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Perëndimi po e sulmon Turqinë dhe Rusinë: 

Çfarë do të bëjmë tani, të rrezojmë një tjeter 

avion rus? 

nga Ibrahim Karagul. 

Operacionet e Turqisë që filluan me 

Afrinin dhe të cilat do të vazhdojnë 

deri në kufirin iranian janë pjesë e 

përballjes së konfrontimit global. 

Shumë përpjekje të vështira po 

bëhen. Pasojat që la shekulli i kaluar 

po shqyrtohen, skemat e shekullit të 

ardhshëm po formohen. 

Ky është një shfrim ndaj rrethanave, 

jo një reagim; është lëvizja historike 

gjeopolitike e Turqisë. Është 

formësimi i së ardhmes, jo i të 

tashmes dhe është ndërhyrja më e 

fortë e periudhës së re në ngritje e 

sipër e Turqisë. Ajo po i tregon botës 

se rajoni nuk mund të ndërtohet pa 

Turqinë, se historia nuk mund të 

bëhet në këtë rajon dhe se një hartë 

nuk mund të portretizohet duke e 

mënjanuar Turqinë. 

Megjithëse ne e shohim këtë si një 

mbrojtje të atdheut tonë, edhe pse e 

shohim si një përpjekje për të 

eleminuar vijën e frontit të ri që e ka 

rrethuar vendin tonë nga jugu, edhe 

pse e shohim si një përpjekje të 

vendeve që dikur ishin aleatët tanë 

për të gjunjezuar një vend anëtar të 

NATO-s përmes organizatave 

terroriste, edhe pse e shohim atë si 

një reagimin e përbashkët të vendit 

tonë ndaj valës së sulmeve që janë 

një vazhdim i sulmit të 15 korrikut, 

ju do ta shihni përfundimin e 

ndryshimeve të mëdha globale në 

këtë zonë. 

Rrethimi i Rusisë: Lufta Lindje-

Perëndim ka filluar 

Vendimi i SHBA-së për të dëbuar 60 

diplomatë rusë, vendimi i pjesës më 

të madhe të vendeve evropiane për 

të dëbuar dy apo tre diplomatë rusë, 

lufta diplomatike gjithnjë e në rritje 

Angli-Rusi e manifestuar gjithnjë e 

më shumë si një front Lindje-

Perëndim, blloku Perëndimor që po 

bëhet gati për të ndarë Rusinë, 

synimet e tyre të hapura për të 

sulmuar, agresiviteti i Rusisë si 

pasojë e këtyre kërcënimeve dhe 



 
3 

preferenca për të sulmuar në vend 

të mbrojtjes, është paralajmërues i 

një stuhie të fortë në shkallë globale. 

Vija kufitare që shtrihet nga Balltiku 

në Evropën Lindore është pika e 

konfrontimit Lindje-Perëndim. Krizat 

e mëdha, përplasjet, ndoshta edhe 

luftërat pritet të fillojnë nga kjo vijë 

ndarëse. 

Sulmi i 15 korrikut që shënjestroi 

Turqinë ishte një ndërhyrje 

shumëkombëshe. Plani për ta 

rrethuar, për ta izoluar Turqinë nga 

jugu, për të ndërtuar një “vijë 

frontale kundër Turqisë” prej qindra 

kilometrash, që përfshin hapësirën 

mesdhetare deri në kufirin iranian, 

është gjithashtu pjesë e këtij 

konfrontimi të madh global. 

Kjo zonë nuk është një front i 

ndryshëm nga i vijes kufitare Balltik-

Lindje. Kjo është një vijë frontale e 

rrezikshme, e një rajoni të mbushur 

me konfrontime. Kjo zonë 

përplasjesh të mëdha ka fronte të 

tjera që i ngjasojnë, si Azia Lindore, 

Kaukazi dhe rajoni që përfshin Detin 

e Kuq në Azinë Juglindore. 

 

Gjatë një mëngjesi 10 vende 

mund ti shohim tek zgjohen në 

luftë. Kjo zonë është një nga 

frontet kryesore. 

Zënka Angli-Rusi duhet të merret 

seriozisht. Krizat mes aleancës së 

Atlantikut, i cili përbëhet nga SHBA-

ja dhe Evropa, dhe forcave ruse dhe 

aziatike po shkojnë drejt 

përshkallëzimit. Rusia nuk është 

objektivi i vetëm i Perëndimit; edhe 

Kina me fuqitë e tjera aziatike 

përfshihen deri diku. 

Bota mund të ndahet në dy pjesë, 

Lindje dhe Perëndim. Një mëngjes 

mund të zgjohemi dhe të bëhemi 

dëshmitarë ku e pakta 10 vende të 

përfshihen në një luftë brenda të 

njëjtës kohë. Mund të shpërthejë një 

luftë Rusi-Evropë, ose Rusia mund të 

sulmohet përnjëherësh nga i gjithë 

Perëndimi. 

Turqia është në mesin e kësaj lufte 

të madhe globale. Është drejt e në 

mes si gjeografikisht ashtu edhe në 

aspektin e pretendimeve të mëdha 

që ka Turqia. Ne nuk po luftojmë 

terrorizmin në Sirinë veriore. Ne nuk 

po përballemi me organizatat 

terroriste në Afrin, Manbixh, Tel 
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Rifaat ose Sinxhar. Ne po përballemi 

me këtë aleancë pushtuese 

perëndimore; ne po i përgjigjemi 

planeve të tyre për ndarjen e 

Turqisë. 

Perëndimi ka për të humbur këtë 

shekull, qendra e botës ka 

ndryshuar 

Këto veprime nuk duhet të 

perceptohen si një problem i vetëm 

rajonal. Sepse ne e dimë se nëse kjo 

zonë merr fund, ne e humbasim 

edhe mundësinë që ta mbajmë 

Turqinë të bashkuar, shekulli i 21-të 

do të na përfundojë para se të ketë 

filluar mirë. Nuk ka kauzë më të 

madhe për ne sesa kjo. Kështu që 

ne e quajmë atë luftën e shekullit. 

Është një detyrim të shikosh botën e 

së ardhmes me anë të interpretimit, 

duke ditur dhe vlerësuar llojin e 

stuhisë në të cilën bota po zvarritet, 

se si klima ndërkombëtare po bëhet 

më e ashpër, se si SHBA-ja dhe 

Evropa kanë humbur që prej shumë 

kohësh luksin e të qenurit qendra e 

botës, se si janë bërë agresivë për 

shkak të kësaj humbjeje, se si 

bashkë me sigurinë dhe politikën, 

kapitali dhe teknologjia po lëvizin 

drejt Azisë, se boshti kryesor i tokës 

po ndryshon, se aksi i Atlantikut 

kurrë nuk do të ketë shansin që të 

mbizotërojë botën vetëm dhe se kjo 

frakturë dhe aktivitet i madh po çon 

drejt një skeme të fuqisë globale. 

Planet për të ‘ndaluar Turqinë’ 

do të bëhen zero 

Nuk do të ketë më aleanca të 

përhershme. Nuk do të ketë miqësi 

ose armiqësi të përhershme. Ne do 

të shohim veprimete forcave 

lëvizëse, të vendit që është gati për 

këtë ritëm, që është në gjendje që 

të mbajë hapin dhe të mbetet në 

këmbë. Kjo është një luftë e 

pandërprerë e intolerante e 

pushtetit. Ashtu siç SHBA-ja dhe 

Evropa i kanë harruar ato që kanë 

për ti thënë pjesës tjetër të botës, 

ata gjithashtu kanë humbur edhe 

kredibilitetin, dhe reputacionin e 

tyre. 

Prandaj, pavarësisht nga të gjitha 

aleancat dhe frontet e reja që po 

ndërtojnë, ata do të jenë të 

pasuksesshëm. Fronti i ri i formuar 

në jug të Turqisë prej Emirateve të 

Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite, 

Izraelit dhe Egjiptit, i cili në dukje 
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synon Iranin, por që në të vërtetë 

qëllimin e ka që të ndalë Turqinë, po 

ashtu ka për të dështuar. 

Plani për të ndarë Rusinë, për të 

dobësuar bllokun aziatik, për të 

ndalur Turqinë 

Ngjashmëritë shumë serioze në 

qëndrimin armiqësor të Perëndimit 

ndaj Rusisë dhe Turqisë kanë kapur 

vëmendjen tonë. Një orvatje 

perëndimore që ka për qëllim 

ndarjen e Rusisë edhe një herë dhe 

plaçkitjen e burimeve të saj, është 

më se e qartë. Shumë plane të 

mëdha të tilla si ndarja e këtij rajoni 

masiv në copa, duke hequr Rusinë 

nga ekuacioni, duke dobësuar 

“bllokun e Azisë” që qëndron kundër 

aleancës së Atlantikut dhe duke 

mashtruar Kinën me Indinë janë në 

tryezë. 

Ashtu si Rusia, edhe Turqia e ndjen 

kërcënimin perëndimor. Në të 

vërtetë kjo e ka tejkaluar 

kërcënimin; janë bërë ndërhyrje të 

brendshme dhe kur nuk kanë 

funksionuar, planet e rrethimit kanë 

filluar. Perëndimi po e sulmon hapur 

Turqinë. Kjo është arsyeja se pse 

ngjashëm me Rusinë, Turqia, në 

vend të mbrojtjes, ka zgjedhur të 

kalojë drejt luftimeve në terren të 

hapur. Kjo është arsyeja pse qasja 

jonë e re në Siri është këshu. Dhe 

do të vazhdojë në këtë mënyrë. 

Ankaraja dhe Moska duhet të 

ndihmojnë njëri-tjetrin 

Rusia dhe Turqia po përballen me 

kërcënime të ngjashme, po formojnë 

mburoja të ngjashme. Unë mendoj 

se kriza Evropë-Rusi do ta sjellë më 

afër Ankaranë dhe Moskën. Kjo 

është mënyra e duhur. Të dy vendet 

duhet të shohin kërcënimet globale 

dhe të ndihmojnë njëri-tjetrin. Është 

e qartë se ngritja e Lindjes ka filluar 

dhe kjo nuk ka të çmuar. Kijeni 

parasysh se Perëndimi është në një 

periudhë stajnacioni ndërsa Lindja 

gjithnjë e më shumë po fiton fuqi. 

Ky është një moment historik. 

Perëndimi nuk do të jetë më në 

gjendje t’i japë gjë njerëzimit. Ai nuk 

do të jetë në gjendje që ti ofrojë 

tjetër gjë përveç se çmendurisë së 

humbjes dhe tërrheqjes së racës 

njerëzore drejt rrezikut. Që këtej e 

tutje, ne do të shohim SHBA-në dhe 

disa nga aleatët e saj që po e bëjnë 

këtë. Kjo do ta përshpejtojë më tej 
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kolapsin e tyre. Unë mendoj se 

njerëzimi duhet të alarmohet ndaj 

këtij rreziku. 

Vazhdimi me shpejtësinë e 

dritës: Dobësia më e vogël është 

vetëvrasje 

Turqia nuk duhet të ndalet pas 

Afrinit; ajo nuk duhet të ngurrojë 

dhe të tregojë interes në taktikat e 

shpërqëndrimit. Në ndalje do të 

humbasë momentin dhe nuk do të 

jetë kurrë në gjendje të fillojë 

përsëri nga aty ku ndaloi. Pyetjet e 

tilla si: “A do të hyjmë në Manbixh, 

çfarë do të ndodhë në Tal Abyad, 

çfarë do të ndodhë me Sinxharin, a 

mund të arrijmë në Kandil”, janë të 

kota. Në një nga pjesët më të 

ashpra të kësaj beteje të madhe 

globale, edhe dobësia më e vogël e 

mbrojtjes do të jetë fatale. Ne duhet 

të veprojmë aq shpejt sa shpejtësia 

e dritës dhe të mos i japim kohë apo 

mundësi që kjo zonë të plotësohet 

me forca të huaja. 

Sigurisht që nuk kemi nevojë për 

tension ose luftë me Perëndimin. 

Por, ndërsa ata na sulmojnë, ndërsa 

mbajnë takime pas takimi me hartat 

e “Turqisë së ndarë” në duart e tyre, 

lënia e vetes në mëshirën e tyre 

është shkatërrim. Afrimiteti me 

Rusinë në një periudhë të tillë është 

në favorin tonë. Marrëdhëniet 

Ankara-Moskë duhet të 

përmirësohen më tej. 

Po tani? A do të rrëzojmë një 

avion tjetër rus? 

Lufta, paqja, miqësia apo armiqësia 

e Turqisë sot dhe nesër nuk është 

një cështje dite. Ne e kemi obligim 

të veprojmë me pretendime dhe 

synime të mëdha që janë kultivuar 

në mendjet tona për shekuj dhe që 

do të përfshijnë tërë shekullin e 

ardhshëm të 21-të. Ne duhet të 

ndërmarrim hapa të mëdhenj, të 

marshojmë me pretendime të 

mëdha. Bota e së ardhmes nuk do të 

ketë mëshirë për ata që zgjedhin të 

mbeten të vegjël. 

E shoh kurth deklaratën e bërë në 

takimin midis Presidentit të SHBA-së 

Donald Trump dhe Presidentit 

francez Emanuel Macron kur thanë 

se për Sirinë duhet të zhvillohet 

bashkëpunimi me Turqinë. Pasi 

SHBA-ja dhe Evropa janë në një 

përballje me Rusinë, ata do të 

përpiqen me çdo mënyrë të 
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sabotojnë marrëdhëniet e Turqisë 

me Rusinë. Ata e kanë bërë këtë 

edhe më parë. Rrëzimi i një avioni 

luftarak rus nga dora e Organizatës 

Terroriste Gyleniste (FETÖ) ishte një 

plan i tillë. 

Pas kësaj, ata e dëmtuan shumë 

Turqinë në Siri. Zhvillimi i 

bashkëpunimit të tyre në Siri është 

një skenar i ngjashëm. Vendi ynë 

duhet ta shmangë rënien në këtë 

kurth. Momentin që ne biem, 

harrojmë që të vazhdojmë pas 

Afrinit, madje mund ti humbasim që 

të dy, Afrinin dhe Hatayin. 
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Turqia, një shtet mik i Shqiptarëve! 

Shkruan: Murat M. Aliu 

Para disa muajve në njërin nga 

portalet online në një shkrim me 

titullin “Shqiptarët, bota shumë-

polare dhe Turqia” shkruajta: 

“Estabilishmenti politik shqiptarë me 

qëllim të përforcimit dhe fuqizimit të 

pozicioneve të shqiptarëve në 

Ballkan dhe botë duhet që të krijoj 

marrëdhënie të mira politike dhe të 

lidhë aleanca më të gjithë shtetet të 

cilat do të ndihmojnë këtë përforcim 

dhe fuqizimin të shqiptarëve. Parë 

vetëm nga prizmi i real politikës 

shqiptarët kanë shumë arsye për të 

krijuar partneritet strategjik me 

shtetin e Turqisë. Shtetet shqiptare 

mundë të fitojnë shumë në aspektin 

e sigurisë dhe ekonomisë kur kihet 

parasysh që Turqia është një fuqi 

ushtarake dhe ekonomike. Ndër të 

tjerash partneriteti strategjik i 

Turqisë me SHBA-të dhe të qenit e 

Turqisë dhe Shqipërisë anëtare të 

NATO-s janë faktorë të cilët 

stimulojnë një aleancë më të 

fuqishme ndërmjet Turqisë dhe 

shteteve shqiptare. Por jo vetëm nga 

prizmi i real politikës, shqiptarët 

duhet të kultivojnë raporte të mira 

me Turqinë edhe për shkak të së 

kaluarës së përbashkët historike. 

Histori e cila ka bërë që sot 

shqiptarët dhe turqit të ndajnë 

shumë vlera të njëjta kulturore dhe 

humane”. 

*** 

Ditëve të fundit si rezultat i 

zhvillimeve gjeopolitike në botë, 

përkatësisht si rezulat i krizës 

ndërmjet Perëndimit (SHBA-së dhe 

vendeve Evropiane) dhe Rusisë, me 

të drejtë në Ballkan dhe në botën 

shqiptare është hapur një debat mbi 

ndikimin e Rusisë në Ballkan. 

Koincidenc apo jo, në të njejtën 

kohë ndodhi edhe arrestimi dhe 

ekstradimi i disa antarëve të 

organizatët FETO në Kosovë, për të 

cilën shteti i Turqisë pretendon së 

është organizat terroriste. Arrestimi 

dhe ekstradimi i antarëve të kësaj 

organizatë shkaktoj një reagim të 

bujshëm në rrjetët sociale dhe në 

mediat tradicionale, ku eksponent të 

këtyre reagimeve janë politikan, 

intelektual, akademik dhe të tjerë, 
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të cilët po vjellin vrerë kundër 

Turqisë, veçmas kundër presidentit 

Erdogan, duke akuzuar Turqinë 

kinse përzihet në punët e 

mbrendëshme të Kosovës. Madje 

kinse po i orienton shqiptarët kah 

Lindja! Shumica prej tyre kritikuan 

shtetin e Kosovës dhe kryetarin 

Thaqi, për servilizëm ndaj Turqisë, 

një pjesë tjetër tha që shqiptarët 

janë në partneritet strategjik më 

SHBA-të dhe nuk kanë pse të 

bashkpunojnë me një shtet “lindor” 

dhe “anti-demokratik” si Turqia. 

Madje këta teza i argumentuan duke 

marrë për bazë përafrimin politik që 

ka ndodhur kohën e fundit ndërmjet 

Turqisë dhe Rusisë. 

Fillimisht mendoj që është e 

nevojshmë të thuhen disa fjalë në 

lidhje me diskursin që zhvillohet 

këtu, në vendet tona për kinse një 

“dashuri të madhe” ndërmjet Rusisë 

dhe Turqisë dhe se kinse Turqia 

është orientuar kah lindja, kështu 

duke hequr dorë nga Perëndimi. Ky 

diskurs në vetvetë është irracional 

dhe në istancë të fundit shpërfaq 

mosnjohjen e historikut të 

marrëdhënieve Ruso-Turke dhe 

historikut të marrëdhënieve Turko-

Amerikane. Teoritë mbi gjeopolitikën 

kundërshtojnë tezën se Turqia 

definitivisht është në partneritet 

strategjik me Rusinë, sepse botërisht 

është e ditur, kur një shtet ka 

pretendime territoriale ndaj një 

shteti tjerët është e pamundëshme 

krijimi i një partneriteti strategjik 

ndërmjet atyre dy shteteve. Shikuar 

historikun ndërmjet këtyre dy 

shteteve , Rusia gjithmon ka 

paraqitur një rezik potencial, nëse jo 

për gjithë territorin e Turqisë, të 

paktën për disa pika strategjike siç 

janë dardanelet dhe ngushtica e 

Bosforit, dy pika më rëndësi tejet të 

madhe për Turqinë. Ideja e shumë 

përfolur dhe dëshira historike e 

Rusisë për dalje në “ujrat e nxehtë” 

që ishte ëndër e të gjithë 

perandorëve rus, nëpërmjet 

Dardaneleve dhe Bosforit akoma sot 

e kësaj është e gjallë në qarqet 

politike dhe akademike në Rusi. 

Kësisoj përafrimi ndërmjet Turqisë 

dhe Rusisë që ka ndodhur në 

periudhën e fundit është vetëm një 

lëvizje taktike e të dy shteteve për 

të arritur deri te disa qëllime te 

caktuara gjeopolitike, gjë që 

politikisht është shumë korekte e 

legjitime. Në fakt ky përafrim i 

Turqisë me Rusinë, nuk buron nga 

dëshira e saj për të krijuar një 
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partneritet strategjik më Rusinë, por 

është pasojë e tendencave për ti 

ngulur thikë pas shpine Turqisë, 

duke mbështetur organizatën 

teroriste PKK/PYD dhe kështu të 

kriojnë një shtet kurd në veri të 

Sirisë, gjë që rezikon integritetin 

territorial të Turqisë. Kësisoj edhe 

përkundër krizës ndërmjet Turqisë 

dhe botës Perëndimore, Turqia 

akoma është një vend i orientuar 

kah Perëndimi , dhe për këtë flet 

fakti që Turqia është antare e NATO-

s dhe ky antarësim në asnjë 

periudhë historike nuk është vë në 

diskutim nga estabilishmenti në 

Turqi. Poashtu, Turqia vazhdon 

negociatat për antarsim të plotw në 

Bashkimin Evropian dhe sot Turqia 

ka shkëmbimin më të lart tregtar po 

me vendet e BE-së. Të gjitha këto 

fakte dëshmojnë që Turqia akoma 

është një alet i fuqishëm i SHBA-ve 

dhe BE-së, edhe përkundër asaj që 

Turqia nuk kalon një periudhë të 

mirë me botën Perëndimore. 

Parë nga prizmi i teorive shkencorë 

mbi gjeopolitikën dhe marrëdhëniet 

ndërkombëtare në botën shumë-

polare, çdo shtet, veçmas shtetet e 

vogla kanë nevojë të zhvillojnë 

raporte dhe marrëdhenie me të 

gjitha shtetet të cilët ndihmojnë 

interest e tyre kombëtare. Për më 

tepër në literaturën shkencore 

ekziston një term i cili quhet 

“marrëdhënie asimetrike”, që 

konsiston në atë se shtetet e vogla 

me kapacitete të kufizuara politike, 

ekonomike dhe ushtarake kanë 

nevojnë të krijojnë marrëdhënie me 

shtetet të fuqishmë, me qëllim të 

realizinit të disa qëllimeve politike, 

ekonomike ose të tjera. Në këtë 

kontekst kur janë në pyetje shtetet 

si Kosova dhe Shqipëria, të cilët 

politikisht dhe ushtarakisht janë të 

dobëta, me do e mos lind nevoja për 

të krijuar raporte me të gjithë 

shtetet e botës të cilët nuk cenojnë 

dhe nuk rezikojnë interesat e tyre 

kombëtare. Një ndër këta shtete të 

cilët shqiptarët duhet pasur 

marrëdhënie të mira është Turqia. 

Sepse, përveç që shqiptarët me 

Turqinë kanë një kujtesë të 

përbashkët kolektive, shqiptarët dhe 

shtetet shqiptare kanë nevojë nga 

Turqia shikuar edhe nga prizmi i 

realpolitikës. Edhe sikur të pranojmë 

tezën e nacionalistëve dhe 

shekullaristëve shqiptarë se me 

Turqit nuk na lidhë asgjë, përsëri 

nuk është në interes të shqiptarëve 

të ruajnë dhe zhvillojnë miqësinë me 
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Turqinë. Nëse ne sot flasëm për një 

rritje të ndikimit Serb dhe për 

qëllimët ekspansioniste të Sërbisë në 

Ballkan, nese ne sot flasëm për një 

Greqi akoma të “paqetë” kundrejt 

disa çështjeve me shqiptarët, 

partneriteti me Turqinë është më se 

i nevojshëm. Ky partneritet 

strategjik të shqiptarëve me Turqinë 

është në funksion për ti ruajtur 

ekuilibrat gjeopolitik veçmas kur 

është në pyetje Greqia dhe Rusia. 

Sepse gjatë gjithë periudhës së 

republikës moderne, interesi i 

Turqisë gjithmon ka qenë ruajtja e 

status-quos në Ballkan. Thënë 

ndryshe as Turqisë nuk i konvenon 

krijimi i një hegjemonie Ruse, Serbe 

dhe Greke në Ballkan. Pra është me 

rëndësi që shqiptarët të kuptojnë se 

reziku nuk vjen nga Turqia, por nga 

Rusia, e cila nëse jo në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, tërrthorazi stimulon 

shtetet fqinjë si Serbin për agresion 

ndaj shqiptarëve. 

*** 

Tani, duke pasur parasysh 

konstelacionet aktuale gjeopolitike si 

në botë ashtu edhe në Ballkan, 

parashtrohet pyetja se a e kanë 

luksin Kosova dhe Shqipëria të 

prishin marrëdhënie me Turqinë për 

shkak të një shoqate-organizate 

civile, e cila sipas të gjitha dëshmive 

dhe fakteve, para 2 vjetëve u 

mundua të realizoj grushtetin (të 

dështuar) në Turqi, me ç’rastë 

humbën jetën disa qindra veta dhe u 

plagosën mijra të tjerë? Si ka 

mundësi që në emër të demokracisë, 

të ligjit ndërkombëtarë dhe në emër 

të shtetit të së drejtës, të bëjsh 

apologjin e një organizat në esencë 

totalitare, antidemokratike, e cila 

nëpërmjet grusht shtetit dhe në 

mënyrë të dhunshme u mundua të 

marrë pushtetin në Turqi. Madje, si 

është e mundur të mbështetet një 

organizat e cila masakroj qindra 

njerëz dhe plagosi mijra të tjerë? 

Është më se e qartë që të gjithë ata 

që derdhin “lotë krokodilli” për 

FETO-n, më së paku mërziten për të 

drejtat dhe liritë e njeriut, sepse ata 

nuk shqetësohen, as për 

demokracine as edhe për shtetin 

ligjorë. Sikur të ishte ashtu nuk do 

t’i kishim shtet shqiptare të 

korruptuara deri në fyt! Ralisht 

problemi i tyre është ideologjik, pra, 

ata urrejnë Turqinë dhe Islamin. Që 

do të thotë se të gjithë ata që vjellin 

vrerë kundër Turqisë, në emër të 

shekullarizmit, katolicizmit dhe të 
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helmuar nga pikëpamjet orientaliste, 

urrenjë gjithëçka që vjen nga Lindja, 

për më tepër urrejnë gjithëcka çka 

ka të bëj me kulturën dhe traditën 

İslame. Prandaj kërkesat për 

shpërfillje totale të Turqisë dhe 

diskursi kundër Turqisë në të njejtën 

kohë është diskurs anti-kombëtarë, 

për faktin se Turqia historikisht, në 

të gjitha momentet e vështira për 

shqiptarët ka qenë pran tyre. 

Thjesht Turqia është një shtet mik i 

të gjithë shqiptarëve. 

*** 

Estabilishmeti politik shqiptarë duhet 

me mprehtësi të kuptoj situatën 

aktuale gjeopolitike. Duhet kuptuar 

se ekuilibrat gjeopolitik janë duke u 

zhvendosur, në kuptimin se nuk 

është më Amerika e Klintonit e cila 

kishte një hegjemoni totale mbi 

botën dhe se nuk është më ajo Rusi 

e Jelcinit. Sot kemi një fuqizim 

evident të Rusisë në të gjitha 

aspektet, por jo vetëm të Rusisë, 

edhe të shteteve si Kina e të tjera. 

Prandaj shqiptarët jo vetëm me 

shtetet Perëndimore, por duhet 

lidhur aleanca me të gjithë shtetet të 

cilët kontribojnë në konsolidimin e 

tyre si në planin ekonomik ashtu 

edhe ne planin ushtarak. Ndërsa sot 

ata që kritikojnë bashkëpunimin e 

Kosovës dhe Shqipërisë me Turqinë, 

janë të vonuar, sepse akoma po 

mendojnë me kodet e Luftës së 

Ftohtë, ku bota ishte ndarë në dy 

blloqe dhe detyrimisht duhej 

reshtuar në njërin prej tyre. 

 

 



6 apostujt e Gylenit në Kosovë 
Fetah Rahim 

Arrestimi dhe deportimi i 6 shtetasve 

turq në Kosovë nga Policia e Kosovës 

që erdhi si rezultat i një 

bashkëpunimi ndërmjet AKI-së dhe 

Shërbimit Informativ Turk (MIT) 

ngjalli reagime të ndryshme në 

mediat dhe politikën kosovare. 

Këto reagime të shoqërura me 

diskurs irracional, ishin një përpjekje 

për të ndërtuar atmosferë të paqenë 

armiqësie me shtetin turk, si anëtar i 

NATO-s, e cila mund të lexohet edhe 

si përpjekje për rrënim të afërsisë 

reciproke dhe përkahjes së shtetit 

turk ndaj Kosovës, që nga shpallja e 

Pavarësisë, shkëmbimi i përvojave 

institucionale shtetërore, ndihma 

ekonomike dhe logjistike, e deri te 

lobimi për pavarësinë dhe për 

anëtarësimin e Kosovës në 

organizatat ndërkombëtare. 

Kështu, në emër të mbrojtjes së 

individëve të një organizate të 

shpallur terroriste nga shteti turk, e 

cila i shkaktoi atij kërcënim me 

përmbysje të rendit kushtetutes e 

shoqëror turk përmes tankeve dhe 

aeroplanëve luftarakë të uzurpuar, 

po përpiqet të lëkundet dhe 

dobësohet skema e miqësisë 

tradicionale mes dy popujve dhe e 

bashkëpunimit të afërt reciprok 

insitucional ndërmjet Kosovës dhe 

Turqisë. E për faturën e trazimit të 

këtyre raporteve me shtetin turk si 

fuqi ekonomike, ushtarake dhe mik 

tradicional i yni, do të duhej që 

shoqëria kosovare të kërkojë 

shpagimin te ata liderë që nuk sillen 

me sens diplomatik e të matur. Më 

poshtë janë ngritur disa çështje mbi 

këtë debat të ngritur në Kosovë. 

Media të tëra (të lidhura me grupe 

interesi të njohura e të dëshmuara 

me agjenda e diskurs antishqiptar) 

në shërbim 24 orësh për të prodhuar 

video-materiale dhe lajme 

propaganduese si dhe lëkundja e 

tërë hierarkisë shtëtërore (që nga 

presidenti, kryeministri, 

kryekuvendari, ministrat përkatës, 

drejtori i AKI-së e deri te partitë dhe 

zyrtarët tjerë publikë) kundër 

arrestimit dhe deportimit të 6 

shtetasve turq, është dëshmia më e 

mirë për ta parë se çfarë ndikimi dhe 

tronditjeje mund të shkakojë lëvizja 
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gyleniste në Kosovë. Ky tension para 

së gjithash shpërfaqi një të vërtetë: 

nëse për 6 persona të arrestuar e 

deportuar u ndërtua gjithë ky 

mobilizim irracional, çka do të 

ndodhte deri nesër në një situatë kur 

strukturat e kësaj lëvizjeje do të 

depërtonin edhe më thellë në 

hierarkinë shtetërore dhe në 

mjedisin mediatik e biznesor 

Kosovar? Çka nëse, pas disa vitesh, 

dekonspirohet një hierarki e fshehur 

brenda institucioneve tona jetike, e 

cila ndërtohet mbi diskurse 

antikushtetuese, terroriste e 

antishqitare, kur ata të jenë jo 6, 

por 60 e 600 sish? Duke u nisur nga 

ky këndvështrim, duhet parandaluar 

pa kompromis kërcënimi eventual i 

ndërhyrjes graduale të një sistemi të 

huaj parallel (siç është lëvizja 

gyleniste) që kërcënon rendin 

kushtetues dhe orientimin politik të 

Kosovës! 

II. 

Nëse organizata FETO është shpallur 

si organizatë terroriste nga shteti 

turk, për shkak të dy tentim grusht-

shteteve dhe një sërë akuzash për 

përfshirje në prishjen e rendit 

kushtetues, demokratik e ligjor turk, 

s’do mend se nga ajo organizatë 

mund të priten konsekuenca të 

njëjta edhe në vendet tjera ku ajo 

vepron si ideologji dhe si kult. 

Ndryshe, nëse nuk mjafton përvoja e 

Turqisë me këtë organizatë që ia 

cenoi rendin kushtetutes e shoqëror 

për ta konsideruar me të njëjtin 

tretman edhe ne si shoqëri, 

rrezikojmë të ballafaqohemi me të 

njëjtat konsekuenca. Në të 

kundërtën, a do të duhej që një 

organizatë apo individ të përsëris 

veprimin e njëjtë terrorist e 

antikushtetues në çdo vend për tu 

shpallur nga secili vend veç e veç si 

organizatë terroriste dhe si kërcënim 

për rendin shoqëror? 

III. 

Debati për mënyrën e arrestimit dhe 

deportimit duhet të ketë vend në 

shoqëri dhe media, por 

arsyeshmëria e arrestimit dhe 

deportimit të tyre, ndonëse është 

bindëse për organet e rendit, jo 

domosdoshmërisht është edhe për 

publikun e gjerë. Thjeshtë, më duket 

signitifakte nëse ka pasur dhjetra 

raste të tjera të deportimit të 

ndërrsjellë mes shteteve për arsye 

të tjera, pse vetëm për pjesëtarët e 
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kësaj lëvizjeje u ngrit gjithë ky mit. 

Madje as për pjesëtarë të UÇK-së 

dhe aktivistë politikë kosovarë kur 

pësuan nga ndonjë goditje gjyqësore 

nuk pati kaq reagime! 

IV. 

Shumë agjensi mediatike në Kosovë, 

të sponsorizuara nga qarqe të 

njohura për sentimentin antiturk, 

këtë arrestim e deportim po e 

interpretojnë si luftë “oponentësh 

politikë” dhe si gjueti të Erdoganit 

“ndaj kundërshtarëve politikë”, 

ngase vetëm në këtë mënyrë mund 

të gjejnë legjitimitet në opinionin 

kosovar për qasjet fashiste ndaj 

Islamit (lexo: Islamit të Erdoganit) 

dhe ndaj Turqisë. Por në fakt, këtu 

nuk bëhet fjalë për përplasje mes 

pushtetit dhe opozitës, por për një 

përplasje serioze ndërmjet rendit 

kushetues turk (shtetit, konsensusit 

nacional turk) dhe një organizimi 

paralel antikushtetues (organizate 

terroriste). 

V. 

Djegia e flamurit turk në Prizren për 

dy herë radhazi, përmban elemente 

dyshimi për një sponsorizim të 

mundshëm nga qarqe të ineresuara 

për prishjen e miqësisë ndërjet 

popullit shqiptar dhe atij turk si dhe 

ndërmjet shteteve tona. Në këtë 

prizëm, gjithë ky reagim mund të 

lexohet edhe si përpjekje e 

agjendave në fjalë për ftohjen e 

marrëdhënieve me shetin turk, aq 

më tepër në një situatë kur është 

paralajmëruar edhe vizita e 

presidentit turk Erdogan në Kosovë 

për muajin Maj, që natyrisht do të 

rezultonte me një prishje të 

atmosferës pritëse. 

VI. 

Natyrisht, strehimi që gjetën 

pjesëtarët e kësaj lëvizjeje në SHBA 

dhe në vendet e BE-së, e bën më 

problematike situatën. Ndonëse nuk 

ka organizim sistematik politik ligjor, 

kjo lëvizje ideologjike dhe fetare u 

përdor nga Perëndimi dhe rivalët e 

Turqisë si shkop për ta rritur 

sentimentin opozitar anti-erdoganist, 

në kohën kur opozita reale turke 

ishte katogorike kundër kësaj 

lëvizjeje. Në këtë mënyrë, Kosova si 

një shtet i ndërtuar që nga themeli 

me një përkrahje dhe përkujdesje 

nga SHBA-të dhe Europa, në një 

situatë si kjo u gjend ndërmjet dy 
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zjarreve: në aspektin diplomatik kjo 

ndoshta tingëlloi si dalje në vijën e 

kundërt me ato shtete, por në 

aspektin ndërshtetëror dhe në 

prizmin e miqësisë së thellë 

shqiptaro-turke (kosovaro-turke) 

dhe bashkëpunimit reciprok, ky ishte 

një akt më se i nevojshëm dhe 

korrekt. Prandaj gjithë ky reagim 

mund të lexohet edhe si presion i 

“kujdestarëve perëndimorë” ndaj 

liderëve kosovarë për shkak të këtij 

akti ndaj lëvizjes gyleniste, ngase 

Kosova po del të jetë vendi i vetëm i 

proviniencës evropiane (ose me 

aspirate euro-antlantike) që thyen 

akullin dhe merr një vendim të tillë. 

VII. 

Nëse analizohen profilet ideologjike 

të grupeve mediatike, politike dhe të 

individëve që më së shumti 

shprehën mllef dhe krijuan tension 

psikologjik për këtë çështje, lehtë 

mund të vihet në përfundim se janë 

po të njëjtit protagonistë që 

promovojnë dikurs anti-islam dhe 

antiturk, duke dalur kështu kundër 

orientimti fetar të shumicës së 

shqiptarëve, dhe diskurs 

antishqiptar, duke dalur kështu 

kundër përjetimit historik dhe 

orientimit nacional të shqiptarëve jo 

vetëm në Kosovë (disa nga ta edhe 

me lidhje direkte me Beogradin). 

VIII. 

Kjo çështje nuk ka vetëm karakter 

bipolar: pro dhe kundër lëvizjes 

gyleniste. Ky akt pa dyshim se është 

edhe një përlasje politike e 

brendshme mes akterëve të lartë 

shtetërorë, dhe si e tillë mund të 

lexohet edhe si përpjekje për ta 

fajësuar njëri-tjetrin dhe për të 

imponuar ri-konstruktim të skenës 

politike. 

Në këtë mënyrë, insistimi i tepruar 

nga disa mediave kosovare për 

mbrojtjen dhe pastërtinë a-priori të 

shtetasve turq të arrestuar, ende pa 

u vërtetuar fajësia apo pafajësia e 

tyre, është irracionale dhe i përngjan 

aventurave misterioze religjioze që i 

bën ata 6 persona, apostuj të 

Gylenit në Kosovë, epilogu i të cilëve 

mbetet i paqartë! 

 

 



 

Kosova i ka ngatërruar miqtë dhe 

armiqtë! 
Xhevdet Pozhari 

Kosovës jan duke i ndodhur gjëra 

nga më të çuditshmet, sepse të atillë 

– të llojit të veçantë – ajo i ka edhe 

burrështetasit. Kosova përballet me 

rrezikun që t’i ngatërroj miqtë dhe 

armiqët dhe të tregohet 

mosmirënjohëse ndaj atyre që i janë 

gjendur pranë edhe kur akush nuk ia 

dëgjonte klithmat. Pastaj, duke 

pasur burrështetas që nuk 

respektojnë asnjë ligj apo miqësi 

përpos asaj që ata i mbanë në 

pushtet, ka rrezik që Kosova t’i 

përcaktojë shtetet mike varësisht 

nga dipsonimit ditor i elitave politike 

dhe i opinionistëve që profesion të 

vetëm kanë mbrojtjen e vlerave 

perëndimore nga rreziiku lindor. 

Kështu që duhet thënë se tjetër gjë 

është të kesh mos durim ndaj “x” 

apo “y” lideri shtetëror, madje 

tolerohet edhe nëse ndonjë 

burrështetas të huaj edhe e urren. 

Mirëpo, vreri ndaj Erdoganit nga disa 

qarqe mediatike shqiptare, lehtësisht 

mund të interpretohet edhe si vrerë 

ndaj agjendës së tij me tone të 

theksuara të besimit Islam. 

Rrjedhimisht, disa islamofobëve 

shqiptarë që mendojnë se gjithçka e 

keqe vjen nga Lindja, e gjitha të 

mirat nga Perëndimi, Erdogani u 

shërben si ambalazhë e mirë për ta 

shfryrë helmin e vërtetë që e kanë 

ndaj islamit. 

Të komentosh politikat e Erdoganit 

kur nuk ke pasur guxim një fjali ta 

thuash për politikat e burrështetasve 

shqiptarë, nuk është tjetër pos 

urrejte patologjike  dhe irracionale 

që bazën e ka më së paku në 

njohuri, e shumë më tepër në 

ngjizjen e hershme në fëmijëri. 

Por, e thamë Kosova qëmoti ngjan 

në stadium ku pak rëndësi ka loja që 

zhvillohet në raport me zhurmën e 

spektatorëve që krijohet. Andaj edhe 

ndodhë që një ‘mendjendritur’ që i 

qante me lotë deportimin e 

shtetasve turk, dikur kërkonte me 
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ngulm deportimin e disa aktivistëve 

politik të Vetëvendosjes nga 

Shqipëria. 

Ai dhe të ngjashmit që u deklaruan 

haptazi pro qeverisjes Haradinaj, 

janë të detyruar të heshtin kur 

kryeministri i Kosvës i thotë atij të 

Shqipërisë – hesht, shikoj punët e 

tua! 

Një “kryeministër i sporteve të 

rënda”, nuk është çudi që një ditë t’i 

mbushet mendja t’i matë muskujt 

edhe me ShBA’të, siç ishte rrahur 

dikur me rusët. 

Turqia është “kafshatë e vogël”, për 

njeriun që rrogën vetes ia rriti pse 

dëshiron të blejë kravata, ndërsa në 

paraqitjet publike fjalia më e 

shpeshtë që e përdorë është “nuk 

di”! 

Po pra, në Kosovë ndodhë edhe e 

pamundura: që qeveria e cila ngecë 

në fushën e njohjeve të shtetit, 

është duke arritur suksese të 

dukshme në humbjen e miqësive 

dhe alenacave të mëparshme. Një 

aleat gjeo-strategjik si Turqia nuk do 

të duhej të humbej edhe sikur 

Greqia dhe Vatikani ta garantonin 

njohjen! E, lëre më për “mend të 

kokës”! 

Por ku ta dish: mbase ky mund të 

jetë momenti kur bien maskat. Siç i 

ra maska klerikut i cili në vend që të 

dërgonte mesazhe paqeje e 

tolerance, ndërhyri në politikë. Pra 

siç i ndodhi Ipeshkvit të Kosovës, 

Imzot Dodë Gjergji i cili duke i 

goditur zyrtarët e vendit që i kanë 

dorëzuar në Turqi gjashtë shtetasit 

turq, na paralajmëroi rrezikun se 

“këta që kanë pre mikun në besë 

dje, nesër do të jenë të gatshëm ta 

dorëzojnë edhe kryeministrin”. 

Dhe, askush nuk i tha këtij kleriku 

se nuk ka çfarë ndërhynë në politikë. 

Nuk i thanë sepse mbi kokën e tij 

nuk është qallma e hoxhës! Këtu 

zënë rrënj edhe standardet e 

dyfishta për laicizmin e shtetit, 

derisa një maskaradë e tillë 

transmetohet drejpërdrejtë në 

televizionin shtetëror. 

Dhe tani ecë e mos u thuaj disave: 

mjaft përfituat nga mbrojtja e 

Perëndimit nga Lindja dhe mjaft u 

viktimizuat në emër të pakicës. Nëse 

toleranca ndërfetare mbizotëron ne 

Kosovë, kjo është arritur falë 
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shumicës absolute – mirëkuptimit të 

myslimanëve. 
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A është Shqipëria partnere e Amerikës në 

mbështetje të Terrorizmit 

Ndërkombëtar? 
 

  

 

 

 

 

Olsi Jazexhi 

2018, ish kryebashkiaku i Nju Jork-

ut dhe këshilltari i Presidentit Trump, 

Rudy Giuliani ishte në Tiranë. Ai 

erdhi në kryeqytetin e Shqipërisë me 

ftesën e drejtueses së Organizatës 

Muxhahedin-e Khalk (MEK), Mariam 

Raxhavi me rastin e festimit të 

festës iraniane të Novruzit me 

organizatën xhihadiste iraniane, e 

cila është strehuar nga Shqipëria që 

prej vitit 2013. Gjatë këtij takimi, i 

cili u organizua në mënyrë të fshehtë 

nga muxhahedinët, Giuliani ka 

treguar mbështetjen e tij për 3.000 

radikalët iranianë që jetojnë në 

Shqipëri. Gjatë këtij takimi, Giuliani i 

ka inkurajuar muxhahedinët që të 

vazhdojnë luftën e tyre kundër 

qeverisë së Iranit për ndryshimin e 

regjimit në Teheran. 

Gjatë kësaj ceremonie kanë marrë 

pjesë gjithashtu edhe tre politikanë 

shqiptarë. Njëri prej tyre ishte 
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ministri aktual i Diasporës për 

qeverinë shqiptare, Pandeli Majko. 

Majko ka shërbyer si Ministër i 

Brendshëm gjatë periudhës së 

aktiviteteve të CIA-së në Evropën 

Lindore, kur Shqipëria u perdor nga 

CIA për marrjen në pyetje dhe 

torturimin e njerëzve. Majko nuk ka 

mohuar kurrë bashkëpunimin e tij 

me CIA-n apo ekzistencën e 

burgjeve sekrete në Shqipëri, por 

përkundrazi ka mbështetur marrjet e 

paligjshme në pyetje dhe torturimin 

e njerëzve, madje ka kritikuar ata që 

kanë folur kundër dhomave të 

torturimit të CIA-s. 

Politikani i dytë pjesëmarrës 

ishte Fatmir Mediu, një ish Ministër i 

Mbrojtjes, i cili akuzohet në Shqipëri 

për trafikim armësh drejt 

Afganistanit, për shpërthimin 

e Gerdecit dhe vrasjet që ndodhën 

nga ky shpërthim. Shpërthimi i 

Gërdecit, i cili shkaktoi vdekjen e 26 

shqiptarëve, plagosjen e qindra të 

tjerëve dhe dëmtimin e shkatërrimin 

e më shumë se dy mijë shtëpive 

ishte pjesë e operacionit të 

ministrisë së Fatmir Mediut me 

kontraktorët amerikanë 

për falsaifikimin e armatimeve të 

vjetra shqiptare që më pas shiteshin 

si të reja në Afganistan. 

Ndërsa politikanja e tretë 

pjesëmarrëse ishte Elona Gjebrea, e 

cila ka shërbyer si zëvendës Ministre 

e Brendshme për ish ministrin 

famëkeq të brendshëm të Shqipërisë 

Saimir Tahiri gjatë viteve 2013-2017 

dhe që aktualisht është nen 

hetim për lidhje të mundshme me 

bandën mafioze të njohur si 

Vëllezërit Habilaj. 

Giuliani i tha muxhahedinëve se 

SHBA-të dhe qeveria shqiptare i 

shohin ata si e adhmeja e vetme për 

Iranin dhe se gjëja e nevojshme që 

duhet bërë tani është ndryshimi i 

regjimit. Ministri i Diasporës në 

qeverinë e Edi Ramës, Pandeli Majko 

mbështeti propozimin e Giulianit dhe 

u tha muxhahedinëve se ëndrra e tij 

është që të kthehet një ditë me ata 

në Teheran. Të njëjtën gjë bënë 

edhe Elona Gjebrea dhe Fatmir 

Mediu. Ata i mbështetën 

muxhahedinët në misionin e tyre të 

dhunshëm për ndryshimin e regjimit 

në Iran. Rudy Giulani i inkurajoi edhe 

më tej muxhahedinët duke u bërë 

atyre me dije se ndryshime të 

mëdha po vijnë në Uashington. John 

Bolton, një mbështetës i zjarrtë i 

tyre do të bëhet Këshilltar i Sigurisë 

Kombëtare të Presidentit Trump dhe 
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ai kërkon ndryshim të regjimit në 

Iran. 

Kërcënimet e Giulianit kundrejt 

Iranit janë instrumentalizuar gjatë 

muajve të fundit nëpërmjet 

survejimeve masive dhe sulmet mbi 

institucionet iraniane dhe të 

myslimanëve shiitë në Shqipëri dhe 

Kosovë. Izraelitët po tregohen 

gjithashtu gjithnjë e më vigjilentë 

kundër influencës iraniane në 

Ballkan. Ata i instruktojne partnerët e 

tyre shqiptarë që të vënë në 

shenjestër Iranin dhe institucionet e 

tij, pavarësisht faktit se Irani nuk ka 

pasur asnjëherë ndonjë problem me 

vendet e Ballkanit. Por me 

mbërritjen e muxhahedinëve, 

histeria anti-iraniane dhe anti-shiite 

ka filluar të bëhet gjithnjë e më 

publike. Muxhahedinët, të cilët 

funksionojnë si një ushtri në hije e 

SHBA-së dhe Izraelit pretendojnë se 

Irani ka një influencë të madhe në 

Shqipëri dhe është duke përdorur 

agjentët e tij për të parandaluar 

luftën e tyre për ndryshimin e 

regjimit. Gjatë muajve të fundit, ata 

kanë ndërmarrë sulme të frikshme 

kundrejt institucioneve iraniane dhe 

ambasadës së Iranit në Tiranë. Më 

15 mars ata sulmuan një grup 

intelektualësh shqiptarë të kryesuar 

nga ish-presidenti i 

Shqipërsië, Rexhep Mejdani  të cilët 

morrën pjesë në një konferencë 

shkencore në Teheran, me 

pretendimin se ata ishin pjese e 

planit të Teheranit për të diskretituar 

muxhahedinët. Muxhahedinët, të 

cilët po vuajnë nga numri i madh i 

antarëve që po braktisin organizatën 

në Shqipëri, i sulmojnë të 

deradikalizuarit duke i akuzuar si 

agjentë të Iranit dhe i kercenojne me 

vrasje. UNHCR-ja, e cila supozohet se 

duhet të mbështesë të gjithë 

refugjatët e luftës, mban anën e 

muxhahedinëve dhe refuzon që t’i 

mbështesë dezertorët e organizatës 

ekonomikisht duke u kërkuar 

refuzuesëve të xhihadit që nëse ata 

duan ndihma financiare – ata duhet 

që më parë ti ribashkangjiten 

organizatës xhihadiste. 

Muxhahedinët sulmojnë edhe mediat 

shqiptare të cilat i akuzojnë si te blera 

nga Irani. Kjo gjë ndodh në momentet 

kur në Shqipëri ndonjë media merr 

guximin që të parashtrojë 

pretendimet e dezertorëve, të cilët 

tregojnë si janë abuzuar, 

skllavërizuar dhe radikalizuar nga 

MEK-u. 

Qeveria shqiptare qëndron e heshtur 

përballë sulmeve që MEK-u ndërmerr 
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kundër intelektualëve shqiptarë, 

mediave dhe të larguarëve prej 

organizatës. Kjo heshtje vazhdon 

pavarësisht një raporti të fundëm 

policor i cili tregon se ekzistojnë 

dyshime se muxhahedinët mund të 

vrasin disa prej të larguarve që kanë 

braktisur organizatën. Qeveria 

shqiptare dhe gjykatat e saj të cilat 

tregohen shumë të zellshme kur 

puna vjen për arrestimin e selefistëve 

shqiptarë si terroristë – nëse ata 

bëjnë thirrje për ndryshim regjim në 

Siri apo nëse lavdërojnë ISIS-in, deri 

më tani nuk kanë ndërmarrë asnjë 

veprim kundër muxhahedinëve 

iranianë, apo politikanëve shqiptarë 

dhe amerikanë të cilët mbështesin 

xhihadin e MEK-ut dhe bëjnë thirrje 

për ndryshimin e regjimit në Iran, 

pavarësisht faktit se veprimtari të 

këtilla konsiderohen si vepra penale 

në Kodin Penal të Shqipërisë dhe 

dënohen nga katër deri në dhjetë 

vite burg. Qeveria shqiptare dhe 

gjykatat e saj nuk kanë ndërmarrë 

asnjë masë kundër muxhahedinëve 

që kanë kercenuan se do të vrasin 

dezertorët e organizatës që gjenden 

në Shqipëri. 

Qeveria shqiptare e cila urdhërohet 

nga pushtetarë amerikanë sikur John 

Bolton, John McCain and Rudy 

Giuliani që të mbështesi 

muxhahedinët ka filluar së fundmi 

që të sulmojë edhe insitucionet 

fetare shiite dhe sufiste të vendosura 

në Shqipëri. Më 22 mars 2018, 

policia e anti-

terrorit prishi ceremoninë që po 

zhvillohej në Tiranë me rastin e 

festës së Sulltan Novruzit nga 

Kryegjyshata Botërore e 

Bektashinjëve. Cermonia e sektit 

liberal të myslimanëve sufi u ndërpre 

në kohën kur policia e antiterrorit 

ndaloi dy gazetarë të moshuar 

iranianë dhe një shtetas irakeno-

gjerman të cilët po festonin festën e 

Novruzit në Teqenë e Madhe të 

Bektashinjëve. Këta persona ishin 

ftuar në mënyrë zyrtare në këtë 

ceremoni nga Baba Mondit, 

Kryegjyshi Botëror i Bektashinjëve. 

Por njësitë e anti-terrorit që mesa 

duket kishin marrë urdhëra nga 

muxhahedinët iranianë për 

“influencën dhe konspiracinë” e 

Iranit, ndaluan dhe morrën në pyetje 

sikur të ishin terroristë për shtatë 

orë dy gazetarët e moshuar iranianë, 

të cilët kishin ardhur për të 

raportuar cermoninë e organizuar 

nga bektashinjtë. Edhe pse më pas 

këta gazetarë u lanë të lirë, një gjë e 

këtillë habiti Komunitetin Bektashian 
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dhe OJQ-të iraniane që veprojnë në 

Shqipëri. 

Sulmet e përsëritura të 

muxhahedinëve kundër 

komuniteteve lokale muslimane, 

akademikëve dhe intelektualëve, 

gazetarëve dhe medias janë një risi 

për publikun shqiptar. Deri më tani 

ata i kanë parë muxhahedinët si disa 

mbeturina terroriste që SHBA-ja 

donte të hidhte në Shqipëri pasi ata 

u përzunë nga Iraku. Megjithatë, 

sulmet më të fundit mediatike dhe 

policore të nxitura nga ata, po i 

bëjnë të qartë publikut shqiptar se 

muxhahedinët nuk përbëjnë rrezik 

vetëm për Iranin, por edhe për 

Shqipërinë. Nga ana tjetër, kërkesat 

e senatorëve amerikanë sikur Rudy 

Giuliani, John Bolton dhe John 

McCain që muxhahedinët e vendosur 

në Shqipëri të shkojnë dhe bëjnë 

xhihad në Iran i shqeteson shumë 

shqiptarë. Shumë ngrenë pyetjen: 

Nëse SHBA-ja kërkon t’i përdorë 

muxhahedinët për të luftuar kundër 

Iranit, pse SHBA-të nuk i strehojnë 

ata në vendin e tyre por na i kanë 

bërë peshqesh ne në Shqipëri? 

Populli shqiptar nuk ka dhe nuk ka 

patur kurrë ndonjë problem me 

Iranin. Përse atëherë qeveria 

amerikane i bën presion Shqipërisë 

dhe e përdor atë si fushëbetejë për 

një luftë të ardhshme terroriste 

kundër një vendi tjetër në Lindjen e 

Mesme? A nuk u mjaftua 

administrata amerikane me lojën që 

ajo bëri me sauditët duke 

radikalizuar të rinjtë myslimanë në 

Ballkan dhe dërguan ata në Siri, por 

tani po kërkon të krijojë një “xhihad” 

të ri, “xhihad” për të cilin 

myslimanët e Ballkanit do të 

paguajnë çmim përsëri. 

Zoti Rudy Giuliani! Zoti John Bolton! 

Merrini muxhahedinët tuaj në SHBA 

dhe bëni çfarë të doni me ata në 

vendin tuaj! Ne nuk duam të 

luftojmë një luftë tjetër për ju në 

Lindjen e Mesme. Na lini të qetë, ju 

lutem! 
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