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Një histori e 

shkurtër e 

muslimanëve të 

Mianmarit 

 

Muslimanët e Mianmarit jetojnë që 

nga kohët e dinastisë Pagane (849-

1297), ndërsa muslimanët e parë 

të evidentuar në Mianmar janë dy 

vëllezër, bijë të një tregtari arab në 

vitin 1055, ndërsa sipas regjistrimit 

të vitit 1983, muslimanët Rohingya 

numërojnë 4,5 % të popullatës së 

Burmës. [1] 

Rreth një milion e gjysmë 

musliman birmanes jetojnë në 

diasporë, Bangladesh, Pakistan, në 

Malezi rreth 10.000, si dhe në 

Lindjen e Afërme dhe hemisferën 

perëndimore. 

Vala e hershme e imigrantëve 

muslimanë në Mianmar ndodhi në 

Mesjetë, kur tregtarët dhe ushtarët 

mercenarë filluan të lëviznin në 

numër më të madh në atë pjesë të 

Azisë. Atëkohë më së tepërmi u 

populluan qytetet e mëdha të 

mbretërisë, siç janë Ava (Inwa), 

Amarapura dhe Mandalay, ku 

ekzistonin lagje të veçanta për 

tregtarët dhe zejtarët muslimanë, 

ndërsa mbreti i atëhershëm ka 

lejuar edhe ndërtimin e xhamive 

për nevojat e tyre. Atëkohë disa 

muslimanë qenë të angazhuar 

edhe në pozita të larta në mbretëri. 

Vala e dytë e emigrantëve 

musliman në këto troje, ishin 

muslimanët kinez nga provinca 

Junnan kah mesi i shek. XIX. 

Ndërsa vala e tretë e emigrantëve 

muslimanë në Mianmar u nxit nga 

qeveria britanike për arsye 

ekonomike. 

Për shkak të historisë së tyre, nuk i 

konsiderojnë birmanes dhe nuk i 

përkasin “qytetarëve” dhe as që i 

gëzojnë të drejtat e “Ligjit Civil 

1982”. 

Që nga viti 1962, kur në qeveri 

vjen Ne Win, muslimanët jetojnë 

nën represion të vazhdueshëm dhe 

diskriminim, pa mundësi udhëtimi 

jashtë vendit, pa mundësi nisje 

ndonjë biznes, arsimim apo 

ndërtim të xhamive; për më tepër, 

numri i xhamive të shkatërruara po 

rritet nga viti në vit. [2] 

Këto përndjekje veçanërisht i 

kontribuojnë murgjit budistë, në 

krye të cilëve ishte Ashin Wirathu i 

cili më 2001 themeloi grupin 

ekstremistë antimuslimanë, ndërsa 

http://www.foltash.com/al/wp-content/uploads/2017/08/Arakan5.jpeg
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në vitin 2003 dënohet me 25 vjet 

burg, por më 2010 amnistohet. Që 

atëherë deri në ditët e sotme 

shkakton urrejtje dhe inkurajon 

vrasjen dhe djegien e të gjithçkaje 

që është pjesë e muslimanëve në 

Mianmar. Revista Time, në vitin 

2013 shpalli në ballinën e saj 

titullin: “Fytyra e terrorit budist”. 

Çfarë statusi kanë muslimanët e 

Mianmarit? 

“Bashkësitë religjioze të Mianmarit 

janë të margjinalizuara. Kjo në 

veçanti është e theksuar kur bëhet 

fjalë për muslimanët, nga të cilët 

shumica janë emigrantë nga Azia 

Jugore e kohës së qeverisjes 

britanike. Ekzistojnë kufizime të 

mëdha kur bëhet fjalë për 

aktivitetet fetare, në veçanti në 

Arakan. Vlen të theksohet se 200-

300 mijë Rohingya muslimanë u 

dëbuan nga këto vise për në 

Bangladesh në vitin 1978 dhe 

1991-1992. Ndërsa bashkësia 

fetare krishtere e ka pakëz më 

lehtë dhe u lejohet të mbajnë 

kontakte me bashkësitë krishtere 

jashtë vendit…” [3] 

Deklaratat për përndjekje dhe 

vrasje të viteve ’30 

Që nga viti 1935, gazetat 

birmaneze (sot Mianmar) kanë 

shkruar kundër muslimanëve dhe 

se si muslimanët „kanë 

përvetësuar pasuritë birmaneze 

dhe bijat dhe motrat e tyre“. Ata 

nxitën persekutimin e 

muslimanëve, ndalimin e 

martesave ndërfetare, ndalimin e 

kulturës, madje edhe bojkotimin e 

dyqaneve muslimane. 

Rritjes së tensionit (pretendohet) i 

parapriu shkrimi i dy librave nga 

muslimanët, në të cilën ata 

sulmuan dhe mohonin budizmin. 

Megjithatë, gazetat birmaneze 

përdorën pretendimet e tilla vetëm 

si nxitje dhe presion mbi qeverinë 

për të miratuar persekutimin e 

popullsisë jo-vendase. Më vonë u 

konstatua se këto libra nuk mund 

të kishin shkaktuar fare një shkallë 

të tillë të dhunës, por se ishte 

mashtrimi i medias së atëhershme 

dhe murgjit budistë për të nxitur 

masat. 

Më 28., 29. dhe 30. korrik 1938 

filluan sulmet e muslimanëve dhe 

hindusëve dhe djegia e shtëpive 

dhe dyqaneve të tyre. U vranë me 

dhjetëra muslimanë, ndërsa 

manastiret budiste shfrytëzoheshin 

si qendra për koordinim. 

Barbarizmi dhe përndjekjet nuk 

ishin të njëjta në të gjitha 

regjionet, më së tepërmi e pësuan 

muslimanët në Yenangyuang, 

Sagaing dhe Shwebu, ku janë 

plagosur dhe vrarë qindra 

muslimanë dhe është shkaktuar 

dëm disa milionësh, ndërsa janë 
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djegur krejtësisht pronat dhe 113 

xhami. [4] 

Dy masakrat e muslimanëve në 

Mianmar gjatë 50 viteve të fundit 

Djegiet, vrasjet dhe përndjekjet e 

muslimanë Rohingya zgjasin me 

dekada, ndërsa më të mëdhatë 

ndodhën në vitin 1978, kur 200-

300 mijë muslimanë u dëbuan në 

Bangladesh duke ikur nga mizoritë 

e policisë mianmare, Tatmadawa. 

Kriza tjetër ndodhi në vitet 1991-

1992 kur u dëbuan edhe 280.000 

të tjerë. [5] 

Të drejtat qytetare në Mianmar 

ndahen në tre kategori, kategoria e 

parë janë pasardhësit e banorëve 

të Burmës para luftës anglo-

birmaneze, ndërsa pakicat siç janë 

muslimanët Rohingya i takojnë 

grupit të fundit, pa asnjëfarë të 

drejte dhe dokumente identifikimi 

që janë të nevojshme për udhëtime 

jashtë vendit. Gjithashtu, me ligjin 

e vitit 1982 muslimanëve u 

ndalohet ndërtimi i xhamive të 

reja. [6] 

Shteti Arakan ku jetojnë 

muslimanët Rohingya 

Shteti Arakan (Rakhine) është njëri 

nga 14 shtetet e shtetit birmanez, 

me sipërfaqe 36.778 kilometra 

katrorë dhe popullatë 2,7 milion, 

sipas statistikës së vitit 2000, 

ndërsa me regjistrimin e vitit 1983 

kishte 2.045.559 banorë. 

Shumica e popullatës janë 

Arakanët (Rakhinet), që janë 

budistë dhe ndajnë kulturën dhe 

gjuhën me birmanezët. Megjithatë, 

aty ekziston edhe një pakicë e 

madhe Rohingya, që janë me 

përkatësi muslimane. 

Kryeqytet është Sittwe, i njohur 

gjatë periudhës kolonizatore 

britanike si Akyab. Arakani njihet 

me ligj si shtet nga viti 1974 dhe 

përbëhet nga pesë qarqe (Sittwe, 

Maungdaw, Buthitaung, Kyaukpyu 

dhe Sandoway [Thandwe]). 

___________________ 

[1] Donald E. Seekins, Historical 

Dictionary of Burma (Myanmar), 

fq. 81. 

[2] Ibid, fq. 310-311. 

[3] Ibid, fq. 11. 

[4] Shih: Moshe Yegar, The 

Muslims of Burma, fq. 36-37. 

[5] Shih: Donald E Seekins, 

Historical Dictionary of Burma 

(Myanmar), fq. 106-107. 

[6] Ibid, fq. 213. 

Përktheu: Lutfi Muaremi 

www.breziiri.com 
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Rohingya dhe Miti 

i Tolerancës 

Budiste 

 

nga Reza Pirbhai. 

Kur të moshuarit dhe të rinjtë 

sistematikisht kapen të gjallë dhe 

qëllohen. Kur gratë përdhunohen 

në grup dhe foshnjat e tyre hidhen 

përrenjve dhe lumenjve që të 

mbyten. Kur shtëpitë dhe bizneset 

e tyre digjen. Kur të gjitha mizoritë 

e pastrimit etnik janë të qarta, 

atëhere e drejta ndërkombëtare 

hyn në veprim. Organet 

nderkombetare dhe shtetet e tyre 

punojnë për ti dhënë fund mizorive 

njëkohësisht sigurojne strehim për 

të mbijetuarit dhe nderkohe 

merren edhe me autoret e veprës 

penale, pa marrë parasysh 

identitetin e agresorit apo viktimës. 

Kjo eshte ose kështu na është 

thënë. Me gjithe keto masakra të 

vazhdueshme dhe zhvendosje të 

myslimanëve Rohingya kaq qarte 

dhe hapur, lighi ndërkombëtar nuk 

është edhe aq i verbër sa duket. 

Qe kur të drejtat e tyre të 

qytetarisë janë shkelur gradualisht 

midis viteve 1940 – 1980, mijëra 

burra, gra dhe fëmijë Rohingya u 

janë nënshtruar vrasjeve dhe 

përdhunimeve, fshatrat e tyre janë 

shkretuar dhe më shumë se një 

milion jane larguar drejt vendeve 

fqinje pa shumë bujë të dukshme 

për botën përtej. Përpjekjet e 

vonuara të OKB-së për të hetuar 

barbaritë më të fundit kanë 

deshtuar që të formojne një 

Komision të plotë hetimi ndërsa 

hetuesit e pavarur janë bllokuar të 

hyjnë në Myanmar nga qeveria 

budiste e udhëhequr nga fituesja e 

cmimit Nobel për Paqen Aung Sang 

Suu Kyi. “Imagjinoni për nje 

minute, thote një artikull i kohëve 

të fundit i “Hamid Dabashit nga 

Columbia University, “nëse do të 

ishin hebrenj apo të krishterë, ose 

edhe” budistët paqësorë “, subjekt 

i persekutimeve muslimane”.Duke 

pasur parasysh vëmendjen që 

dhuna e vazhdueshme ndaj 

myslimane po shkakton, arsyeja që 
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qëndron pas mungesës së 

dukshme të zemërimit për të 

mbrojtur Rohingyat është e qarte: 

“ka dicka te sëmurë në strukturën 

liberale të imagjinatës euro-

amerikane. Nuk i shohin 

muslimanët si qënie plotesisht 

njerëzore “. 

Duhet pranuar se Bangladeshi 

Musliman (ku rreth 500,000 

Rohingya kanë kërkuar strehim) ka 

kërkuar kohë për të parandaluar 

“depërtimin” e tyre “. Sipas 

UNHCR-së, Bangladeshjanët e 

thjeshte kanë hapur fshatrat dhe 

qytetet e tyre në fluksin e fundit të 

refugjatëve Rohingya, duke u 

siguruar ushqim, veshje dhe 

strehim. Madje veprimet e shtetit 

te Bangladeshit në dukje i ftohte 

pasqyrojnë vetëm pamundësinë e 

Bangladeshit për të strehuar 

Rohingyat pa një mbështetje 

ndërkombëtare, gjë e cila nuk po u 

vjen. Për më tepër, qeveritë e 

ndryshme me shumicë muslimane, 

si dhe Organizata e Konferencës 

Islamike, kanë filluar të premtojnë 

fonde dhe të shprehin shqetësimet 

e thella të tyre. Por a është vetëm 

dehumanizimi i myslimanëve në 

imagjinatën euro-amerikane ai që 

duket si nje lojë ku zërat e tyre 

bien në vesh të shurdhër? Ç’të 

themi për imazhin e kundërt të 

“budistëve paqësorë”? 

Akademia në të vërtetë është e 

mbushur me shembuj bursash që e 

ndalon tolerancën dhe 

gjithperfshirjen e budistëve 

prandaj argumenti kryesor nuk 

është gjë e re. Sipas Thomas A. 

Tweed, profesor i historisë në 

Universitetin Notre Dame, rritja e 

ndërgjegjësimit për diversitetin 

fetar për shkak të zgjerimit kolonial 

dhe misionarizimit të krishterë 

udhëhoqi intelektualët iluministë 

euro-amerikanë të ndrydhur nga 

sektarizmi i krishterë qe ta 

konsideronin budizmin në 

përputhje me ligjin e “fesë 

natyrore” (ose “filozofi e 

perjetshme”), që kërkonte 

“tolerancë” ndaj njerëzve të 

besimeve të ndryshme dhe ishte i 

përshtatshem për progresin 

shkencor. Aq te bindur ishin ata sa 

disa, siç ishte studiuesi i shekullit 

të nëntëmbëdhjetë gjermano-

amerikani Paul Carus dhe të tjerë, i 

dënuan budistët kur ata filluan 

sulmet polemike ndaj misionarëve 

të krishterë, duke i akuzuar 
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aziatikët për përdorimin e nje 

gjuhe “qe Buda me siguri nuk do ta 

perdorte …” Kështu që lindi një mit 

i përhapur, i artikuluar në mënyrë 

tipike nga Theosophisti suedezo-

amerikan i fillim shekullit të të 20-

te, Herman Vetterling, i cili thoshte 

se budizmi është “një fe e 

tolerancës fisnike, e vëllazërisë 

universale, e rregullit dhe e 

drejtësisë” dhe se në rritjen e 

perhapjen e tij si një fe boterore 

nuk ishte “shkaktuar derdhja e një 

pike te vetme gjaku”. 

Profesori i studimeve fetare, 

Michael Jerryson, vashdoi ate qe 

Tweed nënshkroi për të treguar se 

tendenca për të shoqëruar 

budizmin me tolerancën nuk vdiq 

në fillim të shekullit të njëzetë ose 

mbeti e mbyllur në një kullë të 

fildishtë. Në vazhdën e Luftës së 

Dytë Botërore, ai gjeti rrugën e tij 

në shkrimet e Jack Kerouac dhe 

Allen Ginsberg, duke ecur më 

përpara në kohë me vepra të tilla 

si Zeni i Robert Pirsigut (Robert 

Pirsig’s Zen) dhe Arti i 

mirëmbajtjes të motocikletave (Art 

of Motor Maintenance), ndersa nga 

1980-ta mori dimensionet politike 

në formen e Lëvizjes së lirë të 

Tibetit. Dhe së fundi, kush mund ta 

harroje (nëse dëshiron) Keanu 

Reevesin në Buda i Vogël (Little 

Buddha) të Bernardo Bertoluccit. 

Megjithatë, Historia tregon një 

tregim të ndryshem nga 

orientalistët dhe kultura popullore. 

Për çdo shembull të durimit, 

historia jep shembuj të 

intolerancës së dhunshme të 

legjitimuar nga doktrinat budiste të 

kryera nga praktikuesit. Aq shume 

tekste të lashta Jain dhe 

Brahmanik flasin për persekutime 

nga duart e budistëve indianë, sa 

që budistët i akuzojnë njelloj 

konkurrentët e tyre në Azisë 

Jugore për veprime të njëjta. 

Merrni parasysh shembujt e 

Jerryson-it, ku murgu budist i 

shekullit të gjashtë Faqingu, u 

premtoi 50.000 pasuesve të tij se 

çdo kundërshtar që ata do vrasin 

do ti çonte në një pozitë më të 

lartë në rrugën Bodhisattva. Ose të 

kujtojmë se me ardhjen e 

nacionalizmit, murgjit budistë u 

mblodhën në mbështetje të 

japonezëve për fushatën ushtarake 

kundër rusëve në vitet 1904-1905, 

ose justifikimet budiste të Zen dhe 

Purelandit mbi pushtimeve 
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japoneze të Kinës, Koresë dhe 

Singaporit gjatë luftes së dytë 

boterore. Budizmi ka qenë i 

korruptuar në këto vende, me 

argumentimin se dhuna ishte e 

nevojshme që të sigurohej që 

budizmi ‘i vërtetë’ të rikthehej dhe 

të ruhej. E njëjta retorikë se 

budizmi ishte nën kërcënim 

nënkuptonte fanatizëm dhe dhunë 

të nacionalizuar që murgjit budiste 

kanë lëshuar mbi jo-budistët në 

Tajlandë, Sri Lanka, Butan dhe, së 

fundi, por jo më pak edhe në 

Mianmar. 

“Asnjë fe nuk ka një monopol mbi 

‘njerëzit e dhunshëm’,” dhe as 

asnjë fe nuk ka një prirje më të 

madhe për dhunë, del ne 

konkluzion Jerrysoni.” Të gjitha 

fetë janë komplekse të mëdha të 

mendimeve dhe institucioneve, 

ndërsa të devotshmit mund të 

gjejnë gjithmonë legjitimitet për 

armiqësi ose mikpritje ndaj të 

tjerëve në varësi të nevojave ose 

dëshirave të kësaj bote. Pikërisht 

për këtë arsye shkëputja e 

dukshme midis budizmit historik 

dhe mitit të qëndrueshëm euro-

amerikan të tolerancës së tij është 

po aq keq sa dehumanizimi i 

përjetshëm i Islamit dhe 

muslimanëve. Këta budistë kanë 

qenë prej kohësh djemtë e mirë 

dhe muslimanët ata të këqinj në 

këto kohë. Secila prej tyre është 

një fije e nevojshme në strukturën 

liberale të imagjinatës euro-

amerikane që mbulon vështrimin e 

ligjit ndërkombëtar kur bëhet fjalë 

për vrasjen dhe zhvendosjen e 

Rohingyave./ Gazeta Impakt 

burimi:counterpunch 
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Fushëbeteja e re 

e fuqive të 

mëdha: Mianmari 

 

Autor: Erdal Simsek 

Arakanin (Rakine) dhe komunitetin 

pakicë të myslimanëve rohingianë 

në këtë shtet federal të Republikës 

së Bashkimit të Mianmarit 

(Birmani) i kam njohur në fillim të 

viteve 2000. Asokohe, agjencitë 

ndërkombëtare të lajmeve 

raportonin mbi krimet e bëra nga 

junta në Mianmar kundër lirisë së 

mendimit dhe demokracisë në 

vend. Kështu, siç ma kërkonte 

puna, mora rrugën drejt Mianmarit. 

Vendi udhëhiqej me juntë, por, për 

hir të së vërtetës, nuk jam 

përballur me presione shumë të 

mëdha gjatë punës dhe aktivitetit 

tim si gazetar. Madje kemi arritur 

të gjejmë edhe rrugët për një 

intervistë me presidenten faktike 

(de facto) të sotme, Aung San Suu 

Kyi, që në ato vite mbahej në 

arrest shtëpie. 

E prezantuar nga Perëndimi si 

heroinë e demokracisë, zonja Kyi, 

realisht, ishte nën ndikimin e 

theksuar të konceptit nacional-

socialist, rrymë e njohur më gjerë 

si e majta nacionaliste apo 

nazizëm. S’dihet arsyeja, por 

vendet perëndimore e neglizhonin 

këtë fakt; edhe pse vetë Perëndimi 

ishte viktima më e madhe e 

sëmundjes së quajtur e majta 

nacionaliste. 

Një ideologji politike e filluar nga 

Adolf Hitleri në Gjermaninë e 

viteve 1930, nacional-socializmi u 

mori jetën miliona njerëzve në 

Evropë dhe botë. 

Epidemia naziste po fanitet sërish 

në të gjithë Evropën. Në Gjermani, 

diskursi, retorizmi dhe mendimi 

nacional-socialist po përhapet 

gjithnjë e më shumë jo vetëm në 

radhët e socialdemokratëve, të 

gjelbërve dhe grupeve të majta, 

por edhe midis të djathtëve. 
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Po të krahasoni deklaratat e 

fushatës elektorale të Kancelares 

Angela Merkel në ditët e sotme me 

tekstet e fjalimeve të Hitlerit, jam i 

bindur se ngjashmëritë mes tyre 

do t’ju tronditin fortë edhe juve. I 

njëjti mendim i sëmurë, 

fatkeqësisht, është duke u 

përhapur hap për hap edhe në 

shtetet e tjera evropiane. Prandaj 

Evropa Perëndimore dhe në veçanti 

Bashkimi Evropian, që lëvdohen, 

mburren e trumbetojnë se janë 

“djep i demokracisë dhe 

trashëgimtar i qytetërimit 

perëndimor”, nuk e shohin dhe 

s’mund ta shohin masakrën 

sistematike dhe gjenocidin 

shtetëror në Mianmar. 

Vallë cili mund të jetë motivi që 

Evropa dhe BE-ja heshtin për këtë 

gjenocid të sotëm të Mianmarit, 

kur në fillim të viteve 2000 i ngulte 

thonjtë në grykë pse njerëzit nuk 

shprehnin dot pa frikë mendimin e 

tyre? A do të bëjë Komiteti i 

Nobelit, i cili ka një vend të 

respektuar në mbarë botën, ndonjë 

takim të jashtëzakonshëm rreth 

çmimit që i ka dhënë dikur lideres 

de facto të Mianmarit, Aung San 

Suu Kyi, urdhërdhënëse e 

masakrës në fjalë? 

Presidenti i Republikës së Turqisë, 

Recep Tayyip Erdogan, kërkoi nga 

qeveria e Bangladeshit që t’i 

pranojë myslimanët rohingianë si 

refugjatë duke i bërë të ditur 

opinionit publik botëror gjithashtu 

se Turqia do të mbulojë të gjitha 

shpenzimet e këtyre refugjatëve. 

Ndërkohë që menjëherë nën 

hundën e rohingianëve ndodhen 

Malajzia dhe Indonezia, dy shtete 

ku myslimanët përbëjnë shumicën 

dhe janë dominues. 

Jashtëzakonisht e turpshme për 

islamin dhe myslimanët është po 

ashtu heshtja gati shurdhuese e 

vendeve të Gjirit, të cilat renditen 

mes ekonomive më të fuqishme të 

botës. 

Rohingianët formojnë komunitetin 

pakicë më të madh në botë “pa 

shtetësi”. Ata janë plotësisht të 

privuar nga të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut. S’mund të 

nxjerrin as kartë identiteti për 

fëmijët e tyre, as mund të pajisen 

me pasaportë për të marrë arratinë 

dhe as kanë ku të gjejnë një 

gjykatë për të kërkuar të drejtat e 
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tyre. Atyre u mohohen të gjitha 

këto të drejta prej tashmë 60 

vitesh, nga dita që Mianmari shpalli 

pavarësinë e deri më sot. 

Befasisht, në rajonin e banuar nga 

myslimanët që me vështirësi të 

mëdha sigurojnë madje dhe bukën 

e gojës, u shfaq një organizatë e 

quajtur “Ushtria Çlirimtare e 

Arakanit” (ARSA) dhe e pajisur me 

armë mjaft të shtrenjta. Dhe, si 

për çudi, “modus operandi[HV1]” i 

saj është kaq i ngjashëm me atë të 

organizatës terroriste me orgjinë 

perëndimore, DAESH! Kjo 

organizatë duket se gjoja po lufton 

me ushtrinë e Mianmarit, por, 

kështu apo ashtu, ata që vdesin 

janë gjithmonë civilët. Nuk ka as 

edhe një terrorist të vdekur apo të 

kapur të gjallë deri më tani. 

Sikurse në konfrontimet e fundit, 

koston më të madhe e paguan dhe 

vazhdojnë ta paguajnë sërish 

civilët. Të paktën 3 mijë myslimanë 

të Arakanit gjetën vdekjen. Ushtria 

vazhdon të rrisë intensitetin e 

dhunës duke bastisur e djegur gati 

çdo ditë 20 fshatra. Megjithatë 

është e pamundur të japim shifra 

të sakta. Më herët ishte bërë e 

ditur se numri i viktimave 

ndryshonte nga 2 deri në 3 mijë 

veta që nga fillimi i luftimeve, por 

ky bilanc, edhe pse i kobshëm 

edhe aktualisht, është vetëm ai që 

është arritur të përcaktohet. 

Prapëseprapë as ky bilanc nuk 

reflekton të vërtetën. Sepse, pak 

ditë më parë, agjencitë e pavarura 

të lajmeve raportuan masakrimin e 

rreth 1 mijë e 500 personave 

vetëm në disa fshatra të lokalitetit 

Buthidaung. Në fshatin më të madh 

të asaj zone, numri i të 

mbijetuarve ishte vetëm 400. Më 

pas edhe këta i kishin djegur për 

së gjalli. 

Sistematika e masakrës që po 

kryhet nga ushtria birmane, është 

kjo: Në fillim, ushtarët hyjnë në 

fshatra me armë zjarri dhe palla. 

Ata vrasin sa më shumë njerëz që 

munden. Ushtarët ndihmohen nga 

budistët gjithashtu. Të mbijetuarit 

përpiqen të arratisen, por këtë 

herë bëhen shënjestër e minave, të 

cilat ushtria i vendos më herët 

përreth fshatrave. Ushtarët po 

ashtu zënë pusi. Ata godasin me 

raketa të arratisurit. Pastaj u vënë 

zjarrin fshatrave. Në shumicën e të 
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plagosurve konstatohen djegie të 

shkallës së tretë. 

Sot, rreth 70-80 për qind e 

myslimanëve të mbijetuar në 

Mianmar janë gra e fëmijë. Pjesa 

dërrmuese e të rinjve dhe burrave 

në zonat e quajtura Maungdaw e 

Buthidaung janë arratisur në 

Bangladesh e Malajzi. Gratë dhe 

fëmijët janë ata që kanë mbetur 

nëpër fshatra. Rrjedhimisht, ata 

janë edhe viktimat më të mëdha të 

dhunës. 

Maungdaw është shumë afër kufirit 

të Bangladeshit. Banorët e kësaj 

zone po arratisen drejt kufirit. Por 

shteti i Bangladeshit, i cili në 

Arakan ka shumë bashkëkombës, 

nuk e hap kufirin. Ekziston një 

zonë neutrale dhe ka shumë që 

gjejnë strehë atje. Kurse të 

arratisurit nga zonat larg kufirit 

fshihen nëpër pyje, sepse s’ka 

vend tjetër ku të shkojnë. 

Rohingianët, që shkojnë në kufi, 

shtyhen në thellësi të Mianmarit 

nga ushtria bengale, ndërkohë që 

aty bëhen pre e zjarrit kuturu të 

ushtrisë birmane. 

Është e turpshme për njerëzimin 

që asnjë vend tjetër përveç Turqisë 

nuk e ngre zërin për këtë 

brutalitet. Presidenti turk, Recep 

Tayyip Erdogan, bëri përpjekje 

gjatë tërë festës së Kurban 

Bajramit për të ndalur në nivel 

ndërkombëtar këtë masakër duke i 

thirrur të gjithë liderët botërorë një 

nga një. 

Do të doja shumë të uroja dhe 

kërkoja që Kombet e Bashkuara të 

ndërmarrin hapa seriozë sa më 

shpejt që të jetë e mundur për të 

ndalur këtë masakër. Por ende nuk 

ka shenja se gjakderdhja mund të 

ndalet në rajonin në fjalë, ku disa 

vende anëtare të Këshillit të 

Sigurimit të OKB-së po luftojnë për 

pushtet. 

Udhëheqësja e papërvojë e 

Mianmarit, Aung San Suu Kyi, nuk 

është e vetëdijshme se ky 

gjenocid, që ajo vetë ka nisur, e ka 

bërë vendin e saj një arenë për 

peshimin e forcave dhe qërimin e 

hesapeve. Dhe, kur ajo të 

ndërgjegjësohet, më duket se do 

të shkruajmë lajme për vdekjen e 

budistëve, që sot po vrasin 

myslimanët. 
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Në komentin e radhës do të 

përpiqem të shpjegoj pse Arakani 

dhe Mianmari janë shpallur 

fushëbeteja të reja?!/ trt 

*Lektor i historisë në Fakultetin e 

Shkencave Humane dhe Sociale të 

Universitetit “Yildirim Beyazit”, 

Ankara 
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Ndaj muslimanëve 

të Arakanit është 

kryer “gjenocid i 

heshtur” 

 

Habib Rrahman 

Njëri nga shkrimtarët e librit “Ne të 

papërshkrueshmit, Një Tabu e 

Mianmarit”, nga Arakani, Habib 

Rahman, thotë se në Arakan po 

ndodh një “gjenocid i heshtur” dhe 

se në rajon ndodhen 42 kampe të 

përqendrimit ndërsa askush nuk po 

lejohet t’i shohë ato. 

Rahman në një deklaratë për 

gazetarin e Anadolu Agency (AA) 

foli lidhur me masakrat dhe 

zhvillimet e fundit në Mianmar. 

Ai tha se incidentet, masakrat ndaj 

muslimanëve në Arakan kanë 

filluar me armatosjen e budistëve 

në rajon nga forcat qeveritare. 

Rahman thotë se sulmet kundër 

muslimanëve në rajonet 

Rathedaung, Maungdaw dhe 

Buithdaung ende po vazhdojnë. 

Sipas tij, vetëm në sulmet në 

rajonin Rathedaung që nga 25 

gushti e deri më tani kanë humbur 

jetën 500 qytetarë të Arakanit. “Në 

rajonet Rathedaung, Maungdaw 

dhe Buithdaung, kanë ndodhur 

masakra në gjithsej 20 qyteza”, 

tha ai. 

Pas fillimit të sulmeve të budistëve, 

Rahman thotë se muslimanët në 

rajon u sulmuan edhe nga forcat e 

sigurisë. Sipas tij, forcat e sigurisë 

kanë shtypur me tanke muslimanët 

të cilët kanë ikur nga shtëpitë e 

tyre dhe se kanë sulmuar me 

raketa-hedhës. 

Rahman tha se sipas 

parashikimeve në këto incidente 

janë prekur gjithsej 60 mijë 

persona dhe se vetëm 10 mijë prej 

tyre kanë arritur të ikin në kufirin 

me Bangladeshin, kurse shumica e 

tyre nuk kanë mundur të largohen 

nga rajonet ku ndodhen. 
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“Shumica e personave ende 

fshihen brenda pyjeve në rajonet 

afër shtëpive të tyre sepse ata që 

përpiqen të shkojnë nga një vend 

në një vend tjetër do të vriten”, 

thekson Rahman. 

“Ky është një gjenocid i heshtur” 

Në të vërtetë, Rahman thotë se 

sulmet ndaj muslimanëve të 

Arakanit po vazhdojnë që nga 

muaji qershor i vitit 2012. Ai thotë 

se “Ky është një gjenocid i 

heshtur”. 

Duke vënë në dukje se populli i 

Arakanit nuk mund të përfitojë nga 

të drejtat dhe nevojat e tyre 

themelore si ushqimi, ndihma 

shëndetësore, arsimimi dhe liria e 

lëvizjes, Rahman thotë se “Populli i 

Arakanit po burgoset në mënyrë 

sistematike dhe shumica e tyre për 

5 vite po mbahen nëpër kampe të 

përqendrimit. Në Arakan ndodhen 

gjithsej 42 kampe të përqendrimit 

të izoluara nga bota. Këto nuk 

mund t’i vizitojë askush. Nuk 

lejohet hyrja e njerëzve këtu”. 

Në Arakan pas sulmeve në pikat e 

kontrollit të policisë më 25 gusht, 

në operacionet e gjera të forcave 

të sigurisë së Mianmarit kundër 

muslimanëve, një numër i madh i 

civilëve humbën jetën kurse një 

numër i madh i personave janë 

detyruar të zhvendosen nga 

shtëpitë e tyre. 

Në operacionet e ushtrisë janë 

djegur qindra shtëpi dhe tani janë 

në gjendje të papërdorshme. Meqë 

Qeveria e Mianmarit nuk lejon 

hyrjet dhe daljet nga rajonet e 

izoluara nga bota, nuk mund të 

bëhen përcaktimet e sakta lidhur 

me numrin e civilëve të vdekur. 

Dhjetëra mijëra muslimanë të 

Arakanit të cilët kanë ikur nga 

fshatrat e tyre, po ikin në zona 

relativisht të sigurta ose përpiqen 

të kalojnë në Bangladesh 

nëpërmjet rrugëve ilegale./ AA 
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