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Gjate nje vizite, qe ministri Pango beri ne kalane e 
Shkodres, ai u pyet nga nje gazetar i mediave lokale 
se a do te nderhyje ai si minister I ri per te hapur 
perseri sherrin per projektin famekeq kishe- xhami 
ne kalane Rozafat. Me nje lehtesi te habitshme, ai 
deklaroi se do ta rivitalizoje perseri projektin e 
financuar nga amasadorja amerikane per ta kthyer 
xhamine e Sulltan Fatihit ne kishe katolike., duke i 
ndezur keshtu driten jeshile nje situate konfliktuale 
ne Shkoder,. ku nuk eshte larguar edhe ne keto 
momente, kur ne po shkruajme, shija e hidhur qe la 
tentative qe beri paraardhesi i ministrit Pango per te 
beri xhamine e kalase kishe me nje donacion te 
ambasades amerikane, qe nderhyri ne menyre te 
habitshme, ne nje hapesire kaq delikate si religjoni 

fetar, ku besimtaret jane te tille qe nuk tolerojne, kur 
eshte fjala per te kthyer xhamiat ne kisha Eshte folur 
dhe shkruar shume per historikun e kesaj xhamie te 
cilin po e perifrazojme, duke pase parasysh se 
problemi i saj u hodh perseri ne tavoline, per te 
tensionuar situaten fetare ne SHkoder e me gjere. 
Nga dokumentat, qe jane neper arkiva, rezulton se 
kjo ndertese, ne fillimet e saj, ishte nje kishe serbe e 
quajtur kisha e Shen Stefanit dhe pasi u larguan 
pushtuesit serbe, ne Shqiperi erdhen pushtuesit e 
rinj, qe ishin venedikasit katolike qe e quajten kete 
kishe, kisha e Shen Shtjefnit duke e lidhur me 
historine e nje shenjtori te quajtur Shtjefen, kishe qe 
u perdor per te kryer sherbimet fetare nga ushtaret e 
pushtuesit te ri. Historikisht eshte e ditur se, kur 
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erdhen turqit muslimane ne kalane e Shkodres, ato e 
bene xhami kishen e kalase duke e quajtur xhamia e 
Sulltan Fatihut, qe sherbeu si veper kulti fetar I 
muslimaneve, duke mbetur xhami deri ne vitin 1967, 
kur shteti ateist I rrenoi veprat e kultit ne te gjithe 
Shqiperine Xhamia e kalase i shpetoi vrasjes se 
ateisteve dhe mbeti veper muzeale e mbrojtur nge 
shteti. Duke kontrolluar me kujdes neper arkiva, 
gjejme te dhena qe deshmojne se ka pasur perpjekje 
te panderprera per ta kthyer ne kishe xhamine e 
Sulltan Fatihut, te cilat datojne ne vitet e mbreterise 
se Ahmet Zogut, vazhdojne dhunshem ne kohen e 
pushtimit fashist dhe, sipas deshmise se ish myftiut 
Faik Hoxha, perpjekje te tilla jane bere edhe ne vitet 
1990, kur u riap feja ne vendin tone. Nderhyrjet per te 
shkaterruar xhamine e kalase u ben te ashpra, kur 
ndyrhyri ambasada amerikane me nje fond 30 mije 
dollare si fillim per te bere kishe, sepse dikur paska 
qene nje kishe katolike qe ne fakt, per pretendime te 
tilla, jane ortodoksit te paret, qe e ndertuan te paret 
kete ambjent fetar Per te penguar konfliktet e 
mundshme fetare, qeveria e Vlores, ne vitin 1912, 
nxori nje ligj, qe ndalonte nderimin e destinacionit 
per veprat e kultit Eshte e qarte se besimtare 
muslimane dhe institucionet e tyre nuk do te 
pranonin kete nderhyrje dhe deklaruan se xhamia e 
kalase te restaurohej si xhami, ose te lihej ne 
gjendjen qe eshte duke marre edhe nje aprovim nga 
KMSH per kete qendrim. Ish myftiu Bajraktari 
deklaroi se po u zbatua projekti kishe- xhami, ne do 
te reagojme me mjete demokratike. Ky qendrim i 
prere i myftinise SHkoder beri qe projekti te 
pezullohej, Por, ato qe hartojne projekte te tilla dhe 
ato qe jane te ngarkuar per t, i zbatuar, rrinin ne pritje 
te nje momenti optimal per te realizuar planet e tyre 
kunder muslimaneve ne Shkoder. Shkarkimi nga 
detyra i zBajraktari, beri qe projekti te dilte perseri 
nga sirtaret. per te ndezur sherre te reja ne mes te 
komuniteteve fetare ne Shkoder., sepse ato qe... 
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Intervista e bere nga radio Dojce Vele me 
peshkopin grek nga Perveza e Camerise, qe rri 
ne fronin e Kishes Ortodokse ne Shqipëri, 
Anastas Janullatos, botuar ne gazeten Shekulli, 
ishte nje nga intervistat me t agresive qe kam 
lexuar ndonjehere nga prifti helen, Deklarata e 
Janullatusit se Shqiperia nuk eshte komb tipik 
musliman, shkruesit te ketij shkrimi i solli nder 
mend 23 qershorin e vitit 1879, kur deputeti 
shqiptar ne parlamentin osman, Abdyl Frasheri, 
se bashku me Mehmet Ali Vrioni shkruan 
sulltanit te Turqise nje peticion ne lidhje me 
mbrojtjen e tokave shqiptare. Ne peticionin e 
tyre, dy bejleret shqiptare i rrefenin sulltanit 
politiken helenizuese qe Greqia po bente me 
Jugun e Shqiperise, duke hapur shkolla greke 
neper qytete dhe fshatra dhe duke blere me para 
dhe hekur shpirtrat e Jugut te Shqiperise, 
Vendimet e Kongresit te Berlinit per copetimin 
eSHqiperise, sipas Abdyl Fasherit, do te ishin 
katostrofike per popullsine shqiptare qe i takon 
fese islame, pasi ajo do t, i ekspozohej terrorit dh 
zhdukjes. Duke igrabitur Shqiperise Narte dhe 
Prevezen, Abdyli mendonte se Greqia pas kesa 
do te kerkonte te pushtoje te gjithe Toskerine. 
Shqetesimi me i madh i Abdylit ishte se;''Mos e 
dhente Zoti' se, nese Greqia merr Narten, ajo do 
te mundohet te fitoje simpatine e muslimaneve 
dhe t, I terheqe per vehte, duke u dhene atyre 
ofiqe dhe grada.. Kurse, pervec kesaj ajo, do te 

sakrifikoje cdo gje dhe do te perdore 
lloj- lloj dredhirash per te themeluar 
shkolla greke, duke pergjthesuar 
gjuhen greke, per te hapur arsimin, 
ushtruar moralin dhe doket e tyra, 
Eshte e qarte se kjo gje do te shpinte 
te re  Tosker ine  ne  rugen e  
greqizimit . .  Ndersa me pas 
konkludonte se;''Ne se Greqise do t, 
i jepen Narta dhe Preveza me 
rrethine, ose vetem qyteti, atehere 
padyshim para se te kalojne 5 vjet e 
tere Toskeria do te bjere nen 
roberimin e Greqise Eshte e qarte se[ 
Greqia e shqiptarve do te zhduke 
kombesine, fisnikerine, doket dhe 
besimin e tyre]. Tamam si Abdyl 
Frasheri mendonte 128 vjet me pare, 
deklarimet e Janullatosit se 
shqiptaret nuk jane komb tipik 

musliman, apo se Enver Hoxha i paska thene 
Stalinit se ne Shqiper ka 30 perqind ortodokse, 
deshmojne se raja helen eshte nxenes i betuar i 
ideve shoviniste. Si agjenti me i madh i 
helenizimit te Shqiperise ne keto 17 vitet e 
fundit, ai nuk ka ndertuar kishen ortodokse 
autoqefale te Shqiperise si mburret,. por ne te 
kunderten i ka shebyer helenizimit te saj, nxitjes 
se luftes civile ne Shqiperi ne vitin 1997, djegjes 
dhe shkaterrimit te vendit dhe vendosjes ne 
pushtet te nje klike ortodokse. Rajai grek, 
gjysherit e te cilit kane grabitur me dhune tokate 
shqiptarve muslimane te Perveze, pas Kongresit 
te Berlinit, e di mire se kisha ortodokse e 
Shqiperise, qe nga ndertimi i nacionalizmit 
shqiptar eshte projektuar qe te jete kombetare 
dhe t, I sherbeje Shqiperise. Sami Frasheri u 
kujtonte shqiptarve se, pas gjuhes, kombi 
shqiptar do te rronte vetem pasi shqiptaret 
ortodokse do te shpetonin nga zgjedhja e 
prifterise se grekeve bullgareve dhe serbeve e te 
kene kishen e tyre me prifter shqiptare e me 
ungjill shqip se krishti nuk ishte as grek, as 
shqah Edhe pse shqiptaret ne fillim te shekullit 
te xx e permushen kete amanet, me renien e 
komunizmit, Greqia, duke gjetur Shqiperine ne 
nje gjendje te mjeruar arriti, t, I hedhe hi syve 
disa toskeve renegate dhe te manipuloje ndjenjat 
kombetare ne Shqiperi.. Duke blere me para disa 
renegate muslimane toske dhe duke perdorur 

politiken vasale aktuale, peshkopi grek ka arritur 
te minoje paanesine fetare te kombit shqiptar, te 
realizoje nje pjese te rikonkuistes ne Shqiperi 
dhe te helenizoje kishen ortodokse shqiptare. 
Pasi Fatos Nano erdhi ne pushtet me grusht shteti 
te orkestruar nga Greqia, ai deklaroi se do te 
shuante 555 vjet histori te kombit shqiptar dhe 
arriti me spiunet e tij te shkaterroje strukturat e 
KMSH duke persekutuar pastaj te gjithe 
muslimanet e Shqiperise. Janullatusi arrite te 
rekurtoje Rexhep Mejdanin qe flet per perqidjet 
fetare sipas oreksit te Janullatosit dhe nga ana 
tjeter me Agim Kukelet le jashte universitetit 
vajzat me shami e djemte me mjekra qe te 
privoje nga marrje e vlerave shkencore te rinjte 
muslimane. Eshte ky peshkop, qe, duke 
bashkepunuar me politiken shqiptare i ka lene 
muslimanet pa xhami ne Tirane , ndersa per 
vehte po nderton nje kishe te stermadhe ne zemer 
te Tiranes Ai mburret se ndihma e tij per te 
zhvilluar kishen ortodokse ne Shqiperi ka qene 
me rendesi, por qe eshte nje genjeshter dhe ketij 
peshkopi te huaj i intereson qe mos te kete 
multifetarizem dhe multikulturizem ne Shqiperi 
Kryepeshkopi i Greqise i kerkonte Bushit te 
shtypte terroristet islamike ne Kosove me 
ortodokse heroike serbe. Eshte kjo kishe greke, 
nga vjen edhe ky peshkop, qe nuk lejon qe ne 
Athine te ndertohet nje xhami, ne nje kohe qe ky 
qytet para 200 vjetesh ishte qytet musliman 
Eshte Janullatosi ai qe mendon se kisha 
ortodokse eshte ure per te lidhur shqiptaret me 
fqinjet ortodokse duke abandonuar vendet e 
Lindjes me te cilat Shqiperia ka lidhje te 
fuqishme ne te gjiha hapesi historike. Ky 
peshkop eshte racist i rrezikshem, sepse 
penalizon arabe e muslimane qe nuk i rrine ne 
linjen e tij ortodokse. Ai ben punen e nje agjenti 
qe nderhyn per t, I afruar shqiptaret me Rusine, 
Serbine dhe sllave te tjere qe shqiptaret ta shohin 
vehten te futur ne rrethin e hekurt te kishes 
ortodokse. Por, shqiptaret nuk kane nevoje per 
keshllat e ketij peshkopi agjent, sepse ai i kane 
piketuar vete urat dhe rruget nga do te shkojne, 
qe per ate jane rruget e Lindjes dhe te 
Perendimit, duke bashkepunuar me muslimane 
dhe me ortodokse e katolike, pa ia marre doren 
ketij peshkopi qe e quan vehten Zeusi i kishes 
ortodokse shqiptare
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...Nxitojne per ta bere xhamine kishe, nuk jane pesha te lehta se prapavja e tyre e 
ka vene ne nje rreth te kuq xhamine e kalase dekada me pare dhe ne kete kohe, kur 
era fryn ne favor te tyre, ato jane trimeruar shume duke vene ne levizje ministrin 
Pango, qe te deklaroje zbatimin e projektin ne nje kohe te afert., Duke qene se nuk 
po ndegjojne zera kundershtues nga institucionet fetare dhe nga shoqatat 
muslimane ne Shkoder ato, qe rrijne zgjuar per ta bere xhamine e kalase kishe, 
mendojne se jane te fituar. Keto probleme duhet te behen te njohura per 
besimtaret muslimane ne menyre publike, sepse neser do te ndodhemi para faktit 
te kryer dhe do te perballemi me veprime vetgjygjesie. qe kane pasoja te cilat nuk 
mund te parashikohen. Organet shteterore, qe e kane ne administrim kete xhami, 
duhet te nderhyne dhe te pengojne projekte te tilla, qe mund te detyrojen zoterit e 
vertete te xhamise se Sulltan Fatihut, te cilet jane muslmanet te levizin per te 
mbrojtur pronen e tyre. Ka zera se po behen pergaditje gjoja per ta restauruar 

xhamine e kalase, duke e perdore kete restaurim si maske per te ndryshuar 
pamjen e saj nga xhami ne kishe, veprime te pritshme nga besimtaret 
muslimane, qe po e percjellin me shume shqetesim kete dhune fetare e ila po 
ushtrohet nga qendra antiislame qe veprojne mrenda dhe jashte Shqiperise 
kunder tyre. Ne nuk mund te parashikojme ngjarjet qe do te vijne me vone, por 
nje gje eshte e qarte per te gjithe. Veprime qe lidhen me kthimin e xhamiave ne 
kisha nuk mund te kalojne pa probleme te clat mund te bejne qe harmonia fetare 
ne Shkoder te jete tashme nje dukuri e se kaluares, duke ia lene vendin urrejtjes 
dhe perplasjes qe mund te prekin pista te paparashikueshme, sepse do te jene te 
paket ne numur ato muslimane qe do ta trokasin kthimin e xhamise se tyre ne nje 
kishe. 

 Haxhi Vehbi Dani
Kryetar i Shoqata Bamiresia Islame Shkoder 
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MUSLIMANËT SHQIPTARË NE
 SHENJESTER TE ORGANEVE TË SHISH-it
Bush  ne Tirane. Shish nen vezhgim shoqatat 
islamike.18shqiptare te akuzuar per terrorizem. Shoqatat 
kane ndryshuar emrin.Keto jane tituj e gazetes Shqip te 
dates 15 maj 207 per te treguar atmosferen qe eshte ne 
Shqiperi ne pragun e vizites se presidentit amerikan   ne 
Shqiperi, nje realitet aspak I vertete, i cili evidentohet i 
tensionuar nga media me fizionomi te dyshimte dhe qe pa 
tjeter qe botojne shkrime me porosi per te penalizuar 
muslimanet ne SHqiperi duke treguar nje rrezik , ne fakt 
imagjinar, qe e kercenon presidentin Bush dhe eskorten e 
tij ,kur te vije ne Tirane. Nuk eshte hera e pare qe mediat ne 
SHqiperi bejne te pamunderen, qe SHqiperia   te zere 
vend ne  nje rreth te kuq si vend, ku interesat amerikane 
jane te rrezikuara nga ekstremiste islamike, term ky i  
shpikur ne kuadrin e luftes kunder botes islame . Po te 
veme re me kujdes, dy jane pistat ku operojne mediat ne 
Shqiperi, per te treguar raportet shqiptaro- amerikane ne 
situaten aktuale
Se pari eshte qendrimi i qeverise shqiptare e cila, per te 
mbijetuar, eshte ne resonance te plote me politiken globale 

amerikane dhe ne kete kuader ajo dergon ushtare ne pikat 
e nxehta te globit ,ku amerikanet, per interesat e tyre, 
mbajne te hapura vatra lufte, ku    behen  krime dhe 
bombardohen hapesira, ku jetojne popuj muslimane. 
Njihen publikisht deklaratat e qeverise shqiptare se ajo 
nuk do t,i terheqe per asnje arsye trupat nga Iraku, ku 
tashme dihet karakteri  kesaj lufte.
Se dyti eshte qendrimi i shqiptarve, qe patjeter nuk jane 
dakort me politiken qe zbatojne amerikanet ,duke derguar 
trupa ushtarake ne territorin e shteteve te pavarura me 
arsyetimin se po luftojne terrorizmin, arsyetim ne fakt qe 
nuk qendron, sepse me inkursione   e  tyre  ushtareke, 
amerikanet po gjakosin boten per te mbrojtur interesat e 
tyre Por, populli shqiptar eshte dhe mbetet nje mik i madh 
I SHBA, sepse jane amerikanet ato, qe rrezuan perden e 
hekurt dhe i dhane fund komunizmit dhe jane po kete  
amerikane qe udhehoqen bombardimet mbi Serbine dhe  
shpetuan popullin e Kosoves nga gonocidi .Jane po keto 
amerikane qe mbeshtesin pavaresine e Kosoves dhe kane 
deklaruar se ato do te njohin edhe nje pavarsi te shpallur 
nga  qeveria e Kosoves.Por , ne nje shoqeri demokratike     
mendimi ndryshe duhet panuar dhe respektuar, sepse jane 
norma te
njohura ne nje hapesire demokratike. Pa tjeter ne e 
mirepresim viziten e Bushit ne vendin tone, por kjo nuk do 
te thote se jemi dakort me krimet kunder civileve, me 

trajtiin shnjerezor te te burgourve ne hapesira te tilla si 
Iraku , Afganistani  dhe aq me teper te jemi ne krah te 
presidentit BUSH  qeveria e te cilit ka plane per te  
percjelle zjarrin e luftes ne Iran dhe ne Siri, sepse ato 
qindra mijra ushtare te atij kualicioni fiktiv shtetesh nuk 
kane destinacion vetem    Irakun  Me pak kujdes kuptohet 
se ne Lindjen e Mesme , qeveria e presidendet amerikan, 
qe do te vizitoje vendin tone,  eshte perfshire ne nje 
operacion hakmarres dhe shkaterrues ndaj shteteve qe 
jane kocke e forte per   Izraelin i cili, duket se ka thirrur 
nga pertej oqeanin aleatin e tij te madh  per ta ndihmuar 
,qe te laje hesapet me kundershtaret qe pastej te notoje i 
lire ne bazenin e Lindjes se Mesme ,si nje peshkaqen qe 
sulmon viktimat e pambrojtura.Por, ne shkrimin e gazetes 
sSHqip , qe ne fakt eshte nje bombe e vertete  e cila 
terrorizon opinjonin publik, pjesa me e rrezikshme eshte 
berja e nje portreti te rreme te realitetit shqiptar, duke 
treguar per shoqata islamike , per te dyshuar per 
terrorizem ,per terroriste qe mbahen nen vezhgim , 

veprime keto qe jane ne agjenden e politikes serbe dhe 
greke, qe bejne propogande se ne Shqiperi ka pellembe e 
terrorista  dhe  ne balle te tyre patjeter jane muslimanet , 
sepse duket  qe te tjeret jane gjingja te bute dhe vetem per 
paqe luten edhe kur jane ne gjume.Shoqatat islamike ,qe 
lakohen ne gazeten     SHQqip  dhe qe     paraqiten    si 
rrezik per viziten e Bushit, jane amplifikime dhe hiperbola 
,qe vetem mediat shqiptare dine t,i   thurin, kur eshte fjala 
per te sulmuar e penalizuar muslimanet ne 
SHqiperi.Lexuesi duhet te marre informacion 
   se     shoqatat muslimane jane buburreca ne krahasim 
me numurin e pafund te shoqatave perendimore, qe 
shetisin e livallisin ne Shqiperi si ne mallin e babes dhe 
emri   nuk u  lexohet kurre ,as edhe bemat e tyre, se, si 
thame me lart, ato per mediat shqiptare  jane engjej e 
meleke te pafajshem Por, SHISH, para se te merret me 
shoqatat  islamike , qe me shume jane sajesa mediatike se 
shoqata te mirfillta, le te mbaje nen kontroll  sherbimet e 
huaja, qe pa tjeter livadhisin sot ne hapesiren shqiptare, 
ku,  pasi jane hequr dyert, pa tjeter kane rene edhe muret 
.Prandaj, therret Bollanno ne Himare per pavaresi te 
minoritarve ne token shqiptare ,sepse patjeter prapavija e 
tij eshte shume e forte dhe e ka qendren ne 
Athine.Rrezikut Bushit mund t,i vije nga ato kryeqytete 
ku hidhen bomba kunder amerikaneve dhe digjet 
dordoleci I Bushit , kryeqytete keto si Beogradi dhe 

Athina. Jane cashka qe mediat shqiptare     hedhin per te 
krijuar nje perde tyme, qe te mbulohet rreziku i vertete qe 
kercenon presidentin Bush kur te veije ne SHqiperi.. 
Artikulli, te cilit ne po i referohemi, eshte pa autor ,qe  na 
ben te besojme se eshte i porositur dhe ato qe i kane dhene 
miratim botimit te tij nuk jane pesha te lehta ne redaksine  
e  SHqipit ,por jane ato qe bejne ligjin ne kete redaksi e cila 
duket se e merr buken ne ate sportel qe i kane caktuar ato, 
qe sajojne shkrime te tilla dizinformuese , qe ushtrojne 
terror e  frike mbi     opinjonin publik Mendojme  se 
mediat po punojne per te bere nje polarizim fetar ne 
Shqiperi, duke treguar se muslimanet sillen me dinamit 
neper xhepa , kurse   te tjeret  ndajne cokolata dhe 
karamele dhe duart e kane nga qielli ku  i luten zotit per 
paqe.,duk dhene   informacione  me vlera   kokeposhte, 
sepse  pas dinamitit fshihet e drejta per te luftuar per liri, 
kurse pas karameleve dhe cokollatave fshihen bomba dhe 
vatra lufte  ku genocidi kunder pupujve muslimane nuk 
njeh kufi.Shkrimi sulmon fondacionet me arabe,  te cileve 

shteti shqiptar  u dha rruget ,qe hapesira shqiptare te 
mbushet me perendimore dhe me fondacionet e tyre , duke 
sjelle si pasoje  mbetjen pa pensione te qindra jetimeve, qe 
shoqatat arabe  i mbulonin me fondet e tyre te bamiresise. 
Tashme ne Shqiperi veprojne  mbi 174 shoqata 
perendimore, qe pa tjeter nuk jane cerdhe pellumbash, 
sepse edhe aty ka tigra dhe ujqer   me thonj e me dhembe 
qe te kafshojne. Jemi te mendimit se Bushi do te pritet si 
mik dhe do te percillet si mik nga Shqiperia dhe SH ISH  
nuk ka perse te rrije zgjuar e te  gjuaj islamike sepse ne 
Shqiperi jetojne muslimane te mire e te qete qe mund t,i 
fyesh ato dhe profetin e tyre dhe nuk bejne ze . Mund te 
besh meshe ne xhamiat e tyre dhe nuk bejne ze .Mund t,u 
cenosh identitutin e tyre ne karten e identitetit duke u vene 
portretin e nje shenjtoreje katolike dhe nuk bejne ze. U  
kujtojme atyre, qe bejne shkrime te tilla    me fantazma, 
me shoqata islamike , me arabe e studenta, qe kane 
studjuar ne Arabi dhe me shoqata te dyshuara per 
terrorizem  se ato, ne qofte se i ka marre malli , mund t,i  
takojne atje, ku zjarri i luftes kunder muslimaneve po kap 
maja te papara, atje ku avione dhe elikoptere  ushtarake po 
i kthejne qytetet dhe shtetet   muslmane ne rrenoja.
                                                        
                Selim   Gokaj            Shkoder, me 19 5  2007
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Penalizimi i shamise muslumane 
eshte sulm i rrezikshem kunder 
fese islame

Permes mediave te shkruara, opinjoni publik u njoh me 
kerkesen e KMSH drejtuar Kuvendit Popullor, ku 
kerkohej qe te aprovohej nje ligj I cili garanton lirine e 
besimit ne kuader te te drejtave dhe te lirise se individit 
ne nje shtet demokratik si eshte sot Shqiperia. Levizja e 
KMSH kishte qellim qe mos te penalizohet mbajtja e 
shamise nga studentet e shkollave te larte te cilat duhet 
te gezojne te drejten per te bere nje zgjedhje te lire ne 
jeten e tyre, ne rastin tone te mbajne shami dhe mos te 
ushtrohet dhune administrative ndaj tyre. Ky 
sshqetesim ka si pike referimi pengimin dhe ndalesat 
me te cilat u perballen vajzat besimtare muslimane per 
te mbajtur shami te cilen ua ben detyrim feja islame, 
por gjithmone duke respektuar nje zgjedhje 
individuale. Viktime e persekutimit administrative 
rane nxeneset e gjuheve te huaja dhe studente te 
universitetit te Durresit, ku drejtuesit e tyre, fanatike 
antimuslimane, i penalizuan dhe i persekutuan vajzat 
me shami. Duke i ndjekur ne kohe keto veprime 
antiislame, ne ndjejme sinqerisht keqardhje per 
graceken qe qarqe qe veprojne nga jashte Shqiperise u 
kane ngritur mediave shqiptare dhe institucioneve 
shqiptare te cilet veprojne ne menyre te tille sa arrijne te 
tensionojne situaten fetare ne Shqiperi. Jane mediat 
tona, qe per te zbatuar direktivat e padronit botojne 
shkrime te tilla si ai i pseudoanalistit Skender Shkupi qe 
deklaron se vajzat me shami dhe djemt me mjekra ne 
Shqiperi jane nje kontigjent i gatshem qe mund te 
shfrytezohet nga islamiket per te sulmuar Evropen dhe 
per te vrare me qindra mijra evropjane, sikur Shqiperia, 
me keto tregues po ia kalon edhe Irakut ku bombaT dhe 
plumbat jane ne rend te dites. Duket qarte se edhe tek ne 
po fryn era e luftes kunder nje terrorizmi te shpikur dhe 
te rreme i cili po kthehet ne nje bumerag per ato qe e 
sajuan kete terrorizem. Duke trajtuar problemin e 

shamise muslimane, na vjen keq qe po perdoen 
standarte te dyfishta per te vleresuar nje shami ne koken 
e nje femre. Ne Shqiperi, jane sot me qindra murgesha 

te urdherave te ndryeshem te fese katolike dhejane te 
veshura me fustane te gjata dhe mbi koke mbajne 
shamia dhe ne asnje rast ato nuk jane penalizuar as 
lakuar per shamine qe ato mbajne ne koke konforme 
rregullave fetare qe ato zbatojne. Ndersa, shamia 
muslimane, eshte veshtire te dale nga tematika e 
mediave shqiptare qe i bejne jehone penalizimeve te 
grave muslimane neper vendet perendimore si Franca 
antiislame, Hollanda qe e be pjesemarrese ne vrasjen e 
bashnjakeve ne Srebernice dhe e shume vendeve 
perendimore, qe ne jeten e tyre shoqerore, zbatojne 
parametrat e demokracise, kurse ndaj muslimaneve 
zbatojne parametrat e dhunes dhe te perjashtimit. Ato 
qe penalizimin e shamise islame po e kthejne ne nje mit 
nuk jane te shqetesuar se shamia po ua prish bukurine 
vajzave muslimane, ne nje kohe vetem sa ua zbukuron 
pamjen Ato shqetesohen se nje vajze e mbuluar eshte 
nje besimtare e perkushtuar ne fene islame dhe rezaton 
kete perkushtim ne ambjentet ku ajo leviz dhe jeton. 
Ajo qe ka rendesi eshte se ajo investon fuqishem per nje 
familje muslimane ne te ardhmen. Prandaj, ne 
perpjekje per te penguar muslimanet qe te jene 
muslimane te perkushtuar ne fene e tyre hyjnore, masat 
qe po merren ndaj tyre jane drastike dhe neperkembin te 
drejtat me elementare te njeriut. Ajo qe te shqeteson 
eshte se ne betejen e turpshme te luftes kunder shamise 
islame, jane perfshire edhe politikane te njohur si 
anglezet XHek Strou dhe Toni Bler, duke na bindur se 
ato qe drejtojne kete beteje kunder shamise islame, jane 
pesha te renda e kane doren teper te gjate dhe godasin 
me kapacitete te rrezikshme, Sot, shoqerine njerezore e 
ka pershire nje degjenerim moral i permasave kolosale, 
ku patjeter investohet ideologjikisht dhe financiarisht 
qe ky degjenerim te avancoje ma hapa galopante. Keto 
investitore te vdekjes se moralit te paster jane te 
shqetesuar nga rritja e numurit te vajzave muslimane qe 
me shamite e tyre japin shembullin e nje moralit model 
per te gjithe shoqerine. Prandaj, flitet se ne familjet 
muslimane po ushtrohet dhune per te detyruar vajzat qe 
te mbulohen me shami duke na kujtuar se keto, jane 
perpjekje per te denigruar ato vajza qe percjellin me 
shamine e tyre mesaz me vlere universale per te gjithe 
shoqerine. Shamia per femrat muslimane eshte 
njeobligim fetar por gjithmone mbetet nje zgjidhje 
personale, si dukuri e demokracise qe eshte ne natyren e 
vete fese. Islame. 

Drita Islami

Nuk eshte e veshtire te shohesh dhe te kuptosh 
problemet qe po kalojne muslimanet si pjese e 
rendesishme e popullit shqiptar ne keto momente, kur 
korrupsion, i krizat ekonomike dhe politike, se bashku 
me degjenerimin, jane bere pjese e jetes se tyre te 
perditshme Dukuri te tilla pasqyrohen ne mediat e 
shkruara dhe vizive, te cilat, pa tjeter qe edhe I 
amplifikojne per interesat e tyre dhe te prapavijes qe I 
mbeshtet ato. Disa intelektuale te 'Mencur' japin receta 
si mund te shpetojne muslimanet dhe vete populi 
shqiptar nga kjo gjendje, duke harruar se zgjidhjet e 
tilla jane me shume thellim krize se zgjidhje e 
problemit. Kur ne loje hyjne edhe shoqatat apo 
institucionet per te dhene zgjidhje ato afrojne 
parametra materjale qe pa tjeter jane zgjidhje te 
perkohshme, sepse duhet te behat nje permiresim ne 
besim, qe prek anen shpurterore te besimtarve, qe ato 
mos te kene alternative krizat, korrupsionin dhe 
degjenerimin. Ne nje reviste seedeze u botua nje 
artikull me titull;' Banoret e XHenetit nuk jane te 
lumtur', ' ku theksohej se suedezet qe, kane nje nivel te 
larte jetese po kaloje krizen e vetvrasjeve, e cila e ka 
bazen tek nje krize shpirterore qe buron nga strecet e 
cila pasohet nga nje largim nga besimi ne zot dhe ne 
pamundesi per te gjetur zgjidhje shume te rinj I japin 
fund jetes se tyre. Kemi te bejme me besimtare qe I jane 
shmangur rruges se te Plotfuqishmit per te cilin kane 
nevoje vetem kur jane pa rrugdalje dhe perseri nuk jane 
te gatshem te nbeshteten ne meshiren e Tij te 
pakufishme. Ne Shqiperi, nje pjese e muslimanve e 
pretendojne besimin, por nuk jane te gatshem ta 
manifestojne ate me nje perkushtim qe do te vleresohej 
maksimalisht. sepse nje pjese e konsiderueshme e tyre 
jane dhene pas btes materjale dhe interesit materjal dhe 
te mira te tjera te kesaj bote duke harruar ate qe 
udhezon Kurani Famelarte dhe Profeti I nderuar 
Muhamedi a. s.. Per hir te ketyre parametrave, njerez te 
tille, jane gati te te debatojne t, i menjanojne dhe te 
largohen nga fjala e Allahut dhe te bien pre e ketyre 
dukurive negative qe kane perfshire shoqerine e sotme 
shqiptare.. Qendrim I ketij grupi muslimanesh ka nje 

shkak I cili eshte humbja e 
besimit ne Allahun e Madheruar 
edhe pse kur I pyet betohen se 
jane besimtare te devotshem Kjo 
debesi ne besim e nje grupi 
muslimanesh, qe nuk eshte e 
vogel, ka sjelle pasoja ne umetin 
musliman, sepse, duke qene ne 
nje pozite te tille, ato po leshojne 
terren duke ua zvogluar  
hapesirat muslimaneve shqiptar 
ne shume dukuri te jetes 
shoqerore. Allahu u kujton 
ketyre muslimaneve, kuptohet 
edhe te tjerve, se ato, qe ia 
kthejne shpinen udhezimit te tij, 
per ata do te kete nje jete te 
veshtire dhe ne diten e Kiametit 
do te ringjallen te verber. 
Dobesia ne besim dhe lenia 
m e n j e a n e  e  u d h e z i m e v e  
kuranore eshte shkaku kryesor qe muslimanet e kane te 
pamundur qe te shpetojne nga strecet dhe dukuri te tjera 
negative te kohes. Allahu ua ka bere te qarte te gjithe 
besimtarve se per te lene pas keto veshtiresi dhe 
gjynahe te renda, besimtari duhet te filloje te ndryshoje 
vetveten dhe pastaj te shpresoje dhe te prese 
ndryshimet nga Allahu i Madherueshem. Kur 
besimtaret te kene gjetur vehten ne besim, atehere ai do 
te jete imbrojtur nga plaget shoqerore dhe ajo qe ka 
shume rendesi eshte se ai do te beje perpjekje per t, i 
eleminuar ato, duke e shpetuar te gjithe shoqerine, ku ai 
jeton, nga keto dukuri negative. Secili besimtar 
musliman eshte I obliguar qe te ndaloje nje te keqe kur e 
shikon duke e realizuar ato mbrenda normave islame, 
obligim qe duhet te beje secili musliman, 

 por qe per fat te keq nuk jane te 
paket ato qe e quajne vehten jashte 
ketij obligimi. Pozicioi opozitar 
ndaj dukurive negative eshte 
tregues shume i rendesishem per 
muslimanin dhe qytetaret e tjere, 
sepse ne, me nderhyrjet tone ne te 
mire , do ti, a nderojme pamjen ketij 
ambjenti qe po na imponohet me 
dhune mediatike dhe tregues te tjere 
qe operojne ne te njejten linje. Duke 
na kujtuar se heshtja ndaj ketyre 
dukrive do te ishte e barasvlefshme 
me ate qe quhet pjesemarres ne 
vrasje. Neglizhenca per te marre 
persiper pergjegjesite qe na takojne 
per t, u bere pjese e ndryshimit per 
mire eshte nje veprim qe pasojat pa 
tjeter qe i ka te renda, sepse, duke iu 
shmangur pjesemarrjes sone ne 
kete beteje, ne do te behemi pjese e 

se keqes duke e ngarkuar vehten me gjynahe dhe duke u 
pergaditur te japim llogari te renda diten e Gjykimit, kur 
te dalim para Allahut te madherishem., Mendojme, qe 
per te ndryshuar gjendjen e muslimaneve ne Shqiperi, 
duhet qe secili besimtar te filloje ndryshimin tek 
vetvetja, pastaj tek familja e tij dhe me pas tek ambjenti 
ku ai punon dhe jeton, se vetem me nje angazhim te tille, 
muslimanet do ta fitojne betejen e tyre te veshtire 
kunder te keqes, qe na therret te largohemi nga besimi 
qe kjo e keqe te jetoje dhe te jete pjese kryesore e jetes 
sone Por, muslimani i vertete e njeh rrugen per te 
ndryshuar per mire. DHe per te pasu sukses ne kete 
rruge, ai i mbeshtetet porosive te Kuranit te 
Madherueshem qe eshte fjala e Allahut xh.. sh. 

 PERSE BESMTARET MUSLIMANE JANE NE KETE GJENDJE
Nga: HAXHI BASHKIM BAJRAKTARI

BESIMTARI Fetare Nr 1, Maj 2007-Fq4



Lajme nga Bota Islame
 Këshilli i lartë i myslimanëve gjermanë ka njoftuar për islamofobinë në 
këtë vend 
Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të lartë të myslimanëve gjermanë, Imen Mezik ka bërë të ditur se 
autoritetet gjermane frikësohen nga rritja e interesimit për fenë islame në Gjermani.
Agjensia e lajmeve Fars duke u bazuar në një agjenci të lajmeve të Katarit bënë të ditur se Imen 
Mezik ka kritikuar ministrin gjerman të mbrojtjes, Vofgang Shojlble, duke thënë se ministri gjerman 
i mbrojtjes duke kërkuar bashkimin e të gjithë myslimanëve gjermanë në një këshill të përbashkët, ai 
tani nuk e përfillë këtë këshillë. Imen Mezik në fjalimin e tij në takimin e Konferencës Islamike ka 
thënë se Gjermania duhet ta njohë islamin si fe zyrtare dhe duhet të përgatisë vendin që edhe 
myslimanët të konsideron si qytetarë të rendit të parë. Ai gjithashtu ka thënë se Këshilli i lartë i 
myslimanëve gjermanë ka për qëllim të botojë libra islame për myslimanët e vendit dhe të edukojë 
imamët që shërbejnë nëpër xhamitë e këtij vendi.                                       http:// islamgjakova.net

Mblodhi: Mirsad SYLJA

Një grua myslimane kandidon në zgjedhjet parlamentare në Danimarkë 
Partia e majtë ekstreme në Danimarkë, ka shpallur si kandidat në zgjedhjet parlamentare të këtij vendi, 
zonjën myslimane me prejardhje palestineze Esma'ë AbdulHamid. 
Znj. Abdulhamid, ka deklaruar se në rast se ajo zgjidhet si përfaqësuese në kuvendin e Danimarkës, do të 
vazhdojë të mbajë mbulesën islamike.
Kandidimi i saj ka ngjallur reagime të shumta në qarqet politike dhe mediatike të Danimarkës.
Vlen të theksohet se znj. Esma'ë AbdulHamid, ishte gruaja e parë e mbuluar e cila doli në një emision 
televiziv në Danimarkë dhe zhvilloi debat të ashpër me një burrë danez në lidhje me publikimin e 
karikaturave fyese ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s                                                    http:// islamgjakova.net

Vatikani kundër xhamive në aeroporte
     Vatikani konsideron si të papëlqyeshme hapjen e xhamive në aeroportet evropiane. Sipas tyre, më mirë do të ishte 
të ekzistojnë hapësira ndërfetare, deklaroi të martën kryetari i këshillit të papës për kulturë dhe marrëdhënie ndëfetare 
kardinali Poupard."Është më rëndësi që kapelat (kishëzat) krishtere në aeroporte ta përmbajnë karakterin e tyre 
krishterë", tha Paul Poupard, duke shtuar se "në vendet me traditë krishtere në vend të sallave për kryerjen e riteve 
islame apo xhamive në aeroporte, më mirë do të ishte të kemi hapësira për rite ndërfetare."
Atë hapësirë nuk do ta shfrytëzonin vetëm pjesëtarët e një besimi por të gjithë. Natyrisht krishterët edhe më tej do të 
kishin kapelat e tyre.
Për këtë, Kardinali Paul Poupard, foli në seminarin e XIII ndërkombëtar të kapelanëve krishterë i cili mbahet në 
Romë. Poupard tha se dialogu ndërfetar është i nevojshëm për luftën kundër terrorizmit.
"Dialogu ndërfetar është armë e bardhë kundër terrorizmit", tha Poupard dhe shtoi se respektimi i ligjit natyror është 
"bazë për dialog mes besimtarëve të besimeve të ndryshme si dhe mes besimtarëve dhe atyre që nuk besojnë.".
Poupard theksoi se çdo iniciativë për dialog ndëfetar zvogëlon tensionet, hapë mundësinë për zgjidhjen e problemeve 
dhe çka është kryesore hapë rrugën drejt paqes.                                                                     http:// islamgjakova.net

Forcat amerikane vrasin 7 nxënës të një shkolle në Irak
    Të paktën 7 nxënës irakianë kanë humbur jetën si pasojë e një sulmi të helikopterëve të ushtrisë 
amerikane ndaj një shkolle në veri-lindje të Bagdadit.
Sipas burimeve të informacionit, gjatë këtij sulmi gjithashtu janë plagosur tre nxënës irakianë.
Sipas të dhënave të institutit amerikan "Brookings", që nga pushtimi i Irakut në mars të vitit 2003 e deri më 
tani, në këtë vend janë vrarë 750 mijë qytetarë irakiane. Kurse revista e njohur angleze "Lanset" kohë më 
parë njoftoi se gjatë kësaj periudhe në Irak janë vrarë 650 mijë qytetarë irakianë

 http:// mesazhi.com

Kur'ani, burimi i mjekësisë moderne
    Kur'ani famëlartë bëhet mjet i shërimit në mjekësinë moderne. Dijetarët e Kur'anit dhe doktorët e 
mjekësisë themelojnë një institut.
Javën e kaluar në Emiratet e Bashkuara të Arabisë është mbajtur një konferencë shkencore  ku është marrë 
vendimi që Kur'ani famëlartë të jetë si vegël për shërimin e sëmundjeve në mjekësin moderne. 
Në konferencën “Shërimi me Kur'an ndërmjet fesë dhe mjekësisë” është nxjerr përfundimi që të 
themelohet një institut nga ana e dijetarëve të Kur'anit dhe doktorëve të mjekësisë. 
Instituti në fjalë krahas përqendrimit në citatet Kur'anore për shërim do të bashkëpunoje edhe me spitalet 
zyrtare të drejtimeve të ndryshme të mjekësisë. 
Në konferencë kanë marrë pjesë specialistët e ndryshëm të universiteteve botërore ku nga ta është marrë 
vendimi që të vazhdojnë punimet shkencore për shërimin e sëmundjeve me Kur'an.

                                                                                                     http:// islamgjakova.net

Vitet e fundit mbi 40. 000 belgë konvertohen në fenë Islame
       Kështu titullohet artikulli në gazetën belge “Lose war”, duke vazhduar se Briseli është qytet me përqindjen më të 
madhe të popullatës e cila vitet e fundit janë konvertuar në islam, në krahasim me qytetet tjera Evropiane.
Gazeta më tej thekson, se numri i shtetasve belg është 10 milion, prej të cilëve 450.000 janë mysliman, çka do të thotë nëse 
me këtë tempo belgët vazhdojnë ta pranojnë islamin, në vitin 2012 ky numër shume lehtë mund të ngritët në gjysmë milion.
Sipas kësaj gazete shkaku kryesor i animit kah feja islame është se në islam mes Zotit dhe njeriut nuk ka ndërmjetësues, dhe 
pastërtia e jetës morale gjë për të cilën vuan bota perëndimore dhe Evropiane.
Për shkak të numrit mjaft të madh të belgëve të konvertuar, e djathta radikale përmes mediumeve të ndryshme filloi fushatë 
të ashpër kundër islamit, duke sulmuar normat dhe vlerat islame.
Por, në anën tjetër qeveria belge u ka ofruar bashkëpunim të papritur të gjithë belgëve të konvertuar në islam, duke u ofruar 
leje zyrtare për formimin e kolegjiumit të vakëfeve islame, në krye të cilët do të jetë Jasin Bejan, i cili para disa viteve 
përqafoi islamin.                                                                                                                               http:// islamgjakova.net
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Me nje titull shume provokues se Shqiperia nuk 
eshte vend tipik musliman. gazeta shekulli e 
dates 18 maj 2007. zinte faqen kryesore te saj me 
nje interviste te peshkopit grek. qe ka uzurpuar 
kishen ortodokse shqiptare. dhene stacionit 
thellesisht antimusliman Dojce Vele. ku ai hedh 
ide dhe jep mendime te cilat nje njeri normal i 
merr si te paverteta. Por. duket se zoterise nuk i 
interesojne shume ato qe e lexojne dhe e 
ndigjojne. por i intereson ato qe ai kerkon te 
percjelle ne publikun 
mediatik Duke u perpjekur 
te fshehe ardhjen e tij ne 
Shqiperi. e cila u mbeshtet 
mga nje  prapavi je  e  
fuqishme greke. ai ben te 
pamunderen te arsyetoje 
qendrimin e metejshem ne 
Shqiperi. duke deklaruar 
permes intervistes se ate e 
paskan thirrur shqiptaret 
o r t o d o k s e .  s i k u r  n e  
Shqiperi te kishte nje qeveri 
o r t o d o k s e .  k u  k i s h a  
ortodokse e shtron dhe e 
servir dreken vete. duke 
harruar me qellim te tregoje 
se ate e kane sjelle dhe e 
kane mbajtur muslimane te 
tille si; Ramis Alia dhe Sali 
Berisha te cilet drejtonin 
dhe drejtojne politiken 
shqiptare. Ne intervisten e 
tij. peshkopi grek. i nxerr 
shpejt kthetrat e tij kunder 
muslimaneve duke. u 
k u j t u a r  p o l i t k a n e v e  
muslimane dhe me gjere se 
ato nuk kane te drejte te 
merren me punet e tij dhe te kishes greke. sikur 
kjo kishe te nonte ne ajer dhe jo ne token 
shqiptare. ku pergjegjesia eshte e te gjithe 
shqiptare te cilet duhet te percjellin te gjitha 
ngjarjet dh aktivitetet qe behen ne atdheun e 
tyre.Nje pjese e konsiderueshme e kesaj 
interviteje kishte ne qender perpjekjet qe bente 
Janullatosi per te krijuar bindjen se ate e donin 
ne Shqiperi jo vetem ortodoksit. por te gjithe 
shqiptaret duke. na kujtuar deshtimin e 
kushtetutes se vitit 1994 qe parashikonte 
largimin e peshkopit grek nga Shqiperia duke 
harruar te pranoje se ato ishin votime politike 
dhe pak kujt i bnte ne mend ne ato vite per 
peshkopin grek. qe po ngulte. pas shpines se 
shqiptarve. piketat per qendrim te perhershem 
ne Shqiperi. Peshkopi. nese do te testoje sa e 
duan ortodoksit dhe te gjithe shqiptaret le te 
kerkoje nje referendum per qendrimin e tij ne 
Shqiperi. Si paradhenje po i kujtojme ndeshjen 
Shqiperi- Greqi. ku u manifestua publikish 
'Dashuria e madhe' e shqiptarve per greket dhe 
Greqine. Jemi te sigurte se peshkopi grek nuk do 
te kishte nevoje per nje test tjeter dashurie nga 
shqiptaret. i pyetur per prifterinj greke. qe kane 
mbushur kishat ortodokse. ku primadone eshte 
ai vete. peshkopi sulmon KMSH duke deklaruar 
se aty ka me mijra arabe. nje genjeshter qe as ai 
se beson. sepse. po te kishte se paku nje hoxhe 
arab jemi te bindur se ne cast do te ishte rritur 
numuri i gazetave ne Shqiperi dhe ato ekzistuset 
do te kishin tashme nje tirazh record. duke 
treguar se terroristet zbarkuan ne Shqiperi dhe 
per pasoje do te kishin nj rast te mire t. u. benin 
muslimaneve shqiptare nje Nate te Shen 

 MUSLIMANET SHQIPTAR PENALIZOHEN NGA PESHKOPI JANULLATOS
Bartolmeut.E verteta eshte se po behen dy ekada 
dhe Kisha Ortodokse Shqiptare nuk po pergadit 
nje prif shqiptar. qe te kaloje ne pension 
peshkopin grek. e cila. me kete paaftes te saj. na 
bind se ajo eshte vasale e kishes greke qe. per te 
vepruar ne dem te interesave te ortodokse 
shqiptar. ka instaluar ne maje te saj peshkopin 
grek. qe thuhet se nuk ben vetem punet e fese ne 
Shqiperi. por mund te jete angazhuar ne ate qe ne 
po e quajme shumepunesim e qe i siguroi edhe 

titullin qytetare nderi i Tiranes. te cilin. per 
garniture. Edi Rama ua dha edhe drejtuesve 
katolike dhe muslimane Per Janullatosin. 
shqiptaret duhet ta falenderojne peshkopin grek 
se ai ka bere sacrifice te madhe per te punuar per 
Shqiperine Per kete.ai na kujton Terezen e 
Kalkutes. qe paska lene Ballkanin e bukur per te 
shkuar ne Indi qe te ndihmoje te varfrit. dhe ai 
per analogji paska lene rehatine personale dhe 
Greqine e bukur per te ndihmuar dhe shpetuar 
shqiptaret duke pohuar pa dashje se edhe ai eshte 
nje misionar i religjonit te tij fetar si eshte edhe 
Tereza e Kalkutes. nje misionaree religjonit te 
cilit i takon..Peshkopi grek tashti eshte bere edhe 
nje figure e rrezikshme ne jeten politike te 
Shqiperise. sepse deshron dhe planifikon qe. ne 
udheheqjen e vendit. te vije nje brez i ri 
politikanesh te tipit Kokedhima. qe vendosin 
dhe rrezojne kryeministrat shqiptare. sipas 
prapavijes qe i mbeshtet. duke na bindur se 
politka shqiptare sot eshte e nje vasaliteti te 
kalbrit te rende. kunder te ciles militojne figura 
te rrezikshme si peshkopi Janullatos. Duke e 
hequr vehten si Zeusi ne njohjen e religjoneve 
fetare ne Shqiperi ai. deklaron ne interviten e tij 
se Shqiperia nuk eshte nje komb tipik musliman. 
por eshte nje shtet multietnik. duke harruar se 
shteti shqiptar eshte shteti i vetem homogjen ne 
Ballkan.  ku minori tetet  jane dukuri  
mikroskopike. por qe politka greke. me 
poshkopin grek ne SHqiperi sajojne shifra 
fiktive per keto minoritete. Vete Greqia. zoteri 
peshkop. eshte modeli i nje shteti multietnik. ku 
minoritetet nuk njihen dhe nuk respektohen Per 
ne eshte e paqarte perse poshkopi nuk eshte i 

bindur se kombi shqiptar. me shumice popullsi 
muslimane nuk eshte komb musliman shumuce 
Ai.duhet te lexoje akademikun Rexhep Qosja 
per te njohur te verteten e identitetit te 
muslimaneve shqiptar..Janullatusi. deklaron se 
identiteti i shqiptarve nuk duhet te jete i 
ndryeshem nga ai i fqinjeve. sepse SHqiperia 
nuk eshte Arabi. por eshte Ballkan. Shume rralle 
jane ndegjuar thirrje kaq te hapura drejtuar 
muslimaneve per t. u konvertuar ne te krishtere 

Janullatusi dhe te tjere 
qe jane ne krah te tij. ose 
pas tij u ntereson te 
kultivojne percarje tek 
muslimanet shqiptare. 
d u k e  i  n d a r e  n e  
muslimane arabe dhe 
evropjane. duke harruar 
se  mus l imane t  ne  
Shqiperi. si ne te gjithe 
boten. kane te njejtin 
profet dhe te njejtin 
Kuran dhe si rrjellore 
a t o  n u k  m u n d  t e  
parcelizohen Thirrja per 
t e  k o n v e r t u a r .  
m u s l i m a n e t  n e  t e  
krishtere nga peshkopi 
grek. ne intervisten 
dhene Dojce Veles. 
eshte misioni kryesor i 
ketij peshkopi te huaj. 
misionon qe pa tjeter ia 
kane ngarkuar qendra 
n d e r k o m b e t a r e  
antiislame. qe jane me 
lart se Janullatus igrek. i 
pyetur per perqindjet 
fetare ne Shqiperi ai do 

te perifrazoje nje thenie te Enver Hoxhes ne nje 
komunikim me Stalinin. te cilit i raraportonte se 
ka 30 perqind ortodoks ne Shqiperi. ne nje kohe 
qe udheheqesi shqiptar i atyre viteve me kete 
shifer u referohej te kishtereve ku perfshihen 
edhe katoliket
Me nje srategji te re. qe shpalos ne kete 
interviste. peshkopi grek sulmon tolerancen 
fetare. si nje dukuri qe tashme e quan te 
kapercuer dhe arrogante duke hedhur mbi 
tavoline nje karte te re. qe eshte bashkepunimi ne 
mes te reigjoneve fetare. qe te hyje keshtu ujku 
ne vathe te muslimaneve dhe kur te dalin nga 
vatha te kene mbetur muslimane ne vathe sa te 
numurohen me gishta i trimeruar. nga se ndien se 
eshte i fuqishem per te mashtruar. peshkpi grek 
betohet s ky bashkepunim ka shpetuar Bosnjen 
nga genocidi duke harruar te flase per 
pjesemarrjen direkt te kishes ortodokse serbe ne 
krimet kunder muslimaneve dhe prezencen 
fizike te prifterinjve ortodokse ne pushkatimet e 
civileve boshnjake.Boshnjaket e mjere nuk i 
shpetoi nga genocidi as tolranca ekstreme fetare. 
as bashkepunimi fetar. por e pane vehten ne 
tehun e thikes se kishes ortodokse serbe qe eshte 
simoter e kishes ortodokse greke. ku ka koken 
edhe Janullatusi. Opsioni i vetem per 
muslimanet eshte qe mos te bien ne kurthen e 
peshkopit grek dhe te atyre qe jane pas tij dhe te 
jene te bashkuar. qe te deshtojne planet e ketij 
oeshkopi te huaj qe kembet i ka ne Shqiperi dhe 
koken e ka ne GREQI

 Selim Gokaj Shkoder. me 20.5. 2007
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 ...Kane percjellur dhe vazhdojne te percjellin me shume 
shqetesim menyren si KMSHpo administron pronat e 
vakufit te cilet kane rendesi jetike per te gjithe muslimanet 
ne SHQIPERI. Me keqardhje ne kemi konstatuar nje 
paaftesi dhe nje perkushtim dificitar ne punen qe kane 
kryer drejtuesit e zyres se vakufit prane KMSHdhe 
veprime te rrezikshme nga persona mrenda ketij komiteti 
te cilet kane te drejten e vendim marrjes. Klane dhe 
persona te vecante kane bere vazhdimisht perpjekje per te 
interpretuar statusin e KMSH per te krijuar hapesira qe do 
t, u krijonte mundesi qe ato te vepronin me pronat e 
vakufit, sikur te ishin prona qe ua kishte lene dikush atyre 
si trashigim Duke vepruar ne kete menyre, ato bene 
presion mbi myftinite e rretheve qe edhe ato te tjetersojne 
pronat e vakufit ne te njejten linje me KMSH duke 
rrezatuar keshtu shume rrezikshem nje veprim qe asfikson 
perfundimisht aktivitetin fetar musliman ne Shqiperi. Aty, 
ku KMSHperballoi rezistence per ruajtjen e pronave, u 
veprua me grusht te hekurt si ne rastin e Bshkim 
Bajraktarit qe u shkarkua nga detyra, veprim qe u pasua 
nga nje diskriminim i eger qe perfundoi me emrimin e tij 
ne nje mikro xhami jashte qytetit. Pasi KMSHi lau hasapet 

SHOQATA BAMIRESE SHKODER, SHOQATA E INTELEKTUALENE SHQIPTAR KULTURA ISLAME DEGA 
SHKODER, FORUMI MUSLIMAN SHQIPTAR DEGA SHKODER DHE KLUBI KULTUROR DRITA... 

DEKLARATE 

me rebelin Bjraktari ato u trimeruan dhe filluan t, I hedhin 
ne treg pronat e muslimaneve sikur t, I kishin te babes. 
Rasti i fundit ishte shitja e nje siperfaqeje shume te madhe 
truadhi nje bisnesmeni me nje cmim shume qesharak ne 
krahasim me ate te tregut,. duke demtuar keshtu shume 
rende interesat e muslimaneve ne te gjithe Shqiperine, gje 
qe solli ne indinjate te papare ne rrallet e tyre. Ne kete 
indinjate perfshihet edhe greva e urise qe po bejne 
besimtaret e xhematit te xhamise se Tabakeve, te cilet 
kane vendosur te vetsakrifikohen per te mrojtur pronat e 
vakufit. veprim ky ne antiteze me ato qe po i tkurrin 
pronat e muslimaneve duke i cuar shume shpejt drej 
zhdukjes, sepse sot eshte thuajse e pamundur qe dikush te 
dhuroje toke dhe troje per vakufin. Ne, si shoqata qe po 
prononcohemi, sot mbeshtesim pa rezerva greven e urise 
te vellezerve tane muslimane te xhamise se tabakeve dhe 
te xhemateve te tjera te xhamive te Tiranes, te cilet me 
peticionet e tyre, kane kerkuar anullimin e kesaj 
kontratoje te turpshme qe u sjell aq dem muslimaneve ne 
te gjithe ShqiperineAjo qe eshte e rendesishme ne 
deklaraten tone, eshte se ne kerkojme ne menyre te prere 
qe ato klane dhe ato persona qe jane perfshire ne keto 

afera te rrezikshme per fatin e pronave te muslimaneve, te 
vihen para pergjegjesise ligjore dhe fetare, ku pjesen e 
luanit ne kete pergjegjesi ta kene ato qe drejtojne 
administrimin e pronave te vakufit dhe vecanarisht ato qe 
vendosin firmen vendimtare qe i hap rruge ketij 
batakcilleku. Shoqatat muslimane i kujtojne sot KMSH se 
pas kesaj deklarate, ato do te pershkallzojne shume ashper 
qendrimin e tyre kunder atyre, qe duke abuzuar me 
karriken ku jane ulur, po i neperkembin interesat e 
muslimaneve duke luajtur si gjithmone rolin e grevthyesit 
kunder besimtarve muslimane ne ShqiperiDuke 
perfunduar kete deklarate, shoqatat muslimane te 
SHkodres kerkojne anullimin e kontrates se shitjes se 
truallit prane bustit te Azem Hajdarit qe ka realizuar ditet e 
fundit KMSH. SHOQATA BAMIRESE ISLAME 
SHKODER SHOQATA E INTELEKTUALEVE 
SHQIPTAR KULTURA ISLAME DEGA SHKODER. 
FORUMI MUSLIMAN SHQIPTAR DEGA SHKODER 
KLUBI KULTUROR DRITA SHKODER SHKODER 
ME, 5 MAJ 2007 

Z. Elvis. Keto dite ju se bashku me xhematin e 
xhamise se Tabakeve, ku edhe jeni imam i saj 
keni hyre ne nje greve urie ne shenje proteste per 
shitjen e pronave te vakufit qe po ben KMSH. 
Menduam te bejme kete interviste me ju per te 
sqaruar vete ju motimet e ketij veprimi kaq te 
ashper protestues ndaj KMSH. 

Pyetje; Cili eshte qellimi qe ju dhe xhemati i 
xhamise ku ju jeni imam vendoset qe te hyni ne 
greve urie?
Pergjigje:Se pari me lejoni qe te falenderojme 
gazeten e pavarur “Besimtari” e cila e quajti te 
drejte te trajtonte problemin e greves se urise se 
xhematit te xhamise se Tabakeve dhe me kete 
rast i urojme suksese ne misionin e saj ne dobi te 
trajtimit te problemeve islame ne Shqiperi dhe 
me gjere e cila duke qene e pavarur ka mundesi 
te pakufizuara per ta paraqitur kete realitet. Ne 
lidhje me pyetjen tuaj une po ju them se ka dy 
arsye perse ne kemi bere nje veprim te tille. 
Se pari eshte e ndaluafetarisht qe nje prone e 
Vakufit te shitet aq me teper nga KMSH i cili 

eshte i obliguar qe te ruaj dhe te mos tjetersoje 
keto prona
Se dyti ne me kete akt denoncojme ne menyre 
publike menyren si u realizua kjo shitje sepse 
cmimet jane qesharake ne krahasim me ato te 
tregut dhe na bene te dyshojme per veprime jo te 
ndershme nga ato qe jane angazhuar direkt ne 
kete akt-shitjeje. 
Pyetje:A keni mbeshtetje nga xhematet e 
xhamive te tjera te Tiranes apo greva e juaj eshte 
e lokalizuar vetem ne xhamine e Tabakeve?
Pergjigje:Pyetja juaj eshte shume e drejte por 
une po ju them ju se permes peticioneve qe jane 
marre ne xhamite e Tiranes mbeshtetesit e kesaj 
greve jane me mijera per arsyen e thjeshte se 
pronat jane te te gjitha muslimane. 
Pyetje:Mendojme qe te marrim opinionin tuaj 
ne se keni mbeshtetje edhe nga qytetaret e tjere 
te Tiranes qe nuk jane pjese e xhematit te 
xhamive
Pergjigje; Ju ndoshta edhe mund te habiteni por 
nje mbeshtetje e tille eshte reale sepse tashme 
opinioni i gjere publik eshte tashme i njohur me 
veprimet e dyshimta qe jane bere nga ky 
institucion qe duhet te jete ne fakt shembull 
ndeshmerie dhe korrektese ne veprime te tilla. 
Pyetje:Sa eshte shkalla e sigurise tek greva e 
urise dhe tek grevistet per te fituar betejen me 
KMSH per problemin e pronave te vakufit?
Pergjigje:Rendesi ka qe besimtaret te jene te 
gatshem te bejne sakrifica per te mbrojtur pronat 
e vakufit dhe ato ne keto qendrime duhet te 
mbeshteten tek Allahu, sepse suksesi dhe 
humbja jane ne doren e TIJ dhe varen prej TIJ. 
Pyetje:Kush e ka pjesen e luanit ne KMSH per 
kete veprim antiislam dhe antistatuor?
Pergjigje:Mendojme se pergjegjesia me e 
madhe bie mbi ato qe e kane firmosur kete 
aktshtjeje dhe ne vecanti tek ato qe drejtojne ne 
KMSH zyren qe merret me administrimin e 
pronave te vakufit, zyres ekonomike dhe ne 
vecanti myftiu i Tiranes nje njeri i paafte dhe 
antistatuor sic eshte Shaban Saliu. 
Pyetje:A do te ishte e nevojshme qe ne KMSH te 
behej nje reforme qe tu thuhej ndal ketyre 
veprmeve abuzive dhe nje fryme e vertete 

islame te karakterizonte KMSH?
Pergjigje:Ngjarjet e fundit dhe shume ngjarje 
dhe veprime te tjera te KMSH-se e kane zbehur 
shume imazhin e ketij institucioni qe perfaqeson 
shumicen e popullsise shqiptare duke i bere dem 
kesaj shumice dhe duke i demtuar rende imazhin 
esaj. Prandaj eshte me shume se e nevojshme nje 
reforme ne KMSH qe te marrin fund veprime 
dhe praktika te tilla qe demtojne interesat e 
muslimaneve ne Shqiperi. 
Pyetje:Cila eshte arsyeja qe KMSH po luan sot 
rolin e grevethesit duke demtuar imazhin e tij 
dhe interesat e muslimaneve shqiptar?
Pergjigje:Duket se ne KMSH statutin e sjellin si 
flugun nga te fryje era e interesave personale ose 
e interesave te klaneve te caktuara te cilat jane ne 
nje piste diametralisht te kundert me interesat e 
muslimaneve. Duke i trajtuar rastet si te vecanta 
KMSH vete flet dhe vete vulos. 
Pyetje:A keni nje afat kohor kur do ta qyani te 
mbyllur greven qe po vazhdoni?
Pergjigje:Ne mendojme qe greva do te 
nderpritet kur ne te kemi arritur te realizojme 
qellimin tone qe eshte anullimi i kontrates per 
shitjen e truallit prane monumentit te Azem 
Hajdarit dhe deri ate dite ne do te shfrytezojme 
edhe hapesira te tjera demokratike si grevat 
lokale ne Tirane dhe greva kombetare duke 
sensibilizuar besmtaret muslimane ne te gjithe 
Shqiperine. 
Z. Elvis ne ju falenderojme shume per 
intervisten dhe per urimin qe na bete per fillimin 
e botimit te gazetes “Besimtari” dhe ne nga ana 
tjeter urojme qe problemi per te cilin ju keni hyre 
ne greve urie te marre zgjidhje mbrenda 
parametrave te fese islame dhe te interesave te 
muslimaneve. 
Ju faleminderit!
Z. Elvis Naci:Ne emrin tim personal dhe ne 
emrin e xhematit te xhamise se Tabakeve ju 
falenderojme ju dhe gazeten “Besimtari” per 
angazhimin tuaj per problemet qe kane lidhje 
me interesat e fese islame dhe te besimtarve 
muslimane ne Shqiperi dhe me gjere. Ju 
faleminderit!
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Fanatiket shqiptare te versionit me te 
shemtuar 'falacian' te islamofobise pas 
botimit te pamfletit te Orianes 'Mllef e 
Krenari' zune te ferkonin duart me nje 
gezim te papermbajtur dhe te kercenonin 
se per hakmarrje ndaj akteve terroriste te 
11 shtatorit 2001 ne Nju Jork e ne 
Uashington, vete presidenti SHBA, 
Xhorxh W. Bush, do te vihej ne krye te 
kryqezates me te madhe ne histori per 
shkaterrimin e islamizmit ne te gjithe 
boten. Ata i varen turinjte me pakenaqesi 
kur President i Amerikes i shqiptoi fjalet e 
mesiperme ne nentor te vitit 2003, gjate 
nje fjalimi perpara 'Fondacionit 
Kombetar per Demokraci'
Disa nga fanatiket e islamofobise ne 
Shqiperi e humben aq shume arsyen sa 
filluan te cirreshin : ja cna bene 
myslimanet qe nuk kthehen ne te 
krishtere, tani Presidenti amerikan po e 
quan Shqiperine vend islamik(!). Kete 
marrezi e perseriten edhe ata qe ne shkurt 
te vitit 2006 mbeten te shushatur kur 
degjuan qe ministri i jashtem i Spanjes e 
quajti Shqiperine vend ku 80% e 
Shqiperise eshte myslimane. 
Tani kercenimi islamik eshte mitizar edhe 
me shume dhe po paraqitet s i vetmi 
rrezik me te cilin duhet te perballet bota, 
duke perdorur te gjitha mjetet, perfshire 
ketu edhe perdorimin e armeve 
berthamore. Studiuesi islamofob 
amerkan, Sem Harris, e quan 'Islamin 
radikal' edhe me te keq dhe me te 
rrezikshem se vete terrorizmin dhe 
keshillon: 'E vetmja gje qe ka gjasa te 
siguroje mbijetesen tone mund te jete qe 
ne  te  j ap im te  pare t  godi t jen  
berthamore…. do te kete nje numer te 

madh viktimash qe nuk e merr dot me 
mend, dhjetra milion te pafajshem, por 
kjo mund te jete e vetmja menyre veprimi 
kur kemi parasysh se cfare besojne 
myslimanet'. Harris eshte nje nga ato qe 
mendojne se tashme ka filluar lufta e 4 
Boterore (e Treta quhet Lufta e Ftohte) 
dhe permend edhe nje baskmendimtar 
tjeter, Kohen, qe qenka shprehur se: 
'Armiku ne kete lufte nuk eshte 
terrorizmi, por Islami militant'
' M e  2 0  s h t a t o r  2 0 0 1 ,  d y z e t  
neokonservatore i derguan nje leter te 
hapur Bushit qe ta rrezonte Sadamin dhe 
te shkateronte Hezbollahun, duke shtuar 
si mase plotesuese qe ai te mesynte edhe 
Sirine dhe Iranin ne qofte se ato nuk i 
shkepusin marrdheniet me Hezbollahun. 
Nje lob i tille ishte pjese e rrjedhes ne 
Uashington dhe nuk do ti jepnim rendesi 
ne qofte se Xhorxh Bush nuk do ti kishte 
kushtuar vemendje. Termi qe u perdor per 
misionin qe i propozohej Bushit ishte 
shkaterrim krijues. Komentatore serioze 
si Norman Podorec kerkonin fitoren ne 
luften e 4 boterore kunder islamit 
militant. Ata me me pak seriozitet, por jo 
me ndikim me te vogel, si Ricard Perle, 
mendonin se nuk do te ishte ide e keqe te 
pushtohej Meka bashke me fushat 
naftembajtese, sa per te provuar se kesh i 
kishte muskujt me te forte'. 
Keto i ka shkruar gazetari dhe botuesi 
idian myslimanM. J Akbar, ish-depute ne 
parlamentin e Indise. Norman Podorec 
eshte nje nga figurat e rendesishme te 
lobit sionist ne SHBA. 
Si Harris, Koheni, Podoreci, Pajpsi, Perli 
mendojne shume politikane, intelektuale, 
klerike e njerez te tjere ne bote, 
pavaresisht se nuk e thone troc. Si Harris, 
Pajpsi e Koheni, Perli kemi edhe ne 
Shqiperi e midis Shqiptareve:Ismail 
Kadarene, Pirro Mishen, Maks Velon, 
Skender Shkupin, Fahri Balliun, Kastriot 
Myftarajn e plot katolikocentriste 
janullatiste etj
Sapo vune re qe sistemi komunist ne 
Europen Lindore po shkonte drejt 
shembjes se pashmangshme strateget 
politike, perpunuesit e psikologjise 
publike dhe shpelaresit e trurit te jerezve 
ne Perendim iu vune punes te gjenin 
armikun e ri per t'i mbajtur ngritur 
tensionet ne bote. Me 11 mars 1990 ne 
gazeten e madhe 'Nju Jork Tajms' 
shkruhej: 'Tani qe e vume ne gjume 
komunizmin duhet te shpikim nje rerzik 
tjeter te tmerrshem. '. Ndersa studiuesi 

Stjuart Sim ne vitin 2004 verente 
se:'Fondamentalizmi ka zevendesuar 
gogolin e komunizmit per te trembur 
ndergjegjen perendimore'. 
Ne vitin 1996 Fred Hollidei i qartesonte 
dhe i paralajmeronte njerezit:Mbasi mori 
fund Lufta e Ftohte duket se rivalitete te 
tjera do ta zevendesojne ate dhe njeri prej 
tyre eshte ai midis Islamit dhe 
Perendimit'. Kur Hollidei shprehej keshtu 
ishte ende heret per te perceptuar dhe 
kuptuar ne permasa te plota rrjedhojat e 
tezes se Samuel Hantingtonit mbi 
perplasjen e qyteeterimeve te paraqitur ne 
vitin 1993. Ne vitin 1996 mids 
Perendimit dhe Isalmit shihej ende ne 
kuader te atij ballafaqimi te meparshem 
midis Perendimit dhe Lindjes, ose si nje 
aspekt i ballafaqimit te Perendimit me te 
gjithe. Duhej te ka;lonin edhe pese vjete 
te tjere per te degjuar thirrjen 'Te 
bashkohemi te gjithe kunder rrezikut 
islamik' qe u leshua menjehere pas 
ngjarjeve tragjike qe sollen aktet 
terroriste me 11 shtator 2001 kunder 
Kullave Binjake te Qendres Boterore Te 
Tregtise ne Nju Jork dhe Pentagonit afer 
Uashin toni t .  Qysh  nga  a i  ras t  
terminologjia 'te zhdukim rrezikun 
islamik'eshte perdorur si nje formuke e 
shenjte dhe e padiskutueshme ne 
Perendim dhe mbeshtetesit e politikes se 
SHBA kudo ne bote. Kjo formule eshte 
keqperdorur per te rritur shkallen e 
islamofobise qe ka infektuar keq edhe 
shume shqiptare dhe qe pergatit kushte 
per zhvillime te rrezikshme per 
Shqiperine. 

 Marre nga libri
 “Perballjet me Islamofobine” 

Me autor Abdi Baleten
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