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“... A nuk është vepër penale vjedhja e mandatit të dytë të postit të reisit, 
pa u respektur ligjet kushtetuese, rregulloret përkatëse dhe akte e tjera 
normative?
A nuk është vepër penale deponimi i nënshkrimit të vet në Regjistrin 
Qendror, si kryetar i një Institucioni duke e falsifikuar procesverbalin e një 
zgjedhje e cila kurrë nuk është zhvilluar?
A nuk është vpër penale manipulimi me numrin “13 myftinj”, ndërsa pjesa 
dërmuse e tyre janë kordinator dhe myftinj të pazgjdhur sipas rregullor-
eve përkatëse/
A nuk është vepër penale tjetërsimi i vakëfit! Këtu fjala është për bonot me 
vlerë të cilat jepen nga shteti si “vakëf” në pamundësi për ta kthyer pronën 
e nacionalizuar që tashmë ka kaluar në “interes naciona”. Me çfarë 
vendimesh e ka bërë këtë tjetërsim të vakëfit, të cilin, në vend se ta shtojë, 
ai e shndërron në rroga nëpunësisht të BFI-së.
A nuk janë vepër penale vjedhjet, grabitjet e pronave të BFI-së, duke i 
shndëruar ato në Ora ROLEX e në apartamente lluksoze personale në 
Ohër, në hotele, restorante, në lekë të deponuar nëpër banka të jashtme!
A nuk është vepër penale posedimi i çelësave të magazes ushqimore të 
Medresesë me qëllim që të “merret fshehurazi” mishi i kurbanëve për 
anëtarët e familjes së vet por edhe për zagarët e tij që hanë mish më 
shumë se nxënësit e Medresesë.

A nuk është vepër penale tentative për ta mashtruar opinionin e gërë të 
vendit përmes montazhit të një videoje dh nëpunësit e BFI-së t’i akuzojë 
paturpësisht “puçista” dhe duke i hedhur në rrugë!
A nuk është vepër penale tentativa që të bëjë përpjkekje t’i njllosë dhe t’i 
bëjë pa vlerë njerëzit e vetëm që ia kanë hetuar hajninë, korrupsionin dhe 
trishtimin të cilët vendosën që t’i bëjnë transparente para opinionit të gjërë. 
A nuk është vepër penale ky presion me qëllim për ta fshehur të vërtetën 
që tashmë e posedojnë njerëzit e Lëvizjes për reformat në BFI.
A nuk është vepër penale mosrespektimi i rregulloreve të BFI-së, mosorga-
nizimi i tenderave përkatëse, mosthirrja e organit më të lartë të BFI-së për 
të raportuar të vërtetën mbi të gjitha akuzat duke e keqpërdorur tubimin 
e tyre vetëm sa për t’ua marrur përkrahjen për një sërë veprash të 
paligjhme që do t’i bënte Mulla Sula nga fillimi i muajit maj e klëndej!
A nuk është vepër penale shpifja  dh gënjeshtrat e tij me qëllim që t’i 
njollosë anëtarët e Lëvizjes së Reformës si “lëvizje partiake”? ...”
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Munafiku i heronjëve të sokakut tonë

Mulla Sulë, je shumë i ndërgjegjshëm për mëkatet e tua, prandaj 
edhe e ke porositur kolumnen me këtë fjali të fundit “Zoti sheh 
dhe Zoti dëgjon çdo gjë, pra i sheh e i dëgjon edhe gjërat që janë 
të nënkuptueshme”! Nuk ka më të nënkuptueshme se sa hilja jote 
prej kodoshi, o Mulla Sulë

Një kolumne e fundit, e nënshkruar nga ana e Sulejman Rexhepit, 
alias Mulla Sulës, flitet për patriotizmin primitiv dhe për atdhe-

dashurinë e kotë! Për cilin patriotizëm dhe atdhedashuri? Në asnjë 
shkronjë nuk e nënvizon Mulla Sula por, në një moment, tradhëton 
vetëveten. Sado që në kolumne Mulla Sula pranon rolin e skrranjës, 
megjithatë, në një vend tradhëtohet! Artikullshkruesi ia futë, kurse 
Mulla Sula pranon të nënshkruaj tekstin ku flet për ”patriotizmin 
dhe atdhedashurinë tonë primitive dhe të kotë”! Blla-blla-blla-blla… 
Kështu shprehet Mulla Sula! Kjo shprehje rrugaçërie nuk mund të 
dëgjohet prej asnjë prijësi, me përjashtim të Mulla Sulës, i cili, me 
shprehje rrugaçërie tashmë është i dëshmuar se nuk e arrinë askush!
Mulla Sula me cinizëm flet për analistët dhe opinionistët tanë, duke 
mos i veçuar pseudo-t, por, duke i përfshirë që të gjithë në një thes. 
E bën këtë me qëllim që ta promovojë veten si i vetmi opinionist dhe 
si i patejkalueshëm në sferën e opinionbërjes. Natyrisht, nuk është 
ky guxim i Mulla Sulës por, nënshtrim! I ka blerë portalet, i ka nën-
shtruar portalet shqiptare dhe disa maqedonase dhe, tani gjenë ku-
rajon që t’i ofendojë që të gjithë, sepse është i sigurtë që asnjë shef i 
portaleve nuk do të botojë reagimin e opinionistëve dhe analistëve 
kundër pallavrave të Mulla Sulës. Hilexhi i skajshëm.
Mulla Sula, me gjasë e ka porositur këtë kolumne duke kërkuar që 
temë boshte të jenë skamnorët e mëhallave tona, ata që mezi ia 
dalin me hallet e tyre, ata të cilët tashmë janë të kalitur me halle 
ndaj dhe shquhen si nuhatës më të denjë për të nuhatur skenaret 
maqedonase që tentojnë të futen nëpër sokaqe tona. Të tillët Mulla 
Sula i quan ”Heronjtë e sokakut tonë”!
Këta janë ata që mund ta durojnë burgun dhe dajakun, kurse Mulla 
Sula është ai që nuk mund ta mbyllë gojën, sepse kodoshllëkun e 
ka profesion shpirtëror. Çka i intereson Mulla Sulës të flasë ”mbi 
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organizimin e shqiptarëve për t’i mborjtur sokaqet e veta”! Deri më 
tani askush nuk e ka vërejtur një ”organizim” të tillë? Si e ka vërejtur 
këtë gjë Mulla Sula? Apo bën pjesë vetë ai në ndonjë skenar për të 
gjetur një alibi për t’ju futur nëpër sokaqe e shtëpi shqiptare! A është 
i vetëdijshëm se çka nënshkruan Mulla Sula apo me këtë spiunim 
eventual shpreson në ndonjë benefit! Haram i qoftë!
Nga ana tjetër, Mulla Sula i ankon dhe shpreh dhembshuri ndaj 
hallexhinjëve, ndaj skamnorëve, ndaj pensionistëve që mezi arrijnë 
ta kalojnë muajin. Po nëse i njeh Mulla Sula këta hallexhinj, nëse ua di 
problemet sociale, pse flet për të tillët? Pse i orienton dyshimet kah 
të tillët duke i shpërfaqur tamam si patriotë, si kapacitete potenciale 
që mund ta durojnë zullumin politik të policisë-pushtetit?
Mulla Sula i ka vjedhur skamnorët, këtë të vërtetë e dijnë të gjithë në 
Maqedoni dhe më gjërë. Mulla Sula i ka rjepur të gjorët! Mulla Sula 
në emër të tyre ka organizuar grumbullime parashë dhe të gjitha 
i ka futur në xhep. Mulla Sula tashmë është shumë i vetëdijshëm 
se është i padëshirueshëm nëpër sokaqe dhe mëhalla, nëpër ka-
tunde dhe qytete shqiptare. Mulla Sula ka nevojë që të rrëfehet para 
tyre, ka nevojë për shpëlarjen e mëkateve dhe hallexhinjtë i duken 
si priftërinjë. Mulla Sula i ka punët berbat në raport me skamnorët 
e vendit, të cilëve tashmë ua ka hëngër mishin e ua ka lënë eshtrat. 
Duke u nisur nga durimi i tyre, Mulla Sula i quan heronj. Kush janë 
heronjë, o Mulla Sulë: ata që po organizohen dhe po presin të futen 
huliganët nëpër sokaqet shqiptare, apo ata skamnorë të cilët i ke 
vjedhur e që tani iu bën lajka që të ta falin hajninë? Mulla Sulë, je 
shumë i ndërgjegjshëm për mëkatet e tua, prandaj edhe e ke poros-
itur kolumnen me këtë fjali të fundit ”Zoti sheh dhe Zoti dëgjon çdo 
gjë, pra i sheh e i dëgjon edhe gjërat që janë të nënkuptueshme”! 
Nuk ka më të nënkuptueshme se sa hilja jote prej kodoshi, o Mulla 
Sulë!

(8 maj 2017)
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Mosmirënjohja e ka emrin Mulla Sulë

Mosmirënjohje apo këndellje nga një përgjumje ku e kanë vënë të 
mirat nga korrupsioni, vjedhja, manipulimet politike! Një pendesë 
e thellë e Mulla Sulës, sidomos para grupit të miqve të tij që tashmë 
aderojnë në Lëvizjen për Reforma në BFI! Mulla Sula nuk është as-
pak i qetë shpirtërisht dhe, kjo vërehet sidomos në kollumnen e tij 
të fundit me titull “Drejtësia që po vie vonë”

Në kollumnen e fundit, të cilën e nënshkruan Mulla Sula, përfu-
dimisht del në shesh segmentarizimi i mendimit të tij, i cili, jo 

vetëm që duket i palogjikshëm, jo që nuk tingëllon madje as shqip 
por, thjesht, dëshmon për një probem psikik të tij të tipit multiplex-
scleroza! Nuk dihet në ka shqiptar që t’ia kuptojë pasusin e parë të 
kollumnes, në të cilën, në këto ditë Ramazani, në këto ditë përplotë 
me ibadete ai na i përmend “Big brothers”, “Lufta e nuseve”, Barce-
lonën e Realin…, tamam sikur të jetë nën ndonjë efekt që shkaktojnë 
mjetet narkotike.
Nisur nga vetvetja dhe nga institucioni i tij personal, ai përfundi-
misht e pranon se institucionet në këtë shtet janë peng i vullnetit 
dhe i dëshirave psikopatike të njeriut të parë! Mundohet ta ofendojë 
kryetarin e shtetit, po atë njeri të cilin e bekoi duke i kënduar lutje 
islame në vesh vitin e kaluar derisa e legjitimoi si president kur iu ul 
në tavolinën ku e shtronte iftarin. Paramendoni: Ivanovi dhe iftari? 
Këtë mund ta kuptojë vetëm truri mickonjë i Mull Sulës.
Është problem që të gjendet një njeri normal që t’ia kuptojë sërish 
pasuesin e parë të fragmentit të dytë të kollumnes që e nënshkru-
an Mulla Sula! Aty e ka një thënie, por dhe një dëshirë që avash-
avash të zbërthehet, të dorëzohet dhe të kthehet kah Kibla për të 
kërkuar falje dhe pendesë! Ai konstaton se nuk mund të zhvilloet 
asnjë institucion pa korrupsion, pa vjedhje, pa manipulime dhe pa 
shkelje flagrante të dinjitetit të njeriut! Si mund ta zhvillojë BFI-në 
Mulla Sula nëse nuk ua shkelë dinjitetin myftive, bashkëpunëtorëve 
të tij si dhe të gjithë teologëve të vendit? Si mund të zhvillohet Mul-
la Sula pa korrupsion alarmant dhe pa i manipuluar të gjithë ata që 
kanë vullnet të mirë për një avansim të jetës fetare islame në vend? 
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Pse e pranonë tërë këtë të vërtet Mulla Sula? A mos po ndikon kura 
e saktë që është duke e marrur pas intervenimeve të suksesshme 
mjekësore! Ose, di diçka më shumë se ne për vetëveten dhe vendos 
që në fund të jetë i sinqertë të paktën me vetëveten.
Mulla Sula e njeh vetëveten, e di se sa vlenë, e di se çfarë fajesh, 
çfarë tmerresh, çfarë korrupsionesh e çfarë vjedhjesh ka bërë në 
Institucionin e vet, dhe, në këtë rast, e urrenë organin e drejtësisë 
që nuk ka ndërmarrur masa, që nuk ka reaguar me kohë dhe drejt. 
Ai thërret në korrigjim, i dhimbset shteti, institucinet shtetërore, 
prandaj, kërkon korrigjim, “kuptohet përmes riparimit dhe ristruk-
turimit të sistemit të devalvuar gjyqësor të cilit nuk po i besojnë më 
as ata të cilët e sollën në këtë derexhe.” Mulla Sula duke pasur punë 
me drejtësinë, duke i njohur së afërmi, i akuzon organet e gjyqësorit 
si të korruptuar, si të padrejtë, si të devalvuar tërësisht.
Kë akuzon këtu Mulla Sula? Cilin gjyqësor? Cilin pushtet që e deval-
voi kaq shumë gjyqësorin tonë? Natyrisht, i akuzon të gjithë ata që 
e kanë shtrembëruar të drejtën dhe e kanë ndihmuar Mula Sulën. 
Mulla Sula e di fort mirë se si përmes marrëveshjes politike VM-
RO-BDI është intervenuar që mos të gjykohet Mulla Sula! Pra, ja se si 
e njeh sistemin Mulla Sula, atë sistem që e degjeneroi tërë sistemin 
e drejtësisë, dhe ky sistem është ekskluzivisht BDI, sepse digasterin 
e Drejtësisë e kanë udhëhequr ministrat e kësaj Partie, të cilët me 
aq lehtësi janë korruptuar nga Mulla Sula, i cili sot e ka tërë tagrin 
për t’i sulmuar ata ministra banditë por edhe BDI-në si sistem, pa-
varësisht që deri më sot e kanë mbrojtur. Pse e bën Mulla Sula këtë 
sulm kaq të hapur dhe kaq publikisht!? Sepse, tashmë beson thellë 
në reformat e drejtësisë që do t’i ndërmarrë LSDM, por që në prag 
të zgjedhjeve lokale i duhet Mulla Sula? Ja pra në horizont edhe një 
përpjekje për marrëveshje politike për ta shpëtuar nga ndjekja pe-
nale një nga kriminelët më të rëndë në vend siç është Mulla Sula, për 
më tepër, meqë është njeri i fesë kurse natë e ditë punënon kundër 
parimeve fetare islame dhe kundër vetë fesë.
Ky mund të jetë vetëm një perceptim iluzionist, sepse, çuditër-
isht Mulla Sula shprehet kështu: “Por, nuk mund të ketë drejtësi pa 
zbardhjen e të vërtetës, pa e konstatuar tamam atë që ka ndodhur 
në të kaluarën. Sepse, vjedhjet, manipulimet, korupcioni dhe mash-
trimet janë bërë mbi kurizin e dikujt”!  A mos po e brenë ndërgjegja 
Mulla Sulën për tërë atë padrejtësi, për të gjitha ato shpifje, insin-
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uata e akuza të pabaza që i hodhi mb njeriun e tij më të sinqertë, 
Afrim Tahirin, i cili ishte mburojë e çeliktë e tij dhe, që kur iku ai, 
nuk ka njeri që mundet dhe di ta mbrojë Mulla Sulën nga fushatat e 
parrreshtura antiSulë!
Veç kësaj, nga kollumna që e nënshkruan Mulla Sula, ndjehet edhe 
një brengë humane e tij, një pendesë dhe një nevojë për ta çuar dre-
jtësinë në vend, sado që mund të vonojë. Mulla Sula shpreh keqard-
hje për viktimat e vet, sepse, e ka fort mirë kur thotë se viktima nuk 
janë vetëm të vrarët në fushëbetejë, por edhe të manipuluarit, të 
ndërsyerit, të shfrytëzuarit, ata nga të cilët është vjedhur dhe ata 
nga të cilët është kërkuar ryshfet, ndonjë orë ROLEX, viktima janë 
edhe ata që kalojnë nëpër procese të montuara gjyqësore pas mar-
rëveshjeve politike alla VMRO-BDI!
Mulla Sula shihet qartë që po e vuan këtë situatë të BFI-së që ka ar-
dhur si pasojë e padrejtësive nga ana e sistemit gjyqësor! Prandaj ai 
sikur i drejtohet opinionit të gjërë për të shpjeguar për angazhimin 
e oponentëve të tij. Mulla Sula thotë se, drejtësinë që po e kërkojnë 
të padrejtësuarit, thjesht është për zhvillim të shoqërisë sonë!
Megjithatë, Mulla Sula tashmë i njeh fare mirë njerëzit dhe subjektet 
që angazhohen për drejtësi në vend e në shoqëri, prandaj dhe e ka 
guximin për të thënë se, kjo drejtësi që po kërkohet gjithnjë e më 
zëshëm do të injorohet pikërisht nga elitat politike, të cilët Mulla 
Sula i njeh fort mirë dhe e ka guximin t’i quaj si elita kriminele!
Mulla Sula në vazhdim të kollumnes së nënshkruar prej tij flet edhe 
për viktimizimin si profesion! Në këtë kontekst ai sjell çastet kur 
veten e paraqiste si viktimë të organeve policore e të drejtësisë që 
nuk po merrnin masa kundër “dhunuesve” të tij, të cilët kishin ven-
dosur që ta presin secili në zyren e vet për t’u sqaruar me te se pse 
ua shanë vazhdimisht nënat dhe gratë hoxhallarëve! Tash, nga kjo 
perspektivë, e pengon kjo logjike e mbrapshtë e viktimizimit. Mulla 
Sula thotë: “Pra, në vend se të  zhvillohet vetëdija demokratike dhe 
të kultivohet gjurmimi pas të vërtetës dhe drejtësisë, në këtë shtet 
pafundësisht është bërë detektimi i “armiqëve të brendshëm e të 
jashtëm”. E tërë kjo me një arsye të vetme – mbajtja gjallë e idesë 
së viktimizimit e cila, duke u shndëruar në profesion, një kategorie 
subjektesh ju ka sjellur benefite të ndryshme politike e materiale. 
Sikur të ishte drejtësia në vend dhe e drejtë, ku do të përfundonte 
Mulla Sula përveçse prapa grilave të ndonjë biruce.
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Dhe prap, Mulla Sula e përfundon këtë kolumne me një pendesë dhe 
me një shqetësim të thellë shpirtëror të cilën si duket ia dedikon 
pikërisht grupit të bashkëpunëtorëve të vet më të sinqertë të cilët i 
largoi me intriga e me skenare të mbrapshta vetëm e vetëm që ata 
mundoheshin ta mbajnë sa më larg haramit. Tashmë, si duket, Mulla 
Sula po e vërenë se kupa e haramit është mbushur dhe rrezikon 
që të derdhet e të përvëlohet, prandaj dhe shtron dilema: “Shtro-
het pyetja logjike – si  mund të ndryshohen këto fenomene dhe kjo 
mendësi, si mund njeriu i rëndomtë të përjetojë çfarëdo satisfak-
sioni për vitet e veta të humbura dhe për padrejtësitë që i janë bërë 
në mënyrë permanente?”
Po, thotë Mulla Sula, ekziston mundësia e korrigjimit të kësaj padre-
jtësie, vetëm nëse njeriu ka vullnet për t’i përmirësuar gabimet e së 
kaluarës, përmes konceptimit të pozicioneve “jo si mundësi për të 
fituar pasuri e për të sunduar”, përfundon Mulla Sula në kollumnen 
që e ka nënshkruar nën titullin “Drejtësia që po vie vonë” e që e ka 
botuar sot.
 

(15 qershor 2017)
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“Zharko” pelerinë e kollumnave
të Agim Mehmetit

Pas gazetarit Agim Mehmeti, kollumnisti më produkiv na del Sule-
jman Rexhepi, alias Mulla Sula. Por, këtu ka një gjë që nuk shkon! 
Mulla Sula nisi të shkruajë kollumne që kur pushoi së shkruari 
kollumna Agim Mehmeti. Pa dyshim, Sulejman Rexhepi na del 
nënshkrues i të gjitha kollumnave të Agim Mehmetit. Edhe hoxhë 
edhe kollumnaxhi?! Futja kot

Edhe të shkruarit është një mjet komunikimi i cili gjenë shtrirje 
më të gjërë. Zeja e shkrimit, teknika, mbarështrimi si dhe finesat 

që përdoren në të shkruar, gjithnjë duke pretenduar majet e este-
tikës, flet, mbi të gjitha, për kapacitetin intelektual e shpirtëror të 
personit që shkruan. Gjithkush, madje të gjitha qeniet e shëndosha 
njerëzore, mund të flasin, por jo gjithkush mund të shkruaj.
Jo më kot thuhet se ata që dinë të shkruajnë dhe që këtë zeje e ush-
trojnë me mjeshtri të stërholluar, janë “misionarët” e zgjedhur nga 
Zoti për një popull! Por, jo të gjithë e kanë këtë epitet. Ky epitet va-
ret nga llojet e shkrimit dhe nga zhanret e tij. Shkrimet gazetareske 
kanë teknikë tjetër ashtu siç kanë teknikë tjetër shkrimet letrare, 
apo ato shkencore! Shkronjësi më i madh vlerësohet ai që ka ndikim 
më të madh tek lexuesit e vet. Nga ana tjetër, lexuesi e ka të dre-
jtën absolute që të zgjedh se çfarë të lexojë. Jo gjithçka që shkruhet 
është për t’u lexuar. Ka njerëz që lexojnë për t’u mësuar se si të flitet 
apo edhe si të shkruhet. Ka njerëz që lexojnë se si nuk duhet të flitet 
apo si nuk duhet të shkruhet. Këtu është çelësi se pse nuk lexo-
hen aq shumë shkrimet me bollëk të Sulejman Rexhepit, alias Mulla 
Sulës. Nga ana tjetër, tashmë lexuesit akademikë, e dinë fare mirë 
që Mulla Sula është një duduk i shkretë për sa i përket shkrimit si 
mjeshtri; nuk ka lexues bashkëkohor që nuk e di se Mulla Sula nuk di 
të flasë e lëre më të shkruaj!
Megjithatë na del se Mulla Sula është njeriu më prouktiv në publicis-
tikë, është i pandalshëm, boton aq shumë sa nuk arrinë as të lexojë 
se çka shkruhet në emër të tij. Siç nuk e ka lexuar as kollumnen e 
sotshme të botuar në Zhurnal me titullin  “Çka na duhen këto sher-
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rnaja” dhe, madje as që e ka kuptuar autorin se çka ka shkruar në 
emër të tij.
Pra, dikush po shkruan në emër të tij, dikush i pakurrizë (siç është 
Avni Halimi, një çergë e Mulla Sulës) i përgatit komplet librash të 
cilat jo që nuk i ka shkruar por as që i ka lexuar dhjetë faqe nga ai 
komplet vetë Mulla Sula! Mulla Sula na del i gjithanshëm, na del si 
eseist, si recensionist, si opinionist, si analist, si publicist dhe, ka 
momente kur na del edhe si shkrimtar, krijues letrar, sidomos kur na 
“shkruan” kollumna!
Kollumna është shkrimi më i rëndë, që kërkon kulturë të gjërë 
shkrimi, që kërkon teknikë të përkryer dhe një gjuhë të denjë për 
veprat letrare, një gjuhë të pasur me elementa nga stilistika letrare. 
Thua që i ka këto vlera Mulla Sula? Assesi! Kurrë! Ata që e njohin nga 
afër Mulla Sulën e dinë që ky nuk e di as alfabetin e gjuhës shqip.
Në Maqedoni mjeshtër i madh i kollumneve është gazetari i Mulla 
Sulës, Agim Mehmeti, i cili, është i vetmi që ka të botuar libër me 
kollumna. Pas tij libër me kollumna ka botuar edhe Mulla Sula. Që 
kur ka nisur të shkruaj kollumna Mulla Sula, ka heshtur së shkru-
ari kollumna Agim Memeti! Lexuesit shqiptarë nuk kanë lexuar nga 
Agim Mehmeti tash e sa kohë. Megjithatë, të gjithë lexuesit, abso-
lutisht, të gjithë lexuesit shqiptarë, kudo qofshin ata, sapo ta lexojnë 
një kollumne të nënshkruar nga Sulejman Rexhepi, automatikisht 
e kuptojnë, sidomos për nga gjuha e shkrimit, se atë e ka shkruar 
Agim Meehmeti.
Agim Mehmeti nuk ia shet kollumnet e veta Mulla Sulës, madje 
as Mulla Sula nuk e paguan për këto kollumna. Marëveshja është 
shumë interesante! Kuluareve të gazetarisë shqiptare flitet se me 
këto kollumne të falura Agim Mehmeti vetëm sa e ushtron zanatin e 
të shkruarit kollumna, e ruan kondicionin, ndonëse që të gjitha kol-
lumnat i ka larg stilit dhe vlerave të kollumnave që i ka të botuar me 
emrin e vet. Jo njëherë Agim Mehmeti ka deklaruar nëpër “ndeja aka-
demike” se, përmes Mulla Sulës është duke e testuar percepcionin e 
lexuesve shqiptarë mbi kollumnen si lloj shkrimi publicistiko-letrar! 
Është duke hulumtuar llojin e kollumnes, në mes të deskripcionit 
dhe refleksionit, dhe, në hulumtime gjithnjë ka edhe eksperimente 
të dështuara. Për ta tejkaluar këtë dështim me sa më pak dhimbje 
për vetëveten, Agim Mehmeti ia ngulë Sulejman Rexhepit duke ia 
nënshkruar kollumnet më banale të cilat fushbotimin e vet e gjejnë 
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vetëm në pseudo-faqet “mediale”!

Edhe vetë Sulejman Rexhepi nuk është i kënaqur me këto shkrime, 
madje shpesh është dëgjuar tek e shanë Agim Mehmetin për këtë 
lojë në vorbullën e një talljeje me forcë cenrifugal deri në asgjësim 
të personalitetit të vobekët të Mulla Sulës. Por, gjithçka që Agimi do 
të dhjesë, Sulejman Rexhepi është i detyruar që ta përtypë e përpi-
jë duke qenë i bindur se kësisoj edhe Agim Mehmeti do t’ia ruajë 
“deri në amshim” sekretet e dosjes policore të Sulejman Rexhepit me 
nofkat “Zhika” dhe “Zharko”!

Një miqësi e kushtëzuar nga veprimtaritë spiuneske antikombëtare! 
Midis zjarrit dhe ujit kurrë nuk do të ketë as miqësi e as bashkë-
jetesë, sepse ose uji do ta fikë zjarrin, ose zjarri do ta avullojë ujin.

(6 gusht 2017)
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Mulla Sula si dëmi më i madh 
i çështjes kombëtare

Pavarësisht se kush ia shkruan kollumnet, Mulla Sula në momen-
tin që i nënshkruan ato, ai i merr mbi vete të gjitha përgjegjësitë 
dhe konsekuencat që dalin nga fjala e shkruar. Ai këtë plagjiat tip-
ik e bën me vullnet të plotë, pa e detyruar askush dhe pa e ma-
nipuluar asnjëri. Thjesht, kështu ia ka ënda, mu si personave me 
orientim të ndryshëm seksual

Sulejman Rexhepi, i vetëshpalluri lider fetar i myslimanëve të 
Maqedonisë, i njohur që nga koha kur punonte në ministrinë e 

punëve të brendshme maqedonase si Mulla Suljo, së fundmi na doli 
me një kollumne të titulluar “Çka na duhen këto sherrnaja”, të cil-
in e botoi në 3-4 portale të cilat po i paguan trash që t’ia botojnë 
shkrimet “autoriale” por jo edhe ato shkrime që shkruhen kundër 
tij! Që në këtë moment Mulla Sula na del si nëna e sherrnajave (a 
thua prej cilës birë e nxori këtë fjalë që nuk e ke as te gjuha e Fishtës 
por as te gjuha e Kadaresë, as në Fjalorin Drejtshkrimor dhe as në 
Fjalorin e Gjuhës Shqipe). Njeriut që bën “sherrnaja”, sipas Fjalorit të 
Gjuhës Shqipe, i thonë sherrbudalla!
Mulla Sula, duke zbritur në nivelin e një analisti adoleshent, duke 
dashur që të aktrojë një shkrimtar të respektueshëm kombëtar, 
duke dashur që të përdëftohet si një “kollumnist i regjur”, në fakt 
shpërfytyrohet në një snob që luhatet në mes të demagogut dhe 
pordhashitësit, duke shënjestruar një “fenomen” ndër shqiptarët që 
nuk e paskësh asnjë popull në botë. Sipas Mulla Sulës, kombi shqip-
tar na qenka populli më i përçarë dhe me shumë divergjenca, popull 
që i bën karshillëk njëri tjetrit!
Të etiketohet një etni në këtë formë, nga një “lider fetar”, kjo do me 
thënë tradhëti e rëndë kombëtare. Lideri nuk guxon të flasë, aq më 
pak të shkruaj, me aq negativitet kundër popullit të vet. Nuk ka në 
botë, lider politik apo fetar, që trajton tema të denja për ndonjë in-
telektual të pavarur, për ndonjë analist, për ndonjë studiues qoftë 
sociolog apo antropolog. Liderët flasin fjalë shumë të mëdha, madje 
glorifikuese, për popullin e vet. Liderët e mirëfilltë përcjellin me-
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sazhe dashurie, paqe, mesazhe për perspektivë të lumtur, me plotë 
dashuri e devotshmëri.
Mulla Sula duke etiktuar kombin shqiptar, duke shpalosur negati-
vitete dhe duke e portretizuar etninë shiptare si popull me shumë 
“sherrnaja”, në fakt ai vetëmsa e përforëcon tashmë konstatimin e 
pamohueshëm se Mulla Sula është dëmi më i madh që i ka ndod-
hur kombit shqiptar. Duke qenë i dhënur pas bekimeve, me bekim-
in e tij, me miratimin e tij dhe me koperimin e tij, kombit shqiptar 
në Maqedoni dhe më gjërë i kanë ndodhur cunami fatkeqësishë të 
cilat shumë shpejt do t’i nxjerrin në breg pasojat e parikoperueshme 
për çështjen tonë kombëtare. Nga kjo katastrofë etnike natyrisht që 
nuk do të amnistohen asnjëri nga lidërët dhe liderçiçët që e kanë 
ndihmuar, që e kanë përkrahur dhe që i janë ulur në prehër manja-
kut potencialisht të lindur për “sherrnaja”!
Mulla Sula kapet për çështje të mëdha, me qëllim që ta defokusojë 
problemin qenësor! Nuk ka pëllëmbë në tokë ku ka aq “sherrnaja” 
sa ka në vetë BFI-në të cilën Mulla Sula tashmë e ka shndërruar 
në firmë privato-familjare. Nuk ka ditë, nuk ka javë e muaj, nuk ka 
vite e decenie që kur Mulla Sula është në BFI e ku nuk ka shkaktuar 
aq shumë “sherrnaja”! Fletë për të gjitha ndasitë dhe divergejncat, 
kurse nuk flet për ato ndasi e përçarje që i shkakton vetë ai. Janë 
shekullore “sherrnajat” e Mulla Sulës që i pat shkaktuar me “grupin 
e Tetovës”: Alifikri Esatin, me Haki Agushin dhe Nexhati Limanin, 
të cilët, ndonëse i pat shpallur udbashë e mercenarë, i uli në pre-
hër duke ju dhënë poste fiktive! Janë po aq shekullore “sherrnajat” 
e Mulla Sulës që i shkaktoi me Mulla Zekirja ef. Bajramin, imamin e 
Sulltan Muratit! Janë po aq shekullore “sherrnajat” që i pati me ima-
min legjendar të Sllupçanit, Mulla Jakup ef. Hasipin! “Sherrnaja” të 
tmerrshme ishin ato që Mulla Sula i shkaktoi me të madhin, tashmë 
të ndjerin, H. Jakup ef. Selimovskin, me Zenun efendi Berishën, 
pastaj me grupin e njërit prej trurit të zhvillimit të BFI-së, Zejnul-
lah efendi Fazliu. Janë të paharrueshme “sherrnajat” që Mulla Sula 
i shkaktonte gjithnjë ndër vite me myftitë e Myftinisë së Shkupit, 
Dhe, së fundmi, rrezikohet që “sherrnaja” e Mulla Sulës me ish-sek-
retarin e BFI-së Afrim efendi Tahiri, të jetë fatale për Mulla Sulën 
dhe për BFI-në, duke mos eliminuar pasojat e rënda që do të bijnë 
mbi çështjen kombëtare pikërisht nga ky ves djallëzor i Mulla Sulës.
Më poshtë do të sjellim një pasus të kollumnës së Mulla Sulës të 
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cilën do t’ia komentojmë me katër-pesë fjali. Është e pamundur që 
një lider mendërisht i shëndoshë të rezonojë kështu:
“I mbetur në mes të asgjësë, me një sistem të kalbur arsimor, me 
shkolla e universitete që po prodhojnë “analfabetë me diploma” (çdo 
respekt për përjashtimet), i ekspozuar ndaj ndikimit të dhunshëm të 
mediave jo profesionale  dhe të “analistëve e ekspertëve” të vetësh-
pallur, ekonomikisht i varur nga grazhdet partiake, njeriu i rëndomtë 
nuk ka se si të mos bëhet pre e thashethemnajave, përçarjeve dhe 
sherrnajave nga fillimi i këtij teksti.”

– Një sistem arsimor e ka edhe Mulla Sula në Medresenë e vet si dhe 
në Fakultetin e tij që i ka degraduar deri në vlerësim personal se aty 
prodhohen “analfabetë me diploma”;

– Qenkemi të ekspozuar dhe nën ndikim të dhunshëm të mediave 
jo profesionale, ndërkohë që Mulla Sula derdhë para të majme nga 
buxheti i BFI-së duke i korruptuar pikërisht këto media;

– Qenkemi ekonomikisht të varur nga grazhdet partiake?! Po vetë 
Mulla Sula nuk ka lënë grazhd partiak pa i futur turinjtë dhe pa i 
mjelur për interesa ekskluzivisht personale;

– Të gjitha këto dukuri po na shpikëkan në “thashethemnaja” dhe 
“sherrnaja” ?!?

Në fakt, vetë Mulla Sula është burimi i “thashethemnajave dhe sher-
rnajave” që po e dëmtojnë rëndë trungun kombëtar. Nuk ka të dre-
jtë Sulejman Rexhepi që të kërkojë nga ne që gjetkë ta kërkojmë 
katastrofën që po i kanoset etnisë sonë. Të paktën, këtu në Maqe-
doni, katastrofa e etnisë sonë është vetë Mulla Sula. Kjo e vërtetë 
tashmë është e vulosur dhe katërcipërisht e vërtetë. Nuk e shohin 
vetëm  snobët që luhaten në mes të demagogut dhe pordhashitësit. 
Është edhe një grup tjetër që nuk e honepsin këtë të vërtetë! Ata 
janë urrejtësit e shqiptarisë. Profili i tyre është pikërisht si profili i 
Mulla Sulës.

(17 gusht 2017)



19

Kur Agim Mehmeti shkruante me 
pseudonimin “H. Sulejman ef. Rexhepi”

Kam vendosur që mos të merrem më me “kollumnat e Mulla Sulës”, 
por t’i replikoj drejtpërdrejt Agim Mehmetit, gazetarit të tij! Pra, 
tash e tuje, pas çdo kollumne të botuar me pseudonimin e Agim 
Mehmetit “h. Sulejman ef. Rexhepi”, do t’më ketë pas qafe Agimi, 
xhani tem

Për këtë reagim spunto mora nga “kollumna” e fundit e Agim Meh-
metit, me titull “Homo politicus dhe homo religiosus”, të cilën e 

boton nën pseudonimin “h. Sulejman ef. Rexhepi”,  i cili, në fakt, kur-
rë në jetë as që i ka dëgjuar këto dy term latine! Është pseudonim, 
sepse, ndryshe, asnjë autor normal në botë nuk do ta përdorte tit-
ullin “efendi” (ef.) në emrin e vet! Kjo lojë fjalësh është e lejueshme 
vetëm në rastin kur për autorësi vihet një psudonim.
Agim Mehmetit i djeg se një autore, si unë, dal dhe i reagoj ndërsa 
ai nuk më njeh. Më shanë e më ofendon se unë nuk ekzistoj si emër 
i vërtetë, porse, emri im qenka pseudonim. Po prej kur u bë emri i 
Agim Mehmetit “h. Sulejman ef. Rexhepi”? Pse i keqpërdorë portalet 
Agim Mehmeti, pse nuk shkruan në emër të vet por zgjedh pseud-
onim, madje emrin e njeriut më të rrezikshëm në shoqërinë shqip-
tare, emrin e njeriut ekzistues, i cili pastaj, mburret duke botuar li-
bra me kollumne dhe duke ecur si zevzek e duke u shitur si kaposh 
me mend kalavesh që di të shkruaj madje edhe kaq mirë!
Në këtë kollumne Agim Mehmeti, i fshehur pas pseudonimit “h. 
Sulejman ef. Rexhepi”, (me pseudonime fshihen vetëm ata autorë 
që nuk janë të sigurtë në shkrimet e veta dhe presin efektin e tyre 
qoftë pozitiv qoftë negativ), mundohet që të na shesë kopalla e ta 
nxjerr mentalitetin e tij të çelikosur komunist, atë mentalitet që 
njëmendësinë e ka parim të shenjtë! Agim Mehmetit i pengojnë 
shumë portale, i pengojnë shumë bllogje, faqe personale, i pengojnë 
komunikimet nëpër rrjetet sociale. Agim Mehmeti nuk pajtohet me 
këtë të mirë për mbarë njerëzimin që ka dalë nga mendjet (qoftë 
edhe organizata) gjeniale. Kjo risi absolute e komunikimit masiv vjen 
pikërisht si përpjekje për t’i thyer të gjith ato tentativa komuniste 
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alla agimmehmetçe për ta ngulfatur shprehjen e mendimit lirshëm. 
Agim Mehmeti mendon se duhet të mendojë dhe të ketë mendim 
vetëm ai dhe dashuriçka e tij e njohur me emrin Mulla Sulë! Të tjerët, 
të gjithë që shkruajnë, që hapin fb, që hapin faqe personale, që hap-
in blogje, apo edhe portale, qenkan në dalalet ndaj dhe duhet të 
ngulfaten me çdo kusht. Po pse o Agim Mehmeti? Po kështu si ti, 
mendon edhe Mulla Sula, madje ai edhe vepron konkretisht. Agim 
Mehmeti fare mirë e di që Mulla Sula është donatori më i madh i 
disa portaleve shqiptare dhe maqedonase në vend, të cilat, i paguan 
shumë trash nga arka e BFI-së ku janë grumbullar kontributet fetare 
të myslimanëve të Maqedonisë, por që obligohen që mos të botojnë 
asgjë prej atyre që mendojnë pak më ndryshe nga ai dhe nga Agim 
Mehmeti që shkruan nën pseudonimin “h. Sulejman ef. Rexhepi”!
A e di Agim Mehmeti se Mulla Sula, që kur i ka plasur perdja e moral-
it, sa herë që është përballur me kritika objektive nga ndonjë gazetar 
sakaq e ka paditur në gjyq duke ia garantuar që në strat humbjen e 
lëndës. Sepse, a e di Agim Mehmeti se, Mulla Sula brenda një viti 
jep nëpër gjykata mbi 50 mij euro vetëm e vetëm që të përndiqen 
të gjithë ata që ia turbullojnë ujin! Nuk i jep paratë e veta por, ato të 
cilat myslimanët e vendit i dhurjnë si obligime fetare finansiare! Sot, 
gjyqtarët e Maqedonisë mezi presin të ngritet ndonjë padi nga Mulla 
Sula kundër atyre që shprehin mendim të argumentuar kundër Mul-
la Sulës, sepse paraprakisht e dinë që në raste të tilla do të derdhen 
lum parashë në xhepat e tyre, paçka që mund ta dëmtojnë ndonjë 
intelektual duke ia mbrojtur “interesat” Mulla Sulës. Ja pra, ja se pse 
paska edhe njerëz që shkruajnë nën pseudonim nga frika e padisë në 
të cilat Mulla Sula pafajësinë gjithnjë e blenë me para të majme nga 
arka e BFI-së. (Pyeteni avokatin e juaj, çiçko Radovanin se sa para 
merr brenda një viti nga BFI-ja, të cilat, një çerek shkojnë në xhepin 
e tij dhe tri çerekë të tjera shkrojnë në xhepat e gjyqtarëve të kor-
ruptuar nga Mulla Sula)!
Agim Mehmeti shkruan sikur Mulla Sula po habitet se pse po e im-
plikojnë BFI-në në politikë! Agim Mehmeti ashiqare e keqpërdorë 
internetin për të liferuar gënjeshtra dhe për ta mbrojtur Mulla Sulën 
nga faktet e pathyeshme. Mulla Sula publikisht është vënë në shër-
bim të BDI-së dhe, shtabi kryesor i BDI-së së Shkupit është resto-
ranti i tij KONAKU, në të cilën aktivistët e BDI-së hanë mish të vjed-
hur nga kurbanët e dhuruar prej myslimanëve të vendit për nxënësit 
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e Medresesë. Mulla Sula nuk ngeli bdist pa e dekoruar me “shpër-
blime të BFI-së”! Dhe për këto gjeste idiotike Agim Mehmeti thërret 
që mos të shkruhet, të mos kritikohet mullai i tij, të heshtim para 
këtyre fakteve dhe të gjithë të ngritemi e të shajmë portale e rrjete 
sociale që po e lakuriqësojnë si shejtan titullarin e pseudonimit të tij 
“h. Sulejman ef. Rexhepi”!
Agim Mehmeti i quan bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete të 
gjithë ata që e sulmojnë Mulla Sulën e tij, hajnin, kriminelin, munafi-
kun, të pafenë, dhe bashkëmendimtarët e tij? Nëse kjo qenka punë e 
shërbimeve sekrete, e pra, ju lumtë atyre shërbimev sekrete që janë 
vënë në shërbim të myslimanëve të Maqedonisë duke ia zhveshur 
Agim Mehmetit shejtanin e tij që është titullar i pseudoninimit “h. 
Sulejman ef. Rexhepi”.
Sado që është injorant Sulejman Rexhepi, megjithatë, kurrë nuk 
do të guxonte të shkruajë diçka të tillë siç shkruan me aq lehtësi 
Agim Mehmeti nën pseudonimin që është emri i plotë i Mulla Sulës. 
Mulla Sula e ka të dëgjuar nga Kardavi, por e ka të studiuar edhe 
Hasen el-Bennain i cili këmbëngul se feja duhet të merret me poli-
tik (“Vëllazëria myslimane”), po, pa dyshim që e ka të studiuar edhe 
Muhamed bin Abdul Vehabin, i cili këmbëngul se politika duhet të 
merret me fe (Vehabizmi)! Pra, Agim Mehmeti, duhet të heqë duar 
nga këto tema të cilat janë shumë të ndërlikuara për intelektualë me 
famë botërore. Në momentin kur feja merret me politikë atëherë 
kemi lulëzim të një ideologjie manipulative në emër të fesë dhe, në 
momentin që politika merret me fe, atëherë kemi përpjekje obsku-
rantiste të lëvizjeve inkuizicioniste. Në momentin kur një bashkësi 
fetare i jep vetes të drejtë për t’u përzier në politikë atëherë kemi 
shndërrim të një institucioni fetar në një parti politike dhe, anas-
jelltas, në momentin kur një parti politike fut duart në një bashkësi 
fetare ateherë kemi strategjinë e shkatërrimit të asaj bashkësie fe-
tare (në këtë rast si BDI-ja që ka futur duart në BFI)! Pa dyshim, çdo 
bashkësi fetare ka politikën e vet, siç e ka edhe çdo parti politike 
fenë e vet, varësisht nga koncepti dhe përceptimi i tyre mbi fenë!
Agim Mehmeti duke u munduar të flasë me gojën e pushtetarit të 
vet, emrin e të cilit e përdor për pseudonim, thotë: “Pra, kujtoj se 
këto janë disa nga temat të cilat duhet gjithsesi trajtuar e debatuar 
në opinionin tonë kur janë në pyetje feja dhe politika, dhe jo pal-
lavrat dhe trivialitetet e ndryshme të llojit “ filan hoxha u takua me 
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filan politikanin, filan politikani kërkoi nga filan hoxha t’ia sigurojë 
një kontingjent votash…”
Jo more Agim Mehmeti, xhani tem, gabim e ke, kthehu dhe shih se 
si titullari i pseudonimit tënd “h. Sulejman ef. Rexhepi” e ka shkatër-
ruar BFI-në, e ka degraduar deri në një filiale të thjeshtë të BDI-së 
dhe, ti thua që ta heshtim këtë! Kështu mendojnë vetëm qafirat dhe 
soji i Mulla Sulës. Myslimanët e vërtetë, ata që dëshirojnë që BFI-në 
ta mbajnë sa më larg politikave që tallen me fenë islame, do t’i rrinë 
përjetë çekan mbi kokë këtij soji, siç do t’i rri tash e tutje edhe unë, 
autorja me emër e mbiemër e këtij shkrimi, mbi kokë Agim Mehme-
tit i cili si haxhize e magjive të zeza tollovitë me pseudonimin “h. 
Sulejman ef Rexhepi”.

(2 tetor 2017)
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Agim Mehmeti diskrediton rëndë 
Sulejman Rexhepin

Agim Mehmeti, ish-lustraxhiu i bashkëpunëtorëve të UDB-së, ai 
që i shantazhonte hoxhallarët “ose 20 mij euro ose ua hapa dos-
jet policore”, ka gjetur mënyrën e vet se si ta shantazhojë Sule-
jman Rexhepin, i cili, ose i merr nën emrin e vet pallavrat e Agim 
Mehmetit oser i hapet dosja “Zharko”! Agim Mehmeti ka mllef të 
hatashëm kundër BDI-së dhe, këtë mllef e kamuflon me emrin e 
Sulejman Rexhepit duke e bërë autorë të kollumaneve në të cilat 
vjell vrerë kundër BDI-së së Ali Ahmetit

Herën e fundit, kur pat shkruar Agim Mehmeti kollumne të cilat 
tash e dy vjet po i boton në emër të Sulejman Rexhepit,  u tha 

se, do t’ia fusim në rentgen dhe do t’ia zbërthejmë pa kurrfarë par-
doni. Agim Mehmeti nuk e ka hall që ta paraqesë Sulejman Rexhepin 
intelektual, apo kollumnist, apo publicist, sepse e di edhe vetë ai 
që nuk i ka hijë një gjë e këtillë Sulejman Rexhepit, porse, përmes 
këtyre shkrimeve që i nënshkruan Sulejman Rexhepi, në fakt, Agim 
Mehmeti po i shëron frustrimet e veta që i ka kundër BDI-së dhe Ali 
Ahmetit. Veç kësaj, Agim Mehmeti është i bindur se sa më të ftohtë 
të jenë raportet në mes të Sulejman Rexhepit dhe Ali Ahmetit, aq më 
të ngrohtë do të bëhen raportet në mes të Sulejman Rexhepit dhe 
Agim Mehmetit.
Po çka ka Agim Mehmeti me BDI-në? Po me BFI-në? Po me Sulejman 
Rexhepin? BDI-në nuk e do më sepse ia dëboi mbesën, Ermira Meh-
metin; BDI-në nuk e do më sepse nuk ia rahatoi fëmijët dhe nipërit 
por ia la të futen në LSDM; BDI-në nuk e do më sepse nuk po mun-
den më t’ia garantojnë postin inekzisten, ilegjitim dhe ilegal, bash-
këshortes së tij, Ajten Vllasaku-Mehmeti, e cila as vetë nuk e di se 
si e kryen detyrë e “drejtorit” të Radio Maqedonisë, ndërkohë që në 
Statutin e këtij Institucioni medial dhe në sistematizimin e vendeve 
të punës, nuk ekziston ky post por ekziston vetëm posti i Drejtorit 
të Radios dhe Televizionit të Maqedonisë!
Agim Mehmeti nuk e do BFI-në sepse, pasi që ka shfletuar qindra 
dosje policore, ai edhe haptazi e thotë që ky Institucion i kapur nga 
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Mulla Sula është bastion i spiunëve udbashë. Sulejman Rexhepin nuk 
e do sepse që kur është bërë materialist i verbuar dhe zhvatës i pan-
gopur, ia ka mbyllur të gjitha çezmet Agim Mehmetit i cili, përmes 
kësaj forme të parqitjeve të Mulla Sulës në fakt po i bën shantazh 
duke e përplasur brigjeve shkëmborë si valët e trazuara dërrasat e 
barkës së thyer.
Agim Mehmeti sot ka botuar në emër të Sulejman Rexhepit një kol-
lumne të cilën e titullon me një fjali të denjë për t’u shtruar nga goja 
e një kleriku kishtar. Mos gjë Sulejman Rexhepi i duket pop, prift, 
apo murg? “Për kë bien këmbanat” – titull që më së paku duhet të 
shtrohet nga Mulla Sula. Pastaj sjell disa shembuj të cilat, dorën në 
zemër, Sulejman Rexhepi kurrë as nuk i ka dëgjuar dhe as që i ka lex-
uar. Për më tepër, përdor fjalë nga fjalori i gjuhës angleze, ndërkohë 
që tërë bota e di që Sulejman Rexhepi çalon ndjeshëm me shqip-
en e lëre më me anglishten. Me këtë sjellje, në fakt, Agim Mehmeti 
e diskrediton rëndë Sulejman Rexhepin, e bën kinse është lexues i 
mediave amerikane e angleze si dhe e paraqet si njohës të hollë të 
anglishtes. HEY FUCK YOU MAN!
Një politikan suedez e paskësh pësuar sepse paska folur keq për 
myslimanët dhe paska shprehur një islamofobi! Ky shembull, pa 
dyshim që është mesazh shumë i qartë të cilën Agim Mehmeti, alias 
Sulejman Rexhepi, ia përcjell Ali Ahmetit i cili, nisur nga dëgjimi i 
“bombave” deri më tani është dashur që edhe Ali Ahmeti si dhe Musa 
Xhaferi të iknin nga skena politike, mu si politikani suedez. Sepse, 
që të dy dëgjohen tek tallen me islamin, tek tallen me Sulejman Rex-
hepin, tek tallen me komentimin e Kuranit i cili nuk mund të bëhet 
nëse nuk i pi nja tri-katër gota raki!
Kur jemi te antiislamizmi, do ta pyesnim Agim Mehmetin se, pse 
këtu e kursen Sulejman Rexhepin kur e tërë bota e di që Sulejman 
Rexhepi është antiislamisti më i madh në Maqedoni dhe më gjërë. 
Ai që e vjedh pronën e vakëfit, ai që i vjedh të dhënat vullnetare dhe 
fetare për zhvillimin e jetës islame në vend, ai që e vjedh Haxhin, 
që i vjedh lëkurat, që i vjedh kurbanët (në asnjë vit nuk therren më 
shumë se 50-80 kurbanë, çdo vit mbi 400 kurbanë përfundojnë në 
xhep të Mulla Sulës), që futë urrejtje e përçarje ndërvëllazërore, që 
favorizon hajdutë e nëpërkëmb njerëz të nershëm, që keqintepreton 
islamin, që i shanë paraardhësit e Pegamberit a.s., që i shkatërron 
raportet në mes të BFI-së me shtete të ndryshme arabe – a nuk i 
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duket Agim Mehmetit ky tip si Sulejman Rexhepi armiku më i madh 
i islamit në vend, aktivisti më i palodhshëm antiislam në Maqedoni e 
më gjërë?! Agim Mehmeti përmes gojës së Sulejman Rexhepit mun-
dohet të shprehë keqardhje për xhaminë Ali Pasha në Ohër! Pse nuk 
shpreh keqardhje për Burmali Xhaminë? Pse nuk shpreh keqardh-
je për Xhaminë e djegur në Prilep të cilën nuk lejoi të ndërtohet 
vetë Mulla Sula duke ia hedhur fajin pushteti VMRO-BDI, ndërkohë 
që e bekon me loçkë të shpirtit kyeministrin e ktiij pushteti Nikolla 
Gruevskin, i cili ia antikizoi tërë pamjen e Shkupit, i cili ia ortodok-
soi majat më të larta të Shkupit. Agim Mehmeti, duke e kërkuar fa-
jtorin përmes Sulejman Rexhepit, në fakt tërthorazi e shanë BDI-në 
në periudhën e së cilës po ndodhin gjëra më të trishta për islamin 
dhe për BFI-në në RM, me vetë faktin që janë vënë në përkrahje dhe 
në mbrojtje të shkatrrimtarit më të madh të këtij Institucioni, Sule-
jman Rexhepit, mbi të cilën nuk lejojnë të bie asnjë pluhur i “çekanit 
prej druri” të gjykatave ku e presin shumë lëndë me plotë veprimtari 
aniislame e kriminele! Ndërsa Agim Memeti shkruan: “kam folur për 
do farë “myslimanë”, të cilët  me veprimet e tyre jo humane po i sh-
kaktojnë dëme konstante Islamit si fe”! Natyrisht, me këtë fjali Agim 
Mehmeti përmes Sulejman Rexhepit godet mbi “marksistat dhe le-
ninistat” e BDI-së, të cilët, sado që kinse po bëjnë përpjekje për të 
ndryshuar, megjithatë, ata ngelin po ata ujqër të vjetër që kurrë nuk 
ia kanë dashur të mirën islamit në vend.
Pse këtë fushatë të tërthortë anti-BDI po e ushqen Agim Mehmeti? 
Duke e njohur profilin e ADN-së së tij, pa dyshim që ai nuk i reziston 
dot gravitetit të BESËS, ndërsa, nisur nga profili psiko-social i tij 
Agim Mehmeti vështirë se mund t’i rezistojë joshjeve politike antiis-
lame të LSD-BDI-së.
Kohë më par, shkrova një shkrim rreth qëndrimit të Ministrit të kësaj 
qeverie (VMRO-BDI) rreth xhamisë Ali Pasha të Ohrit. Si duket Agim 
Mehmetit i kishte pëlqyer shumë dhe, madje aq shumë sa, e kishte 
mbajtur gati të tërën përmendsh. Pothuaj se germë për germe e 
kishte futur në pjesën e dyë të shkrimit të nënshkruar nga Sule-
jman Rexhepi dhe, me këtë akt, në fakt e diskrediton deri në patos 
të kalbur, e plandë përdhe si një dem të plagosur rënd! Qëndrimet 
e mia personale dhe autoriale nuk mund të jenë qëndrime edhe të 
Sulejman Rexhepit. Nuk lejoj unë! Nuk lejoj që nën qëndrimet e mia 
publike të nënshkruhet Sulejman Rexhepi. Njeriu ka pak dinjitet, 
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ndërsa zagarët mund të kënaqen edhe me një kockë sa për ta lëpirë 
në vend të copës së mishit. E Agim Mehmeti! Kur nuk ka honorar të 
majmë, bën edhe një kockë qeni, a? Sulejman Rexhepi nuk i harxhon 
lekët për intelekt por për zagarë, o Agim Mehmeti!

(22 dhjetor 2019)
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Vazhdon tallja e Agim Mehmetit 
me Mulla Sulën

(Dy tri fjalë mbi kolunen e fundit FJALËT E QIRIRIT të Agim Meh-
metit të nënshkruar me emrin h. Sulejman ef. Rexhepi, të botuar 
në disa portale, sot, më 16 janar 2018)

Në kollumnen e vet të fundit, Agim Mehmeti, nën pseudonimin h. 
Sulejman ef. Rexhepi, na e sjell një nga tekstet më të dobëta të 

tij, të shkruar me dhunë e pa kurrfarë përmbajtje tematike. Thjesht, 
ka bërë një kallaballëk fjalësh por që të kriojojnë përshtypjen se nuk 
ka qenë esull kur e ka shkruar këtë kolumnë me titullin FJALËT E 
QIRIRIT.
Naim Frashëri na kishte vendosur që të shndërrohet në qiri, të shkri-
het, të tretët, asnjë çikë të mos mbetet, me qëllim që popullit shqip-
tar t’ia davarisë errësirën dhe t’i shëndrijë sa më mirë. Por, Mulla 
Sula i Agim Mehmetit nuk i shkruan këtij lloj qiriri, por, i shkruan atij 
lloj qiriri të cilin të krishterët e ndezin në kisha!
Ja një blasfemi e Mulla Sulës të Agim Mehmetit! Kur muslimani ka-
pet gafil, kur i ka punët ngusht e më ngushtë, kur i bëhet gjithandej 
errë e terr, ai nuk ndezë qirinj, por, i ngrit duart lart dhe i lutet Alla-
hut të Gjithëmëshirshëm. Kur muslimani përcillet nga një katrahurë 
e trishtueshme, ai nuk ndez asnjë qiri për ta tejkaluar vetëveten por, 
thjesht, këtë të keqe ai e tejkalon duke rënë në Shehadet, duke u 
lutur e falur namaz vetëm për Allah.
Mulla Sula i Agim Mehmetit blasfeminë e dytë që e bën është diku 
nga fundi i tekstit kur thotë se liria dhe mirëqenia qenkan dhuratë 
prej Zotit, kështu që, nuk duhet as mallkuar dhe as përkrahur ud-
hëheqësit politikë. Thjesht, duhet durim dhe duhet të pritet liria 
si dhuratë prej Zoti. Po ajeti kuranor që thotë se Allahu nuk do ta 
ndryshojë gjendjen e një populli përderisa ai popull nuk do të ndry-
shojë vetëveten?! Pra, Mulla Sula i Agim Mehmetit nuk e pëlqen këtë 
ajet kuranor, duke porositur që asnjë musliman, rrjedhimisht, asnjë 
shqitar nuk duhet të angazhohet për liri, për mirëqenie dhe për të 
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drejtat e veta, sepse këto vlera do t’i ketë dhuratë prej Zotit. Morali 
i kësaj porosie të Mulla Sulës: “Popull shqiptar, rrini nën thudra të 
shkjaut se një ditë liria do t’u vie dhuratë prej Zotit”! Estakfurullah!
Fare në fund, Mulla Sula i Agim Mehmetit edhe një herë na dëshmon 
se është mjeshtër i madh i shtrembërimit të haditheve të Muhamed-
it a.s.. Ai dikur, si komunist i regjur, hadithet e Pejgamberit tonë i 
lustronte me plotë përmbajtje komuniste.
Blasfemi e tretë me radhë është gënjeshtra e Mulla Sulës së Agim 
Mehmetit se na paska lexuar diku një thënie: “Nuk janë kriminelë 
ata që vrasin, por ata që heshtin për krimin”! Mulla Sula porositë që 
sa të mundeni vrisni njerëz, sepse nuk jeni kriminelë! Krriminelë do 
të jenë vetëm ata që do ta heshtin krimin. Hejjjjj, a e kupton se çfarë 
mesazhi përçon Mulla Sula përmes talljeve bizare të Agim Mehme-
tit? Epo, Zoti fillmisht ta merr mendjen e pastaj të bën horr! A gux-
on Mulla Sul të dalë sikur duke folur nën efektin e alkoolit apo të 
mjeteve narkotike? Çka është e tëpërt, e tepër është! Turp!

(16 janar 2018)
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Truri zombian i Sulejman Rexhepit

Kur Sulejman Rexhepi po na shkruaka kolumne, po e dridhkë-
ka “Shkup e Shkodër”! Gruevski coft po bikëka përdhe! Aq i 

fuqshëm na qenka kolumnisti Sulejamn Rexhepi!!! Në fakt, kolumnat 
e tij reflektojnë shpirtin e vogël të tij, budallallëqet e paskajshme 
të tij si dhe shpirtin e një zombi i denjë për të qenë me maskën që 
paraqet fytyrën e Sulejman Rexhepit
Nuk ka asnjë kolumne e Agim Mehmetit që është nënshkruar me 
emër të Sulejman Rexhepit e që nuk është përçmuar si një leckë 
wc-je! Që të gjitha, madje të komentuara me shumë profesional-
izëm, me shumë përkushtim sa që nuk ka pasur guxim asnjëri që t’i 
demantojë komentimet. Kurse, çdo kolumne e botuar në emrin e 
Sulejman Rexhepit është shoqëruar me mijëra komente nga mijëra 
lexues nga vendi dhe nga jashtë. Nuk ka person nga trungu kom-
bëtar shqiptar që shahet dhe që urrehet aq shumë sa Sulejman Rex-
hepi, i cili, realisht duke e ditur veten se nuk është reis, se nuk është 
as kryetar i askujt, nuk i ka ngelur gjë përveçse ta “bindë” opinionin 
se ai si kolumnist është i pashoq dhe me shumë ndikim, me aq nd-
ikim të madh sa ka arritur që ta largojën nga pushteti edhe Nikolla 
Gruevskin. Gjakovari thotë: “Haaajt bacë t’u rritë mendja”!
Kolumna e fundit e Agim Mehmetit e nënshkruar nga Sulejman 
Rexhepi titullohet “Njerëzit me zile në kokë”, e cila mbështetet 
në një rrëfim të cilin Agim Mehmeti e paskësh dëgjuar për kohën 
e inkuizicionit kur shpifësit qenkan dënuar me maskë të hekurt 
në fytyrë e cila kur është mbyllur ia ka ngulur në gjuhë një thikë 
shpifësit, kurse në kokë ka pasur një zile për ta sinjalizuar vendodh-
jen e thashethemaxhiut! Ja, për një dënim të tillë angazhohet Sule-
jman Rexhepi, madje, flet me aq lehtësi duke e menduar se është 
shumë e realizueshme dhe se i përket personalisht atij, si “klerik” fe-
tar, meqë inkuizicionin dhe metodat e këtilla në mesjetë i kanë ush-
truar ekskluzivisht priftërinjtë, pra, klerikët e sojit të Mulla Sulës.
Po kush janë ata “thashethemaxhinjë” të sotit për të cilët Sulejman 
Rexhepi e ëndërron inkuizicionin? Janë vetëm ata të cilët e përhap-
in të vërtetën, madje të vërtetën e pamohueshme, atë shkencore, 
nga e cila Sulejman Rexhepi vuan si priftërinjtë inkuizicionistë të 
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mesjetës. Agim Mehmeti me mjeshtri arrinë që t’ia shpalosë majen 
e karakterit Sulejman Rexhepit që gjason në po atë të zombëve leg-
jendarë.
Se e ka edhe trurin kaq zombian si shpirtin flet edhe pasuesi i para-
fundit i kolumnes së Agim Memetit të nënshkruar nga Sulejman 
Rexhepi! Pasi i sulmon të gjithë ata që nuk ia duan të mirën Ma-
qedonisë, Sulejman Rexhepi nënshkruan këtë fjali: “Një Maqedoni 
e kyçur në NATO dhe UE nënkupton një Maqedoni me konteste të 
mbyllura të mbrendshme e të jashtme,  një shoqëri në të cilën bara-
zia, mirëkuptimi dhe toleranca do konsiderohen si çështje ekzisten-
ciale dhe jo të imponuara, një shtet me kufinjë të hapur ndaj Prisht-
inës e Athinës, Tiranës e Sofjes, një vend që nuk do e viktimizojë 
ardhmërinë e rinisë së vetë për shkak të një prapashtese që, në fakt, 
kursesi nuk e rrezikon as dinjitetin e as dinjitetin e dikujtë…” Ja pra 
për çka angazhohet Sulejman Rexhepi! Në Maqedoninë aktuale kon-
tekst aktual është vetëm çështja shqiptare dhe asgjë tjetër! Natyr-
isht, të gjithë partitë shqiptare angazhohen që fillimisht të zgjidhet 
ky kontekst ndërsa vetëm Mulla Sula uron që të byllet ky problem 
duke u inkuadruar Maqedonia në BE dhe NATO. Pa dyshim që, ky 
inkuadrim vetëvetiu do t’i mbyllte të gjitha kontekstet me ç’rast, jo 
siç thotë Sulejman Rexhepi për perspektivën e rinisë por, kjo per-
spektivë e rinisë shqiptare do të varrosej përjetë! Agim Mehmeti 
dhe Sulejman Rexhepi duhet të kërcënohen e t’ua bëjnë me dije të 
gjithëve se pa zgjidhjen e plotë të çështjes shqiptare në Maqedoni 
nuk mund të ketë as euro integrime e as integrim në NATO. Kjo 
është kauzë kombëtare e patejkalueshme, ndryshe do të ishte baraz 
me tradhëti kombëtare. Marrë parasysh se nga lapsi dhe nga goja e 
kujt del kjo dëshirë, nuk është për t’u habitur fare.
Dhe ja se me çfarë kolumnash mburret Sulejman Rexhepi, me ko-
lumna me plotë tradhëti, idiotizma e budallallëqe të natyrës zombi-
ane. Dhe, opinioni i gjërë i vendit dhe jashtë, mbrëmë është shkërr-
moqur duke qeshur e duke u skuqur nga turpi prej një “margaritari” 
të Sulejman Rexhepit. Përfundimisht po vërtetohet ajo thënie e Af-
rim Tahirit: “Nëse dëshironi që ta shihni se sa i cektë është Sulejman 
Rexhepi, jepjani mikrofonin në dorë!”
Mbrëmë nëpër te gjitha rrjetet sociale, nëpër të gjith portalet dhe 
mediat elektronike ka qarkulluar “deklarata solemne” e Sulejman 
Rexhepit e cla flet shumë për budallallëkun e tij por edhe për talljen 
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e gazetares dhe reaktorëve që nuk e kanë kursyer nga ai budallallëk. 
Sulejman Rexhepi do të deklarojë: “Nuk janë bombat e Zajevit ato 
që e dëbuan nga pushteti Nikolla Gruevskin por janë kolumnet që i 
kam shkruar unë”! Kjo deklaratë, natyrisht, vjen nga një i komleksuar 
deri në palcë për lutjen që ia ka bërë Allahut Fuqiplotë për ta bekuar 
Nikolla Gruevskin!
Një është e vërtetë: Nikolla Gruevski dhe Sulejman Rexhepi kanë 
pasur të nënshkruar paqe në mes vete! Nikolla Gruevski nuk ia ka 
nxjerrur Dosjen policore “Zharko”, kurse ky e ka lutur Allahun për 
bekimin e Tij mbi Gruevskin. Nikolla Gruevski ia ka marrur pronat, 
ia ka uzurpuar objektet, ia ka marrur vendin e Burmali Xhamisë, ia 
ka marrur truallin për selinë e BFI-së në Kala të Shkupit, ia ka dhënë 
karakterin ortodoks Shkupit e Maqedonisë, kurse Sulejman Rexhepi 
i ka penguar të gjitha përpjekjet për demonstrata të fuqishme me 
të cilat pa dyshim që Gruevski do të shkonte që moti në historinë 
e dështakëve. Kjo marrëveshje i ka garantuar Sulejman Rexhepit se 
do të jetë i paprekshëm nga organet e gjyqësorit të Gruevskit, nga 
Prokuroria shtetërore e Gruevskit si dhe nga Policia financiare e 
Gruevskit, ndryshe, Sulejman Rexhepi që ditën kur u burgos Zahir 
Bekiri-Çaushi, do t’i bëhej cimer burgu.
Pra, Sulejman Rexhepi, sado që mundohet ta shrembërojë të vër-
tetën, e vërteta mbetet një dhe vetë një: Nuk janë kolumnet e Sule-
jman Rexhepit që e dëbuan nga pushteti Nikolla Gruevskin, por 
është mëshira dhe loja e ndershme e Nikolla Gruevskit që nuk e 
flaku nga pushteti Sulejman Rexhepin, duke mos lejuar prokurorinë 
që t’i aktivizonte të gjitha lëndët gjyqësore që janë kundër këtij farë 
kleriku që shpreson në “dekorata” të gjejë petkun e të devotshmit. Si 
Zhëngërbaba i Gazibabës, a! Është shumë pak e besueshme që këtë 
gabim ta përsërisë edhe Zajevi i Strumicës. Sheh rrushi rushin dhe 
piqet…

(12 shkurt 2018)
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Xhamia e Prilepit si shpirti i 
Sulejman Rexhepit

(Reagim kundër një kolumne të Agim Mehmetit që e ka nënsh-
kruar me emrin e h. Sulejman ef. Rexhepit, me titull “Vrasja e një 
bukurie”, të botuar në disa protale të paguara nga Sulejman Rex-
hepi me paratë e arkës së BFI-së së uzurpuar prej tij)

Agim Mehmeti kësaj radhe paska vendosur që përmes gojës së 
Sulejman Rexhepit të na flasë për një shëmti e cila, në kushte 

normale të krijuara nga ndonjë strategji paraprake për mbrojtjen e 
pronës dhe pasurisë islame, do ta dridhte shtetin e Maqedonisë deri 
në rrënim total!
Agim Mehmeti mundohet që ta paraqesë Sulejman Rexhepin si 
shumë të mërzitur për atë se çka po ndodhkëka në xhaminë e dje-
gur të Prilepit. Sulejman Rexhepi, pasi merr vesh nga “filmi” që po 
qarkullon nëpër disa protale, tmerrohet nga fakti si tashmë Xhamia 
e djegur në Prilep qenka shndërruar në wc publike!
Tashmë është thënë se, çdo shkrim i Agim Mehmetyit në fakt bëhet 
për ta ngulur Sulejman Rexhepin! Në rastin konkret Sulejman Rex-
hepi “tmerrohet” nga informatat që dalin nga “ky film”! Po çka ka 
menduar “Sulçe begu i vogël”, çka do të bëhet me atë objekt të sh-
katërruar që e ka lënë në atë pozitë që nga viti 2001! Sulejman Rex-
hepi jo njëherë ka thënë se atë objekt duhet ta lëmë ashtu që të shër-
bejë si monument tradhëtie e BDI-së së Ali Ahmetit! Pra, gjithnjë ka 
dëshiruar që, duke ikur nga përgjegjësia dhe fajësia, fajin ta kërkojë 
te Ali Ahmeti, të cilin sot, e shpallë si “lider i gjithë shqiptarisë”!
Agim Mehemti duhet ta dijë se kjo Xhami e Prilepit nuk është nga 
dita e djeshme, por, është dhe ka qenë edhe në kohën kur Sulejman 
Rexhepi e bekon me loçkë të zemrës Nikolla Gruevskin, i cili, per-
sonalisht ka qenë i angazhuar në djegien e asaj xhamie, pastaj në 
moslejimin e ringritjes së xhamisë dhe me këtë fakt ka qenë i njohtu-
ar me kohë edhe Sulejman Rexhepi.
Pse Sulejman Rexhepi ikte në Ulqin i revoltuar nga lufta e UÇK-së 
dhe nuk bëhej palë me Komandantin Ali Ahmeti e ta këshillojë që 
mos të pajtohet me rindërtimin e Manastirit në Leshok pa u rindër-
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tuar Xhamia në Prilep?
Që pas djegies së Xhamisë në Prilep e deri më sot, në të gjitha qe-
veritë ka qenë edhe Ali Ahmeti dhe BDI-ja e tij, me përjashtim të 
18 muajve kur në qeveri ishte PDSH-ja dhe kur për Medrese e për 
xhami e detyroi qeverinë të ndajë mbi 300 mij euro! Botërisht dihet 
se atëherë negociatat ishin që të ndërtohet edhe Xhamia në Prilep 
dhe se pala maqedonase në krye me Nikolla Gruevkin kishin rënë 
dakord që ta rindërtojnë por të ngelë si Xhami Muze, jo aktive. Naty-
risht, me një propozim të tillë raciste nuk pajtohej as Arbën Xhaferi 
dhe as Menduh Thaçi. Kjo si duket e ka brengosur shumë Sulejman 
Rexhepin, ndaj dhe me kapacitet të plotë lëshohet për ta ndihmuar 
BDI-në, madje qorrazi, madje edhe me financat e BFI-së, duke i lënë 
sot punëtorët me rroga të përgjysmuara e të sakatosura!
Le ta nxjerrë Agim Mehmeti apo Sulejman Rexhepi, qoftë vetëm një 
dokument ku janë arritur marrëveshjet në mes të Sulejman Rexhep-
it dhe Ali Ahmetit për ta rindërtuar atë xhami të vetme të qytetit 
të Prilepit, apo ndonjë marrëveshje koalicionuese në mes të Nikolla 
Gruevskit-Zoran Zajevit dhe Ali Ahmetit që në platformë qeveritare 
të parashihet edhe rindërtimi dhe riaktivizimi i Xhamisë së Prilepit? 
Nuk ka! Nuk ka, sepse, thjesht, rindërtimin nuk e do Sulejman Rex-
hepi, sepse, sikur ta kishte dashur, me gjithë mend, deri më tani do 
të kryente një apel për ta falur një xhuma në atë Xhami dhe, Sule-
jman Rexhepi duhet të jetë i bindur që nuk do të kishte mysliman që 
nuk do të vinte në atë xhami për ta falur atë xhuma të thirrur prej tij! 
Do t’i kishte më së paku nja 200-300 mij mysllimanë prej tërë Maqe-
donisë në shesh të Prilepit. E të dilte pastaj cilido kryetar komune, 
cilido kryeministër, apo cilido Pasko e le ta pengonte rindërtimin e 
xhamisë me iniciativë të Mulla Sulës!
Opinioni i gjërë e di se, djegia e asaj xhamie, në fakt nuk e vrau, por 
e plagosi atë bukuri dhe, është pikrisht Sulejman Rexhepi që po e 
le të vdesë atë bukuri nën plagët e tmerrshme që i mori që në vitin 
2001. Ajo bukuri, Agim Mehmeti, është plagosur dhe Sulejman Rex-
hepi po e lë të vdesë! Plagët mund të shërohen por, vdekja jo dhe, 
pas vdekjes, hetimet nuk fokusohen vetëm te ekzekutori por, edhe 
te urdhërdhënësi, tek pjesëmarrësit në kryerjen e veprës, tek sjellja 
pasive e atyreve që u përket shërimi i plagëve. Të gjithë këta janë 
bashkëpjesëmarrës në vdekje të një bukurie!
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Gabim e ka Agim Mehmeti kur mundohet që t’i shkruaj tekst Sule-
jman Rexhepit sa për ta amnistuar nga përgjegjësia e plotë për 
“VRASJEN E NJË BUKURIE”! Faji për shndërrimin e Xhamisë së 
Prilepit në wc, faji për degradimin e kësaj Shtëpie të Zotit deri në 
këtë derexhe, është kryekëput i Sulejman Rexhepit, o Agim Meh-
meti. Por, si gazetarë që je, mos mendo se nuk të prek ky faj dhe ty! 
Për më tepër tashmë je edhe fajtor publik, përderisa përpiqesh që 
nga ky faj ta shpëtoshë fajtorin më të madh – Sulejman Rexhepin, 
rrënuesin e gjithçkafit që i përkiste dikur Institucionit të mysli-
manëve të vendit, BFI-së, të cilën, sot, me gjasë po e ndjek po ai fat 
i Xhamisë së Prilepit. Vrasësi i një bukurie nuk e ka dert për të vrarë 
edhe një bukuri, edhe një tjetër, edhe një tjetër… nuk e ka dert nëse 
shkatërrohet tërë BFI-ja.

(7 mars 2018)
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Dosja “Burmali Xhamia” dhe “Xhamia e 
pPrilepit” mbajnë vulën e

 Sulejman Rexhepit

(Reagim kundër një kolumne të Agim Mehmetit që e ka nënsh-
kruar me emrin e h. Sulejman ef. Rexhepit, me titull “Vrasja e një 
bukurie”, të botuar në disa protale të paguara nga Sulejman Rex-
hepi me paratë e arkës së BFI-së së uzurpuar prej tij)

Agim Mehmeti kësaj radhe paska vendosur që përmes gojës së 
Sulejman Rexhepit të na flasë për një shëmti e cila, në kushte 

normale të krijuara nga ndonjë strategji paraprake për mbrojtjen e 
pronës dhe pasurisë islame, do ta dridhte shtetin e Maqedonisë deri 
në rrënim total!
Agim Mehmeti mundohet që ta paraqesë Sulejman Rexhepin si 
shumë të mërzitur për atë se çka po ndodhkëka në xhaminë e dje-
gur të Prilepit. Sulejman Rexhepi, pasi merr vesh nga “filmi” që po 
qarkullon nëpër disa protale, tmerrohet nga fakti si tashmë Xhamia 
e djegur në Prilep qenka shndërruar në wc publike!
Tashmë është thënë se, çdo shkrim i Agim Mehmetyit në fakt bëhet 
për ta ngulur Sulejman Rexhepin! Në rastin konkret Sulejman Rex-
hepi “tmerrohet” nga informatat që dalin nga “ky film”! Po çka ka 
menduar “Sulçe begu i vogël”, çka do të bëhet me atë objekt të sh-
katërruar që e ka lënë në atë pozitë që nga viti 2001! Sulejman Rex-
hepi jo njëherë ka thënë se atë objekt duhet ta lëmë ashtu që të shër-
bejë si monument tradhëtie e BDI-së së Ali Ahmetit! Pra, gjithnjë ka 
dëshiruar që, duke ikur nga përgjegjësia dhe fajësia, fajin ta kërkojë 
te Ali Ahmeti, të cilin sot, e shpallë si “lider i gjithë shqiptarisë”!
Agim Mehemti duhet ta dijë se kjo Xhami e Prilepit nuk është nga 
dita e djeshme, por, është dhe ka qenë edhe në kohën kur Sulejman 
Rexhepi e bekon me loçkë të zemrës Nikolla Gruevskin, i cili, per-
sonalisht ka qenë i angazhuar në djegien e asaj xhamie, pastaj në 
moslejimin e ringritjes së xhamisë dhe me këtë fakt ka qenë i njohtu-
ar me kohë edhe Sulejman Rexhepi.
Pse Sulejman Rexhepi ikte në Ulqin i revoltuar nga lufta e UÇK-së 
dhe nuk bëhej palë me Komandantin Ali Ahmeti e ta këshillojë që 
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mos të pajtohet me rindërtimin e Manastirit në Leshok pa u rindër-
tuar Xhamia në Prilep?
Që pas djegies së Xhamisë në Prilep e deri më sot, në të gjitha qe-
veritë ka qenë edhe Ali Ahmeti dhe BDI-ja e tij, me përjashtim të 
18 muajve kur në qeveri ishte PDSH-ja dhe kur për Medrese e për 
xhami e detyroi qeverinë të ndajë mbi 300 mij euro! Botërisht dihet 
se atëherë negociatat ishin që të ndërtohet edhe Xhamia në Prilep 
dhe se pala maqedonase në krye me Nikolla Gruevkin kishin rënë 
dakord që ta rindërtojnë por të ngelë si Xhami Muze, jo aktive. Naty-
risht, me një propozim të tillë raciste nuk pajtohej as Arbën Xhaferi 
dhe as Menduh Thaçi. Kjo si duket e ka brengosur shumë Sulejman 
Rexhepin, ndaj dhe me kapacitet të plotë lëshohet për ta ndihmuar 
BDI-në, madje qorrazi, madje edhe me financat e BFI-së, duke i lënë 
sot punëtorët me rroga të përgjysmuara e të sakatosura!
Le ta nxjerrë Agim Mehmeti apo Sulejman Rexhepi, qoftë vetëm një 
dokument ku janë arritur marrëveshjet në mes të Sulejman Rexhep-
it dhe Ali Ahmetit për ta rindërtuar atë xhami të vetme të qytetit 
të Prilepit, apo ndonjë marrëveshje koalicionuese në mes të Nikolla 
Gruevskit-Zoran Zajevit dhe Ali Ahmetit që në platformë qeveritare 
të parashihet edhe rindërtimi dhe riaktivizimi i Xhamisë së Prilepit? 
Nuk ka! Nuk ka, sepse, thjesht, rindërtimin nuk e do Sulejman Rex-
hepi, sepse, sikur ta kishte dashur, me gjithë mend, deri më tani do 
të kryente një apel për ta falur një xhuma në atë Xhami dhe, Sule-
jman Rexhepi duhet të jetë i bindur që nuk do të kishte mysliman që 
nuk do të vinte në atë xhami për ta falur atë xhuma të thirrur prej tij! 
Do t’i kishte më së paku nja 200-300 mij mysllimanë prej tërë Maqe-
donisë në shesh të Prilepit. E të dilte pastaj cilido kryetar komune, 
cilido kryeministër, apo cilido Pasko e le ta pengonte rindërtimin e 
xhamisë me iniciativë të Mulla Sulës!
Opinioni i gjërë e di se, djegia e asaj xhamie, në fakt nuk e vrau, por 
e plagosi atë bukuri dhe, është pikrisht Sulejman Rexhepi që po e 
le të vdesë atë bukuri nën plagët e tmerrshme që i mori që në vitin 
2001. Ajo bukuri, Agim Mehmeti, është plagosur dhe Sulejman Rex-
hepi po e lë të vdesë! Plagët mund të shërohen por, vdekja jo dhe, 
pas vdekjes, hetimet nuk fokusohen vetëm te ekzekutori por, edhe 
te urdhërdhënësi, tek pjesëmarrësit në kryerjen e veprës, tek sjellja 
pasive e atyreve që u përket shërimi i plagëve. Të gjithë këta janë 
bashkëpjesëmarrës në vdekje të një bukurie!
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Gabim e ka Agim Mehmeti kur mundohet që t’i shkruaj tekst Sule-
jman Rexhepit sa për ta amnistuar nga përgjegjësia e plotë për 
“VRASJEN E NJË BUKURIE”! Faji për shndërrimin e Xhamisë së 
Prilepit në wc, faji për degradimin e kësaj Shtëpie të Zotit deri në 
këtë derexhe, është kryekëput i Sulejman Rexhepit, o Agim Meh-
meti. Por, si gazetarë që je, mos mendo se nuk të prek ky faj dhe ty! 
Për më tepër tashmë je edhe fajtor publik, përderisa përpiqesh që 
nga ky faj ta shpëtoshë fajtorin më të madh – Sulejman Rexhepin, 
rrënuesin e gjithçkafit që i përkiste dikur Institucionit të mysli-
manëve të vendit, BFI-së, të cilën, sot, me gjasë po e ndjek po ai fat 
i Xhamisë së Prilepit. Vrasësi i një bukurie nuk e ka dert për të vrarë 
edhe një bukuri, edhe një tjetër, edhe një tjetër… nuk e ka dert nëse 
shkatërrohet tërë BFI-ja.

(9 mars 2018)
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Dënimi i Zotit

“Munafikët përpiqen të mashtrojnë Allahun (duke u paraqitur rre-
jshëm si besimtarë), por Allahu i mashtron ata. Ata edhe kur falen, 
falen me përtaci dhe vetëm sa për t’u dukur te njerëzit dhe fare 
pak e përmendin Allahun.” (NISA, 142)

Shkas për këtë shkrim u bë kolumna e Agim Mehmetit e nënsh-
kruar nga Sulejman Rexhepi, me titull “Paqa e Zotit”, që e publikoi 

në disa portale që i ka paguar me paratë e muslimanëve për të shitur 
kopalla e injorancë.
U bënë bashkë dy munafikët dhe vajtojnë me lotë krokodili për dikë 
që na u paska vrarë! Shkrim i shkruar nën efektin e plotë të alkoolit 
kurse Mulla Sules i pëlqen ky kundërmim dehës, sepse është cilësi 
munafikësh!
Mulla Sula pranon të merret sipërfaqësisht me një problematikë e 
cila pa dyshim që rrënjët i ka që në themelim të BDI-së, Partisë që 
gjithnjë e më shumë po e merr formën e “amës së krimit”, të cilën me 
aq pasion, zell e financa e ndihmon Mulla Sula.
Mulla Sula, si “lider” që po ik për lesh, nuk duhet që gjërat t’i kundro-
jë me aq infantilitet dhe idiotizëm, thuase bëhet fjalë për një vrasje 
të ndodhur te dushmanët. Është vrarë një shqiptar, madje te dera 
e selisë së BDI-së. Ka zëra që në motivin e kësaj vrasje e implikojnë 
edhe Ali Ahmetin. Madje është vrarë një shok i Mulla Sulës (po ku 
ka Mulla Sula shokë!) A u ka shprehur ngushëllime familjarëve të 
viktimës, a e ka vizituar për sabërllëk këtë familje? Natyrisht që jo, 
sepse do ta hidhëronte pjesëtarin e xhematit të vetë, Ali Ahmetin.
A e di Sulejman Rexhepi se sa shqiptarë u vranë që kur në skenë doli 
Ali Ahmeti! Ali Ahmeti në një rast kishte pyetur: një Zot e di se sa 
shqiptare janë burgosur që kur në skenën e UDB-së është ngjitur 
Mulla Sula. Pra, me një fjalë, as njërit e as tjetrit nuk i ha palla për 
shqiptarët, reagimin eventual e kanë vetëm si refleks i hipokrizisë 
së tyre të bollshme.
Kjo është dhembje kombëtare, ky është shqetësimi historik, o Mulla 
Sulë i kollumneve të Agim Mehmetit, dhe jo se na u vra një shqiptarë, 
një krijesë e Zotit. U bënë shumë, shumë, shumë. Sepse krijesa të 
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Zotit janë edhe ata fëmijë të ngratë në Sirisë ku Rusia dhe Asadi kur 
t’ju çohet hedhin helëm e bomba kimike. E Mulla Sula “si lider fetar” 
as një shqetësim njerëzor nuk e shpreh për këta viktima. Apo nuk 
guxon prej Nanës Rusi.
Jo jo nuk i ka hije Mulla Sulës të reagojë, sepse vetë është ngulfatësi, 
vrasësi më i madh dhe i përditshëm i Dispozitave të Allahut. E Alla-
hu thotë: “Kush e kundërshton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, dhe 
i shkel  dispozitat e Tij, atë e shtie në zjarr të përjetshëm. E për të 
është një dënim poshtërues.” (Nisa, 14)

(10 prill 2018)
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Edhe ndërrimi i tezave është haram

Kot e ke o Agim Mehmeti, kot e ke që mundohesh djallin tënd, 
Mulla Sulën, ta paraqesësh kollumnashkrues. Të gjithë e dinë, 
bukvalisht të gjithë e dinë se çfarë “gllupi” është ai. Kurse ti po na 
del “nana e gllupit”! Kur “gllupi” të thithë moj “nanë”, do të shter-
resh e bëhesh për pleh

Edhe kollumna e radhës e Agim Mehmetit, me titull “Plasaritjet 
e shpirtit”, e nënshkruar nga H. Sulejman ef. Rexhepi, me gjasë 

është shkruar nën efektin e rakisë e të birrave të cilat kollumnesh-
krusi i konsumon pa hesap e me leje të H. Sulejman ef. Rexhepit. 
Ndryshe, nëse do ta shkruante esull, nuk do ta përfundonte me aq 
sakrilegj e me aq qufurllëk! Agimi Mehmeti thotë, kurse Sulejman 
Rexhepi e nënshkruan këtë thënie të Agimit të bërë rrotë: “Zoti na 
viziton vazhdimisht por kushedi se ku jemi ne gjatë atyre vizitave”! 
Besimtarët e devotshëm janë të bindur se Zoti gjendet gjithkund e 
në çdo moment, pra, Ai nuk na viziton por ai është me ne, na përc-
jell, na përgëdhel, na qorton, na ndëshkon, na e then qafën, na ud-
hëzon kah rruga e drejtë, na e mbush shpirtin me iman e na bën 
prej bseimtarëve që i zbatojmë të gjitha kërkesat e Tij. Një është e 
vërtetë, nëse Zoti ndahet prej teje, atëherë, vizitorë të rregullt do ta 
keshë vetëm shejtanin!
Citati që e nxjerr Sulejman Rexhepin me profil gjysëm snob e gjysëm 
demagog, është kjo pjesë e shkrimit të shkruar nga Agim Mehme-
ti: “Dhe, po mendoj, mos vallë është duke ndodhur e kundërta nga 
ajo që e thonë skeptikët dhe pesimistët, mos ndoshta një kategori 
njerëzish të këtij vendi kanë filluar të harrojnë Zotin ? Fakte që dësh-
mojnë një gjë të këtillë keni me bollëk ngado që e ktheni shikimin, 
ani pse ato fakte jo domosdoshmërisht në shikim të parë lidhen dre-
jtëpërdrejtë me besimin .”
Kush është ai që e ka harruar Zotin o Agim Mehmeti? Si harrohet 
Zoti? Kur harrohet Zoti? Pse në këtë temë e ngacmon plagën e qel-
bosur të Sulejman Rexhepit! Ti mund ta thuash këtë, që në momen-
tin kur ke vendosur që me pjesëtarë të familjes të kaloshë natën 
duke u bërë tapë e bythë nga rakia e birrat! Ky është çasti kur t’i heq 
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dorë nga Zoti dhe i bëhesh mik i ngushtë djallit, po atij djalli i cili 
tashmë e ka kapluar Sulejman Rexhepin dhe po ia pezmaton gjithnjë 
e më shumë plagën qelb të mosbesimit!
A e di Agim Mehmeti se kryetari i tij, të cilit ai i shkruan kollumna, 
tash e sa vite e ka harruar Zotin e vet. Nuk i falet Atij, nuk ia ka frik-
en Atij, nuk i lutet Atij, nuk zbaton kurrfarë urdhëri të Tij, është i 
armiqësuar me të gjitha porositë e shenjta të Tij…
Çka ke me minaren e Xhamisë së Ohrit? Pse mundohesh me e re-
habilitu Sulejman Rexhepin duke i sulmuar struktura të caktuara të 
shtetit! Kush po e dëmton islamin në vend, kush po e njollosë këtë 
fe, kush po i nëpërkëmbë parimet e kësaj feje? Shteti?! Jo more Agim 
Mehmeti jo, por, thjesht, kryetari yt që ta mbushë gushën raki e bir-
ra, Sulejman Rexhepi! Kush i vodhi të gjitha paratë e BFI-së amanet 
i myslimanëve të vendit? Shteti? Kush të ka faj që tash e 5 muaj ti 
merr pagë me njëqind qamete ndonëse 25 për qind më të vogël? 
Shteti?! Kush te ka faj që t’i nuk merr dot ilaçe, sepse nuk të është 
paguar siguracioni? Shteti? Kush të harton politika shkatërruese të 
fesë islame si dhe të institucioneve që e kanë amanet këtë fe? Shte-
ti?! Jo pra, por, ekskluzivisht, kryetari yt që të pensionon e të rikthen 
në punë, Sulejman Rexhepi!
Kush shanë nëna dhe gra të hoxhallarëve? Kush vjedh dhe kush e 
zhvatë BFI-në? Kush i vjedh kurbanët dhe haxhin? Kush e privatizon 
të vetmin Institucion të fesë islame në vend? Kush sjell në krye të 
organeve të këtij Institucioni lakej, çakalla, e bythëlëpirës? Kush e 
keqpëdorë pronën e vakëfit të cilin shteti ta rikthen? Kush nuk të lë 
të falesh e të lutesh, të shkoshë pesë vakte në xhami, në këtë moshë 
të shtyer siç e ka kryetari yt? Kush të sugjeron që të rrishë me nar-
kodilerë, me kriminelë? Kush të detyron që të hedhish me mijëra 
euro shahirëve deri sa këndojnë, kurse kurrë në jetën tënde nuk ia 
ke dhenë qoftë një 50 euro nga xhepi yt një hafizi të ri, fëmijë, i cili 
merr titullin “rojtar i Kuranit”? Shteti nuk të ka faj, o Agim Mehmeti, 
por Sulejman Rexhepi i djallëzuar, i cili ka kohë që e ka braktisur 
Zotin; të cilin ka kohë që “nuk e viziton” Zoti prandaj dhe ia ka bërë 
teslim djallit që e ka kapluar e që po i fryn në plagën e pezmatuar e 
të qelbosur të pabesimit të tij.
Shteti është një aparat që në kushte normale, obligohet që t’ia 
plotësojë dhe t’ia realizoj të gjitha kërkesat qytetarit të vet; t’ia ga-
rantojë lirinë dhe funksionimin normal, t’ia garantojë lirinë e besimit 
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dhe t’ia mundësojë praktikimin e tij pikë për pike! Shteti nuk të ka faj 
nëse ti e shkatërron Bashkësinë Fetare Islame, nëse ti e privatizon, 
nëse ti e zhvatë, nëse ti i vjedhë myslimanët e tu, besimtarët e dev-
otshëm. Shteti nuk të ka faj nëse gënjen e nëse bën lloj-lloj dallaver-
ash… Këtu shteti ka faj nëse nuk të burgos e nëse nuk të hedh prapa 
gilave pikërisht për faktin që e ke harruar dhe që ke hequr dorë nga 
Zoti yt, siç ka hequr kryetari yt që ta mundëson cakërrimin e gotave 
plot me raki, verë e birra, Sulejman Rexhepi.
Kot e ke o Agim Mehmeti, kot e ke që mundohesh këtë djall, Mulla 
Sulën, ta paraqesësh kollumnashkrues. Të gjithë e dinë, bukvalisht 
të gjithë e dinë se çfarë “gllupi” është ai. Kurse ti po na del “nana e 
gllupit”! Kur “gllupi” të thithë moj “nanë”, do të shterresh e bëhesh 
për pleh!

(4 ma 2018)
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Teoria e Agim Mehmetit 
mbi relativitetin e Mulla Sulës

Teoria e relativitetit sipas Agim Mehmetit është që urrejtja 
gjithëkombëtare kunder Mulla Sulës të sillet në “mosmarreveshje 
komshinjësh”. Nëse dhezë kjo teori atëherë edhe tërë ai haram i 
Agim Mehmetit mund të kalojë në hallall

Në një kolumne të fundit të Agim Mehmetit të nënshkruar nga 
bilmesi i tij, Sulejman Rexhepi, alias Mulla Sula, uzurpatori i BFI-

së, ishte munduar që ta shpalosë qoftë vetëm një anë të vooogël 
fetare të tij. Nuk ka! Madje as që i kishte hije tërë ai tekst fetar të 
nënshkruhet nga Sulejman Rexhepi, i cili në asnjë çast nuk shquhet 
as për hoxhë, as për teolog, as për praktikues i fesë, as i veprave 
humanitare, as i namazit e as i i adeteve. Sulejman Rexhepi, thjesht, 
mund të jetë i vetmi teolog në botë të cilit fare nuk i ka hije të flasë 
për hoxhallëk.
Sulejman Rexhepi i Agim Mehmetit thotë se tani na vjen Ramazani 
muaji kur sulmohet BFI, respektivisht, Sulejman Rexhepi.
Agim Mehmeti është një bastard i cili nuk i përton punës për ta in-
joruar dhe minimizuar tërë atë fushatë, tërë atë luftë të pandërpre-
rë që është zhvilluar dhe po zhvillohet ekskluzivisht kudër shkatër-
ruesit të BFI-së. Që nga viti 1991 kurrë nuk kanë pushuar përpjekjet 
për ta larguar Sulejman Rexhepin si e vetmja e keqe e BFI-së. Krahas 
këtij janë kritikuar edhe shumë organe shtetërore, UDB-a e KOS-a 
që mos ta ndihmojnë dhe mos ta përkrahin këtë të keqe për tërë 
shoqërinë. Në këtë fushatë permanente gjithnjë është pasur ku-
jdes ndaj BFI-së, gjithnjë është dëshmuar se i vetmi shqetësim i 
protestuesve dhe i opozitës së Mulla Sulës është “TË GJITHË PËR 
ÇLIRIMIN E BFI-së…”
Të thotë sot ndokush se në muajin Ramazan nisë lufta kundër këtij 
Institucioni, është thjesht insinuatë nga goja e keqe. Ose Agim Meh-
meti asnjeherë nuk është esull, gjithnjë i dehur dhe nuk mund të in-
formohet mbi luftën dhe fushatën shumë të nevojshme kundër Mul-
la Sulelës që do të zhvillohet pa ndërprerë deri në largimin e tij, ose 
qëllimisht mundohet që ta relativizojë tërë këtë përpjekje gjithëpop-
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ullore. Dhe, sa për dieni të Agim Mehmetit, po këta myslimanë që 
janë kundër këtij fare uzurpatori, po këta janë ata që i kryejne dety-
rimet financiare fetare, duke kontribuar në mirëmbajtje te organeve 
fetare arsimore si dhe në avancimin e jetës fetare islame. Askush 
nuk jep për Sulejman Rexhepin, të gjithë japin për BFI-në ndonëse 
të gjithë e dinë se ato kontribute vidhen pa hesapë nga Mulla Sula.
Teoria e relativitetit sipas Agim Mehmetit është që urrejtja gjithë-
kombëtare kundër Mulla Sulës të sillet në “mosmarreveshje koms-
hinjësh”. Nëse dhezë kjo teori atëherë edhe tërë ai haram i Agim 
Mehmetit mund te kalojë në hallall. Mallo morgen Agim Mehmeti i 
Mulla Sulës…

(13 maj 2018)
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Budallallëqe me bollëk

Për herë të parë, më duhet të pranoj se, kolumna e nënshkruar 
nga Sulejman Rexhepi, me titull “Ateizmi selektiv”, del se është 
logjikë e vetë Sulejman Rexhepit të diagnostifikuar me multiplex 
sklerozë! Nëse këtë kolumnë ia ka shkruar Agim Mehmeti atëherë 
del se ai ka qenë tërësisht i alkoolizuar. Ndryshe, nuk do të kishte 
aq shumë budallallëqe me bollëk në kuadër të një shkrimi

Nuk besoj që do të gjendej në botë ndonjë filozof, ndonjë socio-
log, psikolog apo, përgjithësisht, ndonjë intelektual i lartë, i cili 

do të mund ta zbërthente sintagmën “Ateizëm selektiv”! “Selektiven” 
nuk mund ta ushtrojë në vetëvete një ideologji, por, një pushtet, një 
fuqi! Në rrafshin politik, fjala “selektive” nënkupton një padrejtësi 
ligjore, tregon për një dukuri institucionale kundër një fenomeni!
Sulejman Rexhepi, me këtë sintagmë dëshron të na thotë se, në me-
sin e shqiptarëve ka ateistë të cilët nuk i besojnë islamit por vetëm 
fesë krishtere! Këtu nuk ka kurrfarë ateizmi, këtu kemi të bëjmë me 
një përcaktim fetar, ose, në raste ekstreme, me feomenin e urrejtjes! 
Nëse kjo urrejtje ushtrohet institucionalisht, atëherë kemi padrejtë-
si, ose, “drejtësi selektive në sferën e besimit”!
Sulejman Rexhepi, këtë tog fjalësh e formon duke u nisur nga një 
revoltë kundër “intelektualëve atesistë” shqiptarë të cilët e njollosin 
një komunitet të tërë myslimanësh shqiptarë duke i konsideruar si 
radikalistë! Kjo është shpifje tipike e Sulejman Rexhepit, njeriut skle-
rotip! Është më se e vërtetë se, për momentin në botë luftohet “ra-
dikalizmi islamik” dhe, këtë lloj radikalizmi e kultivojnë grupacionet 
që dalin nga shoqëritë myslimane. Deri më sot nuk është dëgjuar se 
në ISIS, apo, në vatrat e luftërav në disa shtete myslimanësh, janë 
përfshirë shqiparë katolikë apo ortodoksë! Atje janë futur shqiptarët 
myslimanë dhe, për këtë devijim kush mund të fajësohet më shumë 
se vetë instituconet islame të shoqërisë shqiptare! Fundja, Sulejman 
Rexhepi vetë thotë se e ka një “projekt” që e lufton kyçjen e shqip-
tarëve myslimanë nëpër këto vatra lufte të huaja për shqiptarët! A 
do të thotë kjo se Sulejman Rexhepi na qenka “ateist selektiv”! Sule-
jman Rexhepi dëshiron që ta përligjë një të vërtetë të madhe të cilën 
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e pranon e tërë bota, me përjashtim të politikave ruse-serbe! Shqip-
tarët janë shembull unikat i bashkëjetesës ndërfetare jo vetëm bren-
da gjirit kombëtar por, gjithandej ku gjenden, përmes përpjekjeve 
permanente për integrime shoqërore. Bota kështu i njeh shqiptarët 
dhe jo si “ateistë selektivë”, sintagmë kjo e dalur nga mendjet e gat-
uara me brumin ruso-serb.
Shikoni se çka bluan Sulejman Rexhepi! Një mendim i këtillë mund të 
rrjedhë vetëm nga ato mendje sklerotike e cila është e sinqetë vetëm 
me sendet, gjërat, personat dhe mendimet që i ka pasur thellë në 
subkoshiencën e vet por që kurrë nuk i ka nxjerrur jasht për shkak 
të turpit, frikës, apo alogjikes. Sulejman Rexhepi e shkruan këtë fjali 
pijaneci: “Një njeri , që është i vetëdijshëm se në situatat në të cilat 
me njerëzit nuk sundon Zoti patjetër do sundojë zullumqari, paraqet 
kënaqësi dhe gëzim edhe për vetë Krijuesin.”
Sipas Sulejman Rexhepit paska vende, momente e çaste kur me nje-
riun nuk po sunduaka Zoti por zullumqari! Dhe kur zullumqari sun-
don me njeriun kjo po shkaktuaka kënaqësi dhe gëzim për vetë Kri-
juesin”! Kjo logjikë është tipike e mendjes së sëmurë si ajo e Sulejman 
Rexhepit. Ai në ndërdijen e vet e pranon se është zullumqar dhe se 
këtë zullum e bën ndaj popullatës shqiptare myslimane, sepse kjo 
“paraqet gëzim dhe kënaqësi te Krijuesi i tij”! Dhe, gjithnjë sipas log-
jikës sklerotike të Sulejman Rexhepit, aty ku sundon zullumqari aty 
nuk mund të gjendet prezent Zoti dhe, kjo do të thotë se, veprimet e 
tij nuk ka se kush t’i trajtojë e t’i regjistrojë si mëkat. Kjo është logjika 
e Sulejman Rexhepit që në fund të dalë i pamëkatshëm, përkundër 
të gjitha veprimeve prej një zullumqari të urryer nga Krijuesi ynë! 
Për këtë “budallallëk ateist” Sulejman Rexhepi është i bindur se do 
ta falë Zoti, sepse, mendimet dhe veprimet prej budallai Zoti nuk ia 
përshkruan si mëkat një të çmenduri!
Krejt në fund, Sulejman Rexhepi na e sjell një frazë përmes të cilës 
dëshiron të arrijë një “amnesti shqiptare” nga heshtja e tij bash-
këpunuese me elementët antishqiptare dhe antimyslimane në Ma-
qedoni. Sulejman Rexhepi kërkon që për zhvillimin e politikave ant-
ishqiptare e antimyslimane në vendin tonë fajin t’ia hedhë “ateistëve” 
shqiptarë, të krishterëve shqiptarë, ndërsa BFI-ja e tij është kristal 
e pastër!
Sipas logjikës së akolumnistit Sulejman Rxhepit “Të akuzohen pa 
kurfarë motivi shqiptarët muslimanë se paraqesin rrezik për evroin-
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tegrimet dhe të heshtet qyqarisht kur nëpër protesta të ndryshme në 
Maqedoni shpalosen flamujt e “Vëllazërisë Krishtere” dhe priftërinjë 
të ndryshëm kanosen se do e rrokin armën në duar, është alarm për 
vetëdijen tonë kolektive.”
Meqë Sulejman Rexhepi dhe BFI-ja e tij i paska parë këta flamuj të 
“Vllazërisë Krishtere” dhe paska dëgjuar priftërinj maqedonasë tek 
kanosin se do të rrokin armë në duar, atëherë, le të na thotë Sule-
jman Rexhepi se cili ishte reagimi i tij personal dhe institucional! 
Cili ishte shqetësimi i tij që ua shprehu partive politik shqiptare 
që participojnë në pushtet? A iu drejtua institucioneve shtetërore 
për kërcënimet e tilla? Luftën kundër “fundamentalizmit ortodoks” 
Sulejman Rexhepi e kërkon nga intelektualët shqiptarë, sepse vetë 
nuk guxon ta zhvillojë këtë luftë, sepse “bishtin ia kanë zënë me 
derë”! Veç kësaj, Sulejman Rexhepi e di fare mirë se protesta e tij nuk 
vlenë hiç më shumë se lëvizja e bishtit të kaut të therrur, prandaj, 
për ndonjë efektuim në llogri të tij, ai kërkon që terrenin t’ia pastro-
jnë intelektualët myslimanë, sidomos ata të cilët ky, me logjikë prej 
sklerotipi, i përcepton si “ateistë selektivë”!
Nëse ka ndonjë mysliman në faqen e dheut se mendon që Sulejman 
Rexhepi nuk vuan nga çrregullimi mendor porse edhe kur shkruan 
është i kthjellët, atëherë, dijeni “Ai e zbret zemërimin e Tij mbi ata që 
s’mendojnë!” (Junus, 100)

(1 korrik 2018)
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Mulla Sula po bie në “istigfar”?!

Agim Mehmeti, kollumnashkruesi i Sulejman Rexhepit (sipas të 
gjitha gjasave edhe shkruesi i memoareve të Sulejman Rexhep-
it), kësaj radhe kishte zgjedhur një temë e cila, e nënshkruar nga 
Sulejman Rexhepi merr formën e përkryer të një cinizmi, madje 
herë-herë edhe të një sarkazme e denjë për të dalur vetëm nga 
truri i dehur i një klerik i dalur udhe. Njeriu i formatit të një krim-
ineli i opcesionuar me koleksionim të armëve luftarake të ketë të 
drejtën të flasë për “gjuhën e urrejtjes”?! Hiç, ama bash hiç nuk i 
ka hije

Kollumna mbanë titullin “Kontaminimi me gjuhën e urrejtjes”, dhe 
u botua nëpër disa portale të cilët edhe në këtë fukarallëk Mulla 

Sula i paguan “debello”! Tamam, mirë e ka Agim Mehmeti, vetëm 
truri i Sulejman Rexhepit dialogun mund ta konceptojë si luftë! 
Sepse, Sulejman Rexhepi kurrë nuk ka ditur të dialogojë, gjithnjë 
gjërave i ka shkuar deri në skaj me një vetëdije të plotë se fundin do 
ta ketë të trishtueshëm, prandaj dhe dorëzohet. Sulejman Rexhepi 
dorëzimin gjithnjë e ka konceptuar si dialog, kurse dialogun si luftë! 
Sulejman Rexhepi të gjithë ata që i ka luftuar në fund i ka bërë miq, 
sepse, Sulejman Rexhepi mendon se mik mund të bëhet vetëm ai i 
cili pranon të zhvillojë luftë me Mulla Sulën, dhe jo dialog! Pronari i 
një media, nëse ia boton një shkrim nga opozitarët e tij, sakaq do t’ia 
shajë nënën, gruan, “cullin në bark”, gjakun dhe, pas kësaj lufte do 
t’ia ofrojë ndonjë para të majme që mos ta përsërisë më atë gabim 
dhe, pas kësaj, sakaq po të njëjtin pronar të luftuar do ta bëjë mik të 
ngushtë e do ta ulë në krye të oxhakut në Konakun e tij. Ky është 
Mulla Sula i vërtetë! Mulla Sula i Agim Mehmetit fajëson politikanë 
që përdorin gjuhën e urrejtjes dhe që shkëmbejnë lumë ofendimesh! 
Po vetë Mulla Sula që ua shanë nënat dhe gratë hoxhallarëve, madje 
në prezencë të vetë hoxhallarëve, në mbledhje të Rijasetit? Po Mulla 
Sula që i shanë pronarët e mediave, pastaj i blenë, dhe nuk lejon që 
të botohet mendimi alternativ e civilizues që del jashtë trurit kon-
vencinal të Sulejman Rexhepit, si dhe duke paguar pishpirikë që sa 
më shumë të ofendojnë e të shahen nëpër do paçavra të tyre elek-
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tronike? Po Mulla Sula që ka sharë e që ka pëdorur gjuhën e urrejtjes 
edhe brenda xhamisë, “nuk vlenë kurrni hashim”, ndërsa dihet se 
kujt i thonë shqiptarët “hashim”! Po kur Sulejman Rexhepi zhvillon 
fjalime që ngacmojnë rëndë mostolerancë fetare si dhe përpjek-
je për ta devalvuar tolerancën ndërfetare në mesin e shqiptarëve?! 
Agim Mehmti edhe vetë e di që Sulejman Rexhepi është shablloni i 
debillit që prej tij dalin në seri njerëz pa personalitet, pa karakter, 
pa integritet e pa dinjitet! Hajde për hajër! Shikoni se çka shkruan 
Agim Memeti: “Besoj se nuk mundë të jenë legjitime vetëm synimet 
dhe qëllimet e një individi apo grupi kurse ato të një individi apo 
grupi tjetër të shpallen apriori të padrejta dhe jolegjitime. Besoj 
kështu sepse, në të kundërtën, të gjithë ne do duhej të pajtohemi 
se po kthehemi në epokën e njëmendësisë…” A mos paska rënë në 
istigfar Sulejman Rexhepi, a mos e paska këshilluar vetë Sulejman 
Rexhepi që ta shkruajë edhe këtë fjali, e cila, më tepër po tingëllon 
si kritikë kundër vetë Mulla Sulës dhe si një falje për oponentin e 
tij, (Afrim Tahirin) i cili kurrë nuk u pajtua me njëmendësinë e Sule-
jman Rexhepit. Të bëjmë këtu një digresion! Po flitet se në opinion 
po qarkullon një “Draft Marrëveshje” i hartuar nga i ashtuquajtu-
ri Forumi “Miqtë e Islamit”, dokument ky që mëton tejkalimin e të 
gjitha divergjencave në mes të Sulejman Rexhepit dhe Afrim Tahirit, 
si dhe shpëtimin urgjent të BFI-së, të vetmin Institucion fetar islam 
të myslimanëve të Maqedonisë! Kjo po që mund të përceptohet si 
shenjë e mirë nga ana e Sulejman Rexhepit! Mund të flitet për një 
vetëdijësim të tij, apo për një dëshirë të flaktë të Agim Mehmetit për 
ta sjellë para një akti të kryer Mulla Sulën e tij dhe për ta shpëtuar 
nga lluci ku po fundoset ditë e më shumë. Komunisti Agim Mehme-
ti, bashkëmendimtarit të vet Sulejman Rexhepit, mundohet që t’ia 
imputojë fjalitë që janë të rrezikshme për Mulla Sulën! Sipas Mulla 
Sulës së Agim Mehmetit, gjuhën e urrejtjes po e kultivuakan si ma-
qedonasit ashtu edhe shqiptarët!!! “Smrt na siptari”, “Gasna komora 
za siptari”, “Samo mrtov siptar e dobar siptar”, “Siptarite se dobri za 
sallata”… Ja disa fraza urrejtëse që çdo ditë shpërthejnë nga goja ma-
qedonase e që mund t’i hasim edhe si grafite nëpër muret e pallat-
ave maqedonase. Le të na e gjejë Mulla Sula i Agim Mehmetit qoftë 
vetëm një frazë të tillë antimaqedonase të theksuar apo shkruar 
nga shqiptarët! Pse këtë dëshirë të flaktë ky farë Mulla Sula i Agim 
Mehmetit për t’i njësuar shqiptarët me maqedonasit në përdorimin 



50

e gjuhës së urrejtjes?! Mulla Sula i Agim Mehmetit thotë: “Përdorim i 
gjuhës së urrejtjes konsiderohen edhe deklaratat që ndjellin frikë…” 
Po deklarata e Mulla Sulës “tet shantazhoj”! Po kërcënimet e Mulla 
Sulës se do të gjejë “homoseksual dhe pedofilë” në mesin e hoxhal-
larëve që nuk do të jenë me të por do t’i bashkangjiten Afrim Tahirit! 
Me këtë kërcënim përmes të cilit i bën “tërbije” hoxhallarët, duke i 
frikësuar të kalojnë në taborrin e Afrimit, a nuk është ky ofendim, 
a nuk i ofendon shumë rëndë të gjithë hoxhallarët, a nuk i shan-
tazhon, a nuk krijon përceptim të gabueshëm se të gjithë ata janë 
“të tillë” prandaj nuk guxojnë të lëvizin prej prehërit të tij? Ja pra, ja o 
Agim Mehmeti, ja pse thamë që në krye të shkrimit se qenke përcak-
tuar për një temë e cila në fakt e demonton deri në palcë tërë karak-
terin antihuman të Sulejman Rexhepit. Mulla Sula i Agim Mehmetit 
e përfundon kollumnen kështu: “Çka më tutje dhe si më tutje, cila 
është mënyra për të dalë nga skëterra e urrejtjes ndaj çdokujt dhe 
ndaj çdo gjëje… Po pyes sepse vetë nuk kam përgjegje! Po pyes dhe 
po kërkoj përgjegje…” Të vetmen përgjigje Sulejman Rexhepi mund 
ta gjejë vetëm në një Draft marrëveshje që është duke qarkulluar në 
opinion. Nga kjo kollumnë krijohet përshtypja se me matrien e saj 
është njohtuar edhe vetë Sulejman Rexhepi, prandaj ky shqetësim i 
tij për të dalë sa më parë nga ky skëterr. I vetmi shpëtim i Sulejman 
Rexhepit, sipas të gjitha gjasave, po ngelë pranimi dhe nënshkrimi 
sa më urgjent i këtij dokumenti të cilën “miqtë e islamit” e paskëshin 
quajur MARRËVESHJA E MANASTIRIT! Zoti qoftë me të gjithë ne!

(25 korrik 2018)
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Të gjitha rrugët e Sulejman Rexhepit 
përfundojnë në xhehenem

(Rreth kollumnes së fundit të Agim Mehmetit të nënshkruar nga 
Sulejman Rexhepi, me titull “Rruga drejt xhehenemit”, të publi-
kuar në disa portale të paguara nga Mulla Sula dhe me paratë e 
vjedhura nga buxheti i BFI-së së uzurpuar prej tij)

Agim Mehmeti, kësaj radhe kollumnen ia paskësh kushtuar eksk-
luzivisht Sulejman Rexhepit, profilit të tij psikologjik, kurse ky as 

që e paska kuptuar një gjë të tillë, ndryshe, nuk do ta nënshkruante. 
Agim Mehmeti i kategorizon njerëzit në tri shtersa, të cilat i paraqet 
si periudha apo shkallë nëpër të cilat ka kaluar Suejman Rexhepi. 
Mulla Sula, pa kurrfarë turpi pranon të nënshkruajë shkrimin i cili vë 
në lojë tri kategori mendërisht të retarduar e ndaj të cilëve islami na 
obligon që të kemi kujdes, të paktën mos t’i përfolim! Mendjetrashi, 
budallai dhe ahmaku janë tri kategoritë që e kompletojnë profilin 
psikologjik të Sulejman Rexhepit.
Sulejman Rexhepi, i mbërthyer në kryq ku fishkëllehet nga kamx-
hikët e mijëra kritikave, mijëra fakteve që flasin për të si për një 
kriminel, nga kamxhiku i qindra skandaleve të cilat Sulejman Rex-
hepit ia garantojnë vetëm rrugën e xhehenemit, pra, i mbërthyer në 
këtë kryq të opinionit të gjërë, mundohet që të gjithë kritikuesit t’i 
quajë budallenj, kurse vetëveten si hero, si të mençur e të urtë që 
nuk bie para provokimeve të tilla! Të gjithë kriminelët, pas arrestimit 
për krimet e kryera, në përballjen e parë me personelin e drejtësisë, 
mundohen të tregohen si njerëz të drejtë, të urtë, të mençur, tamam 
si “Zhëngër baba”! Pra, të gjitha anët, veset dhe veprimet kriminale 
mundohen t’i kamuflojnë me karaktristikat pozitive të tyre imagjin-
are dhe që automatikisht rangohen në kategrinë e kriminelëve “të 
urtë”! Megjithatë, sado të urtë, ata ngelin kriminelë.
A mund të “bëhet” burgosja e kriminelit të llojit të Sulejman Rexhepit 
për ç’gjë angazhohet mbarë opinioni, intelektualët e “budallenjtë”! 
Sulejman Rexhepi thotë se jo, sepse burgosja e tij për veprimtarinë 
prej hajduti e krimineli mund të ndodhë vetëm kur Zoti do të thotë 
“Bëhu”! Sipas logjikës së Sulejman Rexhepit kjo nuk do të ndodhë 
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sepse Zoti na qenka me të! Cili “zot” i cilësdo feje mund të jetë në 
anën e kriminelit, në anën e Sulejman Rexhepit?!
Sulejman Rexhepi tallet me intelektualët e kombit, përgjithësisht. 
Sipas Sulejman Rexhepit sot nuk ka intelektualë, sepse të gjithë të 
tillët na paskan diploma që i marrin më lehtë se patent shoferin? Po 
vetë Sulejman Rexhepi është i rrethuar me njerëz të tillë që janë të 
padiplomuar, i ka bashkëpunëtorë të ngushtë njerëzit me diploma 
fallco, me diploma të blera, të vjedhura! Madje, edhe vetë Sulejman 
Rexhepi është personazh i një libri të një intelektuali të madh arab i 
cili flet për Mulla Sulën si për student të përjetshëm, të dështuar e 
të padiplomuar! Ky na qenka intelektual? Madje vetes i thotë “reis” 
i intelektualëve myslimanë? Çfarë shenje e kjametit! Sot ka marrë 
fluturimin “për në parajsë” me Mustafa Dautin, kryebanditin e BFI-
se, njeriun e padiplomuar, dhe me titull magjistri të paguar 10 mij 
euro në Univesitetin e Merkos, në Strugë! Njeriu që po ia shkru-
ante temën e doktoranturës, siç ia shkroi edhe atë të magjistraturës, 
tashmë vdiq para një jave!
Agim Mehmeti tallet me Sulejman Rexhepin kur thotë: “A janë in-
telektualë dofarë individë të cilët qëndrimet e veta i shtrojnë përpa-
ra këmbëve të çdo garniture politike që vie në pushtet“, sepse, vetë 
Sulejman Rexhepi është “intelektuali” që më së shumti ka ndërruar 
qëndrime, bindje politike, para çdo partie shqiptare që ka ardhur në 
pushtet dhe para çdo qeverie maqedonase që është krijuar. Sule-
jman Rexhepi është tamam si ato putanet që joshen pas një xhepi të 
fryer duke menduar se aty brenda ka plotë lekë ndërkohë që mund 
të jetë futur edhe ndonjë copë muti, apo mund të jetë fryer nga bolet 
e bandllit.
Në vazhdim, Agim Mehmeti e ngulë Sulejman Rexhepin, duke e de-
tyruar të nënshkruaj shkrimin në të cilin është pasusi që flet ek-
skluzivisht për Afrim Tahirin dhe për Lëvizjen e tij për reforma në 
BFI. Agim Mehmeti i thotë Sulejman Rexhepit që ta pranojë këtë të 
vërtetë, duke shkruar: “Pra, intelektualë janë ata që përdorin in-
telektin dhe diturinë, ata që hulumtojnë, merren me shkencë, ata që 
shkruajnë dhe japin kontribut për të ndryshuar e avancuar gjendjen 
e popullit të tyre dhe të shoqërisë në të cilën jetojnë. Kjo kategori 
njerëzish, duke shkruar e duke hulumtuar, duke i bërë publike qën-
drimet e veta pa marrë parasysh a do shkaktojnë pakënaqësinë e 
elitave politike, do mundë të rikthejë besimin e popullit dhe t’a bin-
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din atë se heshtja nuk e ka kapluar intelektualin dhe mendimin e 
shëndoshë kombëtar e fetarë. Intelektuali i vërtetë e definon vehten 
pikërisht përmes mendimit dhe fjalës së guximshme të deklaruar 
publikisht. Ai definohet përmes shkrimeve me të cilat do të dëshmo-
jë kompleksitetin e problemeve me të cilat ballafaqohet shoqëria”!
Kush më mirë dhe më intelektualikisht, më guximshëm e më kom-
bëtarisht, më urtë dhe më islamikisht se sa Afrim Tahiri shkruan për 
kopleksitetin e problemeve të shkaktuara nga veprimtaria kriminale 
e Sulejman Rexhepit në BFI dhe, përgjithësisht, në shoqërinë mys-
limane në vend!
Në fakt, të gjitha këto opinione të kësaj fushate intelektuale kundër 
uzurpatorit dhe shkatërruesit të BFI-së, vetëm sa po i trasojnë të 
gjitha shtigjet që piktakim e kanë vetëm një rrugë – rrugën e xhe-
henemit drejt së cilës po hapëron i vetmuar Sulejman Rexhepi.

(15 gusht 2018)
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Sulejman Rexhepi keqpërdoruesi më i 
madh i fesë në Maqedoni

(Lidhur me kollumnen e fundit të shkruar nga Agim Mehmeti, në 
emër të Sulejman Rexhepit, me titull “Shumë zhurmë”, të botuar 
në portalet të cilat Sulejman Rexhepi i paguan për çdo vite me fi-
tra e zeqat të grumbulluar në arkën e BFI-së së uzurpuar, me qël-
lim të heshtjes së të vërtetës së madhe që vie nga ana e oponentit 
të tij, Afrim Tahirit)

Agim Mehmeti nuk ka të ndalur! Nën ritmin e këngës greke “Tope 
tope papagallo”, e në një atmosferë të alkolizuar deri në trullosje 

totale, Agim Mehmeti vazhdon t’i shkruaj kollumne Sulejman Rex-
hepit, të cilit i duhen për ta gënjyer opinionin e gjërë se sa “i mençur 
është”! E tybe në pastë mend sa “zogëza” ime! Sepse, sikur të kishte 
vetëm një gram mend, nuk do t’i duheshin në emër të tij shkrimet që 
mbajnë erë alkoli!
Për dallim pej shkrimeve të tjera, në këtë shkrim-kollumne, Agim 
Mehmeti nuk tallet vetëm me Sulejman Rexhepin, por edhe me 
vetëveten, mbase nga nevoja e pashpjegueshme për kërkim falje 
nga trullosja prej melosit grek që ta deh e ta bën bythë atmosferën 
familjare.
Agim Mehmeti kollumnen e Sulejman Rexhepit e fillon me kritikë 
kundër atyreve që po e keqpërdorin fenë për nevoja politke. Do me 
thënë se Sulejman Rexhepi ka të tilla informacione, por, ja që nuk i 
thotë se kush janë ata politikanë që e keqpërdorin fenë për qëllime 
të tyre politike! Sulejman Rexhepi mbase ndjenë nevojë që këtë kri-
tikë t’ua adresojë këtyre të BDI-së, sepse vetëm me ata rri (të tjerë 
politikanë nuk njeh ai) dhe, vetëm në shërbim të tyre është vetë me 
tërë familjen!
Po a ka më keqpërdorues të fesë se sa Sulejman Rexhepi, i cili ver-
bërisht vihet në shërbim të politikave, pavarësisht nëse janë kom-
bëtare apo antikombëtare, e rëndësishme është që ato “politika” t’ia 
sigurojnë një “mirëqenie” Sulejman Rexhepit!
Dy fakte për një çështje, që e argumentojnë keqpërdorimin e fesë 
për politikë ditore nga ana e Sulejman Rexhepit!
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A doli dokumenti se, i motivuar nga Nikolla Gruevski, i anashkalon të 
gjitha interesat kombëtare dhe, vihet në shërbim të politikës antish-
qiptare, duke nënshkruar një deklaratë politike, bashkë me liderët e 
tjerë fetare, kundër ndërrimit dhe modifikimit të emrit të Maqedo-
nisë, qoftë kjo edhe me kosto politike, duke mos e integruar Maqe-
doninë në strukturat euro-atlantike!
A është po ku Sulejman Rexhep, i cili, e keqpërdori pozitën si dhe 
fenë dhe ju drejtohet diasporës që të dalin në referendum! Po pse 
diasporës dhe jo edhe vendorëve?! Sepse, në vend i ka të djegura të 
gjitha kartat, i ka ngelur që të përfitojë politikisht diçka duke iu dre-
jtuar diasporës, pa u konsultuar me asnjë faktor politik e intelektual 
në vend. Fatkeqësisht, doli ajo që kisha nënvizuar më herët: mos e 
angazhoni Sulejman Rexhepin në fushat sepse do të dështojë ref-
erendumi te shqiptarët! Nga xhemati i myslimanëve-shqiptarëve 
nga Maqedonia, në tërë Europën dhe kontinentet e tjera, mezi janë 
regjistruar 350 persona shqiptarë e myslimanë, edhe atë më tepër 
aktivistë partiakë se sa xhematë, të cilët, vetëm si këshilltarë të 
xhamive të myslimanëve nga Maqedonia tejkalojnë numrin 1000. 
Fatmirësisht, xhemati ynë nuk po trulloset nga kënga greke e alko-
lizuar “tope tope papagallo”, dhe të mos e hetojë manipulimin politik 
të Sulejman Rexhepit në emër të fesë.
Në Maqedoni, në asnjë vend nuk ka fanatizëm dhe ekstremizë më 
shumë se në BFI-në e uzurpuar nga Sulejman Rexhepi! Aty ka plotë 
armëmbajtës pa leje, ka dylbera që dalin në foto me snajpera dhe 
me armë të njësiteve speciale që operojnë në kuadër të NATO-s! 
Sjellje ekstremiste banditeske më shumë se në BFI-në e Mulla Sulës 
zor se mund të gjejë njeriu. Në BFI-në e Sulejman Rexhepit, “gang-
sterët e natës” i thyejnë dyer e zyreve dhe në emër të dedektimit të 
përgjusve të huaj i vënë përgjuesit e vet për ta hulumtuar “spiunin e 
brendshëm”! Tërë kori diplomatik, të gjithë faktorët ndërkombëtarë 
janë të njohtuar me këtë fakt, prandaj dhe, tash e katër vite Sule-
jman Rexhepin e mbajë tërësisht të izoluar, nuk i hynë në zyren e 
uzurpuar! Po, i hynë në zyre vetëm “mjekrat” si dhe ata që deri dje 
i akuzonte si spiunë e vegla të shërbimeve sekrete. Sot të njëjtit i 
punëson dhe ju jep për të drejtuar madje organe e sektore. Nuk ua 
jep falas jo, por ua shet. Organet dhe sektoret e BFI-së së uzurpuar 
nga Sulejman Rexhepi sot janë në shitje. Këtë fakt e di edhe Agim 
Mehmeti, por, nuk po kuptohet përpjekja e tij për ta amnistuar Sule-
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jman Rexhepin nga ky veprim mafioz e kriminal?!
Fanatizëm më të madh se në BFI-në e uzurpuar nga Sulejman Rex-
hepi, nuk mund të gjeshë askund, o Agim Mehmeti! Si në BFI-në 
e Sulejman Rexhepit që mbrohet me fanatizëm krimi, korrupsioni, 
vjedhja, zhvatja, nepotizmi, manipulimi, degradimi i fesë, keqpër-
dorimi i akasioneve fetare, nuk ndodhë në asnjë kënd të shtetit të 
Maqedonisë.
Në fund të shkrimit, Agim Mehmeti, megjithatë, dëshmon se ka një 
fije ndërgjegje e cila do ta brente deri në vdekje nëse nuk do t’i dre-
jtohej me këto fjalë Sulejman Rexhepit! E citojmë: “Individët, por 
edhe popujt, nuk mund të jetojnë të kënaqur e të lumtur nëse e kanë 
humbur besimin. Lumturia e vërtetë është te besimi në Zot, e Zoti 
porositë njerëzit të duhen e të respektohen, i udhëzon udhëheqësit 
të gjejnë rrugët për lumturinë dhe rehatinë e njerëzve në këtë botë. 
Udhëheqësit e mirë e të drejtë besojnë dhe angazhohen për një qël-
lim që është i drejtë për të gjithë, të vetëdishëm se besimi i vër-
tetë hynë në zemër vetëm në qetësi dhe në vetmi, duke u lutur për 
mirëqenien e të gjithë njerëzve. Zhurma, mburrja, nxitja dhe urrejtja 
e largojnë besimin.” Pra, këtë pasus të kollumnes Agim Mehmeti ia 
dedikon ekskluzivisht kryetarit të familjes së vet, Sulejman Rexhepit. 
A ka sot “udhëheqës” më të pabesë, më jo besimtarë dhe më shkelës 
të amanetit (Islami është amanet) se sa Sulejman Rexhepi? Rreth 
kësaj teme, më shumë zhurmë, o Agim Mehmeti!

(30 gusht 2018)



57

Sulejman Rexhepi urrejtësi 
dhe i urryeri i pashoq

(Reth kollumnes të shkruar së fundmi nga Agim Mehmeti në emër 
të Sulejman Rexhepit, uzurpator dhe shkatërrues i BFI-së. Kol-
lumna me titull “Urrejtja” u botua në portalet e paguara nga arka 
e BFI-së e që për një grusht lekësh kanë vendosur t’i shërbejnë 
djallit.)

Një komentues në fokus.mk pasi e kishte lexuar këtë paçavër 
kishte shkruar se, Sulejman Rexhepi për të bëmat e veta vendin 

e ka në burg e jo nëpër faqet e portaleve, në të cilat, dy mashtruesit 
ordinerë, Avni Halimi dhe Agim Mehmeti, po botojnë shkrime në 
emër të Sulejman Rexhepit duke u munduar që të na e paraqesin 
Mulla Sulen si “intelektual”. Dhe ja mashtrimi! Ja mashtrimi i turpsh-
em, mëkatar!
Krejt bota e di që Sulejman Rexhepi i ka dhënë vetes lirinë dhe të 
drejtën për t’u tallur me myslimanët e vendit dhe më gjërë, madje 
me vetë Allahun, Krijuesin Absolut. Të lutesh për t’u bekuar krimineli 
Nikolla Gruevski, është tallje me Zotin. T’i grabisësh të varfërit si 
dhe të goditurit nga fatkeqësitë natyrore, t’i vjedhësh fitrat, zeqatin, 
haxhin, të keqperdorësh dhe të vjedhësh kurbanët siç vepron Sule-
jman Rexhepi, është përpjekje për ta mashtruar Zotin dhe për t’u 
tallur me Të. Të mos i zbatoshë parimet dhe shtyllat e fesë islame, 
siç bën Sulejman Rexhepi, është urrejtje absolute kundër kësaj feje.
Krejt bota e di se çfare laneti është Mulla Sula. Mbarë opinioni i gjërë 
shqiptar e mysliman nuk i besojnë më Sulejman Rexhepit, nuk e llog-
arisin për mysliman dhe, pas botimit të memoareve të tij, nuk e llog-
arisin me as për shqiptar.
Sulejman Rexhepi po e ndjenë fuqishëm këtë urrejtje të popullit, po 
ndjenë se më askush nuk e do, ndaj dhe, ka porositur Agim Meh-
metin që pikërisht kundër kësaj urrejtje t’ia shkruajë një kollumnë. 
Allahu xh. sh. thotë: “Dhe mos i mbro ata që mashtrojnë vetveten! Se 
Allahu nuk i do tradhtarët dhe gjynahqarët.” (En Nisa, 107)
Krimineli Agim Mehmeti, kryelustraxhiu që ka marrë më qafë njerëz 
patriotë duke mbrojtur kryespiunët e çështjes kombëtare (a thua 
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pse ishte mbrojtësi më i madh i profesorit M.B. me nofkën “Magis-
tar” dhe nuk denjoi ta lustrojë!!!), sa here që përçmohet duke i thënë 
që të heq dorë nga Sulejman Rexhepi, duke mos e mashtruar se 
është ndonjë intelektual, ai sillet po si “ai” për të cilin flet Allahu xh. 
sh. në Kuranin Madhështor:  “E, shoku i tij (djall) do të thotë: “O Zoti 
ynë, unë nuk e kam mashtruar atë, por ai vetë ka qenë në humbje të 
madhe”. (Kaf, 27)
Agim Mehmeti për këtë kollumne spunto mundohet të marrë nga 
filmi maqedonas “Tallja me Krishtin” dhe, përmes Sulejman Rexhepit 
mundohet që të kërkojë që të qortohet autori i cili na u paska tallur 
me vlerën kombëtare UÇK-në. Kë dëshiron ta mashtrojë Agim Meh-
meti kur urrejtjen më të tmerrshme kundër emblemës kombëtare 
UÇK-së e ka shprehur pikërisht Sulejman Rexhepi, duke e quajtur si 
“grup terroristësh” pas çka u detyrua që me familje të ikë e të stre-
hohet në Ulqin. A i ka lexuar Agim Mehmeti memoaret e Sulejman 
Rexhepit që flasin për këtë ushtri të shqiptarëve të Maqedonisë. Le 
t’i lexojë dhe le të shikojë se kush është urrejtësi më i madhë i shqip-
tarëve: Jani Bojaxhi apo Sulejman Rexhepi!
Po sikur të bëhet një film për paratë e grumbulluara për hasanbeg-
asit e vërshuar  nga shiu mitik dhe të cilat para, deri në cent të fun-
dit, u vodhën nga Sulejman Rexhepi! Nga cili film do të shpërthente 
urrejtja dhe mashtrimi më i madh, më i keq e më i poshtër?
Shqiptarët e Maqedonisë nuk duhet mashtruar se kanë urrejtës dhe 
mashtrues më të madh se Sulejman Rexhepi. Në raport me urrejtjet 
e të tjerëve ndaj shqiptarëve Sulejman Rexhepi del monstër i paparë. 
Dhe monstërëza (monstrumçiqi) janë të gjithë ata që po e ndihmo-
jnë Sulejman Rexhepin, përfshirë këtu edhe Avni Halimin dhe Agim 
Mehmetin, duke pranuar vullnetarisht që të shndërrohen në mjet 
kamufllazhi për ta maskuar tradhëtinë, mashtrimin dhe urrejtjen 
antishqiptare të Sulejman Rexhepit. Po a mund të mashtrohet edhe 
Allahu Fuqiplotë, i cili për këta monstra, thotë: “Ditën kur Ai do t’i 
tubojë të gjithë, do të thotë: “O tog i xhindeve! Ju keni mashtruar 
shumë njerëz!” – Ithtarët e tyre midis njerëzve do të thonë: “O Zoti 
ynë! Ne u kënaqëm me njëri-tjetrin dhe arritëm në afatin tonë, të ci-
lin na e pate caktuar Ti”. Allahu do të thotë: “Zjarri është vendbanimi 
juaj. Atje do të qëndroni përherë.” (El En-am) .
Tipat e pashpirt që ju shërbejnë pushtetarëve kriminelë, urrejtësve 
dhe mashtruesve, manipulatorëve që në emër të një ideologjie i 
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shërbejnë kauzave vetanake që nuk dalin jasht përmbajtjes së inte-
resave meskine, pra, tipat e tille mbajne emrin Gebels. Për momen-
tin në mesin e shqiptarëve Gebels më të madh se Agim Mehmeti 
nuk ka. Dhe, jo rastësisht, nga ideologjia naciste theksohen Hitleri 
dhe Gebelsi, pra, krimineli dhe manipulatori-Gebelsi që përpiqej që 
kriminelin-Hitlerin ta shpërfytyronte në “engjëll”! Jo rastësisht, në 
pushkatimin e kritikave njerëzore sa herë që nxirret Hitleri, krah tij, 
në pushkatim kritikash, e vënë edhe Gebelsin. Ky është fundi i çdo 
gebelsiani o Agim Mehmeti.

(7 shtator 2018)
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Agim Mehmetit kruarja e kularit 
i ka kaluar në ves

Sot, në disa media fillimisht maqedonisht e pastaj edhe në shqip, 
lexuam kollumnen e radhës të Agim Mehmetit të nënshkruar nga 
“ngulësi” i tij, Sulejman Rexhepi

Agim Mehmeti edhe një herë na doli në rolin e Gebelsit, si radhën 
e kaluar, duke u munduar që, ngjashëm disi, si dikur Hitlerin, 

ta rehabilitojë Sulejman Rexhepin dhe ta nxjerrë sa më “pozitiv” e 
të “devotshëm”! Për këtë paguhet Agim Mehmeti dhe, i duhet që të 
paguhet, sepse, me se do të paguhen të gjitha ato qejfe të spërkatur 
e lagur “për shëndet” me raki, me birra e me verë.
Paraprakisht, Agim Mehmeti merr instrukcione nga ngulësi i tij që 
të shkruaj ndonjë kollumne e cila para qeverisë do ta paraqesë si 
“lojalistë”, kurse para myslimanëve si “të devotshëm”! Mundohet 
që t’i rraset në bythë qeverisë dhe të kuptojë se sa fort është i an-
gazhuar në fushatën për Referendumin e organizuar nga Qeveria, 
kurse “myslimanëve” t’ju mbajë “një ligjeratë” se si duhet të votohet, 
se “ka perënduar koha kur votuesit kapeshin për veshi e silleshin 
për të votuar”!
Kjo fare nuk i intereson Sulejman Rexhepit, por me këtë, Sulejman 
Rexhepi përmes Agim Mehmetit mundohet që ta kamuflojë disi tërë 
krimin zgjedhor që e ka bërë në BFI si dhe tërë organizimin kriminal 
që e ka bërë për ta përjetuar të ngrohtin e çerdhes së qyqes pa vezë 
brenda!
Sulejman Rexhepi së shpejti do të përgjigjet pikërisht për zgjedhjet 
e kriminalizuara që i ka zhvilluar në BFI për ta emëruar veten “reis” 
të përjetshëm dhe si i tillë për ta deponuar në mënyrë të falsifikuar e 
të kriminalizuar nënshkrimin e vet në Regjistrin Qendror Shetëror.
Po, diku kanë përfunduar ato metoda të sjelljes së votuesve për veshi 
në Shkup! Po Agim Mehmeti, a e di se si i sjell në organe të BFI-së 
Sulejman Rexhepi personat të cilët dukshëm janë të manipuluar pas 
posteve fiktive, sepse emërtimet e Sulejman Rexhepit janë ilegjitime! 
Një i ilegjitimuar paska të drejtë që ta legjitimojë një proces madhor 
siç është Referendumi? Shkrimet dhe apelet e Sulejman Rexhepit 
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pro Referendumit në fakt i japin dozë kriminaliteti këtij Referendu-
mi! Kurse, krejt këtë kriminalitet Agim Mehmeti mundohet të na e 
paketojë si “vizionaritet i një mendjendrituri” të pafytyrë!
Para gjyqit mund të përgjigjen edhe përkrahësit verbalë të krim-
inelit, kurse para Allahut Fuqiplotë gjithësesi që do të përgjigjen dhe 
do të ndëshkohen po aq sa vetë krimineli. Pa dyshim! Kush nuk i 
beson kësaj të vërtete ka problem me iman!

(24 shtator 2018)
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Kur dy antimyslimanë me myhyrë në ballë 
vajtojnë për xhami 

(Gazetari prostitutë i instrumentalizuar dhe prosulist deri në 
gjenin e vet të shpirshur, Agim Mehmeti, sërish shkroi një kol-
lumne në emër të Sulejman Rexhepit. Pasi i çoi dy-tri gota raki 
dhe pasi i mbushi mushkëritë me cigare Lazarati si në natën e 
“Tope-tope papagallo”, iu mbushën sytë gaca dhe shkroi “Zjarri 
kërcënon Maqedoninë”, të cilën e botoi në dy-tri portale të pa-
guara me paratë e fitrit dhe zeqatit nga ana e uzurpatorit të BFI-
së)

Agim Mehmeti edhe një herë gënjeu rrast! Tha: “Zjarri kërcënon 
Maqedoninë”, deke u “prekur shumë” nga djegia e një xhamie 

diku në një fshat të Kanatllarcit të Prilepit. Ky “zjarr” i Agim Meh-
metit që personifikon pseudonimin e fuksit “zhar-Zharko” – Sule-
jman Rexhepit, në fakt nuk është asgjë përveç kapse që bashkangjet 
veprimtarinë antivakufore të Sulejman Rexhepit me “dorën e zezë”. 
Sulejman Rexhepi dhe Agim Mehmeti janë si mishi me thoin për sa 
i përket përkujdesjes së tyre për xhamitë, dy pishpirikë që me muaj 
e me vite nuk kanë rënë në sexhde në ndonjë Shtëpi të Zotit. A e di 
Agim Mehmeti se ku i bie fshati Erekovci? Pse nuk shkoi në cilësi të 
gazetarit të Bashkësisë Islame të Mulla Sulës dhe të kishte shkru-
ar diçka nga vendi i ngjarjes por, nga tavolina e rakisë, ngritet dhe 
në emër të Sulejman Rexhepit shpeh “brenga alla-sulçebegu” Ra ky 
zjarr dhe Agim Mehmeti si dhe Sulejman Rexhepi u njohtuan se diku 
paska qenë një xhami e vjetër 350 vite. Sikur t’u interesonin xhamitë, 
do ta kishin vizituar më herët këtë Shtëpi të Zotit dhe do të kishin 
konstatuar se aty duhet urgjentisht të intervenohet në përtëritjen 
e rrjetit elektrik! Nuk mundet dhe nuk i lejohet Agim Mehmetit që 
të mundohet ta amnistojë Sulejman Rexhepin nga veprimtaria e tij 
kundër vakëfit të myslimanëve të vendit. Nuk mundet që me një 
qëndrim të thatë të na e nxjerrë Sulejman Rexhepin si vajtuese të 
xhamive të djegura! Ai që ia djegu xhamin Sulejman Rexhepit, në 
Prilep më vitin 2001, e përjetoi momentin më të lumtur në jetën e 
vet: lutjen me loçkë të zemrës të Sulejman Rexhepit drejtuar Allahut 
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të Madhërishëm për ta bekuar Nikolla Gruevskin! Ata që kurrë nuk 
denjuan që ta ngisin si problem qeveritar rindërtimin e kësaj xhamie, 
sot Sulejman Rexhepi i ka miq të ngushtë, është shndërruar në vasal 
dhe shërbëtor klasik i tyre. Kot e ka Agim Mehmeti me përpjekjet e 
veta prej manjaku që ta amnistojë Sulejman Rexhepin nga shitja dhe 
nga zhvatja e vakëfit që në fakt janë prona të xhamive. A mundet 
të vetëamnistohet Sulejman Rexhepi me një kërkesë deri te Agim 
Mehmeti që t’i shkruajë një kollumne mbi këtë temë? Si e gënjeu 
dje publikun lidhur me këtë akt i cili akoma nuk është vlerësuar nga 
organet kompetente nëse është zjarrvënie apo zjarr i shkaktuar si 
pasojë e moçmimit të instalimit të rrjetit elektrik! Mulla Sula doli me 
një komunikatë tavoline, duke gënjyer se ky është reagim i Rijasetit! 
Ja pra, ja se si tallet Sulejman Rexhepi me organet e BFI-së, të cilët 
shpesh i quan “organet e mia” thua se bëhet fjalë për “takravatet” e 
tij. Ja si tallet duke e nënçmaur organin më të lartë kolektiv të Ri-
jasetit. Sulejman Rexhepi këtë organ e respekton vetëm kur duhet 
ta manipulojë dhe ta vë në shërbim të interesave të veta personale, 
ndryshe, nuk ia futë, nuk e mbledh për “cikërrima” siç është djegia 
e një xhamie 350 vjet të vjetëre! Sulejman Rexhepi u desht që dje, 
me të gjithë anëtarët e Rijasetit të shkojnë në vendin e ngjarjes, në 
Erekovci dhe, në oborrin e xhamisë së djegur ta mbante mbledh-
jen e Rijasetit prej nga do ta ngriste zërin e protestës kundër kësaj 
dukurie që po bëhet e shpeshtë. Të lëshonte kërkesa ultimative dhe 
të ishte bindës para organeve shtetërore dhe para ndërombëtarëve. 
Sulejman Rexhepi e mbledh Rijasetin për ta promovuar kompleksin 
e pishinave të tij të ndërtuar me paratë e grabitura nga fitri, zeqati, 
shitja e vizave të haxhit dhe nga kurbanët dhe, as që i ha palla se po i 
digjen xhamitë e se po i pakësohet vakëfi si pasojë e tëhuajësimit që 
po ia bën! Vjedhësi i vakëfit nuk mërzitet fort për xhamitë, siç nuk 
mërzitet për xhamitë as tipi i Agim Mehmetit që ëndërr e ka të vdes 
brenda një gote me raki, sepse, kujton se më lehtë do t’i dalë shpirti, 
pa azap! Ai që i djeg xhamitë dhe ai që ua vjedh pronen xhamive, janë 
një. Piromani si dhe zhvatësi janë njësoj mëkatarë, siç është mëkatar 
edhe ai i cili mundohet që ta shpëlajë clindo nga këta dy pisa!

(8 tetor 2018)
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Sulejman Rexhepi po degjeneron
në mungesë të “eshrefizmit”

(Rreth paçavrës së fundit të Agim Mehmetit që e shkruan si kol-
lumne në emër të Sulejman Rexhepit, uzurpatorit të BFI-së, me 
titull “Qorsokaku i identiteteve”, botuar në disa portale që funk-
sionojnë me paratë e fitrit dhe zeqatit e për të shpërndarë mjeg-
ullnaja në mesin e myslimanëve të vendit)

Me këtë kollumnë të Agim Mehmetit dalin në pah dy probleme 
shumë të rëndësishme! Agim Mehmeti po tall menderen me 

Sulejman Rexhepin, duke shkruar kopalla e pallavra. Këto idiotiz-
ma Agim Mehmeti po i shkruan dhunshëm, në shenjë falënderimi 
pas kthimit të sërishëm në marëdhënie pune, edhe pse gazda Sula 
e kishte pensionar më herët. Në mesin e disa “letrave të dashnisë” 
ishte edhe premtimi se nuk do të ndalet së shkruari kollumne në 
emër të Sulejman Rexhepit me qëllim që ta paraqesë sa më in-
telektual! A bëhet prej m… lulja me i marrë erë! Problemi i dytë që 
e shpalosë një të vërtetë të madhe është fakti se sot Sulejman Rex-
hepi vuan nga mungesa e “këshillave eshrefiste”! Sikur të ishte gjallë 
sot, i ndjeri dhe i respektuari, ish-deputeti Eshref Aliu, nuk do ta 
lejonte që të gabonte kaq shumë Sulejman Rexhepi, madje aq shum 
sa të nënshkruante edhe të tilla kollumne që nuk kanë as shpirt, as 
mendje, e as profesionalizëm. Sulejman Rexhepi jo që di të shkruaj 
kollumna, por ai as që di të lexojë kollumna, sepse, sikur të dinte nuk 
do ta nënshkruante paçavra të këtilla.
Agim Mehmeti, në këtë kollumne i përzien të gjitha dukuritë dhe 
fenomenet, edhe integrimin, edhe asimilimin edhe globalizimin. 
Agim Mehmeti e fillon kollumnen me elemente të ëndërrave, apo 
të dehjes totale. Vetëm njeriut të dehur me raki mund t’i nodhë ajo 
që e shkruan si përjetim në fillim të kollumnes Agim Mehmeti. Nuk 
e besojmë se ndonjëherë Sulejman Rexhepi ka humbur udhën dhe, 
hop, e ka gjetur veten para ndonjë muri, veç nëse ka pirë bashkë me 
Agim Mehmetin!
Nisur nga përvoja vetanake, Agim Mehmeti e nënvizon vetëm një të 
vërtetë esull dhe thotë se, vetëm uniteti, qëndrimi në grup, na mban 
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me identitet. Sepse, që ditën kur u shkëput nga ky trung i unitetit 
Agim Mehmeti rrëshqiti drejt asimilimit kah “o tope tope papagallo”!
Identiteti shqiptar nuk e ngërthen në vete vetëm fenë islame, kështu 
që, kjo tezë e Agim Mehmetit është tepër e pakuptimtë dhe shumë 
e djallëzuar. Identitete në qorrsokak nuk mund të ketë kurrë. Iden-
titeti ose shuhet, ose jeton. Identiteti kombëtar nuk mund të marrë 
një rrugë dhe, sakaq të ndjejë se është në një qorrsokak dhe, o bur-
rani, të kthehet prap në pikën fillestare. Bredhja nëpër identitete, 
nëpër kultura e zakone, mund të të duket si një qorsokak dhe të 
ta shtojë deshirën për t’u kthyer në pikën fillestare, ashtu siç të ka 
lindur nëna. Edhe Agim Mehmeti, por edhe Sulejman Rexhepi kanë 
bredhur nëpër identitete të ndryshme kombëtare, profesionale, 
fetare, kulturore, zakonore dhe, mbase tani, kah fundi i jetës kanë 
kuptuar se kanë qenë në dalalet dhe, turren të rrëfehen para “priftit” 
se kanë bërë mëkate dhe, ja, sot po dëshirojnë të rikthehen sërish 
në identitetin shqiptar! Le të provojnë dhe le të ritkthehen, ndonëse 
procesi rikthyes kërkon verifikim të plotë, kurse ky verifikim nuk 
zgjatë sa “lustracioni” por është një proces që zgjatë nga kjo pikë e 
pleqërisë ku gjenden Agim Mehmeti dhe Mulla Sula e deri në rikthim 
të çastit kur zë e nis të formohet gjeni i parë i kodit të tyre gjenetik! 
Më lehtë e kanë që mos të merren me të tilla tema dhe me të tilla 
procese, sepse vazhdimisht do të hasin në mure gjigante që flet për 
qorrsokakun e gjakut të tyre.

(10 tetor 2018)
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Agimi i Mulla Sulës si Gebelsi i Hitlerit

(Rreth kollumnes së fundit të Sulejman Rexhepit shkruar nga 
Agim Mehmeti, me titull “Shteti pa popull – si xhamia pa xhemat”, 
të botuar në disa portale që e ndihmojnë haramin, meqë për këtë 
punë përkujdeset Sulejman Rexhepi duke i paguar me paratë e fi-
trit e zeqatin grumbulluar nga myslimanët e ngratë të vendit)

Agim Mehmeti si duket ka arritur një paqe me Sulejman Rexhepin: 
Agimi t’i shkruaj kollumne kurse Sulejman Rexhepi ta paguaj për 

alkool e për ritual “tope tope papagallo”! Agim Mehmetit ishalla i 
del fryma e fundit me alkool në gojë, nuk po na intereson kjo anë. 
Thjesht, shtrohet pyetja: a e di Agim Mehmeti se po mundohet që t’i 
japë frymë intelektualitetit djallit, Mulla Sulës? Apo as Agim Mehme-
tit nuk i intereson ky fakt para nevojës për ta rrasur kokën në raki!
Agim Mehmeti, me këtë kollumne, praktikisht ka dëshmuar se është 
ai Gebelsi i cili po përpiqet që ta bëjë të arsyeshëm Sulejman Rex-
hepin në të gjitha veprimet e tij antinjerëzore. Agim Mehmetit i kuj-
tohet se çfarë bënte Gebelsi për ta justifikuar “njerëzoren” e Hitlerit 
në vorbullën e politikave dhe krimeve të tmerrshme antinjerëzore.
Agim Mehmeti paska kapur për trajtim një temë e cila në fakt e 
shpalos pretendimin e Agimit dhe të Mulla Sulës për ta rehabilituar 
Sulejman Rexhepin prej një kodoshi të tmerrshëm në një “vajtuese” 
të fatkeqësive që po i bikan një pas një popullatës sonë. Sa të ketë 
populli ynë uzurpatorë të fateve të tij, si për shembull Mulla Sula e 
Mulla Lesha të tjerë, fati i popullit tonë është katastrofal.
Qenka zbrazur Shqipëria, Kosova e Maqedonia prej shqiptarëve, 
aman! Paskan ngelur shkollat pa nxënësa shqiptar e shtetet pa pop-
ullin shqiptar! A e di Agim Mehmeti se kur ishte Sulejman Rexhepi 
udbash që vepronte nën pseudonimet policore “Zhika” e “Zharko”, 
Shkupi ishte kryeqyteti me më shumë shqiptarë në botë. Aktivite-
ti spiunesk i Sulejman Rexhepit dhe i sojit të tij, angazhimi i tyre 
prokomunist dhe pro diferencimeve ideopolitike të shqiptarëve 
të Maqedonisë e të Kosovës, shkaktuan te shqiptarët që duhej të 
shpëtonin “migrimin biblik”! Kush i hapi dyert e mërgimit politik 
nëse jo soji i Sulejman Rexhepit? Migrimin dhe synimin për shpëtim 
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tek shqiptarët e ndjellën pikërisht “Zharkat” e “Zhikat”, duke ndarë 
djemtë nga prindërit, baballarët nga fëmijët, burrat nga gratë dhe, 
më pastaj, shtohet nevoja për bashkim familjar, dhe lakmia për një 
jetë të dinjitetshme të cilën në vendlindje nuk e kishin pikërisht nga 
çakajt si Sulejman Rexhepi. Të “vajtoshë” sot migracionin është më 
shumë se sa ta minimizoshë rolin e batalionit “Atlantiku” të cilët 
ndonëse pa “atdhe” e “mëmëdhe”, megjithatë erdhën për të luftuar 
e për ta çliruar atdheun nga okupatori sllav ndërkohë që Sulejman 
Rexhepi i flladiste koqet në Ulqin!
Gabim e ke edhe titullin o Agim Mehmeti por, sidoqoftë, i fle Sule-
jman Rexhepit, sepse ai me të vërtetë mendon kështu, siç mendon 
ti kur je full me raki! Nuk ka ndodhur në historinë e njerëzimit që të 
ketë shtet pa popull, kurse popull pa shtet po! Nga ana tjetër, kanë 
rënë shumë shtete e pushtete, janë farosur popuj të tërë, janë zh-
villuar ndjekje e përndjekje nga më barbarat, kurse Shtëpitë e Zotit 
asnjëherë nuk janë kundruar si objekte të thjeshta. Xhamitë i kanë 
mbijetuar lloj-lloj pushtetesh pikërisht për shkak se janë Shtëpi të 
Zotit. Xhamitë i mbijetuan edhe “pushtetit” të Sulejman Rexhepit, 
madje edhe atëherë kur i përdorte për ta sulmuar “nacionalizmin 
dhe seperatizmin shqiptar”, luftë kjo që shqiptarët i detyronte ta 
braktisin atdheun! Ndonëse “pa atdhe” Shtëpitë e Zotit i morën me 
vete, kudo që shkuan! Nuk i lanë pa xhemat, siç ia ka mësyer Sule-
jman Rexhepi.
Të shprehin brengosjen për “tokat shqiptare” Agim Mehmeti dhe 
Sulejman Rexhepi, është njëjtë sikur të përpiqen ta argëtojnë publi-
kun me një operë gomari dhe Pavaroti i ringjallur!

(19 tetor 2018)
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Një “Goli Otok” në shpirtin e 
Sulejman Rexhepit

(Rreth kolumnës së fundit të Agim Mehmetit, të nënshkruar nga 
Sulejman Rexhepi, uzurpatori klasik i BFI-së, e i botuar në do pam-
pers-portale të sponsorizuar nga Sulejman Rexhepi, gjegjësisht, 
nga arka e BFI-së së pushtuar prej tij dhe “dinastisë Rexhepi”)

Kolumna e fundit e Agim Mehmetit, e shkruar në emër të h. Sule-
jman ef. Rexhepit, të cilin po mundohet që sado pak ta paraqesë 

si hajn intelektual, megjithatë tërë ditën e lume ngelë uzurpatori 
klasik e i pamëshirshëm i BFI-së.
I titulluar “Kazamatet e mendjes”, kjo kolumnë edhe më fuqishëm 
e shpreh gjendjen shpirtërore të Agim Mehmetit i kaluar në de-
lir, duke mos mbajtur llogari se po e rrëmben edhe Sulejman Rex-
hepin në atmosferën e “tope tope papagallo”! Një titull pa kurrfarë 
domethënie që i vihet kot një shkimi, apo një shkrim pa kurrfarë 
vlere e domethënie që shkruhet kot e kot, sa për t’ia fërkuar topthat 
pronarit të shpirtit të vet, Sulejman Rexhepit.

Agim Mehmeti, nëse ka vendosur të luaj koqe me Sulejman Rexhepin 
këtë le ta bëjë natë e ditë, por ama, nuk guxon që bashkë me të t’i 
ofendojë të gjithë hoxhallarët! Një djal i ri që e paska njohur Sulejman 
Rexhepi na qenka bërë djal i mirë e i mbarë, i paska dashur “shkijet”, 
vetëm se nuk na qenka bërë hoxhë, edhe atë falë këshillave të Sule-
jman Rexhepit. Sipas kësaj logjike pijanece, hoxhallarët na dalin si 
urrejtës të “shkijeve”! E thotë këtë Agim Mehmeti përmes gojës së 
Sulejman Rexhepit për të vazhduar me tolerancën ndërfetare dhe 
me parashikimet e Hantingtonit në “Përplasja e civilizimeve”!
Një gjë është më se e sigurë, e vërtetësi Zoti Një: Agim Mehmti nuk 
e ka lexuar kurrë këtë autor (po, copa-copa, nëpër gazeta) ndërsa 
Sulejman Rexhepi as që di se kush është Hantingtonit e as çka ka 
shkruar.
Agim Mehmeti, i futet në tru Sulejman Rexhepit dhe shkruan ashtu 
siç ka qejf ai: të kritikojë diçka por, mos të kuptohet se po kritiko-
hen maqedonasit apo ortodoksët, sepse pastaj i hidhërohet Kiroja 
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apo Radovani. Agim Mehmeti përmes Sulejman Rexhepit publikon 
këtë qëndrim të “pronarit të shpirtit të tij”: “… duke qenë një sho-
qëri e tensionuar artificialisht nga turlifarë bashibozuku të veshur 
me robe politikani që mbijeton vetëm duke injoruar e ofenduar për-
katësinë, kulturën e besimimin e tjetrit…” Vetëm Sulejman Rexhepi 
mund të pranojë të nënshkruajë një fjali të këtillë kaq të çoroditur. 
Kush është kjo shoqëri? Shoqëria shqiptare në Maqedoni? Apo, kush 
është ai që ofendon dhe luan me ndjenjat fetare të tjetrit? E bëjnë 
shqiptarët myslimanë ndaj maqedonasëve ortodoksë, apo anasjell-
tas! Apo, nuk ka rëndësi kjo se, më mirë të aluduhet për shqiptarët, 
sepse mund të hidhërohen miqtë e përbashkët maqedonasë të 
Sulejman Rexhepit dhe të Agim Mehmetit. Zatën, që të dy njihen si 
persona që nuk kanë asnjë mik shqiptar dhe plot miq maqedonasë, 
madje që të dy shquhen me pseudonime që dalin nga lista e emrave 
maqedonasë.
Dhe, tërë këtë dualizëm shpirtëror Agim Mehmeti e përfundon me 
këtë fjali të cilen e nënshkruan, heeeeeej, “i pari i ulemasë”, Sule-
jman Rexhepi: “Dhe, gjithnjë kështu, qarku vicioz zgjërohet duke i 
gllabëruar njerëzit në kazamatet e mendjes.” A ka shqiptar në fytyrë 
të tokës që mund ta kuptojë dhe ta deshifrojë këtë fjali kaq idiotike 
e të pakuptimtë?
Dhe, Agim Mehmeti sërish shkruan me alegori të cilën e nënshkruan 
por nuk e kupton Sulejman Rexhepi, me qëllim që një ditë të thotë 
se, nuk keni ditur të më lexoni, në mes rreshtave çdo herë ia kam 
futur Mulla Sulës. Ai thotë: “Përfundimisht, në shoqërinë në të cilën 
ne po jetojmë e që mundë të karakterizohet si një shoqëri e cila e ka 
tradhëtuar edhe vetë jetën, edhe njeriun, bile edhe Zotin, dialogu 
mes kulturave të njerëzve që i takojnë feve të ndryshme, është ai që 
gjërat mundë t’i kthejë në vendin e duhur. “!!! Asgjë e re për Mulla 
Sulën i cili është mësuar të shajë e të ofendojë natë e ditë popul-
lin e vet. Jo shoqëria, por, Agim Mehmeti do të thotë, vetë Sule-
jman Rexhepi është ai përfaqësues shoqëror që ka tradhëtuar, mad-
je edhe Zotin. Sulejman Rexhepi ka dalur binareve të fesë, nuk ka 
asnjë pikëtakim me parimet islame, natë e ditë shkelë rregulla dhe 
urdhëra të islamit. Jo dialogu, por pendesa e thellë e Mulla Sulës, 
pendesa publike për tërë këtë jetë të kaluar në haram, mund të jetë 
një faktor që mund ta zbusë shpirtin e shoqërisë sonë myslimane 
dhe t’i kthehet Institucionit të vet, prej të cilit tashë ka hequr dorë 
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pikërisht për shkak të Mulla Sulës së babëzitur. Agim Mehmeti hox-
hës së vet nuk mund t’ia heqë epitetin aktual “shkja” e “qafir” me 
të cilat është pagëzuar nga shoqëria aktuale. Së këndjemi, ai mund 
të jetë si ai djaloshi që i paska ardhur një herë e në një kohë Sule-
jman Rexhepit duke e lutur që ta bëjë hoxhë. Sulejman Rexhepi kur-
rë nuk ka arritur të bëhet hoxhë, sepse nuk ka mundur të mbushet 
me urrejtje, sepse dashurinë e ka pasur më të fuqishme për “shkja”, 
prandaj kolumnat e tij kundërmojnë nga “shlivovica”! Sipas Sulejman 
Rexhepit të Agim Mehmetit, hoxhallarët duhet të shenjtërohen me 
“shlivovicë” dhe t’i duan “shkijet”, ndryshe nuk mund të jenë hox-
hallarë. Prandaj, shpesh Sulejman Rexhepi nënvizon “heeeejjjj, hox-
hallarë kanë qenë ata të kohës së Titos, të Jugosllavisë, e jo këta të 
sotit.” Ja një kazamat i mendjes i projektuar sipas stilit goliotokian në 
shpirtin e Sulejman Rexhepit, autor i kolumnave të Agim Mehmetit. 
Në këtë kazamat Sulejman Rexhepi do t’i burgoste të gjithë armiqtë 
e tij që mendojnë si teologë të mirëfilltë! Agim Mehmetin mund ta 
emërojë gardian të këtij kazamati!

(29 tetor 2018)
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Një ditë e pashpirt e Sulejman Rexhepit

Sot, ditë e xhuma, 9 nëntor 2018, Sulejman Rexhepi do të shquhet 
nga tri gafet e tij brenda ditës. Jo gafe oratorie, apo gafe qëndrimi 
prej tipit nonshalant, por, gafe jetike, gafe që dëshmojnë se atij 
nuk i ha bytha për vlerat kombëtare e fetare

Gafa e parë – i lejon vetes të shkelë në kurthin që ia ngrit bash-
këpunëtori i tij Agim Mehmeti. E publikon një kollumne të radhës 

të shkruar nga Agim Mehmeti! Është fare e qartë se cili është motivi 
i Sulejman Rexhepit në botimin e kollumnave të huaja në emër të 
vet! Që të përngjajë pak në intelektual, paçka që ato kollumna e lak-
uriqësojnë në një injorant të pashoq, sepse edhe të shkruara janë me 
plotë injorancë, pa gjak, pa shpirt, thjesht, të hedhura si lopa bajgën.
Po cili është motivi i Agim Mehmetit për të shkruar në emër të Sule-
jman Rexhepit, ndonëse deri më sot është kritikuar me rrumbul-
lak 38 shkrime analitike? Dikush thotë se me kollumna e ka blerë 
shtyerjen e pensionimit, kurse, disa të tjerë thonë se, Agim Mehmeti 
i ka borxh të pakthyera 7 mij euro (7000 euro) të marrura në arkën 
e BFI-së, si një uha afatshkurtë. U bënë mbi dhjetë vjet e nuk janë 
kthyer! Nuk e ka ndërmend t’i kthejë, sepse kështu janë marrur vesh 
me Sulejman Rexhepin – ti mua kollumne unë ty ta fali borxhin!!! Po 
ato para janë të fitrit, të zeqatit, të vakëfit, si e falka vakëfin Sulejman 
Rexhepi? Asnjërit dhe as tjetrit nuk i bëhet vonë! Ka vite e vite që 
kanë hequr dorë nga islami në të mirë të gushës së tyre. Zot, ruaju 
fëmijët e nipërit, këta dy e hengshin kryet e vet!
Gafa e dytë – thonë, ujku qimen e ndërron por jo edhe zanatin! De-
koratomani falë edhe bythën për një dekoratë të pëshurrtë! Sot, 
Sulejman Rexhepi paska marrur një “mirënjohje” dhe, mule burra, 
ta marrë veshë tërë bota! Natyrisht, shpëlarje parashë! Vjen burri i 
botës, nga njësia numër 10 e prefekturës së Tiranës dhe, i jep mirën-
johje Sulejman Rexhepit! Çka e lidhë Sulën me këtë administrator të 
kësaj njësie të Tiranës? Zotëri Arijan Hamiti është një doktor shumë 
i respektuar në Tiranë, një humanist i verifikuar deri më sot dhe 
një person shumë modest! Manipulohet dhe i jep një mirënjohje 
Sulejman Rexhepit për “kontributin e tij të shquar në mbështetje të 
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njerëzve në nevojë”! Ja manipulimi! Le të na thotë Sulejman Rexhe-
pi, apo ndonjë sahanëlëpirësi i tij, apo bolefërkuesish (siç janë Avni 
Halimi e Agron Vojnika që tallen me myslimanët e Maqedonisë duke 
e mburrur “bossin” e tyre me informata të shkërdhyeme), le të na 
thonë këta se cili na paska qenë një i vetmi kontribut i Sulejman 
Rexhepit për njerëzit në nevojë? Njerëzit në nevojë u panë gjatë 
vërshimave apokaliptike në Hasanbeg dhe rrethinë, si dhe në Vlorë! 
Shqiptarët anekënd trojeve etnike grumbulluan para (mbi 450 mij 
euro), i dorëzuan në BFI dhe përfunduan në xhepin e Sulejman Rex-
hepit dhe të Mustafa Dautit, të cilët pastaj i shpenzuan në lluks, në 
banesa e makina superlluksoze! Dijanet Vakëfi i Turqisë jep çdo vit 
nga 5000 pako ndihma për njerëzit në nevojë në Maqedoni, kurse 
ato përfundojnë 80 për qind në gushën e Sulejman Rexhepit dhe 
Mustafa Dautit kurse vetëm 765 pako përfundojnë nëpër myftini të 
cilat shpërndahen tek njerëzit e tyre, pra jo tek njerëzit në nevojë! 
Së fundmi, kriminelët mburren se kanë dhënë pako për jetimat e 
territorit të Shkupit, kurse tërë ky aksion është kryer me vetëm 8 
jetimë, kurse në këtë territor ka mbi 8000 jetimë o Mulla Sulë dhe ti 
Mustafë duduki.
Nuk mundet Sulejman Rexhepi edhe kampion në vjedhje edhe “hu-
manist që brengoset për njerëz në nevoj”! Këtë kategori Sulejman 
Rexhepi nuk e njeh fare, siç nuk e njeh kategorinë e hafëzlerëve të 
traditës për rojtarë të Kuranit, por i krahason me gomerë dhe kuaj 
që ngarkohen kot e kot!
Gafa e tretë – Haptazi sot dëshmoi se Sulejman Rexhepi për para 
shet edhe veten dhe lëre më mikun! Sulejman Rexhepi, për t’ju fu-
tur nën sqetulla disa “politikave” deri dje shante arabë e mbretërinë 
arabe, e ofendonte këtë popull si “popull terrorist”, të pakulturë, pa 
traditë, pa edukatë! Shteti në të cilën zbriti Kurani, në të cilën gjen-
det varri i Pejgamberit si dhe i të gjithë të dashurve të tij, na qenka 
pa traditë, pa kulturë e pa edukatë? E ndjeu se gaboi, sapo e futën 
në listën e zezë! Sulejman Rexhepi që në ato çaste është i bllokuar 
në arenën ndërkombëtare! Tani, duke dashur ta përmirësojë atë 
gafë, futet në kurthin e gafës tjetër! Pasi u njoh si i vetmi në botë 
që e përkrahu aktin terrorist të ushtruar në mënyrë më mizore mbi 
gazetarin Kashogi në Konsullatën Arabe në Turqi, tani ia hapë të 
gjitha portat vehabizmit dhe, harton “strategji” se si shqiptarët të 
përqafojnë selefizmin. Ta dhjevsha strategjinë o Mulla Sulë! Abdalli 
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mendon se do ta shpalosë këtë strategji jasht zonës urbane, mbi Viz-
beg, në hotelin Njustar dhe, larg syve larg opinionit, a! Nuk merret 
vesh! Nuk do ta kuptojnë as turqët dhe as amerikanët. Këta të OS-
BE-së jo se jo! Kështu mendon Sulejman Rexhepi dhe, sjell nga Ara-
bia Saudite njerëz, me detyrë speciale për ta përhapur selefizmin, 
përmes hoxhallarëve që do t’i edukojnë këta vehabistë, me lejen 
dhe pëlqimin e Sulejman Rexhepit. Në fund, Sulejman Rexhepi do të 
marrë një dorë të dollarëve të mykura, pastaj plus do të marrë për 
hoxhallarët të cilët i paraqet se kanë fjetur në hotel kurse në fakt 
i ka urdhëruar që të ikin nëpër shtëpia! Ekip special ka angazhuar 
që t’i përcjellin arabët, që t’i ruajnë dhe mos t’i lënë të kontaktohen 
nga askush tjetër! Sepse, secili shqiptar, secili mysliman i Maqedo-
nisë, i cili do t’i takonte arabët do t’ju flise zi e më zi për Sulejman 
Rexhepin, dhe do t’ju tregonin se Sulejman Rexhepi ka përpiluar një 
listë me hoxhallarë të kontrolluar, të cilët formalisht do të paraqiten 
tek sesioni i arabëve, sa t’ju merren paratë, kurse pastaj, prap nëpër 
takime e ndeja do t’i shajë arabët si “halldupa të cilëve shumë lehtë 
ua merr paratë”!
Ky është Sulejman Rexhepi – nona e gafeve!

(9 nëntor 2018)
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Agim Mehmeti ndjehet i përmbushur në 
zemër me Mulla Sulën e kriminalizuar

Sërish ky farë borxhliu i madh i arkës së BFI-së, Agim Mehmeti, 
na doli me një kollumne të nënshkruar me emrin e Sulejman Rex-
hepit. Titullin ia kishte vënë “Boshllëku”! Bosh muhabet, prandaj 
dhe askund nuk korrespondonte titulli me kollumnën e pordhaftë

Por, nëse Agim Mehmeti ka dashur që të shkruajë për bosh-
llëkun si koncept filozofik, atëherë duhet të dijë se secili au-

tor për fenomenet filozofike niset nga përjetimet apo shqetesimet 
e brendshme personale! Cili ishte shqetësimi i brendshëm i Agim 
Mehmeti? Nuk ka shqetesime ky farë përjetuesi i “o tope tope pa-
pagallo” sepse, ndjehet thellësisht i përmbushur në shpirt nga fakti 
që si znaçkën komuniste e mbanë në zemër Mulla Sulen e kriminal-
izuar. Zatën kriminelët gjithnjë në mes vete janë si thoi me mishin, 
te pandarë. Apo Agim Mehmeti dëshiron të na thotë se, nuk është 
si Mulla Sula, sepse nuk ka bërë kurrfarë krimi! Po që i ka shpallur 
për spiunë të pafajshmit dhe që i ka fshehur spiunët e vërtetë të 
UDB-së?! Se a është bosh i pafajshëm këtë do të na tregojë së shpejti 
PSP-ja, nëpër lëndët e së cilës po lakohet mjafsh shpesh edhe emri 
i Agim Mehmetit, këtij shkronjësi të kollumnave me pseudonimin h. 
Sulejman ef. Rexhepi. Turp!

(19 nëntor 2018)



75

Asnjë njeri nuk është ishull, veçse 
Sulejman Rexhepi është “dërzhavë” në vete

Rreth kollumnes së radhës të Agim Mehmetit që e nënshkruan 
me pseudonimin h. Sulejman ef. Rexhepi e qe e kanë botuar disa 
pseudoportale që i paguan Mulla Sula me parate e BFI-së

Kam dëgjuar se Agim Mehmeti ia paska borxh BFI-së 7 mij euro, 
të cilat ia paska falur Sulejman Rexhepi me kusht që ky të shkru-

aj kollumna e ta bëj “intelektual”. Vetë kjo marrëveshje dëshmon se 
Sulejman Rexhepi është duduk, ndërsa Agim Mehmeti hajn i fitrit 
dhe zeqatit të cilen myslimanët e shkretë e ndajnë për zhvillimin e 
islamit dhe jo te intrigave të duetit të pistë Sulejman Rexhepi-Agim 
Mehmeti.
Agim Mehmeti në dy raste e futë në kurth Sulejman Rexhepin, sa për 
të sinjalizuar në opinion se megjithatë ai është autori i kollumnes 
dhe jo Sulë duduki.
Agim Mehmeti nënvizon datën se kur qenka shpallur pavarësia e 
Amerikës si dhe ia citon nje poet amerikan, vargu i të cilit i bëhet 
titull kollumne. Thotë “Njeriu nuk na qenka ishull!  Por kur te be-
het “ishull”, apo siç thonë “dërzhavë” në vete, do të nisë të shtrojë 
kërkesë të asaj natyre siç tallet Agimi me Mulla Sulën: “A ekziston një 
njeri që nuk dëshiron sigurinë, që nuk e do lirinë, që nuk e kërkon 
mundësinë për të qenë i lumtur?”
Fjali tipike që i shkon natyrës së Sulejman Rexhepit, i cili, në stadën 
ku ka mbërritur, pas kaq shumë vjedhjeve, pas kaq shumë zhvatjeve, 
pas kaq shume shkatërrimeve e pervetësimeve të vakëfit, natyrisht 
qe do ta kerkoje lirinë, sigurinë, lumturinë! Pse a mos është përtej 
abdallit për të kërkuar burgim, torturim, vuajtje, edhe pse i meriton 
si vendime emblematike gjyqësore.
Sulejman Rexhepi është “dërzhavë” në vete, me kryeqytet Sullaren, 
ku ka krijuar dinastinë e vet duke ua vjedhur kafshatën e gojës mys-
limanëve të ngratë. Ktheje borxhin 7000 euro, o Agim Mehmeti, do 
lirohesh nga ky kërpesh që ta ka hedhur turive Sulejman Rexhepi, si 
gomarit plak.

(26 nëntor 2018)
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Agim Mehmeti “spero”-ja e Mulla Sulës 
stërplak

(Rreth kollumnës së fundit të Agim Mehmetit, me titulll “Dum 
spiro spero”, të nënshkruar nën pseudonimin H. Sulejman ef. Rex-
hepi, dhe të publikuar në disa portale të blera nga ky i fundi me 
paratë e fitrit dhe zeqatit. Fitri dhe zeqati nuk jepen për ta paraqi-
tur Sulejman Rexhepin të urtë, por, për t’ia gozhduar urtinë në 
kokën tullë që e ofendon hera-herës shallin e hoxhës)

O Agim Mehmeti, “reisi” yt nuk është llatin more, është mysliman 
(pa dyshim, shumë i diskutueshëm), ndaj, nëpër tituj e nëpër 

moto viji ajete kuranore e jo maksima latine. Apo, ndoshta nisesh 
nga fakti se Sulejman Rexhepi nuk e di as gjuhën arabe si duhet por 
as nuk di të lexojë Kuran si duhet, prandaj, të gjithë hafëzlerët tradi-
cionalë, rojtarët e Kuranit, i llogaritë për gomerë. Po si e paska më-
suar latinishten. Apo, kohëve të fundit po ia mëson ti, sepse do t’i 
duhet, ë!
Sido qoftë, sot ia kishe shkruar një kollumne interesante H. Sule-
jman ef. Rexhepit! E kishe përplotësuar me gjërat që i mungojnë, 
kishe bërë përpjekje t’ia lulëzoshë pak imazhin prej një plaku matuf, 
i cili, sakaq na u bë i urtë dhe gjakoi që urtinë e vet ta derdhë mbi 
një grup të rinjësh.

Ju paska thënë “reisi” yt, të rinjëve, që shpresat mos t’i humbin, 
sepse të gjithë ata që po i humbin shpresat po migrojnë, a?! Jo o 
Agim Mehmeti, jo! E kuptueshme shumë mirë është dinakërija jote! 
Sot, në këto të mira të mjaftueshme, nuk po ikin të rinjtë sa kanë 
ikur dikur, në kohën e rinisë së Sulejman Rexhepit kur ky merrej 
me luftimin e “irredentizmit dhe seperaizmit” të shqiptarve. Ata që 
turqëzoheshin, ata që turpëroheshin për t’u llogaritur shqiptarë, ata 
rrinin këtu, askush nuk i ngacmonte dhe, përreth të tillëve, benifici-
one të ndryshme gëzonte tërë familja e gjërë e tij. Ke qenë i përgëd-
helur “Best”, në miqësi me tipat e Mulla Sulës të pafe dhe, kjo të ka 
shpëtuar ty që të rrishë e të mos migroshë askund! Sot migrohet se 
dritarja e lakmisë është tepër e madhe, dritare kjo që të joshë, që ta 
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rrëfenë jetën e lumtur drejt së cilës vetëm budallenjtë nuk rendin!

Dhe, paramendo, Sulejman Rexhepi i yt qenka takuar me një grup 
të rinjësh dhe ju paska thënë “Dum spiro spero”! Të jeshë i sigurët 
që këtë llaf të pistë nuk e di Sulejman Rexhepi, nuk ia di kuptimin, 
kurrë nuk do të mund ta shqiptojë. T’i thuash edhe një milion herë ta 
përsërisë ai sërish o të shprehet “dum spiro spermo”!
Po ku ka grup të rinjësh Sulejman Rexhepi o Agim Mehmeti! Ti e di 
shum mirë se ai është i vetmi plak në Maqedoni që nuk ka miq të 
gjeneratës së vet, që nuk ka as të gjeneratave të mëpastajme! I vetmi 
plak në Maqedoni është që ia ka ënda të rrethohet me kriminelë dhe 
të ndjehet si shef i tyre, të rrethohet me burra që vënë pampersa që 
para tyre të ndjehet i fortë dhe, i vetmi plak është që tmerrohet nga 
vizioni i të rinjëve. T’i thuash atij se bota ju përket të rinjëve, o qe 
besa nuk të paska lexuar o Agim Mehmeti, se t’i shanë të shtatat! Ku 
pranon ai t’i ngelë bota të rinjëve! Afrim Tahirit po thua, a! Apo, mos 
ky grup i të rinjëve ishte grupi i Afrim Tahirit, sepse të gjithë janë të 
rinjë dhe të një gjenerate! Mos ky mesazh i Sulejman Rexhepi është 
selam me të cilin i vardiset Afrim Tahirit! E ka vonë ai, siç e ke shumë 
vonë edhe ti o Agim Mehmeti. Vonë nuk e ke që, çdo ditë të bëshë 
përpjekje që ta manipuloshë Sulejman Rexhepin, kështu përmes kol-
lumnave, të fshihet disi ai borxh prej 7000 euro që ia ke BFI-së dhe 
të harrohet fare, paçka që janë paratë që simbolizojnë kafshatën e 
mjerë të myslimanëve të vendit dedikuar zhvillimit të jetës fetare 
islame në vend. Të duhet edhe ndonjë honorar sa për miell Tip 00, 
sepse, nuk i dihet, mund të të shtohen vizitat e mysafirëve, për të 
cilët ti lë kokë e familje! Epo, ndryshe nuk do të kishte kuptim “dum 
spiro spero”, apo “derisa vegjetoj, më mirë në ekstazë”! O tope tope 
papagallo!

(5 dhjeto 2018)
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Sulejman Rexhepi nuk është njeri, 
“ai është populli”

(“Edhe Shejtani është populist”, ky është titulli i kolumnes më të 
re të Agim Mehmetit që e shkruan nën pseudonimin H. Sulejman 
ef. Rexhepi, të cilën e boton në disa portale të paguara e të shan-
tazhuara nga ana e Sulejman Rexhepit)

Sulejman Rexhepi, si analfabet i ndërkryer dhe si “autor” totalisht 
i paaftë për t’i lidhur dy fjali, nuk çanë kokë nëse botohet diçka 

që i bën dëm, apo që e paraqet si lolo, për të me rëndësi është që të 
botohet diçka në emër të tij. Nga ana tjetër, për t’ju rrasur si miza në 
bythë të kalit, Agim Mehmeti, i çorientur tërësisht nga pijet stimu-
luese (më “hallallja” rakija e birra, më haramja e di vetë ai!), nuk çanë 
fare kokë se çfarë shkruan në emër të Sulejman Rexhepit të cilin e 
ka zgjedhur për “reis xhenetli”! Që të dy janë ndër “shqiptarët” më 
të përfolur në Maqedoni. Sulejman Rexhepi ka nevojë që të paraqitet 
si “intelektual”, pra jo si ai personazhi për të cilën po shkruhet zi e 
më zi, kurse Agim Mehmeti ka nevojë t’i shtyhet pensionimi, ndonse 
me një intrigë “fantastike” arriti të rikthehet pasi u pensionua, dhe 
të bëjë ç’mos për ta bindur Sulejman Rexhepin t’ia falë borxhin pej 
7000 euro që ia ka Bashkësisë Islame të Maqedonisë. As nuk është 
Sulejman Rexhepi ai që mund të falë, por as Agim Mehmeti nuk gux-
on të shpresojë se tashmë i “është falur” borxhi! Borxhi do të kthe-
het, deshti apo jo Sulejman Rexhepi!
Agim Mehmeti Shejtanin e quan populist! Agimit mund t’i tolerohet 
kjo metaforë, por, Sulejman Rexhepit, si “hoxhë”, assesi nuk i tolero-
het që Shejtanin ta konsiderojë populist.

Pak ligjeratë politike Agim Mehmetit

Çka është populist? Çka është populizëm? A ekziston një ndryshim 
në mes të qenit popullor dhe populist?
Populisti është anëtari, përfaqësuesi, personi që angazhohet për 
populizmin, kurse vetë populizmi është ideja e një shoqërie të ndarë 
në dy grupe në kundërshtim me njëri tjetrin, pra, në “njerëz të 
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pastër e të devotshëm” dhe në “elita e korruptuar”! Kështu përafër-
sisht e definon populizmin Cas Mudde, autor i “Populism: A Very 
Short Introduction! Shikuar nga prizmi i përthyer i Agim Mehmetit, 
metaforikisht këtu Shejtani na del “elita e korruptuar”, kurse, popu-
lizmi ëshhtë “njerëzit e pastër dhe të devotshëm”! Pra, Shejtani nuk 
mund të jetë populist, por bën pjesë në grupin tjetër, i cili në shoqëri 
shpërfaqet herë si nativist e herë si autoritarist, pra, si “më i forti”, 
i shkaktuar nga mungesa e besimit në sistemin e krijuar. Shprehja 
“populist” përdoret shpesh si fyerje e shkurtër politike. Megjithatë, 
Benjamin Moffit, autori i librit “Ngritja Globale e Populizmit” thotë 
se fjala keqpërdoret, veçanërisht në një kontekst majtist. Lideri i 
vërtetë i populizmit pretendon të përfaqësojë “vullnetin e unifikuar 
të popullit”, sepse është i bindur se po del nga gjiri i popullit, se 
është i popullit, se e do populli. Cili popull e do shejtanin si “popu-
list”?! Ndoshta Agim Mehmeti dhe Sulejman Rexhepi!
Partitë populiste mund të jenë kudo në spektrin politike. Në Amer-
ikën Latine, Presidenti i ndjerë i Venezuelës Chavez. Në Spanjë është 
partia Podemos, në Greqi është Syrizia. Të gjitha këto janë të majta. 
Por, “populistët të suksesshëm sot janë vetëm ata që janë të djath-
të”, thotë Mudde. Sa për informim të Agim Mehmetit që e fut në 
huti edhe Sulejman Rexhepin, lëvizje populiste ishte edhe e djathta 
historike kombëtare, Rilindja Kombëtare, të cilën Agim Mehmeti, ni-
sur nga ideja se djathtistë janë “VMRO-DPME” Rilindjen Kombëtare 
Shqiptare e paraqet si Shejtan, ndërkohë që Shejtan populist (“lider-
in djathtist” të VMRO-së Nikolla Gruevskin), ia ka bekuar “reisi” i tij 
Sulejman Rexhepi).
Presidenti i ndjerë i Venezuelës, Hugo Chavez, njëherë pat folur mu 
si shejtani i Agim Mehmetit, Mulla Sula: “Unë nuk jam një njeri, unë 
jam populli”. Kurse Naim Frashëri asnjëherë nuk ka thënë “unë jam 
populli”, por ka thënë se është qiri i cili do të shkrihet për popull. 
Nuk është ky një “engjëll populist”?

Pak ders për Sulejman Rexhepin

Pa dyshim, shqiptarët e Maqedonisë, përgjithësisht myslimanët e 
këtushëm, për shkak të kontekstit historik si dhe konstelcioneve 
politike janë populist të përkryer dhe, falë kësaj karkteristike po ia 
arrijnë të mbijetojnë dhe të jenë sa më aktualë. Janë grupi i “njerëzve 
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të mirë e të devotshëm”, sepse edhe vlerësohen si populli më i di-
siplinuar në rajon, në raport me besimin në Zot. A Nuk thotë ajeti 
kuranor 99 i sures 16: “në të vërtetë, djalli nuk ka kurrfarë pushteti 
mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre”. Sulooo, mos pra-
no djallëzinë e Agim Mehmetit për ta quajtur Shejtanin popullist, të 
paktën jo në rastin e shqiptarëve popullist të Maqedonisë!

Agim Mehmetit i ha b… për të rinjtë tanë?!

Kur sheh Agim Mehmeti se nuk ia ka haberin për fenomenin pë të 
cilin mundohet të shkruaj, kapet për de-popullizmin, duke menduar 
se është po i njëjti problem populizëm-de-popullizim! Tash, përmes 
gojës së Sulejman Rexhepit, për të satën herë mundohet të tregojë 
se po na ikë rinia! Në Maqedoni rinia jonë ka ikur në fazën kur Paer-
tia Komuniste e Sulejman Rexhepit i përndiqte ideolopolitikisht të 
rinjtë tanë dhe, tani, kur po Partia Politike e Sulejman Rexhepit po 
ua ndrydhë jetën në gabzherr të rinjëve tanë!
Megjithatë, sapo mora vesh një lajm të dhimbshëm, të cilën po më 
duhet t’ia tregoj edhe Agim Mehmetit, sepse e di që i ha bytha dhe 
do të “mërzitet” shumë. Për shkak të intrigave të tij dhe, për shkak të 
lojërave policore të Sulejman Rexhepit, po përgatitet të ikë nga Ma-
qedonia edhe një nga personlitetet e ditëve tona më të çmueshme 
kombëtare, për shkak të përndjekjeve policore dhe kërcënimeve 
kriminele pikërsht të pseudonimit të tij i cili “po trishtohet për sh-
kak të ikjes së shqiptarëve”. Po ju ngelë Maqedonia juve shejtanëve 
populistë!

(12 dhjetor 2018)
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Krejt kaos

(Rreth kolumnes së fundit të Agim Mehmetit, shkruar nën pseud-
onimin h. Sulejman ef. Rexhepi, me titull “Ku është nisur kjo dyn-
ja”, botuar në dy-tri portale të korruptuara nga Sulejman Rexhepi 
me paratë e fitrit dhe të zeqatit.)

Kohëve të fundit, më shpesh po shkruan Agim Mehmeti kolumna 
në emër të Sulejman Rexhepit se sa që Mulla Sula po arrinë t’i 

lexojë! Në kolumnen e fundit, sikur dëshiron të na tregojë se “dynjaja 
na iku për lesh”! Iku mosha dhe koha e Sulejman Rexhepit? Nuk ka 
dynja më! Kështu mendon Sulejman Rexhepi, kurse Agim Mehmeti 
përpiqet që të depërtojë thellësisht në shpirtin e tij dhe t’i shpalosë 
po ato shqetësime që i kanë identike me Sulën! Gjithë atë që e lexon 
në shpirtin e Sulejman Rexhepit, Agim Mehmeti e kualifikon si “punë 
dreqi”! Pikërisht ashtu!
Në këtë kolumne, Agim Mehmeti, duke ia lyer kokën me akull Mul-
la Sulës, i kritikon të gjithë ata që shkruajnë shkrime rekapituluese 
duke i numëruar sukseset e arritura përgjatë një viti. Pra, Agim 
Mehmeti edhe nuk është i njohtuar me “sukseset” e BFI-së, sepse 
asnjëherë nuk i ka hëngër bytha për sukseset apo dështimet e BFI-
së, por as Sulejman Rexhepi nuk i ka kërkuar që “t’i radhisë”, sepse, 
çka të radhisë, kush t‘i radhisë?! Ai që ia kishte zanat shkrimeve, e 
larguan, me njëmijë intriga, e zëvendësuan me qenin e zhugavtë, I. 
B. si dhe me këtë kopil kolumnistin i cili, pa një inters personal, nuk 
e vë gishtin mbi asnjë sustë të testaturës.
Krejt kaos në trurin e Sulejman Rexhepit dhe në shpirtin e Agim 
Mehmetit! Nga shkrimi shihet se shqetësimin personal Agim Meh-
meti e nxjerr si shqetësim të Mulla Sulës, i cili ka shkaktuar kaos në 
BFI, përmes korrupsionit, zhvatjes, goditjes në privatësi duke po-
rositur “klyshë” të  përcjellin individë, nga dera e shtëpisë e gjithkah 
pastaj, duke e fotografuar, duke i ngritur kurthe, sikur të ishin “lepuj 
të egër” që i duhen Agim Mehmetit për meze me raki përzier me 
kënaqsinë e të dëgjuarit të “tope tope papagallo”!
Shqetësimi dhe mërzitja e Agim Mehmetit në rolin e skenaristit të 
pandershëm, kamuflohet duke e shpërfaqur atë si shqetësim dhe 
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mërzitje të Mulla Sulës, i cili, thellë në shpirtin e tij (të lexueshëm 
vetëm nga Agim Mehmeti) mendon kështu siç na e sjell kolumna: 
“Nëse tërë kësaj ia shtojmë faktin se njeriu bashkëkohor po detyro-
het që çdo ditë të shfletojë katalogun e mbushur deng me falsifikues 
të historisë dhe të aktualitetit, me revolucionarë të shndëruar në 
satrapë të cilët po ndikojnë që revolucionet t’i  hanë fëmijtë e vetë, 
me postierët e urrejtjes, me manekinë politikë dhe me sundimtarë 
të vuajtjeve, me armiq të mendjes dhe arsyes, me sehirbazë televiziv 
dhe me vrasës të shpresës dhe të ëndrës,me pashallarë lokalë dhe 
me hijenat e luftës që qarkullojnë kufinjëve të përgjakur, unë vërtetë 
nuk e kam të qartë ku po e shohin njerëzit arsyen për lumturi e 
gëzim…” Do me thënë, Sulejman Rexhepi ndjehet si:
– falsifikues i historisë dhe aktualitetit të BFI-së;
– revolucionar i shndërruar në satrap, që i ha fëmijët e vet, që tallet 
me fatin e “administratorëve”;
– postier i urrejtjes, ndërsa këta janë shpiunçiçët e Mulla Sulës, të 
cilët, pa dyshim që Sula shumë shpejt do t’i hedhë në pleh si limonin 
e shtrydhur;
– “i tradhëtuar” përherë e me armiq fiktivë që krijohen vetëm në 
mendjen e sëmurë e të stërlodhur të Sulejman Rexhepit
– i rrethuar me pashallarët e tij lokalë që janë në gjendje që të be-
tohen rrejshëm me dorë mbi Kuran, sepse, në të kundërtën, janë të 
vetëdishëm se Sulejman Rexhepi i çon në p.s.
Ja pra se pse Agim Mehmeti mendon se Mulla Sula nuk do të duhej 
të kishte arsye për lumturi e gëzim.
Më tej, Agim Mehmeti, përmes “gojës së Sulejman Rexhepit”, thotë: 
“ky tekst nuk është ndjellakeq dhe pesimist, është një përpjekje e 
vogël për të sinjalizuar se në këtë kohë të pa kohë që po e jeto-
jmë, e keqja po mëton të shndërohet në diçka të rëndomtë, në një 
gjendje që njeriu duhet t’a pranojë si gjendje normale në të cilën 
keqbërësit nuk do kenë nevojë të fshehen, vrasësit do shëtitin lir-
shëm, hajdutët do respektohen dhe intrigantët do madhërohen. Ky 
tekst është, në fakt, një kontrapunkt i errësirës si simbol i të keqes.” 
Nuk është shumë e qartë se ky citat a është bindje e Agim Mehmetit 
apo shqetësim i Sulejman Rexhepit.
Dhe fare në fund Agim Mehmeti flet në stilin e Sulejman mburra-
vecit! Mund të gëzohemi e të festojmë “vetëm atëherë kur do sho-
him se lumturia po e mbërthen botën mbarë”, pra, përfshirë edhe 
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BFI-në! Derisa BFI-ja e Sulejman Rexhepit nuk e ndjenë këtë lumturi, 
atëherë bota nuk guxon të festojë e të gëzohet! Po a ka arsye më 
të madhe për festë e gëzim kur e di që nuk je shërbëtor dhe zagar 
i Sulejman Rexhepit! Sepse, Sulejman Rexhepi nuk mburret me të 
devotshmit, por me shërbëtorët! Ajeti 18 i sures Lukman thotë: “Mos 
i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendjemadhë-
si, se Allahu nuk i do mendjemëdhenjtë dhe mburracakët!”
Kaq për kaosin në trurin e Agim Mehmeti dhe në shpirtin e Sule-
jman Rexhepit, të cilët, si të hutuar pyesin “kah po shkon kjo dynja”, 
dhe nuk ngrisin shqetësimin se “kah po shkon kjo BFI” nëpër auto-
stradën e falimentimit!

(27 dhjetor 2018)
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Eh sikur shteti të mos ishte njerkë për 
BFI-në…

(Rreth kolumnës së fundit të Agim Mehmetit e titulluar PËRQA-
FIMI I RREZIKSHËM I POLITIKËS, të shkruar nën pseudonimin 
“h. Sulejman ef. Rexhepi”, e të botuar në dy-tri portale të spon-
sorizuara nga Mulla Sula me paratë e grumbulluara nga fitri e 
zeqati, vetëm e vetëm për ta ngulfatur të vërtetën dhe për ta pla-
suar refrenin e krrokamës së këtij farë mullai)

Këtë kolumnë Agim Mehmeti e nis me një moto të qëlluar, me 
të cilën e qorton shumë rëndë H. Sulejman ef. Rexhepin. Agim 

Mehmeti thotë: “Nuk është përzierje në politikë ngritja e zërit ndaj 
padrejtësisë, heshtja përpara padrejtësisë është qyqarllëk” Kësaj si 
pandam do t’i rrinte bukur kjo moto: Nuk është përzierje në politikë 
heshtja para gjesteve politike që në mënyrë fatale dëmtojnë intere-
sat kombëtare, heshtja para tradhëtisë është idiotizëm!
Që në krye të shkrimit Agim Mehmeti, si gjithnjë, mundohet që ta 
retushojë karakterin psiklogjik të Sulejman Rexhepit të matufosur. 
Nëse dëgjohet me kujdes fjalimi i Sulejman Rexhepit gjatë ceremo-
nisë së hedhjes së gurëthemelit në Opajë të Kumanovës, secili do 
të vërejë se, Agim Mehmeti i ka dhënë vetes të drejtën për t’u tallur 
dhe për ta gënjyer opinionin e gjërë, sepse i duhet për ta retushuar 
personin që ia nënshkroi vendimin për pensionim, kurse, dy-tri orë 
më vonë, pas një intrige të tmerrshme, do ta detyrojë sërish që t’ia 
tërheq atë vendim. Burrë pederast në shpirt!
Kush o Agim Mehmeti, kush, cili pushtet po e diskriminon Sulejman 
Rexhepin? Pse nuk ia thotë emrin dhe mbiemrin atij pushteti? Ka 
frikë, sepse, në të gjitha pushtetet diskriminuese i del LSDM-PPD 
dhe LSDM-BDI-VMRO-BDI! Tani ti dhe Sulejman Rexhepi prisni qa-
sje konstruktive ndaj islamit nga LSDM dhe VMRO? Po cila prej par-
tive poltike shqiptare pati qasje origjinale islamike? Natyrisht, vetëm 
PDSH-ja e Menduh Thaçit i cili po e paguan haraçin politik që në 
momentin kur vendosi t’i thotë haramit hallall dhe ta risjellë sërish 
në “fron” të BFI-së Sulejman Rexhepin, autorin e kolumneve të tua 
të killafta!
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Agim Mehmeti, përmes gojës së Mulla Sulës thotë: “Historia e 
raporteve shtet-bashkësi fetare regjistron forma të ndryshme në 
këtë nënqiell, por përherë ka pasur tendenca për të identifikuar 
shtetin me një bashkësi të caktuar”!!! Kurrë! Ç’është e vërteta, kurrë 
nuk ka pasur sukses në këtë drejtim tendenca e identifikimit të shte-
tit-pushtetit me një bashkësi të caktuar, me përjashtim të suksesit 
absolut të Sulejman Rexhepit në bdizim të BFI-së! Një tendencë e 
tillë ka emër dhe mbiemër, dhe quhet “. Sulejman ef. Rexhepi! Pikë.
“Gjithmonë kur do shoh se janë të shkelura liritë dhe të drejtat e 
njërëzve, unë do reagoj”, thotë Sulejman Rexhepi i Agim Mehmetit! 
Po mbajtja e evidencës policore për “të panënshtruarit”, pëcjellja e 
tyre, fotografimi i tyre, thurrja e intrigave kundër “të panënshtru-
arit” – nuk janë shkelje e të drejtave të njeriut, nuk është padrejtë-
si absolute e shkaktuar pikërisht nga vetë Sulejman Rexhepi? Kot e 
ka Agim Mehmeti me homo përpëlitjet e tij për t’ia krijuar imazhin 
“pozitiv”, sepse katrani nuk mund të bëhet “abrip”!
A e din Agim Mehmeti se kur është shkelur dinjiteti i myslimanëve 
të vendit, dinjiteti i shqiptarëve, të cilëve Mulla Sula u thotë “pop-
ulli im”? Pikërisht në çastin kur Sulejman Rexhepi e bekon me loçkë 
të zemrës Nikolla Gruevskin! Nënçmim më të madh të dinjitetit të 
shqiptarëve në Maqedoni nuk i ka bër askush sa Sulejman Rexhepi! 
Tradhëti më të madhe nuk i ka bërë askush se sa Sulejman Rex-
hepi në momentin kur i përgjigjet qorrazi Nikolla Grevskit për ta 
nënshkruar apelin e Kishës Ortodokse Maqedonase që Maqedonia 
kurrë mos ta ndërrojë emrin qoftë kjo edhe me rrënimin e proce-
seve euroinegruese të Maqedonisë, ndërkohë që tërë spektri politik 
shqiptar dhe perëndimor angazhoheshin në këtë drejtim, sepse in-
teresi i kombit tonë është eurointegrimi dhe jo mosndërrimi i emrit 
të shtetit!
Dhe në fund, në paragrafin e fundit të kolumnes së Agim Mehmetit, 
të nënshkruar nga h. Sulejman ef. Rexhepi, vie në shprehje zbutja e 
Sulejman Rexhepit si pasojë e tërheqjes së veshit nga “vëllai i madh” 
i tij! Sulejman Rexhepi përfundon si pulë e lagur, duke u dridhur e 
me fyt të rudhur që nuk nxjerr as kokorisjen!
Sa i përket problemit të vakëfit, Agim Mehmeti manipulohet nga 
Sulejman Rexhepi dhe flet përçartur, sepse nuk i di të vertetat dhe 
rrethanat kur ato ndodhën. Thotë: “më duhet medoemos të për-
mend faktin se Bashkësia Islame e Maqedonisë ka qenë vazhdimisht 
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e diskriminuar në procesin e denacionalizimit të pronave, pra të 
kthimit të vakfeve”! Me qëllim që herave të tjera mos të lajthisë Agim 
Mehmeti, po ia rikuujtojmë se Mulla Sula ka marrur miliona euro nga 
denacionalizimi, pra kthimi i vakëfit! Të gjitha i ka hëngër, diku me 
rroga e diku me luks, me pushime verore familjare e me masazha, 
ndërkohë që shteti ia ka dhënë lekët pë ta rikthyer e shtuar vakëfin 
që shërben për zhvillimin e jetës fetre islame e jo për jetën lukse të 
Sulejman Rexhepit! Sikur vërtet shteti, organet gjegjëse të shtetit 
mos të ishin njerkë për BFI-në, që moti Sulejman Rexhepi, pikërisht 
për keqmenaxhim të këtyre bonove në vlerë, do të përfundonte në 
burg, aty ku e ka vendin, e jo nëpër kënde të “gazetave të murit”!

(6 janar 2019)
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Sulejman Rexhepit i pengon përkatësia 
kombëtare

(Lidhur me kollumnen e fundit të Agim Mehmetit të nënshkruar 
nga Sulejman Rexhepi, uzurpatori i BFI-së, me titull “Mashtrimi 
si kod” e të publikuar në dy-tri portale që i kontrollon Sulejman 
Rexhepi e që i finanson nga paratë e dhuruara të myslimanëve për 
zhvillim të jetës ftare islame në vend)

Sulejman Rexhepi, përgjatë jetës së vet ka pasur shansin të luftojë 
dy nacionalizma: Me shpirt dhe praktikisht  ka luftuar “nacional-

izmin shqiptar” të viteve 1980-1990 dhe, kohëve të fundit, formalisht 
dhe tërthorazi ka nisur ta luftojë nacionalizmin maqedonas, edhe 
atë duke shpresuar në ndonjë kundërsulm maqedonas që këtij do t’ia 
siguronte epitetin “viktimë e pushtetit maqedonas”! Në këtë vazh-
dë ishte edhe kollumna e fundit, të cilën e nënshkruan Sulejman 
Rexhepi kurse autori i vërtetë ëshët Agim Mehmeti! Nuk dihet nëse 
sinqerisht e ka këtë botëkuptim të pështjelluar mbi nacionalizmin 
Agim Mehmeti, apo, thjesht, e ka dëgjuar në ndonjë nga ndejat në 
Konak prej Sulejman Rexhepit dhe, për rrjedhojë është inspirur dhe 
e shkruan këtë tekst leckë! Nëse e ka skolastike, atëherë Agim Meh-
meti duhet të dijë se Sulejman Rexhepi kurrë nuk i ka pasur punët 
mirë me “nacionalizmin”! Këtë term Sulejman Rexhepi për herë të 
parë e ka dëgjuar nga propaganda serbe që e luftonte të vetmin na-
cionalizëm në Europë, “nacionalizmin shqiptar”! Zatën, kësaj lufte 
serbo-sllave i ishte bashkangjitur edhe Sulejman Rexhepi, i cili nga 
KQ i PKM kishte detyrë “të shenjtë” për të organizuar dhjetra ligjer-
ata nëpër xhami me qëllim për ta luftuar “nacionalizmin shqiptar”, 
i cili nuk ishte asgjë jetër përveç KOD I LIRISË DHE PAVARËSISË 
SHQIPTARE!

Nacionalizmi prodhon nacionalizëm

Sot Sulejman Rexhepi larg e larg e gjuan gurin kundër “nacionalizmit” 
maqedonas, të cilin e ngjalli, e projektoi dhe e forcoi miku-vëlla i 
Sulejman Rexhepit, Nikolla Gruevski, të cilin për këtë meritë do ta 
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urojë duke e lutur Allahun e Madhëruar që ta bekojë! Nacionalizmi 
i Nikolla Gruevskit konsiston në përforcimin e kombit maqedonas 
duke ushtruar superioritet kundër popujve të tjerë që jetojnë në 
Maqedoni. Heshtja e këtyre popujve karshi kësaj tendence për su-
premaci nacionale do të thotë “integrim”, “asimilim”, zhdukje! Çdo 
përballje me këtë tendencë antihumane do të thotë mbijetesë, do të 
thotë mospajtim, konflikt, luftë dhe, deri te ky proces nuk mund të 
vie nëse nuk ngjallet brenda në shpirt “nacionalizmi”! Nacionalizmi 
prodhon vetëm nacionalizëm! Çka të bëjmë në rastin konkret sipas 
Mulla Sulës së Agim Mehmetiit? Të heshtim, të mos ushqejmë na-
cionalizmin pozitiv, të mos përpiqemi që integrimin apo lojalitetin ta 
imponojmë si gjakim të flaktë për bashkëjetesë, për bashkëqeversije, 
për drejtim të shteti dhe të shoqërisë bashkarisht! Sepse, edhe kom-
bi shqiptar që kaloi me sukses sfida të ndryshme falë nacionalizmit 
kombëtar ka të drejtë dhe kapacitete për të bashkëqeverisur, për ta 
drejtuar këtë shtet.
Po, është më së e vërtetë, mospranimi për t’u nënshtruar si komb, 
mospranimi për t’u integruar në forma të asimilimit, është pasojë e 
nacionalizmit pozitiv, të cilin, shqiptarët e kanë KOD që i ka bërë të 
dallueshëm prej të tjerëve tash e 2000 vjet!

Sulejman Rexhepi gjithnjë në ballë të luftës kundër nacionalizmit 
shqiptar

Ja, veç tjeras,  çka thotë Agim Mehmeti e që e nënshkruan Sulejman 
Rexhepi: “Ka kohë që të gjithë ne po ndeshemi me format më të 
neveritshme të nacionalizmit i cili, me ose pa dashje po provokon 
kundër reagimin tonë që për,fat të keq, nuk po dallon shumë nga 
nacionalizmi i të tjerëve që aq shumë po na pengon. Dhe, gjithmonë 
kështu, në qarkun djallëzor po hyjmë të gjithë, të pavetëdijshëm 
se nacionalizmi duke qenë shprehje e një paranoje individuale dhe 
kolektive që drejtëpërsëdrejti buron nga frika e lakmia, në fakt po e 
sulmon rrezikshëm ndërgjegjen tonë individuale.” Reagimi ynë nuk 
po dallon nga nacionalizmi i të tjerëve?! Po si të sillemi ne nëse jo 
me naionalizëm! Të nënshtrohemi e të frikësohemi nga nacionalizmi 
maqedonas të cilin e bekon Sulejman Rexhepi! Dikur në ofensivë 
ishte nacionalizmi serb, kurse Sulejman Rexhepi po luftonte nacio-
nalizmin shqiptar! Sot në ofensivë është nacionalizmi maqedonas 
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dhe, a nuk po ju duket se sërish Sulejman Rexhepi po e lufton nacio-
nalizmin shqiptar?

Çdo nacionalizëm i ka instrumentat e veta

Nacionalizmi zuri fill dhe shpërtheu atëherë kur nisën të krijohen 
shtetet-komb, pas humbjes së gjurmëve të Perandorisë Romake 
dhe, sidomos pas Traktatit të Paqes së Vestfalisë! U krijuan këto 
shtete dhe, sakaq do të nisin teoritë kundër kësaj praktike, sepse 
do të pengohej ideja e kolonializmit dhe e shfrytëzmit të tokave dhe 
komuniteteve të ndryshm në botë, deri në çerekun e parë të shek-
ullit XX. Më vitin 1648 u arrit Traktati i Paqjes së Vestfalisë i cili në 
fakt solli për herë të parë krijimin e njësive territoriale sovrane. Kjo 
ndodhi kur princërit gjermanikë përqafuan Protestantizmin e inici-
uar prej Martin Luther-it, me qëllim që të shkëputeshin nga sundimi 
i Papatit. Pas kësaj vjen Revolucioni Francez i 1789-ës icili pasoi nd-
jenjën e komunitetit të ngjallur gjatë tentativave të kolonive ameri-
kane për t’u shkëputur nga sundimi i vendeve europiane. Gjatë fun-
dit të shekullit të tetëmbëdhjetë dhe fillimit të të nëntëmbëdhjetit 
Napoleonizmi u shfaq si doktrina atdhedashëse e Napoleon Bona-
parte-it icili e ngriti idenë e komunitetit në një shkallë tjetër sasiore, 
të bashkësisë së njerëzve e cila mbushte republikën franceze. Kon-
gresi i Vjenës dhe revolucionet nëpër Europë të 1848-ës i rinaka-
tosën kufinjtë administrativë sërish. Vetëm pas kësaj periudhe u nis 
të ushqehej fryma se çdo popullsi “homogjene” (sipas konceptit të 
atëhershëm të homogjenitetit) meritonte një hapësirë gjeografike të 
cilën të mund ta vetëadministronte. Vetëm me fenomenin e “bash-
kimit të Italisë” dhe atë të “bashkimit të Gjermanisë” u nis të ngjizej 
koncepti i sovranitetit të një kombi mbi shtetin e vet.
Por, a mund të thuhet se nacionalizmi është pa KOD, pa shenja, pa 
instrumentet e veta? Jo, sepse nuk është nacioalizëm por është ha-
jdutëri, kriminalizim i shoqërisë pa identitet e pa kod gjenetik! Së 
këndejmi, sa për dijeni të Sulejman Rexhepit që është edhe “hoxhë” 
dhe sa për dijeni të “integristit” Agim Mehmeti që për dehje para-
pëlqen jo “sulçe begun” por “o tope tope papagallo”, për ta luftuar 
nacionalizmin së pari duhet të luftohen këta instrumenta të nacio-
naizmit:
– foklori,
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– veshja dhe arti foklorik,
– simbolet nacionale,
– akademinë kombëtare,
– teatrin, baletin, operën kombëtare,
– intitutet kombëtare,
– arkivin kombëtar,
– radion, televizionin kombëtar
– ekipin kombëtar,
-stadiumin kombëtar,
-policinë, uhtrinë kombëtare,
Dhe, ç’të keqe gjenë Sulejman Rexhepi dhe Agim Mehmeti nëse pop-
ulli shqiptar, i provokuar nga një nacionalizëm, ngritet dhe me po të 
njëjtën nacionalizëm i mbronë këto vlera kombëtare?!
Le të supozojmë se (sipas botëkuptimeve të Sulejman Rexhepit dhe 
Agim Mehmetit) shqiptarët kanë nacionalizmin më pimitiv, më të 
egër, më të pakuptimtë, më të ashpër, më fatkeq, më të urryer, më të 
mëkatshëm… Por, pikërisht, falë nacionalizmi të shqiptarëve që nuk 
pranuan të mbisundojnë idetë dhe angazhimet e tipit Rexhepi-Meh-
meti, shqiptarët do ta sendërtojnë gjysmën e rrugës së Rilindasëve 
tanë: çlirimin e Kosovës dhe daljen prej okupimi nga Serbia! Gjysma 
e rrugës tjetër që po e brengosë kaq shumë Agim Mehmetin e Sule-
jman Rexhepin, përfundon në gjirin e familjes së madhe të BE-së! 
Dhe kësaj rruge deri te ky qëllim nuk mund të hapërohet pa një na-
cionalizëm racional i cili i garanton dhe i avancon vlerat kombëtare 
dhe civilzuese.

Këshillë miqësore për Sulejman Rexhepin

Dhe, në fund të kollumnes Agim Mehmeti tallet me Sulejman Rex-
hepin! Duke e përçmuar kapacitetin intelektual të Sulejman Rex-
hepit, Agim Mehmeti sjell një citat të shpifur dhe thotë “kështu ka 
thënë Ajnshtajni! Vërtet, a e di Sulejman Rexhepi se cila është Toria 
e Ajnshtajnit e cila këtë shkencëtar do ta vë në piedestalin e gjenive 
në botë?! Slejman Rexhepi le të na tegojë se çka thotë për nacional-
izmin një mysliman e jo një hebre!
Një rekomandim miqësor për Sulejman Rexhepin që herave të tjera 
t’i hapë sytë dhe mos të nënshkruajë deklaratë të tilla të Agim Meh-
metit, si motoja që e vë në krye të kollumnes e që thotë: “Janë për 
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keqardhje ata të cilët të vetmin sukses në jetë e kanë përkatësinë 
kombëtare”!
Janë të bekuar nga Zoti të gjithë ata që kanë arritur sukses që nëpër 
sfida të ndryshme të ekzistencës së tyre të ruajnë përkatësinë kom-
bëtare! Sipas teorisë së dyshes Rexhepi-Mehmeti, memoja më idio-
tike kombëtare na qenka “Jam krenar që jam shqiptar”! Ju qoftë për 
nder kjo pafëtyrësi

(3 shkurt 2019)
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Agim Mehmeti i dehur i mbanë leksion is-
lamik Sulejman Rexhepit “të madhërishëm”

(Rreth kollumnes së Agim Mehmetit, me titull “Të degtisur nëpër 
hone”, të nënshkruar me pseudonimin “h. Suleman ef. Rexhepi”, e 
të botuar në një botë virtuale që frymon vetëm me paratë e mysli-
manëve të Maqedonisë që i ka grabitur Sulejman Rexhepi e që ua 
falë “shefave”  vetëm që t’ia zbukurojnë “botën e vet” ku ai do të 
duket më i bukur se Narcisi.)  

Në kollumnen e fundit, me titull “Të degdisur nëpër hone”, të 
shkruar nga Agim Mehmeti e të nënshkruar nga Sulejman Rex-

hepi, uzurpatori i BFI-së, autori që tashmë ka marrur rolin e Gebel-
sit hitlerian, çuditërisht, shpërthen dhe, sipas të gjitha gjasave, pas 
ndonjë sharje nëne apo të gruaje nga ana e shefit të tij, pikërisht atij 
ia mbanë një leksion se çka është fjala e lirë, çka është qasja objek-
tive ndaj mediave si dhe, si duhet të lejohet e vërteta që ta thotë 
fjalën e vet dhe me të të realizohen reformat aq të dëshiruara (veçsa 
nuk e thotë “reforma në BFI”)!
Nuk është në gjendje Sulejman Rexhepi të kuptojë se çka është fjala 
e lirë! Ai kurrë nuk ka qenë dashamirë i fjalës objektive! Sulejman 
Rexhepi nuk di të veprojë pa hile, nuk mundet të frymojë pa i fi-
nansuar mediat me qëllim që t’i bllokojë dhe asgjë e vërtetë të mos 
thuhet për BFI-në! Sulejman Rexhepi, edhe kur fjala e lirë do të gjejë 
ndonjë shteg dhe do të shpërthejë në opinion, ai do të struket si 
pulë e lagur dhe nuk do të bëzajë derisa “të harrohet ajo fjalë”! Sule-
jman Rexhepi, meqë nuk e njeh Kuranin, Fjalën e lirë dhe të shenjtë, 
ai e heshtë këtë Fjalë dhe vepron gjithçka që ndalon ajo Fjalë! Pra, 
fjala e lirë dhe e shenjtë nuk ekziston për Mulla Sulën, nuk guxon 
të dalë në opinion. Ndërsa kazani mund të ziej gjithçka dhe, në një 
miks zierje edhe gjërat me shije të mirë do të dalin të shpifura e 
të pështira! Në të tilla kazane Sulejman Rexhepi e paguan fjalën e 
shtrembër, e paguan duke i premtuar punësim “qenit të zgjebosur” 
(I.B.) dhe, e favorizon atë fjalë të tij që kundërmon në bajgat e lopës 
që ka barkëqitje. “Fjalë e lirë” për Sulejman Rexhepin është vetëm ajo 
fjalë që diktohet prej tij dhe që i konvenon atij, sado që mund të jetë 
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fjalë blasfemie!
Prandaj, Agim Mehmeti, e prek Mulla Sulën mu në këtë plagë që i 
kullon atij. Me gjasë, Agim Mehmetit i ka ardhur në maje të hundës 
këmbëngulja e Sulejman Rexhepit që të shkuajë për të, prandaj edhe 
i thotë mjaft më, mjaft me fjalë boshe por, lere fjalën e lirë që të nd-
ikojë në ndryshimet (e BFI-së) aq të nevojshme për shoqërinë tonë.
Agim Mehmeti tërthorazi i drejtohet Sulejman Rexhepit, duke i 
thënë: “Lajme gjysmake, lajme që s’janë lajme, trillime, shpifje, ma-
nipulime, montime (si ato me I. B.) dhe çmontime, dezinformim dhe 
frikësim i opinionit me mashtrime masovike, fake news (po ku e 
di bre Sulejman Rexhepi këtë fjalë “fake news”?!). Një shpërlarje e 
përgjithshme e trurit dhe vetëdijes intelektuale që nuk është parë 
ndonjëherë.“ Pastaj, ia imputon një fjali në gojë Suljman Rexhepit, 
i cili, nëse do ta kishte lexuar më herët, do ta kishte “pushkatuuar” 
Agim Mehmetin! Nuk ka tru Sulejman Rexhepi ta thotë fjalinë në 
vijim, por, e thotë Agim Mehmeti në emër të Sulejman Rexhepit me 
qëllim për ta turpëruar. Sula thotë: “Ku po shkojmë ne, ku po na 
shpiejnë ata që kanë marrë mbi vehte detyrën e krijimit të opinion-
it publik, ata që i kanë bashkëdyzuar propagandën dhe politikën e 
rrugës e kafeneve duke pjellur një përbindësh?”
Po pse kaq merak të madh Sulejman Rexhepi “për të shkruar” 
kollumne?! E dekonspiron Agim Mehmeti duke e nxjerrë në pah 
dëshirën e sëmurë të Mulla Sulës. Sulejman Rexhepi është i bindur 
se ai që nuk është në opinion, ai është i destinuar të zhduket. “Në 
botën virtuale është e rëndësishme prezenca e përhershme, nëse 
nuk je prezent – nuk ekzistn, zhdukesh”, thotë Agim Mehmeti duke 
e “spiunuar” muhabetin që e ka bërë me Sulejman Rexhepin. Pra, 
Sulejman Rexhepi është më se i bindur që, vetëm këto kollumna 
mund ta mbajnë gjallë, në të kundërtën, sa i përket “aktiviteteve të 
tij profesionale”, ai motiiiiii do të zhdukej!
Agim Mehmetit dhe Sulejman Rexhepit del se ju djeg biraça, ngase 
nuk po arrijnë që ta fusin në dorë një “pjesë të botës virtuale” e ta 
bllokojnë, që mos të nxjerrin fjalën e lirë, fjalën e vërtetë, fjalën e 
shenjtë e cila i tmerron këta dy zhëngër babat! E mirë është vetëm 
ajo pjesë e botës virtuale që me lejen e Sulejman Rexhepit e mjel BFI-
në, e boton vetëm fjalën e qelbosur të Sulejman Rexhepit, kopal-
lat e Agim Mehmetit, dhe që nuk e publikojnë të vërtetën e pamo-
hueshme! Po thonë se, me publikimin e Raportit turk mbi punën 
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kriminale të Sulejman Rexhepit, u ka rënë shiu në kollomboq! Kanë 
marrur një dorë të mirë të parave nga Sulejman Rexhepi me qëllim 
që mos të botohet raporti, për të cilin “shteti tuk u paskësh ofruar” 
para të majme kushdo që e boton!!! Dhe, fap Mulla Sula pare për ta 
mbuluar kapakun e kazanit që vlon!
Dh, vjen një pasus i kollumnes së Agim Mehmetit, i cili e varros deri në 
gushë Sulejman Rexhepin. Këtu shpërthen Agim Mehmeti, e gozh-
don në kryq Sulejman Rexhepin dhe, mundohet t’ia mbajë një leksion 
skolastik0-islamik duke shkruar: “Sidoqoftë, problemi ynë qenësor, 
më duket mua, qëndron te fakti se shumica e shqiptarëve nuk po 
merret me esencën e gjërave dhe nuk po çanë kokën për mbijetesën 
, shumë pakë nga ne po mendojnë për anën tonë njerëzore dhe hu-
mane. Ne po harojmë se bota virtuale nuk e prezenton njeriun, ajo 
prezenton hijen e njeriut dhe kur njeriu kërkon prehje në atë botë 
atëherë fillon ta humbë qenien dhe thelbin e vetë.” Mesazhi i këtij 
pasusi: Kot e ke o Sulejman Rexhepi, tërë bota e di se je pa shpirt, 
se humanen e ke të vrarë dhe, mundohesh, ngjashëm si Eskobare, 
ta nxjerrësh “anën tënde të mirë” përmes mediave, ndërkohë që je 
vetë kallëpi i shejtanit, ke humbur edhe hijen e njeriut, e ke humbur 
atë pak dukje të njerëzores, duke u shpërfytyruar në djall, përfundon 
tërthorazi Agim Mehmeti!
Dhe, kollumnen Agim Mehmeti e përfundon duke e rjepur për së 
gjalli Sulejman Rexhepin! E detyron Sulejman Rexhepin të nënsh-
kruajë një të vërtetë të madhe, e cila askund nuk gjendet te per-
sonaliteti i përciptë i Sulejman Rexhepit. Ia nënvizon bazat mbi të 
cilat mbështeten parimet e Islamit e që me aq ngulm i refuzon në 
përditshmrinë  e vet Sulejman Rexhepi. Agim Mehmeti, ia përkujton 
Sulejman Rexhepit disa karakteristika të cilat nuk i ka dhe pa të cilat 
ai nuk mund të jetë “reis” dhe as hoxhë, madje as mysliman! “Pajisja 
me dituri dhe respektimi i diturisë dhe drejtësisë, humaniteti, jeta 
e shëndoshë shoqërore dhe familiare, përkrahja e të varfërve dhe 
atyre që janë të padrejtësuar, janë segmentet që njeriu ynë duhet t’i 
jetësojë tërësisht, por ato nuk mësohen nga bota virtuale, ato janë 
vetë jeta. Këto, mes tjerash, janë pjesë e parimeve bazë të Islamit.”
Është më se e qartë dhe e pamohueshme e vërteta se, Suleman Rex-
hepi, sot, gjithandej në botë, njihet si njeri i paditshëm, si njeri që 
nuk ka respekt për diturinë, për të diturin, për drejtësinë, për hu-
manizmin dhe që nuk ka jetë të qetë familjare. Në botën e tij virtuale 
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është gjithçka në rregull, por, në terren, në botën reale, ai intimisht 
e ka të qartë se nuk vlenë as për një lekë, sepse, ka kohë që ka shkja 
nga të gjitha parimet bazë të Islamit. Këtë të vërtetë ia ka përkujtu-
ar Agim Mehmeti në kollumnen e fundit të cilën e nënshkruan nën 
pseduonimin “h. Sulejman ef. Rexhepi”!

(10 shkurt 2019)
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Lumturia djallëzore e Sulejman Rexhepit

(Rreth prononcimeve të Sulejman Rexhepit e të “BFI”-së së tij që 
me “lapsin” e Agim Mehmetit u shprehën për tragjedinë e rëndë që 
ndodhi afër fshatit Llaskarcë, në autostradën Shkup-Tetovë-Gos-
tivar, me ç’rast humbën jetën 14 persona dhe dhjetra të tjerë janë 
në rrezik jete)

Krenari në dhembje?!? – titulli i kollumnës së shkruar nga Agim 
Mehmeti e nënshkruar nga Sulejman Rexhepi! Krenaria është 

gjendje që manifestohet, që përcillet me ndjenjën e lumturisë. Pra, 
kur të thuash se je krenar, nënkupton se je shumë i lumtur, fatmir që 
ka ndodhur diçka që ty të ka bërë krenar, të lumtur!
Mulla Sula është shumë i lumtur që ndodhi kjo tragjedi, sepse pas-
ka nxjerrë në sipërfaqe dy-tre maqedonasë, urrejtës të shqiptarëve! 
Mezi paska pritur Sulejman Rexhepi të ndodhë ky tmerr e të shohë 
se a na do Milenko a jo!
Sulejman Rexhepi, i cili, pa dyshim që njihet si njeriu më antihuman 
në Maqedoni dhe më gjërë, duhet të jetë shumë i lumtur dhe krenar 
për kulturën e myslimanëve të Maqedonisë, të cilët, kur kanë dhem-
bje ia hapin derën e ngushëllimit apo të dhënies zemër edhe “reisul 
ulemas” së Sulejman Rexhepit, Gjeorge Ivanovit! Kjo është arsyeja 
se pse sot nuk u dëbua Sulejman Rexhepi nga mesi i xhematit gos-
tivaras, sepse, kishin dhembje të madhe dhe, në të tilla situata të 
gjithë, për zbutje sado pak të dhembjes janë të mirëseardhur gjith-
kush, edhe myslimani edhe jo myslimani. Por, a guxon që një kulturë 
të këtillë kaq të madhe myslimanëve ta keqpërdorë Sulejman Rex-
hepi? Pas një veprimi antiislam, pasi i humbi të gjitha kreditet me 
rastin e festimit të ditëlindjes së vet me live muzikë, me meze e me 
raki, ai sikur mezi paska pritur të ndodhë një tragjedi me përmasa të 
tmerrshme me qëllim që të dalë në mexhlisin e burrave!
Mulla Sula thotë se e paskan bërë shumë krenarë banorët e Llas-
karcës që paskan dalur vullnetarisht për t’i ndihmuar të dëmtuarit. 
E paskan bërë krenar kalimtarët e rastit që nuk paskan ngurruar të 
ofrojnë ndihmë! Ndërkaq Mulla Sula nuk është më larg se 15 minuta 
nga vendi ku ndodhi tragjedia! Sapo ndodhi më e keqja, u hap la-
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jmi gjithandej botës! Çka priti Sulejman Rexhepi? Pse nuk doli men-
jëherë në vendin e ngjarjes, ashtu siç i ka hije “liderit”, për ta përjet-
uar atë humanitet dhe për t’u ndjerë krenar me sjelljen e tyre?
Sulejman Rexhepi, përmes Agim Mehmetit, thotë: “Duke i ndihmuar 
të aksidentuarit, asnjëri nga heronjtë që i përmenda më lartë dhe 
shumë të tjerë që nuk i përmenda, për asnjë çast nuk pyetën se cilit 
komb apo cilës fe ju takojnë të lënduarit, për cilën parti votojnë, në 
rrezik ishin njerëz dhe njerëzve duhej ndihmuar. Një gjë e këtillë do 
duhej të jetë diçka normale, reagim i natyrshëm i njeriut ndaj nje-
riut. Por, ja që diçka që duhet të jetë tërësisht e natyrshme, te unë po 
zgjonë krenari dhe admirim.“ Po a? Po çka zgjoi te Sulejman Rexhepi 
tragjedia që u shkaktua nga vërshima apokaliptike kur humbën jetën 
mbi 20 veta? U shkatërruan me qindra shtëpi e prona të ndryshme! 
Çfarë ndjenje zgjoi ky moment te Sulejman Rexhepi! Asgjë tjetër 
përveçse ndjenjën e hajnisë! Në emër të kësaj tragjedie Sulejman 
Rexhepi, bashkë me hajnin e vet, Mustafa Dautin, i vodhën mbi 400 
mij euro të tubuar nga shqiptarët anekënd botës për t’i ndihmuar 
vëllezërit dhe për t’ua zbutur sado pak dhembjen! Ky është i vetmi 
rast që tamam e ka bërë krenar Sulejman Rexhepin, sepse ka kuptu-
ar që myslimanët e Maqedonisë janë aq shumë solidarë sa pranojnë 
që edhe të vidhen, siç u vodhën nga “humanisti” Sulejman Rexhepi.
Dhe, Agim Mehmeti ia përfundon kollumnen që e nënshkruan Sule-
jman Rexhepi, kështu: ”Për fat të mirë, fituan edhe kësaj here heron-
jtë pa emër të lagjeve e fshatrave tona, të spitaleve e institucioneve 
tona, duke dëshmuar se ky vend ka ardhmëri në shoqëritë tolerante 
dhe humane. Prandaj jam krenar.” Po, kjo duhet ta bëjë të ndjehet 
krenar, sepse, as në mesin e fshatarëve nga Llaskarca, as nga ud-
hëtarët e rastit, as në mesin e mjekëve askund nuk e hasi sojin e vet, 
përfituesin nga tragjeditë njerëzore, siç është Sulejman Rexhepi!
Sulejman Rexhepi nuk u pa as në vendin e ngjarjes dhe as në famil-
jarët e viktimave, si dhe as në spital tek të plagosurit, sepse, nuk 
kishte guxim, nuk kishte fytyrë, nuk kishte leje nga myslimanët për 
t’ua shkelur pragun! Këtë “derë” ia hapi “organi” i tij, Shaqir Feta-
hu, muftiu i Gostivarit! Edhe ky, pa fije turpi, pasi e legjitimon me 
prezencën e vet antiislamizmin, pasi e përgëzon  gjestin të cilin is-
lami e lufton, pasi i gëzohet dhe lumturohet, duke u ndjerë tepër 
krenar për guximin e “reisit” të vet për t’i nëpërkëmbur parimet e 
fesë islame, mundohet ta ngrisë kokën si gjeli në pleh dhe të ape-
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lojë që në të gjitha xhamitë të luten myslimanët për shpirtin e të 
vdekurve në këtë tragjedi! I ka hije mohuesit të islamit që të flasë 
për islam dhe t’i japë hapësirë antimyslimanit në një ceremoni fe-
tare islame? Thjesht, kjo është tallje me humanizmin, me fenë, me 
ndjenjat e njerëzve që janë në pikun e dhembjes! Sjellja e sotshme e 
Sulejman Rexhepit, e Shaqir Fetahut dhe disa mohuesve të tjerë të 
islamit  është identike me atë të Milenkos dhe të asaj pseudo-pro-
fesoreshës ndaj të cilëve urgjentisht do të merren masa nga organet 
e drejtësisë! Po ndaj Sulejman Rexhepit dhe piunëve të tij të cilët ia 
legjitimuan vjedhjen e ndihmave humanitare në para të dhëna për 
qytetarët e Hasanbegut si dhe të Vlorës? Apo atëherë nuk kishte 
“krenari në dhimbje”, sepse sapo ishte zgjuar plani djallëzor brenda 
shpirtit të Sulës dhe Suliotëve!
Sulejman Rexhepit duhet bërë me dije se, nuk i lejohet që të keqpër-
dorë ngjarje tragjike për ta dëshmuar “shpirtin human” të tij, sepse 
kjo u dëshmua si në rastin e Somalisë, Hasanbegut, Vlorës, kur nga 
xhemati i Maqedonisë mblodhi qindra mijëra euro e që i futi të gjitha 
në xhepin e vet që sot të ketë pasuri e prona përallore! Atij tashmë 
populli i ka vënë një iks të madh, që nëse e shikon pjerrtas të duket 
tamam kryq!
Kurse, sa i përket prononcimeve të BFI-së së uzurpuar nga Sulejman 
Rexhepi dhe bilmezat e tij, edhe këta prononcime e “telegrame” fla-
sin për injorimin total të kësaj tragjedie. Nëse vetëm pak do të kishin 
dhembje, nëse vetëm pak do të ishin seriozë dhe do të ndjenin 
dhembje me vëllezërit e tyre që humbën të dashurit e tyre apo që 
po i ruajnë nëpër spitale, nuk do të botonin “prononcime” me titull 
idiotik “Telegram ngushllimi për tragjedinë me autobusin e “Durmo 
Tursit”, apo “Reis’ul-Ulemaja merr pjesë në varrimet e “Llaskarcës”, 
tituj këto që flasin për nonshalancën e klikës së Sulejman Rexhepit 
përballë tragjedisë aq shumë të trishtueshme.
Bota laike shpalli dy ditë zie, me ç’rast u ulën flamujt në gjysëm 
shtizë. Këtë e bënë edhe ambasadat, që do me thënë që e ndjenë 
këtë dhembje edhe shtete e ndryshme të botës! Po pse Sulejman 
Rexhepi si “resis” nuk dha urdhër që sot, pas xhumasë, në të gjitha 
xhamitë, ku janë kushtet, të këndohej hatme? Epo, tani kur në modën 
e “reisit” janë festimet e ditëlindjes me muzikë live, sikur janë “të de-
moduara” hatmet, a?! Turp!

(15 shkurt 2019)
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Blasfemia e radhës e Sulejman Rexhepit

(Rreth kollumnes me titull “Nataliteti vetëvras” të shkruar nga 
Agim Mehmeti nën pseudonimin h. Sulejman ef. Rexhepi, e të 
botuar në një-dy portale të kontrolluara nga Mulla Sula)

Askush nuk ia zë për të madhe Agim Mehmetit se pse tallet dhe 
pse e imponon injorancën e vet si intelektualitet të Sulejman 

Rexhepit, sepse, ky duhet të jetë problem i atij që e pranon atë tallje 
duke e vënë emrin në krye të paçavrës. Kurthi në të cilin ra kësaj 
radhe Sulejmn Rexhepi ishte ajeti kuranor që Agim Mehmeti e vë në 
krye të “kolumnes”! Nisur nga ajeti kuranor “Vetëm i Allahut është 
pushteti i qiejve e i tokës;  Ai krijon çka të dojë; Ai i falë vetëm femra 
atij që do, e i falë vetëm meshkuj atij që do. Ose ju falë çift, meshkuj 
e femra, por atë që do e lë pa fëmijë; Ai është i dijshëm, i fuqishëm” 
(Esh Shura: 49-50), Sulejman Rexhei krijon përshtypjen se kësaj rad-
he Agim Mehmeti ia paska shkruar një “hutbe” islamike! Dhe, duke 
mos e lexuar më poshte pranon që të dalë autor i kollmnes e cila 
në fakt e paraqet figurën e Sulejman Rexhepit ashtu siç është në të 
vëretë: injorant, mosbesues, antifetar dhe mendjelehtë!
Shkrimi bazohet në një hulumtim që e paska bërë një agjenci amer-
ikane! Sulejman Rexhepi as nuk e di anglishten, as nuk e thotë se ku 
e pa këtë hulumtim dhe as që e zë ngoje emrin e agjencisë ameri-
kane që e ka kryer hulumtimin! Sipas këtij “hulumtimi”, myslimanët 
pas tridhjetë viteve në botë do të jenë në numër të barabartë me të 
krishterët, kurse për brenda 80 viteve, pra më 2100, myslimanët në 
botë do të jenë shumicë! Dhe, ky fakt e trimëron Sulejman Rexhepin 
por, nga ana tjetër, e brengosin disa komente të qytetarëve të ndry-
shëm, në mesin e tyre edhe të qytetarëve ortodoksë maqedonasë!
Duke ju besuar trendeve hipotetike të nataliteteve në botë, në fakt 
Sulejman Rexhepi i mohon vetë ajetet kranore 49-50 të sures Esh 
Shura, në të cilët në mënyrë shumë të qartë tregohet se në dorë të 
kujt është nataliteti apo mortaliteti! Njerëzit e devotshëm, liderët 
shpirtëror as që merren me të tilla hlumtime, me të tilla trende kur 
dihet se, ato analiza janë fare të kota, sepse, sipas koncepteve dhe 
mësimeve fetare të lidershipit fetar, gjithçka është nën vullnetin e 
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Krijuesit Absolut!
Këtë të vërtetë absolute e mohon Sulejman Rexhepi dhe, duke u 
kënaqur me rezultatet e anketës që tregojnë për një trend iluzor, 
ngritet dhe shpreh një revoltë kundër qytetarëve që i komentojnë 
këto rezultate. Mulla Sulën e habisin ato qëndrime të qytetarëve 
që shprehin urrejtje kundër myslimanëve, sidomos në Maqedoni! 
Këtu duhet shtruar vetëm një pyetje: Në Maqedoninë Veriore nuk 
ka mysliman që urrehet më shumë se vetë Sulejman Rexhepi, mys-
liman që urrehet nga 90 për qind e myslimanëve por që adhurohet 
nga jomyslianët! Pse nuk e brengosin analizat, shkrimet, reagimet e 
mijëra myslimanëve që i shkruajnë kundër Sulejman Rexhepit dhe 
të bëmave të tij kriminale, por, shkon dhe e brengosin tri-katër ko-
mente të cilët “e motivojnë” Sulejman Rexhepin për ta shkruar një 
kollumne!
Lufta e dikurshme, në të clën ishte i angazhuar edhe Sulejma Rex-
hepi, lufta komuniste kundër “seperatistëve dhe shovinistëve shqip-
tarë”, luftë kjo të cilën Sulejman Rexhepi e zhvilloi nëpër xhami të 
Maqedonisë titiste, në fakt ishte luftë kundër nataliteit shqiptar. 
Sepse, përndjekja e “seperatistëve” e ndihmonte ndarjen familjare, 
përzierjet e familjeve me të huaj, përndjekja dhe burgosja e tyre për-
fundonte edhe me atrofizimin e “seperatistëve”, pra, ndërmerreshin 
një sërë masash që ndikonin në uljen e natalitetit te shqiptarët e 
Maqedonisë. Sulejman Rexhepi e di shumë mirë se, në kohën kur ai 
iu bashkangjit luftës kundër “seperatistëve shiptarë” Shkupi ishte 
kryeqyteti me më shumë shqiptarë në botë, do me thënë, kishte 
shqiptarë më shumë se në Prishtinë dhe në Tiranë!
Sulejman Rexhepi nënshkruan një kollumne e cila që në titull e në 
fjalinë e fundit e ka një sintagmë që është në një linjë me budal-
lallëkun! Pa t’u shterrë mendja nuk mund të të kujtohet një shprehje 
e tipit “nataliteti vetëvrasës”!!! Nataliteti që e vretë vetë veten! Futja 
kot!
Ajeti në krye të kolumnes thotë: “...por atë që do e lë pa fëmijë”! Ky 
vullnet dhe kjo fuqi absolute e Krijuesit tonë, Sulejman Rexhepit i 
duket “utopi”, i duket e kotë, e rrjeshme, prandaj edhe e përfumdon 
kolumnen me këtë fjali që e kundërshton tërësisht ajetin kuranor! 
Mulla Sula mendon ngjashëm si Nikolla Gruevski, i bekuari i tij, i cili “i 
stimulonte” bashkëshortët duke ju ofruar përkrahje ligjore “natalitet 
me pagesë”! Mulla Sula, bekuesi i Gruevskit, thotë: “Nataliteti rritet 
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vetëm në një mënyrë dhe atë mënyrë e di çdo burrë e çdo grua.” 
A nuk është kjo blasfemia e radhës e Sulejman Rexhepit! Nataliteti 
qenka në dorë të burrit dhe gruas dhe jo në tagrin e të Madhit Zot?! 
Kush e mohon vullnetin e Zotit të të gjithë botërave? Allahu thotë: 
“Askush nuk e mohon atë, përveç gjynahqarëve që shkelin çdo kufi”! 
(El Mutaffifin, 12)

(22 shkurt 2019)
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A i duhet fjala ngulfatësit të FJALËS

(Rreth kollumnes së Agim Mehmetit, të nënshkruar me pseud-
onimin h. Sulejman ef. Rexhepi, me titullin “Lartmadhëria e sajë 
FJALA” (sa keq kur fjalën “saj” e shkruan me “sajë”), e të botuar në 
dy-tri portale të kontrolluar e të sponsoruar nga Sulejman Rexhe-
pi nga fitrt dhe zeqati i myslimanëve të vendit dhe diasporës)
 

Allahu i Gjithëdishëm, në FJALËN e vet thotë: “Përse jeni ndarë 
në dy grupe për çështjen e hipokritëve, kur Allahu i ka flakur ata 

në mosbesim për shkak të veprave të tyre?! A mos vallë, dëshironi t’i 
ktheni në rrugë të drejtë ata që Allahu i ka lënë në humbje?  Për atë 
që Allahu e lë në humbje, ti nuk mund të gjesh rrugë të drejtë.” (En 
Nisa, 88)
Kolumna në fjalë është një shkrim eseistik kushtuar Fjalës si kate-
gori e diciplinave të ndryshme gjuhësore. Përmbanë edhe elementë 
të etikës dhe të fetares. Në këto dy rrafshe qasja e autorit na del të 
jetë qasje e munafikut për MUNAFIKUN. Kurse nga këndvështrimi i 
disiplinave gjuhësore është shkrim tepër shumë i bukur.
Megjithatë, skilja e Agim Mehmetit qëndron në misionin e tij për të 
na e paraqitur Sulejman Rexhepin si autor “i mrekullueshëm” i “afor-
izmave” mbi Fjalën! Në aspekt të disiplinave gjuhësore h. Sulejman 
ef.Rexhepi është analfabet i padiskutueshëm. Në aspekt të kupti-
mit etik dhe fetar, FJALA dhe Sulejman Rexhepi janë dy nocione që 
askund nuk e kanë qoftë edhe vetëm një piktakim! Allahu i Gjithëdi-
jshëm me FJALËN  e vet thotë: “Kur i shihni ata, pamja e tyre e bukur 
ju mahnit e, nëse flasin, ju i dëgjoni fjalët e tyre. E megjithatë, ata 
janë si trungje të mbështetura.Ata kujtojnë se çdo thirrje që dëgjo-
jnë është kundër tyre. Ata janë armiqtë e vërtetë, andaj ruajuni prej 
tyre! Allahu i vraftë! Sa shumë që janë larguar (nga e vërteta)?!” (El 
Munafikun, 4)
Shkrimi i Agim Mehmetit i nënshkruar me pseudonimin h. Sule-
jman ef.Rexhepi (pseudonim tallës, sepse asnjë autor normal nuk 
i thotë vetes efendi!!!) është një shkrim i brumosur me përmbajtje 
të psalmeve dhe ligjeratav kishtare.Ajo që ai përdor ndonjë ajet apo 
hadith në këtë ligjeratë është cilësi munafikësh që mundohen në të 
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gjitha mënyrat për ta paraqitur të keqin të mirë, të trishtueshmen të 
bukur, shëmtinë të pranueshme, blasfeminë për të shenjtë. “Ka prej 
njerëzve (hipokrit), fjalët e të cilit në jetën e kësajbote ta bëjnë qejfin 
dhe që betohet në Allahun për atë që mban në zemër, por që, në të 
vërtetë, është kundërshtari (yt) më i betuar.” (El Bekare, 204)
Tentativa e Agim Mehmetit është që të na bindë se askush nuk ka të 
drejtë në fjalë, sepse secili që flet “e mbyllë një derë”, e “lëndon një 
shpirt”, “e shtrembëron një të vërtetë” etj. dhe, sipas Agim Mehmetit 
vetëm Sulejman Rexhepi duhet të flasë, sepse vetëm ai thotë FJALË 
të mira. Kurse, oponenti i tij, Afrim Tahiri thotë: “Nëse doni që ta shi-
koni kapacitetin inteletual të Sulejman Rexhepit, vetëm jepjani një 
mikrofon në dorë”! Sepse për ta shkruar fjalën nuk ia thotë fare, si ai 
që nuk i ka dy gram shkollë
Sulejman Rexhepi ka kohë që e ka shkelur FJALËN, që nuk e respek-
ton FJALËN, që e shtrembëron FJALËN! Shpesh betohet rrejshëm në 
këtë FJALË se ai nuk është fajtor për asgjë se të tjerët kanë thënë 
ndonjë “fjalë” që e paskësh njollosur atë apo kundërshtarin e tij! 
Madje ai nuk ka guxim as ta artikulojë fjalën por gjenë “mekanizma” 
që ia shqiptonjë fjalën duke mbartur vetë përgjegjësi ato “mekaniz-
ma” për fjalën e cila gjithësesi që del e shpifur!
Si duhet të sillet njeriu me atë që e shtrembëron Lartmadhërinë e saj 
FJAËN? Si duhet të sillet njeriu me atë munafik i cili Lartmadhërinë 
e saj FJALËN e përdor për të gënjyer, për të sharë nëna e gra, për të 
shpifur, për të thurrur intriga e skenar antinjerëzor? Fjala e shqip-
tuar prej munafikut është e destinuar të luftohet, të mohohet, të 
përgënjeshtrohet, madje është obligim moral e fetar që të sensibi-
lizohet mbarë opinioni i gjërë që mos t’i besojë asaj fjale të dalur nga 
munafiku.Fjala e munafikut duhet dhe mund të luftohet vetëm me 
Larmadhërinë e saj FJALËN.
Njeri i cili nuk mban llogari për fjalën e thënë, ai i cili e thotë fjalën 
sa për ta mbrojtur bythen e vet dhe për t’i nxirë fytyrat e të tjerve, 
natyrisht që duhet të “bombardoret” me FJALË! Fjala duhet të jetë 
e vërtetë, e saktë, iluministe dhe – duhet të shpërthejë, të thuhet, 
të dalë në shesh, pavarësisht se a i konvenon kjo dikujt apo jo! Kush 
frikësohet nga fjala e vërtetë dhe e saktë “nuk duhet të jetë prej 
nesh”, thonë mësimet e shenjta. FJALA e Allahut të Gjithëdishëm 
thotë: “A nuk e ke parë se si hipokritët u thanë shokëve të vet që nuk 
besuan prej ithtarëve të Librit: “Nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me 
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ju dhe kurrkujt nuk do t’i bindemi kundër jush; e, nëse ju sulmoheni, 
me siguri që do t’ju dalim në ndihmë”? Allahu dëshmon se ata janë 
vërtet gënjeshtarë.” (El Hashr, 11)
Ushqyesi i fjalës së rëndë, të pistë, të shtrembëruar, nuk guxon të 
fshihet pas apelit që të kihet kujdes për Lartmadhërinë e saj FJALËN! 
Ai që nuk e ngritë FJALËN kundër vjedhjes, kundër shkatërrimit, 
kundër talljes me normat islame e etike, kundër gënjeshtrës kundër 
shpifjes, kundër urdhërve dhe kërkesav satanike, atëherë pa dyshim 
që do të vlerësohet si shkelës i FJALËS së Allahut të Plotëfuqishëm.
FJALË është vetëm ajo që shqiptohet në funksion të mbrojtjes së 
të vërtetës, të së drejtës dhe të porosive të shenjta. Fjala duhet të 
mbrohet nga shtrembëruesit e saj! Sepse, FJALËN e mbronë edhe 
Allahu Fuqiplotë, i cili thotë: “Nëse ju nuk e ndihmoni atë (Muhame-
din a.s.),  Allahu tashmë e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohu-
esit vetë të dytin, kur ishin në shpellë e ai i thoshte shokut të vet (Ebu 
Bekrit): “Mos u mërzit, se Allahu është vërtet me ne!” Atëherë, Allahu 
zbriti qetësinë e Vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri të padukshme 
(engjëjsh) dhe bëri që fjala e mosbesimtarëve të jetë më e poshtëru-
ara, kurse Fjala e Allahut të jetë më e lartësuara.Vërtet, Allahu është i 
Plotfuqishëm dhe i Urtë.” (Et Teube, 40)

(8 mars 2019)
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Një kollumne si palimpsest për shejtanin

Rreth kollumnes së Agim Mehmetit, me titull “Ne jemi Al Nur dhe 
Linvud. A jeni edhe ju?”, të nënshkruar me pseudonimin h. Sule-
jman ef. Rexhepi, e të botuar në dy-tri portale që kontrollohen dhe 
finansohen me paratë e myslimanëve nga Sulejman loveRexhepi, 
terrorizuesi i BFI-së)

Agim Mehmeti i ka edhe ai krizat e veta gazetareske. Nganjëherë 
ia futë kot, nganjëherë ia futë me porosi e nganjëherë sa për të 

dëshmuar se ka ulur qafën karshi presionit të okupatorit të BFI-së. 
Kësaj radhe porosia kishte qenë për ta praqitur Sulejman Rexhpin 
“faktor ndërkombëtar”, sepse është marrur me një temë e cila këto 
ditë ka tronditur mbarë opinionin ndërkombëtar! Sulejman Rexhepi 
porositë që të dalë “njeri i madh”, person që ka “pastruar” oborrin 
e vet kurse tani i ka ngelur që të merret me probleme madhore; ka 
porositur që të trajtojë fenomene që po e trondisin botën, jo sepse 
këtij i ha b… për këto probleme, por, thjesht, sa për të defokusuar 
problemet e brendshme që i ka shkaktuar vetë ai e që janë të po të 
njëjtës natyre terroriste.
A nuk është akt terroris, veprim i përmasave terroriste, dhunë e 
egër, e pamëshirshme që zbaton një regjim a një diktator, një uzur-
pator e një okupues ndaj popullit e ndaj kundërshtarëve të vet poli-
tikë, për t’i frikësuar, për t’i nënshtruar e për t’i asgjësuar këta edhe 
fizikisht? Po pra, tërë veprimtaria e Sulejman Rexhepit që e zbaton 
në kuadër të “reisllëkut” të tij në BFI-në e uzurpuar është teroriste 
dhe, një ditë, për këto akte ai do të japë llogari, si para organeve të 
drejtësisë ashtu edhe para Allahut Fuqiplotë.
Sulejman Rexhepit i paska ngelur të flasë “dhimbshëm” për ngjarjen 
e fundit në Zelandë të Re, e cila e tronditi mbarë botën e cila, nga ana 
tjetër, për herë të parë shkaktoi një përulje të sinqertë të krishterëve 
para myslimanëve, para objekteve fetare myslimane për herë të parë 
u pa se si të krishterët i mbushin me lule oborret e xhamive, për 
herë të parë u përçua mesazhi i botës krishtere drejt myslimanëve 
“ne jemi me ju”… Pra, titulli i kollumnes së Agim Mehmetit, i nënsh-
kruar me h. Sulejman ef.Rexhepi është titull tendencioz, ofendues 
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dhe që nuk i përkon ngjarjeve që pasuan pas aktit terrorist të një 
terroristi të izoluar sado të përgatitur e të “vetëshkolluar” për një 
akt të tillë.Është titull tendencioz, sepse tërë Zelanda e Re dëshmoi 
praktikisht, me lule e me përulësi se është Al Nur e Lindvud. Rrjed-
himisht, shtrohet pyetja: Sa Sulejman Rexhepi është BFI dhe Vakëf?
Sulejman Rexhepi ka okupuar BFI-në me qëllim për ta eksploatuar e 
për ta shkatërruar në themel? A nuk është ky akt terrorist? Sulejman 
Rexhepi ka okupuar BFI-në që përmes këtij mekanizmi ta eksplo-
atojë e ta vjedhë deri në palcë popullin mysliman të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe më gjërë! Sulejman Rexhepi ka uzurpuar 
BFI-në me qëllim që t’ia shesë, t’ia tëhuajësojë pasurinë, ta shkatër-
rojë e ta përvetësojë Vakëfin! Sulejman Rexhepi ka okupar BFI-në sa 
për t’ia shkatërruar organet dhe institucionet! A nuk janë veprime 
terroriste këto të Sulejman Rexhepit? Kur kanë qenë kaq shumë të 
degraduar, të lodhur e të shkatërruar organet dhe institucionet e 
BFI-së se sa sot, nën okupimin dhe terrorin e Sulejman Rexhepit!
Sulejman Rexhepi është ngulfatës i fjalës së lirë, është vrasës i men-
dimit alternativ, i dhunshëm deri në përmasa të terroristit në luftim 
të opozitës dhe të garantuesve të funksionimit normal të BFI-së! 
Duke luftuar terrorin e tmerrshëm të Brenton Tarrantit i cili vrau 
mbi 50 myslimanë teksa po faleshin në xhaminë e Al Nur dhe në atë 
Lindvudit, Sulejman Rexhepi mendon se do të arrijë ta defokusojë 
opinionin nga terrori që po e ushtron mbi BFI-në dhe mbi opozitën 
e tij; Sulejman Rexhepi po përpiqet që ta paraqesë veten sado pak si 
“njeri me shpirt”, që asnjëherë nuk ka qenë me terroristë, ndonëse 
ka bekuar personoin i cili ka ushtruar terror të paparë kundër shqip-
tarëve, azilantin Nikolla Gruevski! Një jetë të tërë e ka kaluar nëpër 
akte që mund të përfshihen në opusin e akteve terroriste, prandaj, 
nuk ka nevojë që të paraqitet melaqe, sepse tërë bota e di që Sule-
jman Rexhepi është vetë djalli, kurse ata që mundohen ta kamuflo-
jnë, si tipat e ngjashëm me Agim Mehmetin, janë palimpsestaxhinjë 
të djallit.

(19 mars 2019)
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Notër Dam, Xhamia e Prilepit 
dhe Sulejman Rexhepi

(Përkitazi me kollumnen e fundit të Suleman Rexhepit e të shkruar 
nga Agim Mehmeti i tij, me titull “Notër Dam dhe Çarshi Xhamia”, 
e që e boton sot, në dy-tri portale të kontrolluara prej Sulejman 
Rexhepit e të sponsoruara nga paratë e fitrit të myslimanëve të 
vendit.) 
 

Sot lexova një shkrim të ulët e me një ironi të poshtër dhe me pak 
sarkazëm të mjerë që e nxirrte në pah shpirtin tallës të Sule-

jman Rexhepit, si çdo herë kur dëshiron të rrëfehet si patriot i madh 
(Vetëm lexoni memoaret dhe do të shikoni se çfarë patrioti i leshit 
është ky farë Mulla Sula).
Flet për Katedralen Notër Dam që u dogj këto ditë si dhe përpiqet të 
bëjë një krahasim idiotik në mes të këtij objekti me përmasa botërore 
të trashëgimisë kulturore  shpirtërore të Francës si dhe Xhamisë së 
djegur të Prilepit qysh më vitin 2001.
 
Pak informacion për Mulla Sulën

Katedralja Notrë Dame në Paris, është katedralja e dioqezës së kry-
epeshkopit të Parisit, në Francë. Kjo katedrale u ndërtua me kërkesë 
të peshkopit Maurice de Sully dhe zgjati për më shumë se dy shekuj, 
nga viti 1163 deri në mes të shekullit XIV. Kur përfundoi ndërtimin, 
katedralja ishte një prej më të mëdhave në Perëndim. Pas rrëmujave 
të revolucionit, katedralja iu nënshtrua nga viti 1844 deri në 1864 
një restaurimi të konsiderueshëm dhe shpesh të kritikuar, nën dre-
jtimin e arkitektit Viollet le Duc, i cili fut elemente dhe motive të 
pazakonta.
Kjo katedrale lidhet me shumë episode të historisë së Francës. Kishë 
famullitare mbretërore në Mesjetë, ajo do të presë ardhjen e kurorës 
së shenjtë ose kurorës së Krishtit në vitin 1239, shumë vite më vonë, 
këtu do të kurorëzohet Napoleon Bonaparti në vitin 1804, pagëzohet 
duka i Bordosë në 1821, funeralet e presidentëve francezë Adolphe 
Thiers dhe Sadi Carnot.
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Nën kupolën e saj u këndua një manjifikat kur u çlirua Parisi, më 26 
gusht 1944.Aty u zhvilluan ceremoni fetare pas vdekjes së gjeneralit 
De Gaul (1970), Georges Pompidou (1974) dhe të François Mitterrand 
(1996).
Në letërsi, ajo figuron kryesisht në qendër të romanit të Viktor Hygo, 
“Katedralja e Parisit”, e botuar në vitin 1831.
Brenda vitit katedralja vizitohet prej rreth 14 milionë vizitorëve dhe 
është monumenti më i vizituar në Paris dhe gjithë Evropën.Në vitin 
2013, u festua 850 vjetori i ndërtimit të saj.
 
Xhamia e Prilepit dhe bekimi i Nikolla Gruevskit

Po sa herë e ka vizituar Sulejman Rexhepi Xhaminë e djegur të 
Prilepit? Po, e ka vizituar vetëm ditën kur ish-myftiut ia mori të 
gjitha bonat me vlerë dhe, këtë Xhami të djegur, praktikisht e la 
pa kurrfarë vakëfi! Cila është përpjekja e Sulejman Rexhepit për ta 
rindërtuar këtë Xhami? Zero përpjekje! Madje, në momentin kur e 
ndjenë se nuk ka gjë prej rindërtimit të kesaj Xhmie ia vjedh tërë 
vakëfin, ia zhvat, ia ha, në vend se t’ia shtojë vakëfin! Heshtja e kësaj 
vjedhje nga ana e organeve të ish-pushtetit e motivoi Sulejman Rex-
hepin për ta bekuar Nikolla Gruevskin, njeriun më antiislamist dhe 
më antishqiptar në historinë e re të Maqedonisë së Veriut! Pra, nuk i 
bëri presion për ta rindërtuar, por e bekoi pse nuk e rindërton!
Kush e pengoi Sulejman Rexhepin që të ndërmerrte një sërë masash 
për ta hapur rrugën deri te rindërtimi i kësaj Xhamie të djegur prej 
njerëzve të atij (Nikolla Gruevski) për të cilin Sulejman Rexhepi u lut 
me loçkë të zemrës për ta bekuar Gospod-Allah!!! Kush e pengonte, 
apo kush e frikësonte Suejman Rexhepin që, deri sa po ndërtohej 
Kisha në Leshkë, ta pengonte atë ndërtim dhe ta kushtëzonte me 
ndërtimin paralel të Xhamisë së djegur? Sulejman Rexhepi kishte 
kohë që i kishte shitur drutë, dhe që i kshte hypur skijave!
 
Sulejman Rexhepi mundohet të dalë jasht teme

Çka nxorri në pah djegia e Notër Damit? Sinqeritetin e Perëndi-
morëve të cilët, e para, askush nuk do të mund t’i pengonte në kos-
ntatimin e tyre se “Notër Dami u dogj si pasojë e veprës terroriste 
islamike”, por, i shuan të gjitha zërat e poshtër duke përfunduar se 
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Katedralja u dogj si pasojë e pakujdesisë njerëzore. Dhe, e dya, nx-
orri në sipërfaqe atë vlerën e shenjtë shpirtërore të Perëndimorëve, 
solidaritetin dhe ndihmën, e tërë kjo nën llupën e rreptë të trans-
parencës. U tha se, brenda një ditë u donuan mbi 1 miliard euro për 
rinovim. Pati bisnesmenë franczë që dhanë vetë nga 200 e 300 mil-
ion euro! U alarmua krejt bota se u mblodhën mbi 1 miliard dollarë!
Aprope kësaj, siç do ta thoshte këtë Naim Abazi në “Odeon”in e tij, 
Sulejman Rexhepi dy-tri herë ka pasur rastin që të organizjë aksione 
të tilla humanitare dhe të mbledhë para nga mbarë bota shqiptare! 
A mud të shkruajë Sulejman Rexhepi për transparencën e tij zero që 
e ka pasur në këto aksione? Amund të shkruaj Sulejman Rexhepi se 
si i vodhi paratë e grumbulluara për ndihma në Somali ku duhej të 
hapeshin puse për ujë, siç i hapi i madhi dhe i ndershmi Mulla Jak-
upi me donacionet që i mblodhi vetë ai!  Mund të tregojë Sulejman 
Rexhepi se si i vodhi paratë (mbi 400 mij euro) të tubuar për shqip-
tarët e Hasanegut që e pësuan nga vërshima apokaliptike me ç’rast 
humbën gjithçka, përfshirë këtu edhe anëtarë të familjeve. A mund 
të na tregojë Sulejman Rexhepi se si i vodhi paratë e grumbulluar 
për t’i ndihmuar vëllezërit në Vlorë që e pësuan shumë rëndë nga 
vërshimat e fundit katastrofale?
Sulejman Rexhepi nuk ka se çka të flasë me ironi për asnjë aksion hu-
manitar, qoftë kjo për ta ndihmuar edhe rindërtimin e një kishe apo 
të një Katedrale.Sepse Sulejman Rexhepi e ka të ndaluar rreptësisht, 
nga Vetë Zoti, që të flasë për humanizëm.A ka ironi dhe sarkazëm 
më të madhe se antihumanisti dhe antifetari të flasë për humanizëm 
dhe për objekte fetare?
Shteti i Maqedonisë Sulejman Rexhepin e ndihmoi me rindërtimin 
e Xhamisë së Prilepit ditën kur ia ktheu në formë parashë vakëfin 
e nacionalizuar të kësaj Xhami. Ndërsa Sulejman Rexhepi e rrënoi 
përjetë me vjedhjen e këtij vakëfi! A e dinë këtë strukturat aktuale të 
Myftinisë së Prilepit, apo, me heshtjen e tyre sikur e përkrahin dhe 
soliarizohen me këtë vjedhje të turpshme të “reisit” të tyre!/

(18 prill 2019)



110

Kush po e detyron Agim Mehmetin 
që derrit t’i thotë dajë

(Rreth kollumnes së fundit të Agim Mehmetit, me titull “Dërdël-
lisjet e fundit të “ekstremit katolik”, të nënshkruar në emrin e 
Sulejman Rexhepit e të botuar në dy-tri portale të kontrolluar nga 
vetë Mulla Sula)

Agim Mehmetin, që në fillim të këtij reagimi, do ta kishim pyetur 
se a lahet m… me sh…?! Natyrisht, e kuptojmë atë, sepse, ngan-

jëherë nevoja të detyron që edhe thiut t’i thuash dajë!
Këto ditë, rrjetet sociale i kanë trazuar nja dy persona të cilët po 
provokojnë shqiptarët myslimanë. Në fakt, këta të dy kanë zgjedhur 
mënyrën për të provokuar tërheqen e një vëmendje më të madhe të 
shqiptarëve, për të fituar sa më shumë llajka, për t’u popullarizuar 
e për të dalë nga margjinat e anonimitetit. Përderisa kanë nxitur 
edhe reagimin e policisë së shtetit shqiptar, si duket ia kanë arri-
tur qëllimit të tyre. Askush tjetër nuk ka reaguar, përveç policisë 
shqiptare.Asnjë atoritet tjetër, në asnjë cep të trojeve shqiptare. 
Sepse, mirë e kanë, nuk duan të hidhen në oqean pas gurit të hed-
hur nga dy budallenj! Askujt nuk i ka bërë përshtypje provokimi i 
yre, as komuniteteve respektive në Shqipëri e Kosovë, as klerit fetar 
shqiptar (sepse po manipulohet me ndjenjën fetare), as intelektualë 
dhe askush tjetër. Reagon Mulla Sula! Eureka! E gjeti motivin për të 
reaguar, sepse këto ditë nuk ka ndodhur asgjë, prandaj dhe ka hesh-
tur! Apo krejt ajo çka ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut nuk është 
në interes të Sulejaman Rexhepit, sepse mund t’i duket politikë dhe, 
ky hiç nuk ka qejf të përzihet në politikë!
Asnjë fjalë nuk e tha Sulejman Rexhepi për sistemin e drejtësisë në 
këtë shtet i cili ka degraduar deri në padrejtësi totale! Apo, i ka fish-
këlluar dikush në vesh se shumë shpejt do të dalin faktet që flasin 
për reket të Suejman Rexhepit, për blerje të vendimeve të padrejta 
që ia garantojnë këtij rehatinë e të qenurit “reis i përjetshëm”!
Sulejman Rexhepi pajtohet me konstatimin e Agim Mehmetit se pra-
pa këtyre dy budallenjëve që po provokojnë ndjenjat fetare, mund të 
jetë edhe ndonjë dirigjent, i cili mund t’i bëjë dëm të madh kombit! 
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Prej nga këtë bindje Agim Mehmeti dhe “daja” i tij Sulejman Rexhepi?
Në trungun kombëtar për momentin nuk ka manipulator më të 
rrezikshëm se sa Sulejman Rexhepi, i cili, jo njëherë është vlerësuar 
si turpi dhe rreziku më i madh i shqiptarizmës aktuale. Duke ma-
nipuluar me ndjenjat fetare Sulejman Rexhepi herë është bërë me 
shërbimet sekrete, herë me autoritetet arabe, herë me “mjekrat”, 
herë me vehabitë, herë me shiitët e herë me djallin. Të gjitha këto 
qëndrime të tij të rrezikshme dokumentohen me përkrahjen me 
shkrim që ua ka dhënë këtyre strukturave, pa vlerësuar se a është 
në harmoni me strategjinë gjeopolitike gjithëkombëtare! Sulejman 
Rexhepi e kqyr vetëm kapuçin e vet!
A ka më të mprapshtë, më të rrezikshëm dhe me njollë e pashlyshme 
për kombin se vetë Sulejman Rexhepi? Fallsifikator i përkryer, i kor-
ruptuar dhe korruptues deri në fyt, i rrezikshëm për çështjen kom-
bëtare e fetare deri në ekstrem, shitës i interesave fetare për b… e 
vet deri në tejngopje, autor i memoareve të cilat flasin gjithçka dhe 
çdo gjë për personalitetin e tij dhe, gjithmonë në po të njëjtën linjë 
me këta dy “shqiptarë katolikë”, i dhënur pas popullaritetit në rrjetet 
sociale. Sulejman Rexhepi është hidhëruar me të gjithë “shokët” të 
cilët nuk i kanë bërë “llajk” budallallëqve të tij.
Një person si Sulejman Rexhepi, i akuzuar për shumë vepra peale, 
nuk ka se çka përzihet në “interesa kombëtare”, sepse çdo përzierje 
e tij është e dëmshme, i vie era tradhëti! Sulejman Rexhepi ka një ri-
morkio me mëkate për shkak të veprave haram të tij dhe, të preten-
dojë Agim Mehmeti se tash është koha kur ai duhet të rehabilitohet, 
është një përpjekje qesharake pasi t’i kesh mbushur hundët me “mill 
të bardhë”!
Sulejman Rexhepi nuk është person i cili duhet të angazhohet për 
“drejtësinë”, sepse e ka korruptuar drejtësinë, i ka paguar “reket”, 
sepse ai kishte një plan: për ta degraduar institucionin më të lart 
shtetëror shqiptar! Ai duke menduar se me manipulimin e kreut më 
të lart shqiptar, presidentin e shtetit, do të arrijë që t’i mbulojë të 
gjitha krimet, që janë miliona herë më të rënda, më antikombëtare, 
më antifetare, më kundër harmonisë fetare, se sa kjo e dy “budallen-
jve shqiptarë” (nëse nuk janë “humorista serb” të Serbisë!!!)
Me blerjen e “drejtësisë” nga gjykatës të korruptuar, Sulejman Rex-
hepi ka arritur që ta manipulojë dhe ta turpërojë presidentin shqip-
tar! Sikur të dinte Ilir Meta se sa i rrezkshëm është Sulejman Rexhe-
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pi, sikur të dinte se si ai çertifikatën për pastërtinë e figurës së tij e 
ka blerë nga gjykatës të korruptuar, sikur ta dinte se CV-ja e tij është 
e sajuar dhe e fryer pahesap, sikur ta dinte Ilir Meta se në prokurori 
të shtetit janë të dorëzuar me dhjetra padi penale, të cilat jo që i ka 
mohuar Prokuroria por që i ka verifikuuar dhe i ka hulumtuar mirë 
e mirë e që i kanë dalë që të gjitha pozitive, lëndë mbi të cilat duhet 
të reagohet sa më shpejt, Ilir Meta jo për 300 mij euro, por as për 1 
milion euro nuk do ta dekoronte kurrë Sulejman Rexhepin. Prandaj, 
polica shqiptare këtë person duhet ta ndjekin dhe jo ata dy “shqip-
tarë katolikë”, të cilët mund të jenë edhe persona virtuelë me qëllim 
për t’u tallur me policinë e shtetit. Lërini gjurmët, ja ku është ujku!

(16 gusht 2019)
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Kush po tallet me Sulejman Rexhepin
(Rreth kollumnes së Agim Mehmetit, me titull “Ekologjia e zem-
rës dhe shpirtit”, të nënshkruar me pseudonimin h. Sulejman ef. 
Rexhepi, dhe të botuar në dy-tri portale të kontrolluara nga vetë 
Mull Sula)

Sulejman Rexhepi, kësaj radhe “e paska” porositur një kollumne 
prej Agim Mehmetit, në të cilën duhet të përfshihen të gjitha 

ato elemente për të cilat kohëve të fundit është sulmuar aq shumë. 
Është sulmuar për shkak të imoralitetit të tij, për shkak të partizimit 
të tij dhe të institucionit që e ka uzurpuar (BFI) si dhe për shkak të 
gjuhës së tij të urrejtjes që ia hap të gjitha kafazet e bishave që i ka 
të kyçur në shpirt dhe duke u shndërrur në pacient potencial të 
spitaleve psikike. Përmes kësaj kollumne ai dëshiron tërthorazi të 
reagojë dhe ta dëshmojë “devotshmërinë” e vet, si ujku nën lëkurën 
e qengjit.
Sulejman Rexhepi qenka kënaqur me haxhilerët që u kthyen, sepse 
tek ata paska vërejtur një ekologji të zemrës e të shpirtit, një kën-
aqësi që të gjithë të barabartë i qenkan drejtuar Zotit. Sulejman Rex-
hepi thotë: “… ua kam lakmi njerëzve të cilët për një kohë të caktuar 
kanë qenë të shkëputur nga ambienti dhe atmosfera e këtushme që 
kohëve të fundit nuk po i lejon njeriut të rëndomtë t’i përkushtohet 
ekologjisë së shpirtit e të zemrës, nuk po i lejon t’i gëzohet asaj që e 
bën individ të lumtur e të përmbushur”!
Po kush është duke e penguar Sulejman Rexhepin që të shkëputet 
nga djallëzia e tij partiake, kush po e detyron që të vrapojë pas hajnisë, 
pas kriminalitetit, pas korrupsionit, pas zhvatjes, pas gjykatësve e 
prokurorëve të diskutueshm; kush po e detyron që të merret me 
punë imorale dhe amorale, kush po e detyron të organizojë ahengje 
amorale për ditëlindjen e vet, kush po e detyron të rrijë në brekë e 
lakuriq duke u larë me fëmijë e të rinjë në pishina; more bre kush 
po e ka larguar nga xhamia, nga namazi, nga lutjet e përditshme 
të cilat pa dyshim që e mundësojnë ekologjinë e natyrshme dhe të 
përjetshme të zemrës e të shpirtit!
Në këtë lakmi që Sulejman Rexhepi e ka ndaj këtyre haxhilerëve fshi-
het një frikë e madhe, fshihet një pendesë dhe, një gëzim për këta 
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udhëtarë të Zotit që nuk e kanë përjetuar atë që e ka përjetuar Sule-
jman Rexhepi – që nuk janë tunduar në vjedhje të haxhit siç ishte 
tunduar Sulejman Rexhepi me qëllim të blerjes së sendeve për pajë 
(çeiz) nusërie të një anëtari të familjes së vet në vlerë prej mbi 40 mij 
euro, para këto të vjedhura nga populli mysliman i vendit!
Si në asnjë shkrim tjetër të porositur, këtu Sulejman Rexhepi na del 
si shumë i zhgënjyer me partitë politike shqiptare, të cilat, me gjuhë 
rrugaçërie po i harrojnë vlerat kombëtare e fetare. Natyrisht, Sule-
jman Rexhepi kohëve të fundit është shumë i frikësuar nga procesi 
gjyqësor që është hapur kundër tij. Ai këto ditë nuk ka lënë gurë e 
dru pa lëvizur me qëllim që të gjejë faktor i cili do të ndikojë (qoftë 
edhe përmes korrupsionit) te organet e drejtësisë që ta mbyllin dos-
jen “Sulejman Rexhepi”! Asnjë nga partitë politike nuk ia ka ofruar 
këtë kënaqësi Sulejman Rexhepit, aq më pak këta të BDI-së, të cilët 
nuk po arrijnë t’i shpëtojnë funksionarët e vet e ku më Mulla Sulën! 
Sulejman Rexhepi politikanëve të vendit ua sinjalizon një skandal që 
për momentin po e dridhkëka shtetin: ambulancat dhe barnatoret 
po bashkëpunuakan në mes vete me qëllim për t’i “fshehur ilaçet që 
jepen me reçeta”! Çka e paska zënë ky hall Sulejman Rexhepin? Me 
siguri nuk po i gjenë me reçeta ilaçet e veta. Nuk ka faj, janë ilaçe të 
veçanta dhe i kushtojnë tepër shtrenjtë! Hë se ka pare ai, mjaft ka 
vjedhur (ishalla të gjithë i shkojnë në ilaçe)!
Sulejman Rexhepi parapëlqen që të shndërrohet në fëmjë, sepse, 
tashmë kur është plakur po ndjenë se jeta po luaka me të! Jeta ka 
punët e veta, nuk merret me Sulejman Rexhepin, me të mund të 
merret vetëm djalli dhe ky, pikërisht këtij i thotë “jeta ime”! Sulejman 
Rexhepi e do fëmijërinë, dëshiron që edhe një herë të ishte fëmijë, 
dhe, që aty të marrë udhën e devotshmërisë, sepse, këtë rrugë të 
krimit që e ka zgjedhur, po e sheh se më në fund ka nxjerrë rrëshqi-
tas ndër udhë ku po e sheh që dikush po tallet me të. Me të po tallet 
shejtani! Jeta ka dhimbje, respekt e dashuri për të gjitha krijesat e 
Atij që i ka dhënë kuptim e formë gjithëçkafit! Pra, me Sulejman Rex-
hepin nuk po tallet jeta, por Agim Mehmeti, i cili nuk po ia mundëson 
“sklerozës” që të merret me ekologjinë e zemrës dhe të shpirtit.

(Grazz, 28 gusht 2019)
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Mulla Sulë, xhamitë nuk jnë mjet 
manipulimi, janë Shtëpi të Zotit

(Rreth kollumnes së fundit të Agim Mehmetit, “Xhamitë s’janë për 
karshillëk, janë shtëpi të Zotit”, të cilën e nënshkruan me pseud-
nimin “h. Sulejman ef. Rexhepi”, me të cilin manipulon për të 
përhapur informata të rreme, sipas porosive të “klubit të ilumi-
natëve” dhe interesit të Mulla Sulës)

Sapo u botua kollumna e fundit e Agim Mehmetit, të cilën e nën-
shkruan me emrin e pronarit të tij, h. Sulejman ef. Rexhepi! Dhe, 

as në këtë rast nuk kuptohet se kush ka qejf më të madh për të gën-
jyer: Agim Mehmeti apo Mulla Sula! Nëse Agim Mehmetit aq i bëhet 
për të vërtetën, nëse ai ka detyrë nga “klubi” i tij ku aderon tash e 
dy vite, veç tjerash, edhe për të përapur dezinformatë, për t’u tallur 
me vlerat e islamit, të paktën, Sulejman Rexhepi duhet t’i hapë shytë 
dhe mos të pranojë të nënshkruajë diçka që nuk është e vërtetë! 
Apo, edhe këtij i konvenon  rrena, edhe atë nën stigmën “efendi Rex-
hepi”! Po ku ka në botë ku atori i shkrimit nënshkruhet me “efendi”! 
Vetëm te Sulejman Rexhepi, sepse mendon se me këtë epitet rrena 
e tij bëhet hallall!
Kësaj radhe si lajtmotiv kishte zgjedhur Xhaminë “Ali Pasha” të Ohrit, 
të clës këto ditë iu inagurua njëra prej dy minareve të shkatërruara 
në periudhën e Mbretërisë serbe të shtrirë deri në Ohër! Agim Meh-
meti mund të mos e dije por ama Sulejman Rexhepi e di fare mirë 
faktin që, kjo Xhami përherë ka qenë aktive, aty përherë është thirrur 
ezani, aty përherë është falur namazi! Prandaj, është dezinformatë 
e pastër, është gënjeshtër e kulluar, është mohim i  injë të vërtete të 
pamohueshme, kur thuhet nën pseudonimin “h. Sulejman ef. Rexhe-
pi”: “I tërë opinioni ynë dashamirës, të gjithë besimtarët muslimanë 
dhe të gjithë njerëzit vullnetmirë, javën e kaluar e përjetuan me kën-
aqësi dhe gëzim të veçantë hapjen e pritur kahmoti të xhamisë të Ali 
Pashait në Ohër”! Si e para, kjo xhami nuk është e Ali Pashait por, 
është, thjesht, Xhamia “Ali Pasha” e Ohrit! Nejse, është punë grama-
tikore dhe semiotike kjo, çështje këto të panjohura sot e njëmijë vite 
për Sulejman Rexhepn. E dyta - Kjo xhami... u ringjall...”!!! Si mund të 
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thuhet u “ringjall xhamia” e cila, tërë Ohrin, të gjithë myslimanët e 
botë, i ka dëshmitarë se ka ekzistuar aty që nga themelimi i vet dhe 
se ka qenë e gallë, me plotë gjallëri brenda, me plotë ibadete e lutje 
drejtuar Allahut të Madhërishëm? Pse kjo dëshirë patologjike për të 
gënjyer kaq shumë, për ta mohuar të vërtetën, pse kjo sëmundje me 
simptome të sklerozës e Sulejman Rexhepit për të kujtuar se islami 
në këto anë ka lindur dhe është zhvilluar vetëm pas angazhimit të 
Sulejman Rexhepit si “nëpunës fetar”! Këtë gënjeshtër të rëndë e 
tha edhe këto ditë në takimin e imamëve të Shkupit (faktet flasin se 
ai më tepër ka qene polic e fuks se sa teolog)! Sulejman Rexhepi in-
sistonte bash si i sëmurë se, në Shkup islami ka pasur “hyzmet” nga 
disa teologë analfabetë dhe se, me kyçjen e tij islami paska përjetuar 
hov të madh në zhvillimin e vet “autokton”!
Si e “ringjai këtë xhami” Sulejman Rexhepi?Pse nuk e rinjalli Xhaminë 
e Imaretit në Kalanë e Ohrit? Pse nuk po e rringjallë xhaminë e dje-
gur në Prilep! Po atë në Shtip e cila me heshtjen e tij u shndërrua në 
kishë?! Pse nuk po e ringjallë Xhaminë në Llazhec. Ç’u bë me ring-
jalljen e Burmali Xhamisë?! 
Minarja e Xhamisë “Ali Pasha” në Ohër është, për më tepër, sukses 
i ndërhyrjes politike të Shtetit të Turqisë, i cili, përveç ndërhyrjes 
politike ka ndërtuar dhe finansuar komplet projektin! Atëherë – ku 
na qenka këtu kontributi “patriotik e fetar”i Sulejman Rexhepit?! 
Prandaj është gënjeshtër e madhe, nëse jo llapsuz i një të sëmuri 
mendor, kur Sulejman Rxhepi thotë: “Institucioni ynë dhe besim-
tarët muslimanë nuk kanë as më të voglin pretendim që të shkak-
tojnë shqetësim e pakënaqësi te jomuslimanët duke e ringjallur një 
shtëpi të Zotit...”, sepse kjo Shhtëpi ka ekzistuar, atykanë shërbyer 
me përkushtim e devotshmëri hoxhallarë të cilët edhe sot e kësaj-
dite i thonë Mulla Sulës “lehtë e ke të jeshë mysliman në Shkup, eja 
në Ohër!”
Le ta sjellim këtu edhe një fjali të Sulejman Rexhepit, i cili, sipas të 
gjitha gjasave, tashmë kah fundi i fuqisë së vet të pordhaftë, e pra-
non se ka gabuar rëndë duke e njollosur shumë keq edhe islamin por 
edhe shqiptarinë! Sulejman Rexhepi, në këtë kollume të shkruar nga 
Agim Mehmeti, thotë: “janë të padurueshme dhe ofenduese pallavrat 
dhe budallalliqet sipas të cilave kinse “ edhe në këtë xhami sikur në 
të gjitha të tjerat do të përhapet urrejtja dhe ekstremizmi…”! Këto 
nuk janë pallavra, nuk janë budallalliqe, por, thjesht, janë konstatime 
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prej një udbashi të vetë Sulejman Rexhepit, i cili, këtë vlerësim e jep 
gjithnjë dhe në çdo kohë kur xhamitë i dalin nga kontrolli (Sule-
jman Rexhepi, absolutisht, asnjë xhami nuk kontrollon, ai vetëmsa 
i kërcënon ata që shërbejnë nëpër xhami dhe jo Sulejman Rxhepit). 
Në raste të tilla, Sulejman Rexhepi fton policinë që të intervenohet 
në ato xhami, ku predikojnë teologët shqiptarë, ku falen shqiptarët, 
sepse, aty po na u “kltivuaka ekstremizmi dhe radikalizmi fetar”! Për 
këtë lojë policore antishqiptare të Sulejman Rexhepit do të flitet më 
gjërësisht një herë tjetër! Gënjeshtrat me pasoja për kombin, të cilat 
Sulejman Rexhepi i justifikon si produkte të diagnozës së tij shizofre-
nike, apo të “pleqërisë së matufosur”, duhet të deshifrohen të gjjitha, 
sepse brenda tyre ka plotë hile që shkojnë në dëm të shqiptarisë dhe 
islamit në këtë nënqiell.   

(8 dhjetor 2019)
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Leri forat Mulla Sulë, qiti paret

(Rreth kollumnes së fundit të h. Sulejman ef. Rexhepit, i cili, in-
jorancën dhe analfabetizmin e vet (për sa i përket komandimit të 
tastaturës) e fsheh nën “kalemin” e feudit të vet, Agim Mehmetit)

Trishtimi nuk ka fund.Po ashtu, edhe idiotizmi nuk ka fund. Kur 
këto dy dukuri përzihen mes vete atëherë fundi është i dyfishtë, 

prekë dhimbjen më të trishtë! Agim Mehmetit i del puna që të bëjë 
përpjekje ta amnistojë ponarin e shpirtit të vet, Sulejman Rexhepin, 
nga hajnia, nga antihumaniteti, nga vjedhjet dhe, ta paraqesë sa të-
jetë e mundur “njeri normal”! Po si nuk i vie turp Agim Mehmetit 
që ta paraqesë Sulejman Rexhepin kinse të trishtuar nga talljet që i 
paska bërë dikush në llogari të shqiptarëve që e pësuan nga tërmeti 
i 26 nëntorit! Kush ishin ata, o Agim Mehmeti. Soji yt?! Apo miqtë 
prej gjaku të Sulejman Reexhepit! Po ata ishin disa huliganë maqe-
donasë, ndaj të cilëve ngelën indiferent pikërisht punëdhënësit e 
Sulejman Rexhepit dhe familjes së tij! Pse të fshihet ky fakt! Po sa i 
paska dhembsur b... Sulejman Rexhepit për shqiptarët që i paskan 
keqpërdorur ndihmat e donuara nga vëllezërit shqiptar anekënd 
botës! Dhe, këtë dukuri të izoluar e thekson Sulejman Rexhepi, duke 
mos mbajtur llogari për peshën dhe dimensionet e asaj që e thotë! 
Sulejman Rexhepi dëshiron të dalë si gjyetar i këtyre hajnave, si ar-
mik i manipulantëve dhe keqpërdoruesve të kontributeve hukani-
tare. Ashtu duhet, “ambasadori i paqesd” që i shpallë luftë krejt dyn-
jasë dhe që mbijeton falë “nëntokës së drejtësisë” që po e përgëdhel 
së tepërmi, qenka shqetësuar shumë sepse shqiptarët i kanë dalur 
të pabesë, kanë vjedhur ndihmat humanitare! Kur e thotë “reisi” se 
shqiptarët vjedhin ndihma humanitare, pse mos ta besojë bota, dhe 
pse mos ta krijojë bota percepcionin për shqiptarët ashtu siç e do 
politika serbe dhe të tjrat antishqiptare?!
Këto dukuri kanë ndodhur dy-tre ditë para se Sulejman Rexhepi të 
shpallë ditën e xhuma si ditë të aksionit kombëtar për mbledjen e 
ndihmave finansiare! Pse nuk e ngriti zërin lartë menjëherë sapo 
ndodhën këto dukuri dhe, të dilte publikisht e të thoshte se nuk 
mbledh para për Shqpëri, sepse atje po vidhen! Pse tash? Pse tash i 
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lufton keqpërdoruesit, ndërkohë që, ia ka shkërdhy nanën ndihmave 
humanitare! A lejhet që me ndihma të menaxhojë antiihumanisti më 
i madh i këtij nënqielli, Mustafa Dauti, lavatriçja e punëve të pista të 
Sulejman Rexhepit! Ku janë paratë që i mblodhi BFI-ja e Sulejman 
Rexhepit për shqiptarët e goditur nga tërmeti i 26 nëntorit? Kjo u 
intereson shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe, fare nuk duan 
t’ia dinë se çfarë ndjenje humane ka Sulejman Rexhepi, antihuman-
isti vetë! A po përpiqet që t’i vjedhë edhe këto para siç i vodhi paratë 
e ghrumbulluara për vëllezërit e Hasanbegit me rretinë të cilët më 
vitin 2015 përjetuan një nga vërshimmat të papara në historikun e 
këtij nëqielli. Jo vetëm që i vodhi paratë e myslimanëve të vendit 
por, i vodhi edhe ato para qëia sollën BIK-u, KMSH-ja, myslimanët 
nga Bosnja, Sanxhaku, nga Lugina e Preshevës e nga diaspora. Nuk 
arriti t’i vjedhë vetëm ato 108 mij franga, të cilat, vetë përfaqësuesit 
e myslimanëve të Zvicrës erdhën, i shpërndanë dhe raportuan në 
mediat e vendit se sa u shpërndanë. Megjithatë, edhe nga kjo shumë 
u vodhën 18 mij franga! 
Sulejman Rexhepi duhet të kërkojë nga çdo myfti i tij që të sjellin 
evidenca për secilën xhami, për secilin xhemat se nga sa para kanë 
mbledhur. Të dihet saktësisht se sa u blodhën në territorin e Myf-
tinisë së Shupit (për shembull, xhemati i Moranës ka donuar 2000 
euro) , sa në atë të Tetovës, sa në Gostivar etj. etj. Nuk e kërkon këtë 
raport, sepse, lejon që nga aksionet vullnetare të mbjanë përqindje 
secila xhami “për rrymë e ujë”, pastaj, të ndalë secila myftini  nga 
20 për qind, pastaj të dorëzohen në BFI-në e Mulla Sulës e cila, “si-
pas kushtetutës dhe dispozitave ligjore të BFI-së”, duhet të ndalë 
përqindjen e vet dhe, në fund, pasi të vetëshpërblehen rrastë Sule-
jman Rexheppi dhe Mustafa Daui, kur do të shihet se nga kontributet 
humanitare nuk ka ngelur përveçse një shumë qesharake, atëherë, 
që mos të turpërohen, e fusin në xhep! A ka këtu islam? A ka këtu 
dhembje?A ka këtu humanitet?A ka këtu sinqeriet dhe korrektësi.Jo, 
ka vetëm vjedhje, haram dhe tallje me fatkeqësitë e shqiptarëve të 
shkretë. A nuk është trishtim i llojit të vet fakti që këtë tallje dhe këtë 
përçmim e bëjnë disa kopukë në emër të Intitucionit!
Hajde tash ta fshehim disi këtë vjedhje, hajde tani t’i mborjmë disi 
feudët e Sulejan Rexhepit, hajde tani t’i humbim paratë e mbledhura 
anekënd Maqedonisë së Veriut duke gënjyer se i kemi dorëzuar por, 
ja që i kanë vjedhur shqiptarët! Madje për këtë vjedhje të ndihmave 
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humanitare kam shkruar vetë unë Sulejman Rexhepi!
Kyështë triku që mundohet ta interpretojë Agim Memeti sipas poro-
sisë dhe kërkesës së Sulejman Rexhepit!
Leri forat Mulla Sulë, qiti paret! Apo je i nxënë duke llogaritur 
përqindjen se sa duhet t’i marrë secili që i ka mbledhur, sepse “ka 
derdhur djersë” duke i mbledhur e duke i sjellë deri te ti, në kabine-
tin e hajnisë! 
Policia e Tetovës dhe Gostivarit sapo i dorëzuan 3000 euro në xhi-
rollogarië e përbashkët të hapur nga Qeveria Shqiptare e ku po 
derdhen shuma milionëshe. Për secilën derdhje ka një raport finan-
siar elektronik që dëshmon se sa kanë hyrë në atë xhirollogari nga 
secili Institucion, nga secili Individ, nga secila ojq. Apo, kjo po e tr-
ishton Sulejman Rexhepin dhe është në kërkim të formave se si t’i 
derdhë lekët në konton e ndihmave.Është një “fondacion” kriminal 
që funksionon në Shqipëri e qëështë regjistruar kohëve të fundit.
Është nën vëzhgimin e organeve gjegjëse shqitare.Aty po derdhen 
“para të pista” dhe, pastaj, nga aty po derdhen në fondin e përbash-
kët qeveritar, kësisoj duke humbur gjurmë të shumave të dorëzuara. 
Natyrisht, nga “fondacioni” do të publikohet infomacioni “sot, për-
faqësues të BFI-së të Republikës së Maqedonisë dorëzun një sasi të 
konsiderueshme të ndihmave materiale të grumbulluara nga mysli-
manët e Maqedonisë së Veriut...”! Se sa u dorëzuan, sa u mblodhën, 
sa u vodhën, këtë mund ta dijë vetëm Sulejman Rexhepi. Natyrisht, 
edhe Zoti i Gjithëdishëm. Prandaj, tëkota do të jetën truqet e poros-
itura të Sulejman Rexhepit nga Agim Mehmeti. Aq larg kanë shkuar 
sa që mendojnë se mund ta “trullosin” Krijuesiin tonë me truqet e 
tyre të pista?! Ç’hata! Ç’tmerr! Ujku nën lëkurën e qengjit?! Sulejman 
Rexhepi kritikues i antihumanitetit?! Hajni më i pafytyrë thërret në 
humanizëm?! Shkelësi i normave islame të flasë për islam?! Shenja 
kijameti këto për myslimanët e Maqedonisë së Veriut, pa dyshim!

(9 dhjetor 2019)
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“... A nuk është vepër penale vjedhja e mandatit të dytë të postit të reisit, 
pa u respektur ligjet kushtetuese, rregulloret përkatëse dhe akte e tjera 
normative?
A nuk është vepër penale deponimi i nënshkrimit të vet në Regjistrin 
Qendror, si kryetar i një Institucioni duke e falsifikuar procesverbalin e një 
zgjedhje e cila kurrë nuk është zhvilluar?
A nuk është vpër penale manipulimi me numrin “13 myftinj”, ndërsa pjesa 
dërmuse e tyre janë kordinator dhe myftinj të pazgjdhur sipas rregullor-
eve përkatëse/
A nuk është vepër penale tjetërsimi i vakëfit! Këtu fjala është për bonot me 
vlerë të cilat jepen nga shteti si “vakëf” në pamundësi për ta kthyer pronën 
e nacionalizuar që tashmë ka kaluar në “interes naciona”. Me çfarë 
vendimesh e ka bërë këtë tjetërsim të vakëfit, të cilin, në vend se ta shtojë, 
ai e shndërron në rroga nëpunësisht të BFI-së.
A nuk janë vepër penale vjedhjet, grabitjet e pronave të BFI-së, duke i 
shndëruar ato në Ora ROLEX e në apartamente lluksoze personale në 
Ohër, në hotele, restorante, në lekë të deponuar nëpër banka të jashtme!
A nuk është vepër penale posedimi i çelësave të magazes ushqimore të 
Medresesë me qëllim që të “merret fshehurazi” mishi i kurbanëve për 
anëtarët e familjes së vet por edhe për zagarët e tij që hanë mish më 
shumë se nxënësit e Medresesë.

A nuk është vepër penale tentative për ta mashtruar opinionin e gërë të 
vendit përmes montazhit të një videoje dh nëpunësit e BFI-së t’i akuzojë 
paturpësisht “puçista” dhe duke i hedhur në rrugë!
A nuk është vepër penale tentativa që të bëjë përpjkekje t’i njllosë dhe t’i 
bëjë pa vlerë njerëzit e vetëm që ia kanë hetuar hajninë, korrupsionin dhe 
trishtimin të cilët vendosën që t’i bëjnë transparente para opinionit të gjërë. 
A nuk është vepër penale ky presion me qëllim për ta fshehur të vërtetën 
që tashmë e posedojnë njerëzit e Lëvizjes për reformat në BFI.
A nuk është vepër penale mosrespektimi i rregulloreve të BFI-së, mosorga-
nizimi i tenderave përkatëse, mosthirrja e organit më të lartë të BFI-së për 
të raportuar të vërtetën mbi të gjitha akuzat duke e keqpërdorur tubimin 
e tyre vetëm sa për t’ua marrur përkrahjen për një sërë veprash të 
paligjhme që do t’i bënte Mulla Sula nga fillimi i muajit maj e klëndej!
A nuk është vepër penale shpifja  dh gënjeshtrat e tij me qëllim që t’i 
njollosë anëtarët e Lëvizjes së Reformës si “lëvizje partiake”? ...”
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