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Një konferencë që duhet
bojkotuar nga të gjitha

bashkësitë fetare

ED I TOR IAL

Tanimë, siç dihet, në vendin tonë, në organizim të Qeverisë së Maqedonisë, në çdo tre
vjet mbahet konferenca e quajtur “Konferencë botërore mbi dialogun ndërfetar dhe

ndërkulturor”. Në këtë konferencë, BFI edhe më herët, por edhe kësaj radhe,
përkundër dëshirës së vet, nuk do të marrë pjesë as aktive e as pasive, me të vetmen
arsye: mospërfillja e kërkesave të saj, kërkesa këto të cilat, sa janë të arsyeshme, aq

janë edhe legjitime.

Tanimë, siç dihet, në vendin tonë, në organizim të Qeverisë së Maqedonisë, në çdo tre vjet mbahet kon-
ferenca e quajtur “Konferencë botërore mbi dialogun ndërfetar dhe ndërkulturor”. Në këtë konferencë, BFI
edhe më herët, por edhe kësaj radhe, përkundër dëshirës së vet, nuk do të marrë pjesë as aktive e as pasive,
me të vetmen arsye: mospërfillja e kërkesave të saj nga ana e organeve dhe e institucioneve shtetërore.

Për të mos u keqkuptuar, potencojmë se Bashkësia Fetare Islame, duke u bazuar në mësimet e Islamit, të
cilat kanë të bëjnë me raportet dhe komunikimin me të tjerët, gjithnjë ka përkrahur dhe do të përkrahë ini-
ciativat që kanë të bëjnë me dialogun, të cilat panele temë kanë përforcimin e harmonisë ndërfetare jo vetëm
te ne, por edhe më gjerë. Për këtë qëllim, ajo përmes përfaqësuesve të vet merr pjesë në shumë konferenca
apo seminare të karakterit vendor, rajonal apo ndërkombëtar, në të cilat trajtohen tema të ndryshme nga sfera
e marrëdhënieve ndëretnike, ndërkulturore apo ndërfetare.

Bojkotimi i kësaj konference nga BFI, ndërkaq, është plotësisht me vend, sepse ndryshe, sa do të kishte
logjikë që të merret pjesë në të, ku në anën tjetër organizatori i saj, respektivisht organet e shtetit, me vite të
tëra nuk japin leje për ndërtimin e Xhamisë së Çarshisë së Prilepit, së cilës i është vënë zjarri nga huliganët
në vitin 2001.

Së dyti, sa do të kishte logjikë pjesëmarrja në këtë konferencë kur organet kompetente shtetërore Xha-
minë Husamedin Pasha në Shtip ia marrin BFI-së dhe ia “shesin” Kishës Ortodokse Maqedonase.

Së treti, uzurpimi i “Jeni Xhamisë” në Manastir - akt i cili Qeverinë e RM e bën qeveri të vetme në botë
e cila në pronësi të vet ka...xhami.

Së katërti, mosdhënia e lokacionit për ndërtimin e selisë administrative të BFI-së në Kalanë e Shkupit,
lokacion i cili i është premtuar BFI-së.

Së pesti, zhargitja e procedurave administrative për kthimin e pasurisë së nacionalizuar, e cila, tanimë,
më shumë se dy dekada, nuk i është kthyer qind për qind pronarit të saj, BFI-së.

Së gjashti, të ndalen hulumtimet tendencioze nëpër objektet fetare të periudhës osmane, për të “zbuluar”
kinse xhamitë janë ndërtuar mbi kisha, siç është rasti me Orta-Xhaminë në Strumicë dhe shumë objekte të
tjera.

Ka edhe shumë kërkesa të tjera për t’u shtuar këtu, e që kanë të bëjnë me injorimin që ia bën pushteti Ba-
shkësisë Fetare Islame në Maqedoni, bashkësive fetare, duke mos i përfillur kërkesat e tyre për një financim
nga buxheti i shtetit institucionet arsimore fetare, siç është praktika në shtetet rajonale dhe evropiane. Këtë
konferencë duhet ta bojkotojnë edhe bashkësitë tjera fetare dhe grupet religjioze, jo nga ajo se mbajtja e kon-
ferencës në fjalë është formalitet dhe nuk sjell asnjë përmirësim, të çdo sfere qoftë, por ato, thjesht, këtë
duhet ta bëjnë në shenjë solidarizimi me BFI-në.

Q. OSMANI

Shkruan
H. Sulejman ef. Rexhepi

NNGGAA  KKËËNNDDII  IIMM

Dum spiro spero

Titulli i këtij shkrimi është, në fakt,
një sentencë latine, e cila afërsisht
do të thotë:  “derisa frymoj, shpre-

soj”. Si e tillë,  shumë njerëzve që luf-
tojnë me vështirësitë e çdo lloji deri në
frymën e fundit u ka shërbyer si një
parim shtytës, si moto mbi të cilën janë
mbështetur edhe atëherë kur në horizont
kanë mbisunduar errësira dhe mjegul-
lnajat. Dhe, njerëzit të cilët asnjëherë
nuk i kanë humbur shpresat,  përherë
kanë gjetur forcë për të ngadhënjyer mbi
errësirën dhe mbi mjegullnajat.

Në këtë vazhdë, një natë më rastisi të
bisedoj me një grup djemsh të rinj, të
cilët më lanë një përshtypje të fuqishme
me thellësinë dhe seriozitetin me të cilin
i shihnin jetën, zhvillimet në shoqëri,
perspektivat... Dhe, u befasova kën-
dshëm, sepse te këta djem, që i njihja
qysh herët, e vërejta qartë   evoluimin e
mendimit që kish kaluar nga një gjendje
në një gjendje tjetër. Të menduarit e nje-
riut është vërtet proces infinitiv; ai nuk
njeh pengesa dhe nuk njeh ndalesa. 

Por, edhe diçka më bëri përshtypje te
këta të rinj, diçka që ishte zhgënjyese
dhe që kohëve të fundit po e vërej te
shumë të rinj shqiptarë. Ata, sikur e ki-
shin humbur shpresën që ardhmëria e
tyre mund të bëhet më e bukur këtu ku
janë, andaj po kërkonin shteg për të dalë
jashtë vendit.

“Ai që ka shëndet, ka shpresë; ai që
ka shpresë, ka çdo gjë” - thonë arabët
dhe nuk e kanë keq, u thashë djemve.
Unë jam i sigurt që shpresat tuaja janë të
gjalla dhe të shumta; ndoshta jeni nga
pak të zhgënjyer nga situata në të cilën
po jetojmë, por ja që të gjithë po përbal-

lemi me të njëjtat derte. Do të kalojë
shumë kohë, do të rrjedhë shumë ujë po-
shtë urës së Sarajit, derisa ju të përbal-
leni me humbjen e shpresës. Ju, në fakt,
as që e dini çka është shpresa, sepse vle-
rën e saj njeriu e kupton vetëm kur vër-
tet e humbë. E ajo, shpresa pra, di të
presë. Por, mos harroni se Zoti është Ai
që na ka pajisur me shpresë dhe e ka li-
dhur atë me durimin dhe suksesin në
jetë. 

Kështu u përpoqa t’ua frenoj pakëz
zhgënjimin atyre djemve dhe t’ua bëj më
të qartë se shanse të shumta dhe mundësi
të shumta kanë përpara vetes, vetëm
duhet të dinë t’i shfrytëzojnë.

Pasi e fillove me sentencë, po e them
edhe unë një, më tha djaloshi që ishte më
i heshturi. Është fjalë e urtë shqipe:
“Kush jeton nga shpresa, ai vdes nga
uria.”  Dhe, ne po frikësohemi se duke
jetuar me shpresën, po na shkon rinia pa
e arritur asnjë sukses - u pajtua i tërë
grupi i të rinjve. Çfarë do thoni tani, më
pyetën.

Do ta them edhe një fjalë të urtë, u
përgjigja. “Në rrugën mes shpresës dhe
suksesit Zoti  e ka caktuar që njeriu
duhet të derdhë djersën.”  Dhe, mos har-
roni se atëherë kur humb shpresa, jeta
bëhet e pavlerë, e bezdisshme, e tur-
pshme.  Andaj, mos hiqni dorë nga ën-
drrat dhe qëllimet tuaja nëse një herë nuk
janë realizuar;  mos i urreni të gjithë
trëndafilat nëse një gjemb i tyre ju ka
hyrë në gisht. 

Iu fola kështu atyre djemve të rinj e
të mençur, i sigurt se ata vërtet kanë pse
të shpresojnë pikërisht këtu ku janë dhe
nuk kanë nevojë të bredhin rrugëve që

shpijnë ‘baushtellave’.
Sepse,  nga çasti kur vijmë në këtë

botë, ne e fillojmë udhëtimin tonë drejt
vdekjes. A nuk është kjo një arsye se-
rioze që të përpiqemi të kuptojmë e të
kënaqemi me vlerat dhe bukuritë e jetës,
të cilat nuk janë krijuar  për t’i nëpër-
këmbur? Zoti na ka dhënë mundësi që,
duke e njohur Madhështinë e Tij, mysa-
firllëkun tonë në këtë botë ta bëjmë më të
këndshëm e më dinjitoz, më kuptim-
plotë. Por, gjithsesi, prej nesh varet se
cilit shteg do të qarkullojmë.

Detyrë dhe obligim i çdo njeriu është
të formojë personalitetin e vet dhe të ecë
nëpër këtë jetë, i bindur se vetëm urdhrat
e Zotit mund ta ndihmojnë të gjejë lum-
turinë. Dhe, po ashtu, njeriu duhet të jetë
i vetëdijshëm se Zoti i vë përpara spro-
vave të shumta ata të cilëve ua dëshiron
të mirën. Situatat e vështira në jetë duhet
të shfrytëzohen për të forcuar veten
shpirtërisht, për të krijuar raporte të
shëndosha me Krijuesin. Të vajtosh për
shkak të një situate të vështirë, është e
kundërta e asaj që Zoti e kërkon nga një
besimtar, Ai e do besimtarin të durue-
shëm dhe të qëndrueshëm.

Djemtë u shpërndanë vonë atë natë.

Shpresoj se deri tek ata, dhe deri te të
gjithë të rinjtë tanë që po ballafaqohen
me paqartësitë dhe vështirësitë e jetesës,
do të reflektohet, bile, një çikë përvojë
që ne më të moshuarit e kemi tubuar
duke u ballafaquar me halle e derte të
paimagjinueshme për gjeneratat e sotme. 

Dum spiro spero!

Detyrë dhe obligim i çdo njeriu
është të formojë personalitetin e

vetë dhe të ec nëpër këtë jetë i
bindur se vetëm urdhërat e Zotit

mundë t’a ndihmojnë të gjejë
lumturinë.
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Shkup, nëntor – Ambasadori i Repu-
blikës së Shqipërisë në Maqedoni, z. Fatos
Reka, me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Pa-
varësisë së Shtetit Shqiptar, ka organizuar
pritje të personaliteteve të vendit, si dhe
përfaqësues të korit diplomatik. Në këtë
event kombëtar ishte edhe Reis’ul-Ulema
i BFI-së,  H. Sulejman ef. Rexhepi,  i sho-
qëruar nga shefi i Kabinetit, Muzemil
Osmani. Ambasadori i Republikës së
Shqipërisë, Sh.T. Fatos Reka, ka uruar gji-

thë shqiptarët në këtë festë madhështore,
duke nënvizuar që viti i sivjetmë nga Qe-
veria Shqiptare është shpallur si Vit i
Skënderbeut! Po ashtu, z. Ambasadori ka
përkujtuar edhe rëndësinë e bashkëpuni-
mit të ndërsjellë midis dy shteteve.

28 Nëntori ndryshe njihet edhe si Dita
e Flamurit. Kjo ditë është e veçantë për
shqiptarët në mbarë botën,  sepse në këtë
datë të vitit 1912 u shpall Pavarësia e
Shqipërisë nga Ismail Qemali në Vlorë.

28 Nëntori – Dita e Pavarësimit të
Shtetit Amë, Dita e Flamurit Kombëtar,
është festa absolutisht më e rëndësishme
e popullit shqiptar, festë që na e shton
krenarinë, që na bën të ndjehemi popull

me fuqi mitike në udhëtimin plot krajata,
plot sfida, me rënie dhe ngritje. Në këtë
ditë i sublimojmë ngjarjet tona historike
dhe, sakaq, jemi plot me mburrje për fak-
tin ku kemi arritur. Me ndihmën e Zotit,
jemi në rrugën e mbarë për të arritur edhe
më shumë, për ta sendërtuar idealin e të
parëve tanë,  që ishte rirreshtimi ynë në
anën e vlerave të civilizimit perëndimor. 

Në emrin tim personal, si dhe të Rija-
setit të BFI në RM, çdo shqiptari në botë
dua t’i përcjell urimet më të përzemërta
me rastin e 106-vjetorit të Pavarësisë,

Ditës së Flamurit, me dëshirën që të je-
tojmë përherë të bashkuar, në harmoni
me njëri-tjetrin, duke mos e harruar të ka-
luarën tonë të lavdishme, duke u anga-
zhuar të gjithë si komb për të tashmen, si
dhe duke e projektuar të ardhmen më të
mirë të mundshme për gjeneratat tona të
reja.

Zoti e bekoftë Shqipërinë, Flamurin
Kombëtar dhe popullin shqiptar!

Reis’ul-Ulema i BFI,
H. Sulejman Rexhepi

Me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Pa-
varësisë, Presidenti i Republikës, Sh. T. Z.
Ilir Meta, ka organizuar pritjen shtetërore
me rastin e Festës sonë Kombëtare, Ditës
së Pavarësisë dhe të Flamurit.

Në Pallatin e Brigadave ishin të prani-
shëm Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi,
Kryeministri Edi Rama, deputetë të Ku-
vendit, anëtarë të Qeverisë, ish-Presidentë,
ish-kryeministra, drejtues dhe përfaqësues
të bashkësive fetare, ish-Presidenti kroat
Mesiç, Ambasadorë dhe përfaqësues të
Trupit Diplomatik të akredituar në Tiranë,
akademikë, drejtues institucionesh dhe ar-
simit të lartë, intelektualë, artistë, përfaqë-
sues të familjeve dhe trashëgimtarë të
atdhetarëve nënshkrues të Aktit të Pavarë-
sisë, përfaqësues nga Kosova dhe ba-
shkatdhetarë të shumtë nga e gjithë
Diaspora shqiptare, arbëreshë si dhe miq
të ndryshëm të Shqipërisë nga mbarë bota.
I deleguari i Reisul Ulemasë, H. Sulejman

ef. Rexhepi, Myftiu i Strugës, Salim ef.
Sulejmani, përfaqësoi  Bashkësinë Fetare
Islame të Maqedonisë.

Në fjalën e vet të rastit, Presidenti i Re-
publikës, Sh.T.Z. Ilir Meta, veç tjerash,
tha: “Jemi mbledhur për të kremtuar së ba-
shku 28 Nëntorin, Ditën e Pavarësisë,
Ditën e Flamurit, Krye-festën tonë Kom-
bëtare. Kjo është një ditë që na bën kre-
narë për luftën dhe sakrificat e popullit
tonë në shekuj.”, ka thënë Presidenti
Shqiptar, për të vazhduar: “Popuj të men-
çur dhe të suksesshëm janë ata që dinë të
krenohen me vlerat historike, por edhe që
dinë të nxjerrin mësime nga historia e tyre.
Historia është libër i madh. Është kujtesë
për gjithë brezat. Historia është plot më-
sime për të mos u harruar. Është plot me
vlera për t’u ruajtur e zhvilluar. Në rrugë-
timin e tij historik e kulturor populli shqip-
tar është një prej identiteteve më autoktone
dhe autentike në Evropë. Shqipëria është

atdheu ynë i dashur dhe i bekuar, me bu-
kuritë natyrore, me pasuritë e konsiderue-
shme dhe me energjitë dhe talentin e
jashtëzakonshëm njerëzor. Një Shqipëri e
lirë, sovrane, demokratike dhe e zhvilluar,
tërësisht e integruar në familjen Evropiane
është burim krenarie dhe frymëzimi për të
gjithë bashkombësit tanë kudo në botë.
Ndaj, në këtë ditë të madhe të bashkimit
kombëtar, i uroj gjithë shqiptarëve – Gë-
zuar Ditën e Pavarësisë, Ditën e Flamurit
tonë Kombëtar!”, ka përfunduar fjalën e
rastit Presidenti Ilir Meta në pritjen e or-
ganizuar me rastin e 28 Nëntorit.

Reis’ul-Ulemaja në pritjen
për 28 Nëntor

Urim për 28 Nëntorin

Në “Pallatin e Brigadave” prezente
edhe BFI--jjaame rastin e 28 Nëntorit

Shkup, nëntor – Për nder të 28 Nën-
torit, Ditës së Flamurit dhe të Pavarësisë,
Bashkimi Demokratik për Integrim
(BDI) nën patronazhin e kryetarit të par-
tisë, Ali Ahmeti, ka mbajtur një akademi
solemne, në të cilën, në prani të mysafi-
rëve të shumtë, ministra, qeveritarë nga
partia e Ahmetit dhe diplomatë nga Ti-
rana dhe Prishtina të akredituar në Shkup,
ka marrë pjesë edhe Reis’ul-Ulema H.
Sulejman ef. Rexhepi, i shoqëruar nga
bashkëpunëtorët. 

“Sot jemi më mirë se dje, por pres që
nesër të jemi më mirë se sot. Ne sot jemi
në një situatë që duhet edhe më shumë të
punojmë dhe sidomos në këtë prag të
këtij 100-vjetori të mbarimit, ose të
mosmbarimit,  të Luftës së Parë Botërore,
sepse proceset akoma tërësisht janë të
pambyllura, të papërfunduara. Ne këtu

duhet të mbyllim Marrëveshjen e Pre-
spës, që është një çështje goxha e madhe,
e përmasave jo vetëm rajonale, por edhe
evropiane”, ka theksuar Ali Ahmeti, krye-
tar i BDI-së.

Ndryshe, 106-vjetori i pavarësisë së

Shqipërisë këtë vit përkon edhe me 110-
vjetorin e Kongresit të Manastirit,  si dhe
me 550-vjetorin e vdekjes së heroit kom-
bëtar Gjergj Kastriotit, për nder të të cilit
2018-ta është shpallur edhe si Vit i Skën-
derbeut.

Atmosfera festive, e cila po ndjehet
gjithandej shqiptarisë me rastin e 28 Nën-
torit - Ditës së Pavarësisë dhe të Flamurit
Kombëtar - është ndier edhe në Bashkë-
sinë Fetare Islame në RM. 

Me këtë rast, paralelja e vajzave në
kuadër të Medresesë Isa Beu në Shkup,
simbolikisht të veshura gjithë kuq e zi, e
kanë vizituar Reis’ul-Ulemanë dhe i kanë
uruar Festën Kombëtare, me dëshirë që
këtë Datë ta presim e ta festojmë sa më
gjatë ndër vite. Gjithsesi që ky gjest i nxë-
nëseve të Medresesë ishte një surprizë
mjaft emocionale për Reis’ul-Ulemanë H.
Sulejman ef. Rexhepi, i cili u foli për pe-
shën historike të kësaj ngjarjeje,  si dhe

për rolin e ulemasë sonë, të hoxhallarëve
tanë, në angazhimin dhe përfshirjen e tyre
nëpër të gjitha proceset jetike për fenë dhe
kombin tonë. 

Kryetari i BFI-së, H. Sulejman ef. Re-
xhepi, me theks të veçantë përkujtoi kon-
tributin dhe rolin e pamohueshëm të
Haxhi Vebi Dibrës para, gjatë dhe pas Pa-
varësisë së Shqipërisë.

Me këtë rast, Reis’ul-Ulemaja përkuj-
toi se bartës të proceseve kombëtare e fe-
tare mund të jenë vetëm njerëzit e urtë, të
pajisur me dituri dhe me ndjenja të fuqi-
shme fetare e patriotike. Prandaj, nënvi-
zoi efendi Rexhepi, shkollimi, leximi,
ngritja jonë intelektuale janë shumë jetike

për popullin tonë, sepse në rrugëtimin e
sendërtimit të idealeve tona kombëtare e
fetare duhet të kalojmë nëpër shumë pro-
cese.

Përkujtimi i ngjarjeve, i datave dhe i
proceseve merr kuptim vetëm kur t’ua
dimë rëndësinë, si dhe kur shpirtërisht dhe
intelektualisht jemi të gatshëm që të eli-
minojmë çdo pengesë drejt idealit tonë,
me gur themeli pikërisht këto ngjarje, data
e personalitete që i përkujtojmë gjithnjë -
ka përfunduar Reis’ul-Ulema i BFI-së, H.
Sulejman ef. Rexhepi, duke përcjellë edhe
një herë mesazhin se pa shkollim, pa
lexim dhe pa urtësi nuk mund të kemi
shoqëri të shëndoshë.

Reis’ul-Ulemaja në akademinë solemne 
kushtuar 28 Nëntorit

Atmosferë festive me rastin e 28 Nëntorit 
edhe në BFI të RM
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Me rastin e Ditëlindjes së Muhamedit
(a. s.) – 12 Rebiu Evvel 1440 – Myftinia
e Gostivarit, nën patronazhin e Reis’ul-
Ulemasë së BFI, H. Sulejman ef. Re-
xhepi, në mënyrë tradicionale, për të
15-tin vit me radhë, e shënoi këtë ditë të
bekuar në Palestrën Sportive Rinia në
Gostivar. 

Në këtë manifestim morën pjesë vetë
kreu më i lartë i BFI – H. Sulejman ef.
Rexhepi me bashkëpunëtorë, myftilerë,
hoxhallarë e profesorë, Ministri i Kultu-
rës, kryetarët e Komunave të Gostivarit,
Vrapçishtit dhe Mavrovë-Rostushës, për-
faqësues të jetës publike dhe politike në
vend, zv. kryetari i Dijanetit të R. së Tur-
qisë z. Iljas Serenli, i shoqëruar nga ata-
sheu për çështje fetare në Shkup, z.
Murat Alkan, përfaqësues të pushtetit
qendror e lokal,  si dhe të ftuar nga vendi
e jashtë. 

Në sallën e stërmbushur me besim-
tarë, programi filloi me thirrjen e ezanit
nga mysafiri nga Turqia, Jashar Xhuha-
dar,  për të vazhduar me Këndim Kurani
nga Hfz. Bunjamin Topçuoglu. 

Më pas fjalë përshëndetëse kishte
Myftiu i Gostivarit, njëherësh dhe niko-
qir i këtij tubimi dhe zv. kryetari i Dija-
netit. 

Programi vazhdoi me ilahije dhe ka-
side nga Kori i Myftinisë dhe Medresesë
së Vajzave në Gostivar,  si dhe grupi i
nxënësve nga shkolla fillore në Gostivar.

Ndërkaq, në fjalën e vet të rastit Rei-
s’ul-Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi, të
pranishmëve ua përkujtoi vlerat e paar-
ritshme me të cilat e stolisi Allahu Më-
shirëplotë personalitetin e vulës së
pejgamberisë, Muhamedin         (a. s.).
Tutje, efendi Rexhepi ka ftuar që shpëti-
min tonë, përforcimin tonë shpirtëror e

fizik, perspektivën tonë të sigurt e të
paqtë ta kërkojmë vetëm në dy burimet
kryesore për myslimanët anekënd botës:
në Kuranin Famëlartë dhe në traditën e
Pejgamberit tonë, Muhamedit (a. s.).

Pas kësaj, programi vijoi me këndi-
min e ilahive,  me ç’rast me këndim të
bukur të pranishmit i mahniti edhe my-
safiri special nga Kosova, Egzon Ibra-
himi. 

Me ilahi u prezantua edhe medresanti
Arben Emini. 

Programi vazhdoi me një recital nga
aktorja Vjollca Baftiu Zylbehari,  për t’u
përmbyllur me disa ilahije nga dy koret. 

Në këtë natë u përkujtua edhe pjesë-
tari i orkestrës që ndërroi jetë kohë më
pare, merhum Eroll Karpuzi.

Vlen të theksohet që ky manifestim u
transmetua direkt nga TVM2, në të dy
rrjetet (tokësor dhe satelitor).

Kryetari i Bashkësisë së Fesë Islame
të R. Maqedonisë, Reis’ul-Ulema, H. Su-
lejman ef. Rexhepi, i shoqëruar nga myf-
tiu i Myftinisë së Shtipit, Nasir ef.
Rexhepi, drejtori për diasporë Selver ef.
Xhemaili dhe sekretari i Myftinisë së
Shtipit, Rejhan ef. Mandak, të ftuar nga
kryesia e Xhamisë në Lozanë, Qendra
Islame në Yverdon dhe Qendra Islame në
Nojshatel të Zvicrës, morën pjesë në ce-
remoninë qendrore të mevludit, të organi-
zuar nga këto qendra në Pallatin e

Kulturës në Yverdon. Me këtë rast Krye-
tari Efendi Rexhepi mbajti ligjëratë në
xhaminë e parë të hapur në Lozanë, e cila
njëherësh është edhe më e madhja në këtë
qytet.

Meqë xhemati i kësaj xhamie krye-
sisht arabfolës, Kryetari iu drejtua në
arabisht, kurse imami i xhamisë ligjëra-
tën e përkthente edhe në frëngjisht, për
frankofonët, që ishin në numër të konsi-
derueshëm, ku gjithsesi pati edhe shumë
shqiptarë që kishin ardhur për ta dëgjuar

Kryetarin.  Ai para xhematit ligjëroi mbi
fenë islame si fe universale dhe fe e cila
i bashkon myslimanët pa dallim kombi
dhe race. Tutje ai foli edhe mbi rolin dhe
rëndësinë e padiskutueshme që e ka Me-
vludi në shoqërinë e gjerë myslimane. 

Para të pranishmëve Reis’ul-Ulema,
H. Sulejman ef. Rexhepi, foli edhe për
aktivitetet, si dhe për sukseset evidente
të Bashkësisë Fetare Islame në organizi-
min dhe avancimin e jetës fetare islame
në Maqedoni.

Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame në
RM më 1 dhjetor 2018 realizoi Sesionin
Shkencor njëditor me temë “KARTA E
MEDINËS, PRIJATARE E DEKLARA-
TËS UNIVERSALE TË OKB-së PËR
TË DREJTAT E NJERIUT” .

Sesionin shkencor e moderoi Mr. Mu-
zemil ef. Osmani, i cili fillimisht fjalën
përshëndetëse në cilësinë e organizatorit
ia dha Jusuf ef. Zimerit - drejtor i Sekto-
rit Fetar-Arsimor.  

Fjalë përshëndetëse pati edhe Dekani
i FSHI, Dr. Shaban ef. Sulejmani, në ci-
lësinë nikoqirit. Meqë Reis’ul-Ulema i
BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, nuk
ishte prezent për shkak të angazhimeve
të tij jashtë shtetit, në emër të tij fjalë për-
shëndetëse mbajti myftiu i Tetovës, dr.
Qani ef. Nesimi.

Në Sesionin Shkencor që u realizua
në Fakultetin e Shkencave Islame në
Shkup, ku ishin të pranishëm myftilerët
e Myftinive të BFI-së, bashkë me opera-
tivat e tyre, profesorët e Fakultetit të
Shkencave Islame, profesorët dhe profe-
soreshat e SHMI Medreseja Isa Beu
Shkup, një numër i imamëve dhe studen-
tëve të FSHI,  me kumtesat e tyre u para-
qitën 13 studiues nga Republika e
Maqedonisë dhe Republika e Kosovës.

Ligjëruesit me kumtesat e tyre, për-
veç që shpalosën edhe prurje të reja
shkencore rreth dokumentit të Medinës,
ata zgjuan edhe një interesim të jashtëza-

konshëm te të pranishmit dhe në këtë më-
nyrë ata provokuan edhe shumë biseda
dhe debate konstruktive gjatë këtij se-
sioni nga të pranishmit. 

Karta e Medinës, përmes kumtesave
ishte studiuar dhe analizuar nga këndvë-
shtrime të ndryshme, siç janë aspekti ju-
ridik i saj, aspekti i të drejtave dhe lirive
të njeriut, aspekti organizativ shtetëror,
aspekti i sigurisë së jetës, lirisë dhe pro-
nës, dhe aspekte tjera-shoqërore, politike
e sociale.

Ajo që është interesant të theksohet,
se të pranishmit ishin unanimë në për-
fundimin e tyre,  gjithnjë në baza shken-
core, se Karta e Medinës mund të
llogaritet një nga kushtetutat e para të
shkruara në historinë e njerëzimit. Këtë
çështje me theks të veçantë e elaboroi

prof. dr. Jeton Shasivari dhe prof. Resul
ef. Rexhepi. 

Gjithashtu, u konstatua se thuajse në të
gjitha kartat për të drejtat e njeriut dhe në
disa kushtetuta të cilat edhe sot e kësaj dite
janë funksionale nëpër disa shtete të fuqi-
shme në botë, kanë të kopjuara elemente të
rëndësishme nga Karta e Medinës,  edhe
pse nuk potencohet burimi i tyre.

Në fund gjithashtu u shpreh bindja se
kjo tematikë ka rëndësinë e saj në histo-
rinë jo vetëm të myslimanëve,  por edhe
të mbarë njerëzisë dhe se  një debat rreth
kësaj çështje ishte, është dhe ngel nevojë
e kohës.

Gjithashtu, u nxor përfundimi se pu-
nimet e këtij sesioni detyrimisht duhet të
botohen,  me qëllim që këto të dhëna të
afrohen edhe te mbarë lexuesi shqipfolës.

Pas një mundi të madh disavjeçar për
ta mësuar përmendsh librin e Allahut (xh.
sh.) dhe pas tre ditëve dëgjim nga Komi-
sioni për dëgjim dhe vlerësim të hafëzëve
në kuadër Myftinisë së BFI të Shkupit,
në përbërje të Hfz. Shafi ef. Osmani
(kryetar), Hfz. Sadudin ef. Sulejmani dhe
Hfz. Sheval ef. Azizi, anëtarë,  hafëzja

Rumejsa Arifi arriti që me sukses të ku-
rorëzohet si ruajtëse e fjalës së Allahut –
HAFËZE. 

Në lokalin e restorant “Festina” u rea-
lizua ceremonia solemne e këtij kurorë-
zimi. Fjala përshëndetëse i takoi nikoqirit
të këtij organizimi,  myftiut të Myftinisë
së BFI të Shkupit Mr. Qenan ef. Ismaili.

Fjalë përshëndetëse pati Murat Allka, kë-
shilltar për Çështje fetare në Ambasadën
e R. së Turqisë në Shkup. 

Me fjalë rasti u drejtua Kryetari i
BFIM-së, Reis’ul-Ulema H. Sulejman ef.
Rexhepi, i cili fillimisht uroi hafëzen për
këtë sukses të saj në jetë, duke i dëshiruar
suksese të mëtejshme në jetën e saj.  Ai
mes tjerash do të potencojë dhe hadithin
e Muhamedit (a. s.):  “Njerëzit më të da-
shur të ummetit janë bartësit e Kuranit”.
E nderuara hafëze – tha Reisi - ti je në
hallkën e shumë hafëzeve në botë dhe je
pjesë e këtij hadithi të Muhamedit (a. s.). 

Hafëzi i nderuar, Avni ef. Asani, lexoi
pjesë nga Kurani famëlartë,  ndërsa në
fund pasoi duaja nga myftiu i Myftinisë
së Gostivarit,  Hfz. Shaqir ef. Fetahu.

Vlen të theksohet se hafëzja e re ka
kryer Shkollën e Mesme Ekonomike dhe
Fakultetin Ekonomik. (6.12.2018)

Gostivar: Manifestimi tradicional në nderim 
të Ditëlindjes së Muhamedit (a. s.)

Karta e Medinës, prijatare e Deklaratës Universale

Ligjëratë para xhematit të Lozanës (Zvicër)
Shkupi edhe me një hafëze
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Me rastin e shënimit tē 9-të dhjetorit -
Ditës së Preventivës në Polici  dhe në kua-
dër të aktiviteteve të Njësisë për zhvillim
të policisë në kuadër të Misionit të OSBE-
së në Shkup,  е në bashkëpunim me Sek-
torin për preventivë në SPB-së Shkup, me
Kryetarët e Komunave të qytetit të Shku-
pit, ministrin e Punëve të Brendshme të
Maqedonisë, shefat e stacioneve policore
në Shkup  dhe ambasadorin e Misionit të
OSBE-së në Maqedoni, Bashkësia Fetare
Islame mori pjesë në evenimentin me ti-
tull “Preventiva në fokus të interesit të

MPB-së dhe OSBE-së”, ku i deleguar i
Kryetarit të BFI-së, Reis’ul- Ulema h. Su-

lejman ef. Rexhepi, ishte mr. Mustafa
Dauti. (7.12.2018)

Këshilli i Evropës organizoi  një
tryezë të rrumbullakët dyditore,  në të
cilën temë diskutimi ishte rehabilitimi
dhe  risocializimi i personave të radika-
lizuar. Në këtë tryeze të pranishëm ishin

përfaqësues të lartë të Bashkimit Evro-
pian dhe përfaqësues të institucioneve të
ndryshme të vendit. 

Përfaqësues i Bashkësisë Islame dhe
i Reis’ul-Ulemasë në këtë tryezë ishte

mr. Mustafa Dauti,  i cili paraqiti qën-
drimet e BFI-së dhe të Reis’ul-Ulemasë
h. Sulejman ef. Rexhepi për preventivat
që duhet të ndërmerren për  rehabiliti-
min dhe risocializimin e personave të ra-
dikalizuar.

Ndryshe, lidhur me këtë çështje të
ndjeshme, që është aktuale edhe në Ma-
qedoni, sikurse edhe në vende të tjera të
Evropës, BFI qysh më herët ka përgati-
tur projektin StopRedTer,  i cili  u mirë-
prit  nga faktori ndërkombëtar.

BFI dhe Reis’ul-Ulema do të va-
zhdojnë të jenë të zëshëm kundër çdo
dukurie negative në shoqëri,  por gji-
thmonë duke ofruar preventivë para-
prake. (10.12.2018)

Më 7.12.2018, pas faljes së namazit
të Xhumasë, Reis’ul-Ulema  i BFI, h. Su-
lejman ef. Rexhepi,  i shoqëruar nga  Se-
kretari i Përgjithshëm i BFI z. Irsal ef
Jakupi, pritën në një drekë pune nën-
kryetarin e Dijanetit të Bashkësisë Islame
të Turqisë, prof. dr. Burhan İşleyen, të
shoqëruar nga disa bashkëpunëtorë të tij.

Me këtë rast, efendi Rexhepi e para-
qiti  një letërnjoftim të shkurtër të  BFI-
së,  duke u ndalur në institucionet
edukative-arsimore të BFI - Medresenë
Isa Beu dhe Fakultetin e Shkencave
Islame.  Ai po ashtu foli edhe  mbi for-
mën dhe mënyrën e organizimit të insti-
tucionit më të lartë fetar në vend, sfidat
dhe problemet me të cilat ballafaqohet ky

institucion.
Z. İşleyen falënderoi Reis’ul-Ule-

manë për informatat e hollësishme që i
dha për institucionin e BFI. “Të gjithë
njerëzit që i kam takuar këtu, si p.sh z.
Sulejman Baki dhe z. Salih Murat, me
kanë folur fjalë miradije për Ju, për akti-
vitetin tuaj në shërbim të çështjes fetare
në vend; ju keni merita të mëdha në ruajt-
jen e Islamit burimor…” - tha me këtë
rast ef. İşleyen, duke  premtuar intensifi-
kim të bashkëpunimit  mes dy institucio-
neve. 

Në fund të këtij takimi miqësor, Rei-
s’ul-Ulema Rexhepi dhe ef. Isleyen
shkëmbyen mes vete  disa dhurata në
shenjë miqësie. 

Mekka Mukarrama, 12. 12. 2018.
Reisul Ulema h. Suljeman ef. Re-

xhepi i shoqëruar nga përgjegjësi për
botën arabe Ismet ef. Ademi, këto ditë
është duke qëndruar në Mekka Mukar-
rama, ku merr pjesë në Konferencën
ndërkombëtare e cila organizohet nga
Liga Botërore Islame me temë “Uniteti i
muslimanëve – rreziku i frakcionimeve
të ndryshme dhe ndarësitë”. Në këtë
Konferencë marrin pjesë përfaqësuesë të
127 shteteve, kurse në panelin e hapjes
fjalë mbajti princi i Mekkes, Halid bin
Fejsal bin Abdulaziz.

Nga të gjitha fjalimet, porosia una-
nime e pjesëmarrësve në këtë Konferencë
është që ruajtja e unitetit të muslimanëve
dhe realizimi i çështjeve islame realizo-
hen përmes institucioneve fetaro-islame
përkatëse.

Duke shfrytëzuar këtë event të rëndë-
sishëm për çështjet e jetës fetaro-islame,
Reisul-Ulema i BFI-së realizoi një sërë
takimesh me dietarë nga vendet e ndry-
shme të botës. Këtu vlenë të përmendet
takimi me Shejh Abdullah Al Mutlak një
prej dijetarëve më eminent në Mbretërinë
e Arabisë Saudite.

Këto ditë në qytetin e Mekka po
mbahet Konferenca e Ligës botërore
Islame RABITA me temë “Uniteti i mu-
slimanëve – rreziku i frakcionimeve të
ndryshme dhe ndarësitë”, në të cilën po
merr pjesë aktive edhe Kryetari i BFI,
Reisul Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i
shoqëruar nga përgjegjësi për botën
arabe Ismet ef. Ademi. Me këtë rast, me
12.12.2018, Sekretari i Përgjithshëm i
Ligës botërore Islame Muhamed Abdul-
kerim el Isa shtroi darkë për pjesmarësit
në Konferencë. Pas darkës solemne në

të cilën ishte i ftuar, Reisul Ulema i BFI
Sulejman efendi Rexhepi zhvilloi një
takim të ndarë me Sekretarin e Përgji-
thshëm të Ligës botërore Islame, me
ç’rast u bë fjalë për intensifikim të ba-
shkpunimit mes dy institucionve .
Efendi Rexhepi shfrytëzoi rastin për t’i
bërë ftesë Sekretarit të Përgjithshëm për
një vizitë në Maqedoni të cilën ai me
këaqësi e pranoi dhe premtoi se në një
të radhme të afërt do të vizitojë Maqe-
doninë. Reisul Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi , gjatë zhvillimitë të Konferen-

cës dhe pas sajë pati takime edhe me
disa personalitete të tjera siç janë Suhejl
el Gori nga Pakistani, Din Shemsudin
nga Indonesia, përfaqësuesi i Konferen-
ces Islame në Stamboll, Halid Eren nga
Turqia, Abduselam el Abad i-sh Mini-
stër i Vakfit në Jordan dhe përgjegjës për
enciklopedinë e Fikhut Islam, si edhe
me njërin nga avokatët me të njohur të
Arabisë Saudite, Katib bin Fehd esh
Shemri. Në fund efendi Rexhepi dha një
intervistë për kanalin zyrtar të Ligës Bo-
tërore Islame.

BFI në Ditën e Preventivës në Polici

Në Tryezën e rrumbullakët të Këshillit të Evropës

Nënkryetari i Dijanetit të Turqisë takoi Reisin

Reisul-Ulema i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi merr
pjesë në Konferencën e Ligës Botërore Islame

Nga Konferenca e Ligës Botërore Islame: Reisul Ulema
i BFI h. Sulejman ef. Rexhepi, zhvillon takime me

personalitete të njohura Islame
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Shkup, 19 Dhjetor 2018 – Në am-
bientet e Fakultetit të Shkencave Islame
në Shkup, nën përkujdesjen e Reisul-Ule-
masë të BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi,
u mbajt manifestimi i vënies të gurthe-
melit të Xhamisë që do jetë pjesë për-
bërse e kompleksit të këtij fakulteti.

Përveç Reisul-Ulemasë me bashkë-
punëtorë, në këtë manifestim morën pjesë
Kryetari i Kuvendit të BFI-së, Muftinjtë,
respektivisht Koordinatorët e Muftinive
të BFI-së, profesorë të FSHI dhe të ShMI
“Medreseja Isa Beu”, studentë të shumtë

dhe një numër i konsiderueshëm i xhe-
matit nga Shkupi dhe f. Kondovë. Në
këtë manifestim ishin të pranishëm edhe
dy mysafirë nga Emiratet e Bashkuara
Arabe, të cilët këto ditë vizituan BFI-në.

Manifestimi i udhëhequr nga Muze-
mil Osmani, fillimisht u hap me lexim të
Kuranit nga hafizi i njohur Xhemail
Nuhiu nga Shkupi. Të pranishmive, me
fjalë përshendetëse iu drejtua edhe Prof.
Dr. Shaban Sulejmani, Dekan i FSHI-së.

Fjalën e rastit, në këtë manifestim e
mbajti Reisul-Ulema i BFI-së, H. Sulej-
man ef. Rexhepi, i cili mes tjerash foli
mbi rolin dhe rëndësinë e xhamisë si

shtëpi të adhurimit të Zotit, mbi
vlerën dhe shpërblimin që e kanë
ata që kontribuojnë në ndërtimin
e xhamive.Ai poashtu i prezen-
toi të dhënat rreth ndërtimit të
kësaj xhamie.

Manifestimi përfundoi me
leximin e Kuranit nga ana e
studnetit të FSHI-së, Besim
Azemi dhe lutjës së rastit të
cilën e bëri Myftiu i Tetovës
prof.dr. Qani ef,Nesimi.

Ndryshe, kjo xhami është
xhamia e tretë në f. Kondovë të
cilën përveç studentëve do ta
shfrytëzojnë për ibadete edhe
besimtarët e lagjes që gjendet
në afërsi të FSHI-së. 

Delegacioni i BFI-së i përbërë nga
Prof. Dr. Qani Nesimi mufti i muftinisë së
Tetovës dhe Dr. Selver Xhemaili drejtorë
i sektorit për diasporë pranë BFI-së reali-
zuan një vizitë pesë ditore në xhematet
shqiptare në Zvicër dhe Austri.

07.12.2018 delegacioni i lartëpërmen-
dur qëndroi në qytetin Lucern të Zvicrës
ku vizitoi xhamitë shqiptare. Myftiu i Te-
tovës Qani ef. Nesimi ligjëroi para nama-
zit të xhumasë në xhaminë Drite në
Emenbruke, ndërsa Selver ef. Xhemaili në
namazin e xhumasë ligjëroi në xhaminë
Uniteti. Po në të njëjtën ditë u realizua tri-
buna në xhaminë drita me temë “Etika e
komunikim me tjetrin në islam”

08.12. 2018 ky delegacion në namazin
e drekës vizitoi xhaminë “Ikre” në Bruti-
selle ku pati rastin të bashkëbisedoj me
imamin dhe xhematin e kësaj xhamie duke
u njoftuar më për së afërmi me rrjedhat e
organizimit fetarë dhe kombëtarë në këtë
qendër si dhe me aktivitetet që ndërmerr
BFIM.

08.12.2018 Delegacioni me këtë për-
bërje mori pjesë në manifestimin organi-
zuar nga xhamia shqiptare në
Salmsach-Romanshorn kushtuar Persona-
litetit të Muhamedit a.s. në të cilin mani-
festim përpos këndimeve të pjesëve
kuranore, pjesë nga mevludi dhe ilahijeve
të ndryshme, gjithashtu ef. Nesimi dhe ef.
Xhemaili ligjëruan para xhematit duke
nënvizuar tiparet dalluese të personalitetit
të Muhamedit a.s.

09.12.2018 në xhaminë shqiptare të
Salmsach-Romanshorn  u zhvillua cere-
monia e hatmes nga nxënësit e mektebit të

kësaj xhamie. Një numër bukur i madh i
nxënësve  (30) të cilët kanë ndjekë mësim
besimin pranë mualimit Taxhedin ef. Mi-
simi u prezantuan me programin e tyre të
përgatitur enkas për këtë manifestim duke
recituar pjesë nga Kurani Fisnik, njohuri
nga ilmihali, ilahi dhe recitime të ndry-
shme. Ajo që më la përshtypje ishte pyetja
drejtuar njërit nga nxënësit “Cilat janë de-
tyrat ndaj Bashkësis Islame?” që nga për-
gjigja kuptohet që në mektebet e xhamive
në diasporë kultivohet edhe vetëdija për
Bashkësinë Islame si institucion përgjeg-
jës për organizimin e jetës fetare në vend
dhe diasporë.

Në këtë manifestim dr. Selver Ef. Xhe-
maili në emër të BFI-së dhe të Reisul Ule-
masë H. Sulejman ef. Rexhepit
përshëndeti të pranishmit duke i uruar
nxënësit, prindërit, këshillin e xhamisë dhe
imamin për këtë sukses të arritur. Efendi
Xhemaili njëkohësisht, pasi që potencoi se
në Maqedoni janë pesë Medrese në pro-
nësi të popullatës islame ju apeloi prin-
dërve të nxënësve që ti shfrytëzojnë këto
medrese duke dërguar ndonjë nga nxënë-

sit në këto shkolla fetare islame në Maqe-
doni. Ndërsa Muftiu i Tetovës mbajti fja-
limin e rastit duke u përqendruar në
rëndësinë e edukimit të fëmijëve.

09.12.2018 rrugëtimi i vizitave va-
zhdoi në xhaminë “Ikre-Lexo-Lesen” në
Rrorschah ku u pritë nga këshilli i xhamisë
dhe imamit Burim ef. Sherifi. Pas namazit
të akshamit Selver ef. Xhemaili në emër
të BFI-së dhe Reisul Ulemasë H. Sulej-
man ef. Rexhepi  përshëndeti të pranishmit
duke ju shprehur falënderime dhe mirën-
johje për kontributet e realizuara ndaj Me-
dresesë Isa Beu në Shkup. Ndërsa Muftiu
i Tetovës Qani ef. Nesimi ju drejtua xhe-
matit me disa këshilla dhe nasihate, një-
kohësisht duke shpalosur edhe aktivitetet e
realizuara në BFI dhe në Muftininë e të
Tetovës gjatë viteve të fundit.

Ndërsa  më 10.12.2018 u realizua një
takim pune me bashkatdhetarët shqiptar në
qytetin Hohenems, duke këmbyer men-
dime rreth organizimit të jetës fetare në
Austri si dhe mundësitë për të ndihmuar
me kuadro profesionale qendrat shqiptare
që veprojnë në këtë shtet.

Më 17.12.2018 (e hënë), në namazin e drekës në xhaminë e
fsh. Orashë e Epërme u bë manifestimi i duasë së hifzit të hafi-
zit të ri Dashmir Ramadan Bexheti. Ai hifzin e kreu pranë mu-
hafidhit të njohur të trojeve tona Molla Mahmut ef. Asllani.
Hafizi i ri, i lindur më 08.02.1995, hifzin e ka filluar më
15.02.2015, kurse e ka përfunduar më 15.11.2018.

Hafizi provimin e hifzit e mbrojti para komisionit profesio-
nal të Myftinisë së Tetovës, i përbërë nga:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani-Kryetar,
2. Hfz. Abdurahim ef. Murati-anëtar,
3. Hfz. Havzi ef. Ramadani-anëtar.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi referenti për arsim

fetar pranë Myftinisë së Tetovës Idris ef. Idrizi, morën pjesë:
Myftiu i Myftinisë së Tetovës Prof. dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu
i Shkupit Mr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i Gostivarit Hfz. Sha-
qir ef. Fetahu, ish Myftiu i Tetovës Aliferki ef. Esati, ish Krye-
tar i Kuvendit të BFI – së H. Haki ef. Agushi, drejtori për
diasporë pranë BFI – së dr. Selver ef. Xhemaili, muhafidhi
Molla Mahmud ef. Asllani, Koordinatori i Medresesë “Isa-Beu”
paralelja e vajzave Tetovë Mr. Beqir ef. Memeti, si dhe një

numër bukur i madh i hoxhallarëve të Tetovës me rrethinë dhe
xhematit të fsh. Orashë e Epërme. Të pranishmit i përshëndeti
Myftiu i Shkupit i cili hafizit të ri dhe familjes së tij iu shprehu
urime për hifzin e bërë duke iu dëshiruar shëndet, lumturi dhe
suksese në jetë. Ndërkaq në emër të Kryetarit të BFI – së fjalën
e rastit e mbajti Myftiu i Tetovës i cili, pasi u shprehu urimet më
të përzemërta hafizit të ri si dhe familjes, u ndal specifikisht në
peshën dhe rëndësinë e hafëzave që e kanë në shoqërinë mysli-
mane.

Ky manifestim përfundoi me duanë e bërë nga Myftiu i Go-
stivarit, si dhe dhënien e diplomës së hifzit hafizit të ri nga ana
e ish Myftiut tonë.

VIHET GURTHMELI I XHAMISË TË
FAKULTETIT TË SHKENCAVE ISLAME

Vizite ne Zvicër dhe Austri 06-10.2018

Dua Hifzi në Tetovë



Shkup, 12.12.2018 – Me rastin e Ditës Nacionale të Shtetit
të Katarit, me ftesë të Ambasadës së Katarit në Shkup, përfaq-
suar nga Ambasadori, ekselenca e tij Mr. Saed Bin Mubarek Al
Hajri, në emër të Reisul Ulemasë të BFI-së, H. Sulejman ef.
Rexhepi, në Manifestimin e rastit që u organizua nga Amba-
sada e Shtetit të Katarit në Shkup, si përfaqësuesë të Bashkësisë
Fetare Islame në RM, morën pjesë Sekretari i përgjithshëm i
BFI-së, Irsal ef. Jakupi i shoqëruar nga Muzemil Osmani.

Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame –
Shkup, prof. dr. Shaban Sulejmani mori pjesë
në mbledhjen e tretë të Këshillit Euroaziatik për
Fetva, të mbajtur në Stamboll më 21-22 dhje-
tor. Këshilli në fjalë synon të përafrojë qëndri-
met fetare mes shteteve myslimane evropiane
dhe atyre aziatike. Dekani është anëtar i këtij
këshilli i propozuar nga Reisul Ulema i BFI h.
Sulejman ef. Rexhepi. Ai, po ashtu, udhëhoqi
njërën nga seancat e punës së këtij Këshilli duke
dhënë kështu kontributin e tij të paepur në fu-
shën e të drejtës islame.

22 dhjetor Kavajë Muftiu i Muftinisë së BFI të
Strugës Mr. Salim Sulejmani me autorizim të krye-
tarit të Bashkësisë Fetare Islame Reis ul-ulema
Haxhi Sulejman Ef. Rexhepi, mori pjesë në mani-
festimin për nderë të Ditëlindjes së Pejgamberit a.s
që u mbajt në xhaminë e Golemit në Kavajë. Muf-
tiu ligjëroi për personalitetin e Pejgamberit a.s si
mëshirë për botët. Përveç ligjëratës Muftiu lexoi
edhe një pjesë të mevludit në dialektin toskë i cili
u prit shumë këndshëm nga xhemati i pranishëm.
Si shoqërues i Muftiut në këtë manifestim ishte
edhe nxënësi i Medresë “Isa Beu” në Shkup, Arben
Emini i cili me zërin e tij të bukur e zbukuroj edhe
më shumë këtë manifestim. Në fund Muftiu falën-
deroi nikoqirët për mikpritjen e tyre të mrekullue-
shme
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23 dhjetor Shkup. Në mbledhjen e
rregullt të Muftinisë së BFI të Shkupit
me imamët dhe mutevelitë e xhamive të
Shkupit, në rend të ditës ishte raporti për-
fundimtar i Muftinisë të BFI Shkup për
vitin 2018.Në këtë mbledhje mori pjesë
edhe njeriu i parë i BFI, Reisul Ulema h.
Suljeman ef. Rexhepi. Me këtë rast,Muf-
tiu i Shkupit, Qenan ef. Ismaili falende-

roi Reisul Ulemanë për prezencën dhe
gjithë mbështetjen që i ka dhënë Mufti-
nisë.“ Të gjitha këto aktivitete për gjatë
vitit 2018 nuk do të ishin të mundura pa
mbështetjen pa rezervë të Reisul Ule-
masë h. Sulejman ef. Rexhepi, prandaj
Muftinia jonë  ka vendosur që ti ndajë
një mirënjohje për tërë angazhimin dhe
mbështetjen e tijë”, tha mes tjerash Muf-

tiu efendi Ismaili.
Reisul Ulema falenderoi Muftininë

dhe Muftiun e Shkupit duke shprehur ga-
tishmëri që edhe në të ardhmen të mbë-
shtetë  çdo aktivitet që është në dobi të
muslimanëve të vëndit.

22 dhjetor 2018 Tetovë Reisul Ulema i BFI h. Sulejman ef. Rexhepi i shoqëruar
nga Muftiu i Tetovës prof. dr. Qani ef. Nesimi si dhe nga shefi i kabinetit mr. Muze-
mil Osmani mori pjesë në Akademin përkujtimore kushtuar ” Demonstratave të vitit
1968″  organizuar nënpërkujdesjen e kreut të BDI z. Ali Ahmeti.

Për të përshkruar ngjarjen e vitit 1968 me kumtesa u paraqiten historianë dhe pro-

Reisul Ulema i BFI-SË uron Ditën
e Arsimit Turk ne R e

Maqedonisë

Pjesëmarrja në
Manifestimin e Ditës
Nacionale të Katarit

U mbajt mbledhja e Këshillit Evroaziatik për Fetva

Manifestim 
në Kavajë të
Shqiprisë

UrimReisul Ulema i BFI mori pjesë në
Akademin përkujtimore kushtuar
“Demonstratatve të vitit 1968”

Muftinia e Shkupit ndanë Mirënjohje 
për Reisul Ulemanë e BFI-së
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Ky citat është, në fakt, përkthim i fillimit të
Deklaratës së Pavarësisë të Shteteve të
Bashkuara, miratuar nga mbledhja e

Kongresit të Dytë Kontinental në Filadelfia,
Pensilvani, më 4 korrik 1776. Pra, ky parim mbi të
cilin në masë të konsiderueshme mbështetet ajo që
sot quhet demokraci, është paraparë si udhërrëfyes
politik qysh para 250 vjetësh. Dhe, ani pse mund të
debatohet mjaft rreth asaj se sa është aplikuar ky
parim në jetën praktike të shteteve që quhen
demokratike, mbetet e vërteta se ai është synim i çdo
njeriu që jeton në këtë botë, pa marrë parasysh
përkatësinë e tij fetare, kombëtare e racore. A
ekziston një njeri që nuk dëshiron sigurinë, që nuk e
do lirinë, që nuk e kërkon mundësinë për të qenë i
lumtur ? Jo, nuk ekziston!

Dy shekuj e gjysmë më vonë, pas luftërave
të shumta dhe revolucioneve të përgjakshme, pas
kryengritjeve e përmbysjeve të sistemeve totalitare
e diktatoriale, pas shpërthimit teknik e teknologjik
të paimagjinueshëm, jeta e shumë njerëzve nuk vlen

as pesë pare, liria në shumë vende të botës është e
kushtëzuar, kurse kërkimi i lumturisë është i
pakuptimtë. Jetën e njeriut e dirigjojnë përbindësh të
veshur me kostum politik që përpiqen të ngulitin në
mendjen e njerëzve faktin se liria e tyre është aq sa
janë të gatshëm t’ua dhurojnë ata. Njeriu i rëndomtë
gjithandej po ballafaqohet me hapsanexhinj të lirisë
dhe me ndërtues të mureve e të rrethojave me tela
gjemborë.

“Asnjë njeri nuk është ishull i vetmuar/ Cdo njeri
është pjesë e kontinentit, pjesë e tokës/Vdekja e çdo
njeriu është edhe vdekja ime…”. Kështu afërsisht ka
kënduar dikur poeti anglez John Donne (1572 –
1631), duke u lënë porosi brezave pas tij që të
vetëdijesohen dhe të marrin në konsideratë urdhrat e
Zotit lidhur me të drejtat dhe liritë e çdo njeriu, me
barabarësinë, me dashurinë ndaj njëri-tjetrit.

Dhe, s’do mend se poeti duhet të kishte qenë i
frikësuar qysh atëbotë nga padrejtësitë që janë
ushtruar ndaj njerëzve të rëndomtë nga sunduesit e
tyre. Por, jam i bindur se ai nuk ka mundur të

imagjinojë lumenjtë e njerëzve që
aktualisht po vërshojnë shtigjet e ikjes
për të shpëtuar kokën, fëmijët dhe
familjen nga luftërat e pakuptimta, nga
terrori, nga varfëria, pamjet televizive që
të rrëqethin, refugjatët që me ditë të tëra
qëndrojnë në det duke synuar të prekin
ndonjë ishull të lumturisë e që, në fakt,
po ju rezulton të jetë ishull i dhembjes.

Mjerisht, ngadalë dhe padiktueshëm
po krijohet një psikologji e ishullizimit
të njeriut - çdo njeri po bëhet ishull në
vete dhe ishull për veten. Gjithandej
njerëz të tëhuajësuar nga njëri-tjetri, një
vetmi e përgjithshme, një mungesë e
dukshme e solidaritetit dhe humanitetit.
Njerëz fatkeq, ikanakë, imigrantë dhe
azilantë, valë- valë po e vërshojnë
Ballkanin dhe Evropën me intensitete të
ndryshme dhe kryesisht po hasin në
barriera me gjemba, të cilat po ua
ndërpresin udhëtimin e po i kthejnë pas.
Përkrahja individuale dhe ajo e
organizatave humanitare është vetëm një
lehtësim moral për njerëzit që kanë

humbur gjithçka, është rrezatim i zbehtë
i bindjes se asnjë njeri nuk është ishull.

Pra, qëndrimi ndaj njerëzve që po
ikin nga mjerimi dhe po përpiqen të
gjejnë një fije shprese e lumturie, në fakt
është qëndrimi që ne kemi ndaj asaj që
është e ndryshme, është frika që e
ndjejmë nga “i huaji”. Duke parë se në
fqinjësi gjithnjë e më shumë po
forcohen orientimet ekstreme djathtiste
dhe nacionalizmi, duke konstatuar se
Evropa po bëhet një bashkësi e
interesave të ndryshme politike e
ekonomike, është e arsyeshme frika se
njëkohësisht me rritjen e animozitetit
ndaj të huajve, do të rritet dhe do të
intensifikohet edhe urrejtja e brendshme
mes pjesëtarëve të kulturave e të
përkatësive të ndryshme.

S’ do mend se zgjidhje e vetme për
problemet që po formësohen në horizont
është krijimi i një vizioni të përbashkët
që do të pamundësonte jetësimin e ideve
dhe të forcave të cilat njerëzit e
ndryshëm i shohin si ishuj. Ky vizion i

përbashkët nënkupton respektimin e
tërësishëm të parimeve demokratike që
thonë se “të gjithë njerëzit janë krijuar
të barabartë, se ata janë pajisur nga
Krijuesi i tyre me të drejta të
patjetërsueshme, se midis këtyre të
drejtave janë Jeta, Liria dhe kërkimi i
Lumturisë…”. Vetëm një vizion i këtillë
do të parandalonte ngritjen e rrethojave
me gjemba që ngrihen për fatkeqtë dhe
hiqen për diktatorët azilkërkues. Një
vizion i këtillë do të thotë se çdo njeri
dhe çdo popull është pjesë e njerëzimit
dhe çdo shkelje e të drejtave të një njeriu
paraqet shkelje të drejtave të tërë
njerëzimit. Asnjë njeri nuk është ishull
dhe asnjë kolektivitet nuk është ishull,
asnjë kulturë, asnjë bashkësi. 

Dhe, të mos harrojmë, në çastet e
lumturisë duhet madhëruar Zotin, në
çastet e vështira duhet kërkuar Zotin,  në
çastet e qetësisë duhet adhuruar Zotin,
në çastet e dhembjes duhet mbështetur
te Zoti. Dhe, në çdo çast duhet
falënderuar Zotin.

Në çastet e lumturisë, madhëro Zotin. Në çastet e vështira, kërko
Zotin. Në çastet e qetësisë,  adhuro Zotin. Në çastet e dhembjes,
mbështetu te Zoti. Në çdo çast,  falëndero Zotin.   (Autor i panjohur)

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË

Asnjë njeri nuk
është ishull

“Ne i konsiderojmë këto të vërteta si të vetëkuptueshme, se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se
ata janë pajisur nga Krijuesi i tyre me të drejta të patjetërsueshme, se midis këtyre të drejtave janë Jeta,
Liria dhe kërkimi i Lumturisë…”.
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“Dhe thuaj: "Veproni, Allahu do ta
shohë veprën tuaj; edhe i dërguari i Tij
dhe besimtarët.” (Teube, 105)

Paqja, rahmeti dhe bereqeti i Allahut
qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe gji-
thë besimtarët.

I nderuar kryetar i Unionit të Bashkë-
sive Islame Shqiptare në Zvicër,  hfz.
Mehas Alija, të respektuar hoxhallarë dhe
të nderuar të pranishëm në këtë manife-
stim.

Fillimisht më lejoni që t’ju përshën-
des në emër të drejtorit të përgjithshëm të
Medresesë Isa Beu, prof. Ibrahim Idrizi,
dhe në emrin e të gjithë mësimdhënësve
të Medresesë Isa Beu-në shkollën qen-
drore në Shkup dhe paralelet e shtrira në
Tetovë, Gostivar, Shkup dhe Shtip.

Ju përcjell selame nga Myftinia e Te-
tovës dhe myftiu prof. Qani ef. Nesimi. 

Ju përshendes në emër të Rijasetit të
Bashkësisë Fetare Islame në Republikën
e Maqedonisë dhe nga udhëheqësi i jetës
fetare islame, Reis’ul-Ulema, haxhi Su-
lejman efendi Rexhepi.

Pranoni mirënjohjen time të thellë
dhe kërkoj mirëkuptimin tuaj për emo-
cionet e shprehura, si drejtues i paraleles
së vajzave në Tetovë, si njëri nga nxënë-
sit e edukuar dhe arsimuar në bankat e
Medresesë Isa Beu dhe si djalë i një kur-
betçiu në Zvicër.

Duke qenë të përkushtuar në jetësi-
min në praktikë të urdhrave hyjnorë dhe
të porosive të Pejgamberit (a.s.), Bashkë-
sia Fetare Islame në Republikën e Maqe-
donisë – nën udhëheqjen e
Reis‘ul-Ulema haxhi Sulejman ef. Re-

xhepi, myftilerëve të nderuar dhe me
kontributin e popullatës myslimane të
këtij nënqielli, ka bërë përpjekje të va-
zhdueshme në fushën e edukimit dhe ar-
simimit të brezave të rinj.

Edukimi dhe arsimimi fetar islam në
Maqedoni është i hershëm sa edhe vetë
prania e fesë së ndershme islame në këto
troje. Ilustrimi më i mirë dhe argumenti
më i qartë për këtë është medreseja “Isa
Beu” në Shkup.

Në fund të shek. XIX dhe në fillim të
shek. XX myslimanët e Ballkanit, në për-
gjithësi, dhe myslimanët në trojet shqip-
tare, në veçanti, përjetuan gjenocid e
kulturocid fetar, kombëtar, arsimor dhe
kulturor. Por, dhe në rrethana kur ishte
vënë në pyetje ekzistenca e myslimanëve,
medresetë kanë qenë barriera më e fuqi-
shme dhe e pathyeshme nga keqdashësit
e fesë dhe kombit.

Që nga koha osmane e deri më sot
janë qindra mijëra nxënës e nxënëse që

janë edukuar e frymëzuar në këto me-
drese dhe ato janë bërë mburoja më e rën-
dësishme e identitetit tonë në këto treva.

Në frymë të kësaj rruge dhe të kësaj
tradite, ka vazhduar jetën e saj edhe me-
dreseja “Isa Beu” në Shkup. Në të vër-
tetë, ajo është themeluar para pesë
shekujsh e gjysmë, në vitin 1440. Sa herë
që do të kujtohet historia e arsimit islam,
patjetër do të përmendet edhe emri i Isa
Beut, i themeluesit të saj në krye të herës.
Këtë emër ajo e mban edhe sot e kësaj
dite.

Por, fati i saj nuk ka qenë gjithnjë i
lumtur. Në rrugën e saj qindravjeçare ajo
i ka pësuar disa rrënime. Ajo u shkatër-
rua deri në themel në vitin 1689, atëherë
kurqytetin e Shkupit e dogji gjenerali au-
stro-hungarez Pikolomini. Gërmadhat e
saj janë ruajtur deri para Luftës së Parë
Botërore.

Pastaj, në fillim të viteve tridhjetë,
presioni i popullit qe i madh për ta zgje-

ruar dhe për ta forcuar këtë institucion.
Por, një gjë të tillë qeveria jugosllave nuk
e shihte me sy të mirë. Kështu,  pas ri-
konstruktimit të saj, më 1932, kësaj me-
dreseje më 2 tetor 1932 iu bë edhe
inaugurimi.Megjithatë, jeta e saj qe e
shkurtër: ajo veproi vetëm pesë vjet
(1936-1941): në prag të Luftës së Dytë
Botërore numëronte tridhjetë e dy nxë-
nës.

Pas një pauze të kuptueshme për
shkak të komunizmit, tradita e saj va-
zhdoi më 1984, kur përsëri u rikthye në
jetë. Më vonë, krahas medresesë qen-
drore në Shkup, pas shpërbërjes së Jugo-
sllavisë, në kuadër të Bashkësisë Fetare
Islame në Republikën e Maqedonisë janë
themeluar dhe vazhdojnë të punojnë me
sukses edhe katër paralele të shtrira. Në
Shtip është paralelja e shtrirë, e cila është
hapur më 2005/2006; është pastaj para-
lelja e shtrirë e femrave në Shkup, e cila
është hapur më 2006/2007;  e treta është
ajo e femrave në Gostivar, e cila është
hapur në vitin 2008/2009. 

Duke qenë të përkushtuar në jetësi-
min në praktikë të urdhrave hyjnorë dhe
të porosive të Pejgamberit (a.s.), tetovarët
tradicionalisht e kanë dëshmuar se janë
dashamirë të dijes. Në vitet e mëhershme
në Tetovë kanë funksionuar edhe medre-

seja “El-Hidaje”,  e cila është rrënuar nga
ish-sistemi në vitin 1965,  bashkë me
Xhaminë e Ҫarshisë, si dhe Medresenë
Sinanije.

Paralelja e shtrirë e vajzave në Tetovë
është hapur në vitin shkollor 2004/2005
dhe këtë vit shkollor e përcjell gjeneratën
e 12-të. Aktualisht, në këtë paralele më-
simin e ndjekin 180 nxënëse.

Krahas arsimit të mesëm, të medre-
seve, në kuadër të Bashkësisë Fetare
Islame në Republikën e Maqedonisë fun-
ksionon edhe Fakulteti i Shkencave
Islame në Shkup. Është ky institucioni
më i lartë arsimor islam, i cili nxjerr breza
të rinj teologësh dhe nëpunësish të rinj në
frymën e shëndoshë fetare islame.

Sot, kur shoqëria vuan nga mungesa e
edukimit të shëndoshë dhe rënia e siste-
mit të vlerave morale, medreseja “Isa
Beu”, si vatra më e vjetër edukative dhe
arsimore në nënqiellin shqiptar, vazhdon
me sukses që të kryejë detyrën parësore
të saj- edukimin dhe arsimimin e rinisë.

Arsimimi i femrës në përgjithësi dhe
arsimimi i femrës myslimane në këtë
kohë dhe në vendin tonë, në veçanti,
është i një rëndësie të jashtëzakonshme.

Pavarësisht rrethanave të vështira,
falë vullnetit dhe kontributit dhe anga-
zhimit të popullatës myslimane në këto

troje, që nga ditët e para të themelimit të
saj deri në ditët e sotme, medreseja “Isa
Beu”- paralelja e vajzave në Tetovë me
sukses e ka kryer detyrën e saj në mëny-
rën me të mirë të mundshme. Nga kjo
medrese kanë dalë dhjetë gjenerata të vaj-
zave të edukuara mirë, shumica prej të ci-
lave sot përveç se teologe të pajisura me
dituri dhe shkathtësi të nevojshme,  janë
të suksesshme në studimet dhe profesio-
net e tyre. Nuk është lëvdatë që të thek-
sohet fakti se nxënëset e medresesë gjatë
studimeve universitare tregojnë rezultate
të shkëlqyera dhe sjellje shembullore. 

Medreseja “Isa Beu”- paralelja e vaj-
zave në Tetovë nuk është një shkollë e
mesme e rendomtë, si të gjitha shkollat
tjera të arsimit të mesëm; aty, në radhë të
parë, rëndësi u jepet mësimeve bazë të
fesë, mësimit të shkencave shoqërore dhe
natyrore, të shoqëruara nga aktivitete të
lira. 

Ndoshta të gjitha shkollat tjera
ofrojnë mësim cilësor,  por edukim moral
dhe disiplinë shembullore mund të ofro-
het vetëm në medrese, për shkak të zba-
timit të porosive të Kuranit fisnik,
ambientit që ofron medreseja dhe shem-
bullit praktik që ofrojnë mësimdhënësit. 

Zoti ju dhashtë shëndet dhe dije të do-
bishme. 

Medreseja “Isa Beu”, si vatra më
e vjetër edukative dhe arsimore

në nënqiellin shqiptar

FJALA E MR. BEQIR MEMETIT, E MBA JTUAR NË WIL TË ZVICRËR

Sot, kur shoqëria vuan nga mungesa e edukimit të shëndoshë dhe rënia e sistemit të vlerave morale,
Medreseja “Isa Beu”, si vatra më e vjetër edukative dhe arsimore në nënqiellin shqiptar, vazhdon me sukses

që të kryejë detyrën parësore të saj-edukimin dhe arsimimin e rinisë.
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Shkruan: Dr. Abas Jahja

Duaja paraqet lidhjen e drejtpërdrej-
tëmes robit dhe Krijuesit, por shumica e
njerëzve janëindiferentë ndaj këtij reali-
teti dhe kërkojnë rrugë dhe mënyra të
ndryshme për qetësim shpirtëror.

Pjesa dërrmuese e njerëzve shkojnë
nëpër psikologë të ndryshëm për t’i shpa-
losur dhe treguar problemet dhe brengat
e tyre në mënyrë që të gjejnë qetësim
shpirtëror. Psikologëti dëgjojnë këta per-
sona dhe për këtë veprim marrin një sasi
të hollash. Me fjalë të tjera,  edhe pagu-
hen për këtë. Por, ne e harrojmë një rea-
litet të pamohueshëm se Allahu fuqiplotë
neve na dëgjon dhe na mëson se proble-
met, brengat, dëshirat, lutjet tuaja qëi
keni – na thotë Ai – ‘m’i drejtoni
Mua’.Por, ne përsëri nuk e dëgjojmë këtë
thirrje dhe kërkojmë alterntiva të tjera. Sa
i çuditshëm është njeriu:  shkon dhe pa-
guan diku tjetër e nuk i drejtohet Allahut
fuqiplotë, i cili iofron çdo gjë falas! Në-
Kuranin famëlartë Allahu fuqiplotë thotë:
“Më thirrni që të ju përgjigjem.” 

Tani po e parashtrojmë një pyetje të
thjeshtë në lidhje me këtë që thamë deri
tani:Si është e mundur që një njeri t’i
dëgjojë problemet tona dhe të paguhet
për këtë veprim, dhe të gjejë zgjidhje,
ndërsa kur i drejtohemi Allahut fuqiplotë-
qëështë në gjendje të ndryshojë çdo gjë
dhe ka fuqi Absolute, me garanci të

dhënë -  ne  t’i drejtohemi Atij dhe pro-
blemi ynë të mos gjejë zgjidhje!? Nuk
është e mundur një gjë e tillë!Pra, nëse
nuk ka përgjigje dhe zgjidhje, atëherë
këtu ka një problem. Nuk është e mundur
që Allahu fuqiplotë të thotë: “Më thirni
që të ju përgjigjem” dhe ne t’i drejtohemi
Atij me lutjet tona dhe këto lutje mos të
pranohen dhe të kthehen prapë.

Pra, nuk është e mundur që ne t’ia pa-
raqesim një problem Krijuesit, e ai pro-
blem mos të zgjidhet. Nëse nuk zgjidhet,
atëherë mungon diçka dhe kjo mungesë
padyshim seështë sinqeriteti ynë.

Të gjithë ne e kemi përjetuar një për-
vojë shpeshherë të përsëritur dhe ndoshta
kemi thënë se çka kërkojnë këta lypës
rregullisht, pandërprerë; kush e di, ndo-
shta janë edhe më të pasur se ne dhe
themi se nuk do t’u japim më asgjë...Por,
kur e shohim se lypësi ashtu nga zemra
lutet,  saqë na detyron patjetër që të emo-
cionohemi e kështu përsëri nxjerrim dhe
u japim diçka - kyështë një realitet i pa-
mohueshëm, të cilin të gjithëndoshta e
kemi përjetuar.

Pra, këtu kemi një fenomen shumë in-
teresant ku një lypës për dhjetë denarë
paraqet një sinqeritet shumë të thellë.
Tash, përsëri,  parashtrojmë pyetjen se sa
ne jemi të sinqertë kur kërkojmë diçka
nga Furnizuesi Absolut? Mjafton që gjatë
kësaj lutjeje të jemi të sinqertë dhe pastaj
do të shohim rezultatet e lutjes dhe dyert

e pranimit të lutjes do të jenë të hapura.
Ne nëse këtë kërkesë dhe lutje e

bëjmë vetëm formalisht,  duke  përsëritur
disa lutje dhe fjalë qëi kemi mësuar për-
mendsh dhe duke bërë lutje edhe kon-
centrimin e kemi diku tjetër, atëherë me
siguri që kjo lutje nuk do të pranohet.

Paramendoni nëse lypësido të lypte
në mënyrë sipërfaqësore, pa asnjë
ndjenjë. Me siguri që askush nuk do të
jepte asgjë. Nga kjo nënkuptojmë se ne
nuk dimë se si të lutemi. Nëse do tëdinim
se si të lutemi,  me siguri se dyert do të
hapeshin dhe lutjet tona do të pranohe-
shin.

Ne si ummet i Muhamed Musta-
fasë(s.a.v.s.) fillimisht duhet të dimë se:

- Çka dëshirojmë;
- Si do të kërkojmë;
- Prej kujt do të kërkojmë;
Ne kemi vlerë vetëm atëherë kur lu-

temi tek Allahu fuqiplotë dhe lutja është
ajo që ne fitojmë vlerë te Krijuesiynë. 

Allahu fuqiplotë në Kuranin famë-
lartë, në suren Furkan, në versetin 77,
thotë: “Thuaj, Zoti im as nuk do të kuj-
desej për ju sikur mos të ishte lutja juaj.”

Si përfundim mund të themi lirisht se
vlera jonëështë sa vetë lutja jonë. Si dotë
lutemi, ashtu edhe do të jetë përgjigjja.

Krejt në fund nëse dëshirojmë të
dijmë se sa e kemi vlerën tonë te Krijuesi
jonë duhet të kemi parasyshë se çfar lutje
bëjmë dhe si i bëjmë ato

Duaja – lutje e  sinqertë

Duke analizuar jetën e njeriut ba-
shkëkohor, shkencëtarë të ndryshëm të
psikologjisë dhe të sociologjisë thek-
sojnë shembuj të ndryshëm që kanë të
bëjnë me shqetësimet dhe dilemat e nje-
riut të sodit. Këto probleme e prishin har-
moninë e jashtme dhe e shkatërrojnë
botën e tij të brendshme. 

Sot, ne mund t’i dallojmë tri kriza të
mëdha të njeriut,edhe atë: krizën e li-
dhjeve ndërnjerëzore, krizën identitare
dhe krizën familjare. 

Shumëkush prej nesh sheh njerëz që
jetojnë vetëm, të mbyllur, pa fqinj, pa
shokë dhe pa miqësi. Shohim, gjithashtu,
grupe dhe xhami të caktuara që parapël-
qejnë të vetizolohen dhe të mbyllen
vetëm brenda vetes. 

Çdo ditë e më tepër takojmë njerëz
që nuk mërziten për identitetin e tyre, për
përkatësinë gjuhësore, kombëtare, fetare
dhe intelektuale. 

Edhe më shumë,  po shohim se si të
rinjtë nuk dëshirojnë të martohen, nuk
dëshirojnë të krijojnë familje, të marrin
përgjegjësi familjare, të mbajnë raporte
miqësore të ngushta ndërmjet palëve etj. 

Ja, pra, kjo na bën që të parashtrojmë
edhe pyetjen: Pse, vallë, gjithë këto

kriza? 
Sigurisht, të shtrenjtët vëllezër e

motra, se unë përgjigjen e kësaj pyetje
nuk do ta jap. Përgjigjen ju do ta gjeni
vetë, nëse nga fillimi e deri në fund do të
jeni të kujdesshëm dhe me vëmendjen
tuaj ta përcillni secilën pjesë të progra-
mit tonë. 

Ky manifestim është menduar të jetë
kështu, ashtu që, të paktën sonte, të na
bëjë të harrojmë çdo brengë, të tejka-
lojmë çdo krizë dhe të lumturohemi e të
gëzohemi me bukuritë që ofron këndimi,
recitimi, puna dhe shkrimi në emër të
Krijuesit Absolut. 

Ne sonte duam të flasim më ndryshe.
Ne duam të flasim me gjuhën e bara-
bartë: vajza e djem, burra e gra; si vëlle-
zër e si motra. Sonte do të këndojmë me
zërin e perspektivës, me atë zë që di t’i
këndojë si djepit, ashtu dhe popullit. Me
atë zë që nesër do t’i rrit bijtë dhe bijat
tona. 

Sonte ne do të flasim me gjuhën e
artit, të kulturës dhe të shkencës, me atë
gjuhë që në këtë shoqëri dhe në këtë
shtet kuptohet dhe vlerësohet më mirë.
Ne, për Islamin dhe myslimanët, e kemi
obligim ta mësojmë gjuhën e aktualitetit

e të modernitetit dhe me këtë gjuhë t’i
flasim vetvetes dhe botës. 

Me fjalë të tjera, ne, si myslimanë që
jetojmë në këtë shtet, kemi para vetes tri
rrugë: rrugën e izolimit, të asimilimit dhe
të integrimit. Si e para, edhe e dyta nuk
na bën dobi. Rruga e shpëtimit tonë është
integrimi. Që të mund të integrohemi sa
më mirë, ne medoemos duhetta njohim
dhe ta plotësojmë vetveten, përkatësisht
identitetin tonë fetar e kombëtar, sepse
integrim për ne është: të kesh vlera se
çfarë do të japësh dhe të kesh aftësinë
për të ditur se çfarë do të marrësh. 

Deri më tani jemi organizuar vetëm
brenda vetes, kurse tani mendojmë se ka
ardhur koha të ndërtojmë institucione
edhe për të tjerët. Nuk është koha të izo-
lohemi dhe të ecim vetëm. Tani është
momenti që të ecim bashkë, të ndërtojmë
bashkë dhe të flasim njëzërit, bashkë-
risht. Zviceranët, p.sh., pse të mos i
ndjejnë xhamitë dhe bashkësitë tona
islame si shtëpinë dhe institucionet e
tyre, si tempuj që zbukurojnë dhe gjallë-
rojnë lagjet dhe qytetet e tyre? 

MehasAlija
Kryetar i UBISHZ

(1.12.2018)

Pse gjithë këto kriza?

SEKUENCË NGA FJALIMI NË WIL

“E kur robtë e Mij të të
pyesin ty për Mua, Unë
jam afër; i përgjigjem
lutjes kur lutësi më
lutet. Pra, për të qenë
ata drejt të udhëzuar,
le të më përgjigjen Mua
dhe le të më besojnë
Mua.” (Bekare: 186)
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Shaqir Fetahu-Myfti i Gostivarit

HYRJE
Dialogu ndërfetar sot në kohën  mo-

derne është nevojë e domosdoshme dhe,
si i tillë, është realitet botëror.  Këtë e
mundëson vetë ekzistimi i besimeve të
ndryshme, si dhe problemet të cilat me të
drejtë apo pa të drejtë ndërlidhen me be-
simet. Dialogu ndërfetar është i nevoj-
shëm  edhe për tolerancën ndërfetare tek
shqiptarët, që është vlerë e madhe e
shqiptarëve në trojet etnike.

Sot ngadalë dialogu po zhvillohet dhe
kultivohet në të gjitha vendet e botës ,
nga të gjitha religjionet dhe si duket jep
rezultatet e veta në të mirën e njerëzimit,
dhe në këtë mënyrë  religjioni del nga
izolimi dhe drejtpërdrejt jep kontributin
në sferat ku aiështë kompetent.

Dialogu ndërfetar ështëi domosdo-
shëm në Ballkan, vend ky që ka qenë gji-
thmonë, e në veçanti në vitet e fundit,
vatër e konflikteve dhe luftërave të
ashpra ndëretnike dhe ndërfetare, që li-
risht mund të themi se është keqpërdorur

religjioni në të gjitha sferat, ne veçanti në
realizimin  e aksioneve antinjerëzore, po
bile edhe gjenocide dhe masakra  të tri-
shtueshme, që kanë lënë pa fjalë edhe
mendjet më të ndritura të njerëzimit.

Dialogu ndërfetar është i domosdo-
shëm sado pak të pastrohen  qëllimet de-
struktive të grupeve të ndryshme të cilat
për qëllime të errta dhe satanike shpe-
shherë  thirren në parimet e fesë për të ar-
syetuar veprimet e tyre destruktive.

KUPTIMI DHE DEFINICIONI I
DIALOGUT NDËRFETAR

Bazuar në librat e shenjtë, si dhe në
zhvillimin e gjinisë njerëzore, dialogu
është prezent prej njeriut të parë, sepse
dialogu, biseda dhe debatet rreth çë-
shtjeve fundamentale të jetës  kanë qenë
nevojë  dhe domosdoshmëri të cilën e
kërkon vetë natyra njerëzore në  organi-
zimin e jetës  shoqërore. Mirëpo, bazuar
në fenomenin dialog ndërfetar, siç orga-
nizohet në kohën tonë, ekspertët e këtij
fenomeni mendojnë se është shumë i ri
dhe zhvillohet në shekullin e fundit. Kon-
siderohet se dialogu i parë i organizuar në
mënyrën që e kemi sot daton  pas konsi-
liumit të dytë të Vatikanit që u mbajt në
vitin 1960. Sot ky fenomen ka marrë
hovin e tij dhe organizohet në vende të
ndryshme të botës nga përfaqësues tëre-
ligjioneve të ndryshme. Është e vërtetë se
ka pasur skeptcizëm dhe rezervë nga
shumë evangjelistë,  katolikë dhe mysli-
man konservativë dhe të tjerë.

Dialogut ndërfetar i janë qasur nga të
gjitha aspektet, nga ai fetar, humanitar,
politik, ekonomik, filozofik, psikologjik,
etj. Janë dhënë shumë definicione me
qëllim që të definojnë qëllimin dhe kup-
timin e këtij fenomeni.  Në bazë të të gji-
tha mendimeve, mund të konkludojmë se
“dialogu ndërfetar” mund të definohet si:

“Formë e komunikimit, që ka për
qëlllim që nëpërmes diskutimit, bise-
dave, debateve dhe aksionit të përmirë-
sojë të kuptuarit reciprok dhe për të
ndërtuar ura të bashkëpunimit  në mes
të pjesëtarëve të  religjioneve të ndry-
shme, me qëllim të bashkëjetesës së qetë

dhe respektit reciprok në mes tyre”.
Pra, dialogu ndërfetar nënkupton

njohjen me dallimet që kanë religjionet
në mes vete, qëështë normale, për t’i kup-
tuar ato në kohë dhe vend dhe në të njëj-
tën kohë për t’u afruar njëri me tjetrin me
qëllim të shërbimit në çdo moment të
jetës së njeriut.

Në të njëjtën kohë dialogu ndërfetar
është poashtu shumë i dobishëm në
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, zbutjen
e diskriminit të një grupi apo populli të
okupuar politikisht dhe ekonomikisht,
shkatërrimin e stereotipeve të vjetruara,
paraqitjeve të gabuara, si dhe  pengimin e
ekstremizmit dhe radikalizmit të tipeve të
ndryshme të pjesëtarëve të feve.

Fundamentet kryesore të një  dia-
logu të vërtetë dhe të suksesshëm

Islami si koncept hyjnor i jetës indi-
viduale dhe shoqërore njeriun e vendos
në qendër të vëmendjes, rreth të cilit rro-
tullohet gjithçka. Ai shihet si mëkëmbës
i Zotit në Tokë, të cilit iështë dhënë gji-
thçka në shërbim të tij. Është vepra më e
përsosur e Zotit në tokë dhe kosmos,
sepse është qenie qëiështë dhënë aftësia e
të menduarit, të logjikuarit, analizuarit,
vrojtuarit dhe si i tillëështë krijesa më e
dalluar e Zotit. Andaj, çdo atak ndaj tij
është atak ndaj veprës më madhore të
Zotit. Njeriu është ai që ka obligim të
ndryshojë botën drejt asaj qëështë e mirë
dhe të krijojë marrëdhënie për t’u re-
spektuar njeriu si shtyllë kryesore me të
cilin merr kuptim edhe vetë ekzistimi i
Zotit. Islami për këtë ka maksimën e
shenjtë:”Të mbytësh një njeri, sikur ke
mbytur tërë njerëzimin; të shpëtosh një

jetë, sikur ke shpëtuar tërë njerëzimin.”
Pra, njeriu ështëi krijuar të mbrojë vetë
njeriun, si vepër madhështore e të madhit
Zot. Për këtë, njerëzit pa marrë parasysh
racën, kombin, përkatësinë fetare, janë të
barabartë në të drejtat dhe liritë e tyre.
Pra, njeriu ështëi thirrur nga i Madhi Zot
të mbrojë praktikisht këtë rregull dhe
koncept duke hudhur poshtë çdo formë të
diskriminimit racial, fetar, ekonomik, po-
litik, fetar, kulturor etj.

Për këtë, Islami, me qëllim të realizi-
mit të këtij koncepti, thërret  në komuni-
kim të civilizuar, pluralizëm të bindjeve,
njohje reciproke, jetë të qetë dhe në paqe,
respekt të ndërsjellë, tolerancë dhe hu-
manizëm,  bashkëpunim në tëmirë etj.

Pra, fjala më e madhe dhe e vetmja në
Islam është fjala e mirë dhe e urtë, që
mbështetet në këtë verset kuranor:

“Ti (Muhamed) thirr për në rrugën e
Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe
polemizo me ata (kundërshtarët) me atë
mënyrë qëështë më e mira…” (En
Nahël:125) 

Islami kërkon që proceseve që kulti-
vojnë ardhmëri të sigurt t’u qasemi me
vetëdije të lartë, me qëllim të pastër, me-
todë të përsosur dhe me strategji, me qël-
lim të caktuar. Andaj, Islamidialogun e
sheh përmes këtyre parimeve kryesore,
pa të cilat është i kotë çdo dialog apo ko-
munikim:

1.Realiteti i bindjeve të ndryshme dhe
pluralizmi i rrugëve shpirtërore, tëcilat
dërgojnë drejt së Vërtetës, si natyrë që  e
ka krijuar vetë Zoti me vullnetin e vet.
Pluralizmi shpirtëror dhe religjioz është
sprovë e caktuar nga i madhi Zot, andaj

DIALOGU NDËRFETAR
DOMOSDOSHMËRI E KOHËS

BASHKËKOHORE

NGA KONFERENCA NDËRFETARE:  PLANIFIKIMI I DIALOGUT EKUMENIK 
DHE NDËRFETAR NË EVROPËN JUGLINDORE (TIRANË, TETOR 2018)
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çdo tentim për të imponuar me mjete të
ndryshme të dhunës dhe imponimit është
jashtë  natyrshmërisë së besimit. Ajo
është e drejtë dhe liri e vetë njeriut për të
besuar këtë apo atë bindje fetare.

“Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t’i
besonin   çka janë në tokë që të gjithë. A
ti do t’i detyrosh njerëzit të bëhen besim-
tarë?”(Junus:99)

2.Liria e mendimit gjatë zhvillimit të
procesit tëdialogut, liri kjo që nuk duron
interes që varet nga ndikimi politik, eko-
nomik, dominimi i një besimi ndaj tjetrit,
një grupi ndaj grupit tjetër; ndryshe, dia-
logu do të ishte formal, shterp, i mbyllur
dhelarg të vërtetës dhe qëllimit ku duhet
arritur. Islami, pra, dialogun e sheh në-
përmes të menduarit të sinqertë, mirë të
argumentuar, mundësinë e realizimit
praktik, simbiozës së teorisë dhe prakti-
kës.

3.Mosshkelja dhe injorimi i ligjeve të
koherencës së jashtme që ka të bëjë me
historinë  fetare të njeriut. Kjo nuk mund
të bëhet përmes trillimeve dhe hiperbo-
lave, por  ajo të jetëpërmes  provave em-
pirike drejt të ndërtuarit dhe rindërtuarit
tësë shkuarës së vet historike.

4.Mostentimi i bashkimit të religjio-
neve me qëllim të krijimit  tënjë religjioni
me karakter qytetar, që do të ishte i njëjtë
për të gjithë në rite, lutje, veprim  etj. Kjo
do të ndikonte  në imponim të besimit  që
do të shkaktonte  averzion që dërgon drejt
mosrespektit ndaj njëri-tjetrit. Në rretha-
nat e sotme, si dhe në gjendjet konflik-
tuoze në të kaluarën, do të ishte mirë që
të bisedohet më tepër mbi çështjet që
kanë të bëjnë me etikën, dashurinë, mo-
ralin, humanizmin, solidaritetin, paqen
etj.. Ndërsa ato teologjike duhet t’i lihen
kohës, ku vetë shkenca teologjike do të
mund t’i afrojë qëndrimet dhe të japë
kuptimin e çdo parimi apo mësimi të këtij
apo të atij religjioni. P.sh. Kisha e sheh
Biblën si një autoritet më të lartë, Islami
e sheh atë  si fjalë hyjnore, por në të cilën
rrethanat historike kanë ndikuar që të
futet edhe mendimi i njeriut që prish orig-
jinalitetin e hyjnores; derisa Krishterimi e
sheh Zotin si shok të njeriut apo personi-
fikim të Tij, Islami e definon Zotin  si
Qenie absolute, të papersonifikuar dhe si
e vetmja mëshirë koherente me natyrën
njerëzore; derisa sipas Krishterimit  Zoti
vepron në shpëtimin e njeriut, Zoti sipas
Islamit kërkon nga njeriu të bëjë ate  që
dërgon drejt shpëtimit; derisa Krishterimi
e sheh Isain (Jezusin) si person të dytë në
dogmën e trinitetit, Islami e sheh ate si
profet të Zotit për të shpjeguar misionin
hyjnor në Tokë; derisa Krishterimi hapë-
sirën, kohën  dhe historinëi shehsi të pa-

shpresë në paaftësinë për të mëshiruar
mbretërinë e Zotit, Islami e sheh mbretë-
rinë e Zotit të realizueshme  vetëm
brenda kohës dhe hapësirës, duke u bal-
lafaquar me sfidat e tyre; derisa  Krishte-
rimi e sheh kishën si trupin  e Krishtit, të
pajisur me domethënie ontike  përgji-
thmonë  e në jetë të jetëve, Islami e sheh
bashkësinë e besimit si një bazë  të mo-
bilizuar për realizimin e modelit hyjnor
për botën etj..

Mu për këtë, kësaj sfere edhe vetë
Kurani i jep karakterin e procesit duke e
definuar nërespekt të lirisë së besimit,
duke thënë maksimën e shenjtë: “Ju keni
fenë tuaj që i përmbaheni, e unë kam
fenë time (që i përmbahem).”(El Kafi-
runë:6), ose maksima tjetër e njohur:
“Nuk ka me dhunë në fe.”

5.Mundësia e të kuptuarit të mësi-
meve të besimeve, me qëllim të mirë-
kuptimit për një besim të tillë, sepse
mosnjohja  e tyre jep mundësi të një keq-
kuptimi dhe dezinformimi që dërgon
drejt paqartësive dhe  ashpërsimi në mes
pjesëtarëve të religjionit. Sot shumë pa-
rime të besimeve janë të panjohura dhe
jo të kuptuara burimisht si: trinia, shen-
jtëria e njeriut, falja e mëkateve (në Kri-
shterim),  Muhamedi si vulë e
pejgamberisë dhe shumë parime të tjera,
që në të shumtën e rasteve janë të panjo-
hura.

6.Karakteri gjithëpërshirës i të gjitha
religjioneve me qëllim të ikjes nga mbyl-
lja në vete dhe largim nga të tjerët. Andaj,
dialogu të mos jetëbrenda krishterë,
brenda jehud dhe brenda mysliman. Kjo
mënyrë e dialogut  e humb karakterin e
dialogut ndërfetar dhe formon stereotipe
kundër religjioneve tjera dhe sjell deri tek
mosdurimi në mes njerëzve. Islami kër-
kon ballafaqim, njohje me të tjerët, me
qëllim të respektit sa më të madh në mes
tyre.

Për këtëKurani së pari definon disa
shtylla të afrimit me të tjerët si parime të
përjetshme mbi të cilat e sheh dialogun
me të tjerët:

a. Të krishterët dhe hebrenjtëi defi-
non me termin “Ehlul-kitab” – “bartës të
Librit”, si mbrojtës të monoteizmit dhe
në të njëjtën kohë fuqishëm definon po-
rosinë se Islami është  vazhdimësi e besi-
mit të Ibrahimit (a. s.). Për këtë, Islami
besimin e sheh si kontinuitet që fillon me
njeriun  dhe profetin e parë Ademin      (a.
s.), përmes Nuhit, Musait, Ibrahimit, Isait
dhe Muhamedit (a. s.),  të cilët patën një
qëllim: besimin në Zotin një. Vetëm për
Isain Zoti Fuqiplotë në Kuranin famëlartë
i kushton një kaptinë të plotë me emrin e
familjes së Isait (a. s.) dhe në sa e sa

vende  flet mbi jetën dhe porositë e Isait
(a. s.).

b.Lidhshmëri e jetës praktike në të
gjitha sferat e jetës në mes ithtarëve të li-
brit si tëkrishterët dhe jehudët. Për ta de-
finuar më së miri këtë, Islami fillon nga
ajo qëështë më e rëndësishmja e të jetua-
rit njerëzor, siçështë furnizimi i hajes dhe
i pijes, qëështë më intimja dhe me e ndij-
shmja tek mjeriu, që nuk mund t’i beso-
het çdokujt, përveç tek ai që ke besim të
paluhatshëm.

“Sot u lejuam për ju ushqimet e mira,
edhe ushqimet e therura të ithtarëve të li-
brit janë të lejuara  për ju dhe ushqimet
tuaja janë të lejuara për ta (u janë le-
juar). Gratë e ndershme besimtare dhe
gra të ndershme  nga ata të cilat  u është
dhënë libri para jush,kur atyre  u jepni
pjesën e caktuar të kurorës, por duke
patur për qëllim martesën e jo imoralite-
tin dhe jo si dashnore ilegale…”. (El
Maide:5)

Kurani përmend  dëshpërimin e my-
slimanëve për humbjen e bizantinëve të
krishterë  në luftë me  politeistët  zjarpu-
tistë të Persisë dhe në të njëjtën kohëi laj-
mëronKurani famëlartë,i përgëzon atapër
fitoren e të krishterëve bizantinë që do të
pasojë më vonë, me formimin e shtetit në
Medinë në kontratën e shtetit të Medines
të krishterët dhe hebrenjtë  patën status të
veçantë me një autonomi të nivelit të
lartë, si p.sh.:të krishterin ka të drejtë ta
gjykojë vetëm gjykatësi i krishterë etj..
Vetë Muhamedi (a. s.) formoi popullin
me emrin dhimij, të cilit i garantohen të
gjitha te drejtat politike, fetare, qytetare,
ekonomike e juridike dhe shpesherë tho-
shte:

”Kush atakon pjesëtarin e dhimiut,
sikur më ka atakuar mua”.

Kontaktin e parë me Xhibrilin  ia
konfirmoi të krishterit Vereka, të birittë
Neufelit, i cili i shpjegoi fenomenin e
kontaktit të engjëllit me Muhamedin (a.
s.). Ky ishte kontakti i parë i Muhamedit
(a.s.) me të krishterët dhe  sinjalet e para
të nji dialogu thelbësor mbi parimet fe-
tare.Gjashtë vite më vonë, në momentet
më të vështira të myslimanëve të parë,
Muhamedi (a. s.) dërgoi një grup mysli-
manësh në Abisininë e krishterë me qël-
limtë strehimit me bindjen se atje
udhëheq një mbret i krishterë që është i
moralshëm dhe i drejtë, i cili ipriti mirë
dhe imbrojti nga çdo rrezik nga politei-
stët, dhe shumë raste tjera që ishënon hi-
storia  nga të dy anët.  Për këtë Islami
thërret në afrim dhe komunikim me pje-
sëtarët e Librit-si të krishterët dhe jehu-
dët, duke kërkuar nga ata që të bisedojnë
rreth çështjes kryesore të besimit mbi

Njëshmërinë e Krijuesit Zotit. 
“Thuaju (o i Dërguar):”O ithtarë të

librit (Teurat e Inxhil), ejani (të bashko-
hemi) te një fjalë qëështë e njëjtë (e
drejtë) mes nesh dhe mes jush:Të mos
adhurojmë pos Allahut, të mos ia bëjmë
Atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë
njëri-tjetrin zotër pos Allahut…” ( Ali
Imran:64)

DIALOGU NDËRFETAR DHE
ARDHMËRIA E TIJ

Të besosh në ardhmëri më të mirëë-
shtë parim i fuqishëm psikologjik dhe na-
tyrë e njeriut, grupit dhe bashkësisë, por
në të njëjtën kohë edhe obligim hyjnor.
Pa marrë parasysh situatën dhe rrethanat,
mendjet e ndritura me intelekt dhe be-
simtek Zoti  gjithmonë kanë obligim që
të gjejnë rrugën e lëvizjes në ardhmëri.
Andaj, dialogu ndërfetar duhet të jetë gji-
thmonëaktual, edhe atë me sa vijon:

Dialogu ndërfetar është i domosdo-
shëm dhe e vetmja rrugë për të ndikuar
pozitivisht në ngritjen e individëve dhe
bashkësive të shëndosha, me frymën e
pastër duke mbjellur paqë, tolerancë, dhe
respekt ndaj njeriut dhe bindjeve të tij,
qëështë edhe  qëllim kryesor i të gjitha re-
ligjioneve anembanë botës.

Dialogu ndërfetar duhet të zhvillohet
në të gjitha nivelet, duke filluar nga ai in-
dividual, grupor, lokal, kombëtar dhe
ndërkombëtar.

Bashkëpunimi me anët të subjekteve
të ndryshme ndërfetare ofron mundësinë

e njohjes në mes vete,  qëe shton  afrimin,
respektin dhe thyerjen e stereotipeve të
formuara nga fanatizmi, ekstremizmi dhe
radikalizmi, në bazë të dezinformatave
dhe njohurive të ngushta.

Uniteti në mendim kundër çdo duku-
rie negative që konstatohet nga profesio-
nistë të fushave të ndryshme, me bindje
se porositë që bazohen në ate hyjnore
janë gjithmonë më efektive se çdo porosi
tjetër.

Institucionet e shoqërive të ndryshme
të vendosen në shërbim të plotë në zhvil-
limin e dialogut fetar, institutet e ndry-
shme, përkrahjen financiare, mediat
elektronike dhe ato të shkruara etj, me
qëllim të depërtimit të parimeve hyjnore
të dialogut ndërfetar  në çdo një pjesë të
shoqërisë dhe vendit.

Luftë intelektuale, të urtë dhe profe-
sionale kundër fobive të llojit të ulët, me
çka në masë të madhe do të pengohej për-
hapja e urrejtjes, intolerancës, mosduri-
mit, në mes pjesëtarëve të besimeve dhe
etnive të ndryshme;

Inkorporimi i mësimit fetar nëpër in-
stitucione të ndryshme si shkolla, çerdhe
të fëmijëve, kazerma ushtarake, burgje
etj. me qëllim të edukimit të rregullt të
gjeneratave të reja për të qenë bartës të
vërtetë të respektit, tolerances dhe paqes
në vendin ku jetojnë dhe veprojnë;

PËRFUNDIM
Feja ka qenë dhe është realitet e jetës

njerëzore. Është e domosdoshme për

jetën shoqërore. Vetë fakti se ate e
gjejmë prej njeriut të parë, dhe tek të gji-
thë popujt dhe kulturat tregon nevojën e
njeriut për fe. Edhe sot feja paraqet
shtyllën shumë të rëndësishme të jetës
së njeriut. Ajo i jep kuptim jetës, njeriut
dhe botës që e rrethon atë. Pa fe njeriu
nuk do të dinte të shpjegojë pyetjet që i
paraqiten atij në jetën e përditshme si:
Nga erdhi dhe kush e krijoi? Pse ka ar-
dhur në këtë botë? Çka janë qëllimet e
tij në këtë jetë? Ku do të shkojë pas
kësaj jete? Historia e mendimit njerëzor
ka vërtetuar se mendja e njeriut nuk ka
fuqi absolute që t’i zgjidhë të gjitha pro-
blemet me të cilat ballafaqohet njeriu
dhe shoqëria. Etikologët botërorë vërte-
tojnë se bota ka nevojë të patjetërsue-
shme për vlerat fetare.Dr Xhonatan
Saks, rabin anglez, mendon se “feja
është forcë madhore në formësimin e
ngjarjeve në botë, dhe nëse nuk është
pjesë e zgjidhjes, është pjesë e proble-
mit”. Po kështu mendon edhe  Kardinali
Rezinger (Papa Benedikti) kur thotë:
“Evropa është e sëmurë. Një botë pa Zot
nuk ka ardhmëri”.

Nisur nga kjo, subjektet fetare, janë
të obliguara të marrin pjesë në ndërtimin
e ardhmërisë së shëndoshë, andaj me ur-
tësinë më të madhe të plotësojnë hapë-
sirën ku ata kanë kompetencë për t’i
dhënë njerëzimit kënaqësinë, paqen, da-
shurinë dhe tolerancën. Dialogu ndërfe-
tar është baza e  arritjes së këtij qëllimi
fisnik dhe madhor.
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Shkruan:  dr. Selver Xhemaili

Njeriu është qenia më e dalluar që ka kri-
juar Zoti i madhërishëm edhe në
aspektin e krijimit- i krijuar në formën

më të bukur “ahsenitakvim”, por edhe nga kën-
dvështrimi i shfrytëzimit të begative dhe të mi-
rave të panumërta. Andaj, nëse do të analizojmë
pyetjen: Cila është mirësia më e madhe me të
cilën na ka nderuar Zotimadhëriplotë, pas fesë?
Përgjigjja do të ishte: Gjëja më e shtrenjtë që ka
njeriu në dispozicion është koha. Sepse, gjëja në
të cilën Zoti betohet më shumë në Kuranin fisnik
është koha! Nëse Zoti betohet në diçka, e bën
sepse ajo është shumë e shtrenjtë dhe e vyer.
Është e çuditshme se të gjithë adhurimet dhe ritet
islame janë të lidhura ngushtë me kohën. Nuk
është e rastësishme që namazi është i lidhur me
kohë të caktuara, ashtu siç është edhe agjërimi i

Ramazanit në kohë të caktuar. Po ashtu, është
edhe një realitet se të gjitha ritet e Haxhit janë të
lidhura ngushtë me një kohë të caktuar. Me këtë,
sikur Zoti na sjell në vëmendje rëndësinë dhe vle-
rën e kohës. Si duket, nuk mund të jesh fetar i për-
kryer nëse nuk e di vlerën e kohës. Edhe kur të
paraqitemi para Zotit (xh.sh.) Ditën e Gjykimit,
argumentet që do të sillen kanë të bëjnë me
kohën. Nëse dikush do të mundohet të arsyetohet
se‘unë nuk e kam ditur se ka një Zot dhe nuk kam
dëgjuar për fenë Tënde’,   përgjigjja do të jetë:
“Po a nuk u dhamë juve jetë aq sa që ai që ka da-
shur të mendojë, ka mundur të mendojë gjatë asaj
kohe”... (Fatir, 37)

Nata dhe dita afrojnë çdo gjë që është e largët,
duke kaluar me të shpejtë dhe që kurrë më nuk
rikthehen. Kalimi i ditëve dhe i netëve e shtyn të
mençurin të ulet me vetveten dhe t’i kërkojë llo-
gari asaj për atë që ka bërë, kështu që i merr në
konsideratë gjynahet, pendohet tek Zoti i tij dhe i
rishikon punët e veta;  nëse janë të mira, i shton
e nëse janë të urryera,  u jep fund dhe i asgjëson.
Besimtari do të vazhdojë të jetë në mirësi përde-
risa ka ndjenjën e  brendshme që e kritikon. Ha-
sanelBasriu ka thënë: “Njeriu me llogari më të
lehtë ditën e gjykimit është ai i cili e ka marrë
veten në llogari në këtë botë, duke u përqendruar
te punët e veta dhe atë që është në përputhshmëri
me mësimin e Allahut e bën, ndërsa atë që është
në kundërshtim me parimet fetare dhe morale, e
braktis. Llogaritje të vështirë do të kenë ata të cilët
nuk i dhanë rëndësi kësaj gjëje dhe i bënin punët
shkeleshko. Realiteti i kësaj jete nuk është gjë tje-
tër veçse vite që kalojnë, e vitet përbëhen nga
ditët, ndërsa ditët ndërtohen nga frymëmarrjet;
dhe një ditë vjen një moment-ashtu si harxhohen
ditët e motmotit, harxhohen edhe frymëmarrjet.
Andaj, llogarite veten tashmë sa ke mundësi ta
korrigjosh, se përndryshe do të jetë vonë pendesa
në frymën e fundit. Sepse, i zgjuar është ai i cili
e llogarit veten sot, para se nesër ta llogarit Al-
lahu fuqiplotë. 

Duke përfunduar motmoti, llogarite
vetveten: këtë vit që përcollëm, çka ke
bërë për dinin/fenë tënde, sa punove për
t’iu afruar Allahut (xh.sh.); ndalu, lloga-
rite veten, krejt këto stoli të shtëpive me
bredha e drita, krejt këto përgatitje për fe-
stimin e kujt i bën, ku e kanë vendin ato
ceremoni në traditën dhe kulturën e fesë
sonë; shikoje veten në pasqyrë, me krejt
këto ceremoni kujt i përngjan. Rikujtoje
hadithin e Pejgamberit(a. s.) që thotë:
“Kush i përngjan një populli në kulturë e
tradita, ai është prej tyre.”Vëlla i da-
shur: Te largohemi nga gjynahet, sepse
braktisja e tyre është më e lehtë se kër-
kimi i faljes dhe e pendimit, dhe jeta e
kësaj bote është një mejdan i hapur për
shtimin e punëve të mira. Allahu i ma-
dhëruar në Kuranin fisnik na këshillon
duke thënë: “O besimtarë, frikësojuni Al-
lahut dhe çdo njeri le të shikojë se ç’ka
përgatitur për të nesërmen! Kijeni frikë
Allahun, sepse Ai di çdo gjë që bëni ju!
Mos u bëni si ata që e harruan Allahun,
kështu që Ai i bëri të harronin vetveten!
(S.Hashër, 18-19)  

Në zemrën e secilit prej nesh gjendet
një dylbi, të cilën ne e quajmë “sy të bren-
dshëm”. Nëse Zoti ta do të mirën, të udhë-
zon që këtë dylbi ta drejtosh nga vetja jote,
për t’i parë apo eksploruar të metat tua, që
pastaj t’i korrigjosh dhe t’i përmirësosh
ato. E në të kundërt, nëse këtë dylbi e drej-
ton nga të tjerët, për të eksploruar të metat
e tyre, duke injoruar të metat tua, asnjë-
herë nuk mund të përmirësohesh. Mos,
vallë, mbaruam punë me të metat tona, që
t’u vërsulemi dhe t’u përvishemi të metave
të miletit? Mos, vallë, paskemi kaq kohë
të lirë, sa të angazhohemi me shkarjet dhe
gabimet e njerëzve? Ta drejtosh dritën e
Zotit tek zemra jote, për të kuptuar man-
gësitë dhe të metat e saj, është një begati e
madhe nga Zoti i lartësuar. Kjo do të thotë
që ti po i analizon të metat tua dhe do t’u
kushtosh kohën dhe mundin e duhur për
t’i korrigjuar. Është goxha problem fakti
që dylbinë e drejton për të zbuluar  jetën
private të njerëzve, për të hulumtuar çdo
shkarje dhe gjynah të tyre. Kushdo që e
bën këtë, është njeri sherrxhi, njeri që nuk
sheh veçse të ligën e tjetrit. Sa mirë do të
ishte sikur këtë dylbi t’ia drejtojmë vetes
dhe zemrës sonë, duke ia lënë Zotit njerë-
zit, duke ia lënë krijesat Krijuesit, që Ai të
kërkojë llogari prej tyre.

Prej nesh nuk kërkohet të dimë
çfarë fshehin zemrat e njerëzve, çfarë ga-
bimesh kanë bërë. Nuk jemi ne ata që do
t’u kërkojmë llogari. Thotë  Muha-
medi(a.s.):”Unë nuk jam urdhëruar të
hap zemrat e njerëzve, as t’u hap bar-

kun.” Kjo thënie  e Muhamedit(a.s.)
është kushtetuta morale në ndërveprimin
me njerëzit. Nëse myslimanët do ta vinin
në praktikë, nuk do të kishim asnjë indi-
vid që merret me të metat e njerëzve. I
mjeri ai njeri që është i ngarkuar me gjy-
nahe e të meta, e megjithatë, kjo nuk i
bën përshtypje fare, por merret me gjy-
nahet dhe të metat e të tjerëve. Një person
vajti tek një burrë i mençur dhe i
tha:”Pasha Zotin, e kam parë filanin
duke bërë filan gjynahu...” Burri i men-
çur e ndërpreu dhe i tha:”Mjaft, se akoma
nuk jam penduar për gjynahet e mia, jo
më të mbaj edhe gjynahet e filanit.”

Një besimtar i vetëdijshëm dhe që ka
të zhvilluar ndjenjën e përgjegjësisë, në
vend të festimeve në mënyrë të çoroditur,
më mirë është që të bëjë analizat e vitit
që përcolli:  çka ka arritur brenda këtij
viti, sa ka përparuar në fushën e arsimit,
të ekonomisë, sa e ka ndërtuar fetarinë e
vet, sa ka kontribuar për kombin dhe sho-
qërinë e vet, sa për familjen dhe fëmijët e

vet; sa ka dhënë mund për përmirësimin
e gjendjes amorale, e cila dita-ditës po e
kaplon rrethin tonë; ku është kontributi i
tij në parandalimin e dëmeve ekolog-
jike...etj. Pasi që t’i bëjë këto analiza,
nëse rezultati i del pozitiv, pra nëse del që
ky në vitin që përcollëm ishte element
pozitiv i shoqërisë dhe pasi që t’i bëjë
projektet e planet për vitin e ardhshëm,
mund të festojë, por jo duke u tjetërsuar
nga natyra njerëzore, jo duke kaluar në
kafshëri e duke thyer të gjitha rregullat
njerëzore, etike dhe fetare.

Çdo gjë që ke humbur,  ke shpresë se
mund ta kthesh, përpos kohës. Nëse hum-
bet koha, nuk ka shpresë për kthimin e
saj, prandaj në fund të vitit duhet të gjesh
shkaqet që ta kanë humbur kohën në vitin
që shkoi dhe t’i eliminosh,  që të njëjtat
mos të të përsëriten në vitin që vjen. 

Dhe, në fund, lusim Allahun (xh.sh.)
që vitin që vjen besimtarët të jenë më sy-
çelë, më të përgatitur për tejkalimin e sfi-
dave që i sjell koha. 

Llogarit veten para se
të merresh në llogari

NGA MIMBERI

“O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se ç’ka përgatitur
për të nesërmen! Kijeni frikë Allahun, sepse Ai di çdo gjë që bëni ju! Mos u bëni

si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të harronin vetveten!”
(Hashr, 18-19)
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Nga Xhejlan Memedovska

Shekulli XX, për kulturën
islame në përgjithësi, shënon
një kthesë cilësore në të gji-

tha drejtimet. Duke qenë trashëgimtarë
prej pesë shekujsh të një veprimtarie kulti
dhe mbartëse e kulturës orientale, ajo tani
ndodhet para problemesh e zhvillimesh
tjera. Ishte kjo kohë që bëri edhe një herë
aktuale idetë e Abdylsami Frashërit,
Ymer Prizrenit, për shikimin e interesave
të kombit në një prizëm tjetër.

Në trojet tona edukimi fetar, megji-
thëse kultivohej, nuk qe organizuar në një
shkallë të merituar. Shkollat e mesme,
medresetë qenë të kufizuara. Në fillim të
shekullit XX filloi të organizohej arsimi i
mesëm islam. Megjithatë, populli ruajti
me xhelozi besimin dhe ushtroi rregul-
lisht ritet fetare. Bindjet, konceptet, shar-
tet, u trashëguan në brezat e fundit në
heshtje.

ROLI I VAKËFIT NË NGRITJEN E
OBJEKTEVE FETARE

Islami i kushton rëndësi të veçantë
mësimit, edukimit dhe shkencës. Kjo
theksohet fuqishëm qysh në ajetin e parë
të zbritur nga ana e Allahut (xh. sh.)duke
i porosit të gjithë  njerëzit: “Lexo, studio
në emrin e Zotit tënd...”. Ky është edhe
thesari më i çmuar që ua ka lënë trashë-
gim  Pejgamberi (a.s.) pasuesve të fesë
islame. Ai thërriste të gjithë njerëzit që të
afrohen me njëri tjetrin, i ftonte ata në
lutje të përbashkëta, dukuri e cila u reali-
zua edhe përmes vazeve ose predikimeve
që mbaheshin në ndërtesat e kultit islam
- xhami, mesxhide, medrese, teqe etj.

ORGANIZIMI I XHAMISË
Xhamitë paraqesin objektet e para të

arkitekturës islame që u ndërtuan gji-
thkund ku përhapej pushteti osman. Xha-
mitë i karakterizon hapësira qendrore e
brendshme në të cilën kryhet shërbimi
fetar. Në mesin e murit jugor siç është e
zakonshme në drejtim të Mekës, është
vendosur mihrabi ku qëndron imami, i
cili me lutjen e përbashkët i udhëheq be-
simtarët. Në anën e kundërt ndodhet ma-
fili (çardaku) në të cilin gjatë kohës së
namazit qëndron myezini. Këto janë ele-
mentet kryesore të pjesës së brendshme
të xhamisë.

XHAMITË, MESXHIDET DHE TEQETË
Objektet fetare më reprezantive në

periudhën e kaluar në hapësirat tona kanë
qenë të ndërtuara në shekullin XV dhe
XVI, shekujt të cilët paraqesin periudhën

e artë të arkitekturës dhe kulturës Islame
të Perandorisë Osmane. Ekziston një
numër i madh objektesh impozante, të
cilat janë ruajtur në gjendje origjinale që
nga ajo periudhë e deri më sot. Siluetat e
tyre të shkëlqyera me kubetë dhe minaret
vertikale paraqesin simbole artistike të
qyteteve ku janë të ngritura.

Shkupi me rrethinën kishte 101
xhami,edhe atë: 88 xhami në gjendjen so-
lide,10 xhami gjysmë të rrënuara dhe 3
xhami të rrënuara. Me minare 77, edhe
atë: 37 me minare të ndërtuara me gurë,
kurse 40 me minare të ndërtuara nga
druri, kurse 24 xhami ishin pa minare. 8
xhami ishin të mbuluara me bakër, kurse
me qeramikë 90; prej tyre 40 xhami ishin
me harem, kurse 58 pa harem. 101 xhami
të ndërtuara para vitit 1930, pas këtij viti
asnjë xhami tjetër nuk u ndërtua, por në
vitin 1934 u meremetuan 7 xhami. 

Numri i personelit aktiv që shërbenin

në forma të ndryshme nëpër xhami ishte:
137 ishte numri i përgjithshëm, nga të
cilët 93 imam, 31 myezinë, 7 kajimë dhe
6 të tjerë; të emëruar në detyrë para vitit
1930 ishin 69, kurse pas 1930 ishin 20.
Gjatë kësaj periudhe 12 xhami financo-
heshin nga Kryesia e Vakëfit–Mearif, 61
nga pronat e vakëfit dhe 44 nga financimi
i xhematit. 

Xhamitë : 1. Xhamia e Sulltan Mu-
ratit, 2. Xhamia e Gazi Isa Beut, 3. Xha-
mia e Medahut, 4. Xhamia e Murat
Pashës, 5. Xhamia e Haxhi Qazimit, 6.
Xhamia e Jahja Pashës, 7. Xhamia e
Mehmed Pashës, 8. Xhamia e Mustafa
Pashës, 9. Xhamia e Jelen Kapanit, 10.
Xhamia e Qose Kadisë, 11. Xhamia e
Karlili Mehmed Pashës, 12. Xhamia e
Tutunsuzit, 13. Xhamia e Arastës,14.
Xhamia e Ibni Pajkos, 15. Xhamia e Jo-
gurtxhilerit, 16. Xhamia e Kazanxhille-
rit, 17. Xhamia e Tahta Kales, 18.
Xhamia e Is’hak Pashës, 19. Xhamia e
Mujezin Hoxhës, 20. Xhamia e Sinan
Vojvodës, 21. Xhamia e Faik Pashës.

Mesxhidet: 1. Mesxhidi i Kebir
Mehmed Çelebiut, 2. Mesxhidi i Gazi
Iskenderit, 3. Meshxhidi i Ismail Vojvo-
dës, 4. Mesxhidi i Haxhi Lales, 5. Me-
sxhidi i Ibni Pajkos, 6. Mesxhidi i
Hatunxhiklerit, 7. Mesxhidi i Haxhi Ga-
ziut, 8. Mesxhidi i Ismail Haznëdarit, 9.
Mesxhidi i Xhedid Isa Beut, 10. Me-
sxhidi i Haxhi Hajredinit,11. Mesxhidi i
Haxhi Muhjedinit, 12. Mesxhidi i Haxhi
Muhjedin Çelebiut, 13. Mesxhidi i Ibni
Omerit, 14. Mesxhidi i Haxhi Beqirit, 15.
Mesxhidi i Emir Hoxhës, 16. Mesxhidi i
Huda Verdit, 17. Mesxhidi i Hoxha
Shemsiut, 18. Mesxhidi i Ibni Muhtesi-
bit, 19. Mesxhidi i Ini Beut, 20. Mesxhidi
i Borozanit, 21. Mesxhidi i Kara Kapu-

xhiut, 22. Mesxhidi i Pazar Bashidit, 23.
Mesxhidi i Kapuxhi Hamzës, 24. Me-
sxhidi i Haxhi Taxhedinit, 25. Mesxhidi i
Inbi Koxhaxhikut, 26. Mesxhidi i Haxhi
Balabanit, 27. Mesxhidi i Kasim Gaziut,
28. Mesxhidi i Gazi Mentashit, 29. Me-
sxhidi i Haxhi Jonuzit, 30. Mesxhidi i
Hafiz Ruzhdiut, 31. Mesxhidi i Muradisë.

XHAMITË MË KARAKTERISTIKE 
NË SHKUP

Xhamia e Sulltan Muratit
Xhamia e Sulltan Muratit është një

ndër xhamitë më të vjetra e të ruajtura të
Shkupit, në formën dhe përmbajtjen ar-
kitektonike të saj. Është ndërtuar në vitin
1436, në kohën e Sulltan Muratit II, në
vendin më dominant të Shkupit. 

Është e njohur si Xhamia e Sahatit,
për shkak të Sahat-Kullës e cila është e

vendosur në oborrin e xhamisë. Pamja e
saj e sotme dallon nga pamja e përpar-
shme për shkak të dëmtimeve të cilat i ka
përjetuar gjatë tërmeteve, zjarreve dhe
shkatërrimeve ushtarake.

Në kompleksin e xhamisë gjenden dy
tyrbe-tyrbja e Bejhan Sulltanit dhe Var-
rezat familjare të Ali Pashës nga Dage-
stani.

Pjesa përbërëse e Xhamisë së Sulltan
Muratit është Sahat-Kulla. Është ngritur
gjatë periudhës ndërmjet vitit 1566 dhe
1573 dhe ka qenë Kulla e parë në territo-
rin e Perandorisë Osmane. Mekanizmi i
orës është sjellë nga kulla në Siget (Hun-
gari), pas marrjes së tij nga osmanlinjtë.

Xhamia e Isa Beut
Xhamia e Gazi Isa Beut ndodhet në

pjesën veriore të Xhamisë së Sulltan Mu-
ratit, është një ndër xhamitë më të vjetra

Roli i vakëfit në ngritjen dhe
zhvillimin e qytetërimit islam

QYTETËRIM ISLAM

Me depërtimin e osmanlinjve në Ballkan, Islami përjetoi një rritje të vazhdueshme, që ndikoi në çlirimin e
njerëzve nga besimet e kota dhe duke përqafuar Islamin me bindje të fortë. Osmanlinjtë me përgjegjësi dhe

nder kryenin obligimin e tyre në shërbim të përhapjes së fesë islame.Secilin qytet që e çlironin, në të
ndërtonin xhami, shkolla, banesa për udhëtarët (imarete). Për të qenë sa më efikas në ruajtjen e veprave të
tyre të mira dhe humane, me qëllim që veprat e tyre të japin fryte, ata nga pasuria e tyre personale ndanin

një pjesë të cilin ua dedikonin institucioneve islame, e cila në terminologjinë islame njihet me nocionin vakëf.
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të Shkupit; është ndërtuar në vitin
1438/39, nga ana e Isa Beut. Xhamia e
Isa Beut i takon llojit të xhamive të ima-
retit, të cilat kanë qenë karakteristike për
pjesën e parë të sundimit osman. Udhë-
përshkruesi i njohur Evlia Çelebi për xha-
minë e Isa Beut thotë se është ndër
xhamitë më të bukura; ai e përmend edhe
medresenë e Isa Beut si njëra ndër më të
njohurat në Shkup, kurse ndër imaretit
përmendet imareti e Isa Beut.

XHAMIA E MUSTAFA PASHËS
Xhamia e Mustafa Pashës paraqet një

ndër monumentet më të bukura islame, e
cila falë pozitës së saj të shkëlqyer, do-
minon në pjesën qendrore të Shkupit.
Sipas mënyrës së ndërtimit, ajo i takon
periudhës së hershme osmane. Xhamia
është ndërtuar në vitin 1492, ndër Kalanë
e Shkupit, nga ana e Mustafa Pashës, i
cili ka qenë personalitet i lartë dhe i
shquar i Shtetit Osman,  emri i të cilit
është gdhendur në pllakën mbi derën hy-
rëse të xhamisë.

Në anën lindore të xhamisë gjendet
tyrbja gjashtanësore, ku është varrosur
Mustafa Pasha, i cili ka vdekur në vitin
1519. Krahas dëmtimeve të ndryshme
gjatë historisë, Xhamia e Mustafa Pashës
sot është në gjendje të lakmueshme.

Kjo xhami ka një arkitekturë unike

dhe me proporcione të shkëlqyeshme, që
është karakteristikë e ndërtimtarisë
osmane. Baza e saj është katrore, ndërsa
mbi muret e saj qëndron kubeja monu-
mentale, e cila ka diametër 16.30 m.
Muret e xhamisë janë punuar me renditje
të pandërprerë të gurit të punuar dhe të
tullave, që i jep  asaj një pamje të mre-
kullueshme. Ajo që e bën tërheqëse këtë
xhami është termi i mermertë i mbuluar
me tri kube që mbahen nga katër shtylla
të përpunuara bukur.

Porta hyrëse e Xhamisë së Mustafa
Pashës është e zbukuruar me profile gjeo-
metrike prej mermeri. Këtu gjendet edhe
mbishkrimi, prej ku e kuptojmë vitin e
ndërtimit të kësaj xhamie. Krahët e portës
hyrëse janë prej druri dhe të përpunuara
në mënyrë të bujshme me teknikën e njo-
hur kundëqari. Në këto dyer gjenden të
shkruara shënime nga Kurani, gjatë seci-
lës punë është treguar mjeshtëri dhe af-
tësi e madhe kaligrafike.

Mimberi dhe mihrabi në brendinë e
xhamisë, po ashtu si dhe tremi, janë të
punuara prej mermeri, të zbukuruara me
përplot kolorit, me rozeta dhe dekorime
të tjera. Mahfili i drunjtë është ndërtuar
më vonë. Në anën e djathtë të xhamisë
është vendosur minarja e gjatë 47 m, me
sherife të shkëlqyeshme me zbukurime të
parapetit anësor.

Xhamia e Allaxhës (Xhamia e Larme)
Është ndër xhamitë e vjetra në Shkup,

është ndërtuar në pjesën e parë të shekul-
lit XV nga Is’hak Beu, i cili ndërtoi po
ashtu edhe imaretin dhe medresenë në të
njëjtin vend. Ky vend njihej me emrin
“Shtëpizat e mëdha” dhe “Shtëpizat e
Is’hak Beut”. Xhamia e Allaxhës është
quajtur edhe Xhamia e Vjetër (Atik-
Xhami), sepse ishte njëra ndër xhamitë e
para; ajo disa herë është zgjeruar dhe e ka
ndërruar edhe emrin, duke u quajtur edhe
Xhami e Madhe (Kebir-Xhamia), si dhe
Is’hakija, sipas ndërtuesit të saj.    

Mesxhidet
Mesxhidi i Kebir Mehmed Çelebiut
U ndërtua kah mesi i shek.. XV dhe

bën pjesë në grupin e mesxhideve më të
vjetra në Shkup. Me ndërtimin e saj,  në
këtë pjesë të qytetit u formua edhe një
lagje banimi e cila e mori emrin e ndër-
tuesit të mesxhidit, mëhalla e Mehmed
Çelebiut. 

Mesxhidi i Hatunxhikllarit
Ky mesxhid është ndërtuar në fillim

të shek. XVI. E ndërtoi Hani Hatun, njëra
nga vajzat e Jahja Pashës, prej nga edhe e
merr emrin mesxhidi.

Mesxhidi i Muradisë
Ndodhej në afërsi të Hamamit të vje-

tër-të ri. U ndërtua nga ana e Sulltan Mu-

ratit rreth viteve 1450 dhe afër tij pati
edhe një medrese. U shkatërrua pas Luf-
tës së Dytë Botërore.

Mesxhidi i Haxhi Inë Beut
Ndodhej ndërmjet ndërtesave para

qendrës së sotme tregtare “Mavrova”.
Nuk dihet data e ndërtimit të saj, por
lagjja më emrin e Haxhi Beut përmendet
që nga viti 1544. Sipas saj ky mesxhid ka
qenë i ndërtuar para kësaj date. U rrënua
gjatë viteve 1940 nga pushteti  i atëher-
shëm.

Mesxhidi i Haxhi Gaziut
Xhamia e Haxhi Gaziut ndodhej afër

lumit Serava, në rajonin e Xhamisë së Al-
laxhës, e njohur si “shtëpitë e mëdha,
shtëpitë e Is’hak Beut dhe mëhalla e be-
jlerëve”. U ndërtua nga Is’hak Beu në
pjesën e parë të shek. XV. U rrënua pas
tërmetit nga ana e pushtetit të atëher-
shëm, me arsyetim të realizimit të planit
urbanistik të qytetit.

Teqetë 
Teqetë paraqesin lloj të veçantë të ob-

jekteve në të cilat kryhen rituale relig-
jioze-mistike të një pjese të
myslimanëve. Përvoja mistike dhe për-
masa e dashurisë e prezantuar në botë-
kuptimin sufik islam është bërë shkak për
pranimin e Islamit nga shumë popuj të
botës. Kjo mënyrë e prezantimit të të vër-
tetave fetare islame, në masë të madhe ka
qenë e dukshme edhe në pranimin e Isla-
mit nga ana e popujve të Ballkanit.

Tesavufi ka filluar të depërtojë në
Ballkan që nga shek. XIII, mirëpo ndikim
dhe zgjerim më të madh ka pasur në she-
kujt XVIII dhe XIX. Në vendet e Ballka-
nit tarikatet më aktive kanë qenë:
Mevlevi, Nakshibendi, Halveti, Kadiri,
Rifai, Sa’di, Bektashi dhe Melami.

Me ardhjen e osmanlinjve radhë të
caktuara të tarikateve e zgjeruan veprim-
tarinë e tyre edhe në viset tona. Në fillim
tarikatet ritualet e tyre i kryenin në pjesët
anësore të xhamive, më vonë për nevojat
tyre u ndërtuan objekte të veçanta-teqe.

Në raportin e Myftinisë së Shkupit të
viteve 1930 në atë listë i gjejmë këto
teqe:
1. Teqeja Rifai në mëhallën Hatunxhi-

kllar,
2. Teqeja Mevlevi në mëhallën Qatib

Shahin,
3. Teqeja Adem Baba në mëhallën

Xhami Atik,
4. Teqeja (zavija) Kara Mustafa (jofun-

ksionale, e përdorur si depo) në më-
hallën Ibni Omer,

5. Teqeja Axhem Zade Hasan efendi në
mëhallën Qatib Shahin,

6. Teqeja Ismail Haki, në mëhallën Ha-
tunxhikllar,

7. Teqeja Xhukagil Hasan efendi në më-
hallën Haxhi Gazi Mentash,

8. Teqeja Sheh Velijud-din në mëhallën
Qebir Mehmed Çelebi,

9. Teqeja Melami në mëhallën Xhami
Atik,

Në raportin e Ulema Mexhlisit të
Shkupit, teqetë zënë një vend të veçantë,
ku thuhet: “Në viset jugore drejtimet e ta-
rikateve janë shumë të zhvilluara. Ato
zhvillohen nga një shumicë e veçantë e
myslimanëve të këtyre trojeve dhe luajnë
një rol të veçantë, për arsye se kanë një
ndikim të madh në jetën e përgjithshme
të tyre, në veçanti në jetën fetare dhe atë
familjare. Këto drejtime-tarikate janë të
shtrira në të gjitha pjesët e territorit të
Ulema-mexhlisit, me përjashtim të Malit
të Zi dhe Sanxhakut.

Në tabelën e më poshtme do të para-
qesim të dhënat statistikore për teqetë nga
raporti i Ulema -mexhlisit të Shkupit për
vitet 1928 dhe 1939, sipas të cilit numë-
roheshin 87 teqe.

Në Shkup kishte 13 teqe dhe atë: 1
teqe e tarikatit rufai, 3 teqe të tarikatit ka-
derij, 2 teqe të tarikatit bektashij, 1 teqe e
tarikatit halvetij, 1 teqe sinaij, 1 teqe nak-
shibendi, 1 teqe shezali, 1 teqe sadi, 1
teqe mevlevi dhe 1 teqe melami.

Sot në Shkup ekzistojnë vetëm dy
teqe dhe atë: Teqeja Rifai dhe Teqeja
Vefa Baba.

Teqeja Rifai
Teqeja Rifai u ndërtua në vitin 1818,

që vërehet nga vakëfnameja e saj. The-
melues i teqesëMehmed efendiu, i biri e
Ismailit, pas mbarimit të medresesë
punon si nëpunës financiar, ku fiton edhe
pseudonimin “haznëdar”. Kur në Shkup
arapi Sheh Sejid Haxhi Atifi, pjesëtar i
tarikatit rifai, Mehmed efendiu pas sho-
qërimit me të bëhet dervish i tij. Prej tij
pranoi diplomën e shehut dhe pas një
kohe e lëshon shërbimin, blen një shtëpi
dhe e shndërron në teqe, të cilën më 1818
e vakëfon,  duke i ndarë vakëfit katër dy-
qane me gjithë pasurinë. Vdes në vitin
1822.

Teqeja Vefa Baba
Kjo teqe ndodhet në lagjen e Topha-

nës dhe i takon tarikatit sadi. Shehu i parë
dhe themelues i teqesë ishte Vefa Baba.
Shehu i dytë ishte Mehmet Ali dhe pas tij
Shehu Muharrem Shaban. Pas Shehut
Shaban, për sheh të teqesë caktohet djali
i tij, Rufati.

(Vazhdon)
(Për shkak të natyrës së revistës

hiqen fusnotat)
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Dr. Mehmet Mallkoç

Një nga themelet e rëndësishme të besi-
mit islam është edhe të besuarit në
botën tjetër (ahiretin), por që nga “pe-

riudha e iluminizmit” që ka ndikuar botën me
mendimin materialist dhe shekullarist që e kun-
dërshtojnë të besuarit në botën tjetër, ashtu që kjo
siç ka ndikuar në dobësimin e  të besuarit në botën
tjetër tek ithtarët e feve tjera, ashtu ka ndikuar
edhe ndërmjet ithtarëve të Islamit. Në këtë kohë
“njohja shkencore” është pranuar si e vetmja
masë (instrument) e përcaktimit të vlerës së jetës
dhe ekzistencës. Kjo gjendje e tillë individit siç ia
ka larguar lumturinë e brendshme, ashtu ia ka lar-
guar edhe njerëzimit të besuarit në botën tjetër
(ahiretin) dhe në fund lidhjet e njerëzimit janë

bërë profane dhe kjo është shkaku se pse në botë
janë shtuar krimet dhe është pakësuar bërja e mi-
rësive. 

Një e treta e Kuranit përafërsish flet për të be-
suarit ahiretin (botën tjetër), por përkundër kësaj
disa myslimanë janë të penguar nga burimi i vye-
shëm që ia shton thellësinë besimit dhe jetës lum-
turinë. Të besohet bota tjetër (ahireti) dhe në
mënyrë më të shëndoshë që përcakton vlerat në
këtë botë i urdhëron Kurani, por myslimanët kanë
mbetur nën ndikim të profanes dhe dyshojnë në
botën pas vdekjes, prandaj të besuarit në botën tje-
tër (ahiretin) është dobësuar dhe është zhdukur
ndikimi i saj në sjelljet  e njerëzve.

Teologjia dialektike (Ilmul-Kelami) parimet
themelore të fesë islame i fillon me përcaktimin e
teksteve (Nass - Kurani dhe Hadithi) duke i the-
meluar me njohurit racionale; gjithashtu, përveç
kësaj detyre të saj është edhe që të vërtetojë shka-
qet që pengojnë çështjet themelore të besimit dhe
kallëzimi i këtyre shkaqeve besimtarëve që të
kenë kujdes. Një nga themeluesit e “kelamit
sunni” (teologjisë dialektike tradicionale) që e ka
ekuilibruar me një metodë të zhvilluar në përpu-
thshmëri “nakl-akl”(transmetim-logjikë) është
Ebu Mansur El-Maturidi, të cilit duhet kushtuar
kujdes të veçantë dhe rëndësi të madhe mendi-
meve të tij. Ndërsa gjatë përgatitjes së kësaj teme
“Shkaqet që pengojnë të besuarit e jetës pas vdek-
jes” kemi shfrytëzuar burim kryesor veprën e Ebu
Mansur El-Maturidiut “Te’vilat Ehlis-Sunne” dhe
komentin e saj nga Aladdin Es-Semerkand “Sher-
hu’t-Te’vilat”.

Imam Maturidiu shkaqet të cilat pengojnë në
të besuarit ahiretit i radhit kështu: mosbesimi tek
Allahu, mospërdorimi në mënyrë të shëndoshë i

burimeve të njohjes (burimet themelore
të njohjes në fenë islame janë tre: habe-
rul-mutevatir(lajmi i transmetuar fre-
kuentiv, gjeneratë pas gjeneratë nga një
numër i madh që është e pamundur të
dyshohet në vërtetësinë e saj), havasus-
selime (shqisat e shëndosha) dhe ‘akl
(logjika). Mospërdorimi i këtyre buri-
meve, ndërkaq, njeriun e sjellin në mo-
sbesim, taklid (imitimi i të parëve),
mendjemadhësi dhe dashuri të flaktë
ndaj kënaqësive dhe begative të dynjasë. 

MOHIMI I ZOTIT 

Së pari, pranimi i ekzistimin të një
Zoti, në mënyrë indirekte jep për t’u
kuptuar se pranohet ekzistimi i një bote
tjetër. Ashtu që prej së kaluarës e deri sot
popujt të cilët besojnë në Zot është vër-
tetuar në bazë të konkluzioneve të stu-
dimeve se të gjithë besojnë në botën
tjetër. Ndërsa veçanërisht nëse bëhet
fjalë për fetë hyjnore (edjanul-ilahije),
kjo çështje është shumë e qartë dhe e
prerë, e cila shihet nga ithtarët e feve
hem me shkrim dhe hem me fjalë nga
tradita e tyre.

Imam Maturidiu në krye të shkaqeve
të cilat pengojnë të besuarit ahiretin
thekson mosbesimin tek Allahu. Gjitha-
shtu edhe sot pranimi i ekzistimit të Kri-
juesit shihet e vërtetë themelore me anë
të së cilës arrihet njohja e të gjitha sen-
deve. Ndërsa duhet theksuar se nëse nuk

pranohet ekzistimi i Zotit, atëherë mun-
dësia e të besuarit të jetës pas vdekjes
është pa mbështetje. 

Sipas Imam Maturidiut, themeli i
besimit është vërtetimi me zemër (tasdi-
kul-kalb) dhe kjo arrihet me njohje. Por,
njohja përdoret për “mahsusat”(sendet
shqisore, sensibilet) dhe
“ma’kulat”(sendet e arsyeshme, inteli-
gibilet). Ndërsa metoda e tij përdoret
nga konkretja tek abstraktja. Një nga bu-
rimet e njohjes së ahiretit (botës tjetër)
është imani (besimi), që vërtetohet me
zemër dhe arrihet së bashku me njohjen.
Dynjaja është një shenjë dhe argument
për ahiretin. Por, këtë argument mund ta
shohin dhe ta kuptojnë vetëm ata të cilët
kanë besim (iman) në zemër.

Sipas Imam Maturidiut, njeriu për të
konceptuar hakin (të drejtën) dhe haki-
katin (të vërtetën) besimi (imani) ka një
ndikim të madh. Njeriu, një send që shi-
kon për të perceptuar atë së pari duhet të
posedojë një shqisë të të parit dhe për të
realizuar këtë shikim ka nevojë për dritë.
Në qoftë se ekzistojnë të dyja, atëherë
veprimi realizohet. Por, në qoftë se prej
të dyjave njëra nuk ekziston, atëherë shi-
kimi nuk realizohet.  Nga ky shembull,
siç shihet, gjithashtu, edhe për të arritur
tek e vërteta duhet të ketë dy drita. Një,
drita e zemrës, e cila është besimi
(imani). Dy, drita e shqisave, e cila
është vërtetësia. Por, në qoftë se njëra
është e metë, atëherë e vërteta nuk

mund të kuptohet. Nëse mohimi është
brenda në zemër dhe që e mbulon dritën
e saj, edhe pse shqisat janë të shëndosha,
ato nuk mund të perceptojnë të vërtetën.
Në ndarjen e konkretes dhe abstraktes,
tek e  vërteta, luan rol besimi, ndërsa me
mosbesimin, edhe pse argumentet ko-
smologjike dhe tradicionale sinjalizojnë
në ekzistimin e ahiretit, por, këto nuk
japin ndonjë kuptim.

Në ajetet e Kuranit ku jepen ilu-
strime me dënime, ata që nuk kanë
besim, qafirët (jobesimtarët) tallen duke
pyetur se ku është dhe kur do të jetë ky
dënim. Ndërsa ata të cilët besojnë,
mu’minat (besimtarët) nga besimi, ata e
pranojnë dënimin dhe dëgjojnë me frikë
dhe ibret (duke marrë mësim). Këto dy
gjendje janë një shembull që ndikon te
besimtarët në të kuptuarit e ajeteve.

MOSPËRDORIMI I BURIMEVE TË
NJOHURIVE NË MËNYRË TË DREJTË

Një shkak tjetër që e pengon njeriun
t’i besojë botës tjetër (ahiretit), sipas
Imam Maturidiut, është që djalli (shej-
tani) t’ia harrojë njeriut Allahun dhe ta
largojë njeriun nga Allahu. Nuk është i
vërtetë lajmi që sillet nga kjo në lidhje
me jetën pas vdekjes, por veçse jeta
është e përbërë nga dynjaja dhe se duhet
fituar dynjanë,ashtu siç përbëhet prej
sugjerimeve që e pengon personin të
mendojë drejt.

Shkaqet që pengojnë 
të besuarit në ahiret sipas 

Imam Maturidiut

Individi, familja, shoqëria dhe gjithë njerëzimi lumturinë, gëzimin dhe kënaqësinë e vërtetë mund ta arrijnë
vetëm nëse është në lidhje me të besuarit në një botë tjetër,  në të cilën do të japë llogari për të gjitha

veprat, qofshin të mëdha ose të vogla.
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Imam Maturidiu shumicën e nje-
rëzve që janë gafil (indiferent) i ndërlidh
me atë se nuk i përdorin njohuritë të
cilat përfitohen në mënyrë të drejtë nga
logjika, shqisat dhe lajmi (haber).Nga
kjo njohje jeta e gjatë, ndërmjet njerëzve
që është e përhapur atributi i mosnjoh-
jes së botës tjetër iu është mbështetur ky
atribut njeriut. Shumica e njerëzve, duke
e vështruar dobinë e përafërt vetën e tyre
e futin në gjumë dhe në mosdije, por nga
mendimi që përfitohet njohuria jeton
gjatë në një mënyrë mbështetur në su-
pozime, si për shembull, nëse mendon
vetëm mbi ujin se shija e çdo gjëje është
prej tij- atëherë nuk mund ta dallojë atë.
Të tillët,  pasi që nuk mund ta koncep-
tojnë urtësinë e universit, ngase percep-
timet i kanë të përkufizuara me jetën e
botës që jetojnë larg besimit të botës tje-
tër (ahiretit), e cila jep kuptim të lindjes
dhe vdekjes,  sipas Imam Maturidiut
shkaku i vulosjes së zemrave (hatemul-
kulub) është se njerëzit e tillë e kanë
bërë shprehi mosmendimin mbi këtë
rrugë të njohjes. Njerëzit e tillë, për mo-
spërdorimin e burimeve të njohjes siç
duhet në mënyrë të drejtë, kanë një ar-
gumenttë cilin do ta pohojnë në xhehe-
nem.

Imam Maturidiu, ajetet të cilat ndër-
lidhin robërinë e besimtarëve nga dëshi-
rat e këqija për të devijuar, thotë se nuk
janë këto nga mosarritja e një urdhri të
qartë nga Zoti që të bien në dëshirat e
këqija, por nga moszhytja thellë në të
menduarit e të ardhmes (botës tjetër).
Nga kjo kornizë e përcjell fjalën e Ome-
rit (radiall-llahu anhu), i cili ka thënë:
Njeriun që e mashtrojnë prej Zotit është
ahmakllëku (mendjelehtësia, budallal-
lëku). Njerëzit që i largon prej këtij me-
ditimi janë ose një gjendje që e tërheqin
kënaqësitë (epshet) e kësaj bote, ose
mundësitë e kësaj bote të cilat i largojnë
ata prej asaj rruge.  Por, nëse njerëzit do
të kishin lëvizur sado pak, një hap rreth
fushës së mendimit për të përdorur njoh-
jen, atëherë nuk bëhej assesi fjalë që do
të bien në mosbesim (mohim).

Në Kuran me një habi të madhe shi-
kohet në çështjen se si njeriu, duke har-
ruar krijimin e tij, shtron pyetjen se si
do të krijohen eshtrat e kalbura. Imam
Maturidu këtë pyetje të njeriut e sqaron
duke thënë se njeriu është indiferenet
(në gaflet) të fuqisë së Allahut dhe
shndërrimi i tyre në dhè dihet nga Al-
lahu. Por, njeriu sado pak të kishte për-
dorur kokën (mendjen), do të mund të
kuptonte logjikisht shumë lehtë se si
njeriu kalon etapa të ndryshme të kriji-
mit dhe zhvillimit - duke filluar nga

forma e zigotit e deri në vdekje, të cilat
bëhen me fuqinë e Allahut, atëherë më
lehtë do të kuptonte ringjalljen. Ne për
të kuptuar fuqinë e Allahut i përdorim
dy shkronja KUN (BËHU), por Allahu
posedon fuqi ende para se të  bashkohen
shkronjat (Kaf dhe Nun), për të krijuar
diçka nga mosekzistenca.

Në mendjet e njerëzve ekziston men-
dimi se qiejt, kodrat dhe toka do të ekzi-
stojnë gjithmonë. Por, njeriun që e çon
në këtë të mendojë kështu nga këto që i
përmendëm, përveç tyre, çdo gjë do të
shkatërrohet. Njeriu përballë një tabloje
të tillë e pranon bindjen e zhdukjes (për-
fundimin në këtë botë) së vetvetes së tij,
por trupat që i përmendën kodrat dhe
qiejt i pranon me bindje se do të ekzi-
stojnë përherë, nga kjo ku edhe i largo-
het mendimi për të besuar në jetën e
botës tjetër (ahiretit). Ndërsa Allahu me
të treguarit se atë ditë kur qiejt do të
zhduken ashtu si librat e shkruar, atë ditë
shndërrimit të qiejve dhe tokës me qiej
dhe tokë tjetër,  atë kur të çahet qielli,

kodrat do të bëhen si pluhur pambuku,
kodrat në ditën e kiametit do të bëhen si
hi dhe ashtu siç është bërë krijimi i parë,
ashtu do të bëhet krijimi për së dyti. Nje-
riu nëse pak e përdor logjikën e tij rreth
këtyre lajmeve, atëherë do të çlirohet
nga mendimi i tij se kodrat, qiejt dhe
toka janë të përhershme.

KRENARIA DHE MENDJEMADHËSIA
(EL-GURUR VE’L-KIBRU)

El-Gurur është një term etik që do të
thotë mashtrim i njeriut me gjërat e pa-
vlefshme nga aspekti spirtual. el-Gurur
ve’l-Kibru (krenaria dhe mendjemadhë-
sia) ashtu siç e ka penguar iblisin (djal-
lin) që t’i përulet (t’i bën sexhde)
Ademit, gjithashtu është edhe pengesë e
madhe për të arritur njeriu tek e vër-
teta(hakikati). 

Sipas Imam Maturidiut, kibri (men-
djemadhësia) është pengesë në të kup-
tuarit e ajeteve të cilat sinjalizojnë
ekzistimin e ahiretit (botës tjetër) dhe të

besuarit të ahiretit. Sepse mendjema-
dhësia e largon njeriun nga të shfrytë-
zuarit e logjikës, që është shkak për të
krijuar qëndrim kokëfortë dhe t’ia har-
rojë meditimin, që bëhet për të gjetur të
vërtetën. Imam Maturidiu këtë kokëfor-
tësi dhe mendjemadhësi, duke e mbë-
shtetur si një veti natyrore të tyre, edhe
sikur të hapen dyert e qiejve do të tre-
gohen se do të supozojnë se janë mag-
jepsur (i ka goditur magjia) që
sinjalizon në lidhje me jetën e botës tje-
tër, duke i inkurajuar dhe frikësuar
akoma më shumë do të shtohet mohimi.   

Në Kuran ata që e mohojnë ekzisti-
min e botës tjetër atribuohen persona
mendjemëdhenj, ngase Musai (a. s.) ka
kërkuar mbrojtje nga Allahu që ta
mbrojë nga mendjemëdhenjtë të cilët
nuk i besojnë botës tjetër. 

Një nga shkaqet psikologjike që nge-
lin ata të cilët janë jo të ndjeshëm ndaj
botës tjetër ashtu siç iu është dhënë
mundësia, është mos vënia vesh kërcë-
nimeve në botën tjetër.

Muhamedi sikur mos të ishte i dër-
guari i Allahut (s.a.v.s.), nuk do të je-
tonte në vështirësi dhe shqetësime, kurse
ne tek Allahu jemi më të dashur, ngase
ne jemi në rehati dhe bollëk. Sipas tyre,
ai që jep në këtë botë do të japë edhe në
botën tjetër, edhe sikur t’i kthejnë te Zoti
mendojnë se do të gjejnë më të mirën.
Nga kjo një detyrë e tillë  ku nuk u jepet
atyre është një shkak për të mohuar. Kjo
psikologji e tyre ndaj botës tjetër i ka
braktisur jo ata, bile shpresojnë t’u jepen
fletushkat. Sipas Imam Maturidiut,
ashtu sikurse që djalli u largua nga mo-
spërulja për shkak të krijimit të njeriut
nga dheu, ndërsa ai nga zjarri, ashtu
edhe politeistët e Mekës e kanë poshtë-
ruar pejgamberin dhe myslimanët duke
menduar në mundësitë dhe numrin e po-
pullsisë, por nuk mbeti vetëm me kaq -
shkuan deri në atë derexhe të mendje-
madhësisë ku kërkonin, bile, edhe dëni-
min. Sipas politeistëve, ata të cilët janë
të lumtur, të pasur dhe të fuqishëm janë
robërit e dashur të Allahut. Ndërsa sklle-

vërit, të varfrit dhe jo të fuqishmit janë
robërit e këqij të Allahut dhe janë duke
i përjetuar dënimet. Një gjendje psiko-
logjike të njëjtë si në kohën e Musait
(a.s.), kur kanë jetuar faraonët. Faraonët
janë bërë kundërshtarë duke thënë sikur
ndokujt t’i jepej profecia në këtë shtet,
do t’i jepej atij që sundon. Por, këta nuk
e kuptojnë se çdo begati në këtë botë
është sprovë.     

MENTALITETI IMITUES

Në shumë çështje siç është edhe në
mohimin e botës tjetër ka disa shkaqe të
rëndësishme, njëra nga të cilat është të
ndjekurit të parët pa studiuar dhe pa
dhënë të drejtën e vullnetit që të arrihet
në dijen e vërtetë dhe të saktë. Kurani
atyre për këtë imitim të pavetëdijshëm
ua tërheq vërejtjen duke ua përkujtuar se
ata të cilët i ndjekin mund të jenë edhe
gabim. 

Sipas Imam Maturidiut, dimensioni
tjetër i fanatizmit siç është dobësia e ra-
cios gjithashtu është edhe imitimi, var-
fëria e të shqyrtuarit dhe të menduarit.
Siç dihet, Imam Maturidiu gjatë struk-
turimit, sistemin e akaidit e ka miratuar
nga parimet themelore të shkencës së
teologjisë dialektike (ilmul-kelamit), të
larguarit nga imitimi i verbër duke
shfrytëzuar teori të spekulatives (na-
dhar) dhe logjikën në arritjen e vërteti-
mit të besimit (imanit).

Politeistët e Mekës, të cilët shpreso-
nin në ndërmjetësimin nga idhujt, mund
të nxirret supozimi se ata i kanë besuar
botës tjetër. Por, ata assesi nuk i besonin
botës tjetër (ahiretit). Maturidiu pohon
se populli i Mekës besimet që i ka bartur
nga të parët e sqaron se ata nuk i kanë
dhënë rëndësi të besuarit botës tjetër.
Kështu që sipas Maturidiut, populli i
Mekës në kohën kur është dërguar Pej-
gamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem,
ka qenë i ndarë në dy botë të ndryshme
të konceptuara. Njëra prej tyre është
bota e cila ka besuar në eternalitetin e
botës - këta janë bashkëmendimtarë me
dehrijunët (natyralistët). Ndërsa bota
tjetër është që ka besuar në botën tjetër,
por jetën pas vdekjes e ka mohuar. Ky
mentaliteti i popullit të Mekës, me këtë
besim, ka qenë shkak që e kanë percep-
tuar ringjalljen pas vdekjes si çështje jo
të kapshme dhe të çuditshme. Prandaj,
ky mentalitet imitues i tyre dhe fanatik i
ka çuar që të tallen me eshtrat e kalbura
(të shndërruara në dhè) se ato do të rin-
gjallen përsëri.

Sipas Maturidiut, ndaj jetës së botës
tjetër nga besimtari (mu’min) dhe mo-
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sbesimtari (kafir) që shfaqin sjellje jo të
rëndësishme sipas kuptimit esencial
njëri-tjetri nuk mund të mbahen në ekui-
libër. Mohuesit të cilët nuk e besojnë
jetën e botës tjetër gjenden në gjendje të
kokëfortësisë, edhe pse këto janë të
mençur dhe mendimtarë të prerë. Ngase
ata, nëse pyeten kush e krijoi qiellin dhe
tokën, ashtu siç tregojnë Allahu, atëherë
mohimi i ringjalljes nga ata - është më i
thjeshtë nga krijimi i qiejve dhe tokës,
prandaj kjo gjendje e tillë tregon se ata
kanë qenë në gjendje të kokëfortësisë.
Ndërsa prej atyre të cilët besojnë dhe sil-
len kurse nuk ekziston jeta e botës tje-
tër, është nga indiferenca (gafleti) dhe
dashuria e madhe në botën duke anuar
më tepër në epshe. Sipas Maturidiut,
shkaku tjetër i këtij rrethi vicioz është se
njeriu kur e vonon pendimin, ai va-
zhdon duke bërë mëkate, kurse nuk ek-
ziston një ditë gjykimi që do të jep
llogari për veprat e bëra. 

Prandaj, sipas Maturidiut një nga ar-
syet e mosbesimit ose të gënjyerit e laj-
mit të pejgamberëve, edhe përkundër
vërejtjes së Zotit, është imitimi
(ndjekja) i prindërve nga aspekti i besi-
mit. Dhe, ata edhe pse kanë marrë ndjesi
për lajmin e vërtetë dhe se pejgamberi
është i vërtetë, ata mosbesimin ndaj pej-
gamberit e shohin si një  kundërshtim.

Gjithashtu, sipas njeriut i cili nuk
beson jetën e botës tjetër nuk ka dallim
ndërmjet atij i cili shfrytëzon begatitë e
botës dhe atij i cili jeton në vështirësi,
dhe atij i cili nuk beson me atë të cilin
beson. Së këtejmi, secili njeri që i vjen
momenti i vdekjes nuk ka ndonjë
dënim për mosbesimtarin i cili nuk
beson. Ky qëndrim i tillë nuk e pranon
urtësinë e ekzistimit të krijesave mun-
kir dhe nga kjo kështu që e çon ta mo-
hojë ahiretin.

TË QENËT SHUMË I DHËNË PAS
BEGATIVE TË BOTËS

Të besuarit në ekzistimin e jetës së
botët tjetër, e cila është eternale dhe më
e bukur, është një veçori në krijimin e
njeriut, por përkundër kësaj, magjepsja e
begative të kësaj jete në të cilën jeton
njeriun e largon nga të besuarit të botës
tjetër. Njeriu, edhe pse i beson ahiretit,
ka dyshimin se begatitë që i ka mund t’i
humbë. Besimi i botës tjetër siç e ndry-
shon vështrimin e konceptit të mirësisë,
gjithashtu edhe qasja e mirësisë së ga-
buar njeriun e largon nga besimi i ahire-
tit. Sipas Imam Maturidiut, në natyrën e
njeriut ekzistojnë dëshira dhe epshe të
pafund nga të cilat rezultojnë disa sjel-
lje, kështu që me kalimin e kohës këto

paraprijnë para planit dhe njeriu veprat
të cilat i kryen dhe realizon fillojnë të
jenë të efektshme dhe i duken këto sjel-
lje të përshtatshme dhe të bukura. Dhe,
gjithçka që vepron në këtë botë nuk pret
ndonjë kompensim, ngase këto vepra i
sjell si vlera të vetme. Kështu që prin-
dërit e atyre që jetonin me besimin e tyre
kanë shkuar nga kjo botë dhe se nuk
kanë mbetur në ndonjë fatkeqësi. Dhe,
pretendojnë kështu edhe për vetën e tyre
se i pret një e ardhme e tillë. Ndërsa në
fund, duke mos parë gabimin, ata sillen
brenda rrethit vicioz të përpëlitur. Imam
Maturidiu e sjell shembull mbretëreshën
e Sabeit, Belkisen, dhe popullin e saj të
cilëve djalli ua kishte zbukuruar dhe ua
kishte plasuar si të drejtë veprat e këqija
e cila ndaj botës tjetër tregon rrethin e
prishur të rënë. Imam Maturidiu gjitha-
shtu i kushton kujdes edhe tregimit të
Karunit në Kuran, të cilit ia ka harruar
ahiretin pasuria dhe që e ka zhytur më
thellë në pamundësi të lirësi pasuria. Kë-
shtu që pasuria e cila iu është dhënë Ka-
runit për të kërkuar botën tjetër është
bërë shkak që ai të harrojë ahiretin. Pa-
suria që kishte në dorë e ka larguar atë
nga të menduarit në jetën e ahiretit.
Prandaj, duke menduar veten se do të
jenë të përjetshëm duke tubuar pasuri
dhe duke menduar të bëhen të pasur, e
ka larguar njeriun që të mendoj për ahi-
retin.

Imam Maturidiu psikologjinë e ara-
bëve politeistë, të cilët nuk janë takuar
përveç se me natyralistë (dehrijun) që
nuk besonin në botën tjetër, e sqaron
kështu: Ata, elita e tyre të cilët i pasonin
nga klasa më të ulët duke menduar li-
dhjen e njerëzve dhe duke mbështetur
qëndrimin e natyralistëve, janë ma-
shtruar me jetën e kësaj bote. Ata i shi-
konin si robërit e tyre. Në qoftë se i
besonin ahiretit ata të cilët i kanë të li-
dhur në vete (robërit), do të punojnë
edhe për ahiretin, kështu që shërbimin e
tyre do ta prolongojnë dhe se kjo gjë do
t’i sjellë dëm pasurisë dhe anëtarëve të
tyre. Prandaj, mu për këtë shkak ata,
përkundër një dëmi që do t’i godet në
këtë botë, e kanë mohuar ahiretin dhe e
kanë mbështetur qëndrimin se fuqia e
vetme e cila do të mund t’i shkatërrojë
është koha.

Ata të cilët pretendojnë se jeta është
përbërë vetëm me jetën e kësaj bote,
ndërsa jeta pas vdekjes është e përbërë,
sipas këndvështrimit të tyre, nga gjene-
ratat e ardhshme, prej gjenezës së tyre
do të shumohen dhe do të kujtojnë emrat
e tyre. Kështu që ata besojnë se me va-
zhdimin e gjeneratave do t’u vazhdojnë

edhe mirësitë.
Imam Maturidiu thekson se ashtu siç

përmenden njerëzit e mirë për të mirat
nga gjeneratat e ardhshme, e ata nuk
përmenden për të mirë.

Njerëzit të cilët e mohojnë Allahun
duke u mbështetur fuqisë dhe ndihmës
në këtë botë me të pasurit, me shumë fë-
mijë dhe pasuri të bollshme, edhe në
jetën pas vdekjes duke besuar se me pa-
suritë që i posedojnë do t’u ndihmojnë
dhe nuk do të bien në vështirësi, prandaj
edhe nuk u vënë vesh kërcënimeve të
shpalljes. Andaj, në këtë botë pasuritë që
i kanë do t’i kenë edhe pas vdekjes dhe
do të jenë të shpëtuar. Por, Allahu atyre
u përgjigjet duke u thënë: “Ata të cilët
nuk besojnë se as pasuria e tyre dhe as
fëmijët e tyre para Allahut nuk do të
sjellin dobi.” 

Sipas Maturidiut,  ata që e mohojnë
ahiretin, besojnë se ata të cilët në këtë
botë janë të pasur e kanë marrë kom-
pensimin e tyre, ndërsa ata që janë të
varfër, e kanë marrë dënimin e tyre nga
gabimet që i kanë bërë. Kjo lidhshmëri e
shkakut dhe rezultatit tregon se ata pra-
nojnë ekzistimin e sprovës. Kështu që
Maturidiu kundërshtimin e tyre e para-
qet duke ua përkujtuar se ata në këtë
botë e pranojnë që veprat e tyre kanë një
rezultat.

PËRFUNDIMI

Imam Maturidiu gjatë trajtimit të
shkaqeve të cilat pengojnë të besuarit
ahiretit, gjithmonë e ka pasur parasysh
jetën njerëzore, psikologjinë njerëzore
dhe realitetin shoqëror. Sipas Maturi-
diut, shkaqet të cilat e largojnë njeriun
që mos t’i besojë ahiretit burojnë nga
vetë njeriu, prej tyre janë: mohimi i the-
melit kryesor të besimit, mohimi i Zotit,
mospërdorimi i njohurive në mënyrë të
drejtë, me qenë i krenuar me vetveten,
mentaliteti imitues dhe të qenët shumë i
dhënë pas begative të botës. Këto që i
numëruam dhe te të cilat jemi ndalur
thellë, duke trajtuar i japin njeriut me-
ditim dhe fuqi që të mësojë dobësitë dhe
njeriun e largon nga dyshimet dhe ia
përfiton besimin e botës tjetër që ia
shton lumturinë në jetë. Kështu që të
njohurit e pengesave të të besuarit të
botës tjetër, nga qasja e gjithë natyrës së
njeriut, do të mundësojë që njeriu të
njohë vetveten më mirë dhe myslimani
do të jetë më i përmbajtur dhe me besim
më të efektshëm.    

E përktheu nga turqishtja: 
Muin Sulejmani

Dr. Islam ISLAMI 

Ai është Muhammed bin Muham-
med bin Muhammed bin
Ahmed, pati pseudonimin Abu

Hamid, sipas emrit të djalit të tij, që i
vdiq i vogël. Mbiemri i tij është El-Ga-
zali. 

Sipas profesor El-Azizij, shtimi i “z-
së” në mbiemrin e El-Gazalit është një
gabim i priftit Luis Shejhu. Ka mundësi

që ky mbiemër të vijë nga emri i fshatit
“Gazala”, një prej fshatrave të “Tusit”,
siç ka treguar Ibn Es-Salah. El-Gazali
ka thënë: “Njerëzit më quajnë mua El-
Gazzali (me dy “z”), por unë nuk jam
El-Gazzali, por unë vij nga katundi i
quajtur “Gazala”.

Mund të hamendësohet se dyfishimi
“z-së” mund të ketë ardhur nga fjala
“Gazzãlun”, që do të thotë tjerrës leshi,
që ishte edhe profesioni i të atit, siç e ka

përcaktuar Ibn Khalkani. Shtojmë këtu
se Ibn El-Hamauvij na kujton se ai nuk
ka dëgjuar për ndonjë fshat me emrin
”Gazala” kur e ka vizituar Tusin. Kë-
shtu që thënia e Abu Es-Salahit, që na
përmend Edh-Dhehebiju për El-Gaza-
lin, i cili ka thënë se ai vjen nga katundi
”Gazala”, është një tregim i dyshimtë;
thjesht, i trilluar.

Vlen të theksohet se beteja e madhe
që ka shpërthyer  rreth dyfishimit të

IMAM GAZALIU: SHKOLLAR DHE
URTAT TEJKOHOR

FILOZOFI ISLAME

Ai ishte filozof, fakih (njohës i të drejtes islame), dijetar, i lartë, me orientim sufist. Ai ndoqi rrugën e Imam
Esh-Shafijut në fikh dhe plotësoi atë që pati filluar El-Esh’ariju në kelam (apologjetikë). Ai kishte një

personalitet të dallueshëm ndërmjet filozofëve, fakihëve dhe dijetarëve të rregullave sufiste e skolastike, gjë
që i dha mundësinë të qëndronte në mendjen e çdo dashamiri të filozofisë apo të drejtës islame dhe të

teologjisë përgjatë nëntë shekujve afërsisht.
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shqiptimit të shkronjës “z”, apo mosdyfishimit të saj
në emrin e El-Gazalit, u ka marrë shumë kohë stu-
diuesve, në kuptimin e përcaktimit të emrit të tij për
shkak të kontradiktave ndërmjet historianëve të tij.

Ai njihej edhe si Et-Tusij, sipas emrit të qytetit
Tus  në Khorasan, e po kështu me emrin El-Fakih
Esh-Shafiij, nisur nga fakti që ai konsiderohej ndër
fakihët më të mëdhenj të Esh-Shafiizmit në shekullin
e pestë të hixhrit  dhe si njëri nga ata që pasoi Esh-
Shafiijun-in në novacion. 

Gjatë bisedave rreth tij, si një ndër pionierët e
shkencës së kelamit (apologjetikës), ai njihet me
emrin El-Esh’arij, sepse ishte një ndër themeluesit e
shkolles El-Esh’arije, njëri prej tre krijuesve të saj pas
El-Esh’arijut (i vdekur në vitin 324 të hixhrit) dhe që
ishin: El-Bakilanij (i vdekur në vitin 403 të hixhrit),
El-Xhuvejni (i vdekur në vitin 478 të hixhrit) dhe El-
Gazali.

El-Gazali në jetën e tij pati shumë mbiemra, ku
më i njohuri ishte Hoxhatu El-Islam. Por, ai u njoh
edhe me mbiemrin Zejnu Ed-Diini (Zbukurimi i
Fesë), Hoxhxhatu Ed-dini (Autoritet – argumenti i
Fesë), El-Aelimu El-Euhedu (I dituri i vetëm), Xhe-
mêl El-Firaki (Bukuria e grupeve) dhe Muftij El-Um-
mati (Myfti i Kombit). 

Ai ishte filozof, fakih (njohës i të drejtes islame),
dijetar, i lartë, me orientim sufist. Ai ndoqi rrugën e
Imam Esh-Shafijut në fikh dhe plotësoi atë që pati filluar
El-Esh’ariju në kelam (apologjetikë). Ai kishte një per-
sonalitet të dalluar ndërmjet filozofëve, fakihëve dhe di-
jetarëve të rregullave sufiste e skolastike, gjë që i dha
mundësinë të qëndronte në mendjen e çdo dashamiri të
filozofisë apo të drejtës islame dhe të teologjisë përgjatë
nëntë shekujve afërsisht.

LINDJA DHE FAMILJA E TIJ
Lindja e El-Gazalit rrethohet nga një farë paqartësie e

thjeshtë në lidhje me historinë e tij, që shfaqet në dy
forma, ku më të njohur janë:

Ai lindi në vitin 450 të hixhrit,që i përket vitit 1058 të
erës sonë, në Et-Tabaran të qytetit të Tusit, një nga dy
pjesët e qytetit të Tusit.

Lindi në vitin 451 të hixhrit, që i bie në vitin 1059 të
erës sonë.

Familja e tij ishte në një gjendje të varfër, sepse i ati
i tij punonte si tjerrës leshi, të cilin pastaj e shiste në Ta-
baran të Tusit. Ai nuk la pas veç atij dhe vëllait të tij Ah-
medit, që ishte një vit më i vogël prej tij. Mesa duket, i ati
anonte nga sufizmi, aqsa prodhimet e tij mbanin simbole
sufiste, plus varfërisë së tij që përbënte një nga shkaqet e
ushtrimit të sufizmit. I ati ishte njëri asket, të cilit i pël-
qente të qëndronte në kuvendet e predikimit (uaaz), siç
na ka informuar Es-Subkij. Për këtë na orienton edhe
fakti se ai kur iu afrua vdekjes, i kërkoi një shokut të vet
sufist që të kujdesej për El-Gazalin dhe të vëllanë e Ga-
zalit, Ahmedin, me qëllim që të shpëtonte atë që do t’u
linte atyre si trashëgim pas vdekjes. Ai i kërkoi atij që të
kujdesej për ta, t’i arsimonte dhe t’u kompensonte atyre
atë që ai ua privoi, siç ishte pajisja me dije, me rregulla
dhe degët e fesë me të dy pjesët e saj: kelamin dhe fikhun.

Kështu, Ai sufisti (shoku i të atit) punoi me ngulm për
kujdesin ndaj dy vëllezërve, domethënë  El-Gazalit dhe të
vëllait (Ahmedin) dhe kur iu bë e pamundur  të vazhdonte

drejtimin e punëve të tyre, u kërkoi
t’i drejtoheshin një shtëpie (shkolle)
dijesh fetare, ku mund të gjenin qe-
tësinë dhe sigurinë, të siguronin ri-
skun (bukën), plus dhe lartësimin
në dije.

STUDIMET E EL-GAZALIT
(465 - 478 TË HIXHRIT)

Në vitin 465 të hixhrit El-Gazali
filloi të mësonte fikhun (të drejtën
islame) tek sheh Ahmed Er-Radhi-
kani në Tus. 

Këtu nuk qëndroi gjatë, pasi
mësoi pak. Shkoi në Xherxhan, në
kërkim të dijes pranë sheh El-Ismai-
lij. Më sa duket, vetëm Es-Subkij-
u, midis të vjetërve, na i përmend
mësimet e El-Gazalit pranë sheh El-
Ismailit në Xherxhan, sepse ne nuk
e gjejmë këtë në librat që u shkruan
për historinë e El-Gazalit. Ata men-
donin se  studimet e El-Gazalit u
bënë në dy etapa: e para - tek Er-Ra-
dhikani në Tus dhe e dyta - tek El-
Xhuvejni në Nisabur.

Por, ajo që na intereson nga Es-
Subkij është se ai na ka lënë një
shënim të sheh El-Ismailij për El-
Gazalin, ku thuhet se ai kishte një
qese ku mbante librat e tij, të cilën
ia vodhën hajdutët derisa po kthe-
hej nga Xherxhani në Tus dhe pa-
staj ia kthyen pasi ai iu lut atyre t’ia
kthenin atë. Pastaj filluan të tallen

me dijet e tij të pakta për shkak
të mbërthimit të tij pas tyre, gjë
që e bëri El-Gazalin të merrej me
studimin e shkencave për tre
vite, nga viti 470 deri në vitin
473 të hixhrit, derisa i mësoi për-
mendsh. Duket sikur ky tregim i
Es-Subkij-ut për Esad El-Muhej-
nij tregon se çfarë roli të madh
pati në mentalitetin mbi të drej-
tën islame (fikun) të El-Gazalit
dhe se sa kjo (fikhu) ndihmoi më
pas në realizimin e aspiratave të
tij për të kuptuar rregullat tek El-
Xhuvejni; ashtu siç janë një
provë që konfirmon studimet e
El-Gazalit në Xherxhan si etapë
e dytë pas Tusit dhe më pas në
Nisabur, që përbën etapen e tretë.
Në vitin 473 të hixhrit ai udhëtoi
për në Nisabur, në kërkim të
dijes pranë Abu El-Maalij Abdil-
melik El-Xhuvejnij, kryetar i fa-
kihëve të medh-hebit Esh-Shafiij
në Nisabur dhe njëri prej teori-
cienëve të El-Esh’arijzmit, drej-
tor i shkollës normale të saj. Ai
studioi pranë tij shkencat e ndry-
shme që njiheshin në atë kohë,
qoftë lidhur me fikhun, fikhun
krahasues, rregullat, skolastikën
dhe parimet e filozofisë. Kur El-
Xhuvejni vuri re përparimin e
shpejtë tek El-Gazali, filloi të
kujdesej në mënyre të veçantë
për të, saqë arriti të thotë se ai

ishte një det me shumë ujë. 
Me sa duket El-Xhuvejni ishte krenar për El-Ga-

zalin dhe tregonte ihapur admirimin për të.
Tregohej për të se ai shprehu pakënaqësinë e

tij për talentin e tij të habitshëm  në krijimtari, pasi
mbaroi librin e tij “El-Menkhulu fi ilmi El-Usuli”, ku
i tha atij, d.m.th. El-Xhuvejni  El-Gazalit, pasi e lexoi
këtë libër: ”Më varrose të gjallë. Pse nuk prite derisa
të vdes.”

Sapo El-Gazali mbaroi studimet e shkencave të
Sheriatit pranë El-Xhuvejnit, kur filloi punën si ndih-
mës i tij në mësimdhënie, ndërkohë që vazhdoi kërki-
met me ngulm në shkenca të ndryshme. Ai mundi të
armatosej me dije në mënyre objektive.Tek ai u dukën
fillesat e procesit të lindjes së një dyshimi të përgji-
thshëm në vlerat e dijes për efektin e njohjes. Ai nuk
mundi të mos influencohej nga lufta në pikëpamje dhe
artikuj që zhvillohej rreth e rrotull tij...

El-Gazali ishte i përkushtruar ndaj El-Xhuvejnit, i
cili ishte nga fundi i ditëve të tij dhe nuk ia zbuloi atij
ndjenjat dhe synimet e veta për të zbuluar  kontributin
e secilit prej fraksioneve në luftën e tij me fraksionet
tjera. Kjo, sepse ai e kuptoi se duhej patjetër të ndër-
tohej një pengesë e fortë midis tij dhe formave të luf-
tës, mosmarrëveshjeve dhe përçarjeve, në sajë të
kristalizimit të mendimeve sufiste tek ai si pasojë e
ndikimit të asaj që pati mësuar për sufizmin dhe rre-
gullat e tij pranë ”Imamit asket Abu Alij El-Fadël Bin
Ali El-Fermedhij Et-Tusij”. Këtu fillon një etapë e re
në jetën e El-Gazalit, që është etapë e studimit të thellë
dhe e kërkimeve personale për të vërtetën, të cilat El-
Gazali nuk i pati filluar në mënyrë të përgjithshme,
veçse pas vdekjes se El-Xhuvejnit.

(Vazhdon)

(Për shkak të natyrës së revistës hiqen fusontat)
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plotësoi nxënësi i tij i afërt, Xhuzxhani.
Përmend se ai qysh si i ri iu përkushtua
leximit intensiv deri në moshën njëzet
vjeçe. Pastaj iu përkushtua thellimit dhe
sistemimit të njohurive të fituara, për nga
thellësia e jo për ngagjërësia.

Interesant është fakti se si mundi t’iu
përkushtohej të gjitha këtyre aspekteve të
ndryshme të jetës. Politikës, shkencës, fi-
lozofisë, argëtimit. Me siguri shumë i ka
ndihmuar ajo që nuk u martua. Ai jetoi
shumë më pak se Farabiu. Pra, vdiq në
moshën 57-të vjeçare pikërisht në atë pe-
riudhë në të cilën ka mundmë seriozisht
t’i përkushtohet shkrimit. Para përfundi-
mit të jetës tashmë edhe filloi të shkruajë
për tema krejtësisht të kundërta nga të de-
riatëhershmet. Sikurse e ndjeu seritmi i
tij vrastar i punës nuk mund të zgjatë
shumë. Që të mos e humb rastin, u kthye
drejt asaj që quhet “filozofia lindore“
(falsafahmashrikija). Filloi të shkruajë
veprën “Logjika e lindorëve“ dedikuar,
siç thotë ai, filozofisë elite për dallim nga
e deriatëhershmja, peripatetikeja, të cilës
iu përkushtua dhe për të cilën shkroi, siç
thotë ai, më shumë se sa duhej,destinuar
shtresës më të gjërëtë lexuesve. Kapitul-
lin e fundit të veprësIsharat va tanbiha-
tua kushtoi gnostikëve. Me këtë ai
tashmë lajmëroi se dëshiron t’i dorëzo-
heturtësisë së vjetër persiane, por nuk pati
kohë këtë ta realizojë deri në fund ashtu
siç e kishte paramenduar. Ai bën pjesë në
mesin e filozofëve të rrallë i cili deri në
fundi realizoi disa koncepte filozofike,
ato që kishin të bëjnë me aspektin peri-
patetik të filozofisë. Prandaj, përkushtimi
aspektit mistik të filozofisë nuk ka mund
të jetë i rastësishëm. Filozofët e tjerë të
tillëmbështesin krijimin e një lloji tjetër

letrar, ndonjëherë poezinë, ndonjëherë
prozën mistike, e ndonjëherë esetë dhe
tërësisht dorëzimin jetës shpirtërore dhe
të tërhequr në vete.

Lista e debateve të tij që e paraqet-
JahjaMehdiu është rreth 240. Nëto për-
fshihen të gjitha shkencat në atë kohë nga
mjekësia e deri te metafizika. Regjistri-
mit të veprave të tij i janë kushtuarhu-
lumtime të tëra. Për mësimet e tij u
shkrua më së shumti se çdo filozof tjetër
islamik, qoftë në Evropë ose në Lindjen e
Mesme. Kjo praktikë tashmë u kthye në
një traditë të veçantë. Jo pa arsye nësko-
lastikënevropiane situatëne pasqyron ajo
që quhet “avicenizëm latin“, e në Lindjen
e Mesme “sinevizëm.” Në Evropë veprat
e tij përkthehen në mënyrë intensive,
madje edhe para përkthimit të pjesëve të
caktuara të “Metafizikës” së Aristotelit.
Një pjesë e madheekëndvështrimeve të tij
përkrahen dhe inkorporohen në studimet
filozofike të një numri të konsiderueshëm
të filozofëve siç janë: Wiliami ngaAu-
verna,Alberti i Madh, TomaAkvinski,
Roxher Bekoni, DanScoti, etj. Në Lin-
djen e Mesme e mori nofkën Shejhu Reis
(princ i filozofisë). Veprat e tij ukomen-
tuan dhe u thelluan. Në të dyja traditat më
të përfaqësuara janë mësimet e tij për
esencën dhe ekzistencën që do t’iu për-
gjigjet afiniteteve të ndryshme të men-
dimtarëve.

Por, së pari të shohim se cilat janë ve-
prat e tij më të rëndësishme. Vepra e tij
egjërë enciklopedike Esh-Shifa(Çdo gjë
që nevojitet për të menduarit edrejtë) për-
mban tri pjesë të gjëra për logjikën, fizi-
kën dhe metafizikën. Metafizika e tij
ende po përkthehet dhe posfidon interes
të madh. Versioni i shkurtuar i kësaj

vepre En-Nexhat (Për suksesin) karakte-
rizohet me njëkoncizitettë fortë, por edhe
me pikëpamje të reja. Nga veprat e tij të
fundit është titulli “Libri për aluzione dhe
udhëzime”(Isharat vatanbihat) ku i për-
mblodhi botëkuptimet e tij, deri në fund i
zbatoi premisat e caktuara për të cilat
konsideroi se mund të interpretohennë
mënyra të ndryshme. Me të lidhet edhe
vepra El-Insad (Për gjykim të drejtë) e ci-
lapërmbante 28000 paragrafë për çështje
të ndryshme filozofike. Kjo vepër nuk
është ruajtur. Ekziston një numër i madh
i diskutimeve tjera me format më të
shkurtër. Vepra e tij në mjekësiEl-Kanun
është vetë rrëfim në vete. U përkthye në
gjuhën latine dhe rreth pesëqind vjet ka
qenë libër i vetëm i mjekësisë në univer-
sitetet evropiane. Në literaturë janë të pa-
shmangshëmdebatetUjunal-hikmah
(Burimet e urtësisë), Kitabual-hudud
(Libri i përkufizimeve), Risalafial-`Ishk
(traktati i dashurisë), si dhe trilogjiaHaj-
jIbnJakzan (Biri i gjallë i të Zgjuarit) Ri-
sala at-Tair (traktati i zogjve) dhe
Salman ve Absal (Selmani dhe Ebsali).
Ka edhe komente të shkurtra të tre sureve
të fundit ngaKur’ani. Është e njohur edhe
“Oda e shpirtit“ (An-Nafsija). Në gjuhën
perse e shkroi librin Danisshname (Për
njohurinë). Ne këtu i përmendëmveprat e
tij në fushën e filozofisë, edhe atë jo të
gjitha, kurse në fushën e shkencës (fizikë,
astronomi, botanikë, zoologji, etj) duhet
të përmenden në një kontekst tjetër.

Spektri i mësimeve të IbënSinasë
është i madh. Megjithatë, problemi qen-
dror rreth të cilit rrotullohet diskursi i tij
filozofik është problemi i ekzistencës dhe
dallimi mes ekzistencës dhe esencës. Për
këtë problem u përcaktua ngase kishte

Shkruan: Hasan Xhilo

EBU HUSEIN ALI IBËN SINA
(AVICENA)

IbënSina - në Evropën skolastike i
njohur si Avicena - është filozof për të
cilin thuhet se prezanton vetë kulmin e fi-
lozofisë helene në botën islame. Ai u për-
ball me një numër ende më të madh të
veprave të përkthyera në gjuhën arabe. Jo
vetëm të përkthyera, por edhe të komen-
tuara. Nuk iu dashtë të bëjë shumë për-
pjekje për t’u njohur me rrjedhat kryesore
filozofike deri në kohën e tij. Para vetes
kishte Farabiun i cili i servoi në tryezë
idetë kryesore të Platonit, Aristotelit, Plo-
tinit dhe pasuesve të tyre. Ai u angazhua
në thellimin e mësimeve të Farabiut, kë-
shtu që atambetën nën hije. Në fakt, aii
zgjeroi mësimet e tij në një numër të
madh të veprave të tij që përfshijnë të gji-
tha aspektet e diturisë së atëhershme. Për
dallim nga Farabiu, veprat e IbënSinasë
janë shumë më vëllimore. Atij iu dashtë
pak kohë për të hapur dritaren, e të mund
të përfshijë një spektër të gjërë me shiki-
min e tij depërtues. Dritaren drejt filozo-
fisë greke ia hapi pikërishtFarabiu. Në
veçanti me fjalitë e tij koncize dhe të
qarta që godasin qendrën e lëndës së di-
skutimit. Ai shkroi më se dyqind vepra,
të gjata dhe të shkurtra, filozofike dhe
shkencore, mistike dhe poetike. Disa prej
tyre janë enciklopedi, e disa megjithatë
janë debate të shkurtra, të shkruara në
prozë që e paralajmërojnë filozofinë e tij
mistike.

IbënSina nuk ishte besimtar i madh
praktikues ose sufi i përkushtuar jetës
asketike siç ishteFarabiu. Ai tërësishti
ishte dorëzuarngjarjeve politike në kohën

e tij. Shfrytëzoi të gjithë atë qëofron jeta
politike, plotësisht iu dorëzua kënaqësive
trupore, poredhe kërkoi falje nga Zoti.
Kur do të haste në ndonjë problem, vëre-
hej në xhami se si pofalej. Një gjë duhet
të dimë: jeta e tij luksoze nuk ishte në
dëm të jetës intelektuale. Tek ai kënaqë-
sia trupore sikur po epërforconte jetën e
tij intelektuale. Ka mund të gjejë kohë
edhe për lexim,edhe për shkrim, edhe për
argëtim,edhe për angazhim politik. Ditën
e kalonte në kryerjen e punëve të përdit-
shme (mes tjerash ishte edhe mjek) lidhur
me sferat politike dhe profesionale, e
natën duke menduar dhe shkruar. Madje
ai shpiku edhe një ilaç që të mos mund të
flejë, vetëm për t’iu përkushtuar mediti-
mit dhe thellimit në atë që tashmë e ki-
shte lexuar. Çdo ditë bënte përpjekje të
rrëmbejësa më shumë nga jeta trupore
dhe intelektuale. Nëse nuk do të ishte kë-
shtu, ndryshe nuk ka mund të imagjino-

hej krijimtaria tij e gjërë shkencore dhe
filozofike.

Ai tërë jetën e tij e kaloi në Iran: Ha-
madan, Kazvin, Rej,Isfahan. Ai pati
ngritje dhe rënie. Armiqësitë mes dina-
stive, largimi i njërës nga pushteti dhe ar-
dhja e tjetrës në pushtet, patën
refleksionetë përshtatshme dhe të papër-
shtatshme në jetën e tij. Megjithatë, shka-
thtësia e tij për shërim e nxirrte nga
fatkeqësitë, sepse edhe sundimtarët ki-
shin nevojë të madhe për një gjë të tillë.

Në moshën pesëmbëdhjetë vjeçe e
përvetësoi mjekësinë dhe, falë kësaj
shkathtësie, gjithmonë ishte pranë shër-
bimeve publike në vendet ku banonte.
Me siguri gjatë atyre viteve dyzet herë e
lexoi “Metafizikën” e Aristotelit. Nuk ar-
riti menjëherë që ta kuptojë atë derisa nuk
e lexoi komentin e Farabiut për veprën e
lartpërmendur. Nuk dëshironte të heq
dorë nga leximi derisa nuk i bëhej i qartë
çdo paragraf nga ai libër. Aty hasi në një
terminologji të gjërëtë cilëne përkufizoi
qartë. Kjo jo rrallë herë është më pro-
duktive se sa të lexohen më shumë libra
dhepara së gjithash të mbeten shumë
punë të paqarta. Në qarqet filozofike tra-
dicionale në Persi, dituria më së pari për-
fitohej përmes ligjëratave për një vepër
të caktuar të ndonjë filozofi, ku analizo-
hej çdo fjali, çdo paragraf. Dhe pas një
viti të tërë studiohej ndonjë vepër e rën-
dësishme filozofike derisa nuk nxirreshin
konsekuencat e qarta për çdo nocion dhe
për çdo problem. Përmes kësaj vepre
shumë më lehtë mund të perceptohen
edhe veprate tjera. “Metafizika” e Ari-
stotelit ishte rast i shkëlqyeshëm për një
gjë të tillë.

IbënSina është prej të rrallëve që e
shkroi biografinë e tij, të cilën më vonë e

Filozofia dhe përfaqësuesit e saj

FILOZOFI ISLAME

Spektri i mësimeve të IbënSinasë është i madh. Megjithatë, problemi qendror rreth të cilit
rrotullohet diskursi i tij filozofik është problemi i ekzistencës dhe dallimi mes ekzistencës

dhe esencës. Për këtë problem u përcaktua ngase kishte nevojë të gjendejndonjë pikë
filozofike përmes së cilës do të mund t’i thellonte disa pikëpamje pa të cilat nuk mund të

perceptohet mësimi religjioz, sidomos për krijimin dhe transcendencën e Zotit.
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nevojë të gjendejndonjë pikë filozofike përmes së cilës
do të mund t’i thellonte disa pikëpamje pa të cilat nuk
mund të perceptohet mësimi religjioz, sidomos për kri-
jimin dhe transcendencën e Zotit.

Falë teorisë së tij, nocioni qenie (ekzistencë, qenie,
krijesë, të qenët) në mesjetë, siç thotë Oweni, nuk do të
jetë nocion i zbrazët. Teoria e IbënSinasë për dallimin
mes ekzistencës dhe esencës do të tregojë se edhe filo-
zofia religjioze ka hisen e saj në konceptimine kësaj çë-
shtjeje për të cilën gjithmonë është debatuar dhe e cila
gjithmonë i tërhiqte mendimin, siç thotëedhe vetë Ari-
stoteli. Pasi që qenia është problemi kryesor i debatit
tekIbënSina, ai u quajt edhe “filozof i qenies”. TekI-
bënSina metafizika i përfshinë edhe ontologjinë edhe
teologjinë. Frymëzim i tij do të jetë “qenia si qenie” e
Aristotelit. IbënSina, qoftë të diskutojëpër botën, Zotin,
përtë mundshmen dhe aktualen, për shkakun dhe paso-
jën, për substancën dhe aksidencën, për të përgji-
thshmen dhe të veçantën, për njëjësin dhe shumësin, ai
flet me nocionin ekzistencë. Përfundimi gjeneral është

siç vijon: lëndë e metafizikës nuk është Zoti, por të
qenët. Zoti është vetëmsynimi i metafizikës. Lëndë pri-
mare e metafizikës është “qenia si qenie“,kurse objek-
tet e saj të diskutimit janë konsekuencat e asaj “qenie si
qenie“: një dhe shumë, potenciale dhe reale, e përgji-
thshme dhe individuale, e mundshme dhe e domosdo-
shme... Në këtë drejtimIbënSina vendos rendrreth
lëndës së metafizikës, sepse në traditën e mëparshme
hasi interpretime të ndryshme që buronin nga zbatimi

i shumanshëm i disa termave në”Metafizikën” e Ari-
stotelit.

Duke u ndërlidhur në qëndrimet e Farabiut, IbnSina
në veprën e tij Esh-Shifa nocionin ekzistencë e konsi-
deron si kategori qendrore nga e cila duhet të fillohet.
Për asgjë nuk mund të flitetpa qenë i vetëdijshëmpër
ekzistencëne saj. Bëhet fjalë për supozimin e parë të
çdo spekulimi. Megjithatë, nocioni ekzistencë ose
qenie nuk është nga natyra e pastër konceptuare, por
tregon edhe atë që është në të vërtetë,jashtë mendjes.
Vetë mbijetesa e metafizikës si shkencë nukka mundësi
nëse nuk fillohet nga ai nocion, e ky, sipas IbënSinasë,
është nocioni ekzistencë, i cili është lëndë primaree ar-
syes. Kjo nuk mbetet vetëm me kaq, por në bazë të hu-
lumtimit të esencëssë ekzistencës argumentohet edhe
ekzistenca eZotit. Prandaj, ajo “qenie si qenie” nuk
mund të barazohet me qenien e Zotit.

Çdo gjë, përveç ekzistencës, thotë IbënSina, mund
të definohet, por ekzistenca nuk mundet pasi që nuk
bëhet fjalëpër gjini dhe përdallim specifik. Sido që të-
jetë definicioniiekzistencës paraqet kufizimine saj.
Qëtë definohetdiçka, do të thotë të ndahet, të abstrak-
tohet ose t’i jepet një kornizëe të menduarit dhe kjo pre-
zanton vetëm një anë, një aspekt të saj, ndërsapjesa më
e madhe mbetete pakapshme. Qëtë definohetdiçka, do
të thotë tëvendosetnjëfarë raporti me të, të drejtohet
mendimi nga diçka, e ekzistenca, në fakt, është ajo nga
e cila nuk mund të drejtohet. Kjo do të ishte e barabartë
me atëqë nga hiçi të drejtohet në diçka. Mbushullia e
ekzistencës është në fshehtësinë e saj, e me të edhe pa
kapshmëria: ajo çka është ekzistenca në vetvete! Për
këtë arsye ekzistenca nuk mund të objektivizohet. Fakti
që ekzistenca nuk abstraktohet, siç abstraktohen, për
shembull, llojet dhe objektet, tregon qartë se kjo nuk
mund të përcaktohet, të thuhet se këtu ose atje, se ajo
është kjo ose ajo. Nocioni ekzistencë nuk mund të
shpjegohet me asnjë nocion tjetër, kurse çdo gjë shpje-
gohet me të. Prandaj, më e përshtatshme për Zotin është
që të përdoret nocioni ekzistencë (vuxhud).

Për këtë shkak, IbënSinamë së pari debatoi për vu-
xhud-in e qenieve, e në bazë të kësaj edhepërvuxhud-
ine Zotit. Nëse Zoti do të ishte lëndë e kësaj shkence,
atëherë kjo në mënyrë të domosdoshme do të shpinte në
atë se ekzistenca e Zotit është diçka e dukshme dhe do
të ishte e pamundshme të jesh në kërkim të Tij. Arsyet
e qenieve, sipas kësaj, po mendohen nga aspekti i asaj-
për të qenëshkaqe. Asnjë shkencë përveç kësaj nuk
merret me mënyrat e ekzistencës së asaj që është lëndë
e diskutimit të saj. Edhe pse shkencat e tjera diskutojnë,
për shembull, për njëjësin ose shumësin, ata nuk di-
skutojnë për njëjësin sii tillë ose për shumësin si i tillë.
Për gjithçka mund të thuhet “qenie si qenie”. “Për këtë
arsye”, thotëIbënSina, “lëndë e kësaj shkence është
qenia si qenie, e ajo çka kërkohet në të janë gjërat të
cilat, pa asnjë kusht, e kanë shoqëruar në atëkuptim që
ndodhet ajo qenie”. Kur themi “qenia si qenie” dhe e
gjithë ajonë çka zbatohet kjo, atëherë do të thotë se ka
të bëjë me qeniene shkaktuar. Natyrisht këtu bëhet fja-
lëpër qeniet, e jo përndonjë qenie të përgjithshme.
Shkaku i përgjithshëm nuk ka mund të ketë arsyen e
vet, në të kundërtën, kjo do të ishte arsyeja e vet. E një
gjë e tillë në botë thjesht nuk ekziston, sepse çdo gjë
në të është prekur mekontingjencë, me mundësi të jetë

dhe të mos jetë. Ajo se asgjë nuk mund të
lirohetnga kontingjenca nënkupton se ar-
syeja e ekzistencëssë saj edhe nuk është
në vetë atë. Edhe nëse bëhet fjalë për en-
titete që janëndryshe nga ekzistuesit të
cilët i hasim në botë, të gjitha këto janë
të prekuramekontingjencë. Pra,këto nuk
posedojnë ekzistencë vetvetiu, por e pra-
nojnë atë nga Zoti. Me këtë tekIbënSina
shpjegohet nocioni krijim. Nuk krijon
vetëm materien ose vetëm formën, por
edhe njërënedhe tjetrën. E gjithë ajo që
nuk vihet në lidhje me ekzistencën e
Zotit, thjesht, nuk ekziston.

Kuptohet, ekzistenca e botës dhe ek-
zistenca e Zotit është problemi kryesor i
filozofisë së IbënSinasë. Zotin nuk e vë-
zhgon jashtë ekzistencës, por konsideron
se Ai është Qenie e Domosdoshme, jo
çfarëdo qenie. Zoti e mban botën jo për
atë pse vazhdimisht e lëvizë, por për atë
se vazhdimisht e mirëmban duke i dhënë
mundësi të jetë. Prandaj, marrëdhëniet
mes Zotit dhe botës janë të natyrës ekzi-
stenciale, e ajo nukështë lëvizja siç është
rasti tekAristoteli.

Për këtë arsye, IbënSinaështë i intere-
suar përvuxhud-in, e jo për problemine
gjërave kështu qëvudzhud nuk vëzhgohet
si atribut që do t’iu shtohejgjërave ose me
të cilin do të shënjoheshin si realitetpa të
cilin gjërat e jashtme nuk do të mund të
paramendoheshin. Në fakt, ato pa atë nuk
mund tëparamendohen në realitet. Kjo
është edhe arsyeja pse IbënSina debaton
për participimin e ekzistencës,në mënyrë
që të marrë pjesë në të. Prandaj, nuk ka
asgjë që do të pasqyronte ekzistencën;
përkundrazi, brenda saj çdo gjëvjen në
shprehje. Duke pasur parasysh këtë,
lënda kryesore i metafizikës tekIbënSi-
naështë esenca e ekzistencës ose qenia si
qenie për dallim nga Platoni, i cili ishte i
zënë me idenë, e Aristoteli me të mësua-
rit për mundësinë dhe realitetin (Afnani).

Aristoteli, kur e definoi lëndën e me-
tafizikës “qenia si qenie“ iu përkushtua
debatitpër katër shkaqet që nuk i shpje-
gon me nocionin ekzistencë. Edhe Ibën-
Sina debaton për raportet shkak-pasojëtë
gjërave, por këtë e bën me nocionin ek-
zistencë: ekzistencë e mundshme, ekzi-
stencë e domosdoshme, siç e bëri këtë
edhe Farabiu, edhe pse në një shkallë më
të vogël. Në fakt, e lidhë ekzistencën dhe
raportet shkak-pasojë të gjërave. Ibën-
Sina, gjithmonë kur flet për shkakun dhe
pasojën, flet për shkakun ekzistencial (il-
la vuxhudija), e jo për shkakun esencial,
sepsegjërat nuk mund të jenë të shkak-
tuarame esencën që nuk është ekzistencë,
por me shkak ekzistencial. Kuptohet,
esenca e shkakut është që të jetë ekzi-

stenciale. Asaj që i mungoajo “të jesh“,
nuk mund të jetë asgjë, e as shkak.

Nuk është e njëjtë për tëqenë qenie e
domosdoshme dhe qenie kontingjente.
Dhe për këtë shkak tani kalohet në kupti-
min analog dheekvivok të nocionit qenie.
Në mundësinë e dytë është ndërtuar në
strukturën e saj dhe aktualizohet me
diçka që është ndryshe nga ajo, nga ana
eQenies sëDomosdoshme. Qenia e Do-
mosdoshme (Zoti) është “ndryshe nga
aspekti ontologjik prej qenieve dhe nuk
është pastër `qenie` e qenieve” (Bizri),
nuk është substancë që posedon esencë,
sepse esenca, në këtë rast, nuk mund të
jetë enjohur derisa nuk mund të jetë rea-
lizuar në objekt. Logjikisht vijon se ajo
që nuk ka esencëdallon nga qenia, ajo
nuk mund të jetë as substancë. Sipas
kësaj, Qenia e Domosdoshme nuk është
substancë (xhavhar/ousia) (Bizri). Ibën-
Sina është në fushën e ontologjisë. Nuk-
deklaroi se Zoti është mbi qenien si
Një-shi iPlotinitesenca e të cilit është se
nuk ka esencë (Gilsoni), por se Zoti është
vetëm qenie, jo çfarëdo qenie qoftë, por
Qenie e Domosdoshme, përfundonBizri.

Duke thënë se ekzistenca nuk është
kallëzues real Kantit më vonë i shkrepi
në mendje se nocioni ekzistencë nuk ndi-
kon në gjësend, se ky nocion nuk tregon-
ndonjë shenjë të gjësendit në fjalë. Ky
qëndrimKantiti shërbeu për të treguar se
nuk ka bazaargumenti ontologjik dhe se
ekzistencai shtohetndonjë gjësendi, e në
këtë rast esencës së Zotit dhe se në bazë
të kësaj deduktohet edhe Ekzistenca e Tij.

Edhe pse po flet për më shumë mo-
duse të ekzistencës, të gjitha atoi lidhë një
nocion, qendror, e ai është nocioni ekzi-
stencë. Ai, si i tillë, abstraktohet nga rea-
liteti. Këtu bëhet fjalëpër ekzistencën
mendore, e jo për deduktimin e ekzisten-
cës, sepse ajo çka është absolute nuk
mund të deduktohet.

IbnSinakonsideron se nuk bëhet fjalë
për gjini ose kallëzues që në mënyrë
ekuivalente do të mund të zbatohejnë të
gjitha moduset ose gjendjet e tij (ahval),
por ekzistenca është ajo sipas së cilës
gjendjete qenies janë të renditurasipas
asaj para dhe pas. Prandaj, këtu përdoret
kuptimi i tij analog që tregon për ekzi-
stencën e Zotit dhe ekzistencën e qe-
nieve. Nga kjo vijon përfundimi: qenia që
ekziston vetvetiu, në kuptimin ontolog-
jik, ka përparësi në raportme qenien që
nuk ekziston vetvetiu. Këtu nocioni ekzi-
stencë është i përbashkëtedhe për njërë-
nedhe për tjetrën qenie, megjithatë, ajo
dallon sipas mënyrëssë ekzistencës. Kjo
mënyrë e ekzistencës është prej natyrës
ontologjike. Ky dallim nuk përshkruhet

në nocionet që kanë të bëjnë me llojet nën
një gjini (xhins), se ekzistenca e Zotit
është gjini, ekzistenca e gjërave ose enti-
teteve - lloj.

Meperceptimin e moduseve të ekzi-
stencës (ekzistencë e domosdoshme, e
mundshme dhe e pamundshme), IbënSi-
nanxjerr konsekuenca të qarta për atë se
Ekzistuesi i Domosdoshëm vetvetiuështë
imëpasshëm në aspektin epistemologjik
në raport me ekzistencën si e tillë. Per-
ceptimi në lidhje me ekzistencën i para-
prinëperceptimit në lidhjeme Qenien
eDomosdoshmevetvetiu. Me atë qëmeta-
fizika fillon nga debati për ekzistencën, e
jo nga qeniae domosdoshme, i mundëson
vetë metafizika si shkencë e “qenies si
qenie“ në kuptimin absolut (al-vuxhudal-
mutlak).

Këtu në mënyrë të pashmangshme
imponohet pyetja sa i përket dallimit mes
esencës dhe ekzistencës e cila ështëpyetje
qendrore e ontologjisë së IbënSinasë. Ose
si është fare e mundshme të bëhetdallimi
mes Zotit dhe qenieve nëse nuk për-
shkruhet dallimi mes esencës dhe ekzi-
stencës në gjërat e krijuara të cilat janë të
përbëra. Ideja për vetë qenieneZotit rea-
lizohet përmes perceptimittë esencës dhe
ekzistencës. Për këtë arsye, thotëBizri,
teza eKantit “ekzistenca nuk është kallë-
zues real“ do të mund të merrej si pasojë
i mësimeve të IbënSinasëpër esencën dhe
ekzistencën. Kategoritë me të cilat janë
të shënjuara modalitetet e qenies (mun-
dësi, domosdoshmëri, ekzistencë), thotë
Bizri, nuk i shtohen ndonjë gjëje për të
shënjuar qenien në realitetin e saj, por për
të treguar mundësitë tona të njohjes.
Prandaj, Qenia, sipas IbënSinasë, dallon
prej qenieve, do të thotë, ajo nuk shpihet
as në entitet as në esencë.

Problemin e esencës dhe të ekzisten-
cës IbënSina e percepton në planin log-
jik-semantik dhe metafizik. Ai flet për
qenien mendore dhe qenien reale. Shumë
e kritikuan pse ai konsideronte se ekzi-
stenca i shtohet esencës dhe në këtë më-
nyrë lind ndonjë ekzistues. Dhe si
rezultat i këtij qëndrimi disa (IbënRushdi
dhe TomaAkvinski) konsideroninse ai
ështëesencialist. Megjithatë, Nasrudin-
Tusi konsideronte se IbënSina nuk ka qe-
nëesencialist. Këto dy rryma u paraqitën
si rezultat i leximeve të ndryshme të tek-
steve të IbënSinasë.

Nëse fillon nga nocioni ekzistencë,
duke vështruar qeniet në botë, edhe për-
fundon me atë nocion, duke e quajtur
Zotin vetëm ose pastër qenie, esenca i të
cilit është ekzistencë, dhe nëse shkaqet
dhe pasojatshpjegohen me nocionin ek-
zistencë, atëherëmbetet nën hije mësimi



44 Dhjetor 2018 | Rabi al-Awwal - Rabi al-Akhir 1440 Hëna e re 45

se IbënSina i ka dhënë përparësi esencës
mbi ekzistencën. Ai diskutoi për statusin
neutral të esencave, esencave si të tilla, të
cilat nuk mund të zbatohen, dhe kjo është
vështirë të bëhet, në gjësendet indivi-
duale. Nocioni i përgjithshëm ekziston në
mendje, por jo edhe në realitet. Në planin
logjik edhe nuk paraqet ndonjë problem,
sepse mendja mund të konceptojë diçka
që nuk ekziston në realitet. Këtu bëhet
fjalëpër ekzistencën në mendje. Megji-
thatë, kur bëhet fjalë për ekzistuesit në
realitet, aty esenca dhe ekzistenca për-
bëjnë një unitet në formën e ndonjë ekzi-
stuesi. Asgjë nuk mund të ekzistojë derisa
nuk i ndodh ekzistenca. Asgjë nuk mund
të jetë shkak për diçka nëse ajo nuk ekzi-
ston. Problemi më i vështirë që paraqitet
tek esencat është pyetja: si është e mun-
det që esenca të gjendet në shumë, e të
mos jetë shumë. Si një nocion i përgji-
thshëm do t’iu referohet më shumë gjë-
rave. Për shembull, njerëzia, siç i
referohet Amrit, Zeidit, etj, sepse në botë
nga qeniet e ndryshme as dy nuk i gjen të
njëjta. (.....Rahmani)

Hulumtimetmë të reja në lidhje me
këtë problem tekIbënSina tregojnë se
IbënRushdi, e pas tij edhe TomaAkvin-
ski, nuk i kanë pasur parasysh të gjitha
tekstet e IbënSinasë për këtë problem, e
sidomos në mesin e veprave të fundit të
IbënSinasëIsharat ve tenbihat. Në këtë
vepër, si dhe në veprën “Glosat” (Et-
Ta’likat), IbënSina është i qartë në këtë
çështje. FazluRahmani,FadlouShehadi
dheBizri ofrojnë argumentime të qarta në
favor të tezës se ekzistenca nuk ka ka-
rakter aksidental në raport me esencën.
Kur deklaron se ekzistenca është kallë-
zues, IbënSina thotë se ai është kallë-
zues i veçantë, jo si kallëzuesit e tjerë.
Këtu nuk funksionon si kallëzues në ra-
port me esencën, por në raportme ekzi-
stuesit me të cilët përballemi në botën e
jashtme. Kur IbënSinaflet për atë se ek-
zistenca është aksident, ai ka në men-
dje faktin për ekzistencëne Zotit, sepse
në realitet, pas tij, esenca dhe ekzi-
stenca përbëjnë një tërësi, atë që quhe-
tekzistentçka është i mundshëm, e jo i
domosdoshëm. Ai thotë se çdo aksi-
denti i duhetsubstrat ose nënshtresë.
Çdo aksident, thotë ai, realizohet me
ekzistencën e tij ose, më saktë, pas par-
ticipimit në substrat, por ka vetëm një
“aksident” që nukparticipon në asgjë, e
kjo është ekzistenca. Ja, pra, tekstine
plotë tëIbënSinasë: ‘’’Ekzistenca‘ e të
gjitha ‘aksidenteve‘ në vete është ‘ek-
zistenca e tyre duke pasur parasyshsub-
stratine tyre’, përveç vetëm një
aksidentiqë është ‘ekzistencë’. Ky dal-

lim ndodh për shkak të faktit që të gji-
tha “aksidentet” e tjera për t’u bërë ek-
zistues, secilit individualisht, i duhet
substrat (që tashmë është ekzistues vet-
vetiu), përderisa “ekzistenca“ nuk kër-
kon çfarëdo ‘ekzistence‘ për t’u bërë
ekzistues. Sipas kësaj, nuk është e për-
shtatshme të thuhet se “ekzistenca” e tij
(do të thotë, ‘ekzistenca “e këtij’aksi-
denti‘individual të quajtur”ekzistencë”)
në substratum është vetë ‘ekzistenca‘e
tij, që do të thotë, sipas kësaj, se ‘ekzi-
stenca’ posedon ‘ekzistencë’ (ndryshe
nga vetvetja) në të njëjtën mënyrë në të
cilën (si ‘aksidenti’), për shembull, se
bardhësia posedon ‘ekzistencë’. (Ajo
çka do të mund të thuhej në mënyrë të
përshtatshme për “aksidentin - ekzi-
stencë“ është, kundërthënëse me të, se
“ekzistenca” e tij në substratum është
vetë “ekzistenca“ e këtijsubstra-
tumi.Ngase: çdo ‘aksident’ që është
ndryshe nga ‘ekzistenca‘ nënkupton se
ekzistenca e tij në substratum është ‘ek-
zistencë‘ e atij ‘aksidentit‘“.

Esencialistët, duke pasur parasysh
disa qëndrime logjike tëIbënSinasë,de-
klaruan se IbënSina ka përfaqësuar me-
tafizikën e esencës, se ekzistenca është
aksident i ekzistencës, ndërsa filozofët e
tjerë, siç është, për shembull, Nasrudin-
Tusi, mëndryshe i interpreton tekstet e
IbënSinasë për esencën dhe ekzisten-
cën. Ekzistenca ka mund të jetë aksi-
dent vetëm në mendje, por jo edhe në
realitet ose, megjithatë, në realitet nuk
ka esencë pa ekzistencë. Në fakt, në
vetë bërthamën e esencës është për-
fshirë akti i ekzistencës. Prandaj, për
esencën si e tillë mund të flitet vetëm në
mendje, do të thotë, në planin logjik,
por jo edhe në atë metafizik. Nuk ka
esencë që nuk ekziston, për këtë arsye
flitet për ekzistencë oseqenie mendore.
Ja, pra, teksti i NasrudinTusit: “Kvidi-
teti (esenca) asnjëherë nuk mund të jetë
e pavarur nga ‘ekzistenca‘ përveçse kur
funksionon në mendje. Megjithatë, kjo
nuk ka mund të pranohet në kuptimin sek-
viditeti në mendje është i ndarë nga ‘ek-
zistenca‘, pasi që ekzistimi ikviditetit në
mendje paraqet një lloj ekzistence - do-
methënë “ekzistencë mendore“ (vuxhu-
dez-zihnij) siç është pikërisht qenia në
botën e jashtme (vuxhudel-harixhij). Qën-
drimii mësipërm se esenca (mahija) është
e ndarë nga ekzistenca (vuxhud) në men-
dje (el-`akl) duhet të kuptohet në atë më-
nyrë se mendja ka natyrë të atillë që mund
të paramendojëkviditet pa marrë parasysh
ekzistencën e tij. Të imagjinohet diçka
nuk është e njëjtë sikur të imagjinohet ajo
që të jetëjo-ekzistent“.

IbënSina një kapitull të vogël në Isha-
rat vetanbihate titullon se si “cilësia e ek-
zistencës nuk është sikur cilësitë e tjera”,
do të thotë, ekzistencës i jep përparësi në
raport me esencën. “Por, nuk është e pra-
nueshme që, cilësiae ekzistencës, e cila
është ekzistencë e gjësendit, të jetë pasojë
e esencës së tij, e cila nuk është ekzi-
stencë, ose të jetë pasojë e cilësisë tjetër,
sepse shkaku paraprinë pikërisht pas ek-
zistencës, dhe nuk ka asgjë që i paraprinë
ekzistencës (IbënSina, 1971: 30-34).
Edhe pse IbënSina përmend se ekzistenca
është cilësi, shihet qartë se nuk është ci-
lësi e zakonshme. Nga ekzistenca buron
vetëm ekzistenca, por këto dallojnë me
mënyrën e të qenit ose të ekzistimit, dhe
kjo është ajo që dëshiron të theksojëI-
bënSina. Por, ajo se asgjë nuk i paraprinë
ekzistencës jep të kuptohet se ekzistenca
nuk ka domethënie të jashtme në raport
me esencën. Ekzistenca, siç tregon teksti
i mësipërm, nuk mund të jetë e kushtë-
zuar me kurrfarë esence, do të thotë, kjo
nuk mund të jetë primare.

Asnjë filozof nuk flet përkontingjen-
cën si IbënSina. Qofshin inteligibilet (en-
titetet) që janë më ndryshe, qofshin
ekzistuesit me të cilët vëmë kontakt në
botën eksperimentale, çdo gjë ka të bëjë
me aksidentet e Zotit. E gjithë ajo që nuk
do tëvë lidhje me ekzistencën e Tij,ajo
nuk ekziston. IbënSinaedhe për Zotin flet
me nocionin ekzistencë. Këtu ai zbaton
atë që quhet teologji negative si shprehja
më e madhe me të cilën tregon Realitetin
Hyjnor. E pyetën se a ekziston ekzi-
stenca, IbënSina u përgjigj se esenca e
ekzistencës është të jetë ekzistuese, ose të
jetë qenie, do të thotë, jo-qenie me natyrë
të caktuar, i vetëdijshëm se ajo “të jesh“,
e cila nuk ekziston në gjuhën arabe, po-
sedon kuptimin më të përgjithshëm. Për
të përforcuar tezën e tij të ekzistenciales,
Mulla Sadri shumë herë thirret në qën-
drimin e IbënSinasë të paraqitur në ve-
prën e tij Et-Ta’likat pikërisht në lidhje
me këtë çështje. Prandaj IbënSinado të
thirret në atë se qenia është sinonimi Hyj-
nisë, “se Ai  është i pari (elevvel), nuk ka
gjini (xhins) nuk kakviditet (mahijja) nuk
ka cilësi (kejfija), nuk ka sasi (kemija),
nuk ka vend (‘ajn), nuk ka kohë (meta),
nuk ka pjesë (nad), nuk ka shok (sharik),
nuk ka prototip (did), qoftë i lavdishëm
Ai! Ai nuk mund të përcaktohet (hadd),
as që mund të argumentohet (burhan), Ai
është argument për çdo gjë... Ai është pa-
rimi burimor (mabda`) i çdo gjëje që ek-
ziston dhe nuk është një gjë prej gjërave
ose entitet prejentiteteve“.

FUND

Shkruan: Evzal Sinani

Akideja, po edhe të gjitha shkencat
tjera fetare, janë të mbushura plot
mirësi dhe urtësi që i mundë-

sojnë besimtarit të gjejë prehjen dhe re-

hatinë në dy botët. Megjithatë, fanatizmi
i disa grupeve të caktuara për mendimeve
të veta dhe pretendimi se e vërteta qën-
dron vetëm me ta dhe nuk mund të jetë
jashtë rrethit vicioz të tyre, ka bërë që
ummeti islam, siç ka thënë Mutenebbiu,
të bëhet objekt përçmimi në arenën e

madhe globale të popujve. Po të ishte
gjallë Ibn Sina, do thoshte se këto grupe
ka pasur për qëllim kur ka thënë “jemi
sprovuar me ca njerëz që pretendojnë se
Zoti nuk ka udhëzuar kënd pos tyre”.

Thirrjet në monopolizimin e qëndri-
meve dhe mendimeve, si dhe pretendimet

Degët e akides dhe ndikimi 
i tyre në përçarjen 

e shoqërisë myslimane
Përpilimi i akaidit si shkencë filloi në kohën e Abasidëve. Në këtë periudhë u përpiluan

pamflete në Ilmu’l Kelam nga dijetarë të ehli sunnetit, mutezilëve, xhebrijve, havarixhëve
dhe shiave. Megjithatë, renditja tematike e akaidit si shkencë, kryesisht në formën që

njihet sot, u bë nga dijetarët e mëvonshëm të të gjitha shkollave. Secila shkollë, në
mendimet e veta, pretendon të ketë bazë në dijetarët që kanë jetuar në shekujt e

hershëm. Pretendime këto, që mundohen t’i vërtetojnë nëpërmjet transmetimeve të
ndryshme orale ose nëpërmjet pamfleteve që iu atribuohen këtyre imamëve. 
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se çdo largim nga këto bindje nënkupton daljen kun-
dër Kuranit dhe Sunnetit, paraqesin njërën ndër kata-
strofat më të mëdha që ka goditur muslimanët në
nivel botëror në shekullin modern. Një akuzë që
mund t’i kundërpërgjigjemi lehtë, se kundërshtimi i
këtyre bindjeve nuk është kundërshtim i Kuranit apo
Sunnetit, por është thjesht kundërshtim i një mënyre
të të kuptuarit të Kuranit dhe Sunnetit. 

Bazat, po edhe degët e akides kanë dhjetëra, po
pse jo dhe qindra, ndikime pozitive në shoqërinë my-
slimane, por njeriut kur i sëmuret një dhëmb, shpej-
ton ta mjekojë atë, edhe pse të gjitha pjesët tjera të
trupit i ka të shëndosha. Keqkuptimi i çështjeve dy-
tësore të akides dhe fanatizmi në pretendimin e vër-
tetësisë së vetëm një mënyre të të kuptuarit të këtyre
çështjeve është dhëmbi i sëmurë i trupit mysliman në
kohën tonë, që edhe pse është thjesht një dhëmb, i jep
temperaturë gjithë trupit dhe e lë pa gjumë net e net
të tëra. 

AKIDEJA DHE RËNDËSIA E SAJ
Fjala “akide” në gjuhën arabe rrjedh nga rrënja

foljore “akade” që ka kuptim të lidhësh, ndërsa fjala
vet merr kuptimin “e lidhura”, sepse me të lidhet
zemra prerë dhe qartë. 

Shkenca e Bazave të Fesë është quajtur akide për
shkak se me të lidhet zemra e jo gjymtyrët, kështu që
qëllimi i shkencës është vetë dija e saj, për dallim nga
shkencat praktike, qëllimi i së cilave është veprimi që
buron nga dija si pesë kohët e namazit dhe praktikat
tjera të shumta.

Një shkencë e merr vlerën dhe rëndësinë
nga lënda e saj e studimit. E shkenca e akides dhe një-
shmërisë së të Plotfuqishmit është më e rëndësishmja
dhe më e vlefshmja e të gjitha shkencave, sepse lëndë
studimi e saj është qenia e All-llahut Fuqiplotë, cilë-
sitë dhe veprimet e Tija. Për këtë arsye, Imam Taha-
viu në Akiden e vetë thotë: “Më e larta në pozitë, më

e vlefshmja dhe më e obligueshmja për mendjen nga
të gjitha shkencat është shkenca e Bazave të Fesë që
përfshin njohjen e Zotit që është baza e çdo shkence
dhe fillimi i çdo lumturie...”

Shumica e dijetarëve, ndër ta Imam Maliku
dhe Imam Esh’ariu janë të mendimit se detyra e parë
e myslimanit është ta njohë Zotin, të Dërguarin dhe
fenë e vet, pra të dijë ç’duhet t’i atribuohet Zotit, çfarë
lejohet t’i atribuohet dhe çfarë ndalohet t’i përshkru-
het Atij.

Me këtë, i bëhet e qartë lexuesit, se shkenca
e akaidit është shkenca më e rëndësishme sepse, të
dijë njeriu si të adhurojë Zotin e vet, është më e mirë
për të se sa të tubojë dije të shumta nga të gjitha
shkencat tjera. Ky është një parim që nuk kundër-
shtohet nga asnjë mysliman. 

HISTORIKU I SHKURTËR I ZHVILLIMIT TË
AKAIDIT

Muhammedi (a. s.) gjatë jetës së tij ishte referenca
kryesore e muslimanëve të cilit i drejtoheshin ata me
çdo pyetje që u binte ndër mend. Akaidi, nga ky kën-
dvështrim, nuk dallon nga shkencat tjera, meqë Mu-
hammedi (a. s.) ishte referencë e të gjitha shkencave.
Përkrah kësaj, ai iu përgjigjej edhe pyetjeve të
shtruara nga politeistët dhe çifutët me të cilët nganjë-
herë përdorte metoda të ndryshme varësisht nga si-
tuata, megjithatë përgjigjet e tija asnjëherë nuk
tejkalonin në mllef dhe inat. 

Transmetimet nga Pejgamberi (a. s.) në çështjet e
akaidit, krahasuar me shkencat tjera, mbeten në
numër të vogël, për arsye të ndryshme që nuk janë
pjesë e studimit tonë.

Edhe në kohën e Kalifëve të Drejtë, akaidimbeti,
deri në një shkallë, në të njëjtën gjendje si në kohën
e Pejgamberit (a. s.), me disa përgjigje të rralla nga
kalifët kur e kërkonte situata, me përjashtim të Aliut
(r. a.). Në kohën e tij u paraqitën probleme që nuk ki-
shin qenë prezent më parë dhe që kërkonin përgjigjen
adekuate si luftimi i puçistëve, sekti i Havarixhëve,
krahas shtimit të numrit të muslimanëve jo-arabë që
hynin në Islam me prapavijat e feve të mëparshme.
Kjo është arsyeja e transmetimeve të ndryshme akai-
dologjike nga Imam Aliu në mesele si krijimi i Kura-
nit, kaderi, qenia dhe cilësitë e Zotit dhe të tjera.

Sa më shumë kohë që kalonte nga Pejgamberi (a.
s.), aq më shumë shtoheshin dallimet dhe metodo-
logjitë e ndryshme në kuptimin e meseleve akaido-
logjike, gjë që solli deri te kundërshtimet e para në
bazat e akides (usuulu’l akaid). Dallimi i parë në
usuul llogaritet çështja e vepruesit të një mëkati të
madh që e sollën në arenën e diskutimit Havarixhët.
Në kohët e fundit të gjeneratës së sahabëve, gjatë pe-
riudhës së Emevijve, kundërshtimet në usuul u shtuan
dhe çështje si mohimi i kaderit, të shpikura nga
Ma’bed Xhuheniu dhe Gajlan Dimeshkijj dhe krijimi
i Kuranit u bënë aktuale. Vasil ibn Atta’ dhe Amr ibn
Ubdejdi ndiqnin metodologjinë e Ma’bedit dhe Ga-
jlanit në shumë mesele pas tyre. Në këtë periudhë
edhe Xhehm ibn Safwani shpalosi bidatin e vet në çë-
shtjen e determinizmit. 

Përpilimi i akaidit si shkencë filloi në kohën e
Abasidëve. Në këtë periudhë u përpiluan pamflete në

Ilmu’l Kelam nga dijetarë të ehli sunnetit, mutezilëve,
xhebrijve, havarixhëve dhe shiave. Megjithatë, ren-
ditja tematike e akaidit si shkencë, kryesisht në for-
mën që njihet sot, u bë nga dijetarët e mëvonshëm të
të gjitha shkollave. Secila shkollë, në mendimet e
veta, pretendon të ketë bazë në dijetarët që kanë jetuar
në shekujt e hershëm. Pretendime këto, që mundohen
t’i vërtetojnë nëpërmjet transmetimeve të ndryshme
orale ose nëpërmjet pamfleteve që iu atribuohen kë-
tyre imamëve. 

BAZAT DHE DEGËT E AKAIDIT
Bazat e shkencës së akaidit, mbi të cilat qëndron

ixhma’i i muslimanëve, përfshijnë besimin në Zotin
Një, melekët e Tij, librat e Tij, të dërguarit e tij, në
ditën e Fundit dhe në caktimin e së mirës dhe të
keqes. 

Kjo shkencë, ashtu siç ka bazat e veta, ka edhe
degët si çështja e cilësive të Zotit, a janë cilësitë vet
qenia e Zotit apo diçka jashtë qenies së Tij. Rreth
kësaj meseleje, imami i mirënjohur ed-Devvanijj –
shpjeguesi i “akaid adudijjeh” – thotë: “Dije se me-
seleja e të qenit të sifateve vetë qenia e Zotit apo diçka
jashtë Saj, nuk është nga usuulet me të cilat është i
ndërlidhur akuzimi i mohuesit me mosbesim.”

Shembull tjetër i degëve të akides është meseleja
e krahasimit të melekëve me njerëzit e mirë. Ibn Ebi’l
Izzi në komentimin që ia bën Akides Tahavije thotë:
“Shejh Taxhuddin el Fejjarijj në fund të veprës së tij
“El-Ishareh fi’l bishareh fi tefdiili’l besher ale’l
melek” thotë: “Dije se kjo mesele është nga meselet
e reja, për të cilat nuk kanë folur të parët tanë (saha-
bët) e as ulematë tanë të mëdhenj pas tyre dhe më
këtë mesele nuk lidhet asnjë nga usuulet e akaidit e as
që ndërlidhet me të ndonjë qëllim i madh fetar.”

DISPOZITA E IXHTIHADIT NË DEGËT E AKIDES
Imam Taftazani në komentin e tij të Akaid Nese-

fijjeh thotë: “Muxhtehidi në çështjet logjike dhe fe-
tare, baza qofshin apo degë, mund t’ia qëllojë po
mund edhe ta ketë gabim.” Pas këtij qëndrimi, ai ar-
gumentohet me ajete Kuranore, hadithe dhe transme-
time të sahabëve krahas argumenteve logjike, që
bindin lexuesin se muxhtehidi mund t’ia qëllojë të
vërtetës dhe të shpërblehet, por mund edhe të gabojë
dhe të jetë i shpërblyer gjithashtu. Baza e argumenti-
mit të tij sillet rreth hadithit të Muhammedit (a. s.):
“Kur një udhëheqës përpiqet të gjejë të vërtetën
dhe ia qëllon, për këtë ka dy sevape, ndërsa kur
përpiqet dhe nuk ia qëllon, ka vetëm një sevap.”

Nga kjo që përmendëm kuptojmë se ixhtihadi në
degët  e akides është i lejuar pa asnjë dyshim, dhe një
dijetar mund t’ia qëllojë po mund edhe të gabojë. 

SHOQËRIA MYSLIMANE DHE MËNYRA E
SJELLJES ME TË MENDUARIT DIVERGJENT

Shoqëria myslimane 
dhe natyra e saj

Shoqëria myslimane përfaqëson mishërimin e rre-
gullit “nuk ka zot tjetër pos All-llahut dhe Muham-
medi është i Dërguari i Tij”. Pra, çdo individ që
dëshmon këto dy dëshmi dhe nuk kryen ndonjë ve-
prim që do e largonte nga mbrojtja që i ofrojnë ato,
llogaritet mysliman dhe pjesë e shoqërisë myslimane. 

Kjo shoqëri, identifikohet si shoqëri që e mbulon
dashuria, vëllazëria dhe mëshira reciproke. Tekstet
fetare që flasin për këtë janë të shumta, si në Kuran po
edhe në Sunnet. “Myslimanët janë vëllezër”, “Mos
u grindni se do të dështoni”, “Kapuni të gjithë për
litarit të All-llahut dhe mos u përçani”, paraqesin
vetëm disa nga tekstet e shumta që e vënë bashkimin
e myslimanëve në rend të parë dhe e llogarisin një
realitet të pakontestueshëm dhe të detyrueshëm nga
vetë Zoti.
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Të gjitha këto tekste fe-
tare, të pakontestueshme në
autenticitet dhe qëllim, e
bëjnë të qartë se myslimani
për myslimanin është si vëllai
i gjakut.. E si atëherë, t’i lejo-
het një myslimani të akuzojë
vëllain e vet për fisk, bidat
dhe kufër për çështje diskuta-
bile që pranojnë ixhtihadin,
po bile të eskalojë situata deri
në sulme fizike ndaj tij po
edhe vrasje?

PRANIMI I MENDIMIT TË
NDRYSHËM 

Pas përfundimit të betejës së Ahzabit,
Muhammedi (a. s.) urdhëroi muslimanët
që të nisen menjëherë te fisi Beni Kurej-
dha që i kishte tradhtuar dhe iu tha:
“Askush të mos e fal iqindinë, pos se te
Beni Kurejdha!” Sahabët u nisën men-
jëherë dhe rrugës u afrua koha e aksha-
mit. Disa sahabë propozuan që ta falnin
iqindinë sepse do i kalonte koha dhe se
Muhammedi a.s me urdhrin e vet kishte
pasur qëllim që të dilnin shpejt dhe jo
kuptimin tekstual të fjalëve. Grupi tjetër
refuzoi të falë iqindinë në ndonjë vend
tjetër përveç vendbanimeve të Beni Ku-
rejdhas. Grupi i parë e falën iqindinë në
rrugëtim, ndërsa tjetri e falën atë pasi ar-
ritën te Beni Kurejdha, pas namazit të ja-
cisë. Kur arriti Muhammedi (a. s.) të dy
grupet shpejtuan te ai dhe ia treguan ndo-
dhinë. Reagimi i Muhammedit (a. s.)
është qëndrimi historik i tolerancës së
myslimanëve përgjatë shekujve ndaj

mendimeve të ndryshme dhe një tregues
i fuqishëm se një çështje nganjëherë
mund të ketë mënyra të ndryshme të zgji-
dhjes varësisht nga perspektiva nga e cila
shihet. Omeri (r. a.) transmeton se kur ia
treguan Muhammedit (a. s.) vendimet
veta, ai “nuk e qortoi asnjërin prej
tyre”, pra i llogariti qëndrimet e të dyja
palëve të pranuara. 

GJENDJA AKTUALE E SHOQËRISË
MYSLIMANE

Fatkeqësisht sot, shoqëria myslimane
përjeton një nga përçarjet më të mëdha që
i ka shënuar historia. Edhe pse mbi një
miliardë në numër, myslimanët ende sot
vazhdojnë të jenë në konflikt për çështje
që lehtë pranojnë më shumë se një kën-
dvështrim dhe që mund të tejkalohen me
dialog dhe me pranimin e mendimit ndry-
she, duke harruar kështu vetë praktikën e
Muhammedit (a. s.) që nxiste bashkëpu-
nim dhe promovim të vlerave edhe për-

kundër dallimeve të ndry-
shme. Prandaj i sheh musli-
manët sot të akuzojnë
njëri-tjetrin duke harxhuar
kohën dhe energjitë në çështje
që mbase nuk kanë ndonjë
rëndësi relevante në fe, i sheh
ata me flamuj në duar duke i
ndarë radhët, këta janë partia
e All-llahut, këta të tjerët par-
tia e shejtanit, duke marrë në
dorë, mbase pa vetëdije, kom-
petencat e vet Zotit. 

MËNYRA E SJELLJES ME ATA QË
MENDOJNË NDRYSHE

“Sikur të donte Zoti yt, do t’i bënte
njerëzit një grup të vetëm, por ata va-
zhdimisht ndryshojnë nga njëri-tjetri.” 

Divergjenca në të menduar dhe në të
gjitha aspektet e jetës është një nga veço-
ritë e njerëzimit. Sa më shpejt të mëso-
hen njerëzit me këtë realitet, aq më shpejt
do vijë paqja dhe mirëqenia në botë. As
shoqëria myslimane nuk bën ndonjë për-
jashtim në këtë aspekt. Myslimanët duhet
të besojnë bindshëm, se jo çdokush që
kundërshton mendimet e tyre ka kundër-
shtuar Zotin, ai thjesht mund të kundër-
shtojë metodologjinë e tij të kuptuarit të
Zotit. Bile, edhe duhet të besojnë se nëse
ia ka qëlluar ka dy sevape, e nëse e ka
gabim ka vetëm një sevap. Mbase, kjo do
na rihapte një nga rrugët e bashkimit të ri
të myslimanëve. 

Shkruan: Llukman ef. Neziri

Allahu i lartmadhëruar ka dërguar
pejgamberë të shumtë dhe çdo pej-
gamberi i ka dhënë mrekulli, për t`i

ndihmuar atij që ta bindë popullin për vër-
tetësinë e fjalëve që ata kanë përcjellë. 

Mrekullitë ka qenë të llojllojta dhe të
shumta, të cilat janë përshtatur kohës dhe
mentalitetit të asaj kohe dhe atij populli. Si
për shembull,  te Musai (alejhis-selam), në
kohën e tij, ishte shumë e njohur magjia.
Allahu i dha Musait shkopin si mrekulli,
për ta shndërruar atë në formë të gjarprit,
për asgjësimin e magjive të tyre. 

Po ashtu,  në kohën e Isait (alejhis-
selam) shumë ishte e përhapur mjekësia.
Allahu ia mundësoi Isait që t’i shëronte të
sëmurët nga ato sëmundje prej të cilave nje-
rëzit kurrsesi nuk mund të kishin idenë për
shërimin e tyre – Isai, ndërkaq, i shëronte
me ndihmën e Allahut, me mrekullinë që iu
pati dhuruar. 

Te Muhamedi (alejhis-selam) Allahu
dërgoi shumë lloje të mrekullive, të cilat
ishin bindëse. Kështu që njerëzit kur hasnin
në këto lloj mrekullish,  e dinin se cila është
nga Muhamedi (alejhis-selam) dhe cila jo,
kështu që vërtetoheshin se Muhamedi (a.
s.) është i dërguar i Allahut. 

Dihet se Muhamedi (alejhis-selam)
ishte ndër pejgamberët që më së shumti u
begatua me mrekulli (muxhize), saqë dije-
tarët janë munduar t’i numëronin dhe në
fund kanë konstatuar se ishin mbi një mijë
e dyqind  mrekulli të Resulullahut (alejhis-
selam). 

Këtë   e ka konstatuar Imam Neveviu
në librin e tij “Komenti i Sahihul Musli-
mit”. 

Ndërkaq,  Imam El Bejhakiu ka thënë
se janë një mijë mrekulli të Resulullahut
(alejhis-selam), ndërsa grupi tjetër i dijeta-
rëve e ka tejkaluar këtë numër dhe ka thënë:
‘janë mbi tre mijë mrekulli’.

Duhet të dimë se një numër e mrekul-
live janë përfunduar (siç është zbritja dhe
kompletimi i Kuranit), ndërsa një numër
tjetër janë ende prezente,  të papërfunduara,
derisa të dojë Allahu (p.sh. studimet
që janë të cekura në Kuran, të cilat dita-

ditës shkenca po i zbulon, kurse ato i ka
cekur Kurani qysh herët). 

Por, çka do të thotë, apo çka nënkup-
ton, fjala mrekulli? 

Me fjalën mrekulli kuptojmë: Të pre-
zantuarit e një çështje; të prezantuarit e
asaj çështje në mënyrën që është e pamun-
dur për njerëzit e rëndomtë.  Këtë e bëjnë
vetëm pejgamberët e Allahut,  të cilëve Al-
lahu ato mrekulli ua dha për të dëshmuar se
këta njerëz (pejgamberë) janë të dërguarit
e Tij . 

Në vazhdim do t`i paraqesim disa nga
mrekullitë kryesore të Pejgamberit (alejhis-
selam).  Kjo nuk do të thotë se nuk ka të
tjera: 

1- Mrekullia më e madhe dhe më krye-
sore e Resulullahut (alejhis-selam) ishte
vetë Kurani fisnik. Allahu ka cekur në
Kuran: Nëse do të tubohej i gjithë njerë-
zimi, po edhe xhindet, që ta sjellin një libër
të ngjashëm,  nuk do të mund ta sillnin; jo
një libër, por as edhe një ajet (fjali)  nuk
mund të sillet sikurse Kurani. 

Allahu i Madhëruar thotë:  
Thuaj: “Edhe sikur të bashkoheshin nje-
rëzit dhe xhindet për të sjellë një Kuran të
tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky,
sado që do ta ndihmonin njëri – tjetrin.”
(Surja Al Israë: 88)

Përkundër kësaj, ata (idhujtarët)
thonë se atë e trilloi ai (Muhamedi). Ti
thuaj: “Silleni, pra, ju një kaptinë të ngja-
shme me këtë; madje, thirrni kë të doni në
ndihmë, pos    Allahut, po qe se jeni të
drejtë në atë që thoni.” (Junus: 38)

2-  Mrekullia (muxhizja ) e Israsë dhe
Miraxhit.  Kjo ngjarje është cekur në
Kuran, saqë Allahu e ka zbritur një sure të
plotë në Kuran me emrin Surja El Israë. 

3- Çarja e hënës.  Këtë çështje Allahu e
ka cekur në ajete të Kuranit fisnik. Njëhe-
rësh,  edhe hadithet kanë ardhur të njëpa-
snjëshme. 

Ibn Kethiri rreth çarjes së hënës ka
thënë: “Të gjithë myslimanët e Ehlu-Sun-
netit janë të një mendimi se çarja e hënës
ka ndodhur në kohën e Resulullahut (ale-
jhis-selam).” 

4- Shtimi apo shumimi i ushqimit në
prezencën e Resulullahut (alejhis-selam).

Kjo ndodhi në kohën kur ushtria ishte me
Resulullahun (alejhis-selam), ndërsa
ushqimi ishte shumë i kufizuar. Resulullahu
(alejhis-selam) urdhëroi të tubohet i tërë
ushqimi, bëri lutje tek Allahu, kështu që e
tërë ushtria hëngri ushqim dhe në fund te-
proi, sikur nuk ka ngrënë asnjeri. 

5- Burimi i ujit nga gishtat e Resululla-
hut: Rast tjetër i ngjashëm, kur ushtria ishte
me Resulullahun (alejhis-selam) dhe uji
ishte i kufizuar.  Resulullahu (alejhis-selam)
kërkoi që të grumbullohet uji,  e futi dorën
në ujë, filloi uji të rrjedhë nga gishtat e tij,
saqë e tërë ushtria u furnizuan me ujë dhe
morën avdes. 

6- Lajmërimi i Resulullahut për çështjet
e fshehta të së ardhmes. Këto lajme dita-
ditës po ndodhin dhe vërtetohen edhe di-
tëve të sotme. 

7- Pikëllimi (qarja) e drurit kur u largua
Resulullahu (alejhis-selam) pasi që ishte
ulur mbi të. Këtë ngjarje e ka cekur Imam
El Buhariu në sahihun e tij. 

8- Përshëndetja e gurit.  Resulullahu
(alejhis-selam) ishte në Mekë, duke kaluar
rrugën.  Papritmas e përshëndeti guri.  Këtë
ngjarje e ka cekur Imam Muslimi në sahi-
hun e  tij.

9- Shërimi i të sëmurëve.  Rreth kësaj
çështje ka shumë hadithe të cekura në Sahih
El Buhari,  Muslim etj. 

Ka edhe shumë mrekulli të Resululla-
hut (alejhis-selam). 

Këto mrekulli ia mundësoi Allahu i lar-
tmadhëruar Resulullahut (alejhis-selam), që
njerëzimi të bindet sa më lehtë në pejgam-
berllëkun e tij. 

Dijetarët e mëhershëm, po edhe të ko-
hëve të fundit, kanë shkruar dhe kanë cekur
lloj-lloj mrekullish të Resulullahut, saqë
edhe kanë botuar libra të veçantë për këtë
çështje, pasi që llogariten çështje të besi-
mit. 

Ndër dijetarët që kanë shkruar rreth
mrekullive janë: 

Imam El Bejhakiu, ka një libër që titul-
lohet: Delail en Nubuve (Argumentet e Pro-
fetizimit). 

Imam El Mauridij, po ashtu ka një libër:
E`alam En Nubuveti (Shenjat e Pejgam-
berllëkut) etj. 

Mrekullitë e
Muhamedit (a. s.)
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Dr. AbdudaimElKehil

Sipas një studimi që është bërë në Amerikën e
veriut, thuhet se kujtesa e femrës nuk është
fikse gjatë jetës, sepse kujtesa e saj pas me-

nopauzës bie çuditshëm. Mirëpo, femra në mo-
shën e saj të mesme ka një kujtesë më të mirë, më
të fuqishme se sa kujtesa e mashkullit, por një
formë që ndryshon nga kujtesa e mashkullit. Në
një studim tjetër i publikuar në revistën “JNeuro-
sci” sqarohet se femrat i kujtojnë gjërat në një me-
todologji ndryshe nga meshkujt. Kujtesa e saj është
e prekur emocionalisht më shumë se sa kujtesa e
burrave; kujtesa e saj ndikohet nga emocionet
shumë më shumë gjatë përkujtimit të ngjarjes. Atë-
herë, dëshmia e një femre për një çështje të cak-
tuar bie në ndikim të emocioneve drejt ngjarjes për
të cilën duhet dëshmuar kur ajo është në gjendje të
mesme, porse pas menopauzës, kujtesa e saj është

e hutuar. Tërë kjo konfirmon se prania e një femre
tjetër gjatë dëshmisë së femrës do të japë ndikim të
fuqishëm cilësisë së dëshmisë dhe saktësisë së in-
formacionit që do ta japë femra si dëshmitare. 

Vlerësohet kështu ngase femra e dytë për dë-
shmi sigurisht nuk do të ketë të njëjtat efekte emo-
cionale rreth të njëjtës ngjarjeje, e kjo i jep
mundësinë gjykatësit që të bëjë gërshetimin mes
dy dëshmive me qëllim që të arrijë deri te e vër-
teta. Në Universitetin e Pensilvanisë u bë një stu-
dim i madh me 949 kujtesa (tru) të meshkujve dhe
të femrave. Studiuesit zbuluan se femra është më e
mirë në të kujtuarit se sa meshkujt për shumë de-
tyra të ndryshme, sepse ajo gjatë të menduarit për-
dorë të dy pjesët e trurit, kurse sa i përket çështjeve
që kërkojnë më shumë precizitet për një çështje të
caktuar, atëherë mashkulli është më superiorë në
të menduarit e tij, sepse gjatë të menduarit përdorë
vetëm një pjesë të trurit.! Shkencëtarët në Fakulte-
tin e Mjekësisë në Universitetin e Pensilvanisë
ishin të befasuar nga rezultatet e këtij studimi. Li-
dhje me këtë Dr. Ruben Gur thotë: “Rezultatet
ishin tronditëse kur pamë këto ndryshime të mah-
nitshme mes trurit të femrës dhe të mashkullit,
porse ato janë komplementare!. Por gjëja shumë e
rëndësishme është se femrat posedojnë fuqi dhe af-
tësi më të lartë se sa meshkujt për çështjet sociale,
kurse burrat karakterizohen me fuqinë e lartë për
punët që kërkojnë koncentrik më të madh siç janë
kontrolli dhe udhëheqja e pushtetit. Pra, me këtë
studim përfundojmë se dijetarët janë unik në men-
dimet e tyre se meshkujt nuk janë si femrat, kurse
çështja e dëshmisë është çështje serioze që lidhet
me fatin e njerëzve dhe ajo mund të jetë e gabuar
dhe kështu dëmton interesat e popullit. Prandaj
meqë femra mund të ndikohet nga emocionet e saja
gjatë përkujtimit, meqë ajo pas moshës së meno-
pauzës të kujtuarit e ka dëmtuar dhe pasi që femra

gjatë përkujtimit përdorë dy pjesët
(anët) e trurit, që nënkupton se fuqia
e koncentrimit është më e vogël, si
dhe për arse tjera Allahu (xh. sh.) i
lehtësoi asaj barrën e dëshmisë, e
nderoi ate dhe i lejoi asaj që të ketë
edhe një dëshmitare tjetër për ta
kompletuar dëshminë. Nga kjo që
thamë se sipas islamit nuk pranohet
dëshmia e vetme e një femre , me
përjashtim në rastet e veçanta, siç
është dëshmia që ka të bëjë me nde-
rin dhe moralin. Në këtë rast, pas kë-
tyre fateve, a do të kishim thënë se
islami e nënçmoi femrën? Nga këtu
e kuptojmë madhështinë e fjalëve të
Kur’anit ku Allahu (xh. sh.) thotë:

“Kërkoni të dëshmojnë dy dë-
shmitarë burra nga mesi juaj, e në
qoftë se nuk janë dy burra, atë-
herë një burrë e dy gra, nga dë-
shmitarët që i pëlqeni. (Dy gra në
vend të një burri) Për atë se nëse
njëra prej tyre gabon, t’ia përkujtojë tjetra.” El-
Bekare: 282. 

Nga këto foto kuptohet se në trurin e një b Në
foton tjetër vërejmë se lidhjet te truri i femrës për-
fshijnë shumë pjesë të hemisferave të trurit duke
shkuar djathtas dhe majtas dhe duke u ndihmuar me
dy pjesët e trurit.

Materia e bardhë dhe materia Gri, gërshetohen
plotësisht në forma të ndryshme te truri i mashkul-
lit dhe te truri i femrës sikur ato të jenë komple-
mentare (plotësuse) mes veti. Këtu vjen në shprehje
edhe ajetikur’Anor ku Allahu (xh. sh.) thotë: “Ai
(All-llahu) është Ai që ju krijoi prej një vete, e
prej saj për t’u qetësuar pranë saj. Earaf: 189. 

Sipas studimit nga Universiteti i Pensilvanisë,
dallimi është shumë i qartë mes funksionimit të tru-

rit të femrës dhe të mashkullit. Te truri i mashkullit
vërejmë se secila gjysmë e trurit funksionon ndaras
(shih vizat e kaltra në foto), kurse truri i femrës li-
dhen të dy pjesët e trurit në funksionim dhe koordi-
nim të përshtatshëm (shih vizat e kuqe në foto). Ky
rezultat konfirmon se burri ka aftësi më të mëdha
për t’u përqendruar në një çështje të caktuar, e çë-
shtja e dëshmisë është çështje që kërkon përqendrim
në një çështje të caktuar. Kurse femrat në detyrat so-
ciale të llojllojshme dhurojnë më shumë kujtesë dhe
japin edhe zgjidhje më të përshtatshme. Nga kjo na
del në pah dhe na sqarohet se Allahu (xh. sh.) kur
dëshminë e dy femrave e bëri të barabartë me dë-
shminë e një mashkulli, e bëri për ta nderuar femrën,
për ta ruajtur nderin e tyre. 

Nga arabishtja:JusufZimeri

Dëshmia e femrës 
dhe e mashkullit

Sipas parimeve islame, dëshmia e dy femrave është e barabartë me dëshminë e një
mashkulli,  por shikuar nga pikëpamja shkencore, a ekziston ndonjë urtësi që dëshmia e

dy femrave të jetë e barabartë me dëshminë e një mashkulli? Çka zbuloi shkenca
bashkëkohore për këtë çështje? Islami me këtë vlerësim, e ka nderuar femrën apo e ka

nënçmuar, siç pretendojnë disa ateistë ?... 
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Shkruan: Nexhat Ibrahimi

“Qytetarët i kthehen paranormales
kur shoqëria i neglizhon ata.”

Kur një shoqëri ngec në edukim dhe
arsimim normal, ajo krijon hapësirë për
depërtim të errësirës shpirtërore dhe
ideore në atë shoqëri. Errësira identifiko-
het me jokompetencën, e personifikuar
tek mjekësit popullorë, fallxhorët, haj-
malixhinjtë e mashtruesit, të cilët flasin
për të ardhmen, për të panjohurat, për të
pamundshmet, duke i manipuluar njerëzit
në nevojë materiale ose psikike, sepse
këtë mundësi ndihme nuk e ka askush tje-
tër pos Krijuesit. Dukuri të tilla janë të di-
tura për bashkësitë primitive në Afrikë,
në Amerikën Latine e në pjesë të Azisë,
por kur këto dukuri shfaqen në shoqëri
bashkëkohore, të qytetëruara, te njerëzit
që i rrethon elektronika, kjo gjendje bren-
gos. Për më tepër, brengos kur kjo bëhet
në nivel shtetëror, në nivel të institucio-
neve më të larta arsimore, edukative,
shkencore. 

LAJTHITJA SI REZULTAT I PADIJES
Jeta është e gjallë dhe e ndërlikuar

nëse njeriu nuk ec binarëve të natyrshëm.
Me këtë rast, lindin dilemat, shqetësimet,
ngërçi shpirtëror e fizik. Në këtë gjendje,
njeriu/grupi ka nevojë për ndihmë përka-
tëse për rehabilitimin e tyre, duke u
dhënë rrugëdalje. Nëse ndihma mungon,
njerëzit i kthehen paranormales, jonor-
males, së skajshmes, duke u përpjekur të
shpëtojnë me ndihmën e fijes së kashtës
mes oqeanit. Dëshira për të jetuar nor-
malisht i largon njerëzit nga racionalja
dhe, në këtë mënyrë, njeriu/njerëzit bien
në grackat e padijes, të injorancës.

Tekstet fetare kuranore dhe të hadithit
paralajmërojnë:

“A janë të barabartë ata që dinë dhe
ata që nuk dinë.” (Ez-Zumer, 9);

”…sikur të kishim dëgjuar dhe sikur
të kishim pasur mend, ne nuk do të ishim
ndër banuesit e zjarrit.” (El-Mulk, 10);

“Dija do të zhduket me vdekjen e di-
jetarëve derisa nuk mbetet në tokë asnjë,
ndërsa njerëzit për prijës të tyre do t’i
marrin injorantët, do të kërkojnë për-
gjigje prej tyre, ndërsa këta me padijen e
tyre do t’u përgjigjen dhe ata dhe veten
në mashtrim do t’i çojnë.” (Buhariu dhe
Muslimi)

E qartë, drejt besëtytnisë shpien pa-
dija dhe të padijshmit. Madje, edhe në
kohën e teknologjisë së avancuar, besë-
tytnia është në rritje. Përse? Përgjigje ka
më shumë, por ne do të cekim se dija ak-
tuale është tejet sipërfaqësore, formale, e
brishtë, teknike, jo e përjetuar, jo e mi-
shëruar me pronarin e saj. Dija, aktua-
lisht, është dekor, është diplomë, është
instrument dëshmie për dijen, por jo vetë
dija. Kjo dije po merr hov, duke u dhënë
përparësi vlerave të rrejshme dhe nje-
rëzve të pavlerë, duke krijuar mendësi
tjetër, ku njerëzit më shumë vrapojnë, por
fare pak ose aspak nuk meditojnë dhe
duke e sjellë në humbje vetveten dhe të

tjerët. 
Kjo gjendje ka arritur në shkallë të

lartë, saqë disa thonë se besëtytnia po
bëhet formë universale dhe e përhershme
e të menduarit në botën bashkëkohore.
Kjo gjendje, ky nivel besëtytnie, me
shenja alarmante, është shqetësues,
madje edhe depresionues te një pjesë e
konsiderueshme e popullsisë. Në kërkim
të lehtësive nga kjo gjendje e rëndë shpir-
tërore e psikike njerëzit mësyjnë forma të
ndryshme rrugëdaljeje, të arsyeshme ose
jo. Në popull kemi forma të ndryshme të
besëtytnisë. Disa janë aq të njohura, sa
është vështirë të largohen si joracionale,
jofetare. Disa nga këto forma janë:

Kulti i gjarprit, i cili duhet të mos vri-
tet;

Kulti i ujkut – pjesë të tij, si dhëmbi,
konsiderohen të nevojshme;

Kulti i buklës, e cila ka fuqi mbroj-
tëse dhe hakmarrëse;

Kulti i fluturës, si gjallesë e mirë;
Kulti i maces së zezë, kur ta pret rru-

gën, andaj duhet ndërruar drejtimin;
Kulti i bletës, si gjallesë e bekuar.

(Shih gjerësisht për besëtytninë nga për-

kufizimi, format, ndikimi, shtrirja e të
tjera: Dr. Orhan Bislimaj, Statusi i besë-
tytnive në besimin islam (Rasti i Koso-
vës), disertacion i mbrojtur më
28.11.2018 në Novi-Pazar.)

Kemi edhe shfaqje tjera të këtij tipi,
si “hapja e çadrës në shtëpi sjell fatke-
qësi”; “kruarja e dorës së djathtë d.m.th.
se do të jepni para dhe e dorës së majtë
d.m.th. se do të merrni para”; “patkoi i
kalit i vendosur në derën e hyrjes mbron
nga të këqijat”; “nëse vdes dikush në fa-
milje, ia këpusim kokën një pule, që mos
të vdes edhe i dyti e i treti”; “pasqyra e
thyer ka fuqi që të sjellë gjëra të këqija
në jetë”; “e marta ‘e zezë’”, me ç’rast nuk
lejohet puna, pastrimi etj.

ORIENTIMI DREJT BESËTYTNISË
Edhe pse nëpër xhami e vende të tjera

flitet për besëtytninë dhe pasojat e saj,
duke ofruar alternativën e besimit të
drejtë, megjithatë besëtytnia, në format e
vjetra, ende është e pranishme dhe me të
madhe dhe shumë lehtë depërton në for-
mat e reja- së paku të reja për nënqiellin
tonë. („Besëtytnitë të cilat edhe sot ekzi-
stojnë, janë me shekuj, të cilët u përpo-
qën t’i fshijnë”, në: 

Mendimet e shkencëtarëve botërorë
rreth kësaj dukurie janë të ndryshme, va-
rësisht nga shkolla e mendimit.)Duke e
marrë parasysh kuptimin e fjalës nga la-
tinishtja (superstitio), si besim në vepri-
min e forcave të pashpjegueshme,
besëtytni, është e qartë se feja e vërtetë
dhe dija e paanshme janë faktorë për
zbutjen, amortizimin, ose edhe elimini-
min e besëtytnisë. Indikative është thënia
e shkencëtarit Stjuart A. Vajs, profesor i
psikologjisë na Kolegjin e Konektika-
tit: “Edhe pse jetojmë në shoqëri tekno-

logjikisht të përparuar, besëtytnia është e
shtrirë më shumë se kurdoherë më parë.”

Gjatë shekullit XX modernistët she-
kullarë menduan se modernizimi ekono-
mik dhe shoqëror çon në çrrënjosjen e
religjionit si element me rëndësi në ekzi-
stencën njerëzore. Po këta ishin të bindur
se shkenca, racionalizmi dhe iluminizmi
përgjithmonë do t’i eliminojnë besëtyt-
nitë, mitet, irracionalitetin dhe ritualet, të
cilat përbëjnë thelbin e feve ekzistuese.
Shoqëria që po lind, sipas tyre, do të
duhej të ishte tolerante, racionale, prag-
matike, progresive, humaniste dhe she-
kullare. Konservatorët e shqetësuar kanë
paralajmëruar për pasoja të tmerrshme
me zhdukjen e besimeve dhe të institu-
cioneve fetare, sidomos për sa i përket
udhëheqjes morale, me të cilën religjio-
net e orientojnë mirësjelljen individuale
dhe kolektive. 

Sipas po këtij autori, synimi më nuk
duhet të shkojë si: modernizim i Isla-
mit, por: islamizim i “modernitetit”.

Në aspekt të vetidentifikimit religjioz,
e dimë se Islami e gjykon dhe i ndalon
rreptë të gjitha llojet e besëtytnive në të
gjitha shfaqjet e tyre. Islami e ndalon kër-
kimin e ndihmës nga ata që kanë nevojë
vetë për ndihmë. Mashtrimi i njerëzve me
fatkeqësi dhe manipulimi me ta, me qël-
lim përfitimi në mënyrë të lehtë, është i
papranueshëm. Prandaj edhe lutja e nje-
riut duhet të jetë: “Vetëm Ty të adhu-
rojmë, dhe vetëm nga Ti ndihmë
kërkojmë.” (El-Fatiha, 5) Këtu duhet
pasur parasysh këtë: „Nëse Allahu të për-
fshin me ndonjë të papritur, askush, për-
veç Atij, nuk mund të të largojë; nëse ta
do të mirën, prapë askush nuk mund ta
pengojë mirësinë e Tij. Ai me atë shpër-
blen kë të dojë nga robërit e vet dhe fal

shumë; është mëshirëplotë.” (Junus,
107)Ndërkaq, Muhamedi (a.s.) ishte i
drejtpërdrejtë: “Ai që ka besim të dobët
dhe iu drejtohet mashtruesve, nuk do të
hyjë në xhenet.” (Hadith)

Tashmë është e qartë se zbehja, de-
gradimi ose largimi i besimit ndër njerë-
zit shpie në gjendjen e indiferencës, të
pasigurisë, të braktisjes. Në këtë gjendje
të pashpresë, njeriu i drejtohet errësirës,
irracionales, mashtrimit, sepse është i de-
tyruar të gjejë shpëtim për vetveten, por
këtë e bën në mënyrë jo të drejtë. Ai u
drejtohet mjekëve, bioenergjistëve, pa-
rapsikologëve, fallxhorëve dhe hajmali-
xhinjve të ndryshëm. Ata e shërojnë
stresin, depresionin, madje edhe sterilite-
tin, mosmarrëveshjet bashkëshortore e
mossukseset. Kjo, sidomos, është inten-
sifikuar me zhvillimin e internetit dhe
mediave të tjera elektronike e të shkruara.
Madje, disa media fitimet kryesore i kanë
nga reklamat e tilla.

Më rastisi në internet një psikolog me
zanat, emrin e të cilit nuk do ta ceki, dhe
më habiti gama e atij zanatliu, për “zana-
tin” e të cilit konsideroj se është abuzim
me fatkeqësinë e njerëzve. Të tillët, duke
ikur nga fallxhorët, bien në grackën e ti-
tujve shkencorë mjekësorë. Puna që
ofron ky psikolog dhe shumë të ngjashëm
si ai do të ishte kafshatë e madhe edhe për
një klinikë, e lëre për një individ.

PËRGJEGJËSIA RRJEDH NGA BESIMI
NË ZOT

Problemi i besëtytnisë është i prani-
shëm në të gjitha përmasat dhe pothuajse
në të gjitha shtresat e shoqërisë. Përpjek-
jet për diagnostikim dhe terapi nuk janë
të lehta dhe kërkojnë përfshirjen e të gji-
tha strukturave shoqërore: ligjore, eduka-

Besëtytnia, 
pasojë e padijes për fenë
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shim dhe përmirësim të thellë në siste-
min ligjor dhe jetesën në përgjithësi.
Por, ajo që nuk e kuptoj te këta njerëz
është mungesa e besimit se diçka do të
ndryshojë.

Ta sqarojmë më lehtë këtë proble-
matikë. Kemi ata që nuk pajtohen me
situatën të cilën ndodhemi, nuk kanë
shpresë se do mund te ndryshojë diçka
dhe kështu vendosin të ikin prej këtu.
Pastaj kemi ata që përfitojnë nga kjo si-
tuatë degjeneruese dhe vazhdimisht
mundohen të përfitojnë nga kjo. Dhe,
janë këta të fundit që nuk pajtohen me
situatën, përfitojnë shumë pak apo
aspak nga situata, dhe nuk kanë asnjë
shpresë se do të mund të ndryshojë
gjendja jonë.

E tani mendoj se e keni të qartë pro-
blemin e shoqërisë sonë. Nëse ne men-

dojmë se asgjë nuk do të ndryshojë, se
gjërat vetëm do të përkeqësohen, atë-
herë çfarë jemi duke pritur? Të themi se
kështu do ndodhë në realitet, asgjë nuk
do ndryshojë. Atëherë, në të ardhmen
fëmijët tanë do kenë 100% profesorë,
mjekë, policë, gjykatës dhe teologë me
diploma të blera dhe me punësime par-
tiake. Nëse kjo do ndodhë, atëherë pse
vazhdojmë të jetojmë këtu?

Mendoj se ka ardhur koha që popul-
lata jonë të tërheqë një vijë të kuqe dhe
të vendosë se çfarë do të shkruajë hi-
storia më tutje. Ata që nuk kanë shpresa
se mund të ndryshohet, le të ikin dhe të
provojnë fatin e tyre në vende tjera. Zoti
le të jetë ndihmës i tyre që të promo-
vojnë atje vlerat tona fetare e kombë-
tare, moralin e lartë dhe sjelljen
shembullore. Por, ata që kanë vendosur

të jetojnë këtu, duhet të besojnë fuqi-
shëm se ndryshimi mund të bëhet dhe të
japin kontributin e tyre maksimal për ta
ndryshuar këtë gjendje gati të mjerue-
shme. Nëse nuk do ikim, atëherë le të
bëhemi pjesë e ndryshimit. Nëse sot
problemi është 70%, le ta ndalim që të
mos arrijë 100%, por të mundohemi ta
ulim në 50%, 30% deri sa ta largojmë
këtë antivlerë nga shoqëria jonë. Në të
kundërtën, fëmijët tanë do të rriten në
një shoqëri ku askush nuk është i denjë
për profesionin e vet.

Nëse nuk mendojmë se mund të
bëhet ndryshimi, atëherë çfarë vlere ka
të qëndrojmë në këtë vend? Ose do kon-
tribojmë për ndryshim, ose do vdesim
duke u përpjekur. Rrugë tjetër nuk ka!

Portalb.mk

tive-arsimore etj. Hedhja e fajit te shteti,
te feja ose tek individi, nuk do ta zgjidhë
çështjen, por do ta ngatërrojë.

Ndihma e sociologëve do të ndihmojë
për konstatimin e përmasave dhe të thel-
lësisë së problemit; ndihma e psikolo-
gëve do të ndihmojë në qasjen me të mirë
karshi karakterit të individit ose grupit;
ligji do të ndihmojë në kontrollimin e
problemit që mos të dalë jashtë kontrollit
shoqëror dhe t’i ndihmojë grupet e tjera
të interesit që ta ofrojnë ndihmën e tyre.
Por, problemi do të zgjidhet vetëm me
përfshirjes e fesë, sepse mungesa e saj
edhe e ka shkaktuar besëtytninë. Vakumi
i krijuar nga mungesa e fesë nuk për-
mbushet me besëtytni, me shtriga e me
gogolë, me Kësulëkuqe e Borëbardha,
por vetëm me besimin në Zotin Një dhe
të Vetëm. Shkenca pa besim krijon atei-
stë, ndërsa besimi pa dije krijon mistikë;
të dyja këto, pa bashkëpunim të plotë,
krijojnë skajshmëri. 

Pra, është evidente se pa fe, besimin,
njeriu nuk mund të ecë këmbë, por do të
sorollatet herë djathtas dhe herë majtas.
Por, shtrohet pyetja e fuqishme se sa janë
organizatat fetare vendore të gatshme të
ofrojnë prezantimin e fesë në mënyrën e
duhur fetare, etike, objektive, shkencore?
Ka kuadro të gatshme, që dinë çka duan,
apo ka sasi të kuadrit që reciton tekste, që
përcaktojnë xhenetin dhe xhehenemin,
për numrin e sevapeve, për vitet që do t’i
kalojmë në xhenet apo xhehenem, që fla-
sin për dexhallin e shtazën e tokës, për
peshoren e Urën e Siratit, por nuk dinë dy
fjalë për islamofobinë, për globalizmin,
scientizmin, ekzistencializmin, iluminiz-
min, ateizmin, pozitivizmin dhe libera-
lizmin. Ne kemi kuadro që gjithë kohën
thonë se kemi politikën më të mirë, eko-
nominë më të mirë, kulturën më të mirë,
por asnjë nuk ofroi një platformë publike
politike, ekonomike, kulturore, që ka për-
gjigje karshi vetvetes dhe tjetrit, në fry-
mën e besimit në Zotin Një dhe të Vetëm.

Organizatat fetare islame shqiptare,
ne anëtarët e tyre dhe faktorë të tjerë të
interesuar, duhet dhe mund të ndihmojnë
në zvogëlimin dhe eliminimin e besëtyt-
nisë nëse i përvishen punës fetare e etike
dhe e lënë pas shpine vesin/maninë e ve-
shmbathjes markë, të automjeteve markë,
restoranteve ekskluzive, të fotografive
selfie nëpër vende të ndryshme turistike,
sepse tërë këto janë sukses i të tjerëve, jo
yni. Suksesi ynë është kur qytetarit t’ia
ofrojmë ushqimin e përshpirtshëm, të ne-
vojshëm për të; kjo, nëpërmjet metodave
më të mira. Feja islame e ka këtë fuqi, e
ka këtë urtësi, madje e ka dhënë provën e
suksesit disa herë gjatë historisë.

Nga Arlind Musliu

Pavarësisht faktit se nuk jam
aspak pro largimit nga vendlin-
dja dhe shpërnguljes në vende

të tjera, më duhet të them se ka njerëz
në gjendje edhe më të keqe se këta që
ikin. Ata që largohen nga vendlindja
kanë disa arsye të ndryshme, e që me
disa arsye pajtohem e me disa të tjera
nuk pajtohem. Në aspektin islam di-
jetarët këshillojnë se nëse në një vend
ka drejtësi dhe siguri,  atëherë i lejo-
het myslimanit të jetojë aty. Për mo-
mentin, kjo drejtësi dhe siguri është e
pjesshme në Ballkan, ndërsa më e
lartë është në vendet perëndimore.
Andaj, duke përdorur këto arsyetime
dhe disa arsye tjera si ardhmëria e fë-
mijëve, gati se shumica e popullatës

së Ballkanit masivisht është shpër-
ngulur drejt Evropës, përkatësisht
Gjermanisë. Të themi se i kuptojmë
këta njerëz dhe nuk do të hyjmë në
detaje tjera rreth kësaj teme.

Tani, problemi kryesor qëndron
me ne që kemi vendosur të jetojmë
këtu në vendin tonë.

Kemi nga ata që e shfrytëzojnë si-
tuatën kaotike në të cilën gjendemi
dhe duke mos u ankuar aspak, mun-
dohen të përfitojnë sa më shumë nga
kjo situatë. Duke u korruptuar vetë
dhe duke korruptuar të tjerët si ata, ky
grup i njerëzve po pasurohet në dëm
të shtetit dhe të popullit.

Më në fund arritëm te grupi që më
shqetëson më tepër. Këta janë ata të
cilët aspak nuk pajtohen me gjendjen
që kemi. Ata që duan të shohin ndry-

Kur do zgjohemi ne?

SOCIALE

Ta sqarojmë më lehtë këtë problematikë. Kemi ata që nuk
pajtohen me situatën të cilën ndodhemi, nuk kanë
shpresë se do mund te ndryshojë diçka dhe kështu

vendosin të ikin prej këtu. Pastaj kemi ata që përfitojnë
nga kjo situatë degjeneruese dhe vazhdimisht mundohen

të përfitojnë nga kjo. Dhe,  janë këta të fundit që nuk
pajtohen me situatën, përfitojnë shumë pak apo aspak

nga situata, dhe nuk kanë asnjë shpresë se do të mund të
ndryshojë gjendja jonë.
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Pakicat kombëtare në një shtet nuk
duhen të merren e të trajtohen si
një problem, që prodhon tensione

ndëretnike, pasiguri dhe kërcënim për
paqen dhe stabilitetin rajonal.

Serbia është shteti më shumetnik në
Ballkan dhe më gjerë. Ajo në vend se të
krenohet me këtë pasuri multietnike,
nga e cila përfiton projekte kapitale nga
bashkësia ndërkombëtare, përpiqet në

forma të ndryshme t’i diskriminojë qy-
tetarët joserbë, të cilët nuk e ndjejnë
vetën të qetë në një vend ku trajtohen si
qytetarë të rendit të dytë, apo të tretë.

Shembull konkret në këtë drejtim e
kemi Luginën e Preshevës, e cila më
shumë se 16 vjet angazhohet për një
multietnicitet të mirëfilltë, parimor dhe
respektiv, e nga ana tjetër mbetet rajoni
më i prapambetur në jug të Serbisë.

Në kohën e zgjedhjeve lokale, të para demokra-
tike të vitit 2002, shqiptarët në Preshevë, Bujanoc
dhe Medvegjë, pas konflikteve të armatosura dhe
angazhimit të faktorëve ndërkombëtarë e posaçë-
risht të OSBE-së, arritën të përfaqësohen në parla-
mente lokale dhe me një deputet në Kuvendin
republikan.

Që atëherë OSBE ishte kumbarë i misionit të
zbatimit të projekteve multietnike në pushtetin
lokal, në polici dhe në riorganizimin e mediave mul-
tietnike.

Kaluan kaq vite e këto projekte multietnike nge-
lën në gjysmë të rrugës, madje duke u kthyer në
pikën zero, po aty ku e kishin zanafillën. Këto pro-
jekte, për të cilat u harxhuan shumë para, mund dhe
angazhim, kanë një pushtet me kompetenca të re-
duktuara deri në ekstremitet, një polici me përfaqë-
sim joadekuat në strukturat e saj komanduese dhe
media të zhytura në terr informativ, ashtu siç i ki-
shim në kohën e regjimit të Millosheviqit.

Republika e Serbisë, në të cilën jetojnë shqipta-
rët si etnitet në më shumë se 140 komuna, vazhdojnë
të diskriminohen në mënyrë sistematike, duke mos
u integruar në organet shtetërore, mosnjohja e di-
plomave të Kosovës, shlyerja nga evidenca e ven-
dbanimeve të qytetarëve shqiptarë të këtyre
komunave, vazhdimi i gjendjes militarizuese në
rajon e presione të tjera, të cilat po e zbrazin në he-
shtje këtë rajon të populluar me shumicë shqiptare.

Duke i marrë parasysh këto presione të natyrës
politike dhe ekonomike të Beogradit ndaj pakicës
shqiptare në Serbi, të mbushet mendja se shqiptarët
në këtë republikë nuk janë të barabartë me qytetarët

tjerë serbë e joserbë, duke u llogaritur si qytetarë të
rendit të dytë, apo të tretë!

Prandaj, opsioni për korrigjimin e kufijve mes
Kosovës dhe Serbisë, që sot nga disa qarqe po mer-
ret me frikë e skepticizëm, është pikërisht një nismë
e qëlluar për ta liruar Serbinë nga mentalitete e
mbrapshta që ka ndaj pakicave kombëtare, e posa-
çërisht ndaj shqiptarëve, të cilët më shumë se çdo
pakicë tjetër ndjehet e rrezikuar dhe pa shpresa për
të ardhmen e saj politike dhe ekonomike.

Me korrigjimin e kufijve politikë e shtetërorë,
nuk do të thotë se do të favorizohen ato mbi vija et-
nike, fundi i të cilave nuk dihet, por të zbutet kup-
timi i dikurshëm i kufijve klasikë, të cilët u sillnin
shqiptarëve problem në qarkullim e integrim, e në
anën tjetër krijonin jostabilitet në ndërtimin e paqes,
tolerancës, mirëkuptimit dhe bashkëjetesës ndër-
fqinjësore.

Këto dukuri negative po vërehen edhe nga ndër-
kombëtarët, të cilët kohëve të fundit, kanë filluar të
mendojnë për tejkalimin e këtyre diskriminimeve
mbi baza etnike, duke ofruar opsione të pranueshme
për tejkalimin e tyre, në favor të një zgjidhjeve të
drejtë e të qëndrueshme për shqiptarët e serbët, si
dy nga kombet më të mëdha e më të fuqishme në
Ballkan.

Në këtë drejtim edhe Brukseli, vendi i proceseve
dialoguese mes shqiptarëve dhe serbëve, po i bën të
gjitha përgatitjet e duhura për t’i dhënë fund mo-
smarrëveshjeve shekullare Prishtinë-Beograd, duke
mos harruar as Luginën e Preshevës, si një nyjë kyç
për tejkalimin e këtyre barrierave, me të cilat nuk
na do Evropa e as bota e qytetëruar.

Lugina “multietnike” me probleme
të diskriminimit shtetëror

Me korrigjimin e kufijve politikë e shtetërorë, nuk do të thotë se
do të favorizohen ato mbi vija etnike, fundi i të cilave nuk dihet,

por të zbutet kuptimi i dikurshëm i kufijve klasikë, të cilët u
sillnin shqiptarëve problem në qarkullim e integrim, e në anën

tjetër krijonin jostabilitet në ndërtimin e paqes, tolerancës,
mirëkuptimit dhe bashkëjetesës ndërfqinjësore.

Nga Nexhmedin Saqipi
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Nga Ali M. Basha

IDEJA PËR MBLEDHJEN E
KONGRESIT I TË MYSLIMANËVE TË

SHQIPËRISË

“… fetë e përhapura në Shqipëri nuk
mund të ushtronin ndonjë ndikim të
madh në orientimet e opinionit publik
dhe të kulturës mbisunduese. Cilatdo që
të ishin opsionet personale të eksponen-
tëve të tyre në zë, bashkësitë fetare shqip-
tare në periudhën midis dy luftërave i
ndihmuan (ose iu nënshtruan) në forma
të ndryshme patriotizmit prepotent dhe
hegjemon nga pikëpamja ideologjike.
Nuk kishte vend për të mbajtur qëndrim
pro ose kundër – zgjedhja në njëfarë më-
nyre ishte e detyruar, po të mos doje të ci-
lësoheshe si heretik i besimit nacionalist.

Nacionalizmi i përshkonte bashkësitë fe-
tare, duke ndeshur vetëm në kundërshti-
min e ndonjë pakice, madhësia e së cilës
nuk duhet mbivlerësuar.” 

Mbledhja e një Kongresi të myslima-
nëve të Shqipërisë ka qenë dëshirë kon-
sensuale e shprehur vazhdimisht nëpër
qarqet islame. Për mënyrën e organizimit
të këtij kongresi ka pasur mendime të
ndryshme dhe është bërë edhe një lloj
përgatitje nga vetë prijësit myslimanë.
Por, çështja u shty për shumë shkaqe –
vendi ishte i okupuar, nuk gjendej zgji-
dhje ekonomike për zhvillimin e puni-
meve të Kongresit dhe për probleme të
tjera si: zgjedhja e delegatëve, koha,
vendi etj.

Që në vitin 1917 Myftiu i Shkodrës,
H. Xhemal Naipi, i dërgon H. Hafiz Isuf

efendi Kelmendit “Rregulloren mbi zgje-
dhjen e delegatëve për Kongresin e Xhe-
ma’ati Islamijes”. Votimi do të bëhej me
zgjedhës të dytë. Do të kishin të drejtë
vote të gjithë myslimanët që do të ishin
në moshën 21-vjeçare.

Kryeministri i kohës, Ahmet Zogu,
me 7 dhjetor 1922 nis dy shkresa në Gjy-
qin e Naltë të Sheriatit. Nëpërmjet shkre-
sës së parë kërkon mendimin e Gjyqit të
Naltë, si edhe për dikasteret e tjera të ven-
dit që, “për t’u dhënë të gjitha zyrave të
shtetit një formë moderne, duke siguruar
shpejtësinë e mirëvajtjen e veprimeve
zyrtare në mënyrën e dëshiruar, veprim
që do të jetë i pari hap i përparimit të At-
dheut, të njoftohemi me anë të një raporti
studimor se ç’masa mendon ai gjyq mbi
organizimin e përgjithshëm e mbi përpa-
rimin e asaj ministrie e të degëve a të di-

reksioneve të varura prej saj, duke pasur
në kujdes gjithnjë ekonominë”, kurse në-
përmjet shkresës tjetër kërkon që “për të
pasur mundësi, që të merren pastaj masat
e duhura për t’i dhënë asaj dege një gjal-
lëri e një përmirësim në mënyrën e dë-
shiruar, jeni të lutur që, nëpërmjet një
raporti e të një projekti të posaçëm, të na
jepni mendimet dhe mënyrën mbi formi-
min e Xhemijeti Islamijes”.

Gjyqi i Naltë i Sheriatit me 16 dhjetor
1922 njofton Kryeministrinë se “Zyra e
Ilmijes ndjen gëzimin më të madh dhe
paraqit falënderimet e Kryesisë për for-
mimin e Xhema’ati Islamijes. Formimi e
aplikimi i rregullës së xhema’ateve në at-
dheun tonë, është një punë me rëndësi,
sepse forma kombëtare e shtetit është një
pengim për qeverinë që merret me çë-
shtje fetare në Shqipëri, ku ndodhen ele-
mentë të ndryshëm. Prandaj, për të
siguruar mirëvajtjen dhe përparimin e pa-
rimeve të larta myslimane, është një gjë e
domosdoshme organizimi i xhema’atit, të
shtyrë prej nevojës, që po ndihet dhe në
qarkun dijetar (të Ilmijes). Për vërtetim
ju paraqesim Statutin e Xhema’atit, duke
u lutur që të keni mirësinë e të na urdhë-
roni përfundimin e tij”. Me qarkoren e
datës 16 dhjetor 1922 Gjyqi i Naltë i She-
riatit njofton rrethet për këtë porosi. Ba-
shkëngjitur me shkresën që shpreh
gëzimin e Degës së Ilmijes për këtë ini-
ciativë të qeverisë, pranon se në një vend
ku aplikohen disa besime fetare, organi-
zimi i tyre është më i drejtë me xhema-

’ate. 

DINAMIKA E ORGANIZIMIT TË
KONGRESIT I

Këshilli i Naltë i Sheriatit relacionet
e veta me shtetin shqiptar mbi varësinë e
tij (merbutijet) i ka prerë dhe quhet një
zyrë indipendente, e lirshme në veprim
për mbrojtjen e të drejtave fetare të ele-
mentit të vet, si dhe për përparimin e lu-
lëzimin në çdo pikëpamje, prandaj kjo
kryesi ju njofton se dhe këshillat e xhe-
ma’atit janë të lidhura drejtpërsëdrejti me
Këshillin e Naltë të Sheriatit dhe për çdo
çështje e marrëveshje që të kenë nevojë,
janë indipendente në qarkun e vet, duke
mos pasë kërkush të drejtë kundërshtie e
pengimi në detyrat përkatëse të tyre”. 

Gjyqi i Naltë i Sheriatit i drejtohet
Kryeministrisë dhe e njofton se, meqë e
shikon të nevojshme një këshill (kongres
– A. B.) të myslimanizmës (Xhema’ati
Islamije), për të cilin është folur e kërkuar
herë pas here verbalisht edhe nga ana e
popullit mysliman, ka caktuar që të bëhet
një mbledhje për formimin e këshillit në
fjalë me 20 shkurt 1923. “Me këtë rast e
njoftojmë të lartën Kryeministri dhe kër-
kojmë prej saj të na ndihmojë, duke u
dhënë urdhrat e duhur të gjithë prefektu-
rave e nënprefekturave që të zgjedhin rre-
gullisht,  nëpërmjet bashkive, nga 1
person e ta dërgojnë në Tiranë”, përfun-
don shkresa. 

Kryesia e Këshillit të Ministrave dër-
gon vendimin e vet të datës 29 janar 1923

për dhënien e lejes Gjyqit të Naltë të She-
riatit për të bërë mbledhjen e përgji-
thshme më 20.II.1923. Ministri i Punëve
të Brendshme, Ahmet Zogu, me një tele-
gram sekret njofton Prefekturën Elbasan
se i jepet leje Gjyqit të Naltë të Sheriatit
për të bërë mbledhjen e përgjithshme më
20.II.1923 për fomimin e Këshillit të
Naltë Mysliman, Xhemijeti Islamije, e
lypur shumë herë prej popullit mysliman.
Lajmëroni në këtë mënyrë të gjitha zyrat
kompetente për këtë veprim. Nëse shihet
e nevojshme për shkoqitje, merruni vesh
me kryetarin e Gjyqit të Naltë të Sheria-
tit. 

Edhe vetë Këshilli i Naltë i Sheriatit
me qarkore njofton prefekturat e nënpre-
fekturat se “me 20 shkurt 1923 do të
bëhet në kryeqytet një mbledhje e përgji-
thshme prej delegatëve myslimanë për
formimin e Xhema’ati Islamijes. Me këtë
mbledhje çdo prefekturë do të dërgojë një
përfaqësi, e cila do të zgjidhet nga përfa-
qësuesit e krahinave të lagjeve mysli-
mane, të cilët do të jenë zgjedhë me anë
të pleqësive të tyre dhe mandej do të vo-
tojnë nën kontrollin e bashkive. Delega-
tët, që do të dërgohen këtu, do të jenë që
të dinë me shkrue e me këndue mirë gju-
hën zyrtare e të kenë dijeni të plota ashtu
dhe besimtarë feje e me morale të mira.
Zgjedhjet të bëhen me një shpejtësi të
madhe që t’ia mbërrinë mbledhjes në
kohën e caktueme. Çështja e shpenzi-
meve u njofohet më vonë.” 

Me telegramin e datës 11 shkurt

Në 95-vjetorin e Kongresit I
Mysliman Shqiptar
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1923, Myftiu i Përgjithshëm njofton pre-
fekturat e nënprefekturat se “meqë koha e
mbledhjes së përgjithshme për formimin
e Xhema’atit Mysliman u afrua tepër,
zgjedhjet e përfaqësuesve që do të dërgo-
hen këtu të bëhen vetëm nga ana e ba-
shkive me një shpejtësi të madhe,  me
konditat që ju kemi treguar”. 

Ministri i Punëve të Brendshme,
Ahmet Zogu, me datë 11 shkurt 1923 u
dërgon një qarkore-shifër zyrave vartëse
me këtë përmbajtje: “Jeni të lutur të për-
piqeni në mënyrë legale që delegatët, që
do të zgjidhen për me marrë pjesë në
mbledhjen e përgjithshme të myslima-
nizmës, të jenë patriotë dhe pak a shumë
liberalë” dhe një ditë më pas shton: “Nuk
është e domosdoshme, që delegatët të
jenë hoxhallarë, vetëm duhet të jenë pa-
triotë dhe pak a shumë liberalë”. “Me
qenë se shumica e delegatëve nuk mun-
dën me u mbledh, mbledhja do të hapet
me datë 24.II.1923”.

Pastaj vazhdojnë urdhrat e njëpasnjë-
shëm telegrafikë në lidhje me emrat e
personave që duhet të zgjidhen delegatë
për në Kongresin Mysliman. Prefektura
e Dibrës urdhërohet: “Si delegatë për në
mbledhjen muhamedane, që do të bëhet
këtu, zgjidhni zotërijtë Vehbi, Myfti i
Përgjithshëm dhe Salih Vuçiternin”. 

Po atë ditë Prefektura e Kosovës po-
rositet: “Si delegat për në mbledhjen e
përgjithshme muhamedane, që do të
mbahet këtu, zgjidhni Qamil Balën,
Halim Gostivarin dhe Osman Nikolicin”.
Kjo është praktika e zgjedhjes së delega-
tëve për këtë Kongres, pra meqë supozo-
hej se kryetari i bashkisë është zgjedhur
nga populli,  edhe delegatët mund të zgji-
dheshin nga kryetari i Bashkisë. Në ato
vende ku nuk ekzistonte ky institucion,
zgjidheshin nga mbledhja e kryepleqve.
Më në fund, mbasi listat ishin grumbul-

luar në Gjyqin e Naltë të Sheriatit, ky ia
përcjell Ministrisë së Punëve të Bren-
dshme, duke i bërë edhe konfirmimin
zyrtar, se cilët ishin zgjedhur: Xhemal
Naipi – Pukë; Qerim Buzmadhi – Malla-
kastër; Sheh Xhemali – Lumë; Rasim Su-
lejmani – Has; Salim Luniku – Gramsh;
Hafiz Musa Haxhi Aliu – Librazhd; Ali
Koka – Kurvelesh. Këta janë zgjedhur në
ato vende ku nuk ka bashki. Ndërsa dele-
gatët e zgjedhur në vendet ku kishte ba-
shki kanë qenë: Veli Kallapodhi –
Delvinë; Abdurrahim Tepelena – Tepe-
lenë; Reshat Kokalari – Gjirokastër; Salih
Hamza – Përmet; Shaqir Hoxha – Korçë;
Ali Galipi – Libohovë; Qerim Fuga –
Berat; Abdurrahman Fehmiu – Fier; Sheh
Ibrahim Karbunara – Lushnje; Muharrem
Mullaj – Elbasan; Haxhi Jusuf – Kavajë;
Hafiz Ali – Durrës; Ahmet Rustemi –
Shijak; Banush Hamdiu – Pogradec;
Ibrahim Xhindi – Vlorë; Halit Rroji –
Shkodër; Halim Gostivari – Kolonjë;
Ihsan Leskoviku – Leskovik; Mehmet
Pengili – Krujë; Qamil Bala – Kosovë;
Vehbi Dibra – Dibër; Salih Vuçiterni –

Zerqan; Muhtesin Këlliçi – Tiranë; Der-
vish Aliu – Skrapar; Major Emini – Bi-
lisht.

I dërgohet Ministrisë së Punëve Bren-
dshme lista e delegatëve të Kongresit për
t’u paguar udhëtimi dhe kthimi, sipas
dëftesave, si dhe dietat nga 20 shkurti
deri me 13 mars nga 10 fr. ari në ditë. De-
legatëve që banojnë në Tiranë, si dhe de-
legatëve që janë deputetë, nuk do t’u
paguhet gjë. Ministria e Punëve të Bren-
dshme njofton telegrafisht zyrat e veta
vartëse se “shpenzimet që do të bëhen
prej delegatëve, që kanë me marrë pjesë
në mbledhjen e përgjithshme të mysli-
manizmës,  duhet të paguhen prej ba-
shkive të vendit, siç u paguan edhe
delegatët e popullit ortodoks”. 

Gjyqi i Naltë i Sheriatit njofton Der-
vish Himën, kryetar i shoqatës “Djelmë-
nia Dibrane”, se vendi i mbledhjes do të
jetë ndërtesa e klubit në fjalë, e cila ndo-
dhej në rrugën e Dibrës, prandaj lutet që
“të merren masat e duhura për këtë rast-
ndërtesa të stoliset e të rregullohet sikurse
duhet, duke u shënuar posaçërisht vendi
nga ku do të flasin delegatët, vendet e
dëgjuesve, të sekretarisë, të gazetarëve,
që mund të jenë të pranishëm, si dhe të
përfaqësuesit të Qeverisë. Mbledhja do të
kryesohet nga Dervish Hima dhe do të
vazhdojë sa ta lypë nevoja”.

Myftiu i Përgjithshëm njofton dele-
gatët që me datë 21.II.1923 do të bëhet
një mbledhje private në ndërtesën “Djel-
mënia Shqiptare” për Kongresin, firmo-
sin marrjen e njoftimit 19 delegatë. 

Nga ana e Qeverisë, Ministri i Punëve
të Brendshme, Ahmet Zogu, me datë 24.
II.1923 cakton të deleguar z. Qerim Çelo,
sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Pu-
nëve të Brendshme.

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)

Prim.dr. Mair Iseini

Ndotja e ajrit ua merr njerëzve
ngadalë jetën. Shkakton dhimbje
e vuajtje të madhe në mesin e të

rriturve e të vegjëlve. Ajo e dëmton edhe
prodhimin e ushqimit në kohën kur asnjë-
herë më shumë nuk kemi pasur njerëz të
uritur. Kjo nuk është thjesht çështje eko-
nomike; është çështje morale. Ndotja e
ajrit mund të shkaktohet brenda e jashtë
dyerve të shtëpisë. Për familjet më të var-
fra, ndotja prej djegies me qymyr është
problem më serioz. Dhe derisa ekonomitë
po zhvillohen dhe po elektrifikojnë, mo-
torizojnë e urbanizojnë mënyrën e jete-
sës, ndotja që shkaktohet në ambient të
hapur ështëproblem më i madh. Ka tek-
nologji më të pastra,  me mundësi të për-
mirësimit të cilësisë së ajrit. Por,
politikëbërësit kanë prirje t’i fokusojnë

investimet në plane shkurtpamëse,  në
vend se të merren me ndikimin në jetën e
njerëzve. Me rritjen ekonomike dhe kër-
kesën në rritje për energji,  që pritet të re-
zultojë me ndotje më të madhe dhe me
shtresën e ozonit që do të jetë në presion
të madh në dekadat e ardhshme, kjo qasje
nuk sjell kurrfarë dobie. Në një raport të
ri të OECD-së - Pasojat Ekonomike të
Ndotjes së Jashtme të Ajrit - thuhet se
ndotja e ajrit do të shkaktojë prej gjashtë
deri në nëntë milionë euro vdekje të pa-
rakohshme në vit deri më 2060, kraha-
suar me tre milionë më 2010. Kjo i bie se
një person do të vdesë çdo katër deri në
pesë sekonda. Nëse i mbledhim të gjitha
këto të dhëna,  i bie se deri pas 45 vitesh
dotëvdesinmëshumëse dyqind milionë
persona.

Por,  do të ketë edhe më shumë raste
të sëmundjeve të lidhura me ndotjen.

Raste të reja të bronkit nga gjashtë deri
në dymbëdhjetë vjeç do të lajmërohen
dhe shifra mund të shkojë në 36 milionë
raste në vit deri më 2060, prej 12 milionë
që janë këtë vit. Në mesin e të rriturve
pritet të kemi më shumë se dhjetë milionë
raste në vit deri më 2060, krahasuar me
3.5 sa kemi sivjet. Fëmijët po vuajnë gji-
thnjë e më shumë prej astmës. E gjithë
kjo do të përkthehet në më shumë pra-
nime nëpër spitale të rasteve të lidhura
me ndotjen e ajrit, dhe shifrat tregojnë se
në vit do të ketë 11 milionë raste deri më
2060,  krahasuar me 3.6 milionë më
2010. Problemet me shëndetin do të për-
qendrohen tek popullsitë më të dendura,
veçanërisht nëpër qytetet e Kinës e të In-
disë. Nëse marrim për bazë të dhënat për
kokë banori, shkalla e vdekshmërisë pri-
tet të shënojë shifra të larta në Evropën
Lindore, në rajonin e Kaukazit dhe në

Cilësia e ulët e ajrit në
Ballkanin Perëndimor

Sipas analizave të Ministrisë së Mjedisit, në vitin 2014 sektorët kryesorë të grimcave të suspenduara,  apo
PM-10, si substanca më kritike që ndikojnë ndaj shëndetit të njeriut,  me nga 36 për qind janë ngrohja në

amvisëritë, proceset industriale me nga 33 për qind dhe prodhimtaria e energjisë me 20 për qind. Nga ana
tjetër, emisionet e grimcave nga komunikacioni marrin pjesë me vetëm 2 për qind.
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disa pjesë të Azisë – si: Kore e Jugut, ku
popullsia në plakje rrezikohet më shumë
nga ndotja e ajrit. Ndikimi i ajrit shpe-
shherë është diskutuar me gjuhën e pa-
rave. Deri më 2060, 3.75 miliardë ditë
pune në vit do të mund të humbeshin si
pasojë e efekteve të ajrit të ndotur. Është
ajo që ekonomistët e quajnë: "padobi-
shmëri e sëmundjes". Ndikimii drejtpër-
drejtë në tregun e punës në prodhimtari
do të kushtojë me një për qind të të ar-
dhurave të përgjithshme për kokë banori,
apo rreth 2.6 miliardë euro deri më 2060.
Pavarësisht se janë alamet shuma, këto
vlera monetare nuk reflektojnë koston e
vërtetë të ndotjes së ajrit. Vdekjet e para-
kohshme të shkaktuara prej telasheve me
frymëmarrje janë të lidhura me sëmundje
respiratore dhe kardiovaskulare, por që
në të vërtetë nuk kanë kosto tregtare.
Sikur që nuk ndikon as kondicioneri i
ajrit ose detyrimi i fëmijës suaj që të bartë
maskë kur të dalë të luajë jashtë shtëpisë.
Këto kosto shkojnë përtej vlerës finan-
ciare dhe zor se mund të paraqiten me
ndonjë shifër. Për më tepër, dihet kaherë
se politikëbërësit kanë prirje t'u përgjig-
jen më fort shifrave të larta se pritjeve ab-
strakte. Andaj, OECD-ja ka analizuar
studimet ekonomike të ndotjes së ajrit për
të nxjerrë shifra ndikimin që mund të ketë
ndotja në jetën e njerëzve. Nëse nxjerrim
një mesatare,  atëherë i bie se individët
do të ishin të përgatitur për të paguar 30
dollarë për reduktimin vjetor të rrezikut
të tyre të vdekjes së parakohshme nga një
në njëqind mijë. Duke përdorur tekno-
logji të avancuar, shifrat e "gatishmërisë
për të paguar" janë konvertuar në vlerë të
vdekjeve të parakohshme të shkaktuara
prej ndotjes së jashtme, siç është ilustruar
në Vlerësimin e rrezikut vdekjeprurës në
politika të ambientit, shëndetësisë dhe
transporti. Sipas këtyre analizave, ko-
stoja globale e vdekjeve të parakohshme,
shkaktuar prej ndotjes së jashtme të ajrit,
do të arrinte vlerën prej 18 deri në 25 mi-
liardë dollarë në vit deri më 2060. Dhe,
me bindje mund të thuhet se këto nuk
janë para "të vërteta", meqë kostot nuk
janë të lidhura me ndonjë transaksion
tregtar, por reflektojnë vlerën që njerëzit
i caktojnë jetës së tyre reale dhe vlerës që
do të jepnin për politikat të cilat do të
ndihmonin për të shtyrë vdekjen reale.

Është koha që qeveritë të heqin dorë
prej çikërrimave kur vjen puna te kostot
e përpjekjeve për të kufizuar ndotjen e
ajrit dhe të nisin të shqetësohen te kostot
më të larta që vijnë si pasojë e mungesës
së kontrollit. Ata në duart e tyre e kanë
fatin e jetës së qytetarëve. 

Çdo vit, mijëra njerëz në vendet që

kufizohen me BE sëmuren ose vdesin
para kohe, për shkak të ndotjes së ajrit.
Ata paguajnë me shëndetin e tyre për
ndotjen e ajrit të pakontrolluar nga tra-
fiku, ngrohja shtëpiake dhe gjenerimi i
energjisë elektrike.

BE, e cila po punon rregullisht me qe-
veritë e Ballkanit Perëndimor për të për-
mirësuar politikat e tyre të energjisë dhe
të mjedisit, ka një rol të rëndësishëm në
këtë drejtim. Në të gjitha këto shtete, një
ndikim të madh te ndotja ka edhe shfry-
tëzimi i thëngjillit, si lëndë e parë për ter-
mocentralet, të cilat luajnë një rol të
rëndësishëm në përkeqësimin e cilësisë
së ajrit.

Në pjesën dërrmuese të shteteve të ra-
jonit ka mungesë të rregulloreve të cilë-
sisë së ajrit në të gjithë sektorët
kontribuues për ndotjen e ajrit, si ener-
gjia, minierat, industria, transporti, por
edhe ngrohja shtëpiake. Sipas Euractive,
të dhënat e sakta, të rregullta dhe publi-
kisht të disponueshme për cilësinë e ajrit,
përmes inspektimeve të rregullta, si dhe
vendosje së monitorimit përmes stacio-
neve lokale të matjes së cilësisë së ajrit,
janë një kusht i rëndësishëm për trajtimin
e këtij problemi.

"Paradoksi i ndotjes së ajrit është se,
përderisa burimet e tij janë të lehta për t'u
identifikuar dhe gjetur si minierat e linji-
tit apo vendet e hapura të depozitimit të

hirit, nga ana tjetër ekspozimi ndaj ndot-
jes, që vlen sidomos për grimcat e pluhu-
rit, nuk është një problem specifik i lidhur
vetëm me vendndodhjen e tyre, për shkak
se ndotësit udhëtojnë me qindra kilome-
tra edhe në shtetet fqinje. Andaj, si rezul-
tat i kësaj lëvizje të ajrit të ndotur, ndotja
nga termocentralet e thëngjillit në Bal-
lkanin Perëndimor i prek jo vetëm ko-
munitetet e afërta, por edhe ato në vendet
fqinje të BE-së", thekson analiza e Eu-
ractive.

Nga ana tjetër, sipas raportit të cilë-
sisë së ajrit në Evropë 2016, në Maqedoni
një vit më parë prej ndotjes së ajrit kanë
vdekur 3.670 persona. Pjesa me e madhe
e tyre, 3.360, janë shkaktuar nga prania e
lartë e grimcave në ajër, 210 prej tyre nga
dioksidi i nitrogjenit dhe 100 nga ozoni.
Në Shqipëri, në të njëjtën periudhë, nga
ndotjea e ajrit kanë vdekur 2.120 persona.
Pjesa më e madhe e tyre, 2.010, janë
shkaktuar nga prania e lartë e grimcave
në ajër, 10 prej tyre nga dioksidi i nitrog-
jenit dhe 100 nga ozoni. Në rajon numrin
më të lartë të vdekjeve e ka Serbia, ku
prej ndotjes së ajrit në 2016 humbën jetën
10,730 persona, ndërsa numrin më të ulët
të vdekjeve të shkaktuara nga ndotja e ka
Mali i Zi, ku ndotja ka shkaktuar 660
vdekje. Në Bosnjë janë shkaktuar 3980
vdekje nga ndotja e ajrit.

Në Kosovë prej ndotjes së ajrit në

vitin e kaluar kanë vdekur 3910 persona,
dhe atë prej pranisë së grimcave në ajër
kanë ndërruar jetë 3530 persona, nga
dioksidi i nitrogjenit e kanë pësuar fata-
lisht 230 persona dhe nga ozoni e kanë
pësuar 100 persona. Sa për krahasim,
vlen të theksohet se numrin më të ulët të
vdekjeve nga ajri i ndotur në rajon e ka
Sllovenia, që ka numër të përafërt të ba-
norëve me Maqedoninë dhe Kosovën,
por si rrjedhojë e përkujdesjes më të
madhe të këtij shteti për ambientin dhe
cilësinë e ajrit, numri është ai që është.
Nga ana tjetër, prej shteteve anëtare të
BE-së,  që janë edhe shtete fqinje me ra-
jonin, në Bullgari nga ndotja e ajrit në vit
vdesin 14.500 persona, ndërsa në Kroaci-
5.220 persona.

Ndërkohë, për çdo vit në Maqedoni,
me ardhjen e sezonit të dimrit, aktualizo-
het problemi me ndotjen e madhe të ajrit
jo vetëm në Shkup, por edhe në gati të
gjitha qytetet më të mëdha në shtet. Sta-
cionet matëse në Shkup dhe disa qytete
të tjera më të mëdha në shtet me ditë të
tëra tregojnë koncentrime të mëdha të
materieve helmuese në ajër në stinën e
dimrit. Grimcat e dëmshme PM, që rre-
zikojnë shëndetin e qytetarëve në Tetovë
dhe Manastir, në këtë sezon rriten edhe
për tetë herë më shumë se kufijtë e lejue-
shëm. Komunikacioni i dendur, ngrohja
me dru, pluhuri nga ndërtimet e ndry-

shme, oxhaqet e kapaciteteve prodhuese
- renditen ndër faktorët kryesorë që ndi-
kojnë në rritjen e ndotjes, andaj edhe zgji-
dhja e problemit duhet të jetë
gjithëpërfshirëse,  thonë njohësit e kësaj
problematike.

Ekspertët shëndetësorë thonë se pro-
blemi me ndotjen e ajrit në Maqedoni nuk
zgjidhet me rekomandime, por me masa
serioze parandaluese dhe me koordinimin
më të madh të të gjithë faktorëve, me qël-
lim të zbutjes së problemit të ndotjes.

Sipas ambientalistëve, ekzistojnë di-
spozita ligjore dhe plane të ndryshme për
uljen e ndotjes, por ngec realizimi i tyre,
ku çdo kush e hedh përgjegjësinë te tjetri
dhe askush nuk mund të krijojë një hap
integral ndaj përmirësimit të gjendjes.
Kërkohet një politikë sistematike dhe
afatgjatë, duke filluar nga politikat ur-
bane, krijimi i zonave të gjelbra, si dhe
komunikacionit që duhet të ndalohet ose
të kufizohet në pjesët qendrore të Shku-
pit. 

Problemi me ndotjen e ajrit në Shkup
dhe qytetet e tjera në Maqedoni është dë-
shmuar edhe me hulumtimet e ndryshme
vendore dhe të huaja. Banka Botërore ka
alarmuar se ndotja e ajrit në Maqedoni
është një ndër më të lartat më Evropë.
Analizat e këtij institucioni relevant ndër-
kombëtar kanë treguar se si shtet jemi
ndër të parët në Evropë për kah vdekja e

qytetarëve nga ndotja, si dhe rritje të va-
zhdueshme të qytetarëve që kërkojnë
mjekim për pasojat e ndotjes për shënde-
tin e tyre. Analizat tregojnë se mbi 90 për
qind e emisionit të PM-grimcave vijnë
nga metalurgjia, prodhimi i energjisë
elektrike, ngrohjes me dru në amvisëri
dhe përzierja e asfaltit në rrugë.

Nga Banka Botërore rekomandojnë
se ulja e ndotjes së ajrit është e mun-
dshme me përdorimin e teknologjive të
disponueshme në industri dhe sektorin e
rrugëve, gazifikimin e shtetit, si dhe me
ndihmën e programeve shtetërore për
përdorimin e aparateve moderne efikase
për gatim në amvisëri. Në mënyrë shtesë,
ndotja mund të orientohet edhe në aspek-
tin gjeografik, pasi sipas analizës, 45 për
qind e pasojave shëndetësore paraqiten
në Shkup dhe disa zona lokale pro-
dhuese.Sipas analizave të Ministrisë së
Mjedisit, në vitin 2014 sektorët kryeso-
rëtë grimcave të suspenduara apo PM-10,
si substanca më kritike që ndikojnë ndaj
shëndetit tënjeriut me nga 36 për qind
janë ngrohja në amvisëritë, proceset in-
dustriale me nga 33 për qind dhe pro-
dhimtaria e energjisë me 20 për qind.
Nga ana tjetër, emisionet e grimcave nga
komunikacioni marrin pjesë me vetëm 2
për qind. Ndotjet rekord janë kur ështëf-
tohtë dhe jo kur punojnë fabrikat, kur
ngasim automobilin, kur ndërtohet, kur
digjen deponitë.... Fabrika, vetura, ndër-
timtari dhe deponi ka gjatë gjithë vitit,
dhe jo vetëm gjatë dimrit. Nëse elimino-
het ngrohja me dru, të gjithë shkaktarët e
tjerë të ndotjes si veturat e vjetra dizel,
oxhaqet pa filtra, të gjitha deponitë e egra
nuk janë të mjaftueshme që ndotja të tej-
kalojë mesataren e kufijve të kaluar. Nëse
nuk adresohet problemi i vërtetë i ndot-
jes që është ngrohja, të gjitha masat e
tjera janë të kota, ndërsa sërish do të kemi
dimrit një ndotje ekstreme.

Ambientalistët thonë se ia vlen të
shqyrtohet modeli i Meksiko-Sitit, i cili
më parë ka qenë i ndotur jashtë çdo ku-
firi, ndërsa sot dallohet me ajër shumë më
të pastër.Shembulli meksikan parashikon
kalimin nga përdorimi në benzinë pa
hekur, në benzinë me emision të zvogë-
luar të oksideve të azotit dhe të karbonit.
Më tej, në këtë shtet janë mbyllur, por
edhe shpërngulur, fabrika, ndërsa mazuti
në industri dhe energjetikë është zëven-
dësuar me gaz natyror. Sot në Meksiko-
Siti është i ndaluar përdorimi i veturave
njëherë në javë, veturat më të vjetra nuk
guxojnë të drejtohen në ditët me ndotje të
lartë, ndërsa në vend të kësaj është zgje-
ruar dhe përmirësuar, në aspektin e cilë-
sisë, edhe transporti publik urban. 




