
Viti XXXI|Nr.318|Mars 2018|Jumadal-Akhirah - Rajab 1439|Çmimi 50 den

9 771857 928890

ISSN 18579280

Dinjiteti i njeriut
nga perspektiva islame
Dinjiteti i njeriut
nga perspektiva islame

2424

AbrogimiAbrogimi (nes'hi)(nes'hi)

PërsëritjaPërsëritja

e tregimevee tregimeve

në Kuraninnë Kuranin

famëlartëfamëlartë

Relacioni nëRelacioni në

mes përvojës fetaremes përvojës fetare

dhe përvojës estetikedhe përvojës estetike

2121

4242

4646



Hëna e re 3

Koha për t’u njohur
kurorëzimin fetar nga ana

e gjyqësorit të vendit

ED I TOR IAL

Gjykatat kompetente jo që duhet, por ato duhet të obligohene që t`i marrin në
shqyrtim kontestet që lindin nga shkurorizimet fetare

Në organizim të Rijasetit të BFI-së, gjatë muajt që e lam pas, respektivisht nga 12 deri më 20 mars,
në ambientet e Muftinive të caktuara me nëpunësit fetarë u mbajt seminari me temën “Kurorëzimi dhe
shkurorëzimi sipas normave islame dhe sfidat bashkëkohore”. Në këtë seminar u shtjelluan çështje që
kanë të bëjnë me vlerën dhe rëndësinë e kontratës së martesës sipas islamit, problematikat që paraqiten
në praktikë, kushtet e domosdoshmërisë dhe vlefshmërisë së lidhjes së kontratës së kurorëzimit, obli-
gimet e ndërsjella bashkëshortore, shkurorëzimi, si akt i lejuar por i urryer sipas islamit, llojet e shku-
rorëzimeve dhe pasojat e saja si dhe shumë çështje dhe sfida me të cilin
Një ndër sfidat e kohës, me të cilën po ballafaqohet kjo çështje është edhe mosnjohja e kurorave fe-

tare nga ana e gjyqësorit të vendit, gjë e cila paraqet një defekt serioz në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
të palëve respektive, me rastin e shkurorizimit. Në këtë drejtim kontestet më së shumti lindin nga dhë-
nia apo mosdhënia e “Mehrit”, të cilin gjykatat kompetente e konsiderojnë si “rit fetar” dhe si të tillë
nuk e marrin përsipër që të ndajnë drejtësinë mes paleve.
Këtu, autoritet gjyqësore “harrojnë” se kontrata e kurorës është akt legjitim dhe i vlefshëm, sepse ai

lëshohet nga bashkësia fetare islame, bashkësi e cila është kategori kushtetutare, bashkësi e regjistruar
sips ligjeve ekzistuese të vendit dhe si e tillë ajo është institucion legal, legjitim dhe kompetent për ta
organizuar jetën fetare islame në vend.
Në anë tjetër, po ta shikojmë përmbajtjen e kurorës, ajo paraqet marrëveshje apo kontratë në mes dy

palëve, burrit dhe gruas, të cilët pajtohen për një jetë të përbashkët familjare, gjë të cilën e dëshmojnë
dëshmitarët, emrat e të cilëve, po ashtu, janë të evidentuar në këtë akt, siç është i evidentuar edhe
“Mehri”. Me nënshkrimin e këtij akti, palët e përfshira në të marrin përsipër obligimet e veta. Në rast
të shkurorizimit, shpesh lindin edhe mosmarrëveshje, sidomos rreth dhënies së “Mehrit”, gjë e cila i de-
tyron palët që të kërkojnë ndihmën e gjykatës kompetente.
Madje, për ta pranuar kurorën fetare, gjykatat kanë edhe mbështetje në Ligjin për detyrime obliga-

tive, ku neni 3 i këtij Ligji thotë se pjesëmarrësit në një çështje, me vullnetin e tyre të lirë, raportet obli-
gative i rregullojnë në bazë të Kushtetutës, ligjeve dhe zakoneve të mira. Pra, për gjykatat kurora fetare
nuk na qenka zakon apo traditë e mirë! Në këtë drejtim ka edhe zëra që arsyetohen me atë se feja është
e ndarë nga shteti andaj edhe kurorat fetare nuk duhet të merren në konsideratë.
Kjo teori, aspak nuk mban ngase ajo i detyron bashkësitë fetare, për zgjidhjen e kontesteve nga shku-

rorizimet si dhe zgjidhjen e shumë kontesteve, të formojnë gjykatat e veta, krahas gjykatave shtetërore.
Andaj, gjykatat kompetente jo që duhet, por ato duhet të obligohene që t`i marrin në shqyrtim konte-
stet që lindin nga shkurorizimet fetare.

Q. Osmani

Shkup, 13 mars - Sot, pas varrimit të rahmetli Prof. Dr. Remzi
Izairit, në familjen e tij për ngushëllime ka qëndruar Reisul
Ulema i BFI-së H. Sulejman ef. Rexhepi, i shoqëruar nga Myf-
tiu i Gostivarit, nga Myftiu i Kërçovës dhe nga bashkëpunëtorë
të tjerë.
Me këtë rast, Reisul Ulema ka çmuar lart figurën e Doktor

Remzi Izairit si personaliteti i famshëm në sferën e mjekësisë,
si njeri i urtë, modest, patriot i madh, humanist i vërtetë, soli-
dar në çdo kohë. Efendi Rexhepi ka nënvizuar faktin se si, i li-
dhur fort për profesionin, doktori i ndjerë ka qenë shumë i
lidhur edhe me popullin. Në këtë drejtim, gjithnjë ka qenë në
krye të detyrave madhore kombëtare, ishte menaxhues i vërtetë
i aktiviteteve të veta mjekësore. Shkurt thënë, doktor Izairi ishte
i devotshëm në shërbim të Zotit, kombit dhe vatanit, ka nënvi-

zuar Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili, gjithashtu
ka lutur Zotin Mëshirëplotë që rahmetliun ta shpërblejë me
Xhenet.

Drejtori i Agjencisë për Migracion, z. Nikolla Shallvarinov
i shoqëruar nga zëvendësi i tij, z. Osman Shukriu, ka vizituar
BFI-në ku u prit nga Drejtori i Sektorit për Diasporë, Dr. Sel-
ver Xhemaili, me ç’rast kanë diskutuar mbi modalitetet e ba-
shkëpunimit të ndërsjellë.
Dr. Xhemaili mysafirin e vet e njohtoi me mënyrën e orga-

nizimit të diasporës sonë si dhe me shtrirjen e saj nëpër shumë
qendra në Perëndim. Po ashtu, ka informuar edhe mbi aktivite-
tet dhe kordinimin me Qendrën, respektivisht me BFI-në, të
cilat shtrihen në sfera të ndryshme, që nga ato fetare e deri në
aktivitete kulturore, sportive etj.
Nga ana e vet, Drejtori i Agjencisë për Migracion, z. Shal-

lvarinov, e njohtoi dr. Xhemailin për aktivitetet e Drejtorisë që
i ka paraparë për vitin 2018 si dhe kërkoi bashkëpunim dhe
ndihmë për të pasur qasje edhe kjoAgjenci nëpër qendrat e dia-
sporës sonë.

Po ashtu, të dy palët u dakorduan për kordinimin e aktivite-
teve të përbashkëta si në diasporë ashtu edhe brenda vendit, të
cilat aktivitete do të kishin një zhvillim sa më të qëndrueshëm
në të mire të qytetarëve tanë që jetojnë dhe veprojnë nëpër qen-
dra të ndryshme të Perëndimit.

Në vazhdën e vizitave nëpër bashkësi fetare si dhe në gru-
pet religjioze, sot në Bashkësinë Fetare Islame qëndroi z. Dari-
jan Sotirovski, Drejtor i Komisionit për marëdhënie me
bashkësitë fetare dhe grupet religjioze, i cili u prit nga Reisul
Ulema H. Sulejman ef.Rexhepi.
Me këtërast u diskutua për praktikat jo aq të mira të derita-

nishme të bashkëpunimit në mes të këtij Komisioni dhe BFI-së,
si dhe u diskutua për modalitete të reja bashkëpunimi me qël-
lim të afirmimit të vlerave fetare të të gjitha feve qiellorte dhe
të grupeve religjioze që funksionojnë në Maqedoni.
Drejtori i sapozgjedhur, z. Sotirovski ka kërkuar që të ngri-

ten ura komunikimi në mes të këtyre institucioneve dhe ba-
shkëpunimi profesional të jetë në nivel që u ka hije faktorëve
me relevancë që janë shtylla të mirëqenies dhe bashkëjetesës
në shoqërinë tonë, siç janë institucionet fetare dhe grupet relig-
jioze. Të dy palët janë pajtuar për një intensifikim të bashkë-
punimit të ndërsjellë si dhe për iniciativa dhe bashkëpunim në

mes të bashkësive fetare me qëllim të nënvizimit sa më të qartë
të peshës dhe rolit shpirtëror e human që e kanë institucionet
fetarenë RM.Në fund, H. Sulejman ef.Rexhepi, Drejtorit të Ko-
misionit për marëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet relig-
jioze, z. Sotirovskit, ia dhuroi logon e Bashkësisë Fetare Islame
në RM.

Reisul Ulema i BFI-së ngushëlloi familjen e Dr. Remzi Izairit

Drejtori i Agjencisë për Migracion vizitoi BFI-në

Drejtori i KMBFGR-it vizitoi BFI-në
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LLeekkttoorr::  
NNaazziiff  ZZeejjnnuullllaahhuu

RReeddaakkttoorr  tteekknniikk::
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TTeelleeffoonnaatt  ee  RReeddaakkssiissëë::  
0022  33111177  441100;;  0022  33111177  441122

wwwwww..bbffii..mmkk  ||  ee--mmaaiill::
hheennaaeerreebbffii@@ggmmaaiill..ccoomm;;  
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nnuukk  kktthheehheenn

Përmbajtja

RIJASETI

Bashkësia Fetare Islame e R.M

ER-RAHATU

Ndërmarrje për ofrimin

e shërbimeve të varrimit

Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë, duke qenë e vetëdijshme për problemet dhe

pengesat në të cilat has popullata myslimane gjatë procedurave të varrimit, e pa të udhës të themelojë

ndërmarrjen e vet ER-RAHATU për ofrimin e shërbimeve të varrimit.

Ndërmarrja "ER-RAHATU" është e regjistruar në Regjistrin Qendror të RM-së më datë

22.02.2011 dhe me numër licence 0042/2013 lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjes në RM.

Kjo ndërmarrje ofron shërbime të varrimit në bazë të dispozitave islame, si dhe dispozitave ligjore,

për të gjithë myslimanët që jetojnë brenda territorit të Maqedonisë si dhe atyre nga diaspora.

Tel: ++ 389 2 3117 410; ++ 389 2 3117 412

Mob:  ++ 389 75 374 402; ++ 389 75 374 411

Adresa: Bashkësia Fetare Islame në RM,

rr. Çairska, nr.52, Shkup.

i-meil: er.rahatu.bfi@gmail.com
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Aktivitete

20 vite më parë, mbarë bota u mahnit
nga një gatishmëri e pashoq e një familje
të tërë për t’u flijuar dhe për ta përshpej-
tuar sendërtimin e idealit më të shenjtë –
liri në shtetin e lirë të Kosovës!
Adem Jashari, Hamzë Jashari, Fa-

milja Jashari, për popullin shqiptar janë
dhuratë nga mirësitë e pakufishme të
Zotit Mëshirëplotë! Me këtë Familje të
martirëzuar dëshmohet se populli shqip-
tar gëzon bekimin e Zotit Fuqiplotë. Ata
u flijuan duke u bërë kurban në themelet
e Shtetit të lirë të Kosovës. 
Sot, i kujtojmë këta martirë të lirisë.

Gjaku i tyre është amanet i përjetshëm
për popullin shqiptar. Vetëm duke e
zhvilluar shtetbërjen e Kosovës, ne, anë-
tarë të Familjes Jasharaj, si popull shqip-
tar, mund ta shpiejmë në vend amanetin e
Komandantit legjendar, Adem Jashari.
Vetëm kësisoj kjo Familje do të ndjehej
krenar për Kurbanët e Lirisë ndërsa Zoti
Fuqiplotë do të jetë i kënaqur me anga-

zhimet tona kombëtare në ngritjen dhe
përforëcimin e shtetit ku çdo ditë e më
shumë rritet dashuria për kombin, për at-
dheun, për kulturën, arsimimin, fenë…
Zoti e bekoftë Familjen Jashari, Kom-

bin Shqiptar, Shqipërinë, Kosovën dhe të
gjitha viset etnike. Qoftë për jetë i gjallë
kujtimi për këta “Arkitektë të Lirisë”, për
martirët e kësaj Familje dhe për të gjithë
të rënët për çlirimin e Kosovës  

Martirët e Familjes Jashari bekim 
i Zotit për popullin shqiptar

7 Marsi, Dita e Mësuesit, shënohet
si një ngjarje me rëndësi kulturore në
gjitha trojet tona shqipetare. Sot është
dita kur secili duhet ta kujtojë mësue-
sin e vet. Është ditë kur duhet shqip-
tojmë me shpirt një falënderim për ata
mësues që na e mësuan gjuhën tonë të

pastër shqipe, na mësuan si duhet ta
duam kulturën tonë, popullin tonë, at-
dheun tonë. 
Secili nga ne duhet të ndjehet kre-

nar për mësuesin e vet, sepse, me mun-
din dhe përpjekjen e tyre ata u
shndërruan në urë që të na mbajnë të li-

dhur përgjithmonë ne, gjeneratat e reja,
me të kaluarën tonë të bujshme. 
Është mirë që, në këtë Ditë,  për

mësuesit aktivë të shprehim respekt e
mirënjohje të thellë, kurse për mësue-
sit që tashmë kanë ndërruar jetë, të kën-
dojmë me shpirt një Fatiha. 

Nuk ka gjë më humane se sa të
krijosh kushte për t’u shprehur lir-
shëm në gjuhën amtare gjithandej
shtetit tënd! Në këtë kontekst ishte
edhe angazhimi i përfaqësuesve tanë
dje në Parlamentin e Maqedonisë. 
Miratimi i ligjit që rregullon edhe

përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe
vertikalisht dhe horizontalisht në të
gjitha institucionet dhe në çdo cep të
vendit, veç të tjerash, dje nxori në si-
përfaqe edhe shpirtzinjtë që ushqejnë
urrejtje patologjike kundër gjuhës

sonë të bukur shqipe. Megjithatë,
kemi obligim moral që ta përgëzojmë
Kryetarine  Kuvendit, z. Talat Xhafe-
rin, i cili, si një drejtues shumë serioz,
si një komandues i regjur e strateg sy-
patrembur, dje, në mënyrë shumë të
disiplinuar, e kreu amanetin ndaj gju-
hës amtare si një vlerë e pakontestue-
shme e etnisë sonë.
Urime vëllezër!, gjithkund dhe

ndjehuni krenarë që Zoti ju ka bekuar
me këtë gjuhë ndër më të vjetrat të
njerëzimit. 

Urime shqiptarë, 
flisni shqip kudo

Urimi i Reisul Ulemasë për 7 Marsin,
Ditën e Mësuesit shqiptar
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e familjes së shëndoshë islame, mbi të
cilën mbështeten edhe të drejta elemen-
tare familjare, sidomos duke marrur pa-
rasysh kohën në të cilën po jetojmë ku
degjenerimi i institucionit familje po
merr përmasa të gjëra. 
Gjithashtu, si nëntema u trajtuan edhe

vlera dhe rëndësia e lidhjes së kontratës
së martesës sipas islamit dhe problemati-
kat që paraqiten në teren,  kushtet e do-
mosdoshmërisë dhe vlefshmërisë së
lidhjes së kontratës së kurorëzimit,
(forma praktike), obligimet e bashkë-
shortëve mes veti dhe përgjegjësia e tyre
në formimin e familjes së shëndoshë,
shkurorëzimi si akt i lejuar por i urryer

sipas islamit, llojet e shkurorëzimeve dhe
pasojat e saj, çështjet që kanë të bëjnë me
pasojat e shkurorëzimit, si Ideti, edukimi
i fëmijëve, ndarja e pasurisë, vendbani-
mit etj. 
Sipas Prof. Jusuf Zimerit, qëllimi i

këtij Seminari, ishte që t’i mobilizojëi të
gjitha forcat teologjike në radhët e BFI-së
për ta implementuar sa më mirë dhe në
mënyrë sa më efikase aspektin juridik
islam në institucionet përkatëse shtetë-
rore. Gjithashtu, përmes këtij Seminari
synohet të arrihet edhe unifikimi mendi-
meve sa më shumë që të jetë e mundur
rreth këtyre çështjeve, me qëllim të ruajt-
jes së unitetit të myslimanëve mbi çë-

shtjet që janë shumë jetike për vetë ata si
dhe për jetën islame në vend. Në pamun-
dësi fizike që të tubohen të gjithë nëpu-
nësit fetarë të BFI-së në RM në një vend
për realizimin e këtij projekti, seminari u
mbajt në të gjitha myftinitë e vendit. Një
prej qëllimeve teknike kryesore ishte
edhe dakordimi për përdorimin e një çer-
tifikate unike për kurorëzim sipas nor-
mave islame. 
“Edhe pse jemi të vetëijshëm që për

momentin çertifikatat e kurorëzimit që lë-
shohen nga BFI-j, respektivisht, nga
Muftinitë e BFI-së nuk kanë fuqi juri-
dike, kurse nëpër shumë shtete të perën-
dimit pranohen si dokument valid,

Sektori Fetaro-Arsimor pran Rijase-
tit të BFI në RM këto ditë ka orga-
nizuar një seminar në nivel

republikan në të cilën morën pjesë një
numër bukur i madh i teologëve të vendit.
Në këtë seminar u trajtua tema “Kurorë-

zimi dhe shkurorëzimi sipas normave
islame dhe sfidat bashkëkohore”. 
Duke marrur parasysh nevojat e my-

slimanëve në Republikën e Maqedonisë,
Sektori Fetaro-Arsimor konstatoi se ishte
i domosdoshëm organizimi i një seminari

me nëpunësit fetar, i cili do t’i trajtonte
disa çështje të rëndësishme për familjen
dhe shoqërinë islame në përgjithësi. Se-
minari u realizua nëpër Muftinitë e BFI-
së dhe temë boshte pati Kontratën e
kurorëzimit si akt i shenjtë mbi ndërtimin

Çertifikata e kurorëzimit sipas
normave islame duhet të pranohet

edhe nga organet gjegjëse shtetërore

SEMINAR I SEKTORIT FETARO-ARSIMOR PRANË BFI NË RM: “KURORËZIMI DHE
SHKURORËZIMI SIPAS NORMAVE ISLAME DHE SFIDAT BASHKËKOHORE”

Prof. Jusufu efendi Zimeri: “Ky Seminar do të mbetet i shënuar si një nismë imediate për t’i sensibilizuar
subjektet tona por edhe institucionet shtetërore që, dokumentet tona, sidomos çertifikata për kurorëzim

apo shkurorëzim, të jenë valide dhe me fuqi juridike. Në Perëndim këto çertifikata pranohen, ndonëse jepen
nga shoqata e asociacione që nuk e kanë peshën dhe rolin e Institucionit tone”
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megjithatë, për hirë të prezantimit sa më
të dinjitetshëm të BFI-së si në vend ashtu
edhe jashtë, nga ky Seminar dolëm me
qëndrimin që organet e Institucionit tonë
të përdorin çertifikatë unike të kurorëzi-

mit, dhe shkurorëzimit, të cilat do të bo-
tohen nga Rijaseti i BFI Shkup. Veç kësaj
çertifikatat e kurorëzimit duhet të jenë të
nënshkruara nga nëpunësi fetar që ka
kryer aktin e kurorëzimit, dhe e njëjta të

regjistrohet në librin bazë të kurorëzimit
në Muftini, pasi të nënshkruhet nga Muf-
tiu. Secila Muftini do të pajiset me Librin
bazë, enkas për kurorëzim dhe shkurorë-
zim të palëve ku do të regjistrohet numri
i protokollit, data dhe të dhënat tjera të
detyrueshme”, ka nënvizuar drejtori i
Sektorit Fetaro-Arsimor, Prof. Jusuf
efendi Zimeri.
Në këtë seminar, ishin të angazhuar

numër i konsiderueshëm i ligjëruesve të
ndryshëm nga Institucionet e BFI-së si:
Jusuf ef. Zimeri – drejtori i sektorit fe-
taro-arsimor pranë Rijasetit të BFI-së dhe
bartës i programit, Dr. Taxhedin ef. Bi-
slimi – Ligjërues në Fakultetin e Shken-
cave Islame –Shkup, Dr. Shaban ef.
Sulejmani – Ligjërues në Fakultetin e
Shkencave Islame –Shkup,  Idriz ef Idrizi
– Referent fetaro-arsimor pran Muftinisë
së Tetovës, Afrim ef. Alija- ligjërues në
Medresenë Isa Beu –Shkup, paralelja e
vajzave në Gostivar, Ibrahim ef. Aliu,
Imam në Tetovë, Llukman ef. Neziri,
imam në Shkup, Nasir ef. Rexhepi, Mufti
i Shtipit etj.

Gjatë seminarit gjashtëditorë me në-
punësit fetar (imamët, vaizët, mualimat)
në Republikën e Maqedonisë u shtjelluan
një sërë temash dhe problematikash si
nga ligjëruesit ashtu edhe nga imamët me
të cilat ballafaqohen nëpunësit fetarë në
teren. Për realizimin praktik të seminarit,
përveç organizatorit, ligjëruesve dhe
Muftive bashkë me operativat e mufti-
nive dhe imamëve, ndihmesë dhe për-
krahje të fuqishme i kishte dhënë edhe
vetë prezenca e Reisul Ulemasë H. Su-
lejman ef. Rexhepi, i cili krahas agjendës

së tij të ngjeshur, gjeti mundësi që bashkë
me ne të prezantojë dhe ti drejtohet ima-
mëve të dy Muftinive, asaj të Gostivarit
dhe të Tetovës. Ky seminar ishte organi-
zuar në atë mënyrë që t’i jepet mundësia
e pranimit të të gjithë imamëve nëpër të
gjitha muftinitë e BFI-së dhe, prezenca e
tyre ishte e konsiderueshme. Gjatë reali-
zimit të seminareve, u trajtuan shumë çë-
shtje, e nga më të rëndësishme që u
prekën dhe u diskutuan janë:, çështja e
fejesës dhe problematika e kurorëzimit
menjëherë pas fejesë, si akt i imponuar te

nëpunësit fetar, problematika e rikthimit
të hedhjeve pas prishjes së fejesës, kon-
trata e martesës dhe kushtet për lidhjen e
një kontrate të shëndoshë islame, shku-
rorëzimi dhe pasojat e tij, ideti pas shku-
rorëzimit, ruajtja e fëmijëve si pasojë e
prindërve të ndarë nga shkurorëzimi,
martesa vetëm në zyrat e shtetit pa kuro-
rëzim islam si akt i a pranuar fetarisht,
martesat me letra dhe pasojat e tyre, si
dhe një sërë problematikash tjera.
Në fund të Seminarit u sollën edhe

një sërë konkluzionesh.

Pas përfundimit të ciklit të seminarit, u sollën
këto përfundime: 
- Seminari ishte mëse i domosdoshëm 
- Seminare të tilla madje edhe me tematika të
tjera të organizohen sa më shpesh, sepse
seminaret përveç se janë shkencore, janë edhe
një përkrahje morale e nëpunësve
fetarë; 
- Nevojë imanente është që imamët
në të ardhmen në vazhdimësi të
shpjegojnë para xhematëve të tyre,
çështjet dhe dispozitat që kanë të
bëjnë me familjen dhe ndërtimin e saj
në baza islame;
-  Kontrata martesore para ofiqarit
nuk mund të zëvendësojë kontratën
martesore islame si akt legjitim islam;
- Marrë parasysh faktin se kontratat e
martesës sipas Islamit që bëjnë
imamët dhe që verifikohen nëpër
Muftini, kanë legjitimitet në disa shtete
të Perëndimit, u vendos që të bëhet
unifikimi i kontratave të martesës në
nivel republikan, pra kontratat e
martesës t’i botojë Rijaseti dhe të shpërndahen
nëpër Muftini me qëllim që jashtë vendit të
përfaqësohemi sa më dinjitoz me këtë
dokument;
- Bashkësia Islame pas përfundimit të seminarit
të përgatisë një projekt dhe kërkesë që do ta

parashtrojë para organeve kompetente të RM që
të pranohet legjitimiteti juridik i kontratave të
martesës që i bëjnë Muftinitë e BFI- në RM;
- Muftitë në të gjitha Muftinitë e BFI-së, nuk
guxojnë të hedhin nënshkrimin dhe vulën në

kontratat e martesës që i bëjnë
imamët në territorin e tyre, nëse
nuk ka nënshkruar (emrin dhe
mbiemrin) e nëpunësi fetar që
është zyrtar i Muftinisë përkatëse;
- Të formohet Regjistër i veçantë në
Muftini, ku do të regjistrohen
kontratat martesore, dhe
shkurorëzimet eventuale;
- Kurorëzimet dhe shkurorëzimet të
bëhen komfor parimeve islame
brenda medhhebit hanefij, me
qëllim të ruajtjes së unitetit të
myslimanëve;
- Imamët apo nëpunësit fetar në
terren, nuk guxojnë të bëjnë lidhje
të kontratës martesore mes
palëve, nëse kanë njohuri se

femra është në pritje të Idetit nga
shkurorëzimi i parë;
- Në të gjitha Muftinitë e BFI, të formohen
komisione të veçanta nga njohës të mirë të së
drejtës familjare islame, të cilët kanë për obligim
të shtjellojnë problematika që mund të
paraqiten me rastin e shkurorëzimeve.

KONKLUZIONE

KORNIZË INSTITUCIONALE E KURORËZIMIT SIPAS NORMAVE ISLAME
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Këto ditë, në Rijasetin e Bashkësisë
Fetare Islame u mbajt trajnimi për audi-
tor intern të kompanive që kanë imple-
mentuar ose janë në fazën përfundimtare
të implementimit të Standardit Hallall.
Pas përfundimit të trajnimit u bë edhe

ndarja e çertifikatave për 21 auditor in-
tern si dhe u ndanë çertifikata për 3 kom-
pani të reja që kanë përmbushur kriteret
e Standardit Hallall. Në emër të Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepit, të pra-
nishmit i përshëndeti Drejtori i Standar-
dit Hallall, Muhamer ef. Veseli, i cili tha
se standardi hallall dita ditës po merr
përmasa më të mëdha, dhe se interesimi
është gjithmonë më i lartë, si tek kompa-
nitë prodhuese ashtu edhe tek konsuma-
torët.
Në emër të Ministrisë së Ekonomisë,

të pranishmit i përshëndeti z. Naim Vre-
nezi, i cili fillimisht falënderoi Ekselen-
cën e tij Reisul Ulema Haxhi Sulejman
ef. Rexhepin, për mbështetjen e tij të per-
manente, i cili gjithmonë ka tregtuar ga-
tishmëri për bashkëpunim dhe i ka
përkrahur iniciativat e tilla, ku si tregues

më i mirë janë rezultatet e deritanishme
të këtij bashkëpunimi.
Të pranishmëve iu drejtua edhe për-

faqësuesi i Këshillit Botëror për Hallall
Standard i cili para pjesëmarrësve dhe
mediumeve lexoi letrën e Drejtorit të
GIMDESH, Dr. Husejin Kami Bujuko-
zer, i cili falënderoi Bashkësinë Fetare
Islame për këtë trajnim dinjitoz dhe mes
tjerash shtoi se: "Është një përgjegjësi e

madhe për Agjencinë e Standardit Hal-
lall, të ndajë Hallall Çetifikata ndërsa pë
këtë aktivitet do të japë përgjegjësi drejt
për drejt tek Allahu Fuqiplotë.
Për t’i kthyer dy miliardë myslimanë

në vetëdije të pastër dhe të qartë, me qël-
lim që të bëhen një shoqëri e fortë, ata
duhet ta bëjnë Hallallin pikësynim të
jetës së tyre dhe të ushqehen me pro-
dhime dhe ushqime të pastra."

Përgjatë ditëve 23-25.02.2018, Ba-
shkësia Islame „El-Hidaje“ në hapësirat e
veta shënoi Përvjetorin e xhamisë, respek-
tivisht 26 vjetorin e themelimit të saj. 
Në këtë përvjetor ishin paraparë sërë

aktivitetesh, ndër të cilët edhe aksion me
zbritje të çmimit të librave që gjenden në
Librarinë e xhamisë. “Ideja e kësaj është
që xhemati të nxitet për t’u furnizuar me
libra, por njëkohësisht të promovohet edhe
rëndësia e dijes dhe shprehisë se leximit”,
u shpreh imami i xhamisë, hfz. Mehas
Alija, gjatë fjalimit të tij në hutben e xhu-
masë. Një aktivitet të tillë xhemati e mirë-
priti shumë mirë dhe në mënyrë masovike
iu përgjigjën thirrjes që të blejnë libra. 
Në mbrëmjen e ditës së xhuma u mbajt

Tribuna fetare kushtuar “Ditës së xha-
misë”, ditë kjo, të cilën imami i xhamisë,
e quajti edhe si “dita e falënderimit”. Në
këtë mbrëmje, fillimisht, u këndua sureja e
Jasinit, që iu kushtua merhumëve të xha-
misë, ndërkohë që pati edhe ilahi, ligjërata
dhe prezantime të tjera. 
Mbrëmjen e begatuan hoxhallarë dhe

kryesi të xhamive përreth, më ç’rast pre-
zent ishte sekretari i Unionit të Bashkësive
Islame Shqiptare në Zvicër, Enes ef.
Koshi, i cili, përveç urimit të tij në emër të
Unionit, foli edhe rreth vlerës së xhamisë.

Po ashtu, fjalë rasti pati edhe Fatmir
Azemi, imam në xhaminë e Degersheimit,
ndërsa imami i xhamisë së Rorschahut,
Burim ef. Sherifiinterpretoi dy ilahi të bu-
kura, me të cilat dha një ndjesi të kën-
dshme dhe gëzimi te pjesëmarrësit. Me një
tjetër ilahi të bukur, u paraqit edhe krye-
tari i xhamisë së Rebsteinit, Fatmir Iljazi. 
Në këtë mbrëmje, pos ilahive, pati

edhe interpretime nga eposi ynë kulturor i
këngëve patriotike, të kënduar nga mje-
shtri i Brezës së Shkupit, Zylfi Kurtishi. 
Në fund, pjesëmarrësit patën mundësi

që të shijojnë edhe nga ushqimet tona, ëm-
bëlsira tradicionale të përgatitur nga vetë
xhemati i xhamisë El-Hidaje. 
Aktiviteti për të shënuar përvjetorin e

xhamisë vazhdoi edhe ditën e diel, më 25
shkurt 2018, ku u mbajt një takim me të
rinjtë e xhamisë, me ç’rast mbas faljes së
namazit të akshamit, u paraqit ligjërata e
veçantë “Xhenneti nga pikëpamja e mësi-
mit islam”, të cilën me shumëqartësi dhe
kompetencë e mbajti hoxha i nderuar nga
Kreuzlingeni, imami i xhamisë “Hëna e
re”, Mr. Rejhan ef. Neziri. Vlen të për-
mendet që ligjërata u zhvillua në gjuhën
gjermane, pasi në mesin e pjesëmarrësve
pati edhe zviceranë. 
Në fund, kryetari i xhamisë, Ejup

Emini, falënderoi pjesëmarrësit, aktivistët,
si dhe mysafirët për ndihmën dhe prezen-
cën e tyre në shënimin e përvjetorit të xha-
misë, gjegjësisht 26 vjetorit të saj. 

Agjencia për Hallall Standard
trajnon kuadro të reja

Xhamia El-Hidaje shënoi 
26 vjetorin e themelimit të saj
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Këtyre ditëve në mediat elektro-
nike po qarkullon një video-inci-
zim i Xhamisë së Çarshisë në

Prilep. E djegur nga dora zullumqare në
vitin 2001, e lënë në mëshirë të dhëmbit
të kohës dhe të njerëzve të pandërgjegj-
shëm, ky monument fetar e kulturor që
daton nga shekulli XV po bëhet harap, po

shndërrohet në deponi mbeturinash dhe
në tualet publik. Turp dhe gjynah, që bie
mbi njerëzit e pandërgjegjshëm, por edhe
më turp për institucionet përgjegjëse të
shtetit,  të cilat po lejojnë një vandalizëm
të këtillë.
Më shumë se pesëmbëdhjetë vjet po

përpiqem bashkë me kolegë, personalisht

dhe në emër të Bashkësisë Islame, të ani-
mojmë institucionet e vendit dhe ato
ndërkombëtare që bukuria e rrallë e Çar-
shi-Xhamisë të rikthehet bashkë me fun-
ksionin e saj primar. Nuk ka derë në të
cilën nuk kemi trokitur, nuk ka funksio-

nar politik, parti apo qeveri nga e cila nuk
kemi kërkuar të na ndihmojnë të ringjal-
lim këtë shtëpi të Zotit.Përherë kemi
hasur në vesh të shurdhër ose në prem-
time boshe.Më shumë se kaq, nuk e di
çfarë mund të bëjmë.  Megjithatë,unë dhe
Bashkësia Islame nuk heqim dorë derisa
kjo xhami e veçantë të shkëlqejë sërish
dhe derisa nga minarja e saj sërish të mos
dëgjohet thirrja për namaz.
Do ta bëjmë këtë përpjekje,  sepse

xhamitë paraqesin pjesën përbërëse të ek-
zistencës së çdo praktikuesi  të fesë
islame. Ato janë vendtubimi i xhematit
dhe orientues i mbindërtimit shpirtëror e
fetar, edukativ, arsimor e kulturor  të tij.
Ndërtimi ose rindërtimi i një xhamie dë-
shmon besimin e njeriut në mëshirën e
Allahut.Xhamitë janë vullneti i Zotit dhe
për këtë shkak, aty ku Zoti ka vënë pikë,
ne nuk do vëmë presje.Tekefundit, për-
kujdesja për shtëpitë e Allahut është një
nga obligimet e Bashkësisë Islame dhe
pjesë e misionit të çdo teologu islam.
Dhe, jam i vetëdijshëm se pengesat

për rivitalizimin e Çarshi-Xhamisë bu-
rojnë nga forca retrograde të instaluara në
shoqërinë tonë, nga njerëz të mjerë, të
cilët nuk dinë se si të ballafaqohen me një
bukuri  të llojit të kësaj xhamie. Këto
pengesa vijnë nga njerëz të cilët e bjerrin
kohën e tyre dhe i harxhojnë ditët e kësaj
jete duke mos e gjetur kuptimin në ditën
e sotme a të nesërme,  por duke jetuar në
ditën e djeshme. Të jetosh me dilemat
dhe paqartësitë e të kaluarës, të plotësosh
veten me urrejtje dhe të kanalizosh gabi-
misht atë urrejtje, do të thotë një jetë e
kotë. Është vërtet mjerim i skajshëm dhe
errësim i mendjes kur përpara syve ke një
bukuri të rrallë dhe atë e shndërron  në
deponi dhe tualet publik.Budallenjtë janë
hajna të sojit më të keq; ata të vjedhin
edhe kohën, edhe disponimin.
Sidoqoftë, mbetet fakti se bukuritë që

i hasim në Tokë, pra edhe ndërtimet e llo-
jit të Çarshi- Xhamisë, janë një shenjë e
dukshme e dashurisë që Zoti ka për nje-
riun. Çdo bukuri që  Zoti e ka krijuar i

është dhuruar njeriut, dhe çdo gjë të
bukur që ka krijuar njeriu, për Zotin e ka
bërë.
Fatkeqësisht, urrejtja, smira dhe më-

kati, në Prilep po e dëmtojnë dimensio-

nin e bukurisë që njeriu ia ka kushtuar
Zotit të vet, po ia mohojnë njerëzve
ndjenjën e gëzimit dhe mundësinë për ta
shijuar bukurinë. Në Prilep, duke e dje-
gur xhaminë që është ndoshta e para që
është ndërtuar në Evropë dhe duke u
sjellë në mënyrën më primitive ndaj rrë-
nojave të saj, nuk është djegur thjesht një
objekt- është djegur raporti mes njerëzve.
Aq më keq, është djegur raporti i nje-
rëzve me Zotin. Jo i të gjithëve, shpresoj.

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË

Vrasja e një bukurie

“E, kush mund të jetë më mizor se ai që në xhamitë e Allahut pengon të përmendet emri i Tij e të bëhet
ibadet dhe përpiqet për shkatërrimin e tyre.Atyre ndryshe nuk ju takon të hyjnë vetë në ato, por vetëm
duke qenë respektues të tyre e jo rrënues.Ata në këtë jetë kanë nënçmimin e në botën tjetër dënim të
madh.” (El Bekare:114)

Xhamitë paraqesin
pjesën përbërëse të
ekzistencës të çdo
praktikuesi  të fesë
islame. Ato janë
vendtubimi i xhematit
dhe orientues i
mbindërtimit
shpirtëror e fetar,
edukativ, arsimor e
kulturor.

Çdo bukuri që  Zoti e
ka krijuar i është
dhuruar njeriut, dhe
çdo gjë të bukur që ka
krijuar njeriu, për
Zotin e ka bërë.

Në Prilep, duke e
djegur xhaminë që
është ndoshta e para
që është ndërtuar në
Evropë dhe duke u
sjellë në mënyrën më
primitive ndaj
rrënojave të saj, nuk
është djegur thjesht
një objekt - është
djegur raporti mes
njerëzve. Aq më keq,
është djegur raporti i
njerëzve me Zotin.
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Shkruan: Mr.Nashit Ferati

Shprehja paqe është një ndër çë-
shtjet më të diskutuara sot
anekënd botës. Njerëzimi në

shekullin e njëzetë përjetoi dy luftëra bo-
tërore,  që morën jetën e diku rreth 60 mi-
lionë njerëzve. Trojet tona në fund të këtij
shekulli patën reprizën e një lufte të tmer-
rshme, kalvarin e Bosnjës dhe Kosovës.
11 Shtatori 2001 dhe agresivizmi ameri-
kan me rendin e ri botëror, marrëdhëniet
izraelite-palestineze sërish e sollën në ag-
jendë paqen globale. Sipas Fjalorit të gju-
hës shqipe, fjala paqe nënkupton: (1)
“marrëdhënie të mira ndërmjet njerëzve,
pa grindje e pa armiqësi: gjendja pa shqe-
tësime e turbullira e një njeriu ose e një
mjedisi; qetësi. Paqe shpirtërore”, (2)
gjendje qetësie në një vend, pa luftë e pa
turbullira; gjendje e qetë pa luftëra, pa
ndeshje e pa grindje ndërmjet dy a më
shumë shteteve, paqen e qëndrueshme,
paqen ndërmjet popujve, (3) marrëveshje

ndërmjet dy a më shumë shteteve ose pa-
lëve ndërluftuese për të pushuar luftën.
Fjala “ paqe “ (selam) dhe fjala “Islam “
janë të derivuara nga e njëjta rrënjë, ndaj
duhet të konsiderohen si sinonime. Fjala
islam është trajta e katërt gramatikore e
po të njëjtës rrënjë salama: islam, aslama
dhe d.m.th të dhurohesh, t’i mbështetesh
krejtësisht Zotit me paqen në zemër.

KONCEPTI ISLAM 
PËR PAQEN DHE LUFTËN

Rrënja e fjalës “Islam“ në gjuhën
arabe është “Salama“,  që është origjina e
fjalëve paqe apo nënshtrim; nënshtrim
ndaj Zotit dhe paqe për të gjithë njerëzit.
Islami si një fe është e mëshiruar me
paqen, është ndërtuar që nga themeli e
deri te gjërat më të thjeshta vetëm me
paqe. Vetë fjala Islam do të thotë paqe,
dhe mu për këtë qëllim Allahu (xh. sh.)
në Kuranin famëlartë paqen e ka për-
mendur 133, kurse luftën 6 herë. Kur fla-

sim për konceptet e paqes në Islam,  gjëja
e parë që neve na shkon ndërmend është
burimi i paqes, prej nga buron paqja,  cili
është bazamenti i paqes në Islam.  Paqen
e miraton dhe e rregullon Kurani fisnik,
Kushtetuta hyjnore. Allahu (xh. sh.) në
Kuranin famëlartë thotë:  “Allahu e vë
me atë (me Kuranin) në rrugët e shpëtimit
atë që e ndjek kënaqësinë e tij dhe me
ndihmën e Tij i nxjerr ata prej errësirave
dhe i udhëzon në një rrugë që është e
drejtë.”
Allahu e ka shpallur Kuranin ashtu që,

nëse ju e pasoni atë, nëse ju i përgjigjeni,
i përfillni rregullat dhe dispozitat e tij, ju
do të keni në dispozicion, do të dëfreheni
me paqe e mirësi (rrugët e paqes). Paqja
dhe konceptet rreth saj janë ndër temat që
më se shumti diskutohen në botën ba-
shkëkohore. Gjatë gjithë historisë janë
bërë përpjekje të shumta për realizimin e
kësaj aspirate. Shumë njerëz apo qeveri,
të sfiduar nga hegjemonizmi, etja për pu-
shtet, racizmi dhe ekspansionizmi gjatë

historisë kanë kryer shumë luftëra dhe
masakra, ndërsa popujt e botës nuk dë-
shirojnë luftëra dhe gjakderdhje dhe kër-
kojnë paqe të qëndrueshme. Feja islame
paraqet se paqja e drejtë dhe e qëndrue-
shme nuk mund të realizohet pa drejtësi.
Nga këndvështrimi i kësaj feje, paqja

do të vendoset dhe forcohet kur ajo të
përpilohet në bazë të të drejtave legjitime
të popujve dhe jo në bazë të interesave të
disa vendeve të fuqishme. 
Sot kjo teori pranohet nga të gjithë

popujt e botës dhe intelektualët kanë ar-
ritur në përfundimin se paqja e drejtë
mund të arrihet vetëm me anë të vendo-
sjes së sigurisë së qëndrueshme në botën
e sotme të trazuar dhe plot konflikte.
Ideja e paqes është e gërshetuar kudo

në mësimet e Islamit me idetë mbi gji-
thësinë, jetën dhe njerëzimin. Të gjitha
sistemet, doktrinat, ligjet dhe rituali islam
janë ndërtuar mbi këtë ide themelore.Ku-
rani është Fjala e Zotit të Madhërishëm
dhe mesazhi i Tij që shpalli për banorët e
Tokës, për të vënë rendin dhe drejtësinë
midis njerëzve pa dallim, për të ruajtur
dhe rregulluar jetën e njerëzve në sipër-
faqe të tokës.
Koncepti kuranor i paqes kërkon një

qasje studimi të përgjithshëm të kësaj
teorie të gjithanshme,  sepse kjo është çë-
shtje parësore për Islamin. Nga këndvë-
shtrimi i kësaj feje, paqja do të vendoset
dhe forcohet kur ajo të përpilohet në bazë
të të drejtave legjitime të popujve dhe jo
në bazë të interesave të disa vendeve të
fuqishme. Ajo që një mysliman arrin të
kuptojë e të provojë në religjionin e tij
është, para së gjithash, lidhja e tij thelbë-
sore me ndjenjën e paqes, qetësisë dhe
prehjes shpirtërore.“Ata që besuan dhe
me të përmendur Allahun, zemrat e tyre
qetësohen; pra,  ta dini se me të përmen-
dur Allahun zemrat stabilizohen.” (Ku-
rani, er-Rrad 13:28)
Paqja dhe dashuria kuranore janë

origjinale, të zhveshura nga maska, ur-
rejtja dhe qëllimet e errëta; janë ideale, të
pazëvendësueshme, që i përfshijnë të gji-
tha sferat e jetës.   Kjo tregon se sa ele-
mentare dhe dominuese është tema për
konceptet e paqes në fenë islame. Për sa
i përket pyetjes se cilat konceptet janë që
i paraqet Kurani i shenjtë, do t’i radhisim
si në vijim:

TË QENËT PAQËSOR ME KRIJUESIN

Kjo nënkupton përshtatjen ndaj vul-
lnetit të Allahut, Krijuesit të Lartë, prani-
min e bazave që Ai vendosi për njerëzit,
si dhe përuljen e robit përpara rregullave
të Tij. Këtë e shohim nga verseti kuranor:

“Ata që besuan dhe me të përmendur Al-
lahun, zemrat e tyre qetësohen; pra,  ta
dini se me të përmendur Allahun zemrat
stabilizohen.” (Kuran, 13:28)
Me një përkufizim tjetër, mund të

themi se njeriu e arrin gradën më të lartë
të paqes vetëm kur është në gjendje të
plotë përulësie ndaj Krijuesit të Tij.
Islami e ngulit qetësinë në zemrat e nje-
rëzve, duke i bërë ata që t’u besojnë kë-
shillave dhe kujdesit të Tij të
Mëshirshëm. Ajo çka e shquan posaçë-
risht Islamin është lidhja e drejtpërdrejtë
mes Krijuesit dhe njeriut, lidhje e cila
është e lirë nga çfarëdo ndërhyrje. Për
shkak të kësaj lidhjeje të drejtpërdrejtë,
njeriu ndien se ai është mbrojtur nga një
Perëndi i Gjithëfuqishëm,  që mund të
kërkojë strehim dhe ndihmë, me kusht që
ai ta dëshmojë veten plotësisht besnik
vetëm ndaj Tij.

TË QENËT PAQËSOR ME  NJERËZIT

Feja islame ofron barazinë e gjithë
personave, pa dallim kufijsh territorialë,
fisesh, kombesh, ngjyrash; pa dallim pa-
surie, qeverie etj.Sipas rregullave të Isla-
mit, njeriu duhet të krijojë marrëdhënie
të mira me të gjithë njerëzit tjerë dhe të
jetë i dobishëm ndaj tyre, pa bërë dallim
feje apo race.Këtë e vërteton një thënie e
Muhamedit (a. s.).  Muhamedi (a.s.) thek-
son se pa qenë e pranishme kjo dashuri,
njerëzit nuk do të futen në parajsë. D e -
risa ca doktrina shoqërore pranojnë se li-
dhja mes njërit dhe një tjetrit është ajo e
konfliktit dhe përleshjes, dhe se lidhja
mes njerëzve dhe pushteteve të tyre është
ajo e shtypjes dhe e detyrimit, Islami de-
klaron se në shoqërinë islame lidhjet
duhet të jenë miqësore, të mëshirshme
dhe bashkëpunuese për sigurinë dhe qe-
tësinë e përbashkët.

ISLAMI ËSHTË FE E PAQES, 
JO E DHUNËS

Islami është fe e cila nuk i lejon me-
todat detyruese në shpjegimin,  përhap-
jen dhe kumtimin e fesë.Islami nuk lejon
detyrimin në fe dhe mundësia duhet t’u
lihet në dispozicion jomyslimaneve që ta
studiojnë Islamin dhe ta ndjekin drejtimin
e tij.Kurani thotë: “Në fe nuk ka dhunë.
Është sqaruar e vërteta nga e kota...”
(Kuran, 2: 256)  Gjithashtu në Kuranin
fisnik ekzistojnë edhe disa versete të tjera
në këtë drejtim: “Shpjegoni rrugën e Al-
lahut me mirësi dhe me shembuj më të
mirë“;  po ashtu: “Përgëzoni, mos i mër-
zisni të tjerët”;  lehtësoni dhe mos vë-
shtirësoni.“ Besimtarët nuk duhet të
përdorin kurrë dhunën dhe as ndonjë lloj
presioni fizik apo psikologjik; atyre po
ashtu nuk u lejohet të përdorin epërsinë e
mundshme materiale për ta detyruar dikë
në çështje të fesë.
Ashtu siç thërret në butësi, Islami tër-

heq vërejt¬jen për t’u ruajtur prej dhunës
në thirrje dhe sjellje, thërret edhe në më-
shirë, duke e konsideruar atë thelb të mo-
ralit;ndalon nga vrazhdësia, e përbuz atë
dhe i përbuz ata që janë të këtillë në for-
mën më të ashpër.
Islami është alternativë për të gjithë

njerëzit, që dëshirojnë të studiojnë dhe të
dinë për të vërtetën. Islami për shpjegi-
min e vetvetes zgjedh një rrugë paqësore,
zgjedh metodat e bindjes e jo ato të dety-
rimit.
Për më tepër, Allahu i drejtohet Pro-

fetit duke i tërhequr vërejtjen që të ketë
kujdes duke i kujtuar se ai nuk është dër-
guar për të bërë presion mbi njerëzit: “E
ti pra, këshillo, se je vetëm përkujtues. Ti
ndaj tyre nuk je mbizotërues.” (Kuran,
88:21,22) Një arsye tjetër, e cila i
mbajti larg myslimanët nga përdorimi i

Paqja dhe Islami në Ballkanin
Perëndimor (3)

MERIDIANË

Doktrina islame bënte dallim midis luftës së drejtë dhe luftës së padrejtë; sipas saj, lufta vetvetiu s’është e
keqe as e pamoralshme, po gjithçka varet nga qëllimi i luftës. Nëse lufta bëhet për pushtimin e tokave të

huaja,  ose me qëllim plaçkitjeje - ajo është për dënim; por nëse ajo zhvillohet për t’u mbrojtur, për lirinë e
qytetarëve, ose në interes të përgjithshëm të njerëzimit - ajo është e arsyeshme dhe e moralshme.
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forcës kur ua komunikonin nje-
rëzve fenë e tyre, ishte “konside-
rata për njerëzimin” e prezantuar
në Kuran.
Islami parashtron nevojën e

arritjes së një objektivi të ligj-
shëm përmes metodave dhe rru-
gëve të ligjshme. Islami nuk i
pranon në asnjë mënyrë dhunën,
torturën, anarkinë apo terrorin si
metoda islame.Feja islame është
fe e bashkimit. Islami është një fe
e bazuar në besimin vetëm tek
Zoti i Plotfuqishëm dhe i Gji-
thmëshirshëm. Bashkimi si term i
bazuar në kuptimin më të gjerë
botëror, në këndvështrimin e jetës
dhe në sistemin shoqëror, presu-
pozon bashkimin e njerëzve, vël-
lezër dhe motra, barazi në të
drejtat themelore dhe eliminimin
e diskriminimit në bazë të gjuhës, ngjyrës, racës ose familjes
dhe farefisit.

ISLAMI DHE TERRORI

Feja islame është ajo e fe e cila urdhëron për dashuri, har-
moni, mëshirë dhe paqe. Në Kuran thuhet : “Hani e pini nga
begatitë që ju ka dhënë Zoti dhe mos përhapni çrregullim dhe
prishje në tokë.“Zoti i ka ndaluar të gjitha aktet e ligësisë, për-
fshi terrorizmin dhe dhunën, i ka dënuar ata që përfshihen në
veprime të tilla dhe është shprehur në Kuran kështu: “Zoti nuk
i drejton veprat e atyre që shkaktojnë çrregullime.“ Terrori është
krim kundër njerëzimit. “Feja” dhe “terrori” janë dy koncepte
që kurrë nuk mund të vihen së bashku. Terrori në vetvete nuk
është vetëm një krim; në të përfshihen pesë krime të tjera. Një
terrorist kryen krim kundër Krijuesit, kundër njerëzimit, kundër
individëve të veçantë ndaj të cilëve është adresuar terrori, kun-
dër vetvetes dhe kundër komunitetit pjesëtar i të cilit është.
Terrori është e kundërta e fesë; është mizor, i pamëshirshëm

dhe kërkon gjakderdhje e mjerim. Në këtë mënyrë, zanafilla e
një akti terrorist nuk duhet kërkuar te besimi, por te mosbesimi.
Njerëzit me botëkuptim fashist, komunist, racist, anarkist apo
materialist për jetën, duhet të vihen në dyshim e të shihen si
ushtrues potencialë të terrorizmit. Terrori (d.m.th., vrasja e nje-
rëzve të pafajshëm) në Islam është një mëkat i madh dhe my-
slimanët janë të ngarkuar me përgjegjësinë për t'i parandaluar
këto akte dhe për të sjellë paqe e drejtësi në botë.Zoti u ka ur-
dhëruar njerëzve që t’i largohen çdo të keqeje - terrori, shtypja,
mizoria, vrasja dhe gjakderdhja janë të gjitha të ndaluara në
fenë islame. Islami jo vetëm që nuk mund të pajtohet kurrsesi
me terrorin, por ai duhet të shihet si zgjidhja dhe rruga për pa-
randalimin e terrorit. Myslimanët kanë përgjegjësi për pengi-
min e këtyre njerëzve, duke ndaluar “mizorinë në tokë“ dhe
duke sjellë paqe e siguri për të gjithë njerëzit e botës. Në Kuran
thuhet: “Ata do të kenë një fund të tmerrshëm“.  Edhe shumë
versete tjera kuranore në lidhje me denoncimin e terrorit në
Islam: “Njeriu është i nderuari i krijesave.” (Kuran, 17:70)
“Është krijuar nga Zoti në formën dhe mënyrën më të bukur.”
(Kuran, 95:4)Meqenëse “Zoti është Ai që jep jetën dhe vdekjen”
(Kuran, 3:156), “është e ndaluar të vrasësh.“ “Mos e vra shpir-
tin,  të cilin Zoti e ka bërë të shenjtë, me përjashtim të një kauze
të drejtë.” (6:151)  Askush nuk mund ta marrë jetën të cilën Zoti

e ka dhënë. Prandaj, “kushdo që mbyt një njeri,  pa mbytur ai
ndonjë tjetër dhe pa bërë ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë
është sikur të ketë mbytur gjithë njerëzimin”. (5:32) E gjithë
kjo tregon se morali që Islami e këshillon njerëzimin, i sjell
botës paqen, harmoninë dhe drejtësinë. Terrorizmi, i cili është
kaq shqetësues për botën sot, është vepër e njerëzve të paditur,
të cilët janë duke vepruar në kundërshtim me moralin kuranor.
Për këta njerëz e grupe zgjidhja e vetme është morali i vërtetë
kuranor; me fjalë të tjera, Islami dhe morali kuranor janë ilaçi
për terrorizmin. 

ISLAMI DHE ROBËRIA

Një nga konceptet që ndërlidhen me paqen është edhe ro-
bëria, robëria ndaj njerëzve, nënshtrimi ndaj njerëzve, paqja e
kushtëzuar. Që të gjitha këto të zhduken dhe njeriu të kalojë në
robëri,në gjendjen e robërimit vetëm të Zotit. Pasi që Islami
është fe universale, e cila i drejtohet mbarë njerëzimit, kjo fe,
sipas disave, ka marrë mbi vete përgjegjësinë e përgënjeshtrimit
të nocioneve dhe tendencave të gabueshme e qëllimkëqija, të
cilat kanë mbizotëruar në mendjet e pjesëtarëve të religjioneve
të tjera, të cilat fatkeqësisht sollën       mosdurimin, mostole-
rancën dhe paragjykimin  urryes racor. Mu për këtë qël-
lim Allahu kur i përshkruan në Kuran njerëzit të cilët mendojnë
se rregullojnë se bëjnë paqe, thotë: “E kur ju thuhet atyre mos
shkaktoni në tokë trazira, mos shkaktoni rrëmuja, thonë ‘jo, ne
nuk jemi duke vepruar kështu, por jemi duke rregulluar’”.  Nga
kjo që u tha konstatojmë se jo çdokush, jo çdo njeri është i au-
torizuar edhe të flas në emër të paqes edhe të mundohet ta apli-
kojë paqen. Profeti Muhamed ka paraparë që njeriu i cili mëson
për gjë të tillë,  njeriu i cili vuan për një gjë të tillë, njeriu që dë-
shiron paqe me njerëz,  së pari duhet të ndalet të ketë paqe me
vetveten. E pyetën atë se cili prej besimtarëve është më i miri,
ai u përgjigj: Ai besimtar i cili të tjerët janë të sigurt nga gjuha
dhe dora e tij.
Paqja nuk është një gjë që një njeri mund ta aplikojë, por

është një diçka e cila duhet të mbizotërojë  në tërë shoqërinë
dhe tërë njerëzit duhet të jenë aksionarë të saj. Allahu kur flet
në Kuran për dallimet ndërmjet njerëzve,  nuk flet në atë formë
që do të kuptohej se këto pozita janë krijuar që njëri ta shkelë
tjetrin; përkundrazi,  thotë Allahu në Kuran: “Dhe ne kemi ngri-
tur njerëzit njëri mbi tjetrin që njëri tjetrin ta marrin si ndih-

mues dhe përkrahës.” Pra, Islami i shoi të gjitha burimet e
robërisë  që zotëronin  në kohën kur erdhi, duke shpallur paqe
e barazi në mes njerëzve, përveç robërimit me rastin e luftë-
rave, të cilin megjithatë e kufizoi në një masë tejet të madhe.
Këtë burim të robërisë Islami nuk e zhduku tërësisht,  për arsye
se ky sistem praktikohej me rastin e luftërave.
Në çdo sistem jashtë atij islam, njerëzit e robërojnë njëri-

tjetrin; vetëm në sistemin islam njerëzit lirohen nga robërimi i
njëri-tjetrit, duke iu nënshtruar vetëm Allahut, duke i marrë
udhëzimet vetëm prej Tij. Prej aty nxjerrim botëkuptimet tona
mbi jetën, kriteret mbi moralin, sistemin tonë të rregullimit të
pushtetit, politikës, ekonomisë dhe të gjitha kërkesat jetësore.

XHIHADI

Teoria fetare islame xhihadin e përkufizon si „përpjekje për
t’i hequr pengesat mes njeriut dhe Zotit“. Pengesat mund të jenë
pasionet e brendshme, ngushtimi i lirisë dhe i ndërgjegjes, try-
snia politike, varfëria sociale e të tjera. Në këtë kontekst mund
të flitet për dy dimensione bazë të xhihadit, që rrjedh nga
shprehja arabe xhehd (përpjekje): (1) Përpjekje shpirtërore dhe
morale për të shmangur kufizimet dhe shtypjet që vijnë nga bota
e brendshme e njeriut, dhe (2) tërësia e veprimeve për të për-
gatitur mjedisin fizik e social për të shpjeguar dhe jetuar lirisht
fenë. Në të dyja rastet kemi të bëjmë me përpjekjen e njeriut
për të çliruar botën e tij të brendshme dhe të jashtme. Xhihadi
nga etimologjia lidhet edhe me ixhtihadin, përpjekjen maksi-
male të njerëzve kompetentë në shkencë, që në bazë të një me-
tode të caktuar të nxjerrin përfundime nga tekstet e shenjta
(Kurani dhe tradita profetike). Në këtë kontekst përfshihet edhe
termi muxhahede, përpjekje për të arritur pjekurinë shpirtërore
dhe dëlirësinë morale.Xhihadi islam është ndër mjetet kryesore
të paqes së përgjithshme. Sot, për fat të keq, me të përmen-
dur fjalën Islam në Evropë dhe në Perëndim sikur ngjallet një
ndjenjë se Islami është një fe e cila dëshiron derdhjen e gjakut,
një fe e dhunës, një fe cila nuk dëshiron paqe. Realiteti është e
kundërta. Xhihadi islam është e kundërta e fjalës e cila gjendet
në sistemet e luftës dhe gjakderdhjes, sepse Islami e ka caktuar
Xhihadin me qëllim që të jetësojë drejtësinë dhe rrëzimin e
shtyllave të keqbërjes, dhe për shpëtimin e njerëzve prej errë-
sirave dhe nxjerrjen e tyre në dritë, për çlirimin e tyre prej pran-
gave në liri, dhe prej rrëmujës në siguri dhe qetësi.

Në Kuran thuhet: “Dhe luf-
toni për hir të Allahut kundër
atyre të cilët  luftojnë kundër
jush, por mos e teproni! Allahu
njëmend nuk i do ata që e te-
projnë.”
Feja islamenuk është nismë-

tare e luftërave; ajo e lejon atë
(luftën) vetëm nëse ndërpriten
dhe bllokohen të gjitha rrugët të
cilat çojnë në paqe, dhe nuk mbe-
tet rrugë tjetër përveç përleshjes.
Islami ka vendosur ligje dhe rre-
gulla të drejta,  me qëllim që
gjakderdhja të jetë sa më e paktë.
Fjala është për mbrojtje dhe për
largimin e pengesave të veprimit
të lirë dhe predikimit të fesë për
mbrojtjen e të drejtave elemen-
tare të ekzistimit. Ky është qël-
limi i Xhihadit në Islam dhe

pikënisja e tij. Kurani fisnik potencon: “Nëse ju shpallin
luftë, atëherë luftoni edhe ju ata! I këtillë është ndëshkimi për
jobesimtarët. E nëse heqin dorë (edhe ju hiqni dorë), Allahu
është ai që fal dhe mëshiron.”
Feja islame ka pikëpamje realiste dhe asnjëherë nuk e tole-

ron agresionin, nuk përkrah fillimin e luftërave. Zoti i ka ur-
dhëruar myslimanët të mos hyjnë në armiqësi, të kundërshtojnë
çdo akt të agresionit, i ka ndaluar t’i shkelin të drejtat e të tje-
rëve. Lufta nuk është ndër qëllimet e fesë islame,  as nuk
është pjesë e drejtimit normal të myslimanëve; ajo është vetëm
një mjet i fundit, dhe përdoret në rrethana të jashtëzakonshme,
kur të gjitha masat dalin të pasuksesshme. Në Kuran e
gjejmë edhe këtë varg: “Nëse ju lënë të qetë e nuk ju sulmojnë,
dhe u ofrojnë paqe, atëherë Allahu nuk u jep leje të ndërmerrni
diç kundër tyre.”
Nga myslimanët kërkohet që të vendosin drejtësi në botë

dhe t’u lejohet të gjithë popujve që ta gëzojnë këtë drejtësi si in-
dividë, si anëtarë të shoqërisë, si qytetarë të një kombi dhe si
anëtarë të bashkësisë ndërkombëtare. Kështu,  myslimanet ur-
dhërohen që ta luftojnë padrejtësinë kudo që ekziston; atë indi-
viduale, shoqërore, kombëtare apo ndërkombëtare.
Xhihadi ka për qëllim mbrojtjen e përkrahësve dhe mbë-

shtetësve të paqes, si dhe të stabilizojë rendin e përgjithshëm.
Xhihadi islam është një ndër konceptet kuranore të paqes, është
pjesë e diskursit profetik,  si dhe e shumë dijetarëve eminentë
bashkëkohorë. Islami që nga fillimet e tij ka insi-
stuar në trajtimin e mirë të jomyslimanëve që jetojnë në vendet
të cilat ishin nën udhëheqjen islame, pa marrë parasysh nëse
këta jomyslimanë ishin banorë të atyre vendeve apo nëse ven-
doseshin më vonë atje. Me emigrimin e Muhamedit (a. s.) në
Medinë u formua shteti islam, dhe u ndërmorën masa me qël-
lim të forcimit të bashkësisë myslimane të Medinës. Megjithatë,
asaj bashkësie i mungonte një lidhje e brendshme e fortë - duhej
të konfirmoheshin të drejtat dhe obligimet e ithtarëve të tij,
duhej të merreshin vesh me jomyslimanët dhe atë si arabët,
ashtu edhe me hebrenjtë, duhej organizuar jetën publike të ba-
shkësisë duke i dhënë asaj institucione ligjore, edukative, fi-
nanciare, ushtarake, fetare.
Profeti islam përmes Kartës së Medinës dëshiroi të rregul-

lojë sistemin e jetës në shoqëri, që do të jetë bosht i bashkimit
të banorëve të Medinës. Kjo ishte kushtetuta e parë e qytetëri-
mit të Medinës, që lidhi marrëveshje ndërmjet ensarëve (bano-



20 Mars 2018 | Jumadal-Akhirah - Rajab 1439 Hëna e re 21

rëve myslimanë të Medinës) dhe muha-
xhirëve (atyre që emigruan në Medinë),
e më pastaj nenet e kësaj kushtetute u
zgjeruan edhe lidhur me fiset çifute dhe
të tjera që banonin në Medinë. Me të u
morën nën siguri pasuria, nderi, feja, u
përcaktuan të drejtat dhe obligimet.
Veçanërisht u trajtuan mirë të krishte-

rët dhe hebrenjtë, të cilët konsideroheshin
si “ithtarë të Librit” (Biblës dhe Ungjil-
lit). Transmetohet se edhe në frymën e
fundit, Profeti (a. s.) e porositi popullin e
tij t’i trajtonte mirë jomyslimanët. Ai ka
thënë se “ata të cilët i trajtojnë keq kri-
stianët dhe hebrenjtë, do të japin llogari
në Ditën e Gjykimit”; “Ata që u bëjnë pa-
drejtësi hebrenjve dhe kristianëve nuk do
të hyjnë në xhenet”.
Pa dallim feje, apo race, paqen e fesë

islame duhet ta gëzojë zemërgjerësia e
myslimanëve, derisa nuk ekziston agre-
sioni kundër fesë islame apo myslima-
nëve. Në qoftë se jomyslimanët janë
paqësorë me myslimanët, apo edhe indi-
ferent ndaj fesë islame, atëherë nuk do të
ketë bazë për shpallje të luftës kundër
tyre.

KURANI DHE PAQJA

Dashuria kuranore dhe paqja janë
origjinale, të zhveshura nga maska, ur-
rejtja dhe qëllimet e errëta. Është ideale,
e pazëvendësueshme, që i përfshin të gji-
tha sferat e jetës. Islami si fe,  një ndër
parimet kryesore në brendësinë e saj e ka
paqen. Këtë parim të fuqishëm e kemi për
detyrë t’ua ofrojmë dhe predikojmë të tje-
rëve, në shkolla, universitete, media,
libra, në shtëpi dhe kudo që kemi mun-
dësi ta sqarojmë këtë. Përmes kësaj i

jepet një grusht çdo përpjekjeje për agre-
sion, dhunë dhe jotolerancë.
Islami konsideron që paqja vetvetiu nuk
mjafton për të siguruar lumturinë e nje-
riut, Islami pohon fundamentalisht baza
dhe vlera të tjera duke i konsideruar pari-
met kyç të jetës shoqërore të popullatës
botërore.
Prof. Morteza Motehari, dijetar my-

sliman, në lidhje me këtë hadith të Pej-
gamberit thotë: “Islami sipas shpjegimit
të Pejgamberit është ligj i lehtë dhe i butë.
Në sheriatin islam fjala lehtësi ka për qël-
lim lehtësinë në kryerjen e parimeve fe-
tare ashtu siç thotë edhe Zoti në Kuran:
‘Zoti në fe nuk ka krijuar vështirësi’. Ajo
që do të thotë falje apo sakrificë, ka kup-
timin se myslimani çdo kund që përballet
me vështirësi atë që bën ai është sakrificë
dhe falje.”  Kështu që mund të themi se
në fenë islame toleranca, falja dhe mirë-
kuptimi janë të miratuara si në aspektin
teorik, ashtu edhe në atë praktik.  Por,
natyrisht që kjo tolerancë dhe mirëkup-
tim duhet të jetë në kuadër në vlerave
islame dhe në mbrojtje të shoqërisë dhe
ummetit islam.
Islami urdhëron tolerancë absolute

ndaj gjithë njerëzve; në të vërtetë,  kjo fe
e mbron njerëzimin nga sjelljet krimi-
nale,  duke përfshirë edhe diskriminimin;
kjo frymë humane ndihmon që të vendo-
set qetësia universale dhe i bashkon racat
dhe ngjyrat dhe nxit tolerancën e ndër-
sjellë, sjelljen miqësore dhe dhembshu-
rinë mes njerëzve.
“Thuaj: “O besimtarë. Unë nuk adhu-

roj atë që ju e adhuroni. As ju nuk adhu-
roni atë që adhuroj unë. Unë kurrë nuk do
të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Ju
keni fenë tuaj, unë kam fenë time.”

Njerëzit në Islam kanë të drejtë të
mendojnë lirshëm dhe të deklarojnë atë
që dëshirojnë dhe si të dëshirojnë, t’i pe-
shojnë të gjitha mundësitë duke gjykuar
arsyeshëm për të gjitha, në mënyrë që të
zgjidhet mënyra më e mirë e jetës, e ba-
shkekzistencës.Kurani i porosit mysli-
manët: “Perëndia nuk ju ndalon të
shprehni mirësinë dhe të jeni të drejtë
ndaj atyre, të cilët nuk luftojnë kundër
jush për shkak të fesë dhe nuk ju dëbojnë
nga vatrat tuaja.”
Profeti, nga ana e tij i porositi mysli-

manët për tolerancë me këto fjalë: “Ai që
e shtyp një person, me të cilin është li-
dhur me një zotim, ose i cenon të drejtat,
ose ia imponon një detyrë mbi mundësitë
e tij, ose ia merr me detyrim një gjë, mua
do të më ketë kundërshtar në Ditën e Gjy-
kimit.”
Siç shihet nga ky ajet (verset) kura-

nor, dhe shumë ajete tjera që flasin në li-
dhje me këtë çështje, si dhe thënie të
Muhamedit (a.s.),  në pah nxirret përku-
shtimi paqësor dhe i mëshirshëm që Ku-
rani fisnik ka ndaj besimeve të tjera.
Parimet kryesore të Kuranit janë: mirë-
sia, drejtësia dhe paqja, pa dallime bindje
dhe religjioni.
Ai (Muhamedi a. s.) në Medinë ndër-

toi shtetin dhe shoqërinë mbi bazën dhe
parimin e respektit të ndërsjellë në raport
me jomyslimanët.  Ai atyre u garantoi si-
gurinë dhe paqen, besimin e tyre, bindjet
dhe të drejtën për jetë. Ai nënshkroi trak-
tatin të mbështetur në thirrjen kuranore
për drejtësi dhe respekt ndaj jehudëve
dhe të krishterëve të cilët jetonin në Me-
dinë. Islami është i ndërtuar mbi parimin
e drejtësisë, dashurisë dhe paqes mes po-
pujve.
Njohja mes njerëzve është e domo-

sdoshme,  pa marrë parasysh dallimet në
çështjet e besimit, sepse, fundja, secili ka
rrugëtimin e vet të lirë derisa nuk cenon
të drejtën e tjetrit.  Kurani urdhëroi që de-
bati mes njerëzve të jetë në formën më të
mirë,  duke respektuar bindjet e të tje-
rëve. “Ithtarët e librit mos i polemi-
zoni ndryshe (kur i thirrni në fenë tuaj)
vetëm ashtu si është më së miri, përveç
atyre që janë mizorë dhe thojuni: “Ne i
besuam asaj që na u zbrit dhe që u zbrit
juve dhe se Zoti ynë dhe Zoti juaj është
një, dhe se ne i jemi dorëzuar Atij.” (An-
kebut, 46)Allahu xh.sh (Perëndia) i ur-
dhëron të gjithë njerëzit në moralin islam,
nëpërmjet të cilit mëshira, bamirësia, qe-
tësia dhe toleranca ndërnjerëzore mund
të bëhen pjesë e jetës në gjithë botën.

(P.s. Për shkak të natyrës së revistës,
hiqen fusnotat)

Shkruan: Rejhan Neziri

Një Shpallje që i drejtohet dinji-tetit, arsyes dhe lirisë njerë-
zore mund të kuptohet vetëm

si një lloj komunikimi, që për qëllim ka
orientimin e njeriut përmes udhëzimit.
Kjo nënkupton që Shpallja nuk guxon të
kuptohet vetëm si paternalizëm i njeriut
në formë të instruksionit, urdhrit, jo si një
përçim “objektiv” i dijes a informacionit
dhe jo si diçka që ka legjitimitet autoriteti
të posaçëm, që e përjashton arsyen njerë-
zore. Për më tepër,ajo duhet të kuptohet si
një proces komunikimi, që përfshin sub-
jektivitetin e njeriut dhe pikërisht për
shkak të arsyes dhe lirisë që zotëron nje-
riu, ajo mund të mbahet e gjallë, e inter-
pretuar vazhdimisht dhe e frytshme.

DËSHMITË DIREKTE TË ISLAMIT LI-
DHUR ME DINJITETIN E NJERIUT:
Njeriu është i pajisur me “dinjitet,

nder dhe vlerë”. Në suren 17, el-Isra’,

ajeti70, Allahu (xh. sh.) thotë: “Ne, vër-
tet i nderuam pasardhësit e Ademit (nje-
rëzit, njeriun), u mundësuam të udhëtojnë
hipur në tokë e në det, ibegatuam me
ushqime të mira, i vlerësuam ata (i lartë-
suam) ndaj shumicës së krijesave që Ne i
krijuam.”
Folja arabe “kerramna”, në të shum-

tën e herëve është përkthyer me “e nde-
ruam”, “e dalluam” (angl. honored,
gjerm. geehrt, turq. şan ve şeref ver-
dik,boshnj. odlikovali, ukazaličast...). 
Por, kohëve të fundit si Muhamma-

dAsad, AmirZaidan, MüstafaÖztürk etj.
këtë folje e përkthejnë: “Ne i dhamë nje-
riut dinjitet”, “Ne e pajisëm njeriun me
dinjitet”. P.sh. MuhammadAsad në për-
kthimin dhe komentimin e tij të Kuranit-
The Messageof the Qur’an, këtë ajet e
përkthen kësisoj: “Now, indeed, We have
conferred dignity on the children of
Adam…” (Tani, vërtet, Ne u kemi dhu-
ruar/dhënë dinjitet bijve të Ademit) duke
shtuar në komentin e tij se ky dinjitet për-

bëhet nga pajisja e njeriut me aftësinë e të
menduarit konceptual, me çka ai dallohet
prej gjallesave të tjera, madje edhe nga
engjëjt, duke iu referuar ajetit 31 të sures
2, el-Bekara. Edhe përkthyesi i Kuranit
në gjuhën gjermane AmirZaidan foljen
“kerramna” e ka përkthyer me “ne i kemi
dhënë atij dinjitet [Würde]”, përkthyesi i
Kuranit në gjuhën turke MustafaÖztürk e
përkthen po ashtu me “dinjitet” dhe
“epërsi” (“onur ve üstünlük”).
Po të shikojmë tefsiret e ndryshme të

Kuranit fisnik nga komentues të epokave
të ndryshme gjatë historisë islame, do të
vërejmë se me këtë folje kryesisht nën-
kuptohet “nderimi i veçantë që i bëhet
njeriut për ta dalluar atë nga qeniet tjera,
si kafshët, engjëjt etj.”. Kjo cilësi dal-
luese e njeriut konsiston në arsyen, aftë-
sinë e të menduarit, të folurit, vullnetin,
në përgjegjësinë personale, në aftësinë
për të organizuar dhe planifikuar, në bu-
kurinë e trupit, në të mirat dhe begatitë e
krijuara enkas për të etj. Pra, është një

Dinjiteti i njeriut nga
perspektiva islame

TRIBUNË (3)

Imazhi i njeriut në Kuran buron nga njësia dhe tërësia e njeriut si qenie e lirë dhe racionale, por
përgjegjëse për veprat e veta në këtë botë. Sipas kësaj, njeriu zotëron lirinë e tij, pasi pa liri nuk është
e mundur përgjegjësia e tij. Prandaj, Kurani për këtë thotë:“Thuaj: ‘E vërteta është nga Zoti. Kush të dojë,

le të besojë; e kush të dojë, le të mohojë!’” (Kuran, 18:29)
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nderim i veçantë, karakteristik, dallues
vetëm për njeriun si njeri, pa marrë para-
sysh gjuhën, racën, fenë etj. të tij. Shumë
interesante me këtë rast është se po-
thuajse asnjë tefsir këtë veçori dalluese të
njeriut, pra dinjitetin, nuk e konsideron si
një dhunti të kufizuar vetëm për besimta-
rët myslimanë. Këtë dinjitet e ka secili
njeri, pa marrë parasysh nëse ai beson ose
jo në Zot, është i devotshëm apo mëka-
tar... Kështu, komentuesi Mahmudel-
Alusiel-Bagdadi (v. 1854) në komentin e
tij Ruhu’l-Me’anij shprehet decidivisht:
“Secili njeri, duke i për-
fshirë të mirët/të devot-
shmit dhe të
këqijtë/mëkatarët, janë
të pajisur me dinjitet, fi-
snikëri dhe nder, dhe
kjo nuk është diçka që
mund të mos i njihet di-
kujt.”

“A nuk është edhe
ai njeri?”Buhariu, Mu-
slimi, Nesaiu dhe të
tjerë në përmbledhjet e
tyre të haditheve për-
cjellin hadithin në
vijim: “Abdurrahman-
binEbiLejla përcjell se
një ditë SehlbinHunejfi
dhe KajsbinSa’di ishin
ulur në Kadisijje dhe
përpara tyre kaloi një
grup njerëzish që bar-
tnin një kufomë. Këta u
ngritën në këmbë. Di-
kush u tha se kjo ishte
kufoma e një pjesëtari
të një feje tjetër. Atë-
herë këta u përgjigjën
se një ditë përpara Mu-
hamedit (a. s.) e bartën
një kufomë dhe ai u
ngrit në këmbë. Kur i
thanë se kjo ishte ku-
foma e një çifuti (hebreu), ai u përgjigj:
‘A nuk është edhe ai njeri?’”
Ky hadith flet qartë për vlerën, nde-

rin dhe dinjitetin që e ka çdo njeri;
thjesht, nga arsyeja e të qenit njeri.

“Gjaku, pasuria dhe nderi juaj
janë të shenjtë”. Në një hadith të shë-
nuar nga Buhariu, Muslimi etj., nga Ebu
Hurejra përcillet që Muhamedi (a. s.) ka
thënë:

“Gjaku, pasuria dhe nderi[dinjiteti] i
secilit mysliman është i shenjtë[i paprek-
shëm], për njëri-tjetrin.”
Edhe pse ky hadith u drejtohet mysli-

manëve dhe lë të kuptohet sikur kjo shen-
jtëri vlen vetëm për myslimanët ndaj
njëri-tjetrit dhe se i përjashton të tjerët

nga kjo hise, ky do të ishte në fakt një e
kuptuar tepër fatale si për mësimet e Isla-
mit në tërësi, ashtu edhe për jetën prak-
tike në veçanti. E para, mësimet e
përgjithshme islame na detyrojnë që nga
ky hadith të mos i përjashtojmë pjesëtarët
e besimeve të tjera dhe e dyta, po të mos
ishte kjo kështu, atëherë secili mysliman
do ta kishte të lejuar që në çdo rast të
mundshëm të derdhte gjakun e jomysli-
manëve, në çdo rast të mundshëm të vi-
dhte dhe të përvetësonte pronat dhe
pasuritë e jomyslimanëve dhe në çdo rast

të volitshëm të njolloste nderin dhe dinji-
tetin e jomyslimanëve. Kjo do të na
shndërronte ne myslimanëve në përbin-
dësh të përjetshëm. Pra, jeta, pasuria,
nderi dhe dinjiteti i çdo njeriu pa përja-
shtim janë të shenjta, të paprekshme dhe
të pacenueshme.

Njeriu është më i shenjtë se Qabeja.
Sipas mësimeve të përgjithshme të Isla-
mit, në botën materiale vendi dhe gjëja
më e shtrenjtë për myslimanët është Qa-
beja në Mekë. Ndërkaq, Muhamedi (a. s.)
heq një paralele interesante midis Qabesë
dhe dinjitetit të njeriut në hadithin vijues,
të cilin e ka shënuar IbniMaxheh:
“Përcjell AbdullahibniOmeri (r.a.) se

Muhamedi (a. s.) ishte duke e bërë tavaf

Qabenë dhe më pas i tha: ‘Sa e bukur je
dhe sa aromë të bukur ke! Sa madhë-
shtore je dhe sa të madhe e ke shenjtë-
rinë! Pasha Atë në dorën e të Cilit është
shpirti i Muhamedit[pra, pasha Allahun
(xh. sh.)], shenjtëria e njeriut – gjaku dhe
pasuria e tij – është më e madhe tekAl-
lahu sesa shenjtëria jote.”

DISA PROBLEME TË HAPURA DHE
PËRMBYLLJE

Megjithëse tentuam, duke u mbështe-
tur në të kuptuarit dhe në interpretimet e

dijetarëve myslimanë të kohës më të re,
të nxjerrim në pah vlerën më të lartë nje-
rëzore, atë që ai e ka në qenësinë e tij, pra
dinjitetin, kjo nuk nënkupton që me këtë
janë zgjidhur të gjitha problemet dhe se
me këtë u dëshmua kompatibiliteti dhe
përshtatshmëria e Sheriatit (së Drejtës
Islame) me të drejtën pozitive të kohës së
re. Besojmë se pikërisht këtu fillon edhe
marrja me seriozitet e temave që duhen
trajtuar nën prizmin e dinjitetit njerëzor.
Më lart thamë që dinjiteti i njeriut përbën
parimin dhe vlerën më të lartë njerëzore
në të cilën mbështeten të drejtat dhe liritë
e njeriut. Do të ishte një reflektim i cekët
po të pretendonim se Islami i garanton të
gjitha të drejtat dhe liritë e njeriut sipas

standardeve moderne në të drejtën pozi-
tive. Kjo dikujt mund t’i duket blasfe-
mike, por le të theksojmë se këtu nuk
vihet në pyetje Islami vetë, por ajo çfarë
bëjmë ne me Islamin, çfarë të kuptuari të
Islamit i ofrojmë ne sot njerëzimit. Sado
që në Islam flitet për të drejtën e jetës, të
besimit, të mendimit, të pasurisë dhe të
familjes, pesë parime këto që nga juristët
e famshëm islamë si Gazaliu, Shatibiu
etj. njihen si baza e të drejtave të njeriut
ose si intenca të së drejtës islame (Meka-
sidu’sh-Sheri’ah) që qëndrojnë pas nor-

mave të ndryshme të shumta,
prapëseprapë kur vjen në pyetje realizimi
praktik i tyre në kohën e sotme, hasim në
kundërshtime parimore midis teksteve fe-
tare të dhëna si të tilla dhe formave të
ndryshme të interpretimeve të këtyre tek-
steve gjatë historisë islame. 
Le të shkojmë me radhë. 
Si do të pajtohet apo përputhet e

drejta për jetë ose liria për të jetuar,për
shembull,me dënimin me vdekje,për kun-
dërvajtje të ndryshme?
Si do të përputhet liria e besimit,për

shembull,me dënimin me vdekje të atij që
e lëshon fenë islame, pra të murtedit?
Si do të përputhet liria e mendimit,

për shembull me dënimet dhe vrasjet e

atyre që e kritikojnë apo shpifin për Mu-
hamedin(a. s.)?
Si do të përputhet e drejta e pasurisë

me dënimin fizik të prerjes së dorës së
vjedhësit,  ndërkohë që thamë se njeriu ka
dinjitetin e tij dhe se nuk guxon të gjym-
tohet as për së gjalli e as pas vdekjes?
Si do të përputhet e drejta apo liria e

krijimit të familjes p.sh. me dëshirën e
disa myslimanëve për të krijuar familje
të përziera me pjesëtarë të feve të tjera që
nuk i parasheh Kurani dhe Sunneti?
Si do të përputhet dinjiteti i njeriut me

kufizimin e të drejtës së femrës për të dë-
shmuar barabartë si mashkulli; pastaj më-
nyra e ndarjes së trashëgimisë, e cila
sipas Kuranit djalit i takon hise sa e dy
vajzave; pastaj rrahja e saj fizike, për
shkak të mosdëgjueshmërisë, si masë për
ta shpëtuar familjen etj.?
Këto ishin vetëm disa shembuj për të

cilët sot me të madhe flitet në mbarë
botën, por në veçanti këtu në Perëndim.
Prandaj, themi se përpara nesh qëndron
një përgjegjësi e madhe për t’i koordinuar
parimet bazë të fesë islame me zgjidhjet
që ofrohen për problemet praktike në
jetën moderne. 
Ne nuk pretendojmë që përmes këtij

artikulli të kemi sjellë diçka të re dhe gji-

thëpërfshirëse në këtë drejtim, por shpre-
sojmë të jetë kjo një shkëndijë për një ri-
lexim, për një rimendim dhe riinterpretim
të teksteve islame në dritën e të arriturave
të mëdha njerëzore, po edhe në dritën e
ndryshimit rapid dhe të shpejtë të ku-
shteve të jetës në shoqëritë bashkëko-
hore. Përndajmë mendimin se Kuranin
duhet ta lexojmë dhe kuptojmë në korre-
lacion me realitetin e jetës së njerëzve të
kohës kur është shpallur ai, që të mund
nga këtu t’i nxjerrim përfundimet dhe
zgjidhjet më të mira për ne sot. Le ta kuj-

tojmë FazlurRahma-
nin, i cili në veprën e tij
Islami dhe moderniteti,
transformimi i një tra-
dite intelektuale ofron
një mënyrë të re e të
shëndoshë të leximit,
mendimit dhe interpre-
timit të Kuranit në
kohën tonë, duke
thënë se “procesi i in-
terpretimit që e propo-
zojmë ne është një
lëvizje dykahëshe: nga
situata e sotme drejt
kohës kur është shpal-
lur Kurani dhe pastaj
sërish te koha e
sotme”. Për këtë ai pa-
rasheh tre hapa meto-
dikë: i pari, komentuesi
i Kuranit duhet të kthe-
het në kohën kur është
shpallur Kurani dhe ta
kuptojë realitetin dhe
kontekstin historik në
të cilin u shpall ai ose
t’i kuptojë problemet e
veçanta të asaj kohe, të
cilave Kurani u solli
përgjigjet e veta. I dyti,
duhet t’i identifikojë, t’i
shkoqit dhe t’i formu-

lojë bazat e përgjithshme fetare ose etike
që sollën zgjidhjen e problemeve apo për-
gjigjet konkrete për pyetjet e parashtruara
në atë kohë; dhei treti, të mundohet të na
tregojë se si mund këto parime të përgji-
thshme fetare dhe etike të zbatohen dhe të
konkretizohen në jetën dhe kontekstin e
sotëm. Për këtë, duhet njohur mirë e mirë
kohën e shpalljes së Kuranit, por edhe
kohën e sotme, me të gjitha dimensionet e
mundshme në të cilat presim që Kurani të
ofrojë zgjidhjet e tij.
Për një jetë më të lirë, me të drejta të

gëzuara plotësisht dhe, para së gjithash,
me plot dinjitet.

(P.s. Për shkak të natyrës së revistës,
hiqen fusnotat)
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Shkruan: Azmir Jusufi (PhDc)

Si pjesë e ajetevepër rregullat e për-
caktuara në Kuranin fisnik janë
edhe ato ajete, rregullat e të cilave-

kanë ardhur  në vend të rregullave që
kanë qenë objekt i ajetit të shpallur më
parë. Kështu, ajetet që kanë ardhur më
vonë kanë ndaluar atë me çka është ve-
pruar në ajetet që janë shpallur më parë
dhe këto rregulla nuk janë kthyer prapa
që të veprohet sipas tyre. Këto ajete të
shpallura më parë janë quajtur “të përja-
shtuara/të abroguara“, kurse ajetet që
kanë ardhur pas tyre janë quajtur “përja-
shtuese/abroguese“.
Kështu, për shembull, në fillim të mi-

sionit të Pejgamberit myslimanët e kishin
të lejuar që të miqësohen dhe të bashkë-
punojnë me pasuesit e shpalljeve të më-
parshme (Ehlul-Kitab). Kjo gjendet në
fjalëte Allahut: “Shumë ithtarë të librit
(jehudi, krishterë) edhe pasi u është bërë
e qartë e vërteta, nga vetë zilia e tyre per-
sonale dëshiruan që pas besimit tuaj t’iu

kthejnë në mosbesimtarë, pra ju lini dhe
largohuni prej tyre derisa Allahu ta sjellë
urdhrin e vet. Allahu ka mundësi për çdo
send.” (El-Bekare, 109)  Pas një kohe të
caktuar, Allahu(xh. sh.) e kishte zëven-
dësuar rregullin e sipërpërmendur me aje-
tin kuranor të sures et-Teube, 29.

SHFUQIZIMI I RREGULLAVE ME
RREGULLA TË TJERA NË KURAN

Ekzistimi i abrogimit,për të cilin
shpesh mund të dëgjojmë nga gojët
tona,është: vendosje e rregullave për
ndonjë interes dhe arsye, dhe veprimi në
përputhje me këtë rregull, derisa ai nuk
tregohet si e gabuar, pastaj  ky rregull
shfuqizohet dhe vendoset një rregull tje-
tër në vend të tij. Por, një abrogim i tillë,
i cili shpie në injorancë dhe gabueshmëri,
nuk mund të jetë i lidhur me Allahun, të
Cilit nuk i karakterizohet as injoranca dhe
as gabueshmëria. Prandaj, një abrogim i
tillë nuk ekziston në ajete fisnike, të cilët
janë larg prej asaj që në mesin e tyre

mund të kishte çfarëdo mospajtueshmë-
rie.
Në të kundërtën, abrogimi në Kuran

do të thotë: përfundim i aktualitetit të rre-
gullës së shfuqizuar.Kjo do të thotë se
rregullorja e parë kishte ndonjë arsye e
cila ishte e përkohshme, eveçantë me
kohë të kufizuar, shfuqizimin e së cilëse-
shpalli ajeti abrogues, duke zbuluar se
rregullorja e kaluar kishte kaluar (është
shfuqizuar). Duke pasur parasysh faktin
se ajetet janë shpallur në raste të ndry-
shme gjatë njëzet e tre viteve, është e
lehtë të kuptohet se përse këto rregulla-
janë të përfshira në këtë mënyrë.
Është themeluar një rregull e përkoh-

shme në kohën kur akoma nuk janë arri-
tur kushtet për miratimin e rregullës së
përhershme, por vetëm pas arritjes së kë-
tyre kushteve është përcaktuar rregulla e
përhershme, ecila erdhi si zëvendësuesee
asaj së përkohshmes.
Në mënyrë që të merret vesh më qartë

dhe më mirë kuptimi i vërtetë i abrogimit
në burimet islame, është e nevojshme që

tëmerret në konsideratë vetë çështja në
drejtim të zhvillimit historik të burimeve
juridike islame, në të cilat Ligjvënësi herë
pas here kryen shfuqizimin e dispozitave
dhe institucioneve të veta.
Tek shpallja e  Kuranit, veçanërisht

në krijimine legjislacioneve të tij, bien në
sy tri gjëra: 1. gradualiteti i shpalljes (te-
drixh fi -t-teshri’i), 2. tendenca e redukti-
mit të rregullave në minimum
(taklilu-t-tekalif) dhe 3. parimi i lehtësisë
(ademul-harexh).
Me udhëheqjen nga parimi i gradua-

litetit të shpalljes së rregullave,Ligjvënësi
kishte për synim rregullimin ligjor të rre-
thit, ku zhvillohej ligji islam. Duke sjellë
parimet e përgjithshme dhe duke marrë
parasysh vetëdijen fetare dhe morale të
myslimanëve të parë, Kurani bëri abrogi-
min e rregullave të veta, të cilat me evo-
luimin e shoqërisë e kishin humbur
raison d’être-n.
Kështu, Kurani dhe tradita e Muha-

medit(s.a.v.s.)e kishin shfuqizuar adopti-
min, pastaj vëniene së drejtësqë gratë të

merren në trashëgimi, e ndaluan traditën
e arabëve të vjetër të bijëvrasjes, e shfu-
qizuan traditën se akti i shitblerjestë
bëhet i vlefshëm me vendosjen e gurit
mbi lëndën e blerë, me prekjen ose he-
dhjen e saj.
Juristët islamë e interpretojnë abrogi-

min sitë nevojshëm,  si rezultat i zhvilli-
mit shoqëror dhe shpirtëror të shoqërisë.
Legjislacioni dhe institucionet ndry-
shojnë me avancimin e grupeve njerë-
zore. Filozofi dhe teologui
njohuregjiptian Sheh Muhamed Abduhu
në Tefsirin e tij të Kuranit
shkruan:“Abrogimi (shfuqizimi) në leg-
jislacione fetare të ndryshme (sheriat)
është i mundur, dhe futja e tij është
shkaktuar nga ndonjë qëllim i veçantë.
Legjislacioni i kohës së Musait ka shfu-
qizuar disa institucione dhe rregulla lig-
jore që ishin në fuqi për kohën e
Ibrahimit(a. s.).Legjislacioni i kohës së
Isait(a. s.)kishte shfuqizuar disa dispozi-
tave të Teuratit, sikurse që Islami kishte
shfuqizuar të gjitha legjislacionet emë-

parshme. Legjislacioni dhe dispozitat
praktike që mund t’i nënshtrohen shfuqi-
zimit, janë të përshkruara për të mirën
dhe prosperitetin e popullit. Kurse dobia
ndryshohet me ndryshimin e rrethanave
të kohës. Për këtë arsye, Ligjvënësi i
mençur për çdo herë ka futur rregulla që
i përshtaten nevojave të kohës gjeg-
jëse...”

RREGULLATE ABROGIMIT

Që abrogimi të jetë i vlefshëm, ekzi-
stojnë disa kushte, e të cilat janë:
Që rregulla mbi të cilin është bërë

abrogimi të jetë rregull eSheriatit;
Që dëshmia për vënien e rregullave

jashtë fuqisë të jetë teksti i Sheriatit, i cili
u shpall pas tekstit të rregullittë abroguar;
Që rregulla që shfuqizon të mos jetë

ekufizuar për një kohë, përndryshe kjor-
regull do të jetë epavlefshme pas kalimit
të kohës dhe kjo nuk do të konsiderohej
abrogim.
Për këtë rregull të fundit ne do të për-

mendim fjalët e Mekijjb. Ebi-Talibit, i
cilit kishte thënë: ‘’Një grup i dijetarëve
ka thënë se tekstet e Sheriatit të cilat janë
të kufizuara në kohë apo synojnë ajete
muhkem, të cilat nuk janë abroguar, sepse
janë të kufizuara në kohë, janë të kufi-
zuara dhe në këtë rast abrogimi nuk është
valid. Si shembull për këto fjalë të Me-
kijj b. Ebi-Talibit është ajeti nga Ku-
rani:‘’...eju falni ata dhe hiqni dorë,
përderisa të arrijë urdhri i Allahut!’’

SI MUND TË NJOHIMABROGIMIN 

Nuk ka kurrfarë dyshim se njohja e
ajeteve të abroguara dhe abroguese është
me rëndësi të madhe për këdo që merret
me fikh, tefsir, hadith që mos t’i përziejnë
rregullat. Prandaj, ka shumë hadithe të
Muhamedit(s.a.v.s.), të cilate inkurajojnë
njeriun që të merret me këtë disiplinë.
Besohet se abrogimi (shfuqizimi)

mund të vërtetohet në një nga tre mëny-
rat: Me tekstin kuranor, konsensusin
(ixhmanë) dhe njohjen e pjesës së Kura-
nit qëështë shpallurmë herët nga pjesa e
Kuranit që është shpallur më vonë, dhe
kjo njohuri duhet të jetë e justifikuar mbi
tradita autentike pejgamberike.

NË CILAT SURE GJEJMË ABROGIM?

Me ixhtihad nuk është e mundur që të
vërtetohet abrogimi, por pa dyshim se
është e nevojshme përpjekja më e madhe
për të përcaktuar se cilat ajete janë të
abroguara (përjashtuara). Zerkeshiu e
bëri ndarjen e njohur të Kuranit në lidhje

Abrogimi (nes'hi) 
në Kuran (2)

AAGGSSHHOOLL  SSHHPPIIRRTTËËRROORR

Në mënyrë që të merret vesh më qartë dhe më mirë kuptimi i vërtetë i abrogimit,  në
burimet islame është e nevojshme që të merret në konsideratë vetë çështja në drejtim të
zhvillimit historik të burimeve juridike islame, në të cilat Ligjvënësi herë pas here kryen

shfuqizimin e dispozitave dhe institucioneve të veta.
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me abrogimin,edhe atë në disa njësi.
Nëkatërdhjetë e tre sure nuk ekzi-

stojnë as ajete të abroguara e as abro-
guese. Ato janë:
1. Fatiha,                  
2. Jusuf,                    
3. Jasin,                    
4. Huxhurat,             
5.Rahman,                
6. Hadid,                  
7. Saff,                     
8.Xhumu`a               
9. Tahrim,                
10.Mulk,                  
11.Hakkah,              
12.Nuh,                    
13.Xhinn,                 
14.Murselat,            
15.Nebe',                 
16. Nazi`at,                
17. Infitar,                  
18. Mutaffifin,           
19. Inshikak,               
20. Buruxh,                
21. Fexhr,                   
22. Beled,                   
23. Shems,                  
24. Lejl,                      
25. Duha,                    
26. Inshirah,                
27. Kalem,                  
28. Kadr,                     
29. Bejjine,
30. Zi1za1, 
31. `Adijat,
32. Kari`a,
33. Tekathur,
34. Humeze,

35. Fil,
36. Kurejsh,
37. Ma`un,
38. Kevther,
39. Nasr,
40. Tebbet,
41. Ihlas,
42. Felek,
43. Nas.

Katërdhjetë suret, sipas autorit të
njëjtë, përmbajnë ajete të abroguara, mi-
rëpo në to nuk ka ajete abroguese. Ato
janë:
1. En`am,                                     
2. A`raf,                                       
3. Junus,                                       
4. Hud,                                         
5. Ra`d,                                        
6. Hixhr,                                       
7. Nahl,                                        
8. Isra,                                          
9. Kehf,                                        
10. Ta Ha,                                    
11. Mu'minun                              
12. Neml,                                     
13. Kasas,                                   
14. Ankebut,                                
15. Rum,                                      
16. Llukman,                                
17. Sexhde,                                  
18. Fatir,                                      
19. Safat,                       
20.  Sad,                         
21. Zumer,                     
22. Fusilet,                    
23. Zuhruf,
24. Duhan,

25. Xhasije,
26. Ahkaf,
27. Muhamed,
28. Kaf,
29. Nexhm,
30. Kamer,
31. Rahman,
32. Me`arixh,
33. Mudethir,
34. Kijame,
35. Dehr/lnsan,
36. Abese, 
37. Tarik,
38. Gashije,
39. Tin,
40. Kafirun.

Sipas Zerkeshiut, janëgjashtë sure në
të cilat ekzistojnë ajetet abroguese ose më
shumë ajete të këtilla, por në të cilat nuk
kemi ajete të abroguara:

1.Feth,
2. Hashr,
3. Munafikun,
4. Tegabun,
5. Talak,
6. E’ala.

LLOJET E ABROGIMIT SIPAS AHMED
VON DENFFERIT

Abrogimi (shfuqizimi) i Kuranit me
Kuran 
Ulemaja e tefsirit pajtohet se ky lloj i

abrogimit ekziston dhe se është i mundur.
Si shembull i këtij lloji të abrogimit është
ajetii cilie ka përcaktuar iddetinpër një vit

për gruan, burri i së cilës ka vdekur, e që
ky ajet është shfuqizuar (abroguar) me
ajetin i cili e parashikon iddetinpër katër
muaj e dhjetë ditë.

Abrogimi (shfuqizimi) i Kuranit me
Sunnetin mutevatir
Në këtë lloj të abrogimit ulemaja e

tefsirit ndahet në mendime. E lejon Imam
Maliku, Ebu Hanifja dhe Ahmed ibn
Hanbeli, sipas një rivajeti, duke përmen-
dur se sunneti është vahj (shpallje). Si ar-
gument e marrin ajetin kuranor:‘’Ai nuk
flet nga teka e tij - kjo është vetëm shpal-
lje e cila i është shpallur.’’
Imam Shafiu, Dhahirijtë

dhe Ahmedibn Hanbelime
transmetim tjetër, e ndalojnë
abrogimin me sunnetin mute-
vatir, sepse Sunneti nuk është
më i mirë se Kurani.
El-Xhessasi si shumica e

dijetarëve të medhhebit ha-
nefi beson se abrogimi i Ku-
ranit është i mundur me
sunnet, nëse sunneti është i
transmetuar me transmetim
mutevatir.

Abrogimi (shfuqizimi) i
Sunnetit me Kuran 
Këtë lloj të abrogimit e

lejon xhumhuri (shumica e
ulemasë). Fillimisht ishte e
urdhëruar me sunnet kthimi
në namaz kahBejtu-l-
Makdisi (Kudsi), derisa nuk
u shpall ajeti kuranor i cili e
shfuqizon rregullin e kthimit
në namaz dhe obligohet
kthimi kah Mesxhidu-l-
Harami në Mekë.

‘’Dhe ktheje fytyrën tënde
kah faltorja e shenjtë (Qa-
beja)!”

Abrogimi (Shfuqizimi) i
sunnetit me sunnet 
Ky lloj i abrogimit ka

katër nënlloje:
Abrogimi i sunnetit mutevatir me

sunnetin mutevatir,
Abrogimi i sunnetit ahad me sunne-

tin ahad,
Abrogimi i sunnetit ahad me sunne-

tin mutevatir,
Abrogimi i sunnetit mutevatir me

sunnetin ahad,
Tre lloje të abrogimit (shfuqizimi)

janë të lejuara, kurse për llojin e katërt
ulemaja e tefsirit ndahet në mendime,
kurse xhumhuri (shumica e ulemasë) nuk
e lejon. Abrogimi (shfuqizimi) me ixhma’

apo kijas nuk është i lejuar sipas mendi-
mit më të saktë të dijetarëve islamë.

LLOJET E ABROGIMIT (SHFUQIZIMIT-
PEZULLIMIT)

Studiuesit, komentuesit e Kuranit dhe
shkencëtarët e shkencave të ndryshme
kuranore, duke i kushtuar kujdes të posa-
çëm njohjes së ajeteve, vendimet e të ci-
lave janë pezulluar apo anuluar, arritën të
konstatonin se „nes’hi“ në Kuran dhe në
Sheriatin Islam ndodhi vetëm brenda disa
rrethanave dhe kushteve të kufizuara,

dhe, duke u mbështetur mbi ato kushte,
arrijnë të konstatojnë se zhdukja, pezul-
limi ose anulimet në Kuran janë tri llo-
jesh:

Abrogimi i tekstit dhe i dispozitës
Kjo ndodh kur abrogimi i tekstit

bëhet së bashku me pezullimin e vendi-
mit të tij. Shembull për këtë kemi tran-
smetimin që e bën Aishja (r. a.), kur thotë:
“Është dëgjuar nga Aishja (r. a.), të ketë
thënë: Ka qenë më parë i ndaluar (kuro-
rëzimi midis atyre që kanë thithur prej një
gjiri) për dhjetë të thithura të ditura, pa-

staj e kanë anuluar vendimin e tyre me
pesë të thithura të ditura.”
D.m.th. pesë të thithura nga një gji

dhënëse, që dihen për dy fëmijë të dy në-
nave, pa marrë parasysh afërsinë e gjakut
të tyre, ndalojnë kurorëzimin e tyre në
moshë të rritur në vend të dhjetë të thi-
thurave që ishin caktuar më përpara si
ndalesë kurorëzimi.  

Abrogimi i citatit në Kuran, duke
mbetur dispozita
Nga llojllojshmëritë e abrogimit kemi

edhe zhdukjen e citimit-tekstit, por ngel-
jen e vendimit të tij. Shem-
bull të tillë kemi
transmetimet që janë bërë
nga Omer ibn Hatabi, i cili
ka thënë: “Transmetohet
nga Omeri (r. a.) të ketë
thënë: “Nga tekstet kura-
nore ka qenë: Plaku dhe
plaka (i martuari dhe e
martuara) nëse bëjnë zina
(prostitucion), bëni rexhm
(dënoni me vdekje, mbytni
duke i gjuajtur me gurë).”
Në bazë të këtij tran-

smetimi dhe sipas disa ver-
sioneve të tjera identike apo
të ngjashme, kuptohet se
fjalët që transmetoi Omeri
(r. a.) ishin Kuran, kishin
qenë më parë pjesë e një
ajeti të Kuranit që merrej
me këtë dispozitë. Më pastaj
citimi i ajetit u pezullua dhe
u zhduk, por vendimi – di-
spozita e këtij ajeti të shfu-
qizuar tekstualisht, por jo
edhe përmbajtësisht, vjen e
zbatohet deri në amshim.

Abrogimi i dispozitës
me mbetjen e citatit-tekstit
Nga më të shpeshtat

lloje të abrogimit janë pe-
zullimet, shfuqizimi i ven-
dimeve, i ligjeve apo i

dispozitave të ajetit në Sheriatin Islam,
duke mbetur citimi-teksti i tij Kuran. Ky
lloj abrogimi – pezullimi është më i thek-
suar në Kuran. Të kësaj natyre janë ajetet
e testamentit (vesijjes), fuqizimi i të ci-
lave u pezullua me ajetet e trashëgimisë
(mirathit), të cilat e rregullojnë çështjen
e trashëgimisë dhe të testamentit. Të tilla
janë edhe ajetet e ndërrimit të Kiblës
(drejtimit) gjatë namazit. Dihet mirëfilli
se pas migrimit të myslimanëve në vitin
622 nga Meka në Jethrib (Medinë), 16-
17 muaj ata u falën në drejtim të Me-
sxhidi Aksasë – Jerusalemit. Më pastaj
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erdhi ajeti urdhërues, pezullues, që pe-
zulloi Kiblën e mëparshme dhe porositi
që myslimanët tash e tutje të falen në
drejtim të Qabesë në Mekë.

SHEMBUJT E ABROGIMIT (NES‘HIT)
NË KURAN SIPAS IBN HAZMIT 

DHE ES-SUJUTIUT

Ebu Abdullah Muhamed ibn Hazm në
librin e tij Ma’rifetu-n-nasihi ve-l-
mensuhi, në pjesën e dytë të
këtij libri i përmend ajetet e
abroguara dhe abroguese nga
surja e parë deri te surja e fun-
dit, nga shembujt e cilëve do të
përmendim vetëm disa:
Në parathënieIbn Hazmi

thotë se përjashtimi nuk është
abrogim. Megjithatë, në elabo-
rimin e    mëtejmë ai nuk i për-
mbahet kësaj. Për ajetin
kuranor në të cilin qëndron: “O
ju që besuat, nuk është lejuar
për ju të trashëgoni gratë (e të
vdekurve) në mënyrë të dhun-
shme, e as t’i shtrëngoni për t’u
marrë diçka nga ajo që ju keni
dhënë atyre...” (En-Nisa ‘, 19),
thotë se është i abroguar me
përjashtim: “përveç nëse ato
bëjnë ndonjë imoralitet të
hapur... “ (En-Nisa ‘, 19)Rasti i
njëjtë është edhe me shumë
ajete të tjera në të cilat nuk ka
abrogim, por vetëm përja-
shtim(istithna’) dhe restrik-
cion(tahsis).
Ibn Hazmi, më tej, nuk

ofron dëshmi për atë që preten-
don se është e abroguar, e as që
e shpjegon (te’arud) atë që kër-
konabrogimi. Në vend të kësaj,
ai kënaqet vetëm me citimin e
ajetit. Për ajetin e sures el-Be-
kare ku thuhet: “Të pyesin ty
edhe se ç’do të japin. Thuaj: “Tepri-
cën!“(El-Bekare, 219), thotë se ajeti është
abroguar me ajetin e zeqatit:”Merr prej
pasurisë së tyre (të atyre që pranuan ga-
bimin) lëmoshë që t’i pastrosh me të dhe
t’u shtosh (të mirat...“(Et-Teube, 103)
Megjithatë, në mesin e këtyre ajeteve nuk
ka asnjë kontradiktë; dhe, aty ku nuk ka
kontradikta, nuk ka asnjë abrogim.
Ajetinkuranor: “Ti (Muhamed) prak-

tiko atë që t’u shpall nga Zoti yt. S’ka
Zot, përveç Tij. Largohu prej idhujta-
rëve“(El-En‘am, 106)Ibn Hazmi e kon-
siderontë abroguar me ajetin e pestë të
sures Et-Teube.
Megjithatë, transmetimi i cili tran-

smetohet nga Ibn Abasi, ku referohen

shumica kur flasin për abrogimin e këtij
ajeti, është i ndërprerë në zinxhirin e tij
të transmetuesve, për shkak se Ali ibn Ebi
Talha nuk është bashkëkohës i Ibn Aba-
sit, dhe përveç kësaj, ajetin e mësipërm
duhet shikuarnë kontekstin e ajetit që
pason, e në të cilin thuhet: “E sikur të
donte Allahu, ata nuk do të ishin idhuj-
tarë”. (El-En’am, 107)
Ajetinkuranor në të cilin thuhet: “Vër-

tet, ata që besuan, ata që ishin jehudi, të

krishterët, sabejët (kishin lëshuar fenë e
adhuronin engjëjt), kush besoi prej tyre
(sinqerisht) Allahun, dhe botën tjetër dhe
bëri vepra të mira, ata e kanë shpërblimin
te Zoti i tyre ...” (El-Bekare, 62) Ibn Haz-
mie konsideron të abroguar me ajetin e te-
tëdhjetë e pestë të sures Ali-Imran.  Por,
edhe ky ajet, sipas Mustafa Zejdit dhe të
tjerëve, nuk i nënshtrohet abrogimit. Tra-
dita që është transmetuar nga Ibn Abasi
nuk është e qartë në shfuqizimin e këtij
ajeti, dhe përveç kësaj, edhe zinxhiri i tij
i transmetimit është i ndërprerë.
Es-Sujutiu në ‘’El-Itkanu fi ulumi-l-

Kuran’’ e tij përmend njëzet e një ajet
për të cilat pretendon se janë të abroguar
e disa prej tyre janë: Kur ndonjërit prej

jush i është afruar vdekja, nëse lë pasuri
pas vete, testamenti (vasijeti) për prindë-
rit dhe për të afërmit u është bërë juve
obligim, por ashtu siç është drejt.
Ky ajet është abroguar me ajetin e tra-

shëgimisë:‘’Allahu ju urdhëron për (çë-
shtjen e trashëgimit) fëmijët tuaj: për
mashkullin hise sa për dy femra;nëse
janë (trashëgimtare) vetëm femra, dy e
më shumë, atyre ju takojnë dy të tretat e
pasurisë që trashëgohet...’’

‘’Nëse prej jush janë njëzet të
durueshëm (trima të fuqishëm), do
t’i mundni dyqind, e nëse janë një-
qind, do t’i mundni një mijë sish që
nuk besuan...“
Ky ajet është abroguar me fja-

lët:
‘’Nëse prej jush janë njëqind të

durueshëm, do t’i mundni dyqind,
e nëse prej jush janë një mijë, me
ndihmën e Zotit do t’i mundni dy
mijë.’’ 

NDALIMI I PIJEVE ALKOOLIKE
SI FORMË E ABROGIMIT

Sipas mendimit të shumicës së
dijetarëve islamë,ndalimi i përdo-
rimit të pijeve alkoolike ka kaluar
nëpër tri faza. Një numër i vogël i
dijetarëve konsiderojnë se ky nda-
lim kaloi nëpër katër faza. Fazat
janë si më poshtë:

Faza e parë:
Në tefsirin e Ebu-s-

Su’udit përmendet se çështja e al-
koolit është trajtuar në katër ajete.
Ajeti i parë i shpallur nga këto
katër ajete është ai nga surja En-
Nahl: “Edhe nga frutat e hurmës
dhe të rrushit nxirrni prej tyre pije
(lëngje) dhe ushqim të mirë.“ (El-
Nahl, 67)Nga fakti që ushqimi në
këtë ajet atribuohet si ushqim “i

këndshëm” (hasen), ndërsa atributi i për-
mendur është lënë pa përmendur tek për-
mendja e pijeve, disa autorë e nxjerrin
përfundimin se pija, në dallim nga
ushqimi, nuk është e mirë (hasen). Ky in-
terpretim është mbështetur edhe me rre-
gull gramatikore të gjuhës arabe,  sipas
së cilës përdorimi i lidhëses “dhe” (vav)
nënkupton diversitetin (mugajera). Ajeti,
sipas interpretimit të tyre, përmban alu-
zion se pija dehëse (seker) nuk kanë të
njëjtin trajtim si “ushqimii këndshëm”
(themer hasen). Kjo, pra, sipas tyre, ishte
faza e parë e ndalimit të pijeve dehëse,
kuLigjvënësi kërkoi për të filluar përga-
titjen e terrenit për një ndalim të formës
së prerë të problematikës në fjalë.

Faza e dytë:
Faza e dytë e ndalimit (në fakt, faza e

parë e vërtetë) fillon me shpalljen e ajetit
219 të sures El-Bekare: “Të pyesin ty për
verën dhe bixhozin. Thuaj: “Që të dyja
janë mëkat i madh, e ka edhe dobi në to
(të pakta) për njerëz, por dëmi i tyre është
më i madh se dobia e tyre.”
Ky është ajeti i parë, sipas mendimit

mbizotërues, që ureferohet pijeve dehëse,
por ai nuk përmban ndalim imperativ të
konsumit të alkoolit, edhe pse disa dije-
tarë, sikurse që është juristi hanefi dhe
komentuesi El-Xhesasi, janë të mendimit
se ajeti i lartpërmendur nënkupton ndali-
min e pijeve dehëse. Ajetet që pasojnë
vetëm se e konfirmojnë këtë ndalim. El-
Xhesasi thotë: “Ky ajet nënkupton ndali-
min e pijeve dehëse. Po të mos kishte
zbritur dëshmia tjetër, ky ajet do të ishte
i  mjaftueshëm për të ndaluar alkoolin,
sepse në të thuhet: Thuaj: “Që të dyja
janë mëkat i madh...”, fjala “ithm”, e cila
është përdorur në ajet, do të thotë çdo gjë
që është e ndaluar ... Ajeti nuk është i ku-
fizuar vetëm në etiketimin e pijeve de-
hëse (hamr) me fjalën “ithm” (mëkat),
por atë e përshkroi si ‘të madh’
(kebir),duke konfirmuar ndalimin e saj.”
Grupi tjetër i dijetarëve mendon se ky

ajet nuk përmban ndalim të qartë të pi-
jeve dehëse, por pa dyshim e inkurajon
njeriune vetëdijshëm që të mendojëmirë
dhe seriozisht rreth çështjessë konsumi-
mit të pijeve dehëse, duke i tregtuar ato.
Kjo për faktin se dëmi i pijeve dehëse
është shumë më i madh se dobia e tyre e
mundshme. 

Faza e tretë:
Kjo fazë fillon me shpalljen e ajetit 43

të sures En-Nisa’: “O ju që besuat, mos
iu afroni namazit duke qenë të dehur, de-
risa të dini se ç’flitni, e as duke qenë xhu-
nubë (të papastër), derisa të laheni,
përpos kur jeni udhëtarë...”. Ky ajet tre-
gon qartë për ndalimin eksplicit të pijeve
dehëse, për shkak të imperativit të ndali-
mit, por këtu lidhet me një rrethanë të ve-
çantë, dhe kjo është kryerja e namazit.
Derisa faza e mëparshme e ndalimit e

vë në dilemë besimtarin e vetëdijshëm
para mëkatit të madh, përkatësisht dëmit
të madh dhe dobisë së vogël, për sa kohë
që të jetë kjo fazë, i ndalon besimtarit që
t’i afrohet namazit duke qenë në gjendje
të dehur. Edhe pse ky është një ndalim se-
lektiv, pasi kjo është e lidhur me mo-
smundësinë e kryerjes së namazit në
gjendje të dehjes, megjithatë, po të kemi
parasysh pesë namazet ditore, mund të
konkludojmë se një person i cili kërkon
për të kryer obligimin e faljes së pesë na-

mazeve ditore, nuk është në gjendje që të
pijë pije dehëse përveçse pas namazit të
natës (jacisë), edhe atëherë me një
ndjenjë të nervozizmit dhe të pakënaqë-
sisë. Për këtë arsye, shumica e myslima-
nëve, pas shpalljes së ajetit në fjalë,
kishinlënë konsumim të pijeve dehëse,
me përjashtim të disa individëve të cak-
tuar.

Faza e katërt:
Faza e katërt dhe e fundit e ndalimit

filloi me shpalljen e ajeteve 90 dhe 91 të
sures El-Maide: “O ju që besuat, s’ka dy-
shim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e
shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta
nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që
të jeni të shpëtuar. Shejtani nuk dëshiron
tjetër, përveç se nëpërmjet verës dhe bi-
xhozit të hedhë armiqësi mes jush, t’ju
pengojë nga të përmendurit Zotin dhe
t’ju largojë nga namazi. Pra, a po i jepni
fund (alkoolit e bixhozit)?“
Me këtë ajet është shprehur ndalimi

përfundimtar mbi konsumin e pijevede-
hëse (alkoolit) dhe është plotësuar aspekti
legjislativ i këtij problemi. Është i padi-
skutueshëm edhe konsensusi i juristëve
islamë për ndalimin e dehjes, kurse më
shumë detaje mbi këtë ndalim do të
gjejmë në sunnetin e Pejgamberit
(s.a.v.s.).

NË VEND TË PËRFUNDIMIT

Rregullat e Allahut që i ka dërguar
me anë të pejgamberëve të Tij kishin

për qëllim që të përmirësojnë tek njerë-
zit besimin e tyre, marrëdhëniet e tyre
reciproke me njerëz etj. Besimi gji-
thmonë ka qenë i njëjtë, i pandryshue-
shëm dhe gjithmonë ka qenë një besim
në Zotin dhe me një besim të tillë er-
dhën të gjithë pejgamberët. Megjithatë,
gjatë historisë çdo popull ka pasur ne-
voja të veçanta. Ajo që ishte e përshtat-
shme për një popull në kohën e tij, nuk
i përshtatej popullit në një tjetër kohë.
Prandaj, nuk duhet të çuditemi kur të
shohim se një rregull të zëvendësohet
nga një tjetër, e cila është sërish në
favor të robërve.
Abrogimi dhe të kuptuarit e duhur të

abrogimit janë të rëndësishme për të kup-
tuarit e duhur të fesë. Prandaj, kjo pyetje
në tefsir ka një vend të veçantë. Duhet të
theksohet se abrogimi nuk do të ndodhë,
përveç në çështjet e urdhrave ose ndali-
meve.
Kuptimi i çështjes së abrogimin është

shumë i rëndësishëm e që për këtë na fla-
sin shumë ajete kuranore dhe hadithe.
Në përfundim, mund të themi se abro-

gimi ose shfuqizimi ekziston, por në
numër shumë të vogël. Abrogimi mund
të ndodhë vetëm në lidhje me urdhrat dhe
ndalimet, sepse me këtë zëvendësohet
rregull i sheriatit me provë të sheriatit.
Abrogimi  nuk zbatohet në besim dhe
doktrinë fetare, dhe në dialogun kuranor
me politeistët dhe kundërshtarët.

(P.s. Për shkak të natyrës së revistës,
hiqen fusnotat)
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Shkruan: Selvije Murati

KAFSHËT E NDALUARA TOKËSORE
DHE UJORE

Kafshët sipas vendbanimit dhe ven-
dqëndrimitndahen në dy lloje: tokësore
dhe ujore. Përafërsisht dihet se cilët kaf-
shë që jetojnë në tokë nuk hahen, por ka
edhe nga ato që jetojnë në ujë dhe nuk
hahen.  Le të shohim në vazhdim se cilat
janë ato kafshë dhe  cilat janë rregullat e
therjes, për të hëngër mishin e tyre. 

KAFSHËT E NDALUARA TOKËSORE

Prej kafshëve tokësore Kurani qartë-
sisht ndalon vetëm mishin e derrit, në më-
nyrë të veçantë, mishin e çfarëdo qoftë
kafshe të ngordhur apo të therur në emër

të dikujt tjetër e jo në emër të Allahut (xh.
sh.), si dhe gjakun e derdhur, ashtu siç u
theksua në ajetet të cilat në përgjithësi
ndalonin katër lloje, ndërsa në detajizim,
dhjetë sosh. Kurani famëlartë për Pej-
gamberin      (a.  s.)thotë:“Ua lejon të
mirat(të dobishmet) dhe ua ndalon të
këqijat.” (El-A’raf, 157)Të këqijat janë
ato që i konsideron të këqija shija e për-
gjithshme e njerëzve në tërësi, pa marrë
parasysh individët. Pejgamberi (a.  s.) ka
ndaluar ngrënien e mishit të gomarit shtë-
piak në Betejën e Hajberit. 
Në Sahih transmetohet se Pejgamberi

(a.  s.) ua ka ndaluar ngrënien e çdo egër-
sire që ka dhëmbë shqyes dhe të çdo
shpeze me kthetra. Egërsira janë ato kaf-
shë që i sulmojnë kafshët tjera dhe i
shqyejnë, si p. sh. luani, tigri, ujku etj. 
Në grupin e  shtazëve me kthetra

bëjnë pjesë ato që kanë kthetra shqyese,

si shqiponja, sokoli. Sipas mendimit të
Ibn Abbasit(r. a. ) ndalohen vetëm katër
lloje të përmendura në Kuran, dhe me sa
duket, ai mendon se hadithet që ndalojnë
kafshët shqyese kanë të bëjnë me shkal-
lën e papëlqyeshmërisë (mekruh) e jo me
haramin. 
Në periudhën paraislame njerëzit

hanin dhe braktisnin ushqimin për shkak
të papastërtisë. Kështu, Zoti dërgoi Pej-
gamberin (a.  s.) dhe shpalli Kuranin, me
të cilin lejoi atë që duhet lejuar dhe ndaloi
atë që duhet ndaluar. Atë që e lejoi konsi-
derohet hallall dhe atë që e ndaloi konsi-
derohet haram, kurse për atë që ka
heshtur, mbizotëron falja. 
Pastaj e lexoi ajetin:“Thuaj: ‘Në atë

që më është shpallur mua(Kurani) nuk
po gjej të ndaluar diçka nga ushqimi.’”
(El-En’amë, 145)
Në bazë të këtij ajeti, Ibn Abasi men-

donte se mishi i gomarëve shtëpiakë është
i lejuar. Mendimin e Ibn Abasit e mbë-
shteste edhe Imam Maliku, i cili nuk e
ndalonte mishin e egërsirave, por vetëm
mendonte se i takojnë shkallës së papël-
qyeshmërisë. 
Është konstatuar se prerja e ligjshme

nuk ka të bëjë me kafshët e ndaluara në
relacion të lejimit të ngrënies, por vetëm
në pastrimin e lëkurës pa kushtëzuar regj-
jen e saj. 

Kafshët e ndaluara ujore

Kafshët e ujit jetojnë në ujë dhe të gji-
tha janë të lejuara, pa marrë parasysh a
janë të gjalla apo të ngordhura. Ky parim
i përmbledh peshqit, balenat, peshkaqeni-
netj., qofshin të peshkuara nga myslimani
apo jomyslimani. Allahu (xh.  sh.) ua ka
lejuar robërve të vet çdo gjë që jeton në
ujë, pa e ndaluar asnjë lloj të tyre dhe pa
e kushtëzuar prerjen. Ai ia ka lënë për-
gjegjësinë njeriut për mënyrat e gjuajtjes
së tyre, por me kusht që t’i shmanget
mundimit të tyre. 
Allahu (xh. sh.) thotë:“Pastaj, Ai

është që nënshtroi detin, që prej tij hani
mish të freskët.”(En-Nahl, 14)

“Gjahu dhe ushqimi në det u është
lejuar si përjetim për ju dhe për udhë-
tarët.”(El-Maide, 96)Pra, këtu Zoti flet
në përgjithësi pa kurrfarë përjashtimi.
(Zoti nuk harron)

KAFSHËT E THERURA NGA ITHTARËT
E LIBRIT (TË KRISHTERËT-

HEBRENJTË)

Allahu (xh.  sh.), pasi përmendi gjërat
e fëlliqura, të cilat ua ndaloi robërve të Vet
besimtarë, dhe gjërat e këndshme, të cilat
ua lejoi, tha:“Sot u lejuan për ju ushqi-
met e mira...”pastaj, e përmendi statusin

e kafshëve të therura nga hebrenjtë dhe të
krishterët, duke thënë:“edhe ushqimet
(të therura) e ithtarëve të librit janë të
lejuara për ju”.
Ibn Abbasi, Ebu Umame, Muxhahidi,

El-Haseni, Mekhuli, Es-Suddiju dhe Mu-
katil ibn Hajjanithonë: “Me ushqimet,
aludohet në kafshët që i therin ata. Me
konsensusin e dijetarëve është pohuar se
kafshët, të cilat i therin ithtarët e librave,
janë të lejuara për myslimanët, sepse
edhe ata besojnë se nuk bën të theren kaf-
shë për dikë tjetër, përveç për Allahun
(xh.  sh.)  dhe se gjatë therjes se kafshëve
të tyre e përmendin vetëm emrin e Allahut
(xh.  sh.) , edhe pse ata për  Allahun (xh.
sh.) kanë bindje dhe botëkuptime nga të
cilat Ai është i pastër dhe i lartësuar.”
Nga ky ajet që e cekëm më lart kup-

tojmë: (se) “Sot ua lejuam ushqimet (e
mira)”,pra nuk ka më behire, as saibe, as
vesile. Ushqimi i ithtarëve të Librit, për-
katësisht i hebrenjve dhe të krishterëve,
parimisht ju lejohet dhe asnjëherë Zoti
nuk ua ka ndaluar, si dhe ushqimi i juaj
lejohet për ata. Hani prej mishrave që i
kanë prerë ose i kanë gjuajtur, dhe
ushqeni ata nga ajo që preni ose gjuani. 
Na lejohet të ushqyerit me ta, martesa

me femrat e tyre dhe mirësjellja ndaj tyre,
si dhe në qoftë se bashkëjetojnë me ne
dhe e njohin Islamin, rrethin islam dhe
pjesëtarët e tij, në esencë, si nga aspekti i
diturisë, i punës dhe moralit, mund të ndo-
dhë që ata ta kuptojnë se feja jonë është e
ngjashme me fenë e tyre, por se Islami
është në një shkallë më të lartë, me një pa-
sqyrë më të plotë dhe me faqe më të pa-
stra nga risitë, konceptet e gabuara dhe
idhujtaria. 
Në një hadith autentik, të transmetuar

prej Abdullah ibn Mugaffelit, qëndron se
ky ka thënë:“Ditën e Hajberitu gjuajt një
rrëshek me dhjamë e unë e shtrëngova në

gjoks dhe thashë: ‘Sot, askujt nuk i jap
prej kësaj.’Kur u ktheva, e pashë Pej-
gamberin (a.  s.) duke buzëqeshur.’
Fjalët e Allahut (xh.  sh.):“edhe

ushqimet(të therurat)tuaja janë të le-
juara për ta (ju janë lejuar)” – dome-
thënë, ju lejohet juve që t’u jepeni të hanë
ata nga kafshët të cilat i therni ju. 
Domethënë, edhe ju e keni të lejuar

t’ju jepni të hanë nga kafshët që i keni the-
rur ju, siç hëngrët edhe ju prej kafshëve
që i kanë therur ata. Kjo ka karakter të
kompensimit, shpërblimit dhe kthimit në
të njëjtën masë. 
Ndërkaq, sa i përkethadithit ku poho-

het:”Shoqërohu vetëm me besimtarë, dhe
ushqimin tënd le ta hajë vetëm i devot-
shmi”, kjo sqarohet në kontekst të referi-
mit dhe pëlqimit të këtij veprimi. 
Thënia  “ushqimi i ithtarëve të Librit”

ka karakter të përgjithshëm dhe nënkup-
ton të gjitha ushqimet e tyre si p. sh. mi-
shin, prodhimet e ndryshmeetj.dhe
përgjithësisht na lejohet neve, përveç
ushqimit që është i ndaluar, si p.sh. cofë-
tinat, gjaku që rrjedh dhe mishi i derrit. 

EMULGATORËT

Emulgatorët  nga derri, ngordhësiradhe
ngjashëm, që prodhohen në vendet perën-
dimore si dhe në vendet ku nuk ka kujdes
për këto gjëra janë të pastërta, dhe lejohet
të konsumohen. Sepse kanë pësuar isti-
hale(ndryshim dhe kthim në një gjë krejt
tjetër), që e kanë vërtetuar shkencëtarët
mjekësorë, myslimanëdhe jomyslimanë. 
Fillimisht është e obliguar të shpje-

gojmë çfarë janë emulgatorët dhe zhela-
tina, për arsye se kjo pyetje si dhe
shumica e pyetjeve të ngjashme bëhen
terminologjikisht në mënyrë joadekuate
nga ana e pyetësve. Në realitet, emulga-
torët dhe zhelatina janë lloje të ashtuquaj-

Komenti i ajeteve të para 
të sures El-Maide

“O ju që besuat!Zbatoni premtimet. U janë(lejuar t’i hani)kafshët shtëpiake, në përjashtim të atyre që po ju
lexohen, dhe përveç gjuetisë, që nuk është e lejuar derisa jeni në ihram. Vërtet,  Allahu (xh.  sh. ) vendos atë që

dëshiron.”(El-Maide, 1)
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tura ADITIVE, që shënohen me numrat
E, nga të cilët shumica janë me prejar-
dhje shtazore. Andaj, ekziston nevoja që
të bëhet hyrja e shkurtër, e cila flet për
emulgatorët, para vetë përgjigjes në
pyetje. 
Në realitet, si pasojë e zhvillimit të

teknologjisë ushqimore dhe nevojës që
sasia e ushqimit të ruhet për një periudhë
të gjatë, si dhe rritjes së nevojave të kon-
sumatorëve, industria ushqimore adapto-
het duke ofruar ushqimin me
karakteristikat senzorike, me pamje të re,
me afat të gjatë, me shije të re etj. Rol të
rëndësishëm në këto kreacione ka pasur
dhe kanë gjithnjë e më shumë shtresat e
ndryshme në ushqim, që quhen aditiv.
Këto janë substanca me strukturë kimike
të njohur, të cilat veçmas nuk konsumo-
hen, dhe as nuk janë përbërës tipik të
ushqimit, dhe nuk kanë vlerë ushqyese. 
Emulgatorët(shtesë) janë substanca që

nuk janë ushqim, por i shtohen ushqi-
meve(por, edhe ilaçeve), gjatë kohës së
prodhimit, përpunimit, paketimitose tran-
sportit për rritjen e cilësive kualita-
tive(pamjes, shijes, aromës, ngjyrës,
strukturës së ushqimit). Këto janë sub-
stanca që u shtohen ushqimeve, me qël-
lim, dhe në sasi të vogla, për ta
përmirësuar pamjen e tyre, aromëndhe
qëndrueshmërinë. Sistemi E i numrave që
tregon emulgatorët, ka hyrë në Evropë për
të rregulluar më lehtë aditivin. Numri E
shërben si vërtetim për vlerësimin e rre-
zikut për shëndet (d. m. th evaluimin tok-
sikologjik), dhe klasifikimin e
emulgatorëve. Lejohet përdorimi i zhela-
tinës që nxirret nga lëndët e lejuara, nga
kafshët e lejuara, të therura sipas normave
fetare. 
Nuk lejohet përdorimi i zhelatinës që

nxirret nga ato që janë haram si: lëkura
dhe kocka e derrit, si dhe nga çdo kafshë
apo lëndë tjetër të ndaluar. 
Nuk lejohen të përdoren as ushqimet

që përmbajnë lëndët e tilla, me përjashtim
të rasteve kur masa është shumë e vogël
dhe është shpërbërë në një lëndë tjetër,
ose është transformuar më parë nga një
lëndë në një lëndë tjetër. Sistemi E i num-
rave në shënimin e emulgatorëve është si
vijon:Ngjyra në renditjen e numrave(100-
181), konservansët(200-285), antioksi-
dansët (300-340), rregullatorët e
aciditetit(numra të ndryshme), emulgato-
rët dhe dendësueset (322, 400-499 dhe
1400-1451), substancat për ndalimin e
dendësisë(550-572), forcuesit e shi-
jes(600-650), gjërat për polirim(900-
910)etj. Disa emulgatorë janë me
prejardhje natyrale, si vitamina C, karo-
teni-b, paketona, enzimet, karagenani,

disa aroma etj, ndërsa disa emlgatorë,
tjera janë substanca të sintetizuara kimike
me përbërje saktë të njohur. Emulgatorët
me prejardhje natyrale mund të jenë bi-
more, shtazore, aditiv, nga mikroorga-
nizmat, dhe aditivët mineral.
Emulgatorëve në bazë të hulumtimeve
themelore detale dhe rezultateve të fituara
u lejohet përdorimi, duke krijuar rregulla
që definon qëllimin dhe sasinë e aditivit
që mund të përdoret. Shpesh bëhet pyetje
a thua emulgatorët nga materiali natyror
janë “më të sigurt”se emulgatorët e sinte-
tizuar në mënyrë kimike?
Ajo që na intereson në këtë studim

janë emulgatorët, d. m. th. ata që janë të
fituar nga pjesët e derrit(ose yndyra e der-
rrit), kafshët e ngordhura, insektet ose
kafshët mishi i të cilëve nevemyslima-
nëve na lejohet ta hamë, kur gjatë therjes
së tyre plotësohen kushtet e therjes sipas
sheriatit. Gjithashtu, të përmendim edhe
njëherit se emulgatorët që fitohen nga ma-
teriet natyrore(sikur kafshët), edhe emul-
gatorët janë të sintetizuara në mënyrë
kimike njëra edhe tjetra janë të nënshtruar
kontrollit kimik të procesit gjatë fitimit të
tyre. 
Ky fakt esencialisht ndikon në statu-

sin e sheriatit të konsumimit të emulgato-
rëve të dyshimtë. Për të sjellë qëndrim të

sheriatit në lidhje me përdorimin e emul-
gatorëve të dyshimtë d. m. th atyre që janë
me prejardhje shtazore, në lidhje me këtë
kemi një çështje tjetër mbi të cilat ndërto-
het kjo çështje. Por, nuk ka nevojë të për-
mendet çështja e ndalesës së konsumimit
të mishit të derrit(apo pjesët e tij), në të
cilën është ixhmaja e dijetarëve të këtij
umeti. Shumica e dijetarëve Hanefij, Ma-
likijj, Shafijj, dhe Hanbeli, janë të mendi-
mit se të gjitha pjesët e derrit janë të
papastërta. Argument me të cilën tregojnë
qëndrimin e tyre është ajeti
kuranor:“Thuaj: ‘Në atë që më është
shpallur mua(në Kuran), nuk po gjej
diçka në qoftë se ai(ushqim) është:co-
fëtinë, gjak i derdhur ose mish derri;ai
është i ndyrëdhe pos asaj që është the-
rur jo në emër të Allahut (xh.  sh.), (por
të ndonjë idhulli)e që është mëkat. E
kush detyrohet (t’i hajë këto të nda-
luara), por duke mos pasur për qëllim
shijen dhe duke mos e tepruar;  Zoti yt
është që fal e që mëshiron shumë. ”( El-
En’amë, 145)
Pas kësaj mesele kemi ardhur deri te

esenca e problemit, e ky është përdorimi
i emulgatorëve me prejardhje shtazore.
Para kësaj të potencojmë se në këtë çë-
shtje nuk bëjnë pjesë prodhimet ushqi-
more në të cilat vendoset yndyra e derrit,

jo në formë të emulgatorëve i cili është i
fituar nga yndyra e pastër e derrit e cila
nuk ka pësuar asnjë ndryshim kimik, si-
kurse disa djathëra, disa lloje të vajrave,
yndyra, margarina;gjithashtu, disa lloje
të keksave, çokollatat dhe akulloret -këto
prodhime ushqimore nuk është assesi e le-
juar të konsumohen nëse përmbajnë
emulgatorë, të cilët sipas fesë islame janë
të ndaluar. 

Me nevojën e përgjithshme nënkup-
tohet përhapja e një nevoje, kështu që
është të jetë e vështirë që njeriu të zgjedh
ose të largohet nga kjo. Pra, shfrytëzimi
dhe përdorimi i prodhimeve të llojlloj-
shme ushqimore, të cilat në vete bartin
numrat E (aditiv), është bërë fatkeqësi e
botës bashkëkohore, sepse gati nuk ka
prodhim e që  në të të mos jetë ka numrin
E (aditivë) që kërkon nga ai kujdes të
lartë, në numrin E të kontestuar dhe në
mënyrë konstante të kontrollojë ushqimet. 

DISPOZITA E MISHIT TË  IMPORTUAR

Një ndër kushtet primare në jetë dhe e
drejta e secilit është që të ushqehet në më-
nyrë të shëndetshme, të konsumojë sasi të
mjaftueshme të ushqimit si:pemë, peri-
medhe mish. Ushqimet që ne i konsu-
mojmë nga kafshët kanë ndikim të

pakontestueshëmnë përbërjen fizike të
trupit të njeriut. Mishi është një ndër
ushqimet më kryesore që njeriu konsu-
mon, edhe përkundër faktit se një përqin-
dje e madhe importohet nga jashtë, por në
lidhje me këtë popullata vërehet një shqe-
tësim dhe dilemë sa i përket cilësisë. 
Në një ndër faktorët që ndikon në rrit-

jen e shpenzimeve është edhe mungesa e
ndryshimit për kafshë, të cilët janë duke
importuar nga jashtë, dhe që është një
barrë e rëndë për ne. Për aplikim të li-
cencës për importimin e mishit dhe pro-
dukteve të mishit nga jashtë duhet të
drejtohen tek zyrat e Agjencisë së Ushqi-
mit dhe Veterinarisë. 
Roli i mishratoreve në përcjelljen e

mishit deri tek konsumatorët është jashtë-
zakonisht i madh. Për këtë arsye, në plan
të parë shihet mënyra se si e konservojnë
mishin mishratoret. Po ashtu,  çdo lloj i
mishit që gjendet nëpër mishratore duhet
ta ketë vulën e Agjencisë. Në rast se mi-
shratorja mban mish që nuk posedon vulë
të Agjencisë, gjithashtu konsumatorët
kanë të drejtë që të pyesin për deklaratën
dhe të pyesin se nga e ka prejardhjen
mishi, kurse konsumatorët janë të obli-
guar të përgjigjen. Sipas zëvendësdrejto-
rit të Agjencisë së Ushqimit dhe
Veterinarisë, Abdulezel Dogani, “Maqe-

donia është njëra ndër shtetet që ruajnë
qengj dhe më pas e eksportojnë mishin e
tyre. Mirëpo, nuk mund të pohojmë se
jemi po aq të suksesshëm edhe në mbikë-
qyrjen dhe zhvillimin e mishit të lopës
dhe të pulës. Sa i përket këtyre produk-
teve, jemi të detyruar që t’i importojnë
nga jashtë. 
Në vitin 2014 janë importuar 25.500

tonelata mish të pulës, 10.000 tonelata
mish të grirë të pulës, si nevojë për pro-
dhimin e sallamave të ndryshme, dhe
9.600 tonelata mish lope. Sipas tij, mishi
i lopës importohet në formë të ngrirë dhe
të freskët. 
Kështu që mishi i freskët i importuar

shpërndahet nëpër mishratore, ndërsa
mishi i ngrirë përdoret për prodhimin e
sallamave të ndryshme. Është realitet se
Maqedonia importon një përqindje mjaft
të madhe të mishit nga jashtë shteti. 
Mishi i importuar në vend klasifiko-

het sipas kualitetit. “Kualitetin e mishit
të importuar e  ndajnë në 4 grupe si: O, A,
B, C. Secili grup në vete ka nga 4 nënka-
tegori:01 02 03 04, A1 A2 A3 A4, B1 B2
B3 B4, C1 C2 C3 C4. Mishi me kualitet
më të lartë kategorizohet nën grupin O,
mirëpo  kjo kategori në tregun tonë gjen-
det shumë rrallë. Te ne zakonisht impor-
tohen produkte të kategorive A3, A4, B1,
B2. Në përgjithësi, nga konsumimi vjetor
rreth 35% të mishit të pulës importohet
nga jashtë, ndërsa 30% e mishit të kalit
dhe të lopës importohet nga jashtë. 
Dispozitat e kafshës së mishit të im-

portuar janë këto:
- Mishi i importuar që vjen nga vendet

myslimane është i lejuar pa asnjë kundër-
shtim. 
- Mishi i importuar nga vendet jomy-

slimane,popullata e së cilës nuk janë
“ithtarë të Librit”;
- Mishi i importuar nga shtete joi-

slame, me popullatë të konfesionit të
“Ehlul Kitabit”, të cilët therin në mënyrë
të vlefshmërisë dhe emërtimit, duke prerë
në fyt, ezofagdhe dy damarët - është i le-
juar. 
Mishi i importuar nga vendet jomysli-

mane, me popullatë të besimit të  “Ehlul
Kitabit”, të cilët therin sipas mënyrën e
cila nuk përputhet me therjen islame, siç
nënvizuam në shembullin e tretë, nuk
është e lejuar për t’u ngrënë dhe as të im-
portohet apo të blihet, dhe nuk duhet
dhënë para për të njëjtën, duke u bazuar
në rregullat dhe konkluzionet që ne i kemi
përmendur më parë, sepse ato janë të fura,
të rrëzuara apo të vrara, të cilat nuk janë të
lejuara për ne. 

(P. s. Për shkak të natyrës së revi-
stës, hiqen fusnotat)
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Shkruan:Nexhibe Veliu

Përkushtimi është rojtar i cili është
zhytur thellë në ndërgjegjen e nje-
riut,  i cili e udhëzon atë drejt idea-

lit dhe progresit të tij, dhe i garanton
lumturi në të dyja botët. “Ky është
Islami…Ky është sistemi i fuqi-
shëm…Ëndrra e mirë, joshëse, ideale për
realitetin në këtë botë…Kjo është më-
shira e Allahut ndaj njerëzve…Ky është
veprimi fisnik  i Allahut ndaj njerëzve.
Kjo është mirësia më e madhe nga e cila
nuk ik njerëzimi dhe nga e cila largojnë
armiqtë e Allahut dhe armiqtë e vet nje-
riut.”

PASOJAT E KAMATËS

Njeriu si pronar i pasurisë mund ta in-
vestojë pasurinë e tij në shumë projekte të
dobishme për shoqërinë, qofshin projekte
komerciale, bujqësore, industriale etj.,
ndërkaq pengesa më e madhe për realizi-
min e këtyre projekteve është pikërisht si-
stemi helmues dhe shkatërues i kamatës.
Tanimë kjo gjë është vërtetuar prej aktivi-
teteve ekonomike se sistemi i interesave
(kamatës) është një problem i madh i nje-
rëzimit në të gjithat aspektet e jetës së tij
ekonomike, sociale dhe edukative. 
Kamata është egërsira e cila prish çdo

vlerë të vlefshme të një shoqërie të shën-

doshë,  duke e shndërruar atë në një sho-
qëri të paralizuar nga përdorimi i saj. E,
nuk ka dyshim se Islami është fe e përkryer
pasi ajo bazohet në një kushtetutë e cila gji-
thnjë e orienton njeriun në të drejtë, pasi
kjo kushtetutë njeriut ia garanton pasurinë
ashtu siç është e garatuar gjaku i tij; kështu,
askujt nuk i lejohet të marrë pasurinë e di-
kujt tjetër dhe të pasurohet në kurrizin e të
varfërve. 
Ai që ndjek rrjedhat e ekonomisë bo-

tërore më përsë afërmi e di se kamata është
një kataklizëm që sjell pasoja katastrofale
për secilën ekonomi moderne,  ku dhe e ka
penguar zhvillimin modern ekonomik dhe
për fat të keq edhe ne sot jemi dëshmitarë

të kohës  të kësaj kataklizme ku është thel-
luar shoqëria jonë, ngase kamata tashmë ia
ka verbuar sytë botës dhe shoqëria jonë
nuk sheh më asgjë tjetër vetëm se të pasu-
rohet; por, se e dëmton tjetrin, nuk brengo-
set fare. Kamata si vepër e shëmtuar,
esenca e së cilës është zullumi (padrejtë-
sia), pa dyshim se edhe dëmet i ka të
mëdha,  saqë ato dëme sot kanë lënë
gjurmë të thella në mesin e shoqërisë nje-
rëzore. Dijetarët pasojat dhe dëmet e ka-
matës i radhisin në katër kategori:

PASOJAT PSIKIKE

Kamata është një ndër problemet e
kohës ku dijetarët islamë asnjëherë nuk pu-
shuan ta relativizojnë ndalesën kuranore të
kamatës, duke potencuar shumë nga paso-
jat e saj. Ne e dimë se Islami erdhi si shpë-
tim për njerëzimin pasi, ajo është
gjithmonë në mbrojtjen e intersave dhe  të
drejtave të njeriut. Pra, një ndër pesë inte-
resat të cilat i mbron Islami është edhe
mbrojtja e psikikës, ku për këtë shkak
mund të themi se Islami e ndaloi kamatën,
pasi ajo përveç pasojave të tjera që ka, ajo
gjithashtu e dëmton edhe psikikën e njeriut
dhe shkakton edhe stres tek ai. Ne, vallë,
sot a nuk jemi një shoqëri e cila vuajmë
shumë nga stresi?!Është e më se e vërtetë
se shoqëria jonë vuan sot nga stresi, ku li-
risht mund të themi se një ndër faktorët
kryesor që shkaktohet te njeriu stresi është
pikërisht sistemi i pistë i kamatës dhe si-
stemeve të tjera të ngjashme me të. 
Islami e ndaloi kamatën, pasi ajo te psi-

kika e njeriut shkakton dashurinë për ego-
centrizëm dhe për egoizëm, me çka
verbohet ai dhe më nuk njeh tjetër kënd
pos vetes,  nuk i intereson pos mirëqenia
dhe interesi i tij vetjak- elemente këto që
thyejnë shpirtin flijues dhe vetëmohues.
Pastaj, gjithashtu, ato elemente e thyejnë
kuptimin e dashurisë ndaj së mirës, ndaj in-
dividit, apo ndaj shoqërisë, ku në vend të
tyre vjen në shprehje dashuria ndaj unit
të vet, që të jetë egocentrik dhe egoist.
Ngatërrohet lidhja vëllazërore mes nje-
riut dhe njeriut; njeriu kamatxhi shndër-
rohet në  një bishë të egër, të cilit nuk i
intereson në jetë asgjë tjetër pos të mble-
dhë pasuri, të thithë gjakun e njerëzve, të
gllabërojë atë që ndodhet në duart e nje-
rëzve. Njeriu i cili e përdor sistemin e ka-
matës në jetën e tij të përditëshme tek ai
njeri më vritet çdo aspiratë e mirësisë,
pasi ai më ”shndërrohet në një ujk DA-
RIEN, i urtë në fizionominë e njeriut, por
pa virtyte”.  Kështu, zhduket kuptimi i së
mirës, i mirësisë në zemrat e njerëzve, e
në vend të tyre vjen në shprehje shpir-
tngurtësia dhe mosngopja. Ai shpejton

drejt atij investimi palodhje dhe pa mund,
gjë që e bën të kërkojë rehatinë dhe hum-
bjen përsëri ta pësojë borxhmarrësi. 

Me keqardhje e pranoj këtë realitet të
hidhur, pasi sot me të vërtetë shoqëria jonë
është fundosur në detin e këtij mëkati, dhe
për këtë shkak u bëjthirje bashkëmoshata-
rëve të mi dhe shoqërisë sonë në përgjithësi
që sa më parë t’i kthehen realitetit dhe Isla-
mit, dhe së bashku ta shërojmë këtë defekt
të kohës, duke u dalë në ndihmë njerëzve
me nevojë, pa pritur diç më tepër nga ata
njerëz në nevojë.  Tërë këtë e themi kështu
pasi vetë direktivat e Islamit e ngrenë lart
vendin që zë borxhi painteres, borxh i cili
nuk përmban kamatë, madje ai zë një vend
më të lartë se ai i lëmoshës. 

PASOJAT ETIKE

Allahu i madhërishëm e solli fenë
islame që njerëzit t’i udhëzojë në rrugën e
drejtë dhe të shndërrohen në robër të drejtë
të Allahut të madhërishëm, të cilët përmes
kësaj feje do të arrijnë deri te vlerat më
larta morale dhe shpirtërore.  Feja islame
dëshiron që ta pastrojë   trupin dhe shpirtin
e njeriut nga mëkatet që i bën ndaj Zotit të
Tij, dhe  bëhet nga ata që i thyen urdhrat e
Tij. Prandaj mund të themi se Islami nda-
lon gjithë atë çka e dëmton njeriun dhe
mallin e tij. Gjithashtu Islami i ndalon të
gjitha,   eksploatimet dhe manipulimet që
ndodhin gjatë transaksioneve ekonomike
dhe gjithçka që dëmton pasurinë e huaj. Në
bazë të kësaj mund të themi se Islami e
ndalon kamatën e cila në mënyrë të duk-
shme prish moralin e njeriut dhe e nxit atë
në kopraci, egoizëm dhe në të gjtha format
negative të cilat janë të lidhura ndërmjet
shpirtit dhe kapitalit. Morali është çështja
esenciale dhe primare e njeriut dhe ai në
Islam është rrënja e të gjithave veprave të
mira. Një ekonomi të suksesshme dhe
ideale nuk mund ta paramendojmë pa

moral. Duke analizuar kamatën dhe punën
me kamatë,  kuptojmë se ajo nxit njeriun
deri te fitimi i shpejtë duke përdorur egoiz-
min, jo produktivitetitin dhe shndërrimin e
njeriut në rob të pasurisë. Me një fjalë,  ka-
mata mbjell në shpirtin e njeriut egoizëm
dhe mosdurim ndaj tjetrit,  e padyshim se
te ky njeri më nuk ka ngelur fare mëshirë,
pasi i tilli nuk sheh asgjë më para vetes për-
pos interesit të tij personal, duke e lënë të-
rësisht anash vetëflijimin. Pasi tek ai më
zhduket dashuria ndaj individëve dhe ndaj
shoqërisë dhe shpirti i tij dëshiron vetëm
që të pasurohet dhe nuk i intereson aspak
edhe nëse dëmtohet tjetri, pra pasurohet në
kurriz të tjerëve pa pikë mëshire.   
Nga e gjithë kjo mund të themi se gji-

thçka që lejohet në Islam dhe çka është në
bazë të moralit si:  pastërtia,  dëlirësia,  ze-
mërgjërësia,  bujaria janë diçka tjetër sipas
këtij botëkuptimi fatkeq të sistemit të
shëmtuar të kamatës, pasi tek ai që punon
me kamatë shuhen të gjitha vetitë e mora-
lit dhe ai konsiderohet më mëkatar dhe
mosfalënderues ndaj të mirave të Allahut
të madhërishëm. Në lidhje me këtë çështje
Ibn Kethiri thotë:”Ai që nuk është i këna-
qur me hallallet të cilat ia lejoi Allahu i ma-
dhërishëm njeriut, çohet kundër këtyre
hallalleve dhe punonme ato forma të cilat
Allahu i madhërishëm ia ka ndaluar, duke
marrë në mënyrë të padrejtë pasurinë e
huaj dhe forma të ndryshme të veprimta-
risë së ndaluar ekonomike. Në bazë të
kësaj mund të themi se ai njeri që nuk u
përmbahet urdhrave të Allahut të madhëri-
shëm dhe nuk është i kënaqur me ndalesat
eTij, ai njeri është mëkatar i cili do t’i nën-
shtrohet dështimit si në këtë dhe në tjetrën
botë.  

PASOJAT SHOQËRORE (SOCIALE)

Shoqëria është njëri ndër faktorët që i
mban të lidhur njerëzit njëri me tjetrin, e

Kamata nën dritën 
e ajeteve kuranore (4)

Allahu i madhërishëm u fali njerëzve mirësi të shumta dhe ua nënshtroi atyre atë që ka në qiell e në tokë
dhe mbi të gjitha e dalloi njeriun nga të gjitha krijesat tjera me mendjen dhe logjikën e tij,  me të vetmin

qëllim që t’i shfrytëzojë mirësitë e natyrës për të mirën e tyre. E, nuk ka dyshim se kjo fe është prej mirësive
më të mëdha, të cilën  njerëzit e njohën përmes të dërguarve të Allahut dhe shpalljeve, të cilat i shpalli

Allahu i madhërishëm.
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për të patur një shoqëri të shëndoshë me
plot kuptimin e fjalës, patjetër që ajo sho-
qëri duhet të jetë e ndërtuar në baza të
shëndosha dhe të sigurta,  që ajo të ketë
progres dhe jetëgjatësi,   pasi ajo shoqëri e
cila është e ndërtuar mbi baza të interesit
dhe shfrytëzojnë njëri-tjetrin,  në ato sho-
qëri dobët punohet për t’u pasuruar dhe
forcuar, ku një gjë e tillë do të sillte deri te
pasurimi i klasës së të pasurve edhe më
shumë, ndërsa klasa e të varfërve do të
mbetet e varfër,  bile do të varfërohet edhe
më shumë.  Marrëdhëniet e këtilla ndër-
mjet individëve dhe klasave do të sjellë
deri te xhelozia, inati dhe përçarja, ku një
shoqëri e tillë nuk mund të funksionojë në
mënyrë normale nëse në atë shoqëri nuk
ekziston respekti i ndërsjellë,  dashuria,
miqësia dhe ndihma reciproke. Ai që i
shfrytëzon të varfrit dhe të dobëtit duke i
dhënë kredi me kamatë,  ai që punon me
kamatë,  zemrën ia robëron deri në atë
shkallë borxhliut, ose thënë ndryshe në një
formë klasike ia uzurpon pasurinë një të
varfri,  saqë nëse borxhliu nuk e  kthente
borxhin në kohë,  kërkonte kamatë bor-
xhdhënësi nga një i varfër. Shoqëria më
udhëhiqet nga njerëzit të cilët kanë arritur
në pasuri dhe post përmes kamatës dhe
uzurpimit të pasurisë së huaj me të pa-
drejtë, e nga kjo dukuri nuk mund që të ar-
rihet mirëqenie ekonomike dhe qetësi
shoqërore.  Vallë,  si do të duhen në një
shoqëri anëtarët e saj,  kur aty punohet me
kamatë,  në të cilën të pasurit i shfrytëzojnë
të varfrit?! 
Nëse i kthehemi realitetit,  do të sho-

him se lufta në mes klasave është prezente
në të gjitha shoqëritë që nuk e zbatojnë ku-
shtetutën islame në ekonomi,  apo thënë
ndryshe e apelojnë kamatën,   gjë e cila ia
ekspozon humbjen dhe falimetimin jetës së

njerëzve dhe ekonomisë shoqërore. U pro-
vua edhe praktikisht se sistemi ekonomik-
socialist dështoi në eliminimin e shtresave
në shoqëri,  për shkak se nuk iu përmbajtën
metodologjisë islame,  edhe pse ideologët
e socializimit e ngrinin këtë moto pandër-
prerë, por nuk patën sukses, pasi nuk e lar-
guan tërësisht këtë sistem të shëmtuar të
kamatës nga shoqëria. Në këtë kontekst Dr.
Fadël Ilahij thotë: ”Sistemi financiar ka-
matar e zgjeron hendekun në mes shtre-
save të njerëzve dhe çon në çregullimin e
baraspeshës në mes tyre. Kjo, ngase bor-
xhmarrësi si zakonisht është njeri me mun-
dësi të kufizuara, ndërkaq borxhdhënësi
është si zakonisht njeri i pasur e në këtë
mënyrë pasaniku e shton pasurinë, kurse i
varfri i shton hallet-varfërinë.”

Ndalimi i kamatës është një tullë e rën-
dësishme në ndërtimin e klasës së drejtë
islame,  ngase ndalimi i saj hedh dritë në
metodologjinë e qartë islame, në elimini-
min e dallimeve mes njerëzve qoftë kjo t’i
referohet aspektit ekonomik,  apo social
etj. Në këtë drejtim Islami ka kundërshtuar
çdo tentim për ndarjen në klasën ekono-
mike dhe thellimin e dallimeve në mes të
pasurve dhe të varfërve. 

PASOJAT EKONOMIKE

Islami i nxit njerëzit që t’i mbrojnë të
mirat materiale që u fali Allahu i madhëri-
shëm,  resurset natyrore mos t’i humbin
dhe mos t’i shkatërrojnë pasuritë dhe të
mos ta neglizhojnë shfrytëzimin e këtyre
resurseve,  të cilat në esencë janë krijuar
për t’i sjellë dobi njeriut.  Interesimi i Isla-
mit për mbrojtjen e mirësive dhe të resur-
seve, flet gjithëpërfshirja e Islamit tek të
gjitha sferat jetësore. Po ashtu, ky fakt dë-
shmon se Islami jo vetëm që punon në për-

mirësimin e gjendjes së njeriut nga aspekti
i besimit dhe i botëkuptimeve, por edhe
nga aspekti social dhe ekonomik. Kamata
ishte dhe mbeti vepër e shëmtuar dhe e ur-
ryer në çdo kohë dhe vend, ngase nëse ka-
mata e qëllon ekonominë e një shteti, në të
shpërndahet sëmundje, sikurse shpërnda-
het sëmundja në trupin e njeriut. Sikurse
që ishte e pamundur shërimi i trupit të nje-
riut nga kjo sëmundje e pashërueshme dhe
e cila lë pasoja tek trashëgimtarët apo pa-
sardhësit e familjes, ashtu edhe sëmundja e
kamatës ka izoluar mendimtarët, politika-
nët, ekonomistët,  me këtë sistem modern
të ekonomisë të cilët janë të paaftë për të
zgjidhur pasojat që lindën nga kjo sëmun-
dje e rëndë, pra nga sistemi i pistë kamatar.
Është e çuditshme se shumica e njerëzve
mendojnë se kamata është e mirë dhe
kryen vepra të mira,  kështu mendojnë ata
njerëz të cilët kanë lindur me trup të shën-
doshë, por me vepra të sëmura. 
Kamata e dëmton dhe e shkatërron

ekonominë e një shteti,  ku nga negativite-
tet e dala si pasojë e kamatës është robë-
rimi i kapaciteteve njerëzore, aftësive
punuese dhe fuqive absorbuese, dhe të
njëjtat e nxisin njeriun në pasivitet dhe
çrregullim total. Kamata jo vetëm që nda-
lon punën dhe prodhimin e atyre të cilët
japin kamatë në huazim, por ajo edhe i pa-
mundëson punën dhe prodhimin  punëto-
rëve që merren me kamatë. Ajo është një
përfundim i njohur, çka kreditët bankare që
janë ndërtuar mbi sistemin kamatar, të cilat
sjellin deri te problemet e rënda ekonomike
dhe pamundësojnë zhvillimin e proceseve
të ndryshme ekonomike. Në këtë aspekt
kemi shembullin konkret,  ajo që ndodhi
mes Anglisë dhe SHBA-së, ku këto ishin
dhe janë aleat të njëra-tjetrës.  Anglia pas
përfundimit të Luftës së Dytë Botërore
kërkon hua nga Amerika, mirëpo ajo nuk
pranoi që t’i japë përpos se me kamatë.  Në
lidhje me këtë kujtojmë thënien e Lord
Kinzit, kur mbajti një fjalim para senatit
dhe mes tjerash tha:  ”Nuk mund ta harroj
atë hidhërim dhe dhimbje të hidhët, me atë
që më ngjau mua nga amerikanët në këtë
marrëveshje. Amerika mohoi që të japë
hua përpos se me kamatë.”
Nga gjithë kjo që thamë vijmë në për-

fundim se në atë shoqëri që punohet me
kamatë,  shohim se ndihma, solidariteti
dhe humaniteti nuk ekzistojnë fare,
ngase çdo nevojë që paraqitet nuk ndih-
mohet më përpos se me kompensim, ku
të gjitha këto janë si pasojë e futjes së
përdorimit të sistemit të pistë të kamatës
në të gjitha shoqëritë njerëzore. 

- Vazhdon –
(P.s. Për shkak të natyrës së revistës,

hiqen fusnotat)

Shkruan: Mr. Behrim JUSUFI

Të shpeshta janë parullat për krizat
e ndryshme, kryesisht ato që kanë
të bëjnë me humbje të sasive të

konsiderueshme të parave, të cilat sa hap
e mbyll sytë zhduken nga monitorët e
mëdhenj të bursave ndërkombëtare. U
tha: zhduken, sikur kjo tregon se ato sasi
ishin të “fryra” dhe për një çast u vërtetua
plani i manipulimeve bankare - ai se, në
të vërtetë, bankat as që i kanë në dispozi-
cion gjithë ato sasi të parave të cilat nje-

rëzit i kanë depozituar në to.
Këtu nuk është qëllimi sigurisht të

vihet theksi mbi atë se me paret e nje-
rëzve jetojnë bankat, përderisa vetë po-
seduesit e tyre bëhen borxhlinjtë po atyre
bankave; këtë gjë e kanë të qartë që të gji-
thë, por, është një arsye tjetër për një
shkrim të tillë, se si shoqëritë e fuqishme
përkundër fuqisë së tyre ekonomike, për-
katësisht resurseve natyrore, rënkojnë në
mjerim të thellë, përderisa prijësit e tyre
si kundërvlerë të vlerës reale e zgjodhën
vlerën e cila i dërgoi në degradim dhe

shpërfillje të begatisë fetare. 
“Plani i krijimit të Rendit të Ri Botë-

ror dhe kontrollit global hyri në fazën e
re me paraqitjen e të ashtuquajturës ‘pa-
raja e djallëzuar’. Ai është proces në të
cilin bankat u japin hua paranë e cila nuk
ekziston dhe në të ju përllogarisin ka-
mata! Po t’ju kisha dhënë diçka që s’ek-
ziston dhe t’ju thosha që për atë do t’ju
dënoja, dhe do t’ju merrja pasurinë nëse
për to nuk më paguani, sigurisht do të
thoshit se jetojmë në një shtet fashist.
Prapëseprapë, atë çfarë e përshkrova

Mbretëria e parasë 
dhe shpërfillja e fesë

ESE

Keni menduar ndonjëherë a jemi ne pronarë të mendjeve dhe jetëve tona? Kush, në të vërtetë, formon
koncepte, pamje e imazhe rreth realitetit jetësor me të cilin ballafaqohemi çdo ditë? Këto dhe shumë pyetje

tjera nuk janë novacione; ato ishin, janë dhe do të jenë gjithmonë aktuale në çdo kohë, veçse të shfaqura
me forma dhe dukje të reja,  të cilat kërkojnë përgjigje në përputhshmëri me rrethanat në të cilat ato

shfaqen si të tilla.
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është sistemi bankar botëror dhe mjeti përmes të
cilit edhe njerëzit edhe shtetet rënkojnë në bor-
xhe. E, të mbajturit dikë në borxhe do të thotë ...
ta kontrollosh.” (Icke, 2009: 53)
Kurse ndryshimin ndërmjet periudhës së be-

gatisë dhe krizës e përcakton me një pikë të vetme
“grumbullimi i parasë në qarkullim. Kjo është e
gjitha. Dhe, nëpërmjet këtij sistemi bankat pri-
vate, të kontrolluara po nga ata njerëz, vendosin
se sa para do të jenë në qarkullim.” (Icke, D.,
2009, 276). E gjithë kjo bëri që paraja vetvetiu të
bëhet synim, dhe vetvetiu vlerë, dhe në asnjë më-
nyrë ndërmjetësuese dhe përcaktuese e vlerës së

të mirave dhe shërbimeve të tërësishme të pro-
dhuara në ekonominë e një shteti. Me një fjalë,
paraja u bë mbret, përkundër asaj se nuk përfaqë-
son vlerën reale! 
Dikush do të thoshte: ‘Po ç’rëndësi ka e gjithë

kjo’? Le të themi se nuk çon peshë, ose të kun-
dërtën - çon peshë, edhe atë shumë; thjesht, janë
një fjalë goje. Një gjë të cilën duhet pasur para-
sysh është se as që jemi të vetëdijshëm se kujt i
jemi të përulur, dhe kush manipulon me dëshirat
tona. Kjo nuk ka mbase rëndësi - dëshira si dë-
shirë, e rëndësishmja është se po ajo dëshirë është
gjeneruese e aktiviteteve të gjithmbarshme të cilat
i bën qenia njeri, dhe nëse për bërjen e tyre është
e privuar nga vullneti vetjak, atëherë gjithë ve-
primet dhe sjelljet që i bën kjo qenie janë të li-
dhura në përputhshmëri me atë se në çfarë kahe
devijohet apo kontrollohet dëshira e tij. 

Një gjë e tillë e detyron qenien inteligjente të
sillet si një krijesë mekanike, e cila doli prej dorës
së po atyre të cilët i vendosin rregullat e lojës. E
gjithë kjo e dërgon njeriun në bindje ndaj një si-
stemi të caktuar vlerash, të cilat ai i përzgjedh
spontanisht dhe me vetë dëshirë në shikim të parë,
por, krijohet një bindje e tillë sepse ai nuk mund
t’i rezistojë këtij sistemi vlerash, kështu që ai kri-
jon një fytyrë të rrejshme të: fjalës, bindjes dhe
veprës. E këto sigurisht se janë elementet qenë-
sore të të qenit njeri dhe jo rastësisht janë bërë
kusht për të qenë edhe mysliman i denjë. 
Për të qenë e qartë,do të tërhiqet një vijë (një

diagonale) për këto tri çështje qenë-
sore të cekura në fjalinë paraprake.
Fjala,ndonëse në dukje të parë është
një element që nuk çon peshë, sepse
fjala si fjalë, është artikulim i cili si i
gatshëm del dhe e thotë kjo qenie in-
teligjente në të gjitha rastet dhe me të
shfaq: emocione, mendime, nevoja
dhe synime. Po pra, u tha që është ar-
tikulim dhe ajo, fjala, nuk del ashtu
nga hamendja, por, është brumi i gat-
shëm të cilin e realizon të menduarit
njerëzor, e kjo e menduar merr formën
e fjalës pasi të jetë veshur me bindjet
rreth konceptit për të cilin ka men-
duar, dhe së fundmi edhe kjo bindje
është paraprakisht e veshur me një
emocion, përkatësisht synim, dhe va-
rësisht prej asaj nëse ky synim është i
pastër, edhe fjala që del reflekton çil-
tërsi, por nëse synimi është i zymtë,
përkundër asaj nëse fjala del e bukur,
petkun e ka të kalbur, prandaj reflek-
ton vepër të keqe, e cila del në dritë
shumë shpejt. 
Andaj, nuk është rastësi pse Islami

u ka dhënë rëndësi fillimisht: syni-
meve,pastaj fjalës dhe së fundmi ve-
prës. Erdhëm tek caku për të cilin u
synua këtu, e ai është: Pse realisht
myslimanët janë në këtë gjendje sot?
Fuqiploti me urtësi dhe mirësi e

gdhendi fjalën e Tij në gjoksin e qenies më të da-
shur të Tij, e solli kur njerëzimi jetonte në zymtësi
dhe injorancë, në kurvëri, në bixhoz dhe në vra-
sje. Elemente këto shumë të theksuara të përdit-
shmërisë sonë, por, a thua vallë pse? Sepse njeriu
e zhveshi shpirtin e tij lakmitar dhe fije për pe u
zhyt në bindje ndaj epshit. Këto elemente nuk
është për çudi se i kanë jomyslimanët, por, e
dhimbshme është se i kanë edhe myslimanët. 
Sado që njeriu besimtar t’i neglizhojë këto

gjëra, ato janë të pranishme, të mishëruara në
jetën e tij, në personalitetin dhe karakterin e tij
dhe të shoqërisë së tij. Askush prej neve mbase
nuk pyetemi rreth realitetit në të cilin kalojnë sho-
qëritë tona myslimane pse është i tillë, dhe çka
është më e keqja, kujtojmë se e kemi sprovë. Jo
more, assesi nuk mund të jetë sprovë, por është
dënim. Po...po, është dënim nga Fuqiploti, sepse

ne devijuam prej rrugës së Tij. Pse të tjerët gji-
thmonë e kanë si ther në sy këtë Islam, sepse ata
e kanë parë se është sistemi i vetëm i përpiktë, i
saktë dhe i patëmetë për krijesën njeri. Ne bëhemi
të verbër karshi syve, të shurdhër karshi veshëve
dhe budallenj karshi mendjeve. 
Për të mos kaluar tek ajo që më së shumti

duhet të na brengos, është se kujtojmë se jemi të
mirë, prandaj Zoti na sprovon, përderisa të parët
tanë kishin qasje ndryshe ndaj gjërave me të cilat
ballafaqoheshin. 

Zoti ynë, sytë tanë u verbuan,
nuk shohin më se çka mëkatuan,
mendjet tona u mburrën,
nuk pranojnë më këshillë.
Po nuk na ndihmove,
do të fundosemi në devijim,

siç u devijuam!
Ne rënkojmë gjithmonë e ankohemi, kujtojmë

se jemi meritorë që të kemi jetët tona të begata dhe
se Zoti ndaj neve bën padrejtësi, ja se në ç’gjendje
kemi ardhur. Kjo nga vetë fakti se u larguam nga
rruga e vërtetë, nga parimet dhe bontoni i Islamit
tonë të pastër. Feja na mbeti vetëm si fjalë goje,
parimet e çiltra të saj gjithashtu janë bërë rutinë e
predikuesve tanë. Pastaj pyetemi pse na ndodh
kjo, apo ajo. Bindjet tona nuk janë në përputhje
me ato që thonë gjuhët tona, veprat tona janë në
kundërshtim me atë çfarë predikojnë mësimet e
dëlira fetare. A thua, vallë, ka myslimanë sot?
Thënë ndryshe, sa jemi me të vërtetë myslimanë?
Sheh se si myslimani rëndohet në borxhe me

banka, gënjen, s’e mban fjalën dhe shumë gjëra

tjera, të cilat nuk janë veti të myslimanëve të
denjë. E gjithë kjo, sepse ata u zhveshën prej pa-
rimeve të petkut islam dhe përqafuan parimet e
petkut të sistemeve bashkëkohore, të cilat në shu-
mëçka janë kundër parimeve fetare. Pra, me një
fjalë myslimanët erdhën në pikën kritike për të
cilën i paralajmëronte Muhamedi (a.s.), “Mos u
ngjasoni të tjerëve, sepse kush i ngjason tjetrit i
përket atij” dhe “Njeriu është në fenë e shokut të
tij”. Prandaj sot tek myslimanët kemi çoroditje:

Po njeriu që mashtron,
ai që flet tjetër e vepron tjetër,
që bëhet ndaj vëllait të vet ziliqar,
që në çdo formë kurth dhe lajka i bën,
me banka miqësi ka,
a thua i tilli është mysliman?
Apo ndoshta dynjaja e mashtroi,
me ndjekje të epshit e përuli,
prandaj i tilli u bë,
sepse për miqi mori jomyslimanë.

Si përfundim, myslimanët duhet të ngrenë
kokat e tyre, të shikojnë rreth e përqark tyre, t’i
kthehen fesë së tyre dhe sistemit jetësor që kjo fe
e çiltër e predikon, sepse ndryshe kurrë nuk do të
këndellen, nëse vazhdojnë ta trajtojnë fenë pra-
pambetje dhe se duhet të modernizohen, sepse
nuk jetojnë në shekullin e katërmbëdhjetë. Duhet
të mburren me fenë e tyre, dhe ta gdhendin në
zemër e ta ruajnë me zili, sepse ajo për çka sot
bota rënkon është mungesa e një sistemi të për-
kryer jetësor, të cilin Islami njeriut ia predikon.
E, po të ishte feja turpërim, a thua, vallë, pse prej
jomyslimanëve e pranojnë më të zgjuarit?



libri që nuk ka dyshim në te (sepse është
prej Allahut); është udhëzues për ata që
janë të devotshëm.” (El-Bekare, 2)
Kultura e fesë islame për nder të

shkrimit dhe librit ka ndaluar që papirusi-
letra të përdoret përnevoja higjienike,
sepse në të vendosen shkronjat e shenjta
të librit dhe leximit dhe evidentohen ve-
prat e njerëzve të mirë (ssalih). 
Besimtari islam ditën ose jetën e para-

mendon si një libër të zbazët,të pashkruar
dhe këtë libër ai e shkruan duke bërë vepra
të mira,gjithnjë duke qenë i bindur se mbi-
këqyrja e Allahut është pranë tij.“Libri ( i
veprave të tyre) do t’u vihet përpara
dhe do të shohësh gjynahqarët  të frikë-
suar nga shënimet që janë në të dhe
thonë: ‘Të mjerët ne!  Ç’është puna e
këtijë libri që nuk paska lënë asnjë
vepër të madhe apo të vogël pa e shë-
nuar?’ Aty do të gjejnë të shënuar gji-
thçka që kanë punuar; e Zoti yt nuk i
bën padrejtësi askujt.“( El-Kehf,45)

MËSUESI  

Njerëzimi gjithnjë ka bërë përpjekje
maksimale që mos mbetet pa mësues,pa
hoxhë, pa edukator etj.Mësuesi  për po-
pullin është dora dhe mëshira e Zotit.
Ali ibn Ebi Talib  (r. a.) ka thënë: “Atij

që më ka mësuar një shkronjë,(përkom-
pensim)  ijam bërë rob.”
Populli mysliman gjithnjë ka inve-

stuar që të ndërtojë dhe të përgatit mësues
dhe arsimtarë profesionistë, të cilët do të
japin gjithçka nga dija dhe përvoja e tyre
pedagogjike.
Teologët islamë vazhdojnë të mbë-

shtesin konstatimin e dersit, që formon
boshtin e identitetit fetar ekombëtar. Pran-
daj, jo rastësisht BFI në RM këmbëngul
që në komisionet  e Ministrisë së Arsimit,
në Byrotë e Arsimit  të  RM,  konkretisht
në  Komisionin nacional për rishikimin e
teksteve shkollore, të ketë edhe përfaqë-
sues nga BFI. Sepse, në shumë tekste,
përmes  vjershave të përcjella me ilu-
strime, përshkruhen edukatorët fetarë si
palaço, me tru mize dhe tepër indiferentë
e flegmatikë sa i përket librit dhe dijes. Në
tekstet e arsimit fillor, nëntëvjeçar, nxë-
nësit hasin në tekste me karakter të disi-
plinave satirike, të pakuptimta për nivelin
e nxënësve dhe botëkuptimin që ata kanë
ndërtuar për poezinë satirike.
Është fakt se vetë nxënësit vërejnë se

satira e poezisë shqipe përdoret në kohën
jokompatibile dhe në sferat shumë të ndje-
shme të teologjisë. Ilustrimi dhe teksti që
do ta nënvizojmë më poshtë shpalos shumë
mangësi të pakuptimta dhe mediokre rreth
edukimit dhe arsimit të shkollës shqipe.Ilu-
strimi paraqet një foto të një figure klerike
me veshje të uniformuar nga provinienca
myslimane (çallmë, turban, xhube, tespih),
i cili në dorë mban tespihet dhe në dorën
tjetër kofshën e mishit të pulës.Ky ilustrim
në librin e “Gjuhës  shqipe”, kl. e pestë,
mëton të paraqesë fenë islame si fe dog-
matike, oportuniste,konformiste,demagog-
jike dhe pa vlera në edukimin e gjeneratave
shqiptare në përgjithësi.
Ja çka thotë kjo poezi satirike, e cila

fare nuk është edukuese, por ofenduese:

Imam   efendi 

Kurthërrasim këtu-aty,

efendiu fjalën s’ta bën dy,
në dasmë e valle, nëpër  zijafete
lugën nën mëngë ai vjen e vete.

Plasi një ditë pushka –populli në sulm
eja thonë shokët – lufta është në kulm.
Mirëpo efendiu qenka lodhur  tepër,
unë – thotë – kurdoherë?! S’paska

njeri tjetër?
Asllan  Aliu

(Gjuha Shqipe dhe Leximi për kl. e
pestë të arsimit fillor nëntëvjeçar.Autorë:
Xhezmi Rustemi,Resul Bekteshi, fq. 71,
26.04.2010)

GUR THEMELI I IDENTITETIT
SHQIPTAR NË VEND DHE NË FORMË

TË GABUAR

Në këtë libër, ku brumoset shpirti i fil-
lestarëve  dhe ku përgatitet gur themelii

identitetit shqiptar, në mënyrë perfide sa-
tarizohet struktura  e hoxhallarve përmes
një poezie satirike dhe të detyrohen nxë-
nësit e moshës 11-12 vjeçqë atë ta më-
sojnë dhe ta recitojnë.  Kjo paraqet
nonsens dhe mjerim për shkollimin e she-
kullit XXI;  konsiderohet gabim kardinal
dhe antishqiptar.
Nuk jemi kundër satirës, nuk jemi

kundër mësimit të figurave stilistike dhe
disiplinave letrare, por jemi kundër tek-
steve që mbështetin fyerjen. Tekstet
shkollore duhet të kenë mbështetje shken-
core, e jo ato të shërbejnë për politika të
ulëta ditore.Lënda dhe teksti që nuk ka të
bëjë me realitetin është shund, gjë e pa-
vlerë dhe kundër sistemit edukativ kom-
bëtar.
Në tekstet shkollore nuk guxon të për-

doren terma fyes ndaj asnjë kulture të
asnjë populli e feje.
Një diapazon më i gjerë i arsimimit në

të gjitha fushat sigurisht se nuk do të hu-
tonte fëmijët dhe nuk do të bënte që ata të
gjenden të ofenduar apo të paaftë të kup-
tojnë tekstet shkollore me përmbajtje sa-
tirike. Duhet t’u shpjegohet nxënësve se
disa tekste shkollore imponohen pa lejen
e arsimtarëve dhe pedagogëve shqiptarë.
Nuk duhet harruar se si Kryetari i  Ko-
misionit për Mbrojtjen e Popullit
Shqiptar  në vitin 1919, Kadri Hoxhë
Prishtina, i cili mbante çallmë, tespihe
dhe xhube, fjalimet e veta i fillonte me
elhamdulilah... dhe salavate…për Pej-
gamberin(s.a.v.s.). Pra,  nxënësit shqip-
tarë për arsye patriotike  meritojnë të
njihen përmes teksteve edukative  me fi-
gurat fetare, hoxhallarët që kanë kontri-
buar në përhapjen e idesë
kombëtare.Kemi hoxhallarë të cilët akti-
vitetet në përhapjen e idesë kombëtare i
kanë paguar me varje para Urës së Gurit
në Shkup.
Të kujtojmë Mulla Nashit Zajazin të

Liman Hoxhës nga një familje shumë e
shkolluar dhe e edukuar, si në rrugën fe-
tare ashtu edhe në atë kombëtare.Ky trim
me nam, i palodhshëm, Mulla Nashit Za-
jazi, ka kontribuar shumë vite me radhë
në përhapjen e idesë kombëtare. Do të
kthehet në Zajaz të Kërçovës për t’i shpër-
ndarë abetaret shqipe të botuara në Buku-
resht me të hollat e tij personale. Për këtë
vepër zbulohet dhe burgoset nga agjentët
bullgarë, dënohet me vdekje nga gjyqi i
Manastirit dhe së andejmi, më 1917, tek
Ura e Shkupit vihet në litar,duke u bërë
theror për idenë e shenjtë kombëtare dhe
germat e shkollës shqipe.

(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)
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Shkruan:TaxhudinHamidi

Gjatë gjithë historisë godinat edijes dhe të arsimit kanë qenë
dhe janë godinat më të begat-

shme dhe, si të tilla, më të bekuarat.Këto
godina edhe në kohët e lashta nga çdo po-
pull janë themeluar dhe ruajtur me kujdes
të veçantë.
Edhe populli ynë shqiptar pa dyshim

që i ka pasur shkollat e veta. Me ardhjen
e fesë islame në mesin e popullit shqiptar
dukshëm u shtua numri i madh i shkol-
lave, mejtepeve, xhamive. Myftiu i Vila-
jetit të Manastirti, Rexhep Vokë Tetova,
në vjershën e tij epokale ka thënë:
“shkolla prej kashte të ndërtoni, fëmitë t’i
tuboni vetëm t’i mësoni”.

SHKOLLA 

Shtylla e besimit islam është e pakup-
tueshme pa shkolla, pa libra, mësues dhe
hoxhollarë. Zhvillimin kryesor feja islame
e bazon, veç tjerash, edhe në ndërtimin e
shkollave  dhe në përgatitjen  teksteve
adekuate shkollore për edukimin e gjene-

ratave të reja.
Shkollat apo godinat e arsimit janë të

radhitura si godina  më të rëndësishme
pas xhamive ku dëshmohet dhe argumen-
tohet Njëja e Allahut. 
Ibn Abasi transmeton: “Kam dëgjuar

Muhamedin (s.a.v.s.) të thotë:  ‘Allahu
(xh. sh.)më ka thënë:Gjëja më e parë që
kam krijuar ka qenë lapsi(shkrimi)’.”
Allahu (xh. sh.) në shumë vende zgje-

ron performancat e strukturave shkollore,
duke përforcuar bindjen absolute se
shkolla dhe shkollimi konsiderohen, sipas
librit të Allahut, të mirat më të favorshme
dhe më të dobishme të njerëzimit.
Muhamedi (s.a.v.s.) në një hadith

thotë:  “Atij qëe ndjek rrugën e shkollimit
Allahu (xh.sh.) do t’ia lehtësojë rrugën
drejtë xhenetit.”

LIBRI 

Çdo popull ka pasur fatin që të njof-
tohet me librat qiellorë. Allahu (xh. sh.)
për çdo popull dhe periudhë ka shpallur
libra për njerëzimin apo për banorët e
Tokës.Allahu (xh.sh.) asnjë popull nuk e

ka lënë pa libër (qitap) dhe pa pejgamber.
E gjithë kjo praktikë dhe kronologji e

historisë së librit në literaturën e historisë
së religjioneve bindshëm e faktorizon fak-
tin se libri si mjet edukimi dhe informimi
është i domosdoshëm për të gjitha shtresat
dhe gjeneratat e ardhshme.
Bota islame gjithnjë ka ruajtur të vër-

tetën se bota pa shkrim e libra konsidero-
het botë e varfër, e shkretë, e manipuluar.
Tradita e bujshme e myslimanëve e ka

ngritur lart famën dhe respektin për librin
dhe leximin. Edhe pse teknika dhe mjetet
e të lexuarit kanë qenë të reduktuara, ata
përsëri kanë gjetur mënyra dhe kushte se
si ta përballojnë këtë kusht fetar dhe nje-
rëzor, i cili i detyron që t’i përmbahen
dhe ta mbështesinbotimin e librit dhe të
lexuarit gjatë gjithë kohës.Në fillim të
Kuranit Allahu (xh. sh.) përmend librin në
kontekst të sigurisë dhe evitimin e të gji-
tha dilemave që do t’i has dhe shkaktojë
jeta dhe bota.Potencohet bindja se vetëm
përmes librit do t’i fitojmë të gjitha peri-
pecitë dhe ngatërresat shoqërore që do të
shoqërojnë njeriun gjatë gjithë jetës së tij.
Allahu në Kuran thotë: “Ky është

Tekstet  shkollore, 
gurë themeli të identitetit

Lënda dhe teksti që nuk ka 
të bëjë me realitetin është 
shund, gjë e pavlerë dhe kundër
sistemit edukativ kombëtar.
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Shkruan: 
Doc.Dr. Abdulxhemil NESIMI,
Fakulteti i Shkencave Islame-Shkup

IUrti i Mëshirshëm i renditi qëllimetmë të shenjta në kaptinat e Tij më të
rëndësishme, veçanërisht në kaptinat

më të gjata, ku çdo kaptinë në vete sim-
bolizon Kuran të vogël, duke ia lehtësuar
rrugën secilit, pa e privuar askënd. Për-
sëriti monoteizmin, ringjalljen, es’hato-
nin, historinë e Musait -paqja e Zotit
qoftë mbi të.
Duke ia shtuar kësaj se zbritja e Ku-

ranit, që zgjati plot dy dekada, distanca
kohore e zbritjes së ajeteve në mes vete
ishte e largët dhe arrinte vite  të tëra. Ajo
për të cilën dëshiroj të sinjalizoj këtu
është se ne kur e lexojmë në tërësi, kom-

plet, në formën e tij në mus’haf, kur e le-
xojmë të radhitur, nuk hasim në ndonjë
distancë të gjatë kohore mes ajeteve,
edhe pse sipas distancës kohore ato kanë
vite të tëra që i kanë ndarë. Në të nuk
hasim përsëritje reale nga kuptimi i fja-
lës, por në realitet gjejmë dukuri tjetër e
cila meriton analizë dhe studim, ngase
është bukuri  artistike e të shprehurit.
Dijetari Seid Nursi potencon: “Kurani

famëlartë prezanton lloje nga mrekullia e
tij e përkryer, po ashtu edhe të përsëritjes
elokuente në fjali apo fjalë, edhe atë,
duke i udhëzuar shtresat  nga të adresua-
rit në disa kuptime, me shumë mësime:
në këtë ajet apo tregim është e nevojshme
përsëritja. Pasi që Kurani është libër lut-
jesh dhe ftese, siç është libër përkujtimi
dhe njësimi, e gjithë kjo e kërkon përsë-

ritjen. Çdo gjë e përsëritur në Kuran,
duke filluar nga ajeti apo tregimi,  për-
fshin kuptim dhe mësim të ri.”  
Komentuesi bashkëkohor, Muhamed

Rashid Rida, potencon: “Një tregim përsë-
ritet në Kuran, mirëpo në përsëritjen e tij ka
përfitim, dhe në secilën përsëritje ka dobi
që nuk e gjen tek tjetra dhe në total nuk ek-
ziston kontradiktë me njëra-tjetrën, sepse
statusi i zbritjes së saj është për mësim, kë-
shillë dhe ndikimi në zemra dhe mendje.”
Nga ky prononcim i komentuesit Mu-

hamed Rashid Rida kuptojmë se përsërit-
jet e numërta që erdhi në pozicionet të
ndryshme në Kuranin famëlartë me qël-
lim që besimtari të shtojë besimin se
shpeshtësinë që e sheh në Kuran çdo herë
vjen me risi, me formulim të ri. Si për
shembull, tregimi rreth Musait (a.s.), i cili

u zhvillua në kaptinën el Kasas, rrëfimi i
njëjtë  nuk ngjason në kontekstin e tij të
përgjithshëm me kaptinën Ta-ha.

SHEMBUJ NGA KURANI

Në Kuranin fisnik ekzistojnë tregime
të cilat përsëriten më tepër se një herë. Ka
ajete të njëjta që potencohen në disa kap-
tina, poashtu fjalë të njëjta të cilat thek-
sohen në vende të ndryshme. 
Për sa u përket tregimeve kuranore,

që në fillim dëshiroj të theksoj se nuk
mund ta kuptojmë natyrën e përsëritjes së
tyre përpos se atëherë kur të arrijmë të
kuptojmë se cili është motivi i tyre dhe
kush i rrëfen ato?! 
Kur do ta kemi të qartë përgjigjen e

këtyre pyetjeve, se me tregimet nuk kemi
për qëllim humbjen e kohës, sepse ato i
rrëfen Krijuesi dhe se tregimet kuranore
nuk janë si tregimet tona apo tregimet që
rrëfehen nëpër romane të ndryshme.
Në Kuran thuhet:“Ne me të shpallur

të këtij Kurani po të rrëfejmë ty (Mu-
hamed) më të bukurin rrëfim, edhe pse
para tij ishe nga të painformuarit.”
(Jusuf: 3)
Ndër temat që janë më dominante dhe

që shtrohen në Kuran janë temat që flasin
për monoteizmin, me të gjitha perimetrat
e tij, duke filluar që nga besimi në Zot; si
në kaptinat mekase, ngjashëm edhe në
kaptinat medinase.
Meqë qëllimi i tregimeve në Kuran

është për të vërtetuar Monoteizmin, Isla-
min si fe të vetme të shpallur nga Zoti,
Ditën e Gjykimit,  tregimet mbi pejgam-
berët etj., me plot bindje them se natyra e
Kuranit e kërkon përsëritjen për t’u vulo-
sur qëllimet e larta në  zemrat e besimta-
rëve; nga ana tjetër, ua tërheq vërejtjen
kundërshtarëve për pasojat e kundërshti-
mit të tyre.  
Tregimet vijnë për të vërtetuar këtë

qëllim,  siç deklaron edhe Sejid Kutbi në
komentin e tij: “Fi dhilalil Kuran - Në
hijen e Kuranit”, ku mes tjerash thotë: 

“Disa herë prezantohet zhanri i pro-
fetëve që ftuan në të njëjtën fe dhe popujt
që përgënjeshtruan  religjionin e vetëm;
është imediate që ky fenomeni të përsëri-
tet në vende të ndryshme.” 
Në vazhdim do të ofrojnjë pasqyrë të

qartë në lidhje me 3kaptinateKuranit: el
A’raf, HuddheEsh-Shuara, në të cilat për-
sëritet rrëfimi i njëjtë. Protagonistët krye-
sorë në të tre kaptinat janë: Nuhi, Hudi,
Salihu, Shuajbi, paqja e Zotit qoftë mbi
ta, me popujt e tyre.Këtë e bëj me të vet-
min qëllim që të shihet unifikimi mes të
dërguarve të Zotit, se si ata në periudha
të ndryshme folën me një zë.

DEKLARATA  E NJËSHMËRISË

Të gjithë të dërguarit e Zotit erdhën
me të njëjtën formulë: “Nuk ka Zot tjetër
përveç Allahut -La ilahe il-l Allah”.
Në kaptinënel-A’raf dhe Hud shohim

se çdo i dërguar e shqipton këtë formulë:
“O populli im, adhurojeni (një Zot)

Allahun, ju nuk keni zot pos Tij, a nuk
po frikësoheni?!”(El-A’raf: 65)
Në kaptinënesh-Shuara vjen shprehja

të cilën e përsërit çdo i dërguar:
“Unë jam për ju pejgamber besnik.

Kini frikë (dënimit të) Allahut e më
dëgjoni mua. Unë për këtë nuk kërkoj
prej jush ndonjë shpërblim; shpër-
blimi për mua është vetëm prej Zotit të
botëve. Pra (edhe një herë Ju them),
frikësohuni prej Allahut e më dëgjoni
mua!” (Esh-Shuara: 107-110) 
Në të tre kaptinat shihet qartë se të

dërguarit e Zotiterdhën me një moto dhe
se feja e Allahut për të gjitha gjeneratat
është Islami, edhe pse ndryshojnë popujt,
vendet, kohërat dhe rrethanat.
Llojshmëria ka qëllimin e vet. Zbri-

tësi i këtij libri është Allahu fuqiplotë, i
Cili e di natyrën e krijesave dhe dëshirën
e tij në performancë!
Nisur nga ky parim, rrëfimi unifikon

mes përsëritjes së kërkuar dhe llojshmë-
risë së dëshiruar. Unifikohet shprehja të
cilën e shqipton i dërguari dhe llojshmë-
ria e cila pason në shprehje!

TË ADHUROHET NJË ZOT

Gjithçka që ekziston në gjithësi dë-
shmon se ekziston fuqia absolute dhe se
çdo gjë asaj i nënshtrohet. Duke marrë
parasysh se njeriu është nga krijesat më
të lartësuara dhe më të veçuara, të cilin
Perëndia e bëri mëkëmbës në Tokë, ia

nënshtroi natyrëndhe i fali arsyen dhe
gjuhën për të artikuluar ide, i cili është i
aftë për të gjetur Krijuesin. Andaj, nga
mëshira e Tij, Zoti i lartësuar i dërgoi nje-
rëzimit profet, të cilët e ftojnë në adhu-
rimin e Zotit një dhe duke i treguar
arsyen e ekzistencës së tij. 
Në kaptinën el A’raf dëgjojmë zërin e

çdo profeti që bëri këtë ftesë, të adhurua-
rit e Allahut fuqiplotë: 
Nuhi (a.s.) tha: “O populli im, adhu-

rojeni Allahun, nuk keni zot tjetër pos
Tij. Unë kam frikë për dënimin tuaj në
një ditë të madhe!”(El A’raf: 59)
Hudi  (a.s.) tha: “O populli im,

adhurojeni (një Zot) Allahun, ju nuk
keni zot pos Tij, a nuk po frikëso-
heni?!” (El- A’raf: 65) 
Salihu (a.s.) tha:“O populli im,

adhurojeni Allahun (Një); nuk keni zot
tjetër pos Tij”(El A’raf: 73)
Shuajbi (a.s.) tha: “O populli im,

adhurojeni Allahun (Një), ju nuk keni
zot tjetër pos Tij”(El-A’raf: 85) 

Reagimi i masës ndaj kësaj ftese

Mënyra e reagimit të masës ndaj çdo
profeti është e njëjtë:
Populli i Nuhit  (a.s.) tha:  “Paria nga

populli i tij tha: “Ne po të shohim (në
këtë që na thërret) plotësisht të hum-
bur!” (El- A’raf: 60) 
Populli i Hudit  (a.s.) tha: “Ne po të

shohim mendjelehtë dhe të konsiderojmë
vërtet rrenacak!” (El- A’raf: 66) 
Populli i Salihut   (a.s.):   “Krerët

kryelartë nga populli i tij u thanë atyre
që ishin më të dobët e që kishin besuar:
“A e dini se me të vërtetë Salihu është
i dërguar nga Zoti i tij? Ata kryelartët
thanë: “Ne jemi mohues (jobesimtarë)
të asaj që ju i besuat.” (El-A’raf: 75-76) 
Populli i Shuajbit  (a.s.) tha: “O

Përsëritja e tregimeve 
në Kuranin famëlartë

PËRSIATJE

Allahu i madhërishëm e zbriti Kuranin famëlartë sistematikisht, gjatë 23 viteve të plota.  Delegacione të
ndryshme arabe vinin tek i dërguari i Zotit për të pranuar Islamin, ku besimtarëve u lexonte nga Kurani aq sa

ishte e mjaftueshme për ta. U dërgonte fiseve të ndryshme nga kaptinat e Kuranit. Sikur rrëfimet të mos
përsëriteshin, atëherë rrëfimi për Musain do të binte në dorë të një fisi, rrëfimi për Isain në një fis tjetër, rrëfimi i

Nuhit në  tjetër, e kështu me radhë. Deshi Perëndia që me urtësinë dhe mëshirën e tij që të përhapen këto
tregime në të gjitha anët e botës, të përforcohen në zemër, kurse audienca të shtojë njohuritë dhe kujdesin.
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Shuajb, ne do të dëbojmë ty dhe së ba-
shku me ty edhe ata që besuan nga
fshati ynë, ose patjetër të ktheheni në
fenë tonë”. Ai (Shuajbi) tha: “A edhe
nëse ne nuk e dëshirojmë atë (kthi-
min)?” (El-A’raf:  88)  

INTERVENIMI HYJNOR 

Meqë masa iu kundërvu ftesës së pro-
fetëve për besim dhe adhurim të Zotit,
pas humbjes së shpresës së çdo profeti,
pason intervenimihyjnor; ndërkaq Allahu
me fuqinë e tij absolute shpëton profetët
dhe besimtarët që i besuan:
Me Nuhin (a.s.): “Po ata e përgënje-

shtruan atë (Nuhin), e Ne e shpëtuam
atë dhe ata që ishin me të në anije,
ndërsa ata që i përgënjeshtruan faktet
tona i fundosëm. Vërtet, ata ishin po-
pull i verbër.”(El - A’raf: 64)  
Me Hudin (a.s.) : “Ne me mëshirën

Tonë e shpëtuam atë dhe ata që ishin me
të, dhe i shkulëm nga rrënja ata që i
përgenjështruan argumentet Tona dhe
nuk ishin besimtarë.”   (El-A’raf: 72)
Me Salihun (a.s.): “Atëherë ata për-

jetuan tërmetin dhe u gdhinë në shtë-
pitë e tyre kufoma të ngrira. Ai u
zmbraps prej tyre e tha: “O populli im,
unë ju komunikova dërgesën e Zotit
tim, ju këshillova sa munda, por ju
nuk i përfillni këshilluesit.” (El-A’raf:
78-79)
Me Shuajbin (a.s.): “Ata (popullin e

padëgjueshëm) i kapi tërmet i fortë
dhe aguan në shtëpitë e tyre kufoma të
gjunjëzuara. Ata që e përgënjeshtruan

Shuajbin, sikur nuk ekzistuan fare aty;
ata që e konsideruan Shuajbin rrena-
cak, vërtet ishin të dështuarit.”(El-
A’raf: 91-91)
Në të gjitha rastet unifikohet shkatër-

rimi, ndërkaq ndryshon vetëm më-
nyra!Këtë e has si në kaptinën Hud, ashtu
edhe në kaptinën esh-Shuara.  
Meqë rrëfimet në të tre kaptinat janë

të njëjta, ku në shikim të parë të duket se
e tëra përsëritet, mirëpo, ajo për çdo herë
vjen me shprehje  ndryshe – në tërësinë e
saj –pamja e saj ndryshon nga dy kaptinat
tjera. Çdo kaptinëfokusohet në një seg-
ment, po i njëjti rrëfim ekspozohet me
qëllim të tjetër, i cili ndryshon nga pozi-
cioni tjetër!  

PIKAT KONVERGJENTE NË TË TRE
KAPTINAT

Monoteizmi (et-Teuhid): është prezent
në maketin e tregimit në të 3kaptinat.

I Dërguari i Zotit (Profeti): çdo i dër-
guar vjen me të njëjtën shprehje dhe me
të njëjtën kauzë.

Masa (el-Melee): çdo popull e për-
gënjeshtron të dërguarin e tij , duke iu ka-
nosur, kërcënuar dhe dëbuar nga
vendlindja.

Allahu i shpëton të dërguarit e Tij dhe
ata që besuan, duke i dënuar pabesimta-
rët.
Me ekzistimin e këtij uniteti, i cili

përfshihet në këtë fortifikatë në (3) kap-
tinat, mirëpo masatndryshojnë prej sures
në sure, nga ndryshimi i vetë qëllimit në
të dhe përqendrimi në pikën e dëshiruar.  

EPILOGU I ÇDO KAPTINE

Në kaptinën el A’raf qëllimin e dëshi-
ruar të rrëfimit e tregon thënia hyjnore:

“Këto janë fshatra për të cilat po të
tregojmë disa nga lajmet e tyre. Atyre
u patën ardhur të dërguarit e tyre me
argumente (me mrekulli), por ata nuk
i besuan asaj të cilën më parë e kishin
gënjyer. Ja, kështu vulos Allahu zem-
rat e atyre që nuk besojnë. Ne te shu-
mica e tyre nuk gjetëm zbatimin e
premtimit, e gjetëm shumicën e tyre
jashtë bindjes (respektit).”(El-A’raf:
100-102 )
Në kaptinën Hud qëllimin e finalizoj-

nëajetet: 
“Këto janë disa nga lajmet e ven-

deve që po t’i rrëfejmë ty; disa prej
tyre ekzistojnë ende, e disa janë shka-
tërruar. Ne nuk u bëmë padrejtësi
atyre, por ata vetvetes i bënë padrej-
tësi. E kur erdhi urdhri i Zotit tënd,
atyre nuk u ndihmuan asgjë zotat e
tyre, të cilëve u luteshin pos Allahut,
dhe nuk fituan tjetër pos shkatër-
rim.Ja, kështu është ndëshkimi i Zotit
tënd, kur dënon vendet që janë zul-
lumqare. Vërtet, ndëshkimi i Tij është
i dhembshëm e i ashpër.”(Hud: 100-
102) 
Për sa i përket kaptinës esh-

Shuara,theksi bie mbi ajetin që përfshi-
het në çdo tregim:“Edhe në këtë
(ngjarje) ka argumente, po shumica e
tyre nuk u bënë besimtarë.E Zoti yt, pa
dyshim është Ai i plotfuqishmi dhe i
mëshirshmi.”(Esh-Shuara: 190- 192)

Duke pasur parasysh ndryshimin e
qëllimit  nga qëllimi i tregimit, ndryshon
gjatësia dhe masat e tij.Po ashtu ndry-
shojnë nuancat; edhe pse në fund rrëfimi
është i njëjtë!
Rrëfimi në kaptinën  el-A’raf: vjen i

shkurtër në dallim nga kaptina Hud. Më
së tepërmifokusohet në thirrjen e të dër-
guarit, kurse përgënjeshtrimi vjen  shkur-
tazi. Qëllimi i rrëfimit është se
gënjeshtarët janë këmbëngulës në gënje-
shtër, sado që të dërguarit të ofrojnë ar-
gumente. 
Rrëfimi në suren Hud: përpos qëlli-

meve të shumta që ka kaptina, rrëfimi vjen
i detajuar.  Të gjitha rrëfimet në kaptinën
el-A’raf përfshihen në katër faqe, kurse në
kaptinën Hud ato përfshihen në shtatë
faqe, sepse detajimi ka për qëllim të vër-
tetojë  realitetin e  shpalljes:“Këto janë
disa nga lajmet e vendeve që po t’i rrë-
fejmë ty; disa prej tyre ekzistojnë ende,
e disa janë shkatërruar.Ne nuk u bëmë
padrejtësi atyre, por ato vetvetes i bënë
padrejtësi. E kur erdhi urdhri i Zotit
tënd, atyre nuk u ndihmuan asgjë zotat
e tyre, të cilëve u luteshin, pos Allahut,
dhe nuk fituan tjetër pos shkatërrim.

Ja, kështu është ndëshkimi i Zotit
tënd, kur dënon vendet që janë zul-
lumqare. Vërtet, ndëshkimi i Tij është
i dhembshëm e i ashpër”(Hud: 100-
102)
Ka dallim të thellë mes kaptinës el-

A’raf dhe kaptinës Hud në segmentin e
detajimit, por kjo nuk është spontane,
ngase gjatësia e debatit, kundërshtimit
dhe përgënjeshtrimi i profetëve nga po-
pujt e tyre ka për qëllim forcimin e zem-

rës së Muhamedit (a.s.) dhe besimtarëve,
kur shohin se qëndrimi i kurejshitëve nuk
dallon nga injoranca paraprake:

“Të gjitha këto që t’i rrëfyem ty
nga lajmet e pejgamberëve janë që të
forcojnë zemrën tënde, dhe në to të ka
ardhur e vërteta e këshilla, si dhe për-
kujtime për besimtarët.” (Hud: 120) 
Në dallim nga kaptina el-A’raf,  ha-

pësirë më të madhe në këtë kaptinë zënë
ajetet që flasin për masat ndëshkuese
kundrejt gënjeshtarëve, ngase këto ajete
shpjegojnë ndëshkimin e Zotit se si i
dënon tokat zullumqare:

“Këto janë disa nga lajmet e ven-
deve që po t’i rrëfejmë ty; disa prej
tyre ekzistojnë ende, e disa janë shka-
tërruar.Ne nuk u bëmë padrejtësi
atyre, por ato vetvetes i bënë padrej-
tësi. E kur erdhi urdhri i Zotit tënd,
atyre nuk u ndihmuan asgjë zotat e
tyre, të cilëve u luteshin, pos Allahut,
dhe nuk fituan tjetër, pos shkatër-
rim.Ja, kështu është ndëshkimi i Zotit
tënd, kur dënon vendet që janë zul-
lumqare. Vërtet, ndëshkimi i Tij është
i dhembshëm e i ashpër.” (Hud: 100-
102)
Rrëfimi në kaptinënesh Shuara vjen

shumë i shkurtër dhe kalon me një fre-
kuencë shumë të shpejtë   Fragmentet e
shkurtra ngjasojnë  si me u ndalë para se-
maforit, ngase qëllimi final  është ekspo-
zimi (ajeti) i përfshirë në çdo rrëfim dhe
nuk ka për qëllim zbërthimin e tregimit,
ngase ai nuk i ndihmon situatës, por
mjaftojnë goditjet e shpejta  me ndikim
të fortë!
Mjafton të potencojmë këtu “Histo-

rinë e Nuhit  (a.s.)”në të 3kaptinat: 
Në kaptinën el-A’raf përshkruhet në

shtatë rreshta, të cilët përbëjnë 76 fjalë.
Në kaptinën Hud përfshin dy faqe e

ca rreshta.
Në kaptinën esh-Shuara ky tregim

përfshin dhjetë rreshta, që përbëjnë 91
fjalë.
Përsëritjaështë nga mrekullitë e Ku-

ranit famëlartë, që t’i ekspozojë temat të
cilat renditen në të për këshillim, edukim
dhe mësim. 
Edhe pse tregimet për pejgamberët

duken sikur përsëriten, në të vërtetë, ato
nuk janë përsëritje, por në secilin rast,
tregimin duhet kundruar nga një këndvë-
shtrim i veçantë, për ta kuptuar përse sil-
let ai tregim.
Meqë ky Kurani ka zbritur për tÇu le-

xuar në përjetësi, recitimi i tij për çdo
herë është pjesë e ibadetit me të cilin nje-
rëzimi i afrohet Krijuesit.Andaj,  në për-
sëritje manifestohet vërtetësia e Kuranit
se është nga Zoti, ngase edhe pse këto
tregime përsëriten, janë shumë precize
dhe në harmoni të plotë, pa kurrfarë kun-
dërshtimi në përmbajtjeapo divergjencë
në përshkrimin e  ndodhisë që rrëfehet.
Llojshmëria vetvetiu është për bu-

kuri; mbi të gjitha, ajo e largon nga
shpirti mërzinë!  “Allahu e shpalli të fol-
men më të mirë, librin, të ngjashëm në
mrekulli, të përsëritur herë pas here
(me këshilla e dispozita), që prej (dëg-
jimit të) tij rrëqethen lëkurët dhe zem-
rat e tyre. Ky (libër) është udhëzim i
Allahut, me të udhëzon atë që do. E atë
që Allahu e lë të humbur, për të nuk ka
ndonjë udhëzues.” (Ez-Zumer: 23)
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Shkruan Dr. Abas Jahja 

Relacioni në mes fesë dhe artit, nuk
mund të analizohet sikurse rela-
cioni në mes fesë dhe shkencës.

Shkenca është descriptive, ndërsa ahlaku-
etika është normative. Njëra ka të bëjë në
aspektin kognitiv, ndërsa tjetra ka të bëjë
me aspektin konitiv. 
Përsa i përket artit, arti më tepër ka të

bëjë me aspektin e botës së ndjenjave dhe
imagjinatës së njeriut, por rezultati i gji-
thë kësaj është të menduarit.
Mendja luan rol të rëndësishëm si në

fe, shkencë po ashtu edhe në art. Këtë
mendim e ka filozofi i madh Kanti dhe
ndjekësit e tij. Sipas Kantit, në mes të kë-

tyre funksioneve ka disa raporte reci-
proke.
Përvoja estetike asnjëher nuk mund të

kategorizohet si kategori e vërtetuar dhe
e përcaktuar. Sipas kësaj çdo përvojë nje-
rëzore e ka aspektin e vet estetik. Shem-
bulli i Ibrahimit a.s. në Kuran na tregon
se ai kërkon një Krijues që nuk perendon.
Nëse shkojmë nga funksioni teorik i
mendjes, kjo paraqet një kërkim kozmo-
logjik, por Ibrahimi a.s. në këtë kërkim e
shton edhe një aspekt estetik dhe kërkon
një Qenie që meriton të dashurohet. 
Një gjë e tillë ndodhë edhe me përvo-

jën shkencore ku mund të vërejmë një
rrëshqitje nga përvoja estetike. Një ditë
mes F.Blochut dhe W. Heisenberg zhvil-

lohet një bisedë interesante. Blochu ko-
legut të tij i tregon për strukturën e për-
caktuar të hapsirës. Në këtë moment,
Heisenberg e mendon një përvojë tjetër
dhe i thotë: “Qielli është i kaltër dhe aty
po fluturojnë zogjtë”. 
Shkenctari i famshëm Albert Einstein,

kur flet për ligjet fizike të botës, thotë se
këto  ligje janë racionale, por në të njej-
tën kohë janë edhe estetike. Sipas tij,
ndjenjat estetike, luajn shumë rol të rën-
dësishëm në punimet e fizikës.
Sipas kësaj, shohim se shkenca duke

qenë shumë larg subjektivitetit dhe
ndjenjave, përsëri ka një këndvështrim
estetik, e ku mbet të largohet nga jeta fe-
tare. 

Çka nënkuptojmë me kënvështrimin
estetik?
Sikurse në të gjitha kënvështrimet po

ashtu edhe në këndvështrimin estetik,
kemi një relacion mes subjektit dhe ob-
jektit. Me fjalë të tjera, ekzistojnë edhe
disa objekte estetike. Në anën tjetër e
kemi njëriun i cili i sheh, i dëgjon, i imag-
jinon dhe i percepton ato. Ndjenja ndaj
objektit estetik, përvojës estetike dhe
shprehja e përvojës me mjete të ndry-
shme, nxjerr në dukje veprën artistike.
Objektet estetike mund të jenë të ndry-
shme: natyrore dhe njerzore.
Edhe pse nuk është shumë e lehte ,

por përsëri mund të dallojmë këndvë-
shtrimin estetik nga ai shkencorë. Posa-
çërisht, ky dallim mund të vërehet nga ata
persona që e kanë të zhvilluar më tepër
intuitën artistike. Pra këndvështrimi arti-
stik dallon nga këndvështrimet e tjera.
Për shembull, një muze mund të jetë i
mbushur me shumë vepra me vlerë arti-
stike, por jo çdonjëri mund ta vërejë vle-
rën e objekteve estetike. Shumica e
njerzëve mund të kenë më tepër intere-
sim për vlerën pragmatike se sa vlerën
estetike.
Ky dallim mund të vërehet, po ashtu

edhe nëpërmes përvojës fetare dhe asaj
estetike. Për shembull, shumë e natyr-
shme është që një ateist të ketë ndikim
prej një xhamije me karakteristika este-
tike, sepse ai nuk e shikon atë nga aspekti
i besimit fetarë, ndërsa e
njejta xhami për një besim-
tarë musliman në vete i për-
mban edhe ndjenjat estetike
edhe ato fetare.
Arti është një aktivitet

njerzorë i cili nxjerr në
dukje, botën e mbrendëshme
të njeriut në mënyrë objek-
tive dhe në forma të përcjel-
les së mesazheve të botës së
brendëshme. Mesazhi që e
përcjell arti nuk mund të
përcjellë asgjë tjetër. Arti,
nuk mund të mbartet në një
përvojë tjetër . Sipas kësaj
që thamë deri më tani kup-
tojm se arti është autonom. 
Një vepër artistike, ka

mundësi që të imitohet, por
nuk ka mundësi që të bëhet
si origjinalja, kurse këtë du-
kuri nuk mund që ta vërejmë
në shkencë. Në shkencë li-
risht mund të dalë një shken-
ctarë i periudhës së
mëvonëshme dhe ta mohojë
teorinë e një paraardhësi të
vet. 

Michelangelo, ishte edhe shkenctarë
por edhe artist. Nëse i shohim teoritë e tij
sot, do të shohim se teoritë e tij kan mbe-
tur pas, por arti i tij dita ditës fiton vlerë
më të madhe dhe më të lartë. Relacioni
në mes fesë dhe artit mund të analizohet
në dy aspekte:
- nga feja drejt artit,
- nga arti drejt fesë. 
Nëse e analizojmë aspektin nga arti

drejt fesë, fillimisht parashtrohet pyetja a
ekziston një rrugë e cila na çon nga për-
voja estetike drejt besimit. Për shembull
nëse i hedhim një sy planit të përgjithë-
shëm të hulumtimit tonë, parashtrohet
pyetja se pse e plasojmë këtë temë ?
Tema në lidhje m të bukurën në

aspektin teorik është vlerësuar në mënyra
të ndryshme në kulturat e ndyshme fe-
tare. Në disa raste vërejmë edhe disa tek-
ste në Librat e shenjta që flasin në lidhje
më këtë çështje.
Shkruesit e Biblës nuk i kanë ku-

shtuar shumë rëndësi kësaj teme, prandaj
të krishterët e periudhës së hershme nuk
kanë pasur vështrim pozitiv ndaj kësaj
teme, ku sipas Shën Augustinit, në Un-
gjillin e Gjonit ( 1.15.17) nuk lejohet që
ta duam Botën. Ai thotë se në mes të bu-
kurës dhe fuqisë së epshit ka një relacion
shumë të ngushtë. Në esencën e këtij
mendimi e kemi edhe largimin e Ademit
a.s. nga Parajsa. Në Dhjatën e Vjetër, në
Kaptinën e Krijimit, flitet për bukurinë e

Gjithësië.
Këtë tematikë më së miri e hasim në

Kuran, ku përmenden termet si Xhemal,
Zinet, Husen, Tajjib që kanë kuptimin e
të bukurës, bukurisë, zbukurimit dhe të
mirës. 
Këta terme shërbejnë për të treguar

bukuritë fizike dhe morale, ndërsa termet
si Ferah, Surur dhe disa terme tjera për të
shprehur ndjenjën estetike. Më poshtë do
të sjellim disa shembuj nga Kurani Fa-
mëlart.

“Ne qiellin më të afërt e kemi zbu-
kuruar me kandila (yje ndriçues)”.
(Mulk, 5)

“Vërtet, Ne e krijuam njerin në for-
mën më të bukur”. (Tin, 4)

“Po edhe sikur të të mahnisë buku-
ria e tyre”. (Ahzab, 52)

“Edhe kafshët i krijoi si stoli”.
(Nahl, 8)
Po ashtu kemi edhe ajete të shumta që

flasin për bukurinë e Tokës dhe bimëve
të ndryshme. Në mënyrë të veçantë për-
menden bukuritë e Xhenetit me shembuj
dhe detaje të ndyshme. 
Këto ajete kuranore kanë qenë inspi-

rim për muslimanët, posaçërisht artistët
musliman në zhvillimin dhe përhapjen e
arteve të ndyshme. Dijetari i madh  Imam
Gazaliu, në lidhje më këtë thotë se “Çdo
gjë që është e bukur, pëlqehet”. 
Perceptimi i të bukurës vetvetiu të jep

kënaqësi, pra bukuria është një vlerë në
vete, por Gazaliu, duke folur
për këtë temë me theks të
veçantë potencon se duhet të
kemi kujdes të madh sepse
përceptimi i të bukurës është
diçka tjetër , ndërsa kënaqë-
sia që vjen nga ana e epshit
është diçka tjetër.
Në një vend tjetër Gaza-

liu, të mirën e kategorizon
në tre pjesë, i dobishëm, i le-
zetshëm dhe i bukur. Në ve-
prën e tij të mirënjohur “
Ihjahu Ulumuddin”, kur i
përshkruan bukuritë e njeriut
në një paragraph dhjetë herë
përdor termin AHSENE dhe
ZEJJINE . Ai thotë nëse vë-
shtron më vëmendje tokën,
qiejt, kafshët dhe botën e bi-
mëve do të shohë bukuritë
mahnitëse dhe do të vijë në
përfundim se Krijuesi i gji-
thë kësaj bukurie është Al-
lahu f.p. Ai po ashtu
vazhdon dhe thotë “si mund
të shikojmë në një pikturë e
të mos mendojmë për pikto-
rin”.

Relacioni në mes përvojës fetare
dhe përvojës estetike

ESE

Arti është një aktivitet njerzorë i cili
nxjerr në dukje, botën e brendshme të
njeriut në mënyrë objektive si dhe në
forma të përcjelles së mesazheve të
botës së brendëshme. Mesazhin që e
përcjell arti nuk mund ta përcjellë asgjë
tjetër. Arti, nuk mund të mbartet në një
përvojë tjetër
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Në vitet ‘90-të në botë, sidomos
në Bashkimin Sovjetik dhe në
Ballkan, u përjetuan ndry-
shime të mëdha politike, të

cilat ndikuan edhe në fillimin e ndryshi-
meve në aspekte të tjera në shoqëri. Kjo
periudhë, për shumë popuj, shpreh edhe
procesin kalimtar nga një sistem në tje-
trin. Ndërsa, në anën tjetër, shpreh edhe
kalimin nga një botëkuptim lokal e nacio-
nal, në atë global; pra, nga një sistem ko-
munist, përkatësisht sistem monist, në një
sistem demokratik. Demokracia, në kra-
hasim me komunizmin, është një sistem
shumë më i përshtatshëm për jetën fetare.

Me një fjalë, në sistemin demokratik u
përjetua një rikthim fesë dhe aktiviteteve
fetare në përgjithësi. Kurse në aspektin
global, kjo është një kohë kur më veç
bëhen hapat e parë në kalimin prej kohës
moderne në atë postmoderne; prej një
kohe kur feja mohohej krejtësisht, në një
kohë kur feja luan një rol shumë të rëndë-
sishëm për njeriun dhe për shoqërinë në
përgjithësi. Këtë kohë postmoderne e ka-
rakterizon edhe një dukuri shumë e rën-
dësishme, që është globalizmi, i cili
pretendon dy fakte shumë me rëndësi: i
pari, globalizmi pretendon që edhe politi-
kisht, edhe ekonomikisht, edhe në aspek-

tin social, të dominojë ndikueshëm në tërë
botën; i dyti, ndërkaq,  pretendon të shtojë
ndikimin, varësinë dhe lidhjen reciproke
në dhe mes shteteve dhe shoqërive në tërë
botën. Varësia reciproke, e cila rritet ba-
shkë me globalizmin, në mënyrë të va-
zhdueshme përpiqet që jetën e çdo njërit
ta bëjë edhe më të varur ndaj vendimeve
dhe lajmeve që vijnë aq larg,  saqë njeriu
nuk ka mundësi që në një mënyrë tjetër t’i
posedojë ato pranë vetes.
Madje, në fillim të shekullit XXI edhe

shtetet më të përparuara dhe më të fuqi-
shme kanë qenë të detyruara të ballafaqo-
hen me nevojën e varësisë reciproke.

Shtetet nacionale, të cilat në bazë janë
shtete me kufij të caktuar, janë të dety-
ruara të ballafaqohen me ndikimin pa
kufij të teknologjisë së komunikimit, të
qarkullimit të banorëve, të acarimeve dhe
të konflikteve rajonale, të shoqatave/or-
ganizatave multinacionale dhe të proble-
meve të tjera ekonomike.
Në Shqipëri një rikthim dhe një rizg-

jim i këtillë filloi me shkatërrimin e regji-
mit komunist të Enver Hoxhës. Kështu,në
ato pak xhami dhe kisha që kishin mbije-
tuar në atë sistem barbar u kthye përsëri
jetë, gjallëria dhe aktiviteti fetar, bashkë
me ata pak dijetarë e klerikë fetarë që ki-
shin mundur të mbijetonin në atë periu-
dhë të vështirë, të cilët iu kthyen përsëri
obligimit të tyre fetar nëpër xhami dhe
kisha (qofshin ato kisha ortodokse, ose
kisha katolike). Përsëri filluan të dalin në
dritë librat, broshurat, fletushkat, revistat,
gazetat dhe shkrimet e tjera fetare, të cilat
gjatë sistemit monist ishin të burgosura
nëpër arkiva, biblioteka shtetërore apo
private. Sidomos, në fillim u punua për re-
staurimin e ndërtimeve të vjetra dhe për
ngritjen e tempujve të rinj. U hapën edhe
shkolla të mesme dhe fakultete (akademi)
fetare. Kështu, jeta fetare filloi në çdo
aspekt të riorganizohet dhe të zhvillohet.
Këtij zhvillimi i ndihmoi jo vetëm populli
fetar i Shqipërisë, ndihmën e tyre u mun-
duan që ta japin edhe fetarët, pa marrë pa-
rasysh se cilës fe i takonin, e shteteve ku
feja më parë ka qenë e lejuar për veprim.
Prej ndihmave që vinin në Shqipëri, kra-
has atyre që ishin me qëllim të pastër
fetar, kishte edhe të tilla që kishin prapa-
vijë politike dhe kulturë asimiluese. Pra,
pas lëkundjeve të themeleve të totalitariz-
mit në përgjithësi në Ballkan, madje
shembjes së tërësishme në Shqipëri, edhe
organet periodike- këtu mund të përmen-
dim edhe revistën Drita Islame - jepnin
shpresë se po ringjallet jeta fetare dhe se
me demokratizimin e jetës politike do të
përmirësohet edhe jeta fetare në përgji-
thësi, e ajo islame në veçanti.
Ballkani është një botë më vete. Ai

nuk mund të mendohet pa disa gjuhë, disa
fe/religjione, disa kultura etj. Dhe, të gji-
tha këto kanë luajtur rolin e tyre në këtë
vend, në krijimin e identitetit të këtij
vendi, qoftë pozitiv apo negativ. Pa një
Islam, Krishterim, përkatësisht katolici-
zëm e ortodoksizëm, pa Hebraizëm, pa-
ganizëm e dualizëm (maniheizëm), dhe
pa ateizëm, definimi i Ballkanit do të ishte
i mangët. Me një fjalë, ky vend gjeografik
i ka përjetuar gati të gjitha llojet e siste-
meve politike e administrative, kurse ky
sistem ateist i llojit të veçantë, që u insta-
lua në Shqipëri, është i pakrahasueshëm.

Kështu që, pas rrënimit të këtij regjimi to-
talitar fillojnë të rilindin vlerat kombëtare
e fetare që kanë qenë të ndaluara gati një
çerek shekulli. Në këtë periudhë rilind
edhe periodiku islam me titull“Drita
Islame”, për të cilin mendoj se kuptimisht
është vazhdimësi e periodikëve që boto-
heshin në botën shqiptare para ndalimit të
fesë, si “Zani i Naltë”, “Kultura Islame”,
“Njeriu” etj.

Drita Islame ka një barrë të rëndë që
të edukojë brezin e ri me fenë, e cila (fe)
aq sa ka potencial të ndikojë pozitivisht,
po aq ka potencial të ndikojë edhe negati-
visht. Ajo, sa mund t’i bëjë mirë njeriut,
po aq mund t’i bëjë edhe keq atij; sa mund
të krijojë paqe në një vend, mund të jetë
shkak edhe për luftë. Luftërat në Ballkan
midis serbëve e boshnjakëve, midis ser-
bëve e shqiptarëve, midis shqiptarëve dhe
maqedonasve, midis serbëve e kroatëve,
midis grekëve e shqiptarëve, sa mund të
jenë me përmasa nacionale, po aq janë
edhe me përmasa fetare, në mënyrë di-
rekte ose indirekte, si motivuese e luftës,
apo si mbështetëse e saj. E gjithë kjo, për
mendimin tim, varet nga mënyra e përdo-
rimit të fesë, nga mënyra e trajtimit të saj.
Pra, ai që e beson dhe e praktikon fenë,
varet se si e përdor atë. Kurse ai që duhet
të marrë një vendim ose të mbajë një qën-
drim ndaj fesë, varet se në çfarë rretha-
nash dhe me çfarë bindjesh e ka bërë atë
ose, se sa serioz është ai në qëndrimin e
tij. Prandaj, për mendimin tim, periodiku
Drita Islame ka luajtur rol shumë të rën-
dësishëm në prezantimin dhe në interpre-
timin e drejtë të fesë islame, e cila është
kundër dhunës, kundër vrasjes, kundër
keqpërdorimit të fesë, kundër keqtrajtimit

të tjetrit etj.
Pikërisht për këtë, feja është një kon-

cept që zhvillohet brenda kornizave të
shpalljes hyjnore dhe përcjelljes profe-
tike. Tradita konstituive e Islamit, e një-
kohësisht edhe e feve të tjera qiellore, e
quan fenë dhuratë të jashtëzakonshme
hyjnore, dobiprurëse dhe liridhënëse. Feja
është sistem hyjnor, i cili njerëzve të ar-
syeshëm u mundëson t’i kahëzojnë ndjen-
jat e tyre dhe të bëjnë vepra të mira. Duke
e përfaqësuar themelin e jetës kuptimore
të njeriut dhe të shoqërisë, feja është tejet
funksionale në aspektet sociale dhe psi-
kologjike të jetës. Pikërisht për këtë para-
qet edhe një dukuri e cila nuk mund të
lihet pasdore. Historia, në çdo epokë, flet
për marrëdhëniet e ngushta mes fesë, nje-
riut dhe shoqërisë. Dukuria e fesë ka ek-
zistuar në çdo shoqëri njerëzore dhe ka
ndikuar dukshëm në formimin dhe ndry-
shimin e sistemeve mendore dhe shoqë-
rore. Pikërisht për këtë edhe u tregua si i
pabazë dhe joreal pohimi se me zhvilli-
min e shkencave pozitive do të mënjano-
het nevoja për fetë tradicionale dhe se
njerëzit do ta margjinalizojë idenë fetare.
Një situatë e ngjashme është duke u për-
jetuar edhe me globalizimin dhe sfidat që
njerëzimi po përjeton me të.
Kështu që “Drita Islame”, edhe pse në

fillim përbëhej prej disa faqeve dhe disa
shkrimeve, ajo simbolikisht përfaqësonte
zërin e fesë. Duke u nisur nga kjo, mund
të themi se:
-“Drita Islame” e vitit ‘92 të shekullit

të kaluar ka qenë zëri i parë zyrtar i
shkruar për shqiptarët myslimanë të Shqi-
përisë, pas shkatërrimit të sistemit totali-
tar komunist;
-Ajo u ka dhënë mundësi njerëzve të

edukuar fetarisht më herët, të cilët kanë
arritur të mbijetojnë në sistemin komu-
nist, që t’i shprehin mendimet e tyre fe-
tare lirshëm dhe të njëjtat t’ua kumtojnë
të tjerëve;
-Ajo e ka mbrojtur dimensionin sunit

dhe hanefit fetar të fesë islame, dimension
ky i cili në Shqipërinë parakomuniste ka
qenë dominant;
-Ajo ka qenë diga e parë që shqiptarët

i ka mbrojtur nga ndikimet e fraksioneve
të ndryshme të botës islame.
Sot, si gjithmonë, janë tre premisa

bazë pa të cilat nuk mund të bashkëjetohet
dhe nuk mund të formohet një shoqëri to-
lerante e të thuhet se jemi një vend plura-
list. E para premisë është pranimi i tjetrit.
Të pranohet kultura, besimi, tradita, fol-
klori i grupit tjetër etnik e religjioz, për-
katësisht të gjithë duhet të pajtohen me
diversitetin kulturor, fetar e tradicional në
vend. E dyta ka të bëjë me njohjen e tyre,

Një shkëndijë drite e fesë islame
në Shqipërinë paskomuniste

DRITA ISLAME

“Duan të shuajnë me gojën e tyre Dritën e Allahut, por
Allahu e plotëson Dritën e Tij edhe pse e urrejnë
mohuesit.” (Saff, 8)

Nga Prof. dr. Qani Nesimi,
Myfti i Tetovës
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pra nuk mund të bisedojmë vetëm për një
pranim verbal dhe të thatë, pa praktikë.
Por, pranimi duhet të pasohet nga njohja
e asaj që i takon tjetrit. Kurse premisa e
tretë ka të bëjë me shpëtimin nga vetizo-
limi, përkatësisht të jemi të hapur ndaj
njëri-tjetrit, çështje kjo të cilën e kërkon
edhe procesi i globalizimit sot. Vetizolimi
e bën njeriun, kulturën, fenë, grupin më të
ashpër dhe më të rrezikshëm për veten
dhe për të tjerët. E, nëse e kemi parasysh

se një njeri, një kulturë, një fe është e pa-
mundur që të jetë e vetizoluar deri në
fund, atëherë kuptohet se nëse vetë ai ose
ajo nuk çlirohet nga ai vetizolim, më vonë
kur të kuptohet realiteti që deri në atë mo-
ment ka qenë i izoluar, do të dalë në pah
e vërteta, që në atë rast do të jetë edhe
faqja e zezë e asaj apo atij.
Prandaj, është e një rëndësie të ve-

çantë që shteti dhe të gjitha institucionet

qeveritare dhe joqeveritare, secili në for-
mën e vet, të kontribuojë sinqerisht dhe
realisht në këtë drejtim. Pra, të mundësojë
që njerëzit, kulturat, fetë etj. të pranojnë
njëra-tjetrën. Institucionet këtë mund ta
bëjnë vetëm duke u dhënë atyre mundësi
më të mëdha, që ato ta njohin njëra-tjetrën
më mirë dhe më së afërmi dhe në fund të
shpëtojnë nga vetizolimi, i cili sjell vetëm
mundësi të mbjellë urrejtje.
Për këtë, çdo udhëheqës, qoftë shtetë-

ror apo joqeveritar, në lidhje me periodi-
kun në përgjithësi, e me “Dritën Islame”
në veçanti, duhet të ketë parasysh sa
vijon:
1-Vetëdijësimin për periudhën po-

stmoderne që na ndan nga periudha mo-
derne, kurse Ballkanin edhe nga periudha
komuniste;
2-Duhet ngulitur ndjenja e rëndësisë

së fesë në riparimin e marrëdhënieve
ndërnjerëzore, dialogut, tolerancës etj;
3-Duhet dhënë shumë rëndësi njohjes

së historisë, kulturës, fesë së vet, po edhe
të historisë, kulturës e fesë së tjetrit, me të
cilën jepet mundësia e njohjes së tjetrit -
sa më tepër njohje, aq edhe më tepër re-
spekt reciprok.
4-Duhet zhdukur ndjenja e urrejtjes

ndaj njëri-tjetrit, që është mbjellë gjatë hi-
storisë. Këtë duhet ta bëjnë institucionet
shtetërore, bashkësitë fetare, shkollat fil-
lore, shkollat e mesme, si dhe universite-
tet. Ende, për fat të keq, në Ballkan- për të
cilën mendoj se është një sëmundje e tra-
shëguar nga periudha komuniste- ka pro-
blem midis “intelektualëve fetarë” dhe
“intelektualëve laikë”, pa dallim kombë-
sie dhe feje. As të parët nuk i pranojnë si
duhet të dytët, e as të dytët s’i pranojnë si
duhet të parët. Ata as nuk dinë, por as që
duan të dinë sinqerisht për njëri-tjetrin.
Ende është gjallë ajo ndenja anti-tjetër në
kombësi, kulturë, gjuhë dhe fe.
5-Për ta arritur këtë duhet shkruar dhe

lexuar për njëri-tjetrin, si dhe duhet ta-
kuar sa më shumë njëri me tjetrin, duke
biseduar dhe qarë halle në këtë drejtim.
Këtu do të përmend mendimtarin dhe

intelektualin e njohur gjerman Hans
Kung, i cili merret me çështjen e dialogut
dhe të bashkëjetesës. Ai në thënien e tij të
njohur: “Pa paqe ndëreligjioze, nuk ka
paqe ndërnacionale; pa dialog ndërrelig-
jioz, nuk ka paqe ndërreligjioze; pa njoh-
jen dhe hulumtimin e themeleve fetare,
nuk mund të ketë dialog ndërreligjioz”,
thekson se paqja ndërnacionale dhe ndër-
fetare janë të lidhura ngushtë njëra me tje-
trën. Por, në fund potencon se ato varen
prej një njohjeje reciproke të themeleve të
njëra-tjetrës.
Dua të përmend edhe dy gjëra me rën-

dësi që më kanë lënë përshtypje shumë të
madhe nga një trajnim i realizuar në
SHBA.
E para, ishte mosekzistimi i komplek-

sitetit te njerëzit, madje edhe nëpër insti-
tucionet edhe më të mëdha dhe të nivelit
më të lartë shkencor si universitete etj., se
kanë të bëjnë me një njeri që është i një
etniteti, race, religjioni apo bindje tjetër,
çfarëdo qoftë ajo.
Mendoj se ne që jetojmë sidomos në

Gadishullin Ballkanik kemi më së tepërmi
nevojë për ta zhdukur ndjenjën- edhe atë
shumë të theksuar - të ekskomunikimit të
tjetrit nga rrethet tona, pse nuk është si ne,
nuk mendon si ne, nuk beson si ne etj.
Kurse e dyta, ishte sistemi shekullar i

shtetit, i cili ishte shtet i ndarë nga kisha,
por vetë shteti ishte “fetar” dhe askund
nuk pashë ose të paktën nuk dëgjova për
ndonjë vendim që ishte antifetar. Kryetari
i shtetit shekullar amerikan bën betimin
në librin e shenjtë, kurse dollari amerikan
përmban fjalë religjioze. E njëjta gjë shi-
het edhe në fjalët, bisedat, debatet pa-
razgjedhore të kandidatëve për president
të SHBA-ve. Kështu, do të pajtohesha me
idenë e papës Benedikti XVI, i cili në vi-
zitën e tij në SHBA (prill 2008) ndër të
tjera tha se Evropa duhet të marrë për
model sistemin shekullar amerikan.
Në fund dua të theksoj se periodikët

islamë, konkretisht “Drita Islame”, duhet
të mundësojnë që të gjitha institucionet
relevante në vend dhe më gjerë të kup-
tojnë peshën e fesë, pasi për fenë duhet të
mendojnë të gjitha instancat shoqërore e
shtetërore në vend. Këtu nuk mendoj se të
gjithë duhet patjetër të besojnë. Besimi
është çështje individuale. Por, që ta shfry-
tëzojnë fenë pozitivisht, që ajo të jetë në
shërbim të shoqërisë, ajo duhet trajtuar si
shumë serioze, e jo si diçka me të cilën
merren njerëzit e prapambetur, naivë, pri-
mitivë e të pashkolluar. Ky lloj mendimi,
sipas meje, është rezultat i një qasjeje
shumë naive dhe injorante ndaj fesë.
Dhe, si rezultat i kësaj, ajo mund të

dalë prej kontrollit; jo për arsyen se feja
është diçka e keqe, por sepse feja është
diçka e madhe dhe nuk mund të mbahet e
mbyllur. Shtetet në Ballkan nuk duhet që
fenë ta shfrytëzojnë për qëllimet e tyre po-
litike, por ato duhet të investojnë në këtë
drejtim në mënyrë të barabartë. Vetëm në
këtë formë krijohet stabiliteti në vend. Në
të kundërtën, komunitetet fetare edhe
vetëm me heshtje ndaj padrejtësive shte-
tërore janë të rrezikshme,  e jo më të bëjnë
ndonjë veprim të hapur në atë drejtim.
Vetëm në këtë formë ka mundësi që të
ruhet shoqëria nga paraqitja e grupeve ra-
dikale dhe shqetësuese për mesin tonë.

Shkruan:  M.sc. Artan S. Mehmeti

Sipas gjendjes fizike, Dielli për-
faqëson një lëmsh gjigant të
zjarrtë, ku lënda e gaztë, e për-
bërë kryesisht nga hidrogjeni

(70%) dhe heliumi (29%), ndodhet në
gjendje plazmode. Temperatura në si-
përfaqen e Diellit është rreth 6.000 0C
(në njollat e errëta 4.500 0C), kurse në
brendi të tij ajo arrin mbi 15 milionë
gradë. Kjo temperaturë e lartë në bren-
dësi të Diellit ka kushtëzuar që në të
zhvillohen reaksionet termobërthamore
të shndërrimit të hidrogjenit në helium,
që janë dhe burim i energjisë në Diell.
Për ndriçimin e diellit Zoti (xh.sh.)

në Kuran thotë:“I madhërishëm është
Ai që krijoi yje në qiell dhe vendosi në
të dritë (diell) e hënë që
ndriçon.”(Furkan: 25)
Gjithashtu, Zoti (xh.sh.) në Kuran

thotë:“Pasha diellin dhe dritën e tij!”
(Shems: 1)

“Ai e bëri diellin shndritës, e hënën
dritë dhe asaj (hënës) ia caktoi fazat,
që ta dini numrin e viteve dhe lloga-
rinë. Allahu nuk e krijoi këtë për tje-
tër, pos me qëllim të caktuar. Ai ia
sqaron argumentet një populli që kup-
ton.” (Junus: 5)

“Dhe në ta hënën e bëri dritë, diel-
lin e bëri ndriçues.” (Nuh: 16)
Në ajetet e mësipërme Allahu

(xh.sh.) përdor terma të ndryshëm që të
përshkruajë dritën e hënës dhe rrezet e
diellit, duke iu referuar si ‘Nur’,
‘Diya’a’ ose ‘Siraj’. Konsultimi i fjalo-
rit tregon se ‘Nur’ dhe ‘Daw’’ (origjina
e’ diya’a ‘), që të dyja, thonë ‘dritë’.
Megjithatë, Kurani përdor dy terma.
Prandaj duhet të analizojmë: nëse të
dyja dritat ishin identike në natyrë, pse
janë përdorur termat e ndryshëm për të
përshkruar çdo burim drite? Përveç
kësaj, pse vetëm dielli është përshkruar
si “siraj” (llambë) e jo dhe hëna?
Ka dy lloje të burimeve të dritës: bu-

rimet e drejtpërdrejta si dielli dhe llam-
bat, dhe burime të tërthorta, si hëna dhe
planetët, të cilat burojnë dritën e tyre

“Edhe Dielli udhëton...”

SHKENCË

Dielli është një yll i zakonshëm. Ai është trup qiellor dhe më i madh i sistemit, i vetmi trup ndriçues i tij, që
u jep dritë, energji (nxehtësi) të gjitha trupave të tjerë të sistemit diellor, pra edhe tokës sonë. Toka pa

nxehtësinë diellore do të ishte një planet pa jetë
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nga burime të tjera. Në më shumë se një ajet, Allahu
(xh.sh.) e përshkroi diellin si një llambë, sepse të dyja,
dielli dhe llamba, janë burime të drejtpërdrejta të dri-
tës. Duke përdorur dy terma të ndryshëm, ‘Nur’ dhe
‘diya’a’, edhe pse kanë të njëjtin kuptim në gjuhë të
tjera, ka bërë dallimin e asaj se cilit burimi të dritës
ato i referohen. Kurani e përshkruan diellin si “Siraj
wahhaj ‘, do të thotë një llambë me ngjyra të ndezura
ose flakëruese, për të treguar se dielli shkëlqen dhe
djeg me flakë. Përsëri, kjo pajtohet me përshkrimin
shkencor të diellit si një prodhues i lartë të energjisë.
Për diellin si shndritës Zoti (xh.sh.) gjithashtu na

tregon edhe përmes ajeteve të cilat do t’i cekim më po-
shtë. Zoti (xh. sh.) thotë:

“Dhe kemi vënë ndriçuesin që flakëron.” (Nebe:
13)

“Pasha diellin dhe dritën e tij! Pasha hënën kur
vjen pas tij!” (Shems: 1 – 2)
Shkencëtarët e shekujve VIII dhe IX kanë konsi-

deruar që Dielli është stabil dhe nuk lëviz. Dyshimet i
heqin fjalët e Allahut  të lartësuar:

“Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet (në
cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i
ngadhënjyesit, të dijshmit.” (Ja Sin: 38)
Gjithnjë, derisa shkenca nuk pranoi dhe nuk zbuloi

gabimin deri te cili kanë ardhur para dy shekujve.

Është vërtetuar që Dielli rrotullohet rreth galakti-
kës së vet, pjesë e së cilës konsiderohet edhe Toka, e
cila rrotullohet sikurse që rrotullohet guri i mullirit:  
Kështu e kuptuam një pjesë të asaj çka do të thotë:  
“Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet (në

cakun përfundimtar)...” (Ja Sin: 38)
Ajetet e mëposhtme na tregojnë qartë se si udhëton

Dielli nëpër orbitën e tij në galaktikë. Zoti (xh.sh.) për
këtënë Kuran thotë:    

“As dielli nuk mund ta arrijë hënën, e as nata pa-
raditen, po secili noton në një galaktikë.” (Ja Sin:
40)

“Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën
dhe secili prej tyre noton në orbitë.”

(Enbija: 33)
“Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi

të saktë.” (Rrahman: 5)
Më poshtë do të mundohemi që t’i vërtetojmë këto

ajete kuranore me anë të teorive shkencore, apo më
saktë do të sjellim vërtetimin e këtyre teorive me anë
të fjalëve të Zotit, të cilat na ka i treguar në Kuran për-
mes një njeriu i cili nuk ka pasur asnjë ditë shkollë. 
Rrotullimi i Diellit bëhet në dy forma: rrotullimi i

Diellit rreth boshtit të vet dhe rrotullimi i Diellit rreth
galaktikës së vet së bashku me Tokën. Dielli rrotullo-
het rreth një aksi i cili është afërsisht pingul me planin

ekliptik. Boshti i rrotullimit të Diellit anon 7,25 ° nga
pozita pingule në ekliptikë. Dielli rrotullohet në drej-
tim të kundërt (kur shikohet nga veriu dhe nga jugu);
në të njëjtin drejtim rrotullohen edhe planetët bashkë
me orbitën rreth Diellit.
Rrotullimi i Diellit nuk është i njëjtë në të gjitha

pjesët e tij. Pjesët ekuatoriale rrotullohen më shpejt
sesa pjesa polare. Pjesët ekuatoriale (gjerësi = 0
gradë) një rrotullim të plot rreth boshtit të vet e
kryejnë për rreth 25.6 ditë. Pjesa e gjerësisë 60 gradë
gjerësi, një rrotullim të plot rreth boshtit të vet e
kryen për rreth 30.9 ditë. Pjesët polare një rrotullim
të plotë e kryejnë për rreth 36 ditë. 
Dielli, Toka, e cila fizikisht është e lidhur me të,

të gjitha yjet që i shohim dhe objektet tjera si: mje-
gullnajat, pluhuri kozmik etj., bëjnë pjesë në një si-
stem gjigant që quhet Galaktikë. Mendohet se ka më
tepër se 100 miliardë yje.
Objektet kryesore galaktike janë të koncentruara

në disk. Në qendër të diskut gjendet bërthama e ga-
laktikës, nga e cila në rrafshin e saj degëzohen krahët
spiralorë. Disku përafërsisht është i gjatë rreth 100
mijë vjet dritë, ndërsa gjerësia arrin rreth 10 mijë vjet
dritë. Ky rrotullohet rreth boshtit dhe kjo e krijon
shtypjen. Kjo shpejtësi e rrotullimit zvogëlohet me
largësinë. Dielli, i cili nga bërthama është larguar për

afro 8.200 ps, e kryen një rrotullim rreth boshtit të
galaktikës për afër 220 milionë vjet. Jashtë diskut
gjenden grumbullimet sferike të yjeve dhe hidrogjeni
i rralluar.
Teorinë matematike të rrotullimit të galaktikës e

paraqiti Kovalski, më 1844, kurse rrotullimi i saj u
zbulua në vitet 1926 – 1927. Ky zbulim u bë duke
studiuar shpejtësitë radiale të yjeve në anë të ndry-
shme të Diellit.
Pasi rrotullohet galaktika, së bashku më të rrotul-

lohet edhe Dielli në drejtim të yjësisë së Cefeut me
shpejtësi rreth 230 km/s. E tërë galaktika rrotullohet
rreth boshtit vertikal ndaj rrafshit të saj, që paraqet
rrafshin ekuatorit të galaktikës.
Siç shihet, lëvizja e yjeve të galaktikës përkujton

lëvizjen e trupave të sistemit diellor. Planetët, sikurse
edhe yjet e diskut lëvizin rreth qendrës, në një anë,
dhe në një rrafsh, kurse kometat, sikurse edhe yjet e
grumbullimeve sferike, lëvizin sipas orbitave të zgja-
tura dhe në rrafshe me pjerrtësi të ndryshme.
Shkencëtarët e NASA-s thonë se Dielli lëviz drejt

një pike që ata e quajnë “pikë të qëndrueshme”
(Solar Apex). Këtu manifestohet edhe mrekullia ku-
ranore, ku për lëvizjen e diellit thotë: Edhe dielli
udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundim-
tar)!
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nema në çdo moment, e kam fjalën edhe
në mes të spektaklit, arrije aty ndërkohë
që po ndodhnin disa gjëra dhe përpiqeshe
të kuptoje se çfarë kishte ndodhur më
parë (pastaj, kur filmi fillonte nga fillimi,
kuptohej nëse ishte kuptuar çdo gjë si
duhet - përveç faktit se nëse filmi na ki-
shte pëlqyer mund të rrije ta rishikoje
edhe atë pjesë që ishte parë tashmë). Ja
pra, jeta është si një film i kohëve të mia.
Ne vijmë në jetë, ndërkohë që shumë
gjëra kanë ndodhur tashmë, prej qindra e
mijëra vitesh. Por, është e rëndësishme të
kuptosh atë që ka ndodhur para lindjes
sonë. Kjo, për të kuptuar më mirë se përse
sot ndodhin shumë gjëra të reja. Tani,
shkolla (përveç leximeve tua personale)
duhet të të mësonte të memorizoje atë që
ka ndodhur përpara se ti të lindje, por shi-
het se ajo nuk ia arrin siç duhet kësaj
gjëje, pasi shumë hulumtime na thonë se
të rinjtë e sotëm, edhe ata të mëdhenjtë që
shkojnë në universitet, nëse ta zëmë kanë
lindur në 1990-ën,  nuk e dinë (dhe ndo-
shta nuk duan ta dinë) se çfarë ka ndodhur
në vitin 1980 (dhe këtu nuk e kam fjalën
për atë që ka ndodhur 500 vjet më parë).
Statistikat na tregojnë se nëse i pyet disa
se kush ishte Aldo Moro, të përgjigjen se
ishte kapua i Brigadave të Kuqe; - në fakt
ai u vra prej Brigadave të Kuqe. Nuk fla-
sim për këto të fundit, që mbeten miste-
rioze për shumë kënd, e megjithatë ishin
prezent diçka më pak se 30 vjet më parë.
Unë kam lindur më 1950, pesë vjet pas
ngjitjes në pushtet të komunizmit. Një i ri
i sotëm nuk e di kush ishin aktorët e ki-
nemasë të 20 viteve më parë, ndërkohë që
unë e di kush ishte Francesca Bertini,  që
luante në filmat pa zë 30 vjet para se unë
të lindja. Ndoshta sepse shfletoja revista
të vjetra, por pikërisht, edhe unë të ftoj të
shfletosh edhe revista të vjetra,  sepse
është një mënyrë për të mësuar se çfarë
ndodhte para se ti të lindje. Po pse është
kaq e rëndësishme të dish se çfarë ka ndo-
dhur më parë? Sepse,  në shumë raste ajo
që ka ndodhur të jep një shpjegim se
përse disa gjëra ndodhin sot dhe në çdo
rast, njësoj si për formacionet e futbolli-
stëve- kjo është një mënyrë për të pasu-
ruar kujtesën tonë.
Kij parasysh se këtë nuk mund ta bësh

vetëm me librat dhe revistat, mund të
bëhet shumë mirë edhe në internet, i cili
duhet përdorur jo vetëm për të çatuar me
miqtë tu, por edhe për të çatuar (nëse

mund të shprehemi kështu) me historinë e
botës. Kush ishin hititët? Po kamisardët?
Dhe, si quheshin tri karavelat e Kolom-
bit? Kur u zhdukën dinozaurët? Po arka e
Noes a mund të ketë pasur një timon? Si
quhet paraardhësi i kaut? A kishte më
shumë tigra 100 vjet më parë? Çfarë ishte
Perandoria e Malit? Kush fliste për Pe-
randorinë e të Keqes?
Kur u shfaq Topolino? Mund të va-

zhdoja në pafundësi dhe do të ishin të gji-
tha aventura të bukura kërkimi. Të gjitha
këto duhen kujtuar. Do të vijë dita kur do
të jesh plak dhe do të ndihesh sikur ke je-
tuar 1000 vjet, sepse do të jetë sikur ti të
kishe qenë i pranishëm në Betejën e Va-
terlosë, të kesh asistuar në vrasjen e Jul
Cezarit, apo të kesh qenë disa hapa larg
nga vendi ku Bertoldi, i quajtur i Zi, teksa
përziente substanca për të gjetur mënyrën
e prodhimit të arit, gabimisht zbuloi ba-
rutin dhe e hodhi veten në erë. Të tjerë
miq tu, që nuk do të kenë kultivuar me-
morien e tyre, do të kenë jetuar një jetë të
vetme, të tyren, e cila duhet të ketë qenë
kush e di sa melankolike dhe e varfër në
emocione.
Studiuesit australianë kanë deklaruar

se disponimi i keq,  në të vërtetë,  mund të
ndikojë pozitivisht te njerëzit, sepse men-
dimet negative e përmirësojnë kujtesën, e
forcojnë aftësinë e gjykimit të të tjerëve
dhe na bëjnë më pak naivë. Studimi, të
cilin e ka udhëhequr psikologu Xhozef
Forgas nga Universiteti Uellsi i Ri Jugor,
ka treguar se njerëzit me disponim nega-
tiv janë më kritikë dhe se më shumë kuj-
desen për mjedisin dhe personat tjerë.
Njerëzit me disponim të mirë janë më

të dhënë pas të besuarit në gjithçka që
dëgjojnë. "Derisa disponimi pozitiv e for-
con kreativitetin, fleksibilitetin dhe ba-
shkëpunimin, disponimi negativ nxit të
menduarit e hollësishëm dhe vëmendjen
ndaj botës së jashtme", thotë Forgas.
"Studimi ynë ka treguar se pikëllimi nxit
strategji të procedimit të informatave, që
janë më të përshtatshme me situatat e vë-
shtira", shton Forgas.
Studimi gjithashtu ka treguar se nje-

rëzit me disponim të keq janë më pak të
dhënë pas marrjes së vendimeve të
shpejta, të bazuara në paragjykime racore
apo fetare dhe janë më pak të prirë ndaj
gabimeve kur nga ata kërkohet që të ri-
konstruktojnë ndonjë ngjarje ku kanë
qenë dëshmitarë.

Letër për nipin

Jeta është si një film i kohëve të mia. Ne vijmë në jetë,  ndërkohë që shumë gjëra kanë ndodhur tashmë, prej
qindra e mijëra vitesh. Por, është e rëndësishme të kuptosh atë që ka ndodhur para lindjes sonë.

Prim.Dr.Mair Iseini

Idashur nip, nuk do të dëshiroja që
kjo letër të tingëllonte shumë e she-
qerosur dhe të të kujtonte ty këshil-
lat për dashurinë ndaj të afërmve

tanë, për atdheun, për botën, apo gjëra të
ngjashme. Nuk do t'ua vije veshin dhe në
momentin e vënies në praktikë (ti i rritur
dhe unë i thyer në moshë), sistemi i vle-
rave do të jetë kaq shumë i ndryshuar,  sa
mundet që rekomandimet e mia të duken
jashtë kohe. Kështu që do të preferoja të
ndalesha në një rekomandim të vetëm, të
cilin do jesh në gjendje që ta vësh në zba-
tim edhe tani, teksa je zhytur në iPad-in
tënd; por as nuk do të bëj gabimin që mos
të të këshilloj këtë gjë, jo për faktin se do
dukesha një gjysh harraq dhe nopran, por
sepse atë e bëj edhe unë. E shumta mund
të të rekomandoj, që nëse rastësisht në in-
ternet, kalon nëpër ato qindra faqet porno,
që tregojnë në mijëra  mënyra  raportin
mes dy qenieve njerëzore, apo mes një
qenieje njerëzore dhe një kafshe, përpiqu
që të mos besosh se ai është seksi, edhe
ashtu i shfaqur shumë monoton; kjo sepse
bëhet fjalë për një inskenim, i cili synon të
të detyrojë të mos dalësh nga shtëpia dhe
t’i shohësh vajzat e vërteta. Nisem nga pa-
rimi se ti je heteroseksual, përndryshe për-
shtati rekomandimet e mia me rastin tënd.
Por, shikoji vajzat, në shkollë apo aty ku
shkon për të lozur, sepse janë më të mira
ato të vërtetat, sesa ato femrat televizive;
dhe një ditë do të të japin kënaqësi shumë
më të mëdha sesa ato online. Besoji atij
që ka më shumë eksperiencë sesa vetes
(dhe,po të kishte parë seksin vetëm në
kompjuter,  yt atë nuk do të të kishte lin-
dur kurrë dhe ti kush e di ku do ishe; për-
katësisht, nuk do të ishe fare). Por,  nuk
është kjo ajo për të cilin doja të të flisja,
më tepër sesa për një sëmundje që ka go-
ditur brezin tënd dhe, madje, edhe atë të
djemve më të rritur se ti e që ndoshta

shkojnë në universitet. Kjo është:  hum-
bja e kujtesës. Është e vërtetë se nëse të
shkon në mendje të dish se kush ka qenë
Karli i Madh,  apo ku bie Kuala Lumpuri,
nuk të duhet veçse të shtypësh ndonjë
taste dhe menjëherë interneti do të ta
thotë. Bëje këtë gjë kur duhet, por pasi ta
kesh bërë, mundohu të kujtosh çfarë të
është thënë për të mos qenë i detyruar që
ta kërkosh për herë të dytë nëse do të jetë
e domosdoshme, qoftë edhe për një
punim në shkollë. Ka rrezik që, ndërkohë
që ti mendon se kompjuteri mund të ta
thotë në çdo moment, ti humbet shijen e të
nxënit vetë.
Do të ishte njësoj sikur, duke ditur se

për të shkuar nga një rrugë në tjetrën, ka
autobusë apo metro që të mundësojnë të
zhvendosesh pa u lodhur (që në vetvete
është shumë komode dhe bëje sa herë që
nxiton) mendon se kështu nuk ke më ne-
vojë të ecësh. Por, nëse nuk ecën mjaf-
tueshëm, bëhesh pastaj "i aftë tjetërsoj",
siç thuhet sot për ata që janë të detyruar
të lëvizin me karrocë me rrota. Dakord, e
di që merresh me sport dhe kështu e vë në
lëvizje trupin tënd, por të kthehemi te
mendja jote. Kujtesa është si një muskul,
si ata të këmbëve, të cilën nëse nuk e
ushtron, rrudhet dhe ti transformohesh
(nga këndvështrimi mendor) me një tjetër
lloj aftësie, pra, që të flasim qartë, në një
idiot. Për më tepër, sikurse për të gjithë
ekziston rreziku që me plakjen vjen edhe
Alzheimeri. Një nga mënyrat që të
shmanget ky incident i pakëndshëm është
të ushtrosh memorien. Dhe, ja cila është
dieta ime. Çdo mëngjes mëso ndonjë
varg, një poezi të shkurtër. Mirë do të
ishte të bëje ndonjë garë edhe me miqtë e
tu,  për të parë se kush mban mend më
shumë. Nëse nuk e pëlqen poezinë,  atë-
herë bëje këtë me formacionet e futbolli-
stëve, por kujdes, sepse nuk duhet vetëm
të dish se kush janë futbollistët e Bayern-
it sot, por edhe ata të skuadrave të tjera,

pse jo edhe të skuadrave të së shkuarës
(mendo që unë mbaj mend formacionin e
Torinos në kohën kur avioni i tyre, me të
gjithë lojtarët në bord, u përplas në Su-
perga: Bacigalupo, Ballarin, Maroso etj..).
Bëj gara të kujtesës, ndoshta edhe për li-
brat që ke lexuar (kush ishte në bordin e
Hispaniolas në kërkim të ishullit të thesa-
rit) Lord Treahvney, kapiteni Smollet,
doktor Levesey, Long John Silver, Jim...).
Provo njëherë nëse miqtë e tu do të kuj-
tojnë se kush ishin shërbyesit e tre mu-
sketierëve dhe të D'Artagnan (Grimaud,
Bazin, Mousqueton dhe Planchet). Dhe,
nëse nuk do duash të lexosh "Tre muske-
tierët” (dhe nuk e merr me mend se çfarë
do kesh humbur),  atëherë bëje, ku di unë,
me një nga historitë që ke lexuar. Duket
një lojë (dhe është e tillë),  por do ta sho-
hësh sesi koka jote do të popullohet nga
personazhe, nga histori, nga kujtime të
çdo lloji. Do ta kesh pyetur veten se përse
dikur kompjuterët quheshin tru elektro-
nik.
Ndodhte, sepse ata konceptoheshin

mbi modelin e trurit (tonë) tënd; por truri
ynë ka më shumë lidhje sesa një kompju-
ter. Është një lloj kompjuteri që e mban
me vete, që rritet dhe forcohet përmes
ushtrimit, kurse kompjuteri që ke mbi ta-
volinë, sa më shumë e përdor, aq më
shumë humbet shpejtësinë e veprimeve
dhe pas disa vitesh do ndërruar. Ndërkohë
që truri yt mund të zgjasë deri në 90 vjet
dhe në këtë moshë (nëse do ta kesh
ushtruar) do të kujtojë më shumë gjëra
nga ato që kujton tani. Është pastaj kuj-
tesa historike, ajo që nuk ka të bëjë me
faktet e jetës tënde apo me gjërat që ke le-
xuar, por me ato që kanë ndodhur para se
ti të lindje. Sot, nëse shkon në kinema,
duhet të hysh në një orë fikse, kur filmi
fillon dhe sapo fillon dikush të kap si të
thuash nga dora dhe të tregon se çfarë
ndodh.
Në kohët e mia mund të hyje në ki-
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Mr. sc. Fitim RIFATI

Për të larguar Perandorinë
Osmane nga Shqipëria, që kë-
shtu të shpëtojnë kombin e tyre,
shqiptarët do të duhej të bashko-

nin fuqitë progresiste,  duke lidhur një
besë të përgjithshme. Këtu autori i ku-
shton një vëmendje të posaçme rrugës që
duhet të ndjekin shqiptarët drejt shkëput-
jes nga sundimi osman, apo edhe për të
realizuar të drejtat themelore kombëtare.

Samiu e vlerëson shumë virtytin e shqip-
tarëve- atë të besës - duke pohuar se ata
më parë do të vdisnin sesa ta prishin besën
e dhënë. Ai shtron si domosdoshmëri
ndërprerjen e vëllavrasjeve,  që ky gjak të
mos derdhet kot, të formohet një bashkim
i tërë dhe shqiptarët të mblidhen tok nën
flamurin e Shqipërisë. Këtij qëllimi fry-
mëzim të mëtejmë i jep edhe veprimtaria
e Lidhjes së Pejës, të cilën Samiu e përdor
si shëmbëlltyrë, duke shpresuar në reali-
zimin e programit të saj politik. Njëkohë-
sisht, autori jep edhe idetë e tij për
organizimin dhe funksionimin e Lidhjes
së Pejës (f. 78-79).

QËLLIMI I SHQIPTARËVE 

Si ideolog vizionar i Rilindjes, Samiu
paraqet edhe qëllimet e shqiptarëve, të
cilat në asnjë mënyrë nuk nxisin shovini-
zëm, luftë a ekspansion, por që përkojnë
me arsyen, vullnetin, të drejtën e lirisë së
jetës, kombit, gjuhës, arsimit, mbrojtjes së
atdheut nga copëtimi, por edhe ndërtimin

Një udhërrëfyes për një shtet
kombëtar shqiptar (3)

“SHQIPËRIA Ç’KA QENË, Ç’ËSHTË E Ç’DO TË BËHETË?”

Sami Frashëri është njëri
ndër ideologët dhe

iluministët më të shquar të
periudhës së Rilindjes
Kombëtare Shqiptare.
Programi i tij politik e

kombëtar për çlirimin e
viseve shqiptare nga

zgjedha e huaj dhe krijimi i
Shqipërisë së pavarur ishte

një nga udhërrëfyesit
kryesor drejt lirisë dhe

pavarësisë së Shqipërisë më
1912, ndonëse, për shkaqe

tashmë të njohura, të
cunguar në kuptimin etnik-
gjeografik të territoreve të

banuara me shqiptarë. 

e shtetit të pavarur shqiptar. Shqipëria e
Samiut nuk ka asgjë rrezikuese për fqin-
jët, asgjë fyese, kërcënuese a ksenofobe.
Edhe me Shqipërinë e pavarur, Samiu i
konsideronte marrëdhëniet e mira të saj
me shtetet fqinje, ndonëse nganjëherë
këtë e paraqet në atë shkallë,  sa ajo bëhet
edhe e parealizueshme. Duke shpalosur
qëllimin e tyre, po me një qeveri të nder-
shme e vigjilente, shqiptarët do të krijo-
nin elementet e para shtetërore, të cilat do
ta bënin Shqipërinë të fuqishme përballë
armiqve të kohës. Ai thekson edhe nevo-
jën e përcaktimit të kufijve të Shqipërisë,
që në këtë mënyrë ajo të njihej nga fuqitë
evropiane. Ende, edhe në këtë kohë,
Samiu, sikurse të gjithë bashkëkohësit
dhe rilindësit e tjerë, vazhdon të qëndrojë
në idenë e autonomisë së Shqipërisë nën
pushtetin e sulltanit, pasi që në këtë rrje-
dhë do të sigurohej tërësia territoriale e
Shqipërisë, do të forcohej nga brenda dhe
do të realizoheshin disa qëllime elemen-
tare të kombit dhe pas një kohe do të tra-
sohej edhe rruga drejt pavarësisë së plotë.
Në Projektin e tij politik kombëtar ai këm-
bëngul që në kreun e qeverisë të mos jetë
ndonjë princ i huaj e me zakone të ndry-
shme, siç ndodhte me disa nga shtetet bal-
lkanike, por që zgjedhjen më adekuate e
kërkon në traditën e lashtë të shqiptarëve,
të cilën e gjen në veprën “Gjeografia” të
Strabonit, gjeografit grek (f. 86). Universi
intelektual e me vëllim të gjerë të njohu-
rive,  që rilindësi shqiptar posedon për të
kaluarën e popullit shqiptar, dëshmohet në
vazhdimësi, por edhe në rastin konkret.
Duke iu referuar të dhënave mbi të kalua-
rën, por edhe në realitetin zakonor të
kohës, ai preferon që qeveria të udhëhiqet
nga pleqësia, sepse edhe ndërkohë ajo ur-
dhëronte në Shqipëri, duke e cilësuar si
formën më të përshtatshme për drejtimin
e saj.

SKËNDERBEGAS, KRYEQYTETI I
SHQIPËRISË 

Në këtë pjesë autori parashtron pari-
met themelore dhe piramidën organiza-
tive të Shqipërisë së ardhshme në të gjitha
aspektet e funksionimit të qëndrueshëm të
saj. Sipas Sami Frashërit, Shqipëria do të
ndahej në 15 ngastra (qendra administra-
tive), si: Shkodra, Peja, Prizreni, Pri-
shtina, Shkupi, Manastiri, Dibra,
Elbasani, Tirana, Berati, Korça, Kosturi,
Janina, Gjirokastra e Preveza, të cilat pa-
staj do të ndaheshin në kaza (3-4 kaza -
njësi administrative) dhe në këtë mënyrë
Shqipëria do të qeverisej nga 15 qeveri-
tarë dhe rreth 50 nënqeveritarë. Kryeqytet
do të bëhej një qytet në mes të Shqipërisë,

të cilin autori do ta quante Skënderbegas.
Nga të 15 pleqtë, të cilët do të duhej të
ishin mbi moshën 30-vjeçare, do të for-
mohej Këshilli i Pleqësisë, ku kreu i saj
do të luante rolin sikur të princit në Shqi-
përi (f. 87-88). Projekti parasheh edhe for-
mimin e Këshillit të Përgjithshëm me mbi
100 anëtarë (1 për 20.000 banorë), që do
të mblidhej në kryeqytet njëherë në vit
dhe aty do të qëndronte një muaj për të di-
skutuar problemet e përgjithshme. Jo ku-
shdo kishte mundësi të jetë pjesë e këtij
këshilli. Ai vë si kriter shkollimin e
mesëm apo edhe të lartë dhe parapërgatit-
jen për detyra të tilla (f. 90-92). Përveç
Këshillit të Pleqësisë e atij të Përgji-
thshëm, Programi i tij përmban edhe kri-
jimin e Këshillit të Ministrave, i cili do të
përbëhej nga ministritë, si: e Punëve të

Brendshme, e Punëve të Jashtme, e
Ushtrisë dhe e Detit, e Begatisë, e Gjyqë-
sisë, e Diturisë, e Punëve të Përgjithshme
dhe asaj të Besimit. Njëri nga ministrat do
të ishte në krye të këtij këshilli. Ky këshill
do të mblidhej një apo dy herë në javë dhe
do të diskutonte për punët dhe detyrat e
qeverisë (f. 91-92). Kjo formë e qeveri-
sjes republikane,  të cilën e ka projektuar
Sami Frashëri, është e veshur me elemen-
tet më funksionale shtetërore e demokra-
tike. Një rëndësi të posaçme autori i
kushton edhe fuqisë ushtarake,  e cila do
të ishte e aftë për sigurinë dhe mbrojtjen e
vendit. Në kohë paqeje, ajo do të numë-
ronte 20.000 ushtarë, ndërsa në gjendje
lufte do të mblidhte rreth 500.000 luftë-
tarë. Sipas tij, nga mosha 20 – 40 vjeç
ishte i obliguar shërbimi ushtarak, ndërsa



Mitroviq: Si i dëbuam dhe si i
vramë shqiptarët nga Nishi
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Shënimet e Petroviqit japin një
pasqyrë për armatosjen e
ushtrisë serbe, për organizi-

min e funksionimin e logjistikës. Vëzhgi-
mit të tij nuk i shpëton as pamja e ushtrisë
turke, të cilën e paraqet si ushtri të disi-
plinuar, të organizuar mirë, të armatosur
mirë, të pajisur me veshmbathje e të mo-
tivuar deri në fanatizëm. Ushtari turk i la
përshtypje këtij kronisti.
Në shënimet luftarake shpesh i hasim

edhe kundërshtarët e ushtrisë serbe, ar-
nautët, siç i quan ky autor dhe shton:
“Pasi Turqia u detyrua të luftonte në një
front të gjerë, nga Plemja e Vogël deri në
Velebit, për luftën në Toplicë i mobilizoi
forcat lokale nga viset e afërta.
Duke shfrytëzuar antagonizmat kom-

bëtarë, Turqia arriti t’i mobilizojë edhe ar-
nautët, duke përhapur lajme për rrezikun
vdekjeprurës që u vinte nga serbët, duke u

dhënë dhe dhurata e premtime parisë së
tyre. Në ato kushte Hafiz Pasha mblodhi
hordhinë me të cilën erdhi në Toplicë.
Ishin të kota përpjekjet e komandës

serbe t’i tërhiqte apo t’i kthente arnautët
në anën tonë, apo bile t’i neutralizonte!”
Shënimet, të cilat i ruajti autori, ua la

amanet fëmijëve. Kështu e bija e tij, Lu-
bica Llukoviq – e lindur Petroviq, në vitin
1977, e vetmja trashëguese e gjallë, atë vit
92-vjeçare ia dhuroi të gjitha shënimet e
të atit Arkivit të Serbisë, me kusht që ato
të botoheshin, gjë që ajo nuk e priti.
Shpërngulje, shpronësim e shfarosje

ishte moto e luftës për Toplicë, e cila për
ironi ende sot në historinë serbe e quajnë
luftë çlirimtare, ani se ishte zaptuese dhe
me pasoja shumë tragjike për disa breza
muhaxhirësh shqiptarë të këtyre viseve,
pasardhës i të cilëve është edhe përkthyesi
i këtij libri.

Disa fragmente nga libri “Borbe u To-
plici 1877–1878”  (Luftimet në Toplicë
1877-1878), autor Dimitrije Mita Petro-
viq 
(Vërejtje: Edhe fragmentet jepen pa

asnjë intervenim redaktorial apo lektorim
gjuhësor).

FAQE NR. 34 E PËRKTHIMIT:

Turr e vrap hyri Milenko Jeçmenica
dhe e njoftoi majorin: se i kishte sjellë dy
turq nga Reçica e Epërme e i futi brenda.
Majori iu ofroi të uleshin. Ata ishin të ve-
shur mirë, ishin me tirq, por fytyrat u tre-
gonin se ishin nga ata turq të ndershëm.
Majori e pyeti të parin si quhej dhe çka
kërkonte.
– Mua më quajnë Mako Haxhiu, por

na dy erdhëm me këtë rojtarin tuaj të pye-

DËSHMI E RRALLË (2)

Shkrimtari dhe përkthyesi nga Suedia, anëtari i Kryesisë së Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve
Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani” - Suedi dhe nënkryetar i saj, Hamit Gurguri, këto ditë nga gjuha serbe
në gjuhën shqipe ka përkthyer librin e autorit serb Dimitrije Mita Petroviq me titullin në origjinal “Borbe u

Toplici 1877 – 1878” (shqip: Luftimet në Toplicë 1877 – 1878”)

nga mosha 40 – 60 vjeç ushtari kalonte në
statusin e veteranit, i cili do të thirrej në
mbrojtje të vendit vetëm në kohë lufte. Në
krye të ushtrisë do të qëndronte gjenerali
(f. 92-94).

NGA NJË UNIVERSITET NË
KRYEQYTET, NË SHQIPËRINË E
EPËRME DHE NË SHQIPËRINË E

POSHTME 

Problemi që e ka preokupuar aq
shumë rilindësin është ai i arsimimit të
shqiptarëve. “Në ka një gjë, për të cilënë
shqiptarëtë duhet të kujdesenë me të
teprë, ajo pa ndryshim është dituria”,
shkruante Samiu. Programi i tij përkon
me hapjen e shkollave në çdo pjesë të
Shqipërisë, që fëmijët të jenë të obliguar
të ndjekin mësimin nga mosha 7 – 13
vjeç, djem e vajza, pa detyrime financiare
(pa pagesë), ndërsa të varfërve do t`u
ndihmohej me fletore e libra. Si në krye-
qytet, në Shqipërinë e sipërme e atë të po-
shtme, do të hapej nga një universitet, do
të formohej një këshill akademik për gju-
hët e për hartimin e librave, një shtyp-
shkronjë, shoqëri arsimore të cilat do të
nxjerrin njëherë në muaj revista për më të
rejat e kohës në të gjitha fushat, të hapej
një muze në kryeqytet, një bibliotekë dhe
shkolla për ata banorë që flasin ndonjë
gjuhë tjetër (f. 94-96). Afër mendsh,  për
autorin janë edhe zhvillimet ekonomike,
infrastrukturore, rrugore, hekurudhore,
hapja e limaneve, lumenjve, kënetave, py-
jeve etj. Gjithashtu, ai përcaktoi edhe fu-
shën e veprimtarisë e të ushtrimit të të
gjitha besimeve fetare në Shqipëri. Të ar-

dhurat mujore të të gjithë nëpunësve shte-
tërorë ai i ndërtoi me një sistem të për-
shtatshëm ekuilibri e mesatar, duke i
kushtuar rëndësi kursimit të të ardhurave.
Njëkohësisht,  ai paraqiti edhe krijimin e
monedhës së Shqipërisë (f. 97-105).

SHQIPËRIA E NDARË NGA
PERANDORIA OSMANE 

Pasi përfundon Programin e tij politik
kombëtar, Samiu, përmes kësaj vepre, dë-
shiron t’i nxisë dhe t’i bindë shqiptarët për
të formuar shtetin e tyre të pavarur, por
Shqipëria më vete sipas konceptit të Sa-
miut nuk do të ngrihet në dëm të asnjë ba-
shkësie tjetër kombëtare. Shqipëria më
vete, sipas veprës së Samiut, para së gji-
thash është një Shqipëri e ndarë nga Pe-
randoria Osmane, me të cilën, pas ndarjes,
mund të ndërtojë marrëdhënie paqësore
ndërshtetërore, si me çdo shtet tjetër.
Duke e vënë në dispozicion angazhimin
dhe jo vetëm dëshirën e shqiptarëve që ta
realizojnë atë, ai vlerëson se ekzistonin
mundësi objektive për lirinë e pavarësinë
e Shqipërisë, por që ishte i nevojshëm lar-
tësimi i faktorit subjektiv (shqiptarëve), i
cili do të formonte ndërgjegjen kombë-
tare, punë të cilën po e bënte edhe Samiu
së bashku me të tjerë rilindës. Duke ar-
dhur në kulmin e Programit të tij, Sami
Frashëri i porosit shqiptarët: “Duhetë që
çdo shqiptar të ketë gjithnjë nat` e ditë,
ndër mënt e në zëmrë shpëtimin e Shqi-
përisë... Shqiptarët` e vërtetë janë vëlle-
zër në mest të tyre... duan gjuhën e
kombin e tyre... ësht` e drejta jonë të për-
piqemi me fjalë, me punë... me pendë, me

armë, që të çkëputimë të drejtënë tënë nga
thonjt` e atyre që na e kanë rrëmbyerë...
O vëllezër shqipëtarë! Perëndia, e drejta,
kombi, gjuha! Shqipëria, shqiptaria...
gjith ata që kanë këtë qëllim janë vëllezë-
ritë tanë! Në mest të shqiptarëvet të vër-
tetë s`ka nonjë ndarje, nonjë çarje, nonjë
ndryshim! Janë të tërë vëllezërë, të gjithë
një trup, një mëndje, një qëllim, një
besë!” (f. 109-115). Me këtë kushtrim gji-
thëshqiptar e atdhedashës, Sami Frashëri
e përfundon Programin e tij politik e kom-
bëtar për krijimin e Shqipërisë si shtet
kombëtar të pavarur për të gjithë shqipta-
rët.
Krejt në fund mund të konkludojmë se

me veprën “Shqipëria ç`ka qenë, ç`është e
ç`do të bëhetë?”, Sami Farshëri dha një
ndihmesë të theksuar në pasurimin e më-
tejshëm të mendimit politik kombëtar dhe
motivoi pozitivisht zhvillimin e Lëvizjes
Kombëtare në fund të shek. XIX e në fil-
lim të shek. XX. Kjo vepër trasoi rrugën
kryesore të çlirimit kombëtar dhe inkura-
joi shtresa të ndryshme shoqërore në
Shqipëri që ta ndjekin këtë program poli-
tik, ekonomik, shoqëror e kulturor për
përparimin e atdheut. Gjithashtu, kjo
vepër u bë pjesë e vlefshme e iniciativës
së rilindësve shqiptarë që të shtojnë
ndjenjën e zgjimit kombëtar, duke favori-
zuar gjithnjë zhvillimin e përgjithshëm, e
në veçanti përhapjen e diturisë e lëvrimin
e gjuhës amtare. Përmbajtja e porosia e
kësaj vepre u shndërrua në një potencial
pragmatik,  duke ngjallur kështu optimiz-
min kombëtar dhe kultivimin e ndjenjës
së atdhedashurisë. Ajo u bë një rekoman-
dim i dobishëm në realizimin e një pjese
të idealeve kombëtare. “Shqipëria ç`ka
qenë, ç`është e ç`do të bëhetë?”, u evi-
dentua për efektet, ndjeshmërinë e inspi-
rimin imediat mbarëkombëtar. Ajo u
shndërrua në udhërrëfyes për lulëzimin
dhe emancipimin kombëtar të shqipta-
rëve. Rëndësia e kësaj vepre është shumë
e madhe, sepse synimi i saj është aq
human, paqësor e i drejtë, po aq dhe për-
parimtar; sa integrues, po aq dhe evolutiv
e shtetformues. Ky thesar i çmueshëm,  i
ndërtuar nga Sami Frashëri, ndër ideolo-
gët më të shquar të Rilindjes Kombëtare
Shqiptare, ka qenë, është dhe duhet të
mbetet edhe në të ardhmen tonë si pikë re-
feruese për çlirimin dhe bashkimin kom-
bëtar të shqiptarëve, pa shovinizëm e
ksenofobi, për secilin atdhetar shqiptar
kudo që ndodhet, sepse edhe vetë mesazhi
i këtij Programi është i përgjithshëm, gji-
thëkombëtar.

(fund)
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sim: a do të na pranoni të dorëzohemi dhe
që ushtarët tuaj më vonë të mos na ce-
nojnë erzin, që ne të mos ikim nga shtë-
pitë tona. A, vallahi, çka të na kërkoni, ne
do të ju japim. Nga Reçica e Epërme dhe
e Poshtme asnjë njeri deri më tani nuk
është shpërngulur.
– Jeni të lirë të rrini në shtëpitë tuaja.

Këtë ua thoni edhe të tjerëve, se asnjërit
nuk do t’i mungojë asgjë, por as që guxon
kush të ju ngasë – ia ktheu majori, sepse
sipas zakoneve tona e humb kokën kush i
cenon të dorëzuarit. Por, ju duhet doemos
t’i dorëzoni armët, pasi kështu është tra-
ditë dhe unë po ua jap besën.
– Ani, iu përgjigj ai turku, edhe ne

këtë e duam dhe vetëm duam të jemi të
qetë. Ejani kur të doni, ne të gjithë duam
që të ju dorëzohemi. Pastaj majori urdhë-
roi t’i përcillte tutje i njëjti kalorës. Te
kmeti u bë gazmend i vërtetë. Pogaçet e
pulat i hanim me djathë. Kënga jehonte
larg dhe u shpërndamë në ora 10. Në me-
snatë u kthye kalorësi nga Prokupla me
letrën se qyteti ishte marrë pa luftë. Ma-
jori menjëherë me telegram – e telegrafi
ishte në majën e Lybetenit – e njoftoi ko-
mandantin e divizionit për marrjen e qy-
tetit.
Në mëngjes majori dha urdhër për

Grebc që tërë ushtria e mbetur të vinte në
Petroc dhe aty të vendosej, ndërsa të tje-
rët i udhëzoi për në Prokuple: që në ar-
dhjen e tij të pritej, pastaj në kishë të
mbahej lutje për Zotin. Kmetit iu lejua që
të vendosej në shtëpinë e spahiut. Pastaj
u nisëm me ushtri për Prokuple. Në ora
10.30 hymë në qytet, kaluam rrugës në
masën e tubuar të njerëzve të cilët duar-
hapur vraponin para nesh, i puthnin ushta-
rët dhe brohoritnin:
– Ju jeni vëllezërit tanë. Ju jeni shpë-

timtarët tanë. Rroftë mbreti Millan, ati
ynë. Rroftë ushtria e tij. (Flitej se pas luf-
tës së suksesshme, Serbia do të shpallej
mbretëri).
Nëpër atë mori njerëzish u shtymë dhe

arritëm deri te shtëpia e Cakës, në të cilën
u vendos shtabi. Para asaj shtëpie ishte
mbledhur një grup njerëzish të rinj të cilët
piskatnin:
– Na jepni pushkë, që t’i ndjekim tur-

qit e çakërdisur!
Nga shtëpitë gratë sillnin: mishra të

pjekur, djathëra, pogaçe, raki dhe ua nda-
nin ushtarëve. E tërë kjo ishte lirshëm dhe
me hare.
E shikoja një leckaman prej 11 – 12

vjetësh, i cili e kishte gjetur një shpatë
turke, e kishte lidhur për beli dhe i
shkonte zhargas përtokë duke e tërhequr,
por klithte:
– Ku je, bre çerkez, ku je bre arnaut, ta

pres kokën, sepse më nuk do të ma mar-
rësh motrën!

FAQE NR. 36 E PËRKTHIMIT:

… Rrugët si nëpër të gjitha qytetet
orientale janë të shtrembëta, me mure të
larta, të ngushta dhe të papastra. Në mes
të qytetit është pirgu, por i lartë sa një
kullë, ku është treguesi i orës. Afër tij ka-
lohet dhe zbritet tek ura mbi Toplicë.
Nëpër qytet janë të shpërndara 4 xhamia
me minare të larta, pranë të cilave janë
edhe varrezat e turqve. Në të dalë në anën
veriore, shtrihet rruga e pistë nga banesat
e çerkezëve, të dendura dhe të papastra,
në të cilat janë lukuni qensh të uritur dhe
të çartur, të lënë nga të zotët. Qyteti, ndër-
kaq, është i madh dhe i pasur; në të ka

disa serbë. Nga familjet turke nuk ka
mbetur asnjë kokë. Të gjithë ata para disa
ditësh janë zhvendosur, ikur dhe tërhequr
tutje përtej lumit Toplicë.
Ushtarët kishin zënë përgjegjësin e

barnatores turke, i cili ishte duke ikur për
Nish. Atë ia sollën përpara komandantit
të divizionit, të cilit i shpjegoi: me prejar-
dhje ishte bullgar, por i lindur në Stam-
boll dhe nuk dinte gjuhë tjetër përpos
turqisht, gjermanisht e frëngjisht. Atë me
përcjellje menjëherë e nisën për në Alek-
sinc.

FAQE NR. 38 E PËRKTHIMIT:

Sot është thirrur ushtria jonë nga Pe-
troci dhe arriti shpejt. Batalioni i Tërrna-
vës u dërgua në Potok, në xhaminë e
lagjes Kërrnje me detyrë që t’i ftonte ar-
nautët e fshatit Topanicë që të dorëzohen
dhe t’i ulin armët, ku janë më se 500
shtëpi. Kolona jonë, e cila banonte aty,
marshoi përpara në hanin e Bacës dhe në

Tullar, ku hasën në arnautë, të cilët pas
pak luftimeve ikën përtej lumit Toplicë.
Prej aty deri në Kushumli rruga zgjat dy
orë.

FAQE NR. 40 E PËRKTHIMIT:

Arnautët nga ky fshat nuk i dorëzuan
armët. Ata më parë ishin tërhequr në
male, pos disa rojeve. Prijësi i tyre, Feka,
ia kishte dhënë fjalën komandantit të Tër-
rnavës, Lishaninit, që erdhi në atë fshat
një ditë më parë me kompaninë e tij, ku
pati takuar të gjithë arnautët, se armët do
t’i dorëzonin ditën e nesërme, pasi t’i
kthenin familjet nga malet.
Majori, posa arriti te xhamia e Kër-

rnjës, e dërgoi me disa kalorës Leshani-
nin në Toplicë t’i thirrte nja dy apo tre

krerë të fshatit të vijnë tek ai në bisedime,
ndërsa Fekën, i cili ishte dorëzuar, të për-
caktonin: se të gjitha armët të mblidhen
nga ata njerëzit e vet dhe të dorëzoheshin.
Pas tri orësh Leshanini u kthye i vetëm
me kalorësit dhe i raportoi majorit:
– Në fshat hasa vetëm plakun Fekë;

askush tjetër nuk ishte më aty. Ata më
dhanë mua besën e fortë se deri nesër në
mëngjes të gjithë do të kthehen nga
malet, armët t’i sillnin me vete me disa
vetë tek ju për bisedime ku do t’ua do-
rëzojnë.
Atë natë ishte shumë ftohtë; veriu i

ashpër fishkëllente e acari bëhej edhe më
i fortë. Ne u ngushtuam pranë e pranë dhe
e kaluam natën në vendrojën e madhe dy-
katëshe të ushtrisë turke, ku në oxhak ndi-
zej zjarri i madh, por dritaret të cilat po
mungonin i mbyllëm me kashtë vetëm të
ishte më nxehtë. Njësia e sanitetëve, me
sanitetin, mjekun dhe oficerët tjerë, u
futën në xhami. Në llogore ushtarët nde-
zën zjarre të mëdha. Kuajt ngriheshin tërë

natën, duke i rënë me këmbë tokës nga të
ftohtit.
Të nesërmen majori urdhëroi që

ushtria të nisej drejt kah Hani i Bacës, ba-
talioni i Studenicës vajti në Belan, para
hanit të Bacës, ndërsa ne mbetëm në Tër-
rnavc, derisa nga Toplica të kthehej Le-
shanini i dërguar me krerët e dorëzuar
arnautë dhe me armët. Por, ai u kthye para
drekës dhe njoftoi:
– Arnautët nuk janë kthyer prej ma-

leve. Feka i kishte lutur e përbe duke qarë,
por ata nuk deshën ta dëgjonin. Për këtë
arsye edhe ai ishte i detyruar të ikte e
fshati është i tërë i boshatisur.
Majori e njoftoi komandantin e divi-

zionit se topanicasit nuk u dorëzuan, për
çka aty për çdo rast do ta linte një kom-
pani të Tërrnavës. Komandanti i divizio-

nit iu përgjigj që të ishte një batalion i
tërë, ta zaptojë hapësirën nga xhamia e
Kërrnjës e deri në tërë Topanicën dhe të
qitnin në secilin arnaut i cili nuk do të do-
rëzohej. Kështu batalioni që u nis u kthye
prapa.    Pasdite ne u nisëm vetëm me topa
që të arrinim në hanin e Bacës para muz-
gut. Gjatë rrugës na gjuanin arnautët nga
malet, nga anët përtej Toplicës, por plum-
bat nuk arrinin tekne. Me këtë ata donin të
na njoftonin se ishin shumë të armatosur,
duke e penguar depërtimin tonë kundër
Kushumlisë.

FAQE NR. 43 E PËRKTHIMIT:

Kah ora 08 ushtria ishte e gatshme, e
renditur dhe u nis në betejë. Erdhi lajmi
se: dy kompani të Krushevcit zbritën deri
në Plloçnik dhe e vunë lidhjen. Kah ora
09.30 u dëgjuan të shtëna pushkësh dhe
lufta artilerike në majë të Bardhovës, ku
ushtarët tanë kishin hasur në arnautë të
cilët i gjuanin nga shtëpitë e fshatit Bar-

dhovë, afër rrugës, ku i pritën me pushkë.
E vranë një kalorës të Dragaçevës.

FAQE NR. 43 E PËRKTHIMIT:

Komandanti i divizionit, i përcjellë
nga adjutanti, togeri Aleksandër Mashin
dhe ordonansi i kalorësisë me njësitin e
tij, arritën nga Prokupla në hanin e Bacës
mu në kohën kur plasi lufta në majë, por
duke mos u hamendur me vrap vajti atje.
Kur arriti në vendin e luftimeve, doli para
rreshtit luftarak, duke iu piskatur arnau-
tëve:
– Dorëzohuni, vëllezër, mos u vritni!

Unë ua jap fjalën dhe besën se nuk do t’ju
mungojë qimja e flokut nga koka. Mos
shtini më në ne; dorëzohuni, dorëzohuni
more!

Arnautët nuk e dëgjuan, por e mbu-
luan me zjarr edhe atë, i cili me adjutan-
tin ishte goxha larg para rreshtit luftarak.
Kur e vërejti se nuk ndihmonte thirrja e tij
dhe ia vranë kalorësin, ai u hidhërua si një
rrëqebull, iu piskati studenicasve që të
sulmonin arnautët, çka ata menjëherë e
zbatuan urdhrin. I përzunë arnautët përtej
lumit, prej nga i ktheu komandanti i divi-
zionit, por i urdhëroi batalionit të Kara-
novcit të shkelnin në lumin Toplicë dhe
t’i ndiqnin tutje, pastaj të vazhdonin në
anën e djathtë të lumit.

FAQE NR. 45 E PËRKTHIMIT:

Ne ishim ulur tek hani i Bacës dhe
dëgjonim luftimet. I dërguam disa kasapë
të cilët nga fshati sollën pula, të cilat i
poqëm menjëherë. Tjetër gjë nuk guxo-
nim të merrnim as të përdornim, ndonëse
fshatrat ishin plot me gjedhe; lopë, qe,
buaj, viça, kuaj dhe dele. Para nisjes ko-
mandanti i divizionit na u kërcënua se

asgjë e arnautëve nuk guxon të preket,
pasi që është e sigurt se ata do të kthehen.
Pasdreke ushtarët e sollën një qerre ar-
naute plot me bagazh. Në njërën ishte
djepi në të cilin ishte e shtrirë foshnja ma-
shkull njëvjeçar. Ushtarët e kishin gjetur
qerren në mal, të cilën e kishin lënë ar-
nautët në ikje e sipër. Foshnjën e futëm
menjëherë në dhomë të ngrohtë pranë
hanit, ndërsa qerret i mbajtëm aty deri në
ardhjen e komandantit të divizionit.
Arnautët e fshatrave të dorëzuara

vinin në han për shkak të kërkesës së te-
skereve nga komandanti, çka nuk ishte
aspak e vërtetë. Ata donin të shihnin: nëse
tanët do të pësonin humbje në atë luftë,
atëherë edhe ata do të ngriheshin kundër
nesh. Ata i mbajtëm aty, duke mos iu le-
juar asnjë hap tutje. Rreth orës 3, erdhi
edhe një turk i pasur e i veshur mirë dhe
kërkoi teskere. Edhe atë e ndaluam në
han. Atë e ruante kalorësi i sëmurë Mi-
lenko Jeçmeçiqi. Një rast kur unë hyra në
dhomë dhe e zbulova foshnjën në djep. Ai
piskati, ndërsa turku, duke ditur se është i
tyre, kërceu në han dhe u nis kah dhoma. 

FAQE NR. 51 E PËRKTHIMIT:

… Atje ka arritur gjatë natës kapiteni
Llazo Pavlloviq. Ai është dashur që në
agim të mësynte me ushtri kundër Ku-
shumlisë. I bëri menjëherë dispozicionet,
si dhe në cilin drejtim të depërtonte
ushtria dhe e ndau atë në dy kolona jo të
barabarta. E para ishte e përbërë nga një
batalion, një kompani dhe me dy topa ko-
drinorë. Ajo kolonë duhej të depërtonte në
drejtim: majtas nga maja e Perenikës, dhe
atë vetë batalioni ku do të takohet me atë
kompaninë dhe me dy topat të cilët do të
lëshohen dhe të ndahen nga kolona krye-
sore nga Gurguri, pastaj të kalonte Topli-
cën dhe të paraqitej në Baqogallë në jug
dhe mbi – prapa shpinës – së Kushumlisë
– nën komandën e vet Llazar Petroviqit.
E dyta, kolona kryesore, e përbërë nga tri
batalione dhe me dy topa kodrinorë, duhet
të depërtojë në fshatrat Simnicë, Rashicë,
Muzaq dhe Gurgur – drejtimi kah maja e
Gashajve – maja e Mekulajve.

FAQE NR. 55 E PËRKTHIMIT:

… Aty ishte çerdhe e arnautëve të ça-
kërdisur, ku ishte strehimi i tyre kryesor
dhe më i sigurt, ku ishin vendosur famil-
jet e tyre të zhvendosura nga e tërë ajo rre-
thinë. Pozitat i mbronin pesëqind nizamë
dhe një mijë e pesëqind arnautë me dy
topa të prodhimit “Krup”.

- vazhdon-
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Akademia Amerikanee Pedia-
trisë dhe ShoqëriaKanadeze e
Pediatrisëkonfirmojnë se fëmi-
jët nga0 në 2 vjeç nuk duhet të-

përdorin në asnjë mënyrëteknologjinë
celulare; përfëmijët nga 3 deri në 5 vje-
çekspozimindajteknologjisë duhet të jetë
një orë në ditë, ndërkohë që nga 6 në 18
vjeç jo më shumë se dy orë në ditë. Fëmi-
jët dhe të rinjtë e përdorin teknologjinë 4-
5 herë më shumë se sa sasia e orëve të
rekomanduara, me pasoja të rënda dhe të
rrezikshme për jetën. Pajisjet portative (te-
lefonat, tabletat, lojërat elektronike) e kanë
rritur ndjeshëm aksesin dhe përdorimin e
teknologjisë, sidomos nga ana e fëmijëve
ende shumë të vegjël. Terapistët pediatrikë
u bëjnë apel prindërve, mësuesve dhe qe-
verisë për të ndaluar përdorimin e paji-
sjeve elektronike te fëmijët nën 12 vjeç.
Më poshtë janë listuar disa arsye, mbë-
shtetur nga hulumtimet, që justifikojnë
këtë ndalim.

Rritja e shpejtë e trurit - Nga 0 deri në
2 vjeç, truri i fëmijëve i trefishon përmasat
e tij dhe vazhdon të zhvillohet me shpej-
tësi deri në moshën 21 -vjeçare të jetës së
çdo individi. Zhvillimi i hershëm përcak-
tohet nga stimujt e jashtëm, ose nga mun-
gesa e tyre. Është demonstruar se
stimulimi mbi një tru në zhvillim, i gjene-
ruar nga mbiekspozimi ndaj teknologjisë

(celular, internet, iPad, TV), mund të li-
dhet me deficitin e funksioneve ekzeku-
tive dhe të vëmendjes, vonesën
konjuktive, paaftësinë për të nxënë dhe me
rritjen e impulsivitetit.

Vonesa në zhvillim - Përdorimiitekno-
logjisë redukton lëvizjen dhe kjo mund të
shkaktojë vonesa në zhvillim. Aktualisht,
një në tre fëmijë e fillon shkollën me vo-
nesë dhe kjo gjë ndikon negativisht në anal-
fabetizëm dhe në rezultatet shkollore.
Ndërkohë që lëvizja përmirëson vëmendjen
dhe aftësinë e nxënies. Pra, përdorimi i tek-
nologjisë, nën 12 vjeç, është i dëmshëm për
zhvillimin dhe të nxënit e fëmijës.

Obeziteti gjithnjë e më i përhapur -
Qëndrimi përpara televizorit dhe luajtja
me video-lojëra lidhet me rritjen e obezi-
tetit. Fëmijët, të cilët brenda dhomës së
tyre të gjumit kanë pajisje elektronike për-
bëjnë 30% të rasteve me obezitet. Një në
katër fëmijë është obez, ose thënë ndryshe,
mbipeshë,në 30% të rasteve, fëmijët obezë
bëhen me diabet. Ndërkohë, personat
obezë janë më të ekspozuar nga goditjet
dhe infarkti, që reduktojnë ndjeshëm prit-
shmëritë e jetës. E, më kryesorja, për
shkak të obezitetit, fëmijët e shekullit XXI
mund të paraqesin gjeneratën e parë të
cilët nuk do të jetojnë më shumë se sa
prindërit e tyre.

Privimi i gjumit - 60% e prindërve nuk
e kontrollojnë përdorimin e teknologjisë
nga fëmijët e tyre, ndërsa 75% e tyre kanë

aparate teknologjike nëpër dhoma. Ndër-
kohë që po 75 është përqindja e fëmijëve,
nga 9 në 10 vjeç, që nuk flenë mjaftue-
shëm. Ky është një problem i cili gjitha-
shtu meriton vëmendje.

Sëmundjet mendore – Përdorimi i
shumtë i teknologjisë është një nga fakto-
rët kryesorë, shkaktar të rritjes së depre-
sionit te fëmijët, ankthit dhe i
shqetësimeve të ndryshme që kanë të
bëjnë me sjelljen. Në Kanada, një në gja-
shtë fëmijë është prekur nga një sëmundje
mendore e diagnostikuar.

Agresiviteti - Përmbajtjet e dhunshme
që transmetohen në media mund të shkak-
tojnë agresivitet te fëmijët. Më të vegjlit
po ekspozohen gjithnjë e më shumë me
episodet e dhunës seksuale dhe fizike nga
mediat aktuale. Në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhunën në media e kanë për-
caktuar si një rrezik për shëndetin publik,
për shkak të ndikimit të saj te fëmijët, duke
i bërë agresivë që në këtë moshë.
Shumë kohë e shpenzuar përpara iPad-

ëve dhe pajisjeve të ngjashme elektronike
me prekje, mund të sjellë pengim të zhvilli-
mit të duhur të muskujve dhe kockave të fë-
mijëve. Ky është përfundimi i një studimi, i
cili krahasoi fëmijët e moshës tre dhe katër
vjeç, të cilët luanin me lodra përkundrejt ba-
shkëmoshatarëve të tyre që luanin me paji-
sje elektronike. Profesori i psikoterapisë,
Leon Straker, në Universitetin Curtin në
Perth të Australisë Perëndimore, tha se stu-

dimi analizoi fëmijët në pesë vitet e tyre të
para të jetës për të parë se si ndikon përdo-
rimi i pajisjeve elektronike me zhvillimin
fizik, mendor dhe social. Kërkimi përfshiu
10 fëmijë, disa prej të cilëve luanin me iPad,
ndërsa të tjerët me lodra.
Profesor Straker tha se ata që përdor-

nin iPad i lëviznin gjymtyrët e sipërme
dhe të gjithë trupin më pak në një periu-
dhë 15 minutëshe sesa ata që luanin me
lodra, por më tepër sesa fëmijët që shihnin
televizor. Rezultatet treguan se fëmijët që
luajnë me lodra i lëviznin gjymtyrët gja-
shtë herë më shumë sesa kur shihnin tele-
vizor dhe tre herë më tepër sesa gjatë
përdorimit të një iPad-i. Fëmijët që luajnë
me lodra gjithashtu e lëviznin trupin plo-
tësisht dy herë më tepër krahasuar me ata
që përdornin një iPad dhe tre herë më
tepër sesa ata që shihnin televizor. Profe-
sor Straker tha: “Ne jemi të shqetësuar se
prekja e vazhdueshme e ekraneve bën që
muskujt dhe kockat e fëmijëve të mos
zhvillohen mirë për dy arsye.” Profesori
shpjegoi se njëra prej tyre është për shkak
të shpenzimit të një kohe më të madhe
ulur, në vend që të vrapojnë në park. Gjatë
këtij veprimi, fëmijëve u ndërtohen kocka
dhe muskuj më të fortë. Së dyti, ata mund
të shpenzojnë më tepër kohë me një qën-
drim të keq të qafës dhe lëvizje shumë  të
kufizuara  që mund t’i bëjë ata më të prek-
shëm prej dhembjes së qafës. “Lajmi i
mirë është se këto pajisje mund të përdo-
ren në një shumëllojshmëri qëndrimesh,
ndaj mund të jenë më pak problematikese
televizori”. Ai rekomandon që fëmijët të
kalojnë vetëm periudha të shkurtra kohore
duke luajtur në tabletë, rreth 15 minuta
dhe jo më shumë se një orë në ditë në total
përpara të gjithapajisjeveelektronike. Re-
komandojnë që fëmijët nënmoshën dy
vjeç të mospërdorin aspak pajisjeelektro-
nike. Nga anatjetër, fëmijëve të moshës5
deri në 17 vjeç nukduhet t’u lejohet më-
shumë se dy orë në ditëpërdorimi i paji-
sjeve. Prindërit duhet ta kufizojnë kohën e
fëmijëve në iPad, kompjuterë dhe përpara
televizorit duke organizuar aktivitete fa-
miljare si shëtitje, çiklizëm,vajtje në park
apo notimsë bashku. Studime të tjera kanë
nënvizuar impaktin në peshë dhe vëmen-
dje të fëmijëve që përdorin pajisje tekno-
logjike,krahasuar me lojërattradicionale.
Disaekspertë argumentojnë se fëmijët nën
moshën trevjeçare nuk duhet të kenë akses
në asnjë teknologji. Profesoreshë Lynne
Murray, eksperte e zhvillimit psikologjik
në Universitetin Reading, tha: “Ka shumë
studime që tregojnë për pasojat e këqija që
u vijnë fëmijëve nga qëndrimi përpara
ekranit nëse janë nën moshën 3-vjeçare
dhe Lidhja Amerikane e Pediatrisë për
shembull ka rekomanduar që të mos ketë
qëndrim përpara ekranit në këtë moshë”.
“Materialet e ndërlikuara që shfaqen në

ekranet e pajisjeve elektronike nuk janë
projektuar për proceset konjitive te fëmi-
jët. Zhurmat, lëvizjet e shpejta, të gjitha
këto tërheqin vëmendje, por nuk ndih-
mojnë aspak në procesin e zhvillimit.“
Varësiaçdoherë ka qenë problemserioz

për njerëzit, pavarësisht nëse bëhet fjalë
përvarësi nga cigaret, alkooliose substan-
cat narkotike.Në kohën e zhvillimit tëpër-
shpejtuartëteknologjisë dhe qasjes së lehtë
deri tek interneti dhe rrjetet sociale, siç
janë “Facebook”, “Tweeter”, “Instagram“
dhe të tjera, imponohet pyetja nëse ndaj
përdorimit tejmase të rrjeteve sociale
duhet të kemi qasje sikurse ndaj llojeve të
tjera të varësive. Se gjërat kanë shkuar
tepër larg, ndërsa autoritetet tashmë nga-
dalë po i analizojnë dimensionet e këtij
procesi, tregojnë informatat më të reja për
mënyrën e menaxhimit me atë. Në planin
global, në botë punët kanë shkuar deri aty,
saqë janë hapur klinika për largim nga
“Facebook”-u. Institucioni i fundit i këtillë
është hapur në Algjeri, në qytetin Kon-
stantin, gjë që ka bërë Algjerinë vendin e
tretë në botë (pas Koresë së Veriut dhe
Kinës) që ka klinikë për largim nga rrjetet
sociale, edhe pse qendra rehabilitimi ka
edhe në më shumë vende të tjera botërore.
Në këtë klinikë janë të punësuar ekspertë
nga sfera e varësive dhe psikologë që pu-
nojnë me program special, përmes të ci-
lave duhet t’i lirojnë pacientët nga varësia
prej “Facebook”-ut. Se algjerianëve u
është imponuar nevoja për hapjen e klini-
kës së këtillë, tregojnë numrat. Kryesisht,
sipas analizave të fundit, rreth 10 milionë
algjerianë kanë profilet e tyre në “Face-
book”, ndërsa numri i tyre çdo vit rritet për
10 për qind të reja. Hulumtuesit e kësaj
teme tregojnë se pëlqimet (like) dhe inter-
net-kërkimet e pafund ndikojnë ndaj trurit
të njeriut ngjashëm sikur kokaina. Sipas
konstatimeve të hulumtuesve, shkaku
kryesor për sjelljen e varësit është mospa-
sja e motivimit që të kontrollohet sjellja
personale, që paraqitet si pasojë e shfrytë-
zimit tej mase e teknologjisë.
Por, si është situata në Maqedoni?

Sipas rrjetit social “Facebook”, shfrytë-
zuesit nga Maqedonia gjenden në vendin e
dytë në rajon me gjithsej 48 për qind
shfrytëzues, menjëherë pas Serbisë,e cila
është e para në listë. Pas nesh, në listë
gjenden Mali i Zi me 46, Shqipëria me 38,
Kroacia me 35.86 dhe BeH me 30.53 për
qind të shfrytëzuesve të “Facebook”-ut.
Nga ana tjetër, sipas të dhënave të “inter-
networldstat.com”, prej më 15 nëntor
2015, në Maqedoni ka një milion shfrytë-
zues të Facebook-ut, e dhënë të cilën gji-
thashtu e konfirmojnë edhe nga agjencia e
Maqedonisë “Rejting” në hulumtimin e
saj “Facebook-kombi”, të realizuar në ba-
shkëpunim me “Nju Media MK” në vitin
2013. Sipas blogerit dhethemeluesit të

marketing-agjencisë “Nju Media MK” -
Darko Bulldioski, edhe pse në Maqedoni
nuk është realizuar hulumtim i ri, prej vitit
2013 deri tani numri i facebook-shfrytë-
zuesve rritet në mënyrë drastike.
Shikuar nga pikëpamja psikologjike,

varësia nga rrjetet sociale është fenomen
bashkëkohor, por shkaqet dhe simptoma-
tologjia nuk janë shumë të ndryshme nga
varësitë e tjera, edhe më tepër që në deka-
dat e fundit në opinionin shkencor çdo ditë
e më pak flitet për varësitë, sepse ky term
është zëvendësuar me termin “stil i jetës”.
Në thelb të varësisë nga rrjetet sociale
është sjellja shkencore, para së gjithash për
shkak të lejimit tepër të hershëm të fëmi-
jëve të kenë qasje deri tek telefonat mobil,
tabletët dhe kompjuterët.
Prindërit shumë herët u lejojnë fëmi-

jëve qasje deri tek telefonat mobil, tabletët
dhe kompjuterët. Në këtë mënyrë, fëmija
këto aparate i shfrytëzon si lodra, që sjell
deri tek humbja e interesimit për lodrat
tjera që nuk përmbajnë monitor me op-
sione të pafundme. Kjo gjë prodhon hum-
bje të interesimit për interaksion real gjatë
lojës me lodra të tjera dhe fëmijë. Si re-
zultat i kësaj, jeta fillon të rrjedhë në më-
nyrë virtuale dhe me ndihmën e
kompjuterit, që sjell deri tek ulja drastike
e vetëbesimit tek njerëzit. Varësit nga rrje-
tet sociale me kalimin e kohës fillojnë të
ndihen anksioz prej vetëmendimit për ko-
munikim sy më sy; ata ndihen të qetë dhe
të sigurt vetëm gjatë komunikimit përmes
rrjeteve sociale. Kjo shpie në vetizolim,
ndërsa rrjeti social bëhet forma e vetme e
komunikimit për varësin. Në praktikën
time takohem me prindër, të cilët nuk
mund t’i ndajnë fëmijët e tyre nga kom-
pjuteri; fëmijët e tyre manifestojnë sim-
ptoma depresive-anksioze, ndërsa në
planin fizik u konstatohen deformime në
boshtin kurrizor për shkak të qëndrimit
shumë gjatë para kompjuterit, që edhe më
tepër ndikon në rënien e vetëbesimit. Më-
nyra më e mirë për zgjidhjen e pasojave
nga ky problem shoqëror bashkëkohor pa-
raqet psikoterapia. Përmes kësaj metode
përmirësohen aftësitë sociale tek klienti,
bëhet zëvendësimi i kohës së kaluar në
rrjetet sociale me shoqërim real me njerë-
zit, si dhe me aktivitete sportive-rekreative.
Nga aspekti preventiv, mbrojta më e

mirë nga krijimi i varësisë nga rrjetet so-
ciale është kufizimi i ashpër i kohës së ka-
luar para kompjuterit, organizimi i kohës
së lirë të fëmijëve me aktivitete jashtë-
shkollore ose aktivitete në rrethet famil-
jare dhe edukim në drejtim të informimit
dhe zhvillimit të vetëdijes për rrjetet so-
ciale si mjet i informimit, komunikimit
dhe argëtimit me të gjitha përparësitë dhe
mangësitë, gjatë së cilës është shumë me
rëndësi ngritja e vetëdijes për pasojat nga
keqpërdorimi i tyre.

Teknologjia si armik i fëmijëve

Përdorimi i teknologjisë redukton lëvizjen
dhe kjo mund të shkaktojë vonesa në

zhvillim. Aktualisht, një në tre fëmijë e
fillon shkollën me vonesë dhe kjo gjë

ndikon negativisht në analfabetizëm dhe
në rezultatet shkollore. Ndërkohë që

lëvizja përmirëson vëmendjen dhe
aftësinë e nxënies.
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Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë, duke qenë e vetëdijshme për problemet dhe
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Kjo ndërmarrje ofron shërbime të varrimit në bazë të dispozitave islame, si dhe dispozitave ligjore,
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