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Rrënjet historike të 

islamofobisë 

Në një nga publikimet më të fundme të 

Këshillit të Evropës, islamofobia është 

përkufizuar si: `frikë ose paragjykim nga 

Islami, muslimanët dhe çështjet që i 

përkasin atyre në përgjithësi. Islamofobia 

mund të marrë forma racizmi dhe 

diskriminimi, ose edhe të dhunshme. 

Islamofobia është dhunimi i të drejtave të 

njeriut dhe kërcënim i kohezionit social'. 

Termi islamofobi gjendet i përdorur për 

herë të parë në vitin 1922 në esenë L'Orient 

vu de l'Occident nga orientalisti Etienne 

Dinet.' Në ditët tona, termi islamofobi 

zakonisht përdoret për të treguar 

diskriminimin me të cilin muslimanët 

përballen në Evropën perëndimore pas 

viteve 1990. Islamofobia kuptohet si një 

praktikë dhe ligjërim modern anti-Islamik, i 

cili pas 11 shtatorit ka marrë përmasa të 

mëdha. Një seri shkollarësh kanë vënë re që 

përdorimi i termit të islamofobisë në shumë 

raste bëhet në mënyrë jo të saktë, për të 

rrëfyer fenomene që variojnë nga racizmi e 

deri te anti-terrorizmi. Për këtë arsye 

Marsel Maussen mendon se, `termi 

Islamofobi' shpesh grupon së bashku forma 

të ndryshme ligjërimi dhe veprimi, duke 

sugjeruar që të gjitha këto burojnë nga një 

thelb i njëjtë ideologjik, i cili është `frikë 

irracionale' (fobi) nga Islami". 

Shkruesi i këtij shkrimi mendon se 

islamofobia nuk është e lidhur vetëm me 

frikën që Islami shkakton te islamofobët. 

Islamofobia sipas mendimit tonë është e 

lidhur edhe me një urrejtje irracionale që 

persona të caktuar ushqejnë në shoqërinë 

tonë kundër asaj çfarë Islami dhe 

muslimanët përfaqësojnë. Në rastin e 

Shqipërisë, islamofobia gjendet e 

prezantuar dhe trashëguar në kulturën tonë 

nga regjimi i kaluar komunist, i cili 

nëpërmjet artit, literaturës, medias dhe 

debateve publike, Islamin dhe muslimanët i 

ka trajtuar si `të huaj' dhe kundërshtarë të 

qytetërimit. Në Shqipërinë e ditëve tona 

islamofobia shpesh gjendet e kombinuar 

me propagandën e regjimit të kaluar 

komunist kundër fesë (në rastin tonë vetëm 

Islamit), me dëshirën e disa qarqesh të 



caktuara për të prozelituar muslimanët në 

të krishterë dhe veçanërisht në katolikë, 

dhe me shfaqje ndjenjash raciste 

turkofobike dhe arabofobike. Ndjenjat 

islamofobike në shoqërinë paskomuniste 

shqiptare, shpesh prodhohen duke 

kombinuar slloganet e luftës së perëndimit 

ndaj të ashtuquajturit luftë kundër 

terrorizmit dhe trashgiminë anti-turke që 

komunizmi ka mbjellë në shoqërinë tonë. 

Për problemin e islamofobisë në vendin 

tone intelektuali Abdi Baleta nxorri në vitin 

2006 edhe librin "Përballjet me 

Islamofobinë" ku autori argumenton mbi 

format e përdorimit të islamofobisë në 

Shqipëri nga qarqet antiislame të cilat 

kërkojnë të poshtërojnë muslimanet dhe 

realizojnë me çdo kusht kristianizimin e 

shqiptarëve. 

Edhe pse për lexuesit e sotëm shqiptar 

islamofobia mund të perceptohet si një 

nocion i ri, imazhet negative kundër Islamit 

dhe muslimanëve gjenden rëndom në 

historinë e Evropës dhe Perëndimit. Që nga 

kryqëzatat e deri në kohët e kolonializmit, 

prej revolucionit iranian e deri te lufta e 

ditëve të sotme që zhvillohet në Irak dhe 

Afganistan, islamofobia është shfaqur 

vazhdimisht në mënyrë të frikshme në 

mendjen dhe shkrimet e popujve evropianë. 

Siç Karen Armstrong vëren, me mbërritjen e 

Islamit në Perëndim dhe shpikjen e 

kryqëzatave, Islami dhe profeti i tij u kthyen 

në armiqtë kryesorë të cilivizimit 

perëndimor, dhe kundër tij janë hedhur 

turlifarë shpifjesh dhe gënjeshtrash që 

synojnë përshkrimin e Islamit si kërcënimin 

për perëndimin. 

Në gadishullin Ballkanik imazhet frikësuese 

kundër Islamit dhe muslimanëve janë 

zhvilluan dukshëm me avancimin e 

Perandorisë Osmane drejt Ballkanit gjatë 

shekujve të 14 dhe 15të. Në nxitjen e 

islamofobisë në Ballkan një rol të veçantë 

kanë luajtur kishat ballkanike të cilat Islamin 

fitimtar e shihnin si një forcë të tmerrshme i 

cili kërcënoi jo vetëm supremacinë politike 

të Kishës por edhe mesazhin teologjik të 

Krishtërimit në Evropën Juglindore. Kulmet 

e islamofobisë në Ballkan arritën gjatë fund 

shekullit 19të dhe fillim shekullit të 20të kur 

Perandoria Osmane u sulmua si fizikisht 

ashtu edhe propagandistikisht nga 

nacionalizmat ballkanikë dhe sponsorët e 

tyre evropjanë. Në pothuajse të gjitha 

`hagjiografitë nacionaliste' të Ballkanit, 

turqit dhe feja e tyre janë trajtuar si mizorë 



dhe të dhunshëm dhe të kundërtit e 

qytetërimit. 

Megjithëse në Shqipëri shumica e popullit 

tonë i përket fesë Islame, islamofobia dhe 

turkofobia janë bërë pjesë e kulturës sonë 

nacionaliste që prej vitit 1913 kur Shqipëria 

u krijua si shtet. Nga që Islami në Ballkan 

lidhej me turqit, nacionalistët shqiptarë që 

u sollën në pushtet pas rënies së 

Perandorisë Osmane, formuan një 

nacionalizëm të mbushur me stereotipe 

kundër turqve dhe në mënyrë direkte ose 

indirekte edhe muslimanëve sunitë të cilët 

shpesh janë trajtuar si bashkëpunëtorë të 

Devletit turk. Megjithatë, Islamofobia morri 

përmasa masive shtetërore dhe politike në 

Shqipëri gjatë periudhës së komunizmit. 

 Duke e parë veten si modernizues, 

komunistët trashëguan nga `Rilindasit' dhe 

hagjiografitë nacionaliste ballkanike urrejtje 

kundër turqve dhe fesë që ata sollën në 

Ballkan. Regjimi komunist në Shqipëri, të 

500 vitet e Perandorisë Osmane në vendin 

tonë i ka përshkruar si një periudhë 

prapanike mesjetare, e cila shkëputi 

Shqipërinë nga Evropa mëmë dhe nga 

zhvillimi i civilizimit perëndimor. Nëpër 

librat shkollor të historisë së Shqipërisë 

moderne, Perandoria Osmane gjendet e 

fajësuar për prapambetjen e Shqipërisë, 

ndërsa zyrtarët otomanë që drejtuan 

perandorinë, siç janë bejlerët, pashallarët, 

agallarët - sëbashku me klerikët muslimanë 

si hoxhallarët, dervishët dhe myftijtë – 

shpesh gjenden të portretizuar si shkaktarë 

të vuajtjeve sociale të vendit. Nëpërmjet 

publikimeve, filmave, librave, pikturave dhe 

poezive, regjimi komunist shqiptar i 

portretizoi zyrtarët e Shqipërisë pre-

moderne si turq dhe prej këtej si jo-

shqiptarë. 

Islamofobia në Shqipëri është transmetuar 

edhe nëpërmjet përdorimit të temave 

orientaliste në artin e realizmit socialist, ku 

bejlerët, agallarët, kulakët, hoxhallarët dhe 

dervishët ashtu si edhe të gjithë besimtarët 

muslimanë gjendet të portretizuar si 

oportunistë dhe bashkëpunëtorë me 

armikun. Lufta kundër zakoneve prapanike 

siç edhe njihej lufta që regjimi komunist 

organizoi kundër fesë në Shqipëri, synonte 

çrrënjosjen nga muslimanët të zakoneve të 

tyre në veshje, ndalimit nga alkoli dhe mishi 

i derrit, agjërimi i Ramazanit, si dhe besimi 

në Zot dhe në Ditën e Kijametit.  

 



Terma si anadollakë, prapanikë, tradhëtarë, 

dallkaukë, turqeli, dylberë, aziatikë, 

fanatikë, bixhozçinj, përdhunues dhe 

barbarë janë disa nga termat që komunistët 

përdorën në artin dhe median shqiptare për 

të diskredituar zyrtarët muslimanë dhe 

otomanë. Osmanlliu dhe muslimani i artit të 

realizmit socialist shpesh rrëfehen si njerëz 

me qëllime të fshehta, të cilët duan ndarjen 

e Shqipërisë nga Evropa, dhe bërjen e saj 

pjesë të Azisë nëpërmjet proçesit të 

islamizimit dhe aziatifikimit. Siç thotë edhe 

Enis Sulstarova në librin e tij `Arratisje nga 

Lindja', Ismail Kadareja që është arkitekti 

kryesor i literaturës kombëtare në kohën e 

komunizmit, ai, është në të njëjtën kohë 

edhe një nga nxitësi më të rëndësishëm të 

islamofobisë dhe orientalizmit në kulturën 

tonë.  

 

Islamofobia në Shqipërinë 

paskomuniste 

Me rrëzimin e komunizmit në Shqipërinë e 

viteve 1990, në vendin tonë pati një rilindje 

fetare, ku ndër fetë më të rëndësishme që u 

rimëkëmbën ishte padyshim edhe Islami. 

Gjatë viteve të para të demokracisë në 

Shqipëri, muslimanët arritën të ndërtojnë 

një numër xhamishë dhe shkollash në 

mbarë vendin. Aktivitet fetare të 

muslimanëve u organizuan nga Komuniteti 

Musliman, Kryegjyshata Botërore 

Bektashiane si dhe nga një numër i vogël 

tarikatesh sufiste dhe OJQ-së islamike, të 

cilat me ndihmën e organizatave të huaja 

dhe vendase u përpoqën të rindërtojnë sa 

më shumë infrastrukturën fetare të vendit 

që ishte shkatërruar më parë nga 

komunizmi. Megjithatë me hapjen e 

Shqipërisë ndaj perëndimit, disa nga ish-

aparatçikët komunistë të cilët në të 

kaluarën kanë qënë në krye të shtypjes së 

fesë në vend, kësaj here protestuan 

dhunshëm kundër asaj që ata konsideruan 

si ri-islamizim të Shqipërisë. Ismail Kadareja, 

i cili është i mirënjohur për ndjenjat e tija 

kundra fesë gjatë regjimit komunist, ka 

vazhduar të udhëheqë fushatën kundër ri-

islamizimit të Shqipërisë edhe pas rënies së 

sistemit. Vetëm se pas rënies së komunizmit 

militantizmi i Kadaresë në mbrojtje të 

ateizmit, është kthyer në një dëshirë të 

madhe të tij për te konvertuar shqiptarët në 

të krishterë katolik. Idetë e Kadaresë mbi 

Islamin dhe Krishtërimin në Shqipëri, u bënë 

të qarta në vitin në 1991, kur ai deklaroi se: 

Prirja e Shqipërisë do të ishte drejt fesë së 



krishterë, ngaqë ajo lidhej me kulturën, 

kujtimet e vjetra, dhe nostalgjinë e kohës 

paraturke. Me kalimin e viteve, feja e vonë 

islamike, e ardhur bashkë me otomanët, do 

të zbehej (së pari në Shqipëri e më pas në 

Kosovë), derisa t'ia linte vendin fesë së 

krishterë, ose më saktë kulturës së 

krishterë. Kështu që së paku nga një e keqe 

(ndalimi i fesë më 1967) do të vinte një e 

mirë. Kombi shqiptar do të bënte një 

korigjim të madh historik, çka do të 

shpejtonte bashkimin e tij me kontinentin 

mëmë: Evropën. 

Siç kuptohet më lartë, Kadareja e 

konsideron futjen e shqiptarëve në fenë 

Islame si një gjynah historik. Kadareja, që 

gjatë kohës së komunizmit dhe ditëve të 

sotme portretizohet nga disa si `babai i 

kombit' dhe `fytyra publike' e Shqipërisë në 

perëndim, në ditët tona mund të 

konsiderohet pa frikë edhe si arkitekti 

kryesor i islamofobisë dhe turkofobisë në 

Shqipërinë moderne. Nderimi që Enver 

Hoxha kishte për të, dhe statusi i lartë 

politik që ai gëzon sot falë lobit të fuqishëm 

francez, si dhe nderimit publik të Sali 

Berishës ndaj tij, e kanë kthyer Kadarenë në 

një shenjtor të gjallë të ideve të njeriut pas-

komunist në Shqipëri. Megjithatë 

këndvështrimet raciste të tij kundër Islamit, 

Azisë, turqve, arabëve, romëve, vllehëve etj 

kanë krijuar shumë kundërshtime publike 

në Shqipëri dhe Kosovë, të cilat shumë 

njerëz i kanë konsideruar raciste dhe 

islamofobike. Në pjesën më të mëdha të 

shkrimeve dhe novelave të tij, Kadareja e 

barazon Islamin me një të keqe të madhe. 

Nësë gjatë kohës së komunizmit për 

Kadarenë e mira simbolizohej me 

komunizmin dhe e keqja me kapitalizmin, 

në Shqipërinë paskomuniste, Kadareja të 

mirën absolute e projekton drejt perëndimit 

ndërsa të keqen drejt Islamit, Azisë dhe 

turkut. Siç edhe Sulstarova tregon në librin 

e tij të sipërpërmendur, në punimet e 

Kadaresë armiku kombëtar i shqiptarëve 

gjatë periudhës së komunizmit por edhe pas 

rënies së tij mbetet turku dhe feja e tij. 

Islamofobia që Kadareja rrëfen në trajtimin 

e turkut është e lidhur në mënyrë të 

pashmangshme me fenë e tij: Islamin. Këtë 

e gjejmë tek novela `Ura me tri harqe', ku 

Kadareja ardhjen e Perandorisë Osmane në 

Shqipëri e rrëfen si `diçka të errët që 

shfaqet në horizont: Shteti Turk. Shteti Turk 

i imagjinatës kadarejane tregohet feudal 

dhe dashakeqës, aziatik dhe i errët, i cili ka 

Islamin si komponentin kryesor të tij. Ndër 



të tjera Kadare flet për "Hijet e minareve të 

tij po na arrijnë". Kadareja i portretizon 

turqit si njerëzit që sjellin errësirën në 

Evropë. Për Kadarenë qëllimi kryesor që 

turqit kishin në Evropë dhe Shqipëri (e cila 

portretizohet si mbrojtësja e kufijve të 

qytetërimit perëndimor) është shkatërrimi i 

shqiptarëve dhe aziatifikimi i tyre. Dhe nëse 

ata rezistonin, turqit planifikonin ti 

zëvendësojnë shqiptarët me arabë, në 

mënyrë që cilivizimi evropian të ngelej pa 

rojet e tij shqiptarë. 

Racizmi dhe islamofobia e Kadaresë 

vazhdon të shfaqet edhe në shkrimet e tija 

të ditëve të sotme. Në esenë "Identiteti 

evropian i shqiptarëve" (botuar në 2006) 

islamofobia dhe racizmi i veprës së 

Kadaresë ndërlidhet me të ashtuquajturën 

luftë kundër terrorizmit, ku Kadareja 

përpiqet ti bindë shqiptarët, që si evropianë 

që ata janë, duhet të divorcohen nga Islami. 

Në esenë në fjalë Kadare sulmon 

pjesëmarrjen e Shqipërisë në Organizatën e 

Konferencës Islamike si dhe përpjekjet e 

disa intelektualëve shqiptarë që i 

përshkruajnë shqiptarët si muslimanë. Ai 

sulmon personat që shohin Shqipërinë si 

pjesë të botës muslimane, madje sulmon 

edhe praktikat fetare të besimtarëve 

muslimanë siç është përulja e tyre gjatë 

faljes. Sipas Kadaresë shqiptarët janë vetëm 

evropianë dhe si të këtillë nënkuptohet të 

jenë anti – Islamë. Duke e ndarë botën në 

dy pjesë – në perëndim dhe atë që mbetet 

prej tij - Kadare deklaron që Shqipëria nuk 

mund të bëjë pjesë sa në Azi aq edhe në 

Evropë, por ajo bën pjesë vetëm në Evropë, 

dhe si rrjedhojë nënkuptohet që i përket 

vetëm krishtërimit. 

Për Kadarenë, Islami që osmanllitë sollën në 

Shqipëri ishte një lloj i veçantë Islami. Sipas 

tij osmanllitë sollën në Shqipëri një Islam që 

është inferior ndaj krishtërimit katolik. Për 

Kadarenë inferioriteti i Islamit turk shihet 

edhe në fushën e artit otoman i cili sipas tij 

prodhoi një `të ashtuquajtur letërsi erotike' 

që `në një pjesë të madhe të saj s'ishte gjë 

tjetër veçse bejte dhe lavde për pedofilinë'. 

Ky lloj islami paraqitet nga Kadareja si 

reaksionar dhe i prapambetur. Si pasojë e 

kësaj natyre që Islami turk ka mbjellë në 

Shqipëri, Kadareja arsyeton strehimin që i 

bën traditës ky Islam i cili bën që `Parazitë 

të shumtë do t'i ngjiteshin kësaj feje, 

sidomos në shekullin e njëzetë, duke 

përfshirë edhe të fundit, atë më të 

rrezikshmin, terrorizmin'.  Ideja që Islami 

qëndron në pozita antagoniste me Evropën 



dhe modernitetin, dhe që kjo është një nga 

arsyet pse Shqipëria vuan nga gjendja e 

mjeruar ekonomike, është përsëritur 

shpesh në këto 17 vitet e fundit nga shumë 

intelektualë ish-komunistë të vendit tonë. 

Përdorimi politik i islamofobisë lexohet 

qartë në politikën shqiptare të ditëve tona, 

ku Partia Socialiste e Shqipërisë ka qënë 

gjithnjë në pararojë. Zyrtatët e PSSH-së që 

janë kryesisht ortodoksë nga jugu i 

Shqipërisë, gjatë fushatave të tyre politike 

kundër Berishës e kanë akuzuar vazhdimisht 

atë sikur kërkon të islamizojë jo vetëm 

Shqipërinë por edhe vetë Evropën. Kur 

socialistët erdhën në pushtet në 1997, ata 

nisën një fushatë histerike anti-muslimane 

të drejtuar në mënyrë të veçantë kundër 

vendeve muslimane, antarësimit të 

Shqipërisë në OKI si dhe rikonstruktimit të 

xhamive dhe medresve, që ishin mbyllur 

ose shkatërruar nga paraardhësit e 

socialistëve 3 dekada më parë. Hierarkia e 

Partisë Socialiste në Shqipëri e ka trajtuar 

në mënyrë të vazhdueshme Islamin si një 

nga arsyet kryesore pse Shqipëria nuk 

pranohet nga Evropën e Krishterë. Neshat 

Tozaj, një nga eksponentët kryesorë 

socialist në vitin 1995 deklaronte se: 

"Shqipëria po troket fort në dyert e Evropës 

kur në të vërtetë ka hyrë në Lidhjen 

Islamike...Mbi Shqipërinë po rëndon prej 

kohësh damka e një vendi mysliman, damkë 

të cilën ia kemi stampuar vetë me hekur të 

skuqur në ballë... Skënderbeu ka luftuar 

kundër turqve osmanë për çerekshekulli 

dhe ka triumfuar jo vetëm për të ruajtur 

Shqipërinë, por edhe për t'iu bërë barrierë e 

ruajtjes së krishtërimit evropian". 

Deklaratat e mësipërme të Tozajt kundër 

OKI-së dhe të qenit musliman, të cilat Tozaj 

i cilëson si një `damkë', lidhen më një 

shkrim që ishte botuar në Paris disa muaj 

më parë, ku Shqipëria ishte quajtur depo e 

fundamentalizmit islamik. Duke e 

imagjinuar Islamin si një forcë të keqe në 

botë apo si `një damkë të stampuar me 

hekur të nxehtë në ballë', Tozaj propozon 

që në vend të mbahet një referendum 

kombëtar që nëpërmjet tij t'i vërtetohet 

Perëndimit se muslimanët në Shqipëri janë 

një minoritet i vogël dhe i parëndësishëm. 

Një nga politikanët socialistë që ka sulmuar 

identitetin Islam të shqiptarëve në mënyrë 

të hapur dhe agresive në këto vitet e fundit 

ka qenë edhe Fatos Nano, i cili ka shërbyer 

si kryeministër i Shqipërisë në intervalet e 

viteve 1997 – 2005. Kur partia e tij morri 



pushtetin nga Berisha në 1997, Nano 

deklaroi se qeveria e tij do të fshinte 

historinë e 555 vjetëve të fundit të 

Shqipërisë, duke ju referuar kështu 

periudhës osmane dhe pasuesve të saj. Një 

vit më vonë ai deklaroi se qeveria e tij do të 

luftojë pa mëshirë `krimin ordiner, politik 

dhe islamik', duke e cilësuar kështu Islamin 

si një lloj krimi i cili duhet luftuar. Ndërsa në 

vitin 2003 kur muslimanët e Elbasanit 

protestuan kundër grabitjes së pronave të 

namazgjasë të qytetit të tyre nga qeveria, 

Nano i bëri thirrje popullit të Elbasanit që të 

kundërshtonin këtë protestë, duke ju 

apeluar që të mos votojnë "ferexhetë 

politike" të kundërshtarit, por midis Haxhi 

Qamilit dhe Kostandin Kristoforidhit të 

zgjedhin këtë të fundit. Siç mund të 

kuptohet nga ky tekst, Nano i sheh 

ferexhetë e grave muslimane dhe Haxhi 

Qamilin si diçka që i përkasin të shkuarës së 

zymtë. Ndërsa modernizmin e portretizon si 

të lidhur me heqjen e ferexhesë dhe të 

udhëhequr nga të krishterët si Konstandin 

Kristoforidhi. 

 Islamofobia politike arriti kulme të reja në 

Shqipëri gjatë vitit 1998 kur amerikanët, 

ekstraduan nga Shqipëria disa  arabë të 

dyshuar për përfshirjen në akte terroriste. 

Socialistët që në këtë kohë ishin në pozitë e 

përdorën fushatën amerikane për të 

akuzuar Berishën si njeri që kishte lidhje me 

fundamentalizmin ndërkombëtar. Lufta e 

administratës amerikane kundër terrorizmit 

u shoqërua më një rritje histerike të 

islamofobisë mediatike në vend, ku tashmë 

sulmet kundër Islamit nuk vinin vetëm nga 

Partia Socialiste por edhe shumë OJQ të 

sponsorizuara nga amerikanët dhe 

fondacioni Soros. Një shembull i këtillë 

është artikulli i Remzi Lanit dhe Fabian 

Schmidtit me titull "Politika e jashtme 

shqiptare ndërmjet gjeografisë dhe 

historisë". Në këtë artikull, Lani, i cili është 

drejtori i Institutit të Medias Shqiptare dhe 

një nga drejtorët e bordit të Fondacionit të 

Shoqërisë së Hapur, së bashku me 

Schmidtin që është gjerman, jepnin 

përshtypjen se qeveria e Berishës ishtë anti-

amerikane dhe anti-evropiane meqë 

Berisha kishte anëtarësuar Shqipërinë në 

Organizatën e Konferencës Islamike.  

Roli i OJQ-ve të sponsorizua nga Sorosi në 

nxitjen e islamofobisë në Shqipëri mund të 

shihet edhe në shumë shembuj të tjerë. 

Këtu mund të përmendim organizatën 

"MJAFT", e cila në Nëntor 2006 publikoi në 



revistën `Mapo' karikaturat e profetit 

Muhamed.   

Megjithatë, personi më shqetësues i rrjetit 

të të paguarve nga Fondacioni Soros, që ka 

nxitur valë të frikshme islamofobie në 

Shqipërinë e viteve të fundit ka qënë rasti i 

Piro Mishës. Piro Misha i cili ka shërbyer për 

një kohë të gjatë si një nga drejtorët e 

bordit të Fondacionit të Shoqërisë së Hapur 

në Tiranë dhe organizata e tij `Instituti i 

Dialogut Publik & Komunikimit' mbahet me 

paratë e Sorosit, ka nxitur shumë polemika 

në shtypin shqiptar me deklarata e tija anti-

islame të këtyre dhjetë viteve të fundit. Ai 

ka sulmuar në mënyrë të vazhdueshme 

antarësimin e Shqipërisë në OKI, dhe nën 

preteksin e asaj që ai quan ruajtje të `Islamit 

shqiptar' nga `Islami arab' ka bërë thirrje 

për izolimin e muslimanëve shqiptarë nga 

bota islame, dhe biles ka kërkuar edhe 

izolimin shoqëror të shkruesit të këtij 

shkrimi.  Ndryshe nga Kadareja i cili përbuz 

`Islamin turk' të otomanëve, Misha është i 

shqetësuar nga `Islami arab', I cili sipas tij 

po zëvendëson `Islamin shqiptar' në 

Shqipëri, dhe kjo sipas tij përbën një 

kërcënim kombëtar. Ashtu si Kadareja, edhe 

Misha ka qenë në të kaluarën një komunist i 

flaktë që shkruante novela demonizuese 

kundër turqve dhe ngrinte lart komunizmin. 

Megjithatë, pas rënies së komunizmit Misha 

ashtu si edhe Kadare ka përjetuar një 

zhvendosje paradigme, pasi tanimë e mira e 

madhe për Mishën nuk është më 

komunizmi por kristianizmi perëndimor, i 

cili ndjehet i kërcënuar, jo më nga 

kapitalizmi i cili përbënte të keqen e madhe 

në periudhën e Enver Hoxhës, por nga 

Islami. Nga që Misha e sheh veten si 

mbrojtësin e kulturës korrekte në Shqipëri, 

arritjen e `Islamit arab' në vend ai e 

percepton si një kërcënim për kombin. Të 

keqen Islame Misha e gjen te burrat 

musliman që rrisin mjekrat dhe te gratë e 

mbuluara me shami. Artikujt e tij në mediat 

shqiptare kanë qenë të rëndësishëm në 

nxitjen e tensioneve islamofobike por edhe 

politike në vend të cilat kanë shkaktuar një 

seri reagimesh nga drejtuesit muslimanë, që 

kanë dënuar ashpër sulmet e tij. 

Megjithatë, për Mishën, në Shqipëri `Islam 

vendas' kërcënohet nga `Islami i huaj' të 

cilin Misha e sheh te gratë që mbajnë shami 

në kokë. Këto shami sipas Mishës nuk 

mbahen për qëllime fetare, por për qëllime 

politike dhe me prapavijë politike nga ata 

që `refuzojnë modelet e simbolet 

perëndimore'. Misha thotë që `është një 



dukuri që s'e ndeshim për herë të parë në 

historinë moderne. Veshja është shpesh 

shenja e parë e pranimit apo refuzimit të 

modeleve. Në Indi p.sh. gjëja e parë që bëri 

Mahatma Gandhi, kur nisi lëvizjen e tij 

kundër anglezëve, ishte braktisja e xhaketës 

dhe kravatës për t'u veshur me robën 

tradicionale indiane. Mao Ce Duni ndaloi 

veshjen euopiane, duke imponuar 

uniformën "revolucionare". Në Iran, pas 

revolucionit islamik të Khomeinit, masa e 

parë e dërmarrë ishte imponimi i një stili të 

caktuar veshjeje dhe sidomos mbulimi i 

grave. Pra, kemi të bëjmë me simbolikën e 

një reagimi antiperëndimor e antieuropian, 

ku feja s'është veçse një pretekst, një 

element për të arritur mobilizimin emotiv 

në një projekt që në thelb mbetet politik. A 

s'ia vlen të hapet ky debat?' Për këto arsye 

Misha mendon se lënia e mjekrës dhe 

mbulimi i grave muslimane janë thjeshtë një 

pretekst i cili synon largimin e Shqipërisë 

nga perëndimi. Sipas tij gratë e mbuluara i 

përdorin veshjen e tyre për qëllime anti-

perëndimore dhe anti-evropiane, duke e 

përdorur fenë për qëllime politike. Prandaj 

Misha sugjeron që Islami në Shqipëri duhet 

të drejtohet nga shteti i cili vetëm në këtë 

mënyrë mund të ruaj `Islamin shqiptar' nga 

infektimi i tij me `Islamin' e armikut. Për 

këtë ai edhe i apelon organeve të pushtetit 

që të jenë vigjëlente ndaj armiqve duke 

thënë: A s'është, pra, koha që shteti 

shqiptar të hartojë një politikë të qartë në 

çështjen e fesë, duke u ndërgjegjësuar se 

kjo është një fushë që s'mund të lihet jashtë 

vemendjes në emër të bindjes naïve se ne 

shqiptarët na qënkemi ca qënie të veçanta, 

të lindura me një tolerancë fetare, të cilës 

s'ka armik që i bën dot gjë!  

Manipulimet islamofobike të cilat kanë 

shfrytëzuar frikën perëndimore ndaj Islamit, 

dhe sajuar  legjendën e `Islamit të armikut' 

dhe `Islamit tonë', kanë prodhuar shumë 

analistë në shtypin shqiptar të dhjetë viteve 

të fundit, të cilët kanë përdorur 

islamofobinë për të arritur përfitime 

politike dhe ekonomike. Persona si Piro 

Misha, Ilir Kulla, Mustafa Nano, Fatos Nano, 

Fatos Tarifa dhe Damian Gjiknuri, janë disa 

nga emrat që kanë qenë në ballë të nxitjes 

së  islamofobisë në Shqipëri dhe kanë 

përdorur si justifikim të sulmeve të tyre 

kundër Islamit mitin e `Islamit shqiptar' dhe 

`Islamit arab'. Damian Gjiknuri një nga 

zyrtatët e lartë të Partisë Socialiste, që ka 

shërbyer si shef kabineti për ministrin e 

Rendit Publik në 2005, hartoi në vitin 2004 



edhe një tezë gjysmake në shkollën Naval 

Postgraduate School të Kalifornisë, ku 

autori mbron tezën islamofobike të Kadares 

dhe socialistëve, se `shqiptarët kanë vuajtur 

njësoj si nga komunizmi ashtu edhe nga 

Islami' dhe që Shqipëria nuk duhet të jetë 

pjesë e Organizatës së Konferencës 

Islamike. Ideja se të qenurit i anëtarësuar 

në Organizatën e Konferencës Islamike do 

të thotë të jesh kundër Evropës është 

shprehur nga një numër i madh zyrtarësh 

socialistë, si p.sh Fatos Tarifa, i cili ka qënë 

ambasadori i Shqipërisë në Hollandë dhe 

SHBA. Por socialistët si puna e Gjiknurit 

kanë shkuar edhe më tej me agresionin e 

tyre kundër Islamit në Shqipëri, duke 

deklaruar edhe se Komuniteti Musliman në 

Shqipëri vuan nga një luftë e brendshme 

midis mbështetësve të Islamit shqiptar dhe 

atij arab, për ta kontrolluar atë. Shumica e 

zyrtarëve socialistë që në shumicën e 

rasteve i përkasin fesë ortodokse, 

ndërhyrjen e tyre në punët e brendshme të 

Komunitetit Musliman e kanë justifikuar me 

tezën se Komuniteti Musliman vuan nga një 

luftë civile ndërmjet atyre që mbështetësin 

`Islamin arab' dhe patriotëve që ruajnë 

`Islamin kombëtar'. Pra duke i dhënë 

betejës brenda-islamike ngjyra patriotike 

ata sugjerojnë që shteti të marrë në dorë 

KMSH-në për të ndërtuar kombëtarët që 

ruajnë Islamin e mirë. Ama Islami që 

persona si puna e Kadaresë, Gjiknurit dhe 

socialistëve duan të ndërtojnë në Shqipëri, 

nuk është aspak Islam. Fabrikimi i `Islamit 

shqiptar' përkundër `Islamit arab' është një 

shpikje që drejtuesit e lartë të Partisë 

Socialiste prodhuan gjatë viteve të sundimit 

të tyre në Shqipëri për të justifikuar 

ndërhyrjet e tyre në punët e `Islamit'. Islami 

që islamofobët ortodoksë kërkonin të 

ndërtojnë në Shqipëri është perifrazuar 

qartë nga ish-ambasadori Fatos Tarifa i cili 

në një nga intervistat e tij në vitin 2006, ku 

mbronte tezat e Kadaresë në lidhje me 

Islamin, Islamin shqiptar e cilësoi si një 

"islam scotchi dhe uiski" apo më saktë si një 

Islam rakie. Megjithatë islamofobët ish-

komunistë kanë patur një problem në 

definimin e versionit të saktë të Islamit 

herezi për Shqipërinë. Pse ndërsa për 

Kadarenë dhe regjimin komunist të të 

kaluarës, "Islami turk" gjendet i portretizuar 

si nëna e të gjitha të këqiave i cili rrezikon të 

shkatërrojë "Islamin tonë", për islamofobët 

e tjerë, si Piro Misha, Fatos Nano, Damian 

Gjiknuri etj "Islami arab" është trajtuar si 



xhindi i frikshëm i cili duhej mbajtur i kyçur 

në shishe. 

Dëshira për të krijuar versionin politikisht 

korrekt të "Islamit shqiptar" ka nxitur në 

shumë raste zyrtarë të lartë socialist, si psh. 

Ilir Kullën, ish-kryetarin e Komitetit të 

Kulteve gjatë qeverisjes së Fatos Nanos në 

2005, të shprehi hapur dëshirën e qeverisë 

së tij për të izoluar muslimanët shqiptarë 

nga bota e Islamit. Kur filloi punë në 

Komitetin e Kulteve, Kulla deklaroi hapur në 

media dëshirën që qeveria e tij kishte për të 

mos lejuar muslimanët shqiptarë që të 

shkojnë për të studiuar në vende të huaja 

pasi këto vende kishin realitete të tjera 

kulturore, etnike dhe politike nga ato të 

Shqipërisë. Ndërsa në raste të tjera Ilir Kulla 

i ka kërkuar shtetit që të marrë nën kontroll 

Komunitetin Musliman të Shqipërisë në një 

kohë kur kishat e tjera, kishin të drejtë të 

veprojnë sipas dëshirave të tyre. 

Ndërsa islamofobët e sipërpërmendur me 

"problemin musliman shqiptar" kanë 

vepruar duke bërë thirrje për ruajtjen ose 

krijimin e një "Islami shqiptar", i cili pritej të 

jetë i ndryshëm nga i ashtuquajturi "Islam i 

huaj" apo ndoshta siç Piro Misha do ta 

kishte quajtur "Islami i armikut", Mustafa 

Nano i cili njihet si adhurues i socialistëve 

dhe është antëtar bordi i Fondacioni të 

Shoqërisë së Hapur në 2002, rekomandoi 

një zgjidhje tjetër. Në një ese të botuar në 

qershor 2002 ai deklaroi se në Shqipëri nuk 

ka muslimanë, madje edhe ajo pak gjë që 

kishte ngelur nga Islami në vend herët ose 

vonë do të hiqej nga presioni i perëndimit 

triumfues: "sundimtarët' perëndimorë me 

pak mundim strategjik e me ndihmën e 

mekanizmave lajkatues, imponues e 

detyrues, mund t'i rikthenin shqiptarët fët e 

fët në fenë e tyre të lashtë. Le që s'është 

nevoja fare për ndonjë aksion perëndimor. 

Procesi i demyslimanizimit po ndodh 

natyrshëm, jo vetëm si pasojë e një 

kuturisjeje elitare për ta injoruar këtë 

identitet fetar e për të rigjetur vetveten 

(identitetin e qëmotshëm, thonë një pjesë), 

por edhe nën presionin ledhatonjës të 

perëndimit të kamur e të fuqishëm". 

Mënyra sesi shumë media dhe aktorë 

politike kanë barazuar Islamit me të keqen 

mund të lexohet shumë kollaj nëse dikush 

shfleton edhe titujt që shumë media kanë 

prodhuar në vendin tonë pas ardhjes në 

pushtet të socialistëve. Gazeta "Zëri i 

Popullit" psh. organi i Partisë Socialiste ka 

sulmuar në mënyrë të vazhdueshme 



kryetarin e Partisë Demokratike të 

Shqipërisë, Sali Berishën me shprehje si 

`Muslimani Berisha' dhe cilësuar anëtarët e 

PD-së si `islamikë'. Ndërsa kryetari i 

Bashkisë së Tiranës, Edi Rama ka krahasuar 

Tiranën dhe situatën politike në Shqipëri 

me një proçes `Kandaharizimi' dhe ka 

akuzuar mbështetësit e Berishës si 

gjeneralë të ardhur nga Siria dhe Libia. 

Ndërsa Berisha në anën tjetër ka emëruar 

oponentët e tij me emra terroristësh 

islamikë. Kryetarin e Partisë Lëvizja 

Socialiste për Integrim, Ilir Metën, Berisha e 

ka quajtur "Sheikhu Metullah", drejtorin e 

televizionit kombëtar "Mullah Omar", 

ndërsa kryetarin e Bashkisë së Tiranës e ka 

quajtur Edvin Jassin Al Kadi. 

 Publicisti i njohur Ervin Hatibi, proçesin e 

emërimit të oponentit me emra islamikë, e 

ka portretizuar si islamizim me dhunë të 

kundërshtarit.  Mënyra sesi Islami është 

barazuar me të keqen mund të lexohet 

edhe në titujt e disa gazetash dhe revistash 

agresive anti-Islame në Shqipëri si Gazeta 

Shqiptare, Koha Jonë, Klan, Zëri i Popullit 

etj. Disa nga titujt më agresivë që shtypi ka 

prodhuar në vitet e fundit kundër Islamit 

kanë qënë të tillë si "Rreziku islam për 

Shqipërinë", "Islami është përhapur me 

terror dhe me dhunë në Shqipëri", 

"Shqipëria depo e municionit islamik", 

"Muslimanët shqiptarë janë pasardhës të 

haremeve të sulltanëve", "Allahu 

shkatërron kishat", "Bijtë e ndarë të 

Allahut" etj. Këta tituj mund të bëjnë edhe 

personat më jo-ekspertë të islamofobisë 

për të kuptuar nivelin e injorancës dhe 

urrjetjes që islamofobët kanë prodhuar 

kundër Islamit në Shqipërinë e viteve të 

fundit. 

 Por përveç ish-aparatçikëve komunistë, 

islamofobia në vendin tonë është prodhuar 

në mënyrë agresive edhe nga një numër i 

madh shkruesish katolikë nga Shqipëria e 

veriut. Siç Abdi Baleta ka vënë në pah në 

librin `Kush dhe çfarë fshihet pas trillimit 

komunizëm islamik' një rol shqetësues në 

përhapjen e islamofobisë në Shqipëri ka 

patur edhe Partisë Demokristiane e 

katolikëve dhe organi i saj "Ora e 

Shqipërisë". Nën preteksin e sulmeve 

kundër komunizmit islamofobët katolikë 

Islamin e kanë barazuar me komunizmin 

ndërsa regjimin komunist e kanë quajtur një 

"feudo-komunizëm shqiptar islamik" Sulmet 

kundër Islamit nga ana e katolikëve nuk 

kanë ardhur vetëm nga mediat dhe 

politikanët e tyre, por në shumë raste edhe 



nga klerikë të lartë katolikë siç është rasti i 

Zef Pllumit i cili ka deklaruar se komunizmi 

në Shqipëri ishte një fondamentalizëm 

islamik. Islamofobët katolikë të cilët 

islamizimin e shqiptarëve e perceptojnë si 

tragjedinë më të madhe të fesë dhe kombit 

që ata imagjinojnë, pas viteve 1991 kanë 

qënë shumë aktivë duke sulmuar jo vetëm 

ringjalljen e Islamit në Shqipëri, por edhe 

anëtarësimin e Shqipërisë në OKI. Njerëz si 

Zef Brozi kanë shkuar aq larg saqë OKI-në ta 

barazojnë me Bin Ladenin dhe Al-Kaidën. 

Por në kundërshtim me socialistët të cilët 

kanë kërkuar të ndërtojnë një `Islam rakie' 

apo `Islamin shqiptar', akuzat e 

islamofobëve katolikë kundër muslimanëve 

kanë qënë se ata nuk janë muslimanë 

tamam, por janë viktima të dhunës turke të 

cilët duhet të rikthehen sërisht në fenë e të 

parëve. Konvertët e rinj të katoliçizmit në 

Shqipëri, si Tritan Shehu kanë shkuar aq larg 

me përdorimin e islamofobisë për qëllime 

politike sa që në një nga konferencat 

katolike të Këshillit të Shën Exhidios në Itali 

ka pretenduar që kristianizmi është 

identiteti i vërtetë kulturor i shqiptarëve 

muslimanë dhe se Islami është përhapur në 

Shqipëri me dhunë. 

 

Presidenti Alfred Moisiu dhe Forumi 

Musliman i Shqipërisë  

Ofendimi më i madh që islamofobët kanë 

prodhuar kundër muslimanëve shqiptarë në 

vitet e pas-komunizmit ka ardhur nga fjalimi 

i ish-presidentit të Republikës së Shqipërisë, 

Alfred Moisiu bërë më datë 10 nëntor 2005, 

në Forumin e Oxfordit me titull "Toleranca 

ndërfetare në traditën shqiptare". Në 

fjalimin në fjalë ish-presidenti ndër të tjera 

ka deklaruar se `islami në Shqipëri nuk 

është fe burimore, por sjellë nga faktori 

ushtarak turk… islamizmi në Shqipëri nuk 

është fe e përhapur në kohën e origjinës, as 

besim rezidencial, por një dukuri e ardhur 

dhe e trashëguar në gjuhën dhe liturgjinë e 

atij faktori që e solli' dhe se `Si rregull është 

një islamizëm i cekët. Tek çdo shqiptar, pak 

po të gërmosh do të zbulosh thelbin e tij të 

krishterë.' Presidenti ka vijuar duke thënë 

edhe se `te çdo musliman shqiptar, gjen 15 

shekuj krishtërim', dhe se `nuk është e 

vërtetë që në vendin tonë, jetojnë shumica 

me besim islam…' por se `në pikëpamjen 

vertikale diakronike të gjithë shqiptarët janë 

të krishterë'. Më tej presidenti ka thënë se: 

`mund të konkludohet se deri në çfaqjen e 

faktorit politik, ushtarak dhe fetar osman, 

për njeriun shqiptar e rëndësishme ishte të 



ishte një i krishterë I devotshëm.' 

Ofendimet që president Moisiu bëri kundër 

Islamit, duke e trajtuar këtë fe në mënyrë 

përbuzëse si `një dukuri e ardhur dhe e 

trashëguar në gjuhën dhe liturgjinë e atij 

faktori që e solli'', dhe deklarimi i tij se 

muslimanët e Shqipërisë nuk janë aspak 

muslimanë por janë të krishterë detyroi 

Forumin Musliman të Shqipërisë i cili ishte 

themeluar pak kohë më parë, që të 

protestoj kundër blasfemisë së presidentit 

Moisiu në të gjitha mediat kryesore 

shqiptare, ndërsa kërkoi nga presidenti një 

apologji publike për muslimanët shqiptarë. 

Edhe pse fjalimi i presidentit ishte shumë 

fyes dhe për më tepër fyerjes i shtohej fakti 

që ky ofendim vinte nga kryetari i një shteti 

multi-fetar, Moisiu nuk kërkoi të falur për 

aktin e tij por deklaroi që fjalët e tij ishin 

keqkuptuar. Megjithatë, protesta e 

organizuar nga Forumi Musliman i 

Shqipërisë ishte një zhvillim i ri në luftën 

kundër islamofobisë dhe diskriminimit në 

historinë e Shqipërisë paskomuniste. 

Protestat e Forumit Musliman u shoqëruan 

nga një numër i madh letrash, artikujsh, 

emailash dhe telefonatash që ju drejtuan 

mediave në Shqipëri, presidentit, 

organizatave ndërkombëtare, ambasadave 

dhe email listave të internetit. Por për fat të 

keq Departamenti Amerikan i Shtetit dhe 

organizatat e tjera perëndimore që 

pretendojnë se merren me mbrojtjen e 

lirive fetare në botë, dështuan të marrin 

shënim shqetësimin e muslimanëve 

shqiptar me presidentin e tyre pro-Bushist.  

Ngaqë viti 2005 ishte një nga vitet kur 

islamofobia në vendin tonë arriti nivele të 

patolerueshme, Forumi Musliman i 

Shqipërisë ka nisur të monitorojë urrjtjen 

anti-muslimane dhe fjalimet islamofobike 

në mediat shqiptare. Në këto vitet e fundit 

Forumi Musliman ka dënuar në vazhdimësi 

ofendimet islamofobike të prodhuara në 

hapësirën shqiptare. Raste për t'u 

përmendur janë përpjekja për cënimin e 

laicitetit të shtetit nga ana e Ilir Kullës kur ky 

kërkoi që shtetit të ndërhyjë në punët e 

brendshme të Komunitetit Musliman, 

ofendimi verbal që kryetari i Bashkisë së 

Tiranës, Edi Rama bëri kundër Hafiz Sabri 

Koçit , rasti i Karikaturave Daneze kundër 

profetit Muhamed, racizmi dhe islamofobia 

e Kadaresë etj. 

Duke qenë së pas 11 shtatorit një numër i 

madh muslimanësh të huaj që jetonin në 

Shqipëri, janë rrëmbyer, keqtrajtuar, 



burgosur dhe dëbuar jashtë Shqipërisë në 

kundërshtim me ligjin, Forumi Musliman i 

ka bërë thirrje nëpërmjet faqeve të tij 

online të gjithë muslimanëve që jetojnë në 

Shqipëri, 

qofshin ata shqiptar apo të huaj që të 

kontaktojnë me Forumin për të kërkuar 

drejtësi. 

Forumi Musliman i Shqipërisë ka qënë i 

vendosur në monitorimin e islamofobisë, 

madje edhe kur bëhet fjalë për sjelljen e 

organizatave ndërkombëtare, si p.sh. 

Bashkimi Evropian. Në 8 qershor 2007, kur 

një gazetar i bazuar në Bruksel përmendi në 

mënyrë indirekte se Bashkimi Evropian nuk 

e favorizon hyrjen e Shqipërisë në BE ngaqë 

popullsia e saj është muslimane, Forumi 

reagoi vendosmërisht.  

Gazetarët e Forumit kontaktuan kryetaren e 

Delegacionit të Parlamentit Evropian për 

Evropën Juglindore të cilës i kërkuan siguri 

nëse identiteti fetar i shqiptarëvë përbën 

problem për integrimin e Shqipërisë në BE. 

Forumi Musliman i Shqipërisë ka ngritur 

shqetësimet e tij edhe në Ambasadën 

Amerikane në Tiranë, kur Instituti i 

Monumenteve të Kulturës në Tiranë me 

fondin e dhënë nga ambasada Amerikane 

kërkonte të kthejë Xhaminë e Fatihut në 

kishë. Një nga problemet më të fundme që 

Forumi ka trajtuar ka qënë çështja e kartave 

të identitetit dhe shqetësimi që Forumi ka 

për të ruajtur ndarjen e kishës nga shteti në 

Shqipëri, përballë përpjekjeve të disa 

grupeve fetare që duan të kristianizojnë 

identitetin kombëtar të shqiptarëve. 

 

Islamofobia në Ballkan: nga 

nacionalizmi në epokën e pax-

amerikanizmit 

Olsi Jazexhi 

Në një intervistë me Ballkans Post, Dr. Olsi 

Jazexhi, një historian shqiptaro-kanadez, i 

specializuar në historinë e Islamit, 

nacionalizmit dhe reformimit të fesë në 

Evropën Juglindore, tha se urrejtja anti-

muslimane në Ballkan shpesh nxitet nga 

administratat fondamentaliste amerikane. 

“Lufta kundër Terrorit e George Bushit krijoi 

valën e parë masive të politikave anti-

muslimane në Ballkan, ku komunitetet 

myslimane u vunë në shënjestër, u 

spiunuan dhe u përshkruan si kërcënim ndaj 

rendit të ri botëror të Amerikës,” tha ai. 



Më poshtë është transkripti i plotë i 

intervistës: 

Balkans Post: Dr. Jazexhi, kohët e fundit 

keni bërë një shkrim në gazetën Daily Sabah 

për urrejtjen anti-muslimane në Ballkan. A 

mund të hedhësh më shumë dritë mbi 

rrënjët e kësaj çështjeje? 

Olsi Jazexhi: Urrejtja anti-muslimane në 

Ballkan vjen që nga koha e Perandorisë 

Osmane. Përparimi i osmanëve në Evropë 

dhe fitoret e tyre gjatë shekujve te 15 dhe 

17-te kundër mbretërive të krishtera të 

Evropës kanë lënë një traumë të rëndë 

historike në identitetet historike të 

evropianëve. Kisha militante katolike dhe 

monarkitë e krishtera të Evropës, të 

frymëzuara nga fitoret e Rekonkuistës në 

Spanjë kundër arabëve, nxitën monarkitë e 

Evropës për të drejtuar kolonizimin drejt 

pjesës tjetër të planetit tonë me qëllim të 

përhapjes së krishterimit dhe çlirimit nga 

“Rreziku Mohamedan”. Muslimanët të cilët 

ishin teknologjikisht dhe kulturalisht 

superior ndaj evropianëve, shiheshin me zili 

nga evropianët. Osmanët, të cilët shpesh 

përshkruheshin si turq, mbetën pjesë e 

kontinentit evropian deri në shekullin e 20-

të. 

Nacionalizmi në Ballkan i cili u formua nga 

ndërhyrja e fuqive të krishtera të Evropës, u 

mësoi të krishterëve të Ballkanit se ata 

duhej të heqin qafe fqinjët e tyre 

muslimanë dhe turq dhe të hakmerren 

kundër turqve për pushtimin që kanë bërë 

në Evropën e krishterë. Muslimanët u 

portretizuan në këto kohë si barbarë, 

aziatikë, armiq të Krishtit dhe të 

qytetërimit. 

Një nga sloganet e nacionalizmit grek për 

shembull kur grekët filluan luftën e tyre të 

pavarësisë ishte “Kalo Turkos Mono 

Nekros”, që do të thotë “turk i mirë është 

turku i vdekur”. Revolucioni grek u 

shoqërua me masakra kundër 

muslimanëve, hebrenjve dhe të krishterëve 

që mbrojtën dhe mbështetën turqit. Në 

kushtetutën greke të vitit 1822 shtetësia 

greke iu ofrua vetëm të krishterëve. 

Seksioni B, paragrafi B i Kushtetutës 

shkruante: “Të gjithë banorët vendës të 

Territorit Grek që besojnë në Krisht janë 

grekë…” Çifutët dhe muslimanët që nuk 

besonin Krishtin u shpallen armiq. 

Shpirti i fondamentalizmit të krishterë dhe i 

urrejtjes ndaj muslimanëve dhe hebrenjve u 



përsërit edhe në Serbi, Mal të Zi, Bullgari 

dhe Rumani. 

Lufta ruso-turke e vitit 1877, Lufta e Parë 

Ballkanike (1912 – 1913) dhe Lufta e Parë 

Botërore, ishin luftërat që më në fund 

mundën dhe larguan osmanët nga Evropa. 

Këto fitore të krishtera u përdorën nga 

shtet-kombet ballkanike të Bullgarisë, 

Greqisë dhe Mbretërisë së Serbisë për të 

dëbuar masivisht, vrarë, konvertuar dhe 

përdhunuar popullsinë e mbetur 

muslimane. Shtetet e reja ballkanike te 

formuara me mbështetjen e Rusisë, Austro-

Hungarisë, Francës dhe Anglisë, u formuan 

si vende të krishtera ‘të pastra’ ku 

muslimanët dhe islamizmi nuk kishin vend. 

Muslimanët që mbijetuan dhe u dëbuan 

nga Austro-Hungaria, Kroacia, Mali i Zi, 

Serbia dhe Greqia përfunduan si muhaxhirë 

(refugjatë fetarë) në vilajetet shqip-folës të 

Perandorisë Osmane (që më vonë u bënë 

Shqipëri dhe Kosovë) dhe në Turqi. 

Shtetet kombëtare që Evropa formoi në 

Ballkan në shekullin e 20-të i perceptonin 

dhe përshkruanin myslimanët si turq dhe 

armiq të Evropës dhe Jezu Krishtit. 

Historgrafitë e shteteve që nga Austria e 

deri në Shqipërinë me shumicë muslimane 

– e përshkruajnë Islamin si fe të huaj dhe 

turqit dhe muslimanët si barbarë, aziatikë 

dhe armiqtë e qytetërimit. Për këtë arsye 

muslimanët shqiptarë të Greqisë 

(Çamërisë), Kosovës, Maqedonisë dhe 

boshnjakët janë dëbuar dhe përndjekur 

gjatë gjithë shekullit të 20-të. 

 BP: Pse Islami përshkruhet si një fe e huaj 

në Shqipëri kur Shqipëria është një vend me 

shumicë muslimane? 

Olsi Jazexhi: Mirë. Kjo lidhet me historinë e 

nacionalizmit shqiptar dhe krijimin e shtetit 

shqiptar. Shqipëria u krijua nga Fuqitë e 

Evropës për të shërbyer si një geto për 

muslimanët e mbetur të vilajeteve osmane 

të Evropës Juglindore. Shqipëria u krijua si 

një shtet bedel nga ana e britanikëve për të 

kënaqur italianët dhe austro-hungarezët të 

cilët nuk donin të shihnin serbët dhe grekët 

të pranishëm në Detin Adriatik. 

Shqipëria u shpik si një protektorat italiano-

austriak në 1913 në Konferencën e 

Ambasadorëve të Londrës. Austro-Hungaria 

dhe Italia u besuan si kujdestarët e saj dhe 

‘inxhinierët socialë’ të identitetit modern 

shqiptar. Austro-hungarezët të cilët ishin të 

parët që sponsorizuan krijimin e një 

nacionalizmi shqiptar antiislamik, shkruan 



gjenealogjinë e parë dhe tekstin teleologjik 

të historisë shqiptare dhe ndërtuan shkollën 

e historianëve shqiptarë. Ata i mësuan 

shqiptarët, shumica e të cilëve ishin 

muslimanë dhe kishin emra si Osman, 

Abdullah, Mehmet, Muhamed, Mustafa dhe 

Ali se ata nuk ishin myslimanë dhe osmanë, 

por “ilirë të bardhë arianë” dhe “katolikë” 

të cilët u kthyen me forcë në Islam nga 

turqit. Ndryshe nga Turqia ku heronjtë e saj 

kombëtarë janë myslimanë, ose në Serbi, 

Greqi, Mal të Zi, Bullgari, ku heronjtë e tyre 

kombëtarë janë të krishterë, në Shqipëri, 

austriakët vendosën një rebel anti-

musliman, Skënderbeun, si heroin 

kombëtar të këtij populli musliman. 

Ndryshe nga Malajzia, Pakistani, Irani, Iraku, 

Libia, Turqia, Maroku, Algjeria etj., në 

Shqipëri, shumica muslimane nuk u lejua 

nga fuqitë e krishtera të Evropës që të 

kishte simbole muslimane në flamurin e saj 

dhe në institucionet e tjera shtetërore. Esad 

Pashë Toptani, Mbreti Ahmed Zog, Enver 

Hoxha apo edhe shumë pashallarë 

shqiptarë të Perandorisë Osmane nuk janë 

lejuar që të jenë simbole identitare të 

nacionalizmit shqiptar. Nëse lexoni libra 

shkollorë shqiptar do të gjeni se heronjtë e 

mëdhenj të nacionalizmit shqiptar – nga 

Skënderbeu tek Nënë Tereza, nga Meshari i 

Gjon Buzukut deri te Pjetër Bogdani – janë 

të gjithë katolikë apo anti-osmanë, edhe 

pse katolikët përbëjnë 7% të shqiptarëve. 

Në shkollat e Shqipërisë dhe të Kosovës, 

shqiptarët mësohen se Islami u është 

imponuar atyre nga turqit dhe identiteti i 

tyre origjinal është katolik. Figurat publike 

në Shqipëri dhe Kosovë, sikur Ismail Kadare, 

u kanë bërë thirrje shqiptarëve të heqin 

dorë nga Islami dhe të përqafojnë 

Katolicizmin, pasi sipas tyre Katolicizëm do 

të thotë Evropë, ndërsa Islam do të thotë 

otomanizëm dhe barbarizëm. President i 

Shqipërisë Ilir Meta apo Atifete Jahjaga dhe 

Ramush Haradinaj i Kosovës të cilët kanë 

emra dhe mbiemra turq, kanë deklaruar në 

fjalimet dhe deklaratat e tyre se heroi 

kombëtar i Shqipërisë – Skënderbeu luftoi 

Islamin dhe osmanët dhe mbrojti 

Krishterimin. Islamofobia është pjesë e 

identitetit kombëtar shtetëror në Shqipëri 

dhe Kosovë. 

 PB: Çfarë roli kanë luajtur vendet e tjera në 

krijimin e urrejtjes anti-muslimane në 

Ballkan? 

Olsi Jazexhi: Siç e përmenda më lart, urrejtja 

anti-muslimane në Ballkan është 



nënprodukt i orientalizmit evropian, 

misionarizmit kristian, rikonkuestës anti-

osmane dhe imperializmit. 

Megjithatë, gjatë epokës së socializmit, 

urrejtja anti-muslimane nuk ishte e 

përhapur në pjesën më të madhe të 

Ballkanit siç është sot. Komunistët ishin 

‘qafirë’ ose jo besimtarë të drejtë. Ata i 

sulmonin të gjitha fetë në mënyrë të 

barabartë duke i trajtuar ato si ideologji 

mesjetare dhe shërbëtore të imperializmit. 

Në Jugosllavi, në sajë të pjesëmarrjes së 

Titos në Lëvizjen e Pa-Angazhuar (NAM), 

Bota Arabe dhe Muslimane u përshkruan si 

miqësore dhe njerëzore. Në Bllokun Sovjetik 

e njëjta gjë ishte e vërtetë. Në Shqipëri, në 

sajë të instalimit nga Stalini të Enver Hoxhës 

si kreu i vendit Islamofobia nuk u promovua 

siç është sot. Historianët socialistë 

shqiptarë i përshkruanin turqit si barbarë 

dhe pushtues në të njëjtën mënyrë siç 

fajësonin edhe Europën imperialiste, 

Vatikanin dhe amerikanët për krimet e tyre 

dhe kapitalizmin. Skënderbeu përshkruhej si 

një hero anti-imperialist dhe laik në 

Shqipërinë komuniste dhe jo si hero i 

rikonkuistës kundër Islamit siç përshkruhet 

në ditët e sotme. 

Pas rënies së komunizmit ne kemi parë një 

rilindje të ekstremizmit fetar. Ne kemi parë 

se si Perëndimi ka demonizuar serbët 

ortodoksë dhe muslimanët gjatë viteve të 

fundit duke i përshkruar si zara të Rusisë 

ose Botës Islamike. Në Shqipëri dhe Kosovë 

ne kemi parë shfaqjen e politikanëve si 

Ibrahim Rugova, Ramush Haradinaj, Edi 

Rama, Arben Xhaferri, Hashim Thaçi, Atifete 

Jahjaga dhe shumë grupe ekstremiste që 

pretendojnë se shqiptarët duhet të kthehen 

në Katolicizëm ndërsa të krishterët 

ortodoksë fyhen si “grekë” ose “serbë” dhe 

myslimanët si “turq” ose “arabë” të cilët 

duhet të dëbohen në Arabinë Saudite ose 

në Turqi. Vatikani, Opus Dei, Urdhëri 

Militant i Maltës dhe shumë grupe 

ungjillore kanë qenë shumë aktive në 

Kosovë me rrjetin Ibrahim Rugovës, në 

Maqedoni me Arben Xhaferrin dhe në 

Shqipëri me shumë politikanë për të 

promovuar ide anti-muslimane të cilat me 

herët ishin promovuar nga Italia 

imperialiste dhe Austro-Hungaria. 

Amerikanët me agjendën e tyre 

protestante-zioniste kanë qenë shumë të 

zellshëm në kthimin e urrejtjes anti-

myslimane në politika shtetërore në 

Ballkan. Ndërsa mediat perëndimore 



përpiqen të fajësojnë nacionalizmin e 

bardhë për sulmet e fundit islamofobike në 

Perëndim, ne duhet të përmendim se 

nacionalizmi i bardhë nuk është ai që duhet 

fajësuar në Ballkan. Urrejtja anti-muslimane 

shpesh nxitet nga administratat 

fundamentaliste amerikane. Lufta kundër 

Terrorit e Xhorxh Bushit krijoi valën e parë 

masive të politikave anti-muslimane në 

Ballkan ku komunitetet myslimane u vunë 

në shënjestër, u spiunuan dhe u përshkruan 

si kërcënim ndaj rendit të ri botëror të 

Amerikës. Kishim burgje sekrete të CIA-s ku 

muslimanët u torturuan barbarisht dhe 

amerikanët e portretizonin islamizmin si një 

kërcënim për “qytetërimin” judeo-

protestant. 

‘Xhihadi’ i Obamës në Siri dhe pas disfatës 

amerikane në Siri nga ana e rusëve, që solli 

më pas luftën kundër ekstremizmit të 

dhunshëm – që do të thotë ‘deradikalizimi’ i 

muslimanëve të cilët propaganda 

amerikane i trushpëlau të shkojnë në 

xhihadin anti-sirian, i kanë bërë 

komunitetet muslimane në Ballkan objektiv 

sulmesh. Politikat “deradikalizuese” disa-

miliarda dollarëshe të administratës 

Obama, i trajtuan komunitetet muslimane si 

ekstremistë dhe terroristë potencial. 

Në ditët e sotme politikat e Trumpit kundër 

Turqisë, Iranit dhe të gjithë botës 

muslimane dhe politikat e tija pro-izraelite 

po nxisin përsëri urrejtje kundër 

muslimanëve në një shkallë globale. 

Aktualisht, mediat shtetërore amerikane 

flasin për depërtimin dhe kërcënimet turke 

dhe ruse në Ballkan. Komunitetet 

muslimane hetohen për lidhjet e tyre me 

Turqinë, Iranin, Arabinë Saudite dhe 

besojeni ose jo, por edhe me Rusinë. 

 BP: Sipas Al Jazeeres, dhjetëra qytetarë 

boshnjakë kanë pohuar se Kroacia ka 

revokuar lejet e tyre të punës, i ka dëbuar 

dhe i ka cilesuar si kërcënim të sigurisë 

kombëtare pasi ata refuzuan të punojne si 

spiunë dhe të jepnin informacione mbi 

muslimanët në Bosnje. Cili është mendimi 

juaj për këtë? 

Olsi Jazexhi: Eh. Kjo gjë po ndodh prej 

kohësh edhe në Kosovë dhe Shqipëri e në të 

gjithë Evropën. Në gusht të vitit 2014, kur 

amerikanët u tërhoqën nga xhihadi i tyre në 

Siri, ata i dhanë urdhër për qeverive të 

Ballkanit dhe Europës që të fillonin 

përndjekjen e muslimanëve që kishin qenë 

trushpëlarë nga propaganda perëndimore 

kundër Asadit për të mbështetur ‘xhihadin 



demokratik’ në Siri. Qeveritë e Ballkanit u 

urdhëruan të ndryshonin ligjet e tyre penale 

për të burgosur qytetarët e tyre muslimanë 

që shërbenin në luftërat e huaja (por jo ata 

që luftojnë në NATO apo në Ukrainë kundër 

Rusisë) apo madje edhe ata që vec 

shprehnin dëshirën për t’u bashkuar me një 

luftë të huaj. Në të gjithë Ballkanin, xhamitë 

u shndërruan në objektiva të mbikëqyrjes 

dhe të gjithë aktivistët myslimanë dhe 

imamët u spiunuan dhe disa madje u 

rekrutuan për të spiunuar besimtarët e tyre. 

Ajo që po ndodh në ditët e sotme në Kroaci 

ndodh në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni 

që nga viti 2014. Nëse ju shkoni në një 

xhami në Tiranë ose në Prishtinë sot, ju do 

të fotografoheni dhe hetoheni nga 

shërbimet lokale dhe perëndimore. Falë 

“luftës kundër terrorizmit” të Amerikës, 

Islami është shpallur jozyrtarisht një 

ideologji kriminale. Prandaj Kroacia po 

përdor boshnjakët si spiunë kundër 

vëllezërve muslimanë në Bosnje. Në ditët 

tona Aleanca e NATO-s nuk i trajton 

muslimanët në terma mesjetarë si heretikë 

anti të krishterë. NATO i percepton 

muslimanët si terroristë të mundshëm. 

Muslimanët që kanë lidhje me vende 

islamike si Turqia, Pakistani, Irani, Arabia 

Saudite, Katari, Kuvajti etj., merren në 

pyetje dhe disa akuzohen sikur marrin para 

nga “terroristët” për të kryer aktivitetet e 

tyre sociale. Kur Papa vizitoi Shqipërinë në 

vitin 2014, rreth 300 besimtarë muslimanë 

u ndaluan në stacione policore në mënyrë 

që vizita e Papës të ishte sa më shpirtërore 

dhe e shenjtë. Në nëntor të vitit 2016, kur 

ekipi i Izraelit erdhi për të luajtur futboll në 

Shqipëri, qeveria e Edi Ramës ndaloi 150 

besimtarë myslimanë në të gjithë 

Shqipërinë, mbikqyri kufijtë me Kosovën 

dhe Maqedoninë, dhe ktheu pas shqiptarët 

me mjekra që hynin në vend. Qeveria Rama 

akuzoi si terroristë anti-izraelitë katër 

muslimanë që deri tani kanë provuar që 

janë të pafajshëm. 

Ndërsa Kroacia po deporton boshnjakët që 

nuk pranojnë të bëhen spiunë, në vende të 

tjera të rajonit, imamët mund të humbasin 

punën nëse nuk pranojnë të bashkëpunojnë 

me shërbimet sekrete. Ju nuk mund të jeni 

mufti në Shqipëri ose Kosovë nëse nuk 

pranoni të “rrëfeni mëkatet” e besimtarëve 

tuaj me policinë e anti-terrorit. 

Pak javë më parë në Shqipëri kishim 

drejtorin e një fondacioni iranian në Tiranë 

që u dëbua si  kërcënim për sigurinë 



kombëtare nga autoritetet shqiptare. Në 

Kosovë kemi shumë OJQ që janë mbyllur 

për shkak se kanë marrë fonde për 

aktivitetet e tyre sociale nga vendet arabe, 

Turqia apo Irani. 

Ndërsa në fillim të shekullit të 20-të dhe 

gjatë periudhës osmane, muslimanët 

përshkruheshin si turq, Muhamedanë dhe 

tradhtarë të Jezu Krishtit, sot ata 

diskriminohen për shkak të simpative të 

tyre të mundshme ndaj qeverive në Lindjen 

e Mesme dhe përshkruhen si terroristë 

potencial edhe kur ata janë aktivistë të 

shoqërisë civile. 

 BP: Islamofobia në Ballkan mori vëmendje 

nga mediat pas sulmit terrorist të 

Christchurch kundër myslimanëve, kur 

revista Foreign Affairs botoi një shkrim të 

titulluar “Ballkani është kryeqyteti botëror i 

islamofobisë”. Si kryhet ky proces i 

radikalizimit në Ballkan? 

Olsi Jazexhi: Procesi i radikalizimit në 

Ballkan është historik dhe modern. Në të 

kaluarën nacionalizmi i krishterë evropian 

radikalizoi nacionalistët e Ballkanit duke i 

bërë të besojnë se muslimanët ishin një 

kërcënim për kombet e tyre të krishtera ‘të 

pastra’ dhe ‘të bardha’ që ata ëndërronin. 

Nacionalizmi, i cili manipuloi emrin e Jezu 

Krishtit, masakroi muslimanët të cilët 

perceptoheshin si besimtarë të anti-Krishtit 

sipas hagiografisë kishtare. Skënderbeu, 

Millos Obiliqi, Car Lazar, Papa Urban II etj., 

u shndërruan në heronjtë e rikonkuistës. 

Brenton Tarranti, i cili masakroi muslimanët 

në Zelandën e Re ishte besimtar në shkollën 

e vjetër të islamofobisë. Në armë ai kishte 

shkruar emra të heronjve të krishterë 

mesjetarë dhe nuk kishte përmendur 

Donald Trumpin, Xhorxh Bushin, Benjamin 

Netanjahun, Tony Blairin, Victor Orbanin, 

John Boltonin ose Mike Pompeon. 

Sot, radikalizimi është mjaft i lidhur me 

projektet amerikane dhe izraelite për 

luftërat imperialiste në Lindjen e Mesme. 

Lufta e Xhorxh Bushit kundër Irakut dhe 

Donald Trumpit dhe e Benjamin Netanjahut 

për të bërë Izraelin e Madh ka krijuar 

shumë histeri në qarqet e NATO-iste me 

komunitetet muslimane në Evropë. Nëse në 

të kaluarën, histeria evropiane i 

përshkronte “muhamedianët” si turq, sot 

ata përshkruhen si ‘terroristë’, ‘armiq të 

demokracisë’, ‘refugjatë nga vendet e 

vrimës së mutit’, ‘mosbesimtarë të Izraelit’ 

dhe ‘përkrahës të Palestinës’. Në të 

kaluarën ishte nacionalizmi. Sot është 



mesianizmi amerikano-izraelit, i cili përmes 

luftërave të tija idiote në Lindjen e Mesme 

po viktimizon komunitetet muslimane në 

shkallë globale. Nëse në të kaluarën 

nacionalistët ballkanikë shkaterronin 

xhamite duke i kthyer ato në kisha dhe duke 

bërë vrasje masive e duke përdhunuar 

muslimanët, sot ‘Vëllai i Madh’ bombardon 

qytete të tëra në Lindjen e Mesme. Xhamitë 

janw kthyer në qendra përgjimi kunder 

muslimanëve që jetojnë në Evropë dhe 

Amerikë. Myslimanët përshkruhen si 

‘kërcënime sigurie’, ‘ekstremistë të 

dhunshëm’ dhe ‘terroristë të mundshëm’ 

që synojnë të shkatërrojnë botën e 

mrekullueshme të Pax Amerikës ku ne 

jetojmë sot. Kjo propagandë islamofobike 

po radikalizon shumë perëndimorë lunatikë 

si Brenton Tarrant që duan të luajnë Don 

Kishotin me muslimanët e lagjes së tyre. 

Osli Jazexhi është një historian shqiptaro-

kanadez i specializuar në historinë e islamit, 

nacionalizmit dhe reformimit të fesë në 

Evropën Juglindore. Interesi i tij mbulon 

nacionalizmin, radikalizmin, identitetet 

fetare dhe etnike në 

Ballkan./balkanspost.com/GazetaImpakt 

 

 I bindur që islamofobia është një sëmundje 

ndaj kohezionit shoqëror dhe dhunim i të 

drejtave njerëzore, Forumi Musliman i 

Shqipërisë i është dedikuar luftës kundër 

racizmit, islamofobisë dhe ksenofobisë në 

të gjitha format e tyre që në ditët tona 

shfaqen frikshëm në shoqërinë shqiptare. 

Veprimet e Forumit Musliman të Shqipërisë 

për të frenuar racizmin dhe islamofobinë në 

Shqipëri kanë patur ndikime pozitive në 

uljen e islamofobisë në vendin tonë në vitet 

e fundit. Filozofia e Forumit Musliman të 

Shqipërisë e cila kërkon të bëj muslimanët 

shqiptarë të ndjehen krenarë që janë 

qytetar të lirë, synon të arrihet nëpërmjet 

denoncimit të islamofobisë në vendin tonë, 

pasi siç theksohet në fillim të këtij punimi 

islamofobia është dhunimi i të drejtave të 

njeriut dhe kërcënim i kohezionit social, 

tolerancës dhe bashkëjetesës fetare në 

vend. 

 

 

 

 

 

 



Islami, islamofobia dhe 

Perëndimi 

Nexhat Ibrahimi 

Islami dhe Perëndimi, nga popujt përkatës, 

perceptohen kryesisht si dy kategori të 

veçuara, jo rrallë të rivalizuara, dy bota të 

ndara dhe të mbyllura, që nuk kanë pika të 

përbashkëta. Islami si jomodern, irracional 

dhe violent dhe Perëndimi i qytetëruar, i 

lirë, i zhvilluar. (Lewis, 1990) Kjo pamje e 

rrëgjuar, e ngushtuar e Islamit nga 

Perëndimorët ka sjell deri te cilësimet e 

rrezikshme dhe reaksionet e palës tjetër 

Islamofobia, çdo ditë e më shumë, po 

aktualizohet, duke zënë hapësirë të 

konsiderueshme në mediat e shkruara, 

vizive, në rrjetet sociale, në tubimet e 

ndryshme akademike dhe politike populiste, 

teorike dhe të politikës ditore. Islamofobia 

u bë temë shoqërore, politike, ekonomike, 

përgjithësisht ideologjike, sidomos pas disa 

veprimeve terroriste në botë, si ajo më 11 

shtator në Nju Jork, pastaj në qytetet e 

mëdha evropiane: Londër, Paris, Madrid etj. 

Perëndimi iu përgjigj këtyre akteve 

terroriste hiç më pak se me sloganin “luftë 

kundër terrorit”, të cilat pohime kaluan në 

veprime, por edhe në kufijtë nacionalë të 

vendeve të ndryshme. Përgjigje pati edhe 

Lindja e Afërme. Edhe masa e gjerë, por 

edhe intelektualë e grupe të ndryshme, 

fillimisht ftuan në qetësi, objektivitet, 

mirëkuptim dhe në ndaljen e shigjetave 

helmuese nga Perëndimi kundër fesë islame 

dhe muslimanëve, që ashtu të krijohet një 

klimë më e pranueshme për dialog për të 

dyja palët e më pas edhe në veprime 

individuale ose grupore. Frika nga terrorizmi 

fundamentalist musliman, i nxitur dhe i 

ndihmuar nga mediat sensacionaliste 

evropiane dhe sidomos nga e djathta 

evropiane, nuk u reflektua vetëm kundër 

ekstremistëve (që janë përqindje tejet e 

vogël), por edhe kundër emigrantëve 

muslimanë në Evropë, të cilët – të ikur nga 

vatrat e luftës për të shpëtuar kokën – ia 

mësynë botës, e sidomos Perëndimit. Ky 

përgjithësim perëndimor i çështjes u 

manifestua, madje, kundër tërë botës 

muslimane në ksenofobi dhe islamofobi në 

mesin e popullsisë në përgjithësi.  

Për të gjetur qasje më të baraspeshuar, 

edhe ndër muslimanët, edhe ndër euro-

perëndimorët, duhet zgjedhur qasjen 

kritike, objektive, pa paragjykime fetare, 

racore, etnike, gjeografike. Dhuna duhet të 



dënohet, ndërsa vlera duhet të pranohet, 

qoftë nga Lindja, qoftë nga Perëndimi. 

Qasjet e tjera do ta vështirësojnë gjetjen e 

paqes. 

Islamofobia në shoqërinë 

bashkëkohore 

Lidhjet e para ndërmjet muslimanëve dhe 

kristianëve/evropianëve ndodhën herët dhe 

u shoqëruan me mosnjohje të palës tjetër. 

Islami, si fe, në sytë e Evropës ishte vepër 

djalli, i dërguar prej Zotit, si sfidë për 

vërtetimin e kristianëve të vërtetë. 

Muhamedi ishte antikrisht, magjistar, 

mashtrues, epsharak, nepçar. Kjo ide çohej 

përpara nga Kisha me qëllim të forcimit të 

identitetit fetar kristian dhe unitetit të tyre.  

Polarizimi Lindje-Islam dhe Perëndim-

Kristianizëm sidomos u sforcua pas 

rrethimit të Kostantinopojës dhe depërtimit 

osman në Evropë. (Sipas: Adila Pavelić) 

Natyrisht, kjo klimë vazhdoi edhe me 

kolonializmin evropian, një periudhë në të 

cilën Lindja u pa jo vetëm kërcënuese për 

Perëndimin, por edhe irracionale dhe 

inferiore dhe kjo klimë vazhdoi, me anglezët 

dhe francezët në krye deri në ditët tona. Ajo 

fshihej, por edhe injorohej para popujve të 

vet, se gjatë shtetit osman ekzistonte 

pluralizmi religjioz. Shteti osman e njihte 

miletin mysliman, por edhe atë jomusliman 

(ortodoksët, joortodoksët dhe hebraikët). 

Mileti jomysliman, nga ana e shtetit osman, 

përfillej edhe në rrafshin drejtues, edhe 

juridik, edhe fetar, sepse ata i 

nënshtroheshin sistemit të tyre juridik fetar, 

e jo ligjit musliman. (N. Ibrahimi, Fjalë pas 

fjale, Shkup, 2016, fq. 351-362) 

Sërish pohojmë se frika, urrejtja ndaj Islamit 

është e hershme, më e hershme se termi 

islamofobi. Disa emra autoritativë 

evropianë mendojnë se konceptualizimi dhe 

përkufizimi i islamofobisë zë fill me 

dokumentin e komisionit britanik me peshë 

politike, për muslimanët dhe islamofobinë, 

me titull, “Islamophobia: A ChallengeforUs 

All”.  

Spektri i islamofobisë është i gjerë dhe çdo 

ditë e tutje është më i pasur. “Islami është 

primitiv, i dhunshëm, seksist, ngatërrues, 

barbar, spontan, i paarsyeshëm” janë vetëm 

disa nga ‘atributet’ me të cilat përshkruhet 

feja islame. Perëndimi nuk e sheh te 

muslimanët partnerin, por të nënshtruarin, 

nuk sheh mikun, por armikun, nuk sheh 



dijen, por padijen. (Shih: A. Davutoglu, Kriza 

globale, Shkup, 2005) 

Islamofobia, edhe pse fillimisht u përdor si 

term politik, tash atë e shohim për synime 

analitike, si koncept krahasues në shkencat 

shoqërore. Kjo është e shprehur sidomos në 

Evropë, mbase për shkak të migrimeve të 

njëpasnjëshme të muslimanëve të Afrikës 

dhe Azisë, por edhe të Ballkanit, në fund të 

shekullit XX dhe fillim të shekullit XXI. (Mbi 

2% e popullsisë botërore muslimane jeton 

në Evropë, kurse mbi 5% të popullsisë së 

përgjithshme të Evropës e përbëjnë 

muslimanët (pa llogaritur turqit): në Bosnjë 

– mbi 50%, në Shqipëri – mbi 75%, kurse në 

Kosovë – rreth 95%. (Lexo: N. Ibrahimi, Fjalë 

pas fjale, fq. 363-390) Forcat islamofobe 

fuqizohen nëse dobësohen ideologjitë dhe 

lëvizjet politike liberale dhe kjo 

manifestohet sidomos te emigrantët. 

Evropianët ndihen të irrituar dhe nuk kanë 

besim ndaj myslimanëve, ndërsa 

muslimanët ndjehen të rrezikuar dhe të 

diskriminuar në lagje, punë e shkollim. 

Literatura dhe mediat mbi marrëdhëniet 

Islam-Perëndim 

Për marrëdhëniet islamo-kristiane-

perëndimore janë shkruar shumë artikuj e 

vepra, si më herët ashtu edhe kohët e 

fundit. Sidomos shkrimet e fundit janë 

interesante, sepse në njëfarë mënyre 

paralajmërojnë ecejake tepër komplekse, 

që nëse do të ndodhnin pak a shumë ashtu 

siç supozohet, do të kishin pasoja të rënda 

për njerëzinë dhe botën. Ndër ato që ka 

zgjuar interesim (pozitiv dhe negativ) është 

edhe ajo e S. Huntingtonit, pastaj ajo e F. 

Fukujamës, B. Luisit dhe tjerat si ajo e E. 

Saidit, S. H. Nasrit, A. Davutoglut etj. (N. 

Ibrahimi, Huntingtoni, në dekadën e nëntë 

të shekullit XX, paralajmëroi se burimi 

kryesor i konfliktit do të jetë i natyrës 

kulturore në vijat kufizuese ndërmjet 

qytetërimeve të ndryshme. (S. Huntignton, 

Përplasja e qytetërimeve, Shkup, 2009) Ata 

që do të përplasen, sipas tij, dhe do ta 

formësojnë të ardhmen e botës, janë disa 

qytetërime botërore, si ajo perëndimore, 

konfuçiane, japoneze, islame, hinduiste, 

sllavo-ortodokse, latino-amerikane dhe 

ndonjë afrikane. (S. Huntignton) Këto 

konflikte ai i sheh si pasoja të proceseve 

shekullore, para së gjithash ndërmjet 

Perëndimit dhe Islamit, si vazhdimësi e 

armiqësive shekullore. Përkundër vetëdijes 

së tij se qytetërimi perëndimor nuk është i 

vetmi, ai e kërkon dominimin e qytetërimit 



perëndimor si modern dhe perëndimizimin 

e të tjerëve, duke mos harruar pengimin e 

aleancave konfuçiane-islame. (S. 

Huntignton) 

Ndër të parët që e përkufizoi konfliktin 

Perëndim-Lindje (islame) si “përplasje” 

është edhe autori i frytshëm B. Luis, i cili 

pohon se shekullarizimi dhe proceset e tjera 

moderniste në Perëndim nuk e patën 

suksesin e paramenduar te muslimanët 

dhe, në vend të qetësisë e mirëqenies, 

sollën varfëri në ekonomi, tirani në politikë 

dhe kolaps në politikën sociale. Problemin, 

ndër të tjera, Luisi e sheh në rezistencën 

muslimane për ta ruajtur “rrugën islame” si 

më të mirën e më efikasen karshi risive të 

shpifura të reformatorëve, por edhe si 

reaksion historik ndaj rivalitetit të lashtë 

judeo-kristian. Megjithatë, ai kërkon që 

njohja e ndërsjellë kristiano-muslimane të 

ndodhë, kurse muslimanët vetë ta zgjedhin 

rrugën e tyre drejt së ardhmes, pa 

paternalizëm nga jashtë. 

Edhe pse koncepti i “përplasjes” së 

qytetërimeve u zbeh, me aktivitetet 

ushtarake perëndimore-amerikane në 

Lindjen muslimane dhe reaksionin 

musliman, sërish u vu në spikamë ky 

koncept ‘huntingtonian’ e ‘luisian’. Ky 

reaksion musliman ishte kundër 

tereotipizimit negativ të Islamit dhe 

polarizimit të marrëdhënieve Perëndim-

Islam. Autorët, si Eugenio Chahuan dhe 

Ervand Abrahamian  thonë se kësaj 

gjendjeje i ndihmoi drejtpërdrejt 

stereotipizimi i Islamit nga mediat 

amerikane, të cilat e theksuan mungesën e 

lirisë dhe demokracisë në Lindjen e Afërme, 

kjo me qëllim të arsyetimit të sulmeve 

amerikane në Afganistan, Irak e me radhë. 

Por, këto media i harrojnë padrejtësitë dhe 

dhunën ndaj muslimanëve që nga shekulli 

XIX e deri tash. Ato e harrojnë problemin e 

Palestinës etj. (Shafeeq N. Ghabra, 

Balancing State and Society: 

https://www.mepc.org/node/4727) 

Intelektuali arab Shefik N. Gabra pohon se 

dhunën dhe terrorizimin Perëndimi e sheh 

instinktivisht të lidhur me fenë islame, pa 

hyrë në thelb, pa shqyrtimin e faktorëve 

historiko-kulturorë. 

Perëndimi, në vend të akuzave të rënda dhe 

sulmeve ushtarake mbi muslimanët, pra në 

vend që  të merren me pasojat, do të duhej 

të merrej më shumë me shkaqet që i çojnë 

muslimanët në pakënaqësi, në protesta, 

veprime terroriste etj. Kjo pakënaqësi e 



akumuluar e muslimanëve ndaj të huajve, 

por edhe ndaj qeverive të instaluara dhe të 

mbrojtura nga perëndimorët (siç është 

Arabia, Egjipti etj.), pastaj veprimet e 

dhunshme izraelite (e mbrojtur nga 

Amerika), duhet analizuar, duhet zgjidhur 

një nga një, e jo heshtur. Nuk është pa 

kritikë as demokracia, që Perëndimi 

dëshiron t’ia imponojë botës si vlerë për të 

gjithë, kur ajo demokraci e legjitimon 

perversitetin, mënyrën e fitimit dhe 

konsumimit perëndimor, mënyrën e 

veshmbathjes vetjake etj. 

Njeriu që, pak a shumë, i ka lëkundur 

themelet e orientalizmit destruktiv dhe 

bartësve të tyre, që e ka prekur “çiltërsinë” 

e politikës euro-perëndimore, është Edward 

Saidi, figurë e rëndësishme e shekullit XX. 

Centrizmi religjiozo-kulturor judeo-kristian 

dhe politiko-ushtarak greko-romak 

perëndimor i ruan me xhelozi idetë e vjetra 

dhe me këtë e justifikon veten në trysnitë 

politike, ekonomike, kulturore dhe 

ekspansionin e tij ushtarak nëpër botë. 

(Shih: E. Said, Orientalizmi, Shkup, 2009) 

Centrizmi kishtar dhe evropian ka vazhduar 

nëpërmjet figurave të rëndësishme të artit, 

shkencës, politikës. Madje, edhe një filozof i 

rangut të lartë, Bernard-Henry Levy pohon 

publikisht se “velo është thirrje për 

dhunim”. Politikani i majtë gjerman Thill 

Sarrazin e alarmon Gjermaninë dhe Evropën 

se muslimanët e “shfrytëzojnë sistemin 

gjerman të mirëqenies sociale, por nuk 

dëshirojnë as nuk janë të aftë të integrohen 

në Gjermani. Emigrantët musliman, sipas tij, 

paraqesin kërcënim për identitetin kulturor 

gjerman. Edhe e majta, edhe e djathta ishin 

aktivë. Emrat, si Geert Wilders nga Holanda, 

Jörg Haider nga Austria, e pastaj David 

Cameron (i cili pohon më 2011 se 

“multikulturalizmi është fajtor për 

dobësimin e identitetit kolektiv anglez”) 

shqetësojnë seriozisht. (Sipas: A. Pavelić) 

Madje, disa autoritete të publicistikës e 

politikës këto shfaqje islamofobe evropiane 

i kanë quajtur racizëm antimusliman ose një 

formë e re e racizmit.  

Në vend të përfundimit 

Islami dhe Perëndimi, nga popujt përkatës, 

perceptohen kryesisht si dy kategori të 

veçuara, jo rrallë të rivalizuara, dy bota të 

ndara dhe të mbyllura, që nuk kanë pika të 

përbashkëta. Islami si jomodern, irracional 

dhe violent dhe Perëndimi i qytetëruar, i 

lirë, i zhvilluar. (Lewis, 1990) Kjo pamje e 



rrëgjuar, e ngushtuar e Islamit nga 

Perëndimorët ka sjell deri te cilësimet e 

rrezikshme dhe reaksionet e palës tjetër. 

Në vend të përgjithësimeve të tilla 

akuzuese, duhet më shumë sinqeritet 

intelektual, dije e mjaftueshme dhe qasje 

përkatëse ndaj problemit të Islamit dhe 

muslimanëve. Stereotipizimet dhe 

shabllonet e mëtutjeshme mesjetare për 

kah lashtësia, por bashkëkohore për kah 

paketimi, janë të paqëndrueshme./shenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamofobia e Austrisë dhe 

ndërtimi i shtetit autoritar 

 

nga Farid Hafez. 

Shumë njerëz reaguan me zemërim kur 

ministri aktual i brendshëm, Herbert Kickl, i 

cili është një ideolog i fortë i krahut të 

djathtë, proklamoi se “ligji duhet të ndjekë 

politikën”. Ishte për të ardhur keq që një zë 

i fortë legjitim demostronte se kjo lloj 

ideollogjie ishte thelbësore për mendimin 

fashist, ku lideri, i cili flet në emër të Volkut 

(njerëzve që i përkasin ideollogjisë naziste), 

përcakton atë që është e drejtë dhe çfarë 

është e gabuar përtej çdo kontrolli dhe 

balance, pa mbështetjen tek sundimi i ligjit, 

ku popullit nuk i ofrohet mbrojtje politike. 

Por më interesantja është se kur një 

proklamim i tillë është bërë realitet, nuk ka 

pothuajse asnjë reagim. Kanë shkuar kritikat 

sociale, kundërshtimi politik dhe gazetarët 

hulumtues. Dhe ka një arsye të qartë për 

këtë. Qeveria e tanishme austriake, e cila 

udhëhiqet nga një koalicion i përbërë nga 

partia e krahut të djathte Partia e Lirisë 

(FPÖ) dhe partia kristian-demokrate Partia e 

Popullit (ÖVP), ka zgjedhur ato legjislacione 



që janë më pak të kontestuara në sferën 

publike. 

Qeveria austriake, e cila që prej vitit të 

kaluar ka implementuar një ndalim të 

hixhabit për fëmijët nëpër kopshte, tashmë 

e ka zgjeruar këtë ndalim edhe tek shkollat 

fillore. Në 15 maj, parlamenti kombëtar 

votoi për një ndalim në shkollat fillore. 

Nxënëset deri në moshën 10 vjeç do të 

ndalohen të mbulojnë flokët me shami. 

Natyrisht që ky kufizim ndaj lirisë fetare 

duhet të harmonizohet me të drejtën 

themeltare njerëzore që mishërohet në 

kushtetutën austriake. Kjo u bë tashmë 

problematike me ndalimin e hixhabit në 

kopshte. Qeveria e kuptoi që nëse do të 

ndalonte me ligj veshjen e rrobave fetare, 

atëherë edhe hebrenjtë do të mund të 

shqetësoheshin, gjë që do të ishte një 

fatkeqësi për një qeveri që përpiqet të 

qetësojë qeverinë izraelite, megjithë rolin 

qendror të mbajtur nga FPÖ, një parti që u 

themelua nga ish-nazistët për ish-nazistët, 

anëtarët e së cilës ende kanë lidhje të forta 

me ideologjinë neonaziste. 

Kështu që e riformuloi tekstin legjislativ dhe 

foli për ndalimin e mbulesës së kokës që 

mbulonte shumicën e flokëve, jo si disa të 

tjera si puna e kipas çifute. Fakti që u 

preken edhe sikët gjithashtu nuk u mor në 

konsideratë. Por me ligjin e ri që është 

aktualisht në proces, edhe sikët janë 

përjashtuar nga rregullorja, me një tekst që 

thotë se nëse mbulohen gjithashtu edhe 

veshët, një veshje e tillë është e 

jashtëligjshme. Në mënyrë që të 

implementohet një ligj i cili ka gjasa që të 

përplaset me të drejtat themelore të njeriut 

dhe ligjet që janë të sanksionuara në 

kushtetutë, qeveria do të duhej të 

mobilizonte një shumicë prej dy të tretash 

në parlament, gjë që nuk do ishte e 

mundur. 

Për të argumentuar se kjo nuk ishte 

përplasje me të drejtat e lirisë së besimit, 

“ekspertë” të islamofobisë dhe persona të 

dyshimtë që vinin në emër të muslimanëve, 

u ftuan të mbështesin pretendimin e 

qeverisë se hixhabi nuk ishte obligim fetar, 

ndërsa kipa e çifutëve dhe turbani i sikëve 

ishin të tilla dhe për këtë arsye 

përjashtoheshin nga ky ndalim. Më 

interesantja është se Autoriteti Fetar Islam i 

Austrisë, i cili është organi ligjor që 

përfaqëson muslimanët në sistemin politik 

austriak, nuk ishte i përfshirë në procesin e 

vendimmarrjes, që është një shembull 



tjetër se si kjo qeveri përjashton grupet e 

interesit të cilët kanë qenë pjesë e këtyre 

proceseve politike në të kaluarën. 

Një aspekt tjetër aspekt interesant i kësaj 

iniciative të qeverisë është se ky akt i ri 

është thënë se ka si qëllim “integrimin 

shoqëror të fëmijëve, zakonet dhe doket 

vendase, të drejtat themelore të 

kushtetutës federale, si dhe barazinë e 

burrave dhe grave.” Ky formulim është i 

habitshëm në shumë drejtime. Së pari, 

formulimi “zakonet dhe doket vendase” 

është një shpikje krejtësisht e re. Prandaj 

nuk është e përcaktuar, megjithëse 

përfaqëson një ideologji identitare, e cila 

duket se punon më shumë si një 

institucionalizim i vetë ideologjisë. Mund të 

argumentohet se është një hap drejt 

largimit nga një shtet demokratik për në një 

shtet ideologjik. Kjo gjithashtu mund të 

lexohet si një metodë e re që mundëson 

heshtjen e opozitës, e cila mund të 

kundërshtojë interpretimin aktual qeveritar 

të “zakoneve dhe dokeve vendase”. 

Së dyti, formulimi “integrimi shoqëror i 

fëmijëve, zakonet dhe doket vendase” 

madje i paraprin referimit ndaj kushtetutës. 

Gjithashtu, formulimi “të drejtat themelore 

të kushtetutës federale” është një ide e 

sapo prezantuar dhe me plot mangësi që 

nuk ka ndonjë kuptim të qartë. Po ashtu 

edhe “integrimi shoqëror” nuk është një 

nocion ligjor, e thënë ndryshe, një mënyrë 

për t’i trajtuar ndryshe myslimanët dhe 

grupet e tjera në diskursin publik. Ajo që ne 

shohim është një mënyrë për të legjitimuar 

legjislacionin e ri të bazuar jo në parimet 

themelore kushtetuese apo ligjore, por të 

bazuar në konsiderata ideologjike të 

paraqitura nga një regjim identitar, i cili në 

këtë mënyrë përpiqet të legjitimojë politikat 

e tij përjashtuese. 

Ndërsa qeveria ishte mjaft e qartë në 

paraqitjen e legjislacionit që do të 

përmbushë edhe kundërshtimet më të 

vogla, panorama më e madhe e këtij 

ndalimi të hixhabit zbulon ndryshimin 

strukturor të shtetit në duart e kësaj 

qeverie të re. Sundimi i ligjit dhe liria e fesë, 

si të drejta të njeriut, janë lënë mënjanë. 

Ndërkohë, shteti i ri po shndërrohet në një 

shtet ideologjik që mbron ideologjinë 

identitare që bazohet në nocione të reja të 

futura nga një fjalor ligjor, si integrimi apo 

zakonet dhe doket vendase. 

  



  

Farid Hafez është hulumtues i lartë në 

Departamentin e Shkencave Politike të 

Universitetit të Salzburgut dhe hulumtues i 

lartë për Iniciativën Urëlidhëse të 

Universitetit Georgetown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamofobia, e papranueshme sa 

antisemitizmi 

Gerta Zaimi 

 

Ekzistojnë një sërë termash dhe frazash 

ndërkombëtare, që u referohen ndjenjave 

negative dhe qëndrimeve ndaj Islamit dhe 

myslimanëve (“anti-mysliman”, “anti-

myslimanizëm”, “myslimanofobi”, 

“demonizimi i Islamit” dhe “demonizimi i 

myslimanëve”, etj). Megjithatë, fjala më e 

përdorur dhe që gjen një konsensus më të 

madh tek vetë njerëzit është “islamofobia” 

Në dekadën e fundit, islamofobia në 

shoqëritë perëndimore, ku myslimanët 

përbëjnë pakicën, është studiuar gjerësisht. 

Islamofobia është frika, paragjykimet dhe 

urrejtja ndaj myslimanëve, që çon në 

armiqësi dhe intolerancë. Islamofobia, si 

term, nuk është i mjaftueshëm për të 

treguar kuptimin e plotë, sepse nuk 

përfshin tërësinë e përvojës së fanatizmit 

anti-mysliman. Nuk na ndihmon ta 

kuptojmë se si ky fanatizëm shprehet 



përmes kulturës popullore, mediave dhe 

elitave në fuqi. 

Termi “islamofobi” është përdorur nga Alain 

Quellien në vitin 1910 për të kritikuar 

administratorët kolonialë francezë për 

trajtimin e tyre ndaj myslimanëve. Në kohët 

më moderne termi është përdorur në 

mënyrë të qartë nga shkrimtari post-

kolonial Edward Said, i pari që e përdori 

fjalën në anglisht, kur shkroi në vitin 1985 

për lidhjen “midis islamofobisë dhe 

antisemitizmit” ( lidhje që aktualisht edhe 

Qendra Evropiane e Monitorimit për 

Racizëm dhe Ksenofobisë e konsideron si 

pjesë të së njëjtës vazhdimësi) dhe i kritikoi 

shkrimtarët, të cilët nuk e njohin që kjo 

“armiqësi ndaj Islamit në Perëndimin 

modern e të krishterë historikisht ka shkuar 

krah për krah me antisemitizmin”. 

Debati ndaj përdorimit të fjalës Islamofobi 

është dhe vazhdon të jetë në fuqi. 

Megjithatë, unë mendoj që kjo është fjala 

më e përshtatshme dhe efikase për të 

treguar fanatizmin, ndjenjën anti-

myslimane, përbuzjen dhe frikën 

joracionale në këtë rast. Debati zhvillohet 

ndaj konceptit nëse duhet përdorur fjala 

“fobi” ndaj Islamit apo “anti” mysliman. 

Ekzistojnë një sërë termash dhe frazash 

ndërkombëtare, që u referohen ndjenjave 

negative dhe qëndrimeve ndaj Islamit dhe 

myslimanëve (“anti-mysliman”, “anti-

myslimanizëm”, “myslimanofobi”, 

“demonizimi i Islamit” dhe “demonizimi i 

myslimanëve”, etj). Megjithatë, fjala më e 

përdorur dhe që gjen një konsensus më të 

madh tek vetë njerëzit është “islamofobia”. 

Pyetja që bëhet është nëse frika ose urrejtja 

janë kryesisht kundër “myslimanëve” apo 

“Islamit”’, pra ndaj grupit apo një kulture, 

qytetërimi ose feje? Kjo fobi është një nga 

fenomenet që i ka pushtuar shoqëritë 

perëndimore. 

Shfaqja e islamofobisë në çdo vend të 

caktuar nuk ka të bëjë shumë me praninë e 

myslimanëve; është e mundur të bëhesh 

islamofobik edhe në vende ku nuk ka asnjë 

mysliman. Dhe, kjo ndodh kryesisht për 

shkak të përfaqësimeve islamofobike 

kryesisht në media e internet. 

Në vitin 1996, Fondacioni Runnymede e 

krijoi Komisionin për Myslimanët Britanikë 

dhe Islamofobinë. Qëllimi i komisionit ishte 

ta analizonte diskriminimin e përjetuar nga 

shumë myslimanë në Britani dhe të bënte 

rekomandime për qeverinë, që do të 



ndihmonin në luftimin e këtij diskriminimi. 

Disa nga karakteristikat e këtij raporti të 

1997 qenë: 

Islami si monolit dhe statik. Pra, të gjithë 

myslimanët janë në thelb njësoj, që kanë të 

përbashkët të njëjtat opinione dhe 

ideologji. 

Një karakteristikë tjetër e islamofobisë 

është ideja se Islami nuk bashkëndan asnjë 

nga vlerat thelbësore që gjenden në fetë e 

tjera, veçanërisht ato të Judaizmit dhe 

Krishterimit ose vlerat e kulturës 

perëndimore. Vlerat sekulare perëndimore, 

të tilla si toleranca dhe liria, janë vlera që 

Islami i refuzon. 

Një pikëpamje e tretë është se Islami jo 

vetëm që është i ndryshëm si fe, por edhe 

më inferior se Perëndimi. 

Islami, sipas një pikëpamje të katërt, 

identifikohet si armiqësor, i dhunshëm dhe 

agresiv. 

Një tjetër karakteristikë e zakonshme 

islamofobike është supozimi se duhen pasur 

gjithnjë dyshime ndaj myslimanëve, sepse 

konsiderohen si devijues, të cilët e 

mbështesin fenë e tyre për t’i dhënë vetes 

një avantazh strategjik ose politik. 

Sulmi kalon herë ndaj Islamit si besim, herë 

ndaj myslimanëve, dhe motivohet, duke 

nxitur urrejtjen dhe armiqësinë e bazuar në 

besimet fetare, traditat kulturore dhe 

përkatësitë etnike. 

Përveçse një frikë irracionale nga Islami dhe 

myslimanët, islamofobia mund të themi që 

është një problem bashkëkohor racizmi. 

Dhe, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një 

racizëm nga një pakicë e vogël në rrugë apo 

në politikë. Është evidente që nuk kemi të 

bëjmë më një racizëm të bazuar në racën 

biologjike, por me një racizëm ku “kultura” 

dhe “feja” e kanë zëvendësuar “biologjinë”. 

Kemi të bëjmë më një racizëm kulturor, siç 

thonë shumë nga studiuesit e fenomenit. 

Ndonëse, siç thamë, islamofobia ekzistonte 

që në fund të shekullit XIX e në fillim të atij 

XX, në vitet 1980-të fillon një shfaqje e re 

saj, që rritet në frekuencë dhe famë post 11 

shtatorit 2001. 

Paragjykimi: Armiqësia ndaj myslimanëve 

shprehet në aspektin e inferioritetit 

kulturor dhe fetar, me myslimanët dhe 

Islamin, të etiketuar si barbarë, të 

dhunshëm, të pacivilizuar dhe inferior ndaj 

kulturës dhe qytetërimit perëndimor. 

Myslimanët duhet të zgjedhin mes vlerave 



liberale të Perëndimit dhe fesë e, aq më 

tepër, praktikimit të saj. Dallimet e 

supozuara të pakapërcyeshme ndërmjet 

“kulturës myslimane” dhe asaj perëndimore 

shërbejnë si bazë për përjashtim dhe 

diskriminim. Perceptimi ndaj myslimanëve 

është si qytetarë dyshues ose kërcënues. 

Kur flitet për myslimanët, shpeshherë – për 

një pjesë të tyre – bëhet etikimi “i 

paqshëm”. Dhe, ju kërkohet të flasin kundër 

terrorit si një bllok i vetëm. Por, edhe ky 

etiketim është problematik. Qoftë i parë si 

islamofobi, qoftë si islamofili. Kështu e 

pranojmë premisën që myslimanët kanë një 

prirje ndaj dhunës, duke mos qenë besnikë 

ndaj “vlerave perëndimore”. Duke e 

konceptuar Islamin si statik e se myslimanët 

gjithmonë flasin me një zë, mediat i 

identifikojnë këta qytetarë mbi të gjitha 

vetëm si pjesë e fesë së tyre dhe 

kontribuojnë në opinionin se ato janë të 

paaftë për të gjykuar në mënyrë kritike. Në 

këtë kontekst, ekstremistët e të gjitha 

llojeve as nuk kanë nevojë të bëjnë presion 

mbi të moderuarit, mediat e bëjnë për ta. 

Vetë diskutimi rreth lidhjes midis fesë dhe 

terrorizmit, përpjekjet e përsëritura për të 

mohuar çdo lidhje midis tyre ose bindjeve 

të bazuara në fe dhe terrorizmit, sugjerojnë 

se ka një lidhje. Kur debati bëhet i tillë, 

është shumë e vështirë të izolohet 

plotësisht njëri nga tjetri. Islamofobia 

intensifikohet nga zgjerimi i politikave 

aktuale, që e shohin Islamin si një ideologji 

ekstremiste që nxit radikalizimin. Derisa 

legjislacioni kundër terrorizmit ka qenë i 

rëndësishëm në arrestimet e ekstremistëve, 

keqpërdorimi dhe abuzimi i masave kundër 

terrorizmit ka rezultuar me diskriminim ndaj 

pakicave fetare dhe etnike dhe ka ushqyer 

ndjenjat anti-emigrante dhe anti-myslimane 

në shoqëritë përkatëse. Zgjerimi i politikave 

të “Counter Violente Extremism – CVE”, pas 

sulmeve të San Bernardino dhe Parisit dhe 

përfshirja e grupeve myslimane në to, është 

një nga hapat e politikës që e inkurajojnë 

islamofobinë: myslimani i moderuar – 

kundrejt atij të radikalizuar; politika zyrtare 

e qeverive në pozicionim ndaj Islamit, duke 

marrë qëndrime në kuptimin e koncepteve 

fetare. Shumica e programeve bazohen në 

idenë e “zbulimit” të faktorëve dhe më pas 

të shenjave të para të radikalizimit: mjekra, 

lloji i veshjeve, fjalori etj., duke rrezikuar 

kështu të stigmatizohen grupe të tëra 

shoqërore në bazë të shenjave të jashtme, 



të cilat janë shprehje e religjiozitetit 

individual. 

Diskursi dhe praktikat islamofobike nuk 

janë, natyrisht, pa ndikim në qytetarët 

myslimanë të vendeve evropiane. Në 

përfaqësimet e medias dhe retorikën 

politike gratë myslimane paraqiten si 

viktima, që duhen shpëtuar nga një fe 

primitive, ndërsa burrat myslimanë thjesht 

janë stereotipizues të rrezikut, duke 

paraqitur një kërcënim të drejtpërdrejtë 

fizik. Diskriminimi bëhet një nga faktorët e 

shumtë, që përfundon duke ngjallur në 

njerëzit më të brishtë një tërheqje ndaj 

“xhihadizmit” ose nihilizmit vetëvrasës, siç e 

quan Olivier Roy. 

Një nga orientalistët e parë, që e ndërton 

islamofobine bashkëkohore perëndimore, 

është studiuesi Bernard Lewis me artikullin 

e tij të 1990-tës “Rrënjët e zemërimit 

mysliman”. Përmes këtij artikulli ai i 

parapriu konceptit të “Përplasjes së 

qytetërimeve” të Samuel Huntington-it. 

Ndërkaq, Huntington-i e krijoi bazën 

ideologjike të islamofobisë bashkëkohore. 

Logjika është prodhimi i një armiku të ri pas 

rënies së bllokut sovjetik, i një qytetërimi 

inferior, i cili nuk përputhet me atë 

perëndimor dhe konfliktet do të jenë të 

shkaktuara pikërisht nga kjo përballje. 

Shtrirja e rrënjëve të islamofobisë 

bashkëkohore shkon më tutje. Së pari, 

kohëzgjatja dhe ofensiva ideologjike prej 

disa dekadave. Së dyti, konvergjenca e disa 

aktorëve që ndikojnë në përhapjen e tezave 

islamofobe (supremacistët e bardhë, 

mediat, një pjesë e klasës politike, 

kompleksi ushtarako-industrial etj.). Së 

treti, rënia e ekonomisë dhe, për këtë arsye, 

vulnerabiliteti i masave popullore ndaj 

retorikave të politikanëve të partive 

populiste të djathta, duke kërkuar fajtorin 

tek flukset migratore. (Emigracioni 

diskutohet në SHBA, në aspektin e 

faktorëve dhe çështjeve socio-ekonomike, 

por në Evropë diskutimi mbi emigracionin 

lidhet me radikalizmin, terrorizmin dhe 

Islamin). Dhe, së fundi, vala e akteve 

terroriste në truall evropian pas evolimit të 

ISIS-it në Lindjen e Mesme. Një sërë 

pasojash kanë rrjedhur më pas. Terrori e 

zgjeroi çështjen se Islami është një fe 

arkaike, e prapambetur, që ka nevojë për 

reforma, për t’u përshtatur me 

modernitetin. Islami shihet jo vetëm si një 

kërcënim për identitetin evropian, kulturën, 

demografinë dhe shoqërinë, por edhe si një 



rrezik politik edhe për sigurinë e botës 

perëndimore. 

Megjithatë, islamofobia përbën një 

fenomen global, duke qenë e pranishme 

edhe në shoqëritë me shumicë myslimane. 

Islamofobia, në botën myslimane, ka të 

njëjtën prejardhje sikurse ajo në Perëndim. 

Në këto vende ajo bazohet në një 

perspektivë eurocentrike të botës. Kjo 

mund të shihet nga ngjashmëria ndërmjet 

diskursit islamofobik dhe debateve të 

myslimanëve në shoqëritë me shumicë 

myslimane dhe ato të shoqërive 

perëndimore. E thënë kjo nuk duhet harruar 

që ekzistojnë dallime të bazuara në 

kontekstin historik, social, demografik dhe 

politik të shoqërive përkatëse. 

Debati kryesisht udhëhiqet nga një grup 

mbizotërues njerëzish, që aspirojnë të 

kapin, stabilizojnë ose zgjerojnë fuqinë e 

tyre. Edhe në këtë debat identiteti 

mysliman është një identitet statik, përmes 

termash negativë dhe përgjithësues. 

Grupimet myslimane shihen si një kërcënim 

për grupet dominuese në pushtet, duke e 

krijuar kështu islamofobinë politike. Si 

mund ta kuptojmë këtë proces? Përgjigja 

kryesore do të ishte: nëpërmjet politikave 

perëndimore në këto vende dhe të elitave 

të tyre, të cilat e kanë përqendruar fuqinë 

politike dhe diskursin publik. Dahl-i e 

përkufizon një “elitë drejtuese”si “një grup 

njerëzish që në një farë mase ushtrojnë 

pushtet ose ndikim mbi aktorët e tjerë në 

sistem”. Elitat e klasave të larta në këto 

vende kanë formim e lidhje të 

vazhdueshme me vendet perëndimore. Dy 

janë dinamikat kryesore: kolonizimi si në 

Irak a Jordani ose procesi i vetë 

perëndizimit, i cili kërkon ta zhvillojë 

kapitalizimin e ekonomisë dhe i adopton 

vlerat e perëndimit, duke menduar që do 

ishin në interes të vendeve të tyre e të 

nevojshme për t’u përballur me 

Perëndimin, siç qe rasti i Turqisë gjatë 

Ataturkut ose Iranit në kohën e Shahut. Në 

të gjitha rastet kemi të bëjmë me elita 

autoritare, ushtarake, të cilat e kryejnë këtë 

proces nëpërmjet forcës nga lart, duke 

theksuar polarizimin mes klasës në pushtet 

dhe masave konservatore islamike. 

Shumë prej Islamophobes më të zëshme në 

perëndim kanë qenë myslimanë, të cilët për 

arsye të tyre të brendshme bëhen 

mbështetje e ligjërimeve islamofobike. Kjo 

është gjithashtu e vërtetë kur është fjala 

për vendet myslimane. Për dekada të tëra, 



përkrahësit e elitës myslimane të qeverive 

autoritare vazhduan të argumentojnë për 

Perëndimin se zgjedhjet e lira do t’i sillnin 

islamistët në pushtet dhe kjo do të ishte në 

kundërshtim me vlerat e Perëndimit të 

civilizuar. Paksa se në këto vende qeveritë 

qenë autoritare dhe diktatoriale. Edhe elitat 

e majta perëndimore në mbrojtje të të 

drejtave të myslimanëve në Perëndim ishin 

pro sistemeve autoritare ose diktatoriale 

islamofobike në Lindjen e Mesme. 

Paradoksalisht, kjo retorikë legjitimon 

dhunë ekstreme politike kundër opozitës 

konservatore islamike. 

Çfarë shpjegon ringjalljen e Islamit politik 

në vitet 1970? Nga njëra anë, rritja e Islamit 

politik në Lindjen e Mesme daton në 1967, 

në kohën e humbjes së ushtrive arabe nga 

Izraeli, që në njëfarë mënyre u bë simbol i 

dobësisë së shteteve arabe. Për humbjen, u 

fajësuan të gjitha lëvizjet majtiste, 

Nasseristët, Baathistët, komunistët dhe 

socialistët. Boshllëku politik i lënë nga të 

gjitha lëvizjet laike, që u zhdukën, filloi të 

mbushej nga evolucioni i Islamit politik. Nga 

ana tjetër kriza e madhe ekonomike, që 

përfshiu Lindjen e Mesme në vitet 1970-të, 

tregoi që sistemet ekonomike kapitaliste 

ishin të pafuqishme për ta përballur krizën. 

Perceptimi ishte që regjimet ekzistuese po 

dështonin, ngaqë u mbështetën shumë në 

modelet politike dhe ekonomike 

perëndimore. Bankat islame, komunitetet 

fetare dhe shoqatat e tjera, krijuan 

shërbimet sociale, arsimore dhe sociale të 

Islamit, duke kompensuar boshllëkun e lënë 

nga shtetit. Derisa rritja e Islamit politik u 

shërbeu atyre që sundonin vetëm për t’i 

legjitimuar klasat sunduese, të tjerët, që 

dëshironin të hynin në pushtet, e 

këshillonin islamizimin e shtetit për t’u 

integruar në sistemin politik dhe për 

islamizimin e jetës publike. 

Kur bëhet problematik Islamismi? 

Nacionalizmi laik arab, socializmi dhe 

komunizmi, ishin në luftë deri më 1950. 

Gjithçka në përfitim të Bashkimit Sovjetik. 

Pjesërisht, si rezultat i marrëdhënieve të tij 

me Arabinë Saudite, politikanët amerikanë 

vendosën që Islami të kthehej në një armë 

të fuqishme ideologjike në betejën për ta 

frenuar influencën sovjetike në Lindjen e 

Mesme. Ky vendim shënoi fillimin e një 

periudhe, në të cilën Shtetet e Bashkuara 

mbështetën herë pas here forma të 

ndryshme të Islamit politik. Para fundit të 

viteve 1970-të, SHBA i mbështetën 

përpjekjet saudite për të përhapur idetë 



islamike në të gjithë Lindjen e Mesme. Kjo 

strategji çoi i Shtetet e Bashkuara të krijojnë 

aleanca me lëvizjet islamike konservatore 

në vitet 1970-të dhe Islami politik u bë një 

forcë e madhe në Lindjen e Mesme. 

Islamizmi u bë instrument i strategjisë së 

Luftës së Ftohtë. Të njëjtën do ta bënin 

rusët në Afganistan. Është vetëm pas 

Revolucionit Islamik Iranian me marrjen 

peng të diplomatëve amerikanë, që 

islamizmi fillon të shihet si problematik nga 

Perëndimi. 

Duke u kthyer tek islamofobia në vendet me 

shumicë myslimane, besimtari përballet 

vazhdimisht me çështjen se cili është vendi 

përfaqësues i një feje të prapambetur, të 

pacivilizuar dhe primitive ose, më 

konkretisht, jodemokratike, radikale dhe 

ekstremiste. Sidoqoftë, në shoqëritë 

myslimane, myslimanët konservatorë 

përbëjnë grupin dominues social në kuptim 

të demografisë, trashëgimisë historike dhe 

ndjenjës së përkatësisë. Atje, islamofobia e 

udhëhequr nga elita, është rezultat i një 

projekti laik perëndimor, që synon krijimin e 

një shteti komb modern. Kompleksiteti dhe 

paradoksi i islamofobisë në vendet 

myslimane qëndron në konjukturën që 

myslimanët, të cilët e shohin Islamin si një 

burim legjitim për pikëpamjet e tyre, i 

nënshtrohen islamofobisë nga myslimanët e 

tjerë. Perceptuar si një mënyrë arkaike, 

inferiore e jetës, tradita islame përbën një 

“kërcënim real” për projektin politik të 

elitave sekulare në pakicë, të cilat i kanë 

parandaluar sistematikisht pjesët e mëdha 

të shoqërive të tyre nga mbajtja e pushtetit. 

Dhe, këtë kanë arritur ta realizojnë 

nëpërmjet dhunës, qoftë në demokracitë 

autoritare, në sundimin ushtarak de facto 

ose në krizat ushtarake. Kjo luftë e ashpër 

midis dy vizione të dallueshme të shoqërisë 

shpjegon pse shprehja e islamofobisë në 

vendet myslimane është shumë më brutale 

sesa në Perëndim nëpërmjet grushtesh të 

vazhdueshme ushtarake dhe masakrash. 

Në shoqëritë tona nuk mund të diskutojmë 

për pluralizmin, multikulturalizmin dhe të 

ardhmen pa diskutuar për vendin e pasigurt 

të Islamit dhe myslimanëve në debatin e 

sotëm mbi angazhimin dhe integrimin. 

Islamofobia, si antisemitizmi, nuk do të 

zhduken së shpejti. Qeveritë, mediat, 

institucionet arsimore, udhëheqësit fetarë 

luajnë një rol kritik në transformimin e 

shoqërive tona dhe në ndikimin e 

qytetarëve dhe politikave tona nga zërat e 

urrejtjes dhe teologjive ekskluzive (të 



fondamentalistëve militantë dhe ato 

sekularistë). Islamofobia duhet të njihet dhe 

të jetë po aq e papranueshëm sa 

antisemitizmi, një kërcënim për vetë 

strukturën e mënyrës tonë demokratike 

pluraliste të jetës./ shenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamofobia është një formë 

racizmi 

Linda Hyökki 

 “Argumentimi se islamofobia po rritet 

përgjithësisht për shkak të praktikës së 

hixhabit, jo vetëm që do t’i inkriminonte 

femrat myslimane, që duan ta vënë 

mbulesën, por i vë në pozitë të padrejtë, në 

të cilën do të duhej të bënin një zgjedhje 

midis praktikimit lirisht të besimit të tyre 

fetar dhe braktisjes së një pjese të 

identitetit të tyre për hir të shpëtimit të 

myslimanëve të tjerë nga islamofobia.”, 

thotë Linda Hyökki 

 Intervistoi: Latif Mustafa 

Linda Hyökki është nga Finlanda. Studimet 

pasuniversitare i ka kryer në Gjermani. Ajo 

është hulumtuese në Qendrën për Islamin 

dhe Çështjet Globale në Universitetin 

“Sabahattin Zaim” në Stamboll. Hulumtimet 

e saja bazohet në islamofobinë dhe 

minoritetin mysliman në kontekstin 

europian. Momentalisht, ajo ndjek studimet 

e doktoratës në Universitetin “Ibn Haldun” 

në drejtimin e hulumtimeve të 

qytetërimeve. Ajo, po ashtu, është e 

angazhuar edhe në Qendrën për Politika 



Postnormale dhe Studime të Ardhmërisë 

(CPPFS). Në këtë numër të revistës Shenja, 

arritëm të zhvillojmë një intervistë me të 

rreth problemit të islamofobisë në Europë 

dhe problemet me religjionin dhe 

ksenofobinë në përgjithësi. 

SHENJA: Çfarë, në të vërtetë, është 

islamofobia? 

HYÖKKI: Ka një sërë përkufizimesh për 

islamofobinë dhe një pjesë e mirë e kritikës 

vë në shenjë vetë fjalën “islamofobi”, duke 

argumentuar se ajo krijon një imazh që 

njerëzit, të cilët shprehin antipati ndaj 

myslimanëve ose e thonë mospëlqimin e 

tyre për Islamin, do të viheshin në të njëjtin 

nivel si ata që vuajnë nga fobia klinike. 

Megjithatë, islamofobia nuk është termi i 

parë me një domethënie të kuptuar 

gjerësisht, që shtrihet përtej kuptimeve të 

veçanta të përbërësve të tij kur gjykohet i 

izoluar, për të menduar homofobinë, 

ksenofobinë apo antisemitizmin. 

Disa studiues e shohin islamofobinë vetëm 

nga një këndvështrim njohës, ndërsa të 

tjerë i shqyrtojnë gjithashtu lidhjet e saj 

historike me orientalizmin dhe 

kolonializmin, e që këtej mënyrat në të cilat 

islamofobia ka zënë vend në ditët tona si 

një paradigmë diskriminuese në strukturat e 

shoqërisë dhe ka hedhur rrënjë thellë në 

ligjërime si çdo formë tjetër racizmi. Unë 

dua t’i bashkoj të dyja aspektet në 

perceptimin tim të këtij fenomeni. Por, unë 

e konsideroj islamofobinë si një formë 

racizmi dhe ky pohim është i mbërthyer në 

pranimin e sotëm të racës si një kategori 

shoqërore, jo si një kategori biologjike. Kjo 

mund të shihet përmes procesit të 

racializimit, që e kthen një grup etno-fetar, 

të tillë si myslimanët, në një racë dhe, 

vijueshëm, në ligjërimin racist 

antimysliman, ku myslimanët trajtohen si 

më të ulët karshi jomyslimanëve, kjo për 

shkak të dallimeve të tyre në një mënyrë të 

ngjashme, siç racizmi – i bazuar në dallimet 

biologjike – do t’i trajtonte njerëzit me 

ngjyrë. Në këtë kuptim, islamofobia është 

për mua një lloj paradigme e rreme 

ontologjike, teksa i trajton si të njëjtë të 

gjithë myslimanët dhe nganjëherë 

jomyslimanët e perceptuar si myslimanë me 

të njëjtat karakteristika të 

brendaqenësishme. Islamofobi nuk pyet 

vërtet se çfarë beson individi, por e 

kategorizon më së pari si “një mysliman” 

me rrjedhoja të dëmshme. 



Kësisoj, në nivelin individual, islamofobia 

ndërton një “identitet mysliman” të 

palëvizshëm, të veshur me terma negativë 

dhe të përdorur për t’i kategorizuar të 

gjithë personat me të shkuar ose sfond 

mysliman. Por, në nivelin kolektiv, kjo 

paradigmë diskursive përdoret për të krijuar 

struktura në shoqëri, kështu që një grup 

mbizotërues njerëzish, përgjithësisht 

jomyslimanë, mund ta shfrytëzojnë atë për 

objektivat e tyre, për ta forcuar pozitën e 

pushtetit duke e tjetërsuar popullsinë 

myslimane, duke e bërë atë “kokë turku” 

për çdo gjë të keqe që ndodh në shoqëri 

dhe duke e justifikuar përjashtimin e saj nga 

shpërndarja e burimeve dhe pasurisë. Një 

shembull i kësaj janë diskutimet mbi 

myslimanët imigrantë, që përhapin 

kriminalitet, që nuk u binden “normave 

kulturore” të shoqërisë pritëse, dhe, për 

pasojë, të nënshtruar ndaj mohimit të 

shërbimeve të mirëqenies shoqërore, 

ndërsa portretizohen pothuajse 

metaforikisht si parazitë në shoqëri. Në 

aspekt të islamofobisë mund të shohim po 

ashtu qartë se si ajo është e lidhur 

historikisht me ideologji të tjera 

supremaciste, të tilla si orientalizmi, i 

përdorur në mënyrë të ngjashme për t’i 

tjetërsuar nënshtetasit myslimanë të 

Perandorisë dhe për t’i përligjur kështu 

veprimet imperialiste kundër tyre. 

SHENJA: Bazuar në shumë ndodhi, a mund 

të flitet për Islamofobinë si mendësi e re, 

duke e tejkaluar dimensionin e një 

fenomeni të thjeshtë psikik në atë të një 

strukture epistemologjike? 

HYÖKKI: Islamofobia ka, në mënyrë të 

prerë, përbërës të lidhur me prodhimin dhe 

konfirmimin e dijes. Për më tepër, unë 

mendoj se struktura epistemologjike dhe 

dimensioni psiko-individual po e ushqejnë 

njëri-tjetrin. Prandaj kurrë nuk do ta 

konsideroja këtë të fundit si një dimension 

të izoluar të islamofobisë. Mendimet e 

individit, stereotipat që ai ose ajo i ka dhe 

antipatia që ai ose ajo mund të ndiejë ndaj 

myslimanëve, formohen nga informacioni i 

disponueshëm për myslimanët dhe Islamin; 

ai i shpërndarë nga mjetet e informimit, në 

ligjërimin e politikanëve, në kërkimin e 

“saktë” të bërë nga institutet ose nga 

narrativa “autentike”, të shpërndara si nga 

“ish-myslimanë” dhe të tjerë “ekspertë”. 

Dhe, pa hyrë në shumë hollësi për të, vetëm 

doja të thosha se ne duhet të jemi të 

vetëdijshëm për rrjetet e gjera të industrisë 



së islamofobisë, organizuar dhe financuar 

nga aktorë të qarqeve sioniste dhe 

neokonservatore. Institutet e tyre dhe 

aktorë të tjerë, të lidhur gjithashtu me 

rrjetin “kundërxhihadist”, kontribuojnë në 

mënyrë aktive për shpërndarjen e 

narrativave islamofobe anembanë globit. 

Një prej mënyrave të vështrimit të 

prodhimit të dijes mbi myslimanët dhe 

Islamin është ta konsiderosh atë të bërë nga 

lart poshtë dhe individët bëjnë bazën në 

shpërndarjen e saj nëpërmjet kanaleve të 

medias sociale dhe në rrethet e tyre 

shoqërore. Për më shumë, konfirmimi i 

dijes që ka të bëjë me myslimanët dhe 

Islamin është i lidhur me kontekstin më të 

gjerë të racizmave epistemike dhe unë do 

të rekomandoja punët e studiuesit 

portorikan Ramon Grosfoguel për një 

analizë më të thellë të islamofobisë 

epistemike. Islamofobia epistemike shfaqet 

veçanërisht në përpjekjet për t’i 

diskredituar ata myslimanë që shprehen 

kundër narrativave islamofobike si 

“joobjektive”. Për shembull, kur unë dhashë 

një intervistë mbi punën time për një 

platformë akademike gjermane të 

përqendruar në botën islame, një prej 

komenteve në median sociale pyeste nëse 

ishte “Linda akademike që fliste apo Linda 

myslimane”. Forma epistemike e 

islamofobisë thotë se vetëm një person 

jomysliman, që po ndjek një mënyrë 

eurocentrike, shekullariste të menduari, do 

të ishte në gjendje të fliste objektivisht mbi 

Islamin dhe myslimanët dhe në formën e saj 

seksiste do ta minonte, madje, aftësinë e 

një femre myslimane për të folur për veten. 

Bie fjala, kur një mbajtëse e hixhabit do të 

thoshte se kishte zgjedhur për veten e saj të 

vinte shaminë e kokës, reagimi është të 

hidhet poshtë përgjigjja e saj dhe të bindet 

ajo se është “trushpëlarë”, “e shtypur” dhe, 

që këtej, në nevojë për shpëtim nga 

Mashkulli (Femra) e Bardhë. Kjo mënyrë 

mendimi është e lidhur me racizmin e 

përgjithshëm epistemik të përjetësuar nga 

Perëndimi, sipas të cilit vetëm prodhimi 

perëndimor i dijes (pas iluminizmit?) është 

konsideruar si i vlefshëm dhe racional. 

SHENJA: Ju jeni marrë me studimin e 

islamofobisë edhe në vendet perëndimore. 

Çfarë elemente mund të dalloni dhe cilat 

janë specifikat saj? 

HYÖKKI: Siç e kam treguar më sipër, unë 

besoj se islamofobia shfaqet në ligjërim, në 

ideologji, në sjellje dhe struktura, pra në 



ligje, në politika dhe në qëndrimin zyrtar të 

funksionarit shtetëror. E, ashtu si e shoh, të 

tëra këto dimensione e ushqejnë njëra-

tjetrën. Raste të islamofobisë diskursive 

janë mënyrat në të cilat media riprodhon 

stereotipa të meshkujve terroristë 

myslimanë ose të femrave të shtypura 

myslimane, ndërsa, për shembull, raporton 

për vërshimin e refugjatëve. Sigurisht, ju 

mund ta keni vënë re këtë edhe kur 

vëzhgoni gazetat shqiptare. është një 

strategji shumë e zakonshme nga media, që 

fatkeqësisht ecën mirë. Në ideologji, 

islamofobia është si shembull i lidhur me 

supremacinë e bardhë, me kuptimin që 

myslimanët janë në mënyrë të 

brendaqenësishme të ndryshëm nga 

jomyslimanët dhe për procesin e racializimit 

të myslimanëve, të cilit iu referova më parë. 

Në këtë pikëpamje flet, gjithashtu, mënyra 

në të cilën të konvertuarit e “bardhë” janë 

kategorizuar në të njëjtën mënyrë si 

myslimanët me ngjyrë si Tjetri dhe atyre u 

janë atribuar karakteristika të ngjashme, të 

përdorura për t’i përshkruar ata si inferiorë 

karshi bashkëqytetarëve jomyslimanë. Me 

t’u përvetësuar, idetë islamofobe 

reflektohen në sjelljen e disa njerëzve, si 

akte të dhunshme ndaj myslimanëve (këtu 

mund të përmenden raportet nga ODIHR-i 

dhe ENAR-i mbi krimin e urrejtjes), si për 

shembull: përpjekja për të hequr një shami 

koke prej një myslimaneje ose agresionet e 

vogla të përditshme, si sjellja diskriminuese 

në shërbimin e klientit, mes të tjerash, duke 

mos e lejuar një kliente myslimane t’i 

përdorë mjetet gjimnastikore për shkak të 

shamisë së saj të kokës (raste ilustruese 

janë raportuar nga Gjermania). 

Së fundi, për ta bërë të qartë si islamofobia 

ka zënë rrënjë në strukturat shoqërore, 

mund të përmend një rast nga vendi im, 

Finlanda, ku në një seminar të quajtur “I 

humbur në Helsinki”, të organizuar nga 

departamenti përgjegjës për çështjet e 

imigracionit në Policinë e Helsinkit, një varg 

diapozitivash në powerpoint u paraqitën 

nga përfaqësuesit e forcave policore, që 

përshkruanin “klientët më të zakonshëm” 

të policisë. Disa prej përshkrimeve ishin 

marrë prej stereotipave islamofobe – një 

profil i një klienteje femër të quajtur “Aino”, 

duke e huazuar figurën e famshme të 

veprës poetike epike kombëtare finlandeze 

të hartuar nga Elias Lönnrot. “Aino” ishte 

përshkruar si një vajzë me një shami koke, 

aq qartë, duke iu referuar lidhjes së saj 

fetare si një myslimane. Ajo qe supozuar të 



ishte një grua shtëpiake, ndërsa, nga sa 

pretendohet, qëndrimi brenda dyerve është 

diçka që “feja” e saj e “detyron” atë të bëjë 

– një viktimë e dhunës familjare, dikush që 

është e paaktivizuar në tregun e punës dhe, 

madje, nuk mund të komunikojë për shkak 

të mungesës së aftësive gjuhësore. Shembuj 

të tillë të profilizimit etnik dhe të 

islamofobisë së institucionalizuar nuk bëjnë 

asgjë më pak se ta përhapin fanatizmin, 

paragjykimet dhe të kontribuojnë, për 

pasojë, për gjuhën e urrejtjes dhe 

viktimizimin e pakicave, manifestuar në 

sjelljen e individëve e, kësisoj, qarku 

plotësohet. 

SHENJA: Çfarë ndërlidhje mund të ketë 

islamofobia dhe antisemitizmi? 

HYÖKKI: Unë nuk jam një eksperte e 

studimeve të antisemitizmit, por nga ajo 

çfarë kam vënë re deri më tani, ndërkohë 

që studioj islamofobinë, mund të them me 

siguri se Hebreu dhe Myslimani (po përdor 

shkronjat e mëdha për të treguar idenë e 

një figure ose kategorie ontologjike, të 

ndërtuar megjithatë nga pikëpamja 

shoqërore) kanë luajtur rolin e “Tjetrit” 

përgjatë shekujve në imagjinaren 

europiane. Judaizmi dhe Islami, i fundit 

veçanërisht nga kohët e Gjonit të Damaskut 

dhe kryqëzatave e këtej, janë përdorur për 

të krijuar një identitet europian të bazuar 

në Krishterimin dhe në trashëgiminë e 

jashtëzakonshme kulturore të periudhës 

antike – për të mos folur për ironinë e 

filozofëve të periudhës antike që huazojnë 

intelektualisht prej filozofëve të botës 

islame – ndërsa tjetërsohen dhe 

demonizohen ata të besimeve të tjera po 

ashtu për të justifikuar mizoritë e kryera 

kundër tyre në emër të Zotit ose të 

“qytetërimit”. 

Derisa antisemitizmi lulëzoi në fundin e 

shekullit të 19-të dhe u shfrytëzua për t’i 

nxjerrë qytetarët hebrenj të mirëvendosur 

prej pozicioneve të tyre shoqërore, e në 

fund çoi në veprimet e tmerrshme të 

holokaustit, një ngjashmëri ideologjike bie 

në sy. Si hebrenjtë, ashtu edhe myslimanët, 

janë përshkruar si brendaqenësisht të 

ndryshëm nga jomyslimanët, ndërsa të 

parët janë barbarë, lakmitarë (për para dhe 

pushtet) dhe në mënyrë të shtrembër, duke 

u përpjekur për ta “marrë në dorë 

shoqërinë”. Që këtu pason dhe krijimi i 

koncepteve të tilla, si “islamizimi i Europës” 

dhe Eurabia. Akoma, siç po e shohim së 

fundi, krimet e urrejtjes të kryera kundër 



myslimanëve dhe hebrenjve janë të 

ngjashme: të shtëna në vendet e adhurimit, 

që ngjajnë me masakër, sulme të dhunshme 

në rrugë, si dhe vandalizim i pasurisë. Në 

përgjithësi, do të thosha se urrejtja është 

përhapur nga të njëjta grupe dhe prandaj 

ngjashmëritë janë jo vetëm të vëzhgueshme 

në nivelin ideologjik dhe në lidhje me 

funksionin historik të dy ideologjive, por 

islamofobia vepron në kohët e sotme në 

mënyrë të ngjashme siç bëri antisemitizmi 

gjatë shekullit të fundit, kjo nëse i marrim 

në konsideratë agjendat politike të 

përfaqësuara nga partitë e ekstremit të 

djathtë, nga grupet nacionaliste dhe të 

supremacistëve të bardhë, mbrojtëse të 

idesë së një nevoje në pastrimin e “kombit 

europian” ose të “racës së bardhë 

kristiane”. 

SHENJA: A mund të konsiderohet mbulesa e 

femrave myslimane si shënjimi kryesor i 

rritjes së islamofobisë? 

HYÖKKI: Ndonëse viktimizimi i madh i 

femrave myslimane sa ka të bëjë me 

ngacmimin dhe krimin e urrejtjes 

veçanërisht në Europë është dokumentuar 

nga raporte (Rrjeti Europian Kundër 

Racizmit [European Network Against 

Racism]) dhe nga kërkime cilësore të kryera 

nga studiues të tillë si Zempi dhe 

Chakraborti, ne nuk mund dhe nuk duhet ta 

reduktojmë islamofobinë vetëm në 

armiqësi kundër hixhabit ose “femrës së 

dukshme myslimane”. Nëse do vepronim 

kështu, do të na mungonin shumë aspekte 

të tjera përkatëse të manifestimeve të 

islamofobisë, siç i diskutova më sipër. Për 

shembull, heqja dorë nga shamia e kokës 

nuk do ta zgjidhte ndërseksionalitetin e 

islamofobisë, teksa gjithashtu etniciteti dhe 

ngjyra e lëkurës janë dy aspekte nëpërmjet 

të cilëve njerëzit myslimanë – dhe 

jomyslimanë (!) – janë njohur/perceptuar si 

myslimanë. Veç kësaj, argumentimi se 

islamofobia po rritet përgjithësisht për 

shkak të praktikës së hixhabit, jo vetëm që 

do t’i inkriminonte femrat myslimane, që 

duan ta vënë mbulesën, por i vë në pozitë 

të padrejtë, në të cilën do të duhej të bënin 

një zgjedhje midis praktikimit lirisht të 

besimit të tyre fetar dhe braktisjes së një 

pjese të identitetit të tyre për hir të 

shpëtimit të myslimanëve të tjerë nga 

islamofobia. 

Megjithëkëtë, tjetërsimi i myslimanëve nuk 

do të mposhtet duke i bërë “të padukshme” 

femrat myslimane, edhe pse kjo mund të 



jetë diçka që islamofobët do ta prisnin 

ngrohtësisht. Sigurisht që islamofobët i 

bezdis fakti që t’i shohin femrat e mbuluara 

myslimane të pranishme në shoqëri, duke 

marrë pjesë në jetën civile – ndoshta 

nganjëherë edhe më aktivisht se qytetarët 

jomyslimanë – apo thjesht të suksesshme 

në jetët e tyre. Dhe, sigurisht do t’u shkonte 

për shtat atyre që e mbrojnë “asnjanësen 

dhe shekullaren” e hapësirës publike ta 

shihnin hixhabin të zhdukej, por atëherë ne 

do duhej të bënim pyetjen e madhe: çfarë e 

përkufizojmë saktësisht si asnjanëse? 

Islamofobia dhe tjetërsimi i myslimanëve 

është një instrument i nevojshëm për 

shoqëritë me shumicë jomyslimane për ta 

mbajtur të gjallë identitetin e tyre, ndërsa ai 

ushqehet me dikotomitë, që përshkruajnë 

çfarë janë myslimanët dhe çfarë nuk janë, si 

njëri dhe tjetri që nuk i përkasin “kulturës 

së ndriçuar, perëndimore, kristio-judeane” 

dhe ndonëse shamia e kokës është pjesë e 

asaj që ne e quajmë islamofobi për një gjini, 

nuk është i vetmi përbërës i paradigmës 

islamofobe si një të tërë. 

SHENJA: Cili është ndërveprimi i 

islamofobisë me lëvizjet e ekstremit të 

djathtë në Europë? 

HYÖKKI: Kjo është një temë e gjerë, 

shqyrtimi i së cilës nuk është plotësisht i 

mundur brenda sferës së dialogut tonë. Por, 

nëse do të komentoja ca prej aspekteve të 

saj, do të vija në dukje se multikulturalizmi 

dhe shoqëritë multienike ose multifetare, 

që janë realiteti ynë i gjallë në të gjitha 

vendet europiane, nuk janë të pajtueshme 

me politikat populiste të së djathtës, të 

karakterizuara tani gjithnjë e më tepër nga 

idetë e supremacisë së bardhë, në ngritje 

anembanë Europës, siç është e dukshme, 

për shembull, nga mbështetja e fuqishme e 

partive të tilla, si Fronti Kombëtar, PVV dhe 

FPÖ në zgjedhjet e fundit presidenciale dhe 

parlamentare në Francë, Holandë dhe 

Austri. Qëndrimet antimultikulturaliste dhe 

antimyslimane janë nxitur nga ngjarje të 

karakterizuara nga sulme të dhunshme 

terroriste të kryera nga myslimanë, si dhe 

nga debatet e mëdha mbi dikotominë e 

lirisë së shprehjes dhe blasfeminë. 

Diskutimet mbi rolin e Islamit dhe të 

myslimanëve në shoqëritë europiane janë 

të ndërthurura aty për aty me debatet mbi 

multikulturalizmin në atë shkallë që sulmet 

mbi multikulturalizmin janë konceptuar 

njëherësh si sulme mbi praninë e Islamit, 

myslimanëve dhe praktikave të tyre. 



Ligjërimi në planin politik dhe në kontekstin 

finlandez është mbërthyer në një antipati të 

hapur ndaj multikulturalizmit, teksa, për 

shembull, deputeti i Partisë së Finlandezëve 

(Perussuomalaiset), Olli Immonen, 

deklaronte se ai po “ëndërronte për një 

komb të fuqishëm, të guximshëm, që do ta 

mposhtte këtë makth të quajtur 

multikulturalizëm”. Në Gjermani, partia e së 

djathtës ekstreme, AfD (Alternativa për 

Gjermaninë), doli në një fushatë politike me 

banderola që kishin slogane të tilla si 

“Shkolla pa Islamin” apo “Burkat? Ne 

pëlqejmë bikinët!” Për t’u kthyer te 

ngjashmëritë midis islamofobisë dhe 

antisemitizmit, ne duhet të kemi parasysh 

se kur u bënë të njohura banderolat, 

aktivistët gjermanë antiracistë e shprehën 

tronditjen e tyre, duke u kujtuar njerëzve 

afishe të ngjashme me slogane “Shkolla pa 

hebrenj”, të përdorura në periudhën 

naziste, për të treguar nëse një shkollë ishte 

e boshatisur, prej deportimit, nga nxënësit 

hebrenj. Unë e shoh shqetësuese një 

normalizim të tillë të ksenofobisë, përmes 

rasteve kur politikanë të partive të së 

djathtës ekstreme e përdorin retorikën 

antimyslimane në fushatat dhe deklaratat e 

tyre. Partitë e së djathtës ekstreme janë 

tani në pozicione me pushtet në shumë 

vende europiane, prej nga mund t’i 

përhapin lehtësisht idetë e tyre. Kur njerëzit 

e thjeshtë i shohin dhe i dëgjojnë ata të 

përdorin imazhe dhe argumente 

islamofobe, ky është një lloj justifikimi dhe 

inkurajimi për gjuhën e tyre të urrejtjes në 

median sociale. 

  

SHENJA: A janë sulme sulmet në Zelandën e 

re të lidhura direkt me islamofobinë apo 

bëhet fjalë për diçka më të madhe dhe më 

të organizuar? 

HYÖKKI: Burimi më i mirë për të parë një 

përgjigje të mundshme për këtë pyetje, për 

mua, është manifesti i qëlluesit. Ai i thekson 

idetë e tij mbi imigrantët si “pushtues”, që 

janë gati ta zëvendësojnë etnikisht dhe 

kulturalisht “popullatën e tij” me pasjen e 

“përqindjeve më të larta të lindjeve”. Me 

“popullatë të tij” ai nënkupton “europianët 

e bardhë”. Edhe pse nuk e përmend Islamin 

dhe myslimanët posaçërisht, veçse në pak 

raste, është e lehtësisht e kuptueshme, për 

shembull, nga referencat e tij për imigrantët 

në Francë se popullsia imigrante, për të 

cilën po flet ai, janë myslimanët, të cilët i 

përshkruan si Tjetri racial. Ai, para së 



gjithash, bashkëngjiti një letër drejtuar 

“turqve”, në të cilën vinte në dukje se “(…) 

nëse ju përpiqeni të jetoni në tokat 

europiane, kudo në perëndim të Bosforit, 

ne kemi për t’ju vrarë dhe kemi për t’ju 

dëbuar si buburreca nga tokat tona. Ne po 

vijmë për Kostandinopojën dhe do të 

shkatërrojmë çdo xhami e minare në qytet. 

Shën Sofia do të jetë pa minare dhe 

Kostandinopoja do të jetë edhe një herë me 

të drejtë në dorë të kristianëve.” Bie në sy 

se ai shpreh urrejtje të madhe për 

myslimanët e konvertuar dhe i quan ata 

“tradhtarë”. Nga kjo bëhet e qartë se 

kuptimi i tij mbi Islamin është tepër i 

racializuar, me kuptimin se kur një person 

kthehet në Islam është sikur karakteristikat 

e tij ose të saj të brendshme do të 

ndryshojnë, në atë mënyrë që i japin 

mundësi atij t’i shohë ata si të tjerë racialë. 

Ne duhet të mos e nënvlerësojmë faktin se 

ai zgjodhi një xhami si objektiv të tij dhe e 

racionalizoi këtë zgjedhje duke thënë se 

xhamia ishte vendi ku mund të godiste më 

shumë “zaptues”. Faktor i rëndësishëm në 

kuptimin e logjikës së tij është të merret 

parasysh se ai e shpjegonte interesin e tij 

ndaj kulturave të huaja, por qartësisht e 

mbron një botë të ndryshme, në kuptimin 

që kulturat/”racat” nuk përzihen me njëra-

tjetrën, që tregon se ai kishte një motivim 

racist, supremacist të bardhë, për aktin e tij. 

Ashtu si vrasësit e tjerë si ai, të bardhë, 

jomyslimanë, që vënë në shenjë një 

bashkësi myslimanë, janë përshkruar 

gjithmonë si “ujq të vetmuar” të prishur 

mendërisht (në mënyrë të rreme, sipas 

meje), është e domosdoshme të vërehet si 

lidhjet e tij, për shembull, me lëvizjen 

identitare në Austri ishin provuar më vonë. 

Kështu, po, akti kishte përfundimisht një 

nxitje islamofobe, por gjithashtu ishte i 

lidhur me rrjetin më të gjerë të një lëvizjeje 

të rrezikshme të mbështetur politikisht dhe 

financiarisht, e që fare mirë mund të 

miratojë e të mbështesë akte më të 

neveritshme, si masakra e Christchurch-it. 

Pyetja mbetet: sa e gjerë do të jetë rrezja e 

këtyre pasojave? 

SHENJA: Bazuar në studimet dhe kontaktet 

tuaja që keni, a keni parë të ketë islamofobi 

në Ballkan dhe si shpërfaqet ajo? 

HYÖKKI: Pavarësisht prej raportimeve nga 

kontaktet e mia lokale mbi diskriminimin 

ndaj femrave me hixhab dhe retorikës 

ksenofobe të përdorur kundër refugjatëve 

myslimanë si nga media dhe politikanë, unë 



nuk e kam pasur ende, për fat të keq, 

mundësinë e studimit të islamofobisë në 

Ballkan në atë masë sa të mund të flas me 

siguri për të dhe pa dyshim që hulumtuesit 

vendas mund të flasin më shumë mbi 

shfaqjet e tij në jetën e përditshme. Për sa e 

kam vizituar gjer më tani Bosnjën, 

Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën për 

qëllime të tjera, unë kam mësuar për 

historinë e gjallë të Islamit në këto 

lokalitete. E kuptoj se rajoni është i 

karakterizuar së tepërmi nga historia 

shkatërruese e gjenocidit etnik të kryer nga 

serbët ndaj myslimanëve të Ballkanit dhe se 

vrajat e luftës nuk janë shëruar ende – nuk 

e di nëse kjo do të jetë ndonjëherë e 

mundshme – duke u ardhur në ndihmë 

tensioneve ekzistuese aktuale. Megjithatë, 

mund të them se pasojat e islamofobisë 

historike, si të mbrojtur nga nacionalistët 

serbë, dhe lidhjet e tij me ideologjinë më të 

gjerë të supremacisë së bardhë-kristiane të 

kohës së sotme, mund të shihen në 

mënyrën si qëlluesi i masakrës së 

Christchurch-it në Zelandën e Re jo vetëm 

po i lartësonte luftëtarët serbë në shenjat 

që la në armët e tij, por në sloganin “Hiqe 

kebabin”, që i referohet një videoje 

muzikore propagandistike nga nacionalisti 

serb që mbron spastrimin etnik të 

myslimanëve. Kjo është gjithashtu një arsye 

pse unë besoj se islamofobia në Ballkan 

duhet marrë seriozisht në konsideratë nga 

hulumtuesit, ngaqë lidhjet dhe kontinuumi 

historik i urrejtjes janë shumë të thella dhe 

mbartin pasoja më të dëmshme për 

popullsinë myslimane të Europës në 

përgjithësi. Islamofobia ka gjithmonë 

shfaqje lokale, por siç mund ta shohim, 

lidhjet globale të rrjetit janë të forta. 

Prandaj, shpresoj se hendeku im në 

njohuritë mbi temën do të mbyllet një ditë 

me vizita kërkimore në vende të ndryshme 

të Ballkanit dhe me më shumë ndërveprim 

me hulumtuesit lokalë dhe organizatat 

vendore. 
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