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Hyrje 
nga GjerGj  Sinani

Është folur shumë për këtë subjekt, por ja vlen të risillet kjo 
çështje përmes një studimi të albanologut pak të njohur At 
Xhuzepe Valentini (1900-1979), prift jezuit dhe albanolog i 
shquar. Ai erdhi në Shqipëri në vitin 1922 dhe ju përkushtua 
këtij vendi me shpirt e me mendje duke na dhënë studime 
fondamentale për gjuhën, kulturën dhe të drejtat e shqiptarëve. 
Për çështjen tonë vlen të prekim shkurtazi disa rezultate tëtë  
kërkimeve At Zef Valentinit për të argumentuar përkatësinë 
shpirtërore perëndimore të shqiptarëve edhe përmes 
personaliteteve të shquara që ky komb i ka dhënë qytetërimit 
europian. Le të kujtojmë se ky studim është botuar në Shkodër 
në periudhën Tetor – Nëntor 1944. Ndër këta personalitete që 
kanë shkëlqyer dhe në aftësi politike, po i rreshtoj sipas At 
Zef Valentnit.

Kostandini i Madh dhe perandorët ilirë
“Kostantini, i biri i Konstanc Klorit, general ilir 
i Perandorisë Romake, kaloi rininë n’oborr të 
Perandorit ilir Djoklecian, prej të cilit muer titullin 
tribunus ordinis primi”. Me referime të shumta nga 
historianë europianë, vlen të veçohet vlerësimi i 
historianit të famshëm gjerman, Theodor Mommsen, 
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për rolin e perandorëve ilirë në Perandorinë Romake. 
“Shka për një kohë të gjatë kanë qenë shqiptarët 
për Perandorinë Osmane, kanë qenë të parët e tyne 
për Perandorinë Romake, kur këjo pat arrijtë në nji 
zhgatërrim e në nji barbarsi të tillë. Rindërtimi ilirik 
i Perandorisë Romake nuk ishte tjetër veçse mbajtja 
ushtarake e nji Perandorije plotsisht e përdhosun 
prej qeverimit të keq të krenëve të dalun prej fisesh 
bujare”.

Justiniani I “qe gjak ilir. Ndokush ka dasht me e ba sllav, 
por pa kurnji themel”. Për ta përforcuar këtë tezë ai nuk u 
referohet vetëm autorëve perëndimorë, por edhe një historiani 
rus A.A. Vasiliev që në veprën “Historia e Perandorisë 
Bizantine” shkruan: “Tre Perandorët Byzantinë Justini I, 
Justinjani e Justini II, qi mbretnuen ndër vjetët 517-568, kanë 
qenë ilirë e shqiptarë… les trois premiers Empereurs de cette 
période furent des Illyriens ou des Albanais”.

Pasi vazhdon me referime të shumta për rolin e 
Skënderbeut, “Fatosit kombëtar”, Papës Klementi XI dhe një 
liste të gjatë shteruese për vezirët e Perandorisë Otomane, 
përfshirë dhe Qemal Ataturkun, si dhe cilësitë morale dhe 
shpirtërore të shqiptarëve ai na sjell një listë të gjatë të 
“vargut të lumnueshëm të Fatosave Iliro-Shqiptarë”. “Vargu 
i shenjtënve qi po botojmë asht prova ma e shkëlqyeshme e 
mundsive të mëdhaja të Kombit Arbnuer në lamije morale e 
shpirtnore!”.

Eleuteri Papë, nga Nikopoli i Epirit? Ndenji në selinë 
papnore 11 vjet (192-203). Ishte ky papë që dërgoi në Angli 
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Shën Fugacin e Shën Damjanin për të kthyer mbretin dhe 
popullin e këtij vendi në fenë e krishterë.

Hrenonimi (Imshija): lindi në Stridonium, në kufirin 
verior të Dalmacisë rreth vitit 380. Pasi punoi si sekretar 
i papës, pas vdekjes së tij shkoi në Betlehem ku u dha pas 
studime dhe u bë “shkrimtari ma i madh i Enteve Prendimore 
mbas Shën Agustinit. Kisha e njeh ndër 4 dijetarët ma të 
mëdhenj të Perëndimit të Krishtenë dhe e nderon si Doctor 
maximus në kthjellimin dhe shpjegimin e Shkrimit të shenjtë”. 

Martini, Ipeshkëv i Tours në Francë: lindi rreth vitit 
330 në Sabarje dhe ishte djali i një oficeri ilir në ushtrinë e 
Konstantinit të Madh. Për aktivitetin e tij të madh si Ipeshkv 
i Tours, mbas vdekjes (397), “Shën Martini u ba mrekullbasi 
i Francës”.

Martini, Ipeshkëv i Dumium dhe i Braccara (Braga) në 
Portugali, “me fis nga Panonia”, u bë këshilltar i mbretit dhe 
bëri ungjillizimin e Luzitanjen (Portugalinë)”.

Asti, Ipeshlëv i Durrësit, u vra nga perandori Trajan dhe 
u shpall martir i kishës, akti i tij gjendet në shumë burime 
greke e latine.

Venaci, Ipeshkëv i Salonës dhe Martir: lindi në fillim të 
shek.II në Salonë, qytet me rëndësi në Dalmaci. U martirizua 
në Delminium, kështjellë në malet e Bosnjës perëndimore më 
1 Prill 155.

Filipi Ipeshkëv, Sveri meshtar e Hermeti Djakon, ish 
prefekt në Perandorinë Romake, dënuar me vdekje për shkak 
të besimit të tyre të krishterë.

Dazi, Ipeshkëv i Dorostorit (Silister) dhe Martir. U 
martirizua në kohën e Dioklecianit.
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Ireneu, Ipeshkëv i Sirmit (Mitrovicë) dhe martir. Luçi, 
Ipeshkëv i Hadrianopolit, vdiq në mërgim për mbrojtjen që 
i bëri fesë së krishterë nga shizma ariane. Anizi, Ipeshkëv i 
Selanikut dhe përfaqsues papnor për krahinën e Maqedonisë 
dhe Dajçes. Mbrojti krishtërimin kundër gabimeve të ipeshkvit 
të Nishit, Bonoz. Vdiq më 414. Donati, Ipeshkv i Euresë 
(Paramithi dhe Ajdonat në Çamëri). Kujtimi i tij vazhdoi deri 
sa Epiri ra nën pushtimin turk. Danakti, “Djakon e Martir 
prej Vlone”. “Hermili e Stratoniku, shokë Martirë”. Hermeti, 
eksorçist i Kishës së Racjaries, ju pre koka se nuk pranoi 
të bënte flijime për fetë pagane. Agatoni me të tre motrat u 
martirizuan nga sundimtari i Selanikut duke u djegur.

Lista e martirëve dhe personaliteteve në fushën e dijes 
dhe kulturës, tepër e detajuar nga autori me të dhëna mbi 
origjinën, jetën dhe aktivitetin dhe fundin tragjik të martirëve 
iliro – shqiptarë shkon deri në 588 vetë. Këtë kërkim ky 
prift i ditur jezuit, që nuk rreshti së dashuruari Shqipërinë 
edhe kur regjimi komunist e shpalli fenë të jashtligjshme, ka 
si synim të përgënjeshtrojë tezën e një sundimtari turk, por 
“që përsëritet edhe sot ndër qarqe antishqiptare të botës”, se 
“Shqipnija s’ka Shenjtën!”. Lista që ai sjell është dëshmia 
e kundërt për armiqtë e Shqipërisë. “Kjo, përfundon ai, 
është prova ma e qarta e përforcimi ma i forti i mundësive të 
mëdhaja shpirtnore e morale të Popullit Shqiptar”.1

Një element thelbësor për konstitucionin shpirtëror të një 
populli është gjuha e tij. Si plotësues të idesë së mësipërme 
ja vlen të citohet konkluzioni i At Zef Valentinit: “Pranija e 

1 Marrë me shkurtime nga vepra: Të drejtat e Shqipnisë ethnike, me autorë 
At GisseppeValentini & At Antonio Toldo, Plejad, 2013, ff. 335-393.
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qindresa e gjuhës shqipe si në Shqipni politike të sotme, si 
ndër vise të Kosovës, të Novipazarit, t’Epirit e të Maqedonisë, 
ka nji burim tjetër, rrjedh nga atdhedashunija e flaktë e nga 
konservatorizma e natyrshme dhe e jashtzakonshme e Popullit 
Shqiptar. “Shqiptarët, shkruen i vlerti Anton Baldacci, për 
mija e mija vjetsh kanë ruejtun të paprekun gjuhën e deri 
diku edhe pamvarësinë e tyne. Kurrnji popull i Europës nuk 
ka qindruem ma tepër se ata kundra orvajtjeve asimilimi 
të dy popujve fqinj të pajisun me fuqi asimiluese krejt të 
jashzakonshme”.2

Mbas përmbysjes së regjimit totalitar komunist dhe mbas 
rifitimit të lirisë së fesë dhe të besimit, ka rendësi të njihet, 
veçanërisht nga gjeneratat e reja, ky kontribut i klerikëve 
shqiptarë, të cilët nuk kanë qenë vetëm baritorë që janë 
shqetësuar vetëm për ndërgjegjen fetare të besimtarëve të tyre, 
por kanë qenë edhe patriotë e kërkues rigorozë shkencorë që 
na kanë lënë studime me vlera të larta dhe që duhen nxjerrë 
në dritën e botimit, jo vetëm për t’i vënë në vendin e duhur 
historik, pas persekutimit të gjatë komunist dhe ndalimit të 
studimeve të tyre, por edhe për të kuptuar veten tonë dhe 
vendin që ne zemë në qytetërimin europian, atje ku ne duam 
të integrohemi, jo thjesht politikisht, por edhe shpirtërisht e 
kulturalisht si pjesë të ndërgjegjes europiane.

2 Po aty, f. 104.
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e papërSëritSHmja e baSHkëjeteSëS 
ndërfetare SHqiptare

arian Starova

Historia e shkruar nuk ka shënuar asnjëherë ndasi fetare 
për t’u shënuar ndër shqiptarët, përveç dallimeve që lidhen 
me ritet e veçantë të adhurimit ndaj Zotit. As konflikte të 
çfarëdoshëm fetarë. As ndonjë luftë fetare ndërmjet tyre. 

Në të kundërt, kjo histori ka dëshmuar deri në ditët e 
sotme për një bashkëjetesë ndërfetare ndërmjet shqiptarëve 
të cilën nuk mund ta krahasojmë dhe as përngjasojmë me 
atë të ndonjë bashkësie tjetër njerëzore shumëfetare. Për 
vetë shqiptarët, kjo bashkëjetesë ndërfetare përbën vetëm 
një fakt të zakonshëm të jetës së tyre. Ajo është njohur dhe 
vlerësuar nga studjues dhe vëzhgues joshqiptarë si dukuria e 
papërsëritshme e bashkëjetesës ndërfetare shqiptare. 

E papërsëritshmja ndërfetare e shqiptarëve shfaqet në 
respektin dhe pjesmarrjet në ceremonitë fetare të ndryshme 
të besimtarëve, në martesat e shumta të njerëzve me fe të 
ndryshme, në varrezat e përbashkëta, në vizitat e vendeve 
të shenjtë të njeri tjetrit, në bashkëpunimin e klerikëve të 
feve të ndryshme për çështje të përbashkëta mbarëshqiptare. 
Tregojnë se në të kaluarën e largët të para Luftës II Botërore, ka 
pasur edhe raste natyrisht të rrallë kur në mungesë të klerikut 
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musliman, shërbesat e varrimit janë bërë nga prifti i fshatit. 
Pas shembjes së komunizmit në Shqipëri dhe rivendosjes së 
lirisë fetare, besimtarët e feve të ndryshme e kanë ndihmuar 
njeri tjetrin në ringritjen e institucioneve të tyre fetarë. Një 
prej shembujve më të spikatur të bashkëjetesës ndërfetare të 
shqiptarëve është pjesmarrja e përvitëshme pa dallim fetar e 
besimtarëve në ceremonitë e 13 të martave të Kishës së Shna 
Ndout, pranë qytetit të Laçit. Faktet janë të pafundëm, prej së 
kaluarës dhe prej së sotmes.

Dukuritë e papërsëritëshme kanë edhe shpjegimin e tyre 
dhe, natyrisht, jo të padiskutueshëm. Duke u nisur nga fakti i 
ndërrimit të fesë të shumë shqiptarëve për shkak të pushtimin 
otoman, ka shumë njerëz dhe ndoshta edhe studjues të feve, 
të cilët e mendojnë këtë fakt si tregues i dobësisë së besimit 
fetar të shqiptarëve, i cili u nënshtrua kundrejt interesave 
pragmatiste jetësorë të ofruar nga pushtuesi otoman. Raste 
të tillë të besimtarëve të veçantë mund të ketë pasur, por kjo 
nuk ka ndodhur vetëm me shqiptarët. Prandaj, ky nuk mund 
të jetë shpjegim përderisa kemi të bëjmë me ndërrim masiv të 
fesë nga të krishterë në muslimanë ndër shqiptarët. 

Shpjegimi, ndoshta duhet kërkuar më thellë në psikikën 
e shqiptarëve. 

Para së gjithave, mund të thuhet se ndoshta shqiptarët 
kanë kuptuar në mënyrë spontane, apo intuitive për shkak 
të vetë historisë së tyre shumë të vjetër, se besimi në Zot 
është më i rëndësishëm sesa mënyra sesi njeriu i falet Atij, 
si musliman apo si i krishterë. Prandaj ata nuk kanë qenë 
asnjëherë fanatikë mendjembyllur. 



15

Një arësye tjetër mund të ishte se ndoshta shqiptarët kanë 
pasur një kuptim të thellë mbi jetën mbi Tokë dhe trashëgimin 
ndër breza të familjes si diçka më e rëndësishme sesa jeta 
e përtejme e pasvdekjes. Kjo e shpjegon jo vetëm pranimin 
e pragmatizmit të ofruar nga otomanët por edhe faktin e 
sotëm të bashkëjetesës ndërfetare. Dhe nuk duhet harruar se 
shqiptarët e kishin bërë luftën e tyre në emër të mbrojtjes së 
fesë së krishtere me heroin e tyre kombëtar, Gjergj Kastriotin, 
përgjatë 25 vjetëve. 

Më vonë, disa dhjetëvjeçarë përpara dhe pas vitit 1912 të 
shpalljes së pamvarësisë, kanë qenë interesat serbo-greke të 
grabitjes me luftë të tokave shqiptare ato çka i bënë shqiptarët 
të vlerësojnë më shumë të qenit shqiptar sesa fetë e tyre. 
Shprehja “Feja e shqiptarit është shqiptaria” e mishëron më 
së miri këtë fakt. Atyre që e kanë menduar, apo e mendojnë 
këtë ide-parim si shenjë e mungesës së besimit të shqiptarëve 
nuk njohin thellë as formimin shpirtëror të shqiptarëve, as 
historinë e tyre. Prirja e sotme botërore e rritjes së numrit 
të njerëzve që janë agnostikë ndaj fesë, ndoshta tregon sesa 
intuitivisht të mençur kanë qenë shqiptarët, shumë kohë më 
përpara.           

Në ditët e sotme, për shqiptarët ka rëndësi jo vetëm 
përmendja e tejshpeshtë e bashkëjetës ndërfetare shqiptare, jo 
vetëm vlerësimi dhe respekti ndaj saj si ndaj një monumenti të 
gurtë, por edhe përpjekjet për zhvillimin e saj të përhershëm. 
Hapësirat e kësaj bashkëjetese për t’u zhvilluar dhe përsosur 
janë të pamatëshme. 
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feja  dHe SHkoLLa

aLbert rakipi

“Feja është opium për popullin”. Çdo mësim për fenë në 
shkollën shqiptare të komunizmit nisej nga kjo “maksimë” 
e pretenduar si një princip themelor  i Marksit dhe i teorisë 
marksiste për fenë. Në fakt, “Feja – opium për popullin”, 
një fjali e nxjerrë nga konteksti i diskursit të Marksit dhe që 
nuk përkon në mënyrë të domosdoshme me mendimin teorik 
të tij për besimin fetar, është një nga rastet e rëndomta të 
thjeshtëzimit, në mos të keqinterpretimit dhe deri vulgarizimit 
të teorisë marksiste, siç janë shumë nga interpretimet leniniste 
të kësaj teorie.

Me këtë princip “marksist” regjimi bolshevik në Shqipëri 
i ndërtoi të gjitha “mësimet” mbi fenë në shkollën shqiptare 
përfshirë universitetin dhe dënoi me vdekje idenë e besimit. 
Duke e ndaluar me ligj lirinë e besimit dhe duke e shpallur 
fenë një herezi, komunistët ishin të bindur se në fakt po 
eliminonin një qendër të natyrshme pushteti mbi njerëzit 
që mund të konkurronte pushtetin e tyre. Shqipëria u shpall 
vendi i parë ateist në botë.

Dhe përveçse “opium për popullin,” në themel të variantit 
shqiptar të revolucionit kulturor, institucionet fetare kisha, 
xhamia dhe pothuajse çdo objekt tjetër u shkatërrua edhe 
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fizikisht. Në tekstet e historisë në të gjitha ciklet e arsimit 
shqiptar mbizotëronte “roli reaksionar dhe obskurantist” i 
fesë dhe i klerit shqiptar. Shkolla shqiptare nën komunizëm 
mbeti laike, por jo neutrale ku të gjitha llojet e kurrikulave 
ishin një agresion kundër idesë së besimit, lirisë së besimit 
dhe institucioneve fetare.

Në shkollë, regjimi përveçse imponoi mësime për “rolin 
reaksionar të fesë”, shkoi madje më tej, duke fajësuar fenë 
për prapambetjen dhe varfërinë, deri duke e shpallur fenë, 
institucionet fetare dhe klerikët shqiptarë si “armiq të lirisë 
së Atdheut dhe sovranitetit të vendit”. Kjo dogmë bolshevike 
në shkollë frymëzonte praktikisht arrestime, burgosje dhe 
internime të klerikëve. Besimi u shpall i paligjshëm dhe 
çdokush përndiqej nëse guxonte të praktikonte fenë qoftë 
edhe në hapësirën e vet private.

Të paktën tre brezave iu ndalua besimi fetar nën 
komunizëm dhe të paktën dy breza u rritën pa menduar dhe 
pa shkuar një ditë në kishë apo xhami. Se sa e ka ndihmuar 
indoktrinimin bolshevik, bjerrjen e vlerave të shoqërisë 
shqiptare “lufta pa kompromis” kundër fesë, ku shkolla 
shqiptare ka luajtur një rol jo të vogël, për këtë ka një evidencë 
të qartë dhe të plotë.

Tani, njëzet e pesë vjet pas rënies së komunizmit, feja 
do të “rikthehet” në shkollë, në një mjedis krejt të ri politik 
dhe social dhe për arsye krejtësisht të pangjashme me ato kur 
komunistët “mësimet” mbi fenë në shkollë i shndërruan në 
gjyqe publike demaskuese kundër besimit fetar, institucioneve 
fetare dhe klerikëve. Sipas qeverisë, rikthimi i fesë në shkollë 
“nuk do të cenojë laicitetin e shkollës”, por “do të pajisë të 
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rinjtë qysh në shkollë me disa njohuri bazë për të kultivuar 
respektin për besimin e tjetrit dhe për të mos rënë pre e rrjeteve 
të propagandës ekstremiste në emër të një feje kundër një feje 
tjetër”.

Me riardhjen e fesë në shkollë, qeveria duket se po 
i ngarkon një mision kësaj të fundit. Angazhimi i shkollës 
po kërkohet në një kohë kur fenomeni i ekstremizmit të 
dhunshëm fetar, të radikalizmit islamik është prezent në 
Shqipëri, një vend që historikisht është shquar për një traditë 
islame shumë të moderuar dhe mbi të gjitha historikisht për 
një bashkëjetesë dhe harmoni unike e të pangjashme me të tre 
besimet fetare.

Propozimi i qeverisë për të angazhuar shkollën me 
“mësime për fenë” në mënyrë që “nxënësit apo studentët të 
mos bien pre e rrjeteve të propagandës ekstremiste të një feje 
kundër një feje tjetër” duket se është nxitur nga fakti që të 
paktën 100 shqiptarë myslimanë i janë bashkuar ushtrisë së 
Shtetit Islamik.

Por përveç “ushtrisë” prej 100 muxhahedinësh që 
kanë shkuar të luftojnë për Shtetin Islamik, janë edhe një 
grup i vogël besimtarësh myslimanë në Tiranë, të cilët me 
predikimet dhe veprimet e tyre kanë sjellë tezën e islamit 
politik në Shqipëri. Ajo që mund të thuhet pa frikë është se 
Shqipëria nuk është e imunizuar nga “ideologjia e islamit 
politik” dhe nga fenomeni global i ekstremizmit të dhunshëm 
fetar, radikalizmit islamik.

Shoqëria shqiptare nuk është një shoqëri religjioze dhe 
historikisht ideologjia fetare nuk ka shërbyer për të mobilizuar 
politikisht shoqërinë. Në asnjë rast në asnjë periudhë historike, 
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pavarësisht nga natyra e regjimit, ideologjia fetare nuk ka 
shërbyer si ideologji organizuese për organizimin e shtetit, 
dhe aq më pak të shoqërisë e të kombit.

Por megjithëkëtë, një rrezik real ekziston: Ekstremizmi 
i dhunshëm fetar/radikalizmi islamik mund të përbëjë një 
kërcënim serioz për sigurinë kombëtare të vendit. Pikësëpari 
duke vënë në rrezik bashkëjetesën fetare. Por nuk është vetëm 
teza e islamit politik dhe radikalizmi islamik, me xhihadistët 
që kanë shkuar të ndërtojnë Shtetin Islamik në Siri dhe Irak.

Edhe mënyra dhe sidomos aksionet që së pari qeveria 
dhe institucionet shtetërore propozojnë kundër fenomenit 
të radikalizmit ekstrem fetar mund të prodhojnë të njëjtin 
efekt: të dëmtojnë bashkëjetesën fetare dhe harmoninë që 
ekziston. Ardhja e fesë në shkollë, qoftë edhe në mënyrën 
se si e propozon qeveria, është një ide e gabuar, nëse jo e 
rrezikshme.

Propozimi i qeverisë për të cilin e pakta mund të thuhet 
se është konfuz për “mësime mbi fenë” në shkollë, sipas 
vetë qeverisë, do të neutralizojë “propagandën e rrjeteve të 
propagandës ekstremiste të një feje kundër një feje tjetër”. Në 
fakt, kështu e kanë kuptuar edhe nxënësit e shkollave idenë 
dhe synimet që qeveria kërkon të arrijë përmes “mësimeve 
mbi fenë” në shkollë.

“Ne duhet të informohemi për fenë në mënyrë që të mos 
vijnë terroristët dhe të na dërgojnë në Siri”, ishte deklarata 
e një nxënësi të shkollës nëntëvjeçare në Tiranë, ndërsa një 
bashkëmoshatare e këtij tha përpara kamerave se ne duhet 
të mësojmë mësimet mbi fenë sepse “ne në Shqipëri kemi 
harmoni fetare”.
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Asnjëri prej të dyve nuk kupton çfarë është harmonia 
fetare, dhe pse disa shqiptarë i janë bashkuar ushtrisë së 
xhihadistëve dhe “mësimet mbi fenë” që qeveria propozon 
duhet t’ua shpjegojnë këto, si dhe pyetjeve të tjera, si për 
shembull, përse vetëm myslimanët u bashkohen xhihadistëve 
dhe kjo nuk ndodh me katolikët dhe ortodoksët. Supozoni 
që këto dhe pyetje të ngjashme mund të shtrohen e të marrin 
përgjigje në një klasë të përbërë nga nxënës nga të tre besimet 
fetare.

Po a është shkolla, apo mungesa e “mësimeve mbi fenë” 
origjina, apo qoftë edhe njëri prej shkaqeve të radikalizmit 
ekstrem islamik në Shqipëri që shfaqet me kërkesa për 
“vendosjen e sheriatit” në vend të Kushtetutës, dhe që ka 
“frymëzuar” disa dhjetëra të tjerë të shkojnë të luftojnë për 
të ndërtuar Shtetin Islamik? Sipas studimeve, “Xhihadistët 
shqiptarë vijnë nga zonat më të varfra, më të prapambetura, 
ku mungon shteti me shërbimet e tij bazë.

Në vend të “mësimeve mbi fenë” dhe risjelljen e fesë në 
shkollë do të kishte qenë mjaft ndihmuese që shteti të rikthehej 
në këto zona të varfra ku mungojnë jo vetëm shërbimet bazë 
që një shtet supozohet të ofrojë për qytetarët, por mungon 
edhe shpresa.

Nuk janë vetëm varfëria, mungesa e shtetit, mungesa e 
shpresës të vetmit faktorë që mund të shpjegojnë radikalizimin 
e disa dhjetëra shqiptarëve dhe bashkimit të tyre me ushtrinë 
e Shtetit Islamik. Procesi i rekrutimit dhe indoktrinimit nuk 
mbështetet vetëm në deformimin e doktrinës fetare, por 
ka një evidencë të fenomenit të mercenarizmit në rastin e 
rekrutimeve të radikalëve.
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Besoj se është e qartë se me “mësimet mbi xhihadistët, 
përfshirë edhe ata nga Shqipëria” nuk mund të luftohet as 
kriminalizimi i besimit fetar, as fenomeni i mercenarizmit. 
Në vend të propozimit për “mësime mbi fenë në shkollë” 
apo krijimin e një qendre rajonale kundër ekstremizmit, 
administrata duhej të kishte propozuar programe, sidomos për 
të rinjtë, të cilët të mbetur pa asnjë alternativë, asnjë mundësi 
punësimi, lehtësisht bien pre “e rrjeteve të propagandës 
ekstremiste”.

Sipas një zyrtari të lartë të Komitetit të kulteve, një numër i 
madh xhamish janë jashtë kontrollit të komunitetit mysliman. 
Rëndom mund të shikosh se jo pak xhami janë ndërtuar dhe 
vijojnë të ndërtohen edhe atje ku s’ka banorë dhe nëse ka 
banorë, këta nuk janë myslimanë. Nëse flasim për një rol që 
shkolla mund të luajë, ky rol nuk mund të jetë risjellja e fesë 
në shkollë, por një investim që mund të kishte qenë strategjik 
në arsimimin dhe përgatitjen e klerikëve shqiptarë.

Tanimë ka një evidencë se islami i moderuar shqiptar 
është deformuar herë-herë nga fakti se pothuajse një gjeneratë 
klerikësh të rinj janë arsimuar në universitete teologjike të 
Lindjes së Mesme dhe bashkë me një “islam të ri” kanë sjellë 
edhe një kulturë tjetër të kuptimit dhe praktikimit të besimit 
islam.

Nën petkun e ndihmave dhe programeve humanitare një 
numër organizatash dhe fondacionesh fetare kanë mundur të 
përhapin idetë e tyre, për të cilat e pakta që mund të thuhet është 
se nuk përputhen me traditën islame shqiptare. Ringjalljes së 
Shqipërisë religjioze, aq sa është shoqëria shqiptare religjioze 
në këta 25 vjet, i ka munguar dhe vijon t’i mungojë ndihma e 
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shtetit kur është fjala të paktën në rindërtimin e institucioneve 
fetare.

Regjimi komunist i shpronësoi deri në ekstrem kishën 
dhe xhaminë shqiptare dhe ende sot nuk ka një vullnet të 
shtetit për t’i rikthyer pronat e sekuestruara. Në jo pak raste 
rindërtimi i institucioneve fetare në Shqipëri, në mënyrë 
të veçantë të besimit islam, ka ndodhur me mbështetjen 
financiare të institucioneve fetare apo shteteve të tjera, por 
kjo ka pasur një çmim për t’u paguar: influencë mbi besimin 
islam shqiptar dhe herë- herë deformimin e traditës shqiptare 
të islamit.

Me kthimin e mësimeve për fenë, shkolla do të mbetet 
laike, por sigurisht ajo nuk do të jetë neutrale. Rezultatet e 
eksperimentit nën komunizëm dihen. Me eksperimentin që 
propozohet, ato që mund të ndodhin janë të paparashikueshme. 
Rikthimi i fesë në shkollë është një ide e padobishme, e 
gabuar dhe ndoshta e rrezikshme.
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atë joSif papamiHaLi - prifti që 
e dënuan pa aSnjë faj dHe e mbytën

në LLucën e kënetëS Së maLiqit

dr. mireLa Sinani

Josif Papamihali  ishte një prift katolik i ritit Bizantin. Si 
prift unit bën pjesë në linjën e kishës katolike, por jo i lidhur 
drejtpërdrejt me Vatikanin. Kisha unite drejtohet nga episkopi 
katolik shqiptar me qendër në Durrës.

Ka lindur më 23 shtator 1912 në Elbasan dhe ishte me 
shtetësi e kombësi shqiptare.

Arsimin fillor e kreu në vendlindje, kurse më pas, duke 
dashur t’i përkushtohet fesë, shkoi në Itali në një gjimnaz fetar 
pranë Romës të quajtur “Grotta Ferrata” për të marrë mësime 
për prift. Ky gjimnaz ishte shkolla ku nisnin përgatitjen si 
klerikë gjithë priftërinjtë që shërbenin në zonat e banuara prej 
arbëreshëve domethënë në të gjitha krahinat jugore të Italisë 
e deri në Siçili të cilët i përkisnin kishës katolike, por me rite 
bizantine. 

Pas gjimnazit iu akordua një bursë për të kryer studime 
filosofiko-teologjike në Kolegjin Pontifik Grek të Shën 
Athanasit në Romë të cilin e mbaroi në 1935. Prej kolegjit ai 
shkoi për 6 muaj në Lungro të Kalabrisë ku ndenji me italo-
shqiptarët e atjeshëm dhe aty u vesh prift. 
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Pasi u vesh prift, u kthye në Atdhe, në Elbasan dhe filloi 
si ndihmës i Atë Pjetër Skarpelit të ushtronte detyrën e tij si 
prift katolik i ritit bizantin. 

Për 10 vite deri në ’46 atë Josifi kreu shërbesat e tij në 
disa qytete: nga Elbasani shkoi në Korçë nën drejtimin e Patër 
Brunetit, më pas në Berat, në Lushnje, në Pogradec deri në 
vitin 1946, kur sërish u kthye në Korçë me detyrë për 2 vite. 

Por pa kaluar krejtësisht viti ’46, më 31 tetor 1946, ai u 
arrestua prej seksionit të sigurimit të shtetit në Korçë: Ishte 
në moshë shumë të re- 34 vjeç dhe njihej për jetën tepër të 
vobektë që bënte.

Po cila ishte arsyeja e arrestimit të atë Josifit?
Duhet të kujtojmë kushtet e Shqipërisë në mbarim të 

luftës. Problemi kryesor i komunistëve ishte konsolidimi 
i pushtetit që kishin arritur duke siguruar rolin drejtues në 
frontin antifashist.

Ky pushtet duhej ligjëruar përmes votës së popullit. 
Përpara ishin zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945 për Asamblenë 
Kushtetuese. Zgjedhjet ishin “guri i provës”: Forca politike 
që merrte shumicën e votave dhe fitonte do të përcaktonte 
formën e shtetit dhe qeverisjen.   

Komunistët kishin frikë nga autoriteti i madh që 
gëzonin priftërinjtë dhe druheshin se ata, përmes ndikimit te 
besimtarët, mund të krijonin thyerje të fuqishme shoqërore, 
që të rrezikonte fitoren në zgjedhjet e 2 dhjetorit.  

Nga ana tjetër, i trembeshin edhe krijimit të çdo organizate 
politike (parti) që mund të shfaqej si forcë politike rivale për 
pushtet. Synimi i tyre ishte të mos lejonin krijimin e asnjë 
force tjetër politike dhe të mos zhvilloheshin zgjedhje të lira. 
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Procesi zgjedhor nevojitej formalisht, si mjet për të justifikuar 
dhe legalizuar pushtetin. Shkurt, duhej shpallur dhe duhej 
bërë. Komunistët programuan goditjen e klerikëve si rivalë 
të fuqishëm me autoritetin e tyre në popull.  Edhe atë Josif 
Papamihali nuk mundi t’i shpëtonte goditjes si pjesë e klerit.

Në 31 tetor 1946, At Josif Papamihali u arrestua me 
akuzën se:  

Me ardhjen e fashizmit italian në Shqipëri ka manifestuar 
dhe ka simpatizuar okupatorin dhe ka qenë i lidhur ngushtë 
me priftërinj si Patër Bruneti, etj. Mbas çlirimit ka vijuar 
politikën e reaksionare të Vatikanit. Ka bërë takime me 
elementë reaksionarë dhe ka biseduar kundër pushtetit 
popullor si dhe ka zhvilluar mbledhje me krerët katolikë 
për të sabotuar zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945 me qëllim që të 
krijonin partinë demokristiane në Shqipëri, etj. 

E gjithë akuza e fryrë ishte fallco, por kishte vetëm një 
fakt që u bë strumbullari për të thurrur gjithë akuzën- një 
mbledhje e zhvilluar në Tiranë nga disa priftërinj katolikë.

Siç dëshmon vetë atë Josifi, në tetor 1945, në Tiranë, 
bëhet një mbledhje e disa priftërinjve, gjithsej 9 vetë, mes të 
cilëve Patër Mëshkalla, Patër Gjadri, Patër Tërshani, Patër 
Krama, Dom Shtjefën Kurti, famullitar i Tiranës, atë Josifi, 
dy priftërinj françeskanë,etj., lidhur me problemin nëse do të 
shkonin në votime apo jo. 

Që njerëzit të mblidhen të bisedojnë këtu s’ka asgjë të 
paligjshme edhe që të diskutojnë  do votojnë apo jo, përsëri 
s’ka asgjë të paligjshme. Deri këtu akuza bie.

At Josifi gjatë hetimit si i pandehur  lidhur me mbledhjen 
e tetorit 1945, deklaron se Dom Shtjefën Kurti, famullitar 
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i Tiranës kishte thënë që ai mendonte që duhet të votonin, 
meqë prej një viti komunistët po qeverisnin vendin dhe kjo 
qeveri mund të quhej legale.                                                         

Pastaj në mbledhje u diskutua që për shkak të situatës 
kritike që ishte krijuar për kishën, më mirë ishte të votonin 
për Frontin, megjithëse në krye kishte komunistët. Këtu 
kishte patur debate “A duhej të votonin për Frontin, apo jo?”.

Një nga patërit kishte thënë se qeveria quhej legale, kur 
merrte votat e popullit dhe sa kohë që nuk i kishte marrë 
votat e popullit nuk ishte legale, por është ilegale, prandaj i 
duheshin këto vota për t’u legalizuar. Meqë çështja ishte ende 
në pritje se populli akoma nuk e kishte dhënë votën, ishte 
mirë që ne si kler të abstenonim. 

Në mbledhje u diskutua edhe çështja “A lejohet që ne 
fetarët t’i japim votat për njerëzit e Frontit që janë afetarë 
domethënë a e lejon morali fetar një bashkëpunim me persona 
afetarë?”

Të gjitha këto janë diskutime mëse normale dhe s’ka 
asgjë të paligjshme.

Në këto debate dikush u shpreh që duhej abstenim; një 
tjetër ishte kundër, pra, nuk duhej të votohej fare ose nëse 
shkohej, të votohej kundër Frontit, pasi njerëzit e Frontit 
ishin komunistë; dy nga patërit- Mëshkalla dhe Tërshani, u 
bashkuan me pikëpamjen që s’duhej të votohej fare thjesht 
për shkaqe fetare, madje kjo çështje t’u parashtrohej eprorëve 
dhe të pritej si të  udhëzonin ata;

Atë Josifi deklaron se në bisedë e sipër u hap edhe 
çështja për një parti katolike, sikur të kishim dhe ne një parti 
demokristiane si në Itali, a do ta pranonte qeveria këtë? Ai 
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pohon se ishin të mendimit se qeveria s’do e pranonte një 
gjë të tillë. Pastaj ai pohon se ngarkuan Dom Shtjefën Kurtin 
meqë ai ishte famullitar i Tiranës dhe ishte pranë Durrësit 
e jo se ishte ndonjë kryetar, të shkonte te episkopi, t’ia 
parashtronte të gjitha këto. 

Atë Josifi deklaron se i kërkoi Dom Shtjefën Kurtit që për 
çdo gjë të re ta njoftonin edhe atë në Elbasan që nëse çështja 
për një parti njihej nga qeveria, edhe ai të ndihmonte për të 
gjetur elementë për partinë demokristiane. Nëse bëhej kjo u 
diskutua që të nxirrnim deputetin tonë prej klerit katolik ose 
prej personave katolikë.

Kjo mbledhje ishte ngjarja e konsideruar si përpjekje për 
të krijuar partinë demokristiane në Shqipëri, që edhe të ish e 
tillë nuk përbënte asgjë të paligjshme.

Në fund të tetorit 1946, plot një vit pas kësaj mbledhjeje, 
atë e arrestuan.  Edhe ky moment dëshmon fallsitetin e akuzës. 
Nëse do të kishte qenë person i përfshirë në aktivitete kundër 
qeverisë do ta kishin arrestuar menjëherë përpara zgjedhjeve 
e jo një vit më pas. 

Pas arrestimit, ai kaloi një kohë të gjatë në hetim e gjatë 
hetimit iu nënshtrua edhe torturave. 

Në raportin përfundimtar të hetimit në kundërshtim me 
deponimet e të pandehurit thuhet se “Megjithëse ai u rrëshket 
pyetjeve del se kjo parti (demokristiane) do të subvencionohej 
nga Vatikani”, gjë që nuk ishte aspak e fshehtë, sepse në Itali 
ashtu funksiononte dhe s’varej prej këtyre priftërinjve. Nga 
ana tjetër quhej akt armiqësor edhe të diskutohej se si “do të” 
financohej, pra projekti hipotetik “nëse e lejonte qeveria, si 
do të...”
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Në raportin përfundimtar ka edhe akuza qesharake si 
kjo: “…I lartpërmenduri ka patur takime me U.N.R.A.-n të 
cilëve u ka dhënë informata në dëm të indipendencës sonë.” 
Çfarë lloj informatash mund të mblidhte një prift të tilla që të 
cënonin pavarësinë?

Akuza vijon përsëri qesharake: “U është ankuar 
pse qeveria shqiptare nuk i le ata të organizojnë partinë 
demokristiane” dhe ky ankim qenkësh krim!

Edhe një tjetër aspekt i akuzës ku shprehja e opinioneve 
ndalohet, ca më tepër kur ato janë opinione të shprehura në 
jetën private ( jo në sferë publike-medie, mbledhje popullore) 
“At Josifi ka vizituar shtëpinë e Lec Tusha, i arratisur në verën 
e vitit 1946 në Greqi dhe bashkë kritikonin pushtetin tonë 
në politikën ekonomike dhe në atë administrative. Aleancën 
tonë me Jugosllavinë nuk e quanin të drejtë, pasi ky ishte 
shtet fukara dhe ne s’kishim përfitim ekonomik, kurse Anglia 
dhe Amerika janë shtete të pasura dhe do na ndihmonin”.

Në pretencën e Gjykatës ushtarake thuhej: “Vetë At Josifi 
përpara trupit gjykues mbrojti Vatikanin duke mos i dënuar 
veprimet e tij, mbrojti Patër Antonin dhe klerikët e tjerë të 
dënuar duke dhënë opinion të ndryshëm në lidhje me punën 
e tyre.” Pra, dënohet pse “nuk i dënoi veprimet...” dhe sepse 
“dha opinion të ndryshëm...”

Pretenca vijon: “…ka punuar mjaft për reaksionin, ka 
inkurajuar elementët reaksionarë dhe ka bërë që disa të pa 
ditur dhe fanatikë ta humbasin toruan për një kohë.”

Gjykata Ushtarake e Korçës, në fund të procesit gjyqësor, 
në datën 6 gusht 1947, e shpalli fajtor  “Armik i Popullit 
Shqiptar dhe i Pushtetit Demokratik” dhe vendosi dënimin 
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e At Josif Papamihalit me 5 vjet privim lirie dhe punë të 
detyruar për aq kohë dhe me humbje të së drejtës politike e 
civile në kohën e ndëshkimit. 

Edhe Gjykata e Lartë Ushtarake, më datën 3 tetor 1947, 
pavarësisht ankimimit nga ana e vetë At Josif Papamihalit, 
i cili kërkoi zbritjen e dënimit në minimumin e parashikuar 
prej ligjit, la në fuqi vendimin e Gjykatës Ushtarake në Korçë. 

E çuan për të punuar në kënetën e Maliqit. Në pranverë 
të vitit ’47 aty  ishte ndërtuar një kamp i punës së detyruar 
për të burgosurit – kampi i Vloçishtit  me 2500 të burgosur 
politikë: avokatë, profesorë të shkollave të mesme, mjekë, 
studentë, ish-oficerë me grada, tregtarë të pasur, klerikë të të 
gjitha besimeve. Kampi mori emrin kampi  vdekjes.

Megjithëse shtrihej në mes të kënetës, kampi rrethohej 
me 5 rreshta telash me gjemba dhe ndriçohej me drita të 
fuqishme, që të diktohej çdo tentativë arratisjeje. Të burgosurit 
flinin në krevate me tre kate, pa mbulesa, kishin vetëm me një 
palë veshmbathje.  Ushqimi ishte për ta shkatërruar trupin e 
njeriut. Për mëngjes në vend të çajit kishin ujë të ngrohtë pa 
sheqer; Në drekë 500 gr. bukë misër ose thekër, supë ujë me 
makarona, fasule ose kunguj.

Zgjimi bëhej në 3:30, në orën 6:00 niste puna në kanal 
dhe në orën 20:00 kthimi në kamp.

Bëhej apel kur niseshin dhe kur ktheheshin. Ecnin të 
lidhur me zinxhirë dhe punonin gjithë kohës në ujin që arrinte 
gjer në gju. Në zona të ndryshme uji arrinte gjer në mes ose 
në gjoks. Sulmoheshin nga shushunjat. Kush kishte ndonjë 
cigare i largonte me të, të tjerë fërkonin trupin me sapun të 
shpëtonin ndonjë orë. 
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Torturë puna me lopatë për të hapur kanal, po balta 
nuk shqitej as nga lopata, torturë ecja nëpër llucë ku mezi 
ngriheshin këmbët, torturë uji e shushunjat, ushqimi. Kur 
ktheheshin shikonin mos shkulnin ndonjë panxhar ta hanin 
ashtu siç qe, gjithë baltë, sa për të shtyrë urinë.

Të mbijetuar të këtij kampi tregojnë se edhe atë Josif 
Papamihali që ishte tërë ai trup, u drobit nga lodhja dhe të 
pangrënët. Njëherë u ul të shkulte një panxhar për ta ngrënë, 
por s’e nxori dot. E panë rojet dhe iu lëshuan sipër me goditje 
dhe ai ra në mes të llucës e s’u çua më. Mbeti në llucë e i 
shkonin bagëtia sipër. Dhe ishte i dënuar vetëm me 5 vite 
heqje lirie e punë të dëtyruar!

Kështu e mbytën të gjallë në ujërat dhe llucën e kënetës 
në 26 tetor 1948. Trupi  tij humbi nëpër llucë. 

Atë Josif Papamihali së bashku me 37 priftërinj katolikë 
janë shpallur nga Papa “Martirë të Kishës Katolike” më 5 
Nëntor 2016.
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SHteti dHe feja ne SHqiperi

Msc. Gent Sinani

Sipas historianëve përhapja e besimit të krishterë në Shqipëri 
daton që në shek. I pas Krishtit. Shtrirja e kësaj feje ka 
diktuar edhe marrëdhënien e këtyre bashkësive me autoritetin 
shtetëror. Në mungesë të studimeve të kësaj natyre mund ta 
shohim kërë marrëdhënie në disa prej kodeve që na kanë 
mbritur deri tek ne. Kuptohet më të rëndësishëm janë “Kanuni 
i Skënderbeut” dhe “Kanuni i Lek Dukagjinit”.

“Kanuni i Skënderbeut”, mbledhur dhe kodifikuar nga 
imzot Frano Ilia, arqipeshkv metropolit i Shkodrës”, ka një 
kapitull kushtuar kishës, kapitulli VII. Të mos harrojmë se ky 
kod është hartuar nga një popull i lirë dhe nuk është imponuar 
nga ndonjë pushtet politik apo fuqi e jashtme. Ajo që e lartëson 
këtë kanun dhe mbledhësin e tij është toleranca dhe pranimi 
i tjetrit, në rastin tonë të myslimanëve dhe një prej çasteve 
më interesant është referimi ndaj muslimanëve kur flitet për 
mikun. Pasi kanuni përshkruan rregullat dhe procedurat rreth 
rolit të të zotit të shtëpisë dhe mikut, ku thekson se fetari 
rri kurdoherë në krye të vendit, në rastin e dy fetarëve me 
besime të ndryshme kanuni saktëson: “Dy fetar besimesh të 
ndryshme psh. meshtar e hoxhë, në shtëpi të nji të krishteri 
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në krye rrin Hoxha, në shtëpi të nji muhamedani në krye të 
vendit rrin meshtari, pa u shikue këtu as mosha as largësia”.1

“Kanuni i Lek Dukagjinit”, së bashku me atë të 
Skënderbeut, të Knunit të Lekë Dukagjinit në variantin e 
Mirditës, apo dhe Kanunin e Labërisë dhe të tjerë që mund 
dhe duhet të dalin në dritë, jo thjesht për kuriozitet shkencor, 
por më shumë për njohjen e vetes sonë, janë ilustrim i asaj që 
shkruante Gjergj Fishta me rastin e botimit të Kanunit të Lekë 
Dukagjinit që sipas tij “i bahet komit nji shërbim i dobishëm, 
mbasi për çdo nji Shtet qi thotë se do me jetue e me u zhvillue 
mbas parimeve të arsyes e të hullis së gjytetnis së vërtetë, 
ligjet gojdhanse e qi përmblidhen në kanunin doketar të komit, 
kan nji randsi të madhe fort në vetvedi: e se prandej duhen 
pasë para sysh prej gjith njatyre qi presin e zbatojnë ligjet 
e Shtetit. Të bashkuemt e shum njerzve nuk mund të quhet 
shoqni, po s’patën të gjith nji qëllim të përbashkët. Qëllimi i 
përbashkët paracakton natyrën ase esencen e shoqnis civile të 
Shtetit”.2 Nuk mund të mos vemë re në këto fjalë të Fishtës 
jehonën e filozofisë të së drejtës së Hegelit, sipas të cilit nuk 
mund të ndërtohet një komunitet politik, pa krijuar më parë 
një komunitet moral. Fjalë që të bëjnë me turp për kaosin në 
unin tonë aktual shoqëror, në qoftë se do të shpreheshim me 
fjalët e Niçes.

Marrëdhënia mes pushtetit laik në Shqipëri dhe besimeve 
fetare do të vazhdojë të zhvillohet dhe të ruajë trajtat e 

1 KANUNI i Skanderbegut; Botim i Arqipeshkëvisë së Shkodrës, Shkodër, 
1993 f. 53.
2 Parathënie, e Fishtës, Shtjefën Gjeçovi, “Kanuni i Lek Dukagjinit”, 
Albinform, 1993, f. IX.
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harmonisë edhe në periudhat e konsolidimit të shtetit modern. 
Për këtë çështje, një kontribut të madh e gjejmë në veprën 
e profesorit Italian Giovani Cimbalo, profesor i të drejtës 
kanonike në Universitetin e Bolonjës, në punimin “Pluralizmi 
i besimit dhe komunitetet fetare në Shqipëri”, botuar nga 
shtëpia botuese “Naimi” në vitin 2013. Duke e njohur në detaje 
këtë evolucion juridik gjatë krijimit të shtetit modern shqiptar, 
autori, që në parathënien e punimit thekson: “Nga shqyrtimi 
i historisë kushtetuese, del se, që në zanafillë të shtetit të vet, 
Shqipëria moderne ka ndër parimet e saj themelore ndarjen 
mes shtetit dhe fesë, laicitetin e institucioneve, e kryesisht, 
pluralizmin fetar, i parë si formant i rëndësishëm i sistemit 
ligjor, një prej përbërësve themelorë për ndërtimin e unitetit 
kombëtar, si vlerë e epërme për vendin. Ky qëndrim bëri të 
mundur që i vetmi shtet në Europë me shumicë myslimane, 
të përpunojë një trajtë dhe vizion pluralist për islamin dhe të 
kapërxejë pengesat për proselitizëm të besimeve të tjera jo 
islame, edhe pse ky i fundit ka epërsi shifrash”.3

Gjatë periudhës së monarkisë së Zogut, pa u ndalur në 
përpjekjet për njohjen e autoqefalisë së kishës orthodokse 
dhe konfliktet me klerin katolik për çështjen e shkollave 
dhe të martesës, brenda kufijve të këtij punimi, vlen të 
përmendet dekreti mbi formimin e komuniteteve fetare më 9 
Korrik 1929. Në fakt, që në Statutin themeltar të Mbretërisë 
Shqiptare ishte sanksionuar se “Art. 5. Shteti Shqiptar nuk 
ka fe zyrtare.Të gjitha fetë e besimet janë të nderuëme dhe 
liria e ushtrimit dhe e praktikimit të jashtme të tyne asht e 

3 Giovanni Cimbalo, “Pluralizmi i besimit dhe komunitetet fetare në 
Shqipëri”, Naimi, Tiranë, 2013, f. 9.
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siguruëme. Feja nuk mund të formojë pengime juridike me 
asnji mënyrë.  Fetë dhe besimet kursesi nuk mund të përdoren 
për qëllime politike”.   

Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, regjimi 
i ri komunist u kujdes të ruante fasadën e një regjimi 
demokratik. Kështu, nga Mbledhja e Beratit, në vitin 
1944, u miratua “Deklarata e të drejtave të qytetarëve”, ku 
garantohej mbrojtja e lirisë, të drejta të përgjithshme, liria e 
besimit dhe e ndërgjegjes dhe u njohën të drejta të barabarta 
të gjitha besimeve fetare. Madje njohu dhe pronën private 
dhe sigurinë vetjake të qytetarëve. Kushtetuta e vitit 1946 i 
kushtoi një kapitull, kapitulii XIII, të drejtave dhe detyrimeve 
të qytetarëve, ku u garantohej liria dhe barazia fetare dhe 
sanksiononte ndarjen e shtetit nga feja dhe shteti mund t’i 
mbështeste ekonomikisht besimet fetare. Pas kësaj fillon një 
fazë e re marrëdhëniesh ndërmjet autoriteteve politike dhe 
komuniteteve fetare që zgjati deri në vitin 1976. Gjatë kësaj 
periudhe, qeveria vuri nën varësinë e plotë të shtetit socialist 
komunitetet fetare, të cilat u ndoqën dhe u persekutuan deri 
në azgjësimin e plotë të tyre.

Mbas rënies së regjimit komunist filloi rilindja e besimit, 
ndërgjegjes dhe pluralizmit fetar. Kushtetuta e re u përgjigjet 
kritereve të vendosura nga Këshilli i Europës. Me interes për 
reflektim është edhe diskutimi teorik ndërmjet modeleve dhe 
eksperiencës. Kjo është një çështje me rëndësi ekzistenciale 
për paqen sociale, sidomos në një rajon si Ballkani ku 
konfliktet etnike dhe ato fetare kanë qenë pasuar me tragjedi 
të rënda. Ne, shqiptarët kemi një ves që edhe kur bëhemi 
të vlefshëm, nuk e çmojmë veten sa duhet. Prandaj ndodh 
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“procesi i fabrikimit të modeleve institucionale dhe juridike 
dhe rrezikun e transplatimeve të kota dhe të dëmshme të 
përvojave të disave mbi ca të tjerë, është me vend të shtrojmë 
pyetjen nëse modeli shqiptar për marrëdhëniet mes shtetit dhe 
komuniteteve fetare, mund të jetë një rast i mirë reflektimi 
dhe përsiatje për ata që duan t’u japin zgjidhje paqësisht 
konflikteve ndërfetare mes grupeve të ndryshme e sidomos 
kur përplasjet fetare shoqërohen edhe me konflikte etnike”.4

Zgjidhja më e mirë për profesor Cimbalo është një model 
pluralizmi fetar, ku çdo komuniteti i jepet mundësia për t’u 
organizuar rreth parimeve të veta, duke pranuar pluralizmin 
fetar si një prej modeleve të sistemit juridik, i cili duhet ngritur 
në përputhje me historinë dhe traditat fetare të këtyre popujve. 
Sipas tij, kjo ka “gjetur shprehje në Shqipëri, ku modeli i 
marrëdhënieve, i bazuar në negociatat mes shtetit dhe secilit 
grup fetar, ka për rezultat bashkjetesën në diversitet, ç’ka 
ushqehet nga parimet e laicitetit, të ndarjes dhe të pluralizmit. 
Një prej arsyeve që ka bërë të mundur këtë, është struktura 
e islamit shqiptar, natyra e tij pluraliste dhe respekti ndaj 
degëzimeve fetare në brendësi, por dhe jashtë tij”.5

Tashmë, detyra më madhore e shoqërisë dhe në veçanti 
e komuniteteve fetare është lartësimi shpirtëror i shqiptarëve 
pas natës totalitare, pasi shpirti i njeriut nuk ushqehet me 
bukë, por me virtyt.

6 Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, f. 293.
7 Giovanni Cimbalo, vepër e cituar, f. 297.
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radikaLiZmi fetar dHe SiGuria 
kombetare

aLbert rakipi

Si pjesë e  një reflektimi në nivelin teorik dhe praktik 
të kërcënimit që paraqet ekstremizmi fetar për sigurinë 
kombëtare dhe globale, debati në Shqipëri fillimisht 
është përqendruar pothuajse rreth një çështjeje: A janë 
shqiptarët tolerantë kur bëhet fjalë për besimet fetare, a 
ka vërtet bashkëjetesë midis besimeve të ndryshme fetare 
në Shqipëri. Konkluzionet ishin gjithashtu kategorike dhe 
ekstreme: Bashkëjetesa dhe harmonia janë një mit. Arsyeja 
përse shqiptarët bashkëjetojnë ndërsa kanë fe të ndryshme, 
është se ata thjesht në përgjithësi nuk janë besimtarë.

Ky artikull nuk analizon shkaqet apo faktorët që e 
kanë bërë të mundur një bashkëjetesë paqësore midis 
komuniteteve që kanë besime të ndryshme fetare, madje e 
merr të mirëqenë tezën e bashkëjetesës dhe të harmonisë 
fetare në Shqipëri. Në fakt, edhe ata që e arsyetojnë 
bashkëjetesën fetare me argumentin se shqiptarët nuk 
janë besimtarë, edhe ata që pretendojnë se bashkëjetesa /
harmonia fetare është një mit, nuk e kundërshtojnë faktin se 
kjo bashkëjetesë/ harmoni ekziston, përderisa nuk mund të 
sillet asnjë episod i një konflikti fetar, të urrejtjes fetare, të 



40

përçarjes fetare, të mobilizimit politik apo social mbi baza 
fetare, as gjatë 30 vjetëve të fundit dhe as gjatë periudhës 
së regjimit komunist, e madje edhe më herët.

Ky artikull nuk synon të shqyrtojë përse feja në Shqipëri 
nuk ka qenë historikisht një ideologji përmes së cilës 
organizohet shoqëria, aq më pak shteti, dhe sidomos të 
identifikohet dhe organizohet kombi. Këtu argumentohet se 
ekstremizmi fetar, që aktualisht shfaqet me radikalizmin e një 
islamizmi politik, ndonëse nuk është një fenomen shqiptar, 
përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare. Artikulli 
gjithashtu argumenton se, ndërsa bashkëjetesa apo harmonia 
fetare, pavarësisht nga faktorët që i kanë bërë të mundur, nuk 
mund të merren të mirëqena të përhershme dhe të garantuara. 
Rritja e grupeve xhihadiste dhe zgjerimi i influencës së tyre 
jo vetëm përbën në vetvete një kërcënim në rritje jo vetëm për 
sigurinë kombëtare, por edhe sigurinë ndërkombëtare, por 
përmban edhe rrezikun e cenimit të bashkëjetesës/harmoninë 
fetare, çka do të ishte me pasoja fatale për sigurinë, stabilitetin 
e madje edhe për të ardhmen e vendit.

ringjallja e Shqipërisë fetare në Shqipërinë 
paskomuniste

Rënia e regjimit komunist më 1990-n zbuloi një 
trashëgimi ekstreme në çështjet e lirisë fetare në Shqipëri. 
Në përpjekje për të konsoliduar pushtetin e tyre, komunistët 
qysh në fillim ndërmorën një fushatë persekutimesh të 
ashpra ndaj klerikëve shqiptarë, kryesisht katolikë, duke 
i shpallur ata tradhtarë, si bashkëpunëtorë të fashizmit. 
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Si në asnjë vend tjetër të Lindjes komuniste, në Shqipëri 
besimet fetare u nxorën jashtë ligjit, ndërsa institucionet 
fetare, në frymën e revolucionit kulturor kinez ose u 
shkatërruan, ose u shndërruan në qendra të propagandës 
të regjimit të ri. Regjimi arriti në një kohë relativisht të 
shpejtë të eliminonte besimin fetar dhe institucionet 
përkatëse si një qendër potenciale rivalizuese pushteti. 
Ndryshimet demokratike të vitit 1990 krijuan shanset dhe 
kushtet për rikthimin e lirisë fetare, zhvillimin e feve dhe 
të institucioneve përkatëse, por gjithashtu dhe daljen në 
skenë të sekteve fetare, shpeshherë radikale dhe daljen 
jashtë kontrollit të autoriteteve përkatëse, që deri më sot 
kanë qenë një nga garancitë për të siguruar bashkëjetesën 
fetare në vend.

Gjatë njëzet e pesë vjetëve të fundit, qysh nga rënia 
e regjimit komunist, liritë dhe institucionet fetare janë 
zhvilluar në një kontekst shumë dinamik të transformimit 
politik, ekonomik dhe të shoqërisë me rindërtimin e shtetit, 
dhe rindërtimin e marrëdhënieve të reja midis shoqërisë 
dhe shtetit. Zhvillimi i lirive fetare dhe institucioneve 
përkatëse është influencuar thellësisht nga procesi politiko-
ekonomik dhe social i tranzicionit paskomunist.

Nga ana tjetër, procesi i zhvillimit të lirive fetare dhe 
institucioneve fetare në Shqipëri ka qenë gjithashtu nën 
influencën e faktorëve të jashtëm (institucione fetare, shtete, 
organizata, si dhe zhvillimet ndërkombëtare ekstreme që 
lidhen me radikalizmin fetar, fundamentalizmin islamik 
dhe angazhimin e këtij të fundit në objektiva politike duke 
përdorur dhunën dhe në mënyrë të veçantë aktet terroriste) 
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që burojnë nga fakti që pas vitit 1990, Shqipëria ishte një 
vend i hapur.

Në ringjalljen e besimeve fetare në Shqipëri e në 
mënyrë të veçantë të besimit islamik, kanë ndikuar 
ndjeshëm të paktën dy faktorë:

Së pari, varfëria ekstreme e Shqipërisë paskomuniste 
dhe pamundësia e shtetit për të mbështetur procesin e 
rindërtimit të institucioneve fetare dhe funksionimin e 
tyre. Kisha dhe Xhamia shqiptare si institucione nuk ishin 
shkatërruar vetëm fizikisht, por ishin zhveshur nga çdo lloj 
pronësie dhe ringjallja e tyre fillonte nga niveli zero. Në 
këtë kontekst, një numër fondacionesh dhe organizatash, 
kryesisht nga Lindja e Mesme, por jo vetëm, e mbushën 
këtë vakum duke ndihmuar materialisht rindërtimin dhe 
funksionimin e institucioneve fetare, duke imponuar në 
shumicën e rasteve një kulturë fetare të ndryshme ose 
shumë të ndryshme nga kultura tradicionale fetare në 
Shqipëri.

Së dyti, ringjallja e Shqipërisë religjioze, në mënyrë të 
veçantë për sa i takon besimit islam, ballafaqohej me një 
vështirësi tjetër. Kjo ishte mungesa e theksuar e klerikëve 
myslimanë dhe mungesa apo pamundësia e institucioneve 
arsimore për të përgatitur klerikët e ardhshëm.

Kjo situatë nxiti një numër të madh studentësh 
shqiptarë t’u drejtoheshin universiteteve teologjike, përveç 
Turqisë, kryesisht në Lindjen e Mesme por edhe deri në 
Malajzi etj. Shkalla e ndikimit të këtyre dy faktorëve 
në deformimin e islamizmit tradicional shqiptar është 
sigurisht e debatueshme, por është jashtë çdo dyshimi se 
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ato kanë ndihmuar në imponimin e një kulture tjetër fetare 
në Shqipëri, që nuk përputhet me atë tradicionale.

Ndalimi i besimeve fetare dhe shkatërrimi i 
institucioneve fetare ishte një proces që shkoi paralel 
me izolimin e vendit. Ndërkaq, ringjallja dhe rikthimi i 
lirive fetare gjatë njëzet e pesë vjetëve të fundit ndodhi 
njëkohësisht me thyerjen e izolimit dhe hapjen e shpejtë 
të Shqipërisë drejt Perëndimit, me të cilin regjimi i 
mëparshëm kishte krijuar një armiqësi të posaçme.

Pavarësisht nga rilindja e lirisë fetare, komunitetet 
fetare në Shqipëri nuk patën asnjëherë ndonjë ndikim në 
vendimmarrjen dhe politikën e shtetit shqiptar.

Ringjallja fetare në Shqipërinë paskomuniste ka 
ruajtur, pohuar dhe zhvilluar një karakteristikë themelore 
unike: bashkëjetesën e shkëlqyer dhe harmoninë midis 
besimeve fetare. Kjo bashkëjetesë midis feve të ndryshme 
nuk ka qenë e imponuar apo një produkt i Shqipërisë 
komuniste, ku regjimi ndaloi me ligj praktikimin e besimit.

Zhvillimi i lirive fetare, rindërtimi i institucionit të 
besimit, institucioneve dhe kulturës së praktikimit të fesë 
është ende një proces që vijon ashtu sikundër i gjithë procesi 
i transformimit politiko-ekonomik dhe ai i modernizimit të 
shoqërisë shqiptare.

Historikisht, feja në Shqipëri nuk ka shërbyer si një 
ideologji organizuese as për shtetin dhe as për kombin 
dhe për shoqërinë. Religjioni nuk është një komponent 
që mund të përcaktojë identitetin shqiptar. Megjithatë 
shoqëritë shqiptare në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi 
shfaqen të jenë më religjioze , ku komponenti fetar 
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është më i theksuar. Kjo manifestohet herë pas here me 
një tendencë për ta pohuar përkatësinë fetare, por pa 
shkuar te shndërrimi apo konceptimi i fesë si një ideologji 
përmes së cilës duhet të ndërtohet kombi, shteti apo duhet 
të organizohet shoqëria. Duke pasur parasysh ndarjet 
etnike midis shqiptarëve dhe popullsisë sllave (serbe, 
maqedonase, etj) në Kosovë dhe Maqedoni, identiteti fetar 
ka qenë element identifikues që i ka bërë shqiptarët e këtyre 
vendeve më religjiozë sesa shqiptarët brenda kufijve të 
shtetit shqiptar.**

Zhvillimi i lirive dhe institucioneve fetare për të 
tre besimet kryesore në Shqipëri: mysliman, katolik 
dhe ortodoks ka pasur dinamikat e veta, dhe ato janë 
ndikuar gjerësisht nga zhvillimet e brendshme dhe ato 
ndërkombëtare.

Në mënyrë të veçantë, për shkak të një sërë kontekstesh 
të zhvillimeve lokale dhe ndërkombëtare, përpjekjet për 
ringritjen e islamizmit tradicional shqiptar, përpjekjet 
për zhvillimin dhe modernizimin e tij kanë qenë disa 
herë kontroversale dhe problematike. Një arsye ndoshta 
duhet kërkuar te fakti që vetë islamizmi në një rrafsh 
ndërkombëtar është në një proces tranzicioni, reformimi 
dhe modernizimi, përballë një tendence dhe realiteti të 
radikalizmit ekstrem. Në Shqipëri, ringjallja e besimit 
islamik dhe rikrijimi i institucioneve përkatëse, pavarësisht 
se është mbështetur te një veçori themelore dhe aspak e 
papërfillshme, siç është bashkëjetesa me besimet e tjera, 
nuk ka qenë i imunizuar nga tendencat radikale ekstreme.
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faktorët e rinj të re-securitization të besimit fetar

Qysh nga rënia e regjimit komunist njëzet e pesë 
vjet më parë, rreziku i securitization-it të besimit fetar, i 
shndërrimit të një besimi fetar në një problem sigurie, pra 
në një kërcënim, ka qenë gjithmonë e më i pranishëm.

Deformimi i islamizmit në doktrinë dhe në praktikë 
për shkaqe dhe faktorë që i shpjeguam më sipër (kultura 
dhe praktika e importuar nga institucionet teologjike të 
Lindjes së Mesme, influenca e organizatave, fondacioneve, 
por në njëfarë mase edhe e shteteve përkatëse të 
këtyre institucioneve) ka përbërë një kërcënim real 
për securitization-in e besimit fetar dhe posaçërisht të atij 
islam.

Lufta për pushtet brenda përbrenda komunitetit islam 
ka qenë një faktor tjetër që ka ndikuar në procesin e re-
securitization të besimit fetar.

Shteti dhe politika ndonëse përgjithësisht kanë qenë 
neutralë në marrëdhëniet me besimin dhe institucionet 
fetare, hera-herës kanë nxitur securitization e besimit 
fetar të paktën për tri arsye: Shteti ka qenë i varfër për 
të mundësuar pavarësinë e ringjalljes fetare, ndërtimin e 
institucioneve fetare dhe zhvillimin e lirive dhe besimeve 
fetare jashtë ndikimeve të jashtme, në mënyrë të veçantë 
atyre ndikimeve që preknin thelbin e çdo besimi fetar në 
Shqipëri: jo konkurrencën dhe bashkëjetesën.

Së dyti, shteti dhe politika në përgjithësi kanë qenë të 
pavëmendshëm apo dhe jo aq të gatshëm për të ndihmuar 
konkretisht ringjalljen e besimeve fetare në Shqipëri 
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përmes, për shembull, kthimit apo kompensimit të pronave 
dhe pasurive të tjera të besimeve fetare, të sekuestruara 
nga regjimi komunist; krijimit të infrastrukturës së 
nevojshme për përgatitjen dhe arsimimin gjeneratës së re 
të klerikëve, që do të merrte përsipër tranzicionin. Në vend 
të kësaj mbretëroi spontaniteti dhe shteti shqiptar krijoi 
një vakum që u mbush me shpejtësi nga aktorë të tjerë, 
qofshin shtete apo organizata/fondacione të cilat ndikuan 
jo pak në deformimin e islamizmit në Shqipëri.

Së treti, ndonëse shteti dhe partitë në Shqipërinë 
politike të paskomunizmit kanë qenë përgjithësisht neutralë 
ndaj besimeve fetare dhe institucioneve të tyre përkatëse 
në kushtet e një konflikti të ashpër politik, që ka dominuar 
tranzicionin shqiptar, partitë politike janë përpjekur të 
ndërtojnë aleanca me besimet fetare në mënyrë të tillë 
që të krijonin avantazhe në garën politike gjithmonë të 
kontestuar.

Deri në shfaqjen e xhihadistëve shqiptarë që shkojnë 
“vullnetarë” për të luftuar për shtetin islamik në Siri 
dhe Irak, rreziku i securitization të besimeve fetare dhe 
posaçërisht atij islamik në Shqipëri, lidhej me zhvillimet 
brenda Shqipërisë. Dhe kërcënimi themelor ishte cenimi 
dhe minimi i bashkëjetesës/harmonisë fetare në Shqipëri, 
që është themelore për sigurinë kombëtare.

Ndonëse rreziku i ‘securitization-it të fesë’ (shndërrimi 
i fesë në një çështje dhe problem sigurie) e në mënyrë të 
posaçme asaj islame, ka ekzistuar gjatë këtyre njëzet e 
pesë vjetëve të hapjes së Shqipërisë, që përkojnë edhe me 
ringjalljen e besimeve fetare, është hera e parë që vërehen 
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me shqetësim përpjekje dhe sjellje radikale ekstreme, të 
kriminalizimit të fesë, që shfaqet përmes fenomenit të 
“mercenarizmit religjioz”.

Prania e shtetasve shqiptarë ose me kombësi shqiptare 
në radhët e xhihadistëve nga Ballkani, që luftojnë në Siri 
apo Irak, ka zbuluar një realitet pothuaj të pabesueshëm 
dhe për fat të keq të neglizhuar: ekzistencën e individëve 
apo grupeve ekstremiste radikale në një vend ku islamizmi 
shfaqet dhe funksionon në frymën më të moderuar të 
mundshme, në një shoqëri ku besimet fetare janë tërësisht 
periferike në përcaktimin e identiteteve dhe ku si në asnjë 
vend tjetër midis myslimanëve, ortodoksëve dhe katolikëve 
ka një bashkëjetesë të shkëlqyer deri në harmoni.

Kjo është një dukuri e re në Shqipëri që muajt e fundit 
ka tërhequr vëmendjen e publikut shqiptar. Kjo gjithashtu 
është dhe një dukuri botërore që ka përfshirë shtetas nga 
vende të Lindjes dhe Perëndimit, të cilat kanë dinamika të 
ndryshme kulturore dhe shoqërore në lidhje me fenë. Edhe 
pse shifrat janë ende të pakonfirmuara për Shqipërinë, 
mendohet të jenë mbi rreth 100 shtetas shqiptarë që i janë 
bashkuar thirrjes se ISIS për të luftuar për xhihad.

Ky problem që është në fillimet e veta, në qoftë se nuk 
studiohet dhe në qoftë se neglizhohet, atëherë përmasat e 
tij do të zmadhohen. Ndaj është me rëndësi që të ketë një 
diskutim të hapur e të mirinformuar për masat që duhet 
të marrin shteti shqiptar dhe komunitetet fetare për të 
parandaluar nxitjen e mëtejshme të frymës radikale në 
Shqipëri dhe rajon.

Po cilat janë shkaqet dhe faktorët që arrijnë të 
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mobilizojnë “vullnetarë xhihadistë nga Shqipëria “për të 
luftuar për shtetin islamik”.

Të paktën tre janë faktorët me të cilët mund të kuptojmë 
dhe shpjegojmë fenomenin e xhihadizmit në Shqipëri.

Së pari, mungesa e shtetit dhe dështimi i tij për t’u 
siguruar qytetarëve shërbimet bazë. Përgjithësisht, shteti 
i paskomunizmit ka qenë dhe vijon të jetë i dobët për 
nga shkalla e funksionimit dhe shërbimeve që duhet t’u 
ofrojë qytetarëve. Shumica e xhihadistëve shqiptarë vijnë 
nga zona rurale të varfra ose shumë të varfra. Në disa 
zona malore dhe të varfra në rrethet Dibër, Elbasan dhe 
Pogradec, shteti pothuajse nuk është i pranishëm, duke 
krijuar kështu një vakum që duket se është mbushur nga 
aktorë të tjerë. Këta aktorë jo në mënyrë të domosdoshme 
janë organizata kriminale. Në rastin e varfërisë ekstreme 
dhe pamundësisë për të mbijetuar, mercenarizmi religjioz 
i xhihadistëve është një komponent i krimit të organizuar. 
Kjo nuk e shmang komponentin politik të problemit, sepse 
rekrutimi i xhihadistëve duke përfituar nga varfëria, në 
fund të fundit, ka një qëllim për islamizmin politik. Por 
çështja është se, nëse shteti apo aktorë të tjerë do të ishin 
të pranishëm, atëherë rekrutimi duke shfrytëzuar varfërinë 
do të ishte shumë i vështirë, në mos i pamundur.

Një faktor tjetër që mund të shpjegojë ushtrinë tonë të 
vogël të xhihadistëve mund të jetë thjesht mercenarizmi. 
Xhihadistët nuk udhëhiqen nga një ideologji fetare e 
deformuar, por janë thjesht mercenarë. Lufta është një 
mundësi e shkëlqyer për profesionin e hershëm të vjetër sa 
njeriu të mercenarizmit.
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Së treti, vullnetarët që shkojnë për të luftuar për shtetin 
islamik mund të jenë të manipuluar apo të indoktrinuar. 
Disa prej deklaratave dhe komenteve publike të disa prej 
vullnetarëve shqiptarë të xhihadit e konfirmojnë këtë tezë.

Së fundi, por jo e fundit për nga rëndësia, xhihadistët 
nuk janë as të varfër, as idealistë, as të indoktrinuar, as 
mercenarë si profesion, por ata thjesht kërkojnë një kuptim 
për jetën e tyre për të ardhmen.

Është paradoksale të shikosh se, nga njëra anë, qeveria 
shqiptare ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme 
luftën kundër terrorizmit, duke kontribuar përveç me 
materiale dhe armë edhe me ushtarë, kurse nga ana tjetër, 
nga Shqipëria nisen ushtarë vullnetarë “të vendosur për 
xhihad në emër të kalifatit të ri”. Një zhvillim i mëtejshëm 
i prezencës dhe aktivitetit të frymës radikale të këtij lloji 
mund të shkaktojë kundërpërgjigje të rrezikshme ndaj 
iniciativave ushtarake të ndërmarra nga shteti shqiptar si 
pjesëtar i NATO-s dhe koalicioneve ndërkombëtare për 
luftën kundër terrorizmit.

Ky zhvillim bëhet edhe më dramatik dhe më kërcënues 
po të mbajmë parasysh se shumica e xhihadistëve të 
Ballkanit i bashkon përkatësia etnike. Shumica janë 
shqiptarë, kryesisht nga Maqedonia, Kosova, por edhe 
Shqipëria. Episode të tmerrshme kriminale të aksioneve 
dhe veprimeve të xhihadistëve shqiptarë janë të pranishme 
në mediat ndërkombëtare dhe në rrjetet sociale

radikalizmi fetar, çfarë rrezikohet?
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Vala e tretë e xhihadizmit, me të cilën janë bashkuar 
edhe qytetarë nga Shqipëria, po frymëzon edhe qytetarë të 
vendeve perëndimore.

Mirëpo në asnjë vend tjetër, më shumë se në Shqipëri, 
fenomeni i radikalizmit fetar nuk mund të jetë me pasoja 
fatale për sigurinë kombëtare.

Nëse me ISIS janë bashkuar 300 qytetarë me nënshtetësi 
gjermane ky është sigurisht një problem sigurie, por në 
asnjë rast nuk ka gjasa të cenojë themelin e shoqërisë 
gjermane dhe të funksionimit të saj, siç do të ishte rasti i 
Shqipërisë me një balancë fetare mjaft funksionuese.

Në rastin e Shqipërisë kjo shkallë rreziku nga 
ekstremizmi fetar përbën potencialisht një kërcënim për 
sigurinë kombëtare. Kontrollimi dhe neutralizimi i këtij 
kërcënimi ka një rëndësi të veçantë. Dhe ajo që rrezikohet 
është bashkëjetesa/harmonia fetare. Debatet publike në 
Tiranë, pas sulmeve në Paris, në disa raste përfundonin në 
konkluzione të gabuara duke fajësuar islamizmin si besim 
dhe jo deformimin e tij.

Bashkëjetesa fetare në Shqipëri nuk mund të jetë e 
garantuar e përgjithmonë dhe e pa rrezikuar.

Në Raka, që është sot kryeqyteti i të ashtuquajturit 
shtet islamik, banorët as nuk luteshin. Por pa shkuar 
shumë larg, Sarajeva është ndoshta rasti unik në botë për 
të argumentuar se bashkëjetesa e komuniteteve që kishin 
besime të ndryshme fetare nuk mund të merret e mirëqenë 
dhe e paprekshme.

Nga ana tjetër, radikalizmi dhe ekstremizmi fetar, 
prezenca dhe përgatitja e xhihadistëve në Shqipëri, e 
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shndërron vendin në një territor të ekstremizmit fetar duke 
e shndërruar në një shënjestër potenciale të veprimtarisë 
terroriste. Radikalizmi islamik përbën një kërcënim për 
imazhin dhe perceptimin mbi Shqipërinë si një shtet 
islamik, në një kohë kur edhe perceptimi apo imazhi si një 
vend mysliman nuk përkon me realitetin.

Ky kërcënim për imazhin e Shqipërisë, që e paraqet atë 
si vend radikal, përkthehet në efekte negative te investitorët 
dhe biznesmenët e huaj që konsiderojnë Shqipërinë në 
planet e tyre të investimeve, por ka efekte mjaft negative 
edhe për turizmin shqiptar.

Tendencat radikale, fryma ekstremiste, prania 
e elementëve ekstremë myslimanë, sado në formë 
embrionale, ka potencialin të tërheqë vëmendjen e elitave 
dhe të shoqërisë, duke shpërqendruar vëmendjen dhe 
debatin për çështje themelore të ndërtimit të demokracisë.

Procesi i modernizimit të shoqërisë shqiptare me 
praninë e frymës së grupeve ekstreme islame mund të 
ndalet në rastin më të mirë dhe në rastin më të keq të marrë 
një kthesë të rrezikshme.

Shqipëria ka qenë konsekuente në luftën kundër 
terrorizmit ndërkombëtar duke kontribuar me burime 
njerëzore dhe materiale. Por Shqipëria, pra, qeveria e 
shoqëria shqiptare duhet të jenë të afta të menaxhojnë 
kërcënimet që nisen nga territori i saj përpara se të mendojë 
për të kontribuar jashtë kufijve të saj.

Fakti që ushtria e xhihadistëve nga Ballkani sado 
e vogël, aktualisht përbëhet nga shqiptarë të Kosovës, 
Maqedonisë apo Shqipërisë, i projekton shqiptarët si 
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ekstremistë islamikë duke e minuar pozitën ndërkombëtare 
në një rajon si Ballkani apo dhe në një shkallë më globale.

Me strukturat e xhihadistëve dhe nën petkun e frymën 
e islamizmit duket se nuk ka vetëm një përpjekje për 
kriminalizimin e islamizmit në Shqipëri. Por brenda 
strukturave të tyre duket se operojnë struktura të krimit 
të organizuar, të cilat përbëjnë një rrezik edhe më të madh 
se sa strukturat e krimit të organizuar tradicionale, që nuk 
kanë përqafuar ndonjë ideologji fetare.

Ekziston edhe rreziku i instrumentalizimit dhe 
amplifikimit përmes medias lokale apo ndërkombëtare, 
duke hiperbolizuar dhe krijuar një situatë imagjinare, çka 
do të ishte brumi për të krijuar një problem real, si dhe 
krijimin e mjedisit që do të favorizonte një konflikt fetar.

Ekziston po ashtu rreziku i një armiqësimi dhe 
agresiviteti të shoqërisë ndaj nëngrupeve të saj, që 
praktikojnë besimin fetar nën trysninë e mbulimit mediatik 
dhe kërcënimit të perceptuar të radikalizmit fetar.

E gjithë kjo ka potencialin të dëmtojë seriozisht 
perspektivën e së ardhmes evropiane të vendit.
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