
Kështu foli Shaqir Fetai

Faik Shahinbejlliu

Tiranë 2022



 
 
 
 
Boton: 1KlikLarg  
 
 
Biblioteka: Thumbi  
 
 
Redaktor: Andi Rakipi  
 
 
Recenzent: Ilir Ramadani  
                   Halid Sadiku  
 
 
Lektor: Sonja Erebara  
 
 
Redaktor teknik & dizajn: Ilir Podrimja  
 
 
Tiranë 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I 

 

 

1. 

Çka është devotshmëria fallse, nëse jo hipokrizi? Çka është mburrja fallse nëse 
jo megalomani? Çka është rrena origjinale nëse jo fryma jetike e Shaqir Fetait! 
Janë të rallë ata njerëz, si Shaqir Fetai, që shquhen nga këto tri sifate! Me 
tradhëti e me komplot, i instaluar nga pushteti aktual maqedonas, duke 
shkelur si triumfalistë mbi parimet islame dhe mbi Kushtetutën e BFI-së, i 
shpërfytyruar në një rrencak ortodoks, Shaqir Fetai mundohet si një “i 
devotshëm”, të shtiret ndër xhemat e ndër opinion me qëllim që ta blejë 
respektin dhe dhembshurinë e tyre! Djallëzitë e veta mundohet që t’i mbulojë 
me sjellje prej dylberi, duke harruar se, edhe dylberi është kushëri i djallit, 
ndërsa Zoti i Madh ka urdhëruar mbarë njerëzimin që të rrijnë sa më larg 
djallit! 
Në Kosovë është një krah i manipuluar nga politikat antishqiptare serbe që po 
trumpetojnë se i paskan parë dy serbë tek sillen rreth burimeve të ujit të 
pishëm të deçanit! Pusetat e hapura, pa roje, pa polici e pa ushtri, pa shërbime 
sekrete e pa kufij, vijnë serbët dhe na “i helmojnë qytetarët e Deçanit”! 
Në Kosovë është një biçim “komuniteti antiqeveritar” anti-Kurt, që mendon si 
Vuçiqi serb se, në Deçan ka helmime dhe kjo duhet të kuptohet si sprovë se 
Kosova nuk ka kapacitete shtetëndërtimi, ndaj dhe duhet të ulë kokën dhe ta 
lëshojë policinë dhe ushtrinë serbe që të vijnë e të na “bëjnë terbije”! 
I këtij krahu është edhe Shaqir Fetai, natyrisht, si lojalistë i ndrikullave serbë 
që i dhanë emër të pavdekshëm ORAO! Edhe Shaqir Fetai si lojalistët proserbë 
mendon se në Deçan ka helmim masiv dhe, kjo duhet të merret si dëshmi se 
prej Kosovës nuk ka gjë! 
Veçse Albin Kurti dhe mjeku Ilir Tolaj po thonë se bëhet fjalë për pandemi e 
përhapur nga ndonjë bakterie të cilës duhet t’i gjendet çerdhja! Përkundër këtij 
fakti të pamohueshëm, Shaqir Fetai këmbëngulë se në Deçan ka helmim dhe 
se, përkundër BIK-ut të Naim Tërnavës, BFI-ja e Shaqir Fetait na qenka me 
popullin e Deçanit! Shaqir Fetai, i padëshiruari i popullit të Çegranit na qenka 
me deçanlitë?! Shaqir Fetait ia hedh dikush një grusht miza dhe, pastaj, ky, si 
budalla vrapon pas tyre pasi i tha dikush se ky nuk i njeh viktimat dhe 
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masakrat serbe në Kosovë por vetëm ato në Bosnjë dhe, sakaq, shkon e shpreh 
dhimbje për “popullatën e helmuar” të Deçanit! Me këtë ai dëshiron të gjuajë 
diçka! Tipik si “ORAO! 

 

2. 

Çka tha tjetër Shaqir Fetai! Phaaaa, nga shumë makina që janë shtuar në 
Gostivar, i është kujtuar se paskan nisur të vijnë gurbetçrët. Më shumë se 
gjysma e atyreve që kanë ardhur deri në kujtesë të Shaqir Fetait, janë kthyer 
mbrapa, sepse kanë punë të shkretët! Ndërsa pasi janë kthyer, i është kujtuar 
Shaqir Fetait që të na sugjerojë që t’i presim mirë, t’ua hapim portat e oborreve, 
pastaj, Shaqir Fetai thotë që “t’ju japim kushte dhe hapësirë” dhe, në fund, t’i 
bekojë Zoti me të mira! 
A është i vetëdishëm se çka flet Shaqir Fetai, apo qejfi i tij i madh është që 
gjithnjë të pallamudë diçka “sensacionale”! 
Shaqir Fetai thotë “t’ju japim kushte dhe hapësirë”! Mërgimtarët vijnë nëpër 
shtëpitë e tyre pallate, secila më e mirë se tjetrs! Mërgimtarët vijnë te familja e 
tyre! “T’ju japim kushte”, ka kuptimin e, t’ju japim para, maikna, mjete të 
nevojshme për shfrenim absolut! Po ata vijnë me kartela bankare që gogësijnë 
prej valutave të tyre; vijnë me makinat nga më të mirat që i kanë produkt i 
punës së tyre të natëeditshme, shpërblim i mundit, djersës, gjakut të tyre. Si 
t’ua japim hapësirën përveçse duke u mbyllur ne pëpër shtëpitë tona dhe gjithë 
hapësirën e zbrazët ta përjetojnë dhe gëzojnë mërgimtarët tanë! Po ata kanë 
ardhur të kënaqen me ne, vijnë të rrinë me ne, vijnë të ndajë gëzime e vuajtje 
me ne, ata nuk kanë nevojë as për kushtet tona, as për hapësirën tonë, por, 
thjesht, për ngrohtësinë tonë e cila mund të ndjehet vetëm duke u ngjeshur 
dhe duke përmbushur çdo hapësirë të zbazët, o Shaqir zeza! 
Si more Zoti t’i bekojë me të mira! Zoti shpërblen me të mira, ndërsa kur 
bekon, në kuadër të bekimit të TIJ hy çdo e mirë, çdo e bukur, çdo e shenjtë. 
Uratës “Zoti të bekoftë”, nuk i shtohet kurrfarë “mëlmese” tjetër, sepse jo që del 
qesharak, por, del edhe injorant, demagog dhe hipokrit! 
E kundërta e kësaj urate është “Zoti të mallkoftë! A mund të themi “Zoti të 
mallkoftë me të këqia”! Jo, pra! Mund ta shprehë vetëm injoranti, demagogu, 
hipokriti dhe – Shaqir Fetai! 

 

3. 

Shaqir Fetait, nëse do t’i shkonte në zyrë Hasan Prishtina, apo Isë Boletini, apo 
Idriz Seferi, ky sakaq do ta madhëronte këtë takim me këta burra të dheut, me 
të cilët ai ka bashkëpunuar ngushtë në sferën fetare dhe kombëtare! Natyrisht, 
një tekst i tillë, këtyre tre burrave do t’ia lëkundte eshtrat në tokë! 
Nëse do t’i vinte Fan Stilian Noli, apo edhe Migjeni, Shaqir Feti sakaq do të na 



tregonte se me këta intelektualë të lartë ka punuar ngushtë në fushat e 
ndryshme të jetës fetare e kombëtare! Edhe këta dy do të fyheshin rëndë nga 
një rrenë e tillë! 
Shaqir Fetai qenka vizituar nga një mik i tij i ngushtë, i kalibrit të lartë 
intelekual, Faton Hambara, nga Dibra, me të cilin paskan punuar shumë 
ngushtë në sferat fetare e kombëtare! 
Pse fyhet Faton Hambara, ç’është kjo sëmundje e pistë e Shaqir Fetait për t’i 
njollosur personat e ndryshëm. Pa aspak dyshim, z. Faton edhe mund të ketë 
dhënë kontribut në çështjen kombëtare, por ama Shaqir Fetai, bashkëpunëtori 
i ngushtë i UDB-së, nxënës i oficerit të këtij shërbimi policor famëkeq serb, 
Stanko Dragoviqit, nuk ka shansë të ketë punuar për çështje kombëtare, sepse 
këtë ia ka pamundësuar i Madhi Zot. Prandaj, Shaqir Fetai, nga Dragoviqi, 
bëhet nxënës i Temellko Boshkovskit, si dhëndër i baballëkut të vet që më 
tepër e ka sajdisur Temellkon se sa Shaqir Fetain, i cili, më në fund, do të 
instalohet në krye të BFI-së nga shërbimet intelegjente maqedonase si dhe nga 
pushteti aktual maqedonas. Pa dyshim, në bazë të dokumentit policor serb, ky 
avansim karriere i Shaqir Fetait, vie si propozim dhe përkujdesje e udb-së 
serbe, i vetë oficerit serb të tij, Stanko Dragoviqit. 
Tani, ky nxënës i Draogviqit bashkë me Faton Hambara paskan punuar në 
çështje kombëtare?! Këtu ka vetëm një të vërtetë – dëshira e Shaqir Fetait për 
ta kompremetuar dhe fyer rëndë çdo patriot, madje edhe çdo fetar, sepse një 
fetar që ka humbur kohë qoftë edhe vetëm për një kafe me Shaqir Fetain, ai ka 
bërë mëkat! Mëkatari nuk mund të jetë fetarisht e kombëtarisht i 
lartësuar!/15.07.2021 
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Rreth çapitjeve amatoreske të Shaqir Fetait për të ndërtuar një tekst mbi 
çështjet aktuale, të përsëritshme çdo vjet, siç është Haxhi dhe Kurban 
Bajrami! Mbi metodologjinë e kompilimit si dhe të sjelljes së ajeteve 
kuranore dhe haditheve, Shaqir Fetai mundohet të dëshmojë 
“intelektualitetin” e vet prej folkloristi miop! Pjesa narrative, ku vie në 
shprehje mendimi personal, e zbërthen Shaqir Fetain si një “intelektual” 
pa fill, i palogjikshëm, libresk, pa logjikë dhe pa mendim të thellë e 
profesional 

 

Shaqir Fetai është autor i një sërë shkrimesh, të cilat, kryesisht i ka të botuar 
në revistën e BFI-së, në “Hënën e Re”! Redaktorët asnjëherë me gjasë nuk janë 
marrur me shkrimet e tij, ashtu, siç i ka dërguar, ashtu edhe ia kanë botuar. 
Në fund, Shaqir Fetait ia ka pasur shumë qejfi që t’i mbledhë e t’i botojë në 
libra. I ka disa të tillë! Një shkrim si të gjitha “shkrimet” e tjerë të Shaqir Fetat, 
është edhe shkrimi të cilin Shaqir Fetai e boton në facebook-un e vet dhe që do 
t’ia “ekzaminojmë” pak në këtë reçension! 
Shaqir Fetai që të gjitha shkrimet i ka, si fillim, të paredaktuara! Nëse ia heqim 
shembujt që i sjell, e që kryesitsh janë ajetet kuranore si dhe hadithet e 
Pejgamberit s.a.v.s., pra, nëse ia nxjerrim në një faqe vetëm pjesën narrative, 
atë pjesë që shpreh mendimin personal të Shaqir Fetait, këtu pastaj do të 
shihet se sa i cekët është ai, se sa manipuator që është, se sa kompilator që 
është, sa libresk del, duke u shpërfaqur në mjeshtër të bartjes së asaj që e ka 
lexuar dhe që i është ngulitur në tru e që, tani, i pështjellohet, duke mos ditur 
nëse është mendimi i tij personal apo i ngulitur nga ndonjë shkrim që e ka 
lexuar më herët. Një gjë e tillë i ndodhë githkujtë por, profesionisti, intelektuali 
me një kulturë më të gjërë shkrimi, gjithnjë ato dilema i shtjellon në mënyrë sa 
më origjinale, duke sjellë, të paktën, mëlmesa nga mendimi i vet origjinal! 
Fatkeqësisht, Shaqir Fetai duket ashiqare që mendon serbisht (le të themi 
edhe, boshnjakisht, sepse vetëm këtë gjuhë të huaj di ai) ndërsa mundohet të 
shkruaj shqip! 
Një redaktor i mirëfilltë, një profesionist i dëshmuar në njohjen e gjuhëve të 
shkrimit, sakaq do t’ia sakatoste shkrimin Shaqir Fetait! Poezia i jepet për 
redaktim vetëm poetit! Proza prozaorit! Shkrimet publicistike i jepen vetëm 
publicistit i cili e njeh gjuhën e reportazhit letrar e gazetaresk, e njeh gjuhën e 
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intervistës, e njeh gjuhën e shkrimit analitik, gjuhën e komentit, të reflektimit, 
të esesë, të qasjes… 
A ka “QASJE AKTUALE” ashtu siç ia vë mbitiullin shkrimit Shaqir Fetai? Që 
këtu vërejmë se kemi të bëjmë me një karasevdali që vdes për vetëaktualitet! 
Mund të flitet për “qasje kritike”, për “qasje të ftohtë”, për “qasje të drejtë”, për 
“qasje tendencioze”, për “qasje shkencore”, për “qasje poetike” etj. por ama nuk 
ka kurfarë kuptimi “qasje aktuale”! 
Një redaktor i mirëfilltë që do ta trajtonte profesionalisht shkrimin e Shaqir 
Fetait, këtij farë duduki që mëton të prezantohet si “kryetar i ulemasë”, si “më i 
miri prej intelektualëve, si “kapaku i intelegjencies teologjike”, gjithësesi që do 
t’ia eliminonte këto gafe, të cilat, Shaqir Fetait i duken si “mendime filozofike”: 

 Gjithmonë jam përpjekur t’i kuptoj festat në Islam duke ju qasur 
nga të gjitha aspektet… (Festa nuk do qasje, por, qasje mund t’i bëhet 
ngjarjeve me rëndësi të veçantë historike e shoqërore, të cilat 
përkujtohen, madhërohen, duke u festuar); 

 (festat) janë inspirim i gjallë i të menduarit njerëzor… (një sintagmë 
e çoroditur, idiotike, e mjerë); 

 Aktualuteti i tyre shtohet konform ngritjes së vetëdijes njerëzore… 
(kjo do me thënë, gjithnjë sipas Shaqir Fetait se, aktualitetet vijnë 
varësisht nga vetëdija njerëzore! Çka flet ky injorant i shkretë?!); 

 Çdo popull në botë ka ngjarjet e veta të rëndësishmë historike, të 
cilat kohë pas kohe i përkujton duke i festuar… (Kohë pask kohe?! 
Ngjarjet përkujtohen dhe festohen secila në ditën e vet dhe jo kohë pas 
kohe. Një popull që i përkujton ngjarjet e veta kohë pas kohe, kjo 
dëshmon se ai popull i bën hizmet harresës kolektive dhe asimilimit të 
vet!); 

 Të gjitha këto ngjarje… u kushtohen ndjenjave fetare… duke 
forcuar dhe ngritur ndërgjegjen dhe vetëdijen ideologjike! (Hajde 
komunist hajde! Kështu si Shaqir Fetai mund të mendojë vetëm një 
komunist i regjur dhe i papërmirësueshëm!); 

 pjesëtarët e besimit islam në mbarë botën dallohen me festat e tyre 
, të cilat luajnë rol të rëndësishët në aktivitetin e tyre progresiv 
dhe human… (Festat luajnë rol në aktivitetet progresive?! Uh çfarë “fjalie 
brilante” e injorant Shaqir Fetait!) 

 për të cilët më së miri na njohton hadithi … (për ç’gjë flet hadithi… 
për ç’gjë më së miri mësojmë nga hadithi… Për këto festa flet edhe ky 
hadith… Për këtë konstatim bazohemi në këtë hadith… Pra, nga disa 
variante të mundshme të sintaksës në gjuhën shqipe, Shaqir Fetai zgjedh 
atë që aspak nuk është shqip! Sepse, ai mendon serbisht, ose, hajde, le 
të themi, boshnjakisht!); 

 festa e Kurban Bajramit bjen ndër festat më të rëndësishme, 
rëndësia e të cilës qëndron në përkujtimet të cilat janë të lidhura 
ngusht me tri ngjarje që sollën ngritjen më të lartë të vetëdijes 
njerëzore… (Fjali e hartimit shkollor, nga nxënës mesatarë! Dhe, ky farë 



ish-profesori, me këtë “shqipe” i ka mësuar medresantët, të cilët, secili 
prej tyre, do ta thurrte më mirë këtë fjali!); 

 Secila prej këtyre tri gjërave në mënyrë të pashterur paraqesin ide 
të larta humane… (Jaaa, kërkojmë ndihmë nga ndonjë gjuhëtar 
mesatar që të na e shtjellojë këtë fjali të çoroditur e të na e sjellë në 
shqip!); 

 Në këto ditë të Festës së Kurban Bajramit për shembull, mori fund 
shpallja e Kur’anit Famëlartë… (Kurban Bajrami diku festohet 3 e 
diku 5 ditë! Në cilët nga këto ditë festa mori fund Shpallja e Kuranit?! A 
është i vetëdishëm se çka shkruan Shaqir Fetai! Apo, kapaciteti i tij 
“inteletual” i lejon edhe “margaritarë” të tillë!); 

 Ai (Kurani) është si një oqean… (T’ia kufizoshë Kuranit thellësin dhe 
gjërësinë deri në një oqean – kështu do të mendonte vetëm hipokriti. 
Mund të thuhet “Kurani është oqean”, por jo “si një oqean”!); 

 (Haxhi) gjithmonë ka qenë preokupim kryesor i atyre të cilët e kanë 
pasur për obligim të vizitojnë shtëpinë e All-llahut… (Kjo fjali 
dëshmon se Shaqir Fetai, mendërisht, nuk është në tokë të bukës, ka 
shkëputje logjike! Haxhi nuk është “preukopim i atyreve që e kanë 
obligim” por, haxhi është obligim për të gjithë ata që kanë mundësi 
shëndetësore e financiare!); 

 Të flasish për rëndësinë e vizitës së Haxhit nuk është lehtë për 
arsye se çdo detyrë apo obligim islam jep ide të shumta dhe njeriu 
merr prej tyre aq sa është në gjendje të thellohet në domethënien e 
tyre… (Një fjali amatore që shpreh cektësinë e mendimit i cili është 
ushqyer me nja dy-tre libra dhe që assesi nuk ia arrinë të piqet 
intelektualisht. I vetëaktualizuari, i vetëpëlqyeri, i vetëmjaftueshmi, 
gjithnjë atë që e mendon e shkruajnë keq e më keq, sepse, i mungon 
teknika e shkrimit, aparati mendor i ka ngelur pa bateri, prandaj vetëm 
“vergllat” kot, pa kurrfarë efekti!); 

 Ne do do të mundohemi të përkufizohemi… (Hajde fjali, hajde! Të 
kanë përkufizuar të tjerët ty o Shaqir Fetai, nuk ke për çfarë të 
mundohesh që ta përkufizoshë veten! Je i përkufizuar tashmë, madje 
edhe i dokumentuar e faktuar, prandaj, mos u mundo! Vetëpërkufizimi 
yt do të ishte vetëm një përpjekje hipokrite për të ikur nga definicioni i 
saktë për ty – tradhëtar e komplotist, ves ky që kur u kalite si ORAO!); 

 Në të njejtën kohë haxh-xhi paraqet kongresin… (Haxhi nuk paraqet, 
haxhi shpreh, mund të përkufizohet si kongres, haxhi ngërthen në vete 
konceptin e një kongresi etj.); 

 Pra, ai është kongres ku besimtarët duhet të ndërrojnë mendime, 
përvoja dhe dituri të ndryshme si psh.: bujki me bujkun, 
ekonomisti me ekonomistin, sociologu me soociologun, astronomi 
me astronomin, letrari me letrarin, psikologu me psikologun, 
teologu me teologun, etj., me qëllim të dhënies së kontributit më të 
madhë në të gjitha sferat e zhvillimit të përgjithshëm njerëzor… 
(Këtë mendim mund ta ketë një intelektual i mirëfilltë? Këtë mendim 
mund ta ketë një njeri që pretendon se është “më i mençuri i më të 



mençurve”? Sipas Shaqir Fetait, haxhilerët nuk paskan kurrfarë pune 
përveçse ai që është bujk të kërkojë homologun e vet, ndonjë bujk, apo të 
gjithë bujqët, sociologu t’i kërkojë të gjithë sociologët, mjeku të gjithë 
mjekët, teologu të gjithë teologët e të kuvendojnë në mes vete, të lidhin 
kontrata! Sa të thjeshtë e sa të lezetshëm e paraqet haxhin Shaqir Fetai! 
Turp!); 

 si dhe nëpër mes të vepruarit dhe të aktivizuarit fiziko-mendor… 
(Nuk ka fije dyshimi që kjo fjali rrjedh prej të menduarit serbisht, prej 
intelektit të ndërtuar mbi baza të sintaksave serbe. Prandaj dhe, nuk 
është aq me rëndësi se si shprehet, me rëndësi është se si mendohet. 
Ndërsa kjo fjali është menduar serbisht! Në shqip del me një sintaksë të 
çoroditur. Kështu mendon edhe një mik i idealit i Shaqir Ftait! Thotë: 
nuk janë të rëndësishme gabimet sintaksore, morfologjike, gramatikore, 
që janë me bollëk në këtë formular, por, me rëndësi është se në këtë 
formular gjendet gjuha shqipe!!! Hajde propagandë antishqipe, hajde! 
Kurse Shaqir Fetai e “lartëson” këtë mentalitet sllav!); 

 kështu që përveç sakrificave mendore, fizike… (Sakrificë mendore?! 
Do të thotë që duhet të heqim një pjesë të trurit! Sakrificë fizike?! Do të 
thotë të thyejmë ndonjë krah, ndonjë këmbë të heqim ndonjë gjymtyrë, 
ndonjë vesh, ndonjë sy… Lexo Shaqir Fetai, lexo shumë, shumë, shumë! 
Për t’u mësuar të shkruash duhet të lexoshë sa më shumë dhe, gjatë atij 
leximi të jeshë i përqëndruar në atë që e lexon dhe, jo sipërfaqësisht, të 
lexoshë ndërsa mendimin ta keshë në tradhëti e komplot!); 

 Qëllimi dhe rëndësia kryesore e çdo dispozite Islame është 
devotshmëria… (A e di Shaqir Fetai kuptimin e fjalës “qëllim”, po 
kuptimin e fjalës “rëndësi”, aq më tepër, a e di kuptimin e këtyre fjalëve 
për sa i përket dispozitave islame? Me gjasë, jo! Sepse po t’i dinte Shaqir 
Fetai nuk do t’i përdorte në këtë formë!); 

 “nënshtrim i plotë i urdhërave të All-llahut xh.sh “… (hej, 
mosbesues! Nuk nënshtrohen urdhërat e Allahut xh.sh. Ne u 
nënshtrohemi urdhërave të Allahut xh.sh. Prandaj, “nënshtrim i plotë 
ndaj urdhërave të Allahut xh.sh.!); 

 Nga kjo del në shesh se njeriu nuk punonë për të ngrënë , por han 
për të jetuar… (filozofi e mbrapsht, e djallëzuar, antinjerëzore! Njeriu 
punon për të jetuar! Krijuesi ynë përmes punës e bëri që njeriu të dallojë 
nga kafsha! Shaqir filozofi që ia futë si kau pelës!); 

 kështu që shkencat humane ende nuk janë në gjendje të definojnë 
njeriun dhe të japin zgjidhje për problemet e tij… (Çfarë 
kuazishkencëtari, çfarë kuazifilozofi, çfarë kuaziintelektuali, në fakt, 
çfarë dibiduzi e çfarë injoranti! Shumë mendim i thellë që paraqet 
vetëmse një “gropë skeptike” dhe asgjë tjetër!); Pastaj, tutje, Shaqir Fetai 
i qaset analizës së njerëzimit në botë, amoralitetit të tyre, pabesisë së 
tyre, prishunisë së tyre, padrejtësive për të jetuar si njeri, me dinjitet, 
mohimi i të drejtave të njeriut etj. etj.! Por ama, asnjë fjalë nuk e thotë 
për myslimanët në Maqedoninë e Veriut! A janë të diskriminuar, a janë të 
lirë, sa janë të lirë, sa myslimanët e këtij nënqielli jetojnë të lumtur, të 



gëzuar, nga kush udhëhiqen ata, çfarë reflekton pasqyra e udhëheqësve 
të tyre fetar e politik etj. etj. Nuk i hy kësaj pune Shqir Fetai, sepse i 
duket se foli mjaft!/17.07.2021 
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Tashmë është konstatim i faktuar se, sa herë që flet Shaqir Fetai, ai 
gënjenë! Shaqir Fetai me mish e me shpirt është i dhënur pas 
përvetësimit, pas personalizimit të gjërave, ai mendon se, gjithçka që i 
përket islamit, i përket edhe atij personalisht. Megjithatë, Zoti na ka 
dhënë mend që të kuptojmë se, islamit i përket devotshmëria kurse 
Shaqir Fetait hipokrizia. Edhe kameleoni do t’ia kishte zili Shaqir Fetait. 
Sa keq 

 

1. 

Shaqir Fetai paska marur mundin që t’i drejtohet myslimanëve të vendit me një 
“mesazh” rreth festës së Kurban Bajramit. Siç e do rendi dhe tradita! I pari t’ju 
drejtohet ndjekësve të vet me një fjalim, apo me një tekst të përshpirtshëm, që 
dallon nga ligjeratat e përditshme, nga ato fjalimet rutinë. 
Mesazhi i Shaqir Fetait më tepër përcillte shqetësimin e Shaqir Fetait se sa 
çastin solemn të shpirtit në prag të festës së madhe islame Kurban Bajramit. I 
shqetësuar (sepse është i vetëdishëm) se është në hipotekë të madhe te mbarë 
popullata myslimane, se iu imponua popullatës si instalacion i pushtetit aktual 
antiislamist, se e tradhëtoi këtë popullatë duke pranuar që t’i nënshtrohet 
karrierës së vet të dyshimtë e të pistë, Shaqir Fetai zgjedh që të jetë skolastik, 
të jetë “më për toke”, mos të përdorë shumë mëlmesa shpirtërore personale, që 
janë ekskluzivitet i çasteve festive, por të çapitet që të dëshmojë se sa “i thellë 
është” në mendimet islame. Prandaj Shaqir Fetai nuk ka nevojë për shërbime 
profesionale, sepse i duhet t’iu ikë teksteve dhe stilit të shkrimit që i përket 
enkas teksteve apo fjalimeve dedikuar një feste të shenjtë. 
Përshkrimi i rregullave, i normave, i ngjarjeve, bazuar në motivet libreske, nuk 
është mesazh me të cilën i drejtohemi popullit në raste festash. Mesazhi është 
esenca e urimit të cilin ia drejton opinionit që ka festë, që gëzon, që 
lumturohet, që ndjehet madhështor dhe krenar që i përket asaj popullate që e 
feston ngjarjen e shenjtë! Mesazhi nuk është tekst shkollor që ia drejton 
nxënësve për t’i njohtuar për ngjarjen përmes disa informacioneve bazike. 



Mesazhi është porosi e atij që e përcjell, bazuar në porositë që dalin nga 
ngjarja, nga akti, nga shembëlltyra dhe shembëllimi i aktit që lartëson njeriun 
deri në përulje të sinqertë dhe me plotë bindje para Krijuesit të Gjithsisë. Ky 
mesazh duhet të jetë i natyrës së festës, duhet ta përmbajë natyrën e festës, 
duhet të reflektojë natyrë festive. Mesazhi nuk është si një garë mes nxënësish 
lidhur me njohuritë rreth ngjarjes festive, por nuk është as hartim shkollor për 
t’ia dëshmuar mësuesit afinitetet që i ka për lëndën përkatëse. 
Me mesazhin e vet Shaqir Fetai ishte në mes të çapitjeve për ta dëshmuar këtë 
afinitet si dhe drojes nga e kaluara e tij e pistë e cila ia zbërthen çapitjen për ta 
kamufluar tradhëtinë dhe hiporkizinë me “njohuri të thella” islame! 

 

2. 

Shaqir Fetai festat fetare, përfshirë këtu Festën e Kurban Bajramit, i percepton 
si të jenë ditëlindja e tij! Edhe urimet institucionale ai i shet si urime për 
ditëlindjen e tij, i përvetëson dhe i personalizon deri në idiotizëm! 
Kryeministri, apo kryetari i shtetit, apo kryetari i komisionit për bëshkësitë 
fetare dhe grupet religjioze, apo edhe, kryetari i kuvendit, ia paskan uruar 
Shaqir Fetait Festën e Kurban Bajramit!!! Tash e tutje këta Institucione 
shtetërore duhet ta ndërrojnë formatin e teksteve të tilla me të vetmin qëllim 
për t’ia bërë me dije se, këta Institucione përmes Shaqir Fetait ua urojnë edhe 
organeve, institucioneve të Bashkësisë Islame që e ka uzurpuar si dhe mbarë 
popullit mysliman i cili nuk ia çokë fare Shaqir Fetait! 
Dale pak dale! Po pse liderët e partive shqiptare si dhe ata të bllokut mysliman 
nuk e uruan Shaqir Fetain? Pse e paskan uruar vetëm ata që e instaluan dhe 
që e përmbajnë në krye të BFI-së! Apo, mbase edhe liderët e tjerë e kanë uruar 
por që Shaqir Fetai nuk i llogaritë fare ata! I ka urimet e Institucioneve kyçe të 
shtetit? Kjo ka rëndësi! Urimet e tjera, pastaj, vetëm sa mund t’i zvetënojnë 
urimin e Pendarovskit, Zajevit, Dragoviqit etj. 
Në krejt botën është praktikë që Institucionet më të larta shtetërore t’i 
drejtohen të parit të fesë, të partisë, të një organizate etj. dhe t’i shprehin 
urimet e veta më të përzemërta, por që detyrë dhe obligim protokolar e këtyrë të 
parëve është që këto urim t’i përcjellin deri te besimtarët, deri te aktivistët e 
partisë, të organizatës, të shoqatës etj. Ç’shtë e vërteta, kjo ka ndhodhur edhe 
me këto urim institucionale shtetërore! Madje edhe i kanë publikuar urimet, të 
cila fillojnë, përafësisht kështu: “kam kënaqësin që ju, myftinive, intitucioneve 
fetare si dhe mbarë myslimanëve të vendit, t’ua uroj Festën e Kurban 
Bajramit…” kurse Shaqir Fetai i shënon si “Kryeministri ia uroi festën e 
Kurban Bajramit reisul ulemasë Shaqir Fetait…” 
Urimi është komunikim intern, në mes të dy personave! Nëse urimi përfshinë 
grup, komunitet, popullatë, atëherë po që do të botohet, por, nëse i drejtohet 
vetëm individit, “reisul ulemas”, atëherë kjo është çështje private dhe nuk ka 
sens të botohet. Është idiotizëm! Vetëm Shaqir Fetai e bën për mburrje! I 



personalizon urimet sa për t’u mburrur para opinionit e sa për t’u thënë: “nuk 
më duhet përkrahja e juaj, më urreni sa të doni, unë kam me vete kryetarin e 
shtetit, kryeministrin, kryetarin e kuvendit”… Epo kështu mendon vetëm ai që 
është shabllon i pistë i hipokritit të përkryer! 
Në këtë periudhë kur institucionet shtetërore kanë një sjellje jonjerëzore ndaj 
Institucionit fetar dhe kur, urimet e tyre festive shprehin ashiqare përpjekjen 
hipokrite për ta kamufluar çdo padrejtësi që i bëhet komunietit mysliman të 
vendit, është turp dhe paftyrësi që të shprehësh mburrje se të paskan uruar 
krerët e këtyre institucioneve! Arkivoi ato dhe, hesht. Heshtja flet më shumë! 
Arkivi i BFI-së është përplotë me të tilla urime nga krerët e institucioneve më të 
larta shtetërore, por që nuk janë bërë publike, sepse, realisht, në raport me 
padrejtësitë që janë ushtruar ndaj BFI-së, ky Institucion nuk ka pasur nevojë 
për “urime” të tilla, kurse opinioni nuk është lodhur me të tilla hipokrizishë. 
Shaqir Fetai ka shumë nevojë që të tregojë se sa shumë e uruan krerët e 
shtetit, ndonëse asnjë lider, asnjë personalitet politik, asnjë personalitet 
kombëtar e fetar, nuk ia paska uruar Shaqir Fetait Kurban Bajramin. Ndjesë! 
Ndoshta e kanë uruar por, ja që nuk janë të rangut të dy-tre drejtuesve të 
institucioneve shtetërore dhe, si të tillë, nuk i prekin sferat e interesiit personal 
të Shaqir Fetait. Edhe kameleoni ia ka zili Shaqir Fetait! 

 

3. 

Një grup aktivistësh humanitarë, nga Turqia, në përbërje të të cilëve paska 
edhe aktorë e repistë turq, e paskan vizituar Shaqir Fetain! Të gjithë këta, kanë 
ardhur nga Turqia që të bëjnë aktivitete, mundësisht ta “institucionalizojnë” 
aktivitetin e vet duke u pranuar nëpër institucione të ndryshme, kurse vetëm 
Shaqir Fetai e shënon si aktivitet të vetin personal! Vizitat rutinore, të 
paqëllimta, të padobishme, që nuk janë në interes të BFI-së, nuk ka se çka 
shënohen si “aktivitet”! 
Aktiviteti humanitar i këtij grupi turqësh, përfshirë këtu edhe atasheun 
kulturor të ambasadës turke, sa është human aq është edhe bisnes-aktivitet që 
shkon në interes të ndonjë orgnizate turke! Natyrisht, mundi i tyre human do 
të shpërblehet dhe u shpërbleftë prej Allahut Mëshirëplotë. Ata, vijnë në këto 
hapësira për të therur dhe për të dhuruar kurbanë të paguar nga popullata 
turke e Turqisë, sepse këtu kurbanët janë më lirë. Kështu që, edhe organizata 
fiton por edhe ushtrohet një aktivitet shumë i fuqishëm human. Zoti i 
shpërbleftë! Por, në tërë këtë aktivitet të turqëve, ç’punë ka Shaqir Fetai, apo 
edhe ai e ndjenë përfitimin e vet, sepse, ndryshe nuk ka se çka e regjistron si 
aktivitet një punë që fare nuk është e tij! 
Apo, të dëshmojmë se sa shumë artistë e repistë të Turqisë e duan dhe e 
respektojnë Shaqir Fetain, i cili, për turqët nuk paraqet asgjë më shumë se sa 
një ikër e peshkut levrek të Detit Marmaris!/22.07.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

Çka paska folur kësaj radhe Shaqir Fetai? Veçse është përpushur të lajë 
m… me sh… Asgjë tjetër! Si çdo herë, edhe kësaj radhe është ndjerë i 
respektuar nga vizita e antishqiptarëve, njerëzve të dyshimtë, me të 
kaluar hiç më të mirë se të veten! I kompleksuar se në kohën e tij nuk ia 
ka çokur askush, askush nuk i ka dhënë qoftë një mirënjohje formale, 
tani, macasi-kucasi janë pajisur me “mirënjohjet” e Shaqir Fetait, të cilat 
ai i përkthen në çertifikatë udbje 

 

1. 

Bijat e arta të kombit i përuron një udbash?! A ka më hipokrizi se kjo! A ka gjë 
më të poshtër se kjo! A ka ofendim më të madh se sa Shaqir Fetai t’i përurojë 
Distria Krasniqin dhe Nora Gjakovën për medaljet e tyre të arta në Olimpiadën 
e sivjemë! Demeke, unë si “rreis” ju uroj se, kur kam qenë myfti nuk kam 
mundur se më është dukur vetja si shumë i vogël! Tash jam rritur!!! Pirdhu 
bre, injorant, fuks! Këto ia zbardhën fytyrën kombit shqiptar, po sa ia ke 
zbardhur ti o Shaqir Fetai, gjithandej po të shqepen fletët nga dosjet e UDB-së 
ku ti na del goxha “xhudist” dhe, si i sukseshëm ke pasur pseudonimin ORAO 
dhe, ja ku je shpërblyer me postin “reis” si rezultat i pehlivanllëkut tënd në 
spiunim! 
Tani, vërtet a ka më baltosje, më ofendim, më sharje të fëlliqtë se sa të të urojë 
Shaqir Fetai! Pis mahluk! 

2. 

“Reisul Ulema priti teologun e njohur nga Gjermania”! Për herë të parë 
dëgjuakam për këtë teolog! O a ka birë nane që del e që na flet ndonjë gjë të 
bukur e të mirë për këtë teolog! A bëhet fjalë për atë Benjamin Idrizi, i cili sa ka 
vegjetuar në Shkup është deklaruar turk dhe se nuk i ka pasur punët mirë me 
shqiptari? A bëhet fjalë për atë Bunjamin Idrizi, të cilin, më vitin 2007 
Bashkësia Fetare Islame e refuzoi atë duke e fshirë nga lista e pjesëmarrësve 
në Konferencën e parë botërore ndërkonfesionale organizuar nga Ministria e 
Kulturës dhe mbajtur në Ohër! BFI e refuzoi ngase atë deshti ta imponojë si 
pjesëmarrës nga “bota myslimane” ambasadori maqedonas (i VMRO-së) në 
Gjermani! A bëhet fjalë bre për të njëjtin Bunjamin Idrizi i cili zhvati qindra 
mijëra euro të donuara nga Sharika për ndërtimin e Xhamisë së Dyqanxhikut, 
aktivitet ky që u përdor për shpëlarje parashë nga disa persona e organizata 

IV



turqësh shumë të afërt me këtë farë “hoxhe” (vërtet ku e kreu ky Medresenë, 
sepse atë në Shkup e braktisi, iku! Po fakultetin? Ku e bleu diplomën, sepse 
nuk rezulton në asnjë fakultet teologjik në botën islame ku ky ka mbaruar i 
rregullt! A është po i njëjti Bunjamin Idrizi për të cilin dikur gazetat gjermane 
flisnin për një gënjeshtar të pacipë, për një “prevarant” e manipulator, shkrime 
që ilustroheshin me fotografi ku paraqitej karikaturë me hundën e madhe si të 
Pinokios! A bëhet fjalë more për të njëjtin Bunjamin i cili donacionet e huaja i 
ka orientuar në ndërtimin e xhamisë për boshnjakë! Po pse ka ikur nga rrethi i 
shqiptarëve? 
Shaqir Fetai, duke e gjetur edhe një si vetja, e pranon dhe i jep “dekoracion” në 
formë të mirënjohjes! I ka me bollëk! Për inatë të së kaluarës së vet e cila nuk 
ia siguroi asnjë mirënjohje, tani ka vendosur t’u japë të gjithëve që shkojnë te 
ai me pi çaj dhe që ia krijojnë mundësinë për një foto të përbashkët të cilës do 
t’ia vë diçiturën “erdhi të ma urojë detyrën e re dhe të më dëshirojë shëndet e 
suksese”! Je i garantuar në dështim, o fuks, sepse nuk mundet që, edhe teolog 
edhe fuks! Zoti nuk thotë ashtu siç mendon Shaqir Fetai! 
Shaqir Fetai thotë: “Fillimisht Reisul Ulemaja i dëshiroi mirëseardhje në 
vendlindje mysafirit…”! Si more mysafir në vendlinje të vet! Apo ndoshta e njeh 
si të konvertuar në boshnjak, në turk, apo sëfundmi, në gjerman dhe, si i tillë, 
natyrisht që do të jetë mysafir në vendlindje të vet! Çka nuk di Shaqir Fetai? 
Gjithçka që ka të bëjë me llapanguzën! 

 

3. 

U shkruajt shumë, madje i gjithë opinioni u tall, saqë tashmë kanë nisur edhe 
barcaletat rreth “ngushëllimit eseistik” që e kishte shprehur Shaqir Fetai me 
rastin e aksidentit tragjik që i ndodhi autobusit plotë me shqiptarë që po vinin 
nga Frankfurti i Gjermanisë për në Kosovë! U kërkua nga Shaqir Fetai që të 
japë urdhër dhe shërbimet e tij “profesionale” ta heqin atë “ngushëllim” idiotik 
dhe të mbanin përgjegjësi, sepse e kishin botuar në facebook-un zyrtar të BFI-
së. 
Përkundër kësaj, Shaqir Fetai zgjodhi rrugën e injorimit të rastit si dhe të 
kërkesave të opinionit të gjërë të vendit! Nuk e largoi “ngushëllimin” idiotik, 
dhe me këtë deshti të na thotë se nuk mbanë përgjegjësi për gjërat që botohen 
në faqen zyrtare të BFI-së! Pra, distancohet nga Institucioni, kurse si valide e 
pranon vetëm atë që e nisë me emër të vet! Madje edhe na e fotografon dhe e 
publikon “telegramin e ngushëllimit”! Edhe dhentë në vend edhe ujku i ngopur, 
a? 
Nga ana tjetër, nuk ia kanë “tejt” as shërbimet e veta profesionale, sepse, gjatë 
“transkriptimit” të tekstit të botuar si foto, “shërbimet profesionale” nuk i 
qëndrojnë korrekt, por, botojnë atë që duan vetë. Pra, tjetër tekst na del në 
memorandumin e fotografuar, dhe tjetër tekst na del në “transkriptimin” e atij 
teksti në faqen zyrtare të BFI-së! Shaqir Fetai nuk kontrollon asgjë! Shaqir 
Fetai nuk pyetet për asgjë! Shaqir Fetain askush nuk e q… në rrush! Shaqir 



Fetai nuk çon kurrnjëfarë peshe në BFI. Për këtë është shumë i vetëdishëm 
edhe Shaqir Ftai, prandaj, ka vendosur që të mbajë llogari vetëm për “imazhin-
fytyrën” e vet, kurse, fytyra dhe imzhi i BFI-së u njollostë deri në përbaltje 
totale! Ky është Shaqir Fetai, alias, ORAO! 

4. 

“Kam nder të veçantë që të përcjelli mirënjohjet dhe respektin e veçantë të 
gjithë besimtarëve…”, thotë Shaqir Fetai! I përcjell mirënjohjet? A thua të kujt 
janë ato mirënjohje që i përcjell Shaqir Fetai? Apo, ky bilmez mbase ka dashur 
të thotë: “Kam nder të veçantë që t’i shpreh mirënjohjet e mia si dhe respektin 
tim për…” Epo, sintagma të tilla si ajo lartë mund të bluajë vetëm të menduarit 
shkinisht dhe logjika sllave! 
Shaqir Fetai “u përcjell” mirënjohje të gjithë atyreve që paskan donuar kurbanë 
për Medresantët e Medresesë Isa Beu! Po kush janë ata që e donuan për këtë 
Vatër Arsimore? Pse ata nuk përmenden me emër e mbiemër! 
A e di Shaqir Fetai se, nga ajo Vatër Arsimore deri më sot kanë dalur mbi 4000 
medresantë. Plus që aktualisht vijojnë mësimet mbi 700 nxënës! Futi këtu 
edhe studentët, profesorët, personelin teknik dhe, ja, u mblodhën 6700 
kurbanë aq sa iu paskan “përgjigjur” apelit të Shaqir Fetait, i cili, më shumë ka 
shpenzuar për reklama e për komisione lokale e qendrore, se sa ka fituar nga 
donimi i këtyre kurbanëve. Plus që janë vjedhur me llopatë, me kaci, birooo! Me 
të vërtetë, pse ky numër nxënësish, studentësh e personel arsimor e teknik i 
këtyre vatrave nuk paraqitet publikisht për donim dhe t’i shpëtojë këta, 
Shaquan me banditët e vetë, që të shndërrohen në rolin e lypsarëve me të 
vetmin qëllim që të kenë se çka të vjedhin! Ja pra e vërteta: Shaqir Fetai 
masovikisht është bojkotuar nga të gjithë ata që kanë kaluar nga kjo Medrese e 
Fakulteti, si dhe nga ata që ushqehen nga këto vatra arsimore! Të gjithë këta 
tashmë janë dëshmitarë të gjallë dhe janë lodhur duke e vëzhguar çiftin e 
Shaqir Fetait se si vjedhin nga djersa e myslimanëve të vendit, qoftë si fitër, si 
zeqat, si haxh apo si kurban! Dhe, këtë krim, Shaqir Fetai mundohet që ta 
“kamuflojë” me qëndrimin për të cilin ai mendon se e nxjerr “transparent”, 
duke shprehur falënderime për ata që dhuruan kurbanin e tyre, i cili, më se 70 
për qind përfundon nëpër frigoriferët e “nëpunësve” të përgëdhelur të Shaqir 
Fetait, përfundon nëpër xhepa të tyre (paratë, sepse kurbanët nuk therren 
fare!) dhe një pjesë shpërndahet për të varfërit që thirren me telefonë! Ata të 
varfër që nuk kanë telefonë, ata le t’i bien fyellit! 
Fare në fund, Shaqir Feta derdhë lumë hipokrizinë e vet: “Lus Allahun 
Fuqiplotë që t’i pranojë veprat tona, kurbanët tonë dhe angazhimet tona duke 

Shaqir Fetai?! Të të punësuarve në BFI? Të atyreve në Medrese? Të imamëve, 
myftive?! Ata kurbanë janë të myslimanëve, o duduk, që ua kanë donuar juve! 
Kurse, thua ti se Zoti do t’ju shpërblejë për angazhimet dhe veprat e juaja?! 
Hajninë dhe manipulimet t’i shpërblejë Zoti? Mbase ua shpërblejnë “zotërat” si 
Lati, Uzati dhe Menati! I Madhi Zot ka hequr dorë nga ju! Kot luteni t’ju bekojë, 
kur Ai tashmë ju ka mallkuar! Duhet të jetë mallkim i rëndë, sepse, të 



pranoshë që të “drejtohesh” nga hajnat, nga tradhëtarët, nga pista, nga 
spiunët, nga udbashët – ky po që është mallkim i Zotit!/27.07.2021 
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Tani, me këtë të “folur”, kush kë e nguli: Shaqir Fetai Talat Xhaferrin, apo 
Talat Xhaferri Shaqir Fetain. Ndërsa që të dy u takuan, madje patën takim 
eksitues dhe këmbim eksperiencash, me përfaqësuesin e DUMA-s ruse dhe 
me më të dashurin prej myslimanëve marionetë të Putinit! Çka u 
diskutua? Çka u morën vesh? Nuk e thonë këtë por i bëjnë trysni 
TetovaSot-it dhe e detyrojnë ta heq shkrimin e Ilir Ramadanit. Pason 
reagimi i Kuvendit ndaj Ilir Ramdanit, kurse nuk i reagojnë Radio Evropës 
së Lirë te e cila u bazua Ilir Ramadani për shkrimin e vet gazetaresk. Me 
rusin qenka takuar kryetari i Serbisë, Ivanovi, pse jo dhe Talati 

 

1. 

Shaqir Fetai na e paska takuar të ashtuquajturin myfti i Shtipit, Nasir 
Rexhepin nga Tetova (kohëve të fundit disi shumë shpesh po e takon këtë 
“myfti”!!!), si dhe, bashkë me të, edhe kordinatorin e Shoqatës “Hudai Vakëf”, 
njëfarë Ahmet Lokçe! Me të dy Shaqir Fetai paska folur për bashkëpunim në të 
ardhmen (!!!) 
Shaqir Fetai shpreson shumë fort se ky takim do jetë aq fillestar drejt një 
bashkëpunimi të gjërë! Ai thotë: “Mbet që bashkpunimi të filloi hapat konkret 
për të gjith muslimanët e vendit dhe më gjërë”! 
Tani nuk dihet se me kë Shaqir Fetai do ta nisë bashkëpunimin? Me Myftininë 
e Shtipit? Pse a nuk ka pasur bashkëpunim deri më sot ë, na u paska dashur 
vetëm një takim zyrtar që të nisë bashkëpunimi? Apo e mendon Shaqir Fetai 
se, takimi me këtë farë Lokçen ia paska krijuar mundësitë e një bashkpunimi 
për të gjithë myslimanët e vendit dhe më gjërë!!! A është në vete Shaqir gungshi 
se çka shkruan e çka flet?! BFI-ja ka Organizatën e vet humanitare e cila duhet 
të takohet dhe të vë bashkëpunim me të gjitha simotrat humanitare që 
veprojnë në këtë vend! Çka ka nevojë Shaqir Fetai t’ia institucionalizojë 
aktivitetin humanitar një shoqate, gati-gati, të papërfillshme në vend?! Krisi 
ndonjë korrupsion apo, kjo do të ngelë në perspektivë?! 
Një gjë është më se e sigurtë! Nëse kjo organizatë është “pro-turke”, atëher, 
shumë shpejt Dijaneti i Turqisë do t’i kërkojë që t’ia kthejë shpinën Shaqir 
Fetait, sepse, këtij të fundit fort po ia kënda që të koketojë me “forume 
myslimane europiane”, që nuk është gjë tjetër përveçse dorë e zgjatur e 
politikave ruse të Putinit, e cila i shërben për t’ia bërë sa më të lehtë 
sendërtimin e interesave gjeopolitike ruse në rajon! Aleti më i përshtatshëm i 
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këtij sendërtimi në vendion tonë me gjasë u ka dalur të jetë Shaqir Fetai dhe 
bashkëmendimtarët e tij që kanë hëngër në të njëjtën enë të servirur nga 
oficerët e UDB-së të llojit të Stanko Dragoviqit! 

 

2. 

Shaqir Fetai paska realizuar një takim me përfaqësues të organizimit të jetës 
fetare nga diaspora jonë, e shtrirë, kryesisht, nëpër vendet e Evropës 
Perëndimore. 
Fillimisht, nisi t’i presë një nga një në kabinet, sepse, kështu ka mundësinë të 
fotografohet dhe të bëjë lajm! Por, kur e pa se këta përfaqësues nuk e kishin 
ndërmend që ta prinsin Shaqir Fetain deri sa t’i shterrojë të gjitha këto takime 
një nga një, atëherë, u detyrua që ta përsërisë traditën e “babait të vet 
shpirtëror”, H. Sulejman ef. Rexhepit, duke i takuar që të gjithë, grumbull, në 
Medresenë e Isa Beut! 
Për ta bërë më të dallueshëm nga takimet e më parshëm, Shaqir Fetai kujdeset 
që takimi të jetë sa më zyrtar, të jetë “nën protokollin” e tij, dhe te realizohet 
ashtu siç ka qejf ai, duke ia garantuar vetës rritjen e adrenalinës së një “reisi” 
të instaluar nga politikat maqedonase antikombëtare dhe antiislame, në krye të 
BFI-së së kapur nga segmente të caktuar të shtetit! 
Shaqir Fetai, edhe një herë dëshmoi se, si ai gjeli që i mbyllë sytë kur këndon, 
sepse e di këngën përmendësh, edhe ky, symbyllurazi nisi t’ua shqepë, që të 
gjithëve, nga një mirënjohje! Nga një copë letër, e cila nuk vlenë as si letër 
higjienike, sepse, një ditë, kur do të ndërgjegjësohen, që të gjithë do të 
turpërohen nga “mirënjohjet” që mbajnë në shkrimin e fuksit Shaqir Fetai. 
Shaqir Fetai u paska dhënë mirënjohje me motivacion që t’i cysë sa më shumë 
që të kontribuojnë në zhvllimin e jetës fetare islame në diasporë! Një gjë e tillë 
është obligim dhe detyrim i shenjtë, që duhet ta kryejë secili pjesëtar i islamit 
në Evropë, pa pasur nevojë fare që të frymëzohen nga Shaqir Fetai. Kurse, 
sekretarit(icës) së vet i kishte thënë se, me këto “hajmali magjistari” që do t’i 
mbajnë si naivë nëpër komodinat e televizorëve, për t’u mburrur para anëtarëve 
të familjes se ia vlejti që morën vendim të vijnë në “atdhe” për pushime meqë u 
“nagraduan” me mirënjohje nga Shaqir Fetai, në fakt, do të detyrohen avash-
avash që të pajtohen me të vërtetën se kush është “reisi” i tyre! Vetëm një 
mendje e sëmurë si ajo e Shaqir Fetait mund ta bluajë këtë hiprokrizi dhe këtë 
idiotës! 

 

3. 

“Doja të respektoj fshatin…”, “doja të respektoj myftiun e nderuar i cili tashmë 
i jep jë frymë të re jetës fetare islame, me një strategji të veçantë e largpamëse”, 
“doja t’i respektoj fëmijët”, “më se tepërmi doja të respektoj imamin e fshatit 



për të cilin më vijnë me vite e vite informata se është fanatik i mësim-besimit 
islam”, “këtë përkahje nuk dojshim ta bëjmë të vogël, dojshim t’i japim peshë”, 
“Dhe këtu jemi bashkë me personaitetet më të johura dhe më eminente të 
Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut”, “Myftiun e një mytinie të 
largët, e cila, me ardhjen e këtij myftiu veçmë është bërë shumë e njohur, 
myftiun Salim Sulejmani”, “me ne është edhe sekretari gjeneral i Bashkësisë 
Fetare islame, profesor Irsal Zendeli”! 
Këto sintagma idiotike, këto fjali injorantësh, kjo injorancë e pashembullt – të 
gjitha janë të Shaqir Fetait, nga një fjalim i tij prej 9 minutave, të mbajtur në 
Xhaminë e fshatit Dragomisht i Madh i Kërçovës, me rastin e dua hatmes së 
nxënësve të mektebit të kësaj xhamie. 
Doja të respektoja, më së tepërmi ta respektoja imamin… Respekti është virtyt i 
çdo myslimani, deshti apo jo ai, ai gjithnjë duhet të respektojë! Edhe kjo një 
logjikë që del nga të menduarit sllavisht, sepse, në shqip do të duhej të 
shprehej “dua të shpreh respektin tim për imamin, myftiun, nxënësit” etj! 
Shaqir Fetai “e respekton” (injorantin!) edhe myftiun aktual të Kërçovës, i cili 
“paska ardhur” në krye të kësaj Myftinie me një “strategji të veçantë e 
largpamëse”! Po i ndjeri, ish-Myftiu, Murat Hyseini, a nuk i jepte frymë kësaj 
Myftinie! E paska pas ngulfatur fare ë! U desht të vijë Shaqir Fetai, të bëjë një 
sërë manipulimesh, driblimesh, të premtojë e të premtojë, të manipulojë e të 
manipulojë dhe, më në fund, të sjellë “njeriun me vizion”! Po cila na ishte 
strategjia e Shaqir Fetait, ajo largamësi e tij?! UDB-a! Falë këtij shërbimi 
antishqiptar e antiislam, e cila nga mbeturina e pistë do të rigjenerohet në kode 
të veçanta, ndërsa sërish do të lëshojë rrënjë e do të rritet duke sjellë në pozita 
njerëzit e vet, të llojit të Shaqir Fetait. 
Shaqir Fetai “e respekton” edhe imamin e fshatit, për të cilin thotë se “me vite e 
vite më vinin informacione se është fanatik i mësim-besimit”! Një informacion i 
tillë me vite e vite rreth fanatizmit të një personi në ligjërimin e mësim-besimit, 
i ka shkuar në vesh vetëm një udbashi! Ja si deshti Zoti i Madh dhe në mes të 
xhamisë e lakuriqësoi Shaqir Fetain duke e detyruar të tregojë se si “me vite e 
vite i kanë ardhur informacionet për një fanatik të mësimm-besimit islam”! Ç’ju 
deshtën Shaqir Fetait këta informacione lidhur me imamin e fshati? Ky kurrë 
nuk ka qenë përfaqësues i tij, imami kurrë nuk ka qenë pjesë e myftinisë së 
Gostivarit! Pastaj, pse pikërisht Shaqir Fetait t’i shkojnë informacione me vite 
të tëra për imamin e fshatit! Shaqir Fetai duhet të kuptojë se ka nisur të 
matufoset, se nuk po di më se çka po flet, se ka nisur të lakuriqësohet e të dalë 
në petkun e profesionit të tij të vërtetë antihuman! 
Shaqir Fetai, i ekzaltuar nga suksesi i imamit të xhamisë, paska pasur dëshirë 
që t’i japë përkahje imamit, por, paska zgjedhur që ajo përkrahje të mos jetë e 
vogël, por me peshë! Dhe, sipas Shaqir Fetait, këtë peshë ky takim do ta merrte 
vetëmse me prezencën e “personaliteteve më të njohura, më eminente” të 
Bashkësisë Fetare Islame në RMV! Po kujt u thotë Shaqir Fetai “personalitete 
eminente”! Bashkëpunëtorëve të vet, hajnave, të pamoralshmëve, spiunëve, 
tradhëtarëve! Kujt? Atyreve, bashkë me të cilët, një jetë të tërë i kanë shërbyer 
ish-reisul ulemasë, H. Sulejman ef. Rexhepit dhe, në fund, e tradhëtuan, duke 
ia ngulur thikën pas shpine, ndonëse ia kishin hëngër bukën, ndonëse ia 



kishin përvetësuar shpirtin e zemrën! Po këta “personalitete”, të gjithë, 
përfshirë këtu edhe Shaqir Fetain, kryehipokritin, më së miri i njeh vetë 
Sulejman Rexhepi që i krijoi “personalitete”! Le të pyetet njëherë Sulejman ef. 
Rexhepi, se, ç’mendim ka për secilin veç e veç; cili është “personaiteti” i tyre. 
Ç’karaktere janë këta “personalitete”! 
Shaqir Fetai ka “nderuar” edhe një myfti, i cili, me “ardhjen” në krye të një 
myftinie shumë të largët (!), këtë myftini e paska bërë shumë të njohur! E 
“nderon” Salim Sulejmanin, i cili, me mijëra truke, servilizma e spiunime, ka 
arritur ta shesë lojalitetin e vet te Sulejman ef. Rexhepi, ka arriitur t’i dëshmojë 
se është marionetë e gjallë e tij dhe, ky, më në fund, e emëron “myfti”! E 
përshëndetë Salim Sulejmanin, prodhim krejt i huaj dhe, nuk e përshëndet 
strategun (H. Sulejman ef. Rexhepin), i cili, ja që paska pasur vizion dhe e ka 
emëruar Salim Sulejmanin për ta bërë të njohur Muftininë e Strugës! 
A është kolegial një kontstaim i këtillë i pederaftë! Po puna kolosale e 
Mushteba efendi Shehut?! Puna jashtëzakonisht e madhe në profesionalizimin 
e këtij organi nga ana e ish-myftiut Prof. dr. Ferat efendi Polisi! Shaqir Fetain 
me këta dy të apostrofuar nuk e lidhë asgjë, kurse me “të dashurin” e tij e lidhë 
spiunimi, tradhëtia, hajnia! 
Dhe, fare në fund, Shaqir Fetai dëshmon se ka nisur të matufoset! Nuk ndjehet 
më rehat! Nuk ndjehet më i sigurtë, madje as në ecje! Harami po i peshon mbi 
kokë e në shpirt! Tradhëtia që e zhvilloi kundër njeriut që më së shumti e ka 
respektuar, po ia ndrydhë damarët e gjakut dhe, për pasojë, po i atrifizohet 
truri! E përshëndet “sekretarin gjeneral” të BFI-së, Irsal Jakupin, por që 
“lartmadhnia” e tij ia ndryshon profesionin dhe mbiemrin në “profesor Zendeli”! 
Po kur na u bë profesor “Bagdatski llopov-i”!? 
Askush nuk reagoi kur ua ofendoi “sekretarin gjeneral”. Kush ishte ky 
“sekretar”, Irsal Jakupi apo profesor Irsal Zendeli! Një m…/30.07.2021 
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Pa dyshim që, sa herë që të marrë frymë Shaqir Fetai, ky instalacion i 
pistë i pushtetit maqedonas në krye të BFI-së, dëshmon se është një 
mashtrues ordiner. Të gjithë spiunët profesion të dytë e kanë mashtrimin. 
Të parin profesion e kanë të jenë sa më të sinqertë në spiunim tek 
oficerët e tyre, ndërsa të jenë sa më mashtrues te opinioni. Ndryshe, do të 
dekonspirohen! Së këndejmi, Shaqir Fetai mashtrimin e ka shpëtim nga 
zbulimi i tij se misionin e kujt e shtynë përpara 

 

1. 

Vite më parë, gjatë një manifestimi të organizuar në Qafë, nga mërgimtarët e 
kësaj ane, ish-Reisul Ulemasë, H. Sulejman e. Rexhepit, i lindë ideja për 
ndërtimin e një xhamie të re, pikërisht në këtë vendbanim historik, me famë, 
me legjenda e momente dramatike historike, por, pa njerëz! Në këtë vend, para 
njëqind e sa vitesh, serbët kryen një prej masakrave më barbare, kryen krim 
kundër njërëzimit, me ç’rast ekzekutuan dhjetra burra e fëmijë shqiptarë para 
grave, nënave, motrave të tyre, ndërkohë që, një trimneshë prej grupit të 
burrneshave të Qafës, Sulltana, me një palë gërshërë në dorë, i është hedhur 
ordhive serbe duke therrur kë ka kapur! Ekzekutohen të gjithë, ndërsa mbetet 
gjallë vetëm legjenda e Sulltanës! 
Pikërisht, për këtë ngjarje historike, me qëllim që t’i bëhet karshillëk krimeve 
serbe dhe, t’i dëshmohet historisë se Qafa, ashtu siç nuk pranoi të kolonizohet 
dhe te serbizohet me ardhacakë nga brendia e Serbisë së atëhershme 
mbretërore, ashtu edhe do të dëshmojë se këtu, do të ngritet një Shtëpi e Zotit, 
e cila do t’i ngrohë shpirtërat e të gjithë atyreve që u masakruan dhe iu 
nënshtruan planeve gjenocidale serbe. 
Do të jetë ish-Reisul Ulema, Sulejman ef. Rexhepi, ai që do ta inicojë ndërtimin 
e xhamisë në Qafë, si dhe pikërisht ai do ta hedhë gurin themeltar! Gjatë kohës 
së ndërtimit të xhamisë, komplotistët dhe tradhëtarët do t’ia arrijnë planit 
antishqiptar dhe, duke shkelur parime islame, rregullore e Kushtetutë, duke 
shkelur edhe njerzillëk e moral, ia arrijnë ta largojnë efendi Rexhepin nga posti 
Reisul Ulema i BFI-së dhe, në krye të saj do të instalohet Shaqir Fetai, për të 
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cilin sakaq do të publikohet një dokument i cili dëshmon për spiunazhin e 
Shaqir Fetait, që nga vitet e para të studimit në Sarajevë, me ç’rast ka pajisur 
udbashët me informacione për studentët shqiptar, sidomos për intelektuain e 
pashoq, Nexhat Ibrahimin, duke zbatuar instrukcionet dhe planet e Stanko 
Dragoiqit, oficerit të UDB-së. 
Këto ditë Shaqir Fetai përuroi hapjen e kësaj Xhamie. Në fjalimin e tij përveç 
gënjeshtrave, pati edhe plotë frikë, pati eskivazhe, pati përpjekje për ta heshtur 
të kaluarën, pati momente kur dridhej për ta zbardhur të kaluarën e Qafës, 
nga ana tjetër, pati edhe nënçmim dhe plotë stil serb në ligjërim. Pa fije turpi 
Shaqir Fetai tha se ai qenka iniciatori për ndërtimin e kësaj xhamie! Po ai, krejt 
bota e dinë që, as frymë nuk merrte pa e pyetur Sulejman ef. Rexhepin! 
Jo një herë Shaqir Fetai e përmendi Sulltanë, e përmendi Qafën legjendare, e 
përmendi sakrificën e Sulltanës, e përmendi gjenocidin por, Shaqir Fetai, në 
asnjë moment nuk tregoi se kush i ka bërë këto krime, kush ishin ata 
gjenocidistët që masakruan këtë popullatë të fshatit me lartësi mbidetare mbi 
1300 metra; në asnjë moment nuk guxoi ta përmendi fjalën “krim serb”, 
“gjenocid serb”, nuk foli për Qafën si sinonim të moralit dhe patriotizmit të saj 
përballë hordhive serbe. Në asnjë moment nuk e përmendi fjalën “serb” që 
lidhet me çdo gjë që ka ndodhur në këtë katund shqiptarësh. 
Shaqir Fetai jo vetëm që frikësohej për ta zënë në gojë krimin dhe gjenocidin 
serb por, përpiqej me vetëdije të plotë që ta fshijë të kaluarën, të harrohet kjo 
ngjarje ku janë të inkriminuar ushtria mbretërore serbe, të mos shpalosen 
plagët e vjetra që do të dëshmonin se serbët historikisht dhe në çdo vend kanë 
kryer gjenocid kundër shqiptarëve. Shaqir Fetai nuk guxon që ta njollosë 
popullin serb, sepse, pastaj vetë do të njolloset edhe me më shumë fakte 
spiunimi se sa në një faqe-dokument të publikuar kohë më parë. Pra, Shaqir 
Fetai ia mohon meritat Sulejman ef. Rexhepit për ndërtimin e kësaj xhamie, të 
cilën e nisi sa për t’i bërë karshillëk gjenocidit serb dhe, nga ana tjetër, përpiqet 
që tash e tutje Qafa të mbahet në mend për “aktivitetin fetar” të Shaqir Fetait 
dhe jo për gjenocidin serb të ushtruar në këtë fshat malor. 
Historia jonë kombëtare është përplotë me emra të tradhëtarëve, kështu që, pa 
problem, do ta duronte edhe emrin e Shaqir Fetait! 

 

2. 

Shaqir Fetai paska marrë pjesë në një konferencë ku është debatuar rreth 
fetfasë në kohë digjitalizimi, respektivisht mbi temën “Institucionet e Fetvave 
në Epokën Digjitale”, të organizuar nga “Darul ifta” (Institucioni i Fetvave) që 
udhëhiqet nga Myftiu i Egjiptit Prof. Dr. Sheuki Ibrahim, nën patronazhin e 
Kryetarit të shtetit Abdulfetah Sisit. 
Shërbimeve të veta “profesionale” si dhe disa “sektorëve”, ua paska lënë 
amanet që t’ia mbulojnë medialisht duke e paraqitur Shaqir Fetain si “qendër 
vëmendje”, mundësisht takimit t’ia japoin karakterin bilateral, edhe pse aty 
kanë marrur pjesë qindra delegacione nga mbi 85 vende të botës. 



Këta delegacione pjesëmarrëse, paskan pasur njohuri të thella mbi Shaqir 
Fetain (!), aq të thella sa, sakaq unanimisht qenkan përcaktuar ta nominojnë 
në takim te kryetari i Shtetit të Egjiptit. A është normal Shaqir Fetai a jo! Ia 
bën qejfn familjes së vet të ngushtë apo mundohet me u shpërfaq aq i madh 
para myslimanëve të vendit! Vetëm me vyrtyte morale matet njeriu, kurse 
udbashët kurrë nuk janë shquar me ndonjë veti të tillë! Veç kësaj, Shaqir Fetai 
paska arritur të realizojë takim me Myftiun e Kajros, edhe pse, te ai kanë qenë 
të gjithë pjesëmarrësit, në grup, ku ka qenë i përfshirë edhe Shaqir abdalli. Ky 
është protokol i organizuesit dhe nuk është meritë, apo afinitet, apo shkathtësi 
e Shaqir Fetait! Kështu e parashihte protokoli i orgnizatorit dhe jo se Shaqir 
Fetai na ishte ndonjë “Gjorgj Bush”, apo, ndonjë “Bajden” dhe, tani, në 
margjina të një manifestimi, do të realizojë takime bilaterale me kryetarin e 
Ruisë, me kryetarin e Çeçenisë etj. 
Kush mundohet që takimeve tradicionale t’u japë karakterin e takimeve 
bilaterale?! Vetëm një mashtrues ordiner, vetëm një person me biografi të pistë, 
vetëm një komplotist i tipit të Enver Hoxhës, i cili kap pushtetin, i vret të gjithë 
shokët dhe, meritat duhet t’i ngelin vetëm atij! 
Po ç’ne në Kajro, në një konferencë ku diskutohet për fetfa, nuk merret apo 
nuk dërgohet kryetari i komisionit për fetfa pranë BFI-së, Jusuf Zimeri, por, 
merret një person i cili nuk ka lidhje as me fetfa dhe as me Kajro e as me Al 
Ah’zar, por, ka lidhje vetëm me spiunazhë arabe. I përputhë profesioni parësor 
– spiunazhi, tamam si Çimin me Stelën (dy personazhe anonimusë që u bënë të 
njohur falë gatishmërisë së tyre për “dashni pornografik”)! 

 

3. 

Për hajër i qoftë “Ilindeni” Shaqir Fetait, ditë kjo kur në xhaminë e Shtipit, 
tashmë të uzurpuar nga kisha, ndizen qirinjtë për nderë të “Sveti Ilisë”! 
Pikërisht për këtë ditë kisha ka uzurpuar xhaminë, ndërsa Shaqir Fetai, 
instalacioni i pushtetit maqedonas, e madhëron këtë ditë me pjesëmarrjen edhe 
të delegacionit të BFI-së së uzurpuar prej tij, pas një komploti dhe puçi klasik! 
Të jeshë përkrahës dhe bashkëpunëtorë i Shaqir Fetait ka kosto! Kostoja është 
të heqësh dorë nga dinjiteti kombëtar dhe fetar dhe, t’i lëpihesh antiislamistëve 
dhe antishqiptarëve duke ua madhëruar festat e falsifikuara! 
Këta të BDI-së, më në krye Ali Ahmetin dhe me atë që takon zyrtarisht dhe 
sipas protokolit të Parlamentit, mikun e ngushtë të Putinit, tashmë u bënë 
helaç, u bënë gaz i botës! Thonë, do të krijojmë shoqëri të përbashkët por ama 
diskriminimi shtetëror do të shprehet në mënyrë permanente kundër 
shqiptarëve dhe myslimanëve të Maqedonisë së Veriut. Këtë dikriminim tashmë 
e ka institucionalizuar Ali Ahmeti, ndërsa e ka shtrirë edhe mbi kurrizin e BFI-
së. 
Shaqir Fetai ka çu selam që, beshareta të tij të marrin pejsë bashkë me 
delegacionin e BDI-së në të gjitha “vendet dhe tokat e shenjta” ku do të ketë 
festë nga ky event kombëtar maqedonas. Dhe, ky delegacion duhet të 



prezantojë në emër të BFI-së dhe në emër të të gjithë myslimanëve të vendit! 
Është fjalë më gjithëpërfshirëse, sepse BDI-ja nuk ka pasur guxim që të thotë 
se po prezantojmë në emër të gjithë shqiptarëve! Shaqir Fetai a është budalla 
apo i ka këmbët pa la! Si more në emër të të gjithë myslimanëve të vendit? Ai 
në “Meçkin Kamen” mund të prezantojë vetëm ne ëmër të vetin, në emër të 
puçistëve dhe komplotistëve si dhe në shenjë falënderimi ndaj BDI-LSDM-së të 
cilët e instaluan në krye të BFI-së. 
Shaqir Fetai, si ato femrat e përdala (si kurvat) iku nga Maqedonia e Veriut dhe 
në festën shtetërore maqedonase i çoi disa “të virgjëra” që edhe ato ta hanë pak 
b… 
Nuk ka qenë hiç me rëndësi që të shkojë Shaqir Fetai në një event që nuk është 
i fahut të tij, në një vend gjuhën e të cilit Shaqir Fetai jo që nuk e flet por as 
nuk e kupton, në një event për ku ka BFI-ja plotë ekspertë, më të shkathët, më 
të përgatitur dhe shumë më dinjitoz se Shaqir Fetai. 
Shaqir Fetai e kupton se çfarë turpërimi do të ishte për të që të jetë në “Meçkin 
Kamen”, ndaj, për t’i ikur këtij eventi shkon diku prej nga mund t’i rrezikohet 
karriera si të gjithë dështakëve dhe të pamerituarve. 
Shaqir Fetai pa dyshim që u tall me zyrtarët e BDI-LSDM-së të cilët e instaluan 
në krye të BFI-së dhe, talljen edhe më të madhe ua bënë duke dërguar 
përfaqësues, njerëz që e kanë ndjerë avansimin e vet vetëm përmes hajnisë, 
tradhëtisë, spiunimit!/03.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

VII 

 

Çka mund të flasë një shpirtprishur, një tradhëtar, një udbash (udbashi si 
sinonim i shërbimeve të huaja antikombëtare e antifetare)? E folura e tij 
varet nga “respekti” që do t’ia bëjnë ata që e rrethojnë. Nëse bie 
“respekti”, shpirtprishuri do të flasë për gjëra “madhore kombëtare e 
fetare”, me qëllim të përfitimit të respektit sa më të madh. Nëse respekti 
është në nivel, atëherë motivi për tradhëti e spiunim është edhe më i 
madh 

 

 
1. 

Shaqir Fetain e ka marrur shumë malli që të jetë në shërbim të reisul ulemasë, 
H. Sulejman ef. Rexhepin, e vun mungesën e tij. Shaqir Fetai ka nostalgji të 
tmerrshme për H. Sulejman ef. Rexhepin dhe për kohën e tij. Shaqir Fetai 
dshmoi se është sulo-nostalgjik! 
Ditë më parë, Shaqir Fetai kishte organizuar një “kafe-event” kushtuar Hixhrit. 
Asgjë nuk kishte lëvizur nga ajo siç e ka konceptuar H. Sulejman ef. Rexhepi 
tash e decenie më parë. Program identik! Me këtë Shaqir Fetai nuk dëshmoi 
vetëm injorancën e tij, mungesën e ideve dhe të vizioneve, por, mbi të gjitha, e 
dëshmoi nostalgjinë shumë transparente për kohën e “babait të vet shpirtëror”! 
Me këtë program, në fakt, Shaqir Fetai sikur kishte dashur t’i kërkojë falje për 
tradhëtin dhe komplotin që ia bëri Sulejman ef. Rexhepit. Ja, i tha, asgjë nuk 
kam ndryshuar nga koncepti programor të cilin e ke ngritur ti tash e decenie 
më parë! 
Megjithatë, Shaqir Fetai sërish e tradhëtoi Sulejman ef. Rexhepin, madje edhe 
në këtë event, duke e organizuar atë, jo nëpër salla përkatëse koncentrale, por, 
mu në mes të oborrit të xhamisë! Vlerësimit të xhamive se dikur këto objekte 
kanë luajtur edhe rolin e shkollës, të parlamentit, të qeverisë, të kuvendit të 
burrave, Shaqir Fetai ia shtoi edhe vlerësimin se, tash e tutje, xhamitë mund të 
jenë edhe salla për koncerte, për rok-koncerte, mund të shërbejnë edhe si salla 
sportive, si ring boksi, mund të luhet brenda edhe baleti, basketboll, mund të 
shërbejnë edhe si objekte ku mund të organizojmë dasma, oborret e xhamive, 
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në këtë kohë pandemie, mund të shërbejnë si hapësia të hapura për dasma e 
evente të ndryshme gëzimi që mund të përcillen me curla e tupane, me 
harmonika e gitare, me violina e mandolina, me defa e klarinete! Mjafton ta 
keni myftiun e xhamisë curlaxhi e tupanxhi të patejkalueshëm e merakli! 
Shaqir Fetai, ky mik i bashkëuntorit të ngushtë të Putinit, ky injorant i cili 
Mes’hebin Hanefi e trajton si “sekt”, ky farë matrapazi dhe manipulanti i 
pashoq, ky farë regjistruesi i shumë bashkësive sektariane, i grupeve religjioze 
dhe i “bashkësive fetare islame” të reja, ky farë degraduesi i epitetit MYFTI, 
duke emëruar tulifarë ahmaku e bilmezi për “myfti” – pra, ky farë instalacioni i 
pushtetit maqedonas, po dëshmon se është adhurues i flaktë i bidateve! Të 
fusësh grupe instrumentistësh në oborr të xhamisë, të mbash koncert, qoftë ky 
edhe fetar, i përcjellë me turlifarë instrumenti – a nuk është ky bidat i rëndë! 
Këtë bidat e provoi Shaqir Fetai, ndërsa nuk pati kurrfarë reagimi nga asnjë 
“hoxhë kritik”, nga asnjë “kujdestar” i gabimeve të paqëllimta të teologëve, nuk 
pati asnjë fetfa nga “fetfaxhinjtë”, madje një prej “fetfaxhinjëve” karikaturë, 
pranoi që në një atmosferë të tillë përplotë bidate edhe të dekorohet me 
dekoratën e inicuar nga H. Sulejman ef. Rexhepi, e që mbanë titullin “Myfti 
Vehbi Dibra”! Madhërohet emri gjigant i Myftiut Vehbi Dibra, nën duartrokitjen 
e “myftilerëve” totalisht injorantë, si ai i Shkupit, i Kumanovës, i Prilepit, 
Shtipit, i Velesit, i Resnjës, i Strugës, i Ohrit, i Manastirit etj! Këta “myftilerë” 
bashkëkohorë dhe Vehbi Dibra Myfti, që ka jetuar dhe vepruar në kohëra 
totalisht të egra për kombin dhe fenë tonë?! Shaqir Fetai e ka marak të tallet 
me personalitete dhe figura kombëtare e fetare, sepse vetë është i talluri i 
përjetshëm, lolo, palaço, pis kalama! 
Pastaj “u ftua Kori i Bashkësisë Fetare Islame, nën udhëheqjen profesionale të 
Mr. Eljesa Asani”!!! A e di Shaqir Fetai se çka do të thotë “Kor institucional”! Si 
duket ai kor, si themelohet, si duhet të funksionojë? “Nën udhëheqjen 
profesionale”?! Pse tallet Shaqir Fetai me aktivitetin profesional? Ku mund të 
jetë profesionist Eljasa Asani! Shaqir Fetai edhe për veten e vet mendon se 
është “hoxhë profesional”! 
Vazhdon cirkusiada e Shaqir Fetait, vzhdon amatorizmi i tij prej diletanti që 
mundohet të na i paketojë si “gjëra profesionale”! 
“Në binë u ftua edhe themeluesi i korit të BFI, i cili ndër vite e ka udhëhequr 
Korin e BFI, ndërsa autoriteti dhe figura e tij janë shumë të njohur edhe në 
vend por edhe jashtë – Dr. Abas Jahja”! 
Mos rrej o i pafytyrë! BFI-ja nuk ka dhe nuk mund të ketë kor të vetin, sepse, 
si e para nuk di se çka është kori, çka do të thotë kori dhe, cilës fe i takon kori! 
BFI-ja mund të ketë grup profesionistësh të këndimit të ilahive, asherve, grup 
recitatorësh profesionistë. Abas Jahja na qenka figurë e njohër brenda e 
jashtë? Cila është kjo figurë? Cilat janë veprat e kësaj figure që e bëjnë aq të 
njohur brenda e jashtë? Opinioni brenda e neh si “këngëtarë” të cilit dikur ia 
kishte shumë ënda që në evente fetare t’i këndojë personalisht Sulejman ef. 
Rexhepit (sidomos “Put putuje Sulejman aga” etj.) Për këto këndime mund të 
shuqet si “figurë e njohur” brenda, ndërsa jasht nuk ia çok askush, sepse nuk 
ka ndonjë kualitet aman-aman! Prandaj, pa rrena Shaqir Fetai! 
Për fund, Shaqir Fetai nuk e lë edhe një herë pa e shprehur tërthorazi brengën 



dhe nostalgjinë për politikat serbe si pasojë e të cilave dikur paskan migruar 
mijëra e miliona popujt në rajon! Shaqir Fetai thotë: “Në trojet ku jetojmë dhe 
veprojmë porositë e hixhretit janë gjithë më aktuale kur dihet se decenieve të 
fundit nën ndikim e elaborateve të huaja dhe famëkeqe, si dhe nën ndikim e 
kushteve të vështira ekonomike, qindra mijë, mos të themi miliona njerëz të 
popujve të këtyre trevave u larguan nga vatani i tyre duke iu nënshtruar 
asimilimit të paparë fetar e kombëtar.” 
Cilat ishin ato elaborate të huaja? Pse Shaqir Fetai nuk i sulmon elaboratet 
serbe, sepse këtu nuk ka pasur “elaborate të huaja” por ka pasur elaborate 
serbe! Pse nuk i emërton këto elaborate Shaqir Fetai! Natyrisht që nuk guxon 
nga UDB-ja ku aderon edhe sot e kësaj dite! Natyrisht që nuk guxon të thotë se 
këto elaborate vranë, maskaruan dhe dëbuan me mijëra e miliona shqiptarë 
nga këto troje ku jetojmë”! Shkak për ikje si shpëtim nga këta elaborate serbe, 
shkak për dëbim të shiptarëve nga politikat që vijnë si rrjedhojë e këtyre 
elaborateve janë edhe soji i Shaqir Fetait! Asnjë elaborat serb nuk do të ishte i 
suksesshëm pa marioneta në surrat të Shaqir Fetait! 
Pak politik partiake i duhet Shaqir Fetait, në prag të fushatës parazgjedhore. 
Shaqir Fetai kthimin e pronave (Kapan Han, Bezisten) e koncepton Hixhret! A 
ka gjë më të turpshme, më të fëlliqtë, më antiislame se sa ky konstatim i Shaqir 
Fetait! 
Hixhret i madh qenka edhe kontrbuti që po e jepkëka BFI-ja për tejkalimin dhe 
zbehjen e Koronaviusit Kovid 19! Këtë konstatim mund ta shqiptojë vetëm një 
pis, një matrapaz, një rrencak, një rimorkio e kalbur që tërhiqet nga një 
kabinë-kamion që është në grahmën e vet të fundit. Të tilla vlerësime mund të 
japë vetëm koka e kalbur, truri i pistë i një personi që nuk i ha palla për asgjë 
tjetër përveçse për vete! E vetë Shaqir Fetai, tashmë po dëshmon se është kokë 
e këmbë kundër fesë dhe institucionve fetare islame në vend, ndërsa sa i përket 
çështjes kombëtare, tashmë është e provuar se ai me shpirt ka qenë, është dhe 
do të jetë kundër! 
Në kohën kur u themelua çmimi “Myfti Vehbi Dibra”, ishin paraparë edhe 
kriteret se kujt mund t’i jepet ky çmim mjaft prestigjioz! I jepet vetëm atij 
personaliteti i cili me veprimtarinë e vet jetësore ka lënë gjurmë në shoqërinë 
tonë; i jepet vetëm atij personi i cili në mënyrë permanente ka dhënë kontribute 
vetëmohuese për të mirën tonë të përgjitshme dhe, nuk i jepet një personi i cili 
paska shkruar vazhdimisht editoriale në “Hëna e Re”, apo që paska arkivuar 
dokumente në fletoren e BFI-së, sepse, fundja, për këtë punë ai ka marrur 
rrogë (Qufli Osmani); nuk i jepet një personi që paskësh dhënë kontribut për 
ngritjen e një xhamie (për këtë jepet mirënjohje), sepse, jeta është e gjatë dhe 
mund të pasojë ndonjë veprim që i humb të gjitha sevapet! 
Meqë jemi te ky çmim, le të tregojë Shaqir Fetai se kur është më i sinqertë: 
atëherë kur e luftonte pa kompromis, duke e etiketuar si përçarës e tradhëtarë, 
si spiun e komplotist, hoxhën e nderua Neshat Xheladinin, apo sot, kur e 
vlerëson si hoxhë me pedigre të padiskutueshëm! Le ta gjejë një më meritor në 
Maqedoninë e Veriut, në rajon e Ballkan, më meritor për institucionalizimin e 
jetës fetare islame në RMV, për kthimin e pronave, për ngritjen e qindra 
xhamive, për meremetimin e të gjitha objekteve fetare të trashëgimisë 



kulturore, për sensibilizimin e opinionit botëror për çështjet tona kombëtare e 
fetare, për avansimin e jetës fetare islame si dhe për autoritetin dhe integritetin 
e BFI-së, se sa Sulejman ef. Rexhepi, i cili, me gjasë, mëkatin më të madh e ka 
se pse na e “shiti” bajgën për lule – Shaqir Fetain për vlerë!/11.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

VIII 

 

E, çka mund të flasë Shaqir Fetai, i cili, sa herë që hap gojën dëshmon për 
injorancën e vet të skajshme, dëshmon për hipokrizinë e vet unikale, 
dëshmon për afinitetet e veta prej loloje për t’iu lëpirë pushtetit si dhe 
për t’ia fërkuar vezët “partisë nënë”, e cila, e instaloi në “pushtet” që si 
profesionist t’ia mbajë iso-n në tradhëti, në korrupsion, në tallje me vlerat 
kombëtare e fetare! Shaqir Fetai nuk flet vetëm me gojë, ai flet edhe me 
trup, çdo lëvizje e tij trupore dëshmon sinergji kah ngjyrat e ylberta 

 

 

1. 

Shaqir Fetai tashmë ka dëshmuar dhjetra herë se, përjeton kënaqësi të veçantë 
në tallje me personalitetet e ndryshëm! Ai jeton për ta përjetuar një gram 
superioritet kundër çdo kujt! Është konstatuar për Shaqir Fetain se ky, vuan, 
përfundimisht, nga “Kompleksi i Napoleonit” – mickonja të ndjehet elefant! 
Nisur nga kjo cilësi e poshtër e Shaqir Fetait, e kemi edhe këtë titull “Reisul 
Ulemaja dhe Sekretari Gjeneral i RABITA-s u pritën nga Presidenti 
Pendarovski”! Këtë pritje dhe atë shtrim të drekës nuk e ka organizuar 
Pendarovski për hirë të Shaqir Fetait por, për nderë të Sekretarin Gjeneral të 
Ligës Botërore Islame (!!!), Dr. Muhammed Abdulkerim El-Isa, të cilin, sipas 
Shaqir Fetait, e ka ftuar për vizitë zyrtare! 

Lajmi është se Sekretari Gjeneral i Rabita-s u prit nga Presidenti i Shtetit të 
Maqedonisë së Veriut, (sepse presidenti Pendarovski mund të jetë edhe 
president i ndonjë korporate, i ndonjë bordi, i ndonjë organizate etj.) Pra, në 
këtë pritje zyrtare, mysafiri i lartë arab u shoqërua nga Shaqir Fetai (në rolin e 
fuksit, jo të përkthyesit, sepse nuk e di arabishten, as të nikoqirit, sepse 
nikoqir del të jetë Presidenti Pendarovski). 
Shaqir Fetai bën mirë që të mos tallet me titullin e organizatës së cilës i prinë 
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Dr. Muhammed Abdulkerim El-Isa. Ai nuk është Sekretar Gjeneral i Botës 
Islame por, ai është SEKRETAR GJENERAL I LIGËS BOTËRORE MYSLIMANE! 
Madje, mësohet nga burime të sigurta (kjo vërtetohet edhe nga njerëz brenda 
BFI-së) se, nga Organizata e RABITA-s tashmë kanë nisur reagim interne deri 
te BFI-ja, konkretisht, deri te “reisi”, i cili lutet që të ketë kujdes dhe mos t’ia 
deformojë titullin Organizatës të cilën në Maqedoninë e Veriut për momentin 
është duke e përfaqësuar Dr. Muhammed Abdulkerim El-Isa! Organizata me 
renome botërore nuk është ndonjë “picimul” që mund t’i hajë kikirikat e 
papjekura të Shaqir Fetait, por, është organizatë që i del zot titullit të vet sipas 
të gjitha akteve normative mbi të cilat funksionon ajo! Rabita nuk është BFI e 
Shaqir Fetait ku ushtrohet tallja mbi kushtetutën, mbi rregulloret, mbi 
dinjitetin, mbi integritetin dhe me gjithçka që e degradon Institucionin e BFI-ë 
deri në hamam-servis partiak! 

 

2. 

Shaqir Fetai paska marrur pjesë në “PËRTEJ OHRIT”! A e di Shaqir Fetai se 
përtej Ohrit mund të ketë ose Tushemisht ose Strugë, mund të ketë edhe 
Pogradec dhe Prenjas! Nuk ka asgjë tjetër, ndërsa, “Përtej Marrëveshjes së 
Ohrit” ka vetëm tradhëti, krime, vjedhje, tallje me vlerat kombëtare e fetare! 
Produkt i kësaj tallje është edhe Shaqir Fetai si instalacion politik në krye të 
BFI-së! 
Në një palo informatë të publikuar në rrjetet sociale të nivelit gebelsian të 
Shaqir Fetait, veç të tjerash thuhet edhe ky idiotizëm: “që në orët e para të 
mëngjesit, nëpërmjet rrjeteve sociale, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai ua 
uroi këtë ditë të gjithë qytetarëve të RMV, duke e cilësuar Marrëveshjen Kornizë 
të Ohrit një ngjarje historike”! 
Kush i tha Shaqir Fetait që ta shpreh këtë urim? Ku ishte Shaqir Fetai përgjatë 
këtyre 20 viteve që nuk e shprehu asnjë urim për këtë “Marrëveshje”! Kush e 
motivoi, çka e frymëzoi Shaqir Fetain që ta shprehë këtë uratë? Mbase nevoja e 
flaktë për ta shprehur paaak “kombtarizëm” përtej jetës së vet përplot me 
tradhëti, spiunim e komplotim! 
Shaqir Fetai mendon se ky “urim” do ta bëjë sado pak “kombëtar”! A e ka 
lexuar ndonjëherë Shaqir Fetai këtë Marrëveshje? A e di se si u arrit, kush e 
shkroi Marrëveshjen, kush ishte cytës i kësaj Marreveshje, kush ishte ofruesi i 
kësaj Marrëveshje? Kush ishte “Lehtësuesi Gri”! A e di Shaqir Fetai se pse u 
arrit kjo Marrëveshje, fare në fund, a e di Shaqir Fetai se çka fituan shqiptarët 
nga kjo Marrëveshje dhe çka fituan të tjerët! 
A e di Shaqir Fetai se në Maqedoninë e Veriut vetëm nja 130 mij janë 



“militantë” të BDI-së, kurse nja 500-600 mij të tjerë janë oponentë të këtyre 
“militantëve”! A e di Shaqir Fetai se e ka vjedhur “të drejtën” për t’i përfaqësuar 
të gjithë myslimanët, pra, në veçanti edhe këta 500-600 mij shqiptarë 
myslimanë! Si guxon Shaqir gungshi që të poziconohet në mbrojtje të 
interesave të strukturave udhëheqëse të BDI-së dhe t’i “madhërojë” ata deri në 
“ngjarje historike pozitive”! 
Guxon Shaqir Fetai, guxon, sepse është i kapur peng, sepse deri në fyt është në 
hipotekë të kësaj Partie dhe të këtij pushteti! Guxon Shaqir Fetai, guxon, 
sepse, në të kundërtën, nëse nuk ua luan vallen që ata e dëshirojnë, menjëherë 
ia fusin qepën! 
Shaqir Fetai, duke u nisur nga pozitat e fuksit, duke u nisur nga afërsia e tij 
me ata që e degraduan këtë Marrëveshje derisa BDI po flinte gjumë shekullor, 
nisur nga fakti se këtë Marrëveshje Shaqir Fetai e koncepton si rolin e po të 
njëjtës hallkë siç e ka qeni i çartur në qafë, ai e idealizon atë duke e quajtur 
“ngjarje historike” (edhe kësaj radhe nuk dihet se për cilin komunitet është 
“ngjarje historike”)! 
Shaqir Fetai duhet të dijë një gjë dhe, këtë duhet ta mbajë vath në vesh! Me 
këtë Marrëveshje të cilën Shaqir Fetai e idealizon u arrit: 

shqiptarët të quhen popull “20 %; 

komunitetet e tjera përfituan duke u barazuar me shqiptarët, mbi gjakun e 
derdhur të shqiptarëve që ranë në altarin e lirisë; 

gjuha shqipe, prej një gjuhe më të vjetër në Ballkan e ndër më të vjetrat në 
botë, u bë gjuhë institucionalisht e urryer në Maqedoninë e Veriut; 

flamuri shqiptar pësoi dimensione ofenduese si dhe të drejtën për t’u valëvitur 
vetëm aty ku jeton një popull që quhet 20%; 

kultura shqiptare u degradua deri në lëmoshë dhe mëshirë maqedonase; 

kombi shqiptar zyrtarsht dhe institucionalisht përjetoi degradimin, përçmimin, 
nëpërkëmbjen, padrejtësinë dhe urrejtjen shtetërore, pa pasur në duar kurrfarë 
mekanizmi për t’u mbrojtur nga ky hov i bekuar edhe nga Partia ku aderon 
Shaqir Fetai! 
Prandaj këtë Marrëveshje e injorojnë shumica absolute e shqiptarëve të 
Maqedonisë së Veriut! Madje, falë kësaj Marrëveshje u mundësua edhe puçi si 
dhe komploti klasik mbi BFI-në duke e kapur këtë Institucion islam dhe duke e 
degraduar atë deri në një bastion të hajnisë, krimit, spiunimit, të rrënimit të 
vlerave të përgjithshme, karakteristikë unikale e myslimanëve të këtij nënqielli. 
Shaqir Fetai tashmë BFI-në e ka shndërruar në një filiale zyrtare të BDI-së! 



Këtë fakt të pamohueshëm tashmë e dinë edhe faktori ndërkombëtar në vend, i 
cili, në asnjë mënyrë nuk po mund të pajtohet me faktin që bashkësia fetare të 
kapet nga pushteti dhe të degradojë deri në filiale, apo nëndegë të një partie! 
Shaqir Fetai për Marrëveshjen e Ohrit thotë: “U bë model që hapi rrugët e 
mendimit konstruktiv për një rrugëtim drejt ngritjes së vetëdijes për të lëvizur 
në rrugën e popujve të mëdhenj”! A ka kuptim kjo fjali? Mësa ka kuptim 
nocioni “Shaqir Fetai”! Mut fjalia, mut nocioni. Gjithçka në p.s./14.08.2021 
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Jo një herë është thënë se, sa herë që folë Shaqir Fetai, kijohet përshtypja 
se je duke dëgjuar pëllitje, shkarkimet e kanalizimve të ujërave të zezë. Ai 
flet, ndërsa ty të shkaktohet krupa, të vijnë të vjellat, të zë një diarre, të 
kapin nervat sa, thua, zot, më fal se, dua me ia mbushë gojën me 
kastraveca të egër. Të kapet një zgavër dhe mos të kutërbojë në cofinë 

 

1. 

Për të qenë sa më aktual, i bajatshmi e me afat të skaduar, Shaqir Fetai, ky 
instalacion i pushtetit mqedonas në krye të BFI-së, mundohet që të kapë 
ndonjë temë, të cilat nuk do të jenë as të fahut të tij, as të “njohurive” të tij, por 
as që janë të rëndësishme, apo diçka që çojnë peshë! Thjesht, për Shaqir Fetain 
me rëndësi është të bëjë “bam”, ndërsa nuk ka rëndësi se kjo zhurmë a do të 
vie nga pistoletat lodër të fëmijëve, apo nga kërsitjet e shapkave duke i 
përplasur në beton! 
Të premten e javës që e lamë pas, vetëm në Aeroportin e Shkupit kanë ateruar 
dhjetra aeroplanë plotë me bashkatdhetarë. Në kufirin Serbi-Maqedoni e 
Veriut, kanë kaluar mbi 50 autobusë si dhe mbi 3000 makia, prej të cilave 
shumica absolute kanë marrur udhë për në Kumanovë, për në Shkup, Tetovë, 
Gostivar, Kërçovë, Strugë etj. Pra, vetëm të premten kanë ardhur mbi 8-9 mijë 
bashkatdhetarë që vijnë t’i kalojnë pushimet e verës nëpër vendlindjet e tyre 
dhe pranë farefisit. Qytetet shqiptare po mbushen edhe më tej me “mëgimtarët” 
tanë që po vijnë për pushim, ndërsa Shaqir Fetai po ndjenë se po zbrazet 
Gostivari ndaj dhe, të gjithë mërgimtarëve u uron kthim të mbarë. E postoi 
këtë diçiturë sa për të qenë aktual dhe sa për të krijuar percepcion se tha 
diçkaa të mençur! A mund të thuhet ndonjë urti nga injoranti, sharlatani, 
snobi… 
Por, kur t’ia lexoshë atë tekst fare të shkurtë, do të vëreshë dhjetra gabime 
gramatikore, sintaksore dhe logjike! Ja, lexojeni edhe vetë se çfarë shkruan ky 
farë instalacioni i pushtetit maqedonas, ky farë bilmesi që ia ka ënda të quhet 
“reis”! Shaqir Fetai, për shkak të injoracës së vet, shkruan: “Ngadalë, por me 
përmallim bashkatdhetarët tanë po kthehen në Europë, ku jetojnë dhe 
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punojnë. Ishte një përmallje e përzemërt dhe e këndshme në atdheun e tyre. Na 
e sollën bukurinë e shijes, gëzimeve dhe i dhanë një kuptim të veçantë vatanit. 
Po, ja që duhet të kthehen përsëri, me mall dhe keqardhje. Urojmë rrugë të 
mbarë dhe shëndet të plotë. Allahu Fuqiplotë t’ju jep kënaqësi, jetë të gjatë dhe 
begati të panumërta. Zoti ju bekoft.” 
Në pikun e sezonit turistik, Shaqir Fetait i duket se po kthehen gastrabajterët! 
Edhe atë “po kthehen me mall”! Kthimi nuk është me mall! Kthimet janë me 
kujtime të bukura, apo të trishta! Në kthim nuk ikë njeriu me përmallime! 
“Ishte një përmallje e përzemërt”, thotë abdalli! Qëndrimi i tyre në mesin e 
familjarëve, në mesin e farefisit, shokëve, bashkëqytetarëve, në vendlindjen e 
tyre, shkakton çmalljen, pra, ata çmallen këtu dhe nuk “përmallohen me 
përzemërsi”! Gurbetçari kur viziton familjen e vet, ai çmallet, kënaqet me ta, 
arrinë të shkarkohet nga një përmallim i rëndë dhe, kur të kthehet në vendin e 
vet ku jeton dhe punon, ai kthehet i çmallur dhe me shumë kujtime të bukura 
nga vizita që ia bën familjes, fisit, vendlindjes… 
“Na e sollën bukurinë e shijes, gëzimeve dhe i dhanë një kuptim të veçantë 
vatanit.” Kjo fjali e thënë edhe në gjuhën amë të Shaqir Fetait, në serbishten e 
tij, prapë se prapë do të dilte qesharake! Kushdo që e lexon do të turpërohet 
nga instalacioni i pushtetit maqedon në krye të BFI-së! Si more na e sollën 
bukurinë e shijes?! Do me thënë deri sa nuk erdhën këta, ne ishim pa shije, 
nuk na hahej e nuk na pihej, me të ardhur gurbetçrët, ne na u hap gurmazi, 
na u zgjëruan zorrët dhe, o Zot, si hanim, tamam si të babzitur, pikërisht si 
Shaqir Fetai! Si more na e sollën gëzimin! Gëzimi nuk sillet, por, shkaktohet, 
është ndjenjë që shkaktohet dhe jo që imponohet! Si more i paskan dhënë 
“kuptim të veçantë vatanit”?! Vatani i tyre është Shteti i Maqedonisë! Uh sikur 
ta die Shaqir Fetai se sa u lumturaa Maqedonia e Veriut me këta gurbetçarë, 
phaaa, u kënaq, u trullos, po si mori ky shtet kuptim tjetër nga gastrabajterët 
shqiptarë! Shteti u gëzua shumë, u kënaq, u shkri nga kënaqësia, sepse, i 
inkasoi prej mërgatës sonë që erdhën për pushime, nja 2-3 milion euro nga 
gjobat për shkak se gastrabajterët tanë donin të fluturonin me makinat e tyre 
nga gëzimi e kënaqësia që po çmallen me “vatanin” e tyre! Shaqir Fetai e ka 
hallin e vatanit të vet, Maqedonisë së Veriut, dhe jo të mërgimtarëve tanë, për 
të cilët, nuk e shprehu as më të voglin shqetësm, reagim, që nga pritjet e 
stërmundimshme dhe malltretimet nga policia dhe doganierët nëpër kufijtë 
tanë e deri te njekja e tyre, si e shtrigave, për t’i zënë në rrjetin e radarëve 
policorë! 

 

2. 

Shaqir Fetai në profilin e vet të fb-ut kishte postuar një “brengë” për 
riaktivizimin e sërishëm të pandemisë Kovid 19. 
Kjo brengë e theksuar nga Shaqir Fetai, më shumë gjason në një “storie” 
humoristike, që zhvillohet nga një diletant dhe injorant i pashoq! 
“Autori” përdor një titull që më tepër ngjason në një “parullë” komuniste, në një 



frazë propagandistke, e afishuar nga funksionarët bukolikë të viseve të shtyra 
malore, të periudhës rankoviqiane (kopallat e Shaqir Fetait nuk vijnë nga 
periudha enveriste, por, nga ajo rankoviqiane, sepse, më të tilla literatura është 
ngjizur truri i Shaqir Fetait.) 
Më tej, Shaqir Fetai thotë: “Pas një zbehje të konsiderueshme të Covid 19 
fatkeqësisht rreziku po shënon ngritje të dukshme dhe po rrezikon popullatën. 
Tani na duhet edhe një mobilizim i vetëdijes, angazhimit, kujdesit pastërtisë, 
respektimit të masave Anticovid 19, në veçanti apel tek organet e BFI – së dhe e 
nëpunësit fetar që të vazhdojnë me kujdesin e nivelit të lartë nëpër të gjitha 
xhamitë dhe objektet fetare me qëllim të mbrojtjes së shëndetit dhe jetës, në 
veçanti në këtë kohë të ritjes së numrit të infektuarëve dhe vdekjeve të 
shpeshtuara. Këtë e kemi obligim fetar dhe moral për dalje nga kjo krizë që po 
përhapet me shpejtësi. Lutjet tona drejtuar të Madhit Zot le të jenë lehtësim 
dhe tejkalimi kësaj gjendje të krizës shëndetësore.” 
Fjalia e prë e kësaj diçiture të Shaqir Fetait nuk është e denjë as për nxënësit e 
klasës së parë! Covid 19 asnjëherë nuk u zbeh dhe as që do të zbehet 
ndonjëherë, porse, u ulën shifrat e të prekurve apo të të sëmurëve nga kjo 
pandemi! “Rreziku po shënon ngritje të dukshme dhe po rrezikon popullatën”! 
Rreziku që rrezikon popullatën? Phu, injorant i pashoq, i kompleksuar deri në 
veshë! Ky është fati i snobit kur përpiqet të paraqitet si “intelektual i lartë”! 
E ka një drekë të madhe, madje le ta marrë me vete edhe Shaqir Fetain, ai i cili 
na e shpjegon këtë fjali të këtij farë bilmezi: “Tani na duhet edhe një mobilizim i 
vetëdijes, (një mobilizim) i angazhimit, (një mobilizim) të kujdesit për pastërti, 
(një mobilizim) të respektimit të masave Antikovid 19!” 
Antikovdi 19?! Nga e shpiku ky sharllatan këtë lloj virusi?! Apo ndoshta 
dëshiron të thotë “masa kundër Covid 19”!Mobilizim apo ngritje të vetëdijes, a 
Shaqir Fetah?! Angazhimi nuk mobilizohet, por, shtohet, rritet nga të 
mobilizuarit për ta luftuar këtë pandemi! As kujdesi nuk mobilizohet, por, 
duhet të përkujdesemi që të jemi sa më të pastër! Më tutje, ky farë snobisti, i 
apelon organet e BFI-së si dhe nëpunësit e këtij Institucioni që edhe më tej “të 
jenë në nivel të lartë në mbrojtjen e shëndetit dhe jetës”! Fjali tipike e një snobi, 
e një sharlatani, e një bilmesi dhe abdalli të cilit nuk i gjindet shoqi askund! Ky 
edhe bakllavë kur të hajë të krijon përstypjen se po ha m… Epo, si ndryshe ta 
“portretizojmë” Shaqir Fetain pasi të lexoni fjalinë e fundit të tij: “Lutjet tona 
drejtuar të Madhit Zot le të jenë lehtësim dhe tejkalimi kësaj gjendje të krizës 
shëndetësore.”! Do me thënë kriza qenka e gjendjes shëndetësoe, apo, gjendja 
shëndetosore paska një krizë të cilën duhet ta tejkalojë disi! Kjo gjendje qenka 
e krijuar si pasojë e krizës shëndetësor! Kush e ka këtë krizë shëndetësore! 
Krizë mendore ka Shaqir Fetai, ndërsa për nga shëndeti duket si me qenë 
barsë!/16.08.2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X 

 

Shaqir Fetai nuk di çka është reforma, nuk di se si ta ngrisë një subjekt 
në të tjera nivele, si ta organizojë atë, si të jetë sa më larg politikave dhe 
partive, ai nuk di si t’ua kthejë dinjitetin hoxhallarëve, si të prodhojë 
hoxhallarë me integritet! Shaqir Fetai di të bëjë vetëm “një reformë”: të 
caktojë stafin e vet me “personalitete” të diskutueshëm, me diploma e 
tituj të blerë, di të nënshkruaj vendime për abolimin e vendimeve 
paraprakë të nëpunësve të punësuar qysh në kohën e H. Sulejman ef. 
Rexhepit. 

 

 

1. 

 
A ju kujtohet kur në një pseudointervistë të kurdisur fill pas tradhëtisë dhe 
komplotit epik, Shaqir Fetai pat thënë: “Bashkësia Fetare Islame qanka e 
maaathe”! Njëzet vite myfti, në krye të një organi të BFI-së, nuk e paska ditur 
se sa e madhe është BFI-ja! Po pra, është oqean kurse brenda saj Shaqir Fetai 
është si një kokërr limontozi! Në oqean nuk vlejnë truqet e hipokritit, as të 
spiunt, as të mynafikut, as të tradhëtarit, as të “devotshmit”, sepse, aty si 
kokërr limontozi tretesh fare, humbesh, nuk të vlen as noti, nuk të vlenë as 
barka, sepse për anije e “kroçere” duhet të jeshë super-kapiten! 
Prandaj Shaqir Fetai duket i përhumbur, duket sharlatan, duket snob, kokrrra 
e injorantit, mashë në duart e veshura me doreza, alet i ndryshkur që mund të 
këputet e të prishet në intervenimin e parë! Shaqir Fetai në BFI u instalua me 
mision antiislam, ai vetë është antiislamist, sepse, po të ishte i sinqertë me 
vetëveten dhe të pranonte se është hipokrit e diletant i pashembullt, nuk do të 
pranonte të kryente shërbim antislamist përmes tradhëtisë dhe komplotit që i 
priu si i marrë. Shaqir Fetai pranoi instalimin nga segmentet e pushtetit që 
kurrë nuk ia kanë dashur të mirën BFI-së, për të vetmin qëllim që të arrijë e ta 
bëjë praktikë që në BFI kur t’i çohet hurit e konopit, të realizojë tradhëti dhe 
komplot. Shaqir Fetai nuk erdhi në krye të BFI-së si rrjedhojë e ndonjë 
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transferimi të “pushtetit”, sipas të gjitha parimeve dhe rregullave bazuar në 
islam, në Kuran, në Hadith, në Kushtetutën e BFI-së si dhe në tërë 
rregullativën e saj, por, ai erdhi si pasojë e një tradhëtie dhe komploti të cilës i 
priu vetë ai, nën direktivat e segmenteve të caktuara të pushtetit aktual. 
Shaqir Fetai nuk di çka është reforma, nuk di se si ta ngrisë një institucion në 
të tjera nivele, si ta organizojë atë, si të jetë sa më larg politikave dhe partive, ai 
nuk di si t’ua kthejë dinjitetin hoxhallarëve, si të prodhojë hoxhallarë me 
integritet! Shaqir Fetai di të bëjë vetëm “një reformë”: të caktojë stafin e vet me 
“personalitete” të diskutueshëm, me diploma e tituj të blerë, di të nënshkruaj 
vendime për abolimin e vendimeve paraprakë të nëpunësve të punësuar qysh 
në kohën e H. Sulejman ef. Rexhepit. Shaqir Fetai nuk dëshiron të ketë 
nëpunës që kanë në arkiv vendime të nënshkruar nga H. Sulejman ef. Rexhepi, 
prandaj i ndërron vendimet me vendime të reja sa për t’u thënë se, ju jeni 
kuadri im, jeni të punësuar nga unë, ndonëse në të njëjtat vendpune të 
caktuar vite më parë. 
Shaqir Fetai është në hipotekë, por, është edhe barrë shumë e rëndë, madje 
edhe me rrezik eksplodimi në duart e atyreve që po e mbajnë! 
Me shaqir Fetain as nuk garantohet fitorja, as nuk fitohet pushteti, por as nuk 
sigurohet kontrolli nga jashtë brenda BFI-së! Shaqir Fetai 30 vite ka nusëruar 
në BFI dhe kush nuk ia ka dëgjuar zërin. 
Shaqir Fetai është ekspert i rrenës, i vjedhjes, i tradhëtisë, dhe i pajisur me të 
gjitha cilësimet e një dhelpre plakë! 
E mori më qafë, desh e nguli dhe e degradoi shumë keq një prej politikanëve 
më të spikatur shqipar, Kryetarin e Parlamentit të RMV-së, Talat Xhaferin, 
duke ia çuar në takim, mikun e ngushtë të Putinit, pro-rusin që paraqitet 
rrejshëm si kryetar i myslimanëve të Evropës, ngjashëm si udbashi, i 
mendermethënshmi Shaqir Fetai, që fort ia ka qejfi të prezantohet si “kryetar i 
myslimanëve të Maqedonisë që lufton për iman e për vatan”!!! 
Si reformë dhe sukses e prezanton “krthimin e pronës së nacionalizuar”! Ka 
shumë fakte që flasin se Shaqiir Fetai shumë prona ka tjetërsuar, shumë bono 
në vlerë, në vend të vakëfit, i ka shterruar duke i përdorur për rroga, për 
mëditje, për honorare, për “mirënjohje e dekorata” si dhe për skena koncertesh 
të organizuar në xhami! Pronat eventuale nuk janë kthyer për ndonjë meritë të 
Shaqir Fetait, por, thjesht, sepse kështu parasheh ligji i miratuar në 
Parlamentin e RMV-së. Kur është miratuar ky ligj Shaqir Fetai as që ka ditur se 
çka shtë vakëfi! Nuk i ka interesuar, sepse ka qenë krimb në grrepin e Stanko 
Dragoviqit, oficerit të UDB-së serbe! Shaqir Fetai dhe të tjerët pa dyshim që do 
të përgjigjen penalisht nëse një ditë do të zbulohet se ai ka dhënë përqindje për 
kthimin e vakëfit, se e ka tjetërsuar vakëfin, se e ka falur vakëfin, se ka hequr 
dorë prej vakëfit (çka po ndodhë me vakëfin në truallin e ish-Komunalecit ku 
po ngritet kompleks pallatesh)! 

 

2. 



 
Shaqir Fetai nuk e di nocionin “lidership”, madje as që ka dëgjuar për këtë 
titull i cili merret me organzimin, menaxhimin, i cili garanton mirëqenie, 
suksese, prosperim, i cili arrinë maje të paarritshme suksesesh duke qenë në 
krye të një institucioni, të një organizate, të një subjekti, të një pushteti, të një 
shteti… 
Shaqir Fetai nuk di se çka është aktivitet dhe çka është detyrim kushtetutar! 
Prandaj, thërret njerëz, organizon ture vizitorësh në BFI, thërret imamë për çaj 
sa për ta shtyer monotoninë e ditës, thërret aktivistësh të ndryshëm, vëtëm sa 
për t’u tallur me ta! Fundja, këto takime janë detyrime dhe ato nuk shënohen 
në asnjë hapësirë të rrjeteve sociale, nëpër mediat e infomimit, sepse, është 
detyrim kushtetutar i reisit që të takohet me teologë të vendit e të diasporës, 
me qëllim të organizimit të jetës fetare, të bartjes së kompetencave, të shtrirjes 
së obligimeve. Prandaj këto “vizita” nuk janë aktivitete, madje as që guxon të 
trajtohen e të publikohen si vizita. Reisi i BFI-së është për politika më të larta, 
si unifikues i popullit, si simbol i unitetit, ai rrallë duhet të takohet, shumë pak 
duhet të jetë prezent në opinion, por ai, kur të dalë para opinionit, fjala e tij 
duhet të jetë e fundit, duhet të jetë motivuese, vendimtare, për gjithçka, fjala e 
tij duhet të jetë e pakthyeshme, e pathyeshme, qoftë edhe me përmbysje të 
sistemit! Ky është lideri fetar, e jo çajxhi që pret e përcjell turlifarë të udhi e të 
paudhi! 
Shaqir Fetai e ka në gjakë talljen. Prandaj i ikë politikave të larta, sepse e di 
veten që është bilmez deri në palcë. Ai tallet me të tjerët për përfitime të veta. Ai 
përfitim personal e llogarit edhe nëse rrenë për ata që e vizitojnë! Për shembull: 
E priti filan fistekun, “si imam dhe aktivist në disa xhami të Zvicrës…”; 
“Reisul ulema takoi kontribues të njohur të organizimit të jetës fetare (njëri 
paska qenë kordinator i DAP-it të Gostivarit, njëri afarist në Republikën Çeke 
dhe njëri aktivist i shquar!!!) Në fund, “reis” vlerësoi larrtë “kontributin e 
gjithësecilit prej tyre në organizimin e jetës fetare”; 
“Reisul Ulema priti profesorë të shquar nga Austria” (dy persona që kurrë nuk 
kemi dëgjuar për ta. Profesorë të shquar nëpër Univesitete të mirëfillta 
evropiane janë të njohur e të respektuar edhe në shtetet shqiptare. Për këta dy 
kurrë nuk është dëgjuar)! Madje njëri prej tyre na qenka edhe “organizator i 
jetës fetare në Austri”! 
Shaqir Fetai na e paska takuar edhe “Nismëtarin e parë të organizimt të jetës 
fetar islame në Kopenhagë, jehona e të cilit u shtri edhe në Suedi, Norvegji dhe 
më gjërë”! 
Çka dëshiron të arrijë me këto epitete e vlerësime fallce Shaqir Fetai! A është 
normale për një “reis” të pretendojë se ka takuar “oranizatorin e jetës fetare në 
Austri”, pastaj, “nismëtarin e parë të organizimit të jetës fetare në shtetet 
Shtetet skandinave”! 
Me këto vlerësime Shaqir Fetai i ofendon mysafirët e respektuar, por, kjo nuk i 
interesin Shaqir Fetait, ai duhet t’i mburrë edhe me vlera që as në ëndërr nuk i 
kanë parë, sepse, Shaqir Fetain mund ta vizitojnë vetëm personalitete të tillë, 
duhet të jenë të parët në gjithçka, siç është edhe vetë Shaqir Fetai, komplotist, 
puçist e tradhetar i parë në BFI! 



“Kësaj radhe për vizitë zyrtare e pata personalitetin e gjithëanshëm fetar dhe 
karizmatik, referentin e Gostivarit…”, thotë Shaqir Fetai në një diçiturë në fb-
un e vet! 
Personalitet të gjithanshëm fetar!!! Figurë karizmatike!!! Kurse e ka mbajtur 
referent-shërbëtor sa ka qenë myfti i tij! Çka nënkupton Shaqir Fetai me 
shprehjn “personalitet i gjithanshëm fetar”?! Pse meqë qenka kaq “madhështor” 
nuk e emëroi myfti të Gostivarit? Po me “karizëm” çka nënkupton Shaqir Fetai. 
Mbase nuk është aq abdall sa me këtë shprehje të nënkuptojë “humorist”, apo 
“karikaturë”! Shaqir Fetai duhet të dijë se, meqë shqiptarët e Maqedonisë e 
paskan një “Personalitet të gjithëanshëm fetar” ai duhet të jetë REIS dhe jo një 
hipokrit, një mynafik, një abdall që na shitet aq fetar i ndershëm! 

 

3. 

Shaqir Fetai është i pafytyrë. Ai tashmë është i përfshirë kokë e këmbë në 
fushatën e “partisë mëmë” – BDI-së! Sëkëndejmi, ai edhe ceremonitë e varimit, 
dhembjen e myslimanëve, i përdor si momente të volitshme për fushatë 
partiake! 
Ai paska marrur pjesë në varrimin e një myslimani të devotshëm, të një 
filantropisti të mirë, i cili paska dhënë kontribut shumë të çmueshëm në 
nismën e projektit kombëtar – themelimin e Universitetit të Tetovës! Kjo më 
parë nuk është bërë publike! Mbase vetë merhumi nuk ka pasur dëshirë! Ia 
paska treguar këtë “sekret” Shaqir Fetait dhe ky, pastaj, si profesionist i rryer i 
thashethemeve, ia bëri publike këtë sekret, por ama pas vdekjes së Haxhi Bari 
Ganiut! Punë fuksi! Çdo herë do të shpalosen situata që vetëm këtij “ia paskan 
thënë”, vetëm këtij “ia paskan besuar”, vetëm “ky i di” por që, në fund, pas 
vdekjes së tyre, ky i publikon! 
Nejse, po ku konsistoi fushata partiake këtu, në këtë ceremoni?! Shaqir Fetai 
tha se, H. Ganiu e paska ndihmuar shumë Universitetin e Tetovës, në krye të 
të cilit aktualisht është profesor Vullnet Ahmeti”! Pse nënvizohet ky emër? Ç’hy 
në punë këtu, në ceremoninë e varrimit, emri i Prof. Vullnet Ahmetit? Vetëm 
pse është kuadër dhe zgjedhje e BDI-së? 
Shaqir Fetait përfundimisht duhet t’i gdhendet goja, t’i mësohet protokoli, t’i 
mësohet diplomacia, t’i mësohet teknika e shkrimit, mënyra e informimit, t’i 
mësohet njerzillëku dhe burrëria. Pastaj të lejohet të flasë! Kur të dalë në 
opinion, të gjithë të thonë “tha” dhe jo “foli” Shaqir Fetai!/19.08.2021 
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Sekretari gjeneral i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, këto ditë 
kishte pritur delegacione nga Italia, nga Gjermania, nga Shtetet 
Skandinave, nga Zvicra… Edhe, çka pastaj! Delegacione nga Italia, 
Gjermania, Zvicra, nga DAP-i i Gostivarit, ka pritur edhe Shaqir Fetai! Aty 
janë, në një rang, me një diferencë të vogël: Shaqir Fetai është edhe “reis” 
i përzgjedhur nga pushteti maqedonas me preferenca të UDB-së 

 

 

1. 

Shaqir Fetai, instalacioni i pushtetit aktual maqedonas, në krye të BFI-së, 
paska pritur një delegacion nga Itala! Si dikur, në nëntor të motit 2012, kur 
Ismail Qemal bej Vlora, tre ditë para një akti historik dhe të shenjtë për 
shqiptarët, po priste delegacione nga Lushnja, nga Berati, Elbasani, Shkodra e 
tan Kosova. Atëherë këta delegacione shkonin tufë-tufë për t’i shprehur 
përkrahje vetëmohuese Njeriut më të madh të Kombit në rrugën e tij për ta 
shpllur Shqipërinë të Mëvetësishme. Kurse, sot, Shaqir Fetait i shkojnë për ta 
pirë një çaj, natyrisht, me ftesë të “reisit”, sepse, këtij i duhet: një, përkrahje sa 
më populiste me qëllim për ta “zvetënuar” epitetin spiun e udbash dhe, dy, për 
t’i hedhur krip syve të opinionit dhe për t’i thënë “ja, ja, sa më duan”! Vetëm 
Shaqir Fetai ka nevojë që ta duan, të gjithë të tjerët, në pozita të vjedhura si të 
Shaqir Fetait, do të kërkonin respekt e mirënjohje, të cilat, fatmirësisht, ky nuk 
i ka dhe nuk do t’i ketë kurrë. 
Shaqir Fetai, vizitat e këtilla i porositë me djallëzi! BFI-ja nuk mbahet me vizita, 
posti i reisit nuk është post për pritje e përcjell fare të parëndësishme; BFI-ja 
nuk është çajtore-pronë e Shaqir Fetait. 
Shaqir Fetain nëse e kanë instaluar aty vetëm sa për të marrë një rrogë si 
çajxhi, është mirë që t’ia kujtojmë se, çajin dhe sheqerin duhet ta sjellë prej 
shtëpie dhe jo me fitra e zeqate të blejë “përkrahje populiste”! 
Shaqir Fetai paska pritur delegacion prej Italie! Çfarë manjaku! Sa i jep peshë 
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“rasteve të kurdisura” me qëllim që të shkaktojë “një iluzion”! Paskan biseduar 
tema si të “G7”! Ja, shiheni se çka pallamudë Shaqir Fetai: “Biseduam gjërë e 
gjatë për organizimin e bashkatdhetarëve tanë në Itali”! Shaqir Fetai na del 
këtu si lider mbarëshqiptar dhe angazhohet që t’i organizojë bashkatdhetarët, 
ndonëse nuk specifikon se në çka do t’i organizojë: në luftë, në terrorizëm, në 
hajni, në spiunim, në tradhëti… Pastaj, po ashtu, Shaqir Fetai, për t’i dhënë 
vetes peshën që nuk mund ta durojë as gomari, thotë: “Biseduam për 
marrëdhëniet e ngushta me Bashkësinë Fetare Islame të RMV në vendlindje. “! 
Të kujt ato marëdhënie? Të pushtetit antiislam? Të qarqeve antikombëtare? Të 
UDB-së serbe? Kush ka marëdhënie të ngushta me BFI-në? Apo, Itaia, a! Dhe e 
përmbyllë Shaqir gungshi: “Zoti i bekoft për punën e madhe që bëjnë në Itali 
dhe më gjërë.”! Mbase mendon për shqiptarët! Po ja që në mesin e tyre ka 
shqiptarë, madje myslimanë, që merren me prostitucion, me drogë, me krime, 
me vjedhje! Shaqir Fetai lutet edhe për bekimin e tyre, sepse, ku i dihet, Zoti 
sprovon, një Zot e di se në cilën nga këta grupe mund të përfundojë nesër 
Shaqir Fetai. Prandaj ky i bekon që të gjithë, me qëllim që të bëjë vend për vete, 
të pozicionohet, sepse, natyrisht që gjithnjë instalacion nuk do të rrijë! 
Instalacionet edhe si kryevepra, më së shumti në krye të vitit, demolohen, 
tërhiqen dhe, futen nëpr magazet e pluhurit e të harresës. 

 

2. 

“Shaqir Fetai takon delegacionin nga Gjermania”! Kështu fillon lajmi, ndonëse 
ky titull do të ishte korrekt vetëm nëse do të bëhej fjalë për delegacion që 
përfaqëson shtetin e Gjermanisë! Në momentin kur përmendet emri i shtetit, do 
me thënë që kemi të bëjmë me zyrtare të atij shteti, me të deleguar nga 
institucionet shtetërore të atij shteti! Ndërsa krejt tjetër është nëse thuhet se u 
takua me një delegacion shqiptarësh që punojë dhe veprojnë në Gjermani! Por, 
në këtë rast, Shaqir Fetai e di që nuk është ai i autorizuar që duhet të takojë 
delegacione shqiptare, prandaj, e ka më lehtë të sajojë, të manipulojë, të rrejë e 
të falcifikojë, sepse, mendon ai, kush i hy t’i analizojë të gjitha këto gjëra! 
Uh, çfarë informacioni shumë i rëndësishëm!!! Kjo vizitë qenka shumë e 
rëndësishmë sepse po i përforcuaka marëdhëniet me Diasporën! Gafa të tilla 
mund të bëjnë vetëm diletantët, injorantët, sharlatanët, analfabetet, dylberët e 
llojit të Shaqir Fetait! 
Megalomania e Shaqir Fetait është sa krejt universi! Prandaj ai nuk ka as turp, 
as frikë nga Zoti e as nuk i ikë mëkateve. Shaqir Fetai çdo ditë të lume e 
shfrytëzon për të hedhur edhe një hap shkallëve tatëpjetës së tmerrshme, 
sepse, realisht dhe shpirtërisht, ai e di se ku e ka vendin. 
Shaqir Fetai e ka një ves: nuk mundet që të rrijë gjatë nën “mbretërinë e 
sekreteve”! Iu bë shumë gjatë nën peudonimin ORAO, prandaj dhe vendosi që 
bashkëpunimin me strukturat antishqiptare dhe antiislame ta bëjë transparent 
që më 27 maj të vitit 2020! 
Pa dyshim, edhe instalimin e vet në krye të BFI-së shumë shpejt do ta 



vetëzbërthejë: kush e instaloi, pse, si, cili ishte plani, sa dhe me çfarë u pagua 
për ta ndihmuar demontimin e një strukture gjigante fetare e kombëtare të 
ngritur decenie e decenie, siç ishte BFI-ja para se ta dhjezë punën Shaqir Fetai! 
Është edhe një veti skuthi kjo e Shaqir Fetait për t’i theksuar me emër e 
mbiemër personat që marrin pjesë në prritje të “delegacioneve”! Kurrë nuk 
thotë se “delegacionin e priti reisi me bashkëpunëtorët e vet”, porse, këta 
bashkëunëtorë i përmend me emër e mbiemër! A e dini pse? Sepse Shaqir Fetai 
gabimin, fajësinë, krimin, dështimin, dëshiron t’ua taksojë edhe personave 
konkret, me emër e mbiemër, me qëllim të përfshirjes së një game më të madhe 
në fajësi dhe, jo vetëm “reisi”! Në një aktivitet sporadik, tercial, fare të 
parëndësishme, nuk përmenden edhe emrat e bashkëpunëtorëve, sepse është 
budallallëk që të pretendosh t’ia shtoshë peshën vetes me emra të huaj! Vlerat 
e tyre nuk i bëjnë kurrfarë nderi Shaqir Fetait, sepse, të gjithë bashkëpunëtorët 
e tij janë nga po ajo tajfë prej nga vjen edhe Shaqir Fetai, tajfa e 
bashkëpunëtorëve të ndryshëm të lloj-lloj shërbimeve! 

 

3. 

Shaqir Fetai është njeri i ligë, është njeri i parealizueshëm, i papërmbshur, 
njeri që një jetë të tërë e ka çuar nën hijen e më të mëdhenjëve, duke i shërbyer 
atyre, duke punuar vetëm për ata, në vepra të rënda, të këqia, të spiunazhit, të 
vjedhjes, të rrenës… 
Shaqir Fetai edhe në fatkeqësi mundohet ta promovojë veten si “njeri i 
rëndësishëm”! Sepse kurrë më parë nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të jetë 
i rëndësishëm. Këtë komples e mbanë vath në vesh! Mjerisht! 
Paska adhur një delegacion nga Bashkësia Islame e Kosovës me qëllim që të 
përcjellin ngushëllimet e këtij Institucioni deri te familja e një të ndjerit! Dhe, 
përmes një teksti diletantesk, idiotik, të turpshëm, Shaqir Fetai mundohet që 
ta vjedhe këtë respekt (jo aktivitet!!!) të delegacionit nga BIK-u, dhe ta përkthejë 
si aktivitet personal! Ky është kulmi i idiotizmit! Shaqir Fetai shkruan: “Në 
prezencën tonë (të Shaqir Fetait!), si dhe H. Sabahudin ef Zendelit – Mufti i 
Gostivarit, Prof Dr Musa Musaut dhe Prof Rushdi ef Shabanit, Ahmet ef Sadrija 
në emër të Muftiut të Kosovës Naim ef Tërnava dhe BIRK- ut i shprehën 
ngushllime të thella…” 
Si ta kuptojmë këtë fjali?! Po të mos ishin këta “burra” prezent delegacioni nga 
BIK-u nuk do të shprehte ngushëllime?! Apo, delegacioni nga BIK-u i ka 
marrur këta “burra” si dëshmitarë që një ditë të dëshmojnë se delegacioni erdhi 
dhe i shprehu ngushëllimet e thëlla! Ose, këta janë aq të vetëdashuruar sa, 
nuk pranohet asgjë nëse nuk shprehet në prezencë të tyre! 
Në prezencë të opinionit të vendit u dëshmua se çfarë tradhëtari e çfarë 
komplotisti është Shaqir Fetai! 
Në prezencë të krejt botës Shaqir Fetai u dëshmua se është marionetë e huaj! 
Në prezencë të krejt botës shqiptare u prezantua një dokument i cili vërteton se 
Shaqir Fetai, nën pseudonimin ORAO, i ka shërbyer oficerit serb të UDB-së, 



Stanko Dragoviqit! 
Në prezencë të krejt botës Shaqir Fetai e ndërroi me të tjerë oficerin serb të 
UDB-së, i cili, mbase pikërisht për këtë fakt tradhëtie, në shenjë hakmarrje, do 
t’ia publikojë dokumentin kryesor dhe origjinal, sa për ta kompremetuar dhe 
për ta bërë të papërdorshëm! Prandaj, gjithandej, prezenca e Shaqir Fetait sot 
është shumë e kotë, e bajatshme, neveritëse, pështirosëse!/24.08.2021 
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Shaqir Fetai do të pranonte që t’i vënë çfarëdo nofke vetëm e vetëm që ta 
shlyente disi vulën e UDB-së që e ka myhyr në ballë. Prandaj ai sillet si 
virusolog, si bakterolog, si biolog, si epidemiolog, si njohës i mirë i 
Koronavirusit Kovid 19. Ai pranon që ta mbajë edhe nofkën “gjinekolog”, 
vetëm që të çlirohet prej epiteteve të merituar “tradhëtar”, “komplotist”, 
“hipokrit”, “munafik”… 

 

1. 

Shaqir Fetai na e paska takuar një hoxhë të sapo punësuar në një nga xhamitë 
e Gostivarit. E paska udhëzuar si të veprojë, si ta ruajë famën e xhamisë (për 
hirë të Pejgamberit a.s.) dhe se, për këtë nuk paska kurrfarë dilemash, meqë 
hoxha në fjalë na qenka kuadër nga Medina! 
A i ka hije Shaqir Fetait të flasë për xhaminë, si institucion fetar? Shaqir Fetai 
xhamitë i koncepton si zyre të mundshme dhe mjaftë funksionale të filialeve të 
UDB-së! 
Cili është kontibuti i Shaqir Fetait për xhamitë? Për kontributin e tij në UDB të 
paktën ekziston dhe qarkullon një faqe dokumenti! Po kontributi i tij i 
devotshëm në një xhami me çka do të dëshmohej? Sa herë që flet ai para një 
hoxhe, para një teologu për rolin dhe rëndësinë e xhamisë, në fakt ai vetëm sa 
shpërfaqet në një hipokrit të pashembullt, sepse, angazhimi i tij parësor ka 
qenë, është dhe do të jetë shërbimi për UDB-në serbe. Për këtë fakt dëshmojnë 
shumë momente, mbi të gjitha, dëshmon akti i tij më plastik në shkatërrimin e 
BFI-së duke e mbjellë praktikën e tradhëtisë, komplotimit dhe të puçit klasik! 
Se Shhaqir Fetai ka pasur ndonjëherë raporte thjesht fetare me një hoxhë apo 
me teologët – kjo kurrë nuk mund të dëshmohet, sepse, ai të gjitha takimet, 
bisedat, raportet miqësore me hoxhallarët e teolgët i ka pasur në funksion të 
mirëinformimit të UDB-së! Shaqir Fetai edhe në këtë shërbim ka mësyer grada 
oficeri! Mbase i duhet t’ia përkujtojmë me emër dhe mbiemër njeriun të cilit i 
është lutur që që ta avansojnë me ndonjë shkallë a titull si bashkëpunëtorë i 
mirë dhe të lirohet nga nofka e thjeshtë “fuks”! 
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2. 

Shaqir Fetai paska pasur në “zyren” e tij të uzurpuar një takim politik me një 
funksionar të BDI-së, partisë që ia fali spiunimin dhe e avancoi në “reis”! Dhe 
me të paskan folur se si ta mundin Kovid 19, paskan folur mbi angazhimet 
përkatëse në zbutjen dhe eliminimin e koronavirusit. 
Çka e llogaritë veten Shaqir Fetai? Partner i Ministrisë së Shëndetësisë? 
Komision sivëlla i Komisionit shtetëror për kriza dhe emergjencë nga 
pandemitë? 
Po si rrenë aq shumë për BFI-në dhe për vete se si angazhohen 
“profesionalisht” në tejkalimin e kësaj pandemie? 
Po pse rrenë për masat që po i zbatuaka BFI-ja dhe, personalisht ai! A falet 
Shaqir Fetai në ndonjë xhami, për shembull, a e falë namazin e xhumasë? Jo 
brenda xhamisë, por, a është falur ndonjëherë Shaqir Fetai jashtë xhamive. 
Nëse po, atëherë sakaq do ta kapte veten në rrenë sa herë që të flasë për 
“angazhimin serioz” të BFI-së së tij në tejkalimin e kësaj situate përmes 
“respektimit të masave antikovid”. 
Respektimi i masave të vëna dhe të kërkuara nga organet gjegjëse shtetërore 
nuk do të thotë se me automatizëm je partner i këtyre organeve! Je vetëm një 
zbatues i rëndomtë, si të gjithë të tjerët, ndryshe, ta fusin gjobën që t’i 
hallakasin trutë! 
Kontributi i BFI-së së Shaqir Fetait në tejkalimin e kësaj pandemie është zero! 
Angazhimi i saj është zero! Prandaj, Shaqir Fetai të mos rrejë dhe të mos 
vetëlavdërohet edhe më tej. 
Punën e Shaqir Fetait si dhe të BFI-së së tij në tejkalimin e kësaj pandemie e 
kryejnë të gjithë qytetarët në Maqedoninë e Veriut, pa përjashtim! Sepse kjo 
është kërkesë e një seksioni profesional, me kompetenca dhe e ngritur nga vetë 
Qeveria e vendit, kërkesë kjo që, kushdo që e refuzon mund të përgjigjet 
penalisht. Të gjithë ata që e zbatojnë, në fakt vetëm sa e kryejnë detyrën 
qytetare të caktuar nga një instancë shtetërore dhe, kaq! Nuk ka as partneritet 
por as vetëlavdërim për ndonjëfarë kontributi, ka vetëm zbatim të detyrave dhe 
urdhërave! 
Shaqir Fetai nuk ka se çka frikësohet dhe t’i fshehë angazhimet e veta politike 
me “perden e humanitetit”, sepse, tashmë nuk ka subjekt, nuk ka njeri, nuk 
ka foshnje e djepit që nuk e di se Shaqir Fetai është prodhim i dështuar politik, 
i panevojshëm dhe i mirë për skrap! 

 

3. 

Vështirë se kjo gjeneratë e filloristëve dhe, përgjithësisht e nxënësve, do të kenë 
një fillim të mbarë të vitit shkollor, sepse, janë të uruar nga njeriu më i 
mallkuar në Maqedoninë e Veriut, nga njeriu që më së paku ka të drejtë të flasë 
për dituri, për mësim, për shkollë. Sepse, vjen nga një shkollë (e UDB-së) që 
nuk i bën nder asnjë shqiptari, madje as një jeriu normal! 



Një njeri, si Shaqir Fetai, që vatrën arsimore (Fakultetin në Sarajevë) e ka 
përdorur si mundësi për t’i kodoshuar miqtë?! Një Shaqir Fetai që vatrat 
mësimore si dhe diturinë e ka pasur të “bekuar” nga djajtë e zinj? 
Një snob që diturinë dhe vatrat e arsimimit i ka pasur vetëm si kamuflazh të 
“shkathtësisë” së tij për të hyrë në “makineri” suxhuk e për të dalur spiun, 
tradhëtar, komplotist?! 
A nuk konsideron vetë ai se, të bekohen filloristët nga një i poshtër, nga një i 
pist në karakter, nga një tradhëtar e komplotist, është vetëm një nënqeshje 
satirike e djallit! 
Shaqir Fetai kurrë më parë nuk ka pasur postime të tilla, si teolog e si hoxhë! 
Sepse, thellë në ndërdijen e vet e ka pasur të qartë se, ai vetë, (pas kthimit nga 
Sarajeva!) nuk është as hoxhë e as teolog. Tani kur u lakuriqësua si i poshtër e 
i padenjë për epitetin njeri, ai mundohet që me urime, pritje e përcjellje, të 
“vishet” e të duket “normal”! Djalli nën xhybe e çallmë??? Kurrë!/01.09.2021 
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Shaqir Fetai është “mjeshtër i madh” i cinizmit dhe i komunikimit me 
alegori! Është “gjuhë” dhe afinitet i komunikimit të shërbimeve që janë 
përplotë me kode e simbole të njohura vetëm për oficerin dhe për 
bashkëpunëtorin 

 

1. 

Sa herë që flet Shaqir Fetai, sidomos kur shpreh “mirënjohje e lavdërata”, 
duhet kuptuar të kundërtën e asaj që e flet! Shaqir Fetai është frikacak i llojit 
të vet, ai nuk guxon të flasë për të mëdhenjtë e kombit (bie fjala për ish-reisin 
që e tradhëtoi dhe të cilit i ra thikë pas shpine)! Shaqir Fetai alegorinë, temsilet 
dhe cinizmin e përdorë kur gjendet përballë me sojin e vet! 
E keni dëgjuar se si thotë “sot qëndroi në kabinetin tim”! Kabineti në BFI është 
i reisul ulemasë dhe nuk është i Shaqir Fetait. Ai mund të ketë kabinet vetëm 
në shtëpinë e vet, apo diku, në ndonjë objekt, që mund ta ketë si donacion nga 
ndonjë firmë e diskutueshme! Por, ky ka nevojë t’i japë peshë vetes, sepse, 
askush nuk po ia futë qepën! 

 

2. 

Shaqir Fetai sa herë që takohet me skutha thotë se u takua me një 
“personalitet kombëtar e fetar”, ndonëse i ka të gjitha informacionet se është 
ulur me një tradhëtarë, me një udbash, me një spiun, me një hajn! Meqë është 
i vetëdishëm se është vizituar nga një i poshtër, meqë ka nevojë të vizitohet, të 
“përshëndetet dhe të urohet”, madje edhe nga llumi i shoqërisë, ai, sakaq do ta 
aktivizojë cinizmin e vet dhe do ta paraqesë vizitën si të një “personaliteti fetar 
e kombëtar”! 
Pas njëzet viteve qenka takuar me “një mik” (!!!) të vetin nga Likova, z. Ejup 
Dautin, për të cilin e lutë Zotin që ta bekojë! Ky zotëri mbase edhe më parë e ka 
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vizituar BFI-në por, kurrë “vizita” e tij nuk është bërë publike, sepse, ose është 
ndonjë zotori që nuk çon kurrfarë peshe, ose është ndonjë qytetar i thjshtë për 
të cilin nuk ia vlenë as të diskutohet! 
Nga një koment brenda informacionit të postuar nga Shaqir Fetai, merret vesh 
se qenka babai i Mustafa Dautit, njeriu më kontravers dhe më i poshtër që e ka 
BFI-ja! A po do spiun, po! A po do hajn, po! A po do vjedhës i ndihmave 
humanitare, po! A po do hipokrit, po ! A po do injorant deri në pikën e fundit, 
po! A po do manpulatorë që është në gjendje ta manipulojë edhe babain e vet, 
po! 
Dhe babai i këtij personi kontravers të jetë “si një kontribues i madh i jetës 
fetare kombëtare” (siç shpehet me cinizëm Shaqir Fetai)?! Ky që nuk ka dhënë 
kurrfarë kontributi në gdhendjen e birit të vet? Është problem i tij famljar, por 
ama, Shaqir Fetait i ndalohet rreptësisht që personat si vetja e tij të na i shesë 
për “vlera”! Sepse një vlerë e mirëfilltë kurrë nuk do të pranonte që të fëlliqej 
duke vizituar persona si “Shaqir Fetai”! 
Vlera fetare e kombëtare do të pranonte që të takohet sy më sy me Shqir Fetain 
vetëm sa për ta pështyrë në fytyrë, ashu siç pështyhen spiunët, kmplotistët dhe 
tradhëtarët! 

 

3. 

Tani, me gjasë, në BFI do të defillojnë të vijnë të gjithë prindërit, vëllezërit, 
familjarët e nëpunësve të Shaqir Fetait, të cilët duhet të vijnë e ta vizitojnë këtë 
farë “bereqeti”, ta përkrahin dhe t’i urojnë suksese “në rrugëtimin e tij në 
përballje me sfidat e kohës”! Vërtet, cilat janë ato sfida të kohës që përbëjnë 
problem për Shaqir Fetain?! 
Ku di Shaqir Fetai se çka ësht sfidë! Sfidë për Shaqir Fetain do të jetë përjetë 
vetëm problemi se si të çlirohet prej faktit se ka qenë bashkëpunëtorë i oficerit 
të UDB-së serbe, prej nga edhe e katapultuan në krye të BFI-së!/17.09.2021 
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Sa herë që flet Shaqir Fetai e dëshmon papjekurinë e vet, injorancën e vet 
dhe dëshmon se është i parealizueshëm përgjatë këtyre viteve, si në 
familje ashtu edhe në karrierë. Se si ka qen si nxënës i oficerit të UDB-së, 
Stanko Draoviqit, i përmbushur apo “i zbrazët”, kjo po hulumtohet dhe 
shumë shpejt do të tronditet opinioni nga të bëmat e Shaqir Fetait nën 
siglën “hafëz” e me pseudnim policor “ORAO” 

 

1. 

Shaqir Fetai, instalacioni i pushtetit maqedonas në krye të BFI-së, paska qenë 
këto ditë në Kroaci, i shoqëruar me tërë “administratën” e tij prej servilëve të 
pushtetit. Siç na foli dhe na tregoi Shaqir Fetai “Ndër synimet kryesore të 
vizitës së delegacionit të BFI e RMV ishte vizita Ambasadës së RMV dhe 
Ambasadorit të ri Prof. Dr. Milaim Fetahut…” 

Shaqir Fetai, keqprdorë financat e BFI-së, tallet me fitrin dhe zeqatin, duke 
pasur si ndër qëllimet kryesore vizitën e Ambasadës së Maqedonisë së Veriut 
në Kroaci! Se çka i hy në xhep e çka i sjell kjo vizitë BFI-së, për ç’gjë edhe ia 
“vlenë” të shpenzohen e të keqpërdoren fitri e zeqati, këtë e di vetëm Shaqir 
zeza! 
Ambasadori Fetahu është kushëri i afërt me Shaqir Fetain dhe, për këtë 
periudhë që kur u instalua nga pushteti maqedonas në krye të BFI-së, janë 
takuar “zyrtarisht” nja 3-4 herë! Dhe, sa herë që takohen, Shaqir Fetai e 
dekoron, i jep mirënjohje, e lavdëron, e miklon ambasadorin duke e ngritur në 
qiell, thuase kanë vdekur të gjthë ata që e njohin, që nga banka shkollore e deri 
në “doktoraturë”! 
Paramendoni, sikur një kushëri i Stevo Pendarovskit ta takojë atë dhe, pastaj 
të publikojë një fotografi e të lavdërohet se e paska pritur Presidenti i 
Maqedonisë së Veriut! Kjo nuk i bën vaki as debillit më të madh në vend, me 
përjashtim Shaqir Fetait! Vizitat ndërfamiljare, shkuarja te njëri-tjetri, darkat 
dhe ndejat e përbashkëta, zhvillohen, pa dyshim, edhe në mes të funksionarëve 
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e personliteteve të larta shtetërore. Por, në asnjë rast, për më të madhin 
kijamet nuk keqpërdoren ato, nuk shënohen, nuk publikohen, sepse janë 
çështje private, familjare, emocionale! Shaqir Fetai, sa herë që dëshiron që të 
fryhet pak si gjeldet, sakaq, ose e pret ose i shkon për vizitë ambasadorit 
kushëri. Madje kemi raste kur ka “informuar” se, “sonte mysafir në shtëpi e 
pata ambasadorin, përndryshe familjarin tim, Milaim Fetahun! 
Sa i përket “dekorimeve” dhe mirënjohjeve të cilat Shaqir Fetai i ndanë sikur të 
ishin llokuma të tepruara pas varrimit, ky farë “reisi” i S. Dragoviqi duhet të 
dijë se ato kushtojnë, se shpenzimet nuk janë të papërfillshme! Shaqir Fetai 
duhet të dijë se BFI nuk ka kurrfarë rregulore që parasheh kritere të qarta se 
kush mund të dekorohet, kush mund të falënderohet me ndonjë mirënjohje, 
kush e jep, kur jepet, dhe cilat janë motivacionet e këtyre gjesteve njerëzore! 
Prandaj, ndryshmet që do të bëhen në BFI, struktura e re që do të vie pas 
këtyre banditëve, punën e parë gjatë reformave që duhet të bëhen, duhet të jetë 
shpallja “nult” e këtyre dekoratave e mirënjohjeve dhe tërheqja e të gjitha 
atyreve që u janë dhuruar turlifarë njeriu dhe pa kurrfarë kriteri, përfshirë 
këtu dhe Milaim Fetahut, sepse, kontrbuti i tij për BFI-në është ZERO, siç 
është zero edhe “kotributi” i Shaqir Fetait pas tradhëtisë dhe komplotit që e 
zhvilloi në BFI. 

 

2. 

Shaqir Fetai, ky kiç-instalacion nga pushteti maqedonas në krye të BFI-së, 
thotë: “Sot është 28 Shtatori Dita ndërkombëtare e kombit boshnjak. Uroj 
përzemërsisht këtë ditë të madhe duke uruar ngritje në të gjitha sferat për një 
ardhmëri më të ndritshme dhe më të lumtur. Zoti i bekoft!” Shumë mirë! Çka 
ka këtu Shaqir Fetai të përcjellë mesazhe politike! Kur i ka uruar Boshnjakët 
me rastin e ndonjë feste fetare, siç i ka hije një “reisi”! 
Nga ana tjetër, Shaqir Fetai a mund të na e gjejë një urim të kryetarëve të tyre 
apo të myftilerëve boshnjakë që ua kanë uruar Shqiptarëve festat e tyre 
kombëtare! 
Çka ka Shaqir Fetai që përjarget kaq shumë? Jo bre, nuk është dosja e tij si 
bashkëpunëtor i UDB-së sa ka studiuar në fakultetin boshnjak, në duart e 
boshnjakëve por, le ta kërkojë në arkivin e ish-Jugosllavisë, si dhe në arkivin 
slloven! 
Shaqir Fetai, meqë e ka shumë të qartë, meqë e beson (!) si Zotin një se, ka 
probleme me identitetin e vet kombëtar, gjenë mënyra për t’u paraqitur, të 
paktën, si multikulturalist! Ai që ka problem me të qenurit kombëtar, ai 
vetëmsa mund të jetë i asimiluar, i arratisur nga identiteti i vet për të cilin 
duhet të përkujdeset natë e ditë, madje secili shqiptar (përjashto këtu 
udbashët!) 

 



3. 

Shaqir Fetai sot e paska pritur Drejtorin e Komisionit për marrëdhënie me 
bashkësitë fetare dhe grupet religjioze, z. Darijan Sotirovski, me të cilin paska 
bshkëbiseduar lidhur me Ligjin për Kishën dhe bashkësit fetare si dhe për 
akreditimin e Medreses si dhe për “dhjetra” medresantë që po pritkan para 
dyerve të fakulteteve publike! 
Shaqir Fetai flet me një zyrtar shtetëror lidhur me Medresenë, kurse në takim 
mungon drejtori i sektorit për çështje fetaro-arsimore, mungon drejtori i 
Medresesë, mungon përfaqësuesi i stafit arsimor si dhe përfaqësues të 
medresantëve nga Medresja Isa Beu! 
Shaqir Fetait nuk i bëjnë punët, sepse po del që paskësh qenë gënjeshtar i 
paskrupullt, i cili me gënjeshtra e me mashtrime është munduar të blejë paqe 
ndër organet e BFI-së, ndër studentët dhe medresantët! 
Pse e hedh problemin te drejtori i Komisionit për marëdhënie ndërfetare? 
Ç’lidhje ka ky problem me këtë drejtor? Për shtatëqind mij bajrama ky farë 
drejtori nuk mund ta zgjidhë problemin e Medresesë, sepse, as nuk është 
kompetent dhe as që i intereson ky problem! 
Pse Shaqir Fetai nuk i mbledh ministrat e BDI-së që vegjetojnë në qeverinë e 
Zoran Zaevit, i cili prononcohet për këtë problem duke thënë se, ndonëse është 
shumë i vjetër, tash e pesë vite po mundohemi të gjejmë modalitete dhe ta 
harmonizojmë ligjin e nevojshëm me sistemin sekular të shtetit!!! Jo more, 
problem i madh qenka. Paskan kaluar pesë vite dhe hala nuk e paskan gjetur 
atë harmonizim! 
Medresja nuk akreditohet pa një takim përfundimtar të Zoran Zaevit, Ali 
Ahmetit, ministrit të financave, ministrit të drejtëisë dhe ministrit të arsimit! 
Këta janë ata që do ta zbusnin zemërimin e medresantëve dhe të prindërve të 
tyre që po protestojnë dhe që do të protestojnë, që do ta sillnin vendimin për 
akreditimin e Medresesë dhe për hapjen e fakulteteve edhe për medresantët 
tanë! Nëse këta nxënës nuk qenkan të denjë për fakultetet publike, atëherë, 
pse nuk merren masat kundër manipulatorëve dhe keqpërdorusve të cilët 
prodhojnë “kuadro të panevojshëm”, përse nuk i mbyllin shkollat fetare! Apo, 
mbase u konvenon të krijohen stogje nxënësish të cilët do të duhej të 
shpërthenin kundër vetëvetes! 
Kurrë në historikun e BFI-së nuk ka pasur protesta të nxënësve kundër BFI-së! 
A nuk është ky shpërthim kundër vetëvetes. Apo, Shaqir Fetai mendon se tjetër 
gjë është Medresja e tjetër gjë BFI-ja! Me hedhjen e problemit të Medresesë në 
Drejtorinë e Sotirovskit, Shaqir Fetai dëshmon se, as që ka ndërmend të 
ndërmarrrë diçka për tejkalimin e këtij problemi jetik për medresantët tanë. 
Shaqir Fetai nuk do përgjegjësi, ndërsa e do kolltukun për ta ulur bythën aty, 
mundësisht të përforëcuar në ndonjë kunj./29.09.2021 
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Shaqir Fetai tashmë e paska shtuar aktivitetin e vet dhe, nga dita e 
sotshme na del edhe si furnizues me “lajme” si dhe përditësues i FB-ut të 
BFI-së! Megjithatë, tashmë është publikar konstatimi i cili, nuk bëhet fare 
monoton nëse përsëritet si refren: Shaqir Fetai sa herë që flet rrenë, sa 
herë që publikon ndonjë “informacion” ai në fakt dezinformon, sepse, ai 
ndryshe nuk mund të funksionojë! Punë udbashësh 

 

1. 

Shaqir Fetai kishte parë të arsyeshme për të folur pak dhe, sakaq ia kishte 
“timuar” në FB-un e BFI-së ku kishte thënë: “Delegacioni i BFI-së vizitoi 
Republikën e Turqisë”! Pra, edhe kësaj radhe, me të hapur gojnë, Shaqir Fetai 
përplas rrenën e radhës! Madje, duke pretenduar që të tregohet shumë i 
“moooth” (bastardim i fjalës “madh” nga ana e Shaqir Fetait), dhe shumë i 
rëndësishëm, ai, vizitën e një province turke, apo, vizitën gjatë natës të një 
qyteti, e identifikon me vizitën e tërë Republikës së Turqisë. Do me thënë, si 
Makroni, apo Merkeli, që viziton Ankaranë, apo Stambollin, ndërsa mediat 
botërore raportojnë se Makroni, apo Merkeli, apo Bajdeni, vizitoi Turqinë, 
ashtu edhe Shaqir Fetai, nga qëndrimi në Edirne, lajmëron se e vizitoi 
Republikën e Turqisë! 
Vizitat ndërshtetërore mund të emërtohen me emër të shtetit përkatës, por, 
vizita e Shaqir Fetait nuk do të thotë hiç më shumë se sa vizitë turistike në një 
provincë apo qytet të Turqisë. 
Shaqir Fetai, niset për të shkuar në Edirne, për të marrur pjesë në duanë e 
daljes së një numri të kondiserueshëm të hafëzlerëve të rinjë nga ky qytet! Me 
vete merr gjysmën e organeve të BFI-së, sepse, gjysmën tjetëre e kishte 
orientuar për në Shkodër, për të njëjtën gjë! Shaqir Fetai i thyen të gjitha 
rregullat, të gjitha normat protokolare, të gjitha ftesat personale që 
nënkuptojnë se me vete mund të marrë edhe një shoqërues, apo një përkthyes 
dhe, hiç më shumë, sepse, frikësohet se po e mori njërin, të tjerët do t’i 
rrebelohen, do t’i shprehin padëgjueshmëri. Pra, Shaqir Fetai u bën lajka duke 
i marrur me vete, nëpër shëtitje ndërkombëtare, pavarësisht se kjo kushton sa 
tubimi i fitrit nëpër dhjetra xhami të vendit! 
Shaqir Fetai lajmëron se, delegacioni i tij paska zhvilluar edhe një aktivitet 
“bombastik” – paska falur namazin në Xhuminë Selimije! Zatën, është thënë se, 
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Shaqir Fetai, shumë shpejt për “aktivitet institucional” të tij do ta llogarisë 
edhe faljen e namazit! 
Fare në fund, për t’i dhënë peshë budallai vetes, thekson se, mikpritësit turq, 
ia paskan organizuar Shaqir Fetait dhe myhybëve të tij “një pritje e nivelit të 
lartë e cila meriton çdo lavdatë”! Ata kanë pasur mysafir prej të gjitha shteteve 
të Ballkanit dhe janë përkujdesur për një organizim dhe pritje të njëjtë për të 
gjithë, Shaqir Fetai ia do qefi që tërë ai organizim gjigant të duket se ka qenë 
enkas për atë! Këtu shihet se sa i sëmurë që është i ngrati. 

 

2. 

Të shtunën, më 2 tetor të vitit 2021, heeeej, me sugjerim të “të madhit” xhuxh, 
Shaqir Fetait, gjysma tjetër e organeve të BFI-së paska shkuar në Shkodër, ku 
është bërë një dua e një numri të hafizlerëve të rinjë nga Shoqata Istambull e 
Shkodrës. Paramendoni, nëse nuk do të sugjeronte Shaqir Fetai këta nuk do të 
shkonin! E çka ka sugjeruar ky farë miu i gjirizit: të shkojnë gjysma e rijasetit 
të Shaqir Fetait në Shkodër! Si te gjysma e rijasetit që ka udhëtuar në Edirne, 
ashtu edhe gjysma tjetër që ka shkuar në Shkodër, në përbërje kanë pasur 
fytyra të dyshimta, spiunë, tradhëtarë, persona me cilësi antiislame, që i lufton 
feja, Kurani, ndërsa këta marrin pjesë në promovimin e Ruajtësve të Kuranit!!! 
Në fund, ndonëse në këtë manifestim ka pasur mysafirë pothuajse nga të gjitha 
shtetet e Ballkanit, Shaqir Fetai kërkon që lajmi të bëhet se, vetëm për 
delegacionin nga BFI e Maqedonisë së Veriut paskan organizuar vizitë godinës 
së Medrese së Vajzave Haxhi Shej Shamija, qendrën e Kuranit për meshkuj dhe 
qendrën e Kuranit për femra! Vetëm për këtë delegacion sepse ka prezantuar 
në Shkodër me sugjerim të Shaqi Fetait! Po kush e njeh këtë farë mahluku në 
Shkodër që t’i bëhet një respekt i veçantë! Në Shkodër nuk shërohen 
komplekset e Shaqir Fetait, as frustrimet e “ORAO” dhe as nuk mbulohen 
veprimtaritë prej spiunazhi në të mirë të oficerit të UDB-së, Stanko Dragoviqit. 

 

3. 

Heeeej, lexoni more këtë titull të Shaqir Fetait: “Reisul Ulemaja bisedon për 
përfundimin e Xhamisë së Tophanës”! Pse të bisedojë Shaqir Fetai, kush na 
qenka ky farë hamami që interesohet për xhami?! Pse tani të bisedojë Shaqir 
Fetai? Pse tani në prag të zgjedhjeve lokale a? 
Është, pastaj, problem më vete se si përfaqësues të ambasadës turke 
involvohen në një fushatë në prag të zgjedhjeve, se si lejojnë të manipulohen 
nga një mi i gjirizit, siç është Shaqir Fetai! Pala turke, si investitore e ndrërtimit 
të kësaj xhamie, duhet të dalin fillimisht e të shpjegojnë për vonimin disa 
vitëshe të ndërtimit të kësaj xhamie. Të tregojnë se ku është problemi dhe, jo të 
bien “nën influencën” e Shaqir Fetait dhe të dorëzohen para tij sa, kur t’ju 



thotë ai “tani niseni xhaminë” pala turke menjëherë të dalë në terren! 
Pse Shaqir Fetai nuk ka treguar deri më tani interes për përfundimin e kësaj 
xhamie? Pse aktivizohet pikërisht tani, në prag të zgjedhjeve lokale. Xhamia 
është në territorin e Myftinisë së Shkupit! Ç’përzihet këtu Shaqir Fetai? 
Ndoshta Myftiu i Shkupit mundohet ta keqpërdorë këtë xhami dhe votat t’ia 
orientojë ndonjë kandidati të cilit nuk i ka kurrfarë borxhi Shaqir Fetai? 
Ndoshta i ka Qenan Ismaili! Ç’ngatërrohet në këto punë Shaqir Fetai, përveçse 
nëse angazhimi i tij është ekskluzivsht në të mirë të oficerit të vet, udbashit 
Stanko Dragoviq. Një “aktivizim” i këtillë serioz, tash e tre vite përsëritet sa 
herë që ka zgjedhje! Pala turke, para se t’i hyj seriozisht kësaj pune duhet që 
myslimanëve të vendit t’ia sqarojë në hollësi tërë këtë vonesë; të tregojë, nëse 
vonesa ka qenë si problem i financave, apo si problem i moslëshimit të 
dokumenteve të rregullta nga ana e menaxherëve të komunës, të cilët sërish 
duhet të ndihmohen, sepse, po qe se erdhën të tjerët xhamia nuk do të 
ndërtohet kurrë! Ky është frikësimi që ua mbjell turqëve Shaqir Fetai, ë! 
Prandaj, kur ky thotë “të bëhet xhamia”, ajo bëhet menjëherë. “Bëhu” – dhe ajo 
bëhet! Nga ky nivel i shikon punët mëkatari Shaqir Fetai, përbuzje kjo e të 
Vërtetës Islame në stilin e udbashëve të Stanko Dragoviqit. 

 

4. 

Nuk i del fb-u personal ku i takon që të vetëbisedojë dhe të rrëfehet 
spiunueshëm se çfarë paska bërë sot, ai kërkon që ta kontrollojë dhe ta 
përditësojë edhe fb-un e BFI-së. Pa fije turpi rrëfen pallavra duke tentuar që ta 
rrejë krejt opinionin e gjërë si të vendit ashtu edhe të diasporës. Dhe, sakaq, 
prej xhepit i nxjerr mirënjohjet, të cilat, tashmë kanë humbur çdo vlerë, sepse, 
janë shndërruar në “monedhë” me të cilat Shaqir Fetai mundohet të blejë pak 
“lojalitet” dhe “simpati”! Mund të simpatizohet satana?! Një ditë, të gjitha 
mirënjojet, të gjitha “dekoratat” dhe çmimet që janë ndarë nga Shaqir Fetai do 
të shpallet të pavlefshme dhe do të tërhiqen me një urdhër, sepse, nuk lejohet 
që vlerësimet e një udbashi të jenë nderime institucionale ndaj personave të 
ndryshëm të vendit. Ky “nder” i Shaqir Fetait nuk i duhet askujt, përveçse 
Stanko Dragoviqit!/06.10.2021 
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Shaqir Fetai, instalacioni politik më brutal i pushtetit aktual maqedonas, i 
ekspozuar në krye të BFI-së, pa dyshim që shquhet edhe për paturpësinë e 
tij për të vjedhur suksese, për të vjedhur gëzime, por edhe për të vjedhur 
vdekje e dhembje dhe, për t ‘i paraqitur ato si aktivitete të veta 

 

A e keni parë Shaqir Fetain, këtë kallëpin e komplotit dhe të tradhëtisë 
kombëtare e fetare, se si pa fije turpi mundohet që të vjedhë punë të 
bereqetshme dhe suksesshme të huaja e t’i prezantojë si “reforma të reisit të ri” 
dhe si suksese personale e të BFI-së së tij?! Punën e mundimshme të teologëve 
që nxjerrin hafiza të rinjë, e paraqet si suskes personal, ndërsa jo të gjitha 
vdekjet e myslimanëve, por vetëm ato të familjarëve të personaliteteve të 
njohura, i paraqet si aktivitete të BFI-së për përcjellje në botën tjetër! Këtë 
veprim do ta bënte vetëm ai që e ka fytyrën një hektar, vetëm një diletant, një 
hiprokit i llojit të Shaqir Fetait. 
Vjedhje e tillë ishte edhe paraqitja e tij sot në një xhami të Tetovës, imami i të 
cilës kishte pikasur një fëmijë gjeni i cili do të bënte punë vetëmohuese për ta 
nxënë përmendësh Kuranin e Madherishëm! Cila tani këtu është merita e 
Shaqir Fetait që ua çau b… të pranishmëve me një fjalor të denjë vetëm për një 
mëkatar dhe një snob? Shaqir Fetai, pasi e keqpërdori mundin e djaloshit, pasi 
ia keqpërdori vendin dhe eventit për t’i përshëndetur dr. e mr. idiotësh që i 
kishte marrur me vete, për të treguar se çfarë ekipi “të maaath” ka me vete, ai 
do të flasë gjëra që më së paku duhet të dalin nga goja e tij prej të cilës kanë 
dalur llafe spiunazhi që kanë mbushur qindra e mijëra faqe dosjesh të hapura 
nga UDB-ja serbe; foli me të njëjtin dikcion si “moderatori” para fëmijëve të 
vegjël, ngjashëm si Branko Brankice në “Kock-kocka-kockice”! 
Shaqir Fetai, veç të tjerash tha: 1.Ne mesin tonë është doajeni i leximit të 
Kuranit nga Ferizai; 2.Promovimi i një hafëzi të ri është një ngjarje e madhe; 3. 
Të jeshë hafiz do të thotë të jeshë ushtar dhe të qëndroshë para Zotit e t’i 
thuash, ja, qëndroj me mendje e me trup në mbrojtje të islamit; 4.Ju jeni ata 
që me kënaqësi të madhe po na jepni përkrahje; 5. Të lexoshë Kuranin do të 
thotë drejtë për drejtë të flasësh me Allahun xh.sh.; 6.Ky djalosh këtu mund të 
jetë 16 vjeçar por mua më duket 11 vjeçar; 7.Unë t’ju them drejt u dogja të 
nxjerr një hafiz por s’un e bona! 
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1. 

Në mesin tonë është doajeni i leximit të Kuranit nga Ferizai! – Shaqir Fetai edhe 
më herët e ka përdorur fjalën “doajen”! Kjo fjalë u dedikohet personave që kanë 
një përvojë të gjatë në një aktivitet kulturor, arsimor, shkencor, të cilët janë në 
prag të fundit të tyre! Hafëz Egzon Ibrahim, ky fenomeni i këndimit bukur të 
Kuranit, nuk mund të jetë doajen. Shaqir Fetai tallet me këtë “nocion” me hafëz 
Egzonin, e përçmon, e ironizon! Ata që nuk e njohin Shaqir Fetain duhet të 
dinë që e folura e tij është kryekëput cinike dhe plotë sarkazëm. Në atë mexhlis 
doajen ishte vetëm ish-myftiu i Tetovës. Nëse para hoxhë Alifikri Esadit na del, 
sipas Shaqir Fetait, doajen hafëz Egzoni, atëherë i bie që, për Shaqir Fetain më 
i vjetri aty ishte Egzoni, ndërsa të vjetërit e tjerë ishin “hije të vdekurish”! 

 

2. 

Promovimi i një hafëzi të ri është një ngjarje e madhe! – Ja pra, për Shaqir 
Fetain promovimi është ngjarje dhe jo nijeti, jo procesi dyvjeçar apo tri, deri sa 
hafëzi e ka nxënë përmendësh Kuranin. Promovimi është aktivitet i organizuar 
i një personi, i një organizate, i një “korporate” dhe, nëse ky është aktivitet më i 
rëndësishëm se sa tërë ajo punë nga e cila del një Mbrojtës i Kuranit, atëherë ja 
pra edhe një dëshmi se Shaqir Fetai është një qese bërllogu përplotë me 
cinizëm dhe me injorim! 

 

3. 

Të jeshë hafiz do të thotë të jeshë ushtar dhe të qëndroshë para Zotit e t’i 
thuash, ja, qëndroj me mendje e me trup në mbrojtje të islamit! – Po një “hafiz” 
i cili ka shkja nga kjo rrugë dhe një jetë të tërë qëndron para Stanko 
Dragoviqit, oficerit të UDB-së, duke u paraqitur si mbrojtës i ideologjisë 
komuniste! Shaqir Fetait, këtij nxënësi të oficerit të UDB-së, Stanko Dragoviqit, 
rreptësisht i ndalohet të manipulojë në emër të islamit, sepse nuk i ka hije një 
komunisti që, nën petkun e “myslimanit të devotshëm” të flasë për islam e për 
Kuran! Shaqir Fetai nuk qëndroi kurrë para Zoti, nuk u dridh para Tij, por, së 
fundmi dëshmoi edhe praktiksht se gjithnjë ka qëndruar dhe është dridhur 
para pushteteve antiislame. Ndryshe, assesi nuk do të mund ta pranonte 
porosinë dhe angazhimin për ta kryer një komplot dhe një tradhëti që u 
ndërmor për ta rrënuar Bashkësinë Fetare Islame! Një rojtar i Kuranit do të 
vdiste e nuk do të pranonte që t’i luste myslimanët me përçmim e ofendim 
“nëse keni Allah, votoni për…” – për turlifarë antimyslimani e për turlifarë 
përfaqësuesi ideologjikë si pasardhës të komunistëve sllavë! 

 



4. 

Ju jeni ata që me kënaqësi të madhe po na jepni përkrahje! – Kësaj i thonë 
manipulim publik! Shaqir Fetai e shfrytëzon rastin dhe i kap “mat” të 
pranishmit, duke u thënë: ju na jepni përkrahje! Nuk ka musliman në 
Maqedoni që nuk e di se, t’i japësh përkrahje Shaqir Fetait është mëkat prej 
mëkteve të mëdha, sepse, edhe mysliman edhe të jeshë në bisht të spiunit, 
komplotistit e tradhëtarit, nuk shkon! Shaqir Fetait mund t’i japin përkrahje 
gjysma e familjes së vet (jo e tëra, sepse ka famijarë të tij që flasin zi e më zi për 
të), mbase edhe një 0.0001% e myslimanëve të vendit. Mbase Shaqir Fetai 
mund të shpresojë në përkrahje të të palindurve akoma, spse këta që kanë 
vetëm një gram logjikë e dinë shumë mirë se kiç-instalacioni i pushtetit 
antiislam nuk mund të përkrahet por të mallkohet e të përçmohet me loçkë të 
zemrës. 

 

5. 

Të lexoshë Kuranin do të thotë drejtë për drejtë të flasësh me Allahun xh.sh. – 
Le të na thotë Shaqir Fetai, ky farë “hafizi” që kurrë në jetën e vet nuk nxori një 
hafiz, ndërsa nxori plotë spiunë, pra, le të na thotë se, a ka folur më shumë me 
Allahun xh.sh. apo me oficerin e UDB-së, Stanko Dragoviqin? Shaqir Fetai sot 
duhet t’i përdorë këto evente të madhërishme për t’i lutur hafizlerët e rinj që 
kurrë të mos joshen (siç u joshë vetë ai) nga kurrfarë shërbimi intelegjent dhe 
nga asnjë forcë e lëvizje që nuk ia do të mirën islamit dhe myslimanëve të 
vendit. Në këtë shteg ka marshuar gjatë kohë Shaqir Fetai, ndaj dhe, nëse 
është penduar në momentin e instalimit të tij në krye të BFI-së, atëherë, le t’i 
përdorë këto momente për apele të përshpirtshme që mos të lejojnë të futen 
nëpër kallëpe të spiunazhit! 

 

6. 

Ky djalosh këtu mund të jetë 16 vjeçar por mua më duket 11 vjeçar! – Shaqir 
Fetai merr pjesë në një “promovim” ndërsa nuk e njeh veprën, nuk di asgjë për 
veprën, madje as që e ka lexuar. A ka më diletantizëm se kjo; a ka më 
sharllatantizëm se kjo, a ka më hipokrizi se kjo! Ky “sinqeritet” cinik e injorant 
mund të rrjedhë vetëm prej sojit të Shaqir Fetait! Ja sa i ka interesuar Shaqir 
Fetait, procesi nëpër të cilën ka kaluar djali, ja sa ka interesuar që ta motivojë 
si institucion, ja sa e ka përcjellë punën e një rojtari të Kuranit dhe, fare në 
fund, ja sa ka njohur i mbi hafëzlerët e rinj ky farë “reisi”! Turp! Cinik deri në 
thithej të tërë urrejtjes njerëzore! Vetëm Shaqir Fetai që i lejon vetes t’i 
keqpërdorë eventet e tilla për t’u shpërfytyruar në kamer e në “TV të BFI” si 
“mësuesi i kombit”, si “patriot i kombit dhe vatanit” (edhe pse në ceremoni 



vetëm një herë tha Tetova e Madhe, ndërsa Ballkanin e përmendi dhjetra herë, 
madje edhe në Meke e paskan pyetur për Ballkanin!!!) si “hoxhë”, dhe përmes 
kësaj intrige të mundohet ta zbusë të qenurit i përkryer në komplot e tradhëti! 

 

7. 

Unë t’ju them drejt u dogja të nxjerr një hafiz por s’un e bona! – Thotë Shaqir 
Fetai! U dogj për ta nxjerrë jë hafiz por nuk ia arriti! A mos e ka pasur 
ndonjëherë qëllim kryesor nxjerrjen e hëfëzit! Jo, kurrë! Sepse ka qenë i 
angazhua në spiunim, në bërje të karrierës së dobët, në ushtrim të pamerituar 
të postit “myfti” (sa për ta djegur e degraduar këtë organ!!!), qëllim ka pasur si 
të lidhet me struktura të pushtetit që do ta ndihmojnë në komplot e tradhëti që 
do t’ia vinte kazmat e shkatërrimit të të vetmit Institucion fetar islam në RMV – 
BFI-së!/14.11.2021 
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Shaqir Fetai është duke themeluar nga e para “Bashkësi Fetare Islame”! 
Me të fillon gjithçka, madje edhe pajisja e kabinetit të tij me orendi të 
reja. Shaqir Fetai ka publikuar foto ku shihet se si e ka renovuar sallën e 
“rijasetit”! Shaqir Fetain me e hyp dhe në Hënë ai megjthatë ngelë fuks 
dhe injorant nën petkun e hipokritit 

 

Shaqir Fetai vazhdon duke u shpërfaqur ditë e më shumë në hambar gjigant të 
turpit! Po i turpëron gjithë myslimanët e vendit me injorancë, me snobizëm dhe 
me hipokrizi. Është ithtarë i vetëfërkimit, i fërkimit në mes vete me myhybtë e 
vet, sepse, për Shaqir Fetain e rëndësishme është që në mes të anëtarëve të 
“rijasetit” të konsumohen bolet për bubrekë duke i lavdëruar kënaqshëm se 
hëngrën diçka të lezetshme. 
Shaqir Fetai nuk mund të kalojë javë pa ndonjë lëvizje hipokrite që, nga një 
vlerësim normal (pa egzaminimin psiko-psikiatrike) del se ai aq sa është naiv 
po aq është edhe lolo. 

 

1. 

Shaqir Fetai paska organizuar një “sesion shkencor kushtuar mësimbesimit në 
mektebe dhe sfidat bashkëkohore”! A mos ishte më mirë që një sesion i tillë t’i 
kushtohej (mos)mësimbesimit nëpër shkolla shtetëror? Apo, Shaqir Fetai 
tashmë ka lidhur paqe me shtetin sa edhe gishtin në bythë me ia futë ai nuk 
do të reagojë! 
Shikojeni Shaqir zezën se çfarë bën! I mbledh myhybët e vet, si ata të ylbertët 
kur mblidhen në një odë-harem dhe “diskutojnë” në mes vete! Në mesin e atyre 
myhybëve pjesëmarrës, të paktën nja 10 persona ishin që nuk kanë lidhje me 
teologji, rrjedhimisht as me mundësinë për të qenë mualimë-mësues mektebi! 
Çka është me rëndësi që me këtë temë të njohtohen në mes vete myftinjtë të 
cilët, dorën në zjarr, as që e dinë se sa mektebe kanë dhe as që i vizitojnë 
ndonjëherë! Po si nuk i shkoi në mend Shaqir Fetait që t’i mbledhë të gjithë 
mualimët e vendit dhe t’ju tregojë se tash e tutje, pas “reformave” që i bëra, në 
mekteb mësimbesimi fetar do të zhvillohet sipas kësaj metodike, sipas këtij 
koncepti dhe me këto mjete bshkëkohore (kompjutorë, laptopë, prozhektorë 
etj.)! Jo, sepse, Shaqir Fetai ka pasur dy qëllime: ta promovojë sallën e 
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“rijasetit” i cili ka qenë mjaft i mirë por, për Shaqir zezën ka qenë i ish-reisit të 
cilit i komplotoi duke ia ngulur thikat e tradhëtisë pas shpine dhe, ja që ka 
pasur frikë nëse do t’i përgjigjeshin nja dhjetë-pesëmbëdhjetë mualimë e 
mësues mektebesh, sepse as që ka çarë kokë ndonjëherë për ta, madje as nuk 
ua ka nivelizuar rrogat e as që i ka futur në sistem pensiono-invalidor! 
Në faqen hipokrite të FB-ut të vet Shaqir Fetai, pa fije turpi, pa një gram 
modestie, do të shkruaj një fjali përmes të cilës ai dëfton se i injoron dhe i tallë 
të gjithë akademikët dhe intelektualët që sado pak e dinë se çka është sesioni 
dhe si, pse dhe për kë përgatiten sesionet. Shaqir Fetai thotë: “me sukses u 
realizua Sesioni shkencor në nivel të Rijasetit të BFI e RMV”! Ja, unë, autori i 
këtij shkrimi, jam njëri prej intelektalëve (miliona herë më i fuqishëm se Shaqir 
zeza) që ia kontestoj suksesin e një cirkuziade të tillë. Kush ia verifikoi 
suksesin Shaqir Fetait! Ai vetë lanë e vetë shpëlanë. Thjesht, në këtë kontekst, 
edhe ky sesion mund të jetë i suksesshëm vetëm në shpëlarje të parave, në 
shpenzim kot e kot të parave, keqpërdorim flagrant i fitrave dhe zeqatit të 
myslimanëve të ngrat të këtij nënqielli! Për t’i dhënë peshë “akademike” tërë 
kësaj cirkuziade, Shaqir Fetai do të thotë: “Nivel i lartë i ligjëruesëve Prof.Dr. 
Qani ef. Nesimi, Dr. Qenan Ismaili dhe Prof.Dr. Naser Ramadani”!!! Të gjithë 
me “tituj” ndërkohë që nuk kanë më të voglën njohuri nga shkenca e 
Pedagogjisë, nga Metodika dhe nga Informatika si shkencë, për të dhënë 
kontribut në një sesion me një temë të tillë pretencioze! Por, nejse, hajde t’i 
shesim mend njëri tjetrit! Ka para të fitrave Shaqir Fetai, mund t’i lejojë vetes 
që t’i shpërdorë edhe për një vetëkënaqësi të tillë! 
Në fjalën e vet të qelbosur Shaqir duduki paska thënë “pa edukim të mirëfilltë 
dhe të shëndoshë nuk mund të mendojmë në një ardhmëri të shëndoshë për 
Islamin dhe muslimanët në përgjithësi, andaj mësimbesimi islam në mekteb 
është baza e edukimit tonë të përgjithshëm dhe se duhet t’i kushtojmë rëndësi 
të jashtzakonshme”. Ky është një konstatim i hershëm rilindas! Nuk është në 
gjendje dhe nuk është i thirrur Shaqir Fetai të konstatojë por të veprojë! Çka ka 
bërë, çka ka ndërmarrur Shaqir Fetai si hap të jashtëzakonshëm në drejtim të 
një edukimi të mirëfilltë dhe të shëndoshë? As këtë nuk është në gjendje ta bëjë 
Shaqir Fetai, sepse, edhe nuk di por edhe nuk i lejohet nga mësuesit e tij me 
zyre në UDB! Një udbash me plotë udbashçiçë të vet të na flasë për 
mësimbesimin në mektebe?! 
Paskan sjellë konkluzione në fund të sesionit, ndonëse nuk i publikojnë, sepse 
nxjerrin në shesh amatorizmin, sharlantantizmin dhe hipokrizinë e tyre! A 
kanë konstatuar këta të “rijasetit” të Shaqir Fetait se sa mësimdhënës dinë t’i 
përdorin mjetet bashkëkohore të ligjërimit?! Sa kanë njohuri elementare mbi 
informatikën! A duhet të themelohet një drejtori e veçantë, me një “tog” 
ekspertësh, prej njohës të pedagogjisë, metodikës e deri te IT e mirëmbajtës të 
rrjetit kompjutorik, sepse, a medon Shaqir diletanti se koha është që mektebet 
të ndërlidhen mes vete dhe të kenë një program të unifikuar! Ku i merr vesh 
këto gjëra Shaqir Fetai, e aq më pak “niveli i lartë i ligjërusit”, Qenan Ismaili, i 
cili, në mbledhjen e myftinisë që e ka shndërruar në filiale të FRI-së, raporton 
se, është shumë i lumtur me suksesin që ka arritur në a) shtimin e lexuesve të 
fb të myftinisë, b) në shtimin e “like”-ve për 1000 si dhe c) në shtimin e 



“folloëers”-ave për 327 të rinj! Me të tillë “të sukesshëm” Shaqir Fetai mendon 
të mbërrijë suksese?! I dështuar është vetë ai ashtu siç i ka të dështuar dhe 
“ekspertët” e vet! 

 

2. 

Shaqir Fetai thotë: “Përfundoi rregullimi i Studio TV IKRE”! Kë e gënjenë Shaqi 
Fetai! Pse edhe më tej mundohet që mbi baza të rrenave të bëj karrierë?! Po 
çfarë karriere “studioja” xhanëm?! A e di Shaqir ahmaku se çka do të thotë 
studio televiziv! Cilët janë parametrat e një objekti për t’u quajtur studio! “Tv 
Ikre” është në po atë “studio” ku ka qenë, me inventar të ndryshuar, me 
ndërrimin e tavolinës dhe largimin e prapavijës karikaturë! Me këtë ndryshim 
që paska bërë, me këtë “studio” të re të vjetër, tashmë Shaqir Fetai paska 
“themeluar” nëj Tv Ikre që “do të jetë zë i fuqishëm i vlerave islame”! Po deri dje 
– çka ishte ky “tv”? 

 

3. 

Duke qenë totalisht i izoluar dhe i injoruar, Shaqir Fetai tashmë ka nisur t’i 
ftojë nëpunësit e BFI-së dhe prej tyre të bëjë lajm mbi vizitat që po shpeshtohen 
në “kabinetin e Shaqir Fetait”! Shaqir Fetai ka qenë koleg me profesor Hasan 
Xhilon, me një nga mendimtarët më serioz të mendimit islam në Maqedoninë e 
Veriut! Kurrë nuk ka shprehur admirim për të, madje gjithnjë është tallur në 
llogari të Hasan Xhillos! Ka qenë një prej kundërshtarëve të mëdhenj të 
shfrytëzimit të zyres së Bibiotekës “Isa Beu” ku Hasan Xhillo, deri sa ishte 
drejtor i Bibliotekës, po e përkthente Kuranin në gjuhën maqedonase! Ka qenë 
për ta ndëshkuar për këtë “shfrytëzim” të zyres për interesa personale! 
Përkthimin e Kuranit në maqedonisht Shaqir Fetai e vlerësonte “interes 
personal” të Xhillos! Por, kurrë, asnjëherë, për asnjë çast nuk ka pasur 
mendim të mirë Hasan Xhillo për Shaqir Fetain, sese e ka njohur që nga 
Sarajeva, si studentë, kur Shaqir Fetai bënte kërdinë mbi “shqiptarët 
nacionalistë e seperatistë” dhe mbi boshnjakët që po ia prisnin terezinë 
nacionaliste serbëve! 
Mysafir e paska pasur edhe profesor Nizam Reshitin, kontaktuesin me botën 
turke! Po a është po ky Nizam Reshit të cilit Shaqr Fetai i ka kërkuar falje dhe 
hallallëk sepse është bërë shkaktar për ta dëbuar nga BFI-ja dhe për ta 
dektisur profesor në FSHI? Sepse Shaqir Fetai ka qenë i bindur se Profesor 
Nizam Reshiti është “spiun turk” brenda BFI-së që shërben për shërbimet 
turke që janë kundër H. Sulejman ef. Rexhepit dhe BFI-së! Nuk flet kjo për 
hipokrizinë e poshtër të Shaqir Fetait? Shaqir Fetai nuk ka flokë në kokë sa 
vetëve duhet t’u kërkojë hallallëk për atë që është bërë sebep për t‘ua nxirë 
jetën! Më shpirtzi se Shaqir Fetai nuk gjenë as në “shumadi”! 



 

4. 

Phaaaa, se si është “rasti mbret i botës”! Krejt rastësisht e paska vizituar edhe 
myftiu i Gostivarit si dhe një elektricist me të cilën paskan këmbyer përvoja 
dhe “mendime të begata”! Ja se si Shaqir Fetai i shpalosë “kualitetet” e veta! Na 
ishte futbollist e aktor, tani na doli edhe elektricist sepse, pa qenë i tillë nuk 
mund të këmbeshë mendime mbi fushën përkatëse! Prandaj Shaqir Fetai 
takohet edhe me spiunë e bashkëpunëtorë të UDB-së e të shërbimeve 
intelegjente të ndryshme! Ka njohuri edhe në këtë fushë dhe mund të këmbejë 
përvoja e mendime edhe në aspekt të spiunimit. Abdall i profesionalizuar! 

 

5. 

Shaqir Fetai shpreh urime për gjuhën shqipe ndërsa shpesh del edhe 
bastardues i kësaj gjuhe, sepse, aq ka njohuri ai, por edhe e ka porosi që të 
tallet me këtë gjuhë! Shaqir Fetai me ashk e bastardon fjalën, me shpirt e 
boshnjakëzon fjalën ndërkohë që Fjalori i gjuhës shqipe e njeh vetëm si 
“AMANET” pra, jo si “emanet” fjalë kjo e gjuhës boshnjake! 
Shaqir Fetai, ky hilexhi e grotesk i fëlliqtë thotë “gjuha shqipe si një xhevahir 
ngrit lartë qenien tonë kombëtare në këtë nënqiell”! Do me thënë në nënqiellin 
e Maqednisë së Veriut, ku jetojnë shqiptarët! Po çfarë gjuhe flasin ata të 
nënqiellit të Shqipërisë, ata të nënqiellit të Kosovës, të Luginës së Preshevës, të 
Malit të Zi… Apo Shaqir Fetai për botë shqiptare e njeh vetëm këtë të 
“nënqiellit” tonë! Hej! Po sikur Shaqir Fetai ta mendojë “nënqiellin tonë” me 
SHQIPËRINË ETNIKE!!! Me Shqipërinë e Madhe! Thua të jetë kaq “patriot” 
Shaqir Fetai! Mbi të gjitha, mund të jetë ekskluzivisht provokator i UDB-së dhe 
asgjë tjetër! 
Për Shaqir Fetain gjuha shqipe qenka “inspirim i gjallë për të tashmen dhe të 
ardhmen tonë të ndritshme bashkë me kombet tjera.”! Po a nuk ka qenë 
inspirim edhe në të kaluarën a! Apo, të kaluarën tonë nuk e njeh dhe nuk e di 
Shaqir Fetai, sepse ka qenë duke kaluar korridoreve të UDB-së! Gjuha shqipe 
dhe ne si komb paskemi ardhmëri të ndritshme bashkë me kombet e tjera? 
Ndryshe, nëse nuk bashkëpunojmë me serbë, me maqedonë… na paska hëngër 
pusi a! Shaqir zeza! I është thënë miliona herë: më mirë ësht të mos paraqitet 
fare se, çdo paraqitje e tij përbën skandal që e turpëron qenien kombëtare dhe 
fenë islame! Sepse – ku i ka hije more një udbashi të flasë për islam e për komb 
shqiptar!/22.11.2021 
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Pak nga injoranca, pak nga frika se do t’i hidhërojë punëdhënësit e vet 
dhe, shumëfish më tepër nga halitia, sa herë që flet Shaqir Fetai, del 
karakteri i tij prej naivi analfabet 

 

1. 

Shaqir Fetai ishte munduar që shqiptarëve t’ua urojë Ditën e Flamurit! Kurrë 
në jetë nuk ua ka uruar, ndonëse ka qenë në pozitë udhëheqëse të një territori 
të madh të Myftinisë së Gostivarit! Në urimin e sivjemë ka një hile, e cila më 
shumë flet për frikën prej oficerëve të UDB-së se sa që flet për ndonjë harresë 
të tij. Nga ana tjetër, edhe nëse është harresë duhet kuptuar njeriun i cili sillet 
si me qenë sklerotip! 
Shaqir Fetai tha: “Andaj, kjo ditë e madhe – Dita e flamurit dhe e Pavarësisë…”, 

Pavarësi e ka fjalën Shaqir Fetai? Pse frikohet të thotë “Pavarësia e 
Shqipërisë”?! Kush ia ka ngushtuar lakun në fyt dhe e ka trishtuar aq shumë 
sa mos të guxojë ta përmendë se është Pavarësia e Shqipërisë? Pse frikësohet 
të thotë atdheu ynë, mëmëdheu yn, por, thotë “vatani ynë”! “Vatani” i duket 
fjalë më universale, për të cilën nuk kanë çarë fort kokën udbashët, por ama, 
për fjalën “atdhe” e “mëmëdhe” janë dënuar me nga 10-15 vjet burgë nga UDB-
a e Serbisë, ku ka shërbyer edhe vetë Shaqir Fetai nën pseudonimin ORAO! 

 

2. 

Shaqir Fetai u ndikua nga një shkrim paraprak, kur u sugjerua që gjatë këtyre 
ditëve me tërë “rijasetin” e tij të shkojë për ngushëllime nëpër familje shqiptare 
që i humbën më të dashurit e tyre në ngjarjen tragjike në Bullgari ku u dogjën 
45 persona në autobusin e BESA TURSIT në të kthyer nga Stambolli në Shkup. 
Shaqir Fetai me myhybët e vet paska shkuar në një familje të cilën e paska 
zgjedhur për një ngushëllim formal dhe për pozim të pederaftë! Si nuk i ka 
ardhur turp që të publikojë rreth 30 fotografi nga kjo vaki në të cilat Shaqir 
Fetai pozon duke bërë grimasa “dhembshurie” në fytyrë! Nga eventet e 
ndryshme edhe mund të publikohen më shumë foto, por ama, të publikohen 
kaq shumë fotografi nga një ngushëllim, kjo flet për skizofreninë e Shaqir 
Fetait! Familjarët duhet të kërkojnë që urgjentisht Shaqir Fetai t’i heqë ato 
fotografi nga atmosfera e zymtë dhe përplotë dhembje e trishtim në shtëpinë e 
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tyre. Nuk ka nevojë që Shaqir Fetai të luajë rolin e manikinit në dhembjen e 
tyre! 

 

3. 

Shaqir Fetai është më se i vetëdishëm se është i padëshirueshëm kudo që futet. 
Tai nuk është në traditën e shqiptarit që ta dëbojë nga konaku madje edhe një 
shkja! Shaqir Fetai e keqpërdorë këtë traditë dhe nganjëherë edhe “mburret”! 
Thotë se, ja, shqiptarët po më duan dhe po më mirëpresin! Shaqir Fetai nuk 
shkon me raste të tjera por, vetëm kur familja do të jetë me dhembje e pikëllim, 
kur, në çaste varrimi dhe ngushëllimi pranon edhe ujqër e çakaj! 
Shaqir Fetai tha: “Na pritën shumë mirë”! Ky farë pisi mendon se ka shkuar me 
ndonjë rast gëzimi, për ç’gjë familjarët janë përkujdesur që ta presin sa më 
mirë! Po kush e shpreh një konstatim të tillë! Vetëm ai që e ndjenë se është i 
padëshirueshëm, vetëm ai që e ndjenë se është instalacion i huaj në komunitet, 
vetëm ai që e ndjenë se është “caktuar” përkundër vullnetit dhe dëshirës së 
komunitetit të gjërë! Një i tillë, në një vizitë familjare, do të thoshte “Na pritën 
shumë mirë”! 
Në rastin konkret, familjarët nuk e kanë pasur hallin ta presin “shumë mirë” 
Shaqir Fetain, ndërsa ky e ka pasur test për vete! Të shikojë nëse do ta presin 
mirë apo keq! Ky nuk e kupton dhembshurinë e tjetrit, ky nuk e kupton hallin 
e tjetrit, Shaqir Fetai nuk e ka dert trishtimin e tjetrit. Ai hall ka nëse është i 
dëshirueshëm apo jo tek shqiptarët. Në rastin konkret paska marrur pak fllad 
b…! “E paskan pritur shumë mirë”!/29.11.2021 
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Shaqir Fetai është tallësi më i madh që njohin myslimanët e vendit. Ai 
tallet me gjithçka dhe në llogari të gjithkujtë! Edhe në vazin e tij në 
“Xhaminë Kërçova” në Bazel, xhemati e ka hetuar se si tallet! Ka pasur 
prej atyreve që kanë dashur të ngriten në këmbë e t’ia tëkërlisin shallin 
përdhe! Ndërsa, prandaj imami i xhamisë, i shkruan duke e falënderuar 
për ligjeratën e tij “përplotë urtësi”! Ligjeratat e udbashit mund t’i 
vlerësojë “urtësi” vetëm personi tjetër që është kandidat për udbashçiq 

 

1. 

Shaqir Fetai paska shënuar 3 Dhjetorin, Ditën e personave me aftësi të 
veçantë, apo, të kufizuar! Shaqir Fetai u thotë “me aftësi të posaçme”! A e di 
kuptimin e fjalës “posaçëm”? Apo, i duket fjalë e re dhe “shumëkuptimplote”! 
Po ja që këta persona nuk janë me “aftësi të posaçme” por” me aftësi të 
kufizuar”! Madje, që nga java e kaluar, organizata gjegjëse botërore ka sjellë 
vendim që kjo kategori tash e tutje mos të quhet si “person me aftësi të 
kufizuar” por, “person me një aftësi të kufizuar”! 
Shaqir Fetai edhe me këtë kategori njerëzish tallet! Thërret ndonjë nga këta 
persona, të cilët, në karrocë, me përpjekjet maksimale të forcës së tyre të 
brishtë, afrohen deri te Shaqir Fetai dhe, ky mahluk, “trak” shkrep aparatin 
për fotografi dhe, e publikon foton duke na treguar se është me “një djalosh me 
emrin Labinot, një djalosh i buzëqeshur, i çiltër, i bukur, i sinqert, i dashur, i 
pastër në ndjenja dhe në zemër, dhe mbi të gjitha besimtarë i devotshëm, me 
besim e shpresë të paluhatshme për jetën i falënderon Zotit duke u falur dhe 
besuar fuqishëm në lidhjen e tij me Zotin”! 
A e kupton Shaqir Fetai që kjo Ditë nuk është ditë për lajka, nuk është ditë për 
ta kamufluar të zinë e shpirtit katran me një tist të bardhë e të tejdukshëm, 
nuk është ditë që Shaqir Fetai të shesë pordha, por, është ditë kur institucionet 
e ndryshme humanitare e fetare, ua zgjasin dorën individëve apo enteve e 
asociacioneve që trajtojnë individë me aftësi të kufizuar! U dhurojnë karroca, 
televizorë, video-lojra, lodra, mjete nga teknika smart etj. Shaqir Fetai nuk e 
bën këtë gjest human, sepse ai është antihumani më i madh në fytyrë të tokës 
që ka nevojë të fotografohet me persona të dashur e me aftësi të veçantë sa për 
t’u shitur fytyrëzezi si “person i dashur”! Ai mund të shitet por kush është në 
zor për ta dashur atë majanë e uthllës! Vërtet, pse këtij djaloshi me nevoja të 
veçanta Shqir Fetai nuk ia ndau një “dekoratë” në shenjë respekti për 
devotshmërinë e tij! Natyrisht, sepse prej tij nuk ka shansë t’i hyjë asgjë në 
xhep Shaqir Fetait. Edhe një gjë: pse Shaqir Fetai nuk e shfrytëzoi këtë Ditë për 
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të mbajtur një “ligjeratë” e për ta kritikuar qeverinë aktuale që nuk ka bërë 
asgjë për personat me nevojë të veçantë?! Shaqir Fetai është i kënaqur e i 
stërlumtur që qeveria aktuale, të paktën, kanë bërë mjaftueshëm për Shaqir 
Fetain, për këtë bastard me nevoja të veçantë në shpirt! 

 

2. 

Shaqir Fetai e ka gjetur një “livadh të babës” ku po kullotë si xhoja e gjallë! 
Zvicrën! Do “imamë” të korruptuar, ngjashëm si Shaqir Fetai (në një shkrim do 
t’ju tregojmë se pse Shaqir Fetai është i korruptar!), e ftojnë në Zvicër, në 
rajonin e patriotëve shqiptarë, atdhetarëve e revolucionarëve të cilët natë e ditë, 
deri sa po punonin për Kosovë e shqiptarë të lirë, ishin në shënjestër të UDB-
së! UDB-ja qenka shembur por ama, udbashçiqët hala kanë ngelu dhe si minj 
të frikësuar po vrapojnë arave! Të ftohet një udbash nën pseudonimin ORAO 
është sa turp kombëtar aq edhe mëkat! Qenka nënshkruar kontrata e blerjes 
së xhamisë!!! Kjo nuk i sjell asgjë në xhep Shaqir Fetait, madj as që është në 
dijeninë e kësaj vepre e aq më pak të ketë ndonjë gram kontributi në tërë këtë 
gjest madhor fetar! Shaqir Fetai duket aty pari vetëmse me porosi të UDB-së: 
“sillu nëpër punktet tona të vrojtimit dhe, le ta dinë shqiptarët se UDB hala 
është gjallë! Merr vesh diçka prej tyre! Je në kombinim me agjentët vehabistë 
që e çojnë ujin në mulli të UDB-së”! Kjo është porosita dhe ky është qëllimi i 
vizitës së Shaqir Fetait. 
Shaqir Fetai ishtë i kompleksuar deri në veshë, ai vdes për pak post, për pak 
karrierë, ai e ka në gjen karrierën, ndërsa i vetëdishëm se atë nuk mund ta 
arrije me meritë, i futet komploteve dhe tradhëtive i ndihmuar nga strukturat e 
dyshimta antiislame. Shaqir Fetai, në “informatën” e tij tha se xhemati i këtij 
vendi i pasa organizuar “një pritje të nivelit të lartë…”! Kujt i organizohen pritje 
të tilla përveçse nikoqiri shtetëror homologut të vet! Pritje të larta janë ato pritje 
që organizohen nën protokollet shtetërore! Pritjet e dorës së dytë, të tretë, të 
katërt, pritjet private, familjare, miqësore, mund të jenë vetëm “pritje të 
ngrohta” dhe assesi nuk mund të thuhet se ishin “pritje të nivelit të lartë”! 
Mund ta ketë ëndërr Shaqir Fetai që një ditë maqedonasit si dhe tërë struktura 
e UDB-së ta propozojnë edhe për kryetar shteti dhe të pritet pastaj “në nivele të 
larta”! 
Paramendoni se çfarë paraqet befasi e hatashme për Shaqir Fetain! Ai qenka 
mrekulluar, qenka mahnitur, qenka shkrirë meqë shqiptarët e Bazelit ia 
paskan organizuar: “darkën në Gjermani, faljen e akshamit në xhaminë e 
arabëve në teritorin e Francës, ndërsa faljen e Jacisë dhe tribunën fetare në 
Xhaminë e Bazelit”! Heeeej, kqyre more, Shaqir Fetai paska hëngër darkë në 
Gjermani dhe pastaj e paskan shëtitur si putanen nga një qosh në qoshin 
tjetër! A ka më ofendim për atë xhemat se sa befasi t’ua llogarisish darkën që ta 
kan dhënë! Pastaj, ata myslimanë të devotshëm, ata haxhi baba, jo Shaqir 
Fetain në cilësi të UDB-së, por, sikur t’u shkonte edhe një qen i zgjebosur ata 



do ta strehonin, do t’i jepnin buk e ujë dhe do t’ia dëgjonin ndonjë kuisje që 
mund të jetë edhe “falënderim”! 

 

3. 

Çka tha Shaqir Fetai në “memoarin” e vet në shenjë përmbyllëse të kësaj vizit! 
“Akademiku” që na paska mbajtur një “ligjeratë shkencore” ka thënë diçka! 
Nëse i lexohet kjo palo “memoare” do të shikohet se kemi të bëjmë me një 
injorant të llojit të vet, me një demagog e hipokrit, i cili, ja që ia arrinë t’i 
mësojë përmendësh nja 10-15 fraza dhe ta “dehë” me pseudovaz xhematin e 
sinqertë. Le ta analizojmë se çka tha Shaqir Fetai? Ky tha: “Mbetet e paharuar 
vizita Xhamisë “Besimtari” në Bazel, pritja shumë e ngrohtë dhe vëllazërore që 
vërtetë tregoi se kjo xhami është vatra më e vjetër e cila vazhdon të jetë në nivel 
të detyrës”! 
Xhamia që ia paska organizuar një pritje shumë të ngroht! Prandaj, sipas 
Shaqir Fetait, kjo xhami qenka në krye të detyrës, fill për këtë “pritje të 
ngrohtë”! Jo për lutje Zotit, jo për tubim të myslimanëve për t’i drejtuar lutje 
Zotit Fuqiplotë, por, thjesht, kjo xhami e kryen detyrën e vet vetëm nëse do ta 
presë Shaqir Fetain sa më ngrohtë! Tutje, Shaqir Fetai vahdon me talljen e vet: 
“në krye të së cilës xhami me sukses qëndron Z. Bari Demiri dhe Imami H. 
Bunjamin ef Azizi bashkë me besimtarët tjerë”! A keni parë more dikund xhami 
që udhëhiqet nga një kryetar, nga një imam dhe nga tërë xhemati?! Kjo është 
fjali e një njeriu që është në varshmëri nga një strukturë e gjërë që e përkrahin, 
e ndihmojnë dhe e këshillojnë në punët e tij të mbrapshta! Pastaj, tallja e 
Shaqir Fetait nuk mer fund, por merr “vlerat” e ofendimit: “Prezenca e Kryetarit 
të KMSHZ H.Hfz. Mehas ef Alija dhe shumë imamë i dhanë një shije të vërtetë.” 
Shije?! Kujt i dha shije? Cilës gjellë? Me këtë fjali, Shaqir Fetai dëshiron të na 
thotë se “mercenarin” e vet, Mehas Alijën nuk e konsideron asgjë tjetër 
përveçse “karabiber”, vegetë, e lloj barnishtash, që i japin shije dhe që e 
lezetojnë gjellën! 
Fare në fund, Shaqir Fetai dëshmon se nuk është normal! Atij vetja i duket lloj 
“profeti” me cilësitë për ta “ripërsëritur” Isranë! Shaqir Fetai tha: “shfrytëzojmë 
rastin që në emrin tim dhe në emrin e delegacionit të dy qendrave dhe 
besimtarëve tanë kudo që janë t’ju shprehi falenderimet më të sinqerta për 
pritjen dhe nderin që na e bënë me një organizim të lartë.” 
Pra, kudo që janë myslimanët, Shaqir Fetai i falënderon për pritjn e nivelit të 
lartë që ia kanë organizuar! Muslimanët janë në çdo cep të botës dhe ky i 
falënderon të gjithë, sepse e kanë pritur, edhe pse nuk janë në gjendje të 
kuptojnë se Shaqir Fetai i ka vizituar që të gjithë dhe se ata i kanë organizuar 
“pritje të nivelit të lartë”! Ja pra pse ky farë Hamami i Hyrës (Shaqir Fetai), 
është karrierist i verbuar, është me afinitete të një manjaku i cili nuk i 
frikësohet as Zotit, pasi që ndjehet i fortë me UDB-në pas shpine! 
Po pse jo? ORAO (shqiponja) fluturon gjithandej! Në cilësinë e ORAO-s Shaqir 
Fetai mund t’i ketë vizituar të gjithë myslimanët kudo ku janë!/07.12.2021 
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Kemi thënë, sa herë që flet Shaqir Fetai, prej gojës së tij rrjedhin lumenj 
gënjeshtrash, vetëlavdërimesh, intrigash, përvetësime dhe personalizime 
të meritave të huaja, fshehje të dështimeve personale; mundohet ta 
fshehë suksesin në spiunim, tradhëti, hajni; mundohet të krijojë mashtim 
optik mbi atë se “të gjithë e duan”… 

 

1. 

Shaqir Fetai gjenë momente morti dhe, pikërisht në të tilla situata të trisht, 
futet ndër shtëpitë myslimane. Ndryshe, në situata normale, as që ia qokë 
ndokush, as që merr guximin të futet nëpër shtëpitë myslimane, sepse, për të 
pabesin, për të poshtrin dhe për hipokritin nuk ka vend nëpër shtëpitë 
myslimane. 
A i ka hije një puçisti, a i ka hije një të pabesi, a i ka hije një hileçari, a i ka hije 
njeriut që ia ngulë thikën pas shpine “babait shpirtëror”, atij që një jetë të tërë 
e lavdëroi, e mburri, e përgëdheli, foli me miradi më shumë se për fëmijët e vet, 
pra, a i ka hije këtij farë biçim “hoxhe” që të shprehë ngushëllime! A i ka hije 
një të poshtri si Shaqir Fetai që të shprehë dhembshuri e trishtim ndërkohë që 
veprimet e tij janë po ato të djallit?! 
A e keni parë Shaqir Fetain se edhe në raste mortore, edhe në raste gëzimi, 
madje edhe ndër varreza, i drejtohet xhematit duke i përshëndetur me emër e 
mbiemër, me poste e funksione bashkëpunëtorët e vet! Me këtë ai dëshmon se 
nuk shihet, nuk takohet as me bashkëpunëtorët e vet. Ndryshe, i ka hije vetëm 
një budallai që ta përshëndesë njeriun me të cilit ka kaluar një, dy, tri orë në 
makinë deri sa ka mbërritur në ndonjë “vaki”! Të njëjtin e përshëndet!!! Çka do 
me thënë me këtë idiotizëm Shaqir Fetai? Ja, ja, shikoni se me sa njerëz që më 
duan ju kam adhur, ë! Kurse harron se, nuk ka mysliman që nuk e di se, të 
gjithë ata që i shkojnë pas Shaqir Fetait janë edhe më të prishur se vetë ai. 
Sepse, vetëm të prishurit mund të lejojnë që të udhëhiqen nga një i prishur në 
shpirt e në tru, siç është Shaqir Fetai! 

 

2. 

Shaqir Fetai paska qenë në teatër për të përcjellë një shfaqje dhe, këtë aktivitet, 
këtë vepër personale të regjisores, Vjollca Zylbehari, ai e bën lajm dhe e paraqet 
si “aktivitet” të vetin! Aktivitet llogaritet vetëm ai veprim që bëhet gjithnjë për 
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herë të parë, që ndodhë edhe një herë tjetër por në përmasa e parametra të 
tjerë, që është i organizuar, i paraparë në planin zhvëllimor, në axhendën e 
“kabinetit”. A mundet njeriu normal ta llogarisë “aktivitet” përcjelljen e një 
shfaqje teatrale, leximin e një libri, dëgjimin e një kënge! A mund të thotë 
ndonjë mendje normale se “sot isha në teatër”! Kjo është detyrë etiko-estetike e 
jetës, siç është detyë jetësore edhe falja e namazit! A mund të thotë myslimani i 
devotshëm se, “sapo fala namazin”, të bëj lajm nga ky aktivitet! Po, këtë 
poshtërsi këtë mund ta bëjë vetëm Shaqir Fetai! 
Çka kuptoi Shaqir Fetai nga shfaqja ku paska luajtur edhe Labinot Salija, 
aktor me nevojë të veçantë? Cili ishte mesazhi i shfaqjes për Shaqir Fetain? A e 
kuptoi moalin e lojës së Labinotit të dashur? A nuk vërejti Shaqir Fetai se, 
porosia kumbuese e shfaqjes ishte që, të gjithë njerëzit janë të njëjtë, krijesa të 
shenjta të Zotit të Madh dhe se, si të tillë, të gjithë gjenden para sprovave të 
ndryshme! Mjer ata që tundohen nga sprovat e djallit! Mjer ata që nuk 
orientohen nga parimet e shenjta të Zotit Mëshirëplotë! 
Shaqir Fetai, në një shënim në fb-un e vet tha: “Labinot Salija një djalosh me 
vullnet të paluhatshëm jep shpresën vetvetes që reflekton tek të tjerët për të 
jetuar me shpresë, dashuri, solidaritet dhe optimizëm në jetë”! Pra, a nuk ishte 
tërë kjo porosi për Shaqir Fetain se në jetë njeriu nuk duhet të shtyhet me 
bërryla, t’ia vjedhë tjetrit meritat dhe shpresat, të shpresojë në suksese përmes 
intrigave, përmes tradhtisë dhe hajdutërisë? Shaqir Fetai nuk duhet t’i gëzohet 
jetës bujare e fisnike të Labinot Salijit, porse, Shaqir Fetai nga ky rrëfim, duhet 
të trishtohet nga jeta e vet e stërmbushur me intriga, hipokrizi dhe tradhëti! Ky 
duhet të jetë ai katarsisi që e ngulfat Shaqir Fetain pas asaj shfaqje! Nuk është 
e rastit që pas shfaqjes, i tha shoqëruesit të vet: “ç’mu desht të futem në këtë 
terr që ma terroi krejt kuptimin për jetë”! 

 

3. 

Shaqir Fetai paska marrur vesh që, pranë familjes së vet paska ardhur një 
mërgimtar i cili dikur ishte punëtor i BFI-së ndërsa tash jeton e vepron në 
Zvicër. Bëhet fjalë për hoxhën Shemsudin Ismaili nga Sedllarca e Tetovës. 
Menjëherë e ka ftuar për ta vizituar në “kabinet” Shaqir Fetai, i cili me 
Shemsudinin paskan qenë edhe në Medresenë e Prishtinës por edhe në 
Fakultetin e Sarajevës. Gjithnjë bashkë! Tani, nuk u kuptua nëse Shemsudini 
kishte ardhur për ta vizituar ORAO-n, Shaqir Fetain, bashkëpunëtorin e UDB-
së, i cili, në kohën sa ka studiuar ka spiunuar studentë shqiptarë për llogari të 
UDB-së! Tashmë botërisht dihen dy emra që i ka spiunuar, të madhin Nexhat 
Ibrahimi dhe hoxhën e pafat, Ramiz Aliun, bashkëvendas i Shemsudinit! A i ka 
ditur Shemsi efendia këto fakte apo në mos edhe ky ka qenë në të njëjtën vijë 
me “studentin” Shaqir Fetai! Gjatë kësaj vizite, a i evokuan kujtimet, ose, a e 
pyeti Shaqir Fetain se si prej një spiun klasik u ngjit në pozitën e “reisit”?! A 
nuk e pështyu në fytyrë për faktin se ia paska spiunuar bashkëvendasin Ramiz 



Aliun? Apo, krejt këto fakte i harroi sapo “u dekorua” nga Shaqir Fetai! Punë 
shejtanësh! 

 

4. 

Shaqir Fetai, komplet si një mynafik i regjur, u paska dëshiruar mirëseardhje 
mërgimtarëve tanë! Tani, pas kësaj “mirëseardhje” prej mynafiku, ai pret edhe 
vizita të shumta në kabinetin e vet. Të gjithë ata që vijnë në Pazar të Shkupit, 
nëse kanë ftohtë apo nëse janë lodhur, mund të vijnë te çajtorja e Shaqir 
Fetait, plus të marrin edhe ndonjë “dekoracion”! Më herët, kur ishte i emëruar 
si myfti prej H. Sulejman ef. Rexhepit, kurrë nuk i uroi mirëseardhje asnjë 
mërgimtari gostivarli! Tani, që ka nevojë që të vzitohet sa më masovikisht, po, 
ua uron dhe tashmë ka lëshuar “misionarë” që t’ua bëjnë me dije se dyert e 
BFI-së i kanë të hapura! Vetëm të vijnë e ta vizitojnë “reisin” se ka mbetur pa 
“aktivitete”! 

 

5. 

Shaqir Fetai paska marrur pjesë në hapjen solemne të Xhamisë “Hamza” në 
Doberdoll të Komunës së Vrapçishtit. Kur paska nisur renovimi, Shaqir Fetai 
paska qenë shumë skeptik dhe nuk paska zënë besë se mund të ndërtohet kjo 
xhami! Pra, ky është karakteri i Shaqir Fetait, ai nuk u zë besë besimtarëve të 
devotshëm, ai është skeptik dhe mundësisht, edhe parandalues, në çdo vepër 
të hajrit! 
Në fjalën e vet Shaqir Fetai duhej të thoshte diçka! T’i përshendest të gjithë 
bashkëpunëtorët e vet, me emër e mbiemër. Pastaj iu tha të pranishmëve: “Në 
këtë gëzim po ju nderoj me tërë stafin e Rijasetit”! A ka pisllëk më të madh se 
kjo fjali? Stafi i Rijasetit të Shaqir Fetait i cili staf i shërben shejtanit për t’i 
mihur themelet e Institucionit të vetëm fetar islam në vend? Staf i cili e 
ndihmoi shejtanin që të kryej puç politik dhe të instalohet partiakisht në krye 
të BFI-së? 
Pse tallet Shaqir Fetai me xhematin, me njerëzit që ndërtojnë Shtëpi të Zotit? 
Pse këto tallje i gjenë t’i demonstrojë Shaqir Fetai pikërisht të Shtëpi të Zotit! 
Sepse, ai nuk është i aftë dhe nuk ka kapacitet që t’i mbledhë as pesë burra e 
t’ju kuvendojë mbi një problematikë? Sepse, nuk ka mysliman në Maqedoninë 
e Veriut dhe më gjërë, madje nuk ka qytetar që nuk e di se si erdhi e u instalua 
në krye të BFI-së? 
Shaqir Fetai, tha: “Xhemat i dashur, para jush janë, ata që kanë ardhur ta 
ndajnë gëzimin me ju, alima e teologë të respektuar…” Kurse përpara xhematit 
e kishte nxjerrë Irsal Jakupin, atë i cili, së bashku me një ish-“prokuror” bënin 
plane se si ta vjedhin “Haxhin 2015”! Këtë fakt e di mbarë opinioni i vendit! O 
Zot, xhematit të mrekullueshëm ua kishte nxjerrë hajnin më të fëlliqtë, atë që 



nga ndihmat humanitare dedikuar të varfërve të vendit, ka përfituar pasuri 
marramendëse, nga tubimi i parave për nevojtarët e vendit, ka blerë banesa e 
dyqane, atë që ka dëmtuar deri në shkatërrim BFI-në, atë më të pandershmin e 
BFI-së, Mustafa Dautin! Po a nuk vidhte Shaqir Fetai së bashku me Mustafa 
Dautin nga ndihmat humanitare dedikuar të varfërve që shpërndahennë 
Muajin e Ramazanit. A është ky Shaqir Fetah që ia mbulonte rrenat dhe 
hajninë Mustafa Dautit që thoshte se në Gostivar i dorëzoi 1200 pako ndërsa i 
linte vetëm 3-4 qind! 
Shaqir Fetai e ka në gjak që të tallet me myslimanët e vendit. Ai nuk mund të 
frymojë nëse nuk tallet me myslimanët, nëse nuk e ofendon islamin, nëse nuk i 
kryen urdhërat e UDB-së. E ka në gjak dhe, pikë! Tani, ai nuk ka faj se pse ia 
dëgjojnë pordhët xhemati i rastësishëm! Xhemati ka faj që mendojnë se Shaqir 
Fetai është “reisi”! Përderisa ai është instalacion i pative antiislame, si mund të 
llogaritet “reis”! Ai është vetëm “i dashuri” i segmenteve antishqiptare që duhet 
të avancohet për shërbimet e tij kundër popullit shqiptar e mysliman, madje të 
shtyhet deri në “reis”!/27.12.2021 
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Kur njeriut i plasë cipa, ai gënjen fare lehtë, nuk i skuqet fytyra, madje 
për asnjë veprim të turpshëm nuk gajlohet! Nuk ka më trishtim se ky i 
pacipi ta konsidertojë veten “hoxhë”, madje, edhe palo “hafiz”! Edhe i 
pacipë edhe hoxhë? Edhe spiun e tradhëtar edhe “hafiz”? Edhe rrenc deri 
në qykë edhe “teolog”! Të pacipin është mëkat ta dëgjoshë e lëre më ta 
prezantoshë si “të sukseshëm”! Cili mysliman në Maqedoninë e Veriut 
mund t’i numërojë vetëm dy suksese autoriale të Shaqir Fetait, fuksit që 
një jetë të tërë e kaloi nën pseudonimin policor “ORAO” 

 

Është një praktikë gazetareske që në fundvit të rekapitulohet puna e një viti të 
plotë, duke vënë theksin kryesisht mbi sukseset që janë arritur përgjatë vitit që 
po ik! Kësisoj, Shaqir Fetai paska kurdisur një intervistë në “Tv Ikre”, “gjirizi” i 
vetëm i tij prej nga mundohet të derdhë fëlliqësirën e vet të “luluar” me 
gënjeshtra nga më banalet! I thotë vetes “kryetar” i Institucionit fetar kurse të 
kripë me gënjeshtra, ndërsa buzë e fyt i ngjiten nga rrenat e thata që tashmë i 
janë bërë “refren” i përditshmërisë së vet. 
Le t’i analizojmë veç e veç të gjitha përgjigjet e Shaqir Fetait që i hedh si lopa 
bajgën, duke menduar se truri i myslimanëve të Maqedonisë së Veriut është i 
thatë dhe nuk regjistron asgjë, prandaj dhe, mund të genjejë sa t’i dojë b… atij! 
Pa fije respekti, pa fije turpi, pa fije ndërgjegje, duke i shtrembëruar buzët e 
duke u munduar të nxjerrë fjalë “të mëdha”, nuk shpreh më të voglën droje se, 
mund të ofendohen fëmijët e vet, nipërit, mbesat, familja e gjërë, miqësia, ata 
që e instaluan si mumie të gjallë, mbarë shoqëria myslimane, nga gatishmëria 
e tij për të gënjyer dhe për ta kamufluar të vërtetën. Megjithatë, gjatë fjalëve 
boshe të Shaqir Fetait, fluturojnë disa kode që ai mendon se janë të 
pakodifikueshme për vegjëlinë e thjeshtë ndërsa janë “selame” që ia nisë 
shërbimeve intelegjente që kurrë nuk ua kanë dashur të mirën as shqiptarëve 
dhe as myslimanëve në përgjithësi. Shaqir Fetai tha: 

 

1. 

Jemi në fund të vitit 2021! Cilat kanë qenë përjetimet tuaja gjatë këtij viti?, 
ishte pyetja që iu shtrua mynafiikut! Shaqir Fetai e fillon me një rrenë të 
madhe! Thotë që, viti që po e lëmë, për të paska qenë me aktivitete të 
jashtëzakonshme, të duarnduarta! A nuk është ekspert i gënjeshtrës, i trillimit, 
i shpifjes madje pa ju skuqur asnjë sekond fytyra! Njeri tipik i pacipë! Po cili, 
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aman cili aktivitet i tij ishte i jashtëzakonshëm! A e kupton Shaqir Feta fjalën “i 
jashtëzakonshëm”! Përveç veprimeve të tij imorale asgjë të jashtëzakonshme 
nuk ka pasur gjatë këtij viti! Thjesht, Shaqir Fetai është i jashtëzakonshëm në 
veprimet e tij parësore, ndonëse “hafiz”, ai tradhëton, spiunon, rrenë dhe 
lavdërohet si putanja kur mbronë “ndershmërinë” e vet! Paska zhvilluar 
“aktivitete të jashtëzakonshme”, sepse edhe viti paska qene “me një dinamizëm 
të ngjarjeve të ndryshme, qoshin ato të mira, apo jo të këndshme”! Ja pra 
abdalli, të gjitha aktivitetet, të gjitha ngjarjet, të gjitha skenat e mira apo të 
pakëndshme që kanë ndodhur përgjithësisht në Maqedoninë e Veriut, ai i 
llogaritë si aktivitete të veta për të cilat ka pasur përjetime të veçanta (afinitet 
ky ekskluziv i spiunëve)! 
Ajo që e kënaq Shaqir Fetain në këtë vit është fakti që myslimanët e vendit i 
paskan tejkaluar me shumë sukes të gjitha sfidat e këtij viti dhe në të njëjtën 
kohë të dalin më të sigurt, më stabil dhe, me një komoditet të lehtë të kalojnë 
dhe të jenë më të përgatitur për vitin I CILI NA VJEN NË TË ARDHMEN!!! 
Hahaha, ec e mos bëj “mëkat” dhe mos qesh me budallain që veten e llogarit si 
“reis”! Viti që vjen në të ardhmen!!! 
Myslimanët i paskan kaluar të gjitha sfidat me sukses, i paskan tejkaluar të 
gjitha dhembjet dhe trishtimet me sukses! Sukses për Shaqir Fetain është edhe 
humbja e më të dashurve në rastin e djegies së spitalit modular në Tetovë! 
Sukses paska qenë edhe tragjedia e tmerrshme kombëtare me rastin e djegies 
së autobusit ku humbën jetën plotë 45 myslimanë, ku u shuan familje të tëra! 
Këto janë sfida o duduk!) Kësisoj, familjarët e tyre që humbën më të dashurit e 
vet u përgatitën që me sukses të futen në vitin i cili do të vie në të ardhmen – 
ky është mesazhi i Shaqir Fetait, këtij farë duduki që me pacipësinë e vet po na 
e nxinë fytyrën tonë! 
Çështja kryesore që po e gëzuaka Shaqir Fetain na qenka fakti që ia paskan 
arritur të krijojnë “stabilizim financiar”! Pse a nuk paska pasur “stabilizim” në 
të kaluarën a? Po Shaqir Fetai, si pjesëtarë i strukturës së Rijasetit kurrë nuk e 
ka shprehur më të voglin shqetësim për ndonjë “destabilizim financiar”! Kurrë 
nuk e ka shënjestruar asnjë organ për keqpërdorim financiar! Ka kontribuar 
Shaqir Fetai në destabilizim financar? Pa dyshim që po, sepse, për shkak të 
lakmisë së tij për ta zhvilluar korrupsionin bëri që investitor gjigant nga bota 
islame të largohet nga projekti që parashihte investim me dhjetra milionë 
dollarë në qendër të Gostivarit, projekt ky që do ta shtonte si askush më 
shumë stabilitetin financiar të BFI-së, duke fituar një vakëf stabil, shumë 
përfitues dhe me efikasitet financiar si asnjë objekt tjetër valkëf i BFI-së! Shaqir 
Fetai, tashmë është dëshmuar katërcipërisht se ka vjedhur, se i ka heshtur 
keqpërdorimet eventuale financiare, sepse nuk e ka thënë asnjëherë qoftë 
vetëm një fjalë, dhe që, as pas puçit dhe tradhëtisë që e zhvilloi, nuk nxorri 
asnjë “tezë” të tij nga b… se u detyrua në këtë hap për shkak të 
keqpërdorimeve fnanciare. Nuk e ka thënë sepse, ose nuk ka pasur, ose ka 
qenë thellësisht i zhytur në vjedhje e në korrupsion! Tani, kjo farë “melaqe” ia 
paska arritur të krijojë “stabilitet financiar”! Prej nga? Prej parave të xhematit, 
të cilat ky i keqpërdorë duke i shëtitur b… nëpër ambasadat maqedonase që 
janë “seli” të partisë që e konrabandoi duke e instaluar në krye të BFI-së! 



Dhe, ky farë duduku “sukses finaciar” e quan faktin që ia paska dalur pa 
ndodnjë problem t’i plotësojë “të gjitha kërksat e Rijasetit”, dhe jo edhe 
kërkesat e myslimanëve që e mbajnë këtë “rijaset”! I paska mbuluar 
shpenzimet e Medresesë (dhe jo medreseve!!!) me paralelet e saj të shpërndara 
nëpër dia qendra të vendit; i paska përmbushur nevojat financiare të 
Fakultetit, por dhe të sektoreve të ndryshëm. Po në të kaluarë a nuk 
mbuloheshin suksesshëm të gjitha këto shpenzime të këtyre organeve, 
institucioneve e sektoreve? Çka flet palidhje, pse vetëlavdërohet abdalli kur 
krejt bota e di se këto vatra arsimore, këto organe e sektore u krijuan falë 
nikoqirllëkut të ish-reisul ulemasë H. Sulejman ef. Rexhepit, i cili i themeloi, i 
hapi dhe i mbajti pa asnjë proble. I vetmi problem i tij ishte që u mbështet në 
persona të dyshimtë, duke u besuar spiunëve e tradhëtarëve, të cilët e patën 
dert që ta njollosin, ta ofendojnë, ta degjenerojnë me qëllim që tradhëtinë e tyre 
të mëvonshme ta konsiderojnë si “veprim të detyrueshëm”, për ta shpëtuar 
financiarisht BFI-në! 
Dhe, Shaqir Fetai na qenka befasur nga reagimi i myslimanëve duke i dhënë 
këntriibutet e tyre! Natyrisht që do të ndjehet këndshëm i befasuar, sepse ai ka 
qenë i bindur se tradhëtarit dhe spiunit nuk do t’i përgjigjet askush! Në fakt, 
këtu edhe është i gjithë problemi! Shaqir Fetai vazhdon që ta keqpërdorë 
mirësinë dhe devotshmërinë e besimtarëve dhe, thotë se myslimanët po e 
përkrahin veprimtarinë e tij prej tradhëtari dhe spiuni dhe jo se myslimanët 
kanë një besatim të përjetshëm me BFI-në për ta mbajtur financiarisht deri në 
ditën e Kijametit! Shaqir Fetai dëshiron që përmes “filozofisë” së tij prej spiuni, 
ta iritojë masën, ta rrebelojë dhe ta detyrojë që mos të japin asnjë cent dhe, me 
këtë, t’ia arrijë qëllimit të marrur nga UDB-ja – rrënimi total i BFI-së! 
Abdalli pastaj shpërfytyrohet në hajvan amorf sidomos kur mburret se me 
sukses ia paska dalur në zbutjen e Kovid 19! BFI-ja paska dhënë një kontribut 
të jashtëzakonshëm në zbutjen e kësaj epidemije dhe, tërë kjo na rgjistrohet si 
“Aktivitet i BFI-së në vitin 2021”! Shaqir Fetai është shumë koshient se kjo 
epidemi “fatkeqësisht mori një numër të madh të qyetarëve”! Tani, ku është 
këtu aktiviteti i BFI-së? Shpëtoi shumë jetë apo mori shumë jetë! Zbatimin e 
urdhërit të trupave të veçantë shtetërorë që formohen në raste krizash, Shaqir 
Fetai e konsideron aktivitet të vetin personal! “Kontributi jonë, kam bindjen, ka 
luajtur një rol të jashtëzakonshëm në zbutjen e epidemisë Kovid 19”, thotë 
turulumi, Shaqir Fetai! Ku është këtu aktiviteti? Kontributi i Shaqir Fetait ka 
qenë zbatim i kërkesës për të mos falur namaze në xhami, për të mos 
organizuar lutje të përbashkëta me xhemate, masa këto të kërkuara dhe të 
miratuara nga trupa gjegjëse prej ekspertëve të vendit të formuar me rastin e 
shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme! Shaqir Fetai e llogarit si kontribut 
dhe si aktivitet të vitit 2021 mosfaljen e namazeve të përbashkëta në xhami! 
Nuk e llogarit këtë dhembje shpirtërore, nuk e llogarit trishtim, nuk e llogaritë 
si kufizim të detyrueshëm që për herë të parë në kët dy-tre shekuj të mos falen 
namazet me xhemat në xhami, por e llogarit si “aktivitet të vitit 2021”! 
Krejt në fund të kësaj përgjigje, Shaqir Fetai, ky “hafiz” i pacipë thotë se paska 
pasur akktivitete të duarnuarta por që në mungesë të kohës nuk do t’i theksojë 
të gjitha veç e veç! Po mirë bre, le t’i thotë nja dy-tri aktivitete që janë interes i 



përgjithshëm i myslimanëve të vendit. Jo nga ato aktivitete që i ka bërë sa për 
të shitur “intelektualitet”, ndonëse është hipokrit e snob i dëshmuar 
katërcpërisht si dhe mjeshtër i vargëzimit të snobëve dhe hipokritëve të tjerë që 
i ka bërë gjerdan për qafe, si ata priftërinjtë “me gjerdanin” e vet të shenjtë! 
Shaqir Fetai aktivitet i llogariitë edhe pierjen e çajit me ata që rastësisht i 
zatesin në zyrë si dhe dhënien e “dekoracioneve” që i ka si fara të lulediellit e 
që, megjithatë, kushtojnë, kërkojnë buxhet. Tmerri edhe më i madh është 
sepse Shaqir Fetai tashmë e ka devalvuar “dekorimin” e BFI-së deri në nivel të 
“lojës me tashakë”!/31.12.2021 

(vazhdon) 
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Në intervistën e fundit të porositur, Shaqir Fetait, pasi kishte festuar 
Kërshëndellat dhe pak para se të niset për në “umre”, veç tjerash kishte 
folur për “stabilitet financiar”, si sukses epokal të BFI-së! Natyrisht, edhe 
kjo ishte marrëveshje para se t’i qasej puçit dhe komplotit të pashembullt 
në historinë e BFI-së që e ndërmori Shaqir Fetai me shërbimet e nëntokës 
që vetëm e mira e islamit dhe shqiptarëve nuk mund të jenë 
 

Shaqir Fetai na e paska “stabilizuar financiarisht” BFI-në! Ku i mori paratë? 
Kush ia dha paratë? Pse ia dhanë paratë për ta arritur kët “stabilizim 
financiar”? Të gjitha analizat, të gjitha faktet, të gjitha raportet flasin për një 
iritim të popullatës myslimanë të vendit dhe për një ndërgjegjësim të tyre se, pa 
një reformë rrënjësore dhe përmbajtësore në BFI nuk do të ketë as fitra, as 
zeqat, as kontribute vullnetare! Këto obligime financiare islame kanë pësuar 
një rënie rapide, sidomos që kur u instalua politikisht në krye të BFI-së Shaqir 
Fetai. Nuk ka as ndihma humanitare, sepse, askush nuk po dëshiron që t’i 
japë jetë bastardit të instaluar nga pushteti politik i cili kurrë nuk ia ka dashur 
të mirën as isamit dhe as shqiptarëve të vendit. 
Atëherë, ku i mori paratë Shaqir Fetai për këtë “stabilitet financiar” të BFI-së? 
Shaqir Fetai, duke dashur që ta lavdërojë pushtetin aktual, duke dashur që të 
tregojë “se sa nikoqir që është”, duke dashur që në mënyrë falce të paraqesë një 
“gatishmëri të pushtetit” për të bashkëpunuar dhe bashkëjetuar me BFI-në, në 
fakt e nxjerr në sipërfaqe një hajni të tmerrshme, një krim të pafalshëm që 
është duke e bërë. 
Shaqir Feta ka marrur letra në vlerë në shumë prej mbi 4 milion euro, prej të 
cilave mbi një milion ia ka dhënë Myftinisë së Skupit, e cila është në prag të një 
shit-blerje nga më kriminalet që mund të ekzistojë. (Jemi duke i përcjellë 
tratativat e “hajnave islamikë” të cilët kurrë nuk do t’i harrojë bota myslimane 
e vendit, më sa e kanë harruar “Zhëngër babën”! 
Shaqir Fetai ka pranuar letra në vlerë nga pronat që dikur ishin vakëf e që tani 
janë vlerësuar si e mirë e përgjithshme shoqërore. Islamikisht – me këto letra 
do të duhej që të blehet vakëf tjetër dhe të shtohet pasuria vakufore me qëllim 
që jeta islame në Maqedoninë e Veriut asnjëherë të mos pësonte krizë 
financiare, ashtu siç kanë dëshiruar dhe ëndërruar të gjithë ata që pasurinë e 
tyre e kanë lënë vakëf! 
Me këto letra Shqir Fetai i rritë rrogat e nëpunësve të BFI-së, i siguron rrogat e 
nëpunësve, honoraret dhe mëditjet si dhe e blenë rehatinë dhe lojalitetin e 
atyreve të cilët, meqë kanë tradhëtuar një herë mund të tradhëtojnë tërë jetën! 
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Shaqir Fetai duhet të dijë se po bën krim financiar dhe jo “stabilitet financiar”! 
Një ditë, edhe në varr do t’i kërkohet përgjegjësia për këtë vjedhje dhe për këtë 
shkatërrim të vakëfit! Askush nuk i ka lënë vakëf Shaqir Fetait që ai të ketë 
mundësi të shkojë në Umre. Shaqir Fetai për këtë vepër penale do të përgjigjet. 
Vallai do të paditet, pa mëdyshje! 

 

2. 

“Në pika të shkurta a mund të na numroni ndonjë sukses a njiherit edhe 
ndonjë sfidë me të cilët jeni ballafaquar gjatë këtij viti”, ishte pyetja e dytë që i 
parashtrohet Shaqir Fetait në intervistën e porositur sa për t’u lavdëruar 
naivisht, të paktën, në “Tv Ikre”! Gazetari ia shtron këtë pyetje me qëllim që ta 
provokojë e të flasë injoranti, sepse, as vetë ky (gazetari) nuk di se cilat kanë 
qenë ato suksese e sfida gjatë vitit 2021. Sikur t’i dinte me siguri që do t’ia 
theksonte një nga një në pyetje dhe do ta pyeste se si ia arriti që të përballet 
me këto suksese e me këto sfida. Por, shihet qartë që gazetari nuk i di as 
sukseset dhe as sfidat, ndaj e mbështet për muri Shaqir Fetain, me qëllim që ta 
provokojë e ta detyrojë të heqë dorë nga vetëlavdërimi. 
Shaqir Fetai, tamam si një snob e hipokrit i pashoq, do të përgjigjet duke thënë 
se, gjatë vitit që e lamë “në të kaluarën!!!”, dy paskan qenë prioritetet e tij (!!!): e 
para paska qenë angazhimi për denacionalizimin e pronës! Te kjo e para Shaqir 
Fetai po rrenë, pa një gram sëkuqje në fytyrë, i pacipi gënjen dhe pallamudë 
idiotizma. Procesi i denacionalizimit të pronës është i hershëm dhe, ky proces 
ka përjetuar shumë procese gjyqësore, shumë djersë të dikujt që ka 
përfaqësuar BFI-në në procese gjyqësore, shumë shpenzime (Shumë! Qindra 
mijëra euro) që sot Shaqir Fetai ta gëzojë produktin e tërë këtij angazhimi! 
Shaqir Fetai nuk ka dhënë asnjë kontribut, as më të voglën kokërr të djersës, 
as më të voglin mund që ”të përmbyllet” me sukses ky proces. Shaqir Fetai 
kurrë nuk u përball me pushtetin, kurrë nuk i reagoi pushtetit deri në 
destabilizim total të vendit, kurrë nuk u përpoq që të futen në axhendën e 
pushtetit kthimi i pronave të BFI-së. Shaqir Fetai u “prremtoi” sekserëve (nga 
rrrugaçë e deri në “ministra”) se do ta falë pa kurrfarë problemi përqindjen e 
denacionalizimit, vetëm të kryhet kjo e të shpallet “stabiliteti financiar i BFI-
së”! Pa dyshim, ky ”stabilitet” do të jetë varri i trishtë i Shaqir Fetait. 
Prioritet i dytë i Shaqir Fetait paska qenë “hapja e BFI-së” me faktorët e 
jashtëm! Shaqir Fetai edhe në këtë “prioritet” gënjen pa krip, gënjen si një 
mjeshtër i gënjeshtrës, ndonëse i thotë vetes “hoxhë” e “hafiz”! Hapja paska 
qenë në dy aspekte: Shaqir Fetai qenka vizituar nga lloj-lloj bashkësi fetare të 
Ballkanit, vizita këto që nuk kanë munguar as në të kaluarën dhe që janë 
ngritur në praktika të përvitshme nga ish-struktura udhëheqëse e BFI-së. 
Shaqir Fetai lavdërohet kot, ndërsa rrenë si një njeri i poshtër e i pacipë. Këto 
vizita i paska kthyer edhe Shaqir Fetai dhe i paska shfrytëzuar për shpjegimin 
e islamit! Ky jo vetëm që di të jetë i pacipë, por edhe shumë ofendues, prandaj, 
në çdo fjali meriton shuplakë e tëkërlitje të shallit nga koka e munafikut. 



Qenka angazhuar për menaxhimin e islamit burimor me qëllim që mos ta 
depërtojnë ideologji të ndryshme në emër të fesë! Po Shaqi Fetai, a nuk është 
ky mynafik që lejoji regjistrim të “bashkësive fetare islame” të dyshimta që do të 
veprojnë kinse në emër të islamit. A nuk është i njëjti person i cili e mbushi 
BFI-në me përfaqësues të sekteve dhe të ideologjive të ndryshme që nuk kanë 
të bëjnë asgjë as me islam dhe as me shqiptari! Shaqir Fetai mendon se me 
këtë intervist do ta kamuflojë angazhimin e tij për t’i jetësuar të gjitha 
parashikimet e UDB-së?! Si sukses tjetër Shaqir Fetai llogarit faktin që ia 
paska arritur që ta detyrojë kryetarin e Bashkësisë Islame të Turqisë që të jetë 
mysafir i Maqedonisë së Veriut!!! Me këtë rast, për herë të parë Dijaneti i 
Turqisë i paska dhënë një përkrahje të jashtëzakonshme BFI-së së Shaqir 
Fetait? Po pse këtë përkrahje, në çfarë politika? Në çfarë suksese? Shaqir Fetai 
duhet të thotë se siguruam përkrahje të turqëve për politikat tradhëtuese dhe 
të puçit i cili nuk u krye me sukses në Turqi nga “gjylenistët”! Ky po që është 
sukses i Shaqir Fetait, të tjerat të gjitha janë dështime, janë brum i materies së 
një historie nga më të zymtat që ka kaluar populli ynë. 
Ngjarje e dytë, e cila paka qenë edhe prioritet i BFI-së së Shaqir Fetait, paska 
qenë vizita e sekretarit gjeneral të RABITA-s! Madje, sukses i Shhaqir Fetait 
qenka dhe vizita e shejh Isës, i cili, si mysafi i BFI-së ia paska bërë presidentit 
të shtetit si dhe kryetarit të “parrllamentit” të Maqedonisë! Shaqir Fetai nuk e 
përmend edhe skandalin më të tmerrshëm që e ka bërë “në sferën e hapjes së 
BFI-së”! Ishte nikoqir i të dërguarit të Putinit të cilin, si mysafir të BFI-së, ia 
dërgoi edhe kryetarit të “parrllamentit” të Maqdonisë, shqetësim këtë që e 
ngritën edhe mediat ndërkombëtare! Shaqir Fetai thotë: ”patëm vizitë edhe nga 
ambasadorja e SHBA-së (nuk ia di emrin), si dhe nga ambasada e Britanisë së 
Madhe (nuk ua di emrin!) e kështu me radhë, thotë abdalli! Kush, kështu me 
radhë! Kush i shkoi! Le t’i përmend! Asnjë! Sepse kori diplomatik tashmë e ka 
të qartë se Shaqir Fetai është tip i rrezikshëm, i paparashikueshëm, tashmë e 
dinë të gjithë se si erdhi, se si është ithtar i anarkisë, ndaj, asush nuk dëshiron 
që ta legjitimojë me vizitat e veta, ndërsa çdo vizitë që i bëhet është në funksion 
të mbledhjes së informacioneve që u duhen për shërbimet e tyre sekrete, dhe jo 
se po vizitojnë ndonjë alamet “intelektuali” prej të cilit kanë se çfarë të dëgjojnë 
e të përcjellin në vendin prej nga vinë. 
Shaqir Fetai, i kompleksuar nga gjesti tradhëtues që e ndërmori, nuk e lë pa 
theksuar: “vërtet morëm një përkrahje të madhe nga puna që po zhvillohet në 
BFI”! Po kjo përkrahje, madje edhe më e fuqishme, më kuptimplote dhe më 
përmbajtësore ka qenë edhe në të kaluarën. Kjo përkrahje, pa fije dyshimi, ka 
filluar të zbehet e të sillet në nivelin zero sidomos pas komplotit të zhvilluar nga 
Shaqir Fetai. Të gjithë e dinë se BFI-ja aktuale mund të jetë vetëm ndonjë njësi 
e papërfiillshme e “shërbimit intelegjent maqedonas”, ndaj, nuk kanë nevoj për 
vizita sepse informacionet burimore i mbarrin nga vetë shërbimi intelegjent 
maqedonas. 
Sfidë tjetër e Shaqir Fetait na qenka edhe akreditimi i Medresesë! Shpresa të 
mëdha paska Shaqir Fetai se, këtë vit do të bëhet akreditimi, sepse tashmë po 
ekzistuaka draftdokumenti!!! Shaqir Fetai mendon se Medresja do të bëhet 



institucion arsimor shtetëror dhe, me këtë, shteti do të nisë të prodhjë kuadro 
profesionalë për nevojat e BFI-së, pra, hoxhallarë! Ishalla bëhet!/03.01.2022 

(vazhdon) 
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Në intervistën e vet të fundit, natyrisht të porositur nga vetë ai, sepse 
askush nuk po i jep hapësirë, sepse që të gjithë janë “bymyer” me rrenat e 
ulta, Shaqir Fetai fuqishëm dëshmon se është i pacipë, se e ka në gjak e 
në gjen rrenën si dhe shtrembërimin e fakteve, qofshin këto edhe vlera 
cvilizuese të ndërkombëtarëve. Shaqir Fetai jeton me rrena, për rrena 
dhe, hiç nuk e ka dert për vetëlavdërim nëse të tjerët nuk e bëjnë hesap 

 

3. 

Në pyetjen e radhës përplot cinizëm dhe sarkazëm të gazetarit të “Tv IKRE”-s, 
Shaqir Fetai, instalacioni politik i forcave antisilame e antishqiptare në vend, të 
cilët, nga strukturat e UDB-DBK-së, e instaluan në krye të BFI-së, orientohet 
të shpalosë gjithë “thesarin” e vet të mbushur përplot me rrena, me 
vetëlavdërime dhe me shtrembërime të fakteve. E do Shaqir Fetai 
shtrembërimin e fakteve, sepse kështu i hapet oreksi për vetëlavdërim, meqë të 
tjerët as që po ia çokin “n’rrotë”. 

Gazetari e pyet me qëllim që ta fusë lakrave të huaja: “Pas gjithë atyre 
sukseseve, angazhimeve, punës permanente që ju bëtë gjatë këtyre dy viteve, 
nuk ishte e rastësishme që ju u veçuat dhe morët mirënjohje nga Komisioni 
Evropian. Si e komentoni këtë?” Kurse Shaqir Fetai, i habitur deri në lakuriqësi 
të karakterit të vet, shprehet: “Ardhja e mirënjohjes nga KE ishte i befasishëm 
sepse angazhimt tona nuk kanë qenë drejt asaj që të merret ndonjë çmim nga 
ndonjë institucion i lartë… Edhe pse aty personalisht përmendet emri im, pra, 
kryeytarit të BFI-së i jepet një mirënjohje nga Komisioni Evropian, une mendoj 
se kjo dekoratë apo mirënjohje që më jepet i përket të gjithëve punën e të cilëve 
e ka analizuar mirë Komisioni Evropiuan dhe më në fund ka vendosur ta japë 
atë mirënjohje.” 
Në dy-tre fjali të para Shaqir Fetai radhitë një mori rrenash që nuk i bëjnë nder 
as BFI-së por as strukturave më të larta evropiane! Çka thuhet në të vërtetë në 
faqen 29 të raportit të KE-së ku “na u përmendtka emri i Shaqir Fetait: “Liria e 
mendimit, e besimit dhe e religjionit është e garantuar me ligj dhe në praktikë 
dhe diskriminimi me bazë fetare është i ndaluar. Të koordinuar nga Komisioni 
për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe Grupet Religjioze, liderët fetarë 
bashkërisht ranë dakord të mbështesin Qeverinë në ballafaqimin me COVID-19 
dhe bindjen e njerëzve në heqjen dorë nga grumbullimet masive gjatë festave 
fetare. Kryetari i sapozgjedhur i Bashkësisë Fetare Islame ka luajtur një rol 
pozitiv në përmirësimin e dialogut ndërfetar në vend.” 
Hë pra, ku përmendet emri i Shaqir Fetait? Ku qenka këtu mirënjohja? Ku 
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qenka këtu dekorata për të cilat vdes Shaqir Fetai, t’i marrë e t’i japë, sepse 
kësisoj ai mendon se duke marrur dekorata do të shpëtojë nga bombardimi me 
kritikat objektive që i adresohen atij si person që është katapultuar nga 
shërbimet sekrete serbe (UDB) në krye të BFI-së! 
Nuk ka asjë aktivitet që e fakton kontributin e Shaqir Fetait në përmirësimin e 
dialogut ndërfetar! Nuk ka asnjë konferencë të përbashkët, asnjë tryezë të 
përbashkët, as një “kongres” të përbashkët, asnjë vizit të nbdërsjellë, asnjë 
deklaratë apo ligjeratë! Shaqir Fetai është i vetmi “kryetar” në historinë e BFI-
së që ka qejf të hajë nga keteringu i organizuar me rastin e Kërshëndellave por, 
mos t’i urojë të krishterët për këtë festë fetare! Shaqir Fetai, nga frika se do ta 
akuzojë dikush për dhënie epshore pas ortodoksisë, ikë në “Umre” ndërsa nga 
atje nuk drejton asnjë urim për të krishterët ortodoksë me rastin e 
Krishlindjes! Tani, Shaqir Fetai po kontrbuoka në përmirësimin e 
marëdhënieve ndërfetare?! Budallain mos e vet se të tregon vetë! Në përgjigje e 
sipër, Shaqir Ftai thotë se kur e paska marrur (grabitur) postin e kryetarit, 
sakaq paska vërejtur se bashkësitë fetare në mes vete paskan krijuar një 
distancë të theksuar. Menjëherë, punën e parë që e paska bërë Shaqir Fetai, 
paska kërkuar nga kryetari i Komisionit për Kishën dhe bashkësitë fetare si 
dhe grupet religjioze, që të takohen sa më shpesh me qëllim të përafrimit të 
bashkësive fetare në mes vete. Pra, nuk ka kërkuar nga kryetari që të japë 
shpjegime se si u bë që në këtë Komision të regjistrohet dy-tre bashkësi fetare 
“islame” si dhe po aq grupe religjioze që veprojnë në emër të “islamit”, por, 
paska kërkuar që të afrohet sa më shumë me bashkësitë e tjera fetare në vend! 
Natyrisht, kjo kërkesë e Shaqir Fetait ka qenë politikisht e stisur, me qëllim që 
pushteti të kërkojë nga Komisioni që të insisojë në raportin e Komisionit 
Evropian që të nënvizohet kontributi i “kryetarit të posazgjedhur” në 
përmirësimin e dialogut ndërfetar, në fakt, për mosreagiimin e tij institucional 
kundër politikave antiislame për ta fragmentarizuar dhe për ta dëmtuar sa më 
shumë Bashkësinë Fetare Islame duke regjistruar “bashkësi simotra”, ndonëse 
Ligji për Kishën dhe bashkësitë fetare nuk e lejon një gjë të tillë! Kjo është e 
vërteta e “dekoracionit” që e paska marrur (!!!) Shaqir Fetai nga KE-ja! I pacipi, 
pa pikë turpi thotë se: “kjo ka qenë arsyeja që Komisioni Evropian mua, njeriut 
të parë të BFI-së, t’ia japë një mirënjohje dhe një lavdatë për gjithë aktivitetin 
tim”! Natyrisht, nëpër qarqe të caktuara ndërombëtare tashmë është krijuar 
bindja se Shaqir Fetai është karakter shumë i rrezikshëm, i cili mund të të bëj 
edhe dëm nëse vetëm ia zgjatë dorën. Prandaj dhe ky “i dekoruari” i Evropës, 
është margjinalizuar deri në mosërfillje nga turpat e ndryshëm ndërombëtarë 
që vepojnë në vend. Edhe pak ato takime që i ka, organizohet sa për t’ia matur 
pulsin e karakterit të dobët dhe sa për ta shikuar se sa është në korniza të 
portretit të pikturuar nga të tjerë faktorë objektivë që merren me përcjelljen e 
angazhimit politiko-partiak dhe me shërbimet intelegjente (serbo-ruse) të 
Shaqir Fetait. 
Shaqir Fetai e përfundon këtë pëgjigje duke e minimizuar vlerën e Kuranit 
vetëm në dy ajete që qenkan të vlefshme për të dhe për myslimanët e 
Maqedonisë e që porosisin që të punohet dhe se vlerësues i punës qenk Allahu 
Fuqiplotë. Pa dyshim që ai vlerëson punën e myslmanëve. Por ama punën e 



Shaqir Fetait Allahu Fuqiplotë e dënon ndërsa e vlerëson oficeri i UDB-së, 
Stanko Dragoviqi, me propozimin e të cilit Shaqir Fetai do të katapultohet prej 
fuksi në “kryetar” të BFI-së. Prandaj dhe Shaqir Fetai nuk po u marrkëka me 
thashethemet që po vikan nga rruga kundër tij! 
Le të përgjigjet Shaqir Fetai, ky munafik e komplotist i pacipë, sa janë 
thashetheme nga rruga këto pyetje: 

A shtë e vërtetë se ai një javë më parë e lavdëronte deri në kupë të qiellit ish-
reisin e tij, Sulejman Rexhepin, kurse pas një jave ia ngulë thikën pas shpine 
duke i organizuar puç, tradhëti e komplot të llojit të UDB-së? 

A është e vërtetë se Shaqir Fetai (bashkë me vjehrrin e vet) ka qenë vegël e 
Temellko Boshkovskit? 

A është e vërtetë se Shaqir Fetai mori urdhër politiko-partiak, por edhe 
përkrahje nga pushteti politik, për t’i përmbysur të gjitha vlerat fetare e 
kombëtare që ishin ngritur mëse tri degada në BFI nga shumë teologë të 
vendit? 

A është e vërtetë që Shaqir Fetai është absolutisht i padëshirueshëm, i 
parespektueshëm dhe i panderueshëm nga myslimanët e vendit dhe jo vetëm! 
A është e vërtetë se Shaqir Fetai, nëse do të shkonte në një referendum 
popullor (pa përkrahje partiake!) nuk do të siguronte përkrahje veçse nga 
dhjetë-pesëmbëdhjetë shtëpi të katundit të vet? 
Nëse këto pyetje janë nga fjalori i thashethemeve, atëherë, nga cili fjalor janë 
rrenat e Shaqir Fetait i cili, duke e ditur se është fuks i poshtër, mundohet të 
na shesë “hoxhallëk” duke na treguar se puna e tij qenka ta shpjegojë islamin 
burimor dhe të pastër. Po puna e tij e deridjeshme, çka paska qen? Çka, 
përveçse spiunllëkut dhe tradhëtisë?!/08.01.2022 

vazhdon 
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Snobët kur nuk kanë se çfarë të thonë, kur kapen në zgripc të rrenës, ia 
fusin “nuk kemi kohë të flasim për të gjitha projektet tona për të 
ardhmen”! Kështu tha edhe Shaqir Fetai në intervisën e porositur në “TV 
Ikre” 

 

4. 

I lutur nga pseudogazetari i BFI-së që për fund Shaqir Fetai të flasë 
shkurtimisht për projektet e vitit 2022 të BFI-së, ai do të shprehet se është 
kohë shumë e shkurtër që të përgjigjet për të gjitha projektet e ardhshme të 
BFI-së! Do me thënë, ai nuk e përcjell gazetarin, nuk e dëgjon por në plan ka të 
flasë atë që e do ai, atë që e kanë porositur dhe të thurrur me fijet e rrenave 
nga më banalet! Pseudogazetari e pyet për projektet e vitit 2022, ndërsa ai 
thotë se “nuk ka kohë të flasë për të gjitha projektet e ardhshme”! Tipike kjo e 
snobëve, e hipokritëve, e rrencakëve që ia mësyjnë shtegut që të nxjerr ga rrena 
e në maje të “bregut”! 
Shaqir Fetai, si një ndër projektet kryesore për të ardhmen e BFI-së (Pse a 
Shaqir Fetai qenka projektuesi i ardhmërisë së BFI-së? Ruana Zot!) po e 
parashihkëka “stabilitetin ekonomik” të BFI-së, ndërsa në fillim të intervistës 
shpreh kënaqësinë që ka arritur ta stabilizojë financiarisht” këtë Institucion që 
e ka uzurpuar e që e ka shndërruar në “çajtore katudi”! 
Shaqir Fetai ia mësynë bisnesit i cili do ta stabilizojë BFI-në dhe, të mos varet 
më nga fitri dhe zeqati, (sepse e ka ndjerë në palë urrejtjen dhe bojkotin e 
popullit) por, të krijojë bisnes-qendra që do të gjenerojë financa për buxhetin e 
BFI-së! 
Natyrisht, ky plan nuk është “shpëtim për BFI-në” por, thjesht, mundësi për 
korrupsion dhe përfitime personale, ngjashëm si në të kaluarën! 
Për çfarë bisnesi flet ky farë instalacioni politiko-partiak, me sugjerim të 
shërbimit intelegjent serb, UDB-së, kur, një bisnes të tillë e refuzoi derisa ishte 
myfti i Gostivarit! Bisnes-qendra, projekti i së cilës u përurua me pompozitet 
idiotik, që do të financohej prej bankës islamike për zhvilli, kurrë nuk u 
ndërtua. Ndonëse gatishmëria ishte për një investim miliona dollarëshe, që do 
të ngelte si një burim i pashterrshëm për financat e BFI-së, Shaqir Fetai do ta 
refuzojë, gjegjësisht, do t’i iritojë financuesit, sepse, pa dyshim që prej tyre do 
të kërkojë përfitime personale. Arabët do të ikin ndërsa Shaqir Fetai do të ngelë 
pa kurrfarë “bisnesi”! Deri më sot nuk e ka thënë asnjë fjalë se pse u irituan 
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arabët pej tij dhe BFI-ja ngeli pa një burim fnanciar të përhershëm! 
Edhe vetë ai ka prezantuar në ceremoninë e hedhjes së gurëthemeit të hotelit 
të BFI-së te ish-oborri i “Higjienës Komunale”! Është dashur që në afat prej tre 
vitesh të përfundojë ky projekt, të nisë të gjenerojë financa për BFI-në dhe 
pastaj, investitori në pronën Vakëf të BFI-së të nisë e të ndërtojë godina banimi 
për intresa të bisnesit të vet! Godinat janë në përfundim e sipër, ndërsa për 
hotelin as që bëhet fjalë! A nuk është ky kontribut i Shaqir Fetait në dëmtim 
mizor të vakëfit dhe të financave të BFI-së? 
Megjithatë, ky farë i pandershmi nuk harron që të falënderojë edhe diasporën 
tonë e cila po e kryeka vazhdimisht “detyrën dhe obligimin” duke kontribuar 
financiarisht në plotësimin e kërkesave të Rijasetit! Shaqir Fetai, ky “reis” i 
pacipë, pa fiej turpi ia takson diasporës kontributin financiar si detyrim, si 
obligim! Pra, sipas Shaqir Fetait rrogat e “rijasetit” qenkan detyrë dhe obligim i 
diasporës, shetitja e bythëve poshtë-lartë duke shpenzuar kot e kot para nga 
buxheti i krijuar nga fitrat e zeqati, qenkan detyrim dhe obligim i myslimanëve 
të vendit! Ata të japin si detyrim ndërsa Shaqir Fetai ta mbushë gushën e të 
vjedhë sa të mundet! Ky qenka detyrim islam! Kjo është hajni, eksploatim i 
pastër, është manipulim i Shaqir Fetait në emër të fesë. Këtë e di edhe Shaqir 
Fetai, e ka shumë të qartë se myslimanët e vendit nuk i kanë absolutisht 
kurrfarë detyrimi dhe as obligimi BFI-së së shndërruar në filiale partiake e në 
sektor të shërbimeve intelegjente që nuk kanë asgjë të përbashkët me islamin 
dhe normat e tij! Ata “obligimin financiar” islam mund ta kryejnë edhe ndaj të 
varfërit, ndaj bonjakut, ndaj jetimit dhe jo ekskluzivisht që ta ndihmojnë 
Shaqir Fetain në “stabilitetin financiar” të BFI-së të cilën e paskan detyrim dhe 
obligim! “Emanet që ua paska dhënë Allahu”! Shaqir Fetai vetëm “emanet i 
Allahut” nuk mund të jetë, por, mbi të gjitha, imponim partiak i propozuar nga 
oficeri i tij i UDB-së, Stanko Dragoviqit, deri sa ky e rriste si evlad nën 
pseuonimin policor ORAO!/17.01.2022 
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Shaqir Fetai përveç që ka shumë qejf të vizitohet e të pritet nëpër ndeja 
të kota, ia ka ënda shumë që të jetë prezent edhe nëpër xhami ku ka 
fëmijë! Përmes vizitave dhe ftesave për ndeja të kota ai mendon se mund 
të dëshmojë se sa shumë duhet, përkundër faktit që është fuks e 
tradhëtarë dhe, në rastin e dytë, vetëm nga fëmijët mund të gëzojë ndonjë 
“respekt” sepse vetëm ata nuk e dinë që Shaqir Fetai është fuks e 
tradhëtarë 
 

A ia keni parë statuset Shaqir Fetait në fb?! Tipike si raportet policore, raportet 
spiuneske që kishin format të caktuar se si duhet të raportohet! Nuk e 
përfundon “informacionin policor” pa treguar se me kë po shoqërohej dertisa e 
dëgjoi apo i tha “mysafirit”! Është “deformim profesional” ky por, mund të jetë 
edhe detyrë bashkëkohore: duke qenë korrekt me informacionin, duhet të 
ofrohet raport sa më “gjithëpërfshirës”! Ujku qimen e nërron por zanatin jo! 

 

1. 

Shaqir Fetai e paska pritur në vizitë Drejtorin e Fondacionit turk “Maarif” në 
RMV, z. Mehmet Baran, prej të cilit në hollësi qenka njohtuar rreth Fondacionit 
dhe mbi synimet e tij, “sidomos në sferën e arsimit”, na njofton “radio-Shaqiri” 
(pandam i radio-Milevës së dikurshme)! 
Edhe Shaqir Fetai, ky instalacion politik i qarqeve antiislame e antishqiptare në 
krye të BFI-së, e paska njohtuar mysafirin me “synimet e BFI në RMV”! Po cilat 
na qenkan ato synime?! Synimet e “subjektit juridik” janë po ato që ngërthehen 
në programin e të parit! Në rastin konkret, BFI-ja është pa kurrfarë synimi, 
sepse “drejtohet” nga një diletant e snob i cili as që di se çka është dhe si duket 
programi! 
Nëse ia lë “subjektit juridik” që të drejtojë synime, atëherë, çka nëse synim i 
BFI në RMV të jetë çlirimi sa më i shpejtë nga zgjedhat e linçuesve, puçistëve 
dhe komplotistëve pa kurrfarë dinjiteti! Dhe, pa dyshim, si Zoti që është Një, 
synim parësor i BFI-së, si Institucion fetar, është që sa më parë ta dëbojë 
qenien e pistë që e ka uzurpuar, duke ia vënë dyzgjinat që çojnë vetëm në 
drejtimin e tij të paracaktuar që përfundon në kompremetim, në degradim dhe 
shkatërrim total të këtj Institucioni të planifikuar guzhinave të huaja, “synim” 
ky që është zotuar Shaqir Fetai se do ta zatojë me “përpikmëri”! 

 

2. 
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Pasi Shaqir Fetai e paska marrur edhe dozën e tretë të vaksinës (ndërsa nuk 
tregon nëse i ka shkuar fena zhag), na thotë se me drejtorin e spitalit të 
Gostivarit paska biseduar mbi shumë çështje të rrjedhave aktuale! 
Le të na i numërojë Shaqir Fetai vetëm tri rrjedha aktuale! Ku di Shaqir Fetai 
se kush janë rrjedhat aktuale, cilat rrjedha janë më aktuale! Pra, ky farë 
duduki nuk i di rrjedhat aktuale e lëre më të dijë se cilat janë çështjet e 
rrjedhave aktuale për të cilat duhet të bisedojë ai! Sot, në BFI, nuk ka rrjedhë 
më aktuale se sa degradimi i këtij Institucioni deri në çerdhe spiunësh, 
tradhëtarësh e komplotistësh! A e di këtë fakt Shaqir Fetai? Rrjedhë tjetër është 
angazhimi i disa strukturave për ta spostuar sa më shpejt në breg të plehut, 
aty ku e ka vendin! Rrjedhë tjetër aktuale në kuadër të BFI-së është procesi i 
vehabizimit dhe turqizimit të BFI-së, me qëllim për ta zvenitur dhe varrosur 
tërë atë të kaluar fetare e kombëtare të BFI-së post-komuniste! 
Shaqir Fetai nuk i llogarit për rrjedha këto fakte, ai mendon se “rrjedha” janë 
vetëm tundimet politike të partive që e instaluan dhunshëm në krye të BFI-së. 

 

3. 

Këtë fundjavë, Shaqir Fetai paska prezantuar në xhami, me rastin e dua 
hatmeve të fëmijëve të fshatit Strimnicë dhe në xhaminë “Turi Sina” në 
Gostivar. Shaqir Fetai thotë se në ceremnoni të tilla ndjenë kënaqësi! Gënjenë, 
sepse, ai në fakt futet nëpër “programe” të tilla vetëm e vetëm sa për t’i 
njollosur, sa për t’ua minimizuar dhe nëpërkëmbur dinjitetin dhe 
personalitetin xhematit, sidomos lexuesve të Kuranit Madhështor. “Orao” në 
xhami, ky fuks i UDB-së sllave, është ngjashëm sikur “udbashqiqët” e viteve të 
fundit të mbretërisë serbe kur kërkonin konflikt të përgjakur me shqiptarët 
myslimanë. Çka bënin ata? Në bazë të rrëfimit të mexhlisit të xhematit dhe 
raportimit të Drejtorisë së Vakëfit të Prishtinës, në mesnatën e 8 dhe 9 janarit 
të vitit 1939, një bandë e panjohur e shumë të rinjve, duke i këputur shufrat e 
hekurta të dritareve, është futur brenda dhe e ka shkatëruar tërësisht 
xhaminë. Veç kësaj, në mihrab kanë vënë turirin e derrit të sapotherrur. 
Mynafiku, tradhëtari, spiuni, hipokriti, në xhami, është i po të njëjtit rang me 
“derrin në mihrab”! 
Prandaj, Shaqir Fetai e di fare mirë se kush është ai në të vërtetë! Një “hafëz” 
që pranon të futet në skema nëntokësore, të spiunojë, të tradhëtojë, ta 
eliminojë nga skena njeriun që një jetë të tërë e mbajti në tepe të kokës, duke e 
ngritur lart e më lart me lavde e me pozicione të pamerituara! Tani ky njeri, me 
këtë “bagazh fetar” të futet në mesin e nxënësve plotë entuziazëm për ta 
mësuar islamin burimor? A nuk është ky nënçmim që i bëhet që në start këtyre 
fëmijëve?! Mynafiku e hipokriti në mesin e nxënësve që mësojnë ta lexojnë mirë 
e këndshëm Kuranin! Ai mbase mundohet të shfajësohet përmes këtyre 
fëmijëve të pastër e të çiltër, por ama, ai një gjë e ka të sigurtë: në hoistorinë 
kombëtare dhe të vetë Institucionit – BFI-së, do të ngelë si qenia më e pistë i 
cili një herë e në një kohë u mundua që ta mashtrojë Zotin dhe myslimanët e 



vendit me “reisllëkun e merituar” të tij! Ky është synimi i tij, ndërsa, në çdo 
paraqitje të tij Zoti gjithnjë e më shumë ia shpalosë shpirtin e zi duke e 
diskredituar rënd para të devotshmëve. Këtë nuk e heton Shaqir Fetai, sepse 
nuk është mision i tij që të ndjehet keq, misioni i tij është që ta “deh” xhematin 
me “devotshmërinë” e tij dhe ta vjelë sa të mundet. Sikur Shaqir Fetai të 
mbante “marëdhënie të ngushta” me Zotin, ai deri më sot do të çmendej nga 
vaji e trishtimi për tradhëtinë e bërë si dhe për pranimin e urdhërave që t’u 
shërbejë strukturave nëntokësore që e kanë pasur ëndërr atë situatë që e 
shkaktoi përmes tradhëtisë Shaqir Fetai në BFI, që nga 27 maji i motit 2020 e 
këndej! 

 

4. 

Shaqir Fetai, mu në mesin e xhematit gostivaras, tha: “xhamitë janë rruga më e 
mirë për zhvillimin dhe prezantimin e Islamit nga fëmijët”! A nuk është kjo fjali 
djallëzore përmes së cillës Zoti Fuqiplotë ia këputë boshtin kurrizor Shaqir 
Fetait! Islami duhet të prezantohet nga fëmijët? Jo nga hoxhallarët, jo nga 
teologët por nga fëmijët, të cilët duhet t’i marrin në duart të tyre xhamitë! Po 
pse kjo mendje e djallëzuar e Shaqir Fetait, a? Nuk i bëjnë punët me hoxhallarë 
e teologë a! U kërcënohet me fëmijët, me shtresën më të pafajshme në tërë atë 
lojë të pistë ku është zhytyr Shaqir Fetai, në atë lojë të cilën nuk dinë dhe nuk 
munden t’ia lexojnë vetëm fëmijët! 
Shaqir Fetai, sa herë bie në trans nga turpi që po i rri si kryq mbi shpinë, nuk 
është në vetëdije se çfarë fletë e çfarë thotë! Sepse, realisht i dhemb tradhëtia 
që e ka bërë, i dhemb spiunimi që e ushtron i dhemb trishtimi në të cilin është 
mbërthyer. 
Mes tjerash, Shaqir Fetai tha: “Islami në kohën aktuale ka nevojë për 
aktualitetin e kohës”! A nuk ju duket edhe kjo fjali e djallëzuar, si shenjë që ai 
në çdo hap, në çdo vend, në çdo veprim, bart mallkimin e Zotit! I mallkuari nuk 
mund të jetë i mbrojtur nga njollosja që ia bën vetëvetes! Islami në kohën 
aktuale paska nevojë për aktualitetin e kohës! Po cili është aktualiteti i kohës 
për të cilën paska nevojë islami në kohën aktuale?! Ja, po ia numërojm disa 
Shaqir Fetait! Aktualiteti i kohës përbëhet prej luftrave, maskarave, akteve 
terroriste, përpjekjeve okupuese, komploteve të rënda, prej drogës, prej 
prostitucionit, prej krimit, prej politikave antiislame, prej prodhimit sintetik e 
organik të votuseve, prej raketave shkatërruese, prej gjakimit të sumurë për 
gjakderdhje, për shtypje, për eksploatim, për thithje gjaku etj. etj. Për cilat nga 
këto dukuri aktuale të kohës ka nevoj Islami, o pis, o analfabet që qëllimisht i 
bënë këto “gafa”! Shaqir Fetai asgjë nuk thotë pa pasur synimin që është i 
projektuar nga nëntoka prej nga ka dalur ai! Prandaj thuhet dhe konkludohet 
se Shaqir Fetai është jashtëzakonisht njeri i ligë, se duhet të merret me rezervë 
çdo paraqitje e tij dhe se duhet të evitohet sa më shumë të jetë e mundur nga 
takimet publike! Sepse, është i xhindosur, i djallëzuar, i perfeksionuar në 
mynafikllëk e në hipokrizi!/24.01.2022 
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Shaqir Fetait iu kujtua dhe shkoi në Bullgari për të folur me ambasadorin 
e Kuvajtit e për ta pyetur se pse ai ka një “kruzhok” në Maqedoninë e 
Veriut me të cilët shpesh takohet ndërsa asnjëherë me Shaqir Fetain? 
Paska folur fuksi edhe me dy kirurgë të rinj me të cilën paska këmbyer 
përvoja rreth koronavirusit! Pas kësaj atë e lëshon toka dhe asnjë 
ngushëllim për familjarët e të burgosurit politik që vdiq në burgun e 
Idrizovës, Rexhail Qerimit. Fjalë shpirti paska folur për tjetrin trim të 
kombit që paska vdekur, ndonëse kurrë nuk e ka njohur dhe as qe ka ditur 
për të! Ndoshta për të ndonjëherë i ka raportuar udbashit Stanko 
Dragoviqit 
 

1. 

“Me një pritje të ngrohtë dhe të sinqertë e vëllazërore, në selinë e Ambasadës së 
Kuvajtit në Sofje, Ekselenca e Tij, Ambasadori i Kuvajtit Dr. Ja’kub El Atiki”, i 
paska dëshiruar mirëseardhje Shaqir Fetait në Sofje! Ambasadori në fjalë, 
ndonëse shpesh ka ardhur në Maqedoninë e Veriut dhe është takuar me një 
rreth të caktuar njerëzish, me një “kruzhok pushtetarësh” i cili Shaqir Fetain e 
llogaritë si periferik prandaj dhe asnjëherë nuk ka pasur shansin ta takojë në 
Shkup. U ngrit Shaqir Fetai dhe shkoi në Sofje, (një Zot e di se cili ishte qëllimi 
i shkuarjes në këtë ambasadë, ndonëse e kamufloi “mirë”) e takoi ambasadorin 
dhe, mbase ia kërkoi ndonjë grumbull lekësh nga ato që i “shpenzon” nëpër 
Maqedoninë e Veriut. Natyrisht që jo, nuk është ky sebepi, por, dy-tre ditë pas 
kthimit nga takimet me vehabistë të ndryshëm, natyrisht që do ta zgjidhte një 
vend që nuk e honeps fort ideologjinë saudite. Por ama, këtë vizitë do ta 
realizojë me të njëjtët njerëz që do ta shoqërojnë edhe gjatë “kryerjes” së Umres 
dhe (nën çergë) gjatë takimit me do “alamet personalitete” shumë të 
rëndësishme! Në parantezë, të theksohet edhe nervozizmi dhe urrejtja e 
bashkevepritarëve të cilët i la grumbull, të flejnë e të pushojnë në një dhomë, si 
në ahur! 
Edhe në Sofje, Shaqir Fetai do të shoqërohet nga bashkëveprimtarët e vet dhe, 
çuditërisht, i përmend edhe dy shoqërues tërësisht anonimusë për BFI-në: 
Emin dhe Bashkim Abazi! Kush janë këta dy persona që shëtiten e bëjnë qejfe 
nëpër Sofje me paratë e vakëfit, të fitrit e të zeqatit! Nëse janë dy “shoqërues”, 
në fakt, dy përcjellës të angazhuar nga Drejtoria 6 e policisë së shtetit, atëherë, 
me çfarë të drejtë Shaqir Fetai ua zë në gjë emrat! Nuk ka “kryetar” në botë që 
ua përmend emrat përcjellësve roje, por, nëse kanë qenë miq të Shaqir Fetait 
atëherë ky duhet të ofrojë fatura që do të dëshmojë mbulimin e shpenzimeve të 
tyre nga vetë xhepi i “reisit”! 
Paska shfrytëzuar rastin Shaqir Fetai dhe ekselencën e tij e paska informuar 
me BFI-në dhe me islamin në Maqedoninë e Veriut! Po ambasadori i di fare 
mirë këto punë, ai më shpesh ka qenë në Maqedoninë e Veriut se sa që ka 
shkuar në Kuvajt. Informacionet i ka nga dora e parë dhe jo nga fundi i bishtit 



siç është Shaqir Fetai! 
Shaqir Fetai e tha edhe këtë budallallëk: “Me qëllim të zhvillimit të këtij 
bashkëpunimi u bisedua edhe për procesin e akreditimit të BFI në shtetin e 
Kuvajtit”! BFI-ja të akreditohet në Kuvajt? Kjo dëshmon se Shaqir Fetai 
tërësisht është në aut, nuk ka lidhje me BFI-në, as si funksinon, as cila është 
pesha, cili është roli i këtij Institucioni, prandaj dhe nuk ka pasur në historinë 
e BFI-së njeri më antikushtetutar, njeri më që ka vepruar tërësisht 
antikushtetues se sa Shaqir Fetai! Ky, BFI-në e llogarit si”foshnjore” që duhet 
të akreditohet nëpër institucionet shtetërore kuvajtase. Shaqir Fetai gjithnjë e 
më shumë po rëndohet mendërisht nga kompleksi që i vjen nga e vërteta për të 
si për njeriun më të turpshëm e më mëkatar që ka shkelur ndonjëherë në BFI! 
Në fund, sipas Shaqir Fetait, ambasadori paska përdorur një gjest me të ciën e 
paska dëshmuar afërsinë me BFI-në – i paska shtruar drekë Shaqir Fetait. 
Çfarë llaskuci, mezi pret të raportojë se ka hëngër drekë nëpër “rezidenca”, 
sepse, i shkreti kurrë nuk ka mundur të hajë jasht katundit të vet dhe, jashtë 
zyreve raportuese të UDB-së ku është rrasur “mesni narezak”! 

 

2. 

Meqë paska qëlluar në Sofje Shaqir Fetai, i paska vajtur mendja që, hajt more, 
ta takojë edhe kryetarin e BFI-së së Bullgarisë dhe, me këtë “levizje ta 
kamuflojë edhe më shumë të vërtetën e shkuarjes në Sofje! O e lidhë diçka 
Shaqir Fetain dhe Bashkësinë Islame të tij me Bullgarinë bre! Zoti hajër ishalla! 
Kush e fëllliqë krejt nëse jo Shaqir Fetai me deklarata të tipit “Me një pritje të 
niveli të lartë, Kryemyftiu i Bullgarisë u dëshiroi mirëseardhje vëllazërore 
delegacionit të BFI”! Me një “pritje të nivelit të lartë”! Shaqir Fetai si person i 
parealizuar, si i papërmbushur, si pa asnjë gram qytetarie, me nivel përtoke të 
kulturës personale, me një mentalitet ruralo-bukolik, edhe kur t’ia hapin derën 
për ta futur në ahur, do të thoshte, “vëllzërisht ma hapën portën e perspektivës 
dhe më organizuan një pritje madhështorë”! Për të pasur një pritje 
madhështore, edhe mysafiri duhet të jetë madhështor dhe jo udbash! 
Shaqir Fetai raportoi dhe foli: “dhe këmbyem mendime e eksperienca për 
përvojat e ndërsjella.” Çfarë mendimi mund të ketë Shaqir Fetai përveçse 
mendimeve tëdjallëzuaara! Çfarë përvoje mund të ketë Shaqir Fetai përveçse 
përvojës së tij jetike – për të qenë besnik në raportimin para oficerëve të UDB-
së! Këtë përvojë do t’ia ofrojë Kryemuftiut të Bullgarisë? Po këtë efendi e paska 
falënderuar për “kujdesin dhe angazhimin e treguan ndaj viktimave të ngjarjes 
tragjike të aksidentit të autobusit në Bullgari, ku humbën jetën 45 njerëz, 
fëmijë, gra e burra, që ishte një tragjedi e përmasave të mëdha dhe një sakrificë 
e vërtetë për familjet e viktimave.” A e lexuat këtë fjali të Shaqir Fetait? A ju 
duket fjali normale? A ju duket fjali që del nga “mendja intelektuale” e një 
mediokri si Shaqir Fetai? Shumë keq e ka degraduar BFI-në bre! Në fund 
Shaqir Fetai e paska ftuar homologun e vet që ta vizitojë BFI-në dhe të 



njohtohet më për së afërmi me jetën fetare në Maqedoninë e Vrriut, por jo edhe 
me politikat antislame të Shaqir Fetait me të cilat “e drejton” të shkretën BFI! 

 

3. 

Shaqir Fetai, ky manipulator i përkryer, ia paska dalur që t’i ftojë në çaj edhe 
nja dy mjekë të rinj, të çiltër, të devotshëm, të cilët mendojnë se është nder të 
pishë një çaj me Shaqir Fetain, i cili, të gjitha ndejat i përdor si material të 
mundshëm për të raportuar te eprorët udbashë siç e bënte diku këtë te Stanko 
Dragoviqi i UDB-së serbe! 
Me këtë dy mjekë të ftuar Shaqir Fetai paska “zhvilluar bisedë me dy 
intelektual bashkëkohor për rrjedha dhe zhvillime në sfera të ndryshme, në 
veçanti nga përvoja e tyre në luftë me Covid 19”! Bilmezi të bisedojë me dy 
intelektualë! Shaqir Fetai të bisedojë për përvojat në luftimin e Koronavirusit! 
Është tallur ky edepsëz, sepse, as vetë, as këta dy të rinjë nuk janë kompetentë 
për të folur për Koronavirusin. Shaqir Fetai me shkencëtarë të rinj duhet të 
rrëfejë për qëndrimet islame mbi shkencën, në rastin konkret, mbi medicinën, 
dhe jo të futet në oqeanin e shkencave që merren me studimin e viruseve ku 
Shaqir Fetai mund të përfshihet si kryevirusi më i tmerrshëm që i ka ndodhur 
myslimanëve të Maqedonisë. 

 

4. 

Këto ditë në burgun e Idrizovës vdiq i dënuari me burg të përjetshëm, Rexhail 
Qerimi, i akuzur për një rast kontravers i cili kurrë nuk u zbardh. Kjo flet se ai 
ishte i dënuar politik pas një procesi të montuar nga “kruzhoqet” të cilët edhe e 
ngulën Shaqir Fetain në kolltukun e të parit të BFI-së! Së këndejmi, kjo 
plotësisht “e arsyeton” mungesën e Shaqir Fetait në varrimin e të ndjerit, “e 
arsyeton” edhe mospërcjelljen të paktën një ngushëllim formal për familjen e të 
ndjerit. Natyrisht, i takonte që të ngriste lart zërin dhe ta drejtonte gishtin edhe 
kundër strukturave shtetërore që assesi të ngopen me montime e gjykime 
raciste kundër shqiptarëve dhe myslimanëve në Maqedooninë e Veriut. Si të 
ngushëllojë Shaqir Fetai, si ta këndojë te koka e të ndjerit një Fatiha, si ta 
kritikojë pushtetin, i cili ia hëngër kokën Rexhailit! Shaqir Fetai më përpara do 
të pranonte që për këtë rast të prishej me të gjithë myslimanët e Maqedonisë së 
Veriut se sa me pushtetin, me atë mekanizëm që e instaloi në krye të BFI-së. 
Po bashkëveprimtarët e tij – përfshirë këtu edhe Myftininë e Kumanovës – edhe 
këta janë palë me Shaqir Fetain në mosshprehje të respektit kombëtar e fetar 
ndaj luftëtarëve që ua sollën barazinë dhe lirië edhe tipave si Shaqir Fetai? Ja 
si e sjell i Madhi Zot! “Ra kjo dekë e u pamë”! Ra kjo tragjedi e Shaqir Fetai doli 
transparent se është vegël e shtetit dhe se nuk flet pa e hapur gojën pushteti 
që nuk mbanë llogari për luftëtarët e lirisë dhe të barazisë! Akti i tyre e ka 



shqetësuar Shaqir Fetain, e ka nervozuar, e ka irituar deri në çmendi. Prandaj 
dhe nuk i respekton, sepse ia kanë prishur rehatinë pushtetit të tij që gjithnjë 
ka pasur probleme me shqiptarët dhe me myslimanët e vendit. 

5. 

Shaqir Fetai “di të bëjë edhe politikë”! Meqë e fëlliqi fare punën me moprezencë 
në varrim dhe me mosngushëllim të familjes së Rexhailit, ai ngutet dhe e 
përcjell një telegramngushëllim tjetër: “Rafi Halili kaloi në botën tjetër”! Po ku e 
di Shaqir fuksi se kush është Rafi Halili! Kur ka dëgjuar për këtë personalitet të 
pashembullt kombëtar? Kurrë! Kur ka dëgjuar Shaqir Fetai për këtë legjendë 
kombëtare përveçse nga oficerët e tij të UDB-së që mund t’ia kenë dhënë 
ndonjë detyrë që të shpurisë ndonjë informacion rreth tij! Shaqir Fetai e përdor 
këtë tragjedi familjare për ta neutralizuar iritimin familjar, mllefin e ushtarëve 
të UÇK-së, urrejtjen e myslimanëve të Kumanovës për frikën që demonstroi 
duke e injoruar këtë dhembje e këtë trishtim! Ndoshta edhe ka pasur ndonjë 
selam që mos të duket atypari, pasi që së bashku me kryekomandantin e 
branitellave, Stojançe Angellovin, e patën dënuar publikisht brohoritjen e 
shqiptarëve nacionalistë “UÇK-UÇK, UÇK-UÇK” si dhe “Shqipëria Etnike”! 
Shaqir Fetai është për një shoqëri qytetare, ku nuk ka as komb e as vlera 
kombëtare, as trima e as heronj kombëtar. Së këndejmi, a nuk ju duket si 
tepër cinike ngushëllimi i familjes së Rafi Halilit nga Shaqir Fetai, nga ky fuks i 
përjetshëm?!/29.01.2022 
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Çka ka folur Shaqir Fetai?! Ai sa herë të flasë e kontaminon habitatin ku 
flet! Është i “padëgjueshëm-tinzak”, sepse është rrencak, është hipokrit 
dhe kur flet dëshmon analfabetizmin e vet prej “teologu” të UDB-së 

 

Shaqir Fetai e ka zbritur axhendën e Bashkësisë Fetare Islame në nivel të 
kapaciteteve të “bashkësisë fetare” të veten. Pra, plani zhvillimor i tij është pa 
axhendë: kush të vdesë aty do të jemi, kush lind apo bëhet synet, aty do të 
jemi, kush fejohet apo martohet, aty jemi, kush të dëshirojë të pijë kafe e çaj 
këtu jemi, kush mëson të lexojë Kuran do të jemi aty për t’ua bërë duanë e 
hatmes. Kaq! Më tepër asnjë hap tutje në demonstrimin e kompetencave 
unikate për ta interpretuar islamin në këtë vend, në demonstrimin e rolit 
shumë të fuqishëm që duhet ta ketë BFI në jetën shoqërore dhe, në shpalimin e 
të gjitha problemeve që BFI-së i vijnë nga politikat ditore të pushteteve 
maqedonase! Nuk e ka as potencialin e zhvillimit institucional të jetës fetare, 
sepse, është i kapur si nga politika ashtu edhe nga qarqet e ndryshme 
ekstremiste. Është vetëm çështje e kohës kur do t’ia tregojnë vendin ku e ka 
(në ndonjë cep të ahurit)! Sado që ka afinitete servilizmi, sado që ka lidhje të 
ngushta me shërbimet intelegjente, sado që ka afërsi me partitë në pushtet, 
nuk mund të jetë as më i zgjuar, as më me ndikim dhe as më i suksesshëm se 
sa ish-reisi i tij, të cilin, e spostuan që të tria faktorët të cilët e instaluan Shaqir 
Fetain në krye të BFI-së. Shaqir Fetai, është, thjesht, kavall, apo rryp tupani, 
në krahasim me ish-reisul ulemanë, ndaj të cilit të gjithë faktorët me relevancë 
akoma kanë respekt dhe vlerësim, konsiderata këto që Shaqir Fetai as në 
ëndërr nuk mund t’i shohë! Kontributi i Sulejman ef. Rexhepit, në daç në jetën 
fetare islame, në daç në jetën shoqëroro-politike, në daç në botën akademike, 
në daç në rrafshin kombëtar, është i paarritshëm dhe gjithnjë ka rezoltuar me 
suksese që kanë lënë gjurmë në historinë e BFI-së! Po Shaqir Fetai – edhe 100 
vite me i dhënë Zoti ymër nuk do të mund ta gëzojë respektin, dashurinë dhe 
afërsinë me asnjë mysliman e subjekt shoqëror-politik në vend dhe më gjërë! 
Prandaj, Shaqir Fetai ka nevojë për t’i “prishur” ato vlerësime të realta që janë 
për të, se është i parespektueshëm, se në çdo moment rrezikohet karriera e tij, 
ndaj dhe i merr me vete në eskursione private të gjithë përfaqësuesit e organeve 
dhe institucioneve të BFI-së! Nuk ua ka besën, ndërsa turlifarë udbashi e 
turlifarë rusi proputin ua dërgon edhe faktorëve me relevancë të fortë 
shtetërore e partiake që e instaluan tradhëtisht në krye të BFI-së. 

 

XXVII



1. 

E keni parë se si ngulet nga gabimi në gabim Shaqir Fetai sa herë që përpiqet 
të tregohet “mendimtar” duke përdorur fjalë “të fuqishme” vend e pa vend! 
Shkon për ngushëllime te familja e të ndjerit Rexhail Qerimit, ndërsa e injoron 
varrimin e tij si dhe nuk shpreh kurrfarë dhembje publike për këtë viktimë të 
politikave antishqiptare e anti-UÇK që manifestohen në këtë vend. Vërtet, pse 
nuk ishte në varrim të atdhetarit Rexhail Qerimi në të cilën morën pjesë mijëra 
shqiptarë e myslimanë të vendit dhe jo vetëm? U frikësua? I çoi dikush ndonjë 
selam? Ndryshe, Shaqir Fetai është i njohur si merakli i përfitimit nga masa 
popullore, apo kësaj radhe pati frikë të manipulojë, sepse, një Zot e di, në 
mesin e asaj turme “të çartur” mund të ketë qenë ndonjë të cilin Shaqir Fetai e 
ka marrr më qafë duke e spiunuar! Apo, është shumë i ndërgjegjshëm që, në 
varrim të atdhetarëve ai nuk ka se çfarë kërkon, sepse mund t’i tëkërlitet shalli 
e të bëhet rezil! Pasi ia çelë udhën patarica e tij, ky de që i thotë vetes “myfti” i 
Kumanovës, vendos të shkojë në familjen e të ndjerit me qëllim që t’i 
ngushëllojë me shprehjen: “Mehrumit Zoti ia faltë Xhenetin e amshueshëm”!!! 
“Xhenet i amshueshëm”? Pse a paska edhe jo të amshueshëm a! Këtë idiotizëm 
mund ta shprehë vetëm Shaqir Fetai, i cili vuan për të përdorur fjalë të mëdha, 
pavarësisht nëse janë me vend apo jo! Pisi shkon në ngushëllim dhe, aty bën 
poza me familjarët e të ndjerit duke shprehur gëzim për faktin që ia pranuan 
ngushëllimet! Del në foto me krejt gëzimin e pistë që e ka në shpirt! 

 

2. 

Në një urim të vetin me rastin e hyrjes në tre Muajt e Mëdhenj, Shaqir Fetai 
përfundon: “Paçim bekimin e Allahut”! I devotshmi, i pastërti në shpirt, i 
përkushtuari, i binduri se është jashtëzakonisht besnik ndaj Zotit të 
Gjithëdishëm, gjithmonë uron: “Qofshi të bekuar nga Zoti”, apo, “Paçi bekimin 
e Zotit”, pa e përfshirë edhe veten! Shaqir Fetai me këtë lutje e me këtë uratë 
mendon se do të mund t’ia hedhë edhe Zotit dhe, “kude svi turci tamo i goll 
Hasan”, duke shpresuar se nën bekimin e Zotit për të gjithë, mund të 
përfshihet edhe vetë. Pra, ai shpreson se Zoti do t’ia falë tërë atë krim të 
poshtër që ia bëri Institucionit, ish-babait të vet shpirtëror dhe myslimanëve të 
vendit! Mendon Shaqir Fetai se Zoti do ta mëshirojë (ndonëse asnjëherë ky 
mahluk nuk shpehu pendesë publike në emër të Zotit) duke ia falur tradhëtinë, 
spiunimin, krimin, vjedhjet, komplotin, degradimin e BFI-së në “bashkësi 
fetare” personal, zhvatjen e Vakëfit…? Në asnjë mënyrë! Prandaj Shaqir Fetai 
është “unikat”, tek, nuk ka si ai, nuk ka pasues, nuk ka përkrahës të sinqertë, 
por ka vetëm servilë, të shantazhuar dhe ata që kërcënohen prej tij se mund të 
flasë për kualitetet e tyre prej bashkëpunëtorëve të shërbimeve intelegjente! 
Dhe, pastaj, një person si ky i ulët të presë edhe për vete “Bekimin e Zotit”! 
Tybestigfa! 



3. 

Redaksia e portalit “Kombëtare.com” ka drejtuar sot pyetje deri te Meshihati i 
Bashkësisë Islame të Kroacisë për qëllimin e vizitës së kryetarit Aziz ef. 
Hasanoviq i cili sot qëndroi në bashkësinë fetare të Shaqir Fetait. Nga atje, 
thjesht, morëm këtë përgjigje: “iu përgjigj disa ftesave rresht që ia ka drejtuar 
kryetari i BFI në RMV Shaqir ef. Fetai! Me sa dimë ne, efendi Fetai ia ka 
mundësuar edhe një takim me Kryetarin e Parlamentit të Maqedonsë. 
Natyrisht, secili lider fetar do të kishte dëshirë që të pritet edhe nga drejtues të 
lartë të shtetit ku qëndron për vizitë private”! Do me thënë, nuk ka kurrfarë 
axhende, do me thënë, nuk ka kurrfarë projekti, do me thënë, thjesht, kjo vizitë 
është sa për t’ia plotësuar deshirën patologjike Shaqir Fetait. Shaqir Fetai thotë 
se z. Xhaferi na priti me “nderime të larta shtetërore”! Deri në këtë shkallë ka 
shkuar prishunia e tij! Ai po e vuan izolimin e tërësishëm, po e vuan vetminë si 
pasojë e injorimit që shprehet ndaj një fuksi, po ndjenë nevojë për t’u 
përmbushur me vizita që ua bënë meraklive të çajit të rusit. Me efendiun në 
fjalë paska biseduar për të këmbyer përvoja në interpretim të islamit! E çfarë 
islami po u interpretuaka në Kroaci që po na u dashka kjo përvojë të 
implementohet edhe në Maqedoninë e Veriut?! Kundërmuese është kjo vizitë, 
së shpejti do t’i dalë edhe tymi! 

 

4. 

Shaqir Fetai bashkë me krerët e tjerë të bashkësive fetare në vend (nuk u 
kuptua kush është “bashkësia ebreite”!!! Cili bilmez i Shaqir Fetait e ka 
emërtuar kështu Bashkësinë Hebraike në RMV?!) paskan realizuar një takim 
me Kryeministrin e sapo zgjedhur të RMV-së, z. Dimitar Kovaçevski! Dhe, nuk 
paska pasur kurrfarë pune tjetër kryeministri, përpos që ta njohtojë sidomos 
Shaqir Fetain (!) me rrjedhat politike në vend, siç thotë derdimeni! Ky i shkretë, 
për t’i qëndruar nën bole pushtetit, nuk paska harruar që t’ua urojë mbetjen 
në të njëjtin post të qeverisë së re, z. Grubit dhe z. Spasovskit! Po këta ministra 
të ri shqiptarë a nuk bën t’i urojë Shaqir Fetai, a! Jo se pastaj ia … “faktorët” 
politiko-policor që e instaluan si dordolec në krye të BFI-së. Tutje, Shaqir Fetai 
foli me isharete e me mimikëri dhe tha se paska hapur edhe “çështjet e 
pazgjidhura si Xhamia e Prilepit, e Llazhecit, akreditimi i Medresesë”! Por, 
Shaqir Fetai vetëmse i paska hapur çështjet, ndërsa nuk tregon se çka u tha 
pushtetarëve dhe çka i thanë ata këtij! Rrenë Shaqir Fetai, sepse as që i ka 
hapur këto çështje dhe, as që do t’ia zgjidhin ndonjëherë këto çështje me këtë 
servilizëm që demonstron karshi pushtetarëve të cilët, as që kanë dëgjuar 
ndonjëherë për këto probleme! 

 



5. 
Shaqir Fetai herë pas here është aktiv edhe në fb-un e vet privat! Edhe aty del 
po aq i pacipë dhe i poshtër siç është edhe në publik! Kah fundi i muajit janar 
ka qëndruar në shtëpinë e një imami të Gostivarit “për t’i shprehu urimet e 
lindjes së vajzës së filan imamit dhe të babait të tij”!!! Tani, e kujt është ajo 
vajzë, e imamit apo e babait të tij, apo e të dyve! Duhet të prononcohet 
publikisht Shaqir Fetai, ndryshe, ua ka borxh moralin kësaj familje të 
ndershme! Kemi thënë, sa herë që folë Shaqir Fetai, ai hedh fjalë goje si lopa 
bajgën! 

 

6. 

Krerët fetar qenkan takuar edhe me Ministrin e ri të shëndetësisë, z. Bekim 
Sali, të cilin nuk e ka uruar siç e ka uruar një ditë më parë Grubin e 
Spasovskin! Qenka përbetuar se bashkësia fetare e tij me rigorizitet i zbaton 
rekomandimet që “ia jep OBSH”-ja Shaqir Fetait. Gjithashtu, krejt ky takim 
qenka realizuar që edhe një herë, duke u betuar në tokë e në qiell, t’i dëshmojë 
ministrit se e ka marrur vaksinën e tretë. Po kujt i ha b… se sa vaksina ka 
marrur Shaqir Fetai. Çka ka më shumë ky se edhe nja 170 mij të tjerë që kanë 
marrur vaksinën e tretë e për të cilët askush nuk ka dëgjuar asgjë. Rrenë 
Shaqir Fetai kur thotë se i zbaton rekomandimet. Rrenë edhe në fotografi ku 
shihet me maskë. Para pushtetit Shaqir Fetai del me maskë, ndërsa para 
mysafirëve, apo gjatë mbledhjeve që i mban me nga 30-40 persona, asnjëri nuk 
mbanë maskë! Është hipokrit Shaqir Fetai, pa dyshim!/03.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVIII 

 

Çka foli, përveçse u dëshmua edhe një herë, madje edhe më fuqishëm se, 
Shaqir Fetai me cinizmin e vet satanik është një prej sadistëve më të 
tmerrshëm i cili krimin e vet moral ka qejf ta ushtrojë mbi kurriz të 
tjetrit, mundësisht të jetë “mik” i tij. Sepse vetëm te miqtë e vet mund ta 
shesë perfiditetin e vet të djallëzuar, ves këtë që e ka shumë për shpirti 
 

 

1. 

 
Nëpër myftinitë e “rijasetit” të “bashkësisë fetare” të Shaqir Fetait janë në 
përfundim e sipër zgjedhjet e anëtarëve të myftinisë. Janë mbajtur zgjedhjet e 
janë zgjedhur anëtarë të rinjë. Në asnjë procest të tillë nuk ka qenë praktikë që 
të përzihet reisi! Është punë e brendshme e secilës myftini. Por, ja që Shaqir 
Fetai, për të krijuar dhe për të ndjellur pakënaqësi te myftinitë e vendit, nuk e 
lë pa ndërhyrë! Mbase edhe i ka thënë dikush se, dikujt aty brenda, nja dy-tre 
anëtarëve të rinjë u duhet “vendimi nga reisi” sepse këtë ua kërkon 
punëdhënësi i tyre që të ketë motiv për t’ju derdhur dollarë sa ta kanë qejfin! 
Apo, i ka rënë vonë në mend se, ekziston një “strategji” që mund ta përdorë 
Shaqir Fetai për të qenë pak aktual: t’ua dorëzojë vendimet anëtarëve të 
posazgjedhur nëpër të gjitha myftinitë e ta shohim një “spektakël” përplot 
cinizëm alla-shaqirçe! E filloi me Myftininë e Shkupit dhe, mbase do ta 
vazhdojë te të tjerat pasi ka përfunduar procesi zgjedhor. Ose, këtu do ta 
përfundojë sa për të futur spica ndër myftinitë e tjera, të cilave u tregon se 
kush është me peshë e me rëndësi dhe se të gjitha të tjerat janë “myftini 
periferike”! 
Po ku ka parë e ku ka dëgjuar Shaqir Fetai se ai duhet t’u ndajë vendime 
anëtarëve të myftinive! Çka përzihet ky farë abdalli në punë që nuk i takojnë e 
nuk janë për të?! Si guxon ta ngrisë në “institucion” një punë që është 
voluntere! 
A i ka hije Shaqir Fetait, njeriut më kontravers, njeriut që i ka shkelur të gjitha 
nenet e Kushtetutës së BFI-së, njeriut i cili ka ardhur jo me propozim të 
organeve por me instalacion nga qarqet e dyshimta antiislame e antishqiptare, 
pra, a i ka hije Shaqir Fetait që ta “institucionalizojë” një proces ndërkohë që 
vetë është anti-institucioni i vetëm në historikun e Institucionit të BFI-së 
tashmë të shndërruar në qendër agjenture të shërbimeve të ndryshme 
antiislame e antikombëtare! 
A i ka nderuar me këtë gjest Shaqir Fetai apo i ka çnderuar anëtarët e rinj! A 
kanë pasur dëshirë ata që të përballen me një antinjeri në një situatë madje 
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edhe të “nderohen” me vërtetime prej tij! Shtatëdhjetë për qind prej anëtarëve 
të rinjë janë ndjerë në siklet, nuk do të kishin kurrë dëshirë që të rrinë një 
sekond në një hapësirë me “ORAO”-n e Stanko Dragoviqit, me një alet të 
shërbimeve të huaja intelegjente. Për më të madhin kijamet nuk do të pranonin 
që të token me Shaqir Fetain por, ja që edadukata e tyre, nuk i ka lejuar që t’ia 
tëkërlisin shallin nga koka e kalbur! 
Shaqir Fetai, para anëtarëve të rinj foli e tha: “Sot keni marrë përsipër që të 
çoni përpara një amanet nga paraardhësit tanë që ta përçoni islamin tek 
breznitë e rinj” ! Manipulator i pacipë bre! Krejt abdall! Shikoni se me çfarë i 
ngarkon anëtarët e Myftinisë! Do me thënë, ju shisni hoxhallëk, përhapne 
islamin, mos t’ju interesojë ruajtja e vakëfit, mos t’ju interesojnë fitri, as zeqati, 
as kurbanët e lëkurat e kurbanëve; mos t’ju interesojë se kush zgjidhet imam 
në territorin përkatës, as mos të dini asgjë se si shpenzohen të mirat materiale, 
si degradojnë të mirat shpirtërtërore, asgjë; ju vetëm duhet ta përçoni islamin 
te brezrat e ri”! A nuk është isharet ky i Shaqir Fetait se kanë vendosur me 
Myftiiun e Shkupit që të bëjnë hara-kiri në këtë Myftini dhe se organi i saj nuk 
ka të drejtë të flasë, të ankohet, të kritikojë por vetëm ta “përçojë islamin” te 
gjeneratat e reja! Sjellje tipike prej skuthi! 

 
Pastaj, Shaqir Fetai, si haxhuze plakë që e ka harruar të kaluarën e vet 
imorale, thotë: “Bëni vepra të mira sepse veprën tuaj do ta sheh Allahu 
Fuqiplotë, i dërguari i Tij dhe besimtarët.”! Pse a për vepra të mira qenkan 
zgjedhur këta anëtarë të Myftinisë, apo për ta përcjellë punën e saj, për të 
kërkuar raporte narrative e financiare prej saj, për t’ia tërhequr vërejjtjen, për 
ta parandaluar në ndonjë hap antiislam, në shitje të ndonjë vakëfi, në 
degradim të krejt vakëfit… Këta anëtarë nuk janë aty në mekteb, para 
mualimit, por janë me një detyrë shumë fisnike! Për ta mbajtur në binare 
Myftininë dhe për të lënë gjurmë të hajrit në këtë Myftini përgjatë mandatit të 
tyre katërvjeçare! Dhe, kush po na thotë se Allahu i sheh veprat tona? Shaqir 
Fetai!!! Po a i sheh Allahu i Gjithëdishëm veprat e Shaqir Fetait! Çka mendon ai 
për tradhëtinë, për vrasjen morale, për eliminimin nga “jeta” të babait 
shpirtëror të vetin, duke e përplasur për dysheme dhe duke ia zënë karrigen e 
pamerituar sot e përjetë! A mendon Shaqir Fetai se Allahu nuk ia ka parë 
mynafikllëkun, hipokrizinë, vjedhjen, tradhëtinë, intrigat, një vistër veprimesh 
imorale që i ka ndërmarrur sidomos dy-tri vitet e fundit! Ja pse Shaqir Fetai 
është shumë i poshtër, shumë i ligë dhe shumë i rrezikshëm. Sepse, ai 
sinqerisht mendon se mund t’ia hedhë edhe Zotit, siç ua ka hedhur “shokëve” 
të tij! (Mbani mend: Shaqir Fetai nuk ka shokë, ai kërkon të ketë vetëm 
bashkëveprimtarë kah për krah me “ushtrinë e djallit”) 

 

2. 



Shaqir Fetai e ka edhe cilësinë e tinëzakut! Sy më sy nuk ka b… që të përballet 
dhe t’i thotë të gjitha ato që i mendon për një person por, ia keqpërdor gjestin 
apo veprimin dhe nga distanca e bën hor! A është sjellje njerëzore, a është gjest 
normal, a është shprehje humane që të shkruajë në fb-un e vet se, Myftiu i 
Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi ia paska organizuar një takim 
ngushëllimi! Demeke, ia ka pastruar rrugën, ia ka hapur shtegun duke ia 
hequr therrat, ia ka shtruar tapetin e kuq, ia ka mbledhur njerëzit, ia ka 
renditur një nga një…! Ja se çfarë pisi është Shaqir Fetai, i cili paska shkuar 
në një familje për të ndarë ngushëllime!!! Shaqir Fetai foli: “ndamë ngushllimet 
tona”! Si more i ndamë! Ngushëllimet a qenkan pronë personale të Shaqir 
Fetait, a! O abdall, ngushëllimi është ndjenjë dhembshurie që shprehet! Pra, 
nuk ndahet por shprehet! Dhe, ky farë duduku, për ta “ndarë” këtë ngushëllim 
paska pasur nevojë për një “pritje të sinqertë”! Shaqir Fetai sërish foli: “Patëm 
një pritje të sinqertë…”! Me këtë Shaqir Fetai dëshmon se paska pasur edhe 
pritje jo të sinqerta! E paskan pritur formalisht, pa kurrfarë dëshire! Ose, 
Shaqir Fetai në palcë e ka frikën, ai është shumë i vetëdishëm se mund të hasë 
në ndonjë familje që i ka djegur, që mund t’ua ketë marrur më qafë ndonjë 
djalë, ndonjë baba, ndonjë anëtarë të familjes ndaj dhe, sa herë që pritet thotë: 
“hasëm në një pritje të sinqertë”, apo “madhështore”, apo “të ngrohtë e 
vëllazërore” etj. Ose, edhe pse në Tetovë, përkundër përpjekjeve për t’i ndjellë 
tetovarët kundër një (ANTI-gostivarlie) “unë pata një pritje të sinqertë”! Shaqir 
Fetai e keqpërdorë dhembjen, Shaqir Fetai e keqpërdorë trishtimin, Shaqir 
Fetai e keqpërdorë vdekjen dhe gëzimin, sëmundjen mendore e shpirtërore, 
Shaqir Fetai keqpërdorë gjithçka, vetëm e vetëm që ta ngrisë një intrigë, të 
arrijë që në fytyrë ta ngrijë një buzëqeshje djallëzore. Shaqir Fetai e përmbyllë 
këtë “dhuratë” ngushëllimi (sepse ai i ndanë ato, ai mendon se në raste 
ngushëllimi është në rolin e babadimrit që duhet të ndajë “dhurata”): 
“Falënderojmë organizimin e kësaj ndeje nga ana e Muftinisë së Tetovës në krye 
me Muftiun Prof Qani ef Nesimit dhe kolegëve të tuj”! Tani, Shaqir Fetai a ishte 
në ndonjë ndejë apo ishte në një vaki ku nuk ka nevojë për kurrfarë organizimi! 
Pse ka nevojë Shaqir Fetai që atij t’i organizohen ndejat dhe, këto organizime të 
jenë të nivelit të lartë, mundësisht t’ia organizojë Profesor Dr. Qani ef. Nesimi! 
A nuk ju duket cinizëm prej një të poshtri?! A nuk ju duket sjellje hipokrite 
prej një të djallëzuari?! A nuk ju duket një “kënaqësi” prej oficeri udbash! I 
poshtër është, pa dyshim që është tepër jonjerëzor, Shaqir Fetai!/10.02.2022 
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Shaqir Fetai paska shkuar në Egjipt dhe atje paska pallamudë diç për 
“Bamirësinë si fuqi dhe jo si dobësi”! Këtë konstatim mund ta japë vetëm 
injoranti Shaqir Fetai; vetëm ky farë komplotisti i shërbimeve sekrete 
mund të konstatojë se bamirësia qenka fuqi e jo dobësi! Cili mahluk në 
botë paska pas menduar se bamirësia është dobësi?! Dëgjojeni snobin, 
Shaqir Fetain – bamirësia “nuk është dobësi por fuqi” 

 

Shaqir Fetai në Egjipt! Për herë të parë dikush ia tërhoqi vërejtjen që mos të 
shkojë me tërë “rijasetin” e tij në udhëtim “zyrtar”, sepse ky lloj udhëtimi nuk 
është piknik por aktivitet që i përket të parit! Në Egjipt paska udhëtuar me atë 
që nuk e do fare, që e urren për shkak të xhelozisë profesionale (spiunët 
tmerrësisht urrehen në mes vete!), por që në botën arabe e merr me vete sepse i 
duhet një përkthyes! Shaqir Fetai është i vetmi “reis” në botë që nuk e di 
arabishten! 
Në fillim lajmi që Shaqir Fetai do të shkojë në Egjipt, pastaj lajmi tjetër se 
Shaqir Fetai mbërriti në Egjipt dhe lajmi pasues Shaqir Fetai u kthye nga 
Egjipti! Publicitet hipokrit që i kryhet atij që i duhet një imazh pozitiv dhe 
imponues në masë e cila e urren tmerësisht! Kjo përpjekje imponuese e shton 
neverinë edhe më shumë te masa; masa e heton sakaq “propagandën” naive të 
atij që është shumë i vetëdishëm se urrehet nga kombi e nga feja! Dhe, për më 
keq, gjatë këtyre “propagandave perfide” ka edhe lëshime e gabime nga më të 
budallakaftat! 

 

1. 

Shaqir Fetai në Kajro, me ratin e mbajtjes së Konferencës së përgjithshme të 
Këshillit të Lartë për Çështje Fetare Islame, qenka takuar me Ministrin për 
Çështje Fetare Islame të Egjiptit me të cilin “paskan bërë një vizitë te kompleksi 
i Kalasë të Muhamed Ali Pashës”! 
Kjo Konferencë e rregullt mbahet nën patronazhin e kësaj Ministrie ndaj dhe, 
është e pashmangshme në protokoll që mysafirët të priten nga ky Ministër, 
sepse janë mysafir të tij. Pra, jo vetëm Shaqir Fetai, por me këtë Ministër janë 
takuar të gjithë të pranishmit edhe atë jo më gjatë se 15 minuta! Nuk ka 
shansë absolute, nuk mund të ndodhë gjallë në botë që, Shaqir Fetai dhe 
Ministri për Çështje Fetare të dalin dhe të shëtisin, t’i bëjnë një vizitë Kalasë. 
Në protokoll mbase është paraparë që të gjithë të ftuarit, të shoqëruar nga 
Ministri në fjalë, të bëjnë një vizitë të përbashkët në Kalanë e Muhamed Ali 
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Pashës! Shaqir Fetai, në stilin e një udbashi cinik, ia do b… shumë fort që 
gjithnjë të fusë huti në opinion duke hedhur një gënjeshtër me mëlmesa perfide 
vetëm e vetëm që të tregojë diçka me një “të vërtetë” dykuptimore! Ky ishte stili 
i dikurshëm i UDB-së serbe! 
Para kësaj vizite Shaqir Fetai ofron një informacion tamam si dikur nëpër 
kanalizime të UDB-së, duke informuar se si e falën xhumanë, ku e falën 
xhumanë, kush ua fali xhumanë! A bëhet lajm falja e xhumasë amani ju qoftë! 
Dhe, “Pastaj nën udhëheqjen e Ministrit, Reisul Ulemaja vizitoi Kalanë e 
Muhammed Ali Pashës”! Shumë e poshtër, shumë e ulët! Të përjashtoshë 
personalitete fetare nga e gjithë bota dhe, ta personalizoshë Ministrin për 
Çështje Fetare në këtë vizitë, vërtet që është e poshtër, naive dhe shumë 
perfide! 
Dhe, paramendoni, “Gjatë këtij takimi, Reisul Ulemaja u njoftua me mënyrën 
dhe praktikat të cilat i aplikon Qeveria e Egjiptit në menaxhimin dhe me 
organizimin e jetës fetare në vend. Poashtu edhe Reisul Ulemaja pati 
mundësinë që ta njoftojë Ministrin për Çështje Fetare të Egjiptit me 
funksionimin e Bashkësisë Fetare Islame në RMV”! Do me thënë, Ministri 
egjiptas qenka ndalur në një qoshe të Kalasë me Shaqir Fetain dhe i paska 
raportuar për menaxhimin dhe praktikat në organizimin e jets fetare në Egjipt! 
Po ashtu, shpejt e shpejt (që mos të hidhërohen të tjerët!) edhe Shaqir Fetai e 
paska informuar për organizimin e jetës fetare islame në Maqedoni! Nëse “ka 
informuar” Shaqir Fetai, pa dyshim që ka rrejtur, e ka zhonglirë Ministrin në 
fjalë, sepse vetëm organizim të jetës fetare islame nuk ka në Maqedoninë e 
Veriut, vetëm BFI nuk ka në këtë shtet! Po, ka një “bashkësi fetare” (që nuk 
është islame) e Shaqir Fetait, porse, askujt në botën turko-arabe nuk i ha b… 
për “bashkësinë fetare” të Shaqir Fetait! 
Kulmi i ironisë dhe i cinizmit të pistë të Shaqir Fetait është “fjalia”: “Ata (Shaqir 
Fetai dhe Ministri egjiptas) këmbyen eksperienca të përbashkëta dhe ndruan 
mendime rreth çështjeve të ndryshme fetare”! Shaqir Fetai shumëfish më tepër 
ka eksperiencë në spiunim se sa në çështje fetare. Pikë! 

 

2. 

Në Kajro këto ditë qenka organizuar Konferenca e rregullt me temë “Kontrata e 
qytetarisë dhe ndikimi i saj në realizimin e Paqes në shoqëri dhe në Botë”! 
Egjipti i Universitetit më të vjetër në botë “El Az’har”, ndër vendet me ulema më 
të fuqishme në botë, me inelektualë të kalibrit botëror, të organizojë një 
Konferencë me një titull të tillë?! Nëse titulli është i vërtetë, atëherë kemi të 
bëjmë me një Egjipt totalisht analfabet, por, pa dyshim, e vërteta është se në 
Egjipt kanë prezantuar dy dibiduza e dy analfabetë të llojit të vet që titullin na 
e shqipërojnë në këtë formë pa kuptim e pa përmbajte! Mbase është edhe 
misioni i tyre për ta devalvuar klasën intelegjente të Egjiptit duke ua mveshur 
organizimin e një teme alogjike! 



 

3. 

Shaqir Fetai dhe piuni i tij paskan realizuar edhe një takim me studentët 
shqiptar të Ez’herit! Një takim i formatit që nuk mund të dalë përtej kornizave 
të kodoshllëkut! Shaqir Fetai, ndonëse “i çmuaka” studentët e këtij Univeriteti, 
megjithatë, nuk lë pa u tallur me ta dhe pa i gënjyer! Ai u thotë se këta 
studentë janë në fokusin e “bashkësisë fetare” të tij, ashtu siç shpreh 
përkujdesje “për të gjithë stuentët e tjerë në vend ashtu edhe nëpër botë”! Nëse 
Shaqir Fetai e di numrin e studentëve shqiptarë që studiojnë nëpër botën 
turko-arabe, nëpër qendra të ndryshme islame e shkencore, nëse di se në cilët 
shtete turko-arabe studiojnë studentë shqiptarë, atëherë, ia vlenë që t’i thuhet 
një “bravo”, por, nëse nuk i di atëhërë duhet të kamxhikoset si gomari që nuk 
ia arrinë t’i lëvizë këmbët nëpër baltë! 
Pastaj Shaqir Fetai kërkon nga studentët shqiptarë që të gjurmojnë në arkiv të 
Universitetit dhe të merren informacione për të gjithë studentët shqiptarë që 
kanë mbaruar në këtë Universiet dhe, për këtë qëllim, paska formuar edhe 
“komision” të veçantë, me emra e mbiemra studentësh, ndonëse kjo çështje 
mund t’i caktohej ndonjërit prej studentëve si disertacion magjistrature apo 
doktorature! Dhe, vërtet, pse i duhen këto informacione Shaqir Fetait?! Pse i 
duhen BFI-së? Ky hulumtim i ka edhe kostot e veta! A u ofroi përkrahje 
financiare studentëve për ta realizuar këtë temë e cila më tepër zgjon 
kërshërinë e UDB-se serbe se sa të popullatës myslimane në Maqedoninë e 
Veriut. Këtë informacion mund ta ketë secili “shkencëtar” në Maqedoninë e 
Veriut, sepse “Az’haristët” njihen dhe dihen, siç njihen dhe dihen edhe 
manipulantët dhe fallsifikatorët! Nëse i duhet kjo listë Shaqir Fetait “dikush” 
mund t’ia dorëzojë rrum për gjysëm ore! Natyrisht, kjo nuk i duhet Shaqir 
Fetait, por ai e përdor këtë truk sa për të thënë, zha-zha, çfarë projekti kemi 
inicuar në Kajro që na qenka Kryeqyteti i Egjiptit (phuuu, si nuk e paskemi 
ditur bre!!!) I duhet për vetëlavdërim, sepse është fare koshient se punët i ka 
m…, i ka helaç, berbat dhe, me këto elementë fiziologjikë nuk mund të 
mbulohet pislliku edhe më i madh që u shkaktua me rastin e tradhëtisë, 
komplotit dhe puçit të Shaqir Fetait që, i ndihmuar nga elementët antiislam e 
antikombëtar, i ndërmori kundër BFI në RMV! 
Gëzim i papërshkrueshëm i Shaqir Fetait paska shpërthyer në çastin kur 
studentët i paskan premtuar se do të vijnë në mënyrë të organizuar për ta 
vizituar dhe për t’ia bërë për hajër “reisllëkun” dhe për t’i dëshiruar shëndet 
suksese si deri më sot!!! 

 

4. 

Para qindra liderëve fetar Shaqir Fetai paska prezantuar temën e vet! Ndonëse i 
vetëdishëm se tema e tij nuk korrespondonte askun me temën boshte të 



Konferncës, ndonëse i vetëdishëm se po gënjente, ndonëse i vetëdishëm se nuk 
po e tregonte të vërtetën, ai po belbëzonte në një arabishte të tij qesharake, më 
plotë gabime në lexim, të përkthyer për hakaret nga shqipja e Shaqir Fetait në 
arabishten e bashkëveprimtarit të tij, Ismet Ademi! Shaqir Fetai kishte 
zgjedhur një temë me titull “Bamirësia – Fuqi e jo Dobësi”. Natyrisht, ndër 
mendimtarët e ndryshëm nga bota në këtë Konferencë, ky titull shkaktoi një të 
qeshur të pandalshme! Për herë të parë po informoheshin se “bamirësia qenka 
fuqi e jo dobësi”! A nuk tallet Shaqir Fetai me parimet e bamirësisë, me 
mësimet islame mbi bamirësinë, me vetë esencën e bamirësisë, apo, ky është 
kapaciteti “intelektual” i Shaqir Fetait në diskutime dhe debate publike, mijëra 
kilometra larg publikut vendor, i cili ia di edhe frymëmarrrjen dhe zorrët në 
bark! Shaqir Fetai na e paska zbuluar se bamirësia qenka fuqi e jo dobësi! Por, 
ja që bamirësia e ka bërë shumë të dobët Shaqir Fetain, edhe më të dobët se sa 
vetëmse në cilësi të kodoshit! Si flet Shaqir Fetai për bamirësi i cili tërë jetën e 
vet e ka përplot me vepra të këqia e antiislame, e ka përplot me vuajtje e 
mynxyra që ua ka shkaktuar qindra myslimanëve, e ka përplotë me vjedhje të 
ndihmave humanitare si vepër bamirësie; si nuk i vjen turp të flasë për 
bamirës ndërsa ka vjedhur ose e ka ndihmuar ish-kryetarin e Oraganizatës 
Humanitare “Hilal” (Mustafa Dautin) në vjedhje të qindra pakove dhe të mijëra 
kilogramëve të ndihmave humanitare; si flet për bamirësi Shaqir Fetai kur tërë 
bota e di se ai, bashkë me atë, me të cilin vodhën e vodhën deri në “alivanosje” 
ndihma humanitare, në fund, njëri u instaluasi “reis” e tjetri u kyç në shërbime 
intelegjente me qëllim që mos të përndiqet për anti-humanitet që e ushtroi mbi 
myslimanët e varfër të vendit! Si flet për humanitet Shaqir Fetai kur e tërë bota 
e di se ai pranoi që të tallet me “babain e vet shpirtëror” dhe ta “vrasë për së 
gjalli” duke shpikur lloj-lloj dezinformate për të, me qëllim që ta spostojë nga 
fotelja e të parit dhe t’ia rrëmbej atë pozicion pa kurrfarë merite e me përkrahje 
të elementeve antiislame e antishqiptare?! 
Shaqir Fetai e ka rreptësisht të ndaluar të flasë për bamirësi, ndërkohë që të 
gjitha veprimet i ka antihumane, e ka të daluar sepse me tema të tilla, në fakt 
ai tallet me vetë Zotin! Sepse, mundohet ta gënjejë Atë dhe myslimanët e 
vendit! 
A ju tregoi liderëve botërorë Shaqir Fetai se nga përfundimi i Ramazanit të vitit 
2021 e deri më sot, deri në prag të Ramazanit të vitit 2022, cilin aktivitet 
bamirësie e ka ndërmarur, sa ka bërë aktivitete bamirësie pë myslimanët e 
vendit që janë buzë varfërisë fatale? Cilit të varfër ia dha qoftë dhjetë dinarë 
nga xhepi i vet? Cilit qytetar skajshmërisht të varfër ia ofroi një pako me 
ndihma humanitare? Zero! Dhe ka fytyrë të flasë para liderëve botërorë? 
Problem është hera e parë kur të humbësh fytyrën, pastaj të bëhet rrafsh, për 
më tepër, nëse tallesh dhe i nëpërkëmbë porositë e Zotit Fuqiplotë! 

 

5. 



Shaqir Fetai, në rolin e “kryediplomatit” të qeverisë maqedonase nuk harron që, 
në çdo vend të botës, t’i takojë edhe ambasadorët e vendit! Kësaj radhe “i paska 
takuar” ambasadorët shqiptarë! Shaqir Fetai informon: “Në këtë takim mjaft 
domethënës e vëllazëror Reisul Ulemaja dhe diplomatët shqiptarë kaluan një 
mbrëmje të bukur ku biseduan për shumë çështje, në veçanti për kohën e artë 
të Egjiptit gjatë udhëheqjes së Muhamed Ali Pashës, i cili ka pasur prejardhje 
shqiptare dhe të cilin Historia e njeh si reformator i madh i Egjiptit dhe 
themelues i Egjiptit modern. Njiherit biseduan me kuriozitet për dinastinë 
shqiptare, e cila me dekada udhëhoqi Egjiptin duke lënë gjurma të 
pashlyeshme në zhvillimin e Egjiptit.” Ha torta, shpenzo para të vakëfit e fol për 
hallet e dinastisë shqiptare të Egjiptit. Pi kafe e madhëro Muhamed Ali Pashën! 
Shaqir Fetai në mesin e diplomatëve shqiptar?! Sakaq është kuptuar nga 
diplomatët se Shaqir Fetai nuk është i denjë për dy copa dele e jo për punë më 
të mëdha! Shaqir Fetai manipulon me përmallimin e diplomatëve, manipulon 
me resektin e tyre, me qytetarinë e tyre, manipulon me hallet dhe misionin e 
tyre dhe i nënçmon deri në “badihavxhi që kanë kohë për të folur edhe për 
historinë e dinastisë mbretërore shqiptare në Egjipt. A nuk ju foli diplomatëve 
për kontributin e vet për të ikur çegranasit nga katundi i tyre që dikur kishte 
13 mijë banorë dhe sot ka vetëm 3 mijë! Për t’i ikur kësaj pëgjegjësie historike, 
fol më mirë për Muhamed Ali Pashën! Madje ky na paska qenë preokupim 
parësor edhe për diplomatët shqiptar! 

 

6. 

Shaqir Fetai, gjatë qëndrimit në Kajro, si të gjithë pjesëmarrësit në Konferencën 
e rregullt, paska realizuar edhe një takim kurtoazie “me Shkëlqesinë e tij, 
Ministrin e Vakfit të Mbretërisë së Arabisë Saudite Dr. Abdul – Latif Bin Abdul 
Aziz Al Shejh”. Shaqir Fetai, paramendoni, e informon Ministrin me punën e 
Bashkësisë Fetare Islame të RMV si dhe bashkëpunimin e saj me institucionet 
e ndryshme të Arabisë Saudite në përgjithësi. E paska falënderuar Shkëlqesinë 
e tij për konkluzat e miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të 
Mbretërisë së Arabisë Saudite për bashkëpunimin e mirëfilltë dhe institucional 
me BFI. Pse a nuk i ditka ministri “bashkëpunimet” e intitucioneve arabe me 
“bashkësinë fetare” të Shaqir Fetait?! Ky ministër a është pjesë e Këshilli të 
Ministrave të Mbretërisë së Arabisë Saudite, apo, thjesht, është një qytetar i 
rëndomtë i cili duhet të informohet për punët e këtij Këshilli Ministror?! Hej, 
një Këshill ministror i një Mbretërie që paska miratuar konkluzione për 
bashkëpunim me një institucion fare të pavlerë e të diskutueshëm në derexhe 
në të cilën e ka sjellë Shaqir Fetai? Shaqir Fetai edhe një herë dëshmon se 
është në trans, se ka halle të mëdha, se po e vuan deri në vdekje tradhëtinë, 
komplotin dhe idiotizmat që i ka bërë e që po i bën, prandaj edhe, nuk di se 
çka flet, prandaj edhe pranon me lehtësinë e paimgjinueshme shpirtërore të 
gënjejë e të mos turpërohet fare! 
“Interesimi i Ministrit të Vakfit të Mbretërisë së Arabisë Saudite Dr. Abdul – 



Latif Bin Abdul Aziz Al Shejh ishte që të ketë bashkëpunim të ngushtë me BFI 
dhe këtë e vërtetoi edhe me vendimin se shumë shpejt do ta vizitojë Bashkësinë 
Fetare Islame në RMV ku do bisedohet për bashkëpunimin tonë në të 
ardhmen”, thotë Shaqir Fetai, por nuk tregon se cili është motivi i kësaj vizite, 
cila është filozofia e lidhjve të ngushta në mes të Mbretërisë së Arabisë Saudite 
dhe “bashkësisë fetare” të Shaqir Fetait; ai nuk flet asgjë përt faktin se pse kaq 
shpejt dhe përnjëherë u trashën kaq shumë marëdhëniet në mes të kësaj 
Mbretërie dhe Shaqir Fetait?! 
Ministri do të vikëka për evitimin e ekstremizmit dhe radiklalizmit tonë?! Ku e 
sheh këtë ekstremizëm dhe radikalizëm Shaqir Fetai? Pse a nuk paska forcë që 
ta evitojë vetë dhe, për këtë arsye, paska nevojë për “thirr mikun” për të vënë 
paqe edhe në Maqedoninë e Veriut si gjithkund në botë! 

 

7. 

Meqë ra fjala për takimin e Shaqir Fetait me Ministrin për vakëf, a i tregoi 
Ekselencës së tij se si Shaqir Fetai ka vjedhur nga vakëfi; a i tregoi se si ka 
zhvatur nga vakëfi; a i tregoi se si e dështoi projektin e Bankës Islame për 
Zhvillim për ndërtimin e një qendre tregtare e cila do të ngelej vakëf për BFI-në 
në vlerë prej miliona dollarëve; a i tregoi se si pranon çmime qesharake për 
dëmshpërblim për pronat vakëf që llogariten si interes publik; a i tregoi 
Ministrit të nderuar se si dëmshpërblimet në bona me vlerë i ha e i rruan me 
honxho-bonxhot e vet duke u dhënë rroga, mëditje, dreka e darka, në vend se 
ato të shpenzoheshin për blerje të vakëfit ashtu siç e parasheh parimi i shitjes 
dhe tëhuajësimit eventual të vakëft! Vakëf për vakëf e jo vakëf për rroga të 
Shaqir Fetait! Jo, sepse, menjëherë Ministri arab do ta shpallte të pafe e do t’i 
biente vijë të kuqe. Por, kjo dukuri e përditshme e Shaqir Fetait nuk është 
mickonjë e padukshme, është veprim kriminal që nuk kalon pa u ndëshkuar. 
Drejtësia vonon por nuk harron!/15.02.2022 
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I vetmi qëllim i daljes në terren i Shaqir Fetait është, jo për të zhvilluar 
aktivitete, por, thjesht, për ta ndjerë “pritjen e ngrohtë dhe madhështore” 
që ia organizojnë lakejt, dibiduzat dhe marionetat e tij! “I falënderova për 
pritjen e ngrohtë”, thotë manipuluesi i dalur nga kthinat nëntoksore të 
UDB-së 

 

1. (Shaqir Fetai përligj aktivitetet e pavarur të myftinive) 

Shaqir Fetai, për t’i justifikuar shpenzimet e kota që ia bën arkës së BFI-së 
vetëm sa për të blerë pak “popullaritet”, shkon në Myftininë e Prilepit dhe 
thotë: “sot e konstituam Myftininë e Prilepit”! Pse rrenë Shaqir Fetai? Apo 
dëshiron të mashtrojë se, pa “pempelen” e tij asgjë nuk mund të zyrtarizohet, 
pa gishtin e analfabetizmit të tij asgjë nuk mund të zyrtarizohet! Myftinia e 
Prilepit është konstituar shumë më herët, si të gjitha myftinitë e vendit por, ja 
që Shaqir Fetait ia do b… që të përligjë çdo aktivitet të pavarur të BFI-së dhe, 
pa “vendimet” e tij idiotike asgjë nuk mund të zyrtarizohet dhe as të 
institucionalizohet. Kjo flet për një lloj çmendie putiniane që e ka xhindosur 
Shaqir Fetain nën obsesionin e “disiplinës spiuneske” të UDB-së! 
Shaqir Fetai ka prezantuar në mesin e “xhematit” të Myftinisë së Prilepit dhe 
asgjë nuk i ka raportuar se çka është bërë me pronën e denacionalizuar në 
letra me vlerë, nuk ka kërkuar raport për të ditur se ku u tretën miliona euro 
nga deacionalizimi i vakëfit të kësaj Myftinie! 
Për ta “kamufluar” këtë vjedhje shekullore të kësaj Myftinie, Shaqir Fetai të 
pranishmit mundohet që t’i joshë e t’i “magjepsë” duke ju folur për “procedurën 
e ndërtimit të Xhamisë së Çarshisë”! Shaqir Fetai foli pa pikë morali dhe tha: 

n e ndërtimit të xhamisë së djegur në 
Prilepit “Xhamia e Çarshisë ” – “Çarshi xhami” dhe angazhimin që bënë BFI e 
RMV që ka qenë detyrë dhe brengë e kahmotshme.” 
Po ky xhemat i Prilepit paska nevojë përt t’u njohtuar me procedurat e Shaqir 
Fetait? Po kush është Shaqir Fetai që paskësh hartur procedurë ndërtimi? Pse 
rrenë ky farë debilli! Pse tallet me myslimanët e devotshëm të Prilepit! Ky 
xhemat ka nevojë të dijë saktsisht se kur do të nisë ndërtimi i kësaj Xhamie 

XXX



dhe jo me procedurat e ndërtimit! Po si u bë që kjo “procedurë ndërtimi” të 
bëhet pikërisht tani, pasi Shaqir Fetai u instalua nga pushteti antiislam në 
krye të BFI-së?! Cili ishte aktiviti i Shaqir Fetait për këtë “procedurë”? Pse 
mungoi kjo “procedurë” tash e 21 vite?! Si u bë që pikërisht në “epokën e 
Shaqir Fetait” të hartohen “procedurat” e ndërtimit dhe të nisë ndërtimi i 
Xhamisë? Është jashtëzakonisht sureale tërë kjo “deklaratë” e Shaqir Fetait për 
të qenë e vërtetë! Fundja, Shaqir Fetai edhe është mjeshtër i rrenave edhe nuk 
e ka për turp nëse e lëshonë rrenën si lopa bajgën! 
Qenka ndarë shumë i kënaqur Shaqir Fetai me “pritjen e ngrohtë”, të myftiut si 
dhe me raportin e tij për aktivitetet 2021, për ç’gjë Shaqir Fetai paska 
konstatuar se Myftinia e Prilepit qenka “unike dhe e sigurtë në ardhmërinë e 
saj”! Me çka e konstatoi këtë gjë ky farë mjerani? Me një faqe raport nga më i 
parespektuari në krejt nahinë e Prilepit, Shefket Imerovski, i cili hoxhallarët i 
ka dëbuar nga xhamia me asistencë policore maqedonase? Le ta publikojë 
raportin e këtij farë analfabeti dhe le të shohin të gjithë myslimanët e vendit se 
çfarë dhe sa ka raportuar “myftiu” i Shaqir Fetait! Xhemati i Prilepit janë unikë 
në një fakt “aktivitetet e myftiut të Shaqir Fetait për vitin 2021 janë zero”! Sipas 
tyre, ka marrur pjesë vetëm në disa synetime, në aminin e duasë për 
dhëndurët dhe në disa kurora për të sapofejuarit, prej të cilave aktivitete ka 
shtuar buxhetin e vet familjar! Ia bën hallall këto gjëra Shaqir Fetai, vetëm t’i 
rrijë besnik dhe mos të manipuloht prej të tjerëve e mos t’i vie thika pas shpine 
prej tij dhe sojit të tij! O Shaqir Fetai, çka do të mbjellësh atë do të korrësh. 
Kastravec ke mbjellë kastravec do të korrësh! 

 

2. (A e di Shaqir Fetai se ku është Llazheci?!) 

Me të njëjtën strategji të rrenave Shaqir Fetai ka prezantuar edhe në Myftininë 
e Manastirit! Pasi ka marrur një “dekoracion” nga myftiu efendi Rasimi (myfti 
ky dhe ai i Stambollit, i Kajros, i Ankarasë etj.!!!), Shaqir Fetai ka konstatuar se 
“kjo Muftini vazhdon zhvillimin e saj me hapa të sigurtë dh
Edhe këtu, Shaqir Fetai, i paska informuar xhematin lidhur me procedurën e 
ndërtimit të Xhamisë në Llazhec! Nuk e ka dert të rrejë Shaqir Fetai, ky farë 
rrencaku nën çallmë është në gjendje t’u premtojë karamele myslimanëve 
vetëm që të rrinë urtë e ta mundësojnë pensionimin e qetë të tij! Zatën rrena 
më e madhe dhe më manipulative e Shaqir Fetait fill pas nguljes së thikës pas 
shpine të Sulejman Rexhepit ka qenë që, ta lejojnë të paktën t’u prijë dy vite, 
derisa të dalë në pension! E do Shaqir Fetai një pension të dinjitetshëm dhe jo 
një shërbim të dinjitetshëm ndaj myslimanëve të vendit! 
A e di Shaqir Fetai se kah i bie fshati Llazhec? Me çfarë sebepi ka qenë 
ndonjëherë në këtë fshat? Kur e ka ngritur zërin, kur ka polimizuar, kur ka 
zhvilluar debate me pushtetin lokal apo qendror lidhur me pengesat që ia bëjnë 
xhematit të këtij fshati në rindërtim të Xhamisë? Po në çfarë mbledhje apo në 
çfarë organi shtetëror qenkan hartuar “procedurat e ndërtimit”! Kush u bë 
shkaktar i nismës së këtyre procedurave? Pse i fsheh shkaktarët, apo kjo është 



“meritë e Shaqir Fetait”, apo, shpërblim i disa qarqeve qeveritare për shërbimin 
që ua kreu Shaqir Fetai! E rrejnë Shaqir Fetain dhe ky i rrenë myslimanët e 
vendit që, pas pensionimit, fajin t’ua lë institucioneve shtetërore që e paskan 
gënjyer e që e paskan detyruar që ky t’u thotë kopalla mslimanëve të vendit! 

 

3. (Jo seriozi në “Myftininë serioze”) 

Në këtë informatë mbi vizitën e Shaqir Fetait në Myftininë e Resnjes, e të 
publikuar në fb-un e tij, veç të tjerash instalacioni partiako-politik shkruan 
edhe këtë: “Vërtetë ishte një pritje e nivelit të lartë, që tregoi se kjo Muftini 
tashmë është serioze”!!! Ja se si Shaqir Fetai e konstaton seriozitetin apo 
mosseriozitetin e një organi të vet! Pritja e nivelit të lartë dëshmon për 
serioitetin e kësaj Myftinie (!!!), e cila është, absolutisht më e kota, më e 
paorganizuara dhe më e përgjumura nga të gjitha myftinitë e vendit! Shaqir 
Fetait i duhet që ta lavdërojë, i duhet që t’i jap një fllad b…, sepse, ka dëgjuar 
shumë rrëfime mbi këtë “myfti”! 
Njeriu më injorant, më hipokrit e pa kurrfarë serioziteti në tërë shoqërinë 
myslimane në vend dhe më gjërë, Shaqir Fetai, vlerëson se cila myftini është 
serioze! Dhe cili na qenka kriteri i Shaqir Fetait për të vlerësuar në është apo jo 
myftinia serioze? Kjo varet nga niveli i pritjes që do t’ia organizojnë Shaqir 
Fetait. Turpi nuk ka brirë, u bëmë gaz i botës! 
Shaqir Fetai thotë se kjo Myftini paska kthyer disa vakëfe, por, nuk thotë sa, sa 
në pronë sa në letra me vlerë; ku gelën ato kompensime! Shaqir Fetai thotë në 
fb-un e vet se kjo Myftini paska ndërtuar “komore, gusullhane”! Po pse nuk e lë 
vetëm me emrin e vet origjinal “gusullhane” por ia shtonë edhe fjalën sllave 
“komorë”! Apo, Shaqir Fetait i duket më e përafërt kjo shprehje e gjuhës së 
kthinave të UDB-së ku është gatuar shprehja “gasna komora za shiptari”! 
Pasi t’i përfundojë “konstituimet” e myftinive “liçno” të vetat, Shaqir Fetai 
paska në plan që pastaj, edhe një herë t’i vizitojë myftitë dhe t’i urojë për 
sukseset e tyre në konstituimin e organeve dhe t’i falënderojë për “pritjet e 
larta” që ia kanë organizuar. I kujdesshëm është Shaqir Fetai, është perfid, 
“prefrigan”, manipulator, hipokrit, i dobët, i ulët, i poshtër sa më s’ka, prandaj 
dhe, këto ditë ishte në Bullgari, te ambasadori i Egjiptit, për t’ia shprehë të 
gjitha “respektet dhe falënderimet” për pritjen madhështore që ia paska bërë 
atdheu i tij, Egjipti! Këtë mund ta bëjë vetëm ky manjak i karrierizmit të 
sëmurë!/04.03.2022 
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A mund të konsiderohen “lëvizjet-vizita” jasht-protokolare si aktivitet! 
Shaqir Fetai ka pasur nja dhjetë vizita të kota që ia kanë bërë e që i ka 
bërë. Ky ishte ai “aktivitet” i planifikuar për Muajin e Mëshirës?! Vizitat e 
rëndomta asnjë njeri normal në botë nuk do t’i konsideronte akivitet për 
t’u shënuar! Shënohet vetëm ajo vizitë e nivelit shumë të lartë, ajo vizitë 
që gjeneron ndonjë lëvizje kah e mbara dhe e mira, që rezulton me fryte 
të pritshme për të mirën e komunitetit 

 

Ta vizitoshë një “gazetar” apo të të vizitojë një gazetar tashmë i harruar (sepse 
jeta e tij prej gazetari nuk ka lënë kurrfarë gjurme në shoqëri); të vizitohesh 
prej një imami të rëndomtë, apo ta punësoshë një imam, të vizitohesh prej 
Stojançe Angelovskit, apo ta vizitoshë kryetarin e shtetit tënd, nuk llogaritet 
kurrfarë aktiviteti; vizitat e tilla nuk sjellin kurrfarë dobie, nuk rezultojnë me 
asnjë të mirë të parapara në planet zhvëllimore të pogrameve vjetore! Këtyre 
“pordhave të ftohta” u gëzohet dhe u kënaqet vetëm Shaqir Fetai. 

 

1. 

Vetëm një hipokrit si Shaqir Fetai mund t’i lejojë vetes që të nisë një “letër 
falënderimi” për diasporën tonë! Ka qenë në Zvicër, ekskluzivisht për ta 
punësar një njeri të tij, madje pa kurrfarë konkursi, dhe, me këtë rast, provon 
të hajë disa iftare duke prezantuar nëpër do qendra të dy-tre qytetave! Dhe, 
Shaqir Fetai këto qendra i llogaritë “diasporë” e tërë të cilës i drejtohet me “letër 
falënderimi për pritjen e ngrohtë dhe vëllazërore”! Këtë hap e ndërmerr për të 
provuar nëse do t’ia dalë ta ngulfasë pakënaqësinë e diasporës, e cila është 
ndarë tepër e zhgënjyer dhe e revoltuar nga Shaqir Fetai, i cili, në një odë, në 
prezencë të njerëzve thotë “ua futëm tetovarve! Gostivari ia mori edhe një 
xhami” (duke aluduar në pensionimin e imamit nga Tetova dhe në 
zëvendësimin e tij me një teolog nga Gostivari)! E ndjenë revoltën e 
mërgimtarëve tanë ndaj dhe, katër ditë para kohe të cilën e kishte paraparë për 
ta ndarë me mërgimtarët tanë, ikë e kthehet në “vatan”! Këtu pastaj e bën “fet”! 
Sillet e vepron si “qurat në mjegull”! Janë pjekur të gjitha kushtet që të 
këndellet dhe të ikë, sepse, tashmë duhet të vërejë se është dëm kolateral me 
përmasës së katastrofës! Shaqir Fetai duhet të kuptojë (nëse jo, duhet t’i thonë 
bashkëvepruesit e tij) se, është jashtë orbitës së BFI-së, sjelljet e tij janë si të 
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një sklerotipi të rëndë i cili nuk është në tokë të bukës! Rijasti i mëparshmëm 
ka vepruar për dy orë atë çka ky nuk po ia del tash e dy vjet ta bëjë – ta 
institucionalizojë jetën fetare islame në Maqedoni! Ish-Rijaseti tmerrohej nëse i 
dilte një xhami jashtë kontrollit; e pat sensibiliuar krejt opinonin e vendit dhe 
atë botëror për katër xhami që nuk po ia dilte t’i fusë nën kontrollë. Sot, 
“rijasetit” të Shaqir Fetai i veprojnë në nivel shteti me qindra xhami që nuk i ka 
nën kontrollë, madje ka “bekuar” edhe “xhami” të atillë e cila jo vetëm që nuk 
është pjesë e familjes së xhamive të vendit por, punon krye më vete e për llogari 
të atyreve që nuk e duan unitetin e xhematit tonë si dhe islamin që 
tradicionalisht e kanë kultivuar myslimanët e vendit. A mos është mision i 
Shaqir Fetait ky çorientim i xhematit tonë, kjo përçarje e xhematit (edhe një 
sukses i mooodh: Gostivari ia mori një xhami Tetovës!!!) Veprimet e tij gjithnjë 
e më fuqishëm po e dëshmojnë këtë konstatim. Mjerisht! 

 

2. 

Pasi do të kritikohet Shaqir Fetai për pasivitetin e tij total në aspekt të 
humanizmit përgjatë Muajit të Mëshirës, pasi do të pyetet se ku ngeli 
“protokoli” i vitit të kaluar për “Shportën e Ramazanit”, sakaq, do të turpërohen 
për këtë harresë dhe, “saudianët” do të vijnë te Shaqir Fetai me 400 pako 
ndihmë humanitare! Askush nuk i pa tek i shpërndanë, me përjashtim të natës 
së parë, kur nja dhjetë “të varfër” e morën nga një pako sa për t’u fotografuar 
tek shpërndajnë ndihma ambasadori saudit në Tiranë dhe Shaqir Fetai 
antihumanisti më i madh që e njeh kjo shoqëri! Pastaj i merr dhe i çon në iftar 
në një restoran reprezentativ me ç’rast pagaun për nja 100 mysafirë rrafsh sa 
kushtonin 200 pako me ndihma saudite! 
Shaqir Feta në shënimin e këtij “informacioni” në fb-un e vet tha: “Edhe 
Ambasadori shprehu përzemërsisht kënaqësinë e tij për organizimin e mirëfilltë 
të pritjen nga ana e BFI-së së RMV-së…” Pra, ky “gjest” e ka inspiruar 
ambasadortin e nderuar dhe jo organizimi i bashkësisë “fetare” të Shaqir Fetait 
në pranimin dhe distribuimin e ndihmave në ato famije që kanë nevojë urgjente 
për një kafshatë bukë! 
Më interesant ishte këmbëngulja e abdallit Shaqir Fetai për të na treguar se 
tërë këtë aktivitet e paska regjistruar edhe një media saudite dhe na e çon 
linkun që të vërtetohemi të gjithë! Po, natyrisht që do ta regjistrojnë këtë 
aktivitet mediat e afërta me Mnistrinë e Vakëfit të Arabisë Saudite, sepse është 
aktivitet i tyre. Po çka regjistroi në këtë plan Shaqir Fetai si aktivitet të tij në 
rrafshin humanitar? 
Përkundër kësaj, a i pa ndonjë mysliman i vendit se kah shkuan edhe ato 4000 
pako që u donuan nga Drejtoria e Përgjithshme e Vakëfit të Turqisë? Kah 
shkuan, si u shpërndanë, kush i mori… 

3. 



Shaqir Fetai realizoi edhe disa vizita nëpër xhamitë e myftinive të vendit të 
cilat, me atë rast, shtronin edhe “iftar kolektiv”! Aty ku ka iftar “qelepur” aty do 
ta keshë edhe Shaqir Fetain, me patjetër. Po pse shkon Shaqir Fetai nëpër këta 
Myftini? Vetëm për ta kollofitur racionin “pet qevabçiçi”? Jo! Por, siç e thotë ai 
plotë shend e verë: “që në fllim të fjalës sime i falënderova për prtjen kaq të 
ngrohtë dhe vëllzërore”! Ky është derti i Shaqir Fetait, dhe jo vizita “fise bililah”! 
Ai po e ndjenë ftohjen e organeve dhe të institucioneve prej tij, ai po e ndjenë 
urrejtjen e tyre, daj dhe, për ta “relativizuar” këtë fak, ai “përjeton” (!) “pritje të 
ngrohtë dhe vëllazërore”! Po a kishte deklaratë më të ngrohtë dhe më 
vëllazërore, a kishte dashuri më të sinqertë, a kishte respekt të përkorë më 
shumë se sa ajo që e shprehu Shaqir Fetai bashkë me shokët e vet për H. 
Sulejman ef. Rexhepin një javë para se t’ia ngulin thikën pas shpine! Këtë e ka 
shumë të qartë Shaqir Fetai, është më se i bindur se do ta gjejë edhe atë ky fat, 
çka do mbjellësh atë do korrësh, ndaj dhe kërkon vetëm t’i organizojnë “pritje 
të ngrohta dhe vëllazërore”! Nuk ka nevojë për dashurinë e tyre, nuk ka nevojë 
për respektin, le ta urrejnë, mos ta duan, por ama, të paktën, le t’ia organizojnë 
“pritjn e ngrohtë dhe vëllazërore”! Bujku shqiptar edhe kalit në arë i drejtohet: 
“Në brazdë bir”, “ec bir”, “qetësohu bir”… 

 

4. 

Strugës dhe Dollogozhdës i shtrohet edhe nga një vakëfi i ri! Shumë mirë! I 
lumtë myslimanëve si dhe të parëve tanë që i kanë lënë vakëfet! Dhe ky fakt e 
paska cytyr Shaqir Fetain që me vrap të shkojë atje dhe të krekoset tamam si 
gjeldet për një vakëf për të cilin ai nuk ka asnjë gram meritë! Apo, përmes kësaj 
hipokrizie mundohet që ta fshehë masakrën që ia ka bërë vakëfit të Shkupit! 
Miliona euro të decentraizura po zhduken, asnjë vakëf i ri nuk është blerë e 
shtuar në këtë Myftini, përkundrazi, janë tjetërsuar vakëfe me vlerë mliona 
euro për një shumë qesharake të clët mund ta gëlltisë vetëm Shaqir Fetai! Një 
ditë para drejtësisë do të përgjigjen të gjithë hajnat e vakëfit! Harxhimi i tyre 
jasht destinancionit do të jetë motiv për dhjetra padi penale! 

 

5. 

Paramendoni se çfarë “lajmi” na kumton Shaqir Fetai në fb-un e vet! Përurohen 
dy vakëfe të reja, një në Strugë dhe tjetri në një fshat të cilin, Shaqir Fetai, 
benda “inforatës” së vet e gabon dy herë, madje edhe në titull të “lajmit”. 
Dollogozhdën Shaqir Fetai e quan DOLLIGOZGFË, pastaj, DILLUFOZHDË! Jo 
është karakteristikë e personave me defekt mental, prandaj, nuk është keq që 
të vizitohet në psikiatër! 
Në të kundërtën, kjo sjellje e Shaqir Fetait do të flasë për interesin e tij që ka 
ndaj këtij vendbanimi myslimanësh dhe ndaj banorëve të Dollogozhdës! 



 

6. 

Shaqir Fetai na “informon” në fb-un e vet se Këshilli i xhamisë së fshatiit 
Llabunisht i paska ndarë “reisit” mirënjohje! Heeej, “reisi” merr “dekoracion” 
një mirënjohje nga këshilli i xhamisë! Dhe, pa pikë turpi Shaqir Fetai e 
nënvizon këtë “ngjarje”! Vërtet a i kujtohet ndonjëherë në jetë Shaqir Fetait se 
cila ishte merita e tij që të “shpërblehet” nga këshilli i xhamisë së Llabunishtit! 
Çka ka bërë në jetën e vet për këtë xhami! Nëse i ka ndarë këshilli organizativ i 
Mbrëmjes Kuranore, e cila mbahet tash e 26 vite me radhë, a mund të kujtohet 
në ndonjë meritë Shaqir Fetai? Çka ka bërë për këtë manifestim fetar? Po, 
ekzistojnë tri deklarata në dosjen e Temellko Boshkovskit që ka folur për këtë 
manifestim dhe për këta organizatorë! Mbase vitin tjetër, në vigjile të Mbrëmjes 
edhe mund t’i botohen ato deklarata spiuneske! 

 

7. 

Shaqir Fetai, tri-katër ditë më vonë, qenka kujtuar për ta pritur mysafirin, 
imamin e Abu Dabit, i cili në Maqedoninë e Veriut paska qëndruar me ftesën e 
bashkëpunëtorit të tij të ngushtë, që njëherit është edhe nëpunës i BFI-së por 
ama bashkëpunëtorë i arabëve!!!), e me rastin e Mbrëmjeve Kuranore 
organizuar në Llabunisht! 
Për mysafirin në fjalë Shaqir Fetai shkruan në fb-un e vet edhe këtë: “Prezenca 

një shoqëri më të ndërgjegjësuar, Shaqir Fetai do të merrej në pyetje dhe, për 
një gafë të tillë jo që do të përjashtohej, por edhe do të gurëzohej, si lanet! Për 
katër dit qëndrim në Maqedoninë e Veriut arabi paska sjellë frymë të re?! Kur 
do Shaqir Fetai ta bëjë “pordhën bombë atomike”, ai do ta thotë edhe një fjali të 
tillë! Sepse, “lëvizjet” e tij protokolora duhet të kenë karaktere të tilla të 
suksesit vetanak! Ndonëse është dështim flagrant, fund e krye! Po çfarë fryme 
paska mbisunduar në mesin e mysimanëve të Maqedonisë së Veriut para se të 
vijë ky imam arab? Apo kjo nuk i kujtohet Shaqir Fetait, sepse ai në jetën e vet 
as që është marrur me frymën islame në këtë nënqiell. Ose, e ka parë si frymë 
ngulfatëse dhe, e ardhjen e arabit, ndjenë tjetër fryme. Po tjetër, çka njenë 
Shaqir Fetai? Helbete, ndonje gisht… 

 

8. 

Një ditë përpara, pra në ditën e 26 të Ramazanit, Shaqir Fetai del me 
“kumtesën” e vet duke ua uruar myslimanëve Natën e Kadrit! Përmes një gjesti 
prej idioti Shaqir Fetai i bie mohit edhe hadithit edhe ajetit kuranor. 



Pejgamberi na ka porositur që të lutemi dhe Natën e Kadrit ta kërkojmë në 
netët tek të dhjetëditëshit të fundit të Ramazanit! 
Shaqir Fetai thotë: “ku çdo vepër në këtë natë vlenë sa një mijë muaj”! Ndërsa 
Kurani Fisnik në gjuhën shqipe thotë: “Nata e Kadrit është më e mirë se 
njëmijë muaj.” (3:97)! Kështu thotë edhe në gjuhën arabe të cilin nuk e di 
Shaqir Fetai, por kështu thotë edhe në të gjitha gjuhët e botës në të cilat është 
përkthyer Kurani i Madhërishëm! Mbase në “gjuhën” e bastarduar të Shaqir 
Fetait thuhet ashtu siç e interpreton abdalli! 

 

9. 

Seç u lexua dikund se Shaqir Fetai edhe në këtë Muaj ka qenë mjaft dorëshlirë 
në shpërndarjen e “dekoracioneve” të tij! Në mesin e të gjithëve që i paska 
“shpërblyer”, paska qenë edhe një pronar i një restoranti (nuk po e përmendim 
për efekt reklame!) Motivi paska qenë “për përgatitjen e darkave të lezetshme”, 
sepse tjetër motiv nuk ka! Pse i jepet një restoranti i cili nuk ka kurrfarë merite 
në sferën fetare! Pronarët mund të jenë fetarë të mirë dhe aq! Kjo është për 
veten e tyre dhe, po kaq të mirë janë të gjithë myslimanët e vendit! Resoranti 
“dekorohet” vetëm për mikrpritje turistike, për gatime të shijshme dhe për 
shërbime të mira, dhe këto mirënjohje vinë nga të tjera organizata dhe 
institucione dhe jo nga ato fetare. E çka ka islam në një vakt të “shijshëm” që 
një organizatë islame ta dekorojë! Ka hëngër Shaqir Fetai ndonjë darkë gratis 
dhe mule ta dekoroj pronarin me “dekoracion”, dhe, nëse edhe restorantet e 
tjera dëshirojnë mirënjohje të tilla, le ta servirin ndonjë darkë gratis për Shaqir 
Fetain sepse vdes për t’u palluar deri në frymëmarrje të vështirësuar! 

 
10. 

Dikush nga xhemati në prag të iftarit kishte pyetur: ky farë “reisi” i hamamit a 
aq shumë e ka të nxënë grykën me “qevabçiçi” sa mos të mundet ta thotë asnjë 
fjalë as për provokimin kundër myslimanëve të vendit që po përgatitet të bëhet 
me kryqin 63 metërsh në Draçevë, as për myslimanët e ngratë që po vriten 
nëpër objekte fetare në Ukrainë por as edhe për palistinezët që po vriten duke u 
lutur në Xhaminë e Al Aksasë? Apo përzierja në këto punë nuk i shkon në të 
mirë miqësisë së Shaqitr Fetait që e ka me elementë rusë që vdesin për 
Putinin!/29.04.2022 
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Shaqir Fetai, vazhdon avazin e vjetër: fare pa u skuqur mburret me punët 
e huaja, jo se ka të keqe këtu, por, ka hile! Ai mburret me punët e huaja 
duke i përvetësuar dhe duke i personalizuar. A nuk është dëshmi më se e 
qartë se ai e ka ves vjedhjen, vjedhjen e gjithçkafit që do ta zbukuronte 
atë shëmti të neveritshme 

 

Shaqir Fetai, nganjëherë, ja që e merr mundin për të hedhur hi syve, sa për ta 
mjegulluar tërë atë të vërtetë që publikohet për të dhe që e nxjerr lakuriq në 
breg të diellit. Mundohet me do filozofira të thata të na tregojë diçka por, ja që, 
gjithnjë del injorant, del snob, del si vetë shejtani! Seç mundohet ta paraqesë 
vetëm si njeri të përvuajtur, i cili, nga dhimbjet e thella shpirtërore mund të 
posedojë edhe sifate të një evliaje, duke thënë gjëra që më së paku janë të 
shpirtit të tij, sepse një shpirt i zi futë nuk mund të nxjerrë mesazhe por veçse 
katran. 

 

1. (I pasinqerti e ka haram ta përdorë fjalë “sinqeritet”) 

Të ilustruar me një foto-portret të vetin, me pamjen e “pastërtisë” së “Shën 
Marisë së Virgjër”, Shaqir Fetai na e publikon një “pusullë” ku mundohet të na 
flasë për SINQERITETIN! Na porosit që të jemi të sinqertë, sepse i sinqerti 
qenka i devotshëm! Dhe, kush e thotë një konstatim të tillë që nuk e luan as 
topi? Shaqir Fetai? Më i pasinqerti nga më të pasinqertët! 
A i ka hije Shaqir Fetait të flasë për sinqeritetin! Po ku di Shaqir Fetai se çka 
është sinqeriteti! Kush ka qenë më i sinqertë me të se sa vetë ish-reisul ulema, 
H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili, kishte filluar të flasë edhe jerëm duke e mburrur 
Shaqir Fetain. Ndonëse myslimanët e vendit e dinin që Shaqir Fetai nuk është 
për mburrje, se është gacë e mbuluar, se është dykëmbësh me veti shejtani, 
megjithatë, ish-reisi e mburrte, madje aq shumë ishte i sinqertë me të sa, nuk i 
bëhej vonë edhe nëse e prezantonte si krah i djathtë i tij! H. Sulejman ef. 
Rexhepi ishte hidhëruar me shumë personalitete që ia shanin Shaqir Fetain, jo 
njëherë ishte fjalosur me shumë hidhërime me intelektualë, me hoxhallarë të 
vjetër, me drejtues organesh, me këshilltarë, e politikanë e me mnistra që i 
thonin që mos t’ua mburrë Shaqir Shejtanin, që ia shanin e përqeshnin ORAO-
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n, megjithatë, ish-reisi nuk rreshti deri në momentin e fundit duke e mburrur. 
Por, si ia ktheu Shaqir Fetai këtë dashuri të sinqert H. Sulejman ef. Rexhepit? 
E tradhëtoi, ia nguli thikën pas shpine, e eliminoi me synim që t’ia nxijë tërë 
karrierën e bujshme që e la pas, i ushtroi komplot e puç klasik, duke e hedhur 
“në hendek”! 
Tani, me tërë këtë hipotekë djallëzore, me tërë këtë bagazh të pistë që ia ka 
ngarkuar vetes Shaqir Fetai – ky të na flasë për sinqeritetin, madje edhe të na 
lusë që të jemi të sinqertë, sepse të sinqertit po i dashkëka i Madhi Zot! 
Po të pasinqertin e qindpërqindtë, Shaqir Fetain, a mund ta dojë i Madhi Zot? 
Absolutisht jo, prandaj, çdo pështyme e hedhur mbi të, çdo e sharë, çdo 
mallkim i hedhur mbi të, do të konvertohet në sevap, pa asnjëfarë dyshim! 
Nuk ka mysliman në botë që nuk të pranonte se, atë që Shaqir Fetai ia bëri ish-
eprorit të vet, është mossinqeritet absolut, kurse vetë Shaqir Fetai është 
prototipi origjinal i të pasinqerit! Prandaj, Shaqir Fetai, edhe kur ta thotë 
shehadetin nuk i bie hija e mjerimit që e ka kapluar, duke e shpërfytyruar në 
qenie skajshmërisht të urryer! 

 

2. (Çerekhoxhallarët e Shaqir Fetait) 

Shaqir Fetai, thellësisht brenda vetes po ndjenë një zbrazëti shpirtërore, një 
mjerim intelektual, siç po e ndjenë edhe një kafshë të ligë që po ia gërryen 
shpirtin duke ia mbushur me intriga djallëzore. E gjithë kjo situatë 
shëndetësoro-psikike po e afron buzë greminës ku do të fundoset përjetësisht. 
Përveç kësaj, këtë situatë shpirtërore, po e ndjenë si peng që do t’i rrijë varur 
qafës për tërë jetën e tij! Nuk ka shpëtim nga ky mjerim! Për ta kamufluar tërë 
këtë gjendje të rëndë, ai ka filluar t’i shëtisë bythët e t’ua kthejë do farë 
“personaliteteve universitare”, të vizitojë universitete e të takojë “intelektualë të 
kalibrit kombëtar”! Se pse ka nevojë për një “lagështi akademike” të tillë, këtë e 
di vetëm Shaqir Fetai dhe, të gjithë mysimanët e devotshëm! 
Shaqir Fetai paska takuar edhe rektorin e sapo emëruar të Universitetit “Nëna 
Tereze”, i cili, veç të tjerash, i paska thënë se, kot e lutë për t’ia regjistruar 
nxënësit nga Mereseja, sepse, ligjet aktuale nuk ia lejojnë këtë veprim 
akademik! 
E Shaqir Fetai, duke “këmbëngulur” në regjistrimin e medresantëve, e nxjerr 
një fakt spiunesk nga goja! Shaqir Fetai thotë: 
“Për dallim nga Fakulteti i Shkencave Islame që është i akredituar (dhe nuk 
thotë që e akriditoi Sulejman ef. Rexhepi), medreseja nuk ka akreditim, dhe 
është në një ‘status quo’ edhe pse plotëson kriteret në bazë të ligjit, ku 
kërkohet 65 për qind e lëndëve të jenë shkencore dhe 35 për qind të karakterit 
fetar.” 
Pra, Shaqir Fetai po na u angazhuaka vetëm për “hoxhallarë” me çerek 
hoxhallëk! Do me na nxjerrë hoxhallarë me dije të nxënë 35 për qind fetarë dhe 
65 për qind me dije shkencore të cilat po i kërkuaka ligji! Po pse mos t’i 
imponohet ligjit me qind për qind dituri islame, qoftë nga besimi qoftë nga 



shkenca që e kompleton një hoxhë me dituri islame! 
Shaqir Fetai u ça duke kërkuar (për t’i vjedhur) fitra, zeqat, haxh, kurbanë, 
plus participim prej nxënësve, për mirëmbajtjen e Medresesë e cila, tash e 
tutje, për hirë të akreditimit, do të na nxjerrë çerek hoxhallarësh, persona me 
35 për qind hoxhallëk! 
Kjo politikë, pas përfundimit të Luftës Ballkanike dhe pas tërheqjes së 
Perandrisë Osmane nisi të zhvillohet nga Rusia Cariste nëpër shumë 
vendbanime shqiptare! Tani, këtë politikë ruse do të na e ringjallë Shaqir Fetai! 
Ja pse, në një të kaluar jo shumë të largët, ish-reisul ulema thoshte se “një mik 
amerikan më ka këshilluar që mos ta zhvilloj jetën islame me para të shtetit”! 
Sepse, të detyron të nxjerrësh “hoxhallarë” invalidë, mu të atillë çfarë i duhen 
Shaqir Fetait! 

 

3. (Hallallëku më i përkryer do të ishte sikur Fjalorin Prof. Mahir 
Hasanit t’ia botonte vetë BFI-ja) 

Kqyrne Shaqir Fetain, tamam si duduk i shqyer që nxjerr “perla” që bijnë coft 
përdhe! Qenka realizuar edhe projekti i katër në bashkëpunim me Institutin e 
Trashigimisë të Sharikas së EBA! Falë angazhimit të ambasadorit maqedonas, 
Abdulkadër Mehmetit, do të realizohet edhe prjekti i katër! Për tre projektet e 
para as që ka dëgjuar njeri deri më sot, ndërsa, sakaq shpërtheu projekti i 
katërt! 
Shaqir Fetai tha: “Shprehim mirënjohje Kryetarit të Institutit të trashigimisë në 
Sharika për këtë vendim, si dhe angazhimin e madhë të Ambasadorit të RMV 
në Ebu Dhabi të EBA Z. Abdulkadër Mehmedit. Allahu t’i shpërblejë me 
shpërblimet e Tij të pakufishme. Botimi i kësaj vepre voluminoze është nderë 
për BFI e RMV…” 
Të gjithë paskan pasur merita, madje sukses i madh na qenka ky edhe i 
Bashkësisë Fetare Islame! Të gjithë paskan merita dhe, ja që merita paska edhe 
profesori i nderuar Mahir Hasani, i cili, më se tridhjetë vite ka derdhur mund e 
djersë për ta hartuar një Fjalor Arabsht-Shqip të cilin do ta botojë Instituti arab 
në fjalë! 
Në vend se t’i bëhet një “himn” profesorit të nderuar, në vend se t’i thurret 
elozhe për tërë atë punë kolosale, për atë djersë epike që ka derdhur rreth një 
projekti personal të tij, në vend se të respektohet vendimi i Institutit arab si 
vendim akademik për të respektuar punën gjigante të profesorit të Medresesë, 
Mahir Hasanit, duke ia çmuar punën përmes botimit të veprës së tij Fjalori 
Arabnisht-Shqip, Shaqir Fetai e nxjerr si sukses të BFI-së, apo si sukses të 
vetin, sepse, ai po lëvizë nëpër dynjallëk dhe lëvizjet e tij (dmth shëtitja e 
bythve të tij si të vejushkave) po na sillka rezultate. A ka pra njeri më të 
poshtër se ky farë abdalli! Punën e tjetër kujt e paraqet si rezultat i 
“angazhimeve” të veta “bilaterale”! 
Vepra e Mahir ef. Hasanit meriton të jetë botim i BFI-së, e jo turlifarë pseudo-
libri nga pseuo-dudukët që hala nuk e kanë mësuar alfabetin shqip e 



mundohen të shkruajnë libra me të cilët Shaqir Fetai i darovitë madje edhe 
akademikët shqiptarë (mbase edhe janë të denjë për pseudo-libra të tillë)! 
Pra, falë punës tridhjetëvjeçare të profesor Mahir Hasanit si dhe falë financimit 
nga Instituti për Trashëgimi të Sharikas, do të dalë në dritë Fjalori me mbi 
170.000 fjalë Arabisht-Shqip! Thua të jetë katër herë më voluminoz për nga 
fondi i fjalëve se sa fjalori shqip-shqip i cili më i madhi ka 42.000 fjalë! Shumë 
respekte për profesor Mahirin dhe dhembje të thellë se pse Institucioni ku la 
eshtra e mish nuk ia përfilli këtë punë akademike mëse 30 vjeçare! 

 

4. (Shaqir Fetai me çfarë të drejte flet në emër të Ali Ahmetit?) 

Pak çaste para se të niset për t’i shetitur medreset Shaqir Fetai, në një ”log 
burrash” paska thënë diçka shumë kërcënuese! “Tani do të shohin ata që po 
donë të dalin nga vallja të cilin e udhëheq unë! E kam përkrahjen e Partisë! 
Digji, më ka thënë vetë Ali Ahmeti”!  
Kështu pra është kërcënuar Shaqir Fetai! Kështu ka nisur të manipulojë edhe 
në emër të Ali Ahmetit, ndërsa shumica e atyreve që i kërcënon Shaqir Fetai 
janë elektorat i respektueshëm i BDI-së! A mos ka ndonjë mision për t’ia futur 
edhe BDI-së ky farë budalle, sepse, ky është si ai sendi, sa ta lëmoshë aq më 
shumë çohet./21.06.2022 
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Shaqir Fetai nuk e tha asnjë fjalë për akreditimin e Medresesë; asnjë fjalë 
nuk e tha për tretjen e letrave në vlerë. Vakëfit! Shaqir Fetai asnjë fjalë 
nuk e tha për kampionen evropiane në 3000 metra, Luiza Gegën, sepse ai 
është i njohur për t’i uruar sukseset sportive. Shaqir Fetai nuk iu 
bashkangjit as debatit për shamitë në shkolla, sepse ishte i nxënë me 
ndarjen e tallit nga haxhi i sivjemë 

 

A e keni parë ndonjëherë Shaqir Fetain në krye të detyrës që kur u instalua 
nga qarqet antiislame në krye të BFI-së? A e di Shaqir Fetai se cilat janë 
detyrat e tij, qoftë shoqërore, qoftë kushtetutare apo programore? Nuk i di dhe 
as që dëshiron t’i dijë, sepse, ai ka pranuar të istalohet vetëm sa për ta shijuar 
kënaqësinë e të qenit “reis” (prej udbashi në “reis”?!) Sa i përket detyrave, nuk 
ka mysliman në vend që nuk e di se Shaqir Fetai është, thjesht, një gungsh që 
nuk ka haber në asnjë punë islame, krejt i ka imitime tepër të zbehta! Fundja, 
se sa është antiislamist dëshmojnë edhe muhabetet e tij me të cilët i ka lutur 
disa nga “drejtues” organesh të BFI-së që ta përkrahin dhe mos ta refuzojnë, të 
paktën për dy vjet sa të sigurojë një pension të mirë nga BFI-ja! Ky është 
qëllimi dhe synimi që ka pranuar të njolloset e të ngelë në historinë e BFI-së si i 
vetmi komplotist, tradhëtar e puçist, i cili, për një “pension të majmë” ka 
pranuar rolin e shkatërruesit të Institucionit dhe dezorganizuesit të xhematit 
në Maqedoninë e Veriu! Ç’punë ka bërë Shaqir Fetai për këtë periudhë të 
marionetës antiislame përveçse që ka pritur e përcjellë njerëz të kotë, sa për të 
bërë ndonjë “lajm”, përveçse që ka shkuar në ndonjë shtëpi për ngushëllim sa 
për interes personal, në ndonjë syneti, në ndonjë festë familjare për lindje të 
fëmijëve. Ky ta pështirosë edhe fenë! Në këtë periudhë asgjë nuk ka bërë, 
ndërsa kjo periudhë do të mbahet në mend si kohë kur kanë ndodhur shumë 
gjëra të trishta kundër fesë sonë dhe kundër myslimanëve të vendit! 
Shaqir Fetai nuk shkoi as në Presillë, për t’u solidarizuar me shqetësimet e 
myslimanëve të këtij katundi ku maqeonasit po përpiqen për ta ngritur një 
kryq 30 metra të lartë! Nuk shkoi se pati frikë mos po i hidhërohen ata që e 
instaluan në krye të BFI-së dhe me të cilët, megjasë, është marrur vesh që ta 
inicojnë ngritjen e kryqit në katundin shqiptar, sepse, Shaqir Fetait i duhet që 
të dëshmohet se sa “tolerant fetar” që është! Nuk ka asnjë prononcim, qoftë 
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edhe si hadis a si ajet kuranor në fb-un e vet që do të përcillte ndonjë mesazh 
lidhur me elementet ekstremistë maqedonasë. 

 

1. 

Shaqir Fetai tha: “Sot xhumanë e falëm në Qafë të Sulltanës” (toponim ky 
tërësisht i shpikur prej Shaqir Fetait!), për të treguar më pastaj se aty kishin 
qenë shumë myftinjë, drejtorë të sektoreve dhe bashkëpunëtor të tij! Arsyeja 
nuk ka qenë se, bashkarisht kanë vendosur të shkojnë në mesin e këtij 
xhemati dhe ta falin xhuman! Arsye ka qenë se dikush i ka ftuar për drekë 
sepse i ka lindur nipi! Orgaizator i hatashëm i kësaj dreke paska qenë 
administratori i BFI-së, Qufli Osmani, i cili me gjasë do të ngelë administrator i 
përjetshëm, edhe pse kushtet i ka për të ecur një orë e më parë, në pension! 
Morali i këtij “lajmi” idotik në fb-un e Shaqir Fetait? Thjesht, porosi imorale! 
Shaqir Fetai ua bën me dije të gjithë myslianëve të vendit që, ja ku e kanë 
organizatorin Qufli Osmanin, të paraqiten te ai të gjithë ata që dëshirojnë t’i 
shtrojnë drekë Shaqir Fetait me rastin e lindjes së ndonjë djali, vajze, nipi, 
mbese. Dhe, hiç nuk bën pa e thirrur Shaqir Fetain në gëzim të tilla familjare, 
sepse sa më shumë që të thirret aq më lehtë e ka për të përcjellë informata 
spiuneske! 

 

2. 

“EDHE NJË E ARRITUR SHKENCORE E HAFIZ EVZAL SINANIT”!!! Të veshë 
emër personi në titull të “lajmit”, fillimisht duhet të dishë se ai emër duhet të 
jetë i njohur qoftë në taborrin kulturor, qoftë në atë shkencor, qoft në atë 
sportiv, arsimor etj! 
Magjistrimi i këtij personi qenka e arritur shkencore? Shaqir Fetai as që e di se 
cila është teza e magjistraturës, as që e ka lexuar dhe, as që e ka vlerësuar 
dikush si të arritur shkencore. Shaqir Fetai si shumë i ka dhënë vetes të drejtë 
për të vlerësuar apo për të nënçmuar, ndëra vetë është kokrrra e injorantit, 
niveli më i ulët i debillit! 
Këtë farë “shkencëtari” të ri nuk e njeh asnjë qark në nivel kombëtar, mbase e 
njohin mëhalla e vet dhe do intrigantë si tipi i Shaqir Fetait. T’i thuash njeriut 
“shkencëtar” ndërkohë që ka pranuar të jetë “shef kabineti” i Shaqir Fetait 
është konstatim shumë pretencioz! Sepse, të pranosh që të jeshë shef kabineti i 
Shaqir Fetait, i një udbashi, i një komplotisti që bashkë me qarqet antiislame të 
vendit ia doli që t’ia ngulë thikën pas shpine njeriut që e shëtiste ndër xhematë, 
të kapur për dore si foshnjen që ka problem në të ecur, duhet të jeshë ose pak 
më i fuqishëm se ai në spiunim, ose të jeshë karrierist i verbuar, ose të jeshë 
tërësisht abdall! Ky person, e kuptoi me kohë që kishte hyrë në ujëra të 
turbullta prej nga nuk i ndihmohet as islamit dhe as mysimanëve të vendit, me 



kohë iku dhe iu përkushtua avancimit arsimor personal, pa pretendime se ka 
arritur ndonjë sukses në shkencë! Edhe tani e kupton që Shaqir Fetai, ky 
intrigant i lexueshëm, më tepër tallet se sa që është i sinqertë, më tepër ia fut 
kot e kot se sa që di të vlerësojë. Është tërësisht injorant i kategorisë së parë, 
pa kurrfarë afiniteti për të vlerësuar! Thjesht, është një hijenë, një servil i 
pështirosr! 

 

3. 

Shaqir Fetai të gjithë personat që i pret në “kabinetin” e tij çajtore, i prezanton 
si të mirënjohur! Teolog i mirënjohur! Mësues i mirënjohur! Aktivist i 
mirënjohur fetar e kombëtar… 
I mirënjohur në një xhemat të një kryeqendre, të një qyteti, të një metropoli 
evropian?! Po rrenë abdalli! Të jeshë i mirënjohur duhet të jeshë i vlerësuar nga 
të gjithë komunitetet e vendit, si dhe nga të gjitha shtresat shoqërore dhe, jo 
vetëm nga veglat e Shaqir Fetait. Sepse, të vlerësohesh nga Shaqir Fetai është 
njëjtë sikur të shumëzohesh me zero! 
Fort ia do b… që në fjali të shtojë edhe “aktivist i çështjes kombëtare”! I gjori, 
duek qenë tërë jetës antikombëtar, mezi pret që ta vizitojë ndonjë “kombëta” 
dhe, të thotë pastaj, “ja, edhe unë jam kombëtar, meqë po më vizitojnë 
aktivistët kombëtar”! Akoma nuk është arritur numri i vizitave nga 
“kombëtarët” në “kabinetin” e Shaqir Fetait sa është numri i vizitave të tij në 
kabinetin e oficerit të UDB-së, Stanko Dragoviqit e të Temellko Boshkovskit. 
Kjo tashmë dihet botërisht! Edhe më shumë do të dihet sapo të botohet libri i 
paralajmëruar nga ish-reisi i tij! Deri atëherë, vetëm le të pallamudë Shaqir 
Fetai!/ 24.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konstatimi ... 

 
Kështu foli Shaqir Fetai! Vërtet, çka tha Shaqir Fetai? Kush e injoron ka sevape 
të mëdha! Sepse ai nuk përfaqëson unitetin e myslimanëve të nënqiellit tonë, 
sepse ai nuk erdhi me propozim dhe me dëshirë të ulemasë sonë, sepse ai 
paraprakisht kreu tradhëti e komplot, sepse ai është instalacion i ardhur nga 
nëntoka e shërbimeve që nuk ia duan të mirën as shqiptarëve dhe as 
myslimanëve të vendit tonë! Prandaj Shaqir Fetai nuk tha asgjë, sepse ai nuk 
di të thotë asgjë përveç asaj që ia pëshpërisin në vesh... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstatimi ...




