
Në vitin 1514, sulltan Seli-
mi mori Jerusalemin dhe 
zonën përreth tĳ dhe kë-
shtu nisën 400 vitet e qe-
verisjes osmane në Palesti-

në. Sikurse edhe në hapesirat e tjera te Pere-
ndorise Osmane, kjo periudhë do t’i krĳonte 
mundësinë Palestinës që të gëzonte paqe, 
stabilitet dhe të njihte bashkëjetesën har-
monike të besimeve të ndryshme.Toleranca 
Islame vazhdoi në Perandorinë Osmane. 
Kisha, sinagoga dhe xhamia bashkëjetuan 
në paqe.Perandoria Osmane administrohej 
nën atë që njihej si “sistemi i kombit (mile-
tit)”, ku tipari themelor i saj ishte që popujt 
lejoheshin të jetonin sipas besimeve të tyre 
edhe sipas sistemeve të veta ligjore. Të krish-
terët dhe çifutët, të përshkruar si ‘Ithtarë të 
Librit’ në Kuran, gjetën tolerancë, siguri 
e liri në Perendorine  Osmane.Arsyeja më 
e rëndësishme për këtë ishte qe, megjithëse 
Perandoria Osmane ishte një shtet Islamik 
e qeverisur nga myslimanët, ajo nuk dëshi-
ronte t’i detyronte qytetarët e saj me forcë 
që të pranonin Islamin. Përkundrazi, shteti 
osman synonte të ofronte paqe e siguri për 
jomyslimanët dhe t’i qeveriste ata në një më-
nyrë të tillë që ata të ndjeheshin të kënaqur 
me qeverisjen dhe drejtësinë Islamike.Shtete 
të tjera të mëdha të asaj kohe kishin mënyra 
qeverisjeje shumë të ashpra, shtypëse e jo-
tolerante. Mbretëria e Spanjës nuk mund të 
toleronte ekzistencën e myslimanëve dhe të 
çifutëve në gadishullin spanjoll dhe ushtroi 
një dhunë të jashtëzakonshme ndaj këtyre 
dy bashkësive. Në shumë vende të tjera ev-
ropiane, çifutët ishin të shtypur vetëm për 
shkak se ishin çifutë (për shembull, ata u 
burgosën nëpër geto) dhe u bënë shpesh vik-
tima të masakrave masive (pogromeve). Të 
krishterët nuk arrinin të shkonin mirë as me 
njëri-tjetrin.: Luftërat mes protestantëve dhe 
katolikëve në shekujt XVI dhe XVII e shndë-
rruan Evropën në një pellg  gjaku. Lufta 30 
vjeçare mes viteve 1618 dhe 1648 ishte paso-
jë e mosmarrëveshjeve katolike-protestante. 
Si rezultat i kësaj lufte, Evropa Qendrore 
u shndërrua në fushëbeteje dhe vetëm në 
Gjermani, u vra një e treta e popullsisë 15 
milionëshe.Në kushte të tilla, është e vërtet e 
rëndësishme e pamohueshme se qeverisja os-
mane ishte tejet njerëzore. Shumë historianë 
dhe analiste politikë kanë tërhequr vëmend-
jen te ky fakt. Një nga ata është eksperti i 
njohur i çështjeve të Lindjes së Mesme në 
Universitetin Kolumbian, Eduard Said. Ai 
e ka prejardhjen nga një familje e krishterë 
prej Jerusalemi dhe merret me punë kërki-
more në universitetet amerikane. Në një 
intervistë për gazetën izraelite “Ha’aretz” 
ai rekomandoi “sistemin kombëtar osman”, 
nëse do të ndërtohet një paqe e qëndrueshme 
në Lindjen e Mesme. Ajo çfarë ai tha është 
se një pakicë çifute mund të mbĳetojë në të 

njëjtën mënyrë që kanë mbĳetuar në botën 
arabe të gjitha pakicat e tjera nën Perandori-
në Osmane, me sistemin e miletit sepse  kjo 
funksionoi  shume mirë. Ajo që kishin ata 
atëherë duket shumë më njerëzore nga kjo që 
kemi tani. (6)Arsyeja themelore për vend-
osjen e qeverisjes tejet tolerante, të drejtë 
dhe humane ne Perandorisë Osmane dhe 
të shteteve tjera myslimane është se qeveri 
te tilla udhëhiqeshin dhe udhehiqen sipas 
Kuranit. Arsyeja për beshtetjen e drejtësisë 
dhe të qytetërimit nga ana e Omerit, Sala-
hudinit, sulltanëve osmane si dhe të shumë 
sundimtarëve te tjere mysliman (e që sot kjo 
pranohet edhe nga bota perëndimore), ishte 
besimi i tyre i plotë  tek urdherat e Zotit të 
shpallur në Kuran. Këto janë urdhrave të 
cilat e ndërtuan bazën e pikëpamjes Islami-
ke të qeverisjes:Allahu ju urdhëron që t’u 
jepni amanetin të zotëve të tyre dhe kur të 
gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me të drejtë 
mes njerëzve. Sa e mirë është kjo punë që ju 
këshillon. Allahu dëgjon dhe sheh si vepro-
ni.(Surja Nisa : 58)O ju që besuat, vazhdi-
misht të jeni dëshmues të drejtë për hir të 
Allahut edhe nëse është kundër (interesit) 
vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër 
të afërmeve, le të jetë ai (për të cilin dësh-
mohet) pasanik ose varfanjak, pse Allahu di 
më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e 
t’i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni 
ose tërhiqeni, Allahu plotësisht di çka puno-

ni. (Surja Nisa: 135)Allahu nuk ju ndalon 
të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që 
nuk ju luftuan për shkak të fesë, e as nuk ju 
dëbuan prej shtëpive tuaja; Allahu i do ata 
që mbajnë drejtësinë. (Surja Mumtehinet: 
8)Është një frazë në politike që thotë: ‘push-
teti korruptohet, ndërsa pushteti i përkryer 
korruptohet plotësisht’’ Modeli i vetëm i 
njerëzimit ku ‘ligji i korrupsionit’ nuk zen 
vend është i fese islame, sepse jane musli-
manet ata qe i besuan me sinqeritet llahut 
xh.sh.dhe pa frike e perqafuan fene islame. 
Tek muslimanet nuk u percaktuan normat 
morale nga shoqeria e pushteti.. Në Kuran, 
Allahu xh.sh.,  Profetin David e solli si një 
shembull të këtĳ sundimtari ideal, me më-
nyrën se si ai qeverisi edhe me ata të cilët e 
vunë në sprovë autoritetin e tĳ  dhe në anën 
tjetër, mënyrën se si ai kërkoi falje nga Zoti 
me përulje të plotë. (Sure Sad: 24)Fakti se 
historia e Islamit është plot drejtësi, mëshirë, 
thjeshtësi (përulje) dhe qeverisës të pjekur, 
buron nga ky moral të cilin Zoti ia mëson 
myslimanëve në Kuran. Meqenëse një udhë-
heqës mysliman ia ka frikën Zotit, mundë-
sia që ai të korruptohet, të jetë kryelartë, apo 
mizor, nuk mund te ekzistoje. Natyrisht, 
udhëheqës që korruptohen dhe largohen nga 
morali Islamik paraqiten në historinë e isla-
mit, mirëpo numri dhe ndikimi i tyre është 
shumë i vogël.Historia tregon se Islami ësh-
të i vetmi sistem besimi që mund të sigurojë 

një qeverisje të drejtë, tolerante dhe të më-
shirshme në Lindjen e Mesme. Pax Ottoma-
na që përfundoi me tërheqjen e Perandorisë 
Osmane nga rajoni, nuk është zëvendësuar 
ende. Pas osmanlinjve, Lindja e Mesme, së 
pari kaloi në duart e kolonialisteve Evropian 
dhe më pas u bë cak i politikave pushtuese 
dhe agresionit të Izraelit.Ekziston vetëm një 
arsye themelore për konfliktin e tanishëm në 
Lindjen e Mesme: fakti se palët nuk duan 
të bëjnë paqe. Ajo çfarë Izraeli duhet të bëjë 
është që të veproj në përputhje me rezolutën 
OKB-së 242 dhe të tërhiqet në kufijtë e para 
1967, dhe të njohë dhe garantoj të drejtat e 
popullit të Palestinës. Ajo që Palestina (dhe 
Arabët tjerë) duhej të bënin është që ti brak-
tisin synimin e tillë siç është “zbrazja e Iz-
raelit në det” dhe ta pranojnë bashkëjetesën 
me çifutët. Gjëja më e rëndësishme për të 
gjithë është që qëllimet e tyre mos ti ndotin 
me veprime barbare të terrorizimit të civile-
ve.Shkurt, në mënyrë që të sigurohet paqja 
në Lindje e Mesme, të dyja palët duhet të 
pajtohen të jenë të matura dhe tolerante dhe 
të bëjnë përpjekje të çiltra për të çlirohen nga 
racizmi çifutë (Zoinizmi) apo nga shoviniz-
mi Arab. Vizioni që nevojitet për këtë çështje 
është i fshehur në virtytet të cilat morali Is-
lam i ka bekuar në Lindjen e Mesme shekuj 
më parë.

Ervıs Isufaj
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Lidhjet historike ne 
mes popullit shqip-
tar dhe popujve 
arabe datojne qe ne 
lidhjet e hershme fe-

nikase- ilire dhe u fuqizuan gjate 
periudhes, kur keto popuj paten 
pushtues te njejte si ishte pere-
ndoria bizantine, ajo romake dhe 
perendoria e fuqishme turke. Ne 
perpjekje per te mbĳetuar, shqip-
taret dhe arabet luftuan per te fi-
tuar pavaresine e tyre , objektiv te 
cilin ata e arriten. Duhet te kujtoj-
me se nje grup i madh i  atyre qe 
ishin rilindasit tane me te njohur, 
e zhvilluan aktivitetin e tyre duke 
qendruar ne vendet arabe. Filip 
Shiroka,Vaso Pasha Thimi Mitko 
dhe shume rilindas te tjere, gje-
ten perkrahje nga popujt arabe 
te Egjiptit , Sirise, Libise, duke i 
sherbyer forcimit te lidhjeve te 
popullit shqiptar dhe te popujve 
arabe dhe duke u bere nje element 
i rendesishem per vazhdimesine e 
ketyre lidhjeve deri ne ditet tona. 
Gjate luftrave, qe popujt arabe 
bene kunder Perendorise Osmane 
per te fituar pavaresine, u dalluan 
komandante shqiptare qe i udhe-
hoqen arabet ne keto beteja me 
sukses.Te njohur jane Mehmet Ali 
Pasha,Rexhep Mati,Ibrahim Meh-
met Ali Pasha te cilet, ne ushtrite 
e tyre, paten edhe reparte te tera 
ushatrake me luftetare shqiptare.
Sidomos, figura e sundimtarit te 
Egjiptit, Mehmet Ali Pasha me 
djemte e tĳ, eshte nder momentet 
me kulmore te pranise shqipta-
re ne boten arabe.Ai sundoi ne-
Egjipt nga viti 1805 deri ne vitin 
1848, duke  e shtrire sundimin e 
tĳ deri ne Siri , Sudan dhe deri ne 
Arabine Saudite.Krahas rolit te 
madh per arritjet ne hapesiren, ku 
ai sundonte , Mehmet Ali Pasha 
dha nje kontribut te rendesishem 
edhe per pavaresine e Shqiperise . 
Duke u pasuar nga te bĳte dhe nga 
nipat e tĳ, ku i fundit ishte mbre-
ti Faruk, shqiptaret e drejtuan 
Egjiptin per 150 vjet. Eshte i njo-
hur edhe numuri i madh i librave 
qe jane shkruar nga historiane te 
huaj per kete figure mitike shqip-
tare te cilen historianet shqiptare 
duhet ta bejne edhe me te njohur 
me studimet e tyre.Prania e ma-
dhe e shqiptareve ne qytetet ara-
be solli edhe krĳimin e lagjeve 
shqiptare ne keto qytete. Per fat 
tekeq ,sot bashkepunim i shqip-
tareve me boten arabe nuk eshte 

ne ata nivele ku ishte ne ata vite, 
kur keto lidhje paten lulezuar ne 
mes te tyre.Nje politikan dhe mik 
i huaj i Shqiperise u ka dhene nje 
keshille me vlere pushtetareve te 
sotem shqiptare ,duke u kujtuar 
se per shqiptaret  shtepia e tyre 
eshte Evopa dhe se bashkepunimi 
me amerikanet eshte pozitiv per 
shqiptaret, por edhe vazhdimi i 
lidhjeve me popujt arabe eshte ne 
interes te popullit shqiptar.Te mos 
harrojme se shtetet evropjane dhe 
vete amerikanet kane lidhje te fu-
qishme tregtare me vendet arabe, 
pa harruar edhe lidhjet dhe bash-
kepunimin ne fusha te pafundme 
ne mes te tyre. Nafta arabe ver-
shon ne tregjet evropjane dhe ata 
amerikane teper lire, kurse Shqi-
peria nuk e ka nje privilegj te tille, 
por blen hidrokarbure me cmime 
te renda nga vendet evropjane.
Qendrimi politik i vendeve arabe 
ndaj Shqiperise ka qene gjithmo-
ne shume miqesor dhe historia 
nuk njeh asnje rast te vetem kur 
arabet i kane shkatuar shqipareve 
vuajtje dhe fatkeqesi.Zhurma, qe 
nuk mungon te duket ne media 
kunder ndonje arabi te dyshuar, 
eshte pjese e ndonje piste qe i in-
tereson qe arabet dhe shqiptaret 
te flasin per maredhenje historike 
dhe jo aktuale .I takon politikes 
shteterore shqiptare qe t’i forcoje 
lidhjet me vendet arabe, sepse kjo 
nuk e cenon perkatesine tone ev-
ropjane.Artistikisht nje shkrimtar 

arab shprehet se ne pranvere vĳe 
dallandyshet si lajmetare pranve-
re te cilat, pasi rrĳne ne Shqiperi 
disa muaj, ata largohen…, duke 
treguar me kete detaj se ne vend-
et arabe Shqiperia dhe shqiptaret 
jane te njohurdhe te respektuar 
historikisht. Miku i mire ne kohe 
te veshtira njihet .Dhe shqiptaret i 
njohen arabet ne vitet e tranzIcio-
nit, kur ndihma nga vendet ara-
be ishte e permasave te medha, 
duke i shtuar asaj edhe ndihmat 
financiara per mĳra jetime. Shte-
ti shqiptar duhet te punoje per 
bashkepunim, jo vetem me Pere-
ndimin dhe SHBA, por edhe me 
vendet e pasura arabe qe kane 
mundesi dhe deshire per te ndih-
muar popullin shqiptar.Vende te 
tilla jane Egjipti. Katari Emiratete 
Bashkuara arabe, te cilat i cituam 
si fillim, sepse te gjithe vendet 
arabe jane te gatshme te bashke-
punojne me Shqiperine.  Mardhe-
nĳet me vendet arabe jane te per-
caktuara nga barometri i politikes 
shqiptare te cilit kolona e zhivez 
i leviz pa nderprerje nga klima e 
politikes nderkombetare. Periu-
dha e mbretit Ahmet Zogu ishte 
koha, kur mardheniet me vendet 
arabe moren nje zhvillim te ma-
dhe, pse mbreterit egjiptiane ishin 
me origjine shqiptare si:Fuadi dhe 
Faruku.Ne vitin 1909, ne Egjipt, u 
hap shkolla e pare shqipe, e cila 
zhvilloi aktivitetin e saj 25 vjet. 
Kurse ne vitin 1921, Aleksander 

Xhuvani shkoi ne Egjipt ku mori 
informacione per Mehmet Ali Pa-
shen per te cilin botoi nje liber qe 
autori thote se duhet ta mbaje ne 
dore secili shqiptar.Sistemi komu-
nist beri perpjekje te ruaje lidhjet 
me vendet arabe, por duke e traj-
tuar kete lidhje ne spektrin poli-
tik,  sepse keto vende trajtohehin 
si vende qe luftojne kolonializmin 
Sot, bota arabe perfaqeson nje 
potencial te madh ekonomiko-
financiar dhe qeveria shqiptare 
duhet te bashkepunoje me kete 
potence politiko-ekonomike  me 
te cilen bashkepunojne edhe vend-
et me te fuqishme ekonomike te 
botes. Vizitat e zyrtareve te larte 
shteterore shqiptare ne vendet 
arabe si ajo e z.Lulzim Basha dhe 
z.Topalli jane shenja optimiste qe 
lidhjet ekonomike ne mes popu-
llit shqiptar dhe popujve arabe te 
njohin rritje si vazhdim i lidhjeve 
tradicionale te cilat i kane rezis-
tuar kohes.Populli shqiptar dhe 
popujt arabe jane paqesore dhe jo 
terroriste dhe per fat te keq jane 
keto popuj  qe sot paragjkohen per 
veprime dhe tipare qe nuk kane 
te bejne as me popullin shqiptar , 
as me popujt arabe.

Muhamer Vuci 

Sekretar i Pergjithshem i shoqa-
tes ’’Miqesia Shqiperi  – Vendet 
arabe’’

Lidhjet historike të popullit 
shqiptar me popujt arabë
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Siperfaqja e Repulikes 
Islamike te Iranit eshte 
1.64 milion km. katro-
re dhe ka nje popullsi  
71 milion banore, me 

tendence rritjeje 1.6%.Kryeqyteti 
eshte Teherani qe ka 13 milion ba-
nore, ku jane edhe qendrat krye-
sore administrative dhe fetare.
Perberja fetare eshte e tille: 98 % 
jane muslimane , kurse pjesa tje-
ter jane te krishtere dhe hebreje ne 
nje perqindje mikroskopike.Shke-
mbimet tregtare me boten jane 144 
miliard dollare, ku eksportet zene 
88 miliard dollare, ne nje kohe qe 
importet jane vetem 54 miliard do-
llare.

Republika Islamike e Iranit ka 
partnere te fuqishem tregtare, ku 
mund te rrallitet Kina, Japonia, 
Rusia, Turqia Gjermania , Anglia 
dhe shume shtete te tjera me kapa-
citete te medha ekonomike.Ritmi 
i rritjes ekonomike eshte 6.2%, ne 
nje kohe qe kjo ka sjelle nje nivel te 
larte tek te ardhurat per fryme te 
popullsise te cilat arrĳne ne 11.700 
dollare.

Vlen per t’u vene ne dukje niveli 
i larte ne prodhimin e naftes dhe 
te gazit ne te cilat Irani ze vend-
in e peste per nafte dhe te dytin 
ne bote per gaz ,pas Rusise, duke 
bere qe ekonomia iraniane te mos 

ndjeje ‘’uri’’per industrine e saj te 
fuqishme ku punojne miliona pu-
netore.Te mos harrojme se Repu-
blika Islamike e Iranit eksporton 
2.52 milion fuci nafte ne dite, duke 
i dhene nje impuls kolosal buxhe-
tit te ketĳ shteti. I.jashtezakonshem 
eshte edhe eksporti i gazit i cili kap 
shifren marramendese prej 4.33 
miliard m3.Interes paraqet edhe 
prodhimi i industries se automo-
bilave dhe i mjeteve me zinxhire 
qe ka tregues bindes pasi Repu-
blika Islamike e Iranit sot prodhon 
80 mĳe autobuze, 11 mĳe kamione 
, 24 mĳe traktore dhe i gjithe ky 
prodhim vetem mrenda nje viti.
Kurse, prodhimi i saxhadeve dhe 
tapetave eshte pjese e jetes se ira-
nianeve te cilet zene vendin e pare 
ne bote.Irani ka sot ne shfrytezim 
18283 fabrika ne sektorin shteteror 
dhe ate privat. Irani  eshte i njo-
hur edhe per ndertimin masiv te 
digave duke u rallitur pas Kines 
dhe Turqise.Tregues te zhvillimit 
te gjithanshem te Iranit jane heku-
rudhat qe shtrihen ne 8367 km ,.te 
pasuara nga rruge dhe autstrada 
moderne qe kapin gjatesine 175 
mĳe km.Republika Islamike e Ira-
nit i kushton nje kujdes te madh 
problemit shendetsor duke pase 
ne funksonim 750 spitale me 12 
mĳe shtreter, pa harruar edhe 5470 
qendra shendetesore, ku punojne 

100 mĳe femra, ose 50% e persone-
lit. Ketyre arritjeve u duhet shtuar 
edhe numuri i larte i farmacive qe 
arrĳne ne 7540.Interes paraqesin 
edhe rezutatet ne bujqesi, sepse 
Republika Isamike e Iranit sot ka 
nje prodhim bujqesor 100 milion 
ton dukeu bere nje nder 10 vend-
et e para ne te gjithe boten. Edhe 
per rendesine qe i kushton mjedi-
sit, Irani eshte shume i avancuar, 
duke pase nje park kombetar me 
1.94 miliard hectare, ku zona me 
kafshe te egra ze nje siperfaqe 4.5 
miliard hektaresh.Duke iu ku-
ndervene propogandes se islami 
eshte regres ne kulture dhe art, Re-
publika Islamike e Iranit ka arritje 
madheshtore ne kete drejtim.Sot, 
ne Iran ka 30 axhensi lajmesh,1800 
biblioteka, 198 revista,42 kanale 
televizive,220 milion libra te bo-
tuar me 55 mĳe tituj ne vit, duke 
u shtuar ketyre arritjeve edhe pro-
dhimin e 100 filmave ne vit. Edhe 
arritjet ne fushen e shkences flasin 
per mundesi te padiskutueshme te 
Republikes Islamike te Iranit ,qe 
eshte nder 10 fituesit e vendeve te 
para ne olimpiadat boterore te ki-
mise., fizikes, matematikes, astro-
nomies, duke u rrallitur si vend i 
7 ne bote , i dyti ne Azi dhe i pari 
ne vendet islamike.Sot, Republika 
Islamike e Iranit ka 85 mĳe shkolla  
me 18 milion nxenes dhe 4 milion 

studente universiteti , ku numuri 
i studenteve femra eshte 1.9 mi-
lion. Sidomos arsimi i femrave ne 
Iran eshte ne parametra te larte 
duke qene tregues i rendesishem 
i zhvillimit dhe arritjeve te larte 
te Republikes Islamike te Iranit.
Numuri i femrave ne fushen e ar-
simitdhe edukimit ne perqindje 
eshte50.4%. Kurse numuri i fem-
rave te diplomuara ne universitete 
eshte 200 mĳe ne vit.Femra irania-
ne sot ze 25% te posteve drejtuese 
ne administrate dhe ne sport sot 
Irani ka 1 milion sportiste. Te gjthe 
keto tregues flasin qarte se islami 
eshte progres dhe jo regres dhe se 
shtetet islamike mund dhe duhet 
te aspirojne per arritje ne te gjitha 
fushat qe te jene te barabarte ne 
mes te vendeve me te zhvilluara.
Ne kete drejtim, Republika Islami-
ke e Iranit duhet te jete nje argu-
ment per te gjtha vendet me po-
pullsi dominante muslimane qe te 
arrĳne piketa te larta zhvillimi dhe 
njekohesisht te jene ne gjendje qe 
t’i ruajne keto arritje nga ata qe u 
prishet gjumi, kur muslimanet be-
hen pjese e zhvillimit te shoqerise 
njerezore.

Materjali eshte marre nga botimi 
‘’Veshtrime mbi Republiken Isla-
mike te Iranit’’. 

Opinjoni publik 
boteror tashme 
eshte i informuar 
se shteti i Iranit 
ka kontestuar 

holokausin e hebrejve duke he-
dhur hĳe dyshimi per numurin 
e hebrejve te vrare ne kampet e 
perqendrimit nga nazistet gjer-
mane, kontestim ky i amplifikuar 
edhe me disa karikatura te holo-
kausit si pergjigje per karikaturat 
qe mediat perendimore dhe me 
gjere botuan per Profetin Muha-
med, ne perpjekje per te denig-
ruar figuren e Tĳ dhe njekohe-
sisht per t’i dhene nje goditje te 
rralles botes islame. Por, tashme 
ne media jane dhene informacio-
ne te reja ne lidhje me shkallen e 
vertetesise se holokausit te heb-

rejve ne Luften e Dyte Boterore. 
Ata qe po e kontestojne holokau-
sin jane herarke te larte te kishes 
katolike te cilet kane deklaruar 
ne media se holokausi nuk eshte 
i atyre permasave qe thuhet dhe 
se te vraret ne rrallet e hebrejve 
nuk jane dhene me shifra reale 
.Herarket e larte te kishes kato-
like arrĳne deri ne konkluzione 
te tilla sa e mohojne holokausin 
kunder hebrejve, si nje dukuri te 
sajuar. Ne Argjentine eshte shpa-
llur i padesherueshem per te qe-
ndruar ne token argjentinase nje 
peshkop i cili ka deklaruar se ne 
kampet e perqendrimit te nazis-
teve nuk ka pase dhoma gazi dhe 
se numuri i hebrejve te vrare ne 
keto kampe nuk i kalon 300000 
persona. Deklarata e ketĳ pesh-

kopi ne Argjentine pason nje tje-
ter herark te larte te kishes kato-
like te cilin vete Papa Benediku i 
VI e kishte lartesuar ne nje post 
te kishes katolike.Ai pat  bere 
nje deklarate publike ku vuri ne 
dyshim vertetesine e holokausit.
Keto qendrime te peshkopeve 
katolike i kane detyruar detyruar 
qarqet e larta fetare ne Izrael qe 
te kerkojne nga qeveria izraelite 
qe te mbaje qendrim ndaj Vatika-
nit, duke kerkuar edhe ekstremin 
qe eshte nderprerja e mardhenje-
ve diplomatike me shtetin e Va-
tikanit. Por, duket se situate po 
qetesohet nga plan i Papes, per te 
bere nje vizite ne token e shenjte, 
Jeruzalem, ku jane edhe qendrat 
profetike te feve monoteiste. Pa-
varesisht se cila do te jete rruga 

qe do te marrin maredhenjet e 
Papes me Izraelin, kontestimi i 
Holokausit nga peshkopet kato-
like ka lene nje shĳe te keqe ne 
opinjonin publik boteror, sepse 
e verteta eshte se hebrejte jane 
nder popujt me te persekutuar 
nga nazistet gjate Luftes se Luftes 
se Dyte Boterore, krahas popullit 
sovjetik qe humbi mbi 22 miljon 
njerez ,ku ishin 11 miljon ushtare 
te vrare neper fushat e betejave 
kunder ushtrise naziste, ndersa  
11 miljon te tjere ishin civile qe u 
masakruan neper kampe perqen-
drimi ku u dogjen ne dhomat e 
gazit ose u pushkatuan ne hape-
sirat ku  ata jetonin.

Selim Gokaj

Tregues gjeografikë, ekonomikë dhe 
kulturorë të Republikës Islamike te Iranit

Peshkopët katolikë
kundër holokausit
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Idea per te patur nje gazete 
ka qene nje nder pikat me te 
rendesishme e cila eshte dis-
kutuar ne shume mbledhje te 
kryesise se Shoqates Bamire-

se Islame me mendimin qe gazeta 
e shoqates do te ishte edhe nje mu-
ndesi me shume per te afirmuar 
aktivitetin e saj dhe njekohesisht 
per te rritur edhe numurin e me-
diave te shkruara muslimane. Fale 
investimit monetar te vellezerve 
muslimane ne Shkoder dhe me gje-
re u be i mundur dalja e numurit 
te pare te gazetes e cila u emertua 
gazeta ‘’Besimtari’’, emertim ky i 
dhene nga nje mendim i shprehur 
prej analistit dhe diplomatit te njo-
hur shqiptar, z.Abdi Baleta. Kur, 
ne publik u prezantua ‘’Besimtari 
‘,’ai u perballua nga dashamires, te 
cilet i uruan vazhdimesine e daljes 
te sa me shume numurave te saj. 
Por ‘’Besimtari u perballua edhe 
me skeptike qe menduan se kjo 
gazete do te kishte dite te shkur-
tera dhe numura te kufizuara. Por 
sot , pas dy vitesh, kur ne po bo-
tojme numurin e 24 qe mbyll edhe 

vitin e dyte te botimit te ‘’Besim-
tarit’’ edhe ata me skeptiket dhe 
me penalizuesit e kane kuptuar se 
‘’Besimtari’’ nuk ka dale si opozi-
te kunder institucioneve islame , 
as si paralele e shtypit institucio-
nal islam, por ka dale si gazete e 
pavarur per te qene pjese e nje in-
formacioni sa me te sakte dhe sa 
me te kompletuar per besimtaret 
muslimane.E rendesishme eshte 
se ‘’Besimtari ‘’botohet ne 800 kop-
je si gazette mujore dhe sapo ka fi-
lluar te botohet me 12 faqe te for-
matit te madh qe eshte nje tregues 
i gazetave te afirmuara per te qene 
me optimale ne dhenien e nje sasie 
me te madhe informacione ne kra-
hasim me gazetat e vogla.Gazeta ‘’ 
Besimtari’’ shperndahet me sukses 
ne Shkoder. Tirane , Durres, Kavaje 
, Tivar ,Ulqin me tendencen per te 
arritur numurin ne 1000 kopje dhe 
per te kapercyer pastaj edhe kufij-
te shteterore te Shqiperise londine-
ze, sepse numuri 800, qe botohet 
sot eshte i pamjaftueshem per te 
plotesuar nevojat e lexuesit me ga-
zeten ‘’Besimtari’’.Tematika e ‘Be-

simtarit nuk ka qene denigruese , 
as penalizuese per religjonet e tje-
ra fetare, por ka qene informative, 
duke u bazuar ne media dhe ne ar-
gumente te tjera bindese.Ne qofte 
se ne fillim ka pase probleme me 
drejtshkrimin, ose tregues te tjere 
te paraqitjes se ‘’Besimtarit’’, tash-
ti shume tregues te tille jane ka-
percyer me idene per t’i sjelle ata 
drejt parametrave sa me te ulta.Po 
te shikohet me kujdes tematika e 
gazetes ‘’Besimtari’,’lehtesisht shi-
kohet se ajo i ben mbrojtje politike 
islamit ne hapesirat shqiptare dhe 
me gjere, sepse islami dhe mus-
limanet sot nuk penalizohen per 
numurin e vakteve qe falin, as per 
pozicionin e duarve dhe te kembe-
ve gjate faljes. Sot, islami sulmohet 
politikisht duke u akuzuar pa te 
drejte per terrorizem dhe per paso-
je eshte etiketuar me nofkat ‘’i dy-
shuar’’, ’’Islamik’’, Ekstremist’’ gje 
qe  ka bere qe musimanet te per-
fundojne ne burgje pa gjygj.Atyre 
po u ngrĳne llogarite bankare dhe 
po u bllokohen pasurite e patund-
shme, duke i bere muslimanet te 

falimentojne ekonomikisht dhe te 
denohen politikisht. Besojme se 
‘’Besimtari’’ e ka kryer ne menyre 
modeste misionin e tĳ ne mbrojtje 
te muslimaneve dhe te fese islame 
me  pikesynimin per te rrite spira-
len e ketĳ kontributi si pjese e akti-
vitetit mediatik islam ne trajtimin 
e nje tematike te tille.Mendojme 
se duhen falenderuar permes ketĳ 
shkrimi modest te gjithe muslima-
net biznesmene dhe jobiznesmene, 
qe kontribojne per financimin dhe 
perhapjen e gazetes ‘’Besimtari’’. 
Allahu xh.sh. ua shtofte bereqetin 
dhe ua ndrite jeten atyre, familjes 
se tyre dhe te gjithe muslimaneve 
te tjere qe punojne dhe jetojne ne 
rrugen e fese islame. 

Haxhi Vehbi Dani
Kryetar i Shoqates  Bamirese Isla-
me Shkoder  

Megjithese kane ka-
luar 11 vjet, ngjar-
jet e vitit 1997, per 
te gjithe ata qe i 
perjetuan, nuk 

mund te harrohen aq lehte, sepse 
vetem ne nje hark kohor te shkur-
ter u bene krime te renda shtetero-
re dhe  personale, u kercenua liria 
e individit dhe u kercenua territori 
i Shqiperise, U shkaterruan institu-
cionet shteterore dhe me e tmerr-
shmja ishte rrezimi i shtetit qe pati 
per pasoje nje anarki e cila ka duku-
ri te saj deri ne ditet qe po behet ky 
shkrim. Goditja qe moren shqipta-
ret dhe shteti i tyre ne vitin 1997 nuk 
ishte veper e shqiptareve, sepse nuk 
ndodh qe dikush t’i vere zjarrin me 
dashje shtepise se vet dhe me pas te 
ngrohet ne zjarrin qe ai ndezi vete. 
Ngjarjet qe pasuan 1997 dhe do-
kumentat e pafund qe keto ngjarje 
lane pas, tregojne se te tjere ishin te 
interesuar qe Shqiperia te provonte 
nje shok te tmerrshem politik, eko-
nomik, moral, ushtarak dhe social , 
shok qe do te montonte per here te 
pare ne Shqiperi krimin e organiuar 
i cili ‘’do ta kishte grure’’ me push-
tetaret e rinj socialiste, qe i solli ne 

pushtet krisma e armeve e vitit 1997.
Ata qe e planifikuan 1997 nuk ishin 
ne Shqiperi, por ishin jashte saj, ku 
formacione mafioze , politike dhe 
fetare antishqiptare e planifikuan 
dhe e monituruan katrahuren e vitit 
1997, e cila, me parulla kunder Sali 
Berishes dhe Partise Demokratike, 
ia nxori Shqiperise tymin ne maje. U 
lakuan shume zgjedhjet e vitit 1996 
dhe parregullsia e tyre si shkatare 
e asaj qe ngjau pas tyre duke pena-
lizuar shtetin demokratik per per-
vehtesim e pa te drejte te votave te 
atyre qevotuan .Kjo ishte faktikisht 
maja e azbergut, sepse ate krim te 
madh, qe preku te gjithe shqiptaret, 
nuk mund ta bente nje monitorim 
i padrejte i votimeve, sado shume 
te kishin qene votat e pervetesuara 
nga Partia Demokratike. Por ‘’Lepu-
ri flinte diku tjeter’’Firmat pirami-
dale shkatrrimtare u momtuan dhe 
funksionuan diten per diell, duke 
ia mbushur mendjen shqiptarve se 
mund te jetohet edhe pa punuar 
dhe se kete lumturi mund ta sjellin 
perqindjet e paimagjinueshme te 
firmave piramidale qe kishin si pra-
pavĳe bankat perendimore dhe ata 
amerikane te cilat i financuan deri 

sa e quajten te drejte t’i rrezonin dhe 
pastaj ky rrezim do te shkaterronte 
Shqiperine,Gjithmone, kur shkate-
rrohet dicka, vjen me pas edhe ri-
ndertimi i asaj qe eshte shkaterruar 
dhe eshte harresa ajo qe fshin gjith-
shka nga kujtesa.Por, dicka mbetet e 
paharruar dhe nuk mund te largo-
het kurre nga mendja dhe nga syri 
i njeriut .Dhe keto jane pasojat qe 
lene pas keto shkaterrime dhe ngjar-
ja te renda.Ky ishte edhe pikesynimi 
i atyre qe i vune flaken Shqiperise 
ne vitin 1997.Sot te krĳohet idea se 
1997 mund te gjendet vetem ne ar-
kivat dhe dosjet e historise  dhe e 
zbete ne kujtesen e atyre qe e jetuan 
me te gjitha dramat te vogla apo te 
medha qe provuan ne kete vit, ku 
jeta e nje shqiptari ra me poshte se 
vlera e nje dollari, sepse nje plumb 
qorr mund te te linte pa sy ose pa 
jete.Po te shikojme me kujdes poli-
tiken shqiptare sot,  asaj i eshte rri-
tur vasaliteti ndaj te huajve ne nje 
shkalle te tille, sa ajo, qe ne lexojme 
dhe percjellim ne televizor, e ka hu-
mbur interesin, sepse prapavĳa pas 
kesaj politike eshte politika e verte-
te qe zbatohet ne Shqiperi sot Esh-
te e vertete se Shqiperia po hyn ne 

Nato dhe me vone edhe ne BE. Por 
haraci qe do te paguajne shqiptaret 
nga keto anetaresime nuk do te jete 
i vogel. Ai do te kape parametra te 
renda koncesioni qe shqipetaret dhe 
shteti i tyre do te bejne ne emer te 
ketyre anetaresimeve,kujtojme an-
gazhimet e trupave tona speciale ne 
operacione ushtarake qe jane pena-
lizuar nete gjithe boten per karakte-
rin e tyre pushtues dhe shkatrrim-
tar per vendet ku ata po zbatohen 
ne emer te nje terrorizmi i cili nuk 
dihet sakte se nga cila pale perfa-
qesohet ne keto beteja. Sot, shkalla 
e sigurise per qytetaret eshte rritur 
shume dhe shkalla e sigurise kom-
betare u eshte besuar organizmave 
te huaja ushtarake, sepse shqiptaret 
‘’po i  kthejne armet ne parmenda’’ 
Arsenalit ushtarak, me te cilin di-
kur krenohej Shqiperia, tashme i ka 
mbetur vetem emeri. Tanke, avione, 
artileri dhe arme te tjera po asgjeso-
hen ne emer te nje mbrojteje nder-
kombetore e cila nuk dihet ne se do 
te funksionoje, kur te ‘’trokase’’ nje 
mik i paftur ne kufijte e Shqiperise. 

Selim  Gokaj

2 vjet me gazetën BESIMTARI

Ngjarjet e vitit 1997 nuk janë
vepër e shqiptarëve
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Padrejtesite qe iu bene 
shqiptareve nga kon-
greset dhe konferen-
cat e atyre shteteve qe 
mendonin se e kane 

ne dore te tyre fatin e shqiptareve, 
kane qene te panumurta, ku seci-
la nga keto padrejtesi ka qene me 
e rende se tjetra. Por, shkeputja e 
trojeve shqiptare dhe dorezimi i 
tyre ne duar e fqinjeve te Shqipe-
rise, eshte nder veprimet me te de-
nueshme qe ka bere faktori nder-
kombetar ne dem te problemit 
shqiptar, sepse nje mase e konsi-
derueshme e popullates shqiptare 
mbeti jashte kufijve. Lenia jashte 
kufijve  e kesaj popullate nuk arri-
ti qe te asimiloje keto shqiptare te 
cilet, ne menyrere te vazhdueshme 
kane kerkuar te drejtat e tyre dhe 
kane kerkuar qe mos te trajtohen 
si qytetare te dyte ne keto shtete 
ku ata jetojne . Troje shqiptare, Fu-
qite e Medha i dhuruan Greqise , 
i dhuruan Serbise, por i dhuruan 
edhe Malit te Zi ,i cili kishte plane 
te vjetra per te mohuar te drejtat e 
shqiptareve qe jetonin atje, plane 
qe nuk pushuan se vepruari per 
vite me rralle, duke kerkuar qe t’u 
ngushtojne hapesiren e te drejtave 
shqiptareve ne Mal te Zi.Por, edhe 

levizja e shqiptareve per te fituar 
te drejtat e tyre nuk ka pushuar 
per asnje moment, duke nxerre 
udheheqes dhe drejtues te shquar 
te kesaj levizeje dhe krahas tyre 
edhe qytetare te thjeshte qe kane 
qene pjese e kesaj levizeje patrioti-
ke, per te mbrojtur te drejtat e tyre. 
Levizja per te drejta e shqiptareve 
ishte e njohur edhe ne nje hapesire 
te vogel te Malit te Zi, ku jetojne 
shqiptare e cila quhet Kraje.I njo-
hur ne kete hapesire per idete e 
tĳ nacionaliste dhe per te kerkuar 
dhe mbrojtur te drejtate shqipta-
reve, eshte edhe Isuf Selman Mu-
riqi.Ky qytetar i thjeshte, por i da-
lluar per mbrojtjen e te drejtave te 
shqiptareve ne Mal te Zi, i perket 
atĳ brezi shqiptaresh qe ka lindur 
jashte trojeve te Shqiperise londi-
neze, ne troje shqiptare qe i jane 
dhuruar Malit te Zi nga Fuqite 
e Medha, per te zvogeluar sa me 
shume permasat e shtetit shqiptar.
Ky zoteri i nderuar ka lindur ne 
Kraje dhe ka jetuar ne menyre te 
ndershme duke tregetuar prodhi-
met e tĳa bujqesore. Ne nje takim 
te prodhuesve bujqesore dhe bleg-
torale, Isuf Selman Muriqi foli per 
nje problem shqetesues qe kishte 
te bente me shkeljen e te drejtave 

te shqiptareve ,sepse ne tabelat e 
dyqaneve nuk shkruheshin lajme-
rime dhe tregues te tjere te kesaj 
natyre ne gjuhen shqipe, por ve-
tem ne gjuhen malazeze. Protesta, 
qe beri, i kushtoi shtenjte ketĳ pa-
trioti te ndershem, sepse, si tregon 
ai vete permes shenimeve ne nje 
fotografi te cilen edhe do ta botoj-
me, u burgos nga organet shtetero-
re malazeze dhe u denua me burg 
te cilin e beri ne burgun e Kotorit. 
Denimi nuk ishte i madh ne vite, 
por ishte nje paralajmerim  per te 
gjithe shqiptaret, qe do te kerkonin 
te drejta, se ata do t’i priste burgu 
si Isuf Selman Muriqin.Ne momen-
tin, kur ai po vuante denimin ne 
vitin1985, ishte muaji i Madhnue-
shem i Ramazanit dhe ai, si musli-
man i devotshem qe ishte, e mbajti 
ramazanin ne qelite e burgut. Rojet 
e burgut dhe ata qe drejtonin bur-
gun, bene perpjekje te medha qe ta 
benin ta ndalonte mbajtjen e rama-
zanit dhe, kur ai nuk pranoi, ata 
ushtruan ndaj tĳ dhune fizike, por 
pa arrite qe ta ndalonin te mbante 
Ramazanin Pasi doli nga burgu, 
ai nuk e ndaloi aktivitetin e tĳ ne 
mbrojtje te te drejtave te shqipta-
reve ne Mal te Zi dhe deklaronte 
haptas, ne mes te shqiptareve, se 

atĳ nuk i dhimsej jeta per atdhe 
dhe per fe ,sepse ai dhe familja e 
tĳ ishin te perkushtuar ne fene is-
lame  dhe se ishin patriote te flakte 
per te drejtat e shiptareve.Qendri-
mit te ketĳ patrioti dhe fetari te 
perkushtuar i kushtuan vemendje 
dhe i krĳuan hapesira informative 
dhe mediat ne Mal teZi. Mediat 
malazeze e akuzuan per nacionali-
zem, kurse gazeta shqiptare ‘’Koha 
Javore’’ e mbeshteti qendrimin e tĳ 
ne mbrojtje te te drejtave te shqip-
tareve ne Mal te Zi. Isuf Selman 
Muriqi i porosiste shume shqip-
taret qe ata ta ruajne dhe mos ta 
humbasin gjuhen shqipe, sepse ajo 
eshte pjese e identitetit te tyre qe i 
ben te dallueshem si popull nga te 
tjeret Duket se ky zoteri i nderuar 
e ka pasur te veshtire qe te jetoje ne 
Mal te Zi, ku hapesira per te jetuar 
te lire shqiptaret nuk eshte e mja-
ftueshme dhe ka emigruar jashte 
Malit te Zi. Isuf Selmani sot jeton 
me familjen e tĳ ne SHBA, por ma-
llin per  Krajen e tĳ te larget e ka 
shume te madh, sepse ai do te de-
sheronte te jetonte ne Kraje, aty ku 
ka lindur ai dhe paraardhesit e tĳ , 
por i lire dhe me te gjitha te drejtat 
qe duhet te gezoje nje njeri i lire.

Samir Hoxhiq    

NJE FIGURE QE DUHET
NDERUAR DHE RESPEKTUAR
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Tregimi në vĳim është një ngjarje e shkurtër, mirëpo shumë tërheqës 
dhe kuptimplotë. Mbetëm me shpresë se do t’u pëlqej shumë...Pas 21 
vitesh martese,  hasa ne një dashuri te çiltër.

Para disa kohesh, fillova te  kaloj kohen me një grua te ve qysh prej 19 
vite. Gruaja ime me parapriu me fjalët e saja, duke thënë:’’ E di shumë 
mirë se sa e doni atë’’. Gruaja për te cilën me këshillonte shoqja ime te 
kaloj çaste me te, ishte Nëna ime, e cila kishte mbetur e vejë qysh para 
19 viteve. Punët dhe obligimet e shumta si dhe 3 fëmĳët kishin bërë që 
nënën time ta vizitoj shumë rrallë. Një ditë, gjeta kohën që ta ftoj nën-
ën time për darkë. Mora telefonin dhe i telefonova. Ishte bërë vonë dhe 
Nëna u be merak kur ma dëgjoi zërin se nuk e kishte zakon që te fliste 
me dikën në kohë te vona dhe me pyeti: Si je biri im? Mirë jam Nënë - iu 
përgjigja. Te telefonova nga deshira për te kaluar disa çaste me ju. Me 
pyeti: Vetëm ne te dy? U mendua pak dhe me tha: Me pëlqen propozimi 
yt. Ditën e enjte, pasi mbarova orarin e punës, u nisa për në shtëpinë ku 
banonte nëna ime. Ndihesha paksa i shqetësuar.Kur arrita në shtëpinë e 
nënës, vërejta se edhe ajo ishte paksa e merakosur dhe ishte duke pritur 
te dera e shtëpisë.

 Ishte veshur bukur dhe m,u duk se kishte veshur fustanin e fundit 
qe ia kishte blerë babai im, pak para se te vdiste. Duke buzëqeshur si 
një melek me tha: Biri im! Te gjithëve iu kam thënë se sonte do te dal 
me djalin tim dhe që te gjithë janë gëzuar. Te gjithë me padurim presin 
kthimin tim për t’ua sqaruar hollësitë e këtĳ takimi.  

Shkuam në një restorant jo te zakonshëm, mirëpo i bukur dhe i qetë. 
Nëna u mbështet në krahun tim dhe dukej sikur te ishte një zonje. Pasi u 
ulem, fillova ta lexoj listën e gjellërave,sepse Nëna nuk ishte në gjendje 
te lexonte, përveç shkronjave te mëdha. Ndersa po lexoja listën e ushqi-
meve, Nëna me shikonte me një buzëqeshje te gjerë, me dy buzët e saja 
te çara.Ajo ndërhyri, duke thënë: “Kur ishe i vogël, unë isha ajo që lexo-
ja për ju”.Une iu pergjegja duke i thene se tani ka ardhur koha te ta kthej 
këtë borxh dhe unë po lexoj sot për ty. Çlodhu dhe pusho nëna ime – i 

thashë. Gjatë tërë mbrëmjes biseduam dhe nuk kishte asgjë te rëndom-
të, me përjashtim te nostalgjive dhe përditshmërisë sonë. Qëndruam aq 
shumë, sa  ishte bërë shumë vonë. Pasi u kthyem dhe arritëm te dera e 
shtëpisë, Nëna m’u drejtua me këto fjalë: Kam dëshirë që te dalim së 
bashku përsëri, mirëpo me kusht që unë të paguaj. Ia putha dorën dhe i 
thashë lamtumirë.  Pas disa ditësh, me erdhi lajmi se Nëna kishte ndër-
ruar jetë. Kishte vdekur nga nje goditje ne zemër.

E tërë kjo ndodhi për një kohë shumë te shkurtër dhe unë asgjë nuk 
munda te bej për te. Kaluan disa ditë dhe nga posta me arriti një letër 
e dërguar nga restoranti, në te cilin kishim darkuar unë dhe Nëna ime. 
Në të kishin qenë disa fjali te shkruara nga dora e Nënës sime: “Kam pa-
guar faturën para kohe, duke e ditur se nuk do te kem rastin te takohem 
me ty përsëri. Me rëndësi është se bëra pagesën për dy persona, për ju 
dhe gruan e juaj. Ju assesi nuk mund ta përshkruani vlerën e asaj nate, 
në te cilën darkuam sëbashku. Te dua shumë biri im”. Në këtë moment, 
arrita te kuptoj domethënien e fjalës “Dashuri” apo “Te Dua”. 

Nuk mund ta kuptosh domethënien madhështore te kësaj fjale derisa 
nga dashuria juaj te mos vjelë mirësi dhe bukuri edhe pala tjetër, ashtu 
siç beri Nëna ime. Asgjë nuk ka vlerë me shumë sesa Prindërit, e në 
veçanti Nëna. Dhuroja kohën te cilën ata e meritojnë...Duhet ditur se ky 
është obligim i Allahut dhe i Prindërve. Prandaj, këto gjëra nuk shty-
hen. Me këtë rast, me ra ndërmend tregimi kur qe pyetur Abdullah ibën 
Omeri:  “Nena ime është e moshuar, nuk mund te lëvizë fare dhe me 
duhet ta bart në çdo vend, madje edhe kur ta kryen nevojën...nganjëherë 
nuk ka fuqi që ta përmbajë veten keshtu që, kryen nevojën duke qenë në 
duart apo shpinën time...A mendon se unë e kam kryer obligimin ndaj 
saj? Ibën Omeri u përgjigj: A ke harruar fëmĳërinë tënde, kur ju vepro-
nit kështu me Nënën tuaj?! Ju po i shërbeni ,duke shpresuar vdekjen e 
saj. Ndërsa ajo iu shërbente juve, me gjithë mundimet dhe lodhjet që 
kishte duke shpresuar jetën dhe lumturinë tuaj”.  Vërtet dallim i madh 
në mes këtyre dy qëndrimeve...    

Shpresojmë se porosia dhe mesazhi i kësaj ngjarjeje do t’iu arrĳ edhe 
atyre te cilët ende i kanë prindërit gjallë!!!

Përktheu nga gjuha arabe: Mr. Feim  Dragusha 

Marrë nga : Assoc. Prof. Dr. Walid. I. S. Sharaiyra ish- ligjërues ne IIUM

DASHURIA PER NENEN
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Njeriu nuk mund 
te konsiderohet 
si nje gjallese 
e zakonshme 
ashti si i konsi-

derojme miliona gjallesa te tjera 
ne toke, sepse Allahu xh.sh. i ka 
dhene nje status te vecante si ai  
te dallohet nga gjalllesat e tjera  
gjate viteve qe do te jetoje ne kete 
bote tranzitore. Allahu xh.sh. e 
trajton njeriun si kryeqenien e 
tĳ ne planet dhe kjo eshte arsye-
ja pse Allahu xh.sh. i ka dhene 
njeriut nje dhurate qe eshte mo-
rali i cili formon personalitetin e 
njeriut  qe, duke grupuar njerez 
qe punojne ne sfera te ndryshme 
te jetes, formojne moralin e nje 
shtrese te caktuar, ose te nje po-
pulli te caktuar. Morali njerezor 
mbahet ne kembe nga te gjitha 
rregullat dhe ligjet qe Krĳuesi ka 
krĳuar per njeriun i cili e ka ob-
ligim qe t’i zbatoje ata.Keto ligje 
e mbrojne njeriun ne dy aspekte.
Se pari, ne aspektin moral dhe 
se dyti ne ate fizik. Keto aspekte 
zgjasin tek njeriu sa zgjat vete jeta 
e tĳ.Sheriati i ndan keto ne dy ko-
lona qe jane rregulla dhe ligje qe 
te cojne tek ajo qe lejohet dhe tek 
ajo qe nuk lejohet ne fene islame 
e thene ndryshe ne hallall dhe ne 
haram.Ky ligj hyjnor ka qellim 
persosjen e jetes njerezore deri ne 
kufijte e lejuar te kesaj persosje-
je..Mendojme te trajtojme ne kete 
shkrim te lejuaren dhe te palejua-
ren ne ushqimin tone me origji-
ne shtazore.Mishi eshte ushqimi 
me i rendesishem i njeriut, sep-
se permes tĳ njeriu merr kalori 
te medha ne numur si: undyrna 
, proteina, kripera minerale etj.
Kafshet, me te cilat ushqehet nje-
riu ,jetojne ne toke dhe ne uje.
Kafshet e ujit jane te lejuara per 
t’u ngrene nga njeriu, kur jane te 
gjalla, ose edhe kur jane te ngor-
dhura. Ne Kuranin e Madheruar 
thuhet :’’Pastaj Ai eshte qe ,nen-
shtroi detin qe prej tĳ te hanin 
mish te fresket.’’(Nal,14). Pastaj 
ajetet vazhdojne’’Gjahu dhe ush-
qimi ne det u eshte lejuar si per-
jetim per ju dhe per udhetaret’’.

(Maide,96).

Kafshet qe jetojne ne toke, Alla-
hu xh.sh. i ka ndare ne kafshe qe 
mund te hahen dhe ne kafshe qe 
nuk mund te hahen.Kurani i Ma-
dheruar e ndalon konsumimin 
e mishit te derrit,konsumimin e 
mishit te ngordhur, ose te therur 
jo ne emer te Allahu xh.sh.,duke 
shtuar se eshte e ndaluar edhe 
ngrenja egjakut  te derdhur te 
kafsheve qe jane te lejuara per 
t’u ngrene. Pejgameri a.s.e ka 
ndaluar ngrenjen e kafsheve qe 
kane kthetra dhe kane dhembe 
shqyes si; ujku , luani dhelpra etj.
Kemi edhe nje ndarje tjeter tek 
kafshet. Ata jane kafshe shtepia-
ke, qe njeriu i ther per nevojat e 
veta, por gjithmone sipas ligjeve 
te sherjatit qe urdheron te priten 
me mjete te mprehta ne fyt, ku 
eshte gabzherri dhe dy damaret 
e qafes duke na kujtuar te der-
dhet gjaku sa me shpejt qe kaf-
shes t’i dale shpirti sa me lehte.
Disa nga kafshet shtepiake sillen 
si egersira dhe eshte e veshtire te 
theren si te tjerat . Prandaj, Pro-
feti a.s. porosit qe ata te vriten si 
kafshet e gjahut ,pra me arme.
Gjate therjes se kafshes duhet te 
permendet vetem emeri i Allahu 

xh.sh.Ne Kuranin e Madhnue-
shem eshte saktesuar nje perkuj-
desje e tille per njerezit”Ju hani 
nga ajo qe eshte therur dhe per-
mendur emeri i Allahut xh.sh.(El 
,En,nam118) , (Dhe mos hani nga 
ajo qe para therjes nuk eshte per-
mendur emeri i Allahu xh.sh.). 
Vertet ajo ngrenje eshte gjynah El, 
En,nam121). Ne nje hadith te tĳ 
,Profeti a.s. thote:’’Hani ate prej se 
ciles rrjedh gjaku dhe ne te cilen 
permendet emeri i Allahut’’Kur 
nuk dime ne se eshte permendur 
emiri i Allahut, kur eshte therur 
nje kafshe, ne duhet te hame ate 
mish duke permendur emerin e 
Allahut xh.sh., veprim per te ci-
lin ka porositur edhe Pejgameri 
a.s.Kur, gjate procesit te therjes 
permendet emeri i Allahut xh.sh, 
njeriu ndjehet mire, sepse ka ma-
rre leje tek Allahu xh.sh, per t’i 
marre jeten nje krĳese se Tĳ.Para 
therjes, Profeti a.s porosit prehjen 
e mjetit preres dhe venien e kaf-
shes ne pozicion te pershtatshem, 
duke thene se Allahu xh.sh. ka 
urdheruar miresjellje ndaj cdo 
gjeje.’’ Ne se vritni, vritni me mi-
resjellje. Ne se therni , therrni me 
miresjellje’’. Ne periudhen para 
islame, therja behej ne emer te 
idhujve dhe kafsha trajtohej mi-

zorisht. Kishte raste qe devese se 
gjalle, pa e therur, i prisnin vetem 
gungen. Profeti a.s. i ndaloi keto 
veprime dhe tha se, ne se pritet 
dicka nga kafsha, kur ajo esh-
te gjalle, atehere kafsha quhet e 
ngordhur dhe mishi ne kete rast 
eshte haram.Sot, ne qytetin tone, 
shume kasape e therin kafshen si-
pas kushteve te sheriatit, peshoj-
ne me ndershmeri duke fituar se-
vape nga Allahu xh.sh.Keta kasa-
pe jane te tradites, por jane edhe 
te rinj te cilet duhen falenderuar 
per perkushtimin e tyre fetar. Ka-
sape te tille ka ne familjen Ho-
xha, Gercari, Katalina, Gramshi.
Te kasapet e familjes Katalina 
kam asistuar personalisht dhe 
kam pare se si kafshet thereshin 
sipas sheriatit.Sevapet qe marrin 
keto kasape, qe e kthejne mishin 
ne hallall, eshte veprim qe duhet 
nderuar, sepse i ushqejne qyteta-
ret e tyre me mish hallall.Allahu 
xh.sh  inshalla na ben prej atyre 
qe jane te devotshem e mendje-
kthjellet per te shikuar dhe per te 
vepruar gjithmone nga e lejuara 
(hallalli) ne jeten tone te perdit-
shme.

Bujar Shehu

TE USHQEHEMI ME HALLALL
DHE LARG HARAMIT



BESIMTARI Nr. 24 Prill 2009-8-

Ardhja e Ajatollah Xhe-
netit , si autoriteti me i 
larte fetar islam qe vizi-
toi Sarajeven gjate luftes 
dhe pak me vone ,vizita 

e Muhamet Alise, sekretar i pergjith-
shem i nje institucioni te larte fetar nga 
Arabia Saudite, gjate bombardimeve 
te vazhdueshme mbi Sarajeven, ishte 
nje ngjarje e madhe per popullim mus-
liman te Bosnjes. Ardhja e tyre na nxi-
ti qe te jemi te vendosur ne qendresen 
tone kunder genocidit te serbeve ndaj 
muslimaneve ne Bosnje.Ata na e zbuten 

dhimbjen dhe treguan se jane me ne ne 
veshtiresite qe po kalojme,na forcuan 
besimin dhe shpresen ne drejtesine e luf-
tes sone.Ndoshta, Bota Islame mund te 
kishte bere me shume per te ndaluar ge-
nocidin neBosnje ,por duket se Bota Isla-
me kishin me shume besim se duhej tek 
politikanet evropjane dhe ata boterore.
Megjithate, duhet te pranojme se po te 
mos ishte ndihma e Botes Islame, nuk 
do te kishte Bosnje te lire, as muslimane 
ne Bosnje dhe as nuk do te kishim kete 
force ushtarake dhe morale qe kemi sot.
Duhet te pranojme se Bota Islame na ka 

dhene ndihme jashtezakonisht te madhe 
per refugjatet tane ,si mrenda Bosnjes , 
ashtu edhe jashte kufijve te saj , neper 
bote.

Materjali eshte pjese e nje interviste 
te dhene nga Kryetari i Bashkesise Isla-
mike te Bosnjes Resul- Ulema, Mustafa 
Ceriq, e botuar tek vellimi’’ Besim Fetar, 
Populli dhe Atdheu’’ 

Duke lexuar kujtimet e ish- pre-
sidentit te Bosnjes, Alĳa Izet-
begoviq, shikohet se luftetaret 
muslimne, megjithese iu shka-
terruan xhamite , medrezete 

dhe veprat e tjera te kultit islam, ata nuk pre-
ken kishat katolike te kroateve dhe manastiret 
dhe kishat serbe. Ne po citojme nje fragment 
nga nje fjalim i kryetarit te Bosnjes ne kohen e 
luftes dhe presidenti i ketĳ vendi pas lufte ,Ali-
ja IzetBegoviq, per te pare se cila ishte porosia 
qe merrnin luftetaret e armates muslimane te 
Bosnjes ne ato vite, kur Bosnja ishte perfshire 
nga flaket e luftes etnike-fetare, ku palet nde-
sheshin neper fushebeteja per jete a vdekje.

‘’E shihni se Zoti na ka vene ne sprova te 
renda.Na kane therur dhe na kane vrare grate 
tona dhe femĳet tane. Na kane rrenuar xhami-
te tona,por ne nuk do te vrasim gra dhe femi-

je dhe nuk do te rrenojme kisha.Ne nuk do ta 
bejme kete, se kjo nuk eshte rruga jone.Ketu ka 
edhe ushtarake dhe une u kujtoi atyre qe kete 
porosi ta percjellin ne te gjithe hapesirat ku be-
het lufte.Ne do ta fitojme kete lufte, sepse ne 
respektojme fene e te tjereve dhe kombin e te 
tjereve, pa harruar te respektojme edhe bindjet 
e tjera politike.Ne perpiqemi qe te ruajme tipa-
ret njerezore edhe ne kete situate te rende qe 
po kalon Bosnja.   Ne se jemi tolerante, jemi se 
pari sepse jemi muslimane  dhe pastaj se jemi 
evropjane ,sepse tolerance jone ka prejardhje 
muslimane dhe jo evropjane .Fale ketĳ qendri-
mi te muslimaneve, edhe sot ne Serbi, ku kane 
sunduar turqit 400 vjet, kane mbetur te papre-
kur manastiret ortodokse ne Decan, Gracani-
ce, Sopocani. Ata kane mbetur te paprekura, 
sepse keshtu thote libri i shenjte i muslimane-
ve te cilin ne e respektojme.Kur themi se do te 
respektojme kishat e themi kete, sepse keshtu 

ne respektojme dhe zbatojme fjale per fjale ur-
dherin e librit te shenjte te muslimaneve i cili 
thote se nje gje  e tille kunder kishave dhe fese 
se te tjereve nuk duhet bere. Ne Bosnje, ne kete 
lufte, jane shkaterruar qindra xhamia dhe ki-
sha, por asnje nga boshnjaket. Te gjithe popujt 
e krishtere dhe te gjitha monumentet e tyre 
mesjetare i kane mbĳetuar pushtetit 500 vjecar 
turk, por nuk i mbĳetuan as tri vjet ‘’pushte-
tit evropjan’’,sepse jane djegur gjate Luftes se 
Dyte Boterore.Fashizmi dhe komunizmi nuk 
ishin ‘’prodhime’’ aziatike por ‘’prodhime’’ ev-
ropjane. Une e nderoi Evropen, por ajo ka me-
ndim te larte per vehten. Edhe sot ajo nuk re-
agon ndaj paraqitjes se nje fashizmi te terbuar 
ne Ballkan qe po masakron muslimanet’’

Fjalimi eshte mbajtur ne nje seminar te shta-
bit te armates muslimane te Bosnjes

Me 9 dhjetor  1994 

FRAGMENTE NGA BOTIMET ISLAME

BOTA ISLAME I SHPETOI MUSLIMANET E BOSNJES NGA GENOCIDI SERB

TOLERANCA E LUFTETAREVE MUSLIMAN NE LUFTEN E BOSNJES
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Eshte dita e njëzete e 
agresionit izraelit në 
Gaza.Ora eshte 3 e 
mëngjesit.U zgjova 
nga gjumi,  mora ab-

des, fala dy reqate namaz dhe bëra 
dua për Gazën.Njeriu nuk mund të 
mos shqetesohet nga pamjet rrëqe-
thëse të pasojave të bombardime-
ve nga ajri, toka e deti, ne një ha-
pësire gjeografike prej 360km2, me 
gjatësi 36 km dhe gjerësi 10 km,në 
të cilën është vendosur popullata 
më e dendur në sipërfaqen e tokës, 
1miljon e gjysmë banorë pales-
tineze. Viktimat e shumta civile, 
me një numër të madh fëmĳësh, e 
kane tejkaluar çdo mase të te gjitha 
konventave te mundshme botërore 
për mbrojtjen e civilëve gjatë luftës. 
Gaza na sfidoi edhe ne shqiptarë-
ve myslimane në  te gjitha  trojet 
tona tona, duke treguar se ne kemi 
rene poshte obligimeve qe kemi 
si shoqeri myslimane ne Shqipe-
ri ,Kosove ,dhe Maqedoni, sepse 
nuk ishim te afte te benim nje or-
ganizim te denje ne mbështetje te 
popullit palestinez ne Gaza qe po 
masakrohej nga ushtria izraelite 
ne sy te komunitetit nderkombe-
tar ,qe fajsonte me shume palesti-
nezet per disa raketa artizanale qe 

leshonin drejt Izraelit, se ushtrine 
izraelite qe masakronte nje popull-
si te pambrojtur me armet me mo-
derne te kohes.Reagime ne mbroj-
tje te popullit palestinez ne Gaza 
dhe denimit te genocidit sionist 
kunder tĳ, beri Forumi Musliman i 
Shqiperise dhe Forumi Musliman i 
Kosoves te cilet, permes deklarata-
ve te tyre mediatike, treguan se jo 
gjithshka ne trojet shqiptare eshte 
rrafshuar ne mbrojtje te vellazerise 
muslimane .Eshte per t’u falënde-
ruar dhe per t’u mbështetur orga-
nizimi i larte dhe madheshtore i 
muslimaneve në Sanxhak, Bosnjë 
e Turqi, ku u mbajtjen e hytbet e 
xhumasë për Gazën,u be  tubi-
mi per ndihma në të holla nëpër 
xhamia,u realizua organizimi i 
demonstratave dhe protestave në 
përkrahje të popullit palestinez, 
duke u shtuar ketyre edhe  aksione 
të shumta  humanitare, në ballë të 
të cilëve kanë qenë bashkësitë isla-
me në Sanxhak, Bosnjë e Turqi.Ne, 
shqiptarëve myslimane në Shqi-
përi, Kosovë dhe Maqedoni, na ka 
munguar guximi, por edhe mosdi-
ja e organizimit të çfarëdo aksio-
ni humanitar,e tubimit te mjeteve 
financiare për ndihmë popullit te 
masakruar të Gazës, të protestave 

dhe demonstratave në përkrahje 
të popullit palestinez. Ne, si she-
mbull për të mirë në Kosovë kemi 
Lëvizjen Vetëvendosja, si mostër e 
shkëlqyer i një organizimi të tillë. 
Por, qe te realizohet nje organizim i 
tille, duhet një parapërgatitje qe fi-
llon me sensibilizimin e shoqërisë, 
me mbajtjen e një  konferenceje për 
shtyp, të shpërndarjes së lajmëri-
meve për njoftimin e datës, vendit 
dhe orës së mbajtjes së protestës,  
fjalimet e përgatitura më parë, slo-
ganet që do të brohoriten, pankar-
tat e shkruara, fillimi dhe mbarimi 
i saj, kujdestaria e kujdestarëve të 
caktuar më parë, për të mos devi-
juar protesta,  për të parandaluar 
depërtimin, apo infiltrimin e per-
sonave të  tjerë që do të mundohen 
t, ia ndërrojnë karakterin paqësor 
protestes, pa harruar njoftimin me 
kohë të policisë, të mediave elek-
tronike dhe të shkruara. Por, për 
momentin , në  Kosovë, Shqipëri 
dhe Maqedoni, mungon një qasje e 
tillë  në shoqërinë myslimane, per 
te ngritur zërin në formë të organi-
zuar, kur shkelen të drejtat njerë-
zore, fetare, kombëtare,civilizuese, 
në rastin konkret të palestinezëve, 
por edhe të rasteve të tjera në bo-
tën islame dhe me gjere.Po të mos 

ishte tubimi spontan ne Prizren, i 
mbajtur  pas namazit të xhumasë 
në Shadërvan dhe marshimi i tĳ 
deri në Namazgjah,ne do te ishim 
turpëruar para botes islame dhe 
pse jo edhe para asaj Perendimo-
reve. Kete e themi, sepse ne për-
krahje tepopullit palestinez dhe ne 
denimin e agresionit dhe genocidit 
izraelit ne Gaza, kane demonstruar 
qindra ,mĳra demonstrues ne Izra-
el , SHBA, Angli, France dhe thuaj-
se ne te gjithe boten, duke treguar 
se denimi i krimeve eshte tregues 
i demokracise dhe i emancipimit 
te shoqerise njerezore. Urojme qe 
myslimanet  shqiptare te behen sa 
me pare pjese e kësaj demokracie 
dhe i këtĳ emancipimi, duke mos 
harruar t’ju urojme edhe forcimin 
e imanit dhe rritjen e përkushti-
mit ne fene islame qe sprovat ne 
mbrojtje te vellezerve myslimane 
dhe te problemeve qe jane pjese e 
fese islame, t’i kalojne me sukses.

Faik MIFTARI

Shkrimi eshte derguar per gaze-
ten Analist dhe studjues ne Koso-
ve 

‘’Besimtari’’

Ne nje interviste te 
dhene ne stacionin 
televiziv Top Ce-
nell, korespondetja 
e kesaj media te-

levizive nga Kosova, Alma Lamaj 
komentoi gjendjen ne minieren e 
njohur te Trepces e cila ka qene di-
kur krenaria e Kosoves dhe e vete 
ish- Jugosllavise, sidomos e njohur 
per greven e famshme te punetorve 
shqiptare qe kerkonin kushte me te 
mira pune dhe nje page me te mire 
per punen qe benin ne kete minie-
re. Te gjithe e kujtojme kete greve 
qe mori drejtim politik kunder dis-
kriminimit politik dhe ekonomik 
qe u behej shqiptareve ne ato vite, 
kur Kosova ishte pjese e territorit 
te Serbise, ne kuader te Jugoslla-
vise se dikurshme, Shkeputja nga 
Serbia, me ndihmen e Aleances se 

Atlantikut dhe e mbeshtetur edhe 
nga luftetaret e repateve te UCK, u 
krĳoi shpresen kosovareve se ata ta-
shme do te ishin pronaret e vertete 
te minieres se Trepces.Por ne terren 
ngjarjet nuk po ecnin ne ate linje qe 
paten menduar ata qe luftuan dhe 
ata qe e mbeshteten luften per Pa-
varesi ne Kosove ne vitet 90. Pjese e 
kesaj ngecjeje politike dhe ekonomi-
ke u be edhe miniera e Trpces e cila 
kaloi ne nje krize te planifikuar duke 
ndaluar prodhimin e saj deri ne nje 
reduktim krejt te paparashikuar qe 
u pasqyrua edhe ne zvoglimin e 
numurit te minatoreve  ne nivele te 
papara ndonjehere. Duke folur per 
gjendjen aktuale ne kete miniere, e 
cila gjendet ne pjesen veriore te Ko-
soves ,ne Mitrovice, gazetarja Alma 
Lama tranmetoi  lajmi shqetesues 
se faktori nderkombetar qe operon 

ne Kosove dhe sidomos ne Mitro-
vice permes Ummikut dhe Kforit 
po i  trajton punetoret e minieres 
se Trepces me dy standarte.Puneto-
ret serbe te minieres po trajtohen si 
‘’te nenes’’ duke u paguar honorare 
dhe rroga pa punuar neper galerite 
e minieres me motivin se kushtet ne 
minieren e Trepces nuk jane mre-
nda parametrave normale qe duhet 
te kete nje miniere per te mirepritur 
minatoret e saj. Kurse kosovaret, qe 
kane punuar ne minieren e Trep-
ces po trajtohen nga Ummiku dhe 
Kfori si ‘’te njerkes’’duke u mbajtur 
larg kesaj miniere dhe duke u lene 
pa paga dhe pa te ardhura te tjera 
,duke ua mohuar te drejtat q eata 
kane si pjese ekolektivit te miners s 
eTrepces.Korespondetja e Topit nga 
Kosove tha s epunetoret shqiptare te 
minieres se Trepces do te protestoj-

ne kunder diskriminimit qe po u be-
het ature nga perfaqesuesit nderko-
mbetare qe ne Kosove poi  trajtojne 
kosovaret ei ‘’te njerkes kurse serbet 
si ‘’te nenes’’.dhe te mos harrojme se 
Kosova dhe kosovaret paten shpre-
suar shume te faktori nderkombetar 
para dhe pas Pavaresise se Kosoves 
por qe duket se ne terren ngjarjet po 
zhvillohen ndryshe nga sa ishte pa-
rashikuar sepse interesat e Kosoves 
dhe te kosovareve ne shume tregues 
politike dhe ekonomike po anash-
kalohen nga faktori nderkombetar i 
cili ka lidhje te vjetra dhe te reja eko-
nomike dhe politike me Serbine e 
dikurshme dhe me Serbine e sotme 
me te cilen i lidh edhe penalizimi 
i shqiptareve dhe e vete shoqerise 
shqiptare.

Alban Kastrati 

NJE DITAR PER
GAZEN MARTIRE

UMNIKU DHE KFORI MBESHTESIN 
SERBET NE KOSOVE
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Sapo ku perfunduar ne 
Munih te Gjermanise 
konferenca nderko-
mbetare per problemet 
e sigurise, ku pjesema-

rres ishin perfaqesues te shteteve 
qe jane te implikuara ne zona ‘’te 
nxehta ‘’dhe qe jane te interesuara 
qe problemet ne keto zona te ma-
rrin zgjidhje qe do te jene te pra-
nueshme per politiken e ketyre 
shteteve dhe njekohesisht optima-
le edhe per palet qe jane pjese e ke-
tyre konflikteve. Nje nder proble-
met me shqetesuese eshte pa tjeter 
lufta qe po behet ne Afganistan, 
ku jane perfshire trupat amerika-
ne dhe ata

 te koalicionit qe mbeshtesin 
amerikanet ne kete nderhyrje 
ushatrake. Perballe tyre jane luf-
tetaret talebane qe kane hyre ne 
beteje qe te nxerrin jashte Afga-
nistanit ushtrite amerikane dhe 
aleatet e tyre dhe njekohesisht ata 
kerkojne edhe rrezimin e qeverise 
se Kabulit te cilen talebanet e aku-
zojne si sajese e amerikaneve dhe e 
Perendimit qe lufton

 ne mbeshtetje te kesaj qeverie. 
Por, ne terren betejat po ashper-

sohen ne menyre te frikshme dhe 
udheheqes ushtarake dhe politike 
po binden se obsioni ushtarak esh-
te i pamjaftueshem per te fituar be-
tejen me talebanet ne Afganistan.
Prandaj, ne konferencen nderko-
mbetare ne Munih te Gjermanise u 
debatua ashper per ate se si duhet 
te operohet ne vazhdim ne fushe-
betejen e Afganistanit. Ministri i 
jashtem gjerman , vendi i te cilit 
eshte i angazhuar direk ne betejen 
me talebanet, si pjese e kualicio-
nit proamerikan ,deklaroi ne kete 
samit se me talebanet nuk eshte i 
mjaftueshem obsioni ushtrak, sep-
se ky obsion nuk mund te sjelle fi-
toren per forcat e kualicionit, por 
duhet qe te shfrytezohen edhe ob-
sione te tjera te cilat mund te jene 
bisedime me drejtuesit e luftetare-
ve talebane ,duke synuar qe kon-
flikti te njohe nje zgjidhje te pra-
nueshme per te gjitha palet.Dekla-
rata e ministrit te jashtem gjerman 
behet pak kohe nga momenti, kur 
nje deklarate te tille e pat bere nje 
officer i larte britanik i inkuadruar 
ne forcar e kualicionit e cila u pa-
sua edhe nga nje deklarate e njejte 
e bere nga perfaqesuesi i OKB ne 
Afganistan Kai Aide. Ndersa pre-

sidenti afgan Karzai tha se trupat 
e Natos duhet te kursejne civilet 
gjate bombardimeve qe ben avia-
cioni dhe artileria ne betejave me 
talebanet.Deklarata e Karzait ka 
parasysh numurin ne rritje te ci-
vileve te vrare nga bombardimet 
qe rrit urretjen ne popull dhe nje-
kohesisht rrit edhe mbeshtetjen 
popullore per luftetaret taleba-
ne. Por, duket se prespektiva per 
te pushuar armet ne Afganistan 
eshte e larget ,sepse president i 
ri amerikan , Obame eshte me i 
vendosur se paraardhesi i tĳ Bush, 
per te vazhduar luften ne Afganis-
tan duke kerkuar qe nga Iraku te 
terheqe trupat ushatrake , kurse ne 
Afganistan t’i shtoje trupat ushta-
rake, per ta fituar betejen me tale-
banet.Ne nje deklarate te bere di-
tet e fundit, i derguari i Presidentit 
Obama ne Afganistan,politikani i 
njohur Hollbruk, paralajmeroi se 
beteja ne Afganistan do te jete shu-
me me e ashper se ne Irak, duke 
lene te nenkuptohet se kesaj rralle 
amerikanet kane perballe tyre nje 
kundeshtar qe nuk mund ta kaloj-
ne lehte, sepse ai eshte jo vetem i 
perkushtuar qe te luftoje, por du-
ket sedhe armet nuk i mungojne 

ne cilesi dhe ne sasi.Ka shume 
mundesi qe forca, te cilat qendroj-
ne me lart se talebanet, jane te 
interesuar qe vatra e luftes ne Af-
ganistan te mbetet e ndezur dhe 
humbjet njerezore nga te gjitha 
palet te vazhdojne deri se ata, qe 
planifikojne ndezjen e vatrave te 
zjarrit neper bote, te kene arrite 
qellimet e tyre.Mendojme se qeve-
ria e presidentit te ri amerikan do 
ta njohe realisht situaten ushtrake 
ne Afganistan dhe njekohesisht do 
te kete parasysh humbjet njerezore 
ne rrallet e trupave amerikane dhe 
po keshtu do te analizoje shpen-
zimet e jashtezakonshme te kesaj 
lufte te pakuptim, duke iu shman-
gur betejes ushtarake ne terren, 
per ta zevendesuar ate me tryezen 
e bisedimeve e cila  ka provuar se 
eshte zgjidhja me pak e kushtue-
shme dhe me e sigurte per te de-
pozituar nje konflik ne dosjen e ar-
kivave historike me mbishkrimin 
e njohur;’’ Kjo dosje i perket te se 
kaluares’’.

Selim Gokaj      

President i ri ameri-
kan, sapo ka marre 
detyren e re ne Shte-
pine e Bardhe, ka 
firmosur mbylljen e 

burgut famekq te Guantanamos 
ne nje baze amerikane ne Kube 
,burg qe i ka fillimet e tĳ me ar-
dhjen ne pushtet te administra-
tes se ish\ presidentit Bush. Ky 
burg u be simboli i nje padrejtesi 
qe shkelte ne menyre te hapur te 
drejtat me elementare te te bur-
gosurve duke i lene ata me vite te 
tera pa i gjykuar dhe duke bere qe 
ata t’u nenshtrohen torturave shu-
me te ashpra me motivin se ato 
duhen te torturohen per te nxerre 
informata qe forcojne sigurine e 
SHBA. Kushtet e renda, krahas 
torturave, i detyruan disa te bur-
gosur qe te vetvriteshin duke bere 
qe protestat te perhapeshin ne te 
gjithe boten, ku protestuesit ker-
konin qe ky burg te mbyllej. Edhe 
ne SHBA u rrit zemerimi kunder 
ketĳ burgu dhe atyre qe e hapen 

dhe po e mbanin perseri te hapur, 
duke prishur imazhin e ameri-
kaneve neper te gjithe boten. Kjo 
ishte arsyeja perse Barak Obama 
u pat premtuar amerikaneve ne 
fushaten elektorale se ai, ne se 
zgjdhej president, do ta mbyllte 
Guantanamon. Duket se Obama 
po e mban fjalen, pasi tashme afa-
ti kohor per ta mbullur eshte per-
caktuar dhe firma e presidentit 
eshte hedhur ne leter per mbyll-
jen e tĳ. Nje vit nuk eshte shume 
kohe per ta boshatisur burgun, ku 
te burgosur jane te gjithe  musli-
mane dhe mbahen aty pa fakte 
dhe pa argumenta qe t’i fajesonin 
per krime.Guantanamo ishte bere 
burg vetem per muslimane, sepse 
duket se te tjere aty nuk ka duke 
krĳuar ne opinjonin publik nder-
kombetar nje simbioze shume te 
rrezikshme e cila eshte ‘’muslima-
net dhe terroristet jane nje’’ Presi-
dentit Obama do t’i mbetet meri-
ta qe i vuri celesin Guantanamos 
dhe i la muslimanet te lire. Por, 

merita e vertete u takon atyre qe 
e penalizuan politikisht ate qe u 
be ne Guantanamo, duke bere qe 
bota te shokohet nga shkelja e li-
gjeve amerikane dhe nderkombe-
tare ne trajtimin e te burgosurve. 
Pamjet qe u ndoqen permes me-
diave ne shume raste nuk mund 
te harrohen aq lehte. Aty ishin 
burgosur edhe femĳe 14 vjecare 
te cilet u rriten ne Guantanamo 
qe ishte nje ferr i vertete per te 
gjithe ata qe e provuan Guanta-
namon. Flitet per 300 te burgosur 
te cilet jane te gjithe muslimane. 
Flitet per ushtare amerikane qe 
u vendosen te burgosurve librin 
e shenjte te Kuranit neper banjo 
si leter higjenike, duke treguar 
se trajtimi i te burgosurve kishte 
edhe urrejtje fetare.Burgu do te 
mbyllet dhe ata qe e hapen dhe e 
mbajten te hapur ne me pak se nje 
dekate duket se do te dalin te lare 
dhe pa pergjegjesi per ate qe ndo-
dhi ne Guantanamo. Por, mbyllja 
e ketĳ burgu famekeq nuk do te 

jete i mjaftueshem per te mbyllur 
plaget e atyre qe vuajten ne qe-
lite e tĳ ku humben vite jete dhe 
provuan tortura te renda. Ai do te 
jete i pamjaftueshem edhe per te 
mbyllur plagen qe i la pas drejte-
sise amerikane tek e cila ka besim 
sot bota e qyteteruar qe po balla-
faqohet me dy standarte ne vle-
resimin e ngjarjeve, religjoneve 
dhe personazheve politike, duke 
i bere njerezit dhe shtete te tera 
qe te jene te frikesuar dhe te pasi-
gurte perballe ketyre standarteve, 
ku ligjin duket se e  bejne qendra  
misterjoze nderkombetare te cila-
ve nuk u shihet pamja por u shi-
hen vetem bemat e tyre. Dhe jane 
pikerisht ata qe ndezin zjarre te 
cilet rrezikojne te ndezin Zjarrin e 
Madh i cili nuk do te fale as ata qe 
mendojne se kane imunitet per te 
shpetuar nga Zjarri i Madh.

Informacion mediatik     

INFORMACIONE MEDIATIKE PER ISLAMIN

NE AFGANISTAN NUK MUND TE FITOHET LUFTA ME OPSIONIN USHTARAK

MUSLIMANET DO TE SHPETOJNE NGA BURGU I GUANTANAMOS
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Space-centerSpace-center

Qendra e internetit space-center ju ofron:Qendra e internetit space-center ju ofron:
• internet te shpejte, • internet te shpejte, 
• shperndarje interneti,• shperndarje interneti,
• programe te ndryshme, • programe te ndryshme, 
• cd, dvd, mp3, • cd, dvd, mp3, 
• servis kompjuterash• servis kompjuterash
• printime, skanime, etj.• printime, skanime, etj.

Te gjitha keto me nje sherbim cilesor e te kulturuar.Te gjitha keto me nje sherbim cilesor e te kulturuar.
Jemi hapur cdo dite nga ora 08:00 deri 23:30.Jemi hapur cdo dite nga ora 08:00 deri 23:30.

Adresa: pallati xhenis pas rektoratit te universitetit Adresa: pallati xhenis pas rektoratit te universitetit 
“luigj gurakuqi”, kati I “luigj gurakuqi”, kati I 
Kontakte:Kontakte:
• e-mail: spacecenter@live.com• e-mail: spacecenter@live.com
• Cel. 0693253723 / 0672944162• Cel. 0693253723 / 0672944162


