solli 
risi dhe ishte një mbështetje për punën emancipuese dhe frymën qytetëruese që po 
kryenin dhe po përhapnin juristët e rinj Qemal Shehi, Seit Gjylbegaj, Jup Kazazi, 
Sabri Quku, Ibrahim Sokoli, Myzafer Pipa, ashtu dhe një prapavijë tjetër, më e 
madhe e më e gjerë e specialistëve të lartë në diplomaci, agronomi, veterinari, 
farmaci, stomatologji etj 28/1.

Pavarësisht se masa kryesore e tyre që u kthyen, i ndërprenë studimet e 
nuk mundën t`i vazhdonin për arsye të LDB e të pasojave të saj për vendin tonë 
(duke përjashtuar ata që qëndruan në mërgim, ose u arratisën më vonë për t`i 
përfunduar ato jashtë), me praninë e tyre në mjedisin familjar dhe atë qytetar, e 
dhanë ndihmesën e tyrë të konsiderueshme aq sa e lejoi koha e kushtet, qoftë me 
mendimet e tyre bashkëkohore, qoftë me nismat e tyre në fushën e artit dhe të 
kulturës. Ndihma e tyre më konkrete ka qenë sjellja e librave me vete nga jashtë 
dhe krijimi i bibliotekave të reja dhe pasurimi i ekzistueseve e tradicionaleve me një 
fond të pasur, veçanërisht me kolosët e letërsisë moderne evropiane e amerikane, 
kryesisht në italisht 30. Një ndihmë jo të vogël kanë dhënë edhe dy librashitësit e 
përkushtuar Xhemal Laçej e Xheudet Ymeraj, që mbështetur në porositë me katalog 
sillnin botimet e fundit më të zgjedhura. Roli më i madh i këtyre bibliotekave nuk 
qëndron vetëm tek fakti, që ato u shërbyen të zotërve për të kompletuar formimin 
e tyre intelektual, por edhe pse librat e tyre u kthyen në vlera ambulante që kalonin 



197

nga dora në dorë për të pasuruar mendjen e shpirtin e atyre që s’patën mundësi 
t’i kishin të vetat. Kjo dukuri fisnikërie e bujarie rodhi për dekada e dekada, si 
burimet e nëndheshme, deri në vitet e diktaturës, por zanafilla e saj i kushtohet 
disponibilitetit dhe shpirtmadhësisë së të zotërve 31. 

Një rol të rëndësishëm në jetën kulturore të një qyteti luajnë edhe gazetat 
dhe revistat lokale. Një ndër revistat e para laike qe’ revista “Agimi” e shoqërisë 
“Vllaznia” (e formuar nga bashkimi i shoqërisë “Mustafa Pasha” e të rinjve 
myslimanë me shoqërinë “Vaso Pasha” e të rinjve katolikë), që kryesohej nga Hilë 
Mosi e Hysen Draçini. Në këtë revistë krahas Hilë Mosit, Mati Logorecit e Karl 
Gurakuqit bashkëpunuan edhe Jonuz Tafilaj, Ahmet Gjylbegaj, Omer Ruzhdia, 
vëllezërit Kadri e Ali Borshi. Në vitet 1923-24 do të shihte dritën e përjavshmja 
“Shpresa kombëtare” e drejtuar nga Nasuf Dizdari, e cila do të trajtonte me 
kulturë probleme të rëndësishme të kombit. Patriotizmi, vllazërimi e bashkimi 
qenë filli që përshkonte artikujt e këtij organi përparimtar. Edhe në revistën e 
mëvonshme “Cirka” të Cuk Simonit, përveç rubrikës etnografike “Postrriba” të 
Hashim Koplikut, gjejmë dhe shkrime të debutuesve Myzafer Pipa e Hasan Shehi, 
me tematikë shoqërore dhe me këndvështrime emancipuese. Është pozitiv edhe 
bashkëpunimi i Hamdi Bushatit me revistën “Leka” rreth toponomastikës së disa 
fshatrave, studim i vlerësuar edhe jashtë. Në fushën e publicistikës duhet vlerësuar 
krahas kontributit me shtypin vendas dhe ai i dhënë në shtypin e huaj (Austri, 
Itali, Rumani) nga intelektuali poliglot Izet Bebeziqi mbi tema social-politike 
dhe letraro-artistike. Entuziazmi i moshës dhe dëshira fisnike për të gjallëruar 
mendimin e lirë dhe përparimtar në gjirin e rinisë, i nxiti studentët Rexhep Neziri 
e Sadik Miloti të krijonin shoqatën “Besa Shqiptarë” dhe të botonin revistën 
jetëshkurtër “Gjimnazisti”. Qenë dy revista: “Fryma” e Shkodrës dhe “Kritika” 
e Tiranës, botuar në vitin 1944, e para e drejtuar nga Myzafer Pipa, e dyta nga i 
vëllai, Arshiu, që ndonëse jetëshkurtëra, ndritën në qiellin e shtypit tonë letrar si 
meteorë të vërtetë, me një rrezatim që mbetet i pashuar edhe në ditët tona. Ishte 
niveli i lartë, në përmbajtje e në formë “e fshehta” e suksesit të tyre. Ishin ata që 
i drejtonin këto organe, garancia e standardit të tyre të lartë. Në Tiranë profesori i 
ri i letërsisë, Arshi Pipa, që sapo kishte botuar përmbledhjen e tij të parë me poezi 
“Lundërtarët” në Shkodër, avokati i mirënjohur Myzafer Pipa i mbështetur nga 
universitari i talentuar e energjik, Qemal Draçini “Shtylla” e revistës, kryeredaktori 
poet, kritik, përkthyes e që nënshkruante me emër ose pseudonim në tri rubrika 
të revistës. Edhe grupi i bashkëpunëtorëve përbëhej nga të rinj intelektualë që 
premtonin shumë: Fadil Podgorica, Skënder Anamali, Pertef Kruja, Muhamet 
Bala, Teufik Ademi etj., krahas kolegëve të sapodiplomuar: Arshi Pipa, Filip 
Ndocaj, Injac Ndoja. Nëse te “Kritika” vëmendja përqëndrohej te problemet e 
letërsisë e të kritikës letrare, te “Fryma” krahas krijimtarisë, kritikës, përkthimeve 
e recensioneve, zinin vend dhe temat shoqërore e problemore. Përfundimisht 
konkludojmë se analizat letrare të atyre viteve të Arshiut e të Qemalit kanë lënë 
gjurmë në mendimin kritik shqiptar.
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Në vitet 1940-44 bibliotekat tona krahas përmbledhjes me poezi të Arshiut, 
u pasuruan me përmbledhjet e reja poetike të Hamid Gjylbegut, me dramën “Për 
mbrojtjen e Ulqinit” e Asim Lohes, romanin “Jaban” përkthim i ri i Jonuz Tafilajt, 
dy dramat e Xhemal Brojës (në dorëshkrim) duke e bërë më të ndjeshëm kontributin 
e mëparshëm të homologëve të tyre, siç qenë botimet e njohura të H. Ali Krajës 
(Tari)32, Hamid Gjylbegajt, Hashim Koplikut33, të Sheh Ahmet Shkodrës34, Hasan 
Haverikut, të Kasem Taipit, Jonuz Tafilajt, Tahir Dizdarit etj.

Pavarësisht gjendjes frenuese që sillte LDB, potenciali intelektual i 
komunitetit mysliman të Shkodrës, me konsideratën e duhur për komunitetet 
homologe, atë katolik e atë ortodoks, ishte në nivelet optimale. Sikur kontigjentit 
të trajtuar më lart, specialistësh të diplomuar dhe universitarësh të padiplomuar, 
t’i bashkangjisim edhe armatën e 87 mësuesve me arsimin e mesëm pedagogjik 35, 
anashkaluar, për pamundësi evidentimi, numrin e njerëzve të shkolluar që punonin 
në administratë e në tregti, shifrat do të ishin dhe më kokëforta, duke na bindur 
se në vitet ’40 rezultonte prania e një “hopi” të vërtetë në ngritjen arsimore e 
kulturore të qytetarëve shkodranë, tek të cilët mbizotëronte aspirata fisnike për ta 
vënë në shinat e qytetërimit evropian. Mjerisht “ëndrrat” u nëpërkëmbën dhe u 
groposën sapo “çlirimtarët” siguruan pushtetin dhe me “dorë të hekurt” goditën 
pikërisht ajkën e inteligjencës, pa dallime moshe e përkatësie fetare dhe për t’ia 
arritur qëllimit të “vrasjes” së trurit të Kombit, nuk u mjaftua ndërtesa e burgut 
të mëparshëm. U desh të improvizohen 16 të tilla në Shkodër, sepse e atillë që 
raprezalja komuniste mbi qytetarët shkodranë e në veçanti mbi njerëzit e shkolluar 
me diplomë a pa diplomë. Kjo pikërisht atëherë kur vendi e kombi prisnin gjëra 
të mëdha e të bukura prej bijve të vet të ditur. Shumë mund e djersë ishte derdhur 
për të akumuluar atë thesar dije e shkence! Pikërisht atëherë kur një klimë e re, pa 
të huaj e pa krisma armësh duhej të sillte çlirimin e energjive në dobi të zhvillimit 
të vendit, pikërisht mbi ta u përdor dhunë e egër fizike e intelektuale. Ua dhunuan 
trupat, ua vranë rininë dhe ëndrrat, ua fshehën gropat ose ua humbën edhe veprat, 
dorëshkrimet, bibliotekat! Nëse disa u mbijetuan torturave, burgjeve e “lagerve” 
të diktaturës, dolën të sfilitur plotësisht nga ky kalvar. Shumica e tyre janë shuar 
e po shuhen dhe ne përulemi me plot evari para sakrificave të tyre(36)! Atyre 
që ua kanë shkimur jetën e nuk u dihet as varri, Kombi iu ka gdhendur emrat 
në “mermerin” e kujtesës së vet, që ata të mbeten të pavdekshëm. Në radhët e 
intelektualëve “Martirë të Demokracisë” gjenden të vendosur me dinjitet, pranë 
emrave të Mirash Ivanajt, Kolë Margjinit, Kolë Prelës, Prenkë Kaçinarit, Simon 
Dedës, emrat e Qemal Draçinit, Myzafer Pipës, Riza Danit, Fahri Rusit, Mustafa 
Dervishit.

Janë rrënqethëse kujtimet e zbardhura në letër të bashkëvuajtësve Arshi Pipa, 
Sami Repishti, H. Sabri Koçi, Ramadan Sokoli, Ahmet Bushati, Et’hem Bakalli 
e Ahmet Kraja, po ashtu si simotrat e tyre, kujtimet e Atë Zef Pëllumbit, të Imzot 
Zef Simonit, të Pjetër Arbnorit etj.

Ndonëse ato duhej të ishin më të shumta, brezat do t’u jenë mirënjohës 
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autorëve-protagonistë që nuk ngurruan, por me bindjen se “të heshtësh para krimit 
është vetëvrasje morale”, iu përveshën punës si për të qetësuar ndërgjegjën e vet, 
si për të ndihmuar me anë të denoncimit publik që e keqja të mos përsëritet.                          
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HALIL IBRAHIMI

Identiteti i Shqiptarëve, Islami 
dhe integrimet evropiane

Prapavija e problemit

Rënia e sistemeve socialiste dhe bllokut komunist 
në fund të shekullit të kaluar i gjeti  shoqëritë ku ato 
ishin konsoliduar të papërgatitura për sistemet dhe 

zhvillimet e reja botërore, duke e bërë të pashmangshëm 
krijimin e lidhjeve dhe përkatësive të reja sociale, të cilat shpeshherë janë bërë 
prototip i filozofisë së përkatësive imagjinare, duke krijuar nganjëherë debate 
shterpë në shoqëritë ku ato janë paraqitur. Përderisa në shumicën e shteteve të 
Evropës Juglindore debatet kryesore kanë pasur në fokus afrimin ekonomik dhe 
politik me sistemet e përparuara të Evropës Perëndimore, në shtetet e krijuara nga 
Jugosllavia që po rrënohej dolën në pah sërish mentalitetet e ngrira nga koha e 
luftërave ballkanike dhe epoka nacionaliste mesjetare e që rezultuan shpesh me 
krime e gjenocide tekstuale, ndërsa në rastin shqiptar krijohet përshtypja sikur 
papajtueshmëria politike dhe sociale me sistemet e përparuara të Evropës është 
maskuar me debate të fryra rreth identiteteve sociale dhe përkatësive kulturore e 
ideologjike. Ndërlidhja e këtyre të fundit me përkatësinë perëndimore dhe fobinë 
ndaj Lindjes e bën të pashmangshëm hulumtimin e këtij debati në rrafshin e 
identitetit evropian, fetar dhe kombëtar. Shumica e shteteve të Evropës Juglindore 
duket se i kaluan, edhe pse me vështirësi dilemat rreth aderimeve postkomuniste 
dhe janë orientuar në tërësi drejt integrimit në Bashkimin Evropian, duke synuar 
përparimin ekonomik të shoqërive dhe sistemeve të lira në bazë të principeve të 
demokracive perëndimore. 

Në zhvillimet pas rënies së komunizmit në Shqipëri dhe gjerësisht midis 
shqiptarëve, një elitë intelektuale, ndonjëherë edhe politike e kishtare ka zhvilluar 
filozofinë e ‘komuniteteve të imagjinuara’, siç e quan këtë filozofi Benedict 
Anderson, duke u përpjekur që ta rishkruajnë identitetin dhe përkatësinë shqiptare 
për ta arsyetuar këtë si vizë për integrim në Evropë dhe Perëndim. Është zhvilluar 
një filozofi e tërë e asaj që çka duhet të bëjë shqiptari i sotëm i rëndomtë në mënyrë 
që të konsiderohet shqiptar dhe çka duhet të shkulë nga identiteti i vet shekullor, 
në mënyrë që të integrohet më lehtë në suazat euro-atlantike. Megjithëqë në 
dukje debati për identitetin shqiptar ka pasur një lindje spontane, prapa tij 
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ekziston një aparat i tërë i përpjekjeve, planeve, analizimeve dhe aspiratave të një 
rajoni të caktuar interesash. Mënyra se si është ndërlidhur paaftësia politike dhe 
institucionale në Shqipëri me integrimet euro-atlantike ka nxjerrë në pah një klimë 
të re, ku për herë të parë gjatë historisë së re të shqiptarëve debati është zgjeruar në 
tërësi në hapësirën mbarëshqiptare, janë vënë në pikëpyetje të madhe nocionet dhe 
konceptet e tolerancës fetare dhe  bashkëjetesës religjioze, duke e vënë shqiptarin 
mysliman në qendër të problemit dhe diskutimit, edhe pse qasjet që i janë bërë 
shqiptarëve nga Bashkësia Evropiane dhe Perëndimi në përgjithësi në esencën e 
tyre kanë pasur të theksuar pikërisht rëndësinë e përkatësisë islame të shqiptarëve 
për të vënë në vepër në rastin më të mirë universalitetin, që është synuar të arrihet 
në kohët moderne nga këto shoqëri. Ndërlidhja në vazhdimësi e tërë problemit 
fetar të shqiptarëve me çështjen kombëtare dhe integrimet perëndimore ka qenë 
strumbullari i krejt debatit, duke krijuar premisa të paargumentuara dhe false me 
të cilat do të mund të avancohej më tutje rishkrimi i identitetit shqiptar. Duke 
filluar që nga ngritja e figurave të krishtera, para së gjithash katolike thjeshtë 
fetare, në piedestalin e hyjnive kombëtare e duke vazhduar deri te dhënia e ngjyrës 
kombëtare misionarizmit katolik ndër myslimanët shqiptarë të Kosovës, vërehet 
se në vazhdimësi është krijuar një rrjetë e tërë veprimtarish, me qëllim që te 
shqiptari mysliman të krijohet kompleksi i inferioritetit dhe kështu të bëhet më i 
lehtë identifikimi i tij me supremacinë e heronjve, shenjtorëve dhe intelektualëve 
katoliko-kristianë duke e lënë në harresë sagën e tërë të dëshmorëve, shkrimtarëve, 
dijetarëve, ndikimeve kulturore e figurave të shquara shqiptare, ku Islami ka 
pasur ndikim të padiskutueshëm. Në krejt këtë mishmash të krijimtarisë guerile 
të identitetit shqiptar gjithmonë ka munguar argumentimi i kartës kryesore në 
emër të së cilës është thirrur kjo luftë; nuk ka pasur as edhe një rast të vetëm, ku 
integrimi i shqiptarëve në shoqëritë e demokracive perëndimore është kushtëzuar 
me mohimin e rrënjëve, ndikimeve dhe vlerave të Islamit si fe dhe qytetërim. 

Trekëndëshi i identiteteve: Evropë, Islam, Shqiptar

Studimet e hershme sociologjike për identitetin kombëtar, identitetin grupor 
dhe përkatësinë identifikuese, të cilat e vejnë identitetin dhe shumë herë edhe luftën 
për të në  një impakt të ngushtë të mbijetesës dhe dominancës, në shekullin që 
lamë pas dhe veçanërisht në disa dekadat e fundit janë kthyer në debate, diagnoza, 
analizime dhe manifestime akademike e popullarizuese të shumta të stërholluara, 
duke e vënë atë në relacion edhe me konfliktet e shumta kulturore dhe sociale që 
e kanë përcjellë historinë e njerëzimit si rezultat i ‘aderimeve’ ndaj identiteteve të 
ndryshme. 

Identiteti Evropian, viteve të fundit është duke shkuar drejt profecisë së Ernest 
Renanit për të ngadhënjyer mbi nocionin e kombit dhe nacionalizmit të ngushtë 
etnik, edhe pse ka qenë i dukshëm riformulimi i kornizave të reja nacionaliste 
në disa shtete evropiane në drejtim të filozofisë së lokalizmit dhe nacionalizmit 
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ekonomik. Paneuropianizmi dhe baza themelore e tij ‘universalizmi evropian’ jo 
rrallë herë janë ballafaquar me zbulime të reja jo-origjinale të identiteteve apo 
subidentiteteve karakteristike në Mbretërinë e Bashkuar, Belgjikë etj. Mirëpo 
përderisa në të gjitha këto raste ky mbitheksim i identitetit kombëtar karshi identitetit 
evropian ka qenë para së gjithash i përcjellë me interesa thjeshtë ekonomike dhe 
strategjike pa implikime të përkatësisë ideologjike, në rastin shqiptar ka munguar 
secili prej këtyre elementeve, duke e bërë debatin dhe dilemën e shfaqur për 
identitetin më tepër në favor të oratorisë e interesave të ngushta fetare dhe jo 
anasjelltas. Gjithashtu në rastin shqiptar është vërejtur përpjekja që të krijohet një 
“erë nacional-romantike”, e cila ka karakterizuar popujt e Evropës Perëndimore 
në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe e cila kryesisht asokohe është përdorur 
nga kombet karshi njëri-tjetrit, ndërsa në rastin shqiptar oratoria, që shkon drejt 
madhërimit të aspekteve të caktuara dhe caqeve të supozuara të identitetit shqiptar 
është e orientuar drejt një pjese të kombit dhe jo medoemos drejt opinionit të 
jashtëm. 

Megjithëkëtë në Evropën Perëndimore ka qenë mbizotërues mentaliteti i 
krijimit të identitetit të ri gjithëpërfshirës bazuar në principet e lirive, të të drejtave 
dhe begatisë ekonomike, duke theksuar përparësinë e internacionalizimit, në 
vend të kufijve të trashëguar etnikë, socialë dhe kulturorë. Edhe pse viteve të 
fundit spekulimet për invazionin islamik, terrorizmin xhihador dhe përleshjen 
e civilizimeve kanë vënë në hije dhe në harresë vetë themelin mbi të cilin janë 
ngritur shoqëritë evropiane, ato nuk kanë pasur ndonjë sukses masiv midis 
elitës intelektuale evropiane. Është interesante të theksohet, se kontaktet e para 
të Evropës elitare (përjashtuar këtu kontaktet e kishës) me Islamin kanë qenë 
pikërisht si rezultat i nevojës së atëhershme për të avancuar principet themelore 
të dijes, shkencës, begatisë dhe humanizmit, vlera këto të cilat asokohe ishin të 
dhunuara dukshëm nga pushteti i kishës së atëhershme. Parimi bazë mbi të cilin 
paria e dijetarëve evropianë ka kontaktuar me myslimanët, në epokën kur po shihej 
çlirimi nga mënyra pezhorative e supremacisë së fesë ka qenë theksimi i aspektit 
integrues, që është parë në kulturën dhe qytetërimin islam. Islami si sistem i të 
jetuarit dhe jo si fe në kuptimin e ngushtë të fjalës, nuk ka qenë kurrë përjashtues, 
duke filluar që nga shekulli i parë pas hixhrit e deri te perandoria e fundit e madhe 
myslimane, ajo Osmane. Pikërisht mbi këto parime dhe premisa edhe është bërë 
më i lehtë dhe më i dobishëm më vonë kalimi në masë i shqiptarëve në Islam 
gjatë kohës së Perandorisë Osmane. I nisur fillimisht si rezistencë ndaj skizmës 
asimiluese sllave dhe interesit për integrim qëndrues, kalimi në Islam me kohë 
mori bajrakun e ruajtjes së identitetit shqiptar nga aspiratat antishqiptare të popujve 
përreth, duke u shtrirë edhe në territoret e kishës katolike dhe skizmave të tjera. 
Këtë rol Islami shqiptar vazhdoi ta luajë bindshëm në mënyrë institucionale deri 
në rrënimin përfundimtar të Perandorisë Osmane e më vonë nëpërmjet kulturës, 
civilizimit dhe etnitetit të veçantë, që ishte krijuar në këtë mënyrë në masat e gjëra 
popullore që e dallonte nga kthetrat asimiluese tendencioze të popujve përreth. 
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Duke pranuar Islamin, shqiptari jo vetëm që nuk mohoi dobitë dhe të mirat e 
kulturës së tij të deridjeshme, por i integroi ato fuqishëm me besimin e ri duke 
krijuar impakte të shumta në vetëdijen kolektive, letërsi dhe politikë. Ka qenë 
pikërisht fryma integruese dhe jo-përjashtuese me të cilën e kanë pranuar Islamin 
shqiptarët, ajo që ka krijuar shembullin më të mirë të bashkëjetesës së feve të 
ndryshme dhe përpjekjeve të bashkuara e të vazhduara për prosperitet dhe realizim 
të interesave kombëtare. 

Fobia ndaj Islamit dhe identiteti i sajuar

Debatet e viteve të fundit në nënqiellin shqiptar të këtij konglomerati të 
konsideruara të reja dhe definitive në fakt nuk janë një prodhim i ri i epokës 
pluraliste të shqiptarëve, por më tepër zgjatje e ri-kompozuar ndryshe e verdikteve, 
të cilat në sistemin e kaluar komunist imponoheshin nëpërmjet praktikave përkatëse 
brendapërbrenda sistemit monist dhe me të cilat sot po përpiqen njësoj të imponohen 
nëpërmjet sforcimeve demokratike “bona fide”. Në debatet për identitetin e 
shqiptarëve, të cilat u zhvilluan me të njëjtën dendësi, si në Shqipëri ashtu edhe në 
Kosovë e Maqedoni, kanë mbizotëruar tri elemente kryesore: theksimi i primatit 
të elementit kristian dhe pikë së pari atij katolik në të kaluarën dhe të ardhmen e 
kombit, përfolja pezhorative e elementeve islame në kuadër të kombit, qoftë në 
relacion me të shkuarën, qoftë në konotacion me të ardhmen dhe elementi i tretë 
që është përmendur i ndërlidhur me dy të parat ka qenë integrimi në instancat 
Euro-Perëndimore dhe përkushtëzimet apo ngecjet që mund të shkaktojë njëri e 
të cilat do t’i luftojë elementi tjetër. Problemi kyç ka qenë integrimi i shqiptarëve 
në shoqërinë e lirë demokratike perëndimore dhe me këtë aspekt është ngjyrosur 
thuajse në tërësi thelbi i debateve për identitetin. 

Një ndër mitet më të përhapura që ka mbizotëruar në debatin për identitetin 
shqiptar, ai për supremacinë katolike të vetëdijes kombëtare është faktikisht vetëm 
vazhdim me një formë tjetër i luftës, që i është bërë historisë islame të shqiptarëve 
edhe gjatë periudhës së komunizmit. Megjithëqë gjatë komunizmit armik i popullit 
ishte feja e jo Islami në veçanti, nëse e shohim me vërejtje fushatën komuniste 
nëpërmjet kulturës, historiografisë dhe literaturës shkollore do të vërejmë se në të 
shumtën e rasteve feja është identifikuar me “agallarë e bejlerë” dhe është theksuar 
deri në shterim institucioni i satanizimit të turkut (i cili në të shumtën e rasteve 
është përdorur si sinonim për fetarin mysliman), gjë që nuk ka ndodhur në këtë 
masë me asnjërën prej feve të tjera. Kështu nëpërmjet kësaj propagande është 
krijuar imazhi për turkun si “okupator”, “rrënues të kulturës shqiptare”, “aparat 
gjenocidal shekullor”, “prapambetës”, “anarkik” etj. Veçanërisht është theksuar në 
vazhdimësi nëpër librat e historisë që nga niveli më i ulët deri në atë akademik dhuna 
e ushtruar e turkut për të islamizuar shqiptarin. Rrjedhimisht janë bërë përpjekje që 
tek shqiptari mysliman të krijohet ndjenja e inferioritetit ndaj përkatësisë islame, 
kështu që identifikimi me këtë fe do të nënkuptonte edhe barazimin me të gjitha 
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bëmat e zeza, të cilat i janë vënë në ‘copyright’ turkut mysliman. Megjithëqë viti 
1990 solli rënien e sistemeve komuniste midis shqiptarëve, një filozofi e tillë jo 
vetëm që nuk pësoi ndonjë ndryshim karshi myslimanëve, por ajo u thellua si e tillë 
duke u pasuruar me frazeologji shtesë kundër myslimanit. Sindroma e pushtuesit 
osman ka vazhduar t’i imponohet opinionit shqiptar në diskutimet për identitetin, 
duke u riformësuar në këtë kohë edhe me komponente shtesë, të cilat shkojnë në 
favor të deislamizimit të historisë dhe përkatësisë së shqiptarëve. 

Është interesant të vërehet zhvillimi i qëndrimit të Kishës Katolike në këtë 
relacion, sidomos në Kosovë prej rënies së komunizmit e deri më sot. Përderisa 
është përdorur në mënyrë mjeshtërore propaganda e trumbetimit të islamizimit 
të dhunshëm të shqiptarëve, me ndihmën e disa politikanëve prokatolikë në 
Kosovë është bërë e pamundura për kristianizimin e myslimanëve shqiptarë 
gjithmonë duke e ndërlidhur këtë fushatë me qëllime romantike nacionaliste dhe 
aspirata integruese evropiane. Fushata e ndërmarrë për prozelitizëm katolik midis 
myslimanëve gjatë viteve të pasluftës ka parë një numër të konsideruar të kishave 
katolike të ndërtuara në mjedise gati 100% muslimane me pretekstin se të tillat 
kanë ekzistuar aty dhe janë rrënuar gjatë kohës osmane. Gjithashtu, përderisa 
para luftës së Kosovës Kisha Katolike dhe Bashkësia Islame e Kosovës kishin 
një propozim-marrëveshje për futjen e mësim-besimit fetar në sistemin arsimor 
të Kosovës, zyrtarët e Kishës Katolike pas luftës dalëngadalë nëpërmjet një faze 
neutrale kanë kaluar në opozitë ndaj futjes së mësim-besimit nëpër shkolla. Kosova 
e pasluftës ka pësuar një ringjallje të konsideruar islame midis rinisë dhe duke 
pasur parasysh këtë Kisha Katolike e ka konsideruar si të pavolitshëm sforcimin 
e këtij ndikimi edhe nëpërmjet mësim-besimit. Gjithashtu, përderisa para luftës 
së Kosovës elemente të caktuara katolike kishin reaguar me tone të ashpra ndaj 
përhapjes së protestantizmit evangjelist në Kosovë, pas luftës këta zëra janë shuar 
dhe është  bërë një aleancë e heshtur me misionarizmin evangjelist përderisa ky 
nuk orientohet drejt katolikëve në Kosovë, por vetëm ndaj myslimanëve. Miti më 
i përhapur dhe më i preferuar nga paria katolike në Kosovë ka qenë imponimi 
i dhunshëm i Islamit nga Perandoria Osmane. Një rishikim neutral i burimeve 
historike të kohës, përfshirë ato kishtare, na e bën të ditur mungesën absolute 
të misionarizmit të dhunshëm nga ana e osmanëve. Bile edhe sipas raporteve 
të mbijetuara të kryepeshkopit të atëhershëm të Tivarit kuptojmë se krishterimi 
shqiptar në kohën e turkut, jo vetëm që nuk ishte i fuqishëm, por ishte ndarë 
në një luftë misionare midis herezisë latine dhe skizmatizmit lindor, së cilës 
njerëzit e thjeshtë, as nuk i përgjigjeshin me eufori, as nuk i thurnin himne te 
paqena. Konstelacioni i arsyeve të cilat i shtynë shumicën e shqiptarëve që të 
kalojnë në fenë e re është shumë kompleks dhe jo i njëtrajtshëm, por të thuash 
se ishte dhuna ajo që e detyroi në këtë masë ndërrimin e fesë është mosnjohje e 
burimeve relevante historike. Etnologu e historiani Mark Tirta pohon se islamizimi 
i shqiptarëve ishte një ftohje dhe bojkotim i shqiptarëve kundër Krishterimit e 
pikërisht fillimisht kundër ortodoksisë serbe, greke e bullgare, që i shpinte ata në 
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shkombëtarizim dhe tjetërsim etnik. I lidhur me këtë është miti i supremacisë së 
elementit katolik në formësimin e kombit shqiptar. Ky ka qenë faktikisht elementi 
kryesor i propagandës prokatolike nga një numër i caktuar intelektualësh shqiptarë 
të të gjitha trojeve pas viteve nëntëdhjetë, me në krye Ismail Kadarenë dhe 
pastaj është stërholluar në mënyrë të detajuar nga ana e klerit katolik në Kosovë, 
duke e propaganduar edhe në secilën vizitë të tyre në arenën ndërkombëtare. E 
vërteta është se asnjëherë gjatë periudhës osmane kleri katolik nuk pati ndonjë 
rol udhëheqës në krijimin apo avancimin e ndonjë vetëdije properëndimore te 
shqiptarët. Duke qenë pakicë kleri katolik gjatë kohës osmane ishte kryesisht i 
preokupuar me telashe të brendshme organizative kryekëput fetare dhe angazhimi 
i priftërinjve apo elementeve të caktuara katolike në rrafshin properëndimor 
shqiptar ishte më tepër inkuadrim në përpjekjet e përgjithshme të shqiptarëve, 
se sa ndonjë rol primati në këtë aspekt. Për më tepër se kaq shumica e organeve 
katolike të shtypit shqiptar gjatë historisë rreshtoheshin rëndë kundër sistemeve 
liberale perëndimore dhe nuk mund të gjendet asnjë ndikim përmbajtësor, që do 
të ketë mundur të luajë kleri katolik drejt vlerave, të cilat sot i aspirojnë shqiptarët 
dhe të cilat bazohen në trashëgiminë e supozuar katolike. E njëjta gjë fatkeqësisht 
është duke ndodhur edhe sot edhe pse sipërfaqësisht përpiqet që të kamuflohet ky 
fakt. Një pjesë e caktuar e parisë katolike ka krijuar fatkeqësisht në mendësinë e 
katolikëve shqiptarë filozofinë e “identitetit virtual të Republikës së Mirditës” edhe 
në aspektin politik, sepse katolikët shqiptarë shumë pak i kanë kushtuar rëndësi 
faktorëve integrues brendashqiptarë, bie fjala duke votuar gati në kompaktësi për 
parti prokristiane. Kjo e bashkuar me propagandën që ka bërë me shumë kujdes një 
pjesë e rëndësishme e elitës katolike fetare dhe intelektuale ka tentuar që fillimisht 
katolikut shqiptar dhe pastaj edhe të tjerëve t’u imponohet bindja se janë vetëm 
ata meritorët për ruajtjen e shqiptarizmit dhe identitetit përparimtar të kombit. Në 
një mori rastesh elita kishtare katolike, sidomos e Kosovës, qoftë edhe në diasporë 
nuk ka reshtur së përsërituri tezën dhe ftesën për kthim të shqiptarëve në rrënjët e 
krishtera. Rasti më i fundit është ideja përçarëse e Kancelarit të Kishës Katolike 
të Kosovës, Shan Zefit, i cili synon ta paraqesë katolikun si bajraktarin e bërjes 
së shtetit të Kosovës, ndërsa muslimanin si një qenie inferiore, e cila nëse nuk 
kthehet tek rrënjët i humbet meritat e patriotizmit dhe shtet-formimit. 

Nuk është më tabu se këto kahje e lëkundin dhunshëm fenomenin e tolerancës 
fetare midis shqiptarëve dhe e shikuar së bashku me fushatën e njëjtë në Shqipëri 
kanë krijuar polaritete interesante në aspektin fetar shqiptar. Në Kosovë një pjesë 
e mirë e intelektualëve, që më herët ose kanë qenë neutralë ose të padëgjuar, i kanë 
dalë në mbrojtje elementit thellë të rrënjosur islam në identitetin e shqiptarëve 
pa mohuar elementet e tjera, ndërsa në Shqipëri, bie fjala në Shkodër popullata 
muslimane e qytetit ka protestuar hapur kundër vendosjes së bustit së Gonxhe 
Bojaxhiut në pjesën qendrore të qytetit. Në të shumtën e rasteve, sidomos në rastin 
e Kosovës ka qenë e dukshme mospërputhja midis parapëlqimeve krejt personale 
të “elitës intelektuale”, që propagandon kthimin në rrënjët e krishtera në njërën 
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anë dhe traditës, vetëdijes apo mentalitetit të masave të gjera popullore në anën 
tjetër. Pikërisht kjo ka qenë arsyeja pse po rritet numri i intelektualëve, të cilët 
kanë dalë në mbrojtje të ruajtjes së veçorive islame, bashkë me ato të krishtera 
dhe perëndimore, në kuadër të konstelacionit të identitetit shqiptar. Në anën tjetër 
këto debate për identitetin e shqiptarëve të cilat shpesh herë kanë kaluar në intriga 
të thjeshta urrejtjenxitëse  padyshim se e kanë iniciuar dhe thelluar jazin (pellgun) 
brendashqiptar në aspektet fetare dhe krahinore. Veçoria më kurioze në krejt këtë 
debat kanë qenë disa zëra ‘intelektualë’ nga Shqipëria, të cilët në suaza të këtij debati 
e kanë vënë Kosovën si njollën lindore të kombit, duke e ekzaltuar Shqipërinë si 
shandanin dhe pishtarin perëndimor. Është interesant për t’u theksuar se sa jehonë 
të madhe pati në Kosovë kjo mënyrë ndërlidhjeje, e cila doli në shesh nga disa 
intelektualë të Shqipërisë, për shembull nga Maks Velo dhe të tjerë të ngjashëm 
për të cilët shumë në Kosovë patën përshtypjen se vetëm po shprehnin idenë, e 
cila midis rreshtave ekzistonte tek Kadareja dhe të tjerët. Për herë të parë mediat 
kosovare botuan haptas reagime të njerëzve të thjeshtë, artistëve e bile edhe të 
intelektualëve të shquar, të cilët duke dalë kundër ideve përçarëse të tilla, që vinin 
nga Shqipëria tërthorazi e nganjëherë edhe krejt haptas e mbronin elementin islam 
të identitetit. 

Edhe pse në shikim të parë ka të ngjarë që bipolariteti Kosovë – Shqipëri është 
krijuar për shkak të kryetarëve të debatit, Qoses dhe Kadaresë, prapëseprapë arsyet 
janë më të thella dhe vijnë kryesisht si rezultat i zhvillimeve të ndara kulturore 
dhe sistematike që pësuan shqiptarët e Shqipërisë dhe ata të ish-Jugosllavisë 
gjatë gjysmës së parë të shekullit XX. Dallimi diametralisht i kundërt i qëndrimit 
të regjimeve komuniste karshi religjionit në Shqipëri dhe ish-Jugosllavi ka 
kushtëzuar edhe tempon dhe nivelin e ndikimit që religjioni ka vazhduar të ndikojë 
tek shqiptarët. Përderisa në Shqipëri lufta e vrazhdë karshi religjionit krijoi një 
truall të favorshëm për zbehje të caktuar të ndikimit fetar në jetën e përditshme të 
shqiptarit të rëndomtë, politika relativisht liberale e socializmit jugosllav mbajti 
gjallë vetëdijen fetare tek pjesa më e madhe e shqiptarëve në ish-Jugosllavi. 
Pikërisht për arsye të tilla, me apo pavetëdije, identiteti fetar mysliman në Kosovë, 
Maqedoni, Luginën e Preshevës u kultivua më tepër dhe shërbeu si njëra ndër 
digat e vetëdijes kolektive të shqiptarizmit, edhe pse pati përpjekje të mëdha, që 
ai ndikim të mbahet në suaza primordiale dhe të mos e kalojë shkallën e “kulturës 
popullore”. Kjo ka ndikuar që sidokudo tek shqiptarët e ish-Jugosllavisë, edhe 
në kulturën e masave të gjera popullore, edhe në këngët e legjendat popullore 
të mbahet gjallë vetëdija e ndërlidhjes së ngushtë, që Islami pati me shqiptarët 
gjatë historisë dhe të theksohet ndikimi, që vetëdija fetare pati karshi barrierave 
për zhdukje e asimilim të këtyre popujve. Përpjekjet që bëhen në këtë fushë nga 
elita katolikofile shqiptare për të zhveshur identitetin shqiptar nga Islami janë 
nganjëherë, sa qesharake, po aq edhe të dhimbshme, duke filluar nga shembuj, ku  
fjala “Allah” largohet nga këngët popullore e deri te neglizhimi në tërësi i poezisë 
dhe letërsisë shqiptare me karakter islam, qoftë kjo edhe në plot raste tërësisht 
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patriotike dhe në linjë me idetë e Rilindjes.1 
Në këtë mënyrë me përpjekje të mirë-koordinuara dhe të planifikuara është 

synuar që shqiptari mysliman të zhvishet sa më tepër nga ndjenja, se Islami, feja e 
tij ka ndikuar në letërsi, muzikë apo kulturën kombëtare. Në të njëjtën mënyrë po 
nga kjo elitë katolikofile, nganjëherë me përforcime të shumta politike, myslimanit 
shqiptar përpiqet t’i hiqet nga vetëdija, se ai ka pasur patriotë dhe luftëtarë të 
lirisë, të cilët kanë qenë hoxhallarë, haxhi, e udhëheqës shpirtërorë islamë, duke 
ua sforcuar figurat e shenjtorëve të krishterë. Në këtë vazhdë përderisa në Kosovë, 
bie fjala kjo elitë e vogël intelektualësh dhe politikanësh kanë arritur që në çdo 
qytet ta sforcojnë kultin e shenjtores katolike Gonxhe Bojaxhiut, me kujdes kanë 
planifikuar që asnjë nga figurat që i kanë dhënë shembuj gjigandë kauzës kombëtare 
shqiptare të mos gjenden në masë të duhur, as në formën e përmendoreve, as të 
emërtimeve institucionale, as të librave historikë, me të vetmen arsye, sepse këta 
kanë qenë edhe besimtarë të mirë myslimanë dhe ka qenë i dukshëm ndikimi që 
Islami ka pasur në përpjekjet e tyre për çështjen kombëtare. 

Premisat për të ardhmen

Megjithëse përmasat globalizuese  të periudhës së fundit nëpër të cilën po 
kalon njerëzimi si tërësi e kanë rikonceptualizuar përkufizimin parësor të etnicitetit, 
apo identitetit kombëtar, duke theksuar faktin se në termat e sotme të zhvillimit 
njerëzor kultura dhe identiteti kombëtar nuk puqen më strikt me njëra tjetrën, 
porse i tejkalojnë kufijtë e dikurshëm të nënvizuar socialë e etnikë, prapëseprapë 
vetëdija e gjatë, e cila e ka përcjellë historinë njerëzore ka qenë tepër e vështirë 
të tjetërsohet në aspektin e saj konflikt-nxitës dhe pezhorativ për t’i lënë vend 
koncepteve të reja për përkatësinë dhe identitetin. Përderisa identiteti etnik (apo 
kombëtar) merret si referim për një nocion të prejardhjes së përbashkët (një lloj 
i farefisnisë fiktive), kultura i referohet përfaqësimeve, normave dhe praktikave 
të përbashkëta. Mund të ekzistojnë dallime të mëdha etnike pa korresponduar 
me ndryshime të rëndësishme kulturore dhe sidomos mund të ketë variacione të 
ndryshme pa kufij të caktuar etnikë apo kombëtarë.2 Në këtë aspekt shqiptarët janë 
rasti më i mirë i integrimit të kulturave me prejardhje të ndryshme, element ky i 
cili është kyç në përparimin e integrimeve euroatlantike. Është një fakt shumë e 
më shumë i pranuar sot në historiografinë perëndimore, se Perandoria Osmane nuk 
ishte një institucion ku mbizotëronte elementi fetar per se, siç do të ketë ndodhur 

1 Përderisa fjala Allah zëvendësohet me ‘e mira’ në këngën popullore “Kush ma i pari e bani ore 
djal kurbetin, kurrë Allahu mos ia dhashtë atij selametin” pothuajse është bërë e modës që në 
muzikën shqiptare të përdoren simbole si ‘e shejta Mari’, ‘kumbonat’, ‘murgesha’ etj. Letërsia e 
bejtexhinjve ose mungon në librat e letërsisë ose i kushtohet një hapësirë minore. 
2 “Ethnic identity, national identity and intergroup conflict: The significance of personal experi-
ences” nga Thomas Hylland Eriksen në Ashmore, Jussim, Wilder (eds.): Social identity, intergroup 
conflict, and conflict reduction, pp. 42-70. Oxford: Oxford University Press’. 2001.
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tek principatat evropiane të mesjetës. Ky element i ka mundësuar shqiptarëve, 
jo vetëm myslimanë, por në një masë të madhe edhe ortodoksë dhe katolikë, që 
të inkuadrohen lirshëm në institucionet e kësaj Perandorie. Pashko Vasa, thënia 
e të cilit gjithashtu përdoret shumë herë për të paraqitur rolin e pakët, që duhet 
të ketë elementi islam te shqiptarët dhe asnjëherë ai kristian, ishte një i krishterë 
shqiptar, i cili mbante një pozitë të lartë në aparatin e Perandorisë Osmane. Në 
këtë mënyrë Perandoria Osmane në shekujt e parë të ekzistencës së saj u bë një 
shtet kozmopolit në të cilin  të gjitha fetë dhe etnitë konsideroheshin pjesë të një 
tërësie.3 Kozmopolitizmi dhe aspiratat integruese ishin elementet kryesore, të cilat 
shqiptarët myslimanë i theksuan në vazhdimësi karshi bashkëkombësve të tyre 
të krishterë në luftën e tyre për ruajtjen dhe përparimin e interesave kombëtar, 
qoftë më vonë edhe kundër vetë Perandorisë Osmane. Është po ky element, i cili 
duhet ta kryesojë sot përpjekjen për inkuadrim dhe përparim të shqiptarëve në 
shoqëritë e lira dhe demokratike të botës. Mbi-theksimi i identitetit të krishterë 
të shqiptarëve, në lidhje me integrimet evropiane duket sikur është bërë për 
interesa të ngushta para së gjithash të qarqeve katolikofile midis shqiptarëve, ai 
është thjeshtë imagjinar, i pakërkuar nga institucionet perëndimore dhe tërësisht 
avangardë. Aspiratat ekonomike dhe politike kanë qenë elementet kryesore në 
qendër të krijimit të Bashkimit Evropian dhe organizatave Euroatlantike. Megjithë 
reagimet nga Vatikani, krishterimi madje as nuk është përmendur në deklarimet 
konstitutive të Bashkimit Evropian, kështu që edhe për shqiptarët feja përderisa 
nuk kalon në ndikime negative nuk ka pse të përdoret për qëllime apo më mirë 
thënë kapriço të ngushta fetare, të një grupi të caktuar brenda shqiptarëve kundër 
shumicës së kombit. 

3 Dr. Masar Rizvanolli “Shkaqet e pranimit të popullsisë së krishterë në klasën e spahinjve” në 
“Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët” faqe 136, Prishtinë 1995.
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ALI HOXHA

Harmonia ndërfetare në 
Shqipëri dhe ruajtja e identitetit 
të popullit shqiptar -meritë e 
shumicës myslimane të popullsisë 

etnike shqiptare

Islami është jo vetëm religjion, por edhe sistem 
shoqëror, bile sistemi shoqëror më i përsosur, sepse baza ideologjike e tij është 
Kurani Kerim, kushtetuta hyjnore për mbarë njerëzimin deri në Ditën e Gjykimit. 
Në këtë kontekst theksojmë se qysh në ajetin e dytë të sures së dytë “Bekare”, 
Allahu  i Madhëruar na sqaron:

“Ky është një libër në të cilin nuk ka dyshim (në të vërtetën se Kurani 
është fjala autentike, e pastër e Allahut). Ai është udhëheqës për veprim për të 
devotshmit.” (Kur’ani 2:2)

Esenca teorike dhe praktike e udhëzimeve të Kuranit, pra, të Fesë Islame 
është sintetizuar në gjashtë parimet themelore teorike të besimit Islam. (Besimi 
në Një Zot të vetëm, në engjëjt, në librat e shenjtë, në të dërguarit e Zotit, në 
Ditën e Fundit, në botën pas vdekjes dhe në Ringjalljen pas vdekjes), si dhe në 
pesë parimet praktike (farzet) e Islamit (deklarimin e dëshmisë Islame; kryerjen e 
namazit; agjërimin e Ramazanit; dhënien e zeqatit dhe kryerjen e Haxhit një herë 
në jetë për ata që kanë mundësi ekonomike dhe shëndetësore), duke vënë në jetë të 
gjithë komponentët e edukimit shpirtëror dhe të atij për jetën, apo e thënë ndryshe, 
duke e lidhur teorinë me praktikën.

Lidhur me mënyrën se si duhet ta konceptojë, ta mendojë, si ta shprehë dhe 
si ta ndjejë gjenerata e kohës sonë “Rregullimin (rendin) Islam”, e thënë më qartë 
lidhjen e fesë me ligjin, apo më saktë Islamin si sistem shoqëror, Prof. Dr. Alia 
Izetbegoviç, ish –President i Bosnje e Hercegovinës, e ka përcaktuar kështu:

“Përkufizimi më i shkurtër i rregullimit islam (përcaktohet – A.H.) si unitet i 
fesë dhe i ligjit, i edukimit dhe i shtetit, i vullnetaritetit dhe i detyrimit”. Dhe më 
tej, ai vazhdon: “Islami është fe, por njëkohësisht është edhe filozofi, një moral, 
një rregullim i gjërave, një stil, një atmosferë – me një fjalë, një mënyrë integrale 
e jetës”1). 

 “Islami ndryshon nga të gjitha religjionet, doktrinat dhe filozofitë e jetës... 
Boshti i kësaj filozofie është kërkesa që njëkohësisht të jetohet jeta e brendshme 
dhe e jashtme, morale dhe shoqërore, shpirtërore dhe fizike, ose e thënë më saktë, 
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që vetëdijshëm dhe vullnetarisht të pranohen këto dy aspekte të jetës si përcaktim 
i njeriut në tokë” 2). 

Ky formulim i shprehur nga A. Izetbegoviç i destinuar për një auditor të caktuar, 
me një nivel kulturor të lartë, as më shumë dhe as më pak është një zbërthim 
dhe interpretim i parimeve të lartpërmendura teorike dhe praktike të Islamit të 
sintetizuar në ajetin (duanë kuranore):

“O Zoti ynë, na jep të mirat e kësaj bote, na jep edhe të mirat e botës 
tjetër (pas vdekjes) dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit”3) i shprehur me një 
gjuhë të thjeshtë, specifike vetëm për Kuranin, i cili ka cilësinë e komunikimit me 
të gjitha shtresat e nivelet e shoqërisë njerëzore: si me intelektualin, profesorin e 
akademikun, ashtu edhe me analfabetin; si me të vjetrin, ashtu edhe me të riun 
apo fëmijën; si me burrin, ashtu edhe me gruan; pra, që komunikon njëlloj me 
të gjitha shtresat e shoqërisë, pa dallim nga niveli kulturor e profesional, ku për 
shkencëtarët çdo ajet kuranor është një tezë për veprim, ndërsa për të tjerët, të 
niveleve më të ulëta kulturore janë urdhra për veprime të mira dhe ndalime nga 
veprat e këqija.

Feja Islame është fe e paqes dhe e harmonisë ndërmjet njerëzve. Vetë fjala Islam 
emri i kësaj feje nga ana gjuhësore rrjedh prej fjalës selam, që në gjuhën shqipe ka 
kuptim paqe, siguri. Madje fjala “selam” me kuptimin paqësor, shpëtimtar është 
edhe njëri prej emrave të Allahut të Madhëruar: 4) Sepse ai i siguron njerëzit me 
parimet që ka dekretuar për ta. Jo pa qëllim, po pikërisht në këtë funksion edhe 
përshëndetja ndërmjet myslimanëve fillon me fjalën “selam” – paqe: “Esselamu 
alejkum” – Paqja qoftë mbi ju.

Në kontekstin se Feja Islame është fe e paqes, e harmonisë dhe e tolerancës, 
për të qenë më i saktë e më konkret le t’u referohemi disa ajeteve kuranore:

“Nuk ka dyshim se besimtarët janë vëllezër ndërmjet tyre, prandaj 
pajtojini vëllezërit tuaj ndërmjet tyre (kur ata kanë konflikte).” (Huxhuratë:10); 
5)

“O ju besimtarë, nëse ndonjëri prej jush, ndonjë intrigant ju sjell ndonjë 
lajm, (më parë se të veproni) sigurohuni mirë, (nëse ai është lajm i vërtetë ose 
jo), me qëllim që të mos i bëni dëm ndokujt pa pasur faj, në mënyrë që të mos 
pendoheni pastaj për atë që keni bërë.” (Huxhuratë :6); 6)

Ndërsa për të parandaluar çdo lloj keqkuptimi e ngatërrese në marrëdhënie me 
besimtarët e feve të tjera apo me ateistët, brenda shoqërisë njerëzore, i Madhi Zot 
na urdhëron në suren Kafirune:

“O ju mohues (e thënë ndryshe, o ju që mendoni ndryshe nga unë), unë nuk 
besoj atë që besoni ju dhe as ju nuk besoni atë që besoj unë... Për ju është feja 
juaj (pikëpamjet tuaja), për mua është feja ime (pikëpamjet e mia)” 6/1).

Kurse në ajetin kuranor: 
“Nuk ka imponim në fe!”, 7) I Madhi Zot na urdhëron në mënyrë kategorike, 

që të mos bëhet asnjë lloj dhune ndaj të tjerëve për çështje të besimit të tyre.
Fakti që në Fenë Islame lejohet martesa e djalit mysliman me një vajzë të një 
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feje tjetër monoteiste (të krishterë ose jehudie), duke mos i cenuar asnjë nga të 
drejtat e saj për të besuar dhe për të ushtruar fenë e vet, nëse ajo nuk bindet me 
vullnetin e saj të lirë për të pranuar Fenë Islame; është argumenti më autentik e 
më bindës për harmoninë njerëzore dhe tolerancën fetare të Fesë Islame. Sqarojmë 
këtu se nuk lejohet martesa e një vajze myslimane në një familje jomyslimane, 
pasi asaj atje i cenohen të drejtat e saj për të ushtruar fenë e vet islame, duke filluar  
që nga menyja, ushqimet e palejuara (pijet alkoolike etj), që i jepen me dhunë çdo 
ditë etj. Në Shqipërinë veriore e verilindore myslimanët me katolikët bëjnë edhe 
kumbari, që u forcon marrëdhëniet familjare. Pra, kjo është demokracia islame.

Ndoshta u zgjatëm pak, por me këto pak ajete kuranore që cituam më lart 
theksojmë faktin se ato do të ishin të mjaftueshme për të sjellë bindjen, se Feja 
Islame e ka në vetë përmbajtjen e saj paqen dhe tolerancën, prandaj, pikërisht këtu 
qëndron “sekreti” i harmonisë dhe i bashkëjetesës ndërfetare në Shqipëri.

Në këtë aspekt, nuk mund të lemë pa theksuar këtu edhe këtë këshillë kuranore, 
që na porosit për marrëdhëniet ndërmjet kombeve dhe etnive të ndryshme, apo 
grupeve të ndryshme shoqërore:

“O ju që keni besuar, nuk është e lejuar që një popull të tallet e të ofendojë 
(të përqeshë) një popull tjetër, sepse ata që ofendohen prej të tjerëve, (të 
ofenduarit) mund të jenë më të mirë sesa ata që ofendojnë (ofenduesit); po 
kështu, asnjë grup grash nuk lejohet që të ofendojë gratë e tjera... sepse të 
ofenduarat mund të jenë më të mira sesa ofendueset...” (Huxhuratë: 11) 8).

Pra, kur nuk lejohet që, as të ofendosh dikë tjetër, as të tallesh me të tjerët është 
jashtë çdo logjike, që Fesë Islame t’i vishen veprime të dhunshme e padrejtësi të 
tjera që nuk duhet të bëhen ndaj të tjerëve. Prandaj çdo koment në këtë aspekt e 
shohim të panevojshëm në këtë kumtesë.

Ndërsa po të bëjmë një krahasim me politikat ndërkombëtare aktuale, pa 
bërë fjalë për politikat pushtuese të shekujve të fundit, por duke nënvizuar këtu 
të ashtuquajturën teori e “globalizimit”, e cila synon asimilimin e kulturave të 
popujve dhe etnive të vogla, përfshirë këtu edhe besimin dhe identitetin e tyre, as 
që mund të krahasohen me udhëzimet e politikën e marrëdhënieve ndërkombëtare 
të urdhëruara në Kuran, si në ajetet e lartpërmendura që nuk lejonin as të tallurit 
me të tjerët; apo edhe në ajetin që sqaron ruajtjen e identitetit të secilit komb:

“O ju njerëz! Ne ju kemi krijuar juve prej një mashkulli e një femre, 
pastaj ju bëmë ne popuj e fise që ju të njiheni, të dalloheni prej njëri-tjetrit 
(që të ruani identitetin tuaj). Nuk ka dyshim se më i nderuari prej jush tek 
Allahu është ai që është më i devotshmi, (i ruajtur prej punëve të këqija...)...” 
(Huxhuratë:13) 9).

Në këtë kontekst mund të përmendim këtu edhe ajetin 115 të sures Bekare:
“Të Allahut janë Lindja dhe Perëndimi, (d.m.th., e tërë gjithësia është e 

Zotit – A.H.), prandaj ngado që të kthehemi është “fytyra e Allahut. Allahu 
është gjithëpërfshirës dhe i gjithëdijshëm.” (Bekare: 115) 10). 

Në një këndvështrim më të gjerë e tejkalon cakun e interpretimit thjesht për 
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orientim vetëm gjatë namazit, por edhe më gjerë. 
Përfundimisht dhe mbështetur në sa më sipër, ajo që duhet theksuar këtu 

është fakti se gjithkush që gjykon me logjikë të ftohtë, e kupton fare qartë dhe 
arrin në konkluzionin se mesazhi i Fesë Islame, pra, i Kuranit është për solidaritet 
ndërkombëtar dhe për marrëdhënie paqësore ndërmjet popujve edhe me ata që 
janë me besime të ndryshme, pra, jo-myslimanë, pa ndërhyrë në punët e tyre të 
brendshme, aq më pak në çështje të besimit e të fesë së tyre, por duke respektuar 
ruajtjen dhe dinjitetin e kombeve e të kombësive, në të gjitha fushat e jetës, 
veçanërisht në ato të besimit. Lidhur me këtë nuk mund të lëmë pa përmendur 
këtu edhe këtë urdhër kuranor:

“Kush është më fajtor se ai që pengon të përmendet emri i Zotit në faltoret 
e tij dhe se sa ai që përpiqet për shkatërrimin e tyre (faltoreve). Ata duhet të 
hyjnë në faltore duke qenë të frikësuar prej Allahut dhe jo ndryshe...” (Bekare: 
114) 11). Çdo koment është i panevojshëm.

Përfundimisht, e thënë shkurt e qartë, Feja Islame është fe botërore, e 
përgjithshme për gjithë njerëzimin, por që ruan dinjitetin dhe identitetin e secilit 
komb e shtet në veçanti. Prandaj termat e krijuar nga qarqe të caktuara të politikës 
bashkëkohore evropiane për qëllimet e tyre të caktuara politike, si termi “Kombi 
mysliman” p.sh. i përdorur në ish-Jugosllavi për të përcaktuar boshnjakët, duke 
shtrembëruar e ngatërruar qëllimisht nocionin e fesë me nocionin e kombit e të 
kombësisë, ashtu siç e përdor edhe sot shteti teokratik grek dhe kisha ortodokse 
greke duke e konfirmuar qëllimisht nocionin e fesë në atë të kombësisë, ku të gjithë 
ortodoksët e Shqipërisë i quan grekë, për të realizuar synimet e veta shoviniste 
dhe pretendimet territoriale ndaj Shqipërisë, në vazhdën e “megali-idesë” greke të 
periudhës së mesjetës, për të cilën poeti ynë kombëtar i Rilindjes shqiptare, Andon 
Zako Çajupi, ndër të tjera sqaron: 

“Patriku Ekumenik – faqëza kryetar i orthodoksëve, por në të vërtetë hij e 
shuar bizantine, - ish bërë një shtyll e fortë propagande për të grekësuar gjithë 
Orthodoksët e Ballkanit...” 12). 

Rasti aktual me shqiptarët etnikë të Himarës në fe ortodokse, të cilët shovinistët 
grekë synojnë t’i quajnë minoritarë grekë, vetëm sepse ata për arsye emigrimi 
ekonomik kanë futur në familje edhe përdorimin e gjuhës greke, edhe pse dihet 
nga të gjithë dhe se është e vërtetuar edhe me dokumente historike se himariotët 
janë me origjinë nga Mirdita, të vendosur aty pas kohës së vdekjes së Skënderbeut, 
përbën rastin më tipik për demaskimin e synimeve të shovinistëve grekë ndaj 
territoreve shqiptare duke përdorur fenë për asimilimin e ortodoksëve të popujve 
fqinj.

Vetëm nga termat që përdoren në Kuran, kur u drejtohet me thirrje grupeve 
(kategorive) të caktuara të shoqërisë njerëzore, si: “O ju besimtarë”, “O ju 
mosbesimtarë!”, “O ju hipokritë (munafikë)!”, “O ju njerëz!”, është e mjaftueshme 
që gjithkush që njihet me Kuranin e ka të lehtë të nxjerrë përfundimin, se Feja 
Islame është fe e përgjithshme për të gjithë njerëzimin dhe jo vetëm për një komb 
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të caktuar. Pavarësisht se Kurani ka zbritur në gjuhën arabe, ai nuk ka zbritur 
vetëm për arabët dhe as për të krijuar një “komb mysliman”, pasi feja është diçka 
tjetër, kurse kombi është diçka tjetër dhe shteti është diçka tjetër. Në një gabim të 
tillë ka rënë edhe Andon Zako Çajupi kur përdor termin komb, pavarësisht se në 
sens të mirë:

“Dielli i Myslimanizmës më parë u duk mi horizontin e Arabisë dhe si një 
pasqyrë që shpije dritën nga nj’anë më tjatër- pasi theu disa pengime – hapi krahët 
dhe pushtoi provincat arabe anë mbanë.

Por si meleonë lumenj dhe këneta që mblidhen tok dhe formojnë një det, fiset 
e përçarë t’Arabisë, duke përqafuar islamizmin, u bashkuan dhe bënë një komb 
të math, një komb që ngadhnoj ca kohë një pjesë të madhe të botës mbarë që në 
Hindi dhe gjer në Spanjë.” 13). 

Por, nëse në terminologjinë e A. Z. Çajupit kemi të bëjmë me një koncept 
tjetër, përkundrazi në terminologjinë e bashkëkohësve tanë kanë ngjyrime politike 
të caktuara.

Pra, duke qenë se Feja Islame është e përgjithshme për të gjithë njerëzimin, 
fe e cila ruan identitetin e kombeve si dhe të kulturave të popujve të ndryshëm, 
kur ato nuk bien në kundërshtim me parimet themelore të Fesë, si fe që është 
e zbatueshme në çdo pikë të globit tokësor, një rast tipik në këtë aspekt përbën 
pranimin dhe zbatimin e saj nga shumica e popullsisë së Shqipërisë.

Historikisht është i njohur fakti se popullsia e trevave shqiptare, ashtu si 
gjithë Ballkani etj., para se të binte në kontakt me Fenë Islame, ajo ka qenë e 
besimit të krishterë (e të dy varianteve katolike dhe ortodokse), ashtu siç është po 
aq i njohur edhe fakti tjetër se para se të njihej me Krishterimin dhe ta pranonte 
atë edhe populli shqiptar, d.m.th. të parët tanë, Ilirët e Pellazgët, ashtu si gjithë 
bashkëkohësit e tyre evropianë, kanë qenë paganë, d.m.th. idhujtarë, që adhuronin 
gurët, drurët etj. Prandaj nuk kanë aspak të drejtë, disa individë të caktuar, të cilët 
me synime të caktuara dhe në shërbim të agjenturave të huaja deformojnë, madje 
shtrembërojnë historinë, kur pretendojnë dhe bëjnë thirrje të hapura se shqiptarët 
myslimanë duhet të konvertohen në të krishterë, pasi vetëm kështu kthehemi në 
identitetin e të parëve tanë, duke e motivuar pastaj me motivin qesharak se kështu 
siç jemi, me shumicë myslimane, nuk na pranoka Evropa e bashkuar në gjirin e 
vet.

Pa hyrë në debate me autorët e teorive të tilla të lartpërmendura, pasi debati 
me ta është krejtësisht i panevojshëm, sepse të parët tanë kanë qenë të pranishëm 
këtu në trojet tona në Ballkan shumë më herët dhe shumë më parë se grekët e vjetër 
dhe latinët dhe se historia njerëzore këtu në Ballkan dhe Evropë nuk fillon vetëm 
me krishterimin, por shumë më herët, nuk mund të lë pa përmendur këtu, por dua 
t’u bëj të njohur autorëve të teorive të lartpërmendura vetëm këtë fragment nga 
studimi i sipërcituar i të krishterit Andon Zako Çajupit, me pseudonimin “Baba 
Tomori”: 

“Krishtërimi ka lindur në Syri, po duke mos u përhapur dot atje, u hodh 
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n’Evropë, dhe pas shumë vjetësh duke ardhur rreth anëdetjeve të Mesdheut, 
kur u kthye prapë në Syri, aq ishte ndryshuar dhe riformuar sa nuk e njohu dot 
Krishtërimin e parë Syria vetë, e cila pat qenë djepi i tij...” 14).

Komentet për këtë çështje i gjykojmë të panevojshme.
Pas këtyre intermexove, ajo që duhet theksuar këtu është fakti, se shumica e 

historianëve shqiptarë (muslimanë, por edhe të krishterë) e kanë pranuar njëzëri 
tezën se qenia e popullsisë shqiptare me shumicë myslimane e ka ruajtur (dhe do ta 
ruajë) identitetin e kombit tonë, dhe e ka shpëtuar popullin shqiptar nga asimilimi 
prej fqinjëve shovinistë, ortodoksë: greko-serbo-sllavë.

Ndërsa ajo që do të shtoj këtu, unë kam mendimin, se mbështetur në faktin 
historik që Gjergj Kastrioti-Skënderbeu vetëm pasi u njoh me parimet e Fesë 
Islame, me Kuranin e Lartësuar, dhe e pranoi atë si fe të vetën, kur u njoh me 
ajetet e lartpërmendura kuranore që mbronin liritë dhe të drejtat e njeriut jo vetëm 
si individ, por edhe si komb, si etni, pra, të drejtat nacionale të kombeve e të 
kombësive në tërësi, atëherë atij iu zgjua ndjenja kombëtare dhe iu shtua më shumë 
dashuria dhe malli për atdheun, dhe në momentin e përshtatshëm, kur iu krijuan 
kushtet për t’u kthyer në Atdhe, ai braktisi të gjithë titujt, ofiqet e nderet që gëzonte 
në Oborrin e Sulltanit, ku ishte një nga gjeneralët më të lavdishëm të Perandorisë 
Osmane, dhe erdhi në Shqipëri e krijoi shtetin e parë shqiptar në një shtet të vetëm 
kombëtar shqiptar, në kuvendin kombëtar, që në histori njihet me emrin Kuvendi 
i Lezhës i vitit 1444. Me këtë akt Skënderbeu nuk bëri asgjë tjetër, por vetëm vuri 
në zbatim ajetin (urdhrin) kuranor të lartpërmendur:

“O ju njerëz, unë ju kam krijuar juve nga një mashkull e një femër (nga 
një nënë e baba, H. Ademi e Havaja, A.H.), por më pas ju bëra ju në popuj dhe 
në fise (të ndryshme – A.H.) që ju të njiheni e të dalloheni prej njëri-tjetrit.” 15), 
e thënë më shqip, për të ruajtur identitetin tuaj si individ dhe si komb. 

Për ndryshe, për ata që mund të mos jenë dakord me këto mendime tonat, por 
mendojnë ndryshe lind fare natyrshëm kjo pyetje: Atëherë përse nuk e krijuan më 
parë shtetin shqiptar, ashtu siç bëri Skënderbeu në Kuvendin e Lezhës, asnjëri prej 
feudalëve shqiptarë bashkëkohës të Skënderbeut, siç ishin: Arianitët, Balshajt, 
Dukagjinët, Muzakajt, Topiajt, Zahariajt etj., të cilët jo vetëm që ishin shumë më 
të pasur e më të fortë ekonomikisht se sa Skënderbeu e Kastriotët në atë kohë, por 
ato ishin edhe të lirë, këtu në Shqipëri, secili në principatën e vet?!

Përgjigjja e kësaj pyetjeje retorike dihet, ajo është fare e qartë: Asnjëri prej 
princave shqiptarë të krishterë të asaj kohe, as nuk e kishte konceptin e kombit 
shqiptar, por ishin të përçarë e të indoktrinuar nga ideja e globalizmit të krishterë, 
dhe viktimë e politikës së Romës së Vjetër: “Përça e sundo”. Ata nuk e njihnin fare 
përmbajtjen e Fesë Islame e të Kuranit, për të cilën i krishteri Andon Zako Çajupi 
përcakton:

“...Ideja Myslimane ishte e begatshme, institutive spirituale...” 16). 
Në funksion të kësaj teze, si argumente mbështetëse po përmend këtu vetëm 

disa nga momentet kulmore të historisë së Shqipërisë gjatë periudhës së Rilindjes 



218

Kombëtare Shqiptare dhe asaj të Pavarësisë e më pas:
Ideologët kryesorë të Rilindjes Kombëtare Shqiptare si Hoxhë Hasan Tahsin 

Filati, vëllezërit Abdyl, Naim e Sami bej Frashëri etj., dhe organizatorët e drejtuesit 
e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (10 qershor 1881) në shumicën dërrmuese të tyre 
kanë qenë jo vetëm thjesht myslimanë, por madje edhe bejlerë, pashallarë, deputetë 
të Parlamentit si dhe nëpunës të lartë në administratën e Perandorisë Osmane, duke 
filluar që nga Kryetari i Lidhjes së Prizrenit Ilias Pashë Dibra (Çoku) nga Kërçishti 
i Dibrës etj., gjë që tregon se ata nuk janë nisur aspak nga interesa personale, 
por thjesht nga çështja kombëtare. Kjo përcaktohet edhe nga fakti se shumë nga 
ideologët dhe aktivistët e Rilindjes Kombëtare Shqiptare kanë qenë edhe klerikë 
myslimanë, duke filluar me Hoxhë Hasan Tahsinin, bashkëpunëtor i Sami Frashërit, 
Haxhi Zekën e Kosovës, i famshmi i Lidhjes së Pejës, Hoxhë Vokën e Dibrës së 
Madhe (Seid Najdeni), Hoxhë Muglicën e Gollobordës etj., e deri te Haxhi Vehbi 
Dibra (Agolli), i cili organizoi dhe kryesoi Kongresin Kombëtar të Dibrës (1909), 
për të cilin në gazetën “Liria” të atij viti, 1909, pas përfundimit të Kongresit jepet 
ky vlerësim: “Pa dyshim fare, Kongresi i Dibrës quhet e para mbledhje kombëtare 
në Shqipëri, e para mbledhje ku e tërë Shqipëria të jetë takuar për të zgjidhur një 
punë të nevojshme për tërë vendin” ... “Për këtë Kongres të Dibrës, ku më tepër se 
300 delegatë, gegë, toskë, myslimanë, të krishterë ortodoksë, katolikë, hoxhallarë, 
priftërinj dhe shehelerë erdhën nga çdo çipë e çdo kënd i Shqipërisë, themi i pari 
Kongres që ka mbledhur tërë vendin”, - vazhdon më tej gazeta “Liria”, nr. 56 viti 
1909. 17) 

Edhe shumica dërrmuese e organizatorëve e luftëtarëve të Shpalljes së Pavarësisë 
së Shqipërisë më 1912 në Vlorë qenë myslimanë bile dhe deputetë të Parlamentit 
Osman duke filluar me kryetarin e qeverisë së Vlorës, Ismail Qemaj bej Vlorën, 
prandaj nuk ishte aspak i rastit fakti që Kryetari i Senatit të Parlamentit Shqiptar 
në qeverinë e Vlorës u zgjodh njëzëri kryemyftiu i Përgjithshëm i Shqipërisë, 
Haxhi Vehbi Dibra (Agolli), ish-kryetar i Kongresit të Dibrës. Po kështu edhe 
emërimi i Mehmet Pashë Derallës nga Tetova si Ministër i Mbrojtjes Kombëtare, 
apo Kryetari i Parë i Bashkisë së Tiranës fill pas shpalljes së Pavarësisë së Vlorës u 
zgjodh Myftiu Zyber Hallulli, emrin e të cilit mban sot “Shtëpia e fëmijëve jetimë” 
në Tiranë, nuk kanë qenë të rastit, pa u ndalur këtu në faktin se luftëtarët e thjeshtë 
të Lirisë në masën mbi 90% kanë qenë të besimit mysliman.

Në periudhën e viteve të Pavarësisë dhe të Luftës së Parë Botërore, kur 
shovinistët fqinjë deshën t’i copëtojnë trojet etnike shqiptare, edhe ato që kishin 
mbetur brenda shtetit të cunguar shqiptar dhe t’i ndanin ndërmjet tyre, klerikët 
myslimanë shqiptarë, duke u nisur që nga Kryemyftiu i Përgjithshëm i Shqipërisë 
H. Vehbi Dibra (Agolli) e më tej, në të katër anët e atdheut, si Hoxhë Kadriu etj., e 
deri tek imamët e thjeshtë si Hoxhë Kuta i Çidhnës në Dibër të Poshtme etj., duke 
vazhduar traditën e rilindësve tanë, ata u vunë në ballë të lëvizjes mbarëpopullore 
shqiptare për mbrojtjen me armë në dorë të trojeve amtare nga pushtuesit shovinistë 
fqinjë serbë, grekë dhe italianë.
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Ndërsa në frontin e propagandës patriotike ndër ata që spikatën më shumë, 
përmendim këtu: H. Vehbi Dibrën, H. Ibrahim Dalliun, H. Ali Korçën, Haki 
Sharofin, H. Ismet Dibrën, Ismail Maçin etj.

Një argument tjetër në favor të tezës sonë se merita kryesore për harmoninë dhe 
bashkëjetesën ndërfetare në Shqipëri i takon mazhorancës myslimane të shoqërisë 
shqiptare përbën edhe veprimtaria patriotike e klerit mysliman shqiptar për 
konsolidimin e jetës shoqërore e kulturore në Shqipëri gjatë viteve të Pavarësisë. 
Në këtë kontekst e gjykoj tepër domethënëse t’i referohemi një historiani të 
krishterë shqiptar, Prof. Dr. Viron Koka, i cili për këtë çështje, ndër të tjera thotë:

“Gjatë periudhës së Pavarësisë kleri mysliman duke ndjekur traditën patriotike 
të mëparshme, luajti një rol pozitiv në konsolidimin e saj, si dhe të jetës sociale e 
kulturore. Qëndrimin patriotik të klerit shqiptar në përgjithësi, duke përfshirë edhe 
atë mysliman, e kanë vënë në dukje edhe të huajt, sidomos autorë të rëndësishëm 
që kanë shkruar për çështjen ekleziastike shqiptare. Njëri prej tyre, të cilit po i 
referohemi është autori italian i kohëve të fundit, Roberto Morozo Della Rocca, në 
veprën e tij “Nazione e religione in Albania”, ku ai thekson se Shqipëria e viteve 
të Pavarësisë kishte një kler patriotik me ndjenja dhe veprime nacionale, që u 
sinkronizua plotësisht në jetën dhe veprimtarinë e tij, me interesat dhe problemet 
e mëdha të Atdheut,

Në këtë periudhë u hodhën themelet për një zhvillim të pavarur të kulturës 
islame në kuadrin e kulturës kombëtare dhe të shtetit kombëtar, në mënyrë që 
të realizohej më së miri binomi “fe e atdhe”, në të cilin atdheu kishte gjithnjë 
përparësinë” 18). 

Konkluzione të tilla, si këto të sapocituara, një historian serioz si Prof. Dr. 
Viron Koka, nuk mund t’i nxirrte pa patur argumentet mbi të cilat të mbështetej. Në 
këtë aspekt unë po përmend këtu faktin historik se qysh në vitin 1921 Komuniteti 
Musliman i Shqipërisë në një mbledhje mbarëkombëtare nën kryesinë e Kryetarit 
të KMSH, H. Vehbi Dibra (Agolli) mori vendimin dhe shpalli shkëputjen dhe 
pavarësinë organizative nga Shejhul Islami i Stambollit, i cili në atë kohë ishte 
qendra botërore e organizimit të strukturave të Fesë Islame në të gjithë botën. Ai 
vendim u zyrtarizua në vitin 1923 nga Kryesia e KMSH 19).

Në këtë aspekt është tepër domethënëse të theksojmë këtu, sa për krahasim 
se Kisha Orthodokse e Shqipërisë e shpalli autoqefalinë (mëvetësinë) e vet nga 
Patrikana e Stambollit (Konstandinopojës) në vitin 1928 shtatë vjet më pas se 
KMSH, por që fatkeqësisht ajo tashmë e ka humbur autoqefalinë (pavarësinë) 
e saj qysh nga dita e 2 gushtit 1992, kur në krye të saj u vu uzurpatori grek, 
prifti Anastas Janullatos dhe priftërinj të tjerë grekë. Kështu Kisha Orthodokse në 
Shqipëri, tashmë nuk është kishë kombëtare shqiptare e pavarur, por është kthyer 
në një aneks të Kishës Greke. Kush mund të jetë i paqartë për këtë çështje, le t’u 
referohet protestave të ligjshme të intelektualit patriot, priftit shqiptar At Nikoll 
Markut të Kishës Ortodokse të Elbasanit. 

Ajo që duhet nënvizuar këtu është fakti se caktimi i datës së 2 gushtit për 
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ditën e fronësimit të “Kryepeshkopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë” 
Anastas Janullatos, në krye të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë (gjë 
që e mësuam nga gazeta “Telegraf” e datës 04 gusht 2007, f. 10), kurrsesi nuk 
mund të mendohet, se mund të ketë qenë një veprim i thjeshtë e i rastësishëm, 
por ai është një veprim i menduar mirë dhe i studiuar gjatë, pra, i qëllimshëm, 
sepse caktimi i datës së 2 gushtit 1992 për fronësimin e A. Janullatosit në krye të 
KOASH ka kuptimin e vet simbolik, nënteksti i të cilit është tepër i qartë: “Atë 
që shovinistët grekë nuk e arritën dot për të pushtuar Shqipërinë me agresionin 
e 2 gushtit 1949 me forcën e armëve e arritën nëpërmjet “rrugës paqësore” më 
2 gusht 1992. Fakti i ndërtimit të Kishës Autoqefale Orthodhokse me stil grek 
ngjitur me Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë është argumenti më i mirë që 
vërteton drejtësinë e konkluzionit tonë. Në këtë aspekt opinionin tim për këtë 
çështje ia kam transmetuar dhe ish-Presidentit të Republikës, z. Alfred Moisiu, 
nëpërmjet një letre që i kam dërguar më 24.05.2007, me cilësinë e kryetarit de jure 
të Këshillit të Përgjithshëm (të ligjshëm) të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, 
me rastin e një  problemi gjyqësor, ku ndër të tjera i kam shkruar:

“Si shpjegohet fakti që po ndërtohen kisha madhështore në qendër të Tiranës, 
edhe atje ku nuk ka pasur fare të tilla, bile ato ndërtohen në toka të myslimanëve, 
ndërsa pengohet të ndërtohet xhamia e Namazgjasë, duke i lënë besimtarët 
myslimanë të Tiranës që ceremonitë fetare javore të ditës së xhuma dhe të festave 
të bajramit t’i bëjnë në bulevardin para xhamisë së Et’hem Beut dhe në sheshin 
“Skënderbej” në mes të pluhurit dhe vapës së verës, apo nën shiun dhe të ftohtin 
e dimrit, edhe pse inaugurimi për fillimin e ndërtimit të saj është bërë qysh në 
vjeshtën e vitit 1993?!

Me këtë rast unë i përgëzoj drejtuesit e komuniteteve të tjera, katolike dhe 
ortodokse, për punën e mirë ndaj besimit e besimtarëve të tyre, duke ndërtuar 
kishat e tyre në qendër të Tiranës. Por lidhur me ndërtimin e Kishë Ortodokse në 
ish-lulishten ngjitur me Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare sqaroj se të gjithë ne, 
banorët e Tiranës, jemi dëshmitarë okularë se Kisha Ortodokse që është shembur 
në vendin dhe kohën kur u ndërtua hoteli 15-katesh i Tiranës, ajo kishë është 
kompensuar nga qeveria e asaj kohe qysh në vitin 1965, kur ndërtoi kishën e re dhe 
të madhe ortodokse në Rrugën e Kavajës, aty ku është edhe sot. Lidhur me këtë 
unë nuk kam asnjë xhelozi për ndërtimin e asaj kishe, por mendimi im është se ajo 
është ndërtuar në një vend të papërshtatshëm. Për këtë arsye unë dua t’ju transmetoj 
juve këtë mesazh, z. President, si Kryetar i Shteti Shqiptar dhe si Kryekomandant i 
Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si dhe atij që do të jetë në këtë 
post pas mbarimit të mandatit tuaj: 

Pas momentit të ndërtimit të atij katakombi ngjitur me Ministrinë e Mbrojtjes 
Kombëtare të Shqipërisë, unë mendoj se lënia e Ministrisë së Mbrojtjes në të 
njëjtin ambient, ku është sot, për të ardhmen është e papërshtatshme. Prandaj unë 
ju sugjeroj, që për hir të sigurisë kombëtare, Ministria e Mbrojtjes duhet transferuar 
në një vend më të përshtatshëm për të.
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Së dyti, parë nga një këndvështrim tjetër, në atë mënyrë do t’i hapej rruga 
që edhe selia qendrore e Janullatosit të spostohet drejt qendrës së Tiranës, duke e 
zhvendosur atë nga godina e ish-Komitetit Ekzekutiv të Rajonit nr. 2 (të pushtetit 
lokal) të Tiranës, e ta vendosë atë në godinën e Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare 
të Shqipërisë, duke i dhënë artificialisht qendrës së Tiranës një pamje të krishterë, 
përderisa mohohet veç të tjerash, edhe restaurimi i xhamisë së vjetër themeluese 
të qytetit të Tiranës, e ndërtuar nga Sulejman Pasha, qysh më 1614, kurse ndërtimi 
i kishave lejohet pa asnjë kriter, bile edhe në rastet kur ato mund të rrezikojnë 
sigurinë kombëtare; e gjitha kjo me pretekstin, se vetëm kështu sipas disave do ta 
pranoka Evropa në gjirin e vet Shqipërinë, edhe pse ne shqiptarët jemi të pranishëm 
këtu në Evropë, shumë kohë më përpara se sa grekët e vjetër dhe se latinët!”

Në këtë aspekt, në kundërshtim diametralisht të kundërt me sa më sipër, po 
përmend këtu edhe këtë fakt historik më të hershëm: 

“Ahmet Zogu kundërshtoi ofertën e Athinës për të marrë pronat e sekuestruara 
(të çamëve gjatë dhe pas Luftës së Parë Botërore – A.H.) në këmbim të emërimit 
të Kryepeshkopit të Kishës Autoqefale shqiptare nga radhët e klerikëve grekë”, 
sepse, “Për monarkun shqiptar kjo do të ishte tradhti kombëtare, prandaj 
edhe e shpërfilli pa kurrfarë hezitimi” (nënvizimi ynë – A.H.), - pohon historiani 
Nuri Çuni. - Këto janë fakte e dokumente historike pak të njohura, por gjithsesi 
të vërteta...,” - vijon më tej historiani Nuri Çuni (Afrim Imeraj: “Intervista me 
historianin Nuri Çuni, në gazetën “Panorama” datë 31. 07.2007, f. 18).

Ndërsa lidhur me Kishën Katolike të Shqipërisë as që mund të bëhet fjalë për 
të në këtë aspekt, pasi ajo ka qenë dhe është gjithmonë e varur prej Vatikanit të 
Romës. 

Mbështetur në ajetin “Për ju është feja juaj, kurse për mua është feja 
ime”, ne nuk ndërhyjmë në çështjet e tyre të brendshme organizative, por në 
aspektin kombëtar ne kemi të drejtën e fjalës, qoftë edhe sa për krahasim midis 
nesh, sepse ne jemi vëllezër të një gjaku, por me fe të ndryshme, kurse atdheu 
ynë është i përbashkët. Dhe kur është fjala për mbrojtjen e interesave të atdheut, 
ne, myslimanët, veprojmë sipas këshillës profetike “Dashuria për atdheun është 
nga parimet e Fesë Islame”. Në këtë aspekt theksojmë këtu, se në kundërshtim 
me organizimin e dy komuniteteve fetare të krishtera në Shqipëri, të Komunitetit 
katolik dhe atij ortodoks, në Statutin aktual të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë 
përcaktohet qartë: “Kryetar i Komunitetit Musliman zgjidhet vetëm shtetasi 
shqiptar me kombësi shqiptare që nga lindja, me qëndrim jo më pak se dy breza në 
Republikën e Shqipërisë, që nuk ka shtetësi të dyfishtë...” 20).

Edhe në periudhën e Luftës së Dytë Botërore, kur Shqipëria u pushtua nga 
Italia fashiste e më pas, kleri mysliman vijoi traditën patriotike të të parëve tanë 
duke dalë në ballë të luftës për liri. Që në ditët e para të pushtimit fashist të vendit, 
shumë nga klerikët myslimanë për rezistencën e tyre ndaj pushtuesit u burgosën e 
u internuan në kampet e përqendrimit nazifashist, si p.sh. Sheh Besimi nga qyteti i 
Peshkopisë dhe imam Adem Hoxha nga Çidhna e Dibrës, në fillim të vitit 1940 u 
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internuan në Ventotene të Italisë, apo Hafiz Musa Basha nga Elbasani, ish-kryetar i 
KMSH në periudhën 1945-1954, gjatë Luftës Nacionalçlirimtare kaloi në ilegalitet 
në çetat e luftëtarëve të lirisë, sepse për veprimtarinë e tij patriotike u dënua në 
mungesë dy herë me vdekje. Në çetat partizane të luftës për liri kaluan edhe shumë 
nga nxënësit e Medresesë së Tiranës, disa prej të cilëve u bënë edhe kuadro të lartë 
të ushtrisë shqiptare, si p.sh., Sali Hoxha nga Korça, Xhemal Shehu nga Tepelena 
etj., duke vënë në jetë këshillën profetike të Muhamedit (a.s.): “Dashuria për 
atdheun është nga parimet e besimit (islam).”

Klerikët myslimanë të Shqipërisë në shumicën e tyre, i kryen detyrimet e 
tyre ndaj All-llahut dhe popullit edhe në kushtet e ilegalitetit, në periudhën kur 
ushtrimi i riteve fetare në Shqipëri ishte e ndaluar me ligj. Janë pikërisht këta, ato 
që mbajtën gjallë besimin fetar islam gjatë asaj kohe dhe ia transmetuan brezit 
të ri në fillimin e viteve të demokracisë, duke kryer kështu një detyrë shumë të 
rëndësishme ndaj atdheut.

Mbështetur në gjithë sa sipër arrijmë në këto përfundime:
1. Feja Islame, është fe e paqes, e mirësisë dhe e harmonisë në marrëdhëniet 

shoqërore  në përgjithësi, ashtu siç përcaktohet në Kuran:
“I madhi Zot urdhëron drejtësi e bamirësi, urdhëron për të ndihmuar të 

afërmit dhe ndalon të ligat, të këqijat e prapësitë...” (Nahl: 90),
Kurani e ka në vetë përmbajtjen e tij harmoninë ndërfetare d.m.th. harmoninë 

në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve fetare, qoftë ai ndërmjet individësh, ashtu 
edhe ndërmjet grupesh shoqërore me fe të ndryshme, ashtu siç urdhërohet edhe në 
Kuran:

“Thuaj: O ju mosbesimtarë (o ju që mendoni dhe besoni ndryshe – A.H)... 
Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time.”21).

Prandaj lidhur me habinë e treguar nga studiuesit e huaj, joshqiptarë, për 
ekzistencën e harmonisë në marrëdhëniet ndërmjet anëtarëve të komuniteteve të 
ndryshme fetare (myslimanë – të krishterë) në Shqipëri, gjë të cilën nuk e kanë në 
vendet e tyre, mendoj se duhen pasur parasysh edhe këto fakte:

Së pari, populli shqiptar është një etni e vetme, pasardhës i drejtpërdrejt i 
Ilirëve, të vendosur në trojet e veta këtu në Ballkan dhe në Evropë shumë më 
herët se fqinjët tanë, grekët e lashtë dhe latinët. Pas kontaktit me Fenë Islame 
shqiptarët e pranuan dhe u konvertuan në Islam në masën mbi 95% në të gjitha 
trojet etnike shqiptare. Për pasojë është e kuptueshme nga gjithkush se për këtë 
harmoni ndërfetare në Shqipëri, merita kryesore i takon shumicës myslimane 
shqiptare, e cila mbështetur në parimet e Islamit, i ka trajtuar pakicat e krishtere 
(katolikë e ortodoksë) si vëllezër të një gjaku, por me fe të ndryshme, tamam 
ashtu siç përcaktohet në Kuran: “Ju keni fenë tuaj, kurse ne kemi fenë tonë”. 
Bashkëjetesa e feve të ndryshme (myslimanë e të krishterë), brenda një familjeje 
shqiptare jo vetëm burrë-grua, së cilës nuk i mohohet asnjë e drejtë fetare, por edhe 
ndërmjet dy vëllezërish (njëri mysliman – tjetri katolik), siç ekziston edhe sot në 
disa familje në Lurë të Dibrës është shembulli më domethënës i kësaj bashkëjetese 
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e harmonie ndërfetare në Shqipëri.
Mendoj se nuk gaboj, po të bëjmë një paralelizëm me historinë islame të kohës 

së Salahudin Ejubit, pasi në këtë aspekt harmonia ndërfetare në Shqipëri, për 
meritë të maxhorancës islame ka një ngjashmëri të plotë me harmoninë ndërfetare 
ndërmjet myslimanëve dhe të krishterëve në Palestinën e asaj kohe për meritë të 
myslimanëve nën drejtimin e Salahudinit.

2. Populli shqiptar duke qenë jo vetëm një etni e vetme, por edhe me një fe 
pothuajse të vetme (kemi parasysh shumicën myslimane mbi 95% në të gjitha trojet 
etnike shqiptare), të ndryshme nga ajo e shteteve fqinje që rrethojnë Shqipërinë 
përbën një faktor tjetër, që ka forcuar më shumë unitetin ndërmjet shqiptarëve me 
shumicë myslimane, me pjesën tjetër të pakicës së krishterë, në luftërat mbrojtëse 
kundër pushtuesve të huaj. Por mbi të gjitha qenia e popullit shqiptar me shumicën 
e tij dërrmuese në Fenë Islame ka qenë faktori kryesor që i ka dalluar shqiptarët 
si etni, duke i dalluar nga popujt fqinj, dhe në të njëjtën kohë edhe duke i ruajtur 
ata nga asimilimi prej shovinistëve fqinjë greko-serbo-sllavë. Ky është edhe 
konkluzioni i shumicës së historianëve dhe i studiuesve shqiptarë, myslimanë dhe 
të krishterë. Në këtë aspekt për të përforcuar idenë se shovinistët fqinjë e përdorin 
fenë si mjet për asimilimin e popujve, po rikujtojmë këtu përcaktimin klasik të 
rilindësit të madh shqiptar, të krishterit A. Z. Çajupi:

“Patriku Ekumenik... ish bërë një shtyllë e fortë propagande për të grekësuar 
gjithë ortodoksët e Ballkanit” 22). 

Ndërsa ajo që do të shtojmë ne këtu është mendimi, se mbështetur në gjithë 
sa më sipër, veçanërisht me urdhrin kuranor “Nuk ka shtrëngim në fe” është 
pikërisht merita e shumicës myslimane të shqiptarëve, garantuese për harmoninë 
ndërfetare në Shqipëri, e cila marrëdhëniet me vëllezërit e gjakut të pakicës së 
krishterë i ka mbajtur tamam ashtu siç i mban vëllai i madh me vëllanë më të 
vogël”, me kuptimin e mirë të fjalës, duke u kujdesur për të.

Faktin që qenia e popullit shqiptar me shumicë myslimane është e 
padiskutueshme e vërtetojnë të dhënat historike, nga të cilat unë po përmend vetëm 
njërën prej tyre:

Disa nga ish-anëtarët e grupit komunist të Korçës, njëherësh edhe ish-
themeluesit e Partisë Komuniste të Shqipërisë në intervistat e tyre në media dhe 
në kujtimet e tyre kanë deklaruar, se meqenëse shumica e anëtarëve të grupeve 
komuniste ishin të krishterë, ata kanë pas udhëzime nga KOMINTERNI, që 
kryetari i Partisë Komuniste të Shqipërisë duhej të ishte i besimit mysliman, nga 
shumica myslimane e Shqipërisë. 

Prandaj është e pakuptueshme një fushatë propagandistike, e cila qysh prej 
disa vjetësh ka pushtuar mediat shqiptare, të shkruara dhe ato elektronike, nëse 
në Shqipëri ka shumicë myslimane, apo jo? Jemi apo nuk jemi ne shqiptarët 
shtet mysliman? Apo, a duhet të jemi ne shtet mysliman, apo jo? A duhet të 
konvertohemi në të krishterë? etj., të gjitha këto janë veprime të nxitura nga qarqe 
të caktuara politike, të jashtme e të brendshme, në dëm jo vetëm të unitetit e të 



224

harmonisë ndërfetare tradicionale në Shqipëri, por edhe më gjerë, në dëm të lirisë 
e të pavarësisë së vendit, gjë për të cilën shovinistët fqinj, sidomos ata grekë dhe 
serbë, kurrë nuk kanë hequr dorë nga synimet e tyre ndaj Shqipërisë. Politika që 
po ndjek aktualisht Kisha Greke ndaj emigrantëve shqiptarë me presionet ndaj 
shqiptarëve myslimanë për të ndërruar emrat dhe fenë e tyre, nga myslimanë në të 
krishterë, nuk ka nevojë për komente të mëtejshme në këtë aspekt. Një politikë e 
tillë ka gjetur mbështetje edhe nga disa individë me influencë në politikën aktuale 
greke.

3. Në antitezë me politikën e kishës greke ndaj emigrantëve shqiptarë në 
Greqi, krejt e kundërta ka ndodhur në Shqipëri lidhur me trajtimin e pakicave 
etnike shumë të vogla, siç është pakica greke, aktualisht prej rreth 40.000 vetë, të 
ardhur nga fillimi i shek. XX si emigrantë ekonomikë për të punuar si bujq në tokat 
e bejlerëve shqiptarë, në jug të Shqipërisë, si dhe ajo pakicë e papërfillshme vllahe 
dhe arumune pra, të fesë ortodokse; populli shqiptar mysliman në marrëdhëniet 
me ta e ka treguar jo vetëm tolerancën fetare islame, por edhe traditën shqiptare 
të bujarisë, të ndihmës ndaj tjetrit në nevojë, sidomos ndaj muhaxhirëve, pa bërë 
ndonjë diskriminim, as fetar dhe as racial ndaj tyre, por i ka trajtuar si të barabartë 
midis të barabartësh. 

Mendoj se nuk largohemi nga tema në qoftë se theksojmë se në kohën e 
sistemit monist minoritarët grekë në Shqipëri janë trajtuar më të privilegjuar se 
sa shqiptarët etnikë myslimanë, kurse tani në periudhën e demokracisë ata i kanë 
të hapura dyert dhe synojnë të kapin edhe postin e kryetarit të shtetit shqiptar, të 
Presidentit të Republikës, në një kohë që në shtetin fqinj teokrat grek, diskriminimi 
fetar dhe racial ndaj emigrantëve shqiptarë myslimanë dhe ndaj etnisë shqiptare 
çame është i tillë, që me presione nga më të ndryshmet u ndërron atyre jo vetëm 
emrin dhe fenë, duke i konvertuar në ortodoksë, por bile edhe kombësinë, ashtu 
siç vepruan me etninë shqiptare myslimane të Çamërisë. E tillë ishte tentativa e 
kohëve të fundit me ortodoksët e Himarës, e cila demaskoi synimet e shovinistëve 
greke për asimilimin e shqiptarëve ortodoksë në grekë, kur dihet se historikisht, 
ortodoksët e Himarës janë me origjinë të ardhur nga Mirdita dhe të vendosur aty 
pas vdekjes së Skënderbeut, d.m.th., pas shek. XV. 

Në këtë aspekt, nuk mund të lëmë pa përmendur këtu edhe disa fragmente 
nga fjala e Imzot Visarion Xhuvanit, ish-kryetar i Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë mbajtur në vitin 1937 në ceremoninë e varrimit të Haxhi Vehbi Dibrës, 
ish-Kryetar i parë i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, fjala e të cilit është një 
pasqyrim i vërtetë i harmonisë ndërfetare që ka ekzistuar në Shqipëri:

“Një dorë trokiti ke porta e banesës s’eme: dola për të pa se kush ishte 
s’gjeta njeri. Por tue i hudhun syt këndej, hetova tanë këtë njerëzi e m’u ba se ajo 
trokitje kishte nji fuqi simbolike, prandaj vrapova dhe erdha këtu. Haxhi Vehbiun 
e kam njoftun si nji nga të parët Kryetar Shpirtnuer, aj qe i pari që u dha dorën 
të Krishterëve tue u thanë se e ndjekim, po besimin, që na kanë lanë trashëgim të 
parët, porse kudo në jetën t’onë jemi vllazën të pandarshëm. Unë sod po e thyej 
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pengesën e mos marrjeve pjesë, nga ana e jonë, në ceremonina të tilla: na jemi 
vllazën...

Haxhi Vehbi Dibra do të mbesi i paharrueshëm në Historinë e Zhvillimit të 
Shqipnisë së Re edhe në pikëpamje tjatër: asht i pari Kryetar’ i fes Muhammedane 
në Shqipni i cili... respektohesh dhe simpatizohesh në kohnat kur nuk ishte akoma 
brumzue mirë si sod bashkimi i plot kombëtar, respektohesh dhe simpatizohesh si 
prej shqiptarëve t’jugut ma t’largët të Shqipnisë, ashtu edhe prej atyre të Veriut ma 
t’epërm, si të Krishterë edhe Muhamedanë;... jo se ishte miku jonë personal, por 
pse një njeri i tillë, edhe neve e pamë të arsyeshme me mos u kursye, por me guxue 
dhe me çqetsue pak këtë mbledhje të hirshme me fjalët tona, sa do që për të parën 
herë ndofta jo vetëm në Shqipni, por ndofta edhe në të gjithë botën, për të parën 
herë flet nji Kryeprift Kristjan Orthodoks në varrin e një Kryehoxhe Muhamedan 
Mysliman” (“Zani i Naltë”, viti XII – Prill 1937, nr. 4, f. 109-111)

4. Lidhur me spekulimet mediatike nëse populli shqiptar në Shqipëri është 
shumicë myslimane apo jo, nëse Shqipëria është shtet mysliman apo jo, kësaj 
kategorie njerëzish, përgjigjen me të mirë ua jep autori Bashkim Kopliku në 
artikullin e tij me titull: “Bush: Jeni myslimanë paqësorë” (“Gazeta Shqiptare”, 6 
qershor 2007, fq. 25), nga i cili po shkëpusim këtë fragment:

“Në përpjekjet për të mohuar që shumica jonë është myslimane, ata të 
kontingjentit ishin shumë “virtuozë”. Arritën në bëma të skajshme, derisa edhe 
gjetën për të përkthyer në shqip si “enciklopedi të parë të jashtme”, një që shkruan 
se në Shqipëri paska vetëm 20,5% myslimanë, pa çka se çdo enciklopedi tjetër në 
Botë, e pranon se (myslimanët në Shqipëri – A.H.) janë shumica. Me përgjigjen 
e Presidentit Bush, përfundimisht shkatërrohet përpjekja desinformuese me 
përqindjet.

Presidenti Bush ka të dhënat e veta shumë të besueshme: CIA e tij (Central 
Inteligence Agency) shkruan se Shqipëria ka myslimanë 70%, ortodoksë 20% dhe 
katolikë 10% (shihni –factbook/ geos/ al html ≠ People).

Me kaq besoj se nuk ka nevojë ta zgjasim më në këtë pikë: Jemi shumica 
muslimanë”24).

Është tepër domethënëse të përmendnim këtu edhe këtë fakt historik, dëshminë 
e dy personaliteteve të mirënjohur të politikës shqiptare të periudhës së Rilindjes 
dhe të viteve të Pavarësisë, Luigj Gurakuqi dhe Hil Mosi dhënë intelektualit 
patriot, Hafiz Ali Korça:

“Sikur të mos kishte qenë kjo shumicë islame, edhe kjo pjesë do të ishte 
copëtuar e pjesëtuar Shqipërisë, - thotë H. Ali Korça, - sepse kur u kthye nga 
Konferenca e Parisit i ndjeri Luigj Gurakuqi me Hil Mosin më patën thënë:

“Muhamed Ali Hindianit (Indianit) që ka një rëndësi të madhe në Angli i 
thamë në Paris: “Na ndihmoni se ne shqiptarët myslimanë formojnë shumicën” 
(përbëjnë shumicën).

Ai na tha: “Myslimanë jeni ju?”
- Po, myslimanë jemi, - i thamë. Le që Kosova, Janina dhe Manastiri që na 
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shkuan (na i grabitën), por edhe Shkodra, Korça e Gjirokastra po na ikin.
Muhamed Aliu u interesua dhe ndërmjetësoi pranë Loid Zhorzhit e Klemansos 

duke u thënë: “Prandaj u copëtua Shqipëria që përmban me shumicë një popull 
mysliman?”.

Ata iu përgjigjën: “Për arsye se shumica e popullit është myslimane, 
prandaj e bëmë një Shqipëri, sepse luftën kundër kolonive me ndihmën e 
myslimanëve e fituam”. D.m.th. po të mos ishte shumica e popullsisë myslimane, 
edhe kjo copë do të ishte pjesëtuar”. (H. Ali Korça: “Rubaijjati i Umer Khajjamit,” 
Tiranë 2006, f. 92-93).

Çdo koment e gjykoj të panevojshëm.
5. Përfundimisht, në mbështetje të mendimit tonë se merita kryesore për 

ekzistencën e harmonisë ndërfetare dhe të tolerancës në marrëdhëniet ndërfetare 
në Shqipëri, i përket, në radhë të parë shumicës myslimane të popullit shqiptar, 
po përmend këtu, sa për ilustrim një dokument arkivor tepër domethënës në këtë 
aspekt, të nxjerrë nga Arkivi Qendror i Shtetit, një korrespondencë (letërkëmbim) 
të datës 6.11.1933 ndërmjet Kryetarit të Komunitetit Mysliman të asaj kohe, 
dr. Bexhet Shapati dhe të krishterit ortodoks, z. Sotir Kolea, atëherë Drejtor i 
Bibliotekës dhe i Muzeumit Kombëtar:

“Fort të ndertit zotni
z. Sotir Kolea...
        Tiranë
Rastësisht kemi konstatue me kënaqësinë ma të madhe se, z. E juej, nuk keni 

mungue dhe nuk jeni kursye aspak, për me u përpjek, tue dhanë ndihmat personale 
për realizimin e ndonjë vepre që i përkiste këtij Komuniteti, si ajo për lehtësimin e 
vendosjes së studentëve t’anë, n’Universitetet e Egjyptit, për çka ishin të dërguem 
prej nesh.

Këto përpjekje Komuniteti Mysliman Shqiptar i konsideron tepër të vlefshme, 
prej sa dalin prej nji idealisti të sinqert Kombëtar, qi, tue mos marrë parasyshë 
ndryshim feje, paraqitet për t’i shërbye sinqerisht, bijve të ksajë Shqipnije.

Mbasi, të tillë persona, kemi dëshirën ma të plotë qi t’i kemi për anë nesh, 
pse edhe vetë feja Islame, me këto virtute të nalta i urdhnon me u pajis besnikët e 
sajë, këjo Kryesi, n’emën të Komunitetit qi përfaqëson, ju regjistron me kënaqësi 
z. t’uej si antar nderi në këtë Komunitet, tue ju lut qi edhe z. e juaj të keni mirsinë 
me e pranue.

   
    Kryetari i Komunitetit Mysliman
      Shqiptar
          Dr. B. Shapati” (d.v) 25)

Vetëm një ditë më pas, më datën 07 shkurt 1933, z. Sotir Kolea kthen këtë 
përgjigje, për letrën e mësipërme:

“Hirësijës’ së Tijë,
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z. Dr. B. Shapati
Kryetarit’ të Komunitetit Mysliman Shqiptar
Qytet

Hirësijë,
Mbi gëzimin që, si shqipëtar i plakur’ në mallin’ e atdheut’ dhe si Drejtor 

tashti i Bibljotekës Kombëtare, ndjej në të thellat të zemrës’ sadoherë që fati më ep 
volijën’ e mbarë të munt të kryenj një pjesë të vogëlë të detyrës s’ime faqe atdheut 
dhe bijvet’ të tijë, erdhi sot të shtohet një tjetër gëzim pa an’ e pa masë i madh.

Nuk’ gjenj fjalë për t’ju falur’ dhe për t’ju shfaqur ndjenjat që më plojin zemrën 
për nderin’ e lartë që, Hirësija e Juajë dhe zz. Anëtarë të Këshillit të Lartë patët 
mirësijën të më bëni tuke më qasur si anëtar nderi në gji të Komunitetit të math të 
shumicës së më të madhe të bijve të Shqipërijesë.

Këtë nder të shkëlqyer’ e të pashpëryerë m’a vleu vetëm’ se vetëm’ bujarija e 
zemrës’ së juajë dhe më tepër’ se si një shpërblim për ndonjë shërbesë të pa kurr 
far’ rëndësijet’ që më pru fati të bënj në kohën’ e shkuarë, ky nder është për mua 
një trimërim për t’u përpjekur të bëhem me sa më është e mundurë, i zoti për t’e 
vëjejtur, faqe Hirësijës së Juaj dhe zz. Anëtarë të Këshillit të Lartë të Komunitetit 
Mysliman të Shqipërijësë.

Me falënderime të nxehtë brenda nga zemra, detuar për jetë.

S. Kolea” d.v. (nënshkrim) 26)

Çdo koment tjetër e gjykoj të panevojshëm, ndaj atë ua lë të tjerëve, lexuesit 
të gjerë.

6) Së fundi, duke u rikthyer në retrospektivë, në historinë e krijimit të shtetit të 
parë shqiptar në Kuvendin e Lezhës, në vitin 1444, rezulton që edhe vet krijimi i 
shtetit të parë kombëtar shqiptar është pasojë e drejtpërdrejtë e njohjes, e pranimit 
dhe e ndikimit të Kuranit, pra, të Fesë Islame tek Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, 
themeluesi i shtetit të parë kombëtar shqiptar.
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Mr. FAHRUSH REXHEPI

Bashkëpunimi Institucional 
në mes Komunitetit Musliman të 
Shqipërisë dhe Bashkësisë Islame 

të Kosovës

Para se t’i referohemi bashkëpunimit ndërmjet 
institucioneve të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë 
dhe të Bashkësisë Islame të Kosovës mendojmë se 

është e nevojshme që t’i bëhet një vështrim paraprak e i 
shkurtër zhvillimit të rrethanave të përgjithshme të Islamit në Shqipëri, në Kosovë 
dhe në pjesët e tjera të Ballkanit.

Për sa i përket Shqipërisë dihet se pas shkëputjes së lidhjeve me Stambollin, 
me shumë vështirësi në vitin 1923 Komuniteti Mysliman organizoi kongresin e 
parë dhe për herë të parë zgjodhi myftiun me seli në Tiranë. Me atë rast u themelua 
edhe Këshilli i Lartë i Sheriatit. Gjatë periudhës 1921-1924 në Shqipëri u zhvillua 
një aktivitet i dendur islam. Në këto vite u bënë përkthime të pjesshme të Kuranit 
Famëlartë nga Hafiz Ibrahim Dalliu, Hafiz Ali Korça, Abdulla Zëmblaku etj.

Në Shqipëri gjatë mbretërimit të Ahmet Zogut (1928-1939) u ndërtuan edhe 
disa xhami dhe u hapën disa medrese të reja, u krijuan mundësi për botimin e librave 
dhe revistave të Komunitetit Mysliman, që megjithatë mbetën të pamjaftueshme 
për të përmbushur dëshirën e madhe të muslimanëve shqiptarë.

Pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste në pranverën e vitit 1939, gjatë 
katër vjetëve të këtij pushtimi, nuk pati ndonjë pengesë të madhe në veprimtarinë 
e Komunitetit Mysliman. Komuniteti Mysliman e vazhdoi aktivitetin e tij edhe në 
kushtet e pushtimit italian, duke u shtrirë edhe në Kosovë, Maqedoni dhe në Malin 
e Zi, ku banonin shqiptarët në trevat e veta.1

Pushtimi tjetër i Shqipërisë, sidomos ai i aspektit fetar, ishte ai i fundvitit 
1944 i përfaqësuar nga komunistët me në krye Enver Hoxhën. Ky regjim ishte dhe 
mbeti armiku më i madh i Islamit dhe i të gjitha feve të tjera. Komunizmi që mori 
pushtetin me dhunë përfaqësohej nga njerëz me identitet të humbur për të cilët 
nocioni fe-atdhe, nuk kishte asnjë kuptim në pseudomoralin e tyre.

Strategjia afatgjatë e këtij regjimi konsistonte në eliminimin institucional të 
besimeve fetare në Shqipëri. Ky regjim e realizoi qëllimin e vet në vitin 1967, kur 
shkatërroi me zjarr e me hekur gjithë trashëgiminë e brezave në institucionet fetare. 
Në Shqipëri në këtë periudhë u mbyllën apo u shkatërruan 2169 objekte kulti. Ato 

1 Bujar Shehu, Feja Islame në jetën e Shqiptarëve, Dituria Islame Nr.93, Korrik, 1997, f.43.
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që shpëtuan nga furtuna antifetare e komunistëve, u shndërruan në depo, shtëpi 
kulture deri edhe në WC publike, siç ndodhi me xhaminë e qytetit të Kavajës. 
Për çudi dhe për shkaqe që ende nuk dihen kësaj dhune i shpëtoi vetëm xhamia e 
Et’hem Beut në Tiranë.

Me gjithë represionin e madh të pushtetit komunist, myslimanët shqiptarë nuk 
e shuan asnjëherë flakën, që kishin ndezur në zemrat e tyre për Fenë Islame. Në 
kushte tepër të vështira besimtarët mbanin Ramazanin dhe organizonin faljen e 
namazeve. Edhe festat e bajramit i organizonin me kujdes e përkushtim.2

Për sa i përket Kosovës dhe territoreve të tjera shqiptare brenda kufijve të  
ish-Jugosllavisë mund të themi se merrej frymë pak më lirë në aspektin fetar, 
edhe pse situata e rënduar politike, dhuna dhe terrori institucional që ushtrohej 
nga pushteti serbo-sllav sidomos në Kosovë e pengonte zhvillimin e aktiviteteve 
fetare islame.

Me rënien e komunizmit në Shqipëri ndryshuan raportet e gjithëmbarshme, 
po ashtu edhe ato fetare. Në Shqipëri, pas humbjes së shumëpritur të komunizmit 
u krijuan mundësitë që populli të kthehet në besim dhe në rrugën e Zotit. Nuk 
ka dyshim se fundi i vitit 1990 për myslimanët, por edhe për besimtarët e tjerë 
shqiptarë do të ishte një vit i shënuar në historinë e kulturës kombëtare, sepse 
përballë rënies së komunizmit, në të njëjtën kohë do të përjetojmë edhe ringjalljen 
e Islamit në Shqipëri. Pas ngjarjeve në Shkodër, e cila njihet si qendra më me zë 
e kulturës, tolerancës dhe e patriotizmit, në Tiranë më 14 Shkurt 1991 u mblodh 
kuvendi i parë i Komunitetit Shqiptar Mysliman, i cili zgjodhi kryetar Hafiz Sabri 
Koçin.3 

Pas mbajtjes së kuvendit të parë në Tiranë së shpejti këto nisma pasuan në 
rrethe të tjera të vendit, si në Berat, Korçë, Gjirokastër, Fier, Elbasan, Pogradec, 
Peqin, Kavajë etj.

Pas konsolidimit të organeve administrative të Komunitetit Mysliman 
dhe përfshirjes së besimtarëve në gjirin e bashkësisë islame, aktiviteti tjetër u 
përqendrua në riaftësimin e objekteve fetare, siç janë xhamitë, pastaj medresetë 
dhe objektet e tjera të nevojshme për përparimin e jetës fetare.

Një ndihmesë të madhe në ripërtëritjen e Islamit në Shqipëri, sidomos në 
aspektin material e dhanë vëllezërit tanë myslimanë nga të gjitha anët e botës, 
në mënyrë të veçantë ata të vendeve arabe. Shoqata të shumta, institucione të 
ndryshme dhe individë të shumtë dhanë kontributin e tyre për ndërtimin e xhamive, 
medreseve dhe në drejtimin e përgatitjes së teologëve dhe të imamëve të rinj.4

Me këtë rast vlen të theksohet se falë bashkëpunimit reciprok dhe institucional 
të bashkësive islame të Kosovës dhe të Shqipërisë një ndihmë të veçantë në 

2 Po aty.
3 Intervistë e kryetarit të Komunitetit Musliman Shqiptar Hfz. Sabri Koçit, Dituria Islame, Nr. 
50, Qershor-Korrik, 1993, f. 22. Intervistë e Muftiut të Shkodrës H. Faik Hoxha, Dituria Islame, 
Nr. 69, Qershor, 1995, f. 22.
4  Feja Islame në jetën e Shqiptarëve II, Nr. 94-95, Gusht-Shtator, 1997, f.15.
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aktivizimin e fesë, në predikimin dhe në pajisjen me literaturë islame e kanë dhënë 
edhe vëllezërit tanë nga Kosova e Maqedonia. Pos të tjerave ata dërguan edhe kuadro 
të përgatitura, sikurse mund të përmendim Hafiz  Avni Aliun, Muhidin Ahmetin, 
Ilmi Krasniqin, Hafiz Muharremin, Zekerija Berishen e të tjerë, që shkonin qoftë 
për Ramazan, apo për të falur Bajramin, apo edhe për ndonjë periudhë të shkurtër 
kohore. 

Një kontribut të çmuar në çështjet e Islamit, në fazën e tranzicionit në Shqipëri, 
e ka dhënë edhe Muhamed  ef. Hoxha, që u dërgua nga ana e Kryesisë së Bashkësisë 
Islame e Kosovës, si ndihmë profesionale për ta ndihmuar Komunitetin Mysliman 
Shqiptar në ringjalljen e Fesë Islame ne Shqipëri. Siç dihet Muhamed ef. Hoxha 
në vitet e para të periudhës postkomuniste ka qenë myfti i qytetit të Kavajës me 
rrethinat.

Të përkujtojmë me këtë rast apelin e bërë nga ai në atë kohë nëpërmes 
intervistës së dhënë në revistën “Dituria Islame”, që botohet nga Bashkësia Islame 
e Kosovës, e citojmë: “Mendoj se në momentin aktual këtu në Shqipëri angazhimi 
në rrugën e Allahut është obligativ për mbarë myslimanët, në mënyrë të veçantë 
për përgjegjësit e Bashkësisë Islame të Kosovës, të Maqedonisë dhe të Malit 
të Zi. Shfrytëzoj rastin dhe u bëj apel të gjithë teologëve muslimanë shqiptarë, 
sidomos atyre në Kosovë, që të vijnë dhe të ushtrojnë profesionin e tyre këtu në 
Shqipëri”.5

Një rol të rëndësishëm në zhvillimin e marrëdhënieve institucionale dhe në 
zhvillimin e institucioneve arsimore dhe të medreseve në Shqipëri ka luajtur edhe 
medreseja e mesme “Alaudin” në Prishtinë. Kur medresetë në Shqipëri ishin në 
fazën e tyre fillestare të punës, medreseja Alaudin në Prishtinë ishte e gatshme që 
t’i ndihmojë këto institucione, si në aspektin e plan-programeve, po ashtu edhe 
në dërgimin e kuadrove fetare dhe pajisjen e tyre me tekste shkollore islame. Për 
kontaktet me medresenë e Prishtinës dhe ndihmën që vinte nga Prishtina pedagogu 
i vjetër i medresesë së Shkodrës “Sheh Shamija” zotëri Zuhdiu është shprehur: 
“Që nga momenti kur në vitin 1991 na ka ardhur për vizitë delegacioni i Kosovës, 
na solli edhe ndihmat e para. Por është regjimi i Beogradit ai që nuk na lejonte ta 
zhvillojmë normalisht bashkëpunimin tonë.6

Për ndihmën dhe kontributin që ka dhënë për medresenë “Sheh Shamija” të 
Shkodrës, medreseja “Isa Beu” e Shkupit, drejtori i medresesë Sheh Shamija thotë: 
“Mangësitë që patëm për tekstet e lëndëve fetare jemi përpjekur ta kompensojmë 
duke bashkëpunuar me medresenë “Isa Beu” të Shkupit. Na kanë ardhur në vizitë 
pedagogët e saj dhe u kemi shkuar. Kemi marrë eksperiencë dhe na kanë ndihmuar 
sidomos me programet mësimor. 7

Pas formimit të Komunitetit Mysliman Shqiptar dhe zgjedhjes së anëtarëve 
të kryesisë me në krye Hfz. Sabri Koçin, bashkëpunimi ndërmjet myslimanëve 

5 Dituria Islame, Nr. 69, Qershor 1995. 
6 Vazhdon traditën e saj Medreseja “Sheh Shamija”, Dituria Islame, Nr. 70, Korrik, 1995. 
7 Po aty…
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shqiptarë dhe atyre të Ballkanit vazhdon të thellohet edhe më tepër, tani përmes 
vizitave dhe kontakteve të drejtpërdrejta të përfaqësuesve të bashkësive fetare 
islame të këtyre vendeve.

Urimi dhe vizita e parë në Shqipëri vjen nga delegacioni i Bashkësisë Islame 
të Kosovës me në krye Dr. Rexhep Bojën, pastaj delegacioni nga Maqedonia i 
udhëhequr nga Sylejman ef. Rexhepi, si dhe delegacioni nga Mali i Zi i prirë nga 
Haxhi Idriz Demiri. Ndërsa ndër vizitat e para dhe më të rëndësishme, që ka bërë 
kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë jashtë vendit, është ajo në Egjipt e 
realizuar me 29 Prill 1991, ku kryetari i Komunitetit Mysliman Hfz. Sabri Koçi 
mori pjesë në Kongresin Islam të mbajtur në atë kohë në Kajro.

Më 18 Qershor 1991 kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë u nis 
për në Mekë në krye të 165 haxhinjve nga Shqipëria dhe me këtë rast u takua 
me personalitete të larta fetare e shtetërore, mes të cilëve edhe me mbretin Fahd 
të Arabisë Saudite. Me këtë rast vlen të përmendet edhe ndihma e studentëve të 
Kosovës, që iu është ofruar haxhinjve nga shteti amë Shqipëria.8

Me 3-4 Shtator 1991, kryetari i Komunitetit Mysliman merr pjesë në Sarajevë 
të Bosnjës dhe Hercegovinës në Kongresin e “Myslimanëve të Evropës Lindore”, 
me temë: “Perspektiva e Islamit në Evropën Lindore”. Po në këtë vit Haxhi Hafiz 
Sabri Koçi u takua edhe me myftiun e Stambollit, Hafiz Salaudin Koja, si dhe me 
shumë personalitete të tjera fetare e politike.9

Myslimanët e Evropës Lindore dhe të Ballkanit e thelluan bashkëpunimin 
e tyre edhe më tepër, në Konferencën e Dytë të Këshillit Islamik për Evropën 
Lindore të organizuar në Stamboll. Konferenca i zhvilloi punimet nga data 28 
deri me 30 tetor të vitit 1994. Në këtë konferencë morën pjesë delegacionet e 
bashkësive Islame nga Shqipëria; Kosova; Bosnje e Hercegovina, Maqedonia, 
Kroacia, Bullgaria, Hungaria, Sanxhaku etj.

Konferenca e dytë e Këshillit Islamik për Evropën Lindore në mes të tjerash 
miratoi edhe një deklaratë për Kosovën ku thuhet: “Dënojmë ashpër gjenocidin 
serb ndaj popullit paqedashës të Kosovës dhe njëkohësisht e ftojmë opinionin 
demokratik ndërkombëtar, që të ngrejë zërin kundër okupatorit serbo-malazez.10

Bashkëpunimit të shqiptarëve myslimane dhe thellimit të raporteve në mes 
tyre i ka ndihmuar edhe më shumë takimi i bashkësive islame shqiptare i mbajtur 
në Tiranë me datën 24 Dhjetor të vitit 1996. Në këtë takim u themelua këshilli 
për bashkëpunim islamik, i cili në përbërjen e tij kishte nëntë anëtarë. Kryetar i 
këshillit u zgjodh Hafiz Sabri Koçi, ndërsa nënkryetar dr. Rexhep Boja dhe haxhi 
Sylejman Rexhepi. Selia e Këshillit u caktua në Tiranë. Ky këshill kishte si qëllim 
të koordinojë bashkëpunimin në aspektin kulturor, shkëmbimin e përvojave në 
kuadro, bashkëpunimin në lëmin e shtypit dhe literaturës etj.11 

8 Faik Luli-Islam Dizdari, Një jetë në shërbim të fesë, Tiranë, 1996, f. 113-115.
9 Po aty f. 117.
10 Dituria Islame, Nr. 63, 1994, Nëntor-Dhejtor, fq. 48
11 Po aty.
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Një reflektim të rëndësishëm në forcimin e lidhjeve fetare, kulturore, 
shkencore, historike kombëtare të myslimanëve në trojet shqiptare ka pasur 
edhe organizimi i shumë tryezave, seminareve, konferencave dhe simpoziumeve 
shkencore kombëtare e ndërkombëtare, në të cilat merrnin pjesë teologë, historianë, 
akademikë e intelektualë të shquar të jetës publike  shqiptare dhe jashtë saj.

Me këtë rast po përmendim simpoziumin ndërkombëtar të organizuar nga 
Bashkësia Islame e Kosovës me temë: “Feja, kultura dhe tradita islame ndër 
shqiptarët” mbajtur në Prishtinë me datën 15, 16 dhe 17 tetor të vitit 1992. Siç 
dihet në këtë simpozium janë paraqitur me kumtesat e tyre historianë, albanologë 
e teologë të njohur nga të gjitha trojet shqiptare.

Me 23 dhe 24 Maj të vitit 2003, në ambientin e bukur të medresesë së mesme 
“Alaudin” të Prishtinës, u organizua nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe u mbajt 
konferenca shkencore me temë: “Shtypi Islam dje, sot dhe nesër”, e para e këtij 
lloji në trojet shqiptare. Në konferencë morën pjesë 50 studiues e ekspertë të 
shtypit nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi dhe diaspora, të cilët për dy ditë debatuan 
për historikun, gjendjen aktuale, si dhe për perspektivën e shtypit islam në gjuhën 
shqipe, që është botuar dhe vazhdon të botohet në trojet shqiptare.12

Dhe në fund po përmendim edhe një ngjarje mjaft të rëndësishme ne fushën 
e shkencës dhe të historiografisë shqiptare, organizuar po ashtu nga Bashkësia 
Islame e Kosovës dhe Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë. Është fjala për 
organizimin e simpoziumit ndërkombëtar me temë: “Gjashtë shekuj të Islamit ndër 
shqiptarë”, të mbajtur në Prishtinë me datë 16 dhe 17 shtator të vitit 2006.

Në këtë simpozium morën pjesë me kumtesa mbi 70 studiues e ekspertë të 
fushave të ndryshme nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Turqia, Jordania, Siria e 
Libani.13 Mund të themi se një sukses i jashtëzakonshëm i këtij simpoziumi ishte 
se kësaj radhe morën pjesë një numër i madh studiuesish nga Turqia, të cilët kanë 
iniciuar një proces të ri të ndriçimit të fakteve arkivore, të dokumenteve lidhur me 
ngjarje dhe me personalitete të ndryshme, të cilët kanë prejardhje shqiptare dhe që 
kanë vepruar  në Perandorinë Osmane.

Bazuar në rrjedhat e përgjithshme globale politike, ndërkombëtare e fetare që 
po zhvillohen sot në botë e veçanërisht në Evropë dhe në rajonin e Ballkanit, pjesë 
e të cilit jemi edhe ne, dhe në zhvillimet e hovshme të komunikimit elektronik që 
ka pushtuar sot botën, mendojmë se është nevojë imediate shtimi dhe rritja edhe 
më e madhe e bashkëpunimit dhe komunikimit në mes muslimanëve të Evropës, 
të Ballkanit dhe në veçanti në mes shqiptarëve myslimanë në trojet tona. Mendoj 
se kjo është nevojë e domosdoshme nëse dëshirojmë të ecim me kohën dhe me 
tendencat e zhvillimeve pozitive në botë dhe në rajon.

12 Dituria Islame, Nr.154, Maj 2003, f. 56.
13 Dituria Islame, Nr.195-196, Tetor-Nëntor 2006, f. 46.



234

Ing. HADI BUSHATI
Haxhi BASHKIM BAJRAKTARI  

Roli i myslimanëve shqiptarë në 
formimin e ruajtjen e   identitetit  

kombëtar

Në qoftë se një populli, një  komuniteti, një krahine 
apo një  qyteti i mungojnë vlerat do të ishte një mjerim 
i madh për ta. Vlerat nuk lindin vetvetiu, ato krijohen. 

Çdo komb ka vlera. Koha është vlerësuesi më i mirë i tyre. 
Identiteti kombëtar është fytyra e një kombi që e veçon atë nga të tjerët. Ai 

përbëhet nga bashkësia e vlerave te përhershme  te  krijuara nga kombi. Veçoritë 
bazë të identitetit kombëtar janë të lidhura  me atdheun, shtetësinë, popullin së 
bashku me kujtesën historike të tij, me kulturën e përbashkët me të drejtat e detyrat, 
me bashkësinë ekonomike etj.                                     

Feja si botëkuptim shoqëron të gjitha periudhat e zhvillimit të shoqërisë 
njerëzore. Ajo ka ndikuar e ndikon  tek njeriu në formimin e identitetit personal 
dhe atij kombëtar. Myslimanët shqiptarë që  kanë qenë dhe janë  shumicë në këtë 
vend  kanë luajtur një rol përcaktues në kapërcimin  me sukses te sfidave drejt te 
ardhmes se popullit tonë. Shoqëria  e jonë duhet të njohë, të  vlerësojë realisht  
kontributin e myslimanëve shqiptarë në formimin  e kombit dhe te shtetit shqiptar. 
Kontributi i z. Abdi Baleta, Hysamedin Feraj etj., në këtë drejtim është i çmuar e 
me vlera të padiskutueshme. Identiteti kombëtar është pasuri e të gjithë popullit. Sa 
më i qëndrueshëm te jetë ai, ekzistenca e kombit tonë është më e sigurt. Në luftën 
për liri e pavarësi, myslimanët shqiptarë me pasurinë, gjakun e jetën e tyre kanë 
vënë edhe fenë në shërbim të interesave kombëtare. Kryengritjet dhe  kërkesat e 
pashallëqeve të Shkodrës e të Janinës për autonomi me tendencë shkëputje nga 
Porta e Lartë janë të lidhura me emrat e Karamahmud Pashës, të Mustafa Pashës, 
Ali Pashë Tepelenës. Kundërshtimet për reformat e Tanzimatit janë të lidhura me 
emrin e Hamza Kazazit, ose ndaj administratës austriake në vitin 1916 te Xhamia 
Plakë në Shkodër është e lidhur me emrin e Muharrem Kazazit. Xhamia për 
myslimanet ka qenë vend ku është bërë adhurim, por edhe është marrë mësim e 
edukim.

Organizimi politiko-ushtarak “Lidhja Shqiptare e Prizrenit” i udhëhequr nga 
Iljaz Pashë Dibra, Ymer Prizreni, Abdyl Frashëri, Haxhi Zeka etj., në mbrojtje të 
tokave shqiptare përfaqëson vullnetin e të gjithë kombit shqiptar, mbasi kjo u shtri 
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në të gjitha trevat shqiptare nga Janina në Shkodër, atje ku kishte shqiptarë. Këto 
ide u materializuan në mbrojtjen me armë  të tokave shqiptare, Plavë e Guci; Hot 
e Grudë, Ulqin e Tivar. Emrat e  Jusuf Sokolit, Shaban beut, Shaqir beut, Mehmet 
Gjylit, Daut Boriçit etj., do të mbeten të paharruar në kujtesën e popullit. Ideologu 
i Rilindjes Kombëtare Sami Frasheri me veprën “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është dhe 
ç’do të bëhet” e pasuroi mendimin politik duke ndikuar fuqishëm në zhvillimin e 
lëvizjes kombëtare. Në këtë vepër ai bën thirrje energjike dhe mobilizuese: 

“O burrani o shqiptarë! Zihuni me të dy duart me besë në lidhje e në 
bashkim, se kjo do t’ju shpëtojë”. Kurorëzimi i përpjekjeve titanike të popullit 
tonë u shënuan me fitoren e pavarësisë, ku padyshim  emrat  Ismail Qemali, Sami 
Frashëri, haxhi Vehbi Dibra, Isa Boletini, Mit’hat Frashëri, Dervish Hima, Murat 
e Abdi Toptani etj., janë një shembull i sakrificës dhe i vetëmohimit për të gjithë 
brezat.                                                                

Mbajtja e Kongresit të Lushnjës, heroizmi dhe solidariteti i popullit shqiptar 
në mbrojtjen e tokave shqiptare i manifestuar në luftën e Vlorës dhe të Koplikut, 
përbën nje tjetër periudhë të shënuar të konsolidimit të shtetit shqiptar. Po kështu 
edhe emrat e Ahmet Zogut, Hoxha Kadrisë, Hasan Prishtinës, Qazim Koculit etj., 
janë të lidhur me ato kohë sa të vështira dhe të lavdishme. Identiteti  kombëtar  i 
ngulitur thellë në ndërgjegjen e popullit,  shfaqet përsëri me një force edhe më 
të madhe në luftën për çlirim nga nazifashistët. Pjesëmarrja  me armë në dorë në 
formacionet e luftimit nga shumë klerikë myslimanë, si baba Fajë Martaneshi, 
Haxhi Hafiz Musa Aliu, Mustafa Xhani etj. etj., konfirmon se feja nuk i pengoi të 
luftojnë për lirinë kombëtare. Myslimanët udhëhiqen nga porosia që na jep tradita 
profetike: “Dashuria për atdheun buron nga besimi”. Parulla “Shqipëri a Vdekje” 
në duart e hafiz Ali Korçës (fotografi e çetës se Devollit e krijuar para vitit 1912), 
apo Sheh Ahmet Shkodra kur shkruante: “Unë njëherit kam ba be/për besim e 
për atdhe”, janë shprehje të një botëkuptimi atdhetar. 

Nderim për të gjithë, paçin fituar kënaqësinë e Zotit.
Një element përbërës i identitetit kombëtar është edhe identiteti kulturor, që 

ka të bëjë me traditën, doket, letërsinë, gjuhën, simbolet kombëtare etj. Njeriu 
formon bazamentin kulturor që në familje dhe e zhvillon përmes shkollës, punës, 
rrethit shoqëror etj.

Rolin parësor e ka gjuha e përbashkët për të gjithë kombin. Përdorimi i gjuhës 
shqipe ndikoi pozitivisht në formësimin e kombit, kështu lufta për gjuhën ishte 
luftë për ekzistencë dhe rilindësit tanë e kishin kuptuar më së miri këtë, ndaj 
motivimi që patën për gjuhën ishte luftë për formimin e identitet kombëtar. Vargjet 
e Naim Frashërit për gjuhën shqipe: “…Gjuha e jonë sa e ëmbël sa e mirë/ sa e 
pastër sa e dëlirë/…” ishin një himn, ato janë e do të mbesin në të ardhmen shumë 
të dashura dhe mësimdhënëse për shqiptarët e vërtetë. Futja e gjuhës shqipe në 
ligjëratën e të premtes në xhami ishte një moment i rëndësishëm; për herë të parë  
ligjërata shqip u mbajt në xhami nga Sheh Shamia, që jetoi në shekullin e 19-të. 
Kjo u mirëprit nga populli dhe u përkrah nga personalitete të spikatura si Daut 
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Boriçi, Jusuf Tabaku etj., bashkëkohës të Hoxha Tahsinit. Nismat e mëvonshme 
për krijimin e alfabeteve origjinalë përgatitën terrenin për alfabetin e  përbashkët  
të gjuhës shqipe, një sukses që u kurorëzua në fillimet e shekullit XX në Kongresin 
e Manastirit. Kështu u shtrua traseja për shkrimin e gjuhës shqipe dhe përhapjen e 
librit shqip. Hafiz Ali Korça u dënua nga gjykata me vdekje në kohën e Perandorisë 
Turke si “propagandues e autor i shkronjave latine”. Ai guxoi të ngrinte çështjen e 
gjuhës shqipe dhe të përhapte alfabetin shqip, kur ishte anëtar i Këshillit të Lartë të 
Sheriatit. Hafiz Ali Korça në librin e tij poetik “Shtatë ëndrat e Shqipërisë” përçon 
mesazhe të qarta, citoj:

“Bij mos grindi, mos përçahi shëndoshni mëmën e smurë
se një gjak një racë jini, ngatërrim mos qitni kurrë”...
 Në kohën e diktaturës ai përndiqet, jo vetëm si fetar e intelektual i njohur, 

por edhe se në prodhimtarinë e tij sqaron se bolshevizma është shkatërrim i 
njerëzimit.

Nga ana tjetër mevludet e  krijuara nga intelektualë myslimane plotësonin jo 
vetëm një obligim fetar në drejtim të edukimit fetar, por edhe atdhetar, meqenëse 
përdorej gjuha amtare në trojet shqiptare. 

Nderim për autoret e mevludeve si hafiz Ali Ulqinaku, hafiz Ali Korça, 
hafiz Abdullah Zëmblaku, Hoxhë Voka, hafiz Ibrahim Dalliu etj., të gjithë këta 
personalitete  të kulturës kombëtare me veprimtari të pasur fetare, atdhetare, 
kulturore dhe  arsimore. Kalimi nga besimi i krishterë në atë Islam i banorëve të 
trevave ilire para pushtimit osman dhe masivisht në shek XVI-XVII pas ardhjes 
së turqve, pati një ndikim të madh dhe pozitiv në formimin e kombit shqiptar. 
“Shqiptarët u islamizuen, thotë Myftar Spahija, se nuk deshën me u ba serb, 
deshën me mbetë shqiptarë”. Armiqtë tanë islamizimin e shqiptarëve e kane 
paraqitur dhe vazhdojnë ende ta paraqesin si fatkeqësi për Ballkanin. Realisht 
është fatkeqësi për ta, mbasi kjo gjendje e re  në Ballkan neutralizoi ambiciet e 
tyre për asimilimin e plotë të shqiptarëve. Publicisti  dhe intelektuali i shquar Faik 
Konica thotë: “Të mos ishte Islami, populli i ynë do të ishte shumë më tepër në 
numër, por jo shqiptar”. Çështja kombëtare mori një impuls të ri, kur populli 
përqafoi Islamin. Feja islame u bë faktor bashkues shpirtëror. Shumica myslimane 
e shqiptarëve solli kushte më të favorshme për unitetin dhe bashkimin kombëtar 
të tyre.

Në Shqipëri uniteti kombëtar ka qenë në lartësinë e duhur e kjo e siguruar nga 
harmonia fetare në mes tyre. Lordi Bajron shkruan për shqiptaret se: “…feja nuk 
ka ndryshuar traditat e tyre”.

Koha e komunizmit ka qenë një periudhë e vështirë në përgjithësi e me kalimin 
e viteve këto vështirësi erdhën duke u shtuar në të gjitha drejtimet. 

Në vitin 1967 erdhi momenti kur u ndalua ushtrimi i besimit fetar dhe filloi lufta 
e hapur ndaj institucioneve fetare. Ne këto kushte roli  i fesë në edukimin e njeriut 
u barazua me zero, njeriu nuk llogaritej, mbasi partia ishte mbi të gjitha. Identiteti i  
shqiptarit u zëvendësua me atë të njeriut  revolucionar, ateist e materialist. Kështu 
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identitetit kombëtar po i minoheshin e shkatërroheshin  themelet.
Lavdi Zotit erdhi koha e ndryshimeve, ku me të vërtetë liria e besimit dhe e 

ndërgjegjes realizohet. U ngritën institucionet, u hapën shkolla fetare, u organizuan 
strukturat e komuniteteve fetare, falë edhe ndihmës së miqve. Por rrebeshi 
komunist la gjurmë, njerëz të paformuar ose dashakeqës të shtyrë nga interesa të 
ngushta personale ose grupi, prononcohen për Islamin e myslimanët  hera-herës  
haptazi ose të kamufluar në atë mënyrë, sa të vjen keq që në xhepat e tyre mbajnë 
pasaportë shqiptare. Ato arrijnë deri në imponimin e figurave kombëtare në figura 
të Krishterimit dhe anasjelltas të figurave të Krishterimit në figura kombëtare në 
emër të “së ardhmes” së Shqipërisë. Islamofobët arrijnë deri aty sa i bëjnë thirrje 
myslimanëve shqiptarë për kthim në fenë e të parëve, mbasi kemi ngelur “prapa” 
dhe  jemi te sfazuar nga  Evropa. Ato  kanë  marrë një përgjigje bindëse e korrekte, 
të mbështetura në fakte e të vërteta historike nga z. Abdi Baleta në librin  e tij 
“Përballjet me Islamofobinë”. 

Nga ana tjetër ne shprehim keqardhjen për impenjimin e pakët të organeve 
e strukturave të Komunitetit Musliman, në ballafaqimin me këto dukuri. Duke 
mos shfrytëzuar faqet e gazetës “Drita Islame” dhe të gjitha hapësirave të tjera të 
mundshme, që lejon demokracia, KMSH prezantohet së paku e paaftë. Ata  janë të 
obliguar fetarisht dhe institucionalisht të mbulojnë në të gjitha fushat  myslimanët 
shqiptarë.

Sqarojmë se Forumi Musliman i Shqipërisë ka lindur si pasojë e mangësive 
të  KMSH-së në këtë drejtim dhe nuk ka qëllim dublimi ose zëvendësimi, por në 
forcimin e identitetit kombëtar e fetar të myslimanëve shqiptarë.

Shprehim falënderimet tona për organizuesit dhe njëherësh urojmë forcimin e 
identitetit kombëtar të shqiptarëve.  

Faleminderit për vëmendjen. 
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Perballjet me Islamofobinë –Abdi Baleta- “Rimëkëmbja”, korrik 2006.
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Integrimi i fesë dhe identitetit te muslimanët e Ballkanit-Dr Musa Musaj, Istanbul 2007.
Historia e Shtetit Shqiptar 1912-2005, Kastriot Dervishi, shtëpia botuese 55.
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REDI SHEHU

Drejt një integrimi në BE, apo 
drejt asimilimit të identiteteve 

kulturore?

Nën ndikimin e ideve të ekonomistit francez 
Jean Monet (Zhan Mone 1888-1979)1 si ithtari i 
parë zyrtar i Bashkimit Evropian, më 1958 u inagurua 
Asambleja e parë Legjislative e Parlamentit Evropian2 e pasuar më pas më 1967 
me Komunitetin Evropian3 dhe  më 1993-shin me Traktatin e Mastrihtit, i cili hodhi 
bazat përfundimtare për krijimin e Bashkimit të sotëm Evropian4. Shkurtimisht kjo 
ishte zanafilla e atij që më vonë do të ishte organizmi më me peshë në rajon, por 
edhe në botë në fushën politike dhe atë ekonomike, që ne sot e quajmë BE.

Deri me rënien e murit të Berlinit, ky organizëm më shumë ishte i fokusuar 
në ndërtimin e marrëdhënieve të një ekonomie më të lirë të shteteve që përbënin 
këtë bërthamë, por rënia e këtij muri që ndante në dysh Evropën dhe era e re e 
ndryshimeve që po frynte solli një rend të ri evropian, i cili padyshim zhvleftësoi 
marrëveshjen e Jaltës dhe bëri të domosdoshme trajtimin e këtyre dy gjysmave 
të këtij rendi të ri, duke i dhënë bashkimit të shteteve evropiane një profil më të 
theksuar politik, se sa ekonomik dhe një perspektivë më të dukshme drejt zgjerimit 
të kufijve të saj.

Për të  realizuar këtë zgjerim dhe për të ftuar shtete të reja në gjirin e vet, 
Bashkimi Evropian ndërmori një sërë procedurash për anëtarësim të shteteve të 
reja, të cilat u bënë kriteri bazë për integrim në këtë organizëm. Dhe pikërisht 
integrimi u bë lajtmotivi i shumë shteteve, kryesisht atyre që i përkisnin ish-bllokut 
komunist, duke e kthyer këtë proces në prioritet politik.

Mirëpo proceset e integrimit dhe asimilimit janë aq afër me njëri–tjetrin për sa 
kohë integrimi në strukturat e BE-së konsiderohet si një rrugëtim në një kahje, me 
një drejtim, për sa kohë integrimi konsiderohet, si një proces kontradiktor në mes 
demokracisë dhe identiteteve kulturore, etnive apo edhe identiteteve religjioze. Po 
ashtu integrimi dhe asimilimi janë aq afër me njëri-tjetrin për sa kohë që në BE 
integrimi mes njerëzve, të etnive, feve dhe traditave të ndryshme nuk konsiderohet 
si primar në raport me integrimin e strukturave shtetërore.

1 The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition Date: 2007 
2 Copyright 1994-2007 Britannica Concise Encyclopedia
3 A Dictionary of World History 2000, originally published by Oxford University Press 2000. 
4  Britannica Concise Encyclopedia Date: 2007 
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Për të kuptuar më mirë se në çfarë raporti gjenden integrimi dhe asimilimi, 
kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian ne duhet ta ndajmë të kuptuarit tonë në dy 
çështje thelbësore. 

Së pari: A është në të vërtetë Bashkimi Evropian i integruar në vetvete dhe 
cili është të kuptuarit e këtij integrimi nga anëtarët e BE-së në raport me shtetas të 
kulturave dhe etnive të ndryshme?

Së dyti: Cili është qëndrimi i BE-së në procesin e integrimit, kur bëhet fjalë 
për shqiptarët si përfaqësues të një identiteti kulturor të ndryshëm me BE-në dhe 
pozicionimi i lidershipit politik shqiptar?

A është në të vërtetë Bashkimi Evropian i integruar në vetvete dhe cili 
është të kuptuarit e këtij integrimi nga anëtarët e BE-së në raport me shtetas 
të kulturave dhe etnive të ndryshme?

Bashkimi Evropian që pas firmosjes së Traktatit të Romës më 1957, në mënyrë 
të përshpejtuar u përball me një proces të ashtuquajtur shekullarizëm5 si pasojë 
e braktisjes që maxhoranca e popullsisë  evropiane po i bënte pjesëmarrjes në 
shërbesat fetare, duke shënuar fillimin e  një Evrope Post-Kristiane, apo siç e quan 
Grace Davie epokën e“Besimit  pa Përkatësi”6. Kjo solli modelin e ri të të qenit 
evropian, i cili sigurisht do të duhej të ishte modern dhe pasardhës i iluminizmit. 
Ky proces abstenimi nga përkatësia institucionale fetare, në optikën e shekullarëve 
laikë u interpretua si lëvizje e natyrshme dhe progresive.

Dalja e BE-së nga bërthama e saj në procesin e zgjerimit, e bëri të pashmangshme 
pyetjen se çfarë përbën termi Evropë dhe se ku dhe si ndodheshin kufijtë e saj 
gjeografikë e kulturorë?

Deri para zgjerimit të madh të BE-së, gjërat dukeshin sikur i ishin nënshtruar një 
mirëkuptimi të pashprehur, por futja e Polonisë në BE nën mbikëqyrjen e posaçme 
të Papës polak dhe deklaratës së Episkopatës Polake se: me t’u bashkuar në BE, 
qëllimi i Polonisë është “të restaurojë Evropën për Krishterimin”, bëri që ato rryma 
të fuqishme me influencë të fjetura në strukturat e BE-së, të kundërvepronin me 
forcë. Çështja kryesore që u ngrit menjëherë pas saj ishte se: a do të rikrishterizohej 
përsëri Evropa apo do të shekullarizohej tradita e fortë katolike polake?

Nën këtë trysni të re fetare të disa shteteve të reja të sapofutura në gjirin e 
BE-së, nuk ishte vetëm Evropa shekullare, laike e mirë-konsoliduar që reagoi, 
por ajo që filloi të kundërvepronte dhe të dilte nga pakti i heshtur i mëparshëm 
ishte Evropa protestante, së cilës nuk i shkonte për shtat ky mision apostolik i  
polakëve. 

Si pasojë e këtyre zhvillimeve në gjirin e BE-së u ravijëzuan tre grupime të 

5 Cf. David Martin „Një teori e përgjithshme për Shekullarizimin“, Londër 1978; dhe Andrew 
Greeley, „Religjioni në Evropën Moderne në fund të Mijëvjeçarit të Dytë“, Londër 2003.
6 Grace Davie „Religjioni në Britani që nga 1945“: “ Të Besuarit pa Përkatësi“, Oxford 1994.
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mëdha në mos konfliktuale, aspak konsensuale, që ishin nga njëra anë Shekullarët 
dhe nga ana tjetër Protestantët e Katolikët.

Është pikërisht ky ravijëzim i ri në gjirin e BE-së që komprometoi qëndrimin 
e vetë këtij organizmi në lidhje me zgjerimin, duke shënuar pikëpyetje të mëdha 
në lidhje me konceptin e integrimit. I pari proces që do të vuante nga ky qëndrim 
i ri ishte procesi i integrimit të emigrantëve me përkatësi kulturore të ndryshme 
nga ajo e BE-së, si proces integrimi individual, i cili lehtësisht filloi të merrte trajta 
asimilimi

Nën propozimin e Ministrit të Brendshëm francez të asaj kohe Sarkozy, 6 
vende anëtare të BE-së po merrnin në konsideratë aplikimin e kontratës së re të 
integrimit, ku emigrantëve u bëhej e detyrueshme të mësohej gjuha e vendit ku 
jetonin dhe të pranonin që në të kundërtën të ekstradoheshin nga kishin ardhur. Po 
ashtu vende të tilla si Hollanda po rrëshqitnin dukshëm nga një politike integruese 
shumë kulturore e mëparshme në modele integruese asimiluese. Franca gjithashtu 
përzgjodhi asimilimin në vend të integrimit në ndalimin që i bëri mbajtjes së 
shamive të grave muslimane në insistucionet e dijes dhe ato shtetërore. Greqia e 
ka kthyer asimilimin e emigrantëve, sidomos atyre shqiptarë në kulturë kombëtare 
dhe prioritet shtetëror.

Ndërsa Britania edhe pse kishte sugjerime të vazhdueshme nga Home Office 
ku porositej që: “politikat integruese nuk duhet të rezultojnë si proces asimilimi, 
por si një oportunitet ndaj diversitetit kulturor”7, nën deklaratat e Kryeministrit Bler 
bënte thirrje që emigrantët duhet ta  kenë për detyrë të pranojnë vlerat britanike8.

Ajo që po harrohej në Evropë në kundërshtim me idealet e BE-së dhe rregullat 
që ajo vetë kishte vendosur, ishte se shtetet anëtare në betejën për të mbrojtur 
identitetet e tyre kulturore, në të njëjtën kohë do të duhej të respektonin identitetet 
kulturore të grupimeve të tjera migruese. Kjo solli një përplasje të madhe brenda 
BE-së, e cila nga njëra anë do të duhej të respektonte demokracinë si vlerë 
prioritare të saj, si ajo e lirisë së shprehjes, besimit, kulturave, shkëmbimit të 
informacionit, ideve dhe shanseve të barabarta për secilin, dhe nga ana tjetër të 
zbatonte politikat asimiluese në emër të ruajtjes së vlerave të veta kulturore dhe 
sigurisë komunitare. 

Mirëpo aq sa skeptikë tregoheshin politikanët evropianët në lidhje me 
rikrishterizimin e Evropës, duke mos e futur krishterimin si trashëgimi kulturore ne 
kushtetutën e BE-së, aq të krishterë paraqiteshin ata kur bëhej fjalë për integrimin 
e Turqisë, apo disa vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Është pika ku si laikët 
dhe përkrahësit e krishterimit bien dakord më njëri-tjetrin.

Nëse integrimi i Polonisë shkaktoi pak frikë në mesin e laikëve të betuar 
evropianë, që gjithsesi ishin të bindur shumë në aftësinë e tyre për të laicizuar 

7 Alan
 
Cowell. “Islamic Schools Test Ideal of Integration in Britain,” The New York Times, 

Tetor15, 2006. 
8 David Stringer “Blair sees immigrant duty to accept British values,” Associated Press, Dhjetor 
9, 2006. 
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Poloninë katolike, perspektiva e anëtarësimit të Turqisë dhe vendeve muslimane të 
Ballkanit Perëndimor në strukturat e Bashkimit Evropian, shkaktoi ndjenja ankthi 
në të gjithë spektrin evropian laikë, kristianë e post-kristianë së bashku.

Kjo na bën të mendojmë se Evropa laike iluministe e idealeve të integrimit 
është tepër kristiane, kur imagjinon një shtet musliman të jetë pjesë e rëndësishme 
e saj dhe për pasojë shfaq tendenca të dukshme përjashtimi, për ata që akoma janë 
jashtë saj dhe tendenca asimilimi për atë popullsi migruese, që tashmë ndodhet 
brenda saj.

Mos-aprovimi i Kushtetutës Evropiane nga vetë evropianët, skepticizmat e 
shteteve të ndryshme në lidhje me zgjerimin dhe qëndrimi kontradiktor i BE-së, në 
lidhje me futjen e anëtarëve të rinj me identitet kulturor dhe fetar të ndryshëm, këto 
të tëra janë shembull i faktit se organizmi në të cilin ne kërkojmë të integrohemi 
në të vërtetë akoma nuk është integruar në vetvete. Akoma nuk e ka përcaktuar 
identitetin e vet, perspektivën e  saj, kufijtë e saj, nuk ka të përcaktuar të paktën 
moralisht, se cili do të jetë kriteri përfundimtar i anëtarësimit.

Për të garantuar një akses të barabartë në të gjithë sferën publike evropiane 
duhet ashtu siç thotë Habermasi që: “Bashkimi Evropian të kthehet në një entitet 
jo vetëm  post-kristian, por edhe në post-laik.”9

Ajo që duhet të themi është se në të vërtetë nuk do të ketë stabilitet mendimi dhe 
veprimi në BE për sa kohë ekziston një mur ideologjik ndarës në mes të politikës 
evropiane dhe atyre shteteve që përfaqësojnë një identitet kulturor të ndryshëm. 
Një mur që rrezikon të zëvendësojë atë të Berlinit. Edhe pse marrëveshja e Jaltës 
nuk ekziston më, fantazma e saj kësaj radhe në kurriz të të qenit ndryshe, vërtitet 
mbi kokat e atyre evropianëve që janë kulturalisht të ndryshëm.

Cili është qëndrimi i BE-së në procesin e integrimit, kur bëhet fjalë për 
shqiptarët si përfaqësues të një identiteti kulturor të ndryshëm me BE-në dhe 
pozicionimi i lidershipit politik shqiptar?

Në spektrin shqiptar integrimi në strukturat e BE-së ka marrë forma dhe trajta 
të ndryshme. Ashtu si në pjesën më të madhe të vendeve të Ballkanit, integrimi për 
qeverinë shqiptare është kthyer në një prioritet të shkallës së parë. Por në ndryshim 
nga vendet e tjera aspirante për t’u bërë anëtare të BE-së, Shqipëria si bartëse e 
një identiteti kulturor të ndryshëm përballet me një realitet integrues sa të veçantë 
aq edhe qesharak. Të veçantë në trajtimin që BE duhet t’i bëjë Shqipërisë dhe 
shqiptarëve të shpërndarë në të gjitha vendet ballkanike, që aspirojnë integrimin 
dhe qesharak në politikat, strategjitë që ndjekin shpesh qeveritë dhe elita kulturore 
shqiptare.

Duke iu referuar deklaratës së Presidentit të Komisionit Evropian, Barozo, në 
vitin 2006, e cila thotë se Bashkimi Evropian mbart “përgjegjësi historike” ndaj 

9 Jürgen Habermas, “Besimi dhe Dija“, në „E Ardhmja e Natyrës Njerëzore“ Cambridge 2003,
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Ballkanit, secili  prej nesh arrin natyrshëm në konkluzionin, se kjo përgjegjësi 
historike së pari do të thotë dekolonializim i shqiptarëve jashtë Shqipërisë.

Mirëpo alternativa që serviri BE-ja për integrimin e shteteve ballkanike 
ishte së pari krijimi i një Bashkimi Evropian të Ballkanit Perëndimor apo të 
ashtuquajturën teori të shengenizimit të Ballkanit duke e çuar procesin drejt një 
asimilimi etnik kulturor sidomos të shqiptarëve, të cilët mbanin mbi shpinë shumë 
çështje të pazgjidhura territoriale. Në fakt ky ishte plani më i mirë për asimilim 
të shqiptarëve dhe de-natyralizimin e identitetit të tyre që kërcënon me shpërbërje 
kudo shqiptarët në trevat e tyre.

Historia, por edhe ngjarjet e fundit tregojnë që projekte të tilla të tipit të 
konfederatave të mbajtura me paterica apo proteza evropiane kanë dështuar 
tashmë. Neve shqiptarëve, së pari na nevojitet integrimi në vetvete dhe së dyti 
integrimi në strukturat e BE-së.

Nga ana tjetër qeveritë dhe elita kulturore shqiptare e kanë shpallur integrimin 
në BE si shpëtimin përfundimtar dhe si parajsa e zgjidhjes së të gjitha problemeve. 
Për këtë arsye gjatë kësaj dekade të fundit  po përthithin pa filtër fare gjithçka 
që është oksidentale, duke u përpjekur hapur të dëmtojnë apo të transformojnë 
strukturën e ADN-së tonë identitare.  

Duke iu referuar pranisë së Perandorisë Osmane në Shqipëri, që solli identitetin 
dhe traditën fetare islame, gjoja si aksidentit historik ndodhur shqiptarëve, 
struktura shtetërore, elita kulturore,  media të gjithë së bashku, shpallin këtë gjysmë 
mijëvjeçari si një pasazh flesh të gabuar të historisë. Për këtë ata kanë shpallur 
haptazi procesin e ç’integrimit islam me anë të asimilimit kulturor evropian.

Me teza dhe praktika që habisin edhe vetë anëtarët e BE-së, lidershipi politiko-
kulturor shqiptar bën thirrje për kthim në rrënjët tona të krishtera, kthimin në 
natyrshmërinë tonë në Kontinentin e Vjetër, duke shkelmuar me injorancë të thellë 
traditën dhe historinë jo pak të suksesshme të shqiptarëve të paktën gjatë këtyre 5 
shekujve. 

Për këtë u shpallën top lista me idhujt e rinj me background të krishterë, që 
duhet të ishin imazhi i ri i Shqipërisë. Me pak fjalë feneri ndriçues mbi Adriatik u 
zëvendësua me logo të reja marketingu identitar. Ekzaltimi në fiksacion i figurës 
së Terezës së Kalkutës, parada me buste dhe emra të saj të vendosura pothuaj në 
ato objekte, të cilat dikur mbanin emrin e ish-diktatorit treguan se mentaliteti ishte 
i njëjtë, por kishin ndryshuar personazhet. Asimilimi sovjeto-kinez u zëvendësua 
me asimilimin alias integrimin evropian.  

Fatkeqësisht në Shqipëri po konsumohej një komedi “devotshmërie” 
apostolike. Shkrimet sfiduese të Kadaresë mbi identitetin e shqiptarëve, ku bëhej 
fjalë hapur për ikje nga trashëgimia e natës së errët osmane, publikimet e mediave 
të shkruara dhe elektronike shpesh pa të drejtë në kurriz të muslimanëve shqiptarë 
si maxhorancë e këtij vendi, trajtimi jo i barabartë nga strukturat qeveritare 
dhe lokale të komuniteteve fetare, ku minorancat e krishtera gëzojnë statusin e 
të privilegjuarit dhe maxhoranca muslimane privohet nga infrastrukturat e veta 



243

bazë, privimi nga e drejta kushtetuese e grave dhe e vajzave muslimane për arsim, 
tentativa për të futur ne kartat e identitetit të shqiptarëve figura shenjtorësh të 
krishterë, si dhe fotokopjimi dhe servirja e modelit të muslimanit si terrorist, 
shënuan themelet e procesit të asimilimit të identitetit musliman të shqiptarëve, si 
identiteti bazë i këtij kombi.

Sigurisht që elita jonë politike nuk kishte se si të sillej ndryshe ndaj integrimit në 
BE, sepse ato vinin nga një trashëgimi totalitare të marrëdhënieve ndërkombëtare, 
ndaj edhe përkulja e shqiptarëve ndaj vendeve të bllokut lindor u zëvendësua në 
mënyrë identike me një përulje ndaj bllokut perëndimor, ku e përbashkëta e këtyre 
të dyjave ishte arratisja nga trashëgimia dhe identiteti kulturor i shqiptarëve .

Ata që përfitojnë nga kjo situatë janë qarqe të caktuara në Shqipëri, me influencë 
në fushën politike, kulturore dhe fetare, që duan ta shesin integrimin e Shqipërisë në 
një organizëm shekullaro-laik siç është BE, si një vlerë dhe ekskluzivitet kristian. 

Ndërkohë  që Bashkimi Evropian akoma nuk e ka kaluar sprovën e pranimit 
të anëtarëve me identitet religjioz të ndryshëm nga i saji, shqiptarëve u mbetet të 
tregojnë vlerat e veta si një popull, i cili ka ditur përgjatë historisë të bëjë zgjedhjet 
e duhura.

Sigurisht që anëtarësimi në strukturat e Bashkimit Evropian për Shqipërinë 
dhe shqiptarët është një hap përpara, për sa kohë standardet e integrimit si 
standarde progresiste me karakter politiko-adminstrativ të mbeten kriteri i vetëm 
i vlerësimit.

Muslimanët shqiptarë si vlerë maxhoritare e këtij vendi janë të gatshëm të 
bëjnë pjesë në çdo organizëm, i cili siç thotë Tarik Ramadan: “Në kuptimin më të 
gjerë të fjalës, muslimanët janë aleatë natyrorë të të gjithë atyre, të cilët e sfidojnë 
shoqërinë në çështje të kuptimit, etikës dhe drejtësisë shoqërore”.10 

Ndoshta ne shqiptarët duke ruajtur identitetin tonë mund ta ndihmojmë 
Bashkimin Evropian të kapërcejë muret ndarëse, frikën dhe fobirat që vijnë si 
kujtim nga e kaluara.        

10 Tarik Ramadan “EMIGRIMI, INTEGRIMI DHE POLITIKA E BASHKËPUNIMIT”  - “Le 
Monde Diplomatique”, prill 1998.
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EDUART THARTORI

Me Emrin e Allahut Mëshiruesit 
Mëshirëbërësit

Integrimi i Islamit në Evropë dhe 
roli i shqiptarëve në këtë integrim

“Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova  mirësinë 
Time ndaj jush dhe zgjodha për ju Islamin si fe.” 
(Maide, 3)

Ishin këto ajetet e fundit që do të zbrisnin mbi Profetin e fundit, për njerëzimin 
e kohëve të fundit. Në to Allahu i deklaronte njerëzimit se tashmë rruga e tyre 
ishte qartësuar. Shenjat në këtë rrugë ishin plotësuar dhe mirësia e Krijuesit 
për njerëzimin ishte plotësuar. Meqenëse është një forcë, që burimin e saj e ka 
nga Krijuesi i gjithësisë, Feja Islame ka vetinë të jetë vazhdimisht jetike dhe e 
nevojshme për cilën do kohë dhe vend të racës njerëzore. Ndryshe nga religjionet 
apo ideologjitë, Islami është programi i vetëm, që arrin të ketë një imunitet nga 
faktorët shkatërrues apo vjetërues të kohës dhe civilizimeve. Sot njerëzimi po njeh 
shoqëri të civilizuara, të cilat janë bërë model për disa të tjera. Është e vërtetë se 
shumë kombe aspirojnë në aderimin e këtyre shoqërive model, ku ndër to është 
edhe kombi shqiptar, i cili aspiron për një aderim të shpejtë në Bashkimin Evropian, 
i cili konsiderohet si një nga modelet më të mira të arritjeve dhe zhvillimit të një 
shoqërie humane në ditët e sotme. Në këtë realitet shohim se bota nuk është e ndarë 
më sipas fesë (të paktën jo në mënyrë të hapur), por gjithsesi në këtë botë shohim 
një rigjallërim të një bashkësie, e cila e kishte arritur më parë perfeksionimin ose 
modelin më të mirë që raca njerëzore mund të arrijë. Umeti Musliman ndryshe 
nga shumë bashkësi të tjera i dha botës civilizimin, vlerat dhe kulturën pa të cilat 
sot nuk do të kishim këto arritje, të cilat i kemi. Baroni Carra de Vaux autori i 
librit “Trashëgimia Islame” thotë: Muslimanët kanë qenë tejet përparimtarë në 
shumë fusha të shkencës. Ata ia kanë mësuar njerëzimit përdorimin e numrave, 
ndërsa algjebrën e kanë vendosur në themele shkencore, siç kanë bërë edhe me 
gjeometrinë analitike. Dihet shumë mirë që ata ishin zbuluesit e trigonometrisë 
sferike, e cila nuk ka qenë fare e njohur tek grekët e vjetër. Kur bota perëndimore 
e krishterë zhvillonte luftëra barbare, muslimanët arabë merreshin me shkencë dhe 
i ruanin me kujdes vlerat e tyre fetare dhe morale.1 Boshti mbi të cilin ndërtohej 
qytetërimi islam ishte drejtësia tashmë e garantuar nga kushtetuta hyjnore, Kurani. 

1 Trashëgimia Islame, Baroni Carra de Vaux. OUP, 1931, F\ 376-398) përcjellë nga libri “Të tjerët 
për Islamin”, Ajni Sinani, fq. 181.
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Muslimanët kanë njohur përherë sukses dhe zhvillim në çdo kohë që ata kanë qenë 
praktikues të kushtetutës kuranore. Vlerat Islame janë aq gjithëpërfshirëse, sa nuk 
mund të jenë identifikuese vetëm të një kombi apo të një race. Përkundrazi kombet 
dhe racat e gjejnë veten dhe ambientin e përshtatshëm brenda ombrellës islame. 
Ndryshe nga superfuqitë e tjera, që janë dukur në historinë njerëzore, superfuqia 
e Islamit nuk ishte një pushtuese kombesh dhe asimiluese e tyre. Ajo nuk ishte 
gjithashtu, as shfrytëzuese e padrejtë e pasurive të popujve që bëheshin pjesë e 
saj. Ndoshta ky është edhe dallimi ndërmjet universalizmit islam dhe globalizmit 
perëndimor, i cili synohet t’i vishet botës. Evropa i detyrohet shumë Islamit dhe 
muslimanëve. Fakt është që shkenca e pati lulëzimin e madh të saj pikërisht nga 
mundi i muslimanëve të Andaluzisë dhe Spanjës, apo Sicilisë. Mbretërit evropianë 
të Mesjetës e konsideronin veten të kulturuar, nëse dinin të flisnin arabisht. Princërit 
dhe aristokratët evropianë i shkollonin fëmijët e tyre në universitetet më të mira 
të kohës, ata i shkollonin fëmijët e tyre në Andaluzi dhe në Bagdad. Konsiderohet 
një krim akti barbar i masakrimit deri në shfarosje të muslimanëve nga Gadishulli 
Iberik. Jo thjesht për faktin e masakrimit të mijëra jetëve, por edhe për faktin e 
pengimit të shkencës dhe kulturës tashmë të lulëzuar, që arabët kishin ndërtuar 
në këtë pjesë të Evropës. Integrim do të thotë kalim nga një gjendje e caktuar në 
një gjendje tjetër, më të mirë, në këtë rast evropianët kanë parë se kanë nevojë për 
zhvillimin që jep Islami. Në Evropë janë konvertuar shumë ligje kuranore, të cilat 
kanë gjetur zbatim të mirëfilltë në kushtetutën e shumë shteteve evropiane. Drejtësia 
është pjesë bazë e kulturës evropiane, të cilën evropianët e kanë konvertuar nga 
ligji kuranor. “Thoni të vërtetën qoftë edhe kundër vetes tuaj.” Barazia, liria 
dhe vëllazëria para se të ishin moto e revolucionit francez kanë gjetur zbatim për 
herë të parë vetëm në shtetin islam, në kohën e Profetit (a.s.), gjithashtu edhe në 
periudha të ndryshme të shteteve muslimane, deri në kohët e fundit të ekzistencës 
së tij me Osmanët. Gjithashtu organizimi dhe uniformiteti janë vlera që evropianët 
i kanë konvertuar nga civilizimet arabe në Spanjë dhe në Sicili, po ashtu edhe nga 
osmanët në Ballkan. Fakti që toleranca dhe respekti i ndërsjellë ekziston ndërmjet 
komuniteteve fetare vetëm në Shqipëri në këtë vend evropian, më shumë se në 
vendet e tjera dhe kjo për shekuj me radhë tregon se në këto troje ku Islami pati 
një përhapje të gjerë ka ndikuar në emancipimin e intelektit të shqiptarit aq shumë, 
sa për ta kuptuar lirinë dhe mendimin ndryshe. Kjo vlerë Islame gjeti një përkrahje 
të gjerë në këtë popull ndryshe nga shumë popuj të tjerë evropianë që akoma edhe 
sot nuk po arrijnë ta konceptojnë këtë të drejtë humane. Evropa sot po e kalon 
periudhën postmoderne të jetës së saj, e cila përkon menjëherë me afrimin e saj 
ndaj Islamit.
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Kurani ky libër i Madh

Ndryshe nga librat e tjerë hyjnorë të zbritur nga Allahu (xh.sh.) për njerëzimin 
në gjeneratat e mëparshme, Kurani kishte tjetër status. Nëse të gjitha revelatat 
e mëparshme kishin ardhur për një popull, brez apo kohë të caktuar, Kurani 
preferohej për të gjithë njerëzimin e të gjitha kohëve dhe të gjitha gjeneratave e 
racave njerëzore, madje edhe të racës së xhindeve. Për këtë arsye doli si nevojë 
që ky libër madhështor të kishte një garanci dhe qëndrueshmëri ndaj sfidave, që 
do të vinin kohë pas kohe. Ky është edhe shkaku pse në Kuran ka një pasuri të 
pashtershme, që ushqen brezat njerëzore në zhvillimin e tyre social-kulturor, madje 
edhe shkencor.2 Kurani nuk është libër filozofik, as edhe libër shkencor, as libër 
liturgjish, Kurani është të gjitha këto, ai është fjala e Allahut (xh.sh). Kjo është 
një nga arsyet që njerëzit gjithmonë e më tepër habiten nga faktet, që Allahu sjell 
në Kuran dhe se si ai është i pashtershëm në fakte dhe mrekulli, të cilat zbulohen 
shekull pas shekulli duke vërtetuar kështu thënien e Allahut në Kuran: “Do t’ua 
paraqesim atyre faktet tona herë pas here nëpër horizonte, por edhe në veten 
e tyre, në mënyrë që atyre t’u bëhet e qartë se ai (Kurani) është e vërteta”. 
Kurani është në vetvete një mrekulli e pashtershme edhe nga ana letrare. Kështu 
ka qenë në kohën kur arti i fjalës ishte në kulmin e tij mes arabëve, por është i tillë 
edhe tani kur mbetet libri më i arritur nga ana gjuhësore dhe më i pasur me terma 
dhe fjalë, aq sa nuk mund të arrihet një përkthim i tij, gjithçka që mund të bëhet 
është një shpjegim i pjesshëm i tij nëpër gjuhë të ndryshme.  

Fe e Argumentit

Islami nuk është besëtytni, as legjenda të thurura sipas interesave të një klase 
apo të një tjetre në kohë të ndryshme. Në Islam bazat e fesë janë të argumentuara 
dhe nuk mund të pranohet asgjë si e vërtetë, nëse ajo nuk ka argument nga burimet 
e Islamit.

Emigracioni

Faktor bazë për përshpejtimin e prezantimit të vlerave Islame në shoqëritë 
evropiane është emigrimi i shoqërive muslimane në Evropë. Me rënien e Kalifatit 
në vitin 1924 popujt muslimanë u copëtuan në shtete të vegjël dhe pësuan një 
dekadencë ekonomike dhe kulturore. Ndërkohë e kundërta po ndodhte nga ana 
perëndimore e Botës. Evropa gjegjësisht Perëndimi megjithëse kaloi dy luftëra 
botërore shkatërruese arriti ta rimarrë veten dhe të bëhet një nga civilizimet 
shembull për njerëzimin. Kjo shkaktoi që në gjysmën e dytë të shekullit të 
kaluar shtetet evropiane të bëheshin synimi i shpërnguljes të shumë emigrantëve 

2 Islami në kohë trazirash, Eduart Thartori.
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nga vendet muslimane. Duke qenë të keqtrajtuar dhe me një jetë të vështirë në 
vendlindje, emigrantët muslimanë gjetën në Evropë lirinë dhe begatinë aq shumë 
të kërkuar nga njeriu. Ata shumë shpejt u bënë  një forcë aktive në shoqëritë 
evropiane. Emigrantët filluan të merren me punët, të cilat vetë evropianët nuk 
mund t’i bënin. Kështu ata pak nga pak po fillonin të zinin pozicione vitale për 
jetën evropiane. Me kalimin e kohës klasa e emigrantëve filloi të kalonte në 
një fazë tjetër, pasi në përgjithësi ata ishin integruar në shoqërinë dhe sistemin 
evropian të jetës, emigrantët filluan të kërkojnë rrënjët e tyre të origjinës, kështu 
ata po fillonin të prezantonin kulturën e tyre. Tashmë shumë nga kontributet e 
emigrantëve nuk shkonin thjesht në ndihmë të familjeve të tyre në atdhe, por një 
pjesë e konsiderueshme e kontributeve shkonin në dobi të ngritjes së qendrave 
të ndryshme kulturore në këto vende, të cilat përfaqësonin kulturat e vendeve të 
origjinës së këtyre emigrantëve. Bashkë me kulturën e tyre, emigrantët muslimanë 
(të cilët përbëjnë shumicën dërrmuese të emigracionit) panë të nevojshme ngritjen 
edhe të objekteve të Besimit Islam dhe praktikimin e tij në Perëndim, ku “ndryshe 
nga vendet e tyre” e kishin shumë më të lehtë dhe më të përshtatshëm. Madje në 
shumicën e rasteve kanë qenë xhamitë ato të cilat kanë qenë shkaku i mbledhjes 
së emigrantëve në organizma të ndryshme sociale. Kjo ka bërë që numri i xhamive 
dhe qendrave ku paraqitet Islami, në Evropë të jenë të shumta dhe gjithmonë në 
rritje dhe në perfeksionim. Me këtë rast është shtuar edhe numri i njerëzve që 
studiojnë për Islamin sidomos nga perëndimorët.

Vitaliteti i shoqërive muslimane 

“Shtohuni sepse unë do të krenohem me ju në Ditën e Gjykimit...” 
Muhamedi (a.s.)
Faktor tjetër që ka lidhje me emigracionin është edhe fakti i vitalitetit të 

shoqërive muslimane, të cilat janë shumë pjellore. Ndryshe nga shoqëritë evropiane, 
në familjet e muslimanëve numri i anëtarëve të familjes është minimumi 3 ndërsa 
tek familjet evropiane ky numër është në shumicën e rasteve numri maksimal. 
Në përgjithësi popujt muslimanë janë popuj të rinj ndërsa nga ana tjetër popujt 
evropianë janë popuj të vjetër.

Demokracia, ky nocion kaq familjar për një musliman

Megjithëse në vendet e tyre nuk e gjejnë demokracinë, një musliman e ka 
shijuar demokracinë, që në momentin që është futur në Islam. Është për të ardhur 
keq që sot në shtetet muslimane ka anarki, duke qenë se ato janë njohëset më të 
mira të Islamit. 
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Konceptet bazë të lirive janë të përbashkëta me ato islame

Ndryshe nga ideologjitë apo religjionet, Islami po arrin të afirmohet dhe të 
përhapet me shpejtësi, për faktin se parimet e tij janë parime që shkojnë përshtat 
me natyrën njerëzore dhe si rrjedhojë edhe të afta ta ngopin nevojën njerëzore, 
qoftë nga ana shpirtërore, po ashtu sociale dhe materiale. Në përgjithësi të gjitha 
ideologjitë e tjera janë të veçuara vetëm në njërën nga këto cilësi dhe kjo në rastin 
më të mirë të tyre. Për arsye se shumë të tjera kanë treguar se nuk janë aspak të 
përshtatshme, bile disa prej tyre edhe shkatërruese, siç ishte rasti i komunizmit apo 
i nazizmit. Ndërkohë që disa të tjera kanë qenë të veçuara vetëm për një popull apo 
për një racë, ndryshe nga universaliteti i Islamit.

Lufta kundër terrorizmit

Ky është një nocion i ri për të mbuluar qëllimin e vjetër të kryqëzatave, që 
bota e krishterë e ka pasur kaherë kundër asaj muslimane. Mirëpo kjo me gjithë 
çmimin e saj të shtrenjtë në jetë të pafajshme ka sjellë një sensibilizim më të 
gjerë të opinionit publik botëror për ta studiuar më në thellësi Islamin. Ndryshe 
nga disa dekada më parë, kur publiku perëndimor kishte vetëm disa informacione 
sipërfaqësore për Islamin dhe Kuranin. Kjo ka sjellë që në Perëndim një pjesë e 
madhe e intelektualëve dhe e studiuesve objektivë të pranojnë Islamin, ose më 
së paku të bëhen përkrahës të tij në vendet e tyre. Kjo shpjegohet me faktin se 
me studime të pavarura dhe objektive, shumë nga intelektualët perëndimorë kanë 
parë se informacionet mediatike mbi Islamin kanë qenë të deformuara dhe aspak 
objektive. Ata kanë parë, se nuk ka asnjë lidhje ndërmjet (Xhihadit) luftës së shenjtë 
të përmendur në Kuran dhe akteve terroriste të konsumuara kohëve të fundit. Bile 
në studimet e tyre kanë parë se luftërat muslimane kanë qenë në përgjithësi luftëra 
me sens ideologjik dhe aspak ofensiva pushtuese dhe abuzuese në kurriz të popujve 
të pushtuar. Kështu një mendje e kthjellët mund të bëjë dallimin e madh ndërmjet 
Luftës së Shenjtë të përmendur në Kuran dhe akteve terroriste, të cilat më së shumti 
ngjajnë me kryqëzatat barbare të Mesjetës, por edhe të ditëve të sotme.

Islami dhe shqiptarët

Në Shqipëri Islami daton shumë më herët se sa e njohim tradicionalisht 
nga historitë e përmendura gjer më sot. Nuk është e vërtetë që Islami erdhi me 
turqit në Shqipëri, ashtu sikurse nuk është e vërtetë që ai u soll me dhunë në këto 
vise. E megjithatë le të hedhim shikimin në fillimet e Islamit në Shqipëri. Sipas 
Ali Bashës Islami në Shqipëri ka një periudhë paraosmane dhe kjo daton rreth 
shekullit të 10-të. Në librin e tij “Islami në Shqipëri gjatë shekujve”, ai thotë: Sipas 
Jakut al Hamavi, më 922 e.s. i dërguari i mbretit bullgar e njofton Kalifin Abasid 
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në Bagdad se familja mbretërore dhe Ai vetë kishin pranuar Islamin. Lëvizjet e 
misionarëve  të ndryshëm dhe shpërnguljet kanë ndikuar në përhapjen e Islamit 
shumë më përpara se të vinin turqit në trojet iliro-shqiptare. Nuk dihet se kur kanë 
filluar shpërnguljet e para, por dihet me siguri bazuar në dokumente se muslimanët 
janë vendosur në vise të përshtatshme për bujqësi dhe tregti. Madje ka të dhëna 
se kjo ka ndodhur shumë më përpara se pushtuesit osmanë të dukeshin në trojet 
Ilire. Ka të dhëna se Islami si besim praktikohej në Kosovë dhe Bosnje njësoj 
si në krahinat e tjera ballkanike. Bile është me interes pohimi i Ebu Hamid el 
Andaluziut, i cili përmend se në Hungari në vitet e qëndrimit të tij aty (1150-1153) 
kishte parë dy lloje muslimanësh. Të tillë që publikisht ishin të krishterë dhe në 
mënyrë të fshehtë praktikonin Islamin. Dhe të tillë që në mënyrë publike kishin 
pranuar Islamin, por ishin të detyruar të ndihmonin ushtritë kristiane duke qenë 
shtetas të atyre vendeve.”3 Në shekullin e 14-të, territoret shqiptare kanë qenë të 
sunduara nga mbretëria serbe, të cilët nuk kishin shumë kohë që kishin zbritur nga 
viset e ftohta të Rusisë. Në viset shqiptare ishte në fuqi kanuni i Car Dushanit, i 
cili parashihte se çdo banor i mbretërisë serbe duhej të ishte serb dhe ortodoks. 
Sipas këtij kanuni kushdo që refuzonte të ishte i tillë do të duhej të damkosej në 
ballë me hekur të nxehtë, në mënyrë që të njihej dhe të dëbohej nga komuniteti 
serb. Atë kohë identiteti shqiptar ishte vënë seriozisht në dyshim dhe kishte rrezik 
të madh asimilimi i tij. Kështu të gjendur poshtë një sundimi të egër dhe asimilues 
serbo-ortodoks, shqiptarët atëherë një pjesë katolikë dhe një pjesë tjetër ortodoksë 
bizantinë shihnin tek pushtuesi i ri Osman shpëtimtarin e tyre. Duke u bërë shtetas 
turq ata ndjeheshin shumë më komodë me identitetin e tyre prej arnauti4 (shqiptari) 
dhe shumë më të lirë në jetën e tyre, sesa nga pushtuesi i mëparshëm serb. Nëse e 
pranuan Islamin shqiptarët e bënë këtë jo si një tradhti ndaj identitetit të tyre, por 
si një binjakëzim ndërmjet vlerave kombëtare, që ata i mbartnin brez pas brezi 
dhe vlerave islame që promovonin osmanët. Prania osmane në trojet ilire, nuk 
solli vetëm mbijetesën e identitetit shqiptar, por solli bashkë me të edhe zhvillimin 
kulturor dhe tregtar të popullsisë vendase. Për herë të parë shqiptarët zotëronin një 
shtëpi të vetën dhe një copë tokë të vetën, ku mund ta punonin dhe të ushqeheshin. 
Ndërkohë që para tyre prona private nuk njihej sepse gjithçka ishte e shtetit serb 
dhe shqiptarët ishin vetëm skllevër në tokën e tyre.5

Këtë ese të shkurtër për Islamin po e mbyllim me citimin e Isac Taylor, një 
ish-kryetar i kishës anglikane. Feja islame është përhapur nga Marakeshi në Java, 
nga Zanzibari në Kinë. Feja Islame paraqitet si feja më e mirë për pastrimin moral 
të popujve në përparimin e tyre. Feja e krishterë nuk e ka atë forcë. Islami i ka 
3 Ali Basha, Islami në Shqipëri gjatë shekujve, fq. 38-39, Tiranë 2000.
4 Fjala arnaut është përdorur shpeshherë në shtetin osman duke patur për qëllim shqiptarët. Në 
fakt ky term vjen nga arabishtja që do të thotë: “është turp të zbrapsemi” të tillë slogan e kanë 
përdorur batalionet shqiptare të ushtrisë osmane në çdo përballje me ushtritë armike. Nga sukse-
set e batalioneve shqiptare kjo shprehje u bë e njohur dhe i’u vu si epitet i batalioneve shqiptare 
duke i cilësuar si Batalionet arnaute.
5 Milazim Krasniqi, E vërteta Islame ndër shqiptarët, fq. 11, Prishtinë 2006
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dhënë një kontribut të ndjeshëm qytetërimit njerëzor më shumë se krishterimi. 
Në popujt ku ka depërtuar Islami janë zhdukur shumë vese barbare si: Adhurimi i 
idhujve, ngrënia e mishit të njeriut, vrasja e foshnjave të gjalla; dhe në vend të tyre 
janë sjellë virtyte të larta si: Pastërtia, dinjiteti, bujaria. Mikpritja tek muslimanët 
konsiderohet si detyrim fetar. Me shfaqen e Islamit filluan të zhduken veset e 
shoqërisë njerëzore si: alkooli, kumari etj. Islami e ngriti dhe e lartësoi nderin e 
gruas dhe e bëri atë ndër detyrimet më të shkëlqyera. Kurse sadakanë (lëmoshën), 
këshillën ndaj njëri-tjetrit dhe dashurinë vëllazërore i bëri gjithashtu detyrime të 
rëndësishme.6

6 Të tjerët për Islamin, Ajni Sinani, fq. 40-41.
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ROALD A. HYSA

Paraqitja e monitorimit 
“Mediat e shkruara dhe 

muslimanët”

Në këtë kumtesë do t’ju paraqes monitorimin që 
kam kryer gjatë viteve 2005-2006, në gazetat e shkruara 
shqiptare që dalin kryesisht në Tiranë. Nëse ne nuk e 
dimë se ku jetojmë, çfarë vendi zëmë dhe si na paraqesin, atëherë nuk do të jemi në 
gjendje të bëjmë vlerësimin real të gjendjes ku ndodhemi. Kjo nëpërmjet shifrave 
dhe problemeve të evidentuara dhe jo nëpërmjet fjalëve. Kjo ka qenë edhe arsyeja 
kryesore e këtij monitorimi të realizuar prej meje. Kohët e fundit është vënë re 
një shtim në rritje të interesit të shtypit të shkruar ndaj Islamit dhe muslimanëve. 
Këtë e pohon edhe ky monitorim, që do ta ndiqni në vijim ndaj kësaj shtrese, e 
cila po bëhet e ndjeshme në shoqërinë e re shqiptare postdiktatoriale. Pikërisht 
ishte besimi i mohuar i shqiptarëve, ajo që e bën me interes këtë monitorim pas 
rreth 15 vjet tranzicioni. Vetëkuptohet që jo çdo gjë e pasqyruar në të përditshmet 
tona të shkruar nuk e pasqyron të plotë këndvështrimin musliman të gjërave, 
për objektet, sendet dhe temat që i interesojnë njerëzit për jetën e përditshme. 
Gazetarët janë munduar t’i pasqyrojnë ato sipas kuptimit të tyre, duke rënë pré 
edhe e mosnjohjes dhe e padijenisë, e ardhur kjo si shkak kryesor nga ndërprerja 
drastike 30-vjeçare e edukimit fetar në përgjithësi dhe atij musliman në veçanti. 
Një tjetër arsye e mosnjohjes është edhe puna rutinë, e cila bëhet pengesë për ta 
kuptuar si duhet problemin. Po ashtu siç mund të vërehet se ka pasur në disa raste 
edhe keqdashje dhe dëshirë për të ndikuar në probleme të ndryshme. Ndërkaq 
ky monitorim ka pasur për synim jo evidentimin e gabimeve të mundshme të 
shtypit se sa më tepër vendin që zënë muslimanët dhe problemet e tyre si kategoria 
shoqërore me e madhe në Shqipëri. Dalja në pah e këtyre problemeve ka ardhur 
më pas, kur pikërisht është parë se si janë trajtuar problemet. Një rast i tillë është 
shqetësimi i një gazetareje se muslimanët nuk e festojnë Vitin e Ri, duke i cilësuar 
ata si ekstremistë. Por kjo është më tepër çështje kulture sesa armiqësie sociale 
siç paraqitet rëndom për vetë faktin se Viti i Ri ndër shqiptarët është një festë e re 
e futur nga të gjithë ish-regjimet komuniste për të zëvendësuar festat fetare. Për 
pasojë këtu nuk asnjë lloj ekstremizmi, por ruajtje të identitetit kulturor musliman, 
i cili tashmë në një shoqëri të mbizotëruar nga laiciteti shtetëror dhe shekullarizmi 
kërkon mbijetesën e vet, si dhe vetë mosha e re gazetarëve që i trajtojnë këto 
probleme konsiderohet si “armiqësi kulturore apo sociale”. Ndërsa kjo gjë në fakt 
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është diversiteti kulturor që po përjetohet nga shoqëria shqiptare, e cila ka filluar 
të stabilizohet tashmë pas 15 vjet tranzicioni. Shpresojmë që ky monitorim do t’i 
vlejë të interesuarve, pra, atyre që merren me gazetarinë e shkruar, për t’iu dhënë 
të kuptojnë se tashmë muslimanët janë një shtresë e rëndësishme, qoftë sociale, 
qoftë ekonomike e Shqipërisë bashkëkohore. Jo vetëm muslimanët si shtresë, 
por edhe Komuniteti Musliman Shqiptar, në nivelin përfaqësues si dhe shoqatat 
e ndryshme muslimane, të cilat ushtrojnë veprimtaritë e ndryshme bamirëse në 
trojet shqiptare.

Kriteret e këtij monitorimi

Ky monitorim është bërë në 19 gazeta të ndryshme, ku nga këto 16 janë të 
përditshme kombëtare dhe që shpërndahen në të gjithë Shqipërinë, njëra është 
lokale që del në Durrës (Durrësi Bulevard) dhe nuk është e përditshme, dhe tjetra 
është gazeta javore ABC. Nga ky vëzhgim janë lënë jashtë gazetat partiake, me 
përjashtim të gazetës “Republika”, e cila me gjithë statusin e saj partiak, është blerë 
nga privatë dhe vepron si çdo e përditshme e pavarur, por në rastet kur republikanët 
kanë nevojë, ata kanë vendin e tyre të padiskutueshëm në gazetë. Kriteri kryesor 
është që gazeta të ketë bërë ndonjë lajm, njoftim apo shkrim të çdolloji gazetaresk 
që i intereson muslimanëve, apo ka të bëjë me to dhe fenë e tyre Islamin. Ndërkaq 
në monitorim citohet data, gazeta, titulli i shkrimit (në disa raste edhe nëntitulli 
apo mbititulli), rubrika ku përfshihet, emri i autorit (ndërsa kur nuk është vënë 
emër është vënë “pa autor” dhe në rast se është me iniciale, janë vënë inicialet) 
dhe numri i faqes. Më pas është vënë një përmbledhje e shkrimit dhe ajo çka ka 
në brendësinë e tij si dhe citime nga teksti, kur është bërë ndonjë i tillë sipas rastit. 
Titujt e cituar apo tekstet në thonjëza që janë riprodhuar janë lënë siç janë në 
origjinal, qoftë edhe me gabime në të shkruar për t’i mbetur besnik citimit të bërë. 
Këto janë kriteret kryesore, të cilat jemi munduar t’i ndjekim me besnikëri.

Gazetat e përditshme të shfrytëzuara:
SOT, Korrieri, Ballkan, Tirana Observer, ABC, Albania, Dita, Express, 

Shekulli, Gazeta Shqiptare, Koha Jonë, Metropol, Panorama, Republika, 
Tema, 55, Standard, Durrësi Bulevard, Telegraf Ditor.

Marrëveshja e katër komuniteteve fetare tradicionale dhe 
aktualiteti shqiptar

Pikërisht të premten më 18 mars 2005 nënshkruhet një nga marrëveshjet më 
të rëndësishme ndërmjet katër komuniteteve ekzistuese prej qindra vjetësh në të 
gjitha trevat shqiptare. Pra, atyre komuniteteve që i përkasin dy feve tradicionale: 
të krishterë dhe muslimanë. Komuniteti bektashi që kryesisht është i përqëndruar 
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në jug të vendit së bashku me atë të krishterë ortodoks, atij katolik që është i 
përqendruar në Tiranë, Durrës, Mirditë, Shkodër e në ndonjë rreth tjetër si dhe 
Komunitetit Musliman Shqiptar që është edhe përfaqësuesi më i rëndësishëm dhe 
që përfshin të gjithë Shqipërinë zyrtare në hartën e vet të ndikimit. Pikërisht nga 
kjo pikëpamje ky i fundit është edhe më i rëndësishmi. Deklarata e firmosur nga 
përfaqësuesit e këtyre komuniteteve dhe që kanë në dorë efektivisht edhe drejtimin 
administrativ dhe atë shpirtëror është cilësuar si: “Deklarata e Angazhimeve të 
Përbashkëta Morale” dhe është firmosur nga Kryetari i Komunitetit Musliman 
Shqiptar H. Selim Muça, Kryegjyshi Botëror H. Dede Reshat Bardhi, Arqipeshkvi 
i Tiranës dhe Durrësit monsinjor Rrok Mirdita dhe Kryepeshkopi Ortodoks 
i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë Anastas Janullatos. Kjo u arrit edhe 
në sajë të bashkëpunimit me konferencën botërore “Fetë për paqen”, si dhe me 
mbështetjen e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë. Në bazë të kësaj deklarate 
të përbashkët është vendosur motoja “Predikimi në asnjë rast nuk duhet të nxisë 
urrejtje fetare”, dhe kështu këta drejtues të lartë angazhohen në bazë të kësaj 
deklarate për vazhdimin dhe promovimin e një atmosfere paqësore në vend brenda 
komuniteteve përkatëse fetare. Të pranishëm në këtë nënshkrim të rëndësishëm 
kanë qenë krerë të lartë shtetërorë, trupat diplomatikë dhe natyrisht edhe zyrtarë të 
lartë të këtyre komuniteteve. Ky është një tregues edhe i rëndësisë së dhënë nga të 
gjithë palët e interesuara, ku më të interesuarit janë jo vetëm komunitetet, por edhe 
vetë shteti shqiptar, i cili kohët e fundit është vënë në një dilemë sepse gjatë viteve 
të tranzicionit iu është hapur dera edhe shumë sekteve fetare, të cilët kanë ardhur 
me synime të mirëpërcaktuara prozelitizmi1.

Kësaj marrëveshje i ka paraprirë një fushatë në shtyp për problemet e hapjes 
së një universiteti islam në Tiranë që iu bë e ditur publikut gjatë përurimit të 
universitetit katolik dhe spitalit “Zoja e Këshillit të Mirë”, 3 ditë përpara se të 
firmosej kjo kontratë në faqet e gazetës, që ka hyrë së fundmi në tregun e shtypit 
të shkruar “Express”, më saktësisht të martën në 15 mars 2005, botohet një shkrim 
i titulluar “Mjaft pasiviteteve në çështjet fetare”, analizë, Xhavit Shala (drejtor i 
Qendrës Shqiptare të Studimeve për Sigurinë Kombëtare – ish-funksionar i rendit 
dhe i SHISH).

Në këtë shkrim, të cilin autori e nis duke përmendur përplasjen e simboleve 
ku përmend rastin e dy kryqeve të mëdhenj ortodoksë, vazhdon me analizën mbi 
gjendjen e bashkësisë muslimane pas ardhjes së demokracisë deri në ditët e fundit. 
Ai akuzon haptas se OJQ-të arabe u bënë përhapëse të fondamentalizmit islamik 
në Shqipëri nëpërmjet selefizmit. Citojmë nga shkrimi: “Selefizmi është semafori 
jeshil i fundamentalizmit islamik. Ai ndryshon nga katër drejtimet kryesore të 
ushtrimit të myslimanizmit, të njohura zyrtarisht në botë.” Në rreshtat pasues të 
këtij citimi autori mundohet të bëjë një shqyrtim të imtë për këtë lëvizje në botë 
dhe në Shqipëri dhe lëvizjet e tyre. Duket nga informacioni i paraqitur nga ky 

1 Prozelitizëm - Fushatë për fitimin dhe konvertimin e njerëzve nga një fe në një fe tjetër.
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autor se ai nuk i njeh sa duhet shkollat juridike islame dhe se informacioni është i 
marrë nga burime jo të mirëinformuara për nga pikëpamja doktrinale, për të cilën 
ai mundohet të japi shpjegime si dhe për ndjekësit e këtyre lëvizjeve. Burimet 
e informimit të autorit duhet të jenë të brendshme, të Komunitetit Musliman. 
Megjithatë, me sa duket, më të rëndësishëm për këtë person janë pikat që jepen 
në mbyllje të shkrimit dhe që kanë të bëjnë me: miratimin e ligjit për komunitetet 
fetare, nënshkrimi i një aktmarrëveshjeje midis qeverisë dhe katër komuniteteve 
fetare si dhe zgjidhja me ligj për kthimin e pronave komuniteteve fetare.

Vijmë në datën 19 mars 2005, kur pothuajse në të gjitha gazetat shqiptare të 
përditshme i bëhet jehonë faktit të nënshkrimit të një marrëveshjeje midis të katër 
komuniteteve fetare tradicionale të pranishëm në vendin tonë.

Titujt e përdorur nga të gjitha këto gazeta janë të ngjashëm dhe nga një lexim 
i vëmendshëm kuptohet se kanë përdorur një burim të përbashkët që mund të ketë 
qenë edhe faqja zyrtare e internetit e qeverisë shqiptare ose edhe ATSH.

Në të gjitha këto shkrime i bëhet jehonë faktit të nënshkrimit të marrëveshjes 
së katër komuniteteve fetare tradicionale në Shqipëri e quajtur “Deklarata e 
Angazhimeve të Përbashkëta Morale”. Në këtë takim kanë qenë të pranishëm 
kryeministri Fatos Nano, funksionarë të lartë shtetërorë, funksionarë të trupit 
diplomatik të akredituar në Tiranë si dhe përfaqësuesit e konferencës botërore 
“Fetë për Paqen”, me drejtoreshën e saj rajonale Emyli Kruniç. Po ashtu kjo nismë 
është mbështetur nga Ministria e Jashtme Gjermane. Në këtë deklaratë komunitetet 
fetare angazhohen për vazhdimin dhe promovimin e një atmosfere paqësore brenda 
komuniteteve dhe në asnjë rast të mos nxisin urrejtjen fetare ndaj njëri-tjetrit.

Pak a shumë, teksti është i ngjashëm në të gjitha gazetat, por në rastin e 
gazetave “Panorama” dhe “Shekulli” është gabuar kur thuhet katër fe në titull, 
sepse janë dy fe dhe katër komunitete. Muslimanë dhe të krishterë që i përkasin 
bektashinjve dhe sunitëve; ortodoksë dhe katolikë. Përjashtim në hartimin e këtij 
lajmi bëjnë gazetat “Korrieri” dhe “55”, të cilat e kanë trajtuar ndryshe, pra, jo 
në formën e një lajmi, porse kanë dhënë edhe pika nga kjo deklaratë e nënshkruar 
si dhe çfarë i kanë kërkuar autoriteteve shtetërore këto komunitete fetare. Ndërsa 
në gazetën e përditshme “Dita” i lëshohet një vend i konsiderueshëm fjalës së 
kryeministrit shqiptar Fatos Nano për këtë ngjarje të rëndësishme.

Po ashtu në dy të përditshme “Panorama” dhe “Shekulli” shfaqen dy shkrime 
nga dy analistë të mirënjohur si Ferdinand Xhaferaj dhe Mentor Nazarko. Le t’i 
kushtojmë pak vëmendje secilit shkrim:

E shtunë 19 mars 2005
gazeta “Panorama”
“Universitetet fetare dhe siguria kombëtare”, Ferdinand Xhaferaj, opinion, 

fq. 1 me vazhdim fq. 11.
Në këtë shkrim vëmendja e autorit është përqëndruar mbi hapjen e universitetit 

musliman që ende nuk është hapur në Tiranë. Në të gjithë shkrimin është bërë i 
ndjeshëm fakti se nëse do të hapet një universitet musliman në Shqipëri do të 
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minimizohet rreziku që vjen ndaj të shkolluarve jashtë në universitetet fetare. Ndërsa 
hapja e një universiteti musliman në Tiranë do të sjelli edhe një kombëtarizim të 
kuadrove që mendohet se do të dalin nga kjo strukturë e supozuar. Ky shqetësim 
i autorit vjen nga traditat e vendeve të tjera islame, citojmë: “Traditat e huazuara 
nga vendet arabe mund të prodhonin një orientim të Islamit shqiptar sipas parimit, 
feja para kombit. Kjo do të përbënte një kërcënim nga më seriozët për institucionin 
e harmonisë fetare”. Ky autor vazhdon më tej të flasi me tone pozitive për punën që 
duhet të bëjnë predikuesit muslimanë në bazë të ajeteve kuranore për tolerancën. 
Më tej ky autor e sheh si pozitiv hapjen e këtij universiteti dhe mbylljen e ciklit 
të arsimit të lartë për të gjithë nxënësit e 7 medreseve të shpërndara në Shqipërinë 
zyrtare. Ky autor mendon, citojmë: “Pra, universiteti duke mundësuar një zhvillim 
modern kombëtar të Islamit në vendin tonë do të jetë një harmonizues progresiv i 
Islamit kombëtar shqiptar me vlerat e qytetërimit evropian.”

gazeta “Shekulli”
“Pajtimi si bazë e sigurisë”, opinion, Mentor Nazarko (ish-këshilltar i 

presidentit Rexhep Meidani), fq. 1 me vazhdim në fq. 14.
Në këtë shkrim autori merr shkas nga nënshkrimi i deklaratës së përbashkët 

të të katër krerëve të katër komuniteteve fetare tradicionale në vend si dhe 
kontekstit politik dhe social në të cilën u nënshkrua kjo deklaratë. Vetëvrasja e disa 
adoleshenteve që mendohet të jetë shtyrë nga sekti i “Dëshmitarëve të Jehovait”, 
realizimi i një ligji që do të rregullojë marrëdhëniet e feve me shtetin, çështjet e 
sigurisë kombëtare, hapja e një universiteti musliman, si dhe vazhdimi i harmonisë 
dhe i tolerancës fetare janë marrë në shqyrtim në këtë shkrim nga autori. Po ashtu ky 
autor i sheh si pozitive lëvizjet e bëra nga Komiteti Shtetëror i Kulteve me në krye 
z. Ilir Kulla. Pas këtyre konstatimeve të bëra nga ky autor, pra, të marrëdhënieve të 
shtetit me fetë, ai ngre si problem çështjen e integrimit të Shqipërisë, citojmë: “Kjo 
përbërëse e rrjedhës së zhvillimeve tona shoqërore lidhet në mënyrë vendimtare jo 
thjesht me imazhin e vendit, i cili nuk është një fjalë goje, por me të gjithë zhvillimet 
integruese shqiptare dhe me sigurinë kombëtare. Nuk mund të përfshihesh në një 
organizim ndërkombëtar si BE i cili derimëtani konsiderohet si klub i vendeve të 
krishtera, pa i dhënë drejtimin e duhur këtij procesi, pa zgjidhur në mënyrën më të 
drejtë disa prej problemeve në fjalë.” Në vazhdim ky autor ngre problemin se sektet 
fetare për mendjen e tyre ateiste përfaqësojnë në një farë mënyre llozha masonike, 
ku përqëndrohet jo vetëm pushteti shpirtëror, por edhe ai ekonomiko-financiar, që 
i kapërcen kufijtë legalë shtetërorë. Më pas ky autor nënvizon faktin se shteti duhet 
të rregullojë me dinjitet raportet me bashkësitë fetare pa shkelur lirinë e besimit. 
Në aspektin e marrëdhënieve të shtetit, ai duhet të diferencojë marrëdhëniet e tij 
me fetë tradicionale dhe me fetë e reja që kanë hyrë pas hapjes së Shqipërisë. Ky 
autor e mbyll opinionin e vet me shqetësimin e sigurisë kombëtare, ku citojmë dy 
fjalitë e fundit: “Për më shumë që sot feja është bërë element thelbësor i lidhur me 
sigurinë e vendeve të veçanta, apo në përgjithësi e familjes së tyre. Sa më i vogël 
të jetë një vend, megjithë historinë e lavdishme të bashkëjetesës mes feve, aq më i 
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madh është rreziku i faktorëve të tillë si terrorizmi.”
Pra, kjo është atmosfera e paraqitur në mediat shqiptare rreth këtij evenimenti 

të rëndësishëm, ku të katër komunitetet njëzëri i kanë kërkuar kryeministrit Nano 
rikthimin e pronave të tyre. Kjo është edhe kërkesa më e rëndësishme që i kanë 
bërë ato kryeministrit shqiptar dhe së cilës pas kaq vjet demokracie nuk i është 
dhënë akoma zgjidhje.

Problemi i karikaturave dhe pasqyrimi i tyre në shtyp

Me të ashtuquajturin problem të karikaturave që plasi në të gjitha mediat 
ndërkombëtare, nuk mund të mbetej pa u trajtuar edhe nga mediat tona të shkruara. 
Jo vetëm që u dhanë njoftimet për atë çka po ndodhte në të gjithë botën myslimane, 
por me këtë problem u morën edhe analistët e opinionistët shqiptarë. Mendimet 
që u dhanë ishin nga më të ndryshmet dhe më të çuditshmet, deri sa u tha që 
muslimanët me këto veprime po kërcënojnë lirinë e mediave për të pasqyruar 
realitetin. Ndërkaq ky debat, nuk arriti t’i japë jetë një debati tjetër!- atij që: “A ka 
gjëra të shenjta shoqëria shekullare që ne të gjithë kemi ngritur”. Megjithatë neve 
shohim se ky problem u lansua edhe për arsye komerciale, për vetë faktin e titujve 
bombastikë që u përdorën, pavarësisht reagimit që pritej nga pjesa muslimane e 
shoqërisë. Nga zhvillimet, të cilat dolën në pah pasi kishte shpërthyer në media 
ky problem, u vu re se botimi i parë i karikaturave nuk kishte pasur impaktin e 
pritur nga vetë botuesit. Karikaturat u botuan në shtator, ndërsa skandali shpërtheu 
në dhjetor në botën myslimane dhe në janar arriti pikun e vet. Ribotimi i tyre në 
Norvegji më 10 janar 2006 nga revista “Magazinet”, cilësohet nga analisti dhe 
diplomati Luan Rama si një “shkarje të rrezikshme”. Më 30 janar edhe gazeta 
daneze Jyllands Posten, edhe Magazinet kërkojnë falje publike për botimin e 
karikaturave, por situata vazhdoi të mbetet e njëjtë, sepse shumë gazeta të tjera 
evropiane i ribotuan ato. Në Shqipëri mediat reaguan në fund të janarit dhe në 
fillim të shkurtit. Në të gjithë shkurtin më pas pati reagime të ndryshme edhe 
prej të gjithë analistëve. Një çast me të vërtetë interesant i këtij muaji, ishte edhe 
ai i vizitës së ministrit të jashtëm spanjoll Migel Angel Moratinos ku në takimin 
që ka pasur me homologun e tij shqiptar Besnik Mustafaj, dy kanë qenë temat 
kryesore të bisedimeve ndërmjet tyre: hapja e ambasadës spanjolle në Tiranë, si 
dhe ka kërkuar që Shqipëria të përcjelli mesazhe moderuese në Organizatën e 
Konferencës Islamike si anëtare e saj, rreth protestave të ashpra ndaj botimit të 
disa karikaturave të Profetit Muhamed në gazetën daneze “Jyllands Posten”. Gjatë 
konferencës së përbashkët për mediat, ministri spanjoll Moratinos ka deklaruar: 
“Është e vërtetë se Shqipëria është një vend me shumicë popullsie myslimane dhe 
gjatë bisedimeve kemi trajtuar edhe këtë problematikë të ekseseve që po ndodhin 
në Botën Arabe ndaj këtyre botimeve. I kam kërkuar kolegut tim shqiptar, si anëtar 
i Konferencës Islamike, që të dërgojë atje mesazhin e moderacionit”. Kjo deklaratë 
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e ka vënë paksa në vështirësi ministrin Mustafaj. Megjithatë të gjitha gazetat i kanë 
bërë jehonë këtij lajmi dhe kanë pasqyruar deklaratën e Moratinos. Menjëherë pas 
kësaj deklarate ka reaguar ashpër kundër saj krahu i majtë i politikës shqiptare 
me përfaqësuesit e saj: Paskal Milo, Ilir Meta, Arta Dade etj. Më tej Komuniteti 
Musliman ka bërë thirrje për më tepër maturi ndaj këtij problemi dhe njëkohësisht 
ka reaguar ashpër ndaj publikimit të karikaturave.

Ndërkaq një deklaratë e ambasadorit iranian në Tiranë, Biazar në një konferencë 
shtypi solli reagime të ashpra nga analistët shqiptarë. Deklaratat e kryetarit të 
KMSH kanë një theks të ndjeshëm tolerance, por duke e cilësuar këtë ngjarje 
si të papranueshme dhe trajtimin që i është bërë figurës së Profetit Muhamed. 
H. Selim Muça e ka cilësuar botimin e karikaturave si: “..., një akt i rëndë fyes 
ndaj besimtarëve myslimanë. Për më keq, në këtë rast nuk bëhet fjalë vetëm për 
karikaturimin e profetit Muhamed, e cila sërish nuk do të ishte e pranueshme, por 
për disa karikatura që janë thelbësisht denigruese dhe fyese”.

Po ashtu më pas do të jepet deklarata e Myftinisë së Shkodrës rreth problemit 
të karikaturave. Në këtë deklaratë Myftinia i ka dënuar këto publikime si akte 
destabilizues dhe që baltosin dinjitetin e myslimanëve. Në një pjesë të deklaratës 
thuhet: “Nuk e dimë se pse këtu dhe në Perëndim çdo ditë e më tepër po shtohet 
arroganca ndaj myslimanëve dhe Islamit, në një kohë që dikush sa për sy e faqe 
trumbeton mbrojtjen e të drejtave të besimit dhe lirive të njeriut”. Pavarësisht 
zemërimit që ngjalli në të gjithë botën islame dhe bllokadës që iu bënë prodhimeve 
daneze, të gjitha palët në “konflikt” në Shqipëri lëshuan mesazhe tolerance dhe 
mirëkuptimi. Vetë ambasadori danez në Tiranë Finn Theilgaard ka shkuar në 
selinë e Komunitetit Musliman dhe ka dorëzuar deklaratën e kryeministrit 
danez që i ka dënuar karikaturat. Janë dy gazeta ato që botojnë edhe intervistën 
marrë ambasadorit danez rreth këtij problemi, si dhe reagimeve të ndryshme në 
Danimarkë dhe të kryeministrit të saj, Rasmusen. Ky problem ka vazhduar të 
trajtohet edhe pas muajit shkurt, porse ritmi i botimeve rreth kësaj teme ka qenë 
i papërfillshëm dhe nuk ka pasur atë impakt që pati në fillim. Në një shkrim që 
shfaqet në muajin mars në gazetën “Shekulli”, nga një shqiptar, i cili ka marrë 
nënshtetësinë daneze, njoftohemi se gazetat daneze subvencionohen nga shteti dhe 
nuk janë private. Megjithatë ky problem u mbyll në shtypin ndërkombëtar edhe 
për shkak të ngjarjeve të tjera, që do të zinin faqet e para dhe titujt kryesorë të 
edicioneve televizive.
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Shkrimet e evidentuara në monitorim

Nr. Gazeta Intervista Dossier,
Reportazh

Komente, 
opinione, 
analiza.

Lajmi Shoqeria Bota Kultura Sasia e 
shkrimeve 
gjithsej

 1. G a z e t a 
Shqiptare

3 2 3 18 1 2 - 29

2. Korrieri 1 I* 12 26 2 I* - 42

3. Ballkan - 1 1 I* 8 1 I* 12

4. Tirana 
Observer

8 3 7 4 - - - 22

5. ABC 1 - 1 - - - - 2
6. Dita 1 1 I* I* 1 2 II* - 7

7. Express 2 - - 15 3 3 - 23

8. Shekulli 1 2 4 21 3 - 2 33

9. SOT - - 3 II* 2 2 II* - 9
10. Koha Jone - - 1 7 2 1 - 11

11. Metropol - - 3 10 2 8 1 24

12. Panorama - - 2 21 - - 1 24
13. Republika - 1 - 2 - - - 3

14. Tema 1 1 I* 3 2 - I* - 8

15. 55 - - 1 - 1 1 1 4

16. Standard 4 - 9 8 2 1 - 24

17. Telegraf 
Ditor 

- - I* - - 1 I* - 2

18. Albania - 1 1 10 5 - - 17

19. Durresi 
Bulevard

- 1 - - - - - 1

19 Totali 22 15 56 155 26 17 5 296

* me shifrat romake dhe me këtë shenjë janë shënuar ato artikuj apo shkrime që i përkasin 
rubrikës “dossier, reportazh”, por që vijnë nga bota.
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Në krye të listës të gazetave që kanë treguar një vëmendje të posaçme ndaj 
muslimanëve dhe problemeve të tyre janë:

Korrieri me   42 shkrime të ndryshme1. 
Shekulli   332. 
Gazeta Shqiptare  293. 
Standard  244. 
Panorama  245. 
Metropol  246. 
Express  237. 
Tirana Observer 228. 
Albania  179. 
Ballkan  1210. 
Koha Jonë  1111. 
SOT   912. 
Tema   813. 
Dita   714. 
55   415. 
Republika  316. 
Telegraf Ditor  217. 
ABC   218. 
Durrësi Bulevard 119. 

Ndërsa nga rubrikat më e pasura ka qenë ajo e lajmit me 155 lajme të 
ndryshme dhe është e kuptueshme përse, ku edhe këtu në krye të listës është:

Korrieri  261. 
Shekulli  212. 
Panorama  213. 
Gazeta Shqiptare 184. 
Express  155. 
Metropol  106. 
Albania  107. 

Po ashtu një nga rubrikat më të pasura ka qenë ajo e “Komente, opinione, 
analiza”, ku edhe këtu numrin më të madh të shkrimeve e ka:

Korrieri  121. 
Standard  92. 
Tirana Observer 73. 

Ndërsa me lajmet dhe komentet që vijnë nga “Bota” për Islamin dhe muslimanët 
është gazeta “Metropol”, e cila ka numrin më të madh të shkrimeve kundrejt 17 
shkrimeve që janë në total. 

Siç edhe mund të shihet në bazë të shifrave ka një rritje të ndjeshme të interesit 
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në mediat e shkruara për problemet e muslimanëve dhe kjo tregon se jo vetëm 
lajmet për terrorizmin islamik janë ato që bëjnë bujë. Nga të dhënat e mësipërme 
ky fakt vihet re qartë, si dhe nga rubrikat e ndryshme në të cilat evidentohet edhe 
më tej ky interes. Ndërsa më poshtë do të japim një përmbledhje të temave më 
të rëndësishme, të cilat janë trajtuar më gjerësisht nga shtypi. Një vëmendje e 
madhe është treguar ndaj marrëdhënieve ndërfetare, por tema më e ndezur ka qenë 
e ashtuquajtura “problemi i karikaturave”, e cila ka shqetësuar së fundmi të gjithë 
botën në përgjithësi, duke shkaktuar debate dhe diskutime, të cilat nuk janë shuar 
ende.

Temat që i kanë interesuar më tepër mediat e shkruara

Temat që i kanë interesuar shtypit të shkruar kanë qenë nga më të ndryshmet, 
por ato që kanë ngjallur më tepër interesimin e publikut të gjerë, në bazë edhe të 
rregullit të “scoop-it” gazetaresk si dhe të lajmeve që bëjnë bujë janë këto që po i 
rendisim më poshtë, sipas rendit kronologjik të ndjekur në këtë monitorim.

Gjykimi i Islamit ndaj vetëvrasjes, pas një serie vetëvrasjesh të disa 1. 
të rinjve, që mendohet të jenë nxitur nga disa sekte fetare (“Dëshmitarët e 
Jehovait).

Premtimi i kryeministrit Fatos Nano për hapjen e një universiteti 2. 
islamik në Tiranë.

Nënshkrimi i marrëveshjes së katër komuniteteve fetare tradicionale 3. 
në Shqipëri e quajtur “Deklarata e Angazhimeve të Përbashkëta Morale”.

Në vëmendjen e disa analistëve ka qenë zgjidhja e disa problemeve 4. 
fetare, duke vendosur një marrëveshje më përfaqësuesit e lartë fetarë, 
për t’i dhënë zgjidhje problemit të edukimit fetar, duke shmangur kështu 
rreziqet e fundamentalizmit në të mirë të sigurisë kombëtare.

Problemi i lidhjeve shqiptare me “terrorizmin islamik 5. 
ndërkombëtar”.

Shkarkimi i sekretarit administrativ të Komunitetit Musliman 6. 
Shqiptar, Zylyftar Dervishi me akuzën e falsifikimit të diplomës.

Reformatorët dhe tradicionalët, përplasjet e brendshme mes 7. 
myslimanëve.

Hetimet rreth vrasjes së ish-sekretarit të KMSH-së, Sali Tivari.8. 
Fillimisht problemi i kryqit të vendosur në fshatin Fikas, në 9. 

komunën e Bradasheshit, Elbasan, e më pas kryqet e vendosura në kodrat 
e komunës së Bushatit në Shkodër.

Rreth një ngjarje të rëndë të ndodhur në Baltëz të Fierit, ku gjetën 10. 
vdekjen aksidentalisht me tritol dy besimtarë myslimanë.

Të ashtuquajturat akuza për përfshirjen e kryetarit të BISH, H. Ing. 11. 
Selim Muça, në zgjedhjet e 3 korrikut 2005, në favor të një kandidati të 
Partisë Socialiste.
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Shoqërimi në Drejtorinë e Policisë në Tiranë, dega e antiterrorit, 12. 
të gjashtë imamëve të xhamive të kryeqytetit dhe anëtarë të këshillit 
të myftinive, për të ashtuquajturat kërcënime që u janë bërë Ilir Kullës 
(kryetar i KSHK) dhe Selim Muçës.

Themelimi i Forumit Musliman të Shqipërisë.13. 
Fshati i Kondovës dhe lëvizja e tyre e etiketuar si “lëvizje 14. 

ekstremiste islamike”, por ajo zhurmë u krijua për të tërhequr vëmendjen 
se Marrëveshja e Ohrit në Maqedoni nuk po zbatohet.

Kalimi i Medresesë pas nënshkrimit të kontratës me një shoqatë 15. 
sponsorizuese turke nën kontrollin e kësaj të fundit dhe kundërshtimi i 
trupit pedagogjik.

Dorëheqja e parevokueshme e nënkryetarit të BISH, Bledar Myftari 16. 
shoqëruar më akuza të ndryshme ndaj këtij institucioni.

Bin Ladeni ka investuar në Shqipëri nëpërmjet të tjerëve.17. 
Fjalimi i mbajtur nga presidenti Alfred Moisiu në Oksford, Angli 18. 

me temën: “Toleranca ndërfetare në traditën e popullit shqiptar”, i cili solli 
zemërimin e muslimanëve ndaj deklaratave të bëra në këtë fjalim.

Kthimi i pronave Komunitetit Musliman Shqiptar (BISH) nga ana 19. 
e shtetit.

Përplasjet e krijuara në Shkodër për xhaminë-kishë në kalanë e 20. 
Rozafës.

I ashtuquajturi problem “i debatit të karikaturave”, si dhe lajmet 21. 
për protesta të ashpra në të gjithë botën myslimane.

Mbështetja që i ka kërkuar ministri i jashtëm spanjoll Migel 22. 
Angel Moratinos, Shqipërisë për të përcjellë mesazhet e moderacionit 
në Konferencën Islamike si anëtare e saj rreth protestave të ashpra ndaj 
botimit të disa karikaturave të Profetit Muhamed në një gazete daneze.

Gjuha e përdorur nga gazetarët

Gjuha e përdorur nga gazetarët në përcjelljen e lajmit kur ka qenë fjala për të 
realizuar tituj bombastikë dhe tekste po aq të forta, ka qenë ajo e trendit global anti-
islam. Pra, mund të themi hapur dhe pa doreza se ka qenë një gjuhë shumë e ashpër 
dhe agresive. P.sh. më 10 shkurt 2005 Gazeta “Koha Jonë” në editorialin e saj 
“Muxhahedinët e shtypit shqiptar”, Rudolf Marku, sulmon pseudo-publicistët, 
të cilët nuk i njeh njeri dhe që abuzojnë, por duke përdorur si analogji termin islam 
“muxhahedin”. Përdorimi i këtij termi është bërë me kuptim përkeqësues, kështu 
autori ose nuk e ka ditur kuptimin e saktë të tij, ose e ka bërë qëllimisht për të 
vazhduar në rrugën e klisheve të krijuara abuzivisht nga mediat asokohe kundrejt 
Islamit. Një gjuhë tejet e ashpër është përdorur në të ashtuquajturat “probleme 
të sigurisë kombëtare”, ku mund të fusim të ashtuquajturën përplasje selelefi-
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komunitet. Në këtë drejtim shquhet “Gazeta shqiptare”, e cila jo vetëm kërkon të 
shesi lajmin e saj, por tregohet më e zellshme sesa misioni që ka marrë përsipër. 
Nuk mbeten mbrapa edhe gazetat e tjera, si: Korrieri, Metropol e ndonjë tjetër. Le 
të shohim tituj të këtyre gazetave që i përmendëm: [Reformatorët dhe tradicionalët, 
përplasjet e brendshme mes myslimanëve] 

30 prill 2005 gazeta “Gazeta Shqiptare” “Hoxha” i fshatit, prodhues 
bombash”/ 1 maj 2005 gazeta “Gazeta Shqiptare” “Bomba u përgatit për një 
zyrtar”, “Kërcënimi se bllokoi ekstremistët në komunitet”, rubrika faqja e parë, 
re.kro. Ky titull paralajmërohet me gërma të mëdha qysh në faqe të parë i shoqëruar 
me një fotografi të xhamisë së re të ndërtuar në Fier.

“Selefizmi është semafori jeshil i fundamentalizmit islamik. Ai ndryshon nga 
katër drejtimet kryesore të ushtrimit të myslimanizmit, të njohura zyrtarisht në botë.” 
(15 mars 2005 gazeta “Korrieri” “Mjaft pasiviteteve në çështjet fetare”, analizë, 
Xhavit Shala (drejtor i Qendrës Shqiptare të Studimeve për Sigurinë Kombëtare – 
ish-funksionar i rendit) Duket nga informacioni i paraqitur nga ky autor se ai nuk i 
njeh sa duhet shkollat juridike islame dhe se informacioni është i marrë nga burime 
jo të mirinformuara për nga pikëpamja doktrinale. Ndërsa për të tjerat burimet e 
informimit të autorit duhet të jenë të brendshme, të Komunitetit Musliman. 1 maj 
2005 gazeta “Korrieri” “Islamiku “kamikaz”, student në Egjipt”. “Përplasja 
mes dy rrymave te muslimanët”, 15 maj 2005, gazeta “Korrieri” “Myslimanët, 
jo selefizmit me status”. Siç mund të vihet re edhe nga këto tituj që përmendëm 
kemi shfaqjen e termave kamikaz, selefi, muxhahedin, fundamentalizëm islamik 
etj. Përdorimi i tyre është tendencioz dhe armiqësor dhe kërkojnë diskriminimin 
publik të ngjarjeve dhe të personave. Një gjuhë shumë e ashpër është përdorur 
gjatë muajit janar-shkurt 2006, kur edhe shpërtheu problemi i karikaturave. Gjatë 
kësaj periudhe pati një debat publik, ku disa opinionistë si Xhavit Shala, Bashkim 
Kopliku e ndonjë tjetër mundohen t’u dalin krah muslimanëve vendas. Po ashtu 
me tituj bombastikë është trajtuar edhe ngjarja e rrëzimit të kryqve në Bushat të 
Shkodrës.

Ndërkaq kemi anën tjetër të medaljes kur kemi të bëjmë me paraqitjen në 
shtyp të festave fetare islame të dy bajrameve. Gjuha ndryshon krejtësisht dhe 
vetë gazetarët përpiqen ta shohin më thellë problemin, jashtë kornizave të trendit 
global anti-islam. Ata mundohen të zgjerohen dhe të paraqesin një informacion 
të pasur nëpërmjet reportazheve të përgatitura, apo dosierëve. Një rast interesant 
është ai i një reportazhi shkrimor dhe fotografik në “Tirana Observer” për një 
xhami në Kavajë të përshtatur në ambientet e një ish-fabrike me oxhakun e kthyer 
në minare nga imami Xhafer Shkodra. 
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Justinian Topulli

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëbërësit

Vlerat që mund dhe duhet t’i 
ofrojnë shoqërisë muslimanët 

shqiptarë

Të flasësh për vlerat, detyrimisht duhet që më parë të tregohet se çfarë quhet 
vlerë në përgjithësi dhe më pas të flitet për ato islame, në veçanti.

Kuptimi gjuhësor

Vlera, nga ana gjuhësore ka një kuptim të gjerë, ajo përfshin p.sh., vleftën 
monetare të një sendi, punën dobiprurëse, çdo gjë që është e mirë dhe e dobishme 
për njerëzit a për kafshët, dhe që ia vlen të ruhet si në planin material, ashtu dhe 
në atë shpirtëror.1

Kuptimi filozofik

Vlera në kuptimin filozofik të saj shfaqet në tre boshte: Në qëllim, veprim 
dhe ndjeshmëri. Në qëllim: nëse qëllimi për ne është lumturia, atëherë lumturia 
konsiderohet vlerë. Në veprim: nëse veprimi që ne bëjmë është i mirë, atëherë 
edhe mirësia është vlerë. Në ndjeshmëri: nëse ne ndjejmë se diçka është e bukur, 
atëherë bukuria është vlerë. Vlerat nga këndvështrimi filozofik vërtiten rreth 
lumturisë, mirësisë dhe bukurisë. Nëse diçka nuk ka lidhje me lumturinë, mirësinë 
apo bukurinë, atëherë ajo nuk ka asnjë lloj vlere. Kjo është pak a shumë përfundimi, 
në të cilin ka arritur arsyetimi njerëzor dhe realiteti jetësor.2

Kuptimi fetar

Nëse i shohim këto vlera me syrin e fesë sonë do të gjejmë, se lumturia, 
mirësia dhe bukuria janë të kushtëzuara me njohjen dhe adhurimin e Zotit. Kjo, 
sepse Islami e ka ndarë jetën e njeriut në dy pjesë: Jetën e kësaj bote dhe jetën e 
botës tjetër. Nëse lumturinë, mirësinë dhe bukurinë do ta përkufizonim vetëm në 
këndvështrimin e kësaj bote, atëherë ato do të ishin të përkohshme, do të ishin 
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burim i dëshpërimit, të shëmtuarës dhe të keqes, nëse pas tyre do të vinte ndëshkimi 
i dhimbshëm në botën tjetër. Ai që kërkon lumturinë e përjetshme, mirësinë e 
vërtetë dhe bukurinë e përsosur duhet të besojë tek Allahu, t’i bindet urdhrave të 
Tij dhe t’i largohet ndalesave. Nga këtu mund të thuhet se fjalët janë të njëjta, por 
kuptimet e tyre janë të ndryshme ndërmjet besimtarëve dhe jobesimtarëve.3

Ajo çka duhet pasur parasysh këtu është, se njerëzit pajtojnë në gjykimet e 
tyre materiale të realitetit, por ata nuk pajtojnë në gjykimet mbi vlerat. P.sh., të 
gjithë janë në gjendje të thonë se ç’ngjyrë dhe shije ka alkooli, por jo të gjithë 
bien dakord se ç’vlerë ka ai. Ndaj dhe duhen marrë parasysh dijet e ndryshme që 
kanë njerëzit, të cilat janë dy llojesh: Dije praktike, si fizika, kimia etj., dije këto, 
të cilat na japin gjykime për realitetin që ndeshim. Këto dije janë të njëjta, si për 
besimtarët ashtu edhe për jobesimtarët. Ndërsa lloji i dytë i dijeve, janë dijet e 
vlerave, të cilat kanë të bëjnë me moralin, bukurinë dhe logjikën. Këto dije japin 
gjykime relative sipas kritereve të tyre. Për shembull, pamja e një femre të zhveshur 
që përdoret për qëllime komerciale është e pranueshme për një kompani, që nuk ka 
kritere religjioze, sepse rrit fitimet e saj. Për një jobesimtar ajo është diçka e bukur, 
sepse kjo pamje i shkon për shtat epsheve të tij, ndërsa për një besimtar, ajo është 
imoralitet dhe nuk i lejohet të shikojë në të, ndaj nëse ai e sheh, ndjen në vetvete 
peshën e gjynahut. Siç mund ta shohim, kapitalisti është realist në vlerësimin e 
tij, sepse ai rend pas fitimit me çdo lloj mjeti. Po kështu, edhe jobesimtari e kënaq 
epshin e tij, sepse lumturia dhe bukuria trupore është pikësynimi i tij, ndërkohë 
që shohim pështjellimin që shkaktohet te një besimtar i dobët. Muslimani zotëron 
një fe, e cila i përcakton vlerat me bindjen ndaj Zotit, megjithatë ka raste kur ai 
sillet krejt ndryshe. Për këtë arsye edhe një besimtar mëkatar nuk gjen, as qetësi, 
as lumturi, kur mëkaton ndaj Zotit të tij. 

Muslimani duhet të bëjë dallim mes shkencave praktike, prodhuese dhe 
teknike, mbi të cilat ngrihet përparimi ekonomik i popujve dhe shkencave teorike 
shoqërore, të cilat ndryshojnë nga një popull në tjetrin, sepse praktikimi i filozofive 
joislame te muslimanët, nuk u shton muslimanëve gjë tjetër, vetëm se rrënim dhe 
prapambetje. 

Vlerat ndahen në dy lloje: Në qëllime dhe në mjete. Vlerat qëllime janë vlera 
që kërkohen për hir të vetvetes. Ato janë vlera absolute, që nuk ndryshojnë me 
kalimin e kohës, vendit apo situatave, si p.sh. vlerat e të mirës, bukurisë dhe të 
vërtetës.4 

Vlerat islame

Vlera më e lartë që i ofrojnë muslimanët shoqërisë njerëzore është feja e tyre, 
nga ku mund të përmendim shkurtimisht, disa prej vlerave madhore të kësaj feje. 
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Besimi dhe monoteizmi

Vlera e parë dhe më e lartë është besimi në ekzistencën e një Zoti, një Krijuesi, 
i Cili me vullnetin dhe mëshirën e Tij, krijoi gjithçka. Ai për ne është Një dhe i 
Vetëm, i Pandashëm, Unik në Qenien dhe atributet e Tij, i Pakrahasueshëm me 
askënd, një Zot jashtë perceptimeve njerëzore (transcendent). Ai është i Pari dhe 
i Fundit, i Dukshmi dhe i Padukshmi dhe i Plotfuqishmi për gjithçka. Kjo është 
një vlerë, që besimet pagane e kanë shtrembëruar, ndaj dhe Islami ua jep njerëzve 
këtë vlerë, të pastër nga paganizmat dhe besëtytnitë që i shoqërojnë ato. Zoti për 
ne është Krijuesi, që na ka sjellë në ekzistencë dhe nuk na ka lënë në mëshirë 
të fatit, por është kujdesur dhe kujdeset gjithmonë për krijesat e Tij. Ai është i 
Gjithëmëshirshmi, Mëshiruesi, Bujari, Fisniku dhe të gjitha atributet më të larta, 
i takojnë Atij. Ky koncept i përgjigjet konceptit të gabuar deist dhe agnostik për 
Zotin, sipas të cilit Zoti edhe nëse ekziston, Ai nuk përzihet me botën, gjë të cilën 
Islami e refuzon. Islami kërkon që njerëzit raportet me Krijuesin e tyre t’i kenë të 
drejtpërdrejta. Në adhurimin e Krijuesit në Islam, ndërmjet njeriut dhe Zotit, nuk 
pranohet kurrfarë ndërmjetësi qiellor apo tokësor. Allahu, vërtet është Madhështor, 
por kjo nuk do të thotë aspak, se Ai lutjet dhe adhurimet i pranon më së miri apo 
vetëm me ndërmjetës, sepse Ai është i Vetmi që dëgjon dhe sheh gjithçka dhe 
Ai është më pranë krijesave të Tij, se çdokush tjetër. Ai, ndonëse është Mbret 
i Madhërishëm është edhe Zot i dashur e i mëshirshëm dhe kërkon që krijesat 
e Tij ta lidhin zemrën vetëm për vetëm me Të. Kjo është një vlerë që Islami ia 
jep njerëzimit, përkundër pikëpamjeve të gabuara rreth adhurimit dhe lutjes ndaj 
Zotit, që ekzistojnë sot në botë. Islami, adhurimin nuk e kufizon vetëm në kryerjen 
e ritualeve, por në çdo vepër me të cilën arrihet kënaqësia e Allahut, dhe kjo është 
një tjetër vlerë, që me një dimension të tillë jetësor në Islam, nuk ke për ta gjetur 
në asnjë fe tjetër. Dimensioni i adhurimit në Islam është vetë jeta njerëzore, kur ajo 
ka si pikësynim vetë Zotin dhe bëhet në pajtim me parimet dhe normat e Tij. 

E vërteta

Një tjetër vlerë që ne si muslimanë duhet t’i ofrojmë shoqërisë është e Vërteta. 
Për ne, Zoti është burimi i të Vërtetës, i të tërës. Njerëzit flasin për të vërteta 
shkencore, një koncept i keqpërkthyer ky në shqip, ku më e saktë do të ishte të thuhej 
të dhëna  shkencore, saktësi shkencore, pasi e vërteta synon të shpjegojë të tërën, 
ndërsa shkenca jo. Shkenca operon me realitete të ngrira, ajo nuk mund të operojë 
dot me realitete të lëvizshme, prandaj për këtë qëllim ajo përdor parcelizimin, çka 
do të thotë se ajo nuk rrok të tërën, por një pjesë të saj, në dallim nga besimi, i cili 
është gjithëpërfshirës në vetvete. Nga këtu mund të themi, se e Vërteta ka të bëjë 
me të tërën dhe nuk është e kufizuar në kohë dhe hapësirë, e Vërteta nuk ka të bëjë 
vetëm me një njeri dhe jo me të tjerët, e Vërteta është për të gjithë njëlloj, kudo 
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dhe kurdo, ajo është e përtejme. Ajo ka një kriter thelbësor dhe ajo është e tëra, e 
Vërteta nuk mund të jetë parciale. Ndërkohë shkenca është parciale dhe prandaj, 
ajo nuk gjurmon për këtë të Vërtetë, për të cilën po flasim.5 

Islami ofron të Vërtetën për Krijuesin dhe krijesat, një të vërtetë të thjeshtë 
dhe aspak në kundërshtim me arsyen dhe logjikën e shëndoshë njerëzore dhe 
të paideologjizuar. Islami mes të tjerash ofron të vërteta të paverifikueshme për 
njeriun në këtë botë dhe ndonjëherë për disa edhe të pakapshme, por jo absurde 
dhe kontradiktore. Qartësia dhe thjeshtësia që Besimi Islam ofron është një vlerë 
unikale e tij, të cilin ne si muslimanë duhet t’ua përçojmë edhe të tjerëve.

Vullneti për jetën 

Islami e konsideron jetën njerëzore, si një dhuratë të Zotit, që vetëm një herë 
jepet, ajo nuk është pronë ekskluzive e njeriut, por një amanet i Zotit, është një 
përgjegjësi që nuk duhet shpërdoruar. Është kjo arsyeja, pse në Islam nuk lejohet 
vetëvrasja dhe as dëmtimi i pjesshëm i vetes. Jeta për një musliman ka kuptim 
madhor dhe një qëllim hyjnor, dhe si e tillë ajo duhet të jetohet në çfarëdo lloj 
kushtesh dhe situatash. Kur njerëzit humbin kuptimin e jetës dhe kur qëllimi i 
tyre reduktohet vetëm te mirëqenia, si lumturia e vetme e mundshme, atëherë 
është shumë e lehtë, që kur kjo mirëqenie arrin kulmin dhe përtej saj nuk kërkohet 
më asgjë, të shkohet në vetëvrasje. Ky fenomen, më së shumti shfaqet në vende 
me mirëqenie të lartë ekonomike dhe në njerëz me ndjenja pak ose aspak fetare. 
Ndërkohë te shqiptarët, më së shumti është shfaqur fenomeni i vetëvrasjes për 
shkaqe të kundërta dhe kjo është varfëria ekstreme dhe fatkeqësi të tjera. Veç 
kësaj, në shoqërinë shqiptare si edhe në shumë vende të tjera të botës është shtuar 
tmerrësisht edhe krimi i abortit, vetëm para pak ditësh në media, nga një mjek 
specialist deklarohej se raporti i lindjeve me të aborteve ishte një me një. Thelbi 
është i njëjtë në të gjitha rastet, mungesa e theksuar e motivimit për të jetuar dhe 
për të sjellë në botë jetë të tjera.  

Këtu mund të shtrojmë një pyetje: Cili është qëllimi, për të cilin jeton njeriu: 
A është ai kërkimi i të vërtetës, i lumturisë, apo kërkimi i kënaqësisë?

Në përcaktimet islame kurrë nuk ka pasur një ndarje ndërmjet konceptit të 
lumturisë dhe konceptit të së vërtetës. Ndërsa për të tjerët, që duan të globalizojnë 
mendësitë e tyre ndaj të tjerëve, koncepti i lumturisë reduktohet në atë të kënaqësisë. 
Madje edhe koncepti i kënaqësisë reduktohet në atë materialen. Pra, e thënë shkurt, 
qëllimi për të cilin u dashka të jetojë njeriu është të kërkojë kënaqësinë materiale 
dhe trupore dhe gjithçka që i shërben kësaj. Kjo është edhe arsyeja pse treguesi 
i mirëqenies materiale, përkufizohet si tregues i lumturisë!6 A thua vallë sa më 
i kënaqur të jetë njeriu materialisht, aq edhe më i lumtur do të jetë?! Historia 
njerëzore e hershme dhe e sotme jep përgjigje negative për këtë. Për të mos u 
zgjatur në fakte, sesi mirëqenia nuk jep gjithmonë lumturinë, mjafton të kujtojmë 
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faktin që vendet me mirëqenie më të lartë në botë janë edhe vendet me numrin më 
të lartë të vetëvrasjeve. Kjo na provon thënien e lashtë profetike, ku i Dërguari 
i Allahut na thotë: “Nëse birit të Ademit do t’i dhurohej një luginë me ar do të 
dëshironte të dytën, dhe nëse do t’i jepej edhe ajo do të dëshironte të tretën, dhe 
atij nuk ia mbush gojën vetëm se dheu.”7 

Pra, qëllimi mbas të cilit rend njeriu në Islam është e vërteta e lumturisë dhe 
lumturia e vërtetë. Ne e kërkojmë lumturinë në jetën tonë, me qëllim që të arrijmë 
të vërtetën dhe kur ta arrijmë lumturinë me përfshirjen e kësaj të vërtete, kaq 
shumë të dëshiruar do të arrijmë të kuptojmë esencën e lumturisë së vërtetë, për të 
cilën ia vlen që njeriu të jetojë.     Nga këtu, mund të flasim për një tjetër vlerë, për 
një të vërtetë fetare, për botën tjetër.

Besimi në botën e përtejme, Ahireti

Pas besimit tek Allahu, Islami e fton njeriun të besojë në botën e përtejme, 
në botën e amshueshme, atje ku shpirtrat dhe trupat do të jenë të humbur ose të 
shpëtuar. Besimi në botën tjetër, në shpërblimin dhe ndëshkimin, nuk pranohet nga 
besimtarët thjesht si një trashëgimi kulturore e të gjitha feve monoteiste, por si një 
e vërtetë e pakontestueshme hyjnore. Gjatë gjithë Kuranit do të mund të shohim, 
se si krahas besimit tek Allahu, përmendet edhe besimi në botën tjetër, si pjesë e 
pandarë e të parës. Askush nuk mund t’i thotë vetes besimtar, edhe nëse e beson 
Zotin, por nuk beson botën tjetër, e kjo është një kontradiktë e papranueshme, sa 
fetare aq edhe logjike. Në fund të fundit është pjesë e besimit tonë dhe një vlerë 
që ka efekte shumë pozitive në jetën tokësore të besimtarit, para asaj qiellore. 
Besimi në botën tjetër, ku besimtari do të jetë plotësisht i lumtur, nuk është një 
ëndërr mashtruese, as edhe një opium antirevolucionar, por është një e vërtetë 
shpresëdhënëse, një motivim i fuqishëm për ta jetuar këtë jetë, si një qenie fisnike 
e Zotit. Besimi në botën tjetër i jep njeriut qetësi shpirtërore dhe e largon nga 
ambiciet e ulëta të kësaj bote, ndërkohë që e shtyn atë të jetë më ambicioz karshi 
të mirës, karshi vlerave pozitive që janë të dobishme në të dyja botët. Besimi në 
botën tjetër e largon njeriun nga e shëmtuara, e keqja dhe çdo gjë negative që 
e dëmton atë dhe shoqërinë, në këtë botë dhe në tjetrën. Besimi në botën tjetër 
është një fitore e dyfishtë, sepse njeriu që e beson atë, nuk do t’i humbasë dobitë 
dhe të mirat e kësaj bote dhe as të botës tjetër, ndërkohë ai që nuk beson në botën 
tjetër, edhe nëse për një moment do të mendonim, se do të ishte i lumtur në këtë 
botë, në tjetrën për të, nuk do të ishte kështu. Duke qenë se njeriu është një qenie 
tepër emocionale, ku frika dhe shpresa zënë vende nga më kryesoret në jetën e tij, 
besimi në jetën tjetër i motivon këto ndjenja drejt asaj që është më e mirë dhe më 
fisnike.
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Baraspesha ndërmjet dy botëve

Në Islam nuk kërkohet që njeriu të bëhet asket i kësaj bote, por Islami vendos 
një baraspeshë në mes të tashmes të nevojshme dhe të nesërmes të domosdoshme. 
Islami i përgjigjet njeriut për nevojat dhe instinktet e tij natyrore, por pa i tejkaluar 
dhe tepruar ato, ai ekuilibron materialen me shpirtëroren, në baraspeshën me të 
dobishme për njeriun. Është mjaft i njohur parimi i mesatares në Islam, fill ky që 
e përshkruan të gjithë Islamin, në doktrinë, legjislacion dhe etikë. Të jesh mesatar 
në çdo gjë, ashtu siç kërkon Zoti do të thotë të jesh i paanshëm, paanësia do të 
thotë drejtësi dhe e vërteta është drejtësi. Mesatarja për Islamin nuk përcaktohet 
nga mendësitë e ndryshueshme njerëzore, por nga kriteri i të vërtetës absolute 
dhe i të drejtës, e për këtë arsye Islami është zbulesa e fundit hyjnore që duhet të 
përqafojnë bijtë e Ademit.8 

Shoqëria njerëzore në përgjithësi dhe ajo shqiptare në veçanti ka mungesë të 
theksuar objektiviteti, ajo preket lehtësisht nga ekstremitete absurde, nga dashuri 
të verbra dhe urrejtje të padrejta. Ndaj feja dhe njerëzit që mbartin vlerën për të 
cilën po flasim, e meritojnë të udhëheqin shoqërinë njerëzore. Ata për këtë duhet 
të jenë një pasqyrë, ku njerëzimi do të mund të shohë të mirat dhe të metat e tij.9 
Baraspesha ndërmjet dy botëve është një vlerë, ku shqiptarët duhet të shohin, se 
si bashkëjetojnë besimi dhe materia, etika dhe instinkti, feja dhe shkenca, kultura 
dhe dija, tradita dhe përparimi, e djeshmja, e sotmja dhe e ardhmja, se si njeriu 
duhet të jetojë në harmoni natyrore me Zotin dhe me veten, me të tjerët dhe me 
botën.

Këto janë disa nga vlerat e veçanta që Islami mbart dhe për të mos u zgjatur 
do të përmendja disa vlera të tjera me karakter më shoqëror.

Vlerat etike-sociale

Edhe këtu do të përmend disa vlera islame, që veç anës etike kanë edhe anën 
e tyre të rëndësishme sociale dhe individuale.

Familja

Familja në Islam është e shenjtë, ajo ngërthen në vetvete vlera fizike, sociale, 
morale dhe shpirtërore. Dhe kur flasim për familjen, detyrimisht do të përmendim 
martesën, një institucion ky i ligjëruar dhe i trashëguar nga feja, që në fillimet e 
njerëzimit. Zoti i ka dhuruar njeriut një nevojë dhe kënaqësi fiziologjike, që është 
akti seksual. Nëpërmjet këtij akti, bashkësia njerëzore plotëson nevojën e saj për t’u 
shtuar dhe trashëguar e njëkohësisht është edhe një nevojë e kënaqësi fiziologjike 
e pandarë nga jeta e njeriut. Lidhja ndërmjet burrit dhe gruas, përveç kësaj mbart 
në vetvete edhe qetësinë shpirtërore, ata janë prehje për njëri-tjetrin. Por jo vetëm 
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kaq, martesa është prehje edhe për pasardhësit, prehje fizike, shpirtërore dhe 
materiale, ajo gjithashtu krijon dhe forcon lidhjet ndër-njerëzore. Këtu, mund të 
përmendim disa pjesë nga shpallja hyjnore, se si ajo i evidenton këto vlera. Allahu 
në librin e Tij famëlartë thotë:

“O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, që ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej 
atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj 
e femra. Dhe frikësojuni Allahut, me emrin e të Cilit ju kërkoni të drejtat e 
ndërsjella dhe ruani lidhjet farefisnore. Se me të vërtetë, Allahu është përherë 
Mbikëqyrës mbi ju.” 10 

“Është Ai që ju krijoi nga një njeri i vetëm (Ademit), prej të cilit krijoi edhe 
bashkëshorten e tij (Havanë), që të gjente qetësi tek ajo. Kur njeriu bashkohet 
me gruan e vet, e ngarkon atë me një barrë të lehtë, që ajo e kalon pa e ndier 
për ca kohë. Dhe kur ajo rëndohet, ata të dy i luten Allahut, Zotit të tyre: 
“Nëse na dhuron pasardhës të shëndoshë, do të të jemi vërtet mirënjohës!”11 

“Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet 
tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe 
mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë.”12

Ndërsa Profeti i Zotit në një thënie të tij shprehet: “O rini! Kush ka mundësi 
martese prej jush le të martohet, sepse kjo gjë është më e kufizuar për shikimin dhe 
më e mbrojtur për organin...”13

Zoti veç kësaj ka ndaluar edhe imoralitetin, si një nga prishësit kryesorë të 
familjes. Ai thotë: “Dhe mos iu qasni kurvërisë, se ajo është shfrenim dhe 
rrugë e shëmtuar!”14

Pikërisht për të mbrojtur dhe ruajtur të gjitha këto vlera, kaq madhore dhe të 
rëndësishme që familja mbart, martesa është kthyer në një përgjegjësi morale dhe 
ligjore. Kjo dallohet shumë qartë nga normativat e shumta, që feja mbart në këtë 
drejtim. Një nga arsyet madhore, pse familja shqiptare është dëmtuar rëndë në 
këto vlera është edhe humbja e besimit, po kështu dhe përthithja e mendësive të 
reja jotradicionale, të cilat bashkëjetesën pa kurorë dhe kontaktet jashtëmartesore i 
konsiderojnë, si zgjidhje më të përshtatshme për të plotësuar vetëm anë të kufizuara 
të kënaqësive, që i ligjëron martesa, si dhe për t’i ikur detyrimeve që kërkon një 
familje tradicionale. Shpeshherë kjo praktikë justifikohet edhe me arsyen për të 
njohur përshtatshmërinë ndërmjet partnerëve. Ka të dhëna të konsiderueshme se 
martesat e paraprira nga bashkëjetesa, janë më të paqëndrueshme sesa martesat, të 
cilat nuk janë paraprirë nga një bashkëjetesë pa kurorë.15 Përgjithësisht të dhënat 
tregojnë, se kemi gjithmonë e më shumë rritje të bashkëjetesave jashtëmartesore 
dhe ulje të martesave ligjore tradicionale,16 ashtu siç kemi edhe rënie të lindshmërisë 
nga martesat tradicionale.17 Kështu që martesa tradicionale, e cila mbart kuptimet 
që i përmendëm mbetet fara më e shëndoshë për mbarëvajtjen e familjes dhe të 
shoqërisë.   
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Solidariteti

Shoqëria shqiptare e mbas viteve 90-të, karakterizohet gjithmonë e më shumë 
nga individualiteti dhe mungesa e përgjegjësisë kolektive. Ne si muslimanë duhet 
të ofrojmë një shembull ndryshe dhe të mirë në këtë drejtim. Në bashkësinë islame, 
ashtu si edhe në shumë shoqëri të tjera shoqëria ndërtohet nga familja, farefisi, 
krushqia, fqinjësia dhe miqësia. Që këto lidhje të ruhen sa më të forta, Islami ka 
caktuar përgjegjësi individuale dhe kolektive. Veç këtyre lidhjeve të natyrshme 
njerëzore që Islami i mbron pa bërë dallim feje, ai ka vendosur edhe lidhjen e 
besimit, si një tjetër nyje lidhëse e fortë e shoqërisë. Tekstet hyjnore që flasin si për 
solidaritetin me dimension human, ashtu edhe për atë fetar janë të shumta. Këtu do 
të mjaftohemi, duke cituar vetëm disa prej tyre.

Allahu në Kuran thotë: “O njerëz! Në të vërtetë, Ne ju krijuam ju prej një 
mashkulli dhe një femre dhe ju bëmë popuj e fise për ta njohur njëri-tjetrin. 
Më i nderuari prej jush tek Allahu, është ai që i frikësohet më shumë Atij.”18

“Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre që 
nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë prej shtëpive 
tuaja. Me të vërtetë, Allahu i do të drejtët.”19

“Në të vërtetë besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtojini vëllezërit tuaj 
midis tyre dhe kijeni frikë Allahun, në mënyrë që ju të mëshiroheni!”20

Ndërsa, Profeti i Zotit (paqja qoftë mbi të) thotë: 
“Më i miri i njerëzve, është ai që është më i dobishëm për ta.” 21

“Besimtari për besimtarin është si ndërtesa, ku pjesët shtrëngojnë njëra-
tjetrën.”22

“Ai që i largon besimtarit një hall prej halleve të kësaj bote, Allahu do t’i 
largojë atij një hall prej halleve të Ditës së Kijametit. Ai që i lehtëson punët atij 
që është në vështirësi, Allahu do t’ia lehtësojë atij në këtë botë dhe në tjetrën. Ai 
që ia mbulon fajin një myslimani, Allahu do t’ia mbulojë atij fajet në këtë botë dhe 
në tjetrën. Allahu është në ndihmë të robit, për sa kohë që robi është në ndihmë të 
vëllait të vet.”23

Tekstet fetare që nxisin dashamirësinë dhe solidaritetin mes njerëzve në 
përgjithësi dhe besimtarëve në veçanti janë të shumta dhe muslimanët shqiptarë 
kanë se çfarë t’i ofrojnë shoqërisë tonë në këtë aspekt, ndonëse edhe ata vetë 
kanë nevojë, që edhe më shumë t’i forcojnë këto lidhje dhe t’i ngrenë në nivelin e 
kërkuar nga besimi i tyre.

Bamirësia

T’u bësh mirë të tjerëve në Islam konsiderohet si adhurim ndaj Zotit dhe 
kjo nuk është e kufizuar vetëm në dhënien e një lëmoshe, por për gjithçka që ka 
nevojë njeriu. Kështu, një fjalë e mirë, në pamundësi për të bërë një bamirësi është 



271

shumë më e pëlqyeshme, sesa një lëmoshë, që shoqërohet me përçmim.24 Islami 
e ka ngritur bamirësinë në rangun e një institucioni, në nivelin e një përgjegjësie 
individuale dhe kolektive. Zekati25, lëmosha dhe vakëfi26 janë shfaqjet më të 
spikatura të këtij institucioni. Për të mos u zgjatur dhe për të mos e trajtuar në një 
pikë më vete, këtu mund të përmendja edhe disa vlera të tjera që hyjnë në kuadrin 
e përgjithshëm të bamirësisë dhe që në Fenë Islame nuk trajtohen thjesht si vlera 
sociale fakultative, por si detyrime fetare. Këto janë p.sh.: bujaria, mikpritja,27 
përkujdesja për jetimët,28 për të sëmurët, për pleqtë, mëshira ndaj kafshëve etj. 
Bamirësia e edukuar nga besimi është një nga elementet që mund t’i bëjë njerëzit të 
jetojnë më në harmoni dhe më në dashuri me njëri-tjetrin, kjo është zemërgjerësia 
që do ta bëjë botën më të lumtur, shumë më tepër sesa pangopësia dhe koprracia 
e super-zhvillimeve ekonomike. Gandit i atribuohet të ketë thënë se: “Bota mund 
të mbajë mbi vete edhe gjashtëdhjetë miliardë njerëz, që nuk janë tamahqarë, por 
nuk mund të mbartë mbi vete, as edhe një miliard njerëz të pangopur.”   

Butësia

Islami këshillon butësinë dhe mirësjelljen me të gjithë njerëzit, e ky është 
një parim i përgjithshëm islam. Përjashtimet bëhen vetëm në raste të pakta dhe të 
përcaktuara qartë nga feja, të cilat në fakt shërbejnë si masa të nevojshme për t’i 
vënë fre së keqes. Profeti i Zotit në një thënie të tij thotë: “Allahu e do butësinë 
në çdo çështje.”’29 Po ashtu ai thotë: “Butësia, nëse gjendet diku e zbukuron atë 
dhe nëse largohet e shëmton atë.”30 Muslimanët në përgjithësi janë njerëz të qetë 
dhe të butë, sepse kështu i urdhëron feja e tyre, por këtu, që të mos kontestohemi 
duhen marrë parasysh formimi fetar, intelektual, shoqëror dhe familjar. Ashtu siç 
nuk duhet harruar, se historia i ka përballur dhe i përball muslimanët me shumë 
provokime dhe padrejtësi, të cilat nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë në karakterin 
dhe sjelljen e njerëzve, sepse edhe muslimani është një qenie njerëzore, me mish, 
me kocka e me ndjenja. Butësia për të cilën ai është urdhëruar, nuk do të thotë 
që ai duhet t’i nënshtrohet përçmimit, fyerjeve, diskriminimit dhe padrejtësive. 
Shqiptarët për nga natyra janë një popull i ashpër, ndonëse vitet e qytetërimit kanë 
bërë punën e tyre në zbutjen e temperamentit të tyre, ata shpeshherë kanë tendenca 
të tregohen të dhunshëm dhe faktorët janë të shumtë, por unë do të veçoja vetëm 
një dhe që ka të bëjë më tepër me një fenomen, që është më i theksuar në këto kohë 
tranzicioni: “Etja për pushtet dhe për pasuri.” Ndjenja e materializmit ekstrem 
për mbijetesë, apo shpeshherë ambicia për të mos humbur asnjë rast përfitimi, që 
zhvillimet e sotme ofrojnë, i ka bërë shumë shqiptarë të dhunshëm dhe të padrejtë. 
Kështu është më se e natyrshme, se besimi tek Zoti dhe vlerat që ka feja do ta 
frenonin së tepërmi këtë fenomen, ndaj ne si muslimanë duhet t’u ofrojmë njerëzve 
shembullin më të mirë në këtë drejtim.
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Besa

Më pëlqeu ta quaja kështu besnikërinë, pasi kjo fjalë u rikujton shqiptarëve 
këtë virtyt kaq të lashtë të tyre, këtë virtyt për të cilin janë thënë kaq shumë fjalë 
të urta, këngë dhe legjenda. Është interesant fakti, se si fjala besim në gjuhën 
shqipe dhe iman në gjuhën arabe rrjedhin nga fjalë me kuptim të njëjtë. Besimi 
vjen nga besa, çka do të thotë se ti ke lidhur një akt bese me Zotin. Vetë Profeti i 
Zotit ka thënë: “Një njeri që nuk ka besë, nuk ka as besim.31 Hadithet për besën, 
besnikërinë, për respektimin e marrëveshjeve dhe për të kundërtat e tyre: tradhtinë, 
mosrespektimin e marrëveshjes etj., janë të shumtë. Madje Islami ka shkuar deri 
atje, saqë nuk e ka lejuar që mashtrimin dhe tradhtinë ta kthesh me të njëjtën 
monedhë.32 Besnikëria në Islam ka një kuptim shumë më të gjerë se ç’mund ta 
kuptojnë disa njerëz, përgjegjësitë individuale që një njeri ka karshi të tjerëve, 
para se të jenë përgjegjësi, për të cilat ai shpërblehet ose dënohet janë besnikëri 
ndaj Zotit. Unë këtu do të përmend vetëm një dimension të kësaj vlere islame, që 
ndoshta ndonjërit nuk i ka shkuar në mendje. Një herë një beduin i shkretëtirës e 
pyeti Profetin e Allahut: “O i Dërguari i Allahut, kur do të bëhet Kijameti?” Dhe 
ai iu përgjigj: “Kur të humbasë besa, atëherë prite Kijametin!” Por, mesa duket 
beduini nuk u mjaftua me këtë përgjigje të përgjithshme profetike, ndaj e pyeti 
përsëri duke i thënë: “Si do të humbasë, o i Dërguari i Allahut?” Dhe Profeti i 
dhembshur me njerëzit i përgjigjet: “Kur të vihet çështja në duart e atij që nuk i 
takon, atëherë prite Kijametin!”33 

Siç shihet edhe nga ky hadith, Profeti ardhjen në poste drejtuese të njerëzve 
mediokër dhe të paaftë e ka konsideruar si humbje të besës, si një humbje kolektive 
të amanetit, për të cilën nuk është përgjegjës vetëm individi, por edhe gjithë ajo 
bashkësi, e cila me nivelin e ulët të besnikërisë ndaj parimeve lejon, që në krye të 
saj të vihen njerëz të tillë. Ne si muslimanë shqiptarë kemi mangësi në këtë drejtim, 
ashtu si edhe një pjesë e madhe e shoqërisë tonë, ndaj duhet të bëjmë hapa më të 
sinqerta dhe më parimore në këtë drejtim. Ne si shqiptarë, nuk duhet të lejojmë 
që interesa të caktuara politike dhe ekonomike, të kontribuojnë në jetëgjatësinë e 
këtij fenomeni shkatërrues për shoqërinë dhe besimin. 

Siç u përmend edhe më sipër kemi edhe vlera mjete, të cilat shërbejnë si mjete 
për të realizuar vlera më të larta se ato. Këto vlera janë relative dhe ndryshojnë 
sipas vendit, kohës dhe situatave, si p.sh. shkencat, kultura, pasuria etj. Njeriu rend 
pas pasurisë, jo thjesht për hir të grumbullimit sa më të madh të saj, por si mjet 
për të realizuar një qëllim tjetër. I gjithë mundi dhe kërkimet që mendja njerëzore 
harxhon për të njohur vlerat dhe për të studiuar se çfarë është e mirë dhe e bukur, 
çka është e vërtetë ose jo, është një mund, të cilin Zoti na e ka kursyer, duke na e 
dhënë të gatshëm nëpërmjet shpalljes së Tij, ndaj dhe sot e në ditët që do të vijnë, 
nuk shtrohet pyetja për zgjidhje, por për zgjedhje. A do të jemi ne muslimanët 
shqiptarë të gatshëm për t’u përballuar me një sfidë të tillë? A do të jemi ne të 
gatshëm, që vlerat që u përmendën dhe të tjera t’i ruajmë dhe t’i kultivojmë në 
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shoqërinë tonë, jo vetëm në mënyrë individuale, por edhe institucionale?      
   

Mbyllja
Këto janë disa nga vlerat islame, të cilat i pashë të arsyeshme t’i trajtoja në 

këtë referat. Ajo që dua të shtoj është se: Ne si muslimanë për t’i ruajtur dhe 
për t’i zhvilluar këto vlera duhet të hartojmë strategji dhe të ngremë institucione 
studimore dhe edukuese, dhe për këtë duhet të kërkojmë edhe mbështetjen e shtetit 
dhe shoqërisë civile, sepse vlerat për të cilat ne folëm më lart janë në të mirë të të 
gjithë shoqërisë dhe jo vetëm në të mirën tonë. Ne jemi dhe do të mbetemi pjesë e 
pandarë e realitetit shqiptar.      

Unë si musliman, nuk besoj se projektet e sotme perëndimore globaliste, në 
këtë larmi kulturash, bindjesh dhe ideologjish, besimesh fetare, interesash politike 
e ekonomike do të jenë të afta të krijojnë një sistem të qëndrueshëm dhe joshës 
multikulturor, një atdhe të përbashkët e të vetëm për mbarë njerëzimin. Propaganda 
dhe projektet e zhvilluara në këtë drejtim janë të gjithanshme dhe shumë të fuqishme, 
aq sa të krijohet përshtypja ndonjëherë, madje edhe atyre që nuk i besojnë kësaj 
utopie, se njerëzimi po i drejtohet në mënyrë të pakthyeshme asaj që Fukujama e 
quan “Fundi i historisë dhe njeriu i fundit”. Forcat që i kundërvihen këtij projekti 
global, shpeshherë të nënzëshme dhe të padukshme besoj se janë aq brejtëse, sa 
praktikisht do ta dështojnë, së paku, procesin e globalizmit kulturor. Sidoqoftë 
përpjekjet që bëhen në këtë drejtim do të kenë efekte pozitive dhe negative 
mbi popujt, kulturat dhe vlerat e tyre. Nëse do ta pranonim për një moment, që 
globalizmi dhe integrimet rajonale, si procese parahyrëse të tij do të kenë një farë 
suksesi, ato do të jenë sipas opinionit të shumë njerëzve, shkatërruese të kulturave 
tradicionale. Askush nuk mund të japë garanci, se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. 
Edhe nëse do të dëshironim dhe do të përpiqeshim të ruanim kulturat e veçanta, 
kjo gjë praktikisht në një rrjedhje të gjatë kohore, do të ishte pak e suksesshme. 
Përballë prurjeve dallgëzuese perëndimore, ishujt e vegjël dhe pa diga që vënë 
nën kontroll ujin, herët ose vonë do të fundoseshin. Këtu me të drejtë lind pyetja: 
A thua vallë çdo kulturë duhet ruajtur me fanatizëm, thjesht për hir të larmisë, apo 
për hir të vlerave që ajo mbart? Popujt e ndryshëm gjatë gjithë historisë së tyre 
kanë dhënë dhe kanë marrë nga njëri-tjetri kultura të ndryshme, kultura të cilat 
nuk kanë mbetur të ngurtësuara, por kanë pësuar ndryshime me kalimin e kohës. 
Është absurde të kërkosh që kulturat të ruhen si në muze e të mos ndryshojnë, 
por është tejet e papranueshme njëkohësisht, që bashkë me kulturat të humbasin 
p.sh., edhe vlerat etike-morale, që këto kultura mbartin. Vlerat etike-morale duhet 
të jenë kozmopolite dhe të patjetërsueshme, ato nuk pranojnë dhe nuk duhet të 
pranojnë shuarje, tretja apo zëvendësimi i tyre do të thotë degradim dhe jo evoluim. 
Ky lloj “evoluimi” është i papranueshëm për racën njerëzore dhe praktikisht 
historia ka treguar, se ai ka rezultuar në një mutacion degradues dhe shkatërrues 
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për vetë njeriun. Allahu në Kuran duke folur për natyrën fetare të njeriut thotë: 
“S’ka ndryshim të krijimit të Allahut.”34 E pra, ky është ligj hyjnor, po aq sa 
edhe historik, ashtu siç është edhe ligj, se përpjekjet për të jetuar jashtë këtij ligji 
çojnë drejt shkatërrimit, Allahu në Librin e Tij të fundit thotë: “Kur vendosim ta 
shkatërrojmë një qytet, Ne i urdhërojmë (për mirë) të pasurit e tij dhe kur ata 
bëjnë mbrapshti në të, atëherë përmbushet Vendimi (i dënimit) kundër tyre 
dhe Ne i shkatërrojmë gjer në themel.”35 Në një fjalë të urtë arabe thuhet se 
popujt janë morale dhe nëse moralet e tyre zhduken, edhe ata do të zhduken. 

Vlerat, si ndershmëria, sinqeriteti, besnikëria janë vlera pothuajse të të gjitha 
kulturave të hershme dhe si të tilla ato vlerësohen kudo, ndërsa mashtrimi dhe 
pabesia dënohen. Po të njëjtën gjë mund të themi edhe për vlerat e tjera etike-
morale dhe të kundërtat e tyre, ku gjithmonë të parat vlerësohen dhe të dytat 
dënohen. Ne si muslimanë nuk jemi fanatikë ndaj ndonjë kulture të veçantë, por 
jemi të panegociueshëm për sa i përket zëvendësimit të vlerave, që Islami i quan të 
shenjta. Mbi të gjitha, ne nuk pranojmë kompromise ndaj vlerave që Islami i quan 
të vërteta hyjnore për t’iu përçuar njerëzimit dhe atyre që ai i quan të drejta, të mira 
dhe të përshtatshme për mbarë globin. Ne nuk mund dhe nuk duhet të pranojmë 
që “vlera” që janë kategorikisht të refuzuara nga Islami, të na imponohen për të 
jetuar me to në paqe, si pjesë e një bashkëjetese me kulturat e ndryshme! Për 
ne si muslimanë, p.sh., në planin ideologjik: Ateizmi dhe paganizmi nuk janë 
vlera pozitive, ato janë degradim i natyrës njerëzore, po kështu në planin moral, 
p.sh.: homoseksualizmi dhe kontaktet seksuale paramartesore janë krim ndaj 
moralit, ndërsa në planin ekonomik p.sh.: Kamata dhe bixhozi janë gjithashtu të 
dënueshme... Shembujt janë me dhjetëra në çdo plan të jetës dhe do të zgjateshim 
së tepërmi, nëse do t’i përmendnim të gjithë. Ajo që nuk duhet të harrojë asnjëherë 
një musliman është, se ai duhet të shohë, se kush është ai që vendos kriteret e 
vlerësimit dhe cilat janë ato? Nëse kriteret janë vendosur nga Vetë Zoti, nëpërmjet 
shpalljes së Tij, atëherë ato janë të dobishme dhe të pranueshme, e nëse ato janë 
vendosur nga njerëzit, atëherë ato janë të diskutueshme.
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