
Në mediat e shkrua-
ra dhe vizive sapo 
është dhënë infor-
macioni se spektrit 
poitik në Shqipëri i 

eshte shtur edhe një parti e re e cila 
ështe Partia  demokratike e Bash-
kimit të muslimanëve shqiptarë.
Dalja e kësaj partie do të jetë edhe 
një shans më shumë per atë pjesë të 
elektoratit shqiptar i cili nuk e ka 
pranuar politikën që i kanë afruar 
partite politike egzistuese, gjith-
ashtu do të jetë edhe një shans më 
shumë për muslimanët shqiptarë të 
cilët tashmë kanë edhe një parti të 
tyre ecila do të jetë edhe më shumë 
e angazhuar në mbrojtje të intere-
save të tyre krahas mbrojtjes ligjore 
qe kanë si të gjithë bashkëkombasit 
e tjerëSi pozocion politik kjo part ii 
perket qendrës së djathë e gatshmë 
gjithmonë që të jetë edhe pjesë e 
aleancave që mund të organizojnë 
forcat e djathta , gjithmonë marrë-
veshtje të arritura në harkunkohor 
pas zgjedhor. Duke komentuar in-
icialet e kësaj partie qytetari shqip-
tar e ka të qartë se ka të bëjë me një 
parti demokratike e cila nukmund 
të penalizohet si ekstremiste-fetare 
dhe si pjesë e strategjisë së saj ka 
bashkimin e muslimanëve shqip-
tarë si pjesë e forcimit të unitetit të 
vetë qytetarëve shqiptarë. Politika 
e mbrendshme e Partisë Demok-
ratike të Bashkimit të Muslimanë-
ve Shqiptarë do të jetë një politikë 
transparenti e cila do të stimulojë 
prodhimin dhe rritjen e ekonomisë 
në të gjithë treguesit e saj duke sti-
muluar biznesin vendas dhe atë të 
huaj , gjithmonë duke ruajtur edhe 
interesat kombëtare te vendit.Duke 
e pas ë të qartërrezikun që paraqet 
korrupsioni për shoqërinë e sotme 
shqiptare, kjo parti do të jetë një 
kundërshtare epakalueshme për 
korrupsionin në të gjitha sferat e 
shoqërisë së sotme shqiptare , ku 
prioritet do të ketë lufta kundër ku-
rrupsionit në administrate dhe në 
shendetësi të cilat janë bërë plagë të 
rënda për shoqërinë shqiptare duke 
kërcënuar edhe imazhin e Shqipë-

risë para faktorit ndërkombëtar. Si 
pjesë e strategjisë së saj, ajo zotohet 
që të angazhohet për kthimin e pro-
nës tek pronari i vërtetë i saj duke i 
dhënë fund makinacioneve që bën 
sot politika shqiptare sa majtas dhe 
djathtas për të dëmtuar interesat e 
pronarëve të vërtetë.Duke e njohur 
saktë realitetin e religjoneve fetare 
në Shqipëri , Partia Demokratike e 
Bashkimit të muslimanëve shqipta-
rë do bëjë përpjekje të gjithanësh-
më që në Shqipëri tolerance fetare 
të jetë njëdukuri reale dhe kjo to-
lerance nuk duhet zbatuar duke 
penalizuar interesat e religjonit 
musliman por, duke krĳuar kushte 
dhe mundësi për një bashkëjetesë 
të vertetë fetare , larg propogandës 
dhe trukeve politike që e kërcënoj-
në këtë bashkëjetesë. Në programin 
e saj që eshtë shumë transparent 
dhe dempkratik , kjo parti u sigu-
ron anëtarëve të saj të drejtat dhe 
detyrat që kanë ku e drejta e fjalës 
dhe liria shprehjes janë prioritet i 
këtyre të drejtave.Lufta kundër kri-
mit të organizuar është pjesë e ren-

dësishme e strategjsë se kësaj partie 
sepse kjo dukuri sot është një kër-
cënim direk dhe i rrezikshëm për 
arritjet edemokracisë në Shqipëri 
dhe njëkohësisht oponencë shumë 
e rrezikshme një politikë trans-
paren dhe rezultative për ecjen e 
Shqipërisë në njëlinjë me vendet që 
kanë parametra të lartë zhvillimi.
Në politikën e jashtme Partia De-
mokratike e Bashkimit të Muslima-
nëve Shqiptarë ka në strategjnë s 
saj mardhënje korrekte me shtetet 
fqnjë ku vend të rendësishëm do të 
zënë mardhënjet ekonomike me in-
teres reciprok, pa harruar edhe nis-
ma të tjera që do të ndërmerren në 
interes të të dypalëve. Por rendësi 
të veçantë do të kenë mardhnjet me 
vendet evropjane , SHBA Turqinë, 
vendet e Lindjes së Mesme dhe ato 
aziatike duke treguar se politika e 
jashtme e partiesë është gjithpërf-
shirëse, por duke ruajtur interesat 
kombëtare tëvendit. Njëkohësisht 
kjo parti përshëndet anëtarësimin 
me të drejta tëplota të Shqipërisë 
në NATO sin jë arritje që forcon 

sigurinë dhe positën e SHqipërisë 
në arenën ndërkombëtare.Formimi 
i Partisë Demokratike Shqiptare do 
të jetë një mundësi më shumë për 
të mbrojtur ehd eidentitetin e mus-
limanëve në Shqiperi nga pozicio-
net e qëllimshme apo të paqëllim-
shme që e cënojnë këtë identitet 
duke e bërë atë pa të drejtë objek 
të mediave të shkruara dhe vizive 
duke sjellë kështu një presion psi-
kologjik mbi uslimanët shqiptarë të 
cilët mund ta shohin vehten në po-
sitën ‘’e armikut të klasës’’e thënë 
ndryshe pengesë për t’u integruar 
në Evropë. Zghedhjet e ardhshme 
parlamentare do të jenë një test për 
mbështetjen që dote ketë në elekto-
rati shqiptar kjo parti sepse publi-
kisht është e njohur pjesëmarrja e 
Partisë Demokratike të Muslima-
nëve Shqiptarë në zgjedhjet par-
lamentare ne qersho 2007, ku ajo 
do të konkurojë e vetme jashtë çdo 
kualicio.
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Muhamedi a.s. 
eshte i dergua-
ri i Allahut dhe 
pejgameri i fu-
ndit qe i eshte 

derguar njerezimit nga Allahu 
xh.sh.Muhamedi a.s. eshte i biri 
i Abdullahut dhe ka lindur ne 
Meke ne vitin 570 te eres se re. 
Ne rinine e tĳ ishte kombinimi i 
vetive me te mira shoqerore dhe 
shembullor me nje gjykim te pa-
gabueshem. Ai shquhej per inte-
ligjencen e mendimit dhe zgjedh-
jen ekzaktete mjeteve per arritjen 
e qellimeve konkrete.. Mendja 
e tĳ e kthjellet dhe natyra e tĳ e 
paster ishin vlera per te kuptuar 
jo vetem menyren e jetes, por 
edhe per te njohur individe, ko-
munitete dhe grupe te caktua-
ra njerezish. Ai ishte i dashur, i 
sjellshem, i panjollosur ne asnje 
tregues te karakterit te tĳ.Me pa-
raqitjen e tĳ, me temperamentin e 
bute dhe me nje fetyre te ndritur, 
ai linte mbresa te pashlyeshme 
tek ata qe e njihnin.Respekti ndaj 
te derguarit teAllahut ka qene 
dhe eshte e paarritshme nga as-
kush tjeter. Ata qe e njihnin ishin 
gati te sakrifikoheshin edhe per 
nje lendim te vogel te tĳ. Ai ishte 
njeri me tipare te persosura dhe 
shoket nuk mund ta krahasonin 
me asnjeri tjeter dhe e donin aq 
shume.Kur ishte 40 vjeç, Allahu i 
shpalli ajetet e parë përmes mele-
kut Xhibrildhe e ngarkoi me de-
tyrën e Pejgamerit.Allahu xh.sh. 
i ngarkoi mesazhin e njeshmërisë 
së Allahut dhe të paralajmëronte 
njerëzit për rrezikun e politeiz-
mit.Politeistët e Mekes e kundër-
shtuan Muhamedin a.s. dhe pa-
suesit e tĳ. Por, kjo dhunë nuk i 
pengoi njerëzit të shkojnë pas tĳ 
dhe as nuk arriten ta pengojnë në 
përhapjen e mensazhit islam.Kur 
pjesa më e madhe e popullit të 
Medinës përqafoi Islamin, musli-
manët e Mekes u shpërngulën në 
Medinë për të themeluar shtetin 
islam. Disa vite më vonë, poli-
teistët e Mekës u mposhten nga 
muslimanët dhe Meka u çlirua.
Islami u perhap edhe pas vdekjes 

së Pejgamerit a.s.duke mposhtur 
dy perandoritë e mëdha të kohës, 
atë Perse dhe Romake.Shumë 
personalitete të njohura të botës 
e kanë pranuar karakterin e për-
kryer te Profetit a.s.Benard Shou 
ka shkruar:’’Unë besoj se nëse një 
njeri si ai do të merrte pushtetin 
në botën moderne, Ai  do të kish-
te qenë i sukseshëm në të gjitha 
problemet, duke sjellë paqë dhe 
lumturi’’Kurse Lamartini do të 
pohojë se madhështia e qëllimit, 
mjetet e pakta dhe rezultatet mah-
nitëse, janë tre kriteret e gjeniut 
njerëzor.Kush mund të krahaso-
jë ndonjë njeri të madh të histo-
risë me Muhamedin.?Ndërsa 
udheheqësi i Indisë,Gandi do të 
deklarojë se nuk ishte shpata që 
siguroi fitoren e Islamit ….por 
mbështetja tek Zoti dhe misioni 
i tĳ që shkatërruan çdo pengesë 
para tĳ.

Hyrja e Profetit në Mekë si fi-
tues ishte madhështore, sepse 
doli dikur nga Meka i rrethuar 
nga armiq dhe u kthye i rrethuar 
tashmë nga miq, shokë , muha-
xhirë, ensare mbi kokat e të cilë-
ve ishim melaikët. Kurse Xhibrili 

a.s.endej në mes tĳ dhe Allahut 
duke i zbritur shpalljen.Njerëz 
nga të gjitha anët erdhën për të 
hyrë në dritën në të cilën Ai i 
ftonte. Por kjo nuk e bëri mendje-
madh, sepse Profeti a.s. ishte ku-
ndërshtar i madh i saj. Ai hyri në 
Mekë si fitues, por nuk mori hak 
ndaj atyre qe e keqtrajtuan duke 
u thenë të shkonin se ishin të lire 
dhe nuk kishte qortim për ata.
Kur Profeti a.s.arriti fitoren dhe 
suksesin, atĳ iu shpall ajeti:’’Ne 
ty të dhamë fitore të sigurtë dhe 
Allahu të liroi prej gjynaheve të 
mëparshme dhe atyre të mëvon-
shme dhe të plotësuam mirësinë 
ndaj teje dhe të orjentuam ty në 
rrugë të drejtë.Allahu të ndih-
mon ty me një ndihmë të forte.
(EL Feth\1,)Gjithashtu, kur Mu-
hamedi a.s.e kreu misionin dhe 
dërgoi në vend amanetin,Atĳ i 
zbriti fjala e Allahut:’’Sot e përso-
sa fenë për ju, e plotësova dhun-
tinë Time ndaj jush dhe për ju 
Islamin e zgjodha për fe.’’Por si-
hariqi i Allahut e obligoi Profetin 
a.s.të shtojë adhurimet dhe vep-
rat e mira duke thenë se duhet 
të jem rob dhe falenderues ndaj 
zotit tim(transmetonBuhariu dhe 

Muslimi). Muslimani e ka de-
tyrë që ta shtojë dashurinë ndaj 
të dërguarit të Allahut xh.sh dhe 
ta dojë atë më shumë se çdo kri-
jesë, sepse ai mbetet shembull 
për të gjithë njerëzimin deri në 
shkatërrimin e saj.’’Ju tek i Dër-
guari i Allahut keni shembullin e 
mrekullueshëm’’(El- Ahzab\21

Jeta dhe vepra e Profetit 
a.s.duhet të ketë rendësi për be-
simtarin si zemra e tĳ, pa të ci-
lën ai nuk mund të jetojë.Përmes 
shembullit të tĳ, Allahu na meson 
të jetojme me besim dhe të mos 
rrëshqasim në errësirë. Të mos 
harrojmë se Ai është i vetmi për 
të cilin kemi informata të sakta të 
cilat nuk i kemi as për të afërmit 
tone më të dashur.

Paqa dhe mëshira e Allahut  qof-
të për të Dërguarin e tĳ , Muha-
medin a.s., Vulën e të gjithë pej-
gamerëve, për familjen e tĳ dhe 
për ata që ndjekin rrugën e tĳ.

Kujtim Cufaj

Imam xhamia Kullaj

Muhammedi a.s. është 
shembulli më i lartë

për njerëzimin
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Bushatlinjtë janë ndër 
fiset më të mëdha në 
Shkodër. Kjo familje 
feudale me origjinë 
shqiptare, njihet mjaft 

në Shkodër që në shekullin e XV, 
për traditën e saj të sundimit e 
ndikimit në qytet e krahinë. Nga 
kjo familje e madhe shkodrane, që 
mbas periudhës së vezirëve e deri 
në dekada të vona dolën udhëhe-
qës e prinjës të popullit, qoftë në 
raste revoltash, qoftë ndër beteja 
për mbrojtjen e atdheut. Hysen e 
Jusuf Begu, janë të dy eksponentë 
të kryengritjes popullore të quaj-
tur kryengritja e Hamz Kazazit në 
vitin 1834, nipi i tyre, Selimi i Ta-
hir Begut mori pjesë aktive në luf-
tën e Miletit dhe në Lidhjen e Priz-
renit. Reshit Begu, mori pjesë si 
prĳës i çetave shkodrane në luftrat 
kundër Malit të Zi në vitin 1876 
dhe u dekorua për trimërinë e tĳ. 
Beqir Begu i priu shkodranëve në 
luftën e Shpuzës, krahas Dasho 
Shkrelit. Këtyre burrave populli 
shqiptar u ka kënduar këngë tri-
mërie. Shaban Begu, djali i Ali Be-
gut u shqua si luftëtar i Lidhjes së 
Prizrenit, sikurse e tregon dhe kë-
nga e kalasë së Tivarit , pasi ai ish-
te prĳësi i luftëtarëve shkodranë 
që luftuan pr mbrojtjen e kësaj kë-
shtjelle.Shaqir Begu, djali i Shaba-
nit, kryesoi çetën shkodrane në luf-
tën e Miletit, dhe luftoi trimërisht 
në Rrzhanicë krahas me Dedë Gjo 
Lulin, kundër malazezëve. Xhe-
mal Shaqir Bushati dhe Visho Bu-
shati, dhanë kontributin e tyre si 
patriotë që para shpelljes së pava-
rësisë, dhe më vonë u zgjodhën 
nga populli deputetë e anëtarë 
asambleje bashkiake. Në skenën e 
politikës shqiptare shfaqen Sylço 
Begu (Bushati), në luftën e Kopli-
kut dhe Maliq Bushati, deputet, 
ministër e kryeministër në vitet 
1941-1943. Këtĳ fisi i takojnë dhe 
klerikët e njohur muslimane Ha-
xhi Haliti, Molla Rrustemi dhe 
Haxhi Sabri Bushati. Dy oficierë të 
njohur të xhandarmarisë shqiptare 
në vitet 1920-1924 kanë qenë Malo 
Begu, nënkolonel, emigrant poli-
tik 1925-1939 dhe Hasan Begu. Pas 
çlirimit, pjestarë të shquar të kësaj 
familjeje pësuan persekutime nga 
më të rëndat. Pati shumë të push-
katuar, të burgosur, te internuar 
dhe arratisur. Janë pushkatuar 
Sylço Bushati (Begu), Maliq Bu-
shati dhe Qazim Bushati. Janë dë-

nuar 15 veta, si Myfti Myrto Bu-
shati, Sheuki Bushati, Met Bushati, 
Maliq Xhemal Bushati, Refik Bu-
shati, Haki Bushati, Ahmet Emin 
Bushati, Myfit Qamil Bushati, etj., 
Janë internuar Hamdi e Fadil Bu-
shati. Ndërsa janë arratisur 6 veta: 
Xhelal, Enver, Mustafa, Irfan, Nja-
zi Busha Prejardhja e Bushatlinjve 
lidhet ngushtë me emrin Bushat, 
një fshtat shumë i hershëm i 
Shkodrës që ndeshet në dokumen-
ta që në gjysmën e dytë të sheku-
llit XVII. Origjina e kësaj familjeje 
të vjetër feudale shqiptare është në 
fshatin Bushat të Shkodrës dhe ajo 
kishte autoritet dhe privilegje që 
në shekullin e XV të periudhës  
para pushtimit osman. Pema gje-
nealogjike e Bushatlinjve është 
mjaft e dendur dhe ka 5 degë krye-
sore, në dukje të pavarura nga një-
ra tjetra, ku një pjesë e saj është 
botuar për herë të parë në vitin 
1927 në numrin 12 të revistës Di-
turia, nga njëri prej pinjollëve të 
kësaj familjeje, Hamdi Bushati. Kjo 
pemë e pjesshme është nxjerrë nga 
pema e përgjithshme, që qarku-
llonte në disa familje bushatlinjsh. 
Pavarësisht pretendimeve të disa 
studiuesve sllavë për ta nxjerrë 
këtë familje me origjinë sllave, as-
njëherë kjo nuk është vërtetuar 
dhe është fakt i njohur që të gjithë 
studiuesit e mirëfilltë turq dhe 
shqiptarë e kanë vërtetuar se kjo 
familje ishte shqiptare, me saraje 
në Bushat e që më vonë për vetë 
rolin e vendin që zuri në histori, u 
vendos në kryeqendrën e veriut, 
në Shkodër. Në historinë tonë 
kombëtare, tema e Bushatlinjve të 
Shkodrës zë nje vend me rëndësi 
për faktin se ato drejtuan për 75 
vjet Pashallekun e Shkodrës që u 
dallua për tendencën për autono-
mi dhe shkëputje nga Turqia si 
dhe zhvillimin ekonomik e kultu-
ror pozitiv që pati. Sundimi i tyre i 
përket fazës së dytë të administri-
mit të Shkodrës nga Turqia, në vi-
tet 1757-1831,  që historiogrfia e 
quan periudha e sundimit të Pa-
shallekut të Shkodrës. Për Bushat-
linjtë ka të dhëna të shumta gojo-
re, të dhëna biblografike dhe do-
kumentacion autentik si në gjuhën 
shqipe, ashtu dhe në turqisht. The-
meluesi i dinastisë së Bushatlinjve 
është Mehmet Pashë Plaku, me të 
cilin fillon një periudhë stabiliteti: 
me faljen e gjaqeve, bashkimin e 
Shkodrës me Malësinë e Madhe e 

Mirditën, zgjerimin e kufijve deri 
në Pejë dhe në Jug, deri në Elba-
san. Në këtë periudhë bie në sy 
politika e tĳ drejt shkëputjes nga 
Turqia. Zhvillimi ekonomik, tole-
ranca fetare, mirëkuptimi e lidhjet 
për bashkim i jepnin forcë këtĳ pa-
shalleku, aq më tepër kur në poli-
tikën e jashtme ruhej një farë ekui-
libri, kurdoherë në interes të vend-
it.Me Mehmet Pashë Plakun nis 
periudha më e shkëlqyer e dinasti-
së së Bushtlinjve që zgjati rreth 
100 vjet deri me kapitullimin e 
Mustafa Pashës, vezir i fundit i 
tyre. Fillimisht ndoqi një politikë 
elastike ndaj Turqisë dhe pas fuqi-
zimit të tĳ, filloi të mos respekton-
te detyrimet ndaj Portës së Lartë, e 
cila në vitin 1775 e helmoi tinë-
zisht. Sipas historianëve ai pati 
merita se ishte i pari që hapi shti-
gjet e një modeli të ri vetsundimi, 
ngriti flamurin e mosbindjes ndaj 
urdhëresave sulltanore me qëllim 
shkëputjen. Duke patur guximin 
të deklarohej si autonom në qeve-
risjen e vendit. Mehmet Pashë Bu-
shatliu ndihmoi në bashkimin e 
qytetarëve të përçarë të Shkodrës 
nga konfliktet e feudalëve paraar-
dhës si dhe në harmoninë bashkë-
fetare, duke siguruar bashkëpuni-
min e tyre në planin politik, admi-
nistrativ e shoqëror. Në vitin 1773, 
ndërtoi Xhaminë e Plumbit sipas 
stilit të xhamive të Stambollit, ob-
jekt ky që aktualisht është monu-
ment kulture, një ndër më të bu-
kurit që ka Shkodra, por funksio-
non dhe si vend lutjesh. Pasardhë-
si i tĳ Mustafa Pasha, ishte djali i 
madh i Mehmetit dhe luante rol të 
rëndësishëm në administrimine 
brendshëm të pashallekut. Porta e 
Lartë nuk e njohu asnjëherë atë si 
sundimtar të Shkodrës dhe e për-
dori ndër shërbime luftarake deri 
sa në vitin 1779, ra viktimë e një 
helmimi nga ana e Sulltanit, që 
ushqente urrejtje ndaj Bushatlinj-
ve. Pas tĳ, pashalleku i Shkodrës 
drejtohet nga ajo që historianët e 
kanë qujatur figurën kryesore e 
Bushatlinjeve, Kara Mahmut Pa-
sha. Trimëritë e Kara Mahmut Pa-
shë Bushatliut janë trashëguar në 
legjenda, këngë e rrëfime të popu-
llit në breza. Por, pozitive në pe-
riudhën e sundimit të tĳ mbeten 
dëshira e puna për bashkim, tole-
ranca fetare. Politika e jashtme ak-
tive që ndoqi për të cilat ekzistojnë 
dokumenta e botime sllave, turke, 

italiane,  Ai punoi për krĳimin e 
një konfederate ilirike, kryetar i së 
cilës u zgjodh. Kara Mahmut Pa-
shë Bushatliu u emërua nga Porta 
e Lartë si vezir i Shkodrës. Efekti-
visht ai e ka sunduar Shkodrësn 
nga viti 1775, por sipat të dhënave 
të historianit turik A. Xhevdet, ai 
u njoh zyrtarisht si sundimtar i 
Shkodrës në vitet 1779-1780.Zgje-
rimi ndikimit të tĳ bëri që Turqia 
t’i hiqte emërimin e vezirit dhe të 
dërgonte disa herë ushtri ndësh-
kuese ndaj tĳ. Synimi ambicioz i tĳ 
ishte të bëhej sundimtar i gjithë 
Shqiprësë. Me këtë synim ai orga-
nizoi nj kuvend në Podgoricë, në 
mars 1786 me qëllim bashkimin e 
forcave që do të luftonin kundër 
Turqisë dhe krĳimin e Konfedera-
tës Ilirike. Vritet më 22 shtator në 
afërsi të fshtit Kruz, në luftë me 
malazezët. Vdekja e tĳ i gëzoi 
mjaft malazezët, të cilet shihnin 
tek Kara Mahmut Bushatliu një 
pengesë të pakapërcyeshme për 
pushtimin e tokave shqiptare. 
Sukseset që ai arriti në fuqizimin e 
Pashallekut të Shkodrës gjatë 21 
viteve që e udhëhoqi lidhen me af-
tësitë e talentin e tĳ dhe me mbësh-
tetjen që siguroi nga shtresa të 
ndryshme të shoqërisë si: feudalë, 
tregtarë, zejtarë, malësorë. Ai diti 
të shfrytëzonte momente kritike 
në qeverinë osmane për të forcuar 
pozitat e tĳ brenda Pashallekut. 
Ndoqi një politikë të urtë sociale, 
ekonomike, juridike e arsimore. 
Pas vdekjes së Kara Mahmutit, pa-
shallekun e drejtoi vëllai i tĳ, Ibra-
him Pashë Bushatliu. Historiogra-
fët osmanë e paraqesin Ibrahim 
Pashën si një sundimtar të bindur 
ndaj Turqisë që nuk veproi si pa-
raardhësit e tiJ. Vdiq në vitin 1809. 
Mehmet Pashë Bushatliu ishte një 
tjetër pinjoll i kësaj familje.Ai ge-
zonte perkrahje ne malesi ,por u 
vra me në pabesi Mustafa Pashë 
Bushatliu drejtoi në vitet 1810 - 
1831. Ai vdiq në Medinë në vitin 
1860. Pashalleku i Shkodrës ishte 
një formacion politik qe bashkoi-
një pjesë të madhe të Shqipërisë 
veriore dhe krĳua 20 vjet para atĳ 
të Janinës dhe jetoi 10 vjet më shu-
më se ai. Gjatë 75 vjetëve të ekzis-
tencës së vet, (1757- 1831) ai u qe-
veris pa ndërprerje prej 5 përfaqë-
suesve të familjes se fuqishme feu-
dale të Bushatlinjve të Shkodrës.

Elvis Isufaj

Familja madhështore e 
Bushatllinjëve të Shkodrës
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Diten e enjte, me 30 prill 2009, 
ne teatrin ‘’Migjeni’,’ nxene-
sit e medrezese ‘’Haxhi Sheh 
Shamia’’dhane nje koncert ma-
dheshtor fetar ne kuader te per-

kujtimit te Ditelindjes se Pofetit , Muhamedit 
.a.s.Ishte nje paraqitje dinjitoze e ketyre nxenes-
ve para besimtareve muslimane dhe publikut 
te gjere, e cila ka nje rritje cilesore nga premiera 
ne priemiere, duke treguar se drejtoria e ketĳ 
institucioni mesimor- fetar e ndjen vehten me 
te angazhuar se kurre, kur duhen organizuar 
aktivitete per figuren e ndritur te Muhamedit 
a.s.Mendojme se te pranishmit, ne sallen e teat-
rit Migjeni, u bene deshmitare te nje organizimi 
te persosur te ketĳ aktiviteti që kishte filluar me 
ftesat qe ishin nje hyrje e bukur per atë qe do te 
shikonin te pranishmit ne ata dy ore aktivitet 
i cili filloi me nje lexim shume emocional dhe 
me nivet te larte te Kuranit te Madherueshem 
,duke vazhduar me recitimin e shkelqyer te vaj-
zave te medrezese te cilat lartesuan para publi-
kut tiparet hyjnore te Profetit a.s.Vlerat e ketĳ 
koncerti duket se ishin vene ne rralle njera pas 
tjetres për të konkuruar, sepse secili moment i 
ketĳ koncerti mori ‘’piket maksimale’’.Ajo qe 
te bente pershtypje, ne koncertin e organizuar 
sivjet, ishte fryma fetare e tĳ e cila pasqyrohej 
ne nje nivel shume te larte. Sidomos, bene shu-
me pershtypje dhe percollen emocione te pa-

harrueshme recitimi per dashurine ndaj Pejga-
merit a.s. dhe nje kenge shume mbreselenëse 
turke qe u kendua nga Alban Kali. i shoqeruar 
nga kori i djemve dhe ai i vajzave.Publiku do ta 
kete te veshtire te harroje vivelin e larte te ko-
rit te djemve dhe te vajzave te cilet shkelqyen 
edhe permes nje veshjeje e cila e rriti ne zenit 
dekorin e ketĳ koncerti. Megjithese koncerti 
ishte i shtrire ne nje hark kohor thuajse prej dy 
oresh, publiku e ndjeu vehten te habitur, kur 
e mori vesh se koncerti kishte mbaruar , duke 
treguar keshtu se ky koncert i kishte plotesuar 
parametrat e nje aktiviteti cilesor ,sepse ishte 
percjelle ‘’me nje fryme’’ nga publiku qe ishte 
i pranishem ne salle.Duhet vene ne dukje se 
besimtaret muslimane jane te interesuar qe te 
percjellin aktivitete te tilla fetare, sepse ne keta 
aktivitete ,ai shikon te manifestuara nje tema-
tike dhe nje paraqitje mbrenda normave fetare 
islame , larg degjenerimit dhe imoralitetit me te 
cilin sot jane mbushur mediat e shkruara , vi-
zive dhe aktivitetet e tjera me te cilat ai ballafa-
qohet vazhdimisht . Ne kete aspekt, angazhimi 
i dejtorise se medrezese , sidomos i drejtorit te 
saj, Kujtim Dervishi duhet pergezuar, sepe bej-
ne perpjekje te lavdrueshme per t’u dhene be-
simtareve muslimane emocione fetare permes 
aktiviteteve te medrezese, te cilat, per hir te se 
vertetes, priten me shume interes, gje qe duket 
tek pjesemarrja masive e publikut. Por, inter-

esimi per aktivitete fetare ka terhequr edhe in-
teresimin e organeve shteterore qendrore dhe 
lokale te cilet jane pjese e ketĳ publiku dhe jane 
po keto pushtetare qe pershendesin koncertet 
e medrezese duke i vleresuar per organizimin 
dhe cilesine e permbajtjes se tyre. Mendojme 
se keto aktivitete fetare islame eshte mire qe 
te shtohen ne numur, duke zene sa me shume 
hapesire dhe kohe, ne menyre qe te behet edu-
kata e dites per te rinjte muslimane ne Shkoder 
te cilet duhet te jane sa me larg degjenerimit 
dhe Shen Valentinit, 1 Majit dhe festave te tje-
ra qe percjellin mesazhe imorale dhe degjene-
ruese permes aktiviteteve qe behen me rastin e 
tyre.Menduam ta leme në fund( në asnjë më-
nyrë për ta nënvleftësuar por për ta vlerësuar)  
falenderimin per shoqaten turke te Stambollit 
qe financon medrezete e djemve dhe te vajzave 
dhe ne veçanti, z. Shuajp Bashan, per perkush-
timin e tyre maksimal ne mbarevajtjen e ketyre 
institucioneve mesimire- edukative - fetare dhe 
angazhimin e tyre te panderprere per te pre-
zantuar para publikut musliman ne Shkoder 
dhe më gjërë mesazhin islam permes aktivi-
teteve fetare, siç ishte kësaj rralle përkujtimi i 
Ditëlindjes së Profetit të nderuar , Muhamedit 
a.s.

Selim Gokaj 

Në kuadër të 710 vjetorit të the-
melimit të Perëndorisë Osma-
ne, në medrezenë ‘’Haxhi Sheh 
Shamia’,’ u organizua një takim 
me pedagogun dhe historianin 

e Universitetit të Shkodrës ‘’, Luigj Gurakuqi, 
Pr.Dr.Bajram Xhafa, ku merrnin pjesë nxënës të 
kësaj medrezeja, dega e djemve dhe stafi peda-
gogjik i degës së djemve dhe i degës së vajzave. 
Takimi u organizua në mjediset e bibliotekës së 
medrezesë, një ambjet ky shumë komod dhe i 
pranueshëm për të realizuar takime me një te-
matikë të tillë.Në temen që trajtoi ,Pr.Dr. Bajram 
Xhafa, në kuadrin e 710 vjetorit të themelimit të 
Perëndorisë Osmane, ai foli për raportet e kësaj 
Perëndorie me popullin shqiptar me të cilin e li-
dhi fatit të bashkëjetojë për disa shekuj me rrallë.
Në bisedë u theksua se shqiptarët dhe turqit nuk 
paten një rport të mirëfilltë pushtues dhe të push-
tuar, por raporti real ishte një bashkëjetese e mi-
rëfilltë e cila u reflektua tek pjesëmarrja e shqip-
tarëve ne sferat më të larta të qeverisjes së Perë-
ndorisë Osmane. Per këtë dëshmon edhe numuri 

i konsiderueshëm i shqiptarëve në parlamentin 
e Perëndorisë Osmane, në mesin e të cilëve ishte 
edhe figura e njohur e Ismail Qemalit dhe e 40 
kryeministrave të kësaj Perëndorie të cilët ishin 
shqiptarë.Medrezistët u njohën edhe me infor-
macione për betejen e Fushë Kosovës, ku ushtria 
osmane fitoi mbi një kualicion të domonuar nga 
serbët, betejë në të cilën ra shehid Sulltan Mura-
ti, i cili, përmes një luteje që kishte bërë një natë 
para betejës, kishte kërkuar nga Allahu xh.sh. 
që t’ia plotësonte këtë kërkesë që islami kurrë 
të mos shuhej në hapesirën kosovare. Gjithash-
tu, medrezistën u njohën edhe me informacione 
mbi Camërinë e cila ka mbetur jashtë kufijve të 
Shqipërisë, me gjithë pëpjekjet e Perendorisë Os-
mane për të penguar një gjë e tillë.Ajo që kishte 
rendësi në këtë bisedë ishte idea se ardhja e Pe-
rëndorisë Osmane në Shqipëri ishte një mundësi 
përcaktuese që shqiptarët të shpëtonin nga asi-
milimi ortodoks dhe humbja e identitetit të tyre 
si shqiptarë.Medrezistët i përcillnin me shumë 
kujdes fjalët dhe mendimet e Pr. Dr. Bajram Xha-
fës, sepse ishin informacione që ata i ndëgjonin 

për here të pare.Pas përfundimit të kësaj bisede, 
medrezistëve iu dha mundësia që të bënin pyet-
je në lidhje me temen e trajtuar, duke marrë një-
kohësisht përgjigje kompetente nga Pr.Dr.Bajram 
Xhafa.Biseda, që u zhvillua në Medrezene ‘’Ha-
xhi Sheh Shamia’,’eshtë një përpjekje sa modeste, 
aq edhe serioze për t’u përcjellë medrezistëve një 
mesazh të saktë, të sinqertë ,  për të vërtetën e 
mardhënjeve të Perëndorisë Osmane me shqipta-
rët, si antiteze e një dizinformimi të qëllimshëm 
që vazhdojnë të bëjnë mediat për të vërtetën e kë-
tyre mardhënjeve e cila, sipas historianeve dhe 
politikanëve të Turqisë gjendet vetëm në arki-
vat e shtetit turk.Në fund, drejtoria e medrezesë 
,‘’Haxhi Sheh Shamia’,’ falenderoi Pr.Dr. Bajram 
Xhafën për biseden e mbajtur, duke i premtuar 
gatishmërinë për të vazhduar bashkëpunimin në 
mes të medrezesë dhe z. Bajram Xhafa edhe në të 
ardhmen.

Samir Hoxhiq

KONCERT MADHESHTOR I MEDRESESE
HAXHI SHEH SHAMIA

NE MEDRESENE HAXHI SHEH SHAMIA 
PERKUJTOHET 710 VJETORI I THEMELIMIT 

TE PERANDORISE OSMANE
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Mediat turke dhe 
ato nderkombe-
tare bejne te di-
tur se presiden-
ti amerikan Ob-

ama ka vizituar Turqine, ne per-
pjekje per te ulur tensionet ne mes 
te dy vendeve te cilat jane bere

 te cenueshme ne vitet, kur ne 
Shtepine e Bardhe ligjin e benin 
republikanet me presidentin e 
tyre, Bush, i cili la pas nje shĳe te 
hidhur, sidomos me politiken e tĳ 
te jashtme që spikaste qarte me nje 
dhune politike dhe ushtarake qe 
u ushtrua ne bote ,sidomos ndaj 
muslimaneve ne shume hapesira 
ku ata jetojne. Duke shfrytezuar 
ngjarjet e 11 shtatorit edhe ato te 
penalizuara per shkallen e verte-
tesise, administrata Bush u be sfi-
de e rende per shume qeveri si ne 
Lindje ashtu edhe ne Perendim te 
cilat e kundershtuan ma sa paten 
mundesi politiken e republikane-
ve amerikane qe ndezen zjarre te 
rrezikshme ne Irak dhe Afganistan 
që u sulmuan me akuza qe nuk u 
vertetuan kurre.Kjo politike e eger 
e Bushit e cila vertiti kaxhikun e 

hekurt mbi kokat e muslimaneve, 
beri qe Turqia te ishte nder vend-
et me antiamerikane ne bote, gje 
qe u pa sidomos, kur parlamenti 
turk refuzoi kerkesen amerikane 
per te lejuar trupat amerikane qe 
te shfrytezojne territorin turk per 
te sulmuar Irakun.Jane te njohu-
ra edhe demostratat qe u bene ne 
Turqi kunder Izraelit per krimet qe 
ai beri mbi palestinezet ne Gaza, 
ku u penalizuan edhe SHBA per 
mbeshtetjen qe u dha izraeliteve 
ne kete konflik.Presidenti ame-
rikan Obama deklaroi ne Turqi 
se SHBA nuk ka qene ne konflik 
me boten muslimane dhe nuk do 
te jete kurre ne konflik me boten 
muslimane, duke dhene nje sinjal 
pozitiv ne mardhenjet e ardhshme 
ne mes te dy vendeve.Nga ana tje-
ter ishte Obama qe deklaroi se do 
te mbeshteste perpjekjet e Turqise 
per t’u anetaresuar ne Bashkimin 
Evropian.Duhet pranuar se vizita 
e presidentit amerikan Obama ne 
Turqi ishte nje levizje politike e 
studjuar mire qe do të krĳojë një 
klimë të re ne mardhenjet e botës 
islame me SHBA, sepse ishte Ob-

ama ai qe deklaroi se Turqia 
i ka mundesite qe te luaj nje 
rol te madh ne permiresimin 
e ketyre mardhenjeve shu-
me te ftohta qe sot egzistoj-
ne ne mes te muslimaneve, 
ne shkalle botërore, dhe te 
qeverisë se SHBA.Në këtë 
mënyrë po afirmohet idea 
se Turqia tashmë është bërë 
sot qendra politike e musli-
maneve, qëndrimi i së cilës 
duhet marrë parasysh dhe 
njëkohësisht ajo duhet pye-
tur për probleme qe kanë 
të bëjnë me fatin e vendeve 
muslimane sot në botë,sepse 
Turqia sot mund dhe duhet 
të pranohet edhe si një Kali-
fat figurative per botën mus-
limane, me tendencë për t’u 
bërë neser Kalifati i vërtetë 
për muslimanët të cilët kanë 
aq shumë nevojë për Kalifa-
tin Islam.

Selim Gokaj

Axhensite e njohura 
boterore te lajme 
bejne te njohur nje 
deklaratë të minis-
trit të jashtëm të 

Francës Lymier i cili gjatë një kon-
ference shtypi foli edhe për zgjeri-
min e BE.

Lymier theksoi se BE duhet ta 
ndërpresë zgjerimin e saj pas pra-
nimit të vendeve të Ballkanit deri 
në një moment tjetër, kur të jenë 
studjuar mundesi të reja për ta 
vazhduar këtë process. I pyetur 
nga gazetarët për pranimin e Tur-
qisë në Be, Lymier tha se nuk jemi 
të përgaditur për një panim të Tur-
qisë në Bashkimin Evropian .Kjo 
deklaratë ishte në kundërshtim 
me Presidentin amerikan Obama 
i cili tha se hyrja e Turqisë në BE 
është e drejtë dhe se SHBA do ta 
mbështeste Turqinë në përpjekjet e 
saj për t’u bërë pjese e BE. Duket se 
qeveria franceze është përfaqësue-

se e vërtetë e demostratave që janë 
bërë vazhdimisht kundër pranisë 
në BE të Turqisë. Megjithëse nuk 
jepen haptas arsyet, ata tashmë 
jenë të njohura.Disa nga vendet e 
BE e refuzojnë Turqinë, sepse ajo 
ka një popullsi me shumicë abso-
lute muslimane e cila trajtohet si 
një dukuri e frikshme për Perëndi-
min.Qëndrime të tilla publike nuk 
kanë bazë historike ,por fetare,gjë 
që i jep botës Perëndimore një pa-
mje të qartë antiislame duke zbar-
dhur edhe qëndrimet e tyre poli-
tike ushtarake në rajonet e nxehta 
të globit, ku u ndezën zjarre dhe 
po ndezen zjarre kundër muslima-
nëve. Kujtojmë qëndrimet e trupa-
ve franceze dhe te ushtarakëve te 
lartë francezë në lufrat e përgjak-
shme në Bosnje dhe Kosove ku ata 
u dalluan për qëndrim të hapur 
kundër popullsisë muslimane dhe 
luftëtarëve muslimanë në këto ha-
pësira.Me këtë qëndrim, Franca , 
Austria dhe disa vende evropiane 

po krĳojnë idenë se bota islame po 
përjeton mentalitetin e kryqzatave 
ne kohë moderne dhe se perpari-
mi kolosal ekonomik nuk i ka mja-
ftuar Evropës se krishtere qe të re-
formohet në drejtim të tolerances 
fetare, pavarësisht thirrjes së vazh-
dueshme që bën Papa nga sheshi 
i Shen Pjetrit dhe gjatë vizitave të 
tĳ në vende të ndryshme për tole-
rance fetare, megjithese në raste të 
veçanta edhe ai e ka nxitur këtë in-
tolerance fetare në disa momente 
të prononcimit të tĳ mediatik. Du-
ket se në Perëndim janë shqetësuar 
nga qëndimet e fundit të Turqisë 
në mbrojtje të muslimanëve të ci-
lat u bënë publike, kur kryeminis-
tri Erdogan akuzoi Izraelin si shtet 
vrasës për masakrat në Gaza dhe 
kundërshtoi kandidaturën e krye-
ministrit danaz Rasmundsen për 
postin e sekretarit të NATOS,sepse 
kishte perkrahur karikaturat ku-
ndër Profetit, Muhamedit.a.s.Por, 
Turqia duket se ‘’nuk është e da-

shuruar aq shumë’’ pas BE,sepse 
ajo tashmë është ndër shtetet më 
të fuqishme ekonomikisht dhe 
ushtarakish ne botë dhe hyrja e saj 
në BE do ishte edhe nje vlerë më 
shumë për Bashkimin Evropian.
Eshtë një fakt i njohur refuzimi që i 
bënë pranimit në BE turqit permes 
një anketimit mediatik, duke i për-
cjell një mesazh Evropës se ajo nuk 
duhet të përdorë standarte të dy-
fishta për t’u zgjëruar dhe se pena-
lizimi Turqisë nga ana e saj tregon 
se politikat e vjetra po zbatohen ne 
kohe të reja, ne nje kohe qe popujt 
kane deshire te integrohen dhe te 
jetojne ne paqe e miqesi larg para-
gjykimeve dhe urrejtjes fetare. 

Kjo vlere arrihet vetem kur poli-
tika te shikoje perpara dhe te heqe 
dore nga mentalitetet dhe fantaz-
mat e se kaluares.

Selim Gokaj 

PRESIDENTI OBAMA
VIZITON TURQINE

FRANCA DEKLAROHET KUNDER 
PRANIMIT TE TURQISE NE BE
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(për ata që bejnë presion mbi 
bashkëpunëtorët e gazetes ‘’Be-
simtari)

Gazeta ‘’Besimtari’’, 
si pjesë e media-
ve muslimane në 
Shqipëri, ka si pi-
kësynim që të kon-

tribojë për problemet më të cilat 
ballafaqohen muslimanët në Shqi-
përi dhe më gjërë , gjithmonë në 
mënyrë modeste, por edhe gjith-
monë mrenda parametrave ku ësh-
të fokusuar feja islame dhe musli-
manët.Por, e rendësishme është se 
gazeta ‘’Besimtari’’ka si strategji të 
saj mbrojtjen politike të muslima-
nëve dhe të fesë islame, sepse edhe 
penalizimi  që u bëhet sot musli-
manëve bëhet nga ky këndvësh-
trim dhe nuk është parë në media 
ndonjë shkrim ku flitet për numu-
rin e vakteve që duhet të falë një 
besimtar musliman, apo ku duhet 
të vendosë duart, kur falet një be-
simtar musliman.Konsolidimi i një 
linjë të tillë ‘’të ‘’forte’’ ka bërë që 
gazeta të jetë shumë e kërkuar nga 
lexuesi aq sa, tirazhi që botohet 
është i pamjaftueshëm.Theksojmë 
se ‘’Besimtari’’ në asnjë shkrim të 
tĳ nuk ka penalizuar institucionet 
islame, as në rang myftinish, as në 
rang më të larte, megjithëse kami 
pasë shkrime të shumta në drej-

tim të tyre që nuk i kemi botuar, 
sepse nuk është ky misioni i kësaj 
gazete, pa harruar se problemet 
në këto institucione janë reale dhe 
evidente. Kemi arsyetuar se prob-
leme të tilla nuk duhen bërë publi-
ke, por duhen trajtuar gjithmonë 
në një tryezë bisedimesh, sepse 
na mjafton oponenca e ashpër që 
na bëhet nga segmentë që e kanë 
në strategjnë e tyre penalizimin e 
muslimanëve dhe të fesë islame 
në Shqipëri dhe më gjerë. Eshtë e 
qartë se pista mbi të cilën operon 
gazeta ‘’Besimtari’’nuk është e pël-
qyeshme dhe e pranueshme nga 
segmente dhe përsona të caktuar 
të cilët e shohin vehten të zbuluar 
përballë mesazhit që përcillet në 
faqet e ‘’Besimtarit’’Prandaj, nuk 
kanë munguar përpjekjet për ta 
penalizuar atë si gazete radikale 
dhe ekstremiste,si gazete me ga-
bime ortografike, epitete të vëna 
në emer të moderatorëve musli-
manë të cilët faktikisht janë diver-
sionistë në rrallët e muslimanëve. 
Këto’’reformatorë’’ dhe ‘’modera-
torë’,’ për të cilët islami dhe proble-
met e tĳ janë pjesa më e parëndësi-
shme e jetës së tyre,pasi ‘’lehin’’pa 
pushim kundër ‘Besimtarit’’dhe 
botuesve të tĳ, kanë filluar të bëj-
në presion edhe mbi bashkëpu-
nëtorët e’’Besimtarit’’ që ata mos 
të dergojnë shkrime tek ai.Këto 

veprime të mjerueshme, por një-
kohësisht edhe antiislame, nuk 
janë shqetësim për mbarëvajtjen 
e ‘’Besimtarit’,’por janë shqetësim 
për shkallën e rrezikshmërisë që 
paraqesin segmente dhe persona 
të tillë nga rrallët e muslimanëve 
të cilët, në emër të një tolerance te 
rreme dhe të një moderatori diver-
sionist, bëhen pjesa më e rrezik-
shme e cila vepron kundër interesa 
të muslimanëve dhe të fesë islame.
Problemi që po trajtojnë nuk ësh-
të një problem personal dhe pikë-
risht që mos të marrë një ngjyrë të 
tillë, ne nuk po i  botojmë në faqet 
e ‘’Besimtarit’’emrat e këtyre ‘’to-
leranteve dhe’’moderatorëve’’,por 
që në një përshkallëzim të diver-
sionit të tyre kundër linjës isla-
me të ‘’Besimtarit ‘’, do ta sho-
hin vehten të ekspozuar në faqet 
e’’Besimtari’’ përballë lexuesve të 
tĳ të cilët do të shokohen kur të 
shohin emrat e tyre, sepse fakti-
kisht misioni i ‘’Besimtarit’’ është 
që të demaskojë ata që janë pje-
së e linjës që cënon muslimanët 
dhe fene islame, tregues që këta 
‘’lehës’’klubesh dhe tavolinash i 
plotësojnë saktësisht.Por portreti 
që po u bëjmë atyre që penalizoj-
në dhe bëjnë diversion kundër li-
njës së gazetes ‘’Besimtari’’ është 
vetëm maja e azbergut e portretit 
të tyre të vërtetë, sepse nuk dihet 

saktë se ‘’në çfarë sporteli e marrin 
bukën ‘’këto tolerantë dhe mode-
ratorë moderne bashkohorë’’.Por 
për një gjë jemi krejt të sigurtë. 
‘’Sporteli’’ ku ata zgjasin duart ku-
rrë nuk është ‘’sporteli islam’’Ne u 
rekomandojmë këtyre ‘’moderato-
reve;; dhe ‘’tolerantëve’’se janë të 
mirëpritur të botojnë alternativat 
e tyre në faqet e ‘’Besimtarit’’,ose 
në takime direkte në një tavolinë 
bisedimesh me drejtuesit e ‘’Sho-
qatës Bamirëse’’ dhe të botuesve të 
‘’Besimtarit’’ku mund të shfaqin 
rezervat e tyre të cilat mund të jene 
të pranueshme dhe pozitive, sepse 
respektet hipokrite dhe shterngi-
met fallso të duarve, duke mbajtur 
pas shpine’’thikën’’për t’ia ngulur 
vëllaut musliman , janë mënyra të 
vepruari qafirash.Por nuk duhet 
harruar se ‘’Thika’’ të tilla kanë 
dy teha dhe njëri nga këto ‘’teha’’ 
mund të jetë rrisku i këtyre ‘’tole-
ranteve’’ dhe ‘’moderatoreve’’ që 
në një dorë tundin degën e ullirit 
,kure në tjetrën i tundin islamit 
kërbaçin.

Haxhi Vehbi Dani

Kryetar i Shoqates Bamirese 
Shkoder

Në Kuranin e Ma-
dhëruar, Allahu 
xh.sh. i ka urdhë-
ruar besimtarët 
që të lexojnë dhe 

përmes këtĳ leximi ata të bëhen të 
ditur, sepse dituria është ajo që i 
lartëson muslimanët dhe u forcon 
besimin . Gjithmonë më të fituar 
për të marrë dĳe janë ata që shko-
llohen në shkolla të larta ,dĳe kjo 
që vazhdon gjatë gjithë jetës, sepse 
njerëzimi ecën përpara dhe njerë-
zit e ditur bëhen të paditur, kur 
nuk i shtojnë dĳet me arritjet e reja 
sidomos ku ata janë të ditur . Por, 
më të fituarit e të fituarve janë ata 
që marrin dĳe fetare islame, sep-
se aty është e verteta dhe aty janë 
përgjigjet për gjithshka që një njeri 
i zakonshëm ,ose besimtar kërkon 

të dĳë. Por, vlera më e madhe që 
përfiton ai që studjon dhe përveh-
tëson dĳe fetare është rritja e besi-
mit dhe e përkushtimit fetar, duke 
pasë për mision që këto dĳe t’i per-
hapë në masën e besimtarëve dhe 
më gjërë. Por, takojmë fatkeqësisht 
raste, kur një njeri i shkollur në 
shkolla të larta fetare nuk jep she-
mbullin e një besimtari që dĳen të 
cilëne ka marrë në shkollë ta mani-
festojë në marrëdhenjet me besim-
tarët muslimanë.Një mik shumë i 
shqetësuar dhe i indinjuar, po më 
tregonte për një person të tillë me 
të cilin nuk kishte bërë asnjë debat 
fetar , apo afetar dhe në një shkë-
mbim ballëpërballë nuk i kishte 
dhënë selam ,aq më tepër në am-
bjentet e xhamisë, ku besimtarët 
po përgaditeshin të falnin nama-

zin e xhumasë. E vetmja përshë-
ndetje që kishte marrë miku im 
nga njeriu i shkolluar kishte qenë 
një lëvizje e lehtë koke dhe pak 
përdredhje buzësh.Pa dashje m’u 
kujtua një thënie e një imami për 
njerëz të tillë të cilët, sipas tĳ, ata 
kishin mbaruar shkollën në mëny-
rë aksidentale dhe po në mënyrë 
aksidentale ishin bërë të ditur në 
fenë islame,Por, fatkeqësisht, me 
sjellje të tilla ata prezantojnë një 
shkallë të kufizuar besimi në is-
lam, sepse deviza madhështore e 
islamit qe besimtarët muslimanë 
janë vëllezër, për ata është e panjo-
hur, sepse nuk e praktikojnë në ra-
portet e tyre me besimtarët musli-
manë. Miku që shprehu këtë shqe-
tësim është një aktivist i njohur për 
mbrojtjen e fesë islame dhe shpër-

blimin e pret nga Allahu xh.sh. për 
aq sa bën për islamin. Por, shqetë-
simi që ai kishte, tregon se nuk ish-
te i preku në sedër nga qëndrimi 
i njeriut të shkolluar,por shqetëso-
hej nga injoranca e këtyre njerëzve 
që mendojnë sa e kanë të drejtën 
t’u vendosin ‘’notë’’ kaluese, ose 
jo kaluese besimtarëve në një kohë 
që vetë ato janë ‘’mbetës’’që du-
het të ulen përsëri ;mbi libra, për 
të mesuar të vërtetën për besimin 
islam të cilin duhet ta përcjellin si 
mesazh në rrallët e besimtarëve 
muslimanë.  

Alban Kastrati

QENTE ANTIMUSLIMANE LEHIN KARVANI 
I MUSLIMANEVE ECEN PERPARA

MUSLIMANE ME DIJE ISLAME POR ME 
BESIM TE KUFIZUAR ISLAM
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Mediat e shkrua-
ra dhe ata vizi-
ve bejnë të ditur 
se bisnezmenit 
boshnjak, z. 

Damir Fazlliq, Gjykata e Apelit ka 
marrë vendim që t’ia kthejë pro-
nat të cilat prokuroria shqiptare ia 
kishte bllokuar duke u bazuar në 
akuza të shpikura dhe të rreme, 
të cilat kishin qëllim që të krĳonin 
një opinjon denigrues kundër kë-
tĳ bisnezmeni i cili operon ne bis-
nezin shqiptar me atë të drejtë që 
operojnë bisnezet greke , italiane 
dhe të vendeve të tjera perëndi-
more.Në një numur të kaluar të 

gazetes ‘’Besimtari,’’ ne e rrëzuam 
me fakte dhe informacione reale 
portretin jo të vërtetë që krĳuan 
mediat dhe politika e majtë shqip-
tare kundër bisnezmenit boshnjak 
që ka ardhë në Shqipëri për të in-
vestuar dhe për të operuar finan-
carisht, duke dhënë një ndihmesë 
modeste për ekonominë shqipta-
re. Si shpërblim, politika e majtë i 
ndërseu mediat për të penalizuar 
padrejtësisht bisnezin e z.Damir 
Fazlliq, duke angazhuar edhe drej-
tësinë shqiptare në këtë penalizim. 
Por, ngjarjet e bisnezit të z. Damir 
Fazlliq nuk morën atë rrugë që 
kërkoi politika e majtë shqiptare 

dhe mediat e saj. Gjykata e Apelit 
ka vendosur që t’ia kthejë pronat 
bisnezmenit boshnjak të cilat ishin 
sekustruar pa të drejtë, duke tre-
guar se ai eshtë një bisnezmen i 
ndershëm dhe punon me para të 
pastërta.Arsyea përse u sulmua 
bisnezmeni boshnjak në Shqipëri 
është dhënë pa doreza nga gaze-
ta ‘’Besimtari’’. Tashti, që z.Damir 
Fazlliq iu kthyen pronat nga drej-
tësia shqiptar,argumentet tona për 
bisnezmenin boshnjak dëshmojnë 
se kanë qenë shumë të sakta. Mbe-
tet që politika e majtë dhe mediat 
më të zellshmë që e ‘’ngritën zërin 
deri në qiell’’kundër bisnezmenit 

boshnjak, të vendosen para drej-
tësisë për shpifje dhe në rastin më 
të favorshëm për ata, të kërkojnë 
falje publikisht para opinjonit pu-
blik shqiptar të cilin e mashtruan 
me akuza të qëllimshme, për të 
mbajtur sa më larg bisnezin bosh-
njak nga Shqipëria ashtu si i mbaj-
tën larg nga Shqipëria refugjatët 
boshnjakë që po largoheshin nga 
shtëpitë e tyre nga genocidi serb i 
viteve 1992-1995.

Selim Gokaj   

Në një shtet ku po-
pullsia eshte e 
përbërë nga tre 
besime fetare, ka 
shumë rendësi që 

në të gjithë treguesit e aktiviteteve 
politike , ekonomike dhe kulturo-
re që bëhen të respektohen reli-
gjonet fetare përmes paraqitjes së 
raporteve fetare sa më pranë të së 
vërtetës.Ky është një obligim si për 
vetë drejtuesit e religjoneve fetare, 
ashtu edhe për vetë strukturat e 
shtetit, sepse paraqitja jo e saktë e 
këtyre raporteve krĳon një shqetë-
sim tek religjoni të cilit i mohohet 
vendi i vërtetë që ai zë në popull-
sinë e atĳ vendi.Këto probleme që 
trajtuam më lart janë shqetësim 

edhe në Shqipëri, ku popullsinë e 
dominojnë tre religjone fetare. Për 
fat të keq, shumë here struktura 
shtetërore dhe në veçanti mediat, 
përpiqen që të dizinformojnë opi-
njonin publik dhe ne veçanti të 
huajt, me raporte fetare fiktive që 
janë shumë larg realitetit të vërte-
të.Sidomos, ka përpjekje të vazh-
dueshme dhe të gjithanshme për 
të zvogluar numurin e muslimanë-
ve në Shqipëri.Idea për të trajtuar 
një temë të tillë na lindi, pasi një 
besimtar musliman ishte shqetë-
suar dhe indinjuar nga pamja e një 
harte turistike ku u bëhej e ditur 
turistëve të huaj dhe vendas për 
shtrirjen e veprave të kultit të tri 
feve kryesore që janë ne Shqipëri. 

Pa i numëruar inicialet që portreti-
zojnë këto vepra kulti të vendosu-
ra në këtë hartë, syri të kap një re-
alitet të shtrembëruar të raporteve 
fetare në Shqipëri. Në sipërfaqen 
e hartës mbizotërojnë haptas dhe 
pa doreza kryqet e krishterë në një 
kohë që inicialet e fesë islame janë 
minorancë. Të mos harrojmë se kjo 
hartë u jepet turistëve në aeropor-
tin e Rinasit, ku është vendosur një 
bust i stërmadh i Nënë Terezes në 
formë kryqi, që shumë mire mund 
të ishte berë më pamjen e një bami-
rëseje, sepse pikërisht si bamirëse 
ne  këtë figure e vendosim nëpër 
sheshe dhe jo si fetare. Veprime 
të tilla cënojnë identitetin real të 
shqiptarëve, sepse i japin atĳ pa-

drejtësisht një pamje dominante 
të krishterë. Të mos harrojmë se 
veprime të ngjashme me këto që 
shtruam më sipër kanë sjellë reagi-
me nga shoqatat dhe institucionet 
islame, duke krĳuar një klimëqë 
nuk u ka shërbyer as nuk do t’u 
shërbejë kurrë shqiptarëve. Pra-
ndaj, nuk duhen lejuar veprime të 
tilla që gjithmonë janë të qëllim-
shme ,sepse ndjenjat fetare të një 
bashkësie gjithmonë duhen res-
pektuar në emër të bashkëjetesës 
fetare.

Selim  Gokaj

Presidenti i Kosovës 
Fatmir Sejdiu de-
klaroi për mediat 
se qeveria e Arabisë 
Saudite ka dekla-

ruar zyrtarisht se e ka njohur Pa-
varësinë e Kosovës, duke dhënë 
një sinjal premtues për njohjen 
e Pavarësisë së Kosovës dhe nga 
vendet e tjera të Konferencës Is-
lamike, pjesëmarrëse e së cilës 
është edhe Arabia Saudite, e cila 
gjithashtu duhet theksuar se në 
këtë Konferencë ka një vend të 
veçantë. Presidenti Sejdiu tha 

se njohja e Kosovës nga Arabia 
Saudite do të jetë një mundësi 
e madhe për bashkëpunimin e 
Kosovës me vendet muslimane. 
Duket se lidershpi i politikës 
kosovare ka bërë kthesë në qën-
drimin e saj ndaj vendeve mus-
limane dhe i ka thirrur mendjes 
të kujtojë se ndihma e vendeve 
muslimane gjatë konfliktit në 
Kosove, ka qenë e jashtëzakon-
shme dhe sidomos ndihma hu-
mane ka qenë e pakonkurue-
shme, ku Arabia Saudite dhe 
Turqia ishin kontribuesit më të 

mëdhej të kësaj ndihme .Të mos 
harrojmë se vendet muslimane, 
sidomos Turqia, kanë luajtur një 
rol me rendësi në përshpejtim 
e ndërhyrjes ushtarake dhe re-
alizimin deri në fund të misio-
nit të saj për largimin e forcave 
serbe nga Kosova, sidomos në 
momentin, kur një pjesë e po-
litikës evropiane po kërkonte 
ndërprerjen e bombardimeve 
mbi Serbinë, gjë që do të sillte 
pasoja katastrofike për Kosovën 
dhe vetë rajonin.Reagimi i Ser-
bisë, pas njohjes së Pavarësisë 

së Kosovës nga Arabia Saudite, 
ishte i shpejtë. Ministri i jashtëm 
Vuk Jeremiç dekloroi se Serbia 
shpreh keqardhje nga kjo njohje 
e Kosovës nga Arabia Saudite, 
sidomos në këtë moment, kur 
problemi i Pavarësisë së Koso-
vës po trajtohet nga ana juridi-
ke nga Gjykata Ndërkombëtare 
e Hagës.

Vezhguesi politik

i ‘’Besimtarit’’ 

DAMIR FAZLLIQIT GJYKATA E APELIT I 
KTHEN PRONAT

NJE HARTE TURISTIKE QE CENON 
RAPORTET FETARE

ARABIA SAUDITE NJOHU
PAVARESINE E KOSOVES
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