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Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit 

Mesazh për të rinjtë në Europë dhe në Amerikën e Veriut 

Ngjarjet e fundit në Francë dhe ngjarje të tjera të ngjashme në disa vende të tjera 

perëndimore, më kanë bindur që të flas direkt me ju në lidhje me këto ngjarje. 

Ju drejtohem juve (rinisë) , sepse e ardhmja e kombeve dhe shteteve tuaja do të 

jetë në duart tuaja dhe për faktin se e ndjej se kureshtja dhe dëshira për të ditur të 

vërtetën është më e zjarrtë në zemrat tuaja. Nuk po ju drejtohem politikanëve dhe 

funksionarëve tuaj, sepse besoj se ata me ndërgjegje të plotë e kanë ndarë rrugën 

e politikës nga rruga e drejtësisë dhe e të vërtetës. Do të doja të flas me ju në lidhje 



me Islamin e në veçanti mbi imazhin e Islamit që po ju prezantohet juve. Gjatë dy 

dekadave të fundit e sidomos që prej shpërbërjes së ish-BS, janë bërë përpjekje të 

shumta që kjo fe e madhe hyjnore të paraqitet si një armik i tmerrshëm dhe i 

dhunshëm. Provokimi i ndjenjës së frikës, urrejtjes dhe terrorit dhe shfrytëzimi i 

kësaj ndjenje për qëllime të caktuara ka një dosje të gjatë në historinë politike të 

Perëndimit. Këtu, nuk dua të flas për fobitë e ndryshme me të cilat janë 

indoktrinuar popujt e shteteve perëndimore. Një analizë e thellë e studimeve 

themelore në fushën e historisë do të dëshmojë për ju faktin se trajtimi hipokrit 

dhe i pasinqertë i kulturave dhe i popujve të tjerë nga ana e qeverive perëndimore, 

është censuruar në historiografitë e reja. Historitë e SHBA dhe Europës janë të 

turpëruara nga skllavëria, nga periudha e errët e kolonializmit dhe nga shtypja e 

egër e njerëzve me ngjyrë dhe e jo-kristianëve. Studiuesit dhe historianët tuaj janë 

thellësisht të turpëruar nga gjakderdhja mizore në emër të fesë mes katolikëve dhe 

protestantëve, apo në emër të nacionalizmit dhe racës gjatë Luftës së Parë dhe të 

Dytë Botërore. Ky qëndrim i tyre është i admirueshëm. Duke përmendur një faksion 

nga lista e gjatë e veprimeve të përgjakshme të perëndimorëve, nuk synoj të 

rishikoj historinë, por do të doja që ju të pyesni intelektualët tuaj se përse 

ndërgjegja publike në Perëndim zgjohet pasi kanë kaluar disa dekada dhe shekuj. 

Pse bëhen kaq shumë përpjekje për të evituar njohjen e popujve me një çështje 

kaq të rëndësishme si trajtimi i kulturës dhe mendimit islamik? Ju e dini mirë se 

poshtërimi dhe përhapja e urrejtjes dhe frikës fiktive nga “të tjerët” ka qenë tipar i 

përbashkët i të gjithë shtypësve. Do të doja që ju të pyesnit veten se përse fobia 

dhe urrejtja po sulmojnë Islamin dhe muslimanët me një intensitet të paparë? Pse 

struktura e pushtetit në botë dëshiron që mendimi islam të luftohet dhe izolohet? 

Cilat koncepte dhe vlera të Islamit shqetësojnë programet e superfuqive dhe çfarë 

interesash mbrohen duke luftuar Islamin? Tani, kërkesa ime e parë është: Studioni 

dhe hulumtoni se cilët janë nxitësit që fshihen pas valës së gjerë të përpjekjeve për 

të dëmtuar imazhin e Islamit. Kërkesa ime e dytë është që në vend që të reagoni 

dhe të ndikoheni nga vala e paragjykimeve dhe e fushatave dezinformuese, 

përpiquni të njiheni direkt me fenë islame. Logjika e shëndoshë e kërkon që ju të 

kuptoni natyrën dhe esencën e asaj nga e cila ata ju frikësojnë dhe nga e cila duan 

t’ju mbajnë larg. Nuk insistoj që ju të pranoni fjalët e mia apo fjalët e fesë islame. 

Ajo që dua të them është: Mos lejoni që realiteti dinamik dhe efektiv i botës së 

sotme t’ju imponohet me anë të shpifjeve, manipulimeve dhe paragjykimeve. Mos 

i lejoni ata që në mënyrë hipokrite, terroristët e rekrutuar nga vetë ata, t’jua 



prezantojnë si përfaqësues të Islamit. Njihuni me Islamin me anë të burimeve të tij 

primare dhe origjinale. Merrni informacion mbi Islamin nëpërmjet Kur’anit dhe 

jetës së Profetit të madh të Islamit. Dua t’ju pyes, a e keni lexuar direkt Kur’anin e 

muslimanëve? A keni studiuar mësimet e Profetit të Islamit dhe doktrinat e tij etike 

dhe humane? A e keni marrë ndonjëherë mesazhin e Islamit nga burime të tjera 

përveç mediave? A e keni pyetur ndonjëherë veten se mbi bazën e cilave vlera 

Islami arriti të krijojë civilizimin më të madh shkencor dhe intelektual në botë dhe 

krijoi shkencëtarët dhe intelektualët më të famshëm për shekuj me radhë? Nuk dua 

që me fjalët e mia të krijoj një distancë emocionale mes jush dhe realitetit dhe të 

evitoj mundësinë e një gjykimi të paanshëm nga ju. Sot, mediat e komunikimit kanë 

fshirë kufijtë gjeografikë, prandaj mos lejoni që ato t’ju rrethojnë me kufij mendorë 

e të fabrikuar. Megjithëse askush nuk mundet që individualisht të mbushë 

hendekun e krijuar, secili nga ju mund të ndërtojë një urë mendimi dhe mirësie për 

të ndriçuar veten dhe ambientin që ju rrethon. Ndërkohë që kjo përballje e 

planifikuar mes jush dhe Islamit është e padëshirueshme, ajo mund të krijojë pyetje 

të reja për mendjet tuaja kurioze dhe hulumtuese. Përpjekja për të gjetur përgjigjet 

e këtyre pyetjeve do t’ju ofrojë një rast të çmuar për të zbuluar të vërteta të reja. 

Prandaj, mos e humbni rastin për të fituar një kuptim të drejtë, të saktë e të 

pamanipuluar të islamit dhe shpresoj që në sajë të ndjenjës së përgjegjësisë që keni 

ndaj të vërtetës, brezat e ardhshëm do të munden t’a shkruajnë historinë e kësaj 

përplasjeje mes Islamit dhe Perëndimit me një ndërgjegje më të pastër dhe me më 

pak pendim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jehona e letrës të pare e Liderit suprem të 

Revolucionit Islamik për të rinjtë 

perëndimorë 

 
Mesazhi i Liderit suprem të Revolucionit Islamik për të rinjtë e Europës dhe të 

Amerikës së Veriut ka pasur jehonë të gjerë që është pasqyruar edhe në rrjetet 

sociale. 

Revista amerikane Foreign Policy shkruan se mesazhi i papritur i Liderit të Iranit ka 

pasur jehonë të gjerë në rrjetet sociale dhe është mirëpritur nga të rinjtë. Kjo 

revistë publikoi disa pjesë nga mesazhi i Liderit suprem të Iranit dhe pasqyroi edhe 

reagimet e disa të rinjve amerikanë. Edhe sajti informativ Bloomberg shkruante se 

Lideri i Iranit u ka kërkuar të rinjve europianë dhe amerikanë të mos paragjykojnë 

në lidhje me Islamin. Agjensia franceze e lajmeve AFP si dhe kanali Tv Russia Today 

duke publikuar pjesë të mesazhit të Liderit suprem të Revolucionit Islamik, 

theksuan se ky mesazh është mirëpritur nga të rinjtë në Europë dhe SHBA. Kanali 

Tv Al Mejadin duke publikuar mesazhin e Liderit suprem, theksoi se Lideri i Iranit ka 

kërkuar nga të rinjtë e vendeve perëndimore të njihen me Islamin dhe të mos 

ndikohen nga propagandat e mediave islamofobe në perëndim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letra e pare e liderit suprem: Të marrësh 

mësim nga situata aktuale dhe të 

ndërtojmë një të ardhme jashtë 

katastrofave të sotme 

 

 
 

Lideri suprem i Revolucionit Islamik në letrën e tij të dytë dërguar të rinjve në 

perëndim, foli mbi ngjarjet e hidhura që terrorizmi qorrazi ka krijuar në Francë të 

cilën e cilësoi ngjarje të dhimbshme. 
Ajetollah Khamenei në letrën e tij tha se terrorizmi është problem i përbashkët i 

botës islame dhe i shoqërisë perëndimore dhe shtoi se pasiguria dhe stresi që ka 

përjetuar Franca nga ngjarjet e fundit nuk mund të krahasohen me vuajtjet e 

popujve të Irakut, Jemenit, Sirisë dhe Afganistanit përgjatë viteve të fundit. Së pari, 

bota islame në përmasa shumë më të gjëra, në vëllime shumë të më mëdha dhe 

për një periudhë shumë më të gjatë, ka qenë viktimë e dhunës dhe e barbarizmit 

dhe së dyti, fatkeqësisht këto akte të dhunshme e barbare gjithmonë janë 

përkrahur nga disa fuqi të mëdha me metoda dhe forma nga më të ndryshmet. Në 

letrën dërguar të rinjve në vendet perëndimore lideri suprem i Revolucionit Islamik 

ka bërë të qarta disa realitete të cilat janë përtej diskutimeve të përditshme 

politike. Lexuesi i kësaj letre përbëhet nga të rinjtë perëndimorë d.m.th. ajo shtresë 

e cila veten e konsideron viktimë të terrorizmit të përzierë me ideologji radikaliste 



në emër të fesë. Duke qenë se lideri suprem u është drejtuar të rinjve, kjo të kujton 

letrën e tij të mëparshme të cilën ua ka dërguar të rinjve në Evropë dhe në Amerikë. 

Në janar të vitit 2014 lideri suprem pas ngjarjeve të dhunshme në Francë dhe pas 

sulmit që iu bë revistës Charlie Hebdo, ngjarje që u lidhën me radikalistët islamë, 

dërgoi një mesazh për të rinjtë e Evropës dhe Amerikës së veriut. Tani e njëjta 

ngjarje e ngjashme ndodhi po në Francë. Letra e dytë e liderit suprem u shpreh këtë 

realitet të rinjve se vorbulla e radikalizmit është e përzierë me kulturën dhe 

udhëzimet në perëndimit që bazohen në dhunë dhe në frymën agresive. Me fjalë 

të tjerë përmbajtja kryesore e të dy letrave është ftesa për të kuptuar drejtë dhe 

saktë të vërtetën. Perëndimi për nga shumë teori ka arritur në qorrsokak dhe me 

mashtrime vazhdon të përpiqet të tjetërsojë realitetin dhe ta mbulojë atë. Deri në 

atë kohë kur në perëndim të ndiqen standarde të dyfishta dhe deri në kohën kur 

terrorizmi të ndahet nga mbështetësit e tij në terrorizëm të mirë dhe të keq, 

atëherë rrënjët e dhunës duhen kërkuar në vend tjetër. Perëndimi duke u 

mbështetur pikërisht në këtë mendim, mbështet dhunën dhe krimet kryera nga 

regjimi sionist kundër palestinezëve dhe këto krime nuk i konsideron terrorizëm 

mirëpo të drejtën e popullit palestinez për tu mbrojtur përballë pushtuesve e 

konsideron terrorizëm. Të tilla komentime që kanë për qëllim krijimin e fobisë ndaj 

islamit, janë ndjekur për vite me radhë në politikat e shoqërive perëndimore të cilat 

me kalimin e kohës kanë ndjekur agresionin e butë dhe të heshtur kundër kulturave 

të tjera dhe në veçanti kundër botës islame. Arabë për vite me radhë janë 

nënçmuar nga kulturat e tjera të cilat janë munduar të fusin dhunën dhe 

degjenerimin moral tek kulturat e popujve të tjera dhe t'i zëvendësojnë këto 

kultura me kulturën perëndimore. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në letrën e 

tij dërguar të rinjve në perëndim ka rikujtuar se lidhjet e imponuara e të 

papërshtatshme janë të pasuksesshme dhe të dëmshme. Me shumë keqardhje 

duhet të them se grupe desktruktive si ISIS janë pjellë e këtyre lidhjeve të 

pasuksesshme me kulturat e importuara. Ndërkohë feja islame që është njëra prej 

feve më të moralshme dhe më humane të botës, në bazën themelore të së cilës 

vrasja e një njeriu konsiderohet si vrasje e gjithë njerëzimit. Lideri suprem në letrën 

e tij kërkon nga të rinjtë që të rishikojnë shumë çështje dhe të gjejnë rrënjët e tyre 

në shoqëritë dhe kulturat perëndimore. Ashtu siç vuri në dukje Ajetollah Khamenei 

vuajtja e çdo njeriu në çdo cep të botës është e dhimbshme për çdo kënd si të jetë 

në Francë si të jetë në një vend tjetër mirëpo ajo që marrim mësim nga ngjarjet sot 

duhet të bëhet faktor për të krijuar një të ardhme larg katastrofave aktuale. 



Tematika kryesore e letrës së pare e liderit 

suprem të Revolucionit Islamik 

 
Rishikimi i temave kryesore të letrës së pare e liderit suprem të Revolucionit Islamik 

dërguar të rinjve të vendeve perëndimore                                                           

1 Përmbledhja e fjalimit Ngjarjet e hidhura që terrorizmi i verbër i shkaktoi në 

Francë, më shtynë që edhe njëherë të bisedoj me ju të 

rinjtë e vendeve perëndimore. 

2 Tema kryesore: Terrorizmi 

çështje e përbashkët 

Mendim i përbashkët mbi dhimbjen e përbashkët nga 

terrorizmi dhe katër rrugëzgjidhjet për sigurinë e 

njerëzimit 

3 Ndryshimet e terrorizmit 

në perëndim dhe botën 

islame 

1. Bota islame në përmasa më të gjera, më 
gjithëpërfshirëse dhe më të gjata në kohë është bërë 
viktimë e terrorizmit 

2. Terrorizmi në botën islame gjithmonë është mbështetur 
nga disa fuqi të mëdha si Amerika në  forcimin dhe 
armatosjen e Al Kaidës, Talebanit dhe grupet e tjera në 
vazhdimësi të tyre 

4 Kontradikta e politikave të 

perëndimit 

1. Idetë më të ndritura e më progresive që rrjedhin nga 
demokracitë progresiste në rajon, janë shtypur në 
mënyrë të pamëshirshme, ndërkohë që sistemet 
politike më të prapambetura, gjithmonë janë radhitur në 
mesin e aleatëve të Perëndimit 

2. Sjellja e dyanshme e perëndimit me lëvizjen e zgjimit 
në botën islame 

3. Mbështetja për regjimin sionist megjithë vrasjen, 
shkatërrimet e terrorizmit qeveritar të izraelit ndaj 
palestinezëve 

4. Kërkesa për myslimanët që veten e tyre të mos e 
konsiderojnë të shtypur, megjithë agresionet e 
perëndimit ndaj botës islame gjatë viteve të fundit 

5 Faza e parë e krijimit të 

sigurisë 

Heqja e ideve dhe mendimeve që nxisin dhunë në 

perëndim 

6 Rrënjët reale të dhunës në 

perëndim 

1. Ekzistenca e standardeve të dyfishta në politikat 
perëndimore 

2. Ndarja e terrorizmit në të mirë dhe të keq 

3. Përqendrimi në interesat e qeverive në vend të vlerave 
njerëzore dhe morale 



7 Rezultati i lidhjes 

heterogjene dhe 

imponuese në kultura 

1. Dhuna e heshtur dhe shkatërrimtare për shkak të 
imponimit të kulturës perëndimore tek popujt e tjerë 

2. Përbuzja e kulturave të pasura nga ana e 
perëndimorëve megjithë mungesën e kapaciteteve 
zëvendësuese në kulturën perëndimore dhe 
ekzistencën e dy faktorëve të agresivitetit dhe 
degjenerimit moral në të 

8 Fati i lidhjes heterogjene 

të kulturave 

1. Mbjellja e farës së radikalizmit në një fis që nga koha 
kolonializmit 

2. Krijimi i grupeve i ISIS për shkak të lidhjes së 
pasuksesshme me kultura e imponuara 

9 Shkaku i thithjes së disa 

evropianëve tek grupet 

terroriste 

1. Përhapja e një kulture të papërshtatshme enë një 
ambient të ndotur dhe agresiv në perëndim 

2. Përhapja e ideve për shkak të urrejtjes së thellë të 
krijuar nga pabarazia dhe diskriminimi në perëndim dhe 
përhapja e saj në formë sëmundjeje 

10 Gabimi i madh në luftën 

kundër terrorizmit 

Reagimet e nxituara, lëvizjet entuziaste dhe të nxituara 

dhe masat sipërfaqësore 

11 Pasojat e reagimit të 

nxituar në luftën kundër 

terrorizmit 

1. Zgjerimi i hendekut të ndarjes dhe të urrejtjes 

2. Krijimi i izolimit, frikës, stresit dhe depresionit tek 
shoqëritë myslimane në Evropë dhe Amerikë 

3. Kufizimi dhe pengimi i myslimanëve në Evropë dhe 
Amerikë nga të drejtat e tyre 

4. Hapja e rrugës për krizat në të ardhmen me shtimin e 
polarizimit ekzistues sidomos me legjitimitetin e masave 
sipërfaqësore 

12 Domosdoshmëria e 

heqjes dorë nga sjelljet e 

dhunshme ndaj 

myslimanëve 

1. Shtypja dashur dhe padashur ka prirje që të kthehet 
2. Myslimanëve nuk u takon kjo mungesë politike   

13 Historiku i bashkëpunimit 

të perëndimit me 

myslimanët 

Edhe atë ditë kur perëndimorët ishin miq në tokën 

islame dhe i qepën sytë në pasuritë e panumërta të 

kësaj toke, edhe atë ditë kur ishin pritës dhe 

shfrytëzuan punën dhe mendimin e myslimanëve, nuk 

panë gjë tjetër veçse dashuri dhe bujari. 

14 Rruga e arritjes së një të 

ardhme të qartë dhe të 

sigurt 

1. Jeni ju të rinj që duhet të hiqni shtresat sipërfaqësore të 
shoqërisë tuaj dhe të zgjidhni ngërçet dhe mëritë 

2. Nga ju të rinjtë kërkoj që në bazë të një njohje të drejtë, 
me realizëm dhe duke shfrytëzuar përvojat e hidhura, të 
hidhni themelet e një bashkëjetese të drejtë, paqësore, 
të ndershme e të dinjitetshme me botën islame. 

 



Letra e dytë e Ajetullah Khamenei drejtuar 

të rinjve në vendet perëndimore 

 

 
 

Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit 

Drejtuar të rinjve në vendet perëndimore 

Ngjarjet e hidhura që terrorizmi i verbër i shkaktoi në Francë, më shtynë që edhe 

njëherë të bisedoj me ju të rinjtë e vendeve perëndimore. 

Për mendimin tim, është për të ardhur keq që të tilla ngjarje të hidhura  të bëhen 

shkak i bisedës, por e vërteta është se nëse çështjet e dhimbshme nuk krijojnë 

kushte për të menduar, reflektuar dhe reaguar, dëmet do të jenë dyfish më të 

mëdha. Vuajtja  e çdo njeriu në çdo cep të globit, vetvetiu bëhet shkak për 

hidhërimin e njerëzve të tjerë në mbarë botën. Vështrimi i një fëmije që jep shpirt 



para njerëzve të tij të dashur, i një nëne, gëzimi i familjes së të cilës kthehet në zi, i 

një bashkëshorti që varros trupin e pajetë të bashkëshortes, apo i një spektatori i 

cili nuk e di se çastet që po kalon janë çastet e fundit të jetës së tij, këto janë pamje 

që tronditin ndjenjat dhe shpirtrat e njerëzve. Kushdo që ka provuar dashurinë dhe 

humanizmin, preket nga vështrimi i këtyre skenave të dhimbshme, qofshin ato në 

Francë, Palestinë, Irak, Liban apo Siri. Padyshim, këtë ndjenjë kanë edhe 1 miliard 

e gjysmë myslimanë të botës të cilët urrejnë autorët e këtyre krimeve dhe 

fatkeqësive.Por, çështja është se nëse vuajtjet e sotme nuk shërbejnë si bazë për 

ndërtimin e një të nesërme më të mirë dhe më të sigurt, ato do të humbasin në 

memorien e kujtimeve të hidhura. Unë kam besim se jeni vetëm ju të rinjtë që duke 

nxjerrë mësime nga zhvillimet e hidhura të aktualitetit të sotëm, do të gjeni rrugë 

të reja për të ndërtuar një të ardhme më të mirë dhe të bllokoni rrugët që e kanë 

çuar Perëndimin në gjendjen aktuale. Vërtetë, sot terrorizmi është dhimbja e 

përbashkët e jona dhe e juaja, por duhet ta dini se pasiguria dhe trazirat që keni 

përjetuar në ngjarjet e fundit kanë dy ndryshime themelore me vuajtjet që kanë 

përjetuar popujt e Irakut, Jemenit, Sirisë dhe Afganistanit gjatë disa viteve. Së pari, 

bota islame në përmasa shumë më të gjëra, në vëllime shumë të më mëdha dhe 

për një periudhë shumë më të gjatë, ka qenë viktimë e dhunës dhe e barbarizmit 

dhe së dyti, fatkeqësisht këto akte të dhunshme e barbare gjithmonë janë 

përkrahur nga disa fuqi të mëdha me metoda dhe forma nga më të ndryshmet. Sot, 

janë të paktë njerëzit që janë të informuar për rolin e SHBA në krijimin apo në 

forcimin dhe armatosjen e Al Kaedas, Talibanit dhe ndjekësve të tyre të kobshëm. 

Përveç kësaj përkrahje direkte, përkrahësit e hapur e të njohur të terrorizmit 

takfirist, megjithëse kanë sistemet politike më të prapambetura, gjithmonë janë 

radhitur në mesin e aleatëve të Perëndimit, në një kohë që idetë më të ndritura e 

më progresive që rrjedhin nga demokracitë progresiste në rajon, janë shtypur në 

mënyrë të pamëshirshme. Qëndrimi dyfytyrësh i Perëndimit ndaj valës së zgjimit 

në botën islame është një shembull i qartë i kontradiksionit në politikat 

perëndimore. Ky kontradiksion vërehet qartë edhe në përkrahjen e Perëndimit për 

terrorizmin shtetëror të Izraelit. Populli i përvuajtur i Palestinës për më shumë se 6 

dekada po provon llojin më të keq të terrorizmit. Nëse njerëzit në Evropë prej disa 

ditësh janë mbyllur në shtëpitë e tyre dhe nuk mund të jenë të pranishëm në 

tubime të ndryshme apo në qendra të populluara, një familje palestineze për 

dhjetëra vite kërcënohet madje edhe në shtëpinë e saj nga makina vrasëse dhe 

destruktive e regjimit sionist. Sot, cila dhunë është më destruktive dhe mund të 



krahasohet me ndërtimin e kolonive sioniste nga regjimi sionist? Ky regjim që 

asnjëherë nuk është kritikuar seriozisht nga aleatët e tij të fuqishëm apo të paktën 

nga organizmat në dukje të pavarura ndërkombëtare, çdo ditë shkatërron shtëpitë 

e palestinezëve dhe tokat e tyre bujqësore, madje pa u dhënë rast familjeve 

palestineze të mbledhin sendet e jetesës apo produktet bujqësore të tyre dhe të 

gjitha këto ndodhin përballë syve të tmerruar e të përlotur të grave dhe fëmijëve 

që janë dëshmitarë të keqtrajtimit të anëtarëve të familjes, të cilët në shumë raste 

mund të burgosen e të torturohen në mënyrë çnjerëzore. A njihni në botën e sotme 

ndonjë rast tjetër të kësaj dhune intensive e me përmasa kaq të gjëra dhe kaq 

afatgjatë? Çfarë është pushkatimi i një vajze në mes të rrugës nën akuzën se ka 

protestuar ndaj ushtarëve të armatosur deri në dhëmbë, nëse nuk është 

terrorizëm? Meqë këto barbarizma kryhen nga forcat ushtarake të një shteti 

pushtues, nuk duhet të quhen ekstremizëm? Apo ndoshta ngaqë këto imazhe i 

kemi parë në pamjet e televizionit për 60 vite, tashmë nuk duhet të vrasin 

ndërgjegjen tonë? 

Agresionet e viteve të fundit ndaj botës islame që shkaktuan viktima të panumërta, 

janë një tjetër shembull i logjikës kontradiktore të Perëndimit. Vendet që ishin 

viktima të agresionit, përveçse pësuan humbje të shumta njerëzore, humbën edhe 

infrastrukturat ekonomike dhe industriale të tyre. Lëvizja e tyre drejt zhvillimit dhe 

progresit u ndërpre apo u ngadalësua dhe në disa raste këto vende u kthyen 

dhjetëra vite më pas. Megjithatë, në mënyrë prepotente atyre u kërkohet të mos e 

konsiderojnë veten si viktima. Si është e mundur që të shkatërrosh një shtet, të 

rrafshosh qytetet dhe fshatrat e tij dhe më pas t’i thuash, të lutem, mos e konsidero 

veten viktimë? Në vend që të bëhen ftesa për të mos kuptuar apo për të harruar 

tragjeditë, a nuk është më mirë që në mënyrë të sinqertë të kërkohet falje? Vuajtjet 

që ka pësuar bota islame gjatë këtyre viteve nga dyfytyrësia dhe hipokrizia e 

agresorëve nuk janë më të pakta, sesa dëmet materiale.Të rinj të dashur! Unë 

shpresoj se ju, tani apo në të ardhmen, do ta ndryshoni këtë opinion negativ që 

është krijuar, opinion, arti i të cilit është fshehja e qëllimeve afatgjata dhe zbukurimi 

i tendencave dinake. Për mendimin tim, faza e parë në krijimin e sigurisë dhe 

qetësisë është reformimi i këtij mendimi që mbjell vetëm dhunë. Derisa në politikat 

e Perëndimit të sundojnë standarde të dyfishta dhe derisa terrorizmi në 

pikëpamjen e përkrahësve të fuqishëm të tij të ndahet në terrorizëm të mirë e të 

keq dhe derisa interesat e shteteve të jenë mbi vlerat humane dhe morale, rrënjët 



e dhunës nuk duhen kërkuar diku tjetër. Për fat të keq, këto rrënjë për shumë vite 

dhe gradualisht janë forcuar në thellësinë e politikave kulturore të Perëndimit, 

duke krijuar një agresion të butë dhe të fshehtë. Shumë vende të botës krenohen 

me kulturën e tyre kombëtare, kultura të cilat janë rritur dhe zhvilluar dhe për 

qindra vite kanë ushqyer bashkësinë njerëzore me vlera humane dhe morale. Këtu 

nuk bën përjashtim as bota islame. Por në epokën aktuale, bota perëndimore duke 

shfrytëzuar mjetet e sofistikuara, po këmbëngul në njësimin dhe në simulimin e një 

unifikimi kulturor në nivel global. Unë, imponimin e kulturës perëndimore ndaj 

popujve të tjerë dhe injorimin dhe minimizimin e kulturave të pavarura, e 

konsideroj si një dhunë të fshehtë dhe shumë të dëmshme. Poshtërimi i kulturave 

të pasura dhe ofezat ndaj pjesëve më të respektuara të tyre ndodh në një kohë kur 

kultura zëvendësuese në asnjë mënyrë nuk ka potencialin për të zëvendësuar 

kulturën e pasur kombëtare. P.sh. dy elementë, “agresiviteti” dhe “degjenerimi 

moral”, që për fat të keq janë kthyer në bazat kryesore të kulturës perëndimore, 

kanë pozita të lëkundura edhe në vetë djepin ku kanë lindur dhe nuk mund të kenë 

vend në kulturat e popujve të tjerë. Tashmë shtrohet pyetja se, nëse ne nuk duam 

një kulturë agresive, të degjeneruar e të pakuptimtë, jemi fajtorë? A jemi fajtorë 

nëse pengojmë valën shkatërrimtare që drejtohet drejt të rinjve tanë në kuadrin e 

produkteve pseudo-artistike? Unë nuk hedh poshtë rëndësinë dhe vlerën e lidhjeve 

kulturore. Kur këto lidhje kryhen në kushtet e natyrshme dhe duke respektuar 

traditat dhe kulturat e shoqërive, ato dhurojnë rritje, zhvillim dhe pasurim kulturor. 

Ndërsa lidhjet e imponuara e të papërshtatshme janë të pasuksesshme dhe të 

dëmshme. Me shumë keqardhje duhet të them se grupe destruktive si ISIS janë 

pjellë e këtyre lidhjeve të pasuksesshme me kulturat e importuara. Nëse problemi 

do të ishte vërtetë në besim, të tilla fenomene do të duhej të vëreheshin në botën 

islame para periudhës së kolonializmit, por historia dëshmon të kundërtën. 

Dokumentet e qarta historike dëshmojnë qartë se si lidhja e kolonialistëve me një 

mendim ekstremist e të devijuar në zemër të një fisi beduin, mbolli farën e 

ekstremizmit në këtë rajon. Përndryshe, si është e mundur që nga njëra prej feve 

më të moralshme dhe më humane të botës, në bazën themelore të së cilës vrasja 

e një njeriu konsiderohet si vrasje e gjithë njerëzimit, të dalin plehra si ISIS? 

Nga ana tjetër, duhet pyetur se përse njerëz që kanë lindur në Europë dhe janë 

edukuar në ambientin mendor dhe shpirtëror të atjeshëm, tërhiqen nga këto lloj 

grupesh? A mund të besohet se njerëzit duke udhëtuar një apo dy herë në zonat e 



luftës, befas bëhen aq ekstremistë, saqë masakrojnë edhe bashkatdhetarët e tyre? 

Sigurisht, nuk duhet harruar ndikimi i një jete me ushqim të ndotur kulturor në një 

ambient që inkurajon agresivitetin dhe dhunën. Në lidhje me këtë duhet kryer një 

analizë e përgjithshme që të diagnostifikojë ndotjet e hapura e të fshehta të 

shoqërisë. Ndoshta urrejtja e thellë që është mbjellë në shtresat e shoqërive 

perëndimore gjatë viteve të lulëzimit industrial dhe ekonomik për shkak të 

pabarazive dhe të diskriminimeve ligjore dhe strukturore, kanë krijuar komplekse 

të cilat herë pas here shfaqen dhe zgjerohen në formën e sëmundjes. 

Sidoqoftë, jeni ju që duhet të hapni shtresat e dukshme të shoqërisë tuaj, të zbuloni 

dhe të zgjidhni ngërçet dhe problemet që shqetësojnë shoqëritë. Më pas, të 

analizoni dhe hulumtoni edhe në shtresat më të thella të shoqërisë. Një gabim i 

madh në luftën kundër terrorizmit janë reagimet e nxituara që i shtojnë problemet 

ekzistuese. Çdo lëvizje emocionale dhe e nxituar që izolon apo kërcënon bashkësinë 

e myslimanëve që jetojnë në Evropë dhe Amerikë dhe që përbëhet nga miliona 

njerëz aktivë e të përgjegjshëm dhe që i privon edhe më shumë ata nga të drejtat 

e tyre qytetare dhe i eliminon nga skena shoqërore, jo vetëm që nuk do të zgjidh 

problemin, por do të zgjerojë dhe thellojë edhe më shumë hendekun e ndarjes dhe 

të urrejtjes. Reagimet dhe masat sipërfaqësore veçanërisht kur marrin karakter 

ligjor, përveçse e zgjerojnë polarizimin e shoqërive, hapin edhe rrugën për kriza të 

tjera në të ardhmen. Sipas informatave më të fundit, në disa vende evropiane janë 

marrë disa masa që i detyrojnë qytetarët të spinunojnë kundër myslimanëve. Këto 

sjellje janë të padrejta dhe të gjithë e dimë se dashur ose padashur, padrejtësia 

është e kthyeshme. Edhe atë ditë kur perëndimorët ishin miq në tokën islame dhe 

i qepën sytë në pasuritë e panumërta të kësaj toke, edhe atë ditë kur ishin pritës 

dhe shfrytëzuan punën dhe mendimin e myslimanëve, nuk panë gjë tjetër veçse 

dashuri dhe bujari. Si rrjedhim, nga ju të rinjtë kërkoj që në bazë të një njohje të 

drejtë, me realizëm dhe duke shfrytëzuar përvojat e hidhura, të hidhni themelet e 

një bashkëjetese të drejtë, paqësore, të ndershme e të dinjitetshme me botën 

islame. Në këtë rast, në një të ardhme jo të largët do të shihni se ndërtesa e 

vendosur mbi këto themele të fuqishme do të shtrijë hijen e sigurisë dhe besimit 

tek arkitektët e saj, do tu dhurojë atyre ngrohtësinë e sigurisë dhe qetësisë dhe do 

të reflektojë shpresën e së ardhmes së ndritur për të gjithë botën. 

 



Studiuesi amerikan: Letra e udhëheqësit 

iranian e mbushur me mesazhet e paqes, 

drejtësisë 

 

 
Studiuesi amerikan tha se një letër e shkruar kohëve të fundit nga Ajetullah Sejjid 

Ali Hamenei për rininë perëndimore është e mbushur me mesazhe të paqes dhe 

drejtësisë për brezat e ardhshëm. 

Letra e liderit suprem për të rinjtë ka ofruar sërish një vizion të paqes dhe drejtësisë 

për të ardhmen, e cila, mjerisht, pothuajse me siguri nuk do të realizohet në kohën 

tonë, tha të hënën, James Henry Fetzer. 

James Henry Fetzer është filozof amerikan. Ai është redaktor në Veterans Today 

dhe bashkë-themelues i dijetarëve për të Vërtetën e 11 shtatorit 2001. 

 

Në vijim është teksti i plotë i intervistës: 

Pyetje: Udhëheqësi  i Revolucionit Islamik, Ajetullah Sejjdi Ali Hamenei ka shkruar 

një letër të re për të rinjtë e Perëndimit. Çfarë është perspektiva juaj në mesazhin 

e letrës? 

 



Përgjigje: Letra e Liderit Suprem për rininë ka ofruar sërish një vizion të paqes dhe 

drejtësisë për të ardhmen, e cila, mjerisht, pothuajse me siguri, nuk do të realizohet 

në kohën tonë. Kundërshtarët e Islamit, sionistët e   udhëhequr nga Benjamin 

Netanyahu, duan luftërat në Lindjen e Mesme, veçanërisht për të çuar përpara  

dëshirën e tyre për një Izrael të Madh, i cili do të dominojnë rajonin nga lumi Nil 

deri në Tigër-Eufrat . Falë qëndrimit vendimtar të marrë nga Vladimir Putin, 

presioni i ushtruar mbi qeverinë e Assadit nga ISIS-i  (i njohur edhe si Daesh) është 

pakësuar dhe, brenda një hapësirë relativisht të shkurtër kohore, duhet të 

eliminohen pothuajse nga forcat ruse. 

 

Pyetje: Udhëheqësi e shkroi letrën e tij të parë për brezin e ri në Perëndim, pasi 

persona të armatosur sulmuan zyrat e revistës franceze, Charlie Hebdo, dhe vranë 

shumë njerëz, pasi ajo botoi karikaturën e Profetit të Shenjt të Islamit, 

Muhammedit (a.s.), në edicionin e tij të 14 janarit. Letra e dytë e liderit doli në 

dritën e sulmeve të fundit terroriste në Paris. Pse lideri ka zgjedhur për të adresuar 

direkt tek të rinjtë perëndimor  edhe një herë në formën e një letre, pas sulmit 

terrorist? 

 

Përgjigje: Udhëheqësi Suprem dëshiron të informojë të rinjtë. Sulmet në Paris 

duket se kanë qenë të organizuar. Në rastin e Charlie Hebdo, makina e parkuar me 

një X të shënuar në rrugën për të siguruar kamera survejimi për të marrë mbulim  

më të mirë. Oficeri në trotuar është qëlluar pa u ndëshkuar, ku koka e tij nuk ishte 

e shpuar  dhe nuk ishte e përgjakur. (Një dëshmitar ka raportuar  kthimin e policit 

në skenë dhe u shtri gjak.) Në rastin e shumfishuar,  sulmet e koordinuara që kanë 

dhënë një justifikim për Presidentin për të deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme, 

Wikipedia kishte  publikuar një seri të dokumentuar të fotokopjuara rreth hyerjes 

para se ajo kishte ndodhur. 

 

Situata me ISIS-in që reflekton pabesinë në një shkallë të paimagjinueshme deri 

atëherë nga ata që besojnë në Amerikë. Ai u krijua nga një dokument i Agjencia 

Inteligjente e Mbrojtjes  në vitin 2012 për të vënë presion mbi Assadin, i cili ishte 

në fakt i zgjedhur nga populli i Sirisë, por kurr mediat amerikane nuk e përmend 



këtë fakt. Ne  i kemi fotot e anëtarëve të ISIS-it me bluza sportive US Army tatuazhet 

dhe një video – e marrur nga një anëtar i stafit të senatorit John McCain - tregon 

filmimin e rremë të videos  si prerja e kokës në një skenë në Tel Aviv apo në 

Hollywood. ISIS është duke vjedhur naftën siriane dhe duke e shitur atë në Turqi, e 

cila është kërcënuar të hakmerret kundër forcave ruse të cilat janë duke i 

shkatërruar tankerët e naftës që transportojnë naftën përtej kufirit. 

 

Pyetje: Në letrën e tij, udhëheqësi ka theksuar se terrorizmi i verbër ishte shkaku 

kryesor prapa sulmeve në Paris. Pse terrorizëm të verbër? 

 

Përgjigje: A do të qëndrojnë Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli pranë këtyre  vlerave 

të pasqyruare në këtë deklaratë të rëndësishme nga lideri suprem i Iranit. Ne në 

Amerikë kemi zyrtarë qeveritarë të cilët ose janë blerë ose janë  shitur nga 

korporatat e fuqishme apo që vendosin për interesat e Izraelit mbi ato të Shteteve 

të Bashkuara.   
 

 

Vatikani vlerëson letrën e dytë të liderit 

suprem për të rinjtë perëndimorë 

 
Kryetari i këshillit për paqe dhe drejtësi të Vatikanit dhe ministër i drejtësisë së 

Vatikanit, e ka vlerësuar tepër të rëndësishme dhe me ndikim letrën e liderit 

suprem të revolucionit islamik drejtuar të rinjve perëndimorë. 

Karindal Piter Turkesan pasi vuri në dukje se letra e Ajetollah Khamenei liderit 

suprem të Revolucionit Islamik ka krijuar një ambient efikas dialogu mes popujve 

dhe kombeve shtoi se lideri suprem me anë të letrës dërguar të rinjve në 

perëndimorë i ka ftuar të rinjtë që duke hulumtuar në histori të kuptojnë realitetin 



e botës sot dhe të japin gjykimin e tyre të pavarur dhe realitetet t’i analizojnë me 

një këndvështrim të ri. Kardinal Turkesan ka thënë se një nga pikat e rëndësishme 

të letrës së dytë të liderit suprem për të rinjtë e Evropës dhe Amerikës, e cila i është 

dorëzuar Vatikanit nga ambasadori i Republikës Islamike të Iranit, është çështja që 

thekson në përballjen me islamofobinë në perëndim dhe shtoi se jo vetëm feja 

islame por asnjë fe tjetër nuk duhet të barazohet me dhunën pasi mesazhi i feve 

hyjnore është besimi në Zot dhe vendosja e paqes dhe dhuna nuk duhet të lidhet 

me asnjë fe dhe asnjë person. Vatikani dhe Irani duhet të bashkëpunojnë me njëri-

tjetrin për të vendosur paqen dhe drejtësinë në botë, shtoi ndër të tjera kardinal 

Turkesan. 

 

 

Letra e dytë e Imam Hameneit për rininë 

perëndimore është botuar në 52 gjuhë 

 
Letra e Udhëheqësi  Suprem për rininë perëndimore është botuar në 52 gjuhë dhe 

është në dispozicion në faqen e internetit të zyrës së liderit. 

Më 29 nëntor 2015, Lideri Suprem i Revolucionit Islamik, Ajetullah  Sejjid Ali 

Hamenei ka shprehur ngushëllimet për rininë perëndimore të vdekjeve të 

shkaktuara nga sulmi terrorist në Paris, Francë. 

Lideri Suprem  shprehu ngushlime për familjet që humbën të dashurit e tyre në 

tragjedinë njerëzore në Paris. 

Lideri Suprem kritikoi faktin se terroristët janë ushqyer nën mbrojtjen e disa 

qeverive islame që veprojnë me urdhër të Izraelit për të dëmtuar  prestigjin e Botës 

Muslimane '. 

Ai i bëri thirrje të rinjve për të formuar një ndërveprim të saktë dhe të nderuar me 

Botën Muslimane që njeh të drejtat e njeriut të popullsisë muslimane të bashkësisë 

ndërkombëtare 



Letra udhëheqësit iranian është mirëpritur 

në Panairin Ndërkombëtar të Librit në 

Sofia, Bullgari 

 

 
Vizitorët e Panairit Ndërkombëtar të Librit në Sofia, Bullgari, e kanë  mirëpritur 

ngrohtësisht përkthimin në bullgarisht të Letrës së Dytë të Udhëheqësit të 

Revolucionit për të rinjtë e Perëndimit. 

Edicioni i 43-të i Panairit Ndërkombëtar të Librit në Sofia filloi në kryeqytetin e 

Bullgarisë në Sofia të martën më  8 dhjetor 2015. 

Në Panairin e Librit një-javor merrë pjesë edhe Zyrja e Atasheut Kulturor të Iranit 

në Bullgari e cila ka paraqitur më shumë se 170-të tituj librash në gjuhën angleze, 

perse, arabe dhe bullgare. Librat e paraqitura kanë përmbajtje  me tema të 

ndryshme duke përfshirë kulturën dhe qytetërimin e Iranit, historinë, letërsinë 

persiane dhe turizmin. 

Në ditën e parë të panairit të librit, dijetarët dhe elita bullgare e përshëndetën 

ngrohtësisht Letrën e Dytë të Liderit të Revolucionit Islamik për të rinjtë e 

Perëndimit, ku është theksuar  ‘Brengosja e Përbashkët ‘ e Lindjes së Mesme dhe 

të Botës Perëndimore. 

Panairi i Librit ka tubuar  29 shkrimtarë bullgarë dhe dymbëdhjetë autorë nga 

Spanja dhe Portugalia. Dashamirët e librit do të kenë rastin të takohen me autorë 

nga Maqedonia, Rumania, Hungaria dhe Malta, si dhe shkrimtarë nga Gadishulli 

Iberik. 



Disa pjesë të letrësë së Ajetullah Khamenei 

drejtuar të rinjve të vendeve perëndimore 

lexohen në OKB 

 

 

 
Përfaqësuesi i Iranit në OKB gjatë mbledhjes plenare të Asamblesë së Përgjithshme 

të OKB ka lexuar disa pjesë të letrës së liderit suprem të Revolucionit Islamik të 

Iranit drejtuar të rinjve të vendeve perëndimore. 

Radio Televizioni Shtetëror i Iranit njoftoi se Gholamali Khoshro në mbledhjen e AP 

të OKB që u zhvillua me temë kultura e paqes, theksoi se letra e liderit suprem të 

Revolucionit Islamik të Iranit drejtuar të rinjve të vendeve perëndimore porosit në 

ndryshimin e mentalitetit dhe qëndrimeve në favor të tolerancës ndaj njëri tjetrit. 

Qëllimi i kësaj letre është paraqitja e pikëpamjeve burimore nga brendësia e botës 

islame në lidhje me luftën kundër terrorizmit për gjeneratat e reja. Z. Khoshro pas 



këtij takimi, deklaroi se duke marrë parasysh faktin se temë e këtij takimi të AP 

ishte kultura e paqes dhe temë kryesore e letrës së liderit suprem të Revolucionit 

Islamik të Iranit gjithashtu është kultura e paqes, ky takim u vlerësua si rast i 

përshtatshëm që disa pjesë të kësaj letre të lexohen për të pranishmit. Në këtë 

letër, Ajetullah Khamenei ka theksuar se myslimanët që nga fillimi kanë kërkuar 

paqe dhe zhvillimin e kulturës së paqes dhe tolerancës në mbarë botën, mirëpo 

nëse sot terrorizmi verbal në vendet islamike po shfrytëzohet si mjet kundër 

myslimanëve dhe perëndimorëve, ka një arsye tjetër dhe pikërisht për këtë arsye 

është kërkuar nga të rinjtë e vendeve perëndimore që të hulumtojnë rreth 

shkaqeve themelore të këtij fenomeni. Përfaqësuesi i Iranit në OKB gjithashtu tha: 

"Unë duke cituar këtë letër, dëshirova të tregoj se duhet ndryshuar mentaliteti dhe 

qëndrimet që bëjnë ndarjen e terrorizmit në terrorizëm të keq dhe të mirë dhe që 

shfrytëzojnë terrorizmin si mjet për realizimin e qëllimeve të tyre politike. 

Gjithashtu duhet të ndryshojë edhe mentaliteti i cili synon të bëjnë shkrirjen e 

kulturave të popujve të tjerë në një kulturë të caktuar që në këtë rast është kultura 

perëndimore. Në letrën e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit thuhet se 

terrorizmi është një dhimbje e përbashkët e të gjithë njerëzimit dhe myslimanët 

vet janë bërë viktimë më e madhe e terrorizmit. Prandaj Ajetullah Khamenei me 

këtë letër ka ftuar të gjithë të rinjtë e vendeve perëndimore që të hulumtojnë dhe 

të gjejnë shkaqet kryesore të kësaj dhimbje dhe të krijojnë kushtet për mënjanimin 

e saj". 


