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Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020:

Solidaritet me Kryengritjen e Popullit Iranian, 
Mbështetje për Grupet e Rezistencës

17, 18, 20 korrik 2020
Takimi vjetor i Rezistencës Iraniane bashkon zërat e lirisë nga 30,000 
vendndodhje në Iran, Ashraf-3 dhe mbi 100 vende
1000 udhëheqës politikë, parlamentarë dhe figura fetare e kulturore 
nga e gjithë bota morën pjesë në veprimtari
Fjalime dhe mesazhe nga 8 senatorë amerikanë dhe 14 anëtarë të 
Dhomës së Përfaqësuesve të SH.B.A.

U mbajt Takimi vjetor i Rezistencës Iraniane dhe morën pjesë përkrahës 
të një Irani të lirë, mbështetës të Rezistencës Iraniane dhe Iranianë që 
kërkojnë përmbysjen e fashizmit fetar në Iran. Takimi online bashkoi 
iranianët nga 30,000 vendndodhje në Iran, në Ashraf-3 në Shqipëri 
si dhe në më shumë se 100 vende në 5 kontinente. Përveç kësaj, 
duke respektuar kufizimet e vendosura për shkak të pandemisë së 
koronavirusit, u mbajt një demonstratë e madhe në Berlin dhe tubime e 
demonstrata nga iranianë në qytete të ndryshme të botës gjithashtu u 
bashkuan me takimin.
Rreth 1000 personalitete, përfshirë udhëheqës politikë, parlamentarë, 
figura kulturore dhe fetare morën pjesë në takim, duke mbështetur 
thirrjen e popullit iranian për përmbysjen e një diktature fetare dhe 
planin prej 10 pikash të zonjës Maryam Rajavi për një Iran të ardhshëm.
Znj. Maryam Rajavi, Presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar 
të Rezistencës së Iranit (NCRI), filloi fjalimin e saj në tubim duke 
përshëndetur popullin kryengritës të Behbahan si dhe miliona 
bashkatdhetarë që morën pjesë në një stuhi-tuitesh për të treguar 
zemërimin e tyre kundër dënimeve çnjerëzore me vdekje të 
protestuesve të rinj të arrestuar gjatë kryengritjes së nëntorit. Natën 
e kaluar, populli i Behbahanit  organizoi protesta, bëri thirrje kundër 
regjimit dhe u përball me sulmin e forcave represive.
Folësit në samit, përfshinin, Kryetari n e Bashkisë Rudy Giuliani, 
Senatorin Joseph Lieberman, Z. Newt Gingrich, ish Kryetari i Dhomës së 
Përfaqësuesve të SHBA, Z. Stephen Harper, ish Kryeministri i Kanadasë, 
Z. Sid Ghazali, ish Kryeministri i Algjerisë , Z. Pandeli Majko dhe Sali 
Berisha, ish Kryeministra të Shqipërisë, Znj. Michèle Alliot-Marie, Z. 
Giulio Terzi, Z. John Baird, Znj. Anna Fotyga, Ish-Ministra të Jashtëm të 
Francës, Italisë, Kanadasë dhe Polonisë, përkatësisht, Z. Riad Yassin dhe 
Z. Khaled al-Yamani, ish-Ministra të Jashtëm të Jemenit dhe Z. Jawad 
Anani, ish-Ministër i Jashtëm i Jordanisë.
Tetëmbëdhjetë ligjvënës amerikanë, përfshirë senatorin McSally, 

senatorin Ben Cardin, senatorin John Cornyn, senatorin Todd 
Young, senatorin Mike Braun, senatorin Marco Rubio, senatorin Bob 
Menendez, senatorin John Boozman dhe anëtarët e Dhomës së 
Përfaqësuesve Paul Gosar, Lance Gooden, Tim Burchett, David Trone, 
Tom Emmer, Don Bacon, Ralph Norman, Mario Díaz-Balart, folën në 
Samitin ose dërguan mesazhe.
Personalitetet e shquara të mëposhtme gjithashtu iu drejtuan samitit 
global: Guvernatori Tom Ridge ish-Sekretari i Sigurisë Kombëtare të 
Shteteve të Bashkuara, Michael Mukasey, ish-Prokurori i Përgjithshëm 
i Shteteve të Bashkuara, Louis J. Freeh, ish-Drejtori i FBI-së, ish-
senatorët Kelly Ayotte & Robert Torricelli, Theresa Payton, Drejtor i 
Komunikimit dhe Teknologjisë së Informacionit në Shtëpinë e Bardhë 
Gjatë Presidencës së George W. Bush, Gilbert Mitterrand, President 
i Fondacionit France Liberty; Rama Yade, ish-Ministri i të Drejtave të 
Njeriut në Francë, Z. David Jones, ish-Sekretari i Mbretërisë së Bashkuar 
i Brexit; Theresa Villiers, ish Sekretare e Shtetit e Mbretërisë së Bashkuar 
për Mjedisin, Ushqimin dhe Çështjet Rurale, Baronesha Verma, ish-
ministre e Mbretërisë së Bashkuar dhe anëtare e Dhomës së Lordëve, 
Z. John Perry, ish-ministër Irlandez, Z. Lulzim Basha, udhëheqës i 
Partisë Demokratike në Shqipëri, Z. Fatmir Mediu, Drejtues i Partisë 
Republikane dhe ish Ministër i Mbrojtjes në Shqipëri, Z. Ahmed Al-
Jarallah kryeredaktor i gazetës kuvajtiane Al-Seyassah, znj. Hoda Nasser 
nga Egjipti, Z. Bassam Al Omoush ish Ministër Jordan dhe Ambasador 
në Iran, Kimmo Sasi, ish Ministër Finlandez për Transportin dhe 
Komunikacionin, dhe Ambasadorët, Robert Joseph, Lincoln Bloomfield, 
Kenneth Blackwell, dhe personalitete të tilla si Ingrid Betancourt ish 
kandidate Presidenciale Kolumbiane, Linda Chavez, Patrik Kennedy dhe 
Zotërinjtë, Mathew Offord, David Ames dhe Peshkopi John Prichard, 
nga Dhoma e Komunave e MB dhe Luís Leite Ramos, Nënkryetar i 
PPE në Parlamentin Evropian, Z. Martin Patzelt dhe Thomas Nord nga 
Parlamenti Gjerman, Philippe Goslen nga Parlamenti Francez, Senatorët 
Lucio Malan, Renata Polurini dhe Roberto Rampi nga Senati dhe 
Parlamenti Italian, Z. James Bezan dhe Znj. Judy Sgro nga Parlamenti 
Kanadez, Z. Michał Kamiński, Zv. - Kryetari i Senatit Polak, Z. Jean 
Francois Legaret, ish Kryetari i Komunës së Parisit 1, Gjenerali James 
Conway, Komandanti i Trupave Detare të SH.B.A., Gjenerali George 
Casey, ish Shefi i  Shtabit i Ushtrisë Amerikane, Jack Kane, ish Zëvendës 
-Shef Shtabi, Z. Ad Melkert ish Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm të KB në Irak, Tahar Boumedra, ish përfaqësuesi i UNAMI 
për të drejtat e njeriut në Irak. 
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MBESHTETJA KONGRESIONALE BIPARTIAKE PER NJE IRAN TË LIRË

22 ligjvënës amerikanë, përfshirë 8 senaTOrs dhe 14 anëTarë Të dhOmës 
së përfaQësUesve, iU drejTUan samiTiT Ose dërgUan mesazhe. 

Senator John Cornyn (R-TX)Senator Ben Cardin (D-MD) Rep. Sheila Jackson Lee (D-TX

Rep. Tim Burchett (R-TN)

Rep. Mario Diaz-Balart (R-FL)

Senator Bob Menendez (D-NJ)

Senator Mike Braun (R-IN)

Rep. Ted Deutch (D-FL)

Rep. Ralph Norman (R-SC)

Rep. Lance Gooden (R-TX)

Senator Marco Rubio (R-FL)

Senator John Boozman (R-AR)

Rep. Tom McClintock (R-CA)

Rep. Hakeem Jeffries (D-NY)

Rep. Donald Payne, Jr. (D-NJ)

Rep. David Trone (D-MD) Senator Martha McSally (R-AZ)

Senator Todd Young (R-IN)

Rep. Tom Emmer (R-MN)

Rep. Don Bacon (R-NE)

Rep. Danny Davis (D-IL)

Rep. Paul Gosar (R-AZ)
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Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020

Solidaritet me Kryengritjen e Popullit Iranian,
 Mbështetje për Grupet e Rezistencës

Takimi vjeTOr i rezisTencës iraniane 
bashkOn zëraT e lirisë nga 30,000 

vendndOdhje në iran, ashraf-3 dhe mbi 100 vende
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Maryam Rajavi
 Presidentja e Zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI)

Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020

Teokracia qeverisëse është afër rrëzimit 

Znj. Maryam Rajavi, Presidentja e zgjedhur e Këshillit 
Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), filloi fjalimin e saj në 
tubim duke përshëndetur popullin kryengritës të Behbahanit 
si dhe miliona bashkatdhetarë që u ngritën në një stuhi-
tuitesh për të treguar zemërimin e tyre kundër dënimeve 
çnjerëzore me vdekje të protestuesve të rinj të arrestuar gjatë 
kryengritjes së nëntorit. Natën e kaluar, populli i Behbahanit 
organizoi protesta, bëri thirrje kundër regjimit dhe u përball 
me sulmin e forcave represive.
Në fjalimin e saj, zonja Rajavi theksoi se sipas të gjithë teguesve, 
teokracia qeverisëse është në një situatë për t’u përmbysur. 
Populli dhe Rezistenca iraniane janë të vendosur për ndërtimin 
e një Irani demokratik dhe të lirë. Ajo tha: Ne nuk kërkojmë 
pushtet me çdo kusht, ne kërkojmë liri dhe drejtësi dhe një 
republikë demokratike, laike dhe jo-bërthamore. Populli ynë 

duhet të gëzojë të drejtën të jetë i shëndetshëm, të ketë strehim, 
punësim, të organizojë dhe të formojë sindikata, të ketë autonomi 
të pakicave etnike, të drejtën për pjesëmarrje të barabartë në 
drejtimin e punëve të shoqërisë, barazi gjinore dhe sovranitet 
popullor, dhe një Iran ku nuk do të ketë dënim me vdekje.
Duke kujtuar se deri më tani, koronavirusi ka marrë jetën e 
të paktën 72,000 njerëzve në Iran, Znj Rajavi tha: Tendenca 
anormale e rritjes së numrit të viktimave të koronavirusit në 
Iran është produkt i politikave kriminale të Ali Khameneit 
(udhëheqësi suprem i mullahëve), dhe presidenti i tij, Hassan 
Rouhani. Strategjia e viktimave masive si një barrierë kundër 
kërcënimit të një kryengritjeje dhe përmbysjeje është 
krijuar pikërisht për të qetësuar dhe shkurajuar shoqërinë 
iraniane, duke e bërë atë të pashpresë dhe të paralizuar. Ata 
i kthyen njerëzit përsëri në punë pa iu ofruar asnjë ndihmë 
në parandalimin dhe trajtimin e sëmundjes. Në të njëjtën 
kohë, ata fajësojnë njerëzit për përhapjen e virusit, duke 
pretenduar se nuk i respektuan protokollet higjienike. Mullahët 
kanë shkatërruar themelet shëndetësore të vendit. Ministri 
i Shëndetësisë i regjimit thotë se që nga fillimi i shpërthimit 
(në shkurt), për herë të parë vetëm 300 milion Euro iu dhanë 
ministrisë në qershor. Kjo është vetëm 3.5 Euro për person 
për t’u përballur me pandeminë. Shuma e pakët nuk mund të 
krahasohet me asnjë vend tjetër. Por edhe ky buxhet i kufizuar 
është shpërdoruar në labirintet e të korrupsionit përhapur të 
regjimit, ndërsa 15 institucionet dhe fondacionet nën kontrollin e 
Khamenei kanë gjithsej një trilion dollarë pasuri.
Duke iu referuar fillimit të gjyqit të diplomatit të regjimit klerik 
dhe tre bashkëpunëtorëve të tij në Belgjikë për komplotin 
terrorist për të vënë bomba gjatë tubimit iranian në Villepinte në 
qershor 2018, ajo tha: Për herë të parë, është mbajtur një gjyq 
për një diplomat- terrorist në shërbim. Sidoqoftë, organizatorët 
e vërtetë, përkatësisht Khamenei, Rouhani, Zarifi dhe Ministri 
i Inteligjencës Mahmoud Alavi, gjithashtu duhet të ndiqen 
penalisht. Kjo është e domosdoshme për të ndaluar terrorizmin 
e shfrenuar të mullahëve. Ajo u bëri thirrje të gjitha qeverive 
dhe bashkësive ndërkombëtare që të bashkohen me popullin e 
Iranit, në përballjen me kërcënimin më të madh për paqen dhe 
sigurinë globale. 
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Martin Luther King, Jr, 
tha, “padrejtësia diku 
është një kërcënim 
për drejtësinë kudo.” 
Dhe sigurisht, e dimë, 
se si sponsori kryesor 
shtetëror i terrorizmit 
Irani është një kërcënim 
për drejtësinë dhe 
paqen dhe stabilitetin në 
botë.
Jam shumë i nderuar të 
jem përsëri me të gjithë 
you siç kam qenë edhe 
shumë herë më parë.

Dhe tani që jeni në Tiranë, sa bukur është që jeni në Tiranë, 
por Ashraf i ardhshëm do të jetë në Teheran. Dhe atje do të 
takohemi herën tjetër.

Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020

Regjimi ka frikë 
nga ‘armiku i frikshëm ’

Populli i Iranit, përmes 
protestave të tij nga 
nëntori 2019, dhe 
pothuajse çdo ditë, ka 
demonstruar dëshirën 
e tij të madhe për liri 
dhe ka vënë jetën 
e tij në rrezik duke 
demonstruar. Në ditët e 
para të atyre protestave, 
mbi 1500 njerëz u vranë 
nga regjimi vrasës i 
terrorit. Populli i Iranit ia 
ka bërë të qartë gjithë 
botës se ata duan një 
Iran të lirë, demokratik 

dhe paqësor të sunduar nga ligji, një Iran ku njerëzit mund të 
praktikojnë fenë e tyre dhe në të cilin gratë të trajtohen njësoj 
si burrat. Këto janë pikërisht qëllimet e Këshillit Kombëtar të 
Rezistencës së Iranit, MEK, dhe ato janë qëllimet e shpallura 
nga Maryam Rajavi në 10 parimet e saj shumë të shkëlqyera 
dhe universale.

Rudy Giuliani,
Kryetar i Bashkisë së NewYork-ut (1994-2001)

‘Zërat e lirisë ngrihen më lartë’ Regjimi i Iranit është një kërcënim 
për drejtësinë dhe paqenTom Ridge,

Sekretari i Parë i Sigurisë Kombëtare të SHBA (2003-2005) Patrick Kennedy,
Dhoma e Përfaqësuesve të SH.B.A. (1993-2001)

Në fillim, dua të 
përshëndes udhëheqësit 
e Shqipërisë, disa prej 
të cilëve folën më parë. 
Kam pasur fatin të njoh 
shumë prej tyre. Ata janë 
të bashkuar në sigurimin 
e strehimit, mbështetjes 
dhe mbrojtjes së Ashraf 
3 qëështë diçka është 
shumë e rëndësishme 
për miqtë e tyre në 
Shtetet e Bashkuara. 
Prandaj, thjesht dua të 
shpreh vlerësimin tim 

dhe të delegacionit të Shteteve të Bashkuara të pranishëm 
sot me ne, duke ju falënderuar për mbështetjen dhe 
përkushtimin tuaj të qëndrueshëm, jo vetëm për të drejtat e 
njeriut, por për burrat dhe gratë e Ashraf.

Gara drejt hapjes dhe prosperitetit
Joe Lieberman ,
Senator amerikan dhe ish-kandidat 
demokrat për president

Është një nder të jem 
me Këshillin Kombëtar 
të Rezistencës së Iranit, 
MEK, dhe veçanërisht me 
udhëheqësen tuaj të madh, 
miken time të dashur, 
Maryam Rajavi. Kjo është një 
ngjarje historike. Unë nuk 
besoj, unë mendoj se e kemi 
futur në Librin e Rekordeve 
Botërore Guinness, nuk 
besoj se ka pasur ndonjëherë 
në histori një takim global 
kaq të madh në Zoom.
Meqenëse regjimi në 
Teheran ka provuar se nuk 

do të ndryshojë, ne së bashku duhet të veprojmë për ta ndryshuar 
regjimin. Do të vijë nga luftëtarët e rezistencës në Iran, shumë prej të 
cilëve i kemi parë sot. Kur ata e kthejnë rezistencën e tyre në rebelim, 
ne, dhe pjesa tjetër e botës, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, duhet 
t’i përkrahim dhe t’i mbështesim ata. Jam i bindur që është një ditë që 
po vjen. Dhe unë jam gati për atë ditë.
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Është një nder i madh 
të jem me ju këtu nga 
Uashingtoni, D.C. Thirrja 
për liri dhe mbështetja jonë 
për ju, Zonja Rajavi, dhe 
të gjithë kolegët tuaj, nuk 
mund të ishte më e fortë 
dhe nuk mund të ishte më 
e lartë. Ju falënderojmë për 
udhëheqjen tuaj, guximin, 
vizionin dhe besimin tuaj, i 
cili na ka frymëzuar shumë.
Dhe në një pikë, ndërsa 
ne arrijmë gjithnjë e më 
shumë pikësynime, këta 
njerëz duhet të sillen para drejtësisë si individi që po gjykohet tani në 
Belgjikë. 

Faleminderit që më lejuat 
të marr vetëm një moment 
për të shprehur mbështetjen 
time për udhëheqjen që 
keni treguar, veçanërisht që 
zonja Rajavi ka treguar, në 
vazhdimin e qëndrimit kundër 
diktaturës në Teheran, për 
të mbështetur të drejtën e 
popullit të Iranit për të pasur 
një qeveri të zgjedhur lirisht 
dhe për të pasur një shans 
për një të ardhme më të mirë, 
një të ardhme të prosperuar, 
një të ardhme të lirë dhe 
demokratike.
 Jam plotësisht i përkushtuar 
për të bërë gjithçka që mundem për të ndihmuar që populli i Iranit të 
ketë llojin e lirisë, llojin e hapjes, llojin e shoqërisë së denjë dhe llojin 
e ekonomisë pozitive dhe të shëndetshme që duam të ketë. Kështu 
që, shpresoj të keni një takim të shkëlqyeshëm dhe dua të dini se keni 
mbështetjen time për të vazhduar të bëjmë gjithçka që mundemi për të 
ndihmuar popullin iranian të arrijë të ardhmen që meriton.

Së pari, një vlerësim e 
veçantë për disa nga njerëzit 
që admiroj shumë, pararoja 
në luftën për lirinë iraniane, 
banorët e Ashrafit, të cilët 
gjithashtu kalojnë çdo 
minutë duke menduar se si 
të drejtojnë popullin iranian 
në një të ardhme të re, të 
prosperuar dhe të lirë. Tani 
po shkruajmë kapitullin e 
fundit në këtë luftë për liri.
Sot në Iran nëse po i dëgjoni 
fjalët tona, mendohuni 
në qetësi. Të gjithë mund 
të bëjnë diçka. Vendosni 
për rolin tuaj, si do të 

mbështesni Maryam Rajavin.
Mijëra kanë vdekur. Dhjetëra mijëra janë burgosur. Nuk po ju 
kërkojmë të bëni këtë. Kërkojmë të bëni diçka. Të mbështesni Maryam 
Rajavin. Të mbani një qëndrim. Kurrë nuk do t’ju braktisim. Të gjithë 
jemi me ju deri në fund. Irani do të bashkohet përsëri me familjen e 
kombeve.

Shans për një Iran të Lirë
Newt Gingrich,
Ish Kryetar i Dhomës së 
Përfaqësuesve të Sh.B.A.

Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020

‘Arritja e pikësynimeve 
drejt një Irani të lirë’

Të gjithë sytë janë në gjyqin e 
diplomatit-terrorist iranian

Mbështesni Maryam Rajavin

Louis J. Freeh,
Drejtor i FBI (1993-2001)

Michael B. Mukasey,
Ish-Prokurori i Përgjithshëm i Sh.B.A.

Robert Torricelli,
Senator i Sh.B.A (1997-2003)

Zonja Rajavi, pjesëmarrëse 
në këtë konferencë të 
jashtëzakonshme që ka thyer 
rekorde,  dhe banorët e 
Ashraf 3, është e vërtetë që po 
takohemi dhe po bisedojmë 
në një mënyrë virtuale, nuk 
është thjesht virtuale. Është e 
vërtetë. Ne kemi parë prova se 
një diplomat iranian është çuar 
në gjyq në një gjykatë belge, së 
bashku me tre bashkëpunëtorë 
të tij dhe janë akuzuar për 
komplot për të vënë bomba 
në tubimin vjetor të NCRI 

pranë Parisit në qershor të 2018. Kjo është hera e parë që një diplomat 
akuzohet në Evropë me pjesëmarrjen në një akt terrorist.
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Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020

Mbështetni rezistencën e popullit 
iranian kundër këtij regjimi

‘Ndiqni drejtësinë’ mbi tregtinë 
dhe politikën

Të thyhet  heshtja mbi krizën 
COVID-19 të Iranit

Urimet e mia më të mira për 
Maryam Rajavin

Dua të dërgoj urimet 
e mia më të mira për 
NCRI dhe Presidenten 
e zgjedhur Maryam 
Rajavi për punën e saj 
frymëzuese në skenën 
ndërkombëtare në 
emër të popullit të Iranit 
në këtë kohë shumë, 
shumë të vështirë.

Lucio Malan, 
Anëtar i Senatit të Italisë

Alejo 
Vidal-
Quadras, 
Ish 
Nënkryetar i 
Parlamentit 
Evropian

Luís Leite Ramos, 
Nën-Kryetare e Parlamentit të Portugalisë

Theresa 
Villiers,
Ish sekretare 
e shtetit dhe 
deputete në 
Mbretërinë e 
Bashkuar

Është vërtetuar se Irani nuk respekton ligjet ndërkombëtare, por 
financon dhe drejton terroristët në shumë vende. Ndërsa flasim, 
ky regjim po destabilizon Irakun, Sirinë, Libanin, Afganistanin dhe 
Jemenin. Sipas raporteve të fundit të Agjencisë Ndërkombëtare 
për Energjinë Atomike, regjimi iranian ka mashtruar në lidhje me 
traktatin JCPOA dhe kurrë nuk ka thënë të vërtetën në lidhje me 
aktivitetet e tij bërthamore. Unë besoj fuqimisht se qeveritë tona 
evropiane duhet të 
inkurajojnë Kombet 
e Bashkuara për të 
zgjatur embargon 
dhe për të dhënë 
mbështetjen e tyre për 
Shtetet e Bashkuara në 
këtë drejtim. Ne duhet 
ta bëjmë këtë për 
paqen ndërkombëtare, 
për sigurinë e vendeve 
tona dhe për të 
mbështetur popullin 
iranian në lëvizjen e tij 
të rezistencës kundër 
këtij regjimi për liri dhe 
demokraci. 

Dhimbja e masakrës 
së vitit 1988 mbi 
30,000 të burgosur 
politikë mbetet në 
zemrën e familjeve 
sepse drejtësia nuk 
është arritur ende. 
Ka kohë që flasim për 

krimet e kryera nga diktatura fetare që sundon Iranin, si masakra 
e vitit 1988 ose rasti i fundit i arrestimeve dhe masakrave 
arbitrare gjatë protestave të Nëntorit të kaluar në pothuajse 200 
qytete të Iranit. Vetë ministri i drejtësisë ishte një nga autorët e 
këtij krimi të tmerrshëm. Udhëheqësi Suprem Khamenei ishte i 
përfshirë në të dhe mbron një mizori të tillë. Pra, është detyrë e 
bashkësisë ndërkombëtare të marrë iniciativën dhe të vendosë 
drejtësi mbi këtë krim kundër njerëzimit.

Jam i shqetësuar për përhapjen 
e koronavirusit në Iran. 
Popullsia e pambrojtur po 
përballet me këtë pandemi 
vetë. Diktatura e korruptuar që 
qeveris Iranin, nuk shpenzon 
asnjë monedhë të vetme 
për shëndetin e kombit, por 
përkundrazi i dërgon njerëzit 
përsëri në punë, ose me 
fjalë të tjera, në thertoren e 
koronavirusit. Pse komuniteti 
ndërkombëtar po qëndron i 
heshtur për këtë çështje? Kjo 
heshtje shurdhuese është fyese 
për popullsinë iraniane, e cila 
është viktimë e pandemisë dhe 
viktimë e kësaj diktature fetare.
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Zëri juaj ka rëndësi 
në botë ’

‘Mullahët kanë frikë nga një 
kryengritje tjetër e gjerë

Regjimi iranian ka frikë nga 
‘një tornado zemërimi publik’

‘Regjimi kurrë nuk është dukur më i 
dobët, mashtrimi nuk zëvendëson forcën’

Regjimi iranian kurrë 
nuk është dukur 
më i dobët sesa në 
momentet kur është 
përpjekur të tregojë 
forcë. Po, ishte në 
gjendje të rrëzonte 
një avion komercial 
të pambrojtur, 
duke vrarë 63 
bashkëqytetarë 
të mi kanadezë 
dhe shumë të tjerë gjatë procesit. Por përpjekja e tij për t’iu 
kundërpërgjigjur atyre që mund të mbrohen, pasurive të Amerikës, 
Izraelit  dheArabisë Saudite, atëhere të shfarosin sikurse shfarohen 
insektet e bezdisshme, sikurse u eliminua  sa hap e mbyll sytë 
Soleimani,  ai që mendohej si udhëheqësi i gjithëfuqishëm terrorist. 
Regjimi është gati të bjerë dhe regjimi është gati të zëvendësohet.
Unë them mbështesni Maryam Rajavin dhe të gjithë ata njerëz 
dhe organizata në të gjithë botën që kërkojnë një të ardhme të 
lirë, demokratike dhe paqësore për Iranin.

Michèle 
Alliot-
Marie,
Ish-Ministri 
Francez i 
Punëve të 
Jashtme, i 
Mbrojtjes, 
i Drejtësisë 
dhe i 
Punëve të 
Brendshme 

Stephen 
Harper,
Ish 
kryeministër i 
Kanadasë

Gilbert 
Mitterrand,
President i 
Fondacionit 
France Libertés

Martin 
Patzelt, 
Anëtar i 
Parlamentit 
Federal Gjerman 
(Bundestag)

Me shumë kënaqësi ju përshëndes të gjithëve këtu dhe do të 
doja të falënderoja Maryam Radjavin për fjalët e saj sot, edhe 
pse rrethanat janë pak të veçanta dhe ekziston një distancë e 
madhe mes nesh. Do të doja të shprehja publikisht admirimin 
dhe besimin tim të madh ndaj saj. Ka gati 10 vjet që ju njoh e 
dashur Maryam Rajavi dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, ju kam 
parë të vazhdoni të tregoni guxim dhe vendosmëri, përmes 
gjithëfarë sfidash dhe rreziqesh me të cilat përballeni, në luftën 
tuaj për liri, për demokraci, për sekularizmin, për të drejtat 
e grave, së bashku me ato të burrave. E gjithë kjo meriton 
admirimin tonë. Zëri juaj është i rëndësishëm në këtë botë.

Regjimi i mullahëve në 
Iran është një diktaturë që 
sundon përmes terrorit, 
dhe duke mohuar vlerën 
e jetës njerëzore. Ne 
mbështesim planin me 
10 pika të propozuar nga 
Maryam Rajavi për Iranin 
e lirë të nesërm.

Zyrtarët e regjimit iranian 
po paralajmërojnë për 
ardhjen e një kryengritje 
të madhe; një tornado 
zemërimi publik. Regjimi 
është përgjegjës për 
këtë tornado për shkak 
të 40 viteve të krimeve 
dhe korrupsionit. Samiti i 
sotëm është një dëshmi e 
vendosmërisë së popullit iranian për të sjellë ndryshime në Iran. 
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‘Moxhahedinët, e vetmja alternativë e besueshme 
ndaj regjimit iranian’

Të dashur miq, e dashur zonjë Rajavi, është paksa e vështirë të flasësh 
nga distanca, por kohët e fundit kemi mësuar të kemi një komunikim 
të tillë në internet. Dhe ekzistojnë të gjitha arsyet që jo vetëm ne, 
por e gjithë bota është në gjendje shumë të vështirë për shkak të 
koronavirusit. Dhe ju e dini, dhe për koronavirusin bota nuk është 
e unifikuar. Ekzistojnë njerëz që nuk besojnë se virusi ekziston. Ka 
vende që kanë qëndrime të ndryshme përpara koronavirusit. Dhe ka 
vende që mendojnë se po presin të bëjnë vaksinimin e tyre antivirus. 
Dhe kjo është situata e botës, dhe pa shaka mund të themi se,  në të 
vërtetë marrëdhënia e botës dhe veçanërisht mendimit perëndimor 
me regjimin iranian është pak a shumë si me statusin e koronavirusit. 
Kjo është arsyeja që ashtu si për çështjen e koronavirusit edhe çështja e 

Pandeli Majko,
Ministër i Shtetit dhe Ish 
Kryeministër i Shqipërisë

Iranit kërkon angazhimin perëndimor përballë të dhënave zyrtare.
Opsioni i vetëm për regjimin është të ndryshojë dhe të krijojë dallime 
midis aleatëve dhe qëndrimeve të tyre. Regjimi iranian nuk po vepron 
si një shtet që po mbron qetësinë e tij. Ai është i përfshirë, dhe ky është 
një fakt, në ndërhyrjen në punët e brendshme të vendeve në rajon deri 
në Evropë. Irani po vepron sipas interesave që nuk kanë asnjë lidhje me 
qetësinë. Ai po vepron në bazë të interesave të veta gjeopolitike në 
bashkëpunim me faktorë që minojnë status quo-në e paqes rajonale 
dhe [0:02:16]. Është e vështirë të parashikosh pasojat e krizës së 
brendshme në Iran. Besoj se pasoja më e qartë do të jetë radikalizmi. Do 
të jetë situatë e paparashikueshme. Në Siri, (tragjedia) e këtij vendi filloi 
sidomos kur nuk kishte opozitë të bashkuar në Iran. Muxhahedinët janë 
një opozitë e besueshme [0:02:50]. Ata janë alternativa që Teherani të 
ketë një marrëdhënie të re me botën dhe rajonin.
Pozita e marrëdhënies midis Shqipërisë dhe Iranit është pa bërë 
diplomaci është në nivelin zero. Shqipëria ka marrë një pozicion të qartë 
përpara të ardhmes së Iranit sepse ne mendojmë se liria do të jenë e 
ardhmja e këtij vendi të madh dhe këtij kombi të madh me emrin Iran. 
Dhe ne besojmë, dhe po e përsëris, se muxhahedinët janë një platformë 
besimi dhe marrëdhënie midis Iranit dhe botës.
Fillova duke thënë se jemi në kushte shumë të vështira të vështira me 
koronavirusin. Irani ka vaksinën, vaksinën për të ardhmen. Kjo është 
organizatë muxhahedine dhe njerëz që luftojnë për liri. Faleminderit 
shumë. Dhe përsëri, dua të përsëris se nuk e konsideroj veten një person 
i huaj para muxhahedinëve sepse ju jeni pjesë e familjes tonë, familjes 
shqiptare, dhe ne ju konsiderojmë pjesë tonën. Faleminderit përsëri. 
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E nderuar zonja Presidente Rajavi,
zyrtarë të lartë të shquar, parlamentarë, kongresmenë, 
senatorë dhe miq të shquar të rezistencës iraniane, 
luftëtarë të lirisë që marrin pjesë në Samitin Global të 
Iranit të Lirë, zonja dhe zotërinj.
Është një nder dhe privilegj i veçantë për mua të 
përshëndes zonjën Presidente Rajavi dhe të gjithë 
udhëheqësit e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së 
Iranit, anëtarët dhe mbështetësit e lëvizjes suaj të fortë 
për një Iran të lirë, të gjithë ata që marrin pjesë në këtë 
ngjarje nga dhjetëra vende përreth botën dhe i uroj 
Samitit Global të Iranit të Lirë sukses të plotë në punën 
e tij.
Të dashur miq, 2020 është një nga vitet më të vështira 
për njerëzimin që nga koha e Luftës së Dytë Botërore 
për shkak të pandemisë COVID-19, nga e cila kanë 
vuajtur 14 milion njerëz deri më sot dhe gati 600,000 
kanë humbur jetën. Por ky vit ka qenë më i ashpër se 
të gjithë të tjerët për bashkatdhetarët tuaj në Iran që 
përballen me pandeminë e pakontrolluar dhe shtypjen 
e egër të mullave me vrasje, tortura dhe burgosje 
të qindra e mijëra anëtarëve dhe mbështetësve të 
lëvizjes tuaj. Por me gjithë këtë, mendoj se ky samit 
e konsideron rezistencën tuaj si shpresën e vetme të 
vërtetë për çlirimin e kombit tuaj të fortë dhe më afër 
realizimit të qëllimit të tij kryesor: një Irani të lirë.

Kryengritja e nëntorit 2019 me 1.500 djem dhe vajza, 
dëshmorët e lirë të kombit tuaj që ranë për t’u bërë 
të pavdekshëm, tronditi thellë bazat e regjimit të 
mullahëve. Dënimi i merituar i liderit famëkeq terrorist, 
Qasem Soleimani, i dha një goditje fatale regjimit. 
Rezoluta e fundit e Kongresit Amerikan dhe rezoluta 
e paraqitur në Këshillin e Sigurimit të KB kanë ngritur 
në një nivel të ri dënimin ndërkombëtar të regjimit 
diktatorial të Iranit dhe mbështetjen ndërkombëtare 
për NCRI dhe Iranin e lirë demokratik, sekular dhe 
jo-bërthamor të Madame Rajavit. Po kështu, veprimet 
e fundit të luftës psikologjike dhe fushatave të 
demonizimit nga mullahët vërtetojnë se sot regjimi i 
mullahëve është më i dobët se kurrë dhe se po shkon 
drejt fundit që meriton.
Për të gjitha këto, besimi i kombit tuaj në NCRI dhe 
Presidenten Rajavi dhe tmerri i regjimit ndaj lëvizjes 
suaj të lirisë është më i madh se kurrë. Jam krenar që 
mbështes lëvizjen tuaj dhe që Shqipëria është shtëpia juaj 
e dytë sot. Unë e kam vlerësuar dëbimin e ambasadorit 
iranian nga Tirana, por mendoj se ndërprerja e plotë e 
lidhjeve diplomatike me regjimin e mullahëve do të ishte 
përgjigja më e domosdoshme ndaj akteve terroriste 
të planifikuara kundër jush. Si përfundim, uroj që në të 
ardhmen e afërt samiti të mbahet në Teheran, kryeqyteti 
i një Irani të lirë. Fat të mbarë.

Mbyllja e plotë e lidhjeve diplomatike me regjimin 
e mullahëve do të ishte përgjigjja 

më e domosdoshme ndaj akteve terroriste

Sali Berisha,
Ish President dhe 
Kryeministër i Shqipërisë

Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020

Është një nder dhe privilegj i veçantë për mua të përshëndes 
zonjën Presidente Rajavi dhe të gjithë udhëheqësit e 

Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, anëtarët dhe 
mbështetësit e lëvizjes suaj të fortë për një Iran të lirë.
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Është një nder të flas në këtë ngjarje në emër 
të Partisë Demokratike të Shqipërisë, një 
anëtare e Partisë Popullore Evropiane, EPP 
dhe të Bashkimit Demokratik Ndërkombëtar, 
IDU. Në çdo kohë, qeveritarë apo në opozitë, 
ne kemi dhe vazhdojmë të mbetemi të 
përkushtuar dhe në solidaritet me aspiratën e 
popullit iranian për liri, demokraci dhe respekt 
për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
Qeveria iraniane ka treguar gjatë dekadave 
të fundit një sjellje të përsëritur agresioni 
dhe dhune ndaj njerëzve të saj, ndaj fqinjëve 
të saj dhe në të vërtetë ndaj bashkësisë 
globale të kombeve. Pasojat e një qëndrimi 
të tillë kanë sjellë pasoja të dhimbshme, 
nga vrasja te torturat ndaj qytetarëve të 
thjeshtë iranianë, te shtypja e dhunshme e 
manifestimeve politike në 1999, 2009 dhe 
2017 dhe vrasja e protestuesve të panumërt 
iranianë në nëntor, 2019, te vënia në shenjë 
e personelit të SHBA nga Libani në Irak, te 
strehimi, ndihma dhe lançimi i organizatave 
terroriste, regjimi iranian ka konfirmuar se 
është i gatshëm të bëjë gjithçka për të ruajtur 
kontrollin e tij të pushtetit me koston e jetëve 
të pafajshme dhe stabilitetit rajonal. Ngjarja e 
sotme, megjithatë, është një dëshmi tjetër se 
kjo vetëm forcon vendosmërinë e bashkësisë 

ndërkombëtare për t’iu kundërvënë këtyre 
kërcënimeve.
Dua të përgëzoj fuqimisht Rezolutën 
bipartiake numër 374 të Kongresit të 
Sh.B.A-së të 17 Qershorit 2020 dhe të 
shpreh mbështetjen tonë të plotë për të. 
Pozicioni ynë është i qartë. Ne qëndrojmë të 
vendosur kundër regjimit iranian që i kthehet  
vazhdimisht praktikave të paligjshme dhe 
terroriste në tokën tonë dhe përpjekjeve 
të tij të strukturuara për të eksportuar 
fondamentalizmin në Shqipëri dhe nërajonin 
tonë. Ne mbështesim popullin iranian në 
qëllimin e tij për një republikë demokratike, 
laike dhe jo-bërthamore të Iranit. Mbështesim 
dëshirën e popullit iranian për ndryshim dhe 
përgëzojmë planin me 10 pika të Zonjës Rajavi 
për të ardhmen e Iranit, i cili i ofron popullit 

të Iranit një vend të lirë, laik dhe demokratik. 
Unë dhe Partia Demokratike e Shqipërisë 
mbështesim popullin e Iranit i cili po vazhdon 
të bëjë protesta legjitime dhe paqësore 
kundër një regjimi shtypës dhe të korruptuar.
E ardhmja lind përmes sakrificës. Dhe në 
Shqipëri ne e dimë shumë mirë se çmimi i 
lirisë u rëndon kombeve të ndrydhura. Por 
nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të siguruar një 
të ardhme më të mirë se rruga e rezistencës 
dhe e luftës për veçoritë themelore të qenies 
njerëzore: dinjiteti dhe liria. Kemi besim se një 
e ardhme më e mirë është brenda mundësive 
për të gjithë njerëzit e Iranit. Dhe për këtë, ju 
falënderojmë, zonja Rajavi, dhe të gjithë ju që 
sakrifikoni për atë të ardhme. Do të vazhdoni 
të keni mbështetjen tonë maksimale. 
Faleminderit dhe Zoti ju bekoftë të gjithëve.

‘Rezistenca dhe lufta’ çon në një të ardhme më të mirë ’
Lulzim Basha, 
Drejtues i Opozitës dhe 
Partisë Demokratike të 
Shqipërisë

E dashur zonja Rajavi, të ftuar të nderuar, miq të dashur, është një nder për mua të marr pjesë dhe të 
flas në këtë ngjarje midis folësve të shquar. Së pari, do të doja të shprehja mbështetjen dhe solidaritetin 
tim të plotë për luftrën dhe aspiratat e popullit iranian për liri dhe demokraci. E gjithë bota e ka parë 
se sa njerëz të pafajshëm iranianë kanë humbur jetën duke luftuar për një Iran të lirë, demokratik dhe 
laik. Ne dënojmë me forcë vrasjen e mijëra njerëzve të pafajshëm iranianë nga regjimi ekzistues.
Sot, bota po përballet me disa vështirësi të mëdha për shkak të pandemisë COVID-19, dhe situata në 
Iran është bërë edhe më e keq. Regjimi iranian i përfshirë në krizë politike, ekonomike, shoqërore, 
ka lënë njerëz të pafajshëm të Iranit të pambrojtur ndaj pandemisë. Situata është dramatike, miqtë 
e mi. Dhe regjimi iranian duhet të mbajë përgjegjësi. Ne mbështesim popullin iranian që vazhdon 
me protesta legjitime dhe paqësore kundër një regjimi shtypës dhe të korruptuar. Jemi të vendosur 
kundër të gjitha llojeve të shtypjes, terrorizmit dhe eksportit të fondamentalizmit nga regjimi iranian. 
Do të vazhdojmë të përkrahim një Iran jo-bërthamor, demokratik, laik dhe të lirë. Faleminderit. 

Regjimi ‘la njerëz të pafajshëm 
të Iranit të pambrojtur kundër 

pandemisë’

Endri Hasa,
Anëtar i Parlamentit 
Shqiptar
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E dashur zonjë Rajavi, të dashur miq, 
është gjithmonë një kënaqësi e madhe të 
jem me ju dhe miq nga e gjithë bota. Jam 
vërtet krenar dhe i nderuar që jam një nga 
shqiptarët e parë që me disa miq të tjerë ka 
mbështetur kalimin nga Ashrafi në Shqipëri. 
Dhe mund t’ju them se ajo që e bën këtë 
të jashtëzakonshme është që të gjitha 
partitë politike në Shqipëri mbështesin me 
të vërtetë rezistencën MEK dhe iraniane, 
dhe unë shoh shumë miq të mi të mirë që 
janë të pranishëm në këtë konferencë, e cila 
tregon se politika shqiptare është me ju, ju 
mbështet të gjithëve.
Por më lejoni t’ju them se duke ndjekur këto 
ditë të aktivitetit tuaj dhe takimit tuaj, dua 
të filloj me atë që përmendi ish-Kryeministri 

Berisha. Është koha që shqiptarët duhet të 
vendosin dhe vendimi i fortë duhet të jetë 
mbyllja e marrëdhënies me regjimin iranian. 
Ata përpiqen të bëjnë një sulm terrorist në 
tokën tonë. Pra, duhet të marrë përgjegjësia 
për t’u përballur me situatën.
Pika e dytë është lidhur me disa propozime 
që vijnë nga Kryetari Giuliani dhe Gjykatësi 
Louis Freeh, si mund të punojmë vërtetë 
për të çuar para gjykatës disa nga krimet që 
regjimi iranian po bën kundër popullit të tij, 
mizori, vrasje njerëzish , dënime njerëzish me 
burg.
Po ashtu mendoj se është koha që 
Parlamenti shqiptar të veprojë në të njëjtën 
mënyrë si Kongresi i Shteteve të Bashkuara 
veproi me një rezolutë të përbashkët, 
shumica dhe opozita, duke dënuar atë çka 
regjimi iranian po bën në Iran. Por le të 
shkojmë në një pikë tjetër që ka të bëjë me 
pozicionin shqiptar si një anëtar i NATO-s. 
Irani po paraqet një kërcënim për sigurinë 
tonë. Ne jemi një vend i NATO-s. Nuk 
duhet ta injorojmë këtë fakt. Pra, ne kemi 
autoritetin të fillojmë të flasim për situatën 
edhe në takimet e NATO-s me Ministrin 
tonë të Mbrojtjes dhe gjithashtu Ministrin e 
Punëve të Jashtme si udhëheqës. Kjo duhet 
të bëhet objekt diskutimi në organizatat më 
të madhaja, përfshirë edhe Asamblenë e KB.

‘Shqiptarët mbështesin lirinë dhe një Iran të lirë’
Fatmir Mediu,
Kryetari i Partisë 
Republikane të Shqipërisë

Të dashur miq, mendoj se është një kohë 
që shqiptarët duhet të mendojnë se nëse 
ju kemi strehuar dhe ju bëjmë të ndiheni si 
në shtëpinë tuaj, atëherë ju po luftoni për 
kauzën e duhur. Duhet të bashkohemi me 
ju në veprime të përbashkëta. Jo vetëm 
duke marrë pjesë me ju në konferenca por 
edhe në aktivitete të caktuara që do të na 
japin bashkë me ju të gjithë këtë aftësi për 
ta ngritur këtë çështje në një nivel tjetër 
në organizatat ndërkombëtare. Kështu që, 
mendoj se do të kemi më shumë mbështetje 
nga BE sepse do ta kuptojë më mirë 
situatën. Do të kemi më shumë mbështetje 
nga strukturat e tjera. Kjo është arsyeja pse 
ju mbështesim dhe nuk jemi këtu thjesht 
për të parë, por po për t’u përpjekur t’ju 
ndihmojmë dhe mbështesim në çdo veprim 
që po ndërmerrni.
Ajo që na keni bërë është vërtet e 
mrekullueshme. Unë shoh shumë miq 
të mirë në të gjithë botën që po na 
bashkohen çdo herë dhe ndihem krenar 
kur falënderojnë shqiptarët për atë që kanë 
bërë. Kemi bërë atë që do të bënit edhe 
ju nëse do të ishte i njëjti skenar. Por le të 
kalojmë nga kjo fazë vlerësimi në veprim. 
Veprim i cili do të provojë se shqiptarët 
mbështesin lirinë, mbështesin Iranin e lirë. 
Dhe shpresoj që shumë shpejt të gjithë 
mund të bëjmë një konferencë në Teheran, 
dhe ju keni një plan të mrekullueshëm 
prej 10 pikash të zonjës Rajavi që të gjithë 
e vlerësojnë në të gjithë botën. Pra, Zoti 
ju bekoftë, Zoti e bekoftë vendin tuaj. 
Faleminderit shumë.

“Disa pika përpiqen të mbulojnë të vërtetën, por nuk e bëjnë dot sepse drita e të vërtetës nuk 
mund të shkatërrohet. Ne deklarojmë solidaritetin tonë me ju dhe mbështesim veprimet e 
guximshme të qeverisë shqiptare për 
të mbështetur Rezistencën iraniane 
dhe për të dënuar veprimtaritë 
terroriste të diplomatëve të regjimit 
iranian. Këto veprime meritojnë 
dëbimin e autoriteteve të regjimit nga 
vendi ynë. Unë shpreh solidaritetin 
tim me këtë konferencë. ”

‘Drita e së vërtetës nuk 
mund të shkatërrohet’

Zhani Ciko, 
Kompozitor i njohur 
shqiptar

Zhani dhe Rudina Ciko 
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Mirembrema,
 është një nder të jem këtu sot, dhe besoj se 
është një nder dhe është një detyrim njerëzor 
për t’u bashkuar me zërat që mbështesin 
rezistencën iraniane, që mbështesin 
rezistencën e njerëzve që luftojnë për 
demokraci dhe për të drejtat e njeriut dhe 
për një vend jo-bërthamor. Dhenë  këtë 
rezistencë, ata nuk luftojnë për veten e tyre. 
Ata luftojnë për vendin. Por mund të them se 
kjo është për të gjitha vendet që vuajnë nën 
diktaturën.
Irani tani është në situatën më kritike, jo 
vetëm për shkak të fataliteteve pandemike, 
por për shkak të mizorive të regjimit të 
mullahëve me më shumë se 120,000 të vdekur 
ose të ekzekutuar. Dhe kjo është historia 
e popullit iranian. Dhe kjo është historia e 
njerëzve që kanë humbur anëtarët e familjes, 
kanë humbur miqtë e tyre, kanë humbur 
rininë e tyre.
Diçka ndodhi në qershor dhe mendoj se kjo 
është shumë e rëndësishme për mbështetjen 
e kësaj rezistence. Rezoluta 374 e Kongresit 
Amerikan në 17 Qershor 2020 është miratuar 
nga shumica e Kongresit. Dhe kjo është 
shumë e rëndësishme sepse deklarata 
mbështet njerëzit që luftojnë për demokraci 
dhe mbështet aspiratën e popullit iranian 
për demokraci, për Republikë laike dhe jo-
bërthamore të Iranit.
Rezoluta në të njëjtën kohë u bëri thirrje 
kombeve për të parandaluar aktivitetet 
keqedashëse të disa trupave diplomatikë 
të regjimit iranian. Siç ndodhi në Shqipëri, 
ku qeveria shqiptare vendosi të dëbojë 
ambasadorin dhe disa diplomatë, që ishin të 

përfshirë në disa komplote terroriste.
Përsëri disa fjalë për njerëzit që jetojnë këtu 
në Shqipëri, në kampin Ashraf 3. Ata janë 
njerëz të guximshëm. Ata janë njerëz që nuk 
pritën që të tjerët të ndërtonin shtëpitë e 
tyre ose komunitetin e tyre kur erdhën këtu. 
Ata janë njerëz që treguan një model që ishin 
në gjendje të ndërtonin komunitetin dhe 
lagjen e vërtetë dhe të jetojnë në harmoni me 
popullin shqiptar, pavarësisht faktit nëse janë 
myslimanë apo të krishterë, dhe ky është një 
mesazh shumë i mirë dhe një shembull shumë 
i mirë që ata japin në Shqipëri dhe qëjanë në 
gjendje të japin në luftën e tyre.
Këta njerëz kanë treguar se respektojnë të 
drejtat e njeriut. Këta njerëz kanë treguar, 
njerëzit e rezistencës kanë treguar se 
respektojnë të drejtat e grave. Dhe ata 
kanë treguar shembullin duke zgjedhur si 
udhëheqëse të rezistencës një grua. Një grua 
si zonja Rajavi. Një grua udhëheqëse përballë 
regjimit të mullahëve. Dhe ky është një 
mesazh shumë i fortë. Ky është një mesazh 
shumë i fortë jo vetëm për Iranin por është një 
mesazh për rajonin dhe më gjerë. Dhe mund 
të them se zonja Rajavi bëri të mundur që të 
dëgjohej nga bashkësia ndërkombëtare dhe 
të ngrinte zërin për njerëzit pa zë. Dhe prandaj 
unë besoj se me udhëheqjen e saj e ardhmja 
është në duar të sigurta. Gratë janë sot në 

Zonja Rajavi, një grua udhëheqëse përballë regjimit të mullahëve
Valentina Leskaj,
Ish Nënkryetare e Asamblesë 
së Këshillit të Evropës dhe 
Nënkryetare e Parlamentit të 
Shqipërisë

krye të protestave në Iran, dhe ky është një 
mesazh shumë pozitiv dhe një shenjë shumë 
e mirë për të ardhmen e Iranit të lirë. Unë 
mbështes NCRI dhe mbështes planin me 10 
pika të zonjës Rajavit për të ardhmen e një 
Irani të lirë, sekular dhe demokratik. Është 
detyrimi ynë, do të thosha, të qëndrojmë në 
anën e drejtë, të qëndrojmë në anën e drejtë 
të njerëzve që luftojnë kundër regjimit të 
mullahëve në Iran.
Mendoj se bashkësia ndërkombëtare dhe 
Evropa duhet ta njohë të drejtën e popullit 
iranian për të vendosur lirinë, demokracinë, në 
tokën e tyre. Kur të shkoni në kampin Ashraf 
3 këtu, mund të lexoni diçka që më pëlqen 
shumë. Ata thonë se fitorja është e jona, e 
ardhmja është e jona. Dhe unë e besoj slloganin 
e tyre. Dhe sigurisht, them se është koha për 
një ndryshim në Iran. Shumë faleminderit.

Prania e gjerë e personaliteteve ndërkombëtare në këtë tubim tregon vëmendje globale ndaj 
Rezistencës Iraniane. Unë gjithashtu bashkohem për të shprehur mbështetjen time për luftën 
e popullit iranian për liri dhe demokraci. Ne, në Shqipëri, po strehojmë Mojahedin-e Khalq, siç 
është tradita shqiptare për t’ia hapur derën njerëzve, jeta e të cilëve është në rrezik. Disidentët 
iranianë kanë qenë pjesë e komunitetit tonë në Manza, afër bashkisë së Durrësit, për tre vjet. 
Gjatë këtyre viteve, ata kanë zhvilluar marrëdhënie miqësore me komunitetin lokal. Ekziston 
respekt dhe mirëkuptim reciprok midis komuniteteve tona. Në këto kohë të vështira, unë 
do të doja të thoja që Ashraf 3 ka luajtur një rol pozitiv në zonën tonë duke siguruar ndihmë 
humanitare për banorët lokalë. Po ashtu do të doja të falënderoja Ashraf 3 për ndihmën e tyre 
gjatë tërmetit në nëntor 2019. Shpresojmë që banorët e Ashraf 3 mund të kthehen në vendin e 
tyre shumë shpejt kur liria dhe demokracia të rivendoset në Iran. 

Respekt dhe mirëkuptim reciprok ’në Ashraf 3’
Emiriana Sako, Kryetare e Bashkisë së Durrësit



IRAN LIBERATION - www.ncr-iran.org - JULY 2020 15

Të dashur miq, e dashur zonja Rajavi,
Jam shumë e lumtur që jam me ju sot 
dhe ju falënderoj për organizimin e kësaj 
ngjarjeje. Keni kaq shumë miq në të gjithë 
globin. Keni kaq shumë mysafirë të shquar 
këtu sonte.
Është kënaqësia ime të jem me ju në 
këtë situatë shumë kritike në Iran. 
Diktatura iraniane i trembet kryengritjes 
së madhe të nëntorit 2019 dhe skenarit 
të përshkallëzimit të kryengritjes tjetër. 

Komuniteti ndërkombëtar si dhe Shqipëria 
duhet të njohin të drejtën e popullit iranian 
dhe rezistencës për të vendosur lirinë dhe 
demokracinë në Iran. Qeveria shqiptare ka 
mbajtur një qëndrim shumë të vendosur 
kundër veprimtarive terroriste të regjimit 
iranian.
Jam shumë e lumtur dhe krenare që jam 
pjesë e qeverisë shqiptare që ka ndihmuar 
dhe mbështetur zhvendosjen e njerëzve të 
MEK-ut këtu në Shqipëri, me udhëheqjen e 
kryeministrit tonë Edi Rama, i cili gjithashtu 
zyrtarisht ka njoftuar se veprimtaritë e 
regjimit iranian janë kërcënime serioze ndaj 
paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ne 
dëbuam ambasadorin e regjimit iranian si 
dhe tre diplomatë të ambasadës iraniane 
për angazhimin e tyre në komplotet 
terroriste. Ne e dimë dhe kemi për fat të 
keq të dhëna dhe statistika të shumta 
që vërtet tregojnë situatën. Vrasja e një 
mijë e njëqind bijëve e bijave iraniane 
në nëntor 2019. Dosja e abuzimeve të të 
drejtave të njeriut dhe masakra e 100,000 
të burgosurve politikë në Iranin duhet t’i 

Mbështes zonjën Rajavi për planin e saj 
me 10 pika për të ardhmen e Iranit

Elona Gjebrea,
Sekretare e Komisionit të Punëve të 
Jashtme të Parlamentit Shqiptar

Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020

drejtohet Këshillit të Sigurimit të KB.
Unë mbështes zonjën Rajavi për planin e 
saj me 10 pika për të ardhmen e Iranit. Ajo 
është një udhëheqëse e respektuar, grua e 
shkëlqyer dhe shoqe shumë e mirë. Plani i 
ofron popullit të Iranit një vend të lirë dhe 
demokratik.
Jam krenare që mbështes gratë 
iraniane që bëjnë thirrje për ndryshim 
dhe demokraci. E admiroj guximin dhe 
vendosmërinë.
Të gjithë ne në Shqipëri nga parti të 
ndryshme politike jemi të bashkuar për 
lirinë dhe demokracinë në Iran. Mbështes 
dhe mbështesim Zonjën Rajavi dhe njerëzit 
e Ashrafit dhe grupet e rezistencës që 
luftojnë për liri në Iran.
Të dashur miq, siç e përmenda, keni kaq 
shumë miq në të gjithë globin. Sigurisht që 
shumë prej tyre janë shqiptarë, dhe unë 
jam gjithashtu një nga ata që ju ndihmojnë 
dhe ju mbështesin në situata të ndryshme 
dhe do të mbetem gjithmonë dhe 
përgjithmonë mikja juaj. Zoti ju bekoftë në 
një Iran të lirë. Faleminderit.

Të nderuar miq, vëllezër dhe motra iraniane. Jemi mbledhur përsëri sot në një takim kaq 
entuziast për të treguar mbështetjen e të gjithë komunitetit botëror për përpjekjet tuaja 
për të çliruar Iranin nga regjimi i prapambetur mesjetar e për t’i dhënë kombit iranian 
demokracinë, një jetë të lumtur në vendin e vet.
Si përfaqësues i shoqatës së miqësisë së popullit shqiptar me popullin iranian dhe 
kur them me popullin iranian, moxhahedinët që kemi mysafirë në vendin tonë, janë 
përfaqësuesit më të mirë të popullit iranian. Do të doja të theksoja se nuk ka një Ashraf 
në Shqipëri, ka një mijë Ashrafë në Shqipëri dhe në botë dhe mbi të gjitha në Iran. Dhe pa 
diskutim, kjo është një mbështetje e pakufishme e të gjithë bashkësisë ndërkombëtare, 
është një përpjekje shpërthyese e vetë popullit iranian brenda Iranit që do të bëjë të 
mundur shumë shpejt, nën udhëheqjen e zonjës Rajavi ,që populli iranian të fitojë lirinë 
dhe demokracinë , prosperitet dhe jetë të lumtur. Do të doja t’ju shprehja edhe një 
herë se nuk ju konsiderojmë thjesht një vend, një popullsi që ka ardhur përkohësisht 
në Shqipëri për të qëndruar për shkak të kushteve në vendin e vet, por ju konsiderojmë 
motra dhe vëllezër. 

Një mijë Ashrafë në Shqipëri dhe në botë dhe mbi të gjitha në Iran
Namik Kopliku , Ish-deputet shqiptar
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Te dashur miq
është një nder të jem me ju në këtë 
konferencë madhështore si nënkryetar i 
Partisë Demokratike të Shqipërisë. Gjithë 
vendi, i cili është shtëpia e një prej civilizimeve 
më të vjetra, sot po përballet me një moment 
shumë kritik të historisë së tij. Në 40 vitet e 
fundit Irani është transformuar dhe katër 
dekada sfida të tilla si shtypja politike dhe 
kulturore, autoritetet kërcënuese, kontrolli i 
ideve dhe fjalës nga regjimi, dhe në të vërtetë, 
vetë kontrolli i jetës ka qenë i vazhdueshëm.
Kohët e fundit, mizoritë e regjimit iranian kanë 
shkaktuar dhjetëra mijëra qytetarë të vdekur 
ose të ekzekutuar. Ne dënojmë vrasjen e 
mijëra njerëzve iranianë, përfshirë mijëra 

fëmijë, masakrën e të burgosurve politikë dhe 
vrasjen e mbi 1,500 protestuesve iranianë në 
nëntor, 2019 dhe kërkojmë që përgjegjësit të 
dërgohen para drejtësisë.
Koha për ndryshim në Iran ka ardhur. 
Komuniteti ndërkombëtar po mbështet 
popullin iranian dhe rezistencën e tij për të 
vendosur lirinë dhe demokracinë në tokën e 
tyre, Iranin.
Muajin e kaluar, në një rezolutë dypalëshe, 
një shumicë e Kongresit Amerikan deklaroi 
solidaritetin e saj me dëshirën e popullit 
Iranian për një Iran demokratik, sekular dhe 
jo-bërthamor. Rezoluta dënoi mizoritë në Iran 
dhe mbështeti rezistencën iraniane dhe planin 
me 10 pika të Zonjës Rajavit për të ardhmen e 

Opozita në Shqipëri ka mbështetur dëbimin e dy diplomatëve 
iranianë, përfshirë ambasadorin e saj për planifikimin e akteve 

terroriste në Shqipëri
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Iranit. Rezoluta e Kongresit Amerikan u bëri 
thirrje kombeve të parandalojnë aktivitetet 
e misioneve diplomatike të regjimit Iranian 
me qëllim mbylljen e tyre. Siç e kemi parë 
qartë, misionet diplomatike të Iranit në 
disa kryeqytete, përfshirë Shqipërinë, janë 
përfshirë në aktivitete që janë në kundërshtim 
me statusin e tyre diplomatik.
Shqipëria ka bërë një pozicion shumë të fortë 
kundër veprimtarisë terroriste. Ne qëndrojmë 
të vendosur kundër çdo lloj terrorizmi dhe 
eksportit të fondamentalizmit në Shqipëri 
dhe jashtë saj dhe mbështesim alternativën 
demokratike iraniane.
Opozita në Shqipëri ka mbështetur dëbimin 
e dy diplomatëve iranianë, përfshirë 
ambasadorin e saj për planifikimin e akteve 
terroriste në Shqipëri. Asnjë përfaqësues 
i inteligjencës dhe agjencive të sigurisë 
iraniane nuk duhet të lejohet në vendin 
tonë dhe ne do të mbështesim, nëse është 
e nevojshme, veprime të ngjashme në të 
ardhmen. Zoti e bekoftë opozitën iranian. 
Faleminderit shumë.

Edmond Spaho,
Nënkryetari i Partisë 
Demokratike të Shqipërisë

Jam e nderuar që jam pjesë e këtij takimi madhështor. Ky tubim madhështor është një 
takim i rëndësishëm për të gjithë ju, ku ju përfaqësoni për të gjithë botën se sa vuan populli 
juaj dhe sa po bëni për t’i ndihmuar ata, për të ndihmuar vendin tuaj të jetë i lirë.
Ne e dimë që gratë tuaja janë dyfish të shtypura, ne e dimë që fëmijët tuaj po vuajnë, disa 
prej tyre kanë humbur njërin nga prindërit ose dy. Disa prej tyre nuk kanë ushqim dhe nuk 
kanë mundësi të studiojnë dhe mbijetojnë duke punuar në rrugë. Vendi juaj i bukur po vuan 
për liri, po vuan për të jetuar mirë, keni nevojë për dikë që mendon dhe punon për ju dhe 
mirëqenien tuaj dhe askush tjetër përveç zonjës Rajavi nuk mund ta bëjë më mirë. Duhet ta 
dini që jemi me ju. Mbështesim Moxhahedin dhe qëllimet e tyre për të vendosur lirinë dhe 
demokracinë në Iran dhe jemi të sigurt se liria dhe demokracia do të kthehen së shpejti në 
vendin tuaj. Do të jemi kaq të lumtur për fitoren tuaj të merituar dhe fitorja juaj do të ishte 
fitorja jonë. 

‘Liria dhe demokracia do të kthehen së shpejti në vendin tuaj’
Orjola Pampuri ,
Anëtare e Parlamentit Shqiptar
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E nderuar zonja Rajavi, Të dashur miq,
Është një nder dhe një kënaqësi e madhe 
të jem përsëri me ju në kuadër të kësaj 
konference për një situatë specifike në 
historinë e Iranit. Kam pasur rastin të 
takohem më parë me zonjën Rajavi. Dhe kam 
ndarë me të shqetësimet e saj të thella për të 
ardhmen e Iranit.
Ne si shqiptarë e dimë veçanërisht mirë se 
çfarë do të thotë të jetosh në diktaturë. Duke 
menduar për këtë, më erdhi në mendje një 
thënie shumë e rëndësishme dhe e ndritur e 
Rumiut. Një poet i juaji, i cili është globalisht 
një pikë referimi si mendimtar. Rumi thotë 
se “atje ku është shkatërruar ka shpresë për 
thesar”.
Mendoj që zonja Rajavi përfaqëson këtë 
shpresë për thesarin. Jo vetëm për lirinë e 
Iranit si vend, por shumë më tepër për lirinë 
morale të secilit individ iranian. Me të vërtetë 
e besoj këtë, sepse ne e dimë që historia ka 
vërtetuar se atje ku janë gjetur udhëheqësit 
e duhur, pavarësisht vështirësive dhe 
rrethanave, janë gjetur në ato vende rrugët 
dhe strategjia dhe perspektiva e progresit.
Shqipëria, në linjë me Shtetet e Bashkuara 
dhe Bashkimin Evropian, nuk do të 
ndalojë veprimin e saj kundër qëndrimit të 
rrezikshëm të Iranit, i cili gjithnjë e më shumë 
destabilizoi Lindjen e Mesme përmes sulmeve 
terroriste në Shqipëri, pas një përpjekje për 

të bombarduar objektet e organizatës së 
moxhahedinëve të Iranit. Si pasojë, Shqipëria 
dëboi ambasadorin e Iranit dhe atasheun e 
saj të inteligjencës në dhjetor 2018.
Po ashtu mirëpres vendimin e gjyqësorit 
belg për të filluar gjyqin e diplomatit të 
lartë të regjimit iranian, Asadullah Assadi, 
me seli në ambasadën e Vjenës, kundër 
mbledhjes vjetore të NCRI në Francë. 
Ne fuqimisht besojmë se shoqëritë 
demokratike nuk duhet të heshtin me 
asnjë pretekst përballë regjimit iranian 
i cili po shtyp shtetasit e tij dhe përdor  
terrorizmin kundër disidentëve dhe 
anëtarëve të opozitës jashtë vendit.
Gjithashtu shpreh tronditjen time për  
vrasjen e 1500 njerëzve gjatë protestave të 
nëntorit 2019 dhe arrestimet e shumta të 
disidentëve. Në luftën për liri dhe demokraci 
populli iranian ka refuzuar monarkinë dhe 
teokracinë. Ata kanë shprehur dëshirën e tyre 
për një Republikë të lirë dhe demokratike.
Ne e kemi mirëpritur organizatën e 
Moxhahedinëve në vendin tonë. Mendoj se 
kemi arritur të përfaqësojmë shtëpinë e tyre 
të dytë këtu.

Do të vijë së shpejti dita që plani me 10 pika të jetë në fuqi
‘Zonja Rajavi përfaqëson shpresën për thesarin’

Grida Duma,
Zëdhënëse e Partisë Demokratike në 
Parlament

Te nderuar te ftuar. Më lejoni të shpreh 
përsëri urimet e mia në lidhje me zonjën 
Rajavi dhe lidershipin e saj të madh dhe planin 
e saj konkret me 10 pika për të ardhmen e 
Iranit që kërkon zgjedhje universale, zgjedhje 
të lira, barazi për gratë dhe fetë, një ndarje 
të qartë të fesë dhe shtetit, një politikë të 
jashtme të bazuar në bashkëjetesë paqësore 
dhe një Iran jo-bërthamor.
Nuk kam dyshim se së shpejti do të vijë dita 
kur zonja Rajavi do të jetë në gjendje të 
zbatojë planin e saj me 10 pika për një Iran të 
lirë. Faleminderit.

Të gjithë duhet të mbështesim rezistencën iraniane
Fatbardha Kadiu, Anëtare e Parlamentit Shqiptar

Mirëmbrëma të gjithëve
Jam e nderuar të marr pjesë në konferencën e 
sotme dhe jam e lumtur të shpreh mendimet e 
mia lidhur me një situatë kaq komplekse, e cila 
shumë shpejt do të ketë zgjidhjen më të mirë.
Përshëndetje për të gjithë iranianët në Iran 
dhe jashtë që dëgjojnë zërin tim sonte. Jam 
shumë r lumtur që situata e koronavirusit 
nuk e parandaloi këtë ngjarje, veçanërisht në 
kohën kur rezistenca iraniane është më afër 
se kurrë fitores së saj përfundimtare. Irani 
është një komb i madh me civilizim të madh, 
por fatkeqësisht është marrë peng nga regjimi 
diktatorial.
Mendoj se regjimi i cili kreu shumë krime në 

vitin 1988 ende nuk është vënë para drejtësisë 
për ato krime dhe në një farë mënyre po kryen 
një lloj të ri masakre kundër qytetarëve të tij. 
Mendoj se shoqëritë demokratike me asnjë lloj 
preteksti nuk duhet të heshtin kurrë para këtij 
lloj regjimi. 
Ne të gjithë së bashku duhet të mbështesim 
rezistencën iraniane dhe qytetarët iranianë në 
mënyrë që ata të arrijnë të krijojnë një qeveri 
të re për të bërë ndryshime për të vendosur 
demokracinë në vendin e tyre.
Jemi me njerëzit e Ashraf 3, me njerëzit e MEK-
ut dhe le të shpresojmë të gjithë së bashku se 
shumë shpejt Irani do të jetë i lirë dhe i gjithë 
populli iranian do të jetë i lirë. Faleminderit. 



IRAN LIBERATION - www.ncr-iran.org - JULY 202018

Samiti Global i Iranit tëi Lirë 2020

Si mbrojtëse e të drejtave 
të grave në Shqipëri dhe 
aktiviste për të drejtat 
e njeriut dhe paqen në 
botë, kohët e fundit kam 
mësuar për një incident të 
tmerrshëm që ka ndodhur 
në Iran. Është vrasja e 
katërmbëdhjetë vjeçares 
Romina Ashrafi e cila u vra 
brutalisht me drapër nga 
babai i saj.
Romina shkoi në gjykatë, 
në të ashtuquajturin gjyq, 
i cili e dorëzoi vajzën te 
babai i saj kriminel i cili e 

hodhi atë në një thertore, ku e vrau atë brutalisht. Vajza u ishte lutur 
gjykatësve me lot në sy duke u thënë se nëse e dërgonin në shtëpi, 
babai i saj do ta vriste. Sipas sistemit të drejtësisë së regjimit iranian, 
nuk është krim të vrasësh një vajzë, por është krim të kundërshtosh 
regjimin e mullahëve. Urrejtja ndaj mbështetësve të Moxhahedinëve 
manifestohet në akte kriminale kundër këtyre njerëzve që i 
kundërvihen regjimit.
Fatkeqësisht, në këtë situatë, komisioneri i lartë i Kombeve të 
Bashkuara nuk ka reaguar dhe nuk e ka quajtur këtë akt të tmerrshëm 
një krim, në vend të kësaj thotë se sanksionet kundër Iranit janë një 
krim. Ne nuk duhet të heshtim.
Unë kam mbështetur Rezistencën iraniane për vite me rradhë. Kam 
mësuar rreth tyre dhe kam marrë pjesë në takimet dhe ngjarjet e tyre, 
si dhe në takimin e madh që ata mbajnë në qershor të çdo viti. Dhe 
jam shumë optimiste se programi i zonjës Rajavi, dhjetë pikat e saj për 
barazinë, janë pika të forta për lirinë në Iran. Kjo është arsyeja pse unë 
besoj se të gjithë ne duhet të mbështesim Rezistencën Iraniane.

‘Nuk duhet të heshtim’
Sevim Arbana, 
Kryetare e Shoqërisë për Mbrojtjen 
e Grave Shqiptare

Unë jam Drita Avdyli, 
Kryetare e Dhomës 
Kombëtare të 
ndërmjetësimit dhe kam 
qenë drejtoreshë për 
refugjatët në Ministrinë e 
Brendshme. Jam personi i 
parë që mirëpriti të gjithë 
anëtarët e opozitës që 
mbërritën në Shqipëri.
Të nderuar Shkëlqesi, të 
dashur pjesëmarrës,
E dashur zonja Rajavi,
Të gjithë e dimë që 
diplomatët iranianë janë 
dëbuar nga Shqipëria 
për përfshirjen e tyre 

në terrorizëm. Këta diplomatë u përpoqën të vënë bomba për të 
vrarë anëtarët e MEK-ut në Shqipëri. Nëse regjimi nuk mund të 
tolerojë kundërshtarët e tij mijëra kilometra larg shtëpisë, ju mund të 
imagjinoni se çfarë bëjnë me njerëzit e tyre brenda Iranit.
Dy muaj më parë, regjimi iranian arrestoi tetë studentë të universitetit 
që mbështesin MEK-un.
Tani ata duan t’i ekzekutojnë këta studentë. Kjo bëhet për të trembur 
studentët në Iran. Ne kemi përvojën në Shqipëri. Të gjitha këto mizori 
nuk do të funksionojnë dhe nuk do të heshtin njerëzit në kërkimin e 
lirisë në Iran.
E dashur zonja Rajavi,
Siç e dini, Shqipëria është një shtëpi e dytë për opozitën iraniane. Dhe 
jemi të lumtur të presim opozitën demokratike iraniane. Ne e dimë që 
kur Irani ka një udhëheqës si ju, ai do të jetë i lirë. Dhe uroj që vitin e 
ardhshëm të kemi një konferencë në një Iran të lirë.

Respekt dhe mirëkuptim 
reciprok ’në Ashraf 3’

Drita Advyli, 
Kryetare e Dhomës Kombëtare të 
Ndërmjetësimit të Shqipërisë

Fushatat e demonizimit po përpiqen të portretizojnë 
një pamje të gabuar për ju këtu në Shqipëri. Por Ashrafi 
simbolizon historinë e luftës së popullit iranian për liri. 
Shqiptarët po shohin nëpër hijet e errëta të propagandës. 
Asgjë nuk e justifikon terrorizmin. Tre operativë iranianë u 

dëbuan për shkak të përpjekjeve të tyre terroriste kundër anëtarëve të MEK-ut. Unë e çmoj 
vendimin e gjyqësorit të Belgjikës për të gjykuar diplomatin e regjimit iranian i cili u përpoq të 
binte bombë në një tubim të Rezistencës Iraniane në 2018.
“Lufta e Shqipërisë kundër veprimtarive terroriste të regjimit iranian është duke dhënë një 
shembull për vendet e tjera. Ne jemi krenarë që qëndrojmë në anën e drejtë të historisë. 

Margarita Kola,
Avokate shqiptare

‘Ashraf është një simbol i luftës së 
Popullit Iranian për liri’
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E nderuar zonja Rajavi, të dashur miq!
Është një nder të jem me ju në këtë 
konferencë të madhe. Nuk është momenti 
më i mirë për të gjithë botën për shkak të 
viktimave të koronavirusit dhe sepse ne e 
dimë se sa e vështirë është situata që po 
kalon Irani. Por nga ana tjetër, siç ndodh 
gjithnjë në botë ose në histori, tani bota i 
njeh shumë mirë mizoritë e regjimit iranian 
dhe se shoqëria iraniane është në prag të 
kryengritjeve të mëdha.
Por këtu do të doja të paraqisja diçka tjetër. 
Një libër të vogël që kam shkruar këtë 
herë duke qenë pranë motrave iraniane 
të rezistencës iraniane që jetojnë këtu në 
Ashrafin e Manzës.
Duke i njohur më mirë, duke mësuar prej 
tyre këtë histori të lavdishme të rezistencës 
për liri, barazi dhe të drejtat e njeriut, 
pata frymëzimin për të shkruar këtë libër. 
Dhe këtu është libri me titull një mijë yje, 
rezistenca e grave të Iranit.

Qëndrojmë të vendosur kundër terrorizmit dhe fondamentalizmit 
të regjimit iranian në Shqipëri dhe jashtë saj

Diana Culi,
Shkrimtare e njohur shqiptare, Ish-deputete

Është rezultat i shumë takimeve me banorët 
e Ashrafit, i shumë bisedave, i një miqësie të 
gjatë dhe duke mësuar përditë gjithnjë e më 
shumë për ju miq të dashur.
Kam takuar gra të mrekullueshme që të 
gjitha kanë vendosur ta bëjnë këtë zgjedhje 
në jetën e tyre. Që nga rinia e tyre ata 
filluan të luftojnë kundër padrejtësisë. Se 
ato kanë vendosur të vazhdojnë deri në 
fund. Të punojnë për lirinë e vendit të tyre. 
Për ta çliruar atë nga diktatura si Hegameh 
Haj-Hassan e cila ka shkruar historinë e vet 
në librin e saj ballë për ballë me bishën. Unë 
e intervistova atë. Kam takuar Susan Alavin 
që ka një jetë të ngjashme, me të njëjtën 
pamje vendimtare, të njëjtën zgjedhje. Unë 
intervistova gratë e reja si Sahar Senobary, 
të cilat lanë një jetë të qetë për t’iu bashkuar 
rezistencës. Takova Mozhgan Mahdavi, 
takova Jilën dhe të tjera dhe të gjithë ato, kur 
i pyeta se çfarë i bëri të marrin këtë vendim 
për të sakrifikuar jetën e tyre personale, u 
përgjigjën: dashuria, dashuria për vendin 
tonë. Sepse donim të ishim të lira. Ne duam 
që njerëzit tanë të jenë të lumtur. Gratë 
që kam takuar të gjitha flasin për gratë e 
tjera, ato që dhanë jetën e tyre nën regjimin 
e mullahëveve. Për shembull, Azam Ruhi 
Ahangaran, Ashraf Rajavi, Fateme Amini, 
Marzieh Ahmadi Oskui etj. Ato kurrë nuk e 
harrojnë sakrificën e tyre.
Gjithmonë kam ndjekur fjalimet dhe kam 
lexuar librat e presidentes së Rezistencës 
Iraniane, zonjës Rajavi, planin e saj me dhjetë 
pika për të ardhmen e Iranit. Mesazhet e 
saj, vizionet e saj janë për shoqëri moderne 
iraniane të barabartë dhe demokratike. 
Për thelbin e Islamit që shpreh tolerancën 
dhe demokracinë dhe jo interpretimet 
fondamentaliste dhe reaksionare. Ajo thotë 
se këto dy pika vështrimi kontradiktore të 
Islamit përqendrohen në qëndrimet ndaj 
statusit të grave.
Shumë prej thirrjeve të saj mbi këtë temë 
trajtohen në librat e saj të njohur. Kështu që 
kisha shumë për të kërkuar, për të studiuar 
për të reflektuar, për të mësuar para se të 

shkruaja këtë libër mbi gratë anëtare të 
rezistencës së Iranit. Jam e lumtur që e bëra, 
sepse pata mundësinë të qëndroja më afër 
për të kuptuar më mirë historinë e MEK-ut, 
të udhëheqësve të tyre, arsyet pse këta 
njerëz nuk pushojnë kurrë, por gjithmonë 
vazhdojnë të punojnë për ndryshimin e 
regjimit në Iran.
Si shqiptare jam e lumtur që qeveria 
shqiptare ka mbajtur një pozicion shumë 
të fortë kundër veprimtarive terroriste të 
regjimit iranian. Kryeministri Edi Rama njoftoi 
zyrtarisht se këto janë kërcënime serioze për 
paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.
Ne qëndrojmë të vendosur kundër 
terrorizmit të regjimit iranian dhe eksportit 
të fondamentalizmit në Shqipëri ose jashtë 
saj. Dhe mbështesim MEK-un dhe NCRI 
alternativën demokratike iraniane ndaj 
tiranisë së mullahëve. Do ta mbyll me disa 
fjalë të Mariam Rajavi që shkruan: gratë 
nga të gjitha etnitë, besimet fetare, apo 
aparteidi shoqëror, të të gjitha moshave 
dhe të gjitha vendeve, duhet të kenë të 
drejta të barabarta me burrat në fushën 
ekonomike shoqërore dhe politike. Ne 
duhet të luftojmë jo vetëm për atë që është 
e mundur, por për atë që duhet të jetë e 
mundur. Më pëlqejnë shumë këto fjalë. Nuk 
ka dyshim që ajo thotë se Irani do të ketë 
një të ardhme të ndritur. Dhe le ta bëjmë 
konferencën e ardhshme si kjo në Iran, por 
jo me koronavirus.

Një mijë yje, Lëvizja e 
rezistencës së grave e Iranit
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Solidaritet me Kryengritjen e Popullit Iranian,
 Mbështetje për Grupet e Rezistencës

Takimi vjeTOr i rezisTencës iraniane 
bashkOn zëraT e lirisë nga 30,000 

vendndOdhje në iran, ashraf-3 dhe mbi 100 vende


