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Hëna e re 3

Na qoftë i begatshëm
Muaj Ramazan

ED I TOR IAL

Pra, të përjetuarit e këtij Muaj me shumë vlera është rast i mirë për të bërë përpjekje
apo për t`u orientuar kah rruga e besimit të vërtetë, kah rruga e dobishme, kah rruga
e dritës duke u larguar nga mashtrimet e shumta dhe punët e këqia dhe të kota. Është

rast i mirë për të punuar për mirëqenien, humanitetin, paqën dhe dashurinë, duke i
lënë ngatërresat, zënkat, egoizmin dhe urrejtjet

Gjendemi në prag të Muajt Ramazan, që do të thotë jemi në përgatitje e sipër për ta pritur dhe për-
jetuar këtë Muaj e të mirave të shumëfishta, këtë Muaj të dritës apsolute, Muaj të adhurimeve, të ngjar-
jeve të shumta të historisë Islame, Muaj në të cilin u shpall Kur`ani famëlartë, i cili është udhërrëfyesi
i vërtetë i njerëzimit dhe dallues i saktë i punëve të mira dhe të këqia.

S`ka dyshim, Ramazani është dhuratë për ne, është dhuratë, para se të gjithash, për ata që dinë të
shfrytëzojnë begatitë dhe të mirat e këtij Muaj, në të cilën mëshira e Allahut xh.sh. është më afër krije-
save të Tij.

Adhurimi karakteristik i këtij Muaj është agjërimi, të cilin e kemi obligim ta kryejm sepse Allahu
xh.sh. thotë: ”E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë…” Pra, agjërimi është ibadet, për-
mes të cilit vihet në sprovë besnikëria dhe sinqeriteti i besimit tonë ndaj Krijuesin e Gjithësisë. Përkundër
abstenimit nga ushqimi, agjerimi i dhuron besimtarit kënaqësi dhe gëzime të papërshkruar.

Lidhur me vlerën e agjërimit, në një hadith ja se çka thotë Muhamedi a.s.: “Çdo vepër e mirë që kryen
i biri i Ademit shumëfishohet nga dhjetëfish deri në shtatëqindfish. Allahu i Lartësuar thotë: Përveç ag-
jërimit, ai është për Mua dhe vetëm Unë e jap shpërblimin për të. Ngase ai që agjëron është privuar nga
dëshirat dhe ushqimi vetëm për Mua. Agjëruesi ka dy gëzime: Gëzimi i parë kur e çel agjërimin dhe gë-
zimi i dytë kur të takohet me Zotin…”

Nga ky hadith na është e qartë se të gjithë veprat e mira që kryen njeriu shpërblehen nga dhjetëfish
deri në shtatëqindfish, përveç agjërimit, i cili nuk ka shpërblim të limituar, sepse agjërimi është pjesë e
durimit, ndërkohë që Allahu i Lartësuar në lidhje me durimin ka thënë: “Me të vërtetë shpërblimi i du-
rimtarëve është i pakufishëm.”

Allahu xh.sh. asnjë vepër tjetër të mirë nuk e ka konsideruar të vetin, siç e konsideron agjërimin. Atë-
herë a ka mirësi më të madhe se sa kjo! Abstenimi nga haja dhe pija dhe nga dëshirat e tjera vetëm për
hirë të Allahut është adhurim sfidues, për të cilin njeriu shpërblehet, aq më shumë kur dihet se agjërimi
është çështje fshehtësie ndërmjet agjëruesit dhe Krijuesit.

Pra, të përjetuarit e këtij Muaj me shumë vlera është rast i mirë për të bërë përpjekje apo për t`u
orientuar kah rruga e besimit të vërtetë, kah rruga e dobishme, kah rruga e dritës duke u larguar nga ma-
shtrimet e shumta dhe punët e këqia dhe të kota. Është rast i mirë për të punuar për mirëqenien, huma-
nitetin, paqën dhe dashurinë, duke i lënë ngatërresat, zënkat, egoizmin dhe urrejtjet.

Ky Muaj është rast ideal edhe për disiplinimin e shpirtit, përfocimin e devotshmërisë, e modestisë,
e vetëmohimit, e maturisë, e bujarisë, e çiltërsisë, e fisnikërisë. Gjatë këtij muaj të bëjmë një kontrollë
duke filluar nga vetvetja jonë, nga familjet tona, nga të afërmit tanë, e kështu me radhë, për ta shtuar
dhe avansuar devotshmërinë tonë.

Në fund, Redaksia e revistës “Hëna e re”, të gjithë lexuesve ua uron ardhjen e muajt të ramazanit
duke e lutur Allahun xh.sh që të na shpërblejë me shpërblimet e Tij të pakufishme për ibdadet e bëra gjatë
këtij Muaj. Urime dhe na qoftë i begatshëm Muaj Ramazan!

Q. Osmani

Ka qenë i menjëhershëm reagimi i Kryetarit të Bashkësisë
Fetare Islame, Reis ul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi pas pu-
blikimit të lajmit në Pa Cenzurë, në lidhje me mungesën e Ku-
ranëve në burgun e Idrizovës. Ai personalisht është interesuar
me stafin e Pa Cenzurë për kushtet dhe nevojat e individëve që
vuajnë dënimet në këtë burg. Andaj me të mësuar lajmin se aty
ka mungesë të Kuranit Famëlartë, ka angazhuar stafin e tij që në
ditët në vijim të përgatisin një kontingjent librash, përfshi këtu
përkthimin e Kuranit Famëlartë, në gjuhën shqipe, maqedonase,
boshnjake, turke dhe arabe. Ky aksion do të vazhdojë edhe në
për burgjet e tjera. Burgjet janë institucione që shërbejnë për
rehabilitimin, shkollimin, këshillimin e personave që kanë hasur
ndesh me ligjin. Andaj çdo vepër letrare apo fetare do të ndih-
monte në këtë drejtim.

Shkup, 23 prill – Sot, drejtori i HALBANK, dr. Bilall Su-
xhubash i ka vizituar BFI-në ku është pritur nga Reisul Ulema,
H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili, mysafirin e nderuar e ka infor-
muar lidhur me rrjedhat dhe zhvillimet fetare islame në vend, si
dhe me mënyrën e oprganizimit institucional të kësaj jete.

Tutje, efendi Rexhepi i ka uruar dr. Suxhubashit suksese në
postin e drejtorit të Halkbankës duke inicuar gjetjen e modali-
teteve për një bashkëpunim në të mirë të zhvillimit të jetës fe-
tare islame në vend.

Dje, në Fakultetin Juridiktë UEJL-it, në lënden E Drejta Pe-
nale, para komisionit tre anëtarësh në përbërje të prof.dr. Besa
Arifi - kryetare e komisioni, prof. Ismail Zeneli–antar dhe
prof.dr. Jeton Shasivari– mentor, kandidati Muzemil Osmani,
shef i kabinetit të Reisul Ulemasë së BFI në RM, mbrojti me
sukses temën e magjistraturës me titull: MBROJTJA E NE-
VOJSHME DHE NEVOJA EKSTREME NË TË DREJTËN
PENALE ISLAME DHE NË TË DREJTËN PENALE POZI-
TIVE.

Mentori Prof. dr. Shasivari gjatë prezantimit të temës në
fjalë e vlerësoi lart si punim shkencor, duke nënvizuar se është
tërhequr një paralele studiuese në të drejtën penale dhe në She-
riat mbi problemin e mbrojtjes së nevojshme dhe nevojës ek-
streme.

Ndryshe, studimi në fjalë, është një studim komparativ i
këtij institcioni mes legjslaturës islame dhe asaj pozitive, me
theks të veçantë tek legjislacioni i Republikës së Maqedonisë.
Nxjerrja në pah e të gjitha anëve dhe dimensioneve të këtij in-
stitucioni dhe krahasimi i formave të zgjedhura nga të dy legji-
lacionet mëton si dhe hedh idenë por dhe sugjerime që do të
mund të shfrytëzoheshin në të ardhmen në hartimin e ligjeve të
rejaqë do të normatizonin këtë çështje në kuadër të ligjeve të

RM-së. Veç të tjerash ky studim është një pamje e qartë e qasjes
së Sheriatit islam ndaj këtij institucioni, njohja e së cilit është të
paktën obligim moral i juristëve shqiptarë që i takojnë konfe-
sionit islam, në mos për gjë tjetër, atëherë të paktën për ta njo-
hur kulturën e pasur juridike të Islamit.

Të punësuarit në BFI, miqtë dhe shokët mr.Muzemil Osma-
nit i urojnë suksese të mëtutjeshme në lëvriumin shkencor në
kuadër të lëmisë së jurisprudencës së përgjithshme dhe të asaji
slame.

Reisi interesohet për kushtet në burgun e Idrizovës

Drejtori i ri i HALKBANK vizitoi BFI-në

BFI-së i shtohet edhe një magjistër i shkencave juridike
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RRiijjaasseettii  ii  BBaasshhkkëëssiissëë  FFeettaarree  IIssllaammee  nnëë  RRMM

KKrryyeerreeddaakkttoorr::  
AAvvnnii  HHaalliimmii

RReeddaakkssiiaa::    
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JJuussuuff  ZZiimmeerrii,,  MMuuzzeemmiill  OOssmmaannii,,  
MMuuaazz  AAgguusshhii,,  AAggrroonn  VVoojjnniikkaa,,  
DDrriittoonn  DDiikkeennaa,,  IIbbrraahhiimm  IIddrriizzii,,  

SShhaabbaann  SSuulleejjmmaannii,,  RReexxhheepp  ZZiimmeerrii

LLeekkttoorr::  
NNaazziiff  ZZeejjnnuullllaahhuu

RReeddaakkttoorr  tteekknniikk::
HHaalliill  BBeerriisshhaa

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

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

DDoorrëësshhkkrriimmeett  ddhhee  ffoottooggrraaffiittëë  
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

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame,
Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi
kapriturnënjëvizitë private Ekselencën e
Tij, Presidentin e Republikës së Shqipë-
risë, z. Ilir Meta.

Në një ambient të mrekullueshëm, ku
ndërthuren rrezet e Diellit mbi sipërfaqen
e bardhë të borës, në hotelin Scardus në
Kodrën e Diellit në Tetovë, Presidenti i
Shqipërisë z. Ilir Meta dhe Zonja e Parë e
Shqipërisë, znj. Monika Kryemadhi,si-
mysafirëtëfamiljesRexhepi, u pritënn
sipas traditës, me bukë e kripë e zemër.

Kohë më parë, Presidenti Meta, e De-
koroi Reisul Ulema H. Sulejman ef. Re-
xhepin me Titullin “Kalorës i Urdhrit të
Skënderbeut” për arritjet e tij jetësore,
përfshi këtu: guximin, pjekurinë dhe ven-
dosmërinë me të cilën e ka orientuar
zhvillimin dhe fuqizimin e jetës fetare
islame duke i dhënë rëndësi profilizimit
të saj me identitet burimor shqiptar duke
u bërë jo vetëm një frymëzues shpirtëror
i besimit por edhe një patriot shqiptar i
vërtetë.

Nëvitin 1991 Efendi Sulejmanizyrta-
rizoigjuhënshqipenëInstitucionet e Ba-
shkësisëFetareIslamenëMaqedonidhenjë
vitmëvonëaiishtenjënganënshkruesit e
Grupitnismëtarpërthemelimin e Univer-
sitetittëTetovës. Organizataqëaidrejtonte
u kthyenëstrehënkryesoretëpritjesdhekuj-
desittërefugjatëvetëkrizëshumanitaretë-
viteve 1998-1999 ngaKosova.

Presidenti Meta pat veçuar mes tje-
rash në fjalimin e tij për Reis ul Ulemanë
se:

“Gjatë aktivitetit të tij, qëndrimin e
palëkundur dhe të pa epur në përballimin
me sukses të sfidave që vijnë nga radika-
lizmi, ekstremizmi dhe terrorizmi duke u
bërë, në vitin 2012 ideatori Projektit
‘Stop RedTer’, një projekt bashkëkohor
për parandalimin e terrorizmit dhe radi-
kalizmit në Maqedoni, duke shmangur
ndikimet çoroditëse, interpretimet ek-
stremiste, gjuhën konfliktuale, fenomene
me pasoja ekzistenciale për të gjithë be-
simtarët e islamit e veçanërisht për atë
mbarëshqiptar.”

Duke vënë në pah se bashkëjetesa
mes besimeve fetare të shqiptarëve është
një thesar, një pasuri dhe një vlerë e ja-

shtëzakonshme, Presidenti i Republikës
pat nënvizuar se: “Ky realitet, ashtu siç
na përket të gjithëve, edhe kërkon nga ne
që ta ruajmë si sytë e ballit e ta mbrojmë
me fanatizëm ndaj çdo fanatizmi fetar,
ekstremizmi apo dogme të huaj e për-
pjekjeje për ta shkëputur nga brendia e
saj kombëtare dhe përbashkuese.”

Dekorata “Kalorësi Urdhrit të Skën-
derbeut” është e lakmueshme për çdo

shqiptar kudo ku gjendet e jeton në Botë.
Është nder dhe kënaqësi e çdo shqiptari
të dekorohet me një dekoratë të tillë.
Andaj Reisul Ulema Sulejman ef. Re-
xhepi, me dinjitet të plotë dhe krenari, sot
është një titullar i këtij çmimi, bashkë me
shumë njerëz të ndritur të historisë së
Kombit tonë, që na shërojnë shpirtin, që
na japin shpresën, kurajën, guximin dhe
trimërinë.

Presidenti i Shqipërisë Z. Ilir Meta mysafir
te Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi

Kryeministri i Maqedonisë, z. Zoran
Zajev, i shoqëruar nga Drejtori i Komi-
sionit për marëdhënie me bashkësisë fe-
tare, z. Darjan Sotirovsk, ka pritur në
takim pune anëtarët e Rijasetit të BFI-së
të udhëhequr nga Reisul Ulema i BFI-së,
H. Sulejman ef. Rexhepi.

Me këtë rast janë shoshitur një sërë
problemesh me të cilat ballafaqohet BFI-
ja si dhe probleme të cilat i tangojnë
myftinitë e vendit prgjatë funksionimit të
tyre të përditshëm.

Gjithashtu, gjatë këtij takimi u shqyr-

tuan edhe mundësitë dhe perspektivat e
një bashkëpunimi më dinamik përgjatë
periudhës së ardhshme në funksion të
gjetjes së zgjidhjeve adekuate për sa i
përket denacionalizimit të tërësishëm të
pronës së BFI në RM.

Nga ana e tyre, përfaqësusit më të lart
të BFI-së interesin e vet e kanë fokusuar
veç të tjerash edhe në institucionet fetare
arsimore, ndërsa theks të veçantë kanë
vënë mbi statusi problematik të disa të
ashtuquajturave shkollave private të cilat
propagojnë fanatizëm dhe radikalizëm

fetar islam.
Kryeministri Zajev edhe nj herë ka

afirmuar fuqishëm qëndrimet e Qeverisë
së tij për respektim të nevojave fetare si
dhe të lirive të qytetarëve. Gjithashtu ka
këmbëngulur në përmirësim dhe në
avansim sa më të dukshëm të komuniki-
mit me bashkësitë fetare me qëllim të
gjetjes së përbashkët të zgjidhjeve sa më
adekuate të cilat gjithësesi që do të
shpiejnë në përforëcim të besimit dhe
mirëkptimit të ndërsjellë si faktorë kyç
në ngritjen e një shoqërie të përbashkët. 

Kryesia e BFI-së realizoi takim pune
me Kryeministrin Zajev
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Një delegacion i Unionit të Bashkësive Islame Shqiptare të
Zvicrës, më në krye Hfz. Mehas ef. Alia, kryetar i Unionit, H.
Abdullah Mustafa, kryetar i Kuvendit të Unio0nit si dhe H.
Ismail Ademi anëtar i kryesisë, kanë vizituar BFI-në ku u pri-
tën nga Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi dhe përgjëgjësi
për diasporë Selver ef. Xhemaili. Me këtë rast u dorëzua edhe
donacioni i tubuar nga vëllazërit e xhematit tonë në Zvicër, de-
dikuar qendrës islamike në Dojran.

Gjatë këtij takimi vëllazëror, përfaqësuesit e Uninit i shpre-
hën përgëzimet e tyre si dhe të xhematit nga Zvicra lidhur me
dekorimin e Reisul Ulemasë nga presidenti amerikan, z. Do-
nald Tramp, si dhe nga presidenti shqiptar, z. Ilir Meta. Tutje,
mysafirët e nderuar kanë raportuar mbi ecurinë e transformimit
të Unionit të Bashkësive Islame Shqiptare të Zvicrës si dhe mbi
aktivitetet e vitit 2017 dhe planin akcional të veprimtarive që i
presin përgjatë këtij viti. Po ashtu, mysafirët e nderuar janë in-
formuar konkretisht nga ana e Reisul Ulemasë, H. Sulejman ef.
Rexhepit, mbi zhvillimet e përgjithshme në vend e me theks të
veçantë në Institucionin tonë si dhe për një sërë aktivitetesh që

na presin deri në fund të vitit.
Të dy palët në fund të takimit kanë vënë në pah domosdo-

shmërinë e intensifikimit të bashkëpunimit të ndërsjellë si dhe
të kordinimit dhe të bashkërendimit të të gjitha aktiviteteve që
janë me interes jetik për institucionet respektive, për fenë si dhe
për popullatën tonë.

Në Sofje të Bullgarisë, në Presidencën e BE-së, është mbaj-
tur Konferencë ndërkombëtare me moton “Rrjeti i ndërgjegjë-
simit kundër radikalizmit – politikat dhe praktikat e tij (RAN)”,
me seli në Hagë. Në këtë konferencë kanë marrur pjesë mbi 180
ekspertë kundër ekstremizmit, radikalizmit dhe terrorizmit, si
dhe ministrat e punëve të jashtme dhe ata të punëve të bren-
dshme të shteteve të Bashkimit Evropian. Nga Maqedonia
morën pjesë kordinatorët e Komitetit kundër ekstremizmit, ra-
dikalizmit dhe terrorizmit, i cili funksion në kuadër të Qeve-
risë, kurse BFI-në e prezantoi Musafa Dauti, i dërguari i Reisul
Ulemasë, H. Sulejman ef. Rexhepi.

Ajo që ra në sy gjatë kësaj Konference ishte respekti i
shumë strukturave që e shprehën për angazhimin permanent të
Bashkësisë Fetare Islame në RM në luftë kundër këtyre duku-
rive. Ndryshe, në këtë Konferencë u shpalos projekti imediat
për deradikalizim të strukturave radikale, angazhim ky i thek-
suar vite më parë pikërisht nga BFI-ja, gjë që nuk u la pa u nën-
vizuar edhe në këtë event.  

Po ashtu, u vu në spikamë edhe angazhimi i bashkësive fe-

tare islame në Ballkan dhe Evropë, në luftë të pakompromis
kundër ideologjive dhe doktrinave të ndryshme që po mundo-
hen ta njollosin islamin tradicional.

Në këtë Konferencë nërkombëtare, veç tjerash u vendos që
tubime e takime të këtilla ndërkombëtare të jenë sa më të shpe-
shta me qëllim të shkëmbimit të ideve dhe të praktikave në luftë
kundër ekstremizmit, radikalizmit dhe terrorizmit, deri në eli-
minim të tyre në të gjitha shoqëritë evropiane dhe më gjërë.

Shkup, 16, prill – Sot, Reisul Ulema i BFI në RM, H. Su-
lejman ef. Rexhepi, ishte i ftuare në Institutin për trashëgimi
kulturore dhe shpirtërore, në të cilën u orgfanizua aktiviteti me
rastin e nderimit të disa personaliteteve shqiptarë në Maqedoni
mer titullin Akademik (post mortum).

Në këtë manifestim, familjeve të këtyre personaliteteve u
ndau çertifikata kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve
Shqiptaro-Aerikane me seli në New York, Prof. dr. Skender
Kodra. Çertifikatën e titullit Akademik të Prof. Fadil Sulejma-
nit e pranoi Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili duke
e vlerësuar lart personalitetin e profesorit të ndjerë, veç tjerash
nënvizoi rolin e tij historik si gurthemel i Universitetit Shtetë-
ror të Tetovës. Përveç Profesor Fadul Sulejmanit, Akademia
Shqiptaro-Amerikane ka nderuar me titull Akademik (post mor-
tum) edhe personalitete të tjera si: Prof. Dr. Masar Kodra, Prof.

Dr. Remzi Nesimi, Prof. Dr. Xhevat Gega, Prof. Dr. Petro Ja-
nura, Prof. Dr. Ali Vishko, Prof. Dr. Rahmi Tuda, Prof. Dr.
Asllan Selmani, Prof. Dr. Nexhat Abazi, Prof. Dr. Mahmud
Hysa, Prof. Dr. Musli Halimi, Adem Kastrati, piktor akademik,
Ismail Hoxha, kompozitor. 

Reisul Ulemai BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, i shoqëruar
nga të gjithë myftinjitë e vendit, si dhe nga anëtarët e tjerë të Ri-
jasetit, kanë qëndruar në Kumanovë, te famillja Rexhepi, për të
shprehur ngushëllime si dhe për të ndarë dhembjen me pjesëta-
rët e kësaj familje pas kalimit në ahiret të NaipRexhepit! Me
këtë rast, Reisul Ulema efendi Rexhepi e ka vlerësuar lart figu-
rën e Naip Rexhepit, si një dashamirë i madh i Institucionit tonë
si dhe si një besimtarë i denjë në kryerjen e obligimeve fetare por
edhe si një shqiptar i madh e i patundur në dhënien e kontribu-
tit personal në zgjidhjen e çështjeve kombëtare të shqiptarëve
në Maqedoni e më gjërë. Duke ju dhënë zemër për durim fa-
miljarëve të të ndjerit, efendi Rexhepi është lutur që Allahu i
Gjithëëmëshirshëm mer humin ta shpërbljë me xhenet.

Përfaqësues të Unionit të BISH të Zvicrës vizituan BFI në RM

Akademia Shqiptaro-Amerikane nderon (post mortum)
personalitetet shqiptare të Maqedonisë

Reisul Ulema me bashkëpunëtorët e vet ngushëlloi familjen Rexhepi

Reisul Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, ka marrur
pjesë në dëgjesën e Përfaqësueses së  lartëtë të  BE-së për po-
litikë të jashtme dhe siguri, Federika Mogerini, e cila mbajti
fjalim në Kuvendin e Maqedonisë para deputetëve dhe fakto-
rëve me relevancë në vend. Me këtë rast, Mogerini foli  për re-
komandimin e KE-së për hapjen e negociatave për anëtarësimin
e vendit në BE, si dhe  për perspektivat e vendit në planin e eu-
rointegrimeve.

“Është koha që të filloni vrapin. Vrapin bashkë me miqt dhe
fqinjët tuaj dhe do të arrini larg”, është shprehur mes tjerash ko-
misionerja evropiane Frederika Mogerini në fjalimin para de-
putetëve në Parlamentin e Maqedonisë.

“Në Shkup pashë një shoqëri multietnike e cila është e gat-
shme të bëhet pjesë e familjes evropiane”, ka thënë Mogerini,
për të vazhduar: “Kjo ishte një detyrë e rëndë, por ju ia dolët”,

ka nënvizuar zyrtarja e lartë evropiane, duke shtuar se Maqe-
donia ka tejkaluar krizën më të keqe politike.

Me rastin e 69 vjetorit të nënshkrimit të Traktatit të Aleancës
Veriore,  Zyra e NATO-s ka orgnizuar një pritje për personalite-
tet e larta të vendit, për udhëheqëit e institucioneve shtetërore si
dhe pë korin diplomatik në vend. Të pranishëm ishin Kryemini-
stri Zoran Zajev, zëvendëskryeministri Hazbi Lika, Ministrj e
Mbrojtjes, Radmilla Sheqerinska, liderë partishë, deputetë si dhe
funksionarë të ndryshëm. Me këtë rast, për ta shënuar 4 Prillin,
Ditën e Aleancës, nga Zyera e NATO-s i ftuar ishte edhe Reisul
Ulema i BFI-së, Haxhi Sulejman ef. Rexhepi.Nga organizatorët
e shënimit të kësaj dite të madhe për paqen dhe sigurinë në botë
por edhe nga të pranishmit unanimisht është vlerësuar se, Shteti
i Maqedonisë gjithësesi që është në udhë të mbarë si asnjëherë
më parë që të jetë anëtarja më e re e kësaj Aleance.

BFI-ja mori pjesë në Konferencën e Rrjetit 
të ndërgjegjësimit kundër radikalizmit

Mogerini:  Maqedonia ka tejkaluar krizën më të keqe politike

Reisul Ulema merr pjesë në shënimin e 4 Prillit, ditës së NATO-s



Hëna e re 1110 Prill 2018 | Rajab - Sha’ban 1439

Xhamia Shqiptare e Regensdorfit të
Zvicrës shënoi 20 vjetorin e themelimit
të Bashkësisë Islame, në të cilën morën
pjesë kreu më i lartë i BFI-së Reisul
Ulema Haxhi Sulejman ef. Rexhepi, Se-
kretari Gjeneral, Irsal ef. Jakupi si dhe
Drejtori i Sektorit për Diasporë, Dr. Sel-
ver ef. Xhemaili. Po ashtu, në këtë event
morën pjesë edhe bartës të jetës fetare
islame nëpër qendra të ndryshme perën-
dimore, si: Haf. Mehas ef. Alija, krytari i
Unionit të Bashkësive Islam Shqiptare në
Zvicër, përfaqsuesi i Unionit të Bashkë-
sive Islame Shqiptare në Gjermani, Sala-
hudin ef. Ibra, imamë dhe udhëheqës të
xhamive nga mbarë Zvicëra. Po ashtu,
prezantuan edhe teologë të ftuar nga Ma-
qedonia,  Shqipëria, Lugina e Preshevës,
kurse përfaqësues nga Kosova ishte Drej-
tori për diasporë i BIK-ut, Mr. Ekrem ef.
Simnica. Kënaqësi të veçantë te të prani-
shmit shkaktoi edhe prezenca e përfaqë-
suesit të lartë pushtetiit lokal të
Regensdorfit, z. Bruno Weder.

Nën udhëheqjen e programit nga ana
e  imaimit të kësaj xhamie Mr. Ferid ef.
Zekiri, fillimisht mysafirët i përshëndeti
imami dhe kryetari i xhamisë z.Mevludin
Ashiku, kurse fjalë rasti mbajti Reisul
Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef. Re-

xhepi, i cili, nënvizoi sidomos virtytin e
shqiptarëve gjithandej në shtetet e Perën-
dimit, të cilët manifestojnë një kujdes të
veçantë në shprehjen e ndjenjave të tyre
fetare islame.

“Kudo që kam pasur takime me auto-
ritet e larta të shteteve  ku jetojnë dhe ve-
projnë shqiptarët përkatës të fesë islame,
kam dëgjuar fjalë miradie dhe për këtë
krenohem. I ftoj vëllezërit e mi shqiptarë
që të vijojnë edhe më tej që me kulturën
shqiptare, me fenë, respektin dhe me të

gjitha vlerat e mrekullueshme kulturore e
civilzuese të lënë përshtypje pozitive tek
banorët vendasë si dhe tek autoritetet e
shteteve perëndimore. Islami është fe e
paqes, tolerancës, mirëkuptimit, respek-
tit të ndërsjelltë. Këtë fakt në mënyrë të
përkryer e dëshmojnë shqiptarët mysli-
manë, prandaj, shqiptarët myslimanë në
asnjë mënyrë nuk i lënë vend radikalzmit,
ekstremizmave të ndryshëm apo terroriz-
mit. Kushdo që mundohet ta paraqesë
islamin ashtë siç nuk është ai, ia bën
dëmin më  të madhë vetë fesë së Allahut
Madhrëriplotë, si dhe kombit të vet.
Duke uruar 20 vjetroin e themelimit të
kësaj Qendre, uroj që ky asociacion si
dhe të gjitha xhamitë e tjera në diasporë
të kultvojnë vlerat madhështore të isla-
mit. Të dashur vëllezër, ju ftoj që gjithnjë
të përcillni mesazhin e paqes, mirësjel-
ljes, mirëkuptimit, vlerat kulturore e ci-
vilizuese”, ka theksuar veç të tjerash në
fjalën e vet të rastit, H. Sulejman ef. Re-
xhepi.

Më pastaj, programi kulturo-fetar u
përcoll me recitime të pjeseve kuranore
si dhe me këndim të ilahive nga kori i
nxënësve të mektebit të kësaj xhamia. Po
ashtu pati edhe pikë artistike nga folklori
burimor shqiptare.

Efendi Rexhepi: Shqiptarët në Perëndim
përcjellin mesazhin islam plotë paqe,

tolerancë e bashkëjetesë
Nën organizimin e Dijanetit të Ba-

shkësisë Islame të Turqisë, në Stamboll
është mbajtur Samiti Botëror i Pakicave
Myslimane, në të cilën morën pjesë mbi
250 personalitete nga mbi 100 shtete ane-
kënd botës. Me vendim të Reisul Ule-
masë, H. Sulejman ef. Rexhei, në këtë
Samit BFI-në është prezentuar nga sekre-
tari i përgjithshëm i saj, Irsal ef. Jakupi. 

Ndryshe, Samitin e kanë përshëndetur
shumë personalitete, kurse fjalë rasti ka
mbajtur Presidenti i Republikës së Tur-
qisë, Rexhep Taip Erdogan, i cili këtë
tubim gjithëmysliman e ka përshëndetur si
një event të dmosdoshëm fetar në mo-
mentet kur qenia myslimane është në rre-
zik gjithandej në botë. “Në Gjermani,
Holandë, Belgjikë dhe Francë vazhdojnë
sulmet kundër myslimanëve. Gratë mysli-
mane dhunohen vetëm pse mbajnë shami
koke, Franca është shembulli më eklatant”
ka shtuar kreu i shtetit turk. Më tej, Erdo-
gan ka theksuar se “Misioni që rëndon mbi
supet tona si myslimanë është i qartë. Ne
s’mund të gjunjëzohemi kurrë përballë
sulmeve, s’mund të tërhiqemi kurrë në
bërthamën tonë”, siguroi Presidenti Erdo-
gan duke nënvizuar se të gjithë myslima-
nët kanë përgjegjësi në këtë aspekt.

Gjithashtu, në këtë Samit ka folur edhe
kryeministri i Turqisë, Binali Yildirim i cili
veç të tjerash ka pohuar se një pjesë e
vogël e popullsisë botërore ka qasje në të
gjitha mundësitë,ndërsa shumica e nje-
rëzve vuajnë nga mungesa kronike e ne-
vojave themelore, duke përfshirë
ushqimin dhe strehimin. Në lidhje me kse-
nofobinë në Evropë, Yildirim tha se 128
sulme të tilla u zhvilluan në 2016, ndërsa
33 sulme u kryen në tre muajt e parë të
këtij viti. Ai tha se Turqia po kontribuonte
në luftën kundër racizmit, diskriminimit
dhe intolerancës si në rajon dhe në nivel
global.“Turqia mbështet projekt-rezolutat
e paraqitura çdo vit në Këshillin e OKB-së
për të Drejtat e Njeriut nga BE dhe Orga-
nizata e Bashkëpunimit Islamik, mbi lirinë

e fesë dhe besimit dhe luftën kundër into-
lerancës së bazuar në religjion”, ka thënë
Yildirim.Po ashtu, në këtë Samit është di-
skutuar edhe rreth pozitës së myslimanëve
të vendeve të ndryshme ku ata janë pakicë,
po rrahen lloj-lloj problemesh si dhe janë
trajtuar sfidat e ndryshme, është debatohet
mbi gjetjen e mënyrave të reja për t’u për-
ballur me problemet dhe për t’i tejkaluar
ato me sa më pak dhembje. 

Në deklaratën përfundimtare e cila u
lexua nga kreu i Dijanetit turk, Ali Erbaş,
thuhet se bota është duke pësuar ndry-
shime të shpejta dhe rrënjësore në dy she-
kujt e fundit dhe se politikat okupuese të
imperializmit dhe kolonializmit kanë
shkaktuar uri, varfëri dhe vuajtje në pje-
sën më të madhe të popullsisë botërore.

"Projektet politike të pista dhe të inte-
resit të krijuara mbi racizëm dhe etnicitet
veçanërisht në rajonet ku muslimanët janë
pakicë, vazhdimisht ngushtojnë hapësirat
e lëvizjes dhe lirisë së muslimanëve, kufi-
zojnë të drejtat e tyre dhe i defunksionali-
zojnë institucionet e tyre sociale dhe
kulturore", thekson deklarata, duke shtuar
se Dijaneti turk në këtë drejtim do të jetë
themeli i një plani aksional për zgjidhje
për problemet e komuniteteve muslimane

dhe të gjithë njerëzve.
Sipas deklaratës, të gjitha shtetet dhe

institucionet dhe organizatat ndërkombë-
tare kanë përgjegjësi të parandalojnë dhu-
nën ndaj vendeve të adhurimit pa marrë
parasysh autorët dhe qasjet që shpërfillim
të drejtat dhe liritë e muslimanëve.

Deklarata thekson rëndësinë e hedhjes
së hapave nga kominitetet muslimane në
botë, konkretisht themelimin e institucio-
neve arsimore dhe qendrave të hulumtimit
për rritjen e bashkëpunimit të tyre veçanë-
risht në fushën e arsimit dhe kulturës, në
mënyrë që, siç thuhet, të kontribuohet në
ndërtimin e një bote dhe jetese më të mirë
dhe më paqësore.

"Këto institucione duhet të jenë qen-
dra që prodhojnë dhe zhvillojnë punime
për detektimin e problemve të pakicave
muslimane dhe zgjidhjen e tyre, bëjnë
analiza, projekte, strategji dhe publikime
shkencore-edukative", thuhet në deklaratë.

"Për të zhvilluar aktivitete dhe punime
në fushat e lartëpërmendura, Kryesia e Di-
janetit në Ankara ka themeluar Fondacionin
Ndërkombëtar për Solidarizim me Komu-
nitetet Muslimane (MUSDAV)", njoftohet
në deklaratën përfundimtare të Samitit të
Pakicave Muslimane në Botë.

Në Stamboll u mbajt Samiti
Botëror i Pakicave Myslimane
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Me rastin e ditëlindjes së Muhamedit
a.s., SHMI ”Medreseja Isa Beu” – Para-
lelja e vajzave në Shkup, në ambientet e
Kompleksit Kapan An, organizoi ekspo-
zitën tradicionale më titull “Dora e Artë”,
në të cilën u shpalosën punime të kri-
juara nga vajzat të cilat ndjekin mësimin
në këtë shkollë.

Të pranishëm në këtë manifestim tra-
dicional ishin Reisul Ulema i BFI-së H.
Sulejman ef. Rexhepi me bashkëpunëto-
rët e vet, drejtues të lartë të institucio-
neve arsimore të BFI-së, myftinj të
Myftinive të vendit, drejtues të sektoreve
të ndryshme pranë BFI-së si dhe shumë
mysafirë nga të gjitha myftinitë e BFI, të
shoqëruar nga stafi i Medresesë dhe prin-
dërit e nxënëseve që mësojnë në këtë
Medrese.

Në fillim të pranishmit i përshëndeti

Kordinatorja e Paraleles së Shtrirë të
Vajzave në Medresenë SHMI Isa Beu,
prof. Nurtene  Shehu Saqipi, e cila i fa-
lënderoi të gjithë për pjesëmarrjen e tyre
dhe më pas i informoi të pranishmit rreth
ecurisë së zhvillimit të procesit eduka-
tivo-arsimor si dhe aktiviteteve të lira në
këtë paralele.

Më pas, fjalë përshëndetëse kishin
Drejtori SHMI “Medreseja Isa Beu”,
Prof .Ibrahim ef. Idrizi, si dhe Myftiu i
Shkupit, Qenan ef. Ismaili

Ndërsa, në fjalën e vet të rastit, Rei-
sul Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef. Re-
xhepi që në fillim nënvizoi se Medresja
ISA BEU është një institucion arsimor e

Medresantet e Shkupit
aktivitete për shënimin e

ditëlindjes së Muhamedit a.s.

Rijaseti i BFI-së në bashkëpunim me
Myftininë e Manastirit,me rastin e Israsë
dhe Miraxhit ka organizuar organizoi ma-
nifestimin qendror në xhamin Is’hakije. 

Programi filloi me këndimin e disa
ajeteve Kur’anore nga nxënësi i SHMI
“Medreseja Isa Beu” Hfz. Jasin Abdullai,
më pastaj fjalën përshëndetëse morri Myf-
tiu i Myftinisë së Manastirit H. Amit ef.
Rasimi i cili i përshëndeti të pranishmit
dhe shprehu urimet më të përzemërta me
rastin e kësaj Natë të Madhe. 

Rreth rëndësisë dhe mesazheve që
dalin nga kjo Natë ligjëroi Drejtori i sek-
torit për Diasporë Doc. Dr. Selver ef. Xhe-
maili, ndërsa në gjuhën maqedone
ligjerues ishte Myftiu i Myftinisë së Go-
stivarit, i cili në fillim të ligjeratës të pra-

nishmit i përshëndeti dhe i përcolli urimet
në emër të Kryetarit të BFI-së Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi. Progra-
min e zbukuruan edhe kori i SHMI “Me-
dreseja Isa Beu” të cilët u paraqitën me
disa ilahi në gjuhën shqipe, maqedoni,
turke dhe arabe. Në fund programi u për-
mbyll me leximin e disa ajeteve Kur’anore
nga nxënësi i  SHMI “Medreseja Isa Beu”
Arben Emini.Në këtë manifestim prezentë
ishin edhe Myftiu i Myftinisë së Shkupit,
Mr. Qenan ef.Ismaili, Myftiu i Myftinisë
së KërçovësH. Murat ef.Murati, Myftiu i
Myftinisë së OhëritH. Samet ef.Ajdari,
Myftiui Muftinisë së PrilepitH. Shefket ef.
Imeroski, nga Rijaseti i BFI-së, Drejtori i
sektorit për kulturë dhe shkencë Dr. Muaz
ef.Agushi.

cila e përgatit motrën tonë, bijën tonë,
femrën myslimane që të hapërojë gu-
ximshëm në rrugën e fesë sonë dhe në
kultivimin e vlerave të islamit e të
kombit tonë. 

“Edhe përmes motrave topna të
shkolluara mund të përhapet drita
islame, gjithandej nëpër botë. Gji-
thmonë duhet të përhapet vetëm një e
vërtetë, që është drita islame. E vërteta
thotë se Islam do të thotë përkushtim
ndaj Allahut Fuqiplotë, por edhe paqe,
dashuri, shpëtim. Të gjitha ato forca të
errëta, përfshirë këtu edhe ish-siste-
min komunist, të gjitha ato ideologji e
dogma që janë munduar ta luftojnë
apo edhe ta njollosin islamin, kanë
përfunduar si mos më keq. Ja ku jemi
ne, ja ku është islami ynë, ja ku është
populli ynë i respektuar. Populli ynë,
jeton me kulturën, e do dhe fuqimisht
e kultivon kulturën. Këtë po e dë-
shmojmë edhe sot, përmes medreseve
tona në Shkup, Tetovë apo Gostivar,
po e dëshmojmë përmes medresanteve
tona të cilat e kanë edhe kapacitetin e
kultivimit të vlerave artistike. Të ligët
nuk kanë kohë të merren me punë të
bukura, me art, por ata merren me
punë të këqia e të liga, me punë të
nëntokës dhe me vepra antinjerëzore e
anticivilizuese. Ne, si Institucion por
edhe si popull jemi kundër kësaj të
lige, prandaj, çdo vit në këtë kohë ne,
respektivisht, bijat tona, demonstrojnë
vlera të larta, vlera të bukura, artistike,
për t’i dëshmuar botës se sa popull i
vyeshëm jemi. Jemi popull me kul-
turë, jemi popull me histori, me fe,
jemi popull me identitet te plotë e të
kompletuar. Kjo dhe falë dorës së artë
nëpër shekuj të nënës, të bijës, të mo-
trës sonë. Prandaj, me shpirt e për-
shëndes këtë “Dorë të artë” që na e ka
përgatitur edhe këtë ekspozitë me
punë dore prej jush dhe, njëherit, ju
uroj shumë shëndet dhe suksese të më-
tejme në punët e juaja të përgjithshme
dhe, në veçanti, në krijimet e juaja ar-
tistike. Peçit bekimin e Allahut Më-
shirëplotë dhe Ai ju shpërbleftë për
çdo punë të hajrit. E ju vetëm hajër
mund të bëni”, tha në fund të fjalës së
vet të rastit, Reisul Ulema H. Sulej-
man ef. Rexhepi. 

Programi vazhdoi me Ilahi në gju-
hën shqipe, arabe, turke dhe boshnjake
si dhe recital të përgatitur nga vetë
nxënëset e kësaj paraleleje. Në shenjë
respekti dhe mirënjohje, për disa nga
të pranishmit u ndanë dhurata simbo-
like nga koleksioni i punimeve të
dorës, punuar nga medresantet tona. 

EDHE NË STRUMICË
SHËNOHET DITËLINDJA E MUHAMEDIT A.S. 
Në Xhaminë Qendrore të Strumicës, Myftinia e Shtipit, në
kordinim  me Rijasetin e BFI në RM, ka organizuar manifestim
me rastin e ditëlindjes së Muhamedit a.s.  Në këtë event
prezantuan një numër i konsiderueshëm i xhematit të kësaj
ane, teologë të territorit të Myftinisë, si dhe Doc. Dr. Abas ef.
Jahja si dhe Dr. Muaz ef. Agushi, përfaqësuesit e Reisul
Ulemasë së BFI-së H. Sulejman ef. Rxhepit. Në fillim, me fjalë
përshëndetse të pranishmëve iu drejtua Myftiu i Shtipit, Mr.
Nasir ef. Rexhepi, si dhe ish-myfiu i kësaj Myftinie, Isa ef.
Ismaili. Rreth personalitetit më të madh në historinë e
njerëzimit, rreth rolit të Muhamedit a.s. në përhapjen e
dashurisë njerëzore, dritës dhe të së vërtetës, foli para të
pranishmëve profesori i FSHI-së, Doc. Dr. Abas ef. Jahja.  

Në qytetin e Manastirit
përkujtohet nata e Israsë

dhe Miraxhit

(Urimi i Reisul Ulemasë me rastin e Israsë dhe Miraxhit)
Besimtarë të dashur, vëllezër e motra myslimanë
Sonte është Natë e Madhe! E Madhe sepse kështu e përcaktoi vetë Allahu Mëshi-

rëplot, duke shkaktuar një nga mrekullitë më të lavdishme në Fenë Islame.
Në natën e sontme ndodhi Israja dhe Miraxhi, respektivisht, udhëtimi i Pejgam-

berit tonë, Muhamedit a.s. drejt Xhamisë së Shenjutë në Jeruzalem, ku si imam ua fali
sabahun Pejgamberëve dhe, pas kësaj u ngjit përtej shtatë qiejve, nën Pemën e Xhe-
netit ku qëndroi shumë pranë Allahut Fuqiplotë.

Nga ky udhëtim vertikal, me trup e me shpirtë, Pejgamberi na e solli formën e
përjetshme të namazit, një nga shtyllat kryesore të imanit tonë.

Vëllezër e motra, ju ftoj që këtë natë ta kalojmë në sa më shumë namaz e lutje. 
Na qoftë për hajër kjo Natë e Madhe! Paçi bekimin e Allahut të Gjithëmëshir-

shëm.
H. Sulejman Rexhepi, Reisul Ulema i BFI në RM

Natë që duhet ta kalojmë me
sa më shumë namaz e lutje
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Me rastin e shënimit të Ditëlindjes së
Pejgamberit a.s.,  Medreseja Isa Beu -pa-
ralelja e vajzave në Tetovë , ka organi-
zuar ekspozitës “ Artet e Bukura”, të
përgaditur nga nxënëset e kësaj paralele.

Në hapjen e kësaj ekspozite prezantoi
edhe Kryetari i BFI-së Reisul Ulema
H.Sulejman ef. Rexhepi, Drejtori gjene-
ral i Medresesë Isa Beu Ibrahim ef. Idrizi,
Muftiu i Tetovës, Prof. dr. Qani Nesimi,
myftinjtë e tjerë të vendit, përfaqsues nga
medreseseja Haxhi sheh Xhamija , për-
faqsues nga diaspora, hoxhallarë, më-
simdhnësit e Medresesë, prindër,
nxënëset dhe shumë mysafir dhe dasha-
mirë të kësaj vatre edukative arsimore.

Manifestimin e hapi kordinatori i pa-
raleles së femrave në Tetovë, Beqir ef.
Memeti, ndërsa me fjalimet e tyre për-

shëndetëse u paraqiten Myftiu i Tetoves ,
Prof. dr. Qani ef. Nesimi si dhe drejtori i
përgjithshëm i Medresesë Isa Beu Ibra-
him ef. Idrizi. Në fjalën e vet të rastit,
Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi,
veç të tjerash, ka shprehur lumturinë e vet
për politkat e drejta dhe frutdhënëse të
BFI-së në arsimimin e femrës mysli-
mane, të cilën e vlerësoi shtyllë të kombit
e të njerëzimit. “Është një vlerë e veçantë
shpirtërore kur femrat tona jepen pas kul-
tivimit të së bukurës. Myslimanët duhet
ta shijojnë të bukurën, duhet të përkujde-
sen për të bukurën dhe të shembëllejnë
vetëm në bukuri. Sepse, siç ka thënë Pej-
gamberi ynë, Muhamedi a.s.: “Vetë Al-
lahu është i bukur dhe Ai e do të
bukurën”! Prandaj, motra e vëlezër, duhet
të bëjmë vetëm vepra të mira, të bukura,

me shije, dhe të pranueshme prej mbarë
boës, mbi të gjitha prej vetë Allahut
xh.sh. Nuk po flasim këtu vetëm për anën
formale të së bukurës, por edhe për esen-
cën, për shpirtin tonë që na e mbulon
petku i bukur. Krijuesi ynë Mëshiëplotë,
në ajetin 26 tëë sures El Arf, thotë: “Ne
krjuam petk zbukurues, por, petku i de-
votshmërisë është më i miri”! Dhe ky
petk i devotshmërisë arrihet vetëm për-
mes besimit të paluhatshëm, pëmes arsi-
mimt dhe përkushtimit ndaj të bukurës,
ndaj gjërave të mira të cilat e lumturojnë
mbarë njerëzimin”, ka nënvizuar efendi
Rexhepi në fjalën e vet të rastit.

Ky aktivitet u përcoll edhe nga mani-
festimi qendror “Muhamedi a.s. simbol i
moralit” ku kori i kesaj medreseja u pa-
raqit me recitime dhe ilahi.

Me rastin e Ditës së lindjes së Pejgam-
beit tonë, Muhamedit s.a.v.s.,  Myftinia e
Tetovës ka realizuar akademi solemne me
një program të begatshëm ku çdo pikë e
shfaqur para të pranishmëve në fokus ki-
shte nderimin e figurës më të ndritur të nje-
rëzimit.

Të pranishëm në akademinë solemne
ishin, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
Reisul Ulema Haxhi Sulejman ef. Rexhepi,
Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi,
Kryetarja e Komunës së Tetovës znj. Teuta
Arifi, Prorektori për arsim i UT-së Prof. Dr.
Reshat Qahili, filantropi i madh i trojeve
shqiptare me përmasa globale z. Lazim
Destani, myftinjtë e myftinive të BFI-së në
RM, ish-myftinjtë e Tetovës, përfaqësues i
Kishës Ortodokse Maqedonase, Dekani i
Fakultetit Filozofik të UT-së, prodekanët e
UT-së, Drejtori i Medresesë Isa Beu, drej-
torët e shkollave të mesme në Tetovë dhe
koordinatorët e Medresesë Isa Beu, anëta-
rët e Rijasetit, anëtarët e operatia e Myfti-
nive, përfaqësues nga kori diplomatik dhe
të shoqatave, firmave e fondacioneve të
ndryshme, profesorë e hoxhallarë, afaristë,
studentë e nxënës si dhe përfaqësues të me-
diave.

Programi i këtij manifestimi filloi me
leximin e  një pjese nga Kur’ani Famëlart
të kënduar nga Referenti për arsim fetar
pranë Myftinisë së Tetovës  Hfz. Abdura-
him ef. Murati, ndërsa Profesor Naser Ru-
shani mbajti një ligjëratë shumë
mbresëlënëse dhe kuptimplote ku mes tje-

rash tha: “Muslimanët gjenden në botë, por
ende nuk janë  “qytetarë të botës” dhe se
Zoti muslimanët nuk i bëri vetëm avan-
gardë shpirtërore, porse i ka bërë ato edhe
qytetarë të botës . Sepse Fjala gjithëpër-
fshirëse e Zotit nuk i përshtatet askujt si atij
që Perëndia e quan qytetari më i mirë i
botës, mrekullia më e bukur. Muslimanët
janë në botë, por bota ende nuk i pranon
ata, përkundrazi, bota i dënon, poshtëron,
fyen dhe përndjek. Ata nuk ndikojnë në
Botën ose nuk flasin me botën. Ata nuk
janë “subjekt”, “personalitet”, ndërgjegjja
e botës. Ata nuk kishin aftësinë për të arri-
tur praninë në botë me vlerat dhe identite-
tet e tyre, bota vodhi “botën” e tyre,
mbingarkoi gjeografinë e tyre dhe ngriti
mure që muslimanët mos t’i qasen asaj nga
askund”.

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, në emër të
Myftinisë  përshëndeti të pranishmit. Pas
fjalës përshëndetëse të Myftiut u ftua në
skenë Kryetarja e Komunës së tone znj.
Teuta Arifi të cilës, në shenjë respekti për
kontributin dhe mbështetjen  e dhënë Myf-

tinisë së Tetovës, iu dorëzua mirënjohje
nga ana e Myftiut.

Po ashtu, një dhuratë në shenjë mirën-
johje Myftiu ia ndau edhe personlitetit i cili
është dekoruar me shumë çmime, shumë
mirënjohje kanë shkuar në adresë  të tij për
punën dhe meritat që ka vepruar, filantropi
i trojeve Shqiptare z. Haxhi Lazim Desta-
nin.

Fjalën e rastit e mbajti Kryetari i BFI-
së, Reisul Ulema Haxhi Sulejman ef. Re-
xhepi, i cili, veç tjherash nënvizoia: “Islami
është feja e paqes, dashurisë, humanitetit,
solidaritetit dhe progresit, ndërsa sonte
jemi këtu për të dërguar salavate Muha-
medit a.s, dhe për t’i thënë se nuk do të de-
vijojmë nga ajo që ai na ka mësuar nga
ajetet Kur’anore dhe hadithet e tij.

Pas fjalës së Kryetarit të BFI, së u ftua
në skenë Rektori i Universitetit të Tetovës
Prof. dr. Vullnet Ameti i cili në asnjë mo-
ment nuk ka munguar në mbështetjen e
BFI-së dhe të Myftinisë së Tetovës qoftë
me fjalët, me qëndrimet dhe mbështetjen e
tij personale dhe institucionale, për të pra-
nuar në shenjë respekti mirënjohje nga
Myftinia e Tetovës të cilën ia dhuroi Krye-
tari i Bashkësisë Islame. Por, për shkak ag-
jendës së ngjeshur Rektori nuk ishte
prezent në këtë program, prandaj u ftua
Prorektori për arsim Prof. Dr. Reshat Qaili
që ta pranojë mirënjohjen në emër të Rek-
torit. 

Këto ngjarje përkrahen dhe udhëhiqen
nga Bashkësia Fetare Islame e Republikës
së Maqedonisë, si Institucion i cili kujdeset
për mbarëvajtjen e jetës fetare Islame në
këtë nënqiell dhe Kryetari i saj i nderuar,
Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi.
Për këtë, në shenjë respekti Myftiu Reis
Ulemasë i dhuroi një punim artistik i pu-
nuar në grafikë.

Programi përfundoi me muzikë instru-
mentale në Naj nga z. Hadis Sadiki.

Për nder të këtij manifestimi Myftinia e
Tetovës, për të pranishmit në këtë event
fetar e kulturor shtroi një darkë modeste në
Restorantin Arra.

Ekspozitë  nga medresantet e Tetovës me
rastin e Ditëlindjes së Muhamedit a.s.

Akademi solemne për
ditëlindjen e Muhamedit a.s.



Drejtori i Sektorit për Diasporë Dr.
Selver ef. Xhemaili, i shoqëruar nga
imami i xhamisë së rinisë në Tetovë haf.
Ibrahim ef. Alija, në fillim të muajit kanë
vizituar xhematet shqiptare në Itali, gjeg-
jësisht, xhaminë Drita në qytetin Laquila
dhe xhaminë shqiptare në qytetin Teramo. 

Gjatë kësaj vizite delegacioni ynë
zhvilloi disa aktivitete me bashkatdhetarët
tanë në këto troje. Më 7 prill, pas namazit
të ikindisë në xhaminë Drita në Laquila u
zhvillua tribuna nën titullin “Xhamia dhe
adhurimi kultivues të mirësjelljes në sho-
qëri”  Tribuna filloi ashtu siç është rendi i
edukatës fetare, pra, me leximin e disa
ajeteve kur’anore dhe pastaj imami i për-
kohshëm i xhamisë “Drita”, studenti Fa-
kultetit të Shkencave Islame në Shkup,
Rexhep ef. BEKTESHI  urojë mirësear-
dhje mysafirëve dhe gjithë xhematit të
pranishëm, duke i falënderuar për nderin
dhe kohën që kanë ndarë për këtë tribunë. 

Dr. Selver ef, Xhemaili në ligjëratën e
vet, duke folur mbi rolin e xhamisë në
zhvillimin e shoqërisë islame,  theksin e
vuri sidomos në këto pika:

1. Xhamia dhe adhurimi që bëhet
nëpër faltore dëshmon dhe vërteton be-
snikërinë e besimtarëve ndaj Allahut ma-
dhëriplotë. 

2. Xhamia është vatër që nëpërmjet
adhurimeve që zhvillohen  në të besimta-
rët pastrohen materialisht dhe shpirtërisht. 

3. Mësimi dhe edukata që burojnë nga
xhamia i mundësojnë besimtarit të ndër-
tojë dy lidhje të fuqishme atë vertikale
njeri-Zot dhe atë horizontale njeri/individ-

shoqëri. Ibadeti është një thesar për li-
dhjen tonë me Allahun xh.sh. ndërsa mi-
rësjellja është një thesar për lidhjet tona
me njerëzit. Xhamia dhe mirësjellja jonë
është si kartë identiteti përballë të tjerëve. 

4. Mësimi që buron nga xhamia po
edhe vetë natyra e adhurimit na ftojnë në
vëllazëri, unitet dhe respekt të ndërsjellë. 

5. Xhamia dhe adhurimi dëshmojnë
largpamësinë e besimtarëve ndonëse ata
organizojnë jetën në këtë botë por e pla-
nifikojnë edhe jetën në botën e ardhshme
ahiret. Mësimet islame që ndërtojmë per-
sonalitetin e besimtarit janë një oqean i
pafund dhe këto mësime nuk mundë të
përcillen te brezat e ardhshëm pa kuadro
profesionale. Medreseja Isa Beu dhe Fa-
kulteti i Shkencave Islame janë përgatitës
të profesionistëve që udhëheqin xhamitë
në vend dhe diasporë. Prandaj, themi që
xhamia nuk mund të paramendohet pa
medresenë dhe Fakultetin e Studimeve
Islame, por edhe medreseja dhe Fakulteti
gjithnjë ka nevojë për xhaminë, gjegjë-
sisht për xhematin.

Ndërsa ligjëruesi i dytë në këtë tribunë
haf. Ibrahim ef. Alija në mes tjerash thek-
soi: “ Nga besimtari nuk kërkohet të mos
gabojë, sepse është e pa mundur të mos
gabojë, vetëm engjëjt janë të pagabue-
shëm. Mirëpo nga njeriu kërkohet që pas
gabimit të kërkon falje nga i Lartëmadhë-
rishmi dhe me këtë veprim njeriu dë-
shmon se e  njeh madhërinë e Allahut.
Xhamia është ajo e cila i tubon besimtarë
dhe me qëndrimin e tyre në xhami ata
marrin mësimet fetare, edukohen, vetëdi-

jesohen dhe veprojnë në përputhshmëri
me mësimet hyjnore. Për këtë arsye edhe
Allahu xh.sh. ju lavdrohet Melaikeve, kur
është fjala për besimtarët e denjë, ndonëse
ata janë njerëz dhe si të tillë e kanë mun-
dësin të bëjnë punë të këqija mirëpo ata e
ndalojnë veten nga të këqijat meqë ushqe-
hen me ushqimet shpirtërore që afron më-
simi i xhamisë. Besimtari nëpërmjetë
adhurimeve që i kryen pastron veten (ab-
desti, xhumaja, ramazani, haxhi ) dhe kjo
është një mundësi madhështore nga Al-
lahu xh.sh. që kur të dalim para Tij në
ditën e gjykimit të dalim të pastruar dhe
të falur nga mëkatet. E fundit edhe nëse
dikush të dëmton lutu për atë të udhëzohet
dhe ta fal Allahu xh.sh. sepse falë të keqes
që ai ta bën ty ti do të shpërblehesh për
durimin që bën”, ka theksuar efendi Alija. 

Delegacioni nga BFI gjithashtu ka vi-
zituar edhe xhaminë shqiptare në qytetin
e Teramos dhe para xhematit të kësaj qen-
dre u prezantuan me nga një ligjëratë mo-
deste. Haf. Ibrahim ef. Alija foli rreth
mesazheve që burojnë nga mrekullia e
Israsë dhe Miraxhit ndërsa Ef. Xhemaili
u përqendrua mbi mënyrën e funksioni-
mit të sistemit edukativo-arsimor gjegjë-
sisht Medresesë Isa Beu dhe Fakultetit të
Shkencave Islame në Shkup si dhe në më-
nyrën e funksionimit të Bashkësisë Islame
në RM.  I gjithë ky aktivitet u organizua
nga këshilli i xhamisë “Drita” në Laquila,
gjegjësisht, nga kryetari i saj, i nderuari
Mirsadin Aliji si dhe nga këshilli i xha-
misë shqiptare në Teramo në krye me
kryetarin e saj të nderuarin Bedri Kadrija. 
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Në prezencën e një numri të madh
shqiptarësh e besimtarësh myslimanë,
pjesë të diasporës sonë, në Gifhorn të
Gjermanisë u lëshua në përdorim xhamia
e re, e ngritur si e tillë që nga guri the-
meltar. Në këtë ceremoni morën pjesë
edhe përfaqësues nga BFI në RM, Selver
Xhemaili, përgjegjës i sektorit për dia-
sporë si dhe Myftiu i Gostivarit, Shaqir
ef. Fetahu. Gjithashtu morën pjesë Krye-
tari i Unionit të Qendrave Islame në Gjer-
mani, Mensur Halili, hoxhallarë shqiptarë
nga qytete të ndryshme të Gjermanisë.
Në këtë aktivitet fetar nuk do të mun-
gonte edhe  Zv.Kryetari i Komunës, zotri
Reuter, i cili, në fjalën e vet përshënde-
tëse, veç tjerash do ta nxjerr në pah edhe
gëzimin e tij për këtë objekt të xhamisë,
për të cilën do të thotë: “Kjo xhami na e
ka zbukuruar qytetin, islami është pjesë
e qytetit tone!” Gjithashtu, në këtë cere-
moni mori pjesë edhe prifti i Kishës Ka-
tolike, z.Wrassmann. 

Programin e moderoi Imer ef. Alili
dhe Arben Emini, nxënës i Medresesë Isa
Beu në Shkup. Në fillim mysafirëve ju
dëshiroi mirëseardhje kryetari i xhami,

Shkëlqim Abazi si dhe imami i kësaj xha-
mie Xhezair ef. Durmishi

Ndërkaq, në emër të Reisul Ulemasë
H. Sulejman ef. Rexhepi, të pranishmit i
përshëndeti Selver  Xhemaili duke shtuar
se xhamia është vatër në të cilën besim-
tarët ndërtojnë vlerat fetare të mirëfillta.
“Historikisht, në xhami mësohet dhe aty
edukohen besimtarët të adhurojnë vetëm
Allahun xh.sh. Në xhami besimtarët ve-
tëdijësohen të respektojnë të gjitha krije-

sat për hirë të Krijuesit. Pa dyshim, në të
gjitha qendrat tona në diasporë, sikundër
në çdo cep të botës, vlerat islame shpje-
gohen ashtu siç janë, pa u modifikuar. Në
asnjë mënyrë në qendrat tona nuk ka
vend për grupe të devijuara ekstreme apo
radikale. Në xhamitë tona, si gjithandej
ashtu edhe në diasporë, kultivohet paqja,
respekti i ndërsjellë, mirëkuptimi, tole-
rance”, ka theksuar efendi Xhemaili. 

Ndërkaq, Myftiu i Gostivarit, Shaqir
ef. Fetahu, përcolli urime  në emën të të
gjith organeve të BFI-sëi. Tutje duke
folur me respekt ndaj institucioneve gjer-
mane, veç të tjerash e citoi poetin botë-
ror, Gëten, i cili ka folur për islamin duke
thënë se islami është paqe. Efendi fetahu
respekt të veçantë shprehu edhe ndaj të
gjithë besimtarëve që kanë kontribuar për
këtë xhami, në të cilën do të kultivohet
vlerat fetare dhe kombëtare, do të  kulti-
vohet gjuha shqipe. Pas fjalimit të vet,
Myftiu i Gostivarit, efendi Fetahu, e bëri
duanë dhe më pas vijoi ceremonia e prer-
jes së shiritit, respektivisht, e inaugurimit
të xhamisë shqiptare në Gifhorn të Gjer-
manisë.

Delegacioni  i BFI-së vizitoi
xhamitë shqiptare në Itali

Efendi Xhemaili: Në xhamitë tona kultivohet
paqja, respekti, mirëkuptimi, tolerance
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Sa herë që ndodh një vrasje në mesin tonë
dhe një jetë njeriu ndërpritet dhunshëm,
përjetoj një dhembje të veçantë,  sepse

kujtoj që  nga druri i ekzistencës sonë po këpu-
tet një gjeth i cili nuk e kishte kohën për të rënë.
Mendoj kështu, sepse jeta dhe vlera e saj janë
të mbrojtura me të gjitha rregullat e Islamit.
Mendoj kështu,  sepse kam bindjen që të drejtën
për ta marrë jetën e ka ekskluzivisht Krijuesi i
jetës, andaj Islami e ndalon në mënyrë decide
të merret pa të drejtë jeta e dikujt.

Ajeti 32 i sures El Maide,  të cilin e kam
vënë për moto të këtij shkrimi,  e sqaron në më-
nyrë më të mirë qëndrimin e besimit tonë ndaj
dhunës dhe ndaj vrasjes në përgjithësi.Por, unë
po i përkujtoj njerëzit tanë  edhe për një ajet nga
po e njëjta sure,  që ka të bëjë me vrasjen e parë
që ka ndodhur në mes të njerëzve. Të gjithë e
dimë se si e kishte vrarë Kabili vëllain e vet Ha-
bilin, por sikur po i harrojmë fjalët që Habili ia
tha vëllait të vet vrasës:  “Dhe, nëse ti e zgjat
tek unë dorën për të më mbytur, unë nuk e zgjas
te ti dorën time për të të mbytur ty; unë i frikë-
sohem Allahut, Zotit të botëve.”  (El Maide: 28)

Nuk ka dyshim se fjalët e Habilit të vrarë,
në fakt, kanë  të bëjnë me të gjithë njerëzit,
sepse të gjithë njerëzit janë bijtë e Ademit dhe
ata mund të konsiderohen vëllezër. E, porositë
dhe urdhrat e Kuranit janë porosi dhe urdhra të
Allahut fuqiplotë, pra janë të përhershme,
vlejnë për të gjitha kohët dhe për të gjithë nje-
rëzit; vlejnë edhe për ne që po jetojmë sot e këtu

dhe do të vlejnë edhe për ata që do të vijnë më
pas.

Për fat të keq, në mesin tonë vrasjet sikur po
shtohen dhe shumë shpesh jemi dëshmitarë të
tragjedive të cilat vetë po i shkaktojmë. Me këtë
rast po më kujtohet aksioni i madh i faljes së
gjaqeve që u zhvillua në Kosovë aty kah fundi
i regjimit komunist, aksion ky për të cilin men-
duam se reflektoi fuqishëm në të gjitha trojet
tona. Atëbotë dëgjuam rrëfime e dhembje të

tmerrshme nga njerëzit që falnin gjaqet
dhe apelonin që të gjithë ne t’i thërri-
snim mendjes e t’i ndërpresim vrasjet.
Sot, tridhjetë vjet më vonë, me trishtim
mund të konstatojmë se në këtë inter-
val kohor në Shqipëri ka pasur mbi
5.000 vrasje, që do të thotë se dhun-
shëm  është zhdukur nga faqja e dheut
popullata e tërë e një fshati të madh ose
e një qyteze të vogël. Në Kosovë, vra-
sjet janë shumëfishuar dhe po shënojnë
rritje. Në Maqedoni janë vrarë mes vete
shumë më tepër shqiptarë se sa kanë
vdekur gjatë luftës në vitin 2001.

Në këtë vazhdë, s’ka dyshim se
edhe e vrasja e fundit që ndodhi mes
neve, në Reçicë të Vogël, e cila e tron-
diti opinionin, paraqet një alarm shtesë
për vetëdijen tonë. U vra një njeri, një
vëlla i ynë - fëmijët mbetën pa baba,
iku i biri, bashkëshorti, vëllai i dikujt
dhe krijoi plagë në zemrat e tyre. Një
hije e rëndë ra edhe mbi dorasin, i cili
do duhet të ballafaqohet me ligjin; edhe

familja e tij do të vuajë. Siç ndodh rën-
dom ndër ne, akoma pa u tharë gjaku i
të vrarit, vërshuan spekulimet nga më
të ndryshmet, të cilat vetëm e rënduan
atmosferën dhe ambientin e trishtë të
krijuarnga tragjedi të këtilla, bile tërë
ngjarjes iu dha edhe konotacion politik.
Sidoqoftë, mbetet fakti se opinioni nuk
i di as rrethanat e as arsyet e sakta të
asaj që ndodhi në Reçicë, por mbetet
edhe fakti se asnjë rivalitet, asnjë kon-
kurrencë dhe asnjë përcaktim politik
nuk ia vlen as përafërsisht sa një jetë
njeriu. Të gjitha ato treten; mbetet
vetëm dhembja për një jetë të ndërprerë
përpara kohe.  

Dhe, çfarë duhet të bëjmë ne të gji-
thë? Si duhet të veprojmë për të paran-
daluar ngjarjet e këtilla, të cilat po na
godasin aq rëndë?

Ka ardhur koha që ne njerëzit, zë-
vendësuesit e Zotit mbi Tokë, të bëjmë
diçka në drejtim të sundimit të Paqes që
ka urdhëruar Krijuesi.

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË

Paqja e Zotit
“Kush e mbyt një njeri pa të drejtë, pa pasë mbyt ai ndonjë
tjetër dhe pa pasë bë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë
është si t’i kishte mbytur gjithë njerëzit.E, kush bëhet shkaktar
që ai të jetë gjallë, është sikur i ka shpëtuar të gjithë
njerëzit…”(El Maide:32)  

Nuk ka dyshim se
fjalët e Habilit të
vrarë, në fakt, kanë  të
bëjnë me të gjithë
njerëzit, sepse të
gjithë njerëzit janë
bijtë e Ademit dhe ata
mund të konsiderohen
vëllezër. E, porositë
dhe urdhrat e Kuranit
janë porosi dhe urdhra
të Allahut fuqiplotë,
pra janë të
përhershme, vlejnë për
të gjitha kohët dhe për
të gjithë njerëzit;
vlejnë edhe për ne që
po jetojmë sot e këtu
dhe do të vlejnë edhe
për ata që do të vijnë
më pas

U vra një njeri, një vëlla i ynë
- fëmijët mbetën pa baba,
iku i biri, bashkëshorti, vëllai
i dikujt dhe krijoi plagë në
zemrat e tyre. Një hije e
rëndë ra edhe mbi dorasin, i
cili do duhet të ballafaqohet
me ligjin; edhe familja e tij
do të vuajë



Shkruan: Mr. Nashit Ferati

Para kohës së Muhamedit (a. s.), si i
dërguar i Zotit (pejgamber, profet),
situata dominuese ishte sistemi

klasor në sajë të ndikimit fisnor dhe ka-
pitalit, në bazë të parimit zotërinj dhe
robër, kështu që pasanikët dhe prijësit
ishin klasa sunduese që pasoheshin, me
njerëz të nënshtruar ndaj tyre, ndërsa të
varfrit dhe të ngjyrosurit ishin robër skaj-
shmërisht të nënshtruar. Ndryshe thënë,
skllevërit nuk dallonin aspak: ata ishin
pasuria të cilën e posedonte njeriu për
tregti, për dhuratë etj. Klasa aristokrate u
impononte zakone dhe situata të cilat

ishin shumë afër legjislacionit, duke
ngarkuar njerëzit dhe duke i nënshtruar
ndaj pushtetit të tyre, kështu që i konkur-
ronin Zotit të Vërtetë, të vetmin që duhet
adhuruar me të drejtë, gjithnjë nën pu-
shtetin e Tij dhe Hyjninë e Tij.  Paraqitja
e vulës së fundit të profetëve zhvendosi
vëmendjen e njerëzimit, duke krijuar një
kod të ri moral dhe një shpresë të mirë-
filltë për jetën e njerëzimit. Ai gjatë jetës
së tij  u përpoq  dhe  mbolli vazhdimisht
vlerat njerëzore, si: butësinë, dashurinë,
respektin, tolerancën, respektin ndaj prin-
dërve, dashurinë dhe mirësjelljen ndaj je-
timit, dhembshurinë ndaj shtresës së
varfër dhe meskinëve etj.

SUNNETI DHE PAQJA: PAQJA NË
PRAKTIKËN E MUHAMEDIT (A. S.)

Krahas kësaj, dërgimi i tij është më-
shirë  për të gjithë njerëzimin. Çdo shfle-
tim i sirës (-jetëshkrimit) së Pejgamberit
(a. s.) na rrëfen se ai ishte njeri i përsosur
nga morali, sjelljet me të tjerë dhe këto
virtyte ishin  prej shenjave të profecisë së
tij. Edhe Allahu e ka lavdëruar në Kuran:
“Vërtet ti je në piedestalin më të lartë të
moralit.”  (El-Kalem, 9) Mëshira ishte
nga atributet më të çmuara të  personali-
tetit të tij, pra  kjo vlerë përfshinte  të  rri-
turit e të vegjlit, besimtarët e
jobesimtarët, të lirët dhe robërit, sepse

vuri  rregullat me të cilat garantoi  dhe i
nxiti  shokët e tij për t’i liruar skllevërit,
që edhe ata të jetojnë të lirë si gjithë të
tjerët. Bile, lirimi i skllevërve  ishte për-
plasja më e madhe që u bë ndërmjet kam-
pit të Muhamedit (a. s.) dhe kampit të
kurejshitëve, të cilët s’donin ta përqafo-
nin këtë vlerë të mëshirës. 

Thirrja e tij  shembi çdo mur a pen-
gesë shoqërore mes skllevërve dhe zotë-
rinjve, barazoi shoqërinë, hoqi kastat dhe
mbolli vlerën se Allahu nuk e shikon
ngjyrën, as prejardhjen, veçse shikon tak-
vallëkun (devotshmërinë) në zemrën e
secilit njeri.

Horizontet e rahmetit të tij e mbushën
sirën  dhe jetën e tij,  po dhe thirrjen e tij.
Ai mëshiroi të vogël e të madh, të afërm
e të largët, gra e të pafuqishëm, jetim e
fukara, shërbëtorë  e rob; jo veç njerëzit,
po edhe kafshët e sendet. Pra, mesazhi i
tij ishte vërtet  mirësi dhe bardhësi për të
gjithë njerëzit. Ardhja e Muhamedit (a.
s.) është për çdo njeri favori më i madh
dhe mirësia më e gjerë e Zotit. Kjo është
kështu dhe na e thotë vetë Allahu (xh. sh.)
në Kuranin fisnik: ”Allahu ua ka bërë një
favor të madh besimtarëve duke e dërguar
nga i mesi i tyre një pejgamber, që t’u le-
xojë argumentet e Tij, që t’i pastrojë (nga
të këqijat, nga mëkatet) dhe t’ua mësojë
librin dhe urtësitë.”

Shikoni se ç‘ndryshim u solli Kurani
arabëve dhe gjithë popujve të botës në atë
kohë. Ja pse Gëte (Goethe), më i
madhi i poetëve gjermanë, kur flet për
Kuranin e shenjtë thotë: “Ky libër do të
vazhdojë të ushtrojë influencë të madhe
mbi të gjitha epokat.” Kjo gjithashtu
është arsyeja pse Xhorxh Bernar Shou

(George Bernard Shaw) ka thënë:  “Nëse
ndonjë fe mund të drejtojë Anglinë dhe
Evropën, të themi në 100 vjet, kjo fe është
Islami.” 

Po, pati ardhur ai në mes njerëzve për
t’u lexuar atyre ajetet (versetet) e Allahut,
për t’u shpalosur atyre pjesë – pjesë mre-
kullitë e Tij dhe për t’i mësuar njeriut vle-
rën e vet. Muhamedi (a. s.) filloi ta zbatojë
urdhrin e Zotit (xh. sh.), të thërrasë në
adhurim në një Zot fuqiplotë dhe t’i asgjë-
sojë idhujt. Por, ftesa ka qenë e fshehtë,
nga frika që mos t’i befasojë kurejshitët,
të cilët ishin këmbëngulës në shirkun dhe
idhujtarinë e tyre, andaj Muhamedi (a.
s.) nuk e publikoi ftesën në tubimet e
mëdha të kurejshitëve dhe nuk i ftoi në
besim përveç të afërmit e ngushtë, ose ata
që i njihte më herët. Të parët që e përqa-
fuan fenë islame ishin: Hadixhja, Aliu,
Zejd ibn Harithi, Ebu Bekri, Uthmani etj.

Qëndresa e këtyre myslimanëve të
parë ndikoi së tepërmi në përhapjen e Isla-
mit. Është fakt që gjatë gjashtë viteve të
para të profecisë së tij burra të fuqishëm si
Hamzai dhe Omeri e përqafuan Islamin
dhe e panë veten mes shokëve të Profetit.
Sa më shumë rritej numri i atyre që beso-
nin në Islam, aq më shumë shtoheshin
pengesat e paganëve, të cilët mundohe-
shin të parandalonin përhapjen e kësaj
feje të re.

Në gjashtë muajt e parë numri i my-
slimanëve arriti në dyzet e pesë veta; nga
këta 28 ishin burra dhe 17 gra, gjë që tre-
gonte rëndësinë e rolit të gruas. Etapa e
parë e thirrjes së Muhamedit (a. s.) fillon
me shpalljen e Kuranit,  që fillon në Mekë
dhe aty zgjat 13 vjet. Nga kjo kohë dolën

myslimanë të dalluar në të gjitha fushat e
jetës. Kurejshitët, duke parë që keqtrajti-
met dhe dhuna nuk dhanë rezultat, filluan
të ndjekin politikën e kompromiseve dhe
të joshjeve me pasuri dhe poste. Këto për-
pjekje të tyre dështuan, pasi Muhamedi
(a. s.) i refuzoi të gjitha kompromiset dhe
joshjet. 

“O ju njerëz, përhapni paqen“

Nga viti i 6-të deri në vitin 9 fisi Ku-
rejsh vendosi sanksione ndaj profetit Mu-
hamedit (a. s.), bojkotoi shitblerjen me të.
Etapa e jetës së Muhamedit (a. s.) në
Mekë përmban një parim të rëndësishëm,
i cili thotë: Sekreti i refuzimit të mesazhit
me të cilin erdhi Muhamedi (sal-lall-llahu
alejhi ve selem) ishte: ai paraqiste rrezik
për pasuritë, postet dhe interesat e tyre
vetjake. Në vitin trembëdhjetë, është viti
në të cilin Muhamedi (a. s.) emigroi për
në Medinë ku edhe formoi Shtetin Islam
dhe ndërmori disa masa, me qëllim të for-
cimit të bashkësisë myslimane në Me-
dinë. Megjithatë, asaj bashkësie i
mungonte një lidhje e brendshme e fortë,
duhej konfirmuar të drejtat dhe obligimet
e ithtarëve të tij, duhej marrë vesh me jo-
myslimanët - edhe atë si me arabët,  ashtu
edhe me hebrenjtë; duhej organizuar jetën
publike të bashkësisë, duke i dhënë asaj
institucione ligjore, edukative, financiare,
ushtarake, fetare.

Me këtë, Pejgamberi (a. s.) dëshiroi të
rregullojë sistemin e jetës në shoqëri, e i
cili do të jetë bosht i bashkimit të bano-
rëve të Medinës, kushtetuta e parë e qyte-
tërimit të Medinës, kjo kushtetutë është
bërë ndërmjet ensarëve (banorëve mysli-
manë të Medinës) dhe muhaxhirëve (atyre
që emigruan në Medinë), e më pastaj
nenet e kësaj kushtetute u zgjeruan edhe
ndër fiset çifute dhe te disa të tjerë që ba-
nonin në Medine, sipas së cilës u janë si-
guruar pasuria, nderi, feja dhe u janë
përcaktuar të drejtat dhe obligimet.

Tani le t’i përmendim fjalët e Profetit
Muhamedit (a. s.) dhe të shohim se cilës
fushë i përkiste fjalimi i tij - “O ju njerëz,
përhapni paqen“ i ndalni luftërat me njëri
– tjetrin.

Me ndërmarrjen e hapave që përmen-
dëm më sipër, shoqëria filloi të marrë
veten dhe filluan shenjat e solidaritetit
mes shoqërisë, të qenit pozitiv në shoqëri
dhe dashurisë për njëri- tjetrin. Ai e ndër-
roi mënyrën e të menduarit të tyre, shpre-
hitë dhe moralin e tyre, i arsimoi barbarët
në njerëz të civilizuar, i arsimoi mizorët
në njerëz të drejtë dhe të përulur në Zotin,
Natyra e tyre jo e nënshtruar dhe krenare
u kthye në nënshtrim dhe  përulje ndaj lig-
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Paqja dhe Islami në Ballkanin
Perëndimor (4)

MERIDIANE

Doktrina islame ka bërë 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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jit dhe rendit.
Nëse konflikti mes të drejtës dhe të

shtrembëtës në Mekë përfundoi me dal-
jen e të drejtës nga Meka, beteja akoma
nuk kishte përfunduar: pas këtyre që ndo-
dhin në Medinë, do të fillojë një etapë e re
për myslimanët - ajo e konfrontimit fizik
me kurejshët. Pejgamberi (a. s.) është de-
tyruar t’i mbrojë besimtarët në fenë e Al-
lahut (xh. sh.). nga idhujtarët shumë më
të mëdhenj në numër, për këtë qëllim të
lartë vetë Muhamedi (a. s.) ka marrë pjesë
në 27 luftëra. Nën urdhrin e Allahut ai
kërkonte marrëveshje paqësore.  Vetëm në
rastet kur nuk arriheshin marrëveshjet, fil-
lohej lufta, gjithmonë me porosi: të mos
vritet robi i luftës dhe askush që nuk gjen-
det në fushëbetejë. Zbriti verseti kuranor,
ku Muhamedit (a. s.) iu dha leja për t’u
mbrojtur: “U lejohet (lufta) atyre që janë
sulmuar, ngase u është bërë padrejtësi dhe
Allahu, me të vërtetë, është i Fuqishëm që
t’i ndihmojë.”

Ky kuptim i lartë human e bëri të le-
juar luftën mbrojtëse, duke e kushtëzuar
në sa më pak viktima. Qëllimi i luftës në
Islam nuk është vrasja e fëmijëve, e grave
dhe e pleqve, mbytja e bagative, djegia e
bereqeteve, etj. Xhihadi domethënë për-
pjekje në rrugë të Allahut brenda mundë-
sive pa kohë dhe vend të caktuar, Xhihadi
nuk ka asgjë të përbashkët me veprimet
kriminele terroriste, me minimin e ven-
deve publike e me mbytjet e njerëzve të
pafajshëm. Këtu shihet qartë, qëllimi i
lartë i Islamit në vlerësimin e njeriut, për
humanizmin e lartë dhe prioritetin eduka-
tiv që Islami i ka dhënë shoqërisë njerë-
zore. Njohja e jetës së Muhamedit (a. s.)
dhe veprimeve të tij që i bëri gjatë 63 vi-
teve, e veçanërisht gjatë 23 viteve të Pej-
gamberisë, janë të domosdoshme për
arritjen e njësimit të myslimanëve dhe ga-
rantimin e paqes botërore. Një segment i
rëndësishëm i jetës së Muhammedit (a. s.)
dëshmon se ka qenë vazhdimisht në favor
të paqes dhe respektit ndërnjerëzor dhe
kjo e ka përshkruar tërë jetën e tij dhe ve-
primet e veçanta që i ka bërë gjatë gjithë
jetës së tij. Një ndër këto veprime është
edhe marrëveshja -Traktati i Hudejbijes.

Në këtë traktat përfaqësues i Mekës
ishte Suhejl B. Amri. Prandaj, kjo marrë-
veshje në çdo përkthim në gjuhën shqipe
dhe studim duhet të quhet Traktati i Paqes
i Hudejbijes. Përfundimisht në lidhje me
këtë mund të themi se marrëveshja e Hu-
dejbijes është “Traktat ndërkombëtar”,  i
lidhur mes dy shteteve – njëri, i përfaqë-
suar nga kryetari, e që ishte Medina në
krye me Muhamedin (a. s.) dhe tjetri që
ishte Meka, përfaqësuar nga i autorizuari

i banorëve të Mekës Suhejl b. Amri, me
qëllim të arritjes së paqes mes këtyre dy
vendeve në afat prej 10 vjetësh. Pas një
diskutimi të gjatë mes Muhamedit
(s.a.v.s.) dhe Suhejl b. Amrit arritën deri te
marrëveshja për nënshkrimin e një trak-
tati të paqes. Pejgamberi (s.a.v.s.) e ur-
dhëroi Aliun (r. a.) të shkruajë atë që i
dikton. Pejgamberi (s.a.v.s.) tha: Bismil-
lahir-rrahmanir-rrahim; kurse Suhejli
ndërhyri e tha:  Kush është ky Er-rah-
man? Ne nuk e njohim këtë Zot, prandaj:
Shkruaje Bismika-Allahumme. Pejgam-
beri (s.a.v.s.) e pranoi këtë kusht dhe atë-
herë urdhëroi Aliun r. a. të veprojë ashtu.
Vazhdoi Pejgamberi (s.a.v.s.):  Ky është
traktat mes Muhamedit (a. s.) - të dërgua-
rit të Allahut dhe Suhejl B. Amrit..., kurse
Suhejli ndërhyri prapë dhe tha: “Ndalu,
sikur të kishim pranuar për të dërguar të
Allahut,  ne nuk do ta ndalonim hyrjen
tuaj në Qabe dhe as që do të luftonim kun-
dër teje; por, shkruaj kështu: Ky është
Traktat mes Muhamedit, të birit të Abdul-
lahut dhe...”! Pejgamberi (s.a.v.s.) tha:
Megjithatë, unë jam pejgamber, i dërguar
i Allahut, edhe pse ju nuk më besoni. Pej-
gamberi (s.a.v.s.) urdhëroi Aliun (r. a.) që
të veprojë ashtu siç kërkoi Suhejli. Sigu-
risht që ata që luftuan me Pejgamberin
(s.a.v.s.), të cilët e donin dhe e besonin si
të dërguar të Allahut, nuk dëshironin të
vepronin asgjë që do ta cenonte nderin
dhe imazhin e Muhamedit (s.a.v.s.). I kë-
tillë ishte edhe Aliu (r. a.), i cili hezitonte
dhe nuk mundi ta fshinte fjalën:  “i dër-
guar i Allahut”. Kur e pa Pejgamberi (a.
s.) vendosmërinë e tij, atëherë e fshiu
vetë.  Ky Traktat në formën e tij përfun-
dimtare do të dukej kështu:

TRAKTATI I PAQES

Në emrin Tënd, o Allah, ky Traktat i
paqes (es-sulhu) është marrëveshje mes
Muhamedit, të birit të Abdullahut dhe Su-
hejl b. Amrit (të cilët pajtohen):

Neni 1
Muhamedi të kthehet në Medinë dhe

në vit mos të hyjë në Mekë, ndërsa në
vitin e ardhshëm ta vizitojë Qabenë në
afat prej tre ditësh, duke mos pasur me
vete armë, përveç shpatave në këllëf.
Gjatë kësaj kohe kurejshitët nuk guxojnë
t’u bëjnë kurrfarë pengesash.

Neni 2
Ndërprerja e armiqësive mes tyre në

afat prej 10 vitesh. Gjatë kësaj periudhe
sa zgjat ky armëpushim, njerëzit do të
qarkullojnë lirisht dhe do të mbrojnë
njëri-tjetrin

Neni 3
Kush dëshiron t’i bashkohet Muham-

medit, këtë mund ta bëjë me kusht që ta
respektojë këtë traktat;  e, kush dëshiron
t’i bashkëngjitet kurejshitëve le të veproj
ashtu. Çdo fis i tillë konsiderohet pjesë e
atij populli. Çdo armiqësi ndaj aleatëve,
do të konsiderohet si armiqësi ndaj palës
që i takon.

Neni 4
Ata që ikin te Muhammedi nga fisi

kurejsh, pa lejen e zotërisë të tij, ata do t’i
kthejnë në Mekë. Kurse ata që vijnë nga
myslimanët te kurejshitët, përkatësisht
nëse dikush prej tyre ik te këta, të mos u
kthehen myslimanëve.

Po ashtu gjatë kohës së Pejgamberit
(a. s.) ai u dërgoi letra për thirrje në Islam
qeveritarëve të shumtë, mbretërve të shte-
teve si dhe guvernatorëve të qyteteve. Pej-
gamberi (a. s.) qysh në kohën kur Allahu
e caktoi si Pejgamber dhe i tha në Kuran
që “të kam krijuar mëshirë për gjithë
botët” e deri sa u nda nga kjo jetë, ka shër-
byer me gjithë forcën dhe mundësinë e tij
për të përhapur fenë e Allahut.     Një nga
këto shërbime që ai kreu gjatë jetës së vet
është edhe dërgimi i letrave mbretërve e
guvernatorëve kohës. Këto letra të ve-
çanta dhe të pa zëvendësueshme janë bërë
shkak që shumë prej njerëzve të hyjnë në
Islam.

Letra e dërguar te Nexhashiu, mbreti
i Etiopisë

Rëndësia e letrës që Pejgamberi (a. s.)
i ka dërguar Ashamait Nexhashiut i Ha-
beshes-Etiopisë së sotme është shumë e
madhe, sepse ky mbret pasi ka biseduar
me delegacionin që i ka dërguar Pejgam-
beri (a. s.) dhe pasi ka lexuar letrën, ka
pranuar t’i strehojë myslimanët në vendin
e tij. Pra, ka ndjekur një politikë afruese e
jo një politikë përçarëse. Pejgamberi (a.
s.) në letër thotë kështu: “Me emrin e Al-
lahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit. Letër
nga i dërguari i Allahut, Muhamedi për
Nexhashiun e Habeshes. Po të dërgoj
paqen dhe mëshirën e Allahut i cili është
Mbreti i vërtetë, ruajtësi i vërtetë, i shen-
jti i vetëm që nuk ka shok. Dëshmoj se i
biri i Merjemes, Isai është fjala dhe i dër-
guari i Allahut, të cilin Ai ia dhuroi Mer-
jemes pa e prekur asnjë mashkull. Kështu
Merjemja ka ngelur shtatzënë me Isain.
Allahu ashtu siç ka krijuar njeriun e parë
Ademin nga fryma dhe shpirti i Tij, ashtu
ka krijuar edhe Isain. Po të thërras ty për
tek Zoti i vetëm, i cili nuk ka shok. Të ftoj
të bashkohesh me ne në ndihmë e bindje
ndaj Tij. Më ndiq mua, besoji atyre që më
vijnë mua. Unë me të vërtetë jam i dër-

guar i Allahut, prandaj të ftoj ty dhe nje-
rëzit që ke përreth të më besoni mua. Ju
këshilloj t’i pranoni këshillat e mia kur t’u
mbërrijnë. Po të dërgoj nipin tim, Xhafe-
rin, që e kam nga xhaxhai, bashkë me një
grup myslimanësh për te ti.

Paqja qoftë mbi ata që udhëzohen në
rrugë të drejtë!

Letra e Pejgamberit (a. s.) dërguar
Mbretit të Egjiptit Mukavis

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Më-
shirëbërësit.

Letër nga i dërguari i Allahut për të
madhin e koptëve (katolikët e Egjiptit). 

Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi
ata që udhëzohen në rrugë të drejtë. Sipas
kësaj unë po të bëj ftesë për të hyrë në
fenë e vërtetë, Islamin. Hyr në Islam, që
të jesh i mbrojtur deri në fund. Për këtë
Allahu ka për të të shpërblyer dy herë me
sevape. Por, nëse mendon ta refuzosh,
mos harro se të gjitha gjynahet e popullit
tënd do t’i kesh në kurriz ti.

Letra e dërguar perandorit bizantin
Heraklius

Në letrën që i ka dërguar perandorit
bizantin, Pejgamberi ka shpalosur një
shembull të veçantë për ne duke na ka tre-
guar rrugën më të bukur se si duhet t’i
kemi marrëdhëniet me pasuesit e Librit.
Në këtë letër citon versetin e 64 të sures
Ali Imran, që thotë: “O ithtarë të librit
(Tevrat e Ungjill), ejani (të bashkohemi)
te një fjalë që është e njëjtë (e drejtë) mes
nesh dhe mes jush: Të mos adhurojmë pos
Allahut, të mos ia bëjmë Atij asnjë send
shok, të mos e konsiderojmë njëri - tjetrin
zot pos Allahut!” E, në qoftë se ata refu-
zojnë, ju thoni: “Dëshmoni pra, se ne
jemi myslimanë (besuam një Zot)!”

Letër nga i Dërguari i Allahut për
Herakliun

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Më-
shirëbërësit.

Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi
ata që hyjnë në rrugën e vërtetë. Të ftoj ty
në fenë e vërtetë. Pranoje Islamin, që të
gjesh qetësinë e vërtetë. Pranoje Islamin,
që Allahu ta shtojë vlerën tënde dyfish.
Por, nëse nuk e pranon, atëherë do të të
ngarkohen edhe gjynahet e popullit tënd
në kurriz. O ju ithtarë të Librit, ejani ba-
shkohuni me ne tek fjala e vërtetë e Alla-
hut. Ne adhurojmë vetëm Allahun, nuk i
bëjmë ortak Atij dhe asnjë prej nesh nuk
njeh tjetër për zot përveç Atij.

Nëse ata, populli yt, mundohen t’i lar-

gohen kësaj thirrjeje, thuaju “jini dë-
shmitarë, se ne jemi prej myslimanëve, ne
i jemi dorëzuar Allahut”.

Letra e dërguar Perandorit të Iranit
Kisra

Pejgamberi (a. s.) u ka theksuar të gji-
thë letër-marrësve se Pronar i çdo gjëje
është Allahu dhe se vetë është i dërguar i
Tij. Në veçanti, atyre që nuk janë ithtarë
të librit u ka shkruar mbi besimin në një
Zot.

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Më-
shirëbërësit.

Nga i dërguari i Allahut, Muhamedi
për të parin e popullit pers, Kisrasë.

Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi
ata që besojnë se Zoti është një dhe se
Muhamedi është i dërguari i Tij, që nuk i
bëjnë ortak dhe nuk adhurojnë tjetër pos
Tij. Po të ftoj të pranosh Islamin. Sepse
unë jam dërguar për t’i thirrur gjithë po-
pujt në rrugë të drejtë dhe e kam për de-
tyrë t’u çoj ftesë të gjithëve atyre që janë
në jetë. Tani pranoni Islamin, fitoni qetë-
sinë e lumturinë e vërtetë. 

Por, nëse nuk e pranoni këtë ftesë,
atëherë do të keni mbi kurrizin tuaj gjy-
nahet e të gjithë zjarr-adhuruesve (me-
xhusive).

Letra e dërguar princave të Omanit,
Xhaferit dhe Abdit

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Më-
shirëbërësit.

Nga Muhamedi, i dërguari i Allahut,
letër dy pasardhësve të Xhulandës - Xha-
ferit dhe Abdisë.

Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi
ata që janë në rrugë të drejtë. Ju ftoj të
dyve që të hyni në Islam. Përqafoni Isla-
min, shpëtoni nga dënimi. Sepse unë jam
i dërguari i Allahut që më ka sjellë në këtë
botë për t’u bërë thirrje të gjithë popujve
për tek e drejta. Nëse pranoni Islamin, do
t’ju jap mundësinë të jeni të parët e ven-
deve tuaja. Por, nëse nuk pranoni Isla-
min, atëherë posti do të largohet shumë
larg nga ju, ushtria ime do vijë në shtetin
tuaj, ku do ndërtojnë kampin e tyre e atë-
herë posti juaj do mbetet nën hijen e for-
cës së ushtrisë së Pejgamberit.

Letra e dërguar Guvernatorit të El
Ahsa-së, El Mundhir-it

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Më-
shirëbërësit

Paqja e Allahut qoftë mbi ty. Të ftoj të
dëshmosh se nuk ka zot tjetër përveç Alla-
hut dhe se Muhamedi është i dërguar i Tij.

Të ftoj të falënderosh Allahun dhe të kuj-
toj ty se forca e vërtetë është tek Allahu.
Kush dëgjon këshillat e mira, e ka për
veten e vet; e kush nuk i dëgjon, po, për-
sëri humb ai vetë. Nëse i bindeni urdhrit
të deleguarve të mi, i jeni bindur urdhrit
tim. Kush mendon mirë për delegatët e mi,
ka menduar mirë për mua. Pa dyshim që
delegatët e mi të kanë lavdëruar ty në sy të
popullit tënd. Tani dhe unë të pranoj ty për
ndërmjetës midis meje e popullit tënd.
Para se të pranosh Islamin, çdo gjë do-
rëzoja delegatëve të mi. Unë i fal gji-
thmonë ata që gabojnë, prandaj edhe ti
pranoji gabimet e tyre dhe fali. Nëse ti do
të sillesh mirë, ne nuk do të heqim nga
posti që je. Por, nëse do ngulni këmbë në
besimet e kota si zjarr-adhuruesit dhe Ju-
daizmi do t’u lidhim taksa.

Kush është Muhamedi, këtë na e vër-
tetojnë edhe shumë personalitete dhe di-
jetarë perëndimor. Nobelisti, dramaturgu
anglo-irlandez  Bernard Shaw, ka
shkruar: “Unë besoj se sikur një njeri si ai
do të merrte pushtetin mbi botën mo-
derne, ai do të kishte qenë i suksesshëm
në zgjidhjen e problemeve, duke sjellë
paqe dhe lumturi. Evropa ka filluar të
magjepset nga besimi i Muhamedit. Në
shekullin e ardhshëm ajo mund të shkojë
më tutje duke pranuar dobinë e atij be-
simi në zgjidhjen e problemeve të saj.”
(A Collection of Writings of Some of The
Eminent Scholars, 1935)
Historiani i njohur francez Lamartini ka
lavdëruar të Dërguarin duke thënë: “Nëse
madhështia e qëllimit, mjetet e pakta dhe
rezultatet mahnitëse janë tri kriteret të
gjeniut njerëzor, kush mund të krahasojë
ndonjë njeri të madh në historinë mo-
derne me Muhamedin?” (Histoire de la
Turquie, 1855)` Prijësi indian, Mahatma
Gandi, ka shkruar për Profetin (alejhis-
selam – paqja qoftë mbi të): “Unë jam
bindur më shumë se kurdo se nuk qe
shpata që Islamit i siguroi fitore ato ditë.
Qe thjeshtësia e paepur, vetëmohimi i
plotë dhe mbajtja e skrupull e fjalës, de-
votshmëria e tij ndaj shokëve dhe pasue-
sve të tij, trimëria e tij dhe mbështetja
absolute te Zoti dhe te misioni i tij. Këto,
e jo shpata, qenë ato që shkatërruan çdo
pengesë para tyre.” (Young India, 1922).

Së fundi, mesazhi i Muhamedit (a. s.)
nuk i është drejtuar një populli, një vendi
ose një kohe. Ai i është paraqitur Pej-
gamber (i Dërguar i Zotit) i së vërtetës
për tërë njerëzimin, Kurani udhëzues për
gjithë njerëzinë. Ai është përshkruar si
mëshirë për gjithë njerëzit e botës, dhe
mesazhi i tij është universal.

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

Përveç në mekase dhe medinase, të
abroguara dhe abroguese, ajetet ku-
ranore mufesirët dhe metodologët e

legjislacionit islam i ndajnë edhe në ajete:
- të qarta (muhkem) dhe të paqarta (të

dykuptimta/muteshabih);
- të përgjithshme (amm) dhe specifike

(të veçanta/has);
- koncize (muxhmel) dhe të detajuara

(mubejjen);
- jo të kufizuara (el-mutlak) dhe të ku-

fizuara (al-mukajjed).
Disa dijetarë këtyre llojeve të ajeteve

u shtojnëedhe mubhem (lloj i ajeteve të
paqarta) dhe mushkil (problematike për t’i
kuptuar). 

Të gjitha këto ndarje të ajeteve kura-
nore tregojnë interesin e madh të mysli-
manëve dhe të dijetarëvetë tyre për
Kuranin, në mënyrë që të kuptohet më
mirë.

Një nga rreziqet më të mëdha dhe gjë-
ratnga të cilat duhet të kemi më shumë

kujdes, veçanërisht në fushën e të kup-
tuarit të Kuranit, si dhe në të kuptuarit e
teksteve në përgjithësi, është ndjekja e
ajeteve të paqarta (muteshabih), dhe ne-
glizhimi i ajetevetë qarta (muhkem).

Ajetet e qarta (muhkem) dhe më
pak të qarta (muteshabih) në Kuran?

Ndonjëherë i gjithë Kurani përshkru-
het si muhkem, siç përmendet në fjalët e
të Lartësuarit: “Elif Lam, Ra, (ky është)
Libër, ajetet e të cilit janë radhitur (në më-
nyrë të përsosur, njëkohësisht) dhe shko-
qitur nga i Dijshmi i të gjitha çështjeve në
hollësi.” (Hud, 1) Termi muhkem në këtë
ajet do të thotë: përsosja e Kuranit dhe pa-
mundësiae ndonjë mangësieosegabimi në
të. Dhe ndonjëherë për një pjesë të Kura-
nit thuhet se është muhkem, kurse për pje-
sën tjerët se është muteshabih.Shembull
të tillë kemi tek ajeti i shtatë i sures Ali-
‘Imran. Pra, ky ajet i ndan të gjitha ajetet
kuranore në dy pjesë: në të qarta- ato janë
themeli dhe e përbëjnë pjesën më të
madhe të Kuranit, dhe në ajete më pak të

qarta.
Kështu, një pjesë e madhe e Kuranit,

shumica e tekstit të tij, tregimet e tij thel-
bësore janë të natyrës muhkem, teksti i
tillë është ai që përshkruan diçka, vendos
një rregullore hukm - përkatësisht kur
diçka flet ose komunikon,këtë e bën për
njerëzit në një mënyrë të qartë dhe pa dy-
shim; kundrejt tyre janë paragrafë ose
ajete që janë të paqarta, të cilat nuk për-
shkruajnë norma; me një fjalë, ato janë
ajete muteshabih.

Fjala arabe muhkemrrjedh nga folja
hakame, që do të thotë: parandalim, gjy-
kim, sqarim, plotësim dhe përsosje.
Hukm/gjykimështë gjykimi mes dy gjë-
rave. Nga kjo folje është fjala hikmeh/ur-
tësi, sepse ajo pengon pronarin e saj për
të bërë atë që atij nuk i ka hije. Prandaj,
është e qartë se fjala muhkem në gjuhën
arabe do të thotë: të jeshi përkryer dhe i
plotësuar.

Çështja e ajeteve të paqarta ose më
pak të qarta (muteshabih), në thelb, është
çështja e tefsirit në përgjithësi. Nevoja që

ajeti i caktuar nga Kurani të shpjegohet, e
shkaktuar nga konciziteti i vetë, përgji-
thësisë, dykuptimësisë, shumëkuptimë-
sisë dhe arsyeve të tjera, çoi në qasje të
ndryshme ndaj interpretimittë tij, deri te
shumëllojshmëritë e tefsirit.

Ajetet e qarta (muhkemat) janë ato
ajete të cilaveu dihet domethënia, të cilat
nuk mund të interpretohen dhe të kupto-
hen në shumë mënyra dhe të cilat janë ve-
tëshpjeguese dhe nuk duhet të
interpretohen më tej. Shumica e ajeteve
në Kuran i përkasin këtij grupi të ajeteve.

Ajetet më pak të qarta (muteshabihat)
janë ato ajete, kuptimine vërtetë të të ci-
lavee di vetëm Allahu (xh. sh.), ose të
kuptuarit e të cilave mund të vijë në më-
nyra të ndryshme, ose që nuk janë të qarta
vetvetiu, veç është e nevojshmeqë të in-
terpretohenmë shumë nga ana e atyre që
janë ekspertë në tefsir. Ajete më pak të
qarta në Kuran ka më pak në krahasim me
ajetete qarta.

Subhi Salih në vend të parë në mënyrë
të prerë pretendon se mund të themi se

Kurani në përgjithësi është muhkem,pra “i
qartë”, dhe “ikuptueshëm“. Në suren
Hud, 1, thuhet se Kurani është libër “aje-
tet e të cilit janë radhitur (në mënyrë të
përsosur, njëkohësisht)...“, pra, ajetet e
shpjegojnë njëri-tjetrin, plotësohen dhe
ndriçohen. Po ashtu, mund të thuhet se i
gjithë Kurani është muteshabih, thotë
Subhi Salih;sigurisht, nëse këtë fjalë e
kuptojmëse i referohet ngjashmërisë së
ajeteve kuranore me njëri-tjetrin. Në
suren Zumer, 23, vetë Kurani e përdor fja-
lën muteshabihnë kuptimin e ngjashmë-
rive: “Allahu e shpalli të folmen më të
mirë, librin, të ngjashëm në mrekulli, të
përsëritur herë pas here (me këshilla e di-
spozita), që prej (dëgjimit të) tij rrëqethen
lëkurët dhe zemrat e tyre...“ (Zumer, 23).

Rreth ajeteve muhkem, Ibn Kethiri në
tefsirin e tij thotë se  janë të qarta dhe e
përbëjnë thelbin e librit, d.m.th. ato janë
mjaft të qarta dhe në to për asnjërin nuk
ka ndonjë paqartësi ... Ato janë thelbi,
ama, tek e cilakthehet në rast paqartësie. 

Sipas Ibn Abasit, ajetet muhkem (aje-

tet e qarta) janë ato të cilat abrogojnë, që
përcaktojnë hallallin, haramin, dispozitat
e Sheriatit dhe rregulloret, atome të cilat
komandohet dhe me të cilat punohet ...

Gjithashtu, komentuesi i njohur iKu-
ranit dhe juristi i shkollës juridike hane-
fite, El-Xhesasi, në tefsirin e tij të
famshëm Ahkamu-l-Kuran (Rregulloret e
Kuranit)e përmendmendimine Ibn Abasit
se e qarta ështëabroguese(nasih) dhe më
pak e qartaështë ajo që është e abroguar
(mensuh). Këtë ne e kuptojmë, thotë Xhe-
sasi, vetëm në niveline termit e qartë dhe
më pak e qartë, sepse nuk është e thënë se
ato nuk kanë kuptime të tjera.

El-Xhessasi, gjithashtu, duke folur për
ajete të qarta dhe më pak të qarta, thotë:
“Ajo që kemi lënë të kuptohet si mendim
i mundshëm,see qartëështë ajo që supo-
zohet vetëm si e një kuptimtë, kursemë
pak e qartëajo që supozon dy kuptime,
është një nga kuptimet qëi përfshin këto
emërtime, duke pasur se ajo që është e
qartë quhet e qartë si vazhdimësi e kupti-
mit të vetë dhe qartësisëgjatë interpreti-
mit, kurse më pak e qartë është quajtur
kështu për atë që është e ngjashme me të
qartë në njërën anë dhe për shkak se kup-
timi duhet të supozohet, dhe me këtë është
e ngjashme me diçka tjetër, kuptimi i të
cilit ndryshon nga i qarti, për shkak të së
cilës është quajtur më pak e qartë.

Rreth ajeteve muhkem (të qarta) dhe
muteshabih (të paqarta) flet edhe Muha-
med Asadi në përkthimin dhe komentimin
e tij të famshëm të Kuranit në gjuhën an-
gleze, i quajturThe Message of the Quran
(Mesazhi i Kuranit). Ai ajetin e 7-të të
sures Ali-‘Imran e konsideron si çelës për
të kuptuarit e Kuranit. Pretendon se Et-
Taberiui barazon ajetetmuhkemat me atë
që gjuhëtarët dhe juristët e përshkruajnë
sinass - domethënë, rregullat dhe dekla-
ratat të cilat janë të dukshme (dhahir),
duke u bazuar në tekstin e tyre të fjalë-
përfjalshëm. Prandaj, thotë Asadi, Et-Ta-
beriu konsideron se ajetetmuhkemat (të
qarta) janë ato dëshmi dhe dispozita të
Kuranit që lejojnë vetëm një interpretim
(e që, sigurisht, nuk e përjashton mundë-
sinë e dallimit në mendime sa i përket im-
plikimeve të ajetit të caktuar muhkemat).
Megjithatë, do të ishte, sipas mendimit
tim, thotë Asadi, shumë dogmatike të
konsiderohet ciladopjesë e Kuranit, e cila
nuk është në përputhje me përkufizimin e
mësipërm, si muteshabih (alegorik), sepse
ka më shumë dëshmi në Kuran që janë të
ekspozuar ndaj më shumë se një interpre-
timi, por, megjithatë, nuk janë alegorike -
ashtu siç ka më shumë shprehje dhe pasa-
zhe të cilat, pavarësisht nga formulimi i
tyre alegorik, i zbulojnë mendjes së

Ajetet e qarta dhe jo të qarta
(muhkem dhe muteshabih)

AAGGSSHHOOLL  SSHHPPIIRRTTËËRROORR

Besimtari duhet të besojë në të vërtetën e ajeteve
të qarta dhe më pak të qarta. Të gjitha këto ajete

janë shpallje nga Allahu (xh. sh.), siç thotë i
Plotfuqishmi në suren Ali-'Imran: "Dijetarët e pajisur
me dituri thonë: "Ne u kemi besuar atyre (atyre që
janë të paqarta); të gjitha janë nga Zoti ynë!"(Ali-

'Imran, 7)
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kthjellët vetëm një kuptim të mundur. Për
këtë arsye, thotë Asadi,ajatmuteshabihat
mund të përkufizohen si ato pasazhe të
Kuranit që janë shprehur në mënyrë të fi-
gurshme, me kuptim që është e nënkup-
tuar, metaforikë, jo direkt, e shprehurfjalë
për fjalë.

El-Xhesasi problematikën e ajeteve të
qarta (muhkem) dhe më pak të qarta
(muteshabih) i ka kapur rastësisht në
shumë vende në tefsir, por më gjerësisht u
ka kushtuar vëmendje gjatë komentimit të
ajetit, i cili konsiderohet si mbështetje
dhe origjinë e këtyre çështjeve dhe kjo i
referohet komentimit të ajetit shtatë të
sures Ali-‘Imran.

Mufesiri i njohur Es-Sujutiu, në librin
e tij El-Itkan fi ulumi-l-Kuran, i përmend
fjalët e dijetarit të famshëm Ibn-Hisar:

“Ajetet e Kuranit Allahu i ka ndarë në
të qarta dhe të paqarta. Ajetet e qarta janë
thelbi i Librit, sepse ajo që është e paqartë
duhet të interpretohet në përputhje me to.
Në ajetet e qarta duhet mbështetur kur
duam të dimë se çfarë dëshiron Allahu të
tregon për të gjitha çështjet që i bëri për
njerëzit si detyrim, të tilla si: njohja e të
Plotfuqishmit, besimi në të dërguarit e Tij,
pranimi i urdhrave të Tij dhe largimi nga
ndalesat e Tij. Në këtë kuptim, ato edhe
janë “Thelbi i Librit”. Pastaj Ai i Plotfu-
qishëm na informon se “ata, zemrat e të
cilëve janë të prishura”, janë pikërisht ata
që i“ndjekin ato që janë më pak të qarta”.
Kjo do të thotë se ata që nuk besojnë fort
në ajetet e qarta dhe që kanë në zemrat e
tyre një shkallë të dyshimit, ata kënaqen
me ndjekjen e atyre ajeteve më të vështira

për t’u kuptuar ose ajeteve të paqarta... “
Ndarjen e ajeteve në të qarta (el-muh-

kem) dhe të paqarta (el-muteshabih) e ka
përmendur edhe vetë Kurani në ajetin vi-
jues nga surja Ali-’Imran:“Ai të ka
shpallur Librin, në të janë ajetet e
qarta, ato janë themelet e Librit, kurse
të tjera janë më pak të qarta ...”(Ali-
’Imran, 7)

Rreth përcaktimittë ajeteve në të qarta
dhe të paqartadijetarët islamë nuk kanë
një qëndrim të unifikuar. Ne do të për-
mendim mendimet më të njohura:

Mendimi i parë
Ajetet e qarta janë ato ajete të cilat tre-

gojnë qartë qëllimin e Allahut dhe të cilat
nuk e mbështesin abrogimin.

Ajetet e paqarta janë ato ajete kuptimi
i të cilave është i fshehur dhe nuk mund të
kuptohet me logjikë e as me traditë. Kup-
timin e tyre e di vetëm Allahu, të tilla siç
është Dita e Gjykimit, kuptimi i shkurte-
save në fillim të sureve, etj. El-Alusi thotë
se ky është mendim i juristëve hanefij.

Mendimi i dytë
Ajetet e qarta janë ato ajete kuptimi i

të cilave mund të kuptohet nga forma e
tyre e jashtme ose me te’vil (me interpre-
tim të veçantë).

Ajetet e paqarta janë ajetet kuptimi i
të cilave është i njohur vetëm për Alla-
hun(xh. sh.), të tilla si Dita e Gjykimit,
shfaqja e Dexhallit, fillimet e sureve. Ky
mendim i atribuohet shumicëssë dijeta-
rëve të Ehli-Sunnetit.

Mendimi i tretë
Ajetet e qarta janë ajetet që mbështe-

sin vetëm një interpretim, kurse të paqar-
tajanë ato ajete që mbështesin
interpretime të shumta. Ky mendim i atri-
buohet Ibn Abasit dhe këtë mendim e për-
faqëson shumica e metodologëvetë
jurisprudencës islame.

Mendimi i katërt 
Ajetet e qarta janë ajetet të cilat janë të

qarta vetvetiu dhe jo të dykuptimta, dhe
nuk kanë nevojë për shpjegime, kurse aje-
tet e paqarta janë ato të cilat nuk janë të
qarta vetvetiu, por është i nevojshëm
shpjegimi i tyre me dëshmi të tjera: me
ajete apo me hadithe. Ky mendim është
transmetuar nga imam Ahmedi.

Si duhet të trajtohen ajetete qarta
dhe më pak të qarta?

a) Besimtari duhet të besojë në të vër-
tetën e ajeteve të qarta dhe më pak të
qarta. Të gjitha këto ajete janë shpallje
nga Allahu (xh. sh.), siç thotë i Plotfuqi-
shmi në suren Ali-’Imran: “Dijetarët e
pajisur me dituri thonë: “Ne u kemi be-
suar atyre (atyre që janë të paqarta); të
gjitha janë nga Zoti ynë!”(Ali-’Imran,
7)

b) Rregulloret që gjenden në ajete të
qarta duhet të ndiqen plotësisht.

c) Kuptimi i ajeteve më pak të qarta
t‘u lihet sahabëve, mufesirëve nga brezi i
tabiinëve dhe mufesirëve të mëvonshëm
nga radhët e dijetarëve të ehli-sunnetit.
Dhe në qoftë se ata nuk e dinë kuptimin e
ajeteve të caktuara, atëherë nuk do të

hyjmë në interpretimin e tyre, sepse kjo
është në kundërshtim me urdhrin e të
Plotfuqishmit:“E ata, që në zemrat e
tyre kanë anim kah e shtrembëta, ata
gjurmojnë atë që nuk është krejt e
qartë për të shkaktuar huti, e kinse
kërkojnë komentin e tyre. Po, pos Alla-
hut askush nuk e di domethënien e tyre
të saktë.“ (Ali-‘Imran, 7)

Mundësia e njohjes së ajeteve më
pak të qarta (muteshabih)

Dijetarët islamënuk janë pajtuar në
përkufizimin e ajeteve muhkem dhemute-
shabih; gjithashtu, nuk kanë një qëndrim
të unifikuar për çështjen e njohjes së aje-
tevemuteshabih. Dilemat u shfaqën rreth
asaj se është e obligueshme ose jo ndalja
në ajetin e lartpërmendur pas fjalëve -

“pos Allahut askush nuk e
di domethënien e tyre të saktë“, pra, para-
shtrohet pyetja se a është pjesa e ajetit:

subjekt, kurse kallëzuesi i tij
është: (thonë), kurse lidhëza „ve-

në këtë rast do të tregonte fillimin e
fjalisë së re, prandaj, ndalja në pjesën e
përmendur të ajetit do të ishte e detyrue-
shme. Ose pjesa - është e
lidhur me lidhëzën me fjalën e mëpar-
shme kurse �është
ndalja e saj, e që, për këtë arsye, ndalja do
të jetë pas - Prof. dr. Enes
Karić, në librin e tij Kako tumačiti Ku-
r’an, në faqen 203, në lidhje me këtë pro-
blematikë, në fusnotën 5, thotë se Besim
Korkuti në përkthimin e ajetit të përmen-
dur ndoqi  mendimin e ez-Zamahsheriut,
dhe nuk vendosi pikë pas emrit të Allahut,
kështu që Bashkësia Islame në Bosnje e
Hercegovinë në edicionin e saj ndërhyri
në ajetin e përmendur dhe e “përmirëson”
si në vijim:“E komentimin e tyre e di
vetëm Allahu. Ata që janë të thelluar në
shkencë thonë: “Ne besojmë në to, e
gjithë është nga Zoti ynë!”(Ali-’Imran,
7).

Ne e dimë se ez-Zamahsheriu ishte
mu’tezil, kurse mu’tezilët besojnë se kup-
timin e ajeteve muteshabih e dinë edhe ata
që janë thelluar në shkencë.

Pra, muhkem është ajeti i cili, sipas
tekstit të tij, nuk lejon interpretime kon-
tradiktore. Vetë teksti dhe kuptimi i
jashtëm që ofron janë të qartë dhe të kup-
tueshëm. Ndërsa, muteshabih është ai ajet
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Kuran, si Elif-Lam-Mim, Elif-Lam-Ra,
Ja-Sin, Kaf etj.

Ose, siç thuhet në ajetin 36 të sures El-
Hakka:“As ushqim tjetër përveç të të
shpëlarave.“

Transmetohet nga Ibn Abbasi (r.a.)se
ka thënë: “Unë nuk e di çfarë do të thotë
El-Gislin’’(Et-Tahrir ve Et-Tenvir, Ibn
Ashur, 3/159)

b) ajetet, kuptimi i të cilave është i pa-
qartë ose më pak i qartë dhe këto janë aje-
tet që e përshkruajnë ndodhinëe Ditës së
Gjykimit, që përshkruajnë parajsën, që e
përshkruajnëferrin dhe gjëra të tjera të
gajbit, njohuria e plotë e të ci-
lave është vetëm tek Allahu(xh.
sh.), nga të cilat ne dimë vetëm
një pjesë të vogël, që është në
Kuran dhe në hadithin e Muha-
medit (s.a.v.s.).

Cilat janëdobitë e shpalljes
së ajeteve më pak të qarta në
Kuran?

Dobitë e shpalljes së ajeteve
më pak të qarta në Kuran janë si
vijon:

a. Sprovë për besimtarët.
Ata që janë të sinqertë nuk do të
hyjnë në interpretimin e ajeteve,
kuptimin i të cilave nuk e dinë,
kurse ata me zemra të sëmura
do t’i lënë ajetet e qarta dhe rre-
gulloret prej tyre, dhegjithë vë-
mendjen e tyre do ta drejtojnë
tek ajetet më pak të qarta dhe të
paqarta.

b. Nxitje për besimtarët që
më shumë angazhohen rreth
mësimittë Kuranit, sepse sa më
shumë që mësojnë, më shumë
do të përparojnë në njohuritë e
që edheajetet do t‘u bëhen gji-
thnjë e më të qarta.

c. Ata të cilët janë duke u
përpjekur që më shumë dhe më
mirë të kuptojnë Kuranin, atyre
u takon edhe shpërblimi më i
madh në botën tjetër.

Kuptimi i nevojës për njerëz
të ditur (dijetarë), të cilët do t’u
shpjegojnë njerëzve atë që nuk
e dinë.

d. Mëshira e Allahut për ummetin e
Muhamedit (s.a.v.s.), ashtu që pamjen e
vërtetë të ferrit e fshehu prej tyre, në më-
nyrë që t’i mbrojënga skena e shëmtuar,
dhe në anën tjetër të gjitha bukuritë e pa-
rajsës të mbeten të fshehura, e do të jenë
një surprizë për ta kur të hynë në të, kurse
në këtë botë do të përpiqet që sa më
shumë të punojnë vepra tëmira, në më-
nyrë që të fitojnë mëshirën e Allahut për
të hyrë në xhenet, me dëshirën e Allahut.

Kurani, sunneti dhe dijetarët islamë
paralajmërojnë se nuk duhet ndjeku-
rajete të paqarta

Një prej drejtimevedhe udhëzimeve
më të rëndësishme të cilave duhet t’uku-
shtohet vëmendje për të kuptuar siç duhet
fjalët e Allahut dhe fjalët e Pejgamberit
(s.a.v.s.) është: drejtimi i detyruar në tek-
ste të qarta e të kuptueshme dhe atotë
merren si bazë dhe matje, e tekstet e pa-
qarta t’ubashkohen këtyre dhe të kupto-
hen në përputhje me kontekstin dhe
kuptimin e teksteve të qarta.

Një nga arsyet kryesore për devijime
dhe shmangie nga të kuptuarit e drejtë të
Kuranit dhe sunnetit është neglizhenca e
themeleve të qarta dhe provave të sakta,
dhe pasimi i teksteve të paqarta, të cilat
mund të interpretohen në mënyra të ndry-
shme. 

Kështu, ajeti 7 i sures Ali-‘Imran, të
ciline kemi përmendur, flet për dy kate-
gori njerëzish. Njërën kategori Allahu e
lavdëron dhe janë ata të cilët janë udhë-
zuar (përgatitur) mirë në shkencë, pra, të

cilët i kanë përvetësuar mirë shkencat
islame dhe që mund të njohin sekretet dhe
qëllimet e tyre. Zamahsheriu, duke ko-
mentuar fjalët: “Ata që janë thelluar në
dituri ...”, thotë: “Këta janë ata të cilët e
kanë zotëruar mirë shkencën dhe të cilët
janë ekspertë të saj.”Ndërsakategorinë tje-
tër Allahu (xh. sh.) e qortondhe këta janë
ata zemrat e të cilëve janë të prishura.
Ajo, pse këta janë përmendur në krahasim
me ata që janë të udhëzuar mirë në
shkencë, se ata nuk i kanë zotëruar mirë
njohuritë shkencore. Ata shkencës i afro-
hen sipërfaqësisht, dhe jo thellësisht, dhe

mbahen në sipërfaqe, duke mos u
fundosur në thellësinë e saj. Për
këtë arsye, ata arrijnë rezultate të
dobëta në shkencë, kurse zemrat e
tyre u bëhen të prishura, sepse ndje-
kin orekse.

Sa për paralajmërimin e Pej-
gamberit(s.a.v.s.),mbi interpretimin
ajeteve më pak të qarta, do të për-
mendim një hadith të cilin e shë-
nojnë Buhariu dhe Muslimi në
Sahihet e tyre nga Aishja (r.a.).
Është transmetuar nga Aisha
(r.a.)se ka thënë: “Pejgamberi
(s.a.v.s.) e lexoi këtë ajet dhe
tha:”Kur t’i shohë ata që ndjekin
ajetet e paqarta, dije se këta janë
ata që Allahu i ka përmendur
këtu,prandaj ruaju prej këtyre.“

Dijetarët e Islamit janë të vetë-
dijshëm se çdo dëshmi e cila është
e paqartë, ose e dykuptimtënë të
vërtetë nuk mund të jetë dëshmi,
përderisa gjen kuptimin e saj dhe
derisa është e qartë se çfarë dëshi-
ron, me kusht që kjo dëshmi nuk
bie ndesh me dëshminë tjetër, me
dëshminë kategorike.

Nga kjo kuptohet se ata që janë
të udhëzuar mirë në shkencë, nuk-
ndjekinajete tëpaqarta dhe që mund
të kenë më shumë kuptime. Për
mbështetje nuk i marrin ato, por
ajetet e qarta dhetë kuptueshme, të
cilat janë bazë dhe pjesa më e
madhe e Kuranit.

I famshmiimamEsh-Shatibiu
thotë: “Ai që u kushton vëmendje dë-
shmive që përdoren nga pasuesit e inova-
cioneve, do të shohë se dëshmia e tyre
nuk është në përputhje dhe nuk pason kur-
rfarë rregullash. Në këtë mënyrë, të gjithë
ata që gabimisht besojnë, mund të de-
monstrojnë vërtetësinë e besimittë vetëtë
gabuar dhe madje edhe të mosbesimit,
duke e vënëdrejtimin e vet ideologjik në
lidhje me Islamin.”

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

Pyetja: Es-selamu alejkum1 Jemi të
interesuar të dimë përgjigje zyrtare rreth
dispozitës islame për Statusin e fekondi-
mit artificial in-vitro sipas sheriatit islam,
më konkretisht, femra me spermatozoid
nga personi i pa njohur?

Përgjigje: Fillimisht të theksojmë se
çështja e fekondimit artificial apo siç
quhet in-vitro, është një çështje relativisht
e re dhe bashkëkohore, që nënkupton se
për këtë çështje nuk gjejmë sqarime të
drejtpërdrejta të dijetarëve të gjeneratave
të para që të kenë trajtuar këtë çështje,
megjithatë duke u mbështetur në parimet
e përgjithshme të jurisprudencës islame,
intencat e dispozitës për çështjen kon-
krete gjemë se këtë çështje e kanë trajtuar
juristët islam bashkëkohorë.

Çështja e fekondimit artificial në mje-
kësinë bashkëkohore njihet nga gjysma e
dytë e shekullit XX më konkretisht pas
lindjes së foshnjës së parë Luiza Braun
më 25. 07. 1997 e cila u quajt “Foshnja
e epruvetës”.

S’ka dilemë se si problematikë ba-
shkëkohore detyrimisht u kërkua qën-
drim zyrtar Islam rreth dispozitës së kësaj
çështje. Me këtë çështje u angazhua aka-
demia e Fikut Islam me seli në Xhede ku
në konferencën e saj pas shumë debateve,
analizave, shqyrtimeve, konsultimeve
nga dijetarë eminent islam nga fusha e ju-
risprudencës islame, sociologjisë, mjekë-
sisë dhe në fund erdhën në përfundim nga
të gjitha metodat e fekondimit artificial
sipas islamit janë të lejuara vetëm dy me-
toda, e që janë:

- Nëse merret spermatozoidi i ma-
shkullit dhe mbjellët, ose përmes meto-
dave artificiale futet në mitrën e
bashkëshortes së tij, proces ky që quhet
fekondim i brendshëm artificial. Këtë lloj
fekondimi sheriati Islam e lejon, nëse
konstatohet domosdoshmëria e fekondi-
mit artificial.

- Nëse merret spermatozoidi i ma-
shkullit dhe vezorja e femrës që janë ba-
shkëshortë mes veti dhe vendohen në
epruvetë, e pastaj prej epruvetës morulla

vendohet apo mbjellët në mitrën e fem-
rës nga e cila është nxjerrë vezorja. Edhe
këtë lloj të fekondimit artificial e lejoi
sheriati islam.

Nga kjo që thamë nënkuptohet se fe-
kondimi artificial me spermatozoid të
mashkullit të pa njohur është veprim i
ndaluar (haram) sipas Islamit.

Vallahu ealem.
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Shkruan: Muzemil Osmani

Kurani (a.sh.)është fjalë e Krijue-
sit Absolut, Allahut (xh. sh.),
shpallje e fundit e Tij, mrekullia

e madhe e Pejgamberit (a. s.) me të cilin
u vulos pejgamberia. Kjo ështëçështje
rreth së cilës ka rënë në ujdi i gjithë Um-
meti, qoftë në Lindje ose në Perëndim,
por të shumta janë çështjet rreth dhe
brenda Kuranit (a. sh.), për të cilat dije-
tarët janë ndarë në mendime të ndryshme
dhe kjo si rezultat i faktorëve të shumtë,
si: mënyrat e ndryshme të interpretimit
dhe sqarimit të teksteve kuranore dhe ha-
ditheve (��) e deri tek fakti se vetë këto
tekste janë të natyrës së përgjithshme dhe
kuptimi i tyre në këtë formë paraqitet si
fushë e përshtatshme për parashtrimin e
mendimeve të ndryshme shkencore, që
do të tentojnë t’i sqarojnë këto tekste. Një
ndër çështjet e tilla polemike ështëedhe
favorizimi brenda Kuranit, qoftë ky fa-
vorizim në nivel ajetesh apo suresh, edhe
pse lidhur me këtëçështje kemi tekste

sheriatike ( ), përkatësisht hadithe të
shumta të Pejgamberit (a. s.), ndërsa
sipas disa dijetarëve bile edhe ajete kura-
nore, që në formë indirekte flasin për kë-
tëçështje. 

Në librat bazë të “Ulumul-Kuranit”,
si “El-Itkan fi Ulumil-Kuran”të Imam
Sujutiut dhe “El-Burhan fi Ulumil -
Kuran” të Imam Zerkeshiut, janë të për-
fshirë të gjitha mendimet mbi fenomenin
që trajtohet në këtë temë. Megjithatë, di-
jetarët nuk kanë rënë në ujdi për defini-
cionin e favorizimit, prandaj kur lexon në
këtëçështje, vëren që në fillim nuk të
ofrohet ndonjë definicion i përgjithshëm
i favorizimit -ç‘është ai, në bazë tëcilit
kriter bëhet e kështu me radhë, prandaj
Imam Xhelalud-din Sujutiu në veprën e
tij “El-Itkan fi Ulumil-Kuran”, gjatë pa-
rashtrimit të temës në fjalë, nuk bën
ndonjë sqarim hyrës e as nuk jep ndonjë
definicion të favorizimit, por fillimisht
përmend qëndrimet e dijetarëve lidhur
me këtëçështje, duke i lënësqarimetrreth

definicionit në fund, pas parashtrimit të
mendimeve lidhur me lejimin apo mosle-
jimin, ekzistimin apo mosekzistimin e fa-
vorizimit nëKuran. Mosdefinimi i
favorizimit në fillim, përkatësishtmo-
spërcaktimi i ndonjë kriteri, mbi të cilin
bëhet ky favorizim,si për shembull: se-
vapi që fiton nga leximi i një sureje të
caktuar dhe    mossqarimi i tij në fillim, le
të kuptohet se klasifikimi, që Imami ju
bën dijetarëve - në lejues ose mohues të
favorizimit - është klasifikim lidhur me
favorizimin në përgjithësi, pa marrë pa-
rasysh se dijetarët që fillimisht thonë se
e pranojnëapo refuzojnë favorizimin, si
do ta definojnë atëpastaj, si favorizim të
përgjithshëm të vetë sures përkatësisht
ajetit dhe fjalëve që gjenden në to mbi
ajetet apo suret tjera, apo do ta sqarojnë
favorizimin, jo si favorizim të përgji-
thshëm, por si favorizim në bazë të një
kriteri të caktuar, si për shembull sevapi
që fitohet nga leximi i sures, apo objekti
i përmendur në të, apo në bazë të kupti-
mit të saj.

MENDIMET E DIJETARËVE 
ISLAMË RRETH ÇËSHTJES SË FAVO-

RIZIMIT NË KURAN

Mbështetur në Itkanin e Imam Suju-
tiut  dhe mënyrën se si e bën ai ndarjen
fillestare të mendimeve në këtë çështje,
ashtu siç sqaruam më lart, edhe ne klasi-
fikimin fillestar do ta bëjmë të përgji-
thshëm, të papërcaktuar nga ndonjë kriter
i veçantë. Kështu, në bazë të qëndrimit të
dijetarëve lidhur me favorizimin e një
pjese tëKuranit mbi tjetrën në përgjithësi,
mund t’i ndajmë atonë dy grupe:

Mohuesit e favorizimit në Kuran, të
cilët thonë se nuk ka Kurani ndonjë ajet
më të vlefshëm se tjetri, e as ndonjë sure
më të vlefshme se tjetra.Ky është qën-
drimi i Imam Ebu Hasan El-Esh’ariut,
Kadi Ebu Bekër Bakilaniut dhe Ebu
Hatim ibn Hibbaniut. Sipas Jahja ibn Jah-
jasë, edhe Imam Maliku e mban këtë
qëndrim, edhe pse vetë Imami nuk është
shprehur lidhur me këtëçështje, sepse, siç
thotë, ky mospranimi i favorizimit nëKu-
ranështë arsyeja për të cilën Imam Ma-
liku e ka bërë mekruh të lexohet dhe
përsëritet shumë herë një sure e vetme,
duke i anashkaluar tëtjerat.Kështu,  Jahja
ibn Jahja mendimin lidhur me favorizi-
min nëKuran e cilëson si të gabuar dhe ia
atribuon qëndrimin e njëjtë edhe Imam
Malikut, si qëndrim indirekt që ai e
nxjerr nga argumenti i lartshënuar. 

Lejuesit apo mbështetësit e favorizi-
mit nëKuran. Në këtë grup bëjnë pjesë:
Is’hak ibn Rahuvejh, Ebu Bekër Ibnul-
Arabij dhe Gazaliu.

Imam Kurtubiu lidhur me mendimin e
grupit të dytë thotë: ‘Ky është mendimi i
vërtetë’ dhe e transmeton këtë nga një grup
i ulemave dhe mutekel-liminëve. Ibn Has-
sari, ndërkaq, thotë: Është për t’u habitur
se si mund të thuhen se dijetarët janë kun-
dërshtuar në këtë çështje, kur kemi tekste
( ) qëe mbështesin favorizimin.

Imam Zerkeshiu në dallim nga Imam
Sujutiu, kur fillimisht i përmend dijetarët
që përkrahin favorizimin nëKuran, thotë:
“Prej atyre që thonë se ka favorizim është
Is’hak ibn Rahuvejh dhe të tjerë.”Por,
edhe pse fillimisht si emër e përmend
vetëm Is’hak ibn Rahuvejhun, ai pastaj
kur tregon polemikën mes dijetarëve të
këtij grupi lidhur me definimin e favori-
zimit, i përmend edhe këta dijetarë si për-
krahës të këtij mendimi:  Shejh Izzu’d –
Din ibn Abdu’s-Selam, pastaj përmend
Imam Gazaliun, të cilin Imam Sujutiu e
përmend që në fillim, El- Halimiun, si
dhe përmend se këtë mendim e ka zgje-
dhur edhe Kadi Ebu Bekër El-Arabiu.

PARASHTRIMI I ARGUMENTEVE 
TË PALËVE 

Çështja e favorizimit të një ajeti apo
sureje tëKuranit mbi ajetet apo suret tjera,
siç thamë edhe në fillim,ështëçështje po-
lemike në mes dijetarëve, edhe pse ka ha-
dithe të shumta që flasin për këtë temë;
bile vetë hadithet paraqesin polemikë në
vete, edhe pse në shikim të parë, nga tek-
stet e tyre, kuptohet qartë që nëKuran ka
favorizim, argument ky në të cilin mbë-
shtetet grupi i dijetarëve që mban qëndri-
min se ka favorizim brenda Kuranit,
mirëpo dijetarët që mohojnë ekzistimin e
favorizimit nëKuran do të paraqesin ar-
gumente të shumta logjike për të mbë-
shtetur qëndrimin e tyre dhe, kështu, ata
hadithet do t’i interpretojnë dhe sqarojnë
me kuptime të ndryshme dhe nuk do të
nxjerrin nga tekstet kuptimin e parë (real)
të tyre. 

ARGUMENTET E MOHUESVE TË FA-
VORIZIMIT NË KURAN

Dijetarët që mohojnë ekzistimin e fa-
vorizimit në Kuran, si Imam Esh’ariu,
Kadi Bakilaniu dhe Ibn Hibbaniu, argu-
mentojnë këtë qëndrim të tyre me argu-
mentin logjik se i tërë Kurani është fjalë
e Allahut dhe nuk ka në të diçka më të
vlefshme se tjetra, sepse kjo do të nën-
kuptonte se ajeti apo surja e nënrenditur
në këtë klasifikim ka mangësi, e fjala e
Allahut (xh. sh.) është larg mangësisë.

Qëndrimi i këtillë i këtyre dijetarëve
nënkupton kundërshtim të haditheve të
shumta që transmetohen në këtë temë,
prandaj dijetarët që e mbajnë këtë qën-
drim duhet të shprehen lidhur me hadi-
thet nga të cilët nënkuptohet e kundërta e
qëndrimit  të tyre, mirëpo Imam Sujutiu
në “Itkan”, kur i përmend dijetarët që e
mohojnë favorizimin dhe argumentet e
tyre, përmend vetëm qëndrimin e Ibni
Hibbanit lidhur me hadithin: “Allahu nuk

ka zbritur as në Teurat e as në Inxhil, si
Ummul Kuran (Fatihaja)”, të cilin e
shpjegon kështu: “Allahu nuk i jep le-
xuesit të Teuratit dhe Inxhilit shpërblim
siç i jep lexuesit të Fatihasë, sepse Allahu
(xh. sh.)e ka vlerësuar këtë ummet (um-
metin e Muhammedit a. s.) mbi ummetet
tjera dhe ju jep  shpërblim më të madh
për leximin e fjalës së tij, se sa shpërblimi
që ua jep ummeteve tjera për leximin e
fjalës së tij. Në fund Ibn Hibbani shton se
fjala “surja më madhështore” në hadithet
tjera të favorizimit ka si kuptim shpërbli-
min dhe jo se një pjesë e Kuranit është
më e vlefshme se një tjetër.  

Ky është mendimi i vetëm i mohue-
sve të favorizimit lidhur me hadithet që
pohojnë dhe që e mbështesin favorizimin,
të cilin e përmend Imam Sujutiu, ndërsa
nuk përmend qëndrimin e Imam
Esh’ariut apo të Kadi Bakilaniut, ashtu
siç nuk përmend mendimet e Ibn Hibba-
nit për hadithet tjera në të cilat përdoren
shprehje të tjera përveç shprehjes “më

madhështorja”( ). 
El-Kadi Shemsu’d – Din Ahmed

e kundërshton Shejh Izzu’d – Din
ibn Abdu’s- Selam-in, që lejon favorizi-
min dhe thotë: “Fjala e Allahut kur flet
për Veten e Tij është më e vlefshme se
fjala e tij për gjërat tjera, prandaj
“ “ (El- Ihlas:1) është më i vlef-

shëm se “ “ (El-
Mesed:1). “ dhe thotë (El Hujji): Fjala e
Allahut (xh. sh.) si tërësi është me lart re-
torikisht se fjala e krijesave, por a lejohet
të thuhet se një pjesë e Kuranit (fjalës së
Allahut) është mëlart retorikisht se tjetra?
E kanë lejuar disa nga shkurtpamësia e
tyre.” Dhe pastaj sqaron (se):“të kraha-
sosh dy ajete që trajtojnë tema të ndry-
shme dhe të thuash se ky është më i mirë
se ky, si p.sh. të thuash se “ “
(El- Ihlas:1) është në një nivel më të lartë

Favorizimi në Kuran

Në librat bazë të “Ulumul-Kuranit”,  si:  “El-Itkan fi Ulumil-Kuran”të Imam Sujutiut dhe “El-Burhan fi Ulumil -
Kuran” të Imam Zerkeshiut,  janë të përfshirë të gjitha mendimet mbi fenomenin që trajtohet në këtë temë.
Megjithatë, dijetarët nuk kanë rënë në ujdi për definicionin e favorizimit, prandaj kur lexon në këtë çështje,

vëren që në fillim nuk të ofrohet ndonjë definicion i përgjithshëm i favorizimit - ç‘është ai, në bazë të cilit
kriter bëhet e kështu me radhë.
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retorikse  “ “ duke vënë
përballënë krahasim përmendjen e Alla-
hut dhe përmendjen e Ebu Lehebit, dhe
duke vënë përballë njëra- tjetrës teuhidin
(njëshmërinë e Zotit) dhe mallkimin e
mosbesimtarëve, është gabim, por se

duhet të thuhet “ ” është
mallkim dhe nëmë për dështim, e ka nivel
më të lartë oratorie për të shprehur këtë
nëmë dhe mallkim se sa shprehja
“ ” njëjtë edhe me“
“ qëështë formë e shprehjes së njëshmë-
risë së Zotit, a ka formë më të lartë reto-
rike se kjo për të shprehur këtë
njëshmëri?- Jo.” Kështu, pra, e shpjegon
Kadi Shemsud-Din e Huji çështjen e fa-
vorizimit.

ARGUMENTET E MBËSHTETËSVE TË
FAVORIZIMIT NË KURAN

Dijetarët qëe mbështetin mendimin se
në Kuran ka favorizim, e argumentojnë
këtë qëndrim të tyre në hadithet e shumta
të Pejgamberit (a. s.), të cilat tekstualisht
qartë pohojnë se disa sure apo ajete janë
më të vlefshme se tjerat, duke u mbë-
shtetur në kuptimin e parë (real)të hadi-
theve. Imam Gazaliu në veprën
“Xhevahirul-Kuran” thotë: “Mbase mund
të më thotë dikush: ti thua se disa ajete
tëKuranit favorizohen mbi disa të tjera,
derisa të gjitha janë fjalë të Allahut; si
pra, e ndan njërin prej tjetrit? Si mund të
jetë njëri më i vlefshëm se tjetri? – (për-
gjigjet Imami) Dije se nëse drita e men-
djes nuk të udhëzon drejt dallimit mes
ajetit Kursijdhe ajetit të borxheve dhe në

mes sures “Ihlas” dhe sures “Tebbet” dhe
frikësohet shpirti yt i zhytur në imitim ta
besojë këtë dallim, atëherë imitoje
(ndiqe) të Dërguarin (a. s.), sepse ai është
njeriu të cilit i zbriti Kurani, e ai ka thënë:
“Jasini është zemra e Kuranit”,        “Fa-
tihatul - kitab është surja më e vlefshme
e Kuranit”, “Ajetul - Kursij është zonja e
ajeteve tëKuranit” dhe “Kul huvall-llahu
ehad” është e barabartë me një të tretën e
Kuranit.” Hadithet që transmetohen li-
dhur me vlerat e Kuranit dhe veçimin e
disa sureve dhe ajeteve me vlera të cak-
tuara,si dhe me sasinë e madhe të shpër-
blimit për leximin e tyre, nuk kanë të
numëruar.”

Nga argumentet e këtij grupi është
edhe hadithi të cilin e transmeton Buha-
riu, në të cilin Pejgamberi (a. s.) i thotë
Ebi Seidit: “Do të mësoj suren qëështë
surja më madhështore.”

Gjithashtu,  dhe hadithi i Ubejj ibn
Ka’bit, të cilin e transmetojnë Buhariu
dhe Muslimi. Thotë Ubejj Ibn Ka’bi:
“Më tha i dërguari i Allahut (a. s.): cili
ajet i librit të Allahut është më madhë-
shtor? – I thashë: Allahu dhe i dërguari i
Tij e dinë më mirë. Më tha: O Ubejj, a e
di cili ajet i Librit të Allahut është më ma-
dhështor? – Iu përgjigja, thotë Ubejji: Al-
lahu la ilahe il-la huve – Hajjul – Kajjum
(El Bekare:255). Thotë Ubejji: Më më-
shoi gjoksit dhe tha: U shtoftë dituria e
Ebu Mundhirit.” Dhe disa hadithe të
tjera. Por, ne do të mjaftohemi në këtë
punim me këto që i përmendëm.

Imam Ebu Abdullah El – Halimi,
ndërkaq, thotë: Kemi përmendur hadithe
që lejojnë favorizimin mes ajeteve kura-

nore, por këtë e lejon edhe vetëKurani.
Allahu (xh. sh.) thotë: “Dhe të sjellim një
(ajet) më të mirë; të njëjtë si ai...” (El-Be-
kare: 106) dhe më pas e sqaron domethë-
nien e favorizimit, sqarim ky të cilin do ta
cekim më poshtë bashkë me definicionet
tjera.

Pas parashtrimit të argumenteve të
njërës dhe të tjetrës palë,Imam Zerkeshiu
në “Burhan”thotë: “Mbase kjo polemikë
(Ihtilaf) mes dijetarëve, është rezultat i
një polemike tjetër që ka të bëjë me sela-
min (fjalën e Allahut xh. sh.), se a është
Kelami (fjala) e Allahut (xh. sh.) një të-
rësi e vetme (e pandashme) apo jo. Në
këtëçështje Imam Esh’ariu e mbron qën-
driminse Kelami i Allahut është një, i
pandashëm në qenie, por ndahet në bazë
të sendeve që ndërlidhen me të, pra për
të cilat flet; ndërsa një grup tjetër i dije-
tarësh e mbron qëndrimin se Kelami i Al-
lahut (xh. sh.) nuk është një tërësi e
vetme, por se është i ndashëm. Më pa-
staj Imami e sqaron detajisht këtë pole-
mikë, por meqë nuk është tema jonë kjo,
ne do të mjaftohemi me kaq.

Pas parashtrimit të argumenteve të
njërës dhe të tjetrës palë, do të paraqesim
polemikën në mes dijetarëve që e përkra-
hin favorizimin, lidhur me defininimin e
këtij favorizimi - është i përgjithshëm apo
i përcaktuar dhe në ç’parime bazohet.

Definimi i favorizimit

Dijetarët të cilët mbajnë qëndrimin se
në Kuran ka favorizim mes ajeteve dhe
sureve, me vetë pranimin e favorizimit
vihen përballë detyrës së definimit të

këtij favorizimi- i çfarë natyre është, i
përgjithshëm apo i përcaktuar dhe nëse
është i përcaktuar, cili është kriteri i fa-
vorizimit.  Janë vetë fjalët, d.m.th. teksti
i ajetit apo sures më i vlefshëm se teksti i
ajeteve dhe sureve tjera, apo ajetet dhe
suret në vete d.m.th. tekstet e tyre nuk fa-
vorizohen njëri mbi tjetrin, por favori-
zimi bëhet sipas objektit të përmendur në
tekst, si p.sh. ajeti që flet për Allahun
(xh. sh.) është më i vlefshëm se ajeti që
flet për Ebu Lehebin, apo nuk është as
kjo, por se favorizimi bëhet në bazë të
shpërblimit që fiton besimtari nga leximi
i një ajeti apo sureje, të gjitha këto janë
mendime me të cilat dijetarët e kanë de-
finuar favorizimin. 

Sheh Ebu Abdullah El- Halimij në një
transmetim të Bejhekiut për-
mbledh definicionet e ndryshme
të favorizimit dhe thotë: “Favo-
rizimi mund të ketë këto kup-
time:

të jetë një ajet më meritor
për t’u vepruar sipas tij dhe të
jetë më i dobishëm për njerëzit.
Në këtë kontekst thuhet: ajetet e
urdhrave, të ndalesave, premti-
meve dhe kërcënimeve janë më
të mira se ajetet e rrëfimeve,
sepse të parat kanë për qëllim të
përforcojnë urdhrat e ndalesat,
përgëzimet dhe kërcënimet, që
janë çështje të domosdoshme
për njerëzit, në dallim nga rrëfi-
met, të cilat nuk janë nevojë e
patjetërsueshme e njerëzve,
prandaj këto ajete janë më të do-
bishme për njerëzit, sepse fla-
sin për çështje esenciale për
njeriun, derisa rrëfimet janë
shembuj të ndjekjes dhe të re-
spektimit të këtyre çështjeve.

Të thuhet se ajetet në të cilat
përsëriten emrat e Allahut (xh.
sh.), ku sqarohen cilësitë e Tij
dhe flitet për madhërinë e Tij janë më të
vlefshme, duke synuar se subjekti për të
cilin flitet në këto ajete është më madhë-
shtor.

Të thuhet se një sure është më e mirë
se sureja tjetër,ose një ajet është më i
vlefshëm se ajetet tjera, në bazë të ndiki-
mit direkt emocional dhe shpirtëror qëka
leximi i kësaj sureje si surja Ihlas, Felek
dhe Nas, ose Ajetul Kursij nxit njeriun të
përkujtojë atë së cilës i frikësohet, ia kuj-
ton mbështetjen në Allahut, me çka le-
xuesi menjëherë si ndikim i këtij leximi
bën ibadete tjera, duke ngjallur brenda
shpirtit tëtij ndjenjën e mbështetjes tek
Allahu, duke forcuar besimin e tij kur ai
dëgjon përshkrimetmadhështore të një-

shmërisë së Allahut, përderisaajetet e di-
spozitave nuk kanë një ndikim të këtillë,
por se janë burim diturie për njeriun,
ndërsa ibadeti si rezultat i tyre do të vijë
vetëm pas zbatimit tëdispozitës  e jo në
momentin e leximit.

Pastaj, nëse thuhet se Kurani në për-
gjithësi është më i mirë se Teurati, Zeburi
dhe Inxhili, duke synuar që vetë leximi i
Kuranit ështëibadet në dallim nga librat
tjerë, pastaj sepse Kurani është mrekulli
dhe argument i Pejgamberit (a. s.), të cilit
iu shpall,  në dallim nga librat e mëpar-
shëm, që nuk kanë mrekulli të pejgambe-
rëve që u janë shpallur, edhe kjo do të
mund të klasifikohet në llojin e fundit. 

Gjithashtu, mund të thuhet se një
sure është më e vlefshme se surja tjetër,

sepse Allahu (xh. sh.) e ka barazuar lexi-
min e saj me leximin e disa sureve tjera
së bashku dhe ka caktuar shpërblim për
leximin e saj më shumë se ç‘ka caktuar
për leximin e tjerave, edhe pse kuptimi si
shkak i të cilit e ka arritur kjo sure këtë
nivel mund të jetë i panjohur për ne,
ashtu siç thuhet se një ditë e caktuar është
më e vlefshme se një tjetër dhe një muaj
është më i vlefshëm se një tjetër, në kup-
tim të ibadetit, prandaj ibadeti i asaj dite
apo i atij muaji është më i vlefshëm se
ibadeti i ditëve dhe muajve të tjerë, de-
risa mëkati i të njëjtës ditë apo muajështë
më i rëndë se ai i muajve e ditëve të tjera,
siç thuhet se muajt e ndaluar janë më të
vlefshëm se muajt e lejuar, përshkak se

në to kryhen rituale që nuk kryhen në
muajt tjerë, dhe namazi në këto muaj
është i barabartë me shumëfishin e na-
mazit të muajve tjerë.”

Sheh Izzu’d-Din ibn Abdu’s-Selam
konsideron se favorizimi nëKuran bëhet
sipas subjektit për të cilin flet ajeti apo
surja, dhe thotë: “Ajetet që flasin për Al-
lahun (xh. sh.) janë më të vlefshme se
ajetet që flasin për çdo gjë tjetër, pra

“ “ (El- Ihlas:1) është më e

vlefshme se   (El-
Mesed:1)”, me çka ai mund të llogaritet
si përkrahës i definicionit të dytë që ofron
Halimiu. 

Ibn Tini kur e sqaron hadithin e Bu-
hariut: “Do të mësoj suren, që është surja
më madhështore”, thotë: kuptimi është se

shpërblimi i leximit të saj është më
i madh se shpërblimi i leximit të su-
reve tjera, me çka ky konsiderohet
përkrahës i definicionit të tretë që e
përmend Halimiu në klasifikimin e
tij.

Ndërsa një grup i dijetarëve do
të konsiderojnë se favorizimi bëhet
në vetë fjalët e ajeteve dhe sureve
dhe sipas kuptimeve që përmbajnë
këto ajete, sepse ajeti

“ ” , Ajetul Kursij,
fundi i sures Hashr dhe surja Ihlas,
përmbajnë shprehje të njëshmërisë
së Zotit dhe cilësi të Tij,  që nuk
janë të pranishme në suren Mesed
për shembull. Në ajetet si këto,
thotë Imam Zerkeshiu, favorizimi
bëhet në bazë të kuptimeve të çu-
ditshme që janë të shumta dhe e
përzgjedh këtë mendim si më të
qëlluar. 

Në bazë të këtij mendimi, dije-
tarë të shumtë kanë sqaruar kon-
kretisht favorizimin e sures Fatiha,
Ihlas, Ajetul Kursij dhe kështu me
radhë. Ndër ta janë: Hasan El Basri

që thotë:“Allahu (xh. sh.) i ka vendosur
dituritë (shkencat) e librave të mëpar-
shëm nëKuran, pastaj dituritë (shkencat)
e Kuranit i ka vendosur në suren Fatiha;
prandaj, kush e di tefsirin e saj, është
sikur ta dijë tefsirin (komentimin) e të
gjitha librave të shpallur.“ Pastaj Fa-
hrud-din Razi në tefsirin e tij, Zemahshe-
riu në Kesh-shaf, Bejdaviu në tefsirin e
tij, Ibn Suudi në tefsirin e tij, Alusi në
Ruhul Meani dhe të tjerë, sqarimet e të
cilëve nuk do t’i paraqesim këtu, por do
të mjaftohemi me sqarimin e Hasan Ba-
sriut të cekur më lart.

(P.s. Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Shkruan: ma. Behrim JUSUFI

Një çast kur të gjithë do t’i
mbyllim sytë dhe vetëm atë-
herë do ta kuptojmë se në

ç’ëndërr kemi qenë, atëherë prej këtij
gjumi të zgjohemi, por ja që atëherë asgjë
s’do t’na bëjë dobi.  

Më kujtohet si fëmijë atëbotë kur në
mendje më vinin mendimet një nga një,
të cilat më mbanin në makth sa herë i
mbyllja sytë. Mendimet për të cilat për-
gjigje as sot s’gjeta, sado që i thosha
vetes “hajt, mendime koti”, por, përsëri
më mundonin, më ofronin: frikë, plogë-
shti e neveri. Të tilla si: Po kush ishim
para se të bëheshim, dhe çdo të jemi kur
eshtrat do t’i kemi hi? Kush pas nesh do
t’i përdorë të mbjellat tona, tokën tonë,
strehimoret tona, veglat tona? Kjo bëri
që një kohë të ndjeja urrejtje ndaj gjumit;
jo ndaj tij, por ndaj frikës nga errësira dhe
nata kur e mbulon ditën. Ishte një ndjenjë
e barasvlershme me gjendjen e luftës së
ndonjë shteti që ballafaqohet me të, ose

të frikës nga zhdukja e racës njerëzore,
nga ‘Apokalipsi’ dhe ‘Lufta Botërore’.
Synimi këtu është që të vihet theksi në ar-
syen dhe të kuptuarit njerëzor, dhe se si
kjo qenie u është qasur këtyre resurseve
(dhuntive) të cilat nuk i posedojnë gjalle-
sat tjera nga e krijuara e Madhështorit. 

ARSYEJA NJERËZORE

Parimisht nuk ka shkrim që s’e ka vir-
tytin e intelektit kur flet për njeriun.

Duket se paksa është mbivlerësuar
roli i njeriut në planetin e kaltër, sikur i
janë veshur të njëjtat virtyte të superio-
res, të qenies mbizotëruese mbi gjithçka
që e rrethon, dhe se po kjo krijesë ka
marrë të drejtën ta konsiderojë veten ‘zot
në Tokë’. Këtu nuk është qëllimi që vlera
e kësaj krijese të shkojë poshtë, por të tre-
gohet orientimi që ka marrë njeriu në rru-
gëtimin e tij në jetë në këtë botë. Janë
bërë devijime prej të natyrshmes njerë-
zore, të gjitha për shkak të cilësimit tësu-

perioritetit. Historikisht ka pasur fise, ba-
shkësi, popuj e shtete që kanë ushtruar-
dhunë ndaj shteteve, popujve e
bashkësive të tjera, jo sepse ata ishin më
të mirë,  por pse ishin prej atyre që u re-
beluan dhe nisën ta shihnin veten supe-
riorëkarshi grupit që kanë sunduar.
Kështu, me kohë njerëzimi e përvetësoi
gradualisht këtë virtyt të superioritetit
ndaj të tjerëve, dhe sot përmasat e një ci-
lësie të tillë janë të dukshme edhe në ni-
velin individual- ku kemi njerëz të cilët
kujtojnë se janë superiorëndaj të tjerëve
dhe i kategorizojnë njerëzit në ata ‘me të
cilët ia vlen’ të shoqërohesh dhe të tjerët
‘që nuk janë të tillë, që u takojnë niveleve
të ulëta’. 

Kjo bëri që shumica e shteteve të der-
dhin mjete financiare enorme në prodhi-
min e armatimit, për shkatërrim në masë,
vetëm e vetëm sepse e konsiderojnë
veten më të zot, më të fuqishëm dhe me-
ritorë që të përzihen në punët e të tjerëve.
Me një fjalë, është krijuar ideja e të qenit
shtet armik ose mik- armiqësi pa pasur

nevojë fare! - dhe e gjithë kjo falë virty-
tit të superioritetit dhe mbizotërimit ndaj
tjetrit. Ja, pra, se sa e arsyeshme është ar-
syeja njerëzore dhe me sa intelekt është
kjo krijesë e dalluar.  

E VËRTETA DHE TË KUPTUARIT

Një është e vërteta, kurse të kuptuarit
e saj është krejt diçka tjetër. Pastaj,
thuajse asnjë qenie njerëzore sot nuk
mund ta gjesh e të mos pretendojë se ka
të drejtë dhe se është duke e pasuar të
vërtetën. Prandaj, është e një rëndësie të
veçantë të kuptuarit e së vërtetës, sepse,
parimisht, që të gjithë mund të jenë ose
të pretendojnë se janë nën ombrellën e së
njëjtës së vërtetë, por secili prej tyre ta
ketë të kuptuarit ndryshe për të njëjtën.
Prandaj, botëkuptimi apo të kuptuarit çon
peshë të madhe, sepse është ai faktori që
unifikon dhe që shpartallon një bashkësi
njerëzore. 

Po kështu është edhe me të kuptuarit
e fesë- për aq sa ai i kuptuar është unik,

edhe bashkësitë shoqërore janë të tilla
dhe anasjelltas - sa më shumë të ketë të
kuptuar rreth koncepteve të njëjta, grupet
bëhen më të përçara, deri në atë masë sa
të bëhen antagoniste dhe armike ndërmjet
vete. Ja një shembull: Që të gjithë e kanë
të qartë se feja islame ngrihet mbi pesë
fundamentet e saj, por gjithashtu dihet se
ka interpretime të ndryshme kur është në
pyetje saktësimi i ndonjë çështjeje të ju-
risprudencës fetare. 

Për këtë edhe erdhi deri te paraqitja e
katër shkollave juridike fetare. Fillimisht
aty ku ka shumësi mendimesh, nuk ka
gjë të keqe. E keqja vjen vetëm në kohën
kur preken vijat e kuqe në interpretimet
e parimeve dhe çështjeve të bazamenteve
fetare. Pra, shkollat juridike fetare janë
që t’ua lehtësojnë njerëzve punët rreth të
kuptuarit më të lehtë të ndonjë çështjeje
fetare, por assesi nuk duhet të konsidero-
hen ato, si të tilla, fe, sikurse ndodh në
disa raste, sepse atëherë hasim në pasime
të verbra; në anën tjetër, as që duhen të
anashkalohen, që gjithashtu ndodh,
sepse pastaj kalohet nga një ekstrem në
ekstremin tjetër. Por, duhet të ndiqet me-
satarja, sepse edhe vetë feja është (si) e
tillë.

Të kuptuarit jo i drejtë i së vërtetës fe-
tare është edhe në rastin e animit të gru-
peve të caktuara,  në diskurset e të cilave
hasen idetë e ndarjeve të fesë mbi bazat e
përkatësive etnike, gjë që është veprim
shumë i urryer në bazë të parimeve fe-
tare. Thotë i Lartësuari:

Besimtarët (myslimanët) janë vëlle-
zër.(El-Huxhurat: 10)

Dhe, së fundmi, në të kuptuarit jo të
drejtë të së vërtetës hyjnë edhe diskurset
dhe pretendimet e disa individëve të cilët
marrin për të drejtë t’i quajnë të tjerët si
‘besimtarë apo si të dalë prej fesë’.  Këtu
kemi të bëjmë me përzierje të kompeten-
cave, sepse i Lartësuari është i Vetmi që
ka të drejtë për gjithçka- jo se individë të
tillë mund të kenë ose të mos kenë të
drejtë rreth asaj që pretendojnë, por se me
një gjë të tillë shkaktohen përçarje të
mëdha, të panevojshme.

MAKTHI NGA E PAPRITURA

Është natë e qetë, kohë vere.  Dallon
kaltërsia e qiellit. Si zakonisht, njerëzit
pushojnë.  Kur, ja, një aeroplan vëzhgon
hapësirën.  Pak minuta pas kësaj dëgjo-
hen krismat e para. Ulërimat, në çdo anë.
Vaji i fëmijëve,  sidomos i atyre në djep,
rënkimet që dëgjohen shumë larg, të gji-
tha: një makth i vërtetë. Disa prej kure-
shtarëve dalin në dritare për të parë se
çfarë ishte ai aeroplan dhe ç’ sillte me

vete. Sigurisht se ishte luftarak dhe sillte
“paqe” për viktimat e atij akti dhe të plot
akteve të tjera, sepse ata janë tanimë të
qetë, të palëvizshëm e të sigurt prej vdek-
jes së sërishme.

Bota duket si me qenë në luftë.  Kal-
tërsia e qiellit shndërrohet në re tymi, nga
e cila nuk duket asgjë. Pak minuta para
se të binin bombat, nga kureshtja, njerë-
zit shikonin pse po endej luftarakja mbi
qiellin e popullit të pafajshëm.  Them ‘të
pafajshëm’, sepse asgjë nuk e justifikon
viktimën, e posaçërisht të fëmijës dhe të
foshnjës në djep. 

Ashtu shikonin derisa ajo, fluturakja,
a luftarakja më mirë, shpërthen pak metra
më tej, pa e goditur tokën. Një re e kuqe
menjëherë formohet prej saj dhe në të
njëjtin çast vdesin qindra-mijëra qytetarë.
Po, ç’ ishte vallë gjithë ky tym?! Ku vajti
qielli me bukurinë e tij?! Pse, vallë,  s’po
shihet dielli?!  Ç’e gjeti vendin tonë? -
pyeteshin qytetarët.Dikush tha: Është
bombë atomike. Dikush tjetër: Është
bombë nukleare. Çfarëdo që të ishte, ajo
ishte makth i asaj nate të qetë me kaltërsi
qiellore. 

Ditët që pasuan nuk ngjanin si për-
para. As dritë, as ajër e as diell nuk kishte
sa duhet. Dielli as që shihej. Shihje veç
fytyra tëzbehura të njerëzve, të mbetur
‘gjallë’.  Gradualisht, atyreu skuqej lë-
kura, u skuqej mishtë dhe u binin prej
gjymtyrëve.Atyre, të cilët shikonin me sy
të lodhur e jeshil, sesi u vinte ndjekur nga
vdekja. Trupat e tyre nisën të deformohe-
shin, nga uria e etja barqet e tyre të tha-
heshin, ngase gjithandej ishte
radioaktivitet, as ujë e as ushqim të pa-
stër nuk kishte. Dëgjoje ulërimat e fëmi-
jëve, atyre në djep, që nga uria e etja
dita-ditës vdisnin. Është fundi i botës apo
Dita e Gjykimit?!- bërtiti njëri prej tyre.

Ja se në ç’kahe u orientua dhe u për-
caktua arsyeja njerëzore sot.  Kjo që u
përshkrua janë pamjet që i përjetojnë dhe
i kanë përjetuar shoqëritë njerëzore.
Pamje të këtilla janë dëshmi e pjekurisë
së njerëzimit, demokracisë, të drejtave
dhe lirive njerëzore e çka mos tjetër.
Turp, për qenien njeri - këtë qenie me in-
telekt që u vendos në planetin e kaltër për
të prirë dhe për të mbarështuar rregullat,
ligjet dhe parimet universale të humaniz-
mit, të dashurisë dhe solidaritetit, për ta
bërë Tokën planet të bukur, të qetë dhe të
përbashkët e unik për të gjitha krijesat;
për t’i bashkuar shoqëritë dhe për t’i zbu-
tur diferencat dhe kurrsesi për këtëqë po
përjetojnë shoqëritë njerëzore.

I lutem Fuqiplotit që t’i shkrepë nje-
riut arsyen për një jetë më të këndshme,
më të qetë dhe më humane në këtë botë.

Arsyeja 
dhe të kuptuarit

Njeriu është i fjetur; në çastin kur të bie në
gjumin e amshimit, do të zgjohet nga fjetja.
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Shkruan: dc.dr. Ataullah Aliu

Në pjesën e parë shtjellohen çë-
shtjet në vijim: analizohet çështja
se Allahu (xh. sh.) krijoi qiejtë e

tokën, pastaj krijoi njeriun për ta testuar
se a do t’i vihet punës së mirë; se gjatë
historisë çdo popull është sprovuar për-
mes pejgamberit të caktuar, pra a do ta
përcjellë ose jo; meqë njeriu është krijesa
më e përsosur me në krye me mendjen,
ai sprovohet përmes obligimeve sheria-

tike; për jehudët, në ditën e shtunë ishte i
ndaluar peshkimi e të njëjtën nuk e re-
spektuan; betimi i cili nuk lejohet të për-
doret për  interesa të palejuara; përmes
mbarë kreaturës në këtë botë, njeriu spro-
vohet a do të jetë vepërmirë; se si njeriu
i ditur dhe i sinqertëpërmes lutjes e solli
fronin e Belkizes pranë Sulejmanit (a. s.);
njeriu ka prirje që kur i vjen e mira, të
shprehet se ‘Zoti im më ka  nderuar’; Al-
lahu (xh. sh.) përmes luftës e sprovon sin-
qeritetin e myslimanit dhe hipokrizinë e
hipokritit; në Botën tjetër idhujtari do të

provokohet përmes idhujve të adhuruar
në këtë botë; shpëtimi i Beni-Israilëve
nga populli i Faraonit; se myslimanët e
mirëfilltë e mposhtin armikun qoftë edhe
më i fuqishëm; myslimani flijon edhe fë-
mijën për hir të Allahut (xh. sh.); nëse
myslimani nuk është mirënjohës për be-
gatitë e Allahut (xh. sh.), mund të spro-
vohet edhe me skamje; prirja e njeriut po
qe se i mungon ndonjë e mirë, të shprehet
se ‘Zoti më ka nënçmuar’; njeriut në për-
gjithësi i ofrohet e mira dhe e keqja, por
ai duhet të tërhiqet nga e keqja; njeriu në

këtë botë përjeton vështirësi  dhe këna-
qësi; dhe: shqyrtohet çështja e vdekjes, e
jetës dhe kush do të jetë më vepërmirë.

Në pjesën e dytë shtrohen çështjet si
duken: në Ditën e Bedrit myslimanët u
ndihmuan për të mposhtur armikun, si
shpërblim për ta; njeriut në këtë botë i
janë ofruar argumente nga më të ndry-
shmet, për ta ndjekur të mbarën; dhe: në
Ditën e Gjykimit do të testohet zemra për
besim-mosbesim të tyre.

Përmbyllja e punimit do të përfshijë
rezultatet e arritura, se cili është konsta-
timi ynë në lidhje me praninë e nocionit
el-ibtilā në Kuranin-qerim; si është për-
kthimi i nocionit në fjalë; dhe: në fund
janë dhënë zgjidhjet për ta tejkaluar me
sukses sprovën.

Falënderimi absolut i takon Sun-
duesit të botëve,  Allahut të Madhëri-
shëm.

NOCIONI EL-IBTILĀ NË KUPTIMIN E
NJË SPROVE TË CAKTUAR

Në këtë nënpjesë do të shkoqiten tre
ajete - nga suret Hūd,Mu’minūn dhe
El-insān.

Analizohet çështja se Allahu i Ma-
dhërishëm krijoi qiejt e tokën,pastaj
krijoi njeriun për ta testuar se a do t’i
vihet punës së mirë. 

Bëhet fjalë për atë se gjatë historisë
çdo popull është sprovuar përmes pej-
gamberit të caktuar,pra a do ta përcjellë
ose jo.

Mu për faktin se njeriu është krijesa
më e përsosur me në krye me men-
djen,ai sprovohet përmes obligimeve
sheriatike.

Allahu iMadhërishëm thotë:“Ai
është i Cili i krijoi qiejt e tokën
brenda gjashtë ditëve (fazave),e Arshi
(Froni ) i Tij kishte qenë(më parë)mbi
ujë,që t’ju sprovojë,se cili prej jush
është më vepërmirë.Nëse ti u thua:’Ju
do të ringjalleni pas vdekjes!’Ata që
nuk besuan thonë: Kjo(çka na
thua)nuk është vetëm se magji e
hapur.” (Hūd,7)

Kështu që,në kontekst të ajetit në
shqyrtim nocioni el-ibtilāka kuptimin e
sprovës:përmes veprës së mirë.

Në Kuranin-qerim thuhet:’’Nuk ka
dyshim se në këto(ngjarje të po-
pujve)ekzistojnë fakte bindëse.Në të
vërtetë, Ne i vëmë në
sprovë.’’(Mu’minūn, 30)

Ndaj,në kontekst të ajetit në trajtim
nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e spro-
vës:përmes dërgimit të pejgamberëve.

Allahu (xh. sh.)thotë:’’Ne e krijuam
njeriun prej një uji të bashkëdyzuar

për  ta sprovuar atë,andaj e bëmë të
dëgjojë e të shohë.’’(El-Insān,2).

Si rrjedhojë, në kontekst të ajetit të
lartpërmendur,nocioni el-ibtilā’ka kupti-
min e sprovës:përmes oblogimeve she-
riatike.

Kështu që,në kontekst të tre ajeteve të
shqyrtuara,nocioni el-ibtilā’ka kuptimin
e një sprove të saktuar.Andaj,sprova ka
të bëjë me:

●në kontekst të ajetit të parë,sprova
ka të bëjë: me veprimtarinë e mirë;

●në kontekst të ajetit të dytë,sprova
ka të bëjë:me njeriun në përgjithësi dhe

●në kontekst të ajetit të tretë,sprova
ka të bëjë:me obligimet sheriatike.

Mbarë kreatura në këtë botë,qoftë
shqisore ose jo,për njeriun është sprovë

që të sodit dhe t’i vihet punës së mirë,për-
ndryshe dështon në sprovë.

Nëse pejgamberi i caktuar është pra-
nuar dhe përcjellë (pasuar),sprova është
tejkaluar pozitivisht;në të kundërtën,
është dështuar.

Nëse obligimet sheriatike respekto-
hen,sprova tejkalohet pozitivisht;për-
ndryshe, dështohet në të.

Nocioni el-ibtilā’në kuptim të spro-
vës përmes të dëshiruarës

Në këtë nënpjesë do të shqyrtohen
pesë ajete,nga suret El-A’rāf,En-Nahl,El-
Kehf,El-Neml dhe El-Fexhr.

Këtu shqyrtohet çështja e peshkimit
në ditën e shtunë, në të cilën ishte e nda-
luar për Jehudët dhe të cilët nuk e re-
spektuan ndalesën në fjalë.

Shtrohet çështja e betimit e që të njëj-
tin nuk lejohet përdorur në favor të të fu-

qishmit,për interesa të ulëta e personale.
Bëhet fjalë se mbarë kreaturën në këtë

botë Kurani-qerim e quan zbukurim;për-
mes saj njeriu sprovohet a do të jetë ve-
përmirë.

Trajtohet çështja e njeriut të ditur
(Asāf bin Berhaja) dhe të sinqertë, i cili
përmes lutjes,fronin e Belkizes e solli
pranë Sulejmanit (a. s.) saçelembyll sytë.

Gjithashtu,analizohet çështja e njeriut
që kur i vjen ndonjë e mirë,ai shprehet
duke thënë se ‘Zoti im më ka nderuar’.

Allahu (xh. sh.)thotë:’Dhe pyeti
ti(Muhamed)për fshatin që ishte në
breg të detit e ata e shkelën rendin e të
shtunës(që e kishin të ndaluar gjuajt-
jen e peshqve),kur në të shtunën e tyre
peshqit u vinin sheshazi mbi ujë,e në

ditën që nuk festonin të shtunën nuk u
vinin.Ja, kështu i sprovuam ata, ngase
ishin mëkatarë.’’(El-A’rāf, 163)

Andaj,nocioni el-ibtilā,në kontekst të
ajetit në fjalë,e ka kuptimin e
sprovës:përmes të dëshiruarës-peshkimit
të ndaluar në ditën e shtunë.

Në Kurani-qerim thuhet:’Mos u
bëni(në çështjet e betimit)si
ajo(grua)që e prish tjerrin e saj pasi ta
ketë dredhur fort, e t’i bëni betimet
tuaja me dredhi(mashtrim)mes
jush,për shkak se një popull është më i
madh se tjetri.Allahu vetëm ju sprovon
me këtë, e në ditën e gjykimit Ai gji-
thsesi do t’ju sqarojë atë gjë rreth së
cilës kundërshtoheshit.’’(En-Nahl, 92)

Për shkak se arabët në periudhën pa-
rakuranore përmes betimeve mbështetnin
fiset më të forta,për interesa perso-
nale,shpallet ajeti në fjalë.

Nocioni kuranor el-ibtilā
dhe përkthimi i Sherif Ahmetit

SPROVË PËR NJË ESE (1)

Nocioni el-ibtilā’ zë vend në thuaja të gjitha studimet që kanë të bëjnë me jetën shoqërore. Të gjitha ato
kanë për qëllim që nocionin në fjalë ta interpretojnë në drejtim të kuptimit dhe tejkalimit të kësaj si sprovë

shoqërore.Kështu që, Kurani i Madhërishëm që iu shpallMuhamedit (a. s.) e ka këtë temë në fokusin e tij,
duke e shpjeguar në dimensione të ndryshme.Ndaj, në këtë punim do të shqyrtohen njëzet e katër ajete, ku

janë marrë për shtjellim për të shpjeguar nocionin el-ibtilā’.
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Kështu që,nocioni el-ibtilā’,në kon-
tekst të ajetit të lartcekur,ka kuptimin e
sprovës:përmes të dëshiruarës-mbështet-
jen e të fuqishmit përmes betimit për in-
teresa të ulëta.

Allahu i Madhërishëm thotë:’Gji-
thçka që është mbi tokë,Ne e bëmë stoli
të saj,për t’i provuar ata,se cili prej
tyre do të jetë më vepër mirë.’’(El-Kehf,
7)

Prandaj,nocioni el-ibtilā’,në kontekst
të ajetit të lartshënuar,ka kuptimin e spro-
vës:përmes të dëshiruarës-bukurive,sto-
live dhe të mirave të kësaj bote.

Në Kuranin fisnik thuhet:“E ai i cili
kishte dituri nga libri tha:  ’Unë ta sjell
atë ty sa çel e mbyll sytë(këtij i tha
sille!’). E kur e pa atë(fron)të vendosur
pranë tij, (Sulejmani)tha:  ’Kjo është
dhuntia e Zotit tim, që të më sprovojë
mua se a do ta falënderoj,apo mos do
ta përbuz.E kush falënderon, ai falën-
deron për të mirën e vet, e kush për-
buz,Zoti im(s’ka nevojë),është i
panevojëebujar!’’(En-Neml, 40)

Ndaj,nocioni el-ibtilā’, në kontekst të
ajetit të lartshtruar,ka kuptimin e spro-

vës:përmes të dëshiruarës-për të parë fro-
nin e Belkizes pranë vetes Sulejmani (a.
s.).

Në një ajet thuhet:’E njeriu,kur e
sprovon Zoti i tij,e nderon dhe e bega-
ton,ai thotë:’Zoti im më ka nde-
ruar!’’(El-Fexhr, 15)

Andaj,nocioni el-ibtilā’,në kontekst
të ajetit në fjalë, e ka kuptimin e spro-
vës:përmes të dëshiruarës-nderimit dhe
begatimit.

Si rrjedhojë,në kontekst të pesë aje-
teve te shkoqitura,nocioni el-ibtilā’e ka
kuptimin e sprovës:përmes të dëshirua-
rës.Prandaj, sprova ka të bëjë me:

● në kontekst të ajetit të parë,sprova
bëhet:përmes peshkimit të ndaluar në
ditën e shtunë;

● në kontekst të ajetit të dytë,sprova
bëhet:përmes mbështetjes së ndaluar të të
fuqishmit për interesa të ulëta;

● në kontekst të ajetit të tretë,sprova
bëhet:përmes dhuntive të kësaj bote;

● në kontekst të ajetit të katërt,sprova
bëhet:përmes fronit të Belkizes dhe

● në kontekst të ajetit të pestë,sprova
bëhet:përmes nderimit dhe begatimit.

Jehudët u sprovuan përmes mospe-
shkimit në ditën e shtunë,ndalesë të cilën
nuk e respektuan dhe dështuan në sprovë.

Për ta tejkaluar sprovën poziti-
visht,betimi nuk lejohet përdorur pse
është në pyetje i fuqishmi dhe interesat e
ulëta personale.

Mbarë kreatura në këtë botë është
zbukurim për njeriun,mirëpo nëse njeriu
është i vetëdijshëm për një gjë të tillë dhe
bëhet vepërmirë,sprovën e tejkalon pozi-
tivisht; përndryshe, dështon.

Të sjellit e fronit të Belkizës pranë
Sulejmanit (a. s.) ishte sprovë për pej-
gamberin në fjalë,mirëpo Sulejmani(a.
s.)sprovën e tejkaloi pozitivisht,meqë iu
drejtua Allahut (xh. sh.)me mirënjohje
dhe hamd.

Myslimani i mirëfilltë,për të dëshi-
ruarën i bën hamd Allahut (xh. sh.), e për
të padëshiruarën bën durim dhe në këtë
mënyrë sprovën e tejkalon pozitivisht.

=vazhdon=

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

Shkruan:Nexhibe Veliu

Në kohën tashmë të ashtuquajtur
”modernizëm”, përveç mëkateve
tjera që janë përhapur në rruzul-

lin tokësor është edhe kamat, e cila me
shpejtësi dhe ritëm shkatërron individin,
familjen dhe tërë shoqërinë. Në kohën në
të cilën jetojmë ne sot kamata është bërë
pjesë përbërëse e”jetës moderne”dhe e
”biznesit bashkëhor”, pasi shoqëria jonë
i ka anashkaluar të gjitha ndalesat dhe vë-
rejtjet që kanë ardhur nga Allahu i ma-
dhërishëm. 

KAMATA NË SHOQËRINË TONË

Si rezultat i çështjesë së kamatës, sot
e shohim se shoqëria jonë ka kaluar në
vuajtje të mëdha, në turpërim, përçarje
dhe shumë sëmundje të tjera psikike dhe
fizike, bile edhe më keq - disa kanë për-
funduar me vetëvrasje.  Kjo gjendje
tepër e rëndë e shoqërisë sonë është si re-
zultat i largimit nga mësimet fetare,  i lak-
misë dhe dashurimit vetëmtë kësaj bote.
Këta njerëz gjithnjë anojnë kah jeta e
bukur dhe e qetë, ndërsa nevojat e jetës
me  tendencë të një komoditeti siç
janë:banesa komfore, mobilieri kualita-
tive, vetura të bukura e të ngjashme, e për

t’i realizuar këto nuk është lehtë, pasi
nuk janë mundësitë financiare të njëjta
tek shoqëria njerëzore. Por, për këtë pa-
raqitet zgjedhja e ofertave joshëse të ban-
kave, që me mirësjellje të bukura të
shfrytëzojnë ”kredi”për t’i realizuar ën-
drrat dhe dëshirat e tyre të jetës. Njeriu
në vend që të jetë i kënaqur me ato mi-
rësi që ia ka dhënë Allahu i madhëruar, ai
mendon se si  ta ndryshojë mënyrën e je-
tesës dhe mendon se kredia do ta ndry-
shojë jetën e tij. E, pasi merr kredi, tek ai
njeriveç se fillojnë ankthet e natës:  pa-
siqë e merr kredinë, ai e kupton se nuk
ka fituar asgjë, veçse ndjen se do të jetë
borxhli tre, pesë, dhjetë apo më shumë
vjet, e kjo gjë njeriut i shkakton stres,
presion psikik të përhershëm,  depresion,
sjellje jokorrekte ndaj familjes dhe të tje-
rëve. Neve gati çdo ditë  mediat dhe rrje-
tet sociale na lajmërojnë tregime
rrëqethëse për njerëzit naivë që kanë
marrë kredi, e për të cilët që atëherë jeta
është bërë çmenduri dhe kështu kamata
rritet dita-ditës dhe ai vazhdimisht men-
don se si do ta kthejë borxhin, i cili bile
ka arritur dhjetëfishin e borxhit, ku çdo
vonesë në borxhin e kredisë dënohet me
kërcënime të rënda dhe forma të ndry-
shme të presioneve. Kjo gjë e shkatërron
njeriun dhe më nuk e di se çfarë bën dhe

ai ose ikën nga shtëpia, ose edhe më keq
- bën vetëvrasje dhe sjell shumë pro-
bleme në familje dhe në shoqëri. 

REALIZIMI I ANKETAVE NË LIDHJE
ME KAMATËN NË VENDIN TONË

Pas tërë asaj që prezantuam më parë
në lidhje me kamatën, e cila është e nda-
luar në të gjitha religjionet, mbi gjitha në
kohët e fundit kjo sëmundje kancerog-
jene ka përfshirë edhe shoqërinë tonë.
Andaj, nuk qëndrova vetëm në ajetet ku-
ranore dhe në hadithet profetike, por
desha që të marr prononcim të eksper-
tëve, me anë të të cilit do të shtohej edhe
më tepër bindja se atë  që e ndalon Zoti
është strikte dhe nuk pranon revidim,
ndërkaq të njëjtën e beson dhe vërteton
arsyeja e shëndoshë. E, për të ditur  më
shumë rreth gjendjes së kamatës, se a
përdoret ajo, cilat janë metodat dhe sa
është limiti i saj në vendin tonë, do të
mundohem t’i sqaroj përgjigjet e këty-
reve pyetjeve që qarkullojnë në mendjen
tonë dhe çdo ditë e më shumë po na shqe-
tësojnë.  Për t’i kuptuar të gjitha këto, jam
munduar që nëpërmjet anketave  që i kam
realizuar t’u japim një përgjigje këtyre
pyetjeve. Në vijim do të sjell disa pro-
noncime të shkencëtarëve, ekspertëve,

Kamata nën dritën 
e ajeteve kuranore (5)

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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ekonomistëve, kontabilistëve se cilët janë qëndrimet
e tyre rreth kamatës në shoqërinë tonë. 

Duke marrë parasysh se në mesin tonë kemi një
shoqëri heterogjene, patjetër dhe s’do mend se edhe
do të kemi diversitete në ide dhe mendime. Këtë e
themi kështu pasi edhe vetë realizimi i kësaj ankete
na bëri të kuptojmë se shoqëria kishte medime të
ndryshme edhe në çështjen e kamatës. Të anketuarit
në lidhje me pyetjen se pse kamata emërtohet me
emra të tjerë, kemi përgjigje dhe mendime të ndry-
shme:

Disa prej tyre thonë se kamata përveç emrit ka-
matë ka edhe emra të tjerë si:fajde, lizing, të ardhura
biznesi, profit etj. dhe pas gjithë kësaj ka prapavijë,

se pse edhe emërtohet me emra të tjerë. 
Kamata se pse emërtohet me emra të tjerë, nuk

është asgjë tjetër veçse: krijim i kutisë, defokusim,
marketing i rrejshëm, faktor detyrimi, që sjell deri te
shtyerja për aplikim për kredi. Pa dyshim, e vërteta
shihet pas aplikimit, ose pas marrjes së kredisë. 

Në shkencë dhe ligjet ekzistuese kamata ka të
njëjtin emër - kamatë, varësisht nga historia e po-
pujve të ndryshëm, por qëllimi është i njejtë:  ai që
merr, mendon se do ta kalojë krizën, ndërsa ai që jep,
se do ta shtojë kapitalin (pasurinë) e vet. Me një fjalë,
ajo është ”e keqja e domosdoshme”. 

Në kuptimin ekonomik kamata, apo siç quhet në
terminologjinë ekonomike, interesi është çmimi i një
malli specifik në një treg specifik-i parave. Emërtimi
i saj në gjuhë dhe terminologji të ndryshme varësisht
që është i ndryshëm dhe nuk është çështje selektuese
çka pse? Ekonomitë që formojnë parime islame edhe
ligjërisht, por edhe materialisht,  e ndalojnë atë, por

në esencë  ”dallimi pozitiv në çmim” të çfarëdo malli
apo shërbimi, zëvendëson kamatën.  Prodhimi i çdo
malli e shërbim ka investime të resurseve, për çka
nevojitet kapital (para) dhe çmimi i kapitalit është
kamata; me një fjalë, pa kamatë nuk ka jetë etj. 

Sa mendoni se është përqindja e kamatës që
shfrytëzohet në vendin tonë?

Edhe në këtë pyetje kemi pa dyshimi përgjigje të
ndryshme. Varësisht nga oferta dhe kërkesa e parave,
lëviz edhe kamata. Në fillim të viteve të para të pa-
varsisë kamata bankiere te ne ishin më të larta se
10%. Sot ato shënojnë zbritje, varësisht nga destina-
cioni (afatgjate, afatshkurte, blerje banese, kredi ko-
merciale etj), janë me përqindje më të lartë ose më të

ulët. Në krahasim me shtetet e
zhvilluara mendoj se te ne akoma
janë të larta. 

Jo që mendoj por kjo është pu-
blikisht e njohur-varësisht për çfar
produkti bëhet fjalë,  ku shërbimet
bankare  shkojnë nga 5% deri 9%.
Duhet pasur parasysh dallimin
midis kamatës zyrtare dhe fajdeve
private!

Mendoj se përqindja kreditore
është  joreale, pasi ka disa lloje të
kamatës si p. sh. kamata bankare
sillet nga 3% në nivel vjetor, ka-
mata 6-mujore, kamata 12-mu-
jore, pra varësisht prej periudhës
kohore, rritet edhe % e kamatës. 

Mendoj se kamata lëviz prej
8% deri 13% mirëpo me një kon-
tratë që rrallë kush e merr vesh,
arrin deri në 23%. 

A i sjell dëm kamata ekono-
misë së shtetit

Në qoftë se kreditë merren për
zhvillimin e ekonomisë prodhuese
ato mund të jenë edhe të dobi-
shme, por shteti ynë vetëm page-
sën e kamatës (Borxhi kryesor
mbetet pa paguar), prej pavarsisë
e deri në ditën e sotme e ka rritur

afër 5 herë (borxhi i përgjithshëm). 
Ekonomikisht, jo. Është pjesë e faktorëve eko-

nomikë, huamarrjet për mbijetesë dhe për raste so-
ciale janë dëme morale, etike, jo për shtetin, por për
huamarrësit! 

Pa dyshim se rregulla e kamatës është se merr
prej shtresës së varfër dhe të mesme dhe prej tyre
përfitojnë të pasurit. Me një fjalë, zhduket shtresa e
mesme. 

Sipas një mendimi,  kamata nuk i sjell dëm eko-
nomisë së shtetit, por ajo e shumëfishon pasurinë e
shtetit dhe kanë dobi të gjithë. 

Cilat metoda i përdor një bankë e falimentuar në
vendin tonë për të tejkaluar krizën?

Në vendin tonë një bankë e falimentuar  për të
tejkaluar krizën përdorin disa metoda si:metodën e
likuidimit, metodën e shitjes së bankës, ua bllokojnë
llogaritë bankave të falimentuara etj. 

Plasmani i kredive të rrezikshme dhe tronditjet

financiare në tregjet e ndryshme krijuan krizën e fundit
në botë (në vitin 2008). Shumë banka falimentuan,
shumë shtete akoma janë në krizë. Krijimi i krizës ndih-
mojnë ata që u konvenon dhe që driçojnë me kapitalin
financiar. 

Kapitalizmi-shtimi i kapitalit nëse gjenë ashtu mun-
dësi, përndryshe një bankë e falimentuar (siç parashtro-
het pyetja ) s’ka si e tejkalon krizën ajo veç se
konsiderohet ”e vdekur”. 

A do të kishit punuar me kamatë dhe cili është men-
dimi juaj rreth saj?

Në lidhje me këtë pyetje se a do të kisht punuar me
kamatë shumica e të anketuarve janë përgjigjur se nuk
do të kishin punuar me kamatë sepse ka mjaftë argu-
mente që e ndalojnë përdorimin e saj
dhe se Allahu xh. sh nuk e ndalon një
gjë për njeriun e të mos jetë e dëm-
shme për të. 

Disa edhe pse nuk janë të mendi-
mit për përdorimin e kamatës, por disa
jo veçse e përdorin por edhe gjejnë
ngushllim nga kamata dhe thojnë se
kur indivdi s’ka rrugdalje është i dety-
rueshëm të mer kredi, por me kamata
sa do pak ”normale”. Një nga të anke-
tuarit thotë:edhe unë kam shfrytëzuar
kamatë për sigurim strehimor, por pro-
pozoj që të mos  shfrytëzohet kamata
edhe për blerje luksoze dhe shëtitje që
nuk kan arsye. 

Nëse s’kemi burime tjera pa ka-
matë por s’kemi zgjidhje tjetër!Nëse
gjinden dilemat para pa çmimi (pa
kamat) kush është ai që paguan vul-
lnetarisht!Tingllon bukur dhe humane
por nuk funksionon-mbetet utopi. 

A mendoni se kamata është një
ndër faktorët që shoqëria jonë është
varfëruar?

Disa mendojnë se me të vërtetë ka-
mata është një ndër faktorët që shoqë-
ria jonë është varfëruar ngase e
vërtetojnë  vet personat të cilët janë
zhytur në të. Disa të tjerë thonë se kamata ndihmon që
shoqëria jonë të varfërohet sepse tek ne rritet numri i
bankave në proporcion me numrin e varfërisë. 

Kamata nuk është faktor i varfërisë!Është kosto e
një faktori të pa alternativ për punë dhe afarizëm. Nëse
ekonomizmi si duhet nuk varfërohemi. Të ndejnurit pa-
razit dhe duke idealizuar botën varfërohemi. 

Kamatat e larta me siguri se e varfërojnë individin
dhe shtetin që i mer, por i pasuron ata që japin para me
kamata të larta. Borxhet e bëra sot, të shumëfishuara do
t’i paguajn fëmijtë dhe pasardhësit tonë (nipa, mbesa
dhe stërmbesa). 

A mendoni se një ditë shoqëria jonë do t’i kthehet
realitetit dhe do ta lë kamatën?

Të anketuarit, edhe pse shpresojnë se një ditë sho-
qëria do t’i kthehet realitetit, por kjo shpresë është
shumë e zymtë, pasi disa thonë se përderisa ata që i kanë
paratë çdo ditë kuvendojnë si ta shtojnë pasurinë e tyre
dhe populli i rëndomtë është i etshëm dhe nevojtar,
trendi i kredive fatkeqësisht do të vazhdojë. A do t’i

kthehet këtij realiteti shoqëria? Nuk besoj se do të ndodh
shpejt! Vetëm me ndihmën e Zotit, kjo ëndërr do të rea-
lizohet. 

Një gjë e tillë, se do të ndodhë dhe shoqëria do t’i
kthehet realitetit, është shumë vështirë, mirëpo kjo
mund të ndodh vetëm me hyrjen e bankave islame në
tregun tonë. Disa mendojnë se shoqëria do t’i kthehet
ralitetit kur do të vijë në funksionim Sheriati Islam, për-
ndryshe është vështirë. 

Mendoj se jo, sepse edhe atje ku ndalet ajo, në fakt
paratë kanë çmim dhe funksionojnë mekanizmet tjerë,
shpesh edhe më të rënda se kamata! (Riba, Maka-
bër…etj). 

Për në fund, cila do të ishte këshilla juaj për ta

nxjerrë shoqërinë tonë nga humnera e kamatës, ku është
zhytur?

Një nga të anketuarit në këtë pyetje është përgjigjur,
se pyetja nënkupton konstantim gjykimor e jo shken-
cor! Fondacionet e bamirësisë për familjet në nevojë
janë alternative sociale, por puna, ekonomia, përku-
shtimi, …etj. janë zgjidhja e jo një faktor si kamata që
po nuk e deshe nuk ta imponon askush!

Një nga të anketuarit ka këshilluar shoqërinë tonë që
mos të bëjmë dasma me kamatë. Të punojmë për më
pak dhe me djersën tonë të arrijmë sukses,  por jo në
kurriz të të tjerëve. 

Punësimi dhe rritja e starndadit jetësor mund t’i zbut
kërkesat për financim. Do të ishte ideale sikur secila fa-
milje dhe shoqëri të kishte kushte optimale për një jetesë
normale dhe të kënaqej me atë që fiton.  Dhashtë Zoti,
një ditë të jemi edhe ne midis tyre.     

=fund=
(P.s. Për shkak të natyrës së revistës 

hiqen fusnotat)



Shkruan: Doc. Dr. Bashkim Aliu

Allahu i Madhërishëm në Kura-
nin famëlartë thotë: “Elif, Lam,
Ra,  (ky është) Libër, ajetet e të

cilit janë radhitur (në mënyrë të përso-
sur, njëkohësisht) dhe shkoqitur nga i
Dijshmi i të gjitha çështjeve në hollësi.”

Ky ajet është dëshmi e pakontestue-
shme dhe një nga faktet e qarta hyjnore
të cilat flasin se Allahu i Madhërishëm
është Krijues i çdo sendi, Udhëzues i
njeriut në dritën e jetës, Shpëtues i tij
nga të këqijat e territ, por me kusht që
ky njeri t’u përmbahet instruksioneve
hyjnore dhe parimeve islame të cilat i
shpalli Zoti i botëve.

E gjithë kjo konfirmon faktin se di-
spozitat islame janë të shpallura nga
Krijuesi i Gjithëdijshëm, i Cili e krijoi
njeriun dhe ia fali atij logjikën.  Për këtë
edhe Krijuesi është më i Dijshmi për
krijesat dhe nevojat e kërkesat e krije-
save.

Nisur nga kjo, dispozitat dhe nor-
mat fetare nuk janë pa urtësi dhe arsye-
time, pa marrë parasysh a i kupton këto
mendja e njeriut apo jo. Të gjithë impe-
rativët dhe ndalesat e shpallura nga Al-
lahu i Madhërishëm janë për të mirën e

njeriut dhe realizojnë interesa të konsi-
derueshme për njeriun.

Allahu (xh. sh.) nuk urdhëron për
ndonjë punë e as që ndalon nga ndonjë
punë, pa mos pasur në këtë urdhëresë
apo ndalesë dobi për njerëzit; qoftë kjo
dobi e kësaj bote,  apo e botës tjetër.

Këto urtësi dhe dobi disa herë janë
evidente dhe nuk e ka rëndë njeriu t’i
kuptojë dhe t’i detektojë, mirëpo disa
herë këto urtësi janë jo të dukshme dhe
të paarritshme për mendjen e njeriut,  e
cila është e kufizuar për të kuptuar dhe
për të arritur shumë gjëra.  Kjo dikton
faktin që njeriu duhet t’u nënshtrohet
normave dhe parimeve islame, pa marrë
parasysh a arrin njeriu të kuptojë diçka,
apo ende gjërat për të janë të pakuptue-
shme sa duhet.

Prej dispozitave në të cilat manife-
stohen qartë dhe evidentohen pa shumë
mund disa urtësi të Allahut (xh. sh.)
është edhe ndalimi i kamatës.

Kështu, nëse analizohet ndikimi i
kamatës në jetën e njeriut, do të shihet
se kamata ka ndikim negativ në shumë
sfera të jetës së njeriut. Po bile, edhe di-
kush nëse nuk mund të bëjë analiza të
mirëfillta për njohjen e disa prej urtë-
sive të ndalimit të kamatës, ai patjetër

të jetë i bindur se këto urtësi ekzistojnë
bazuar në ajetin: “Elif, Lam, Ra, (ky
është) Libër, ajetet e të cilit janë radhi-
tur (në mënyrë të përsosur, njëkohë-
sisht) dhe shkoqitur nga i Dijshmi i të
gjitha çështjeve në hollësi.”

Parashtrohet pyetja:  A është e log-
jikshme që shpallja e Allahut të Urtë e
të Gjithëdijshëm të jetë e zhveshur nga
urtësitë?! Përgjigjja është:  Assesi, por
dispozitat që i shpalli Allahu janë të
drejta, ndërkaq problematika që jemi
duke e shtjelluar është një shembull i
shkëlqyeshëm i faktit se dispozitat
islame ngërthejnë urtësi dhe dobi për
njerëzit. Ndikimi i këtyre dispozitave
shihet në disa segmente: qoftë atë eko-
nomik, social, psikologjik etj.

Nuk ka fare dyshim se kamata ndi-
kon drejtpërdrejt në ndarjen e njerëzve
në shtresa, sepse pasuria nuk del nga
rrethi i të pasurve, të cilët edhe e kanë
në dorë kamatën, ngase të varfrit va-
zhdojnë në varfërinë e tyre dhe nuk
mund të dalin nga të qenët punëtorë të
shtresës së pasur.  

Kjo dhe pasaniku që u jep të tjerëve
kredi me kamatë e shumon pasurinë e
vetë në mënyrë     jolegjitime, ndërkaq
borxhliu i ngratë edhe më tepër zhytet
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në fukarallëk, si rezultat i borxheve dhe
kamatës.  Në këtë mënyrë, pasuria çdo-
herë qarkullon brenda shtresës së pasur
që e kanë për armë kamatën, dhe bëhet
ndarja e njerëzve në shtresa.

Nëse i kthehemi realitetit, do të sho-
him se lufta në mes klasave është pre-
zente në të gjitha shoqëritë të cilat nuk
e zbatojnë metodologjinë islame në
ekonomi, apo thënë ndryshe, e apli-
kojnë kamatën, gjë që ia ekspozon jetën
e njerëzve dhe ekonominë humbjes dhe
falimentimit.

Pas një periudhe kohore, u provua
praktikisht se sistemi ekonomik socia-
list dështoi në eliminimin e shtresave në
shoqëri, edhe pse ideologët e socializ-
mit e ngrinin këtë moto        pandër-
prerë.

Në lidhje me këtë, Dr. Omer Sulej-
man El-Eshkar thotë:  ”Nëse pasuria
qarkullon vetëm në rrethin e të pasurve,
atëherë do të dëmtohen edhe të pasurit
edhe të varfrit në atë shoqëri.  Kamata
bën që pasuria të përqendrohet vetëm në
dorën e një grupi të vogël individësh në
një shoqëri, ndërkaq masa e gjerë pri-
vohet nga kjo e mirë.  Kjo formë është
me të meta në ndarjen e pasurisë.”
Dr.Shaht, ish-drejtor i Bankës Gjermane
Rajh, në një ligjëratë të cilën e mbajti
në Siri, në vitin 1953, ka thënë:  “Për-
mes një operacioni matematikor, bëhet
e qartë se e gjithë pasuria është e për-

qendruar në dorën e një numri të vogël
njerëzish-fajdexhinj.  Kjo, ngase fajde-
xhiu huadhënës i borxhit për tjerët për-
fiton përherë në çdo transaksion,
ndërkaq huamarrësi, nga ana tjetër, ka
mundësi të fitojë dhe të humbë.  Për
këtë, e gjithë pasuria, në fund, me një
llogari matematikore, patjetër të gjendet
në dorën e atij që çdo herë fiton.”

Në këtë kontekst, edhe Dr. Fadël Ila-
hij thotë:  ”Krahas asaj që u tha, sistemi
financiar kamator e zgjeron hendekun
në mes shtresave të njerëzve dhe çon në
çrregullimin e baraspeshës në mes tyre.
Kjo, ngase borxhmarrësi si zakonisht
është njeri me mundësi të kufizuara,
ndërkaq borxhdhënësi si zakonisht
është njeri i pasur, e në këtë mënyrë pa-
saniku e shton pasurinë, kurse i ngrati i
shton hallet-varfërinë. 

Kjo ndodh sepse borxhdhënësi merr
kamatë për borxhin që ka dhënë, qoftë
ky borxh të jetë destinuar për nevoja je-
tësore të njeriut, apo për investime e
biznes, dhe pa marrë parasysh a ka fi-
tuar gjësend borxhliu nga kjo shumë
apo ka humbur.”

Ndalimi i kamatës është një tullë e
rëndësishme në ndërtimin e kalasë së
drejtësisë islame.  Kjo, ngase ndalimi i
kamatës hedh dritë në metodologjinë e
qartë islame në eliminimin e dallimeve
mes njerëzve, qoftë  kjo t’i referohet
aspektit ekonomik, social etj.  Në këtë

drejtim, Islami e ka kundërshtuar çdo
tentim për ndarje në klasa ekonomike
dhe thellimin e dallimeve në mes të pa-
surve dhe të varfërve.

Kështu, obligimi i zeqatit dhe marrja
parasysh e nevojave të të varfërve dhe
nevojtarëve përbëjnë komponentë të
rëndësishëm në metodologjinë islame
në eliminimin e klasave ekonomike në
mes njerëzve.

“Islami e legalizoi zeqatin, dhe e
bëri obligative të jepet në pasuri.  Ze-
qati përafërsisht i përfshin të gjitha llo-
jet e pasurive që shtohen dhe për të
caktoi limit, i cili e obligon zeqatin,
nëse pasuria e arrin atë sasi, por i njëjti
limit konsiderohet i vogël në krahasim
me pasuritë të cilat i shohim sot.

Përmes gjithë kësaj, Islami synoi ta
përgjithësojë solidaritetin shoqëror,
ashtu që të rritet e drejta e të varfrit e në
këtë mënyrë të përafrohen dallimet në
mes shtresave në shoqëri.

Urrejtja e Islamit ndaj dallimit të
madh në mes shtresave dhe tentimi i tij
që të bëjë përafrimin e tyre, i referohet
besimit të tij se ky dallim i madh gji-
thqysh se do të shkaktojë mllef, urrejtje,
pesimizëm dhe trazime, të cilat mund ta
rrezikojnë gjithë shoqërinë në përgji-
thësi.”

(P.s. Për shkak të natyrës së revi-
stës hiqen fusnotat)

Pasoja sociale e kamatës

Nuk ka fare dyshim se kamata ndikon drejtpërdrejt në ndarjen e njerëzve në shtresa, sepse pasuria nuk del
nga rrethi i të pasurve, të cilët edhe e kanë në dorë kamatën, ngase të varfrit vazhdojnë në varfërinë e tyre

dhe nuk mund të dalin nga të qenët punëtorë të shtresës së pasur.
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Shkruan: Omer ARSLLANI

Derveni i Shkupit shtrihet në gry-
kën e ultësirës së Shkupit, në pje-
sën jugperëndimore të tij. Në

pjesën perëndimore ka Gjorçe-Petrovin,
në veri ka malin Zheden, në jug kufizohet
me Malin e Thatë, kurse në perëndim për-
sëri me malin Zheden dhe një pjesë të
malit të Dvorcës. Të dhënat në dokumen-
tet e përmendura në arkivin e Stambollit
tregojnë se krahina e Dervenit përfshin
217km2, ndërkaq sipas të dhënave të Ko-
munës së Sarajit ka 240 km2.

DERVENI I SHKUPIT NË PRIZMIN
HISTORIK

Fshatrat e Dervenit janë kryesisht nën
administrimin e Komunës së Sarajit. Ato
janë: Saraj, Arnaqi, Bojanë, Bukoviç, Ça-
jlanë, Gllumovë, Kopanicë, Lubin, Pani-
çar,  Llaskarcë,   Matkë,   Semenisht,
Raoviç,  Rashçe.  Fshatrat Radushë,
Dvorcë,  Sfillare e Poshtme,  Sfillare e
Epërme,  Kondovë,  Shishovë,  Gërçec,
Llokë dhe Krushopek, ndërkaq,  janë nën
administrimin e Komunës së Sarajit, por

nuk hynë në pjesën e Dervenit, por pasi
që historikisht jemi të lidhur dhe të pan-
darë, do t’i cek në këtë punim si pjesë të
këtij rajoni.

Sipas regjistrimeve të vitit 1994, kjo
krahinë numëron 31.142 banorë.  Prej
tyre, 95% janë myslimanë- ku 91% janë
shqiptarë, maqedonas 3.8%, boshnjakë
3.6%,  romë 0.7%, turq 0.13%, serbë
0.05% dhe 0.47% ‘të tjerë’. Në regjistri-
min e vitit 2002 kjo krahinë ka pasur
35.804 banorë. Prej tyre 92.5% shqiptarë,
maqedonas 3.8%, boshnjakë 3.1% etj. 

Hulumtuesit shkencorë kanë mendime

të ndryshme rreth origjinës së emrit Der-
ven. Sipas Fadil Reshat-it, përkthyes zyr-
tar në Arkivin e Stambollit, emri Derven
së pari herë haset në kohën e osmanlinjve,
që në fakt është formuar nga fjala turke
Derbene,  që në thelb e ka kuptimin ede-
rës, tëkalimit, grykës, ngushticës. 

Ndërkaq, në librin “Arhiv na Make-
donija - turski dokumenti za istorijata na
makedonskiot narod...”, fq.389, fjala Der-
ven sqarohet si fjalë persiane, që do të
thotë: grykë, kalim i ngushtë, vend i rre-
zikshëm.  Edhe në Fjalorin e gjuhës së
sotme shqipe, të vitit 1981, Prishtinë,
fq.315, fjala Derven sqarohet si grykë
mali.

Në Derven gjenden gjithsej 34 xhami,
për të cilat do të shkruajmë në vazhdim.
Sipas  Hartës së objekteve fetare në R.M.,
ndërkaq,  në këtë rajon ka 29  xhami, duke
mos  shënuar 5 xhami- nuk e dimë se a
janë lënë qëllimisht,  apo çka.   Pra, disa
xhami nuk janë shënuar,  edhe atë: Xha-
mia e Tretë e Sarajit, Xhamia e Re e Bu-
koviçit, Xhamia e Vjetër e Gërçecit,
Xhamia e Vjetër e Krushopekit  dhe Xha-
mia e Re e Kopanicës.   Këto ishin, shkur-
timisht, disa të dhëna historike mbi
Dervenin e Shkupit, pasi që për historinë
e Dervenit gjerësisht kanë shkruar disa
autorë.

JETA FETARE NË RRETHINAT E
DERVENIT GJATË VITEVE

1918 – 1941

Për të gjithë myslimanët e arsyeshëm
është e njohur që Islami i lartësuar  i ku-
shton rëndësi të madhe organizimit të
jetës fetare. 

Jeta fetare në rrethinat e Dervenit gjatë
viteve 1918 – 1941: Ulema-Mexhlisi i
asaj kohe i ka kushtuar rëndësi  të madhe
jetës fetare në rrethinat eDervenit, kështu
që çdo fshat ka pasur  imam, disa nga xha-
mitë kanë pasur edhe myezinin dhe prak-
tikimi i fesë ka qenë në nivel të duhur.
Përveç  kësaj,  imamët,  respektivisht
mualimët,  kanë pasur për obligim  mësi-
min e fëmijëve më së paku katër herë  në
javë.

Roli i Ulema-Mexhlisit në  Derven të
Shkupit ishte tepër i organizuar, ku ima-
mët përveç detyrës fetare, kanë qenë të
obliguar edhe për regjistrimin e popul-
lsisë, përkatësisht kanë bërë edhe detyrën
e ofiqarit. Zgjedhja e imamit me detyrë në
xhami: përveç se është marrë pëlqimi i
fshatarëve, gjithashtu kjo çështje ka hyrë
edhe në duart e Këshillit të Ulema- Me-
xhlisit mbi Xhematin, ku personi i cili ka
marrë pëlqimin nga fshati, është dashur
gjithashtu të marrë edhe pëlqimin e Kë-

shillit të Ulema-Mexhlisit.
Edhe gjatë kësaj periudhe njëzetvje-

çare në rrethinat e Dervenit të Shkupit
kanë ekzistuar dhe  vazhdojnë të ekzi-
stojnë dhe të funksionojnë në mënyrë per-
manente mejtepet, të udhëhequra nga
Ulematë të cilët akoma vazhdojnë të japin
kontributin e tyre në mësimin e diturive
islame fëmijëve të moshës së ulët, e në
disa mejtepe mësim-besimin islam va-
zhdojnë ta ndjekin edhe më të rriturit,
edhe atë në mësimin e leximit të Kuranit
dhe njohjen e rregullave elementare  të
kushteve themelore  të besimit islam. 

BASHKËSIA FETARE ISLAME DHE
ANGAZHIMET E SAJ PËR

FUNKSIONIMIN E SIBJAN-
MEJTEPEVE GJATË  VITEVE

1918 – 1941

Roli i Bashkësisë Fetare Islame për
organizimin e sibjan-mejtepeve, përkatë-
sisht për angazhimin e saj për jetën edu-
kativo – islame ishte në bazë të normave
fetare, sipas të arriturave bashkëkohore
dhe shkencore në frymën e Islamit. Këto
qëllime Bashkësia Fetare Islame i arrin
nëpërmjet shkollimit të nëpunësve fetarë,
si dhe aktiviteteve të ndryshme të organi-
zuara për realizimin e këtij qëllimi.

Njëri nga obligimet kryesore të Ba-
shkësisë Fetare Islame është që nëpërmjet
zyrtarëve të vet të organizojë mësimin
fetar si për të miturit, ashtu edhe për të rri-
turit, që nëpërmjet këtij mësimi të barten
njohuritë themelore të Islamit dhe mësi-
met tjera të nevojshme për zbatimin në

praktikë të ritualeve fetare.
Pas Luftës së Parë Botërore  disa nga

shkollat fetare vazhduan me punën e tyre,
por një numër i madh i tyre u ndalua nga
ana e organeve kompetente shtetërore. Me
formimin e Mbretërisë Serbe-Kroate-
Sllovene,  ministria e arsimit e mbikë-
qyrte shkollimin,  kurse Bashkësisë Fetare
Islame i mundësoi të hapte shkolla fetare,
si dhe të zhvillonte lëndën e mësim-besi-
mit nëpër shkollat shtetërore, por me një
mbikëqyrje dhe kontroll të veçantë nga
ana e organeve shtetërore.

Arsimimit fetar të myslimanëve të kë-
tyre trevave i jepej rëndësi e veçantë, ve-
primtari kjo e cila konsiderohej e shenjtë
dhe e njëjta përkrahej dhe ndihmohej nga
popullate myslimane.  Popullatamysli-
mane e këtyre trevave vazhdonte mësimet
e tyre nëpër shkollat shtetërore,  ku për-
veç lëndëve shoqërore mësonin edhe lën-
dën e mësim-besimit, por kjo nuk i
plotësonte nevojat e popullatës mysli-
mane.

Me nxjerrjen e Kushtetutës së Ba-
shkësisë Fetare Islame në vitin 1930 dhe
në vitin 1936,  kjo çështje u rregullua në
bazë të  akteve normative dhe rregullave
të cilat miratoheshin nga organet kompe-
tente.

Ulema-Mexhlisi u përcaktua organ
kryesor për organizimin fetar.  Ai i për-
cakton dhe i përpilon plan-programet për
shkollat fetare, përcakton mualimët për
shkollat fetare, mbikëqyr dhe kontrollon
punën e tyre, bën propozimin e mësuesve
të mësim-besimit nëpër shkollat shtetë-
rore dhe e kontrollon punën e tyre. Myf-

Sibjan-mejtepet në rrethinat 
e Dervenit të Shkupit

KONTRIBUTI I ULEMAVE GJATË VITEVE 1918 – 1941 (1)

Tema  “Sibjan-mejtepet  dhe  kontributi i  ulemave gjatë viteve 1918 – 1941 në rrethinat e  Dervenit  të
Shkupit”, në këtë shkrim, trajton një moment shumë specifik dhe interesant,  nga shkaku se në të paraqitet

e vërteta mbi zhvillimin e sibjan-mejtepeve, sidomos në rrethinat e Dervenit të Shkupit.
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tinia e rrethit e zbaton plan-programin që
e ka nxjerrë Ulema-Mexhlisi, kurse Krye-
sia Suprem e miraton të njëjtin.

Në të kaluarën sibjan- mejtepet kanë
qenë tipi më i ulët i shkollave fetare
islame për mësimin e fëmijëve. Mësuesit
në këto shkolla ishin sibjan-mualimët;  në
të shumtën e rasteve ishte vetë imami i
xhamisë përkatëse.  Ato hapeshin nëpër
qytete dhe fshatra me qëllim që fëmijët e
myslimanëve të edukoheshin në frymën
fetare. Ato si zakonisht vendoseshin në

xhami apo në afërsi të tyre.
Fjala mejtep (ar. maktab – vend ku

shkruhet) ka dy kuptime: i pari, emërtim
për shkollat, i dyti dhe më së shpeshti
emërtim për shkollën fillore të myslima-
nëve.

Në sibjan-mejtepe është mësuar le-
ximi i Kuranit, shkrimi arab, Ilmihali (di-

turitë themelore për shkencat islame), si
dhe librat tjerë fetarë.  Në sibjan-mejtepet
më të mëdha e më të organizuara mësue-
sit e përgatitur kanë ligjëruar edhe gjuhën
arabe, turke dhe persiane, bukurshkrimin,
nganjëherë edhe matematikën.

Sibjan – mejtepet u paraqitën që në
shekujt VII – VIII.  Pastaj me përhapjen e
Islamit, këto shkolla u bartën nga Arabia
deri në vendet e Azisë së Mesme,  e më
pas,  sidomos me fuqizimin e Perandorisë
Osmane, sibjan-mejtepet u përhapën edhe

në Evropë.  Te ne të tilla ka pasur mjaft;
deri në vitin 1912 i gjejmë në të gjitha
viset që ishin nën administratën osmane,
ndërsa me ndërprerje kanë punuar edhe
deri në vitin 1918 dhe në mestë dy luftë-
rave botërore.

Themeluesit e parë të mejtepeve në
kohën e Perandorisë Osmane ishin sullta-

nët, qeveritarët shtetërorë dhe oficerët e
lartë ushtarak, kurse më vonë mejtepet do
t’i themelojnë edhe tregtarët, veçanërisht
personat e pasur. Për mirëmbajtjen dhe fun-
ksionimin e mejtepeve themeluesit e tyre
do të vakëfnojnë dyqane, toka dhe objekte
fitimprurëse.  Me konfiskimin dhe uzurpi-
min e pronës së vakëfit, këto objekte do të
mirëmbahen nga ana e vetë besimtarëve.

Sibjan –mejtepet,  pas xhamive dhe
mesxhideve, në Dervenin e Shkupit janë
ndër institucionet edukative-arsimore më
të shumta dhe më të vjetra, saqë nuk kishte
lagje në qytet dhe në fshat që nuk kishte
një apo edhe më shumë sibjan-mejtepe.
Ato janë të vjetra sa vetë xhamitë, shpesh
në llojin e mejtepeve themelore gjenden
edhe sibjan-mejtepi,  përkatësisht shkolla
fillore fetare, të cilat më së shumti hape-
shin në fshatra, ku nuk kishte kushte për
hapjen e shkollave të tjera në nivel më të
lartë, si mejtep-ibtidaij apo medrese.

Në kohën e Mbretërisë Serbe-Kroate-
Sllovene, në këto treva vepruan disa sib-
jan-mejtepe, të cilat gjatë asaj periudhe
nuk mundnin të zhvillonin veprimtarinë e
tyre lirshëm, sepse qarqet qeveritare e
pengonin me të madhe veprimtarinë e kë-
tyre shkollave, e si pasojë ato patën edhe
ndërprerje të kohëpaskohshme, madje
disa prej tyre edhe u ndërprenë fare.
Mbyllja e këtyre institucioneve fetare
ishte e karakterit thjesht politik, sepse
sipas qarqeve qeveritare, tek nxënësit e
këtyre shkollave po zgjohej me të madhe
vetëdija kombëtare, ndërsa mësuesit e
tyre cilësoheshin si njerëz shumë të rre-
zikshëm.

Mirëpo, gjatë periudhës së  Mbretërisë
Jugosllave për një kohë të shkurtër u vë-
rejt se një gjë e tillë nuk shkon në favor të
qeverisjes borgjeze, ngase mungesa e ar-
simimit fetar ndikonte dukshëm në pakë-
naqësinë e popullatës myslimane.
Ndërkohë, Reis’ul-Ulemaja  nxori dekre-
tin për hapjen e sërishme të shkollave fe-
tare,  i cili i pakënaqur me situatën e
pavolitshme të arsimimit fetar të mysli-
manëve i shkruan ministrit të fesë dhe
kërkon që për këtë ta njoftojë edhe qeve-
rinë mbretërore.  Në vazhdim ai propozon
edhe masa konkrete për përmirësimin e
gjendjes së tillë, duke iniciuar hapjen e
sërishme të sibjan-mejtepeve, në të cilat
mësimi do të zgjas dy vjet. Pas këtyre an-
kesave me dekretligjin e vitit 1931 lejo-
het hapjae sërishme e sibjan-mejtepeve. 

Ky dekretligj u sanksionua me vendi-
min e ministrit të drejtësisë nr. 17531, të
datës 5 mars po të njëjtit vit, me të cilin u
njoftuan edhe organet fetare.  Duke u
mbështetur në këtë, Ulema-Mexhlisi i
Shkupit nxori aktin  me nr. 691, të datës

12 mars 1931, që i përkiste çështjes së
hapjes së sibjan-mejtepeve, që sibjan-
mejtepet të vazhdojnë me punën e tyre, ku
do të mësojnë fëmijët myslimanë të mo-
shave 5 – 7 vjeç.  Puna e sibjan-mejtepeve
do të  vazhdojë në bazë të plan-programit
të deritashëm.

Mirëpo, pas një kohe të shkurtër, or-
ganet shtetërore vazhduan përsëri të për-
zihen në punët e brendshme të Bashkësisë
Fetare Islame.  Përkitazi me këtë ministri
të arsimit hartoi plan – programet e punës
së këtyre shkollave fetare dhe propozoi që
këto të kategorizohen si çerdhe për fëmi-
jët myslimanë.  Ai parashtroi disa kushte,
sipas të cilave çdo sibjan-mejtep që hapet
në të ardhmen duhet të kishte inventar të
caktuar dhe bashkëkohor. Kjo  ishte e pa-
mundur për shkak të kushteve materiale
të shkollave të tilla, financuar nga ana e
popullatës myslimane.

Për shkak të vështirësive dhe penge-
save nga ana e organeve shtetërore, në
Shkup dhe rrethina numri i sibjan-mejte-
peve  deri në vitin 1929/30 u zvogëlua
shumë. Shumica prej tyre kanë punuar me
vetiniciativën e disa hoxhallarëve,  kurse
në viti 1931/32 numri i tyre filloi të rritet,
kështu që në vitin 1931 kishte të angazhuar
24 sibjan-mualimë, kurse në vitin 1932 të
angazhuar kishte 25 sibjan-mualimë.

Në raportin e Myftinisë së Shkupit,
me nr. 273 të datës 23. VII. 1931, drejtuar
Ulema-Mexhlisit  në Shkup, në mes tje-
rash theksohet: “Në Shkup ka dy sibjan-
mejtepe dhe të dyjat punojnë me fëmijë të

moshës deri shtatë vjeç.”  Ishte Mejtepi
Qebir Mehmed Çelebi, rruga 170 dhe
Mejtepi Haxhi Ballaban.

Hapja e këtyre shkollave të këtij rangu
në numër më të madh filloi sidomos ndër-
mjet viteve 1931 -1935, kur edhe fituan
të drejtën e funksionimit si shkolla fillore
private.

Hapja e sibjan-mejtepeve bëhej në
bazë të vendimeve që i merrte Ulema-Me-
xhlisi me seli në Shkup. Krahas hapjes së
këtyre shkollave,  i njëjti organ me të njëj-
tin dekret emërtonte edhe sibjan-muali-
mët.

Ulema-Mexhlisi në Shkup përpilonte
edhe plan-programet për sibjan-mejtepet,
të cilat dukeshin kështu:

Në vitin e parë mësoheshin këto
lëndë:

- Shkrimi arab (elif-ba),
- Ilmihali (dituritë themelore për

shkencat islame),
- Edukimi dhe edukata fizike. 
Në vitin e dytë mësoheshin këto

lëndë:
- Leximi i Kurani-qerimit,
- Rregullat e leximit të Kurani-qeri-

mit,
- Mësimi përmendsh i Kurani-qerimit,
- Kaptina (sure) nga Kurani-qerim për

nevojat e faljes së namazit,
- Mësim mbi rregullat e avdesit dhe të

guslit (larjes),
- Edukata,
- Të shprehurit dhe
- Edukata fizike.

Me shkresë nr.  1032/35 të datës 18
tetor 1935 Myftinia e Shkupit i drejtohet
Kryesisë së Vakëfit Mearif, me ç’rast kër-
kohen nga Kryesia e Vakëfit Mearif të
dhënat e sibjan-mualimëve dhe mësuesve
të lëndëve fetare.  Shkresës së njëjtë me
urgjencë i përgjigjet Kryesia e Vakëfit
Mearif,  me shkresën nr. 2157 të datës 5.
XI. 1935, ku në mënyrë të detajuar jepen
të dhëna në lidhje me sibjan-mualimët
dhe mësuesit e lëndës fetare.

Mualimët që kishin kualifikim ade-
kuat, por që ishin kandidat për titullin
mualim, duhej t’i shtroheshin provimit
profesional, para komisionit përbërë nga:

- Myftiu i rrethit-kryetar
- Një myderriz i njohur- anëtar dhe
- Kryetari i Komisionit të Vakëfit

Mearif të rrethit-anëtar.
Kandidati merrej në pyetje në provim

në këto lëndë:
- Leximi i drejtëi Kuranit fisnik,
- Akaid (dogmatika islame),
- Ibadet (rregullat mbi dispozitat fe-

tare),
- Kitabun-nikah (rregullat mbi kuro-

rëzimin)
- Ahlak (etikë islame)
- Njohja dhe shkrimi i drejtë i shkron-

jave arabe (shkrimi arab),
- Historia islame,
- Pedagogjia dhe metodika e mësimit

fetar, 
- Bazat e higjienës.

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



zimet e kohës ndaj të cilëve do të luftojë
dhe do të triumfojë. Ai udhëtoi edhe me
karvanet duke u marrë edhe me tregëtinë e
mëndafshit me ç’rast vuri në kujtesën e tij
territoret ku më vonë do t’i dërgonte
ushtritë islame për t’i vënë nën kontroll.

Omeri padrejtësinë nuk ia lejonte vetes
por as të tjerëve. Ai ishte kundërshtar i pae-
pur i Profetit Muhamed, të cilin synonte
edhe ta vrasë, por kjo zgjati gjersa u bë be-
simtar musliman.Për ta pranuar fenë
islame në përsonalitetin e Omerit kishin
ndikuar qëndrueshmëritë e besimtarëve
islamë ndaj torturave që u bëheshin për të
hequr dorë nga feja islame.

Qëndrueshmëria e motrës së tij që ki-
shte pranuar islamin, qëndrueshmëria e
skllaves së Omerit ndaj torturave që ai ia
bënte për të hequr dorë nga feja islame, si
edhe guximi i një gruaje të cilën e kishte
takuar Omeri në shkretëtirë, e cila i kishte
thënë atij se po emigron për ta ruajtur fenë
e saj islame. Të gjitha këto virtyte islame
ndikuan që edhe Omeri pa mëdyshje të
bëhet musliman i denjë.Cilësitë dhe tiparet
për t’u bërë njeri i madh ai i fitoi gjatë qën-
drimit në Mekë, gjatëmigrimit në Medine
dhe qëndrimit të tij pranë profetit Muha-
med. Vendosmëria, drejtësia, vizioni i qartë
dhe largpamësia, e bënin të jetë fisnik, kre-

nar, trim e guximtar.
Omeri mendonte se sinqeriteti është çe-

lësi i suksesit dhe rruga për realizimin e
ideve.

Omeri ishte pjesëmarrës në betejën e
Bedrit dhe Uhudit sëbashku me profetin
Muhamed dhe me Ebu Bekrin. Sjelljen me
fleksibilitet Omeri e mësoi nga profeti Mu-
hamed me çka fitoi edhe ndjenjën e dhem-
bshurisë, dashurisë dhe humanizmit, që do
t’i ndihmojnë së tepërmi në kryerjen e pu-
nëve të kalifit dhe për ta realizuar idenë e
krijimit të civilizimit islam. 

Omeri e kuptoi drejt thelbin dhe objek-
tivat e Kur’anit.Omeri e dinte mirë se ndër-
timi i civilizimit kërkon motiv dhe motivi
më i mirëështë përgëzimi i hyrjes në Xhe-
net. Ai nuk e lexonte Kur’anin sa për ta le-
xuar, por meditonte dhe analizonte çdo
fjalë duke e vënë në praktikë dhe duke kër-
kuar që edhe besimtarët e tjerë të veprojnë
në këtë mënyrë. Si prijës dhe udhëheqës i
besimtarëve dhe përgjegjës për vendosje të
drejtësisë urdhëroi rregjistrimin e të gjitha
foshnjeve në Medine për të cilët caktoi për-
krahje sociale nga buxheti i shtetit islam.
Gjithashtu urdhëroi të bëhet rregjistrimi i
ushtarëve nësa beteja kanë marrë pjesë, ci-
lësitë dhe tiparet e tyre, sa kohë kanë qën-
druar larg familjes dhe mbi këtë bazë u
caktoi edhe rrogat dhe se ushtarët mund ta
vizitonin familjen në periudhën pas katër
muajve. 

Omeri  e kuptoi se shteti duhet të ketë
të dhëna për të ardhurat dhe shpenzimet.
Ai hodhi idenë e vakëfeve ku pronari
mund ta mbante në pronësi pronën, për të
cilën paguante të ardhura për disa vite në
arkën e shtetit, dhe kështu u krijua mini-
stria e vakëfeve.Omeri krijoi edhe institu-
cionin kontrolli i shtetit për ta luftuar në
rrënjë korrupsionin, duke ngritur edhe ku-
titë e ankesave të popullit.Kutitë e këtilla
për ankesa ai vendosi edhe në Mekë.Omeri
mendonte se civilizimi është lidhja mes të
shkuarës, të tashmes dhe të ardhmes.

Pas vdekjes së profetit Muhamed va-
zhdoi angazhimi i Omerit për krijimin e
Civilizimit islam, respekti ndaj profetit
Muhamed dhe ndaj Kur’anit me qëllim të
triumfimit të besimit islam.

Kjo tregon se Omeri punonte për inte-
resat e umetit musliman e jo për interesat e
tij personale.

Sipas Omerit civilizmi arrihet duke u
integruar njëri me tjetrin ngjashëm si ai me
Ebu Bekrin.

Në vendet e Shamit (Siria Jordania dhe
Libani) Perandoria e Bizantit kishte ven-
dosur një ushtri të madhe dhe sëbashku me
Persinë përbënin rrezik të madh për musli-
manët. Ebu Bekri dhe Omeri me muslima-
nët triumfuan sepse luftonin për ndërtimin

e civilizimit islam.

Civilizimi islam fillon me respektimin
e dinjitetit njerëzor

Me emërimin e Omerit si kalif u mbyll
edhe konflikti mes Medinasve dhe Meka-
sve.Omeri këtë e arriti ne saje të zbatimit të
drejtësisë. Ai ndërtimin e civilizimit islam
e nisi nga fuqizimi i ekonomisë që njerëzit
të jetojnë me dinjitet dhe mirëqenie. Omeri
thoshte se muri fortifikues dhe porta e si-
gurisë së islamit ishte drejtësia. Sipas tij ci-
vilizim do të thotë që njeriu të jetojë i
lumtur duke i plotësuar nevojat dhe sigu-
rinë e tij.

Omeri thoshte se zullumqarit do t’ia
zhgëryjë fytyrën përtoke dhe do t’ia vë
këmbën sipër derisa t’ia kthejë të drejtën të
vobegëtit. Unë nuk do të abuzoj me pasu-
ritë tuaja, kam detyrim që pasuritë tuaja t’i
shpenzoj për t’ua siguruar juve jetën, fa-
miljeve tuaja dhe të ardhmen tuaj. Kam de-
tyrim t’ua shtoj të ardhurat, kam detyrim
t’ua mbroj kufijtë nga armiqtë dhe ta ven-
dos rendin e sigurinë në vend, kam dety-
rim të përcjell mesazhin e profetit tonë
gjersa të arrijë në katër anët e botës. Anga-
zhimi i njerëzve me punë ishte objektivi
kryesor i Omerit.Ai nga shteti u jepte kredi
edhe grave që të meren me aktivitete eko-
nomike duke shërbyer si shembull edhe
për meshkujt për të arritur një ekonomi të
fuqishme.Ai caktoi edhe dhënien e zekatit.
Rëndësi të posaçme Omeri i kushtoi puni-
mit të tokave, me thënien kush hap tokë të
re bëhet pronar i saj. Ai që nuk e punonte
tokën 2 vite rresht i merrej ajo si pronësi.
Omeri krijoi fermat me partneritet. Krijoi
“Shtëpinë e pasurisë”, ku ruheshin pasuritë
e shtetit.Bënte vlerësimin e arritjeve.Jepte
për bamirësi dhe për t’u ndihmuar të var-
fërve.U jepte para pjesëmarrësve në luftëra
dhe atyre që e kishin pranuar fenë islame,
jepte përkrahje sociale për gratë e mo-
shuara, të veja, për fëmijët bonjakë dhe për
familjet me shumë fëmijë.U ndihmonte
edhe hebrenjëve dhe të krishterëve të mo-
shuar duke përfshirë edhe koptët në Egjipt.

Omeri thoshte se ndërtimi i civilizimit
kërkon besim dhe lidhje të fortë me Zotin.

Omeri i nisi ushtritë islame në Sham,
Persi, Egjipt, Irak etj, sepse Bizantët dhe
Persët pritnin momentin e duhur t’u vërsu-
len muslimanëve dhe se popujt nën sundi-
min bizantin dhe pers jetonin nën
tirani.Omeri për katër vite me komandan-
tët e tij më të mirë dhe me strategjinë e tij
i pushtoi këto vënde dhe pas kësaj bano-
rëve të këtushëm u dha toka për t’i pu-
nuar.Omeri mendonte se çelësi i ndërtimit
të civilizimit ishin vlerësimi i gruas dhe i
aftësive të saj, gjë të cilën e dëshmoi edhe
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Nga Rexhep Torte

Në librin përmbajtësor “Omeri
ndërtues civilizimi”  në mënyrë të
argumentuar autori Ameer Halid

shkruan se farërat e civilizimit i pat hedhur
i dërguari i Zotit, Profeti Muhamed, ndërsa
themelet e këtij civilizimi i vuri hazreti
Omer. Përvojat e Omerit tregojnë se ta-
shmëështë koha që muslimanët ta kenë ci-
vilizimin e tyre, që nënkupton zhvillimin e
dijes, teknologjisë, bujqësisë, ekonomisë,
inxhinierisë, arqitekturës, zbulimeve, mo-
ralit dhe vlerave shpirtërore për familjen
dhe shoqërinë në tërësi dhe besimin te Zoti

krijues, që do të jenë shpirti i këtij civili-
zimi.
FEJA ISLAME E ZBUTI SHPIRTËRISHT

OMERIN

Kur Profeti Muhamed u ngarkua me
përhapjen e mesazhit të Kur’anit hyjnor
Omeri ishte 27 vjeçar, ndërkaq në moshën
32 vjeçare ai e përqafoi islamin.Omeri
ishte shtatëgjatë dhe rigoroz e i ashpër në
komunikim me njerëzit, por kjo ishte de-
risa e pranoi fenë islame.

Omeri si fëmijë dhe adoleshent merrej
me kullotjen e deveve, furnizimin me dru
të familjes së tij dhe të hallave të tij, por
gjatë kësaj kohe mësoi edhe shkrim dhe

lexim, mjeshtërinë e mundjes dhe shka-
thtësitë për luftë. Në moshën 24 vjeçare
Omeri u bë anëtar i “Daru Ndue”, kuvend
i kurejshëve. Në këtë kohë në saje të ener-
gjisë dhe pjekurisë së tij ai caktohet amba-
sador i Mekës për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve dhe konflikteve te fiset
arabe. Me këtë detyrë ai pati mundësi t’i
njeh nga afër karakteret dhe mendimet e
popujve si edhe me gjeografinë e këtyre
vendeve që më vonë do ta shfrytëzonte për
dërgimin e ushtrisë islame. Omeri formoi
personalitetin e tij jo duke ndenjur në
shtëpi apo duke luajtur me moshatarët e tij,
por duke u marrë me aktivitete të dobi-
shme. Në këtë mënyrë ai u njoh me civili-

Omeri ndërtues i Civilizimitislam
mbarënjerëzor

Feja Islame është e shquar dhe e dëshmuar për tolerancën, barazinë, humanizmin
dhe drejtësinë.Ajo është e shquar edhe për normat edukative, familjare e
shoqërore, si edhe për arsimimin dhe etikën kolektive.Kjo dëshmohet nëpërmjet
Kur’anit famëlartë dhe librave të shkruar nga dijetarët e shumtë mbi bazat dhe
shembujt kuranorë.Shembëlltyrë konkrete në këtë aspekt paraqet edhe Kalifi
Omer ibnul Hatabi i pasqyruar në librin me titull “Omeri ndërtues civilizimi” i
autorit Amer Halid i përkthyer edhe në gjuhën shqipe.



50 Prill 2018 | Rajab - Sha’ban 1439 Hëna e re 51

gjatë luftërave kundër armiqve, ku në pra-
pavijë të çdo ushtrie i caktonte gratë bur-
rëresha të cilat i inkurajonin luftëtarët dhe
nuk lejonin që ndonjëri prej tyre ta lëshojë
fushëbetejën.

Omeri praktikonte që para se të fillojë
luftimet me armiqtë të zhvillojë negociata
me dërgimin e ndërsjellë të delegacio-
neve.Edhe pse bisedimet nuk sollën diçka
të re muslimanët morën informacione të
bollshme rreth situatës atje.Bisedimet u
zhvilluan edhe me mbretin Kirsha të Per-
sisë dhe me Herakliun mbretin e Bizan-
tit.Mesazhi i Omerit ndaj këtyre
perandorive ishte që t’u tregojë atyre se
muslimanët janë ndërtues të civilizimit dhe
jo rrënues të perandorive. 

Gjatë luftërave me këto dy
perandori muslimanët dolën fi-
tues në saje të guximit, mbë-
shtetjes në Zotin komunikimit
të rregullt të komandantëve të
ushtrisë me Omerin, udhëzi-
meve të tij strategjike, me dër-
gimin e ushtrisë pjesë-pjesë dhe
me kujdesin që ai tregonte për
ushtarët dhe për familjet e dë-
shmorëve të rënë. Sipas kontri-
butit të ushtarëve Omeri ua
ndante edhe plaçkën e luf-
tës.Omeri arriti të harmonizojë
ekonominë e fuqishme me mo-
ralet e fuqishme si vlera që i ki-
shte mësuar nga i dërguari i
Zotit.

Civilizimi Islam mbante më vete fu-
qinë ushtarake, ekonomike, shpirtërore,
politike, sociale, kreativitetin, vlerat mo-
rale dhe besimin e fortë.

TRAKTATI I PAQES NË KUDS
(JERUSALEM) SHEMBULL I

CIVILIZIMIT ISLAM

Omeri shkoi personalisht për në Kuds
(Jerusalem) dhe për në xhaminë Aksa që
personalisht t’i merr në dorëzim çelësat e
këtij qyteti.Sipas Omerit një ndër kushtet e
ndërtimit të civilizimit është edhe dashuria
dhe mbrojtja me fanatizëm e vendeve të
shenjta.Kudsi (Jerusalemi) është termome-
tri i besimit dhe sigurisë në tokë.Nëse Je-
rusalemi është i stabilizuar e i qetë, e gjithë
bota është e tillë.E nëse është i trazuar, e
gjithë bota përfshihet nga trazirat.Në Kuds
Omerin e pritën tërë banorët. Billalli thiri
ezanin dhe të gjithë u falën në xhaminë
Aksa, në të njejtin vend ku ishte falur edhe
Profeti Muhamed me profetët e tjerë.
Omeri në Kuds (Jerusalem) nënshkroi me
banorët e këtushëm një traktat historik, i
cili gjendet i vendosur në muzeumet e
Londrës, Parisit, Nju Jorkut dhe në OKB

ky traktat lexohet dhe studiohet nga të gji-
tha institucionet që interesohen për të drej-
tat e njeriut, për demokracinë dhe
bashkëjetesën. Kushdo që nuk e ka të qartë
se çfarë përmban një traktat human e civi-
lizues le ta lexojë traktatin e Omerit me ba-
norët e Kudsit.Kjo është dhurata më e mirë
që mund t’u bëhet organizatave për të drej-
tat e njeriut, për demokracinë dhe për trak-
tatin e OKB-së.

Traktati i Omerit me banorët e Kudsit u
nënshkrua në vitin e 15 Hixhri.Të drejtat e
përmendura në traktat Omeri ua njihte
atyre që e kishin humbur betejën me të,
atyre që ishin dorëzuar.Nëkëtë traktat
shkruan, se, “me emrin e Zotit të gjithë-

mëshirshmit dhe mëshirplotit.Kjo është
marrëveshje me të cilën robi i Zotit Omer
ibnul Hatabi, prijës i besimtarëve musli-
manë u garanton banorëve të Kudsit; jetën,
pasuritë, kishat dhe kryqet e tyre si dhe gji-
thçka fetare të tyre. Ai u garanton që kishat
e tyre nuk do të përdoren si banesa nga mu-
slimanët, as nuk do prishen dhe as nuk do
cënohen. Nuk do u cënohen as kryqet dhe
asgjë nga pasuritë e kishave. Ata nuk do të
detyrohen të braktisin fenë e tyre dhe as
nuk do të dëmtohen”.

“Në Kuds, nuk lejohet të banojnë çifu-
tët”, ishte një nga nenet e traktatit të Ome-
rit, pasi çifutët kishin bërë disa tentativa për
ta shtënë qytetin nën kontrollin e tyre.Ishte
kjo edhe kërkesa e vet krishterëve të Kud-
sit (që asokohe njihej me emrin Ilija).

Vetëm një civilizim madhështor si ai
islam, vetëm një civilizim human si ai që e
ndërtoi Omeri mund të nënshkruajë mar-
rëveshje të tilla.

Askush nuk është sjellë me muslima-
nët me të njejtën mënyrë.Askush nuk ua ka
kthyer me të njejtën monedhë. Kudsi (Je-
rusalemi) është dëshmitar, se ky traktat i
firmosur nga hazreti Omeri është respek-
tuar gjer në ditët e sotme nga ana e musli-

manëve, sepse muslimanët janë humanistë
dhe parimorë, ata besojnë tek vlera e tole-
rancës dhe e bashkëjetesës.

Këtë traktat largpamës dhe shembullor
të Omerit dhe të fesë islame për fat të keq
sot janë duke e shkelur me ashpërsinë më
të madhe cionistët izraelitë dhe shtetet pe-
rëndimore që u ndihmojnë atyre që shiten
si shtete të demokracisë, ndërsa kanë oku-
puar territoret Palestineze, kanë dëbuar 3
milionë palestinezë, duke ndërtuar qendra
të reja banimi në territoret Palestineze,
duke i dëbuar në vazhdimësi palestinezët
nga trojet e tyre dhe duke kryer bombar-
dime të tmerrshme dhe shkatërruese si për-
gjigje për çdo reagim të palestinezëve ndaj

këtyre padrejtësive.
Omeri gjatë periudhës së

tij që jetoi i shënoi për 10 vite
gjithë këto arritje. Xhamia
Aksa u vu nën pushtetin e mu-
slimanëve jo falë një ushtrie,
por falë një civilizimi që
triumfoi ndaj një civilizimi tje-
tër. Hazreti Omeri kishte aftësi
bashkëjetuese me popujt të be-
simeve e kulturave të ndry-
shme, gjë që e kishte mësuar
nga profeti Muhamed.

Omeri me kreativitetin dhe
kontributin e tij civilizues rea-
lizoi shumë reforma dobipru-
rëse në të gjitha vendet që i
pushtoi duke zhvilluar, bujqë-
sinë ekonominë dhe tregëtinë.

Drejtësia ishte një segment i rëndësi-
shëm në reformat e Omerit duke filluar nga
individi, familja dhe shoqëria. Për këtë
arsye Omeri caktoi gjykatat në një vend të
posaçëm pranë xhamive dhe në çdo
qytet.Historia e njerëzimit ka regjistruar
kolosët e shumtë, por asnjëri nuk i afrohet
Hazretit Omeri për nga madhështia dhe
modestia.

Liderët politikë sot përpiqen që ta fshe-
hin të shkuarën e tyre duke nxjerrë në pah
vetëm gjërat e mira. Ndërkaq Omeri
mbante qëndrim edukues dhe kritik ndaj
egos së tij.

Omeri ndërroi jetë në moshën 63 vje-
çare pas plagosjes me thikë nga njëpersian
i quajtur Fejruz që mbante nofkën Ebu
Lulue, i cili ishte zënë rob nga ushtria e
Omerit i lënë të jetojë i lirë dhe jetonte në
Medine. Vdekja e hazretit Omeri shkaktoi
një tronditje të madhe mes besimtarëve
muslimanë dhe dobësimin gradual të kë-
tyre arritjeve, gjë që ndjehen edhe sot e
kësaj dite.Mbetet detyrë dhe obligim i be-
simtarëve muslimanë që të angazhohen të
gjithë si besimtarë për të ndjekur rrugën e
hazreti Omeri në rimëkëmbjen e Civilizi-
mit islam në të mirë të njerëzimit.

Kohë më parë në Medresenë “Alaud-
din” të Prishtinës u mbajtën garat kuranore
në nivel të Medreseve të Ballkanit ku
morën  pjesë nxënës dhe nxënëse të me-
dreseve të Ballkanit nga Kosova, Shqipë-
ria, Turqia, Maqedoni, Mali i Zi, Kroacia,
Bullgaria dhe Sanxhaku dhe patën rastin
të shfaqin talentin dhe performancën e tyre
në leximin-këndimin e Kuranit.

Kjo është gara e parë që u organizua
në nivel ballkanik ndërsa organizatorët
kanë ngelur të me paraqitjen dhe leximin
e këtyre nxënësve, të cilët janë argument i
qartë se Islami në këto troje është i fortë
dhe i qëndrueshëm dhe myslimanët kanë
identitet me të cilin krenohen. 

Drejtori i Medresesë “Alauddin”
Jakup Çunaku në fjalën e tij përmbyllëse
falënderoi të gjithë pjesëmarrësit në këtë
garë duke i falënderuar edhe shkollat të
cilat kanë dërguar nxënësit në këtë garë
kuranore duke theksuar porosinë kuranore
“bashkëpunoni në punë të mira dhe të
mbara..” , edhe ky organizim i sivjetmë,
që llogaritet i pari i këtij lloji – niveli në
historinë e Medresesë “Alauddin”, është
në vazhdën e bashkëpunimit të mirë e të
ndërsjellë ndërmjet medreseve të mesme
të Ballkanit. Ai ka falënderuar anëtarët e
komisionit vlerësues, të cilët bën një punë
shumë të mirë dhe kryen me përpikëri këtë

përgjegjësi.
Garuesit i vlerësoi komisioni profesio-

nal me këtë përbërje: hfz. Safet Hoxha
(Kosovë), hfz. Osman Egini (Turqi), Ab-
dullah Al Muhibi (Arabi Saudite), hfz.
Shafi Osmani (Maqedoni) dhe hfz. Irfan
Maliqi (Novi Pazar).

Fituesit e tri vendeve të para në nive-
lin e garës për lexim të lirë janë:
Muhamet Bilal Demirel (Stamboll),
Uvejs Haxhi (Prishtinë) dhe
Ismet Selimi (Maqedoni)

Në garën për hifz në pesë xhuza fituesit
janë:
Yunus Emre Yanaz (Stamboll)
Jasin Abdullai (Shkup) dhe
Mustafa Dalku (Kosovë)

Në garën për tre xhuza fituan:
Uvejs Haxhi (Prishtinë)
Burim Amdiu ( Shkup)
Alen Bala (Shkodër)

Në garën për hifz të xhuzit të 30-të fi-
tuan:
Enes Latifi (Prishtinë)
Besar Latifoviç (Novi Pazar)
Muhamed Musa Durlu (Bulgari)

Kurse në kategorinë e vajzave në nivelin

e garave për lexim të lirë, fituan:
Aisha Mekiq (Noviz Pazar)
Fatime Nitaj (Prishtinë) dhe
Anisa Xhaferi (Shkodër)

Në nivelin e garës në hifz për 5 xhuza,
radhitja ishte kjo:
Edina Baçevac (Novi Pazar)
Hatixhe Kadriu (Prishtinë)
Elvira Halimi (Shkup)

Në kategorinë e garës për 3 xhuza fi-
tuan:
Medina Bardhi (Shkodër)
Maida Haliloviq (Novi Pazar)
Blerina Gashi (Prishtinë).

Ndërsa në nivelin e garës hifz në xhuzin
e 30-të, u renditën kështu:
Aisha Mekiq (Novi Pazar)
Arta Asllani (Prishtinë) dhe
Selma Asani (Shkup)

Në fund iu dhanë mirënjohje dhe fle-
tëfalënderime përfaqësuesve të medreseve
pjesëmarrëse, anëtarëve të komisonit vle-
rësues, si dhe shpërblimet fituesve të kë-
tyre garave.

Krejt në fund, për pjesëmarrësit e kësaj
gare u organizua një vizitë në varrezat e
Kompleksit Përkujtimor “Adem Jashari”
në Prekaz. U vizitua dhe qyteti i Prizrenit.

U mbajtën garat kuranore në
nivel të medreseve të Ballkanit
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Shkruan: H. Sulejman Rexhepi 

Kohë më parë, me rastin e 95 vje-
torit të themelimit të Komunitetit
Mysliman të Shqipërisë, Presi-

denti shqiptar Sh. T. Z. Ilir Meta, i ka
akorduar revistës “Zani i Naltë” titullin
“Naim Frashëri” me motivacion “Në vle-
rësim të kontributit të saj të gjithanshëm
në promovimin e dijes, historisë dhe besi-
mit, duke u ofruar gjithë besimtarëve, kra-
has dijeve fetare, edhe mesazhe
atdhedashurie, paqeje e mirëkuptimi në
dobi të harmonisë dhe bashkëjetesës fe-
tare mes shqiptarëve”.

Dy vite më parë, Komuniteti Mysli-
man kishte kryer projektin e digjitalizimit
të kësaj reviste të periudhës 1923-1939,
dhe po përgatitej për botimin e saj. Në një

event fetar të organizuar nga Bashkësia
Islame e Kosovës, u njohtuam me këtë
aktivitet dhe, pa një pa dy, u inkuadrova
në bisedë duke kërkuar që edhe ne, si ko-
munitete fetare, të përfshihemi në këshill
botues e në redaksi! Kërkova që të parti-
cipojmë bashkarisht me financa në boti-
min e këtij projekti të digjitalizuar. Nga
perspektiva e sotshme, ky propozim i imi
më bën të ndjehem krenar, sepse, bashka-
risht ia dhamë po atë peshë që e pati dikur
“Zani i Naltë” jo vetëm në shtetin tonë,
por edhe në Tokat e Lirueme (nën këtë
emërtim përfshihej Kosova, viset etnike
në Maqedoni si dhe Lugina e Preshevës). 

“Zanin e Naltë“ gjithnjë e kam konsi-
deruar si një pasqyrë të fuqishme përmes
të cilës janë reflektuar mendimet islame
si dhe mesazhet e atdhedashurisë nga një
dyzinë teologësh shqiptarë të asaj kohe.

Pa dyshim, bëhet fjalë për bardët e isla-
mit tradicional, të atij islami të cilin shqip-
tarët e kishin trashëguar brez pas brezi të
ëshiruar me çështjen kombëtare, të atij
islami që ishte në kompaktësi me traditën,
kulturën dhe me idealet shqiptare. 

Çdo faqe e Zanit të Naltë përmbante
porosi dhe angazhim në drejtim të syni-
meve kombëtare, të shtetbërjes, duke
qenë si një çerdhe e një fenomeni të pa-
parë në botë, çerdhe e një trekonfesiona-
liteti që praktikisht demonstronte
bashkëjetesë, tolerancë dhe dashuri ndër-
vëllazërore. Këtë amanet kombëtar, pa
dyshim që e mbanin mbi supet e veta këta
teologë si dhe shumica absolute e mysli-
manëve shqiptarë nga trukngu kombëtar. 

Në aspektin e identitetit kombëtar, kjo
revistë do të bëhet edhe si mbrojtëse dhe
kultivuese e vlerës më të shenjtë të një

identiteti – gjuhës shqipe. Është një për-
pjekje fantomike, është një angazhim gji-
gant, është një mjeshtri e mrekullueshme
e teologëve të kohës, të cilët me fanatizëm
iu rrekën interpetimit të fesë islame, të
mësimeve të saj, të parimeve dhe nor-
mave të saj në gjuhën shqipe. Dhe tërë kjo
do të ndikojë në ngritjen e digës shpirtë-
rore kundër helenizimit dhe sllavizimit të
popullit shqiptar nga qarqet e ndryshme
shovene të kohës.

Nëse e shfletojmë kolonën e këtij pro-
jekti kombëtar, sakaq do të vërejmë se, të
gjithë teologët e kohës, përmes kësaj re-
viste në fakt vetëm sa i kanë bartur syni-
met kombëtare të patriotëve tanë, që nga
Lidhja e Prizrenit, për një jetë të institu-
cionalizuar fetare, si një nga kauzat bazë
të identitetyit tonë kombëtar, për të va-
zhduar në periudhën e Mbretërisë Shqip-
tare, ku Institucionet tona fetare do të
marrin rolin e pamohueshëm të zhvillimit
kombëtar dhe deri te themelimi dhe
shtrirja e këtyre Institucioneve fetare në
viset e Tokave të Lirueme, në të cilat, jeta
fetare kultivohej vetëm në suaza të xha-
mive e të kishave!

Shikuar nga prizmi i dokumentarite-
tit, Zani i Naltë përjetë do të shërbejë si

një procesverbal i kohës, në të cilën janë
nënvizuar të gjitha pikëpamjet dhe anga-
zhimet për rrënjosjen e dashurisë për fenë
dhe atdheun. Është një procesverbal që
dokumenton frymimin dhe zhvillimin fi-
lozofik, fetar, kulturor, patriotik dhe hi-
storik të shqiptarëve që pas Pavarësimit e
deri në instalimin e sistemit komunist në
shtetin amë. Këtu, do të pasojë një shkë-
putje gjysëmshekullore por, sërisht, pi-
kërtisht kjo revistë, botimet fetare të
kohës por, pa dyshim, edhe inkuadrimi i
një potenciali të konsiderueshëm të teolo-
gëve tanë nga Maqedonia, pas rënies së
diktaturës komuniste, do të ndihmojnë në
ringjalljen, rimëkëmbjen dhe riorganizi-
min e jetës fetare islame në Shqipëri. 

Botimi i “Zanit të Naltë” në atë kohë
dëshmon për seriozitetin, vizionaritetin dhe
devotshmërinë e teologëve patriotë të
kohës. Me digjitalizimin e saj dhe me bo-
timin e saj, sot, ne vetëm sa kemi dëshmuar
për besnikërinë tonë ndaj angazhimit at-
dhetar e fetar të bardëve tanë, kemi shpre-
hur respektin ndaj tyre dhe kemi dëshmuar
se përjetë i jemi falënderues gjeneratës e
cila u angazhua në institucionalizimin e
jetës sonë fetare. 

Në këto pikëpamje të mia sa racionale

aq edhe të përshpirtshme e gjej motivimin
e Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Sh.T.Z. Ilir Meta, për ta shprehur respek-
tin shtetëror ndaj revistës fetar e kulturor,
“Zani i Naltë”, duke ia akorduar titullin e
lartë “Naim Frashëri”. 

Me këtë gjest prej burrshtetasi të madh,
z. Meta, vetëm sa ka shprehur respekt me
përulësi para fakteve të një periudhe shumë
të rëndësishme për kombin tonë dhe fetë
që i praktikojnë shqiptarët. Ky gjest i z.
Metës në fakt e përligj angazhimin antihu-
man të enverhoxhistëve për ta çrrënjosur
fenë nga trungu shqiptar. Vie koha e një
personaliteti të madh kombëtar dhe, re-
spekti për fenë islame si dhe për fetë e tjera
qiellore, manifestohet me një krenari kom-
bëtare të padiskutueshme. Ky gjest institu-
cional shtetëror, neve, klerikëve shqiptarë,
na e shton vullnetin, dëshirën dhe devot-
shmërinë në kultivimin e më tejmë të vle-
rave fetare duke i gërshetuar
mrekullueshëm me vlerat e padiskutue-
shme kombëtare. Zatën, ky do të duhej të
ishte program aktual gjithëshqiptar, i mbë-
shtetur në platformën bashkëkohore kom-
bëtare me synim të qartë për të dëshmuar
se populli shqiptar është, pa dyshim, vlerë
e civilizimit të përbotshëm perëndimor.

“Zani i Naltë” pasqyrë e filleve të
institucionalizimit të jetës fetare

islame në botën shqiptare

MBRESË

Me gjestin e vet prej burrështetasi të madh, Presidenti shqiptar, z. Ilir Meta, vetëm sa ka shprehur respekt
me përulësi para fakteve të një periudhe shumë të rëndësishme për kombin tonë dhe fetë që i praktikojnë
shqiptarët. Ky gjest i z. Metës në fakt e përligj angazhimin antihuman të enverhoxhistëve për ta çrrënjosur
fenë nga trungu shqiptar. Vie koha e një personaliteti të madh kombëtar dhe, respekti për fenë islame si

dhe për fetë e tjera qiellore, manifestohet me një krenari kombëtare të padiskutueshme
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Ymer Haxhi Prizreni (i njohur edhe
si Ymer Drini, apo si Ymer Pri-
zreni) lindi në vitin 1826 dhe vdiq

në vitin 1886.  Ishte veprimtar i shquar i
Lëvizjes Kombëtare, një nga udhëheqësit
kryesorë të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
dhe kryetar i Qeverisë së Përkohshme, të
formuar në periudhën e fundit të saj.

Pasi kreu studimet për teologji islame
dhe punoi në Medresenë e Prizrenit, ku u
shqua qysh herët si përkrahës i shtresave të
ulëta kundër padrejtësive të administratës
osmane, sapo filloi lufta ruso-turke (1877-
1878), u ngrit së bashku me patriotë të tjerë
shqiptarë për të mbrojtur tërësinë territo-
riale të Shqipërisë dhe për të kërkuar të
drejtat e saj kombëtare. Organizoi Komi-
sionin e Vetëmbrojtjes për sanxhakun e
Prizrenit, i cili, si dhe komisionet e tjera që
u formuan në Kosovë, mori përsipër të
kundërshtonte synimet aneksioniste të Ser-
bisë dhe të sistemonte muhaxhirët e
shumtë që u dëbuan nga ushtria serbe.

Më 1877 u zgjodh deputet në parla-
mentin e dytë osman. Po atë vit hyri dhe në
Komitetin Qendror të Stambollit, që u for-
mua nën kryesinë e Abdyl Frashërit, me të
cilin u lidh deri në fund. Në pranverë të
vitit 1878 kryesoi komisionin që organizoi
në Prizren mbledhjen e Kuvendit të Për-
gjithshëm, i cili themeloi Lidhjen Shqip-
tare. Kuvendi e zgjodhi Ymer Prizrenin
anëtar të Këshillit të Përgjithshëm, në gji-
rin e të cilit u rreshtua krahas patriotëve të
rrymës radikale. Në tetor 1879 u zgjodh
kryetar i Lidhjes Shqiptare, kurse në janar
të vitit 1881, kryetar i Qeverisë së Përkoh-
shme Autonome. Si kryetar i saj drejtoi ve-
primtarinë politike që çoi në vendosjen e
administratës shqiptare në Vilajetin e Ko-
sovës dhe në organizimin e qëndresës së
armatosur të Lidhjes kundër ushtrive
osmane në pranverë të vitit 1881. Pas

Në pranverën e vitit 1886,
atëherë kur në trevat

shqiptare po ravijëzohej
sërish një kryengritje

tjetër, në shtëpinë e birit të
Prizrenit troket i dërguari i
Portës së Lartë, një hoxhë

prej Ulqini. Ai i thotë së
nëse Ymer efendia do të

ndikonte në Dibër, Prizren
e Tetovë, tek miqtë e vet,
që kjo rezistencë të mos

gatuhej, do t’i falej jeta e
do t’i jepeshin disa qese

floriri. Por, përgjigjja e
burrit do të ishte: “Shko

nga erdhe, se edhe sikur në
fron të vet të më vë

sulltani, nuk dua të di më
për Turqinë.”

Ymer Haxhi Prizreni 
(1826 – 1886), kryetari i parë i
Shqipërisë së Katër Vilajeteve

shtypjes së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,
Ymer Prizreni u arratis për të mos rënë në
dorë të autoriteteve osmane. U vendos në
Ulqin dhe nuk pranoi të kthehej, megji-
thëse sulltani i premtoi falje e ofiqe të larta.
Vdiq në Ulqin, ku gjendet dhe varri i tij.

Rrallë mund të ketë në botë një popull
që ka jetuar fatin e kombit tonë: bjer e
ngrihu nëpër luftëra,ky popull në krejt ek-
zistencën e vet ka jetuar tragjizmin histo-
rik, kurdoherë përmes një dëshire e vullneti
për t’u ringritur. Në këtë ringritje kanë
peshë emrat e nderuar të bijve të vet, ata që
i dhanë shpresë në çastet e mbrame, që i
dhanë besë e jetë, që mbajtën të pashuar
flamurin e shqiptarizmës. Mes këtyre em-
rave bën dritë kurdoherë edhe vepra e
Ymer Prizrenit.

Ymer Haxhi Prizreni lindi dhe u rrit në
fshatin Nashec të Bregut të Drinit. Kjo për-
kon me masat që Porta e Lartë kish ndër-
marrë në Shqipëri, në rrafsh të shtypjes së
kryengritjeve shqiptare që kundërshtonin
reformat e Tanzimatit. Ymer Prizreni, ta-
shmë i shkolluar dhe i edukuar në frymën
fetare të kohës, predikon paqe mes ba-
shkëkombasve të tij. Ai ndërhyn energji-
kisht, disa herë tek autoritet vendore turke,
me ç’rast këto të mos kërkonin taksa,
ngase varfëria e shqiptarëve po arrinte kul-
min. Por, thirrjet e sinqerta të Ymer Pri-
zrenit binin në veshin e shurdhër të
tagrambledhësve turq. Këtej do të buronte
ai zvetënim shpirtëror i shqiptarit Ymer
Prizreni ndaj Portës së Lartë.

Tashmë për te ishte e qartë se kullat fe-
tare në Stamboll e gjetkë, në mbarë Tur-
qinë, predikonin pos të tjerave nënshtrimin
deri në baltë të identitetit kombëtar, përpara
interesave madhore të Perandorisë
Osmane. Me këtë akt përuljeje, nuk mund
të pajtohej kurrsesi Ymer Prizreni (i cili,
ndërkaq, thirrej edhe Haxhi Ymer Efen-
diu), i cili u rrit sa me dashurinë dhe edu-
katën e lartë prindërore, aq edhe me
legjendat trimërore të Bregut të Drinit, ku
valët e këtij lumi janë padyshim simfonia
epike e maleve shqiptare. Më pas, Ymer
efendiun e shohim të shpërngulet në qyte-
tin e Prizrenit, në kujdes të familjes së vet
e cila falë provave, gëzonte një popullari-
tet të madh në ato vite. Ai nuk mund të
ngjitet më në shkallët e hierarkisë fetare,
ngase së bashku me frymën e Zotit në shtë-
pitë e vogla, por të bukura prizrenase, ka
nisur predikiminedhe të frymës së shqipta-
rizmës. Megjithëse zotëron katër gjuhë, ka
kulturë të përgjithshme të mjaftueshme, ai
nuk mund të ulet as në ndonjë zyrë të Por-
tës së Lartë në Prizren, ngase disa herë
haptas u është kundërvënë vendimeve të
ardhura nga Stambolli. Sigurisht,  në vitet
70-të të shekullit XIX, atëherë kur Porta e

Lartë u gjend përballë të papriturave të
mëdha, edhe fati i Shqipërisë rrezikohej së
tepërmi. Kuptohet, ky rrezikim nuk vinte
ngase ne patëm qenë nën mbrojtjen e Por-
tës së Lartë. Përkundrazi.

E vërteta është se në këtë periudhë
shqiptarëve u ishin mohuar krejt të drej-
tat,veçanërisht në rrafsh të gjuhës dhe
shkollave shqipe, parashiheshin prapam-
betje serioze, të krahasuara këto me (për fat
të keq) fqinjët tanë. Në viset shqiptare ki-
shte plot shkolla greke, turke, italiane, por
asnjë shqipe. Në mjaft
prej literaturës së asaj
kohe ne jemi quajtur
turq, kaurë, arnautë
apo latinë, por rrallë-
kush e dinte se ne me
të vërtetë ishim shqip-
tarë. “Po të shtojmë
këtu se shqiptarët nuk
kishin një admini-
stratë unike, por qenë
të shpërndarë në vila-
jete të ndryshme,
bëhet e qartë se
osmanlinjtë dhe pas
tyre shovinistët e Bal-
lkanit ngulnin këmbë
të mos e njihnin kom-
bësinë shqiptare. Dhe,
naivët mund të vinin
në përfundim se ky
popull i lashtë i Bal-
lkanit ishte i destinuar
të zhdukej nga histo-
ria.”  (K. Xoxi, Lidhja
Shqiptare e Prizrenit,
faqe 13)  Nëse për-
ballë këtyre rreziqeve
të mëdha u ngritën pa-
triotët shqiptarë, kjo
rrëfeu jo vetëm shpir-
tin liridashës, por
edhe zgjuarsinë e tyre.
Në fillim të viteve 70-
të të shekullit XIX
Ymer Prizrenin e shohim të agjitojë kun-
dër Portës së Lartë,  e cila duke mos pasur
fuqi të ndeshet me forcat madhore evro-
piane,  ngutet të nënshtrojë me çdo mjet
kombin shqiptar. Ngase ka fituar reputa-
cion në popull, biri i Prizrenit ndërmerr
gjatë kësaj kohe disa udhëtime në Gjakovë,
Has, Kukës e Pukë, ku ka bujtur tek miqtë
e farefisi i vet. Në bisedat me ta, Ymer Pri-
zreni në mënyrë të hapur ka arritur të shpa-
losë idetë e veta, lidhur me atë se çka duhet
të bëjnë shqiptarët përballë rreziqeve që u
kanosen. Fjala e tij e ngrohtë ka lëshuar
shkëndija në dhjetëra vatra, me ç’rast per-
sonaliteti i Ymer Prizrenit ka ardhur kur-
doherë në rritje. Dihet tanimë se në tetorin

e vitit 1875,në bisedimet e tyre të fshehta,
princi Nikolla i Malit të Zi dhe ministri i
jashtëm serb Hristiç vendosën të bashkë-
punojnë në luftën kundër Turqisë e pas rrë-
nimit të Perandorisë Osmane do të kishte
një ndarje të re të territoreve ballkanike.
Sipas këtij plani, Hercegovina do t’i ka-
lonte nën juridiksion të plotë Malit të Zi,
ndërsa Bosnja dhe Kosova, nën pushtimin
serb. Në funksion të këtyre planeve kob-
zeza për fatet e atdheut dhe të kombit tonë,
u vu në ato kohëra sidomos Rusia.

Duke u përpjekur me çdo kusht për for-
mimin e një shteti të madh sllav në Bal-
lkan, ajo kërkonte me çdo kusht pushtimin
dhe nënshtrimin e Kosovës. Rusia kurrsesi
nuk mund të shihte me sy të mirë bashki-
min e vilajeteve shqiptare nën një admini-
stratë të vetme,  çka donte të thoshte
formimin e njësisë kombëtare me tendenca
të pavarësisë. Këtë e vërteton më së miri
edhe qëndrimi i diplomacisë ruse,  e cia në
mjaft raste përpiqej të mohonte vetë ekzi-
stencën tonë. Për këtë, konsulli rus në Ce-
tinjë i shkruante ministrit të Punëve të
Jashtme të Rusisë, Giersit: “Shqiptarët nuk
ekzistojnë si racë, si kombësi e veçantë,
por formojnë vetëm një numër fisesh pa
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kohezion të brendshëm.” (Arkivi i Institu-
tit të Historisë, sipas dokumenteve të Vje-
nës, dokumenti 18 , 3 prill 1878 )  Kësisoj,
patriotët shqiptarë, të gjendur mes vrun-
dujve të stuhive që donin të gëlltitnin tokat
shqiptare, u mblodhën rreth besës së
madhe që i patën dhënë atdheut. Kjo Li-
dhje ishte një imperativ, një klithmë
shprese që toka arbërore të ringritej pas
pesë shekujsh robërie, duke ndriçuar sërish
virtytet e shenjta morale të saj. Në këtë
rizgjim të vetëdijes sonë kombëtare, men-
doj se vepra e Ymer Prizrenit është e pazë-
vendësueshme. Kjo vepër madhore ka
rezonuar në dekadat që erdhën më pas me
një tingëllimë të çuditshme. Ajo ka mbetur
ende sot e skalitur në memorien e kombit
tonë.

Në pranverën e vitit 1878, menjëherë
pas themelimit të Komitetit Qendror për
Mbrojtjen e të Drejtave të Kombësisë
Shqiptare,  Ymer Prizreni merr kontakte
me udhëheqës të këtij komiteti siç ishin
Zija Prishtina dhe Abdyl Frashëri. Idetë
dhe vendimet e këtij komiteti biri i Prizre-
nit përpiqet t’i përcjellë tashmë në krejt
viset e Kosovës. Duke parë se ky komitet,
i themeluar në Stamboll, menjëherë do të
shpërngulej për në Shqipëri, Ymer Prizreni
merr takime të fshehta edhe me kapedanët
e shquar të asaj kohe në viset veriore shqip-
tare, siç ishin Ali Ibra, Sefë Kosharja, Ra-
madan Zaskoci e Sulejman Vokshi. Këto
kontakte me këta trima (të cilët më pas u
kthyen në legjenda shqiptare) i dhanë for-
cën këtij burri që të vazhdonte me çdo
çmim luftën për bashkim të trojeve etnike
shqiptare. Ngase e njihte rëndësinë e pro-
pagandës, Ymer Prizreni u vu në qendër të
asaj lëvizjeje madhore të shqiptarëve, të
cilët, me anë të protestave dërguar fuqive të
mëdha, i bënë të qartë opinionit evropian
se ata jo vetëm që nuk do ta njohin copëti-
min e vilajeteve shqiptare, por do të
mbrojnë me çdo çmim, deri me jetën e
tyre, bashkimin e këtyre vilajeteve nën ad-
ministrimin shqiptar. Në pothuaj të gjitha
protestat e popullit të Prizrenit në ato kohë,
në krye të emrave gjendet emri i Haxhi
Ymer Efendiut. Për më tej, në maj të vitit
1878, në një protestë dërguar sulltanit në
emër të qytetit të Prizrenit, pos të tjerave,
Haxhi Ymer Efendiu shprehej se “kërkonte
respektimin e tërësisë së tokave shqiptare,
bashkimin e tyre në një provincë të vetme
dhe zbatimin e reformave për përparimin
e vendit” (Akte të Rilindjes Kombëtare
Shqiptare, dok. 9, faqe 20).

Në tubimin e 10 qershorit të Lidhjes
Shqiptare Haxhi Ymer Efendiu mori pjesë
në cilësinë e delegatit të Prizrenit. Ngase
aktiviteti i tij ishte paraparë si tejet i madh
në këtë rrafsh, me shumicë votash, Ymer

Prizreni zgjidhet këtu anëtar i Këshillit
Qendror të Lidhjes Shqiptare. Fjala e matur
e tij, mendimi i urtë dhe trimëror, ishin
vendimtare në idetë e shprehura në këtë
kuvend madhor të shqiptarëve. Është me
vend të kujtojmë se në tubimin e parë të at-
dhetarëve që nënshkruan Lidhjen Shqip-
tare të Prizrenit u vendos që kjo lidhje
domosdoshmërisht do të mbronte tërësinë
tokësore shqiptare. Ajo nuk do të njihte
askurrë qeverinë bullgare e dalë prej Trak-
tatit të Shën Stefanit, ku mijëra kilometra
katrorë të tokës shqiptare i dhuroheshin
asaj. Por, me shtrimin e disa ideve të Ymer
Prizrenit (me ç’rast u bashkuan edhe mjaft
patriotë të tjerë) Lidhja mori vendim që
nëse dikush nga radhët e saj nuk do t’i
kryejë me përgjegjësi e ndërgjegje detyrat,
nëse ai shpërdoron emrin e kësaj Lidhjeje
për të kryer akte antinjerëzore, ai do të dë-
nohet sipas fajit dhe do t’i sekuestrohet
krejt pasuria.

Biri i Prizrenit u ndal në fjalën e tij
edhe në bashkëjetesën vëllazërore që
shqiptarët myslimanë duhet të kenë me or-
todoksët apo katolikët. Religjionet fetare
do të ishin ura të shenjta bashkimi dhe jo
fole hasmërish. Menjëherë pas mbarimit të
këtij tubimi, Haxhi Ymer Efendiu (i cili u
zgjodh edhe kryetar i Lidhjes Shqiptare,
dega në Prizren) iu vu punës për të përbal-
luar detyrat e mëdha të ngarkuara. Në sho-
qërinë e Shuaip Spahiut, Sulejman Vokshit,
Ibrës dhe Berishës, biri i Prizrenit diti të or-
ganizojë më së miri formacionet e para luf-
tarake shqiptare, duke i angazhuar ata në
detyra konkrete. Por, ngase Prizreni me
rrethinë paraqiste mjaft probleme edhe për
organizimin e pushtetit vendor, ai brenda
muajve qershor-korrik 1878 shkoi kullë më

kullë prizenase duke qarë hallet e duke gje-
tur zgjidhje sa më të përshtatshme për ba-
shkëkombësit e vet. Veçmas organizimi i
tij në protestat ndaj padrejtësive që iu bënë
Shqipërisë në Kongresin e Berlinit do të
ishte i madh. “Ymer Prizreni ishte i ngar-
kuar me detyra të rëndësishme në këshil-
lin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit…
Kështu gjatë periudhës kur vazhdonin pu-
nimet e Kongresit të Berlinit dhe pas tij,
Ymer Prizreni mori pjesë në organizimin
dhe udhëheqjen e të gjitha aktiviteteve po-
litike dhe aksioneve që u zhvilluan nga
masat popullore kundër zbatimit të vendi-
meve të këtij kongresi dhe përpjekjeve të
qeverisë osmane për realizimin e tyre.

Ai zhvilloi një aktivitet intensiv për or-
ganizimin e rezistencës së masave popul-
lore, kundër misionit të Mehmet Ali Pashë
Maxharit” (Instituti i Historisë Tiranë,
konferenca e studimeve për Lidhjen
Shqiptare të Prizrenit, faqe 71 ). Në fund
të gushtit 1878 të gjitha forcat ushtarake të
Lidhjes Shqiptare ishin mobilizuar për
mbrojtjen e trojeve të tyre të Plavës dhe
Gucisë. Ndërkaq,  Knjaz Nikolla kishte
patur disa bisedime të fshehta me Portën e
Lartë, lidhur me këto përgatitje dhe kun-
dërshtime të shqiptarëve. Është kjo arsyeja
që nga Stambolli shkon në Prizren më 25
gusht një autoritet i lartë i Portës, me ç’rast
kërkon të bisedojë me udhëheqësit e lartë
të Lidhjes. Më 26 gusht 1878, në ndërte-
sën e vogël të Komitetit Qendror të kësaj
lidhjeje Ymer Prizreni (ky burrë virtuoz -
siç e ka quajtur Abdyl Frashëri) bëri mbi
tre orë debat me të ardhurin nga Stambolli,
me ç’rast i shpjegoi se ishte Mali i Zi ai që
duhet të hiqte dorë nga trojet shqiptare au-
toktone dhe jo shqiptarët të ulnin armët

përballë kësaj padrejtësie që i bënë Fuqitë
e Mëdha. Në vitet 1879-1880,me porosi të
vetë Abdyl Frashërit, Ymer Prizreni u
ngarkua të mobilizojë dhe të organizojë
masat e gjera popullore në zbatim të ideve
ushtarake të Lidhjes Shqiptare. Këtë detyrë
kaq të vështirë për moshën e tij (po mbu-
shte të 60-tat) ai e kreu me energji thuajse
djaloshare. Kudo ku shkeli këmba e tij, në
Prizren, Gjilan, Lumë, Manastir, Tetovë,
Gostivar etj., dyert e kullave u çelën. Këto
kulla dhanë për luftën, për trojet e Plavës e
të Gucisë jo vetëm të holla, ushqime dhe
armë, por edhe qindra e mijëra djem të
njomë në mbrojtje të atdheut të tyre. Ymer
Prizreni hasi në plot pengesa që i ngritën
shqiptarë të gënjyer e të mashtruar nga
Porta e Lartë. Por, në asnjë rast logjika e
atij burri nuk u përkul, nuk humbi përballë
rrethanash të tilla. Fjala e mençur diti të
çajë edhe ftohtësinë e gurit. Sidomos në
Prizren, kjo fjalë do të peshonte mjaft. Gjy-
kimi i tij do të përballej me nëpunësit turq
të administratës, të cilët në pamundësi për
të vjedhur e mashtruar popullin, detyrohe-
shin të merrnin vetë rrugën drejt Stambol-
lit.

Aq të pafuqi e ndjenin veten e tyre këta
administratorë hajdutë, saqë në një raport
të konsullit austro-hungarez në Prizren,
drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme në
Vjenë, thuhej pos të tjerash tekstualisht:
“Po shtohet çdo ditë e më shumë veprim-
taria dhe prepotenca e qeverisë faktike që
është e dalë prej Lidhjes. Kjo prepotencë
po rritet dukshëm dhe kryetari i Lidhjes së
këtushme, Ymer Prizreni, po e zbaton këtë
terror kundër administratës turke, në ba-
shkëpunim me nënpresidentin dhe oratorin
e komitetit Shuaip Agën.”  (Arkivi i Insti-
tutit të Historisë-Tiranë,  sipas  dokumen-
teve të Vjenës, dokumenti nr.53 datë 23
qershor 1880). Po sipas burimeve arkivore
të Vjenës, është pikërisht konsulli austro-
hungarez i cili njofton Ministrinë e Jashtme
në Vjenë se lidhur me vendimet e fundit të
Berlinit “Haxhi Ymer Efendiu nuk ngurroi
t’i dërgonte në rrugë telegrafike, në emër
të të gjithë shqiptarëve, një protestë kërcë-
nuese Konferencës së Ambasadorëve në
Berlin”. E vërteta është se në vjeshtën e
vitit 1880, Lidhja Shqiptare pati shtrirë pu-
shtetin e saj administrativ, ushtarak dhe po-
litik në mjaft krahina siç ishin ato të
Prizrenit, Gjakovës, Vuçiternës, Preshevës,
Pejës, Plavës, Gucisë, Manastirit, Tetovës,
Dibrës, Korçës e deri në Janinë. Ky pushtet
u kujdes së pari për mbrojtjen e kufijve të
vilajeteve shqiptare e mandej për rregulli-
min e jetës në vend. Për më tej, vendosja e
këtij pushteti nisi të zgjojë vetëdijen na-
cionale shqiptare, me ç’rast filluan kuven-
det madhore të besës e të bashkimit.

Njëherazi, kjo shtrirje gjeografike e Li-
dhjes nxori në pah domosdoshmërinë e një
organizimi të ri. Kësisoj, në dhjetorin e vitit
1880, burrat e shquar të kësaj Lidhjeje u
mblodhën sërish në Prizren. Aty u soll krejt
çka Lidhja Shqiptare kish humbur e kish
fituar në gati tri vjetët e ekzistencës së saj
dhe natyrisht debatet kanë qenë të mëdha.
Grupi konservator i këtij organizimi bëri
çmos të lidhte synimet dhe idetë e Prizre-
nit pas qerres së Portës së Lartë. Por, ata u
ndeshën në qëndrimin e burrave të tillë si
Iljaz Pashë Dibra, Shuaip Spahiu, Abdyl
Frashëri, Jakup Ferri dhe Ymer Prizreni, të
cilët kumtuan në çdo rast se punët e Shqi-
përisë mund t’i zgjidhnin veçse shqiptarët.
Në organizimin e ri të Lidhjes u vendos që
ajo të merrte përsipër atributet e një qeve-
rie të përkohshme dhe unanimisht patriotët
e mbledhur aty zgjodhën në krye të kësaj
qeverie Ymer Prizrenin. Është me vend të
theksohet se ç’prej kësaj dite e deri atëherë
kur Lidhja Shqiptare e Prizrenit u shtyp me
zjarr e hekur, personaliteti i Ymer Prizre-
nit u shfaq dukshëm në krejt dimensionin e
vet atdhetar. Vitet mbi supe nuk mund t’ia
pakësonin energjitë këtij 60-vjeçari, me
ç’rast luftoi vendosmërisht si kryetar i qe-
verisë provizore.

Në çdo shërbimi të ideuar prej qeverisë
së Ymer Efendiut, duke u mbështetur tek
miqtë më të mirë të tij, ai mundi të organi-
zojë sidomos shërbimin e financave, aq të
domosdoshëm sidomos për organizimin e
ushtrisë dhe blerjen e armëve. Por, në vi-
zionin e këtij atdhetari, çështja kombëtare
nuk u pa vetëm në aspektin thjesht të ar-
matosjes së shqiptarëve. Qeveria e Për-
kohshme Shqiptare, nën drejtimin e Ymer
Prizrenit, u tregua e denjë në qeverisjen e
saj me ç’rast u luftuan edhe ato gojë të
liga që pëshpërisnin se shqiptarët nuk dinë
të qeverisin veten. Një kujdes të veçantë,
sidomos në vise të Kosovës, Ymer Pri-
zreni tregoi për marrëdhëniet e ndërsjella
të shqiptarëve me pakicat serbe, malazeze
dhe maqedonasve të vjetër që jetonin
brenda territoreve shqiptare; madje këto
ndryshime u bënë asaj kohe objekt të disa
gazetave, me ç’rast kumtuan për këtë ba-
lancë të shkëlqyer etnike në qeverisjen
shqiptare. Dihet, pas kësaj Porta e Lartë,
nën presionin e Fuqive të Mëdha Evro-
piane, dërgoi në drejtim të Kosovës një
ushtri disa mijëshe të armatosur deri në
dhëmbë, të kryesuar prej Dervish Pashës.
Qëllimi i këtij inkursioni ishte shkatërrimi
i plotë i funksionimit të Lidhjes së Prizre-
nit.  Në viset shqiptare, në Shkup, në ditët
e para të prillit 1881 mbërritën mijëra
ushtarë dhe s’ishte e vështirë të kuptoje
qëllimet e mbrama të Perandorisë Turke.
Qeveria e përkohshme e kryesuar prej

Ymer Prizrenit, me t’u lajmëruar për
mbërritjen në Shkup të kësaj ushtrie, dha
kushtrimin. Prej Gjakove, Dibre, Prizreni,
Lume e Vuçiterne u mblodhën rreth 7
mijë luftëtarë, të cilët, të udhëhequr nga
Sulejman Vokshi, Ali Ibra, Sefë Kosharja
e dhjetëra burra të tjerë, nisën të organi-
zojnë rezistencën madhore. Ata nuk do t’i
frikësoheshin këtij sulmi, ashtu siç nuk u
ishin frikësuar qindra betejave, në disa de-
cenie me radhë. Ymer Prizreni e Abdyl
Frashëri, duke organizuar qëndresën,
ndërmarrin edhe disa veprime diploma-
tike me konsujt evropianë në Prizren, Pri-
shtinë e Shkodër. Për më tej, ata i
dërgojnë edhe një memorandum Portës së
Lartë, duke mos harruar të shkruajnë në
fund se “Shqiptarët do të mbrojnë atdheun
dhe nderin e tyre deri në fund e do të ndje-
kin rrugën e qytetërimit”. Por, mijërat e
ushtarëve dhe oficerëve turq, mijërat e
grykave të zjarrit, batalionet e tëra të arti-
lerisë dhe kalorësisë do të bënin punën e
vet. Betejat e Shtimjes, Suharekës, Slivo-
vës etj., natyrisht edhe pse përfunduan me
humbje, kanë vlerat e tyre të pallogarit-
shme në moralin dhe vetëdijen nacionale
shqiptare. Ymer Prizreni ishte dhe mbeti
deri në fund krahu politik i këtyre bete-
jave. Ai jo vetëm që nuk u tremb, por
rrëmbeu armët edhe vetë, në atë moshë
madhore, për t’u bërë ballë sulmeve të
hordhive turke. Mbas thyerjes së rezi-
stencës shqiptare, Ymer Prizreni me ndih-
mën e disa miqve të vet shkon në Ulqin.
Aty jeton me ndihmat e disa shqiptarëve
që ia njohin jo vetëm vlerat si prijës, por
edhe si atdhetar i vendosur. Disa përpjekje
të Portës së Lartë për ta burgosur dë-
shtojnë, ngase shqiptarët e Ulqinit e duan
si babanë e vëllain e tyre. Kësisoj, për
pesë vjet me radhë, Ymer Prizreni, i pla-
kur, i ligështuar, jetonte në një dhomë të
thjeshtë të Ulqinit, larg familjes, të cilën
Dervish Pasha ia pati mërguar në Turqi.
Në pranverën e vitit 1886, atëherë kur në
trevat shqiptare po ravijëzohej sërish një
kryengritje tjetër, në shtëpinë e birit të Pri-
zrenit troket i dërguari i Portës së Lartë, një
hoxhë prej Ulqini. Ai i thotë së nëse Ymer
efendia do të ndikonte në Dibër, Prizren e
Tetovë, tek miqtë e vet, që kjo rezistencë
të mos gatuhej, do t’i falej jeta e do t’i je-
peshin disa qese floriri. Por, përgjigjja e
burrit do të ishte: “Shko nga erdhe,  se edhe
sikur në fron të vet të më vë sulltani, nuk
dua të di më për Turqinë.” (Xh. Belegu,
Lidhja e Prizrenit e veprimet e saj, Ti-
ranë 1939, faqe 191) Disa ditë më pas,
Haxhi Ymer Prizreni do të gjendej i masa-
kruar në shtëpinë e vet. Mbyllej kësisoj
tragjikisht një jetë trimi,  e cila në çdo ditë
të saj shkroi faqe atdhedashurie.



Nga Qerim Lita

Në shumë dokumente të kësaj pe-
riudhe përshkruhet veprimtaria
diplomatike e tre fuqive të atë-

hershme evropiane: Italisë, Gjermanisë
dhe Britanisë së Madhe, për shtrirjen e
ndikimit të tyre në krahinat e caktuara
shqiptare, si brenda shtetit shqiptar, po
ashtu edhe në ato të cilat ishin nën pu-
shtimin jugosllav.

Ky interesim erdhi në shprehje men-
jëherë pas mbarimit të Luftës së Parë Bo-
tërore dhe shpërbërjes së Perandorisë
Austro-Hungareze, e cila siç dihet ishte
fuqia e vetme evropiane e cila i mbronte
interesat e kombit shqiptar. Gjermania,
duke i shfrytëzuar përparësitë e trashë-
guara nga Austro-Hungaria, thuhej në ela-
borat, filloi fushatën e vet për përfitimin e
kombit shqiptar, në radhë të parë në tre-
vat veriore e të mesme të shtetit shqiptar,
si dhe në tokat shqiptare nën Jugosllavi.
Po në atë periudhë kohore, një interes të
shtuar ndaj çështjes shqiptare pati edhe
Britania e Madhe, e cila për shkak të rre-
zikut që i kanosej nga Italia në Lindjen e
Mesme, aktivitetin e saj e shtriu në dy
pikat strategjike të bregdetit shqiptar -
Vlorë dhe Durrës. Në Elaborat, në pika të
shkurta përshkruhet edhe aktiviteti italian
midis dy luftërave botërore, përkatësisht
përpjekjet për ta shtrirë ndikimin e saj në
tokat shqiptare nën Jugosllavi. 

AKSIONI ITALIAN DERI NË LUFTËN E
DYTË BOTËRORE

Grupimi i italianëve ishte me sa vijon:
a) Uficio I – Tiranë.- Vepron në linjat:

Banovina e Vardarit dhe e Zetës. Bashkë-
punon me Shërbimin Informativ Shqiptar

dhe me komitetet ilegale “Komiteti i Ko-
sovës” dhe “VMRO”, veprimtaria e të ci-
lave në terren është e përbashkët dhe e
sinkronizuar. Ajo ka oficerët e vet të zbu-
limit /SIM-it/ në këto pika:

SHKODËR me linjat e veprimit:
Ulqin – Tivar – Budvë; Liqeni i Shkodrës
– Cetinjë Kotorr; Podgoricë – Nikshiq-
Plevle, përkatësisht Sjenicë- Novi Pazar.

KUKËS me linjat e veprimit: Prizren
– hapësira Dukagjin – Kosovë – Prishtinë
– Podujevë – Nish, në malin e Karadakut.

ELBASAN me linjat e veprimit:
Dibër – Shkup – Kumanovë – Kriva Pal-
lankë, me Luginën e Epërme të Vardarit.

KORÇË me linjat e veprimit: Mana-
stir – zona kufitare kah Greqia.

Duke e shqyrtuar hollësisht këtë orga-
nizatë të krijuar, vërehet kjo:

Në Shkodër në dispozicion ka një
numër shumë të madh të njerëzve me të
cilët bashkëpunon. Ato janë fiset shqip-
tare Gruda e Hoti në Mal të Zi dhe për-
krahësit e dinastisë së Petroviq Njegoshit,
të njohur si “të gjelbrit”, si dhe myslima-
nët e Sanxhakut. Të gjithë të pakënaqurit,

të cilët për shkak rrethanave politike kanë
qenë të detyruar ta fshehin disponimin e
tyre shpirtëror e të tjetërsohen.

Shumë interesante dhe i vëllimshëm
ka qenë aktiviteti në Kukës,  ku deri në
shpërthimin e luftës ishte kapiteni italian,
së bashku me togerin shqiptar. Ata patën
një rrjet shumë të vëllimshëm e të ngushtë
të bashkëpunëtorëve në mbarë territorin,
linjat e të cilëve shkonin përmes Prishti-
nës e Karadakut. Ndërtimi i asaj linje
ishte lehtësues, për arsye se ajo hapësirë
ishte kryesisht e banuar me popullsi
shqiptare, e cila synonte bashkëngjitjen
me Shqipërinë dhe për këtë arsye ishte
tepër e pakënaqur për shkak të zbatimit të
reformës agrare, pamundësisë së shpreh-
jes politike, mospasjes së shkollave në
gjuhën amtare dhe, së fundi, përpjekjet e
shtetit për ta detyruar që të shpërngulet.
Oficeri italian zhvilloi një propagandë
shumë të mirë, ndihmoi kudo, përfshi
edhe lëvizjen më të vogël, dërgonte në Ju-
gosllavi çeta të armatosura. Çerdhet krye-
sore të tij ishin vendet ku shtriheshin
garnizonet e fuqishme jugosllave, si dhe

zonat: Suharekë, Drenicë, Shalë e Kara-
dak. 

PËRFITIMI I KOMBIT SHQIPTAR NGA
ANA E GJERMANISË

Përfitimi i kombit shqiptar është kryer
në mënyrë sistematike, menjëherë pas
mbarimit të Luftës së Parë Botërore, ku
gjerësisht është shfrytëzuar përparësia të
cilën e pati politika Austro-hungareze në
Ballkan, të krijuar gjatë veprimtarisë më
shumë se 200-vjeçare. Rajhu i Tretë, pas
ardhjes së nacionalistëve në pushtet në
vitin 1933, kujdes të veçantë i kushtoi çë-
shtjes shqiptare në Jugosllavi, por edhe li-
dhjeve të vjetra në shtetin shqiptar, të cilat
ishin të fuqishme. Gjatë kësaj, politika
gjermane i përcolli rrugët tashmë të për-
mbysura, por njëkohësisht i hulumtonte
dhe i shfrytëzonte ato rrugë, të cilat çonin
më së miri deri te qëllimi.

Në Jugosllavi, veçmas në Sanxhak, në
Kosovë, Llap, Drenicë, Dukagjin, Prizren
e në Karadak, austriakët që në pjesën e
parë të shekullit 19-të punuan shumë me
shqiptarët, përmes konsullatave dhe li-
dhjeve të veta tregtare.

Shërbimi informativ austro-hungarez,
i cili gjatë viteve 1888-1908 shtrihej në
Sanxhakun e Novi Pazarit,  ishte shumë
aktiv në mbarë Shqipërinë (në origjinal:
Arnautllëk – Q. L.), për arsye se përmes
saj shkonte drejtimi kryesor kah Selaniku,
ku politika austro-hungareze synonte të
krijonte rrjetin e dendur të agjenturës,
rrugë e cila ndikonte në të gjitha ngjarjet
politike në Turqinë evropiane. Atë e ndih-
monin edhe oficerët e reformuar au-
striakë, duke punuar në detyrën e njëjtë në
sanxhakun e atëhershëm të Shkupit, nga
viti 1903 e deri në vitin 1908. Në të gjitha
lëvizjet revolucionare në Kosovë dhe
Shqipërinë veriore ndihma e pandërprerë
politike e materiale e Austro-hungareze,
e cila përfshinte paranëdhe armatimin,
pati ndikim vendimtar. Konsullatat au-
stro-hungareze në Mitrovicën e Kosovës,
Prizren, Shkup, Shkodër ishin çerdhet e
shërbimit informativ. Agjentët austriakë
të shtabit të përgjithshëm, si baroni Na-
poça, majori Spajiq e të tjerë,  asaj kohe
dërgonin të besuarit e tyre në mesin e pa-
risë shqiptare, të cilët u kryenin shërbime
të rëndësishme.

Bashkëpunimi u zgjerua edhe më
shumë, gjatë kohës së pushtimit austro-
hungarez 1916-1918. Shqiptarët e trevave
të Serbisë së atëhershme, pas vitit 1912,
e të Malit të Zi,  me kënaqësi vendosën li-
dhje me Austro-Hungarinë, për arsye se
tek ajo patën shpresën se do t’i bashkojë
me Shqipërinë. Në këtë mënyrë u krijuan

familje shqiptare te të cilat kaloi në traditë
bashkëpunimi me politikën austro-hunga-
reze. Të tilla ishin Zvezdiçët në Sjenicë,
Nikshiqët në Novi Pazar, Devët dhe Dra-
gët në Mitrovicë, Begollët dhe Bedri bej
Pejani në Pejë, Fuat bej Dibra në Dibër,
Hasan bej Prishtina, Rexhep Mitrovica
etj.

Figura kryesore e Austro-Hungarisë,
Hasan bej Prishtina, në vitin 1914 theme-
loi “Komitetin e Kosovës”,  i cili pas vitit
1918 ishte shumë aktiv në Kosovë, Dre-
nicë, Dukagjin e Sanxhak. Çetat e shumta
ilegale, që lëviznin nëpër male, i bënin
rrugët të pasigurta dhe kryenin propa-
gandë nacionaliste. Emrat si Feriz Sallko-
viq, Mehmet Begolli, Azem Bejta etj. u
bënë shumë të njohur edhe në Jugosllavi.
Shqiptarët ishin të prekur për shkak të
zbatimit të padrejtë të reformës agrare,
për shkak të moslejimit të shkollave në
gjuhën e tyre amtare, për shkak të kryer-
jes së shërbimit ushtarak në viset e largëta
të shtetit, për shkak të kolonizimit të vi-
seve të tyre, me njerëz të viseve të tjera,
për shkak të synimit të regjimeve të ndry-
shme jugosllave që t’i shpërngulin nga
trevat e tyre etnike e t’i zëvendësojë me
jugosllavë, që kjo më së shumti u pa nga
marrëveshja e Stojadinoviqit me Turqinë,
me të cilën shqiptarët u konsideruan për
turq, e së fundmi për shkak të veprimeve
të ndryshme të pushtetarëve vendorë dhe
për shkak të korrupsionit, që mori për-
masa gjithnjë e më të mëdha, përmasë kjo
e cila më së shumti i preku shqiptarët e
atyre trevave.

Në shtetin shqiptar Gjermania vëmen-
dje më të madhe u kushtoi banorëve të
pjesës së Shqipërisë veriore e të mesme,
ndërsa në Shqipërinë jugore nuk mund të
llogariste shumë, për arsye se shtrihej kah
Greqia, përkatësisht në sferën e veprim-
tarisë angleze, por nuk pati as traditë nga
vitet e mëhershme.

Në mesin e gegëve në Shqipërinë ve-
riore ka rreth 100.000 deri 110.000 të be-

simit katolik, ndaj të cilëve Austro-Hun-
garia ka kryer protektorat për mbrojtjen e
tyre, që asaj ia mundësonte Marrëveshja
për paqe e Karllovcit, e nënshkruar në
vitin 1689 midis dy perandorive. Këtë pri-
vilegj Austro-Hungaria e shfrytëzoi për
qëllime politike dhe veprimtaria e saj atje
ishte shumë e fuqishme nga viti 1870 e
këndej. Ajo ngjalli aspiratën e shqiptarëve
për pavarësi, për formimin e Lidhjes
Shqiptare, e cila në vitin 1880 shpalli au-
tonominë e Shqipërisë nën udhëheqjen e
Prenk Bibë Dodës, kapitenit shqiptar ka-
tolik të fiseve mirditore, me çka plotëso-
het dëshira e Austro-Hungarisë që
Shqipëria të udhëhiqet nga një katolik. Në
të vërtetë,  Turqia e përmbysi Lidhjen
Shqiptare, ndërsa Prenk Bibë Dodën e in-
ternoi në Azinë e Vogël, duke ia dhënë ti-
tullin Pashë. Mirëpo, ideja e pavarësisë, e
cila u proklamua në Kongresin e Parë të
Lidhjes së Prizrenit, ngeli e gjallë dhe në
shprehje vinte gjatë kryengritjeve të pan-
dërprera në Shqipërinë veriore e në Ko-
sovë, dhe në vitin 1912, kur duke ardhur
nga Trieste me anijen austriake, xhon-
turku Ismail Qemali më 28 Nëntor shpalli
pavarësinë e shtetit shqiptar, pas të cilit
akt qëndronte Austro-Hungaria. Princi i
parë i shtetit, princ Vidi, është njeri au-
striak, ndërsa pas pushtimit të pjesës ve-
riore, Austro-Hungaria synon të përfitojë
për vete sa më shumë personalitete. Në
mesin e tyre është Ahmet Zogu, nënkolo-
neli austriak, Bajram Curri, nënkoloneli
austriak, Gurrakuqi nga Shkodra, shefi i
Mirditës Gjon Marka Gjoni. Eksponenti i
Austro-Hungarisë, Italia, gjatë viteve
1916-1918 mbante pjesën jugore. Nga viti
1920 në vend paraqitet ndikimi i Britanisë
së Madhe dhe i deleguari i saj në Shqipëri
synon t’i përfitojë fiset e Dibrës së
Epërme e të Poshtme, Matin, Zhurin,
Krujën etj., si dhe në Shqipërinë e
Mesme.

=vazhdon=
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Fuqitë evropiane dhe çështja shqiptare
sipas një elaborati të OZNA-s

DOSSIER (1)

Dokumenti, përkatësisht elaborati, mban titullin “Shqipëria”. I njëjti është hartuar në prag të mbarimit të
Luftës së Dytë Botërore nga shërbimi famëkeq jugosllav OZNA (Organizacija Zashtita Naroda – në shqip:

Organizata për Mbrojtjen e Popullit), që udhëhiqej nga Aleksandër Rankoviq. Origjinali i tij gjendet në
Arkivin e Jugosllavisë – Beograd, ndërsa një kopje gjendet edhe në Arkivin Shtetëror të Republikës së

Maqedonisë, fondi 885. 
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tonë të divizionit, mësyu kundër Topani-
cës së Ultë e të Epërme, që t’i zaptonte,
pasi që arnautët nuk deshën të dorëzohen.
Kështu Lishanini në mëngjes e nisi bata-
lionin, i renditi dy kompani përpara, sul-
moi Topanicën, ku ishin mbyllur tridhjetë
arnautë, prej nga me zjarr pushkësh kun-
dërshtonin. Ai vrik e dërgoi një dhjetëshe
që ta rrethonte fshatin, pastaj sulmoi me
tërë atë masë ushtarësh, arriti të mar-
shonte në fshat. Arnautët dolën nga shtë-
pitë dhe filluan të ikin. Ajo dhjetëshe, e
cila tanimë e kishte rrethuar fshatin, i
priti, i gostiste dhe trembëdhjetë prej tyre
i zuri të gjallë. Aty u zu edhe i biri i Fekës
së pasur. Atë e mbyti duke i rënë me kon-
dak të pushkës pas qafe vetë administra-
tori i kompanisë, Avram Popoviq.

Në fshat, në një shtëpi ishte mbyllur
një arnaut, i cili duke qitur nuk lejonte të
afroheshim. Të dorëzohej nuk deshi, por
e vrau një ushtar tonë dhe një e plagosi.
Tanët u çakërdisën dhe ia dhanë flakën
shtëpisë; ai nuk deshi të dilte, por aty u
dogj. Pastaj Lishanini i priu ushtrisë në
Topanicë të Epërme. Kur u afruan afër
fshatit, u paraqitën në një bregore njëzet
arnautë, të cilët qëndronin të qetë me pu-
shkë në dorë. Tanët u afruan në nja një-
qind hapa përballë, duke i thirrur të
dorëzoheshin, por ata vrik u shpërndanë
në pyll, prej nga filluan të qitnin dhe na
mbuluan me zjarr pushkësh. Tanët mar-
shuan tutje përpara, e kapërcyen bregun
dhe i shpërndanë. Pasi hynë në fshat,
hasën në rezistencë të ashpër të arnautëve.
Tanët e rrethuan fshatin, hynë brenda
nëpër shtëpi dhe i mblodhën të gjithë që u
gjetën. Aty pati edhe familje, por nuk pati
mëshirë ndaj askujt. Pastaj ushtarët hynë
nëpër shtëpia, ku gjetën plot plaçkë të
pasur, ku e morën, që para muzgut të
ktheheshin te xhamia e Kërrnjës. Prej aty
i përcollën edhe ata trembëdhjetë arnau-
tët dhe të lidhur i dërguan në Prokuple,
tek komandanti i divizionit, i cili i gjykoi
me vdekje. Shtatë ua dërgoi batalionit të
Tërrnavës, që t’i vritnin, ndërsa pesë në
hanin e Bacës. Atë ditë ishte urdhër i ko-
mandantit të divizionit se: cilido ushtar që
plaçkit çkado të turkut, është e tij. Por, kjo
zgjati për pak kohë, vetëm një ditë e gjy-
smë, pastaj u ndalua.

Faqe nr. 63 e përkthimit:
…Me këtë isha i vendosur, por erdhi

auditori Trisha Millosheviq dhe më
shtynte që t’i urdhëroja eprorit të kompa-
nisë që t’i rrihnin me kondakë pushkësh.
Unë asgjë nuk iu përgjigja, por u largova
dhe vajta para të pafatëve të lidhur, të
cilët ishin ulur në tokë. Kur më vërejtën,
ai i pari me mundime u ngrit të më luste

për mëshirë. Fliste diçka aq dhimbshëm
arnautçe, i tërhoqi pas vete edhe shokët
dhe deshi të m’i puthte këmbët. Unë u
largova, por ata bërtitën me zërin më të
dhimbshëm:

– Aman, xhanëm, aman!
Në mesin e tyre ishte edhe një jevg

turk, i cili dinte ngapak sërpçe dhe duke
belbëzuar më foli:

– Pashë rininë tënde të bukur, na e fal
jetën! Kështu që shpirti yt nuk do të hyjë
në xhenet dhe të mos ketë rahati, mos na
vritni, sepse nuk jemi fajtorë!

– Mos u frikësoni! –iu përgjigja.
Në atë çast erdhi Trisha dhe më pë-

shpëriti në vesh:
– Ja, eprori i kompanisë, i thuaj le t’i

qesin më lart dhe t’i vrasin. Çka po pret?
Po të kishin zënë ty këta, deri tani do të të
kishin vënë në hell dhe do të piqnin pranë
zjarreve. Sa vëllezër tanë i kanë vrarë, po
as aq qime flokësh nuk kanë në kokë! A
e sheh atë leckaman? Dy ushtarë shem-
bullorë me mundime e tinëz i vrau. Po, a
këta meritojnë mëshirë? Kryeje këtë ur-
dhër kur të ka urdhëruar komandanti i di-
vizionit!

Faqe nr. 66 e përkthimit:
Në mesditë morëm urdhrin që menjë-

herë të nisemi për Kushumli, ku ngute-
shim. Rrugës, në udhëkryq mbi
Bardhovë, na takoi Biniqki me suitën e
tij; u ndal dhe na dha shenjë që të zbrit-
nim.

– Zotërinj, Kushumlia u mor, ajo çer-
dhe e arnautëve paganë. Shkoni menjë-
herë në qytet, në kishën e Nemanjës. Aty
do të shihni si valëvitet flamuri krenar i
Serbisë. Atë sot e çliroi ushtria trime e
Çaçakut. Rrofshin studenicasit e mi….

Faqe nr. 78 e përkthimit:
Të nesërmen, me 19 dhjetor, u caktua

kapiteni Millan Stojanoviq dhe togeri
Sima Petroviq që me një kompani të
dalin rrugës për Prishtinë, për të vëzhguar
rrugën e vjetër: a mos kishte ndonjë njësi
të ushtrisë armike në afërsi dhe nëse do
të hasnin në të, ta ndiqnin tutje. Ata kah
ora 10 ndërmorën atë vëzhgim. Pas një
ore, një njësit i vogël arnautësh, prej 30 –
40 vetash, zbriti dhe sulmoi pararojën e
Dragaçevës, që u forcua me një kompani,
të cilën menjëherë e solli Mihaillo Zhiv-
koviqi nga Baqogalla. Luftimet zgjatën
më shumë se gjysmë ore. Tanët i ndoqën
arnautët, të cilët silleshin asajde gjatë
natës.

Faqe nr. 80 e përkthimit:
Drejt fshatit Plloqnik, mbi një zabel

në një përpjetëze, u gjet një plakë e

moçme arnaute afër 80-vjeçare. Ajo ishte
e ulur prapa qerres, pas gjësendeve. Në
ato vise me akull ajo kishte rrëshqitur nga
qerrja. Aty kishte mbetur, ishte mërdhirë
dhe kishte vdekur. Qerrja u gjet më lart,
ku kishin mbetur të tjerët, pasi qetë nuk
kishin mundur t’i tërhiqnin tutje.

Faqe nr. 81 e përkthimit:
Arnautët ngritën ulërimë, duke kli-

thur, duke lëshuar zëra të vrazhdë, të
shara të ndryshme, duke mos folur asgjë
dhe nga ato britma, klithma e kërkëllima
njeriun e zinte tmerri. Ata provuan të sul-
monin e të depërtonin, por Sima, i cili
ishte në vargua, u piskaste:

– Jo, more turk, nuk shkon ku men-
dove! Qitni serbë!

Faqe nr. 82 e përkthimit:
Tanët pa kujdes depërtonin, e kaluan

edhe atë pozitë, ku për shkak të dendë-
sisë valëvitëse të shkurreve e të pyjeve të
mbuluara me mjegull, nuk jepte kurrfarë
pamje. Pasi kaluan deri diku, turqit dolën
nga pritat e tyre dhe befas i sulmuan pas
shpine. Tanët shpejt u mblodhën, i futën
një nga një togjet në zinxhirë, duke i pri-
tur arnautët që i sulmonin pamëshirshëm
që t’i shkatërronin. Në atë situatë kritike,
tanët u përpoqën që të tërhiqeshin prapa,
por arnautët nuk iu lanë mundësi të bënin
asnjë hap. Ishte luftë për jetë a vdekje.
Një kompani që Sava e pati lënë t’ia
mbronte shpinën, në rast se ndonjë njësi
turke do të paraqitej nga larg luginës së
Kosanicës u detyrua ta fuste në luftime.

Ajo ishte beteja më e rëndë dhe më
e dhimbshme. Ata të rrethuarit nuk
mund të shpëtonin; e vetmja dalje për ta
ishte rruga, por shqiptarët e çakërdisur
nuk u lanë dalje. Djathtas ishte shkrepi,
majtas Samakova, askund tutje! Afro tri
orë po sulmonin karanovët me ashpër-
sinë më të madhe, sepse po e shihnin di-
sfatën me sy. Të gjallë nuk guxonin t’u
binin në dorë arnautëve, sepse ata do t’i
piqnin. Në atë ashpërsi të mjerë ata de-
përtuan në mes radhëve të arnautëve
dhe shpëtuan. Ani se arnautët vraponin
pas tyre, ata u kthyen dhe mbroheshin
duke u tërhequr. Në këtë tërheqje u për-
zunë për tre kilometra nën vendin e pa-
rarojës së tyre, të cilën vetëm gjatë
natës prapë e zaptuan, pasi turqit u tër-
hoqën prapa. Turqit e ndërprenë më
tutje ndjekjen, pasi në atë kohë njësia e
tyre nga Samakova me shpejtësi tërhi-
qej. Një ushtar i yni humbi në atë mje-
gull dhe tanët u bindën se ishte zënë rob
dhe e çregjistruan, por ai të nesërmen u
kthye prapë.

=vazhdon=

Shënimet e Petroviqit japin një
pasqyrë për armatosjen e
ushtrisë serbe, për organizi-

min e funksionimin e logjistikës. Vë-
zhgimit të tij nuk i shpëton as pamja e
ushtrisë turke, të cilën e paraqet si ushtri
të disiplinuar, të organizuar mirë, të ar-
matosur mirë, të pajisur me veshmbathje
e të motivuar 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, duke shtuar:
“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-
bëtare, Turqia arriti t’i mobilizojë edhe
arnautët, duke përhapur lajme për rrezi-
kun vdekjeprurës që u vinte nga serbët,
por u jepte 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 përfitonte arnau-
tët në anën tonë, apo bile t’i neutrali-
zonte!”

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 shë-
nimet 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 për-
kthyesi i këtij libri.

Disa fragmente nga libri “Borbe u
Toplici 1877–1878”  (Luftimet në To-
plicë 1877-1878), autor Dimitrije Mita
Petroviq

(Vërejtje: Edhe fragmentet jepen pa
asnjë intervenim redaktorial apo lektorim
gjuhësor).

Faqe nr. 59 e përkthimit:
Batalioni i Karanovcit depërtonte

anës tjetër të bregut të Toplicës, në anën
e saj të djathtë kishte lumin, por në anën
e majtë depërtoi në thellësi dy orë rrugë.
Në atë depërtim ai i spastroi gjashtë fsha-
tra arnaute, në të cilat kishte mjaft luftime
të rrepta. Arnautët iknin bregut të lumit
Kosanicë në drejtim të Prishtinës. Deri në
mbrëmje batalioni arriti edhe në Bje-
shkën e Sokolit mbi Kosanicë, përballë
Samakovës, ku kaloi natën. Batalioni i
Tërrnavës, sipas urdhrit të komandantit

Mitroviq: Si i dëbuam 
dhe si i vramë shqiptarët nga Nishi

DËSHMI E RRALLË (3)

Shkrimtari dhe përkthyesi nga Suedia, anëtar i Kryesisë së Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve
Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani” - Suedi dhe nënkryetar i saj, Hamit Gërguri, 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”)
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Sëmundja e diabetit,  e njohur ndry-
she si sëmundje e sheqerit, dita-
ditës po merr përmasa të larta dhe

paraqitet si një nga sëmundjet më masive
në botë. Shifrat zyrtare mbi personat e
prekur nga kjo sëmundje e pashërueshme
flasin për një trend gjithnjë e në rritje.
Dhe, pasi është sëmundje që nuk mund të
ekzaminohet, masat preventive mbeten e
vetmja mënyrë për parandalimin e për-
hapjes së kësaj sëmundje në mesin e po-
pullatës. Janë dy forma për shmangien e
kësaj sëmundje: aktiviteti fizik, si dhe
mënyra e të ushqyerit. Diabeti është së-
mundje e përjetshme dhe nuk ka shërim.
Për të mos u rritur numri, duhet të kemi
një edukim adekuat të popullatës. E rën-
dësishme është mënyra e jetesës dhe më-
nyra e të ushqyerit. Ushqimi duhet të
përbëhet kryesisht nga perime të gjelbra,
pa yndyra dhe të mos vihet deri në shti-

min e peshës te njeriu. Po ashtu, edhe ak-
tiviteti fizik është i një rëndësie të madhe
dhe është mirë t’i shmangemi qëndrimit
në një vend për një kohë më të gjatë dhe
lëvizjes nga një vend në një tjetër me
mjete transportuese. Nëse ndërmerren
këto hapa, do të kemi më pak deformime
trupore dhe si pasojëedhemëpak njerëz të
prekur nga kjo sëmundje.

Edukimi i popullatës është thelbësor
në parandalimin dhe përhapjen e sëmun-
djes së sheqerit. Sipas statistikave, në
shtetet ku opinioni është i sensibilizuar
rreth rrezikut që vjen nga kjo sëmundje,
efekti është tejet pozitiv dhe numri i per-
sonave të prekur nga sëmundja e diabetit
është minimizuar në maksimum.Diabeti
është një epidemiologji dhe ka përmasa
të hovshme në gjithë botën. 

Një nga efektet kryesore negative,
ose siç i quajmë ne - faktor madhor i rre-
zikut, shfaqet pikërisht te sëmundjet kar-
diovaskulare. Nëebatet rreth kësaj teme

jashtëzakonisht të rëndësishme dhe njof-
timet e të sëmurëve për rreziqet që shkak-
ton kjo sëmundje, problemet që mund të
shfaqen dhe ajo që është më e rëndësi-
shmja, si të parandalohet ky komplikim
që ndonjëherë paraqitet edhe si rrezik për
vet jetën e njeriut, e rëndësishme është
trajtimi i këtyre rasteve, pacientët duhet
ta kenë të qartë se me sëmundjen e she-
qerit mund të jetohet edhe normalisht si
çdo njeri tjetër, por ama me çdo kusht
duhet tërespektohen kufizimet, të cilave
pacienti ose i sëmuri duhet t’u përmba-
het. Nëse këtë gjë e ka të qartë, njeriu
mund të jetojë si çdo njeri tjetër i shën-
doshë.

Diabeti(diabetes mellitus) është një
çrregullim metabolik, që karakterizohet
me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe
që shoqërohet me çrregullime të metabo-
lizmit të karbohidrateve (sheqernave),
yndyrave dhe proteinave. Ky çrregullim,
apo më mirë të themi, kjo sëmundje vjen

si pasojë e defektit të sekretimit të insuli-
nës, të veprimit të saj, të dyjave bashkë,
ose të mungesës së plotë të sekretimit të
insulinës, që është një hormon i cili me
të drejtë konsiderohet çelës për futjen e
glukozës në qelizë. Prandaj, kur merren
në konsideratë të gjitha këto karakteri-
stika të këtij çrregullimi, mund të themi
që organizmi te diabetikët nuk funksio-
non normalisht, pikërisht për të gjitha ato
që u thanë më lart, rreth veprimit të insu-
linës, hormonit që sekretohet normalisht
nga pankreasi. 

Vlerësohet se numri i personave ma-
dhorë me diabet në Maqedoni arrin rreth
185.000 (12 për qind e tërë popullatës).
Diabeti është gjendje shëndetësore e cila
i prek individët, shoqëritë, qytetet   dhe
vendet në mbarë botën. Sipas vlerësi-
meve të fundit të Federatës Ndërkombë-
tare për Diabet, konsiderohet se rreth 8,8
për qind e popullatës madhore ka diabet,
prej të cilëve 95 për qind bëjnë pjesë në
diabetin e tipit 2. Numri i personave me
diabet në mënyrë dramatike rritet prej
vitit në vit, kështu që konsiderohet se deri
në vitin 2040 numri i të sëmurëve nga të
tanishmit 415 milionë, do të rritet në 642
milionë. Kjo rritje është e lidhur me
zhvillimin ekonomik, popullatën që pla-
ket, me ndryshimet në ushqim dhe akti-
vitetin e vogël fizik. E tërë kjo në njëfarë
mënyre është e lidhur me urbanizimin.
Tashmë sot rreth 45 për qind e të gjithë
njerëzve jetojnë në qytete, ndërsa deri në
vitin 2050 konsiderohet se 66 për qind e
popullatës botërore do të jetojë nëpër qy-
tete. Jeta në rajonin urban ndikon në jetën
e njerëzve dhe është e lidhur me ndry-
shime të shprehive për ushqim, aktivitet
fizik dhe obligime të punës.

Edhe pse shkalla e diabetit është alar-
muese për zonën e Meksikës, indianët
Tarahumara që jetojnë në Copper Canyon
(Meksikë) gati as që e dinë se çka është
diabeti i tipit 2. Për çudi, ata hanë
ushqime të mbushura me karbohidrate,
por ushqimi i tyre bazohet në karbohi-
drate të parafinuara. Si mëlmesa përdo-
rin kanellën, majdanozin dhe hudhrën, të
cilat po ashtu kanë efekt të dobishëm në
sheqerin në gjak. Përveç kësaj, jetojnë me
stil tradicional të jetesës, i cili përfshin
shumë ushtrime dhe në këtë mënyrë e rri-
tin rezistencën e trupit ndaj diabetit.

Karakteristikat e diabetit - Diabeti
është një sëmundje metabolike e shkak-
tuar nga mungesa ose aktiviteti i pamjaf-
tueshëm i insulinës- një hormon kyç për
të mbajtur glukozën në gjak. Diabeti i
tipit 1, i karakterizuar nga mungesa po-
thuajse absolute e insulinës, ndodh pa-
pritur, zakonisht gjatë fëmijërisë ose

adoleshencës, rrallë në moshë madhore
dhe simptomatjanëshumë karakteristike.
Diabeti i tipit 2, i karakterizuar nga akti-
viteti i pamjaftueshëm dhe mungesa re-
lative e insulinës, ndodh ngadalë,
zakonisht në moshë madhore dhe sim-
ptomatjanë mëtë nuancuara. Faktorët e
rrezikut për zhvillimin e diabetit të tipit 2
janë: mbipesha ose obeziteti, nivelet e
larta të yndyrës në gjak, hipertensioni,
pirja e duhanit, qëndrimi ulur për një
kohë të gjatë, si dhe familjariteti. Tipari i
përbashkët i dy llojeve të diabetitështë
përqendrimi i lartë i glukozës në gjak (hi-
perglicemia).

Urinim i bollshëm dhe i shpeshtë -
Kur niveli i sheqerit në gjak është i lartë,
trupi e eliminon atë me urinë: kjo e rrit
sasinë e urinës së lëshuar në 24 orë, e cila
përmban sasi të larta të sheqerit. Zgjimi
dy herë gjatë natës për të urinuar, kur kjo
nuk ka ndodhur më parë, mund të jetë
një thirrje zgjimi. Është pak a shumë e
ngjashme me fëmijën që urinon në shtrat.

Një etje e fortë - Me një eliminim më
të madh të lëngjeve ju dehidroni, kështu
që pini sa më shumë. Disa pacientë që
nuk e dinë se janë diabetikë e shuajnë
etjen e tyre me pije të ëmbla me sheqer,
ose me lëngje frutash, duke e rriturkë-
shtusheqerin nëgjakdhe duke e përkeqë-
suar situatën. Pra, fakti që ju ndjeheni
veçanërisht të etur pa djersitje për shkak
të nxehtësisësëtepruar, osetrajnimit in-
tensiv, mund të jetë simptomë e diabetit.

Erë e keqe nga goja - Era e keqe e
gojës, ashtu si ajo që është përdorur përtë
hequr manikyrin e thonjve, është një sim-
ptomë klasike, veçanërisht e diabetit tip
1 - tregon një dekompensim serioz meta-
bolik. Kjo erë është rezultat i të ashtu-
quajturës ketoacidosis: në thelb,
organizmi i diabetikëve, i cili nuk ka in-
sulinë, nukarrin që të përdorë glukozën si
një burim energjie, kështu që ajo djega-
cidetyndyrore. Në këtë proces janë for-
muar disa trupa, që shkaktojnë erën e
acetonit në frymëmarrje. Kjosimptomë-
mund tëjetëedobishmepërtëvlerësuar kur
një pacient vjen në dhomën e urgjencës
në koma: koma mund të ketë arsye neu-
rologjike, apo metabolike, por era e keqe
e gojës është një tregues i rëndësishëm
për mjekun, në mënyrë që të adresohet
zgjidhja e problemit lidhurmediabetine-
tipit 1.

Humbje e papritur e peshës dhe lo-
dhje - Humbja e menjëhershme e peshës
ndikon kryesisht te pacientët me diabet të
tipit 1, ndërkaqte diabeti i tipit 2 mund të
jetë më gradual. Normalisht, sheqerii
humbur nga dieta, kur qelizat janë në
gjendje ta përdorin atë për shkak të insu-

linës. Nëse kjo substancë mungon ose
prodhohet në sasi të vogla, energjia e pro-
dhuar nga sheqernat nuk është më në di-
spozicion dhe trupi bëhet i lodhur. Trupi
përdordepozitayndyrore për nevojat e
veta ushqyese dhe, në raste të rënda, indet
e muskujve. Kjo rezulton me humbjepe-
she.

Uri e tepruar - Kurjenitëuritur pa
arsye, mund të jetë simptomë e diabetit.
Sëmundja e pengon trupin që të shndër-
rojë sheqernatnëenergji, kështuqëju ndi-
heni të uritur dhe jeni gjithmonë në
kërkim të ushqimit përt’u ngopur. Në dia-
betin e tipit 1 një simptomë tipike është
polyphagia, e shoqëruar me humbje
peshe: rritjae oreksit dhe marrja e ushqi-
mit është pasuar nga një humbje para-
doksale e peshës (në vend të shtimit të
peshë: që pritet). Ky fenomen ndodh më
pak intensivisht tek diabeti i tipit 2, ku
pacienti është shpesh me mbipeshë ose
obez dhe mund të vëzhgojë humbjen e
peshës duke ruajtur dietën e zakonshme
të tepërt. Në raste të tjera të diabetit të
tipit 2, humbja e peshës nuk ndodh.

Shërimi i ngadaltë i plagëve - Diabeti
është një faktor i rëndësishëm kufizues
në shërimin e plagëve. Nivelet e larta të
sheqerite zvogëlojnëaftësinëpërtë shëruar
plagët dhe një plagë aksidentale që nuk
shërohet shpejt, mundtëjetë‘spiun’ i dia-
betit.

Infeksionet gjenitale dhe urinare (cy-
stitis, vaginitis, balanitis)-Niveletelarta-
tësheqerit në gjak krijojnë një mjedis të
favorshëm për rritjen e baktereve. Kër-
pudhatdhe bakteret shpërthejnë në mje-
dis të pasura me sheqer. Nëse
ndodhinmëshumëinfeksione(sidomos
nga kërpudhat) në disa muaj dhetrajti-
metstandarde nuk funksionojnë, është e
mundur që shkakuështë diabeti. Pasi ni-
veli i sheqerit në gjak të mbahet nën kon-
troll,shpeshtësiaeinfeksioneveduhettëule.

Shikim i paqartë - Kur sheqernatjanë
shumë të lartë në gjak,syrindikohetgji-
thashtu. Glikemia shumë e lartë shkakton
ndryshime në lentet kristalore dhe në lën-
gun endokular, duke zvogëluar aftësinë
për të parë, zakonisht duke e bërë vizio-
nin të paqartë. Përtë korrigjuar këtë lloj
problemi te sytë, është e nevojshme që të
ulet niveli i glukozës në gjak. Problemi i
vizionit të paqartë mund të jetë vetëm i
përkohshëm. Disa pacientë mediabettë
padiagnostikuar shkojnë tek oftalmologu
duke uankuar që shohin turbullt dhe kthe-
hen në shtëpi me syze me recetë. Në fakt,
duke korrigjuar nivelet e glukozës, efekti
kthehet dhe vizioni i paqartë zhduket. 

(P.s. Kjo temë i dedikohet 7 prillit -
Ditës Ndërkombëtare të Shëndetësisë.)

Diabeti merr
përmasa shqetësuese

Ndërhyrja në kohë është thelbësore për të diagnostikuar sëmundjen, pasuar 
dhe me një trajtim të përshtatshëm




