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Ngadalë beg,
se ka hendek

ED I TOR IAL

Ditë më parë inspektorët e Drejtorisë së të Hyrave Publike (DHP) kanë frekuentuar ambientet punuese
të bashkësive fetare, respektivisht të Bashkësisë Fetare Islame dhe të Kishës Ortodokse Maqedonase, për të
çuar në vend “nallogun” e ndonjë beu pushtetar, i cili përmes kësaj drejtorie dëshiron t`i bëjë “terbije” ba-
shkësitë fetare, që t`i detyrojë ato t`i nënshtrohen pushtetit dhe të mbyllin gojën e mos ta kritikojnë pushte-
tin dhe mos t’i kërkojnë atij asnjë zgjidhje të problemeve që i mundojnë bashkësitë fetare.

Se ky urdhër për kontroll të bashkësive fetare vjen nga pushteti, tregon edhe deklarata e drejtoreshës së
Drejtorisë së të Hyrave Publike, Sanja Llukarevska, e cila kohë më parë, në një prononcim publik, lidhur me
këtë thotë se të gjithë personat fetarë, priftërinjtë dhe hoxhallarët nuk janë subjekt i kontrollit sipas ligjit, sepse
nuk përpilojnë llogari dhe paguajnë pa kontroll, në përputhje me Ligjin mbi tatimin e të ardhurave personale.

Nëse kësaj i shtohet edhe fakti se bashkësitë fetare
janë organizata jofitimprurëse dhe ato nuk shfrytë-
zojnë asnjë denar nga buxheti shtetëror, kurse, në anën
tjetër, DHP për çdo muaj i kontrollon listat e rrogave
dhe pagesat që dalin nga rrogat edhe të punëtorëve të
bashkësive fetare, atëherë shtrohet pyetja se cila është
arsyeja e kontrollit?

E qartë është: ky nuk është veprim i arsyeshëm,
por është veprim i pushtetarëve injorantë, të cilët ce-
nojnë autonominë e bashkësive fetare të garantuar me
Kushtetutën e vendit, duke u bërë të parët në historinë
e ekzistimit të bashkësive fetare që ushtrojnë kontroll
mbi punën e institucioneve fetare. Pra, një cenim të
këtillë bashkësitë fetare nuk e kanë përjetuar as në si-
stemin më të egër, atë komunist, ateist!

Mjerisht, kjo po ndodh në sistemin demokratik
dhe atë në kohën kur qeveria e vendit duhet të marrë
përsipër financimin e shkollave të mesme fetare,
shkollim i cili ligjërisht është i domosdoshëm. Të
marrë përsipër, po ashtu, futjen në funksion të tatimit
fetar, i cili do të përdorej për financimin e bashkësive
fetare. Kështu, duke i bërë këto, në këtë mënyrë, do t`u bashkëngjitej shteteve të rajonit dhe atyre evropiane,
të cilat në këtë drejtim kanë shkuar përpara. Pa diskutim, në raste të këtilla kontrolli i DHP-së mbi punën fi-
nanciare të bashkësive fetare do ta kishte arsyen e vet.

Në rastin tonë, kjo e tregon mosvullnetin e kësaj qeverie për të realizuar premtimet e veta lidhur me kër-
kesat e Bashkësisë Fetare Islame, kërkesa këto që kanë të bëjnë me kthimin e pronës se nacionalizuar, ndër-
prerjen e neonacionalizimit të pronës së vakëfit, ndërprerjen e hulumtimeve tendencioze për të “zbuluar”
kinse xhami të caktuara janë ndërtuar mbi themelet e kishave, pronat e BFI-së të mos i dhurohen KOM-it etj.

Me siguri që BFI kurrë nuk do të heqë dorë nga kërkesat e veta legale dhe legjitime. Gjithnjë do të kër-
kojë që qytetarët e vendit të jenë të barabartë në aspektin fetar dhe jetën fetare të mund ta praktikojnë me stan-
dardet evropiane. Ndërkaq, atyre që DHP-në e përdorin si instrument për të disiplinuar bashkësitë fetare ua
përkujtojmë fjalën e urtë popullore: “Ngadalë beg, se ka hendek.”

Q. OSMANI
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Fill pas aprovimit të ndryshimeve kushtetuese, një gëzim
dhe kënaqësi tjetër po përjeton populli ynë. Ëndrra e kahmot-
shme, përpjekja jonë e vazhdueshme, synimi i gjeneratave dhe
qëllimi gjithëpopullor u realizua: gjuha shqipe prej sot u bë
gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Urime, urime, urime, e
gëzofshim për jetë e mot të gjithë bashkë! Kjo gjuhë e lashtë, e
ruajtur me dashuri e xhelozi dhe e kultivuar ndër shekuj edhe
kur ishte e padrejtësuar dhe e ndaluar, u bë gjuhë zyrtare edhe
në institucionet shtetërore.

Jam tejet i lumtur dhe i gëzuar që gjuha shqipe, përkundër
vështirësive me të cilat u ballafaqua dhe përkundër pengesave
e ndërkëmbëzave që ia bënë forcat destruktive politike, të cilat
mjerisht akoma po frymojnë në Maqedoni, u zyrtarizua dhe me
vete solli ndjenjën aq të dëshiruar shqiptare të barabarësisë së
plotë.

Me këtë rast, të cilin e konsideroj historik, në emrin tim per-
sonal dhe në emër të Bashkësisë Islame të Maqedonisë e uroj
popullin shqiptar për këtë të arritur të veçantë. Njëkohësisht, i
uroj dhe i përgëzoj përfaqësuesit tanë politikë, të cilët me men-
çuri dhe me këmbëngulje arritën ta finalizojnë procesin e zyr-
tarizimit të gjuhës shqipe.

Ky urim, kuptohet, i drejtohet edhe Qeverisë aktuale të Ma-
qedonisë, e cila tregoi kapacitetin e vet demokratik dhe orien-
timin eurointegrues, e vetëdijshme se barabarësia e njerëzve në
këtë shtet mund të sjellë vetëm përparim të përgjithshëm dhe
stabilitet.

Allahu (xh. sh.) qoftë përherë me popullin tonë. Gjuha
shqipe, kjo gjuhë më e lashtë indoevropiane, për të cilën Naimi
i madh këndoi dhe e cilësoi si Gjuhë të Perëndisë, le të lulëzojë
brenda shoqërisë evropiane. Maqedonia si shtet i përbashkët i
popujve që jetojnë në të qoftë përherë shembull i tolerancës dhe
mirëkuptimit.

Reis’ul-Ulema i BFI
h. Sulejman ef. Rexhepi

Po fillon një
epokë e re

Me rastin e vendimit historik që
mori Kuvendi i Maqedonisë lidhur
me ndryshimet kushtetuese, të cilat i
parasheh Marrëveshja e Prespës,
shpreh kënaqësinë dhe gëzimin tim
personal dhe të Bashkësisë Islame të
Maqedonisë në përgjithësi urimet e
mia të përzemërta për të gjithë njerë-
zit e Maqedonisë.

Konsideroj se ky akt paraqet filli-
min e një epoke të re në jetën e të gji-
thë qytetarëve të Republikës së
Maqedonisë së Veriut. Qëndrimi i gu-
ximshëm dhe konstruktiv i Kryemini-
strit, si edhe i shumicës së deputetëve,
të cilët me votat e tyre dëshmuan
orientimin euroatlantik, paraqet fun-
din e bredhjeve të politikës e cila vite
me radhë veproi kundër interesit të
popullit dhe të perspektivës së tij.

Përfundimisht, prej sot hapen
dyert e Aleancës Euroatlantike dhe të
BE, gjë e cila ishte synimi madhor i
popullit tonë dhe përfaqësuesve poli-
tikë të tij, të cilët u qëndruan besnik
orientimeve tona kombëtare.

Allahu (xh. sh.) na ndihmoftë të
gjithëve që sa më me sukses të reali-
zojmë përcaktimet dhe idealet histo-
rike të të parëve tanë dhe të
gjeneratave të sotme, që janë të vetë-
dijshme se pa komb e pa fe nuk mund
të ketë atdhe e perspektivë.

Reis’ul-Ulema i BFI
h. Sulejman ef. Rexhepi

U realizua
edhe një ëndërr

URIM
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Në praninë e Kryetarit të BFI-së, h. Sulejman ef. Rexhepi,
myftiut të Kumanovës-Abedin ef. Imeri, myftiut të Myftinisë
së Tetovës-prof.dr. Qani ef. Nesimi, myftiut të Myftinisë së Kër-
çovës-h. Murat ef. Huseini, myftiut të Myftinisë së Strugës-
mr. Salim ef. Sulejmani, myftiut të Myftinisë së Maqedonisë
Lindore dr. Nasir ef. Rexhepi, dekanit të FSHI-prof. dr. Shaban
Sulejmani, Ministrit të Arsimit dhe Shkencës-z. Arbër Ademi,
Kryetarit të Komunës së Likovës- z. Erkan Arifi, hoxhallarëve
nga Kumanova dhe rrethina, mysafirëve dhe banorëve të fsha-
tit Opajë, u hodh guri i themelit për ndërtimin e xhamisë së dytë
në këtë fshat.

Hapja e programit, që u organizua me këtë rast, u bë me le-
ximin e disa ajeteve kuranore nga hoxhë Eshtref ef. Ebibi, kurse
fjalën përshëndetëse e kishte myftiu i Myftinisë së Kumano-
vës- Abedin ef. Imeri, i cili Kryetarit të BFI-së dhe mysafirëve
prezentë në emër të Myftinisë së Kumanovës u dëshiroi mirë-
seardhje me rastin e vënies së gurit të themelit të xhamisë së
dytë në këtë fshat.Me fjalë përshëndetëse u paraqit edhe njëri
nga anëtarët e këshillit iniciues.

Fjalën e rastit e mbajti Kryetari i BFI-së, h. Sulejman ef Re-
xhepi, i cili foli për rolin dhe rëndësinë e xhamive në Islam,
duke potencuar se xhamitë janë shtëpitë e Zotit në tokë dhe ato
i ndërtojnë dhe i mirëmbajnë ata që i besojnë Allahut (xh.sh.).

“U bëj thirrje të gjithë besimtarëve në vend dhe në diasporë që
të ndihmojnë në ndërtimin e kësaj xhamie dhe sa më shpejt të
bëjmë hapjen e saj…”, tha mes tjerash efendi Rexhepi, duke
lutur Zotin që dhuruesin e vendit ku ndërtohet xhamia ta shpër-
blejë me të mirat e Tij.

Në fund të programit u lexuan disa ajete kuranore nga Ali ef.
Iljazi, kurse duanë e bëri myftiu i Myftinisë së Tetovës-prof. dr.
Qani ef Nesimi. (janar 2019)

Afjon, 10 janar –Reis’ul-Ulema i
BFI, h. Sulejman ef. Rexhepi, i shoqëruar
nga Sekretari i Përgjithshëm i BFI, z.
Irsal ef. Jakupi, këtyre ditëve po qëndron
në qytetin Afjon të Turqisë, ku u prit nga
Atasheu për Kulturë i Ambasadës së Tur-
qisë në Maqedoni, z. Murat Alkan.

Gjatë qëndrimit në Afjon, Reisi vizi-
toi monumentet e kulturës selxhuke me
të cilat karakterizohet ky qytet, duke
shprehur kënaqësinë dhe respektin ndaj
angazhimit të Presidentit të Turqisë Er-
doan në ruajtjen e trashëgimisë
osmane.”Një kënaqësi për përkujdesjen
ndaj historisë dhe trashëgimisë kulturore
e vërejta edhe nga takimet e mia të
shumta me qytetarët e Afjonit…”, dekla-

roi Reis’ul-Ulema me këtë rast.
Efendi Rexhepi gjithashtu u prit në

një takim zyrtar nga Myftiu i Afjonit, z.
Şükrü Kabukçu, në prani të personalite-
teve eminente të qytetit.

Efendi Kabukçu shprehu kënaqësinë
dhe falënderoi Reis’ul-Ulemanë ef.Re-
xhepi për vizitën e bërë. Ai e prezantoi
një letërnjoftim të shkurtër të myftinisë
që udhëheq, duke shpalosur përpjekjet
dhe angazhimet që po bëhen lidhur me
funksionimin sa më të suksesshëm të saj.

Reis’ul-Ulema i BFI, h. Sulejman ef.
Rexhepi, nga ana e vet shprehu konside-
ratën më të lartë për Dijanetin e Bashkë-
sisë Islame të Republikës së Turqisë,
duke vënë në spikamë raportet e shkël-

qyera mes dy institucioneve simotra dhe
bashkëpunimin konstruktiv, i cili po sjell
rezultate të dukshme.

Me këtë rast, ef. Rexhepi foli më gje-
rësisht për institucionin e BFI në Maqe-
doni, për sukseset, synimet dhe sfidat me
të cilat po ballafaqohet ai.

Në fund të këtij takimi të frytshëm, në
të cilin nga të dyja palët u shpreh gati-
shmëria për bashkëpunim të mëtejmë të
ndërsjellë, Reis’ul-Ulemaja dhe Myftiu
Kabukçu bënë një dua për Presidentin e
Republikës së Turqisë, duke u lutur që
Allahu (xh. sh.) t’i japë fuqi dhe shëndet
për të realizuar synimet e veta për të
mirën e popullit turk dhe të myslimanëve
në përgjithësi.

U hodhën themelet e xhamisë së dytë 
në fshatin Opajë

Reisi vizitoi Myftininë e Afjonit në Turqi

Ambasadori i ri i Egjiptit, i emëruar
në Ambasadën në Sofje, që mbulon edhe
Maqedoninë, z. Muajed Al Dali, ka vizi-
tuar BFI-në, me ç’rast është pritur nga
Reis’ul-Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi,
i cili i ka uruar mirëseardhje në Bashkë-
sinë Islame dhe suksese në detyrën e re
diplomatike.

Gjatë bisedës tejet miqësore Efendi
Rexhepi fillimisht e  falënderoi Ambasa-
dorin për bashkëpunimin e deritashëm
dhe ndihmesën që ka dhënë Ambasada
për t’u mundësuar studentëve tanë shkol-
limin në Egjipt.

Diplomati  Al Dali përgëzoi  dhe
shprehu mirënjohje të veçantë  për Ba-
shkësinë Fetare Islame, për punën dhe
aktivitetet që ajo po i zhvillon.  “Ne si
ambasadë dhe si shtet do të jemi përherë
në shërbimin tuaj përmes ndihmës që do

t’ua ofrojmë  studentëve tuaj, e poashtu
edhe me literaturën që do t’u nevoji-
tet…”, deklaroi me këtë rast Ambasadori
i Egjiptit.

Konstatimi i përbashkët që doli nga të

dyja palët me rastin e këtij takimi të fryt-
shëm ishte se bashkëpunimi i deritani-
shëm i shkëlqyer mes BFI në RM dhe
Ambasadës së Egjiptit me seli në Sofje
duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen.

Për herë të parë që nga dorëzimi i le-
trave kredenciale në Republikën e Maqe-
donisë, Ambasadori i Republikës së
Kosovës, z. Gjergj Dedaj, i shoqëruar nga
konsulli i Ambasadës së Kosovës, z.
Agim Krasniqi, vizitoi Rijasetin e Ba-
shkësisë Fetare Islame, ku u prit nga Kreu
i këtij institucioni fetar, Reis’ul-Ulema H.
Sulejman ef. Rexhepi.

Në një takim të ngrohtë e miqësor,
Efendi Rexhepi i bëri një prezantim të
shkurtër të BFI-së Ambasadorit Dedaj,

duke theksuar në veçanti institucionet
edukative-arsimore, si Medresenë Isa Beu
dhe Fakultetin e Shkencave Islame në
Shkup. Gjithashtu u fol edhe për sfidat me
të cilat përballet BFI dhe arritjet e derita-
nishme në sferën e organizimit të jetës fe-
tare dhe të realizimit të të drejtave të
popullatës myslimane në vend, e cila për-
bëhet mbi 85 përqind nga populli shqiptar.

Nga ana tjetër, Ambasadori Dedaj
shprehu kënaqësinë e tij për mikpritjen
dhe prezantimin që i bëri Reis’ul-Ulemaja

dhe shprehu gatishmëri për një bashkëpu-
nim të ndërsjellë në të ardhmen mes Am-
basadës së Republikës së Kosovës dhe
Bashkësisë Fetare Islame, duke potencuar
se Ambasada e Kosovës për BFI gji-
thmonë do të jetë e hapur.

Në shenjë respekti, falënderimi dhe
kujtimi nga kjo vizitë, Reis’ul-UIema H.
Sulejman ef Rexhepi i dhuroi një pllaketë
me Kuran të artë Ambasadorit Dedaj,
pllaketë kjo që është edhe emblemë e Ba-
shkësisë Fetare Islame. (22 janar 2019)

Ambasadori i Egjiptit vizitoi BFI-në

Kryetari i BFI-së takoi Ambasadorin 
e Kosovës
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Më 3.01.2019 (e enjte), në namazin e
drekës në xhaminë e fsh. Cerovë u bë
manifestimi i duasë së hifzit të hafëzit të
ri Shpëtim Abdurrahman Ademi. Ai hif-
zin e kreu pranë muhafidhit të njohur të
trojeve tona, Mulla Mahmut ef. Asllani.
Hafëzi i ri, i lindur më 23.08.2002, hifzin
e ka filluar më 3.08.2016, kurse e ka për-
funduar më 24.12.2018.

Hafëzi provimin e hifzit e mbrojti
para komisionit profesional të Myftinisë
së Tetovës, i përbërë nga:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani-kryetar,

2. Hfz. Abdurahim ef. Murati-anëtar,
3. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami-anëtar.
Në këtë manifestim, të cilin e mode-

roi referenti për arsim fetar në Myftininë
e Tetovës,Idris ef. Idrizi, morën pjesë:
myftiu i Tetovës, prof. dr. Qani ef. Ne-
simi; myftiu i Shkupit, mr. Qenan ef.
Ismaili; ish-myftiu i Tetovës, Alifekri ef.
Esati, si dhe një numër bukur i madh i
hoxhallarëve të Tetovës me rrethinë dhe
xhemati i fsh. Cerovë. Të pranishmit i
përshëndeti myftiu i Shkupit,  i cili hafë-
zit të ri dhe familjes së tij u shprehu

urime për hifzin e bërë, duke u dëshiruar
shëndet, lumturi dhe suksese në jetë.

Ndërkaq, në emër të Kryetarit të
BFI-së, Haxhi Sulejman ef. Rexhepi,
fjalën e rastit e mbajti myftiu i Tetovës,
i cili, pasi u shprehu urimet më të për-
zemërta hafëzit të ri dhe familjes së tij,
u ndal në mënyrë specifike në peshën
dhe rëndësinë e hafëzëve në shoqërinë
myslimane.

Ky manifestim përfundoi me duanë e
bërë nga ish-myftiu i Tetovës, si dhe me
dhënien e diplomës së hifzit hafëzit të ri.

Me 21 janar 2019, me rastin e kurorë-
zimit të hifzit, në lokalet e restorant “Kar-
shiaka”, në komunën e Studeniçanit, u bë
duaja e hafëzes së re Negihane Memeti.
Në prani të madhe të shumë hoxhallarëve,
hafëzllarëve, mysafirëve dhe familjarëve
të hafëzes, u bë dëgjimi i xhuzit të fundit
të Kuranit para komisionit për vlerësim të
hafëzëve të Myftinisë së BFIM – Shkup.

Në fillim të ceremonisë u lexuan disa
ajete nga Kurani, kurse  me fjalë përshën-
detëse të pranishmëve iu drejtua sekretari
i Medresesë “Isa Beu”, prof. Lutfi ef. Ne-
xhipi. Në emër të familjes së hafëzes me
fjalë përshëndetëse u drejtua dr. Rexhep
Memedi. Fjalën e rastit në emër të Rei-
s’ul-Ulemasë haxhi Sulejman ef. Rexhepi
e lexoi myftiu i Myftinisë së BFIM-

Shkup, Mr. Qenan ef. Ismaili,  i cili për-
colli mesazhe për vlerën dhe rëndësinë e
memorizimit të Kuranit dhe njëkohësisht
dorëzoi certifikatën e hifzit. Në fund të
këtij manifestimi u lexuan disa ajete nga
hfz. Xhemail ef. Nuhiu,  ndërsa duanë e
bëri imami Mutalib ef. Ademi. Myftinia e
BFIM-Shkup  hafëzes i dëshiron suksese
të mëtejme dhe shëndet.

Dua hifzi në Tetovë

Shkupi edhe me një hafëze

Shkup, 22 janar – Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi ka
pritur sot në vizitë pune drejtorin e TIKA për Maqedoni, z. Aj-
tekin Ajden. Me këtë rast, përveç raportimit të shkurtër mbi ak-
tivitetet e kësaj organizate turke, janë shoshitur edhe mundësitë
reale për ta zgjeruar kontributin në të gjitha sferat që janë me in-
teres për BFI-në. Z. Ajden e informoi kreun e BFI-së për punët
që janë duke u zhvilluar në dy xhamitë e vendit, atë të Sulltan
Muratit dhe  Allaxha –Xhamisë.  Një raport i veçantë u dha edhe
për punën në Medresenë Isa Beu,që është në përfundim e sipër.
Reis’ul-Ulemaja më fund të takimit ka kërkuar intensifikimin e
bashkëpunimit dhe ka falënderuar organizatën TIKA për të gji-
tha punët e bëra deri më tani në bashkëpunim me BFI, duke
theksuar se së shpejti do të fillojë një projekt shumë i rëndësi-
shëm, të cilin do ta realizojë TIKA.

Sot, në Fakultetin e Shkencave Islame
në Shkup, në një atmosferë festive, në
prani  te stafit akademik te FSHI dhe stu-
dentëve, Muftinjëve te BFI , Kryetarit te
Kuvendit te BFI,  si edhe të nënkryetarit
te BDI, Reisul Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi ia ndau dekoratën “Myfti Vehbi
Dibra” shkncëtarit dhe veprimtarit të
shquar,  Prof. Skender Kodra.

Programi i këtij evenimenti u hap me
disa ilahi te interpretuara nga Dr. Abaz
Jahja, ndërkaq, fjalën pershendetëse e
mbajti  Dekani i FSHI prof. Dr. Shaban
Sulejmani i cili vlerësoi lartë këtë moment
duke theksuar se FSHI është i nderuat me
aktin që po ndodhë sot. Me këtë rast, Rei-
sul Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, në fja-
lën e vetë, vlerësoi  lartë figurën poliedrike
të Dr. Skender Kodra dhe kontributin e tijë
të dhënë në SHBA dhe në trojet shqiptare.

Në vazhdim u lexua motivacioni për
ndarjen e dekoratës “Myfti Vehbi Dibra”
të cilën profesorit Kodra ia ndau persona-
lisht Reisul Ulema, h. Sulejman ef. Re-
xhepi ,  në të cilën thuhet:

“Bashkësia Fetare Islame e Maqedo-
nisë dhe Reisul Ulema h. Sulejman ef. Re-

xhepi, dekorojnë z. Skender Kodra me de-
koratën “ MYFTI VEHBI DIBRA” për
merita të veçanta  në promovimin e vle-
rave të paqës, dashurisë, humanizmit dhe
harmonisë ndërkombëtare si edhe për kon-
tributin e shquar për mbrojtjen e interesit
mbarëkombëtar shqiptar .Kjo dekoratë i
takon Kryetarit  të Akademisë Shqiptare
Amerikane të shkencave dhe arteve në
New York , Prof. Dr. Skender Kodra,
shkencëtarit të dalluar dhe atdhetarit të
përkushtuar, sepse ai në figurën e vetë
ngërthen tiparet e një shqiptari bashkëko-
horr me vetëdije të plotë për rrënjët e veta,
për përkatësinë, për obligimin moral e
konkret që ka ndaj popullit të vetë”.

Në motivacionin për ndarjen e kësaj
dekorate, më tej thuhet:

”I sukseshëm maksimalisht në punën
e vetë  si shkencëtar, profesor e psikolog,
i dalluar si veprimtar i çështjes kombëtare,
Prof. Kodra përmes angazhimit dhe akti-
vitetit të vetë në Amerikë e gjetiu, u bë një
zë i fuqishëm i shqiptarit dhe shqiptarisë
që shquhej me urti në kohë të qeta por që
buçiste përherë kur kombi ballafaqohej me
vështirësi e rreziqe.   Dekorata që mbanë

emrin e një personaliteti të veçantë fetar e
kombëtar siç është Myftiu Vehbi Dibra, i
ndahet z. Skender Kodra si pasues i denjë
i traditave më të ndritura të veprimtarëve e
patriotëve shqiptarë”

Në motivacionin e lexuar lidhur me
dekoratën “ Myfti Vehb Dibra”, gjithashtu
theksohet se “Kontributi i profesorit
Kodra për të dëbuarit shqiptarë nga dheu
amë  gjatë viteve të luftës dhe me atë rast
angazhimi i tijë vetëmohues për të ndih-
muar nëpër kampe të ndryshme të refug-
jatëve e klinika, do mbeten dëshmi se në ç’
mënyrë duhet dashur kombin dhe atdheun.
Figura e tijë do shërbejë si fanar për gje-
neratat e ardhme që do rrëfejë për një njeri
që jetën ia kushtoi lartësimit të kombit e të
flamurit shqiptar”

Në fund, duke pranuar dekoratën, Dr.
Skender Kodra në fjalën e vetë falende-
ruese përpara auditorit, i emocionuar dhe
i nderuar,  tha: “Vlerësoj  lartë këtë deko-
ratë të vlefshme dhe  ndihem i priveligjuar,
në veçanti jam i lumtur që ajo po më nda-
het nga Reisi i madh i BFI, h. Sulejman ef,
Rexhepi, me ç’ rast e falenderoj nga
zemra…”

Drejtori i TIKA në takim pune me kreun e BFI-së

Dekorata “Myfti Vehbi Dibra” 
për Prof.dr. Skender Kodra
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Para disa ditësh, gjatë vënies së gurit
të themelit të xhamisë së re në
Opajë, thashë se të gjithë kemi

qenë dëshmitarë se kishat në Maqedoni
janë ndërtuar me ndihmën e shtetit, kurse
xhamitë përherë i kanë ngritur vetë
besimtarët myslimanë dhe Bashkësia
Islame.Dhe, thashë se një qëndrim të
këtillë do ta kundërshtojmë përherë,
sepse është diskriminues, sepse ai
qëndrim një bashkësie fetare i bën favore
në dëm të bashkësive të tjera; sepse,
thjesht, është  qëndrim diskriminues.
Poashtu, thashë se politikat e këtilla, të
cilësdo garniturë pushtetore, do t’i
kundërshtojmë me ngulm, derisa të
binden të gjithë besimtarët myslimanë të
vendit se qasja e shtetit në këtë drejtim ka
ndryshuar në të mirë.

Sidoqoftë, ka tridhjetë vjet që po flas
lidhur me këtë çështje dhe po e
kundërshtoj qasjen selektive të shtetit

ndaj bashkësive fetare; ka tridhjetë vjet
që Bashkësia Islame po kërkon për vete
dhe për besimtarët myslimanë trajtim të
barabartë. Dhe, ka tridhjetë vjet që po
hasim në veshë të shurdhër e po shohim
se shteti për një bashkësi fetare po e luan
rolin e nënës dhe për një tjetër po bëhet
njerkë.

Historia e raporteve shtet-bashkësi
fetare regjistron forma të ndryshme në
këtë nënqiell, por përherë ka pasur
tendenca  për të identifikuar shtetin me
një bashkësi të caktuar, tendencë kjo që
ka qenë evidente dhe irrituese. Në një
situatë kur shteti e proklamon veten për
shtet laik, në të cilin të gjitha bashkësitë
fetare kanë pozitë të njëjtë, janë për t’u
çuditur përpjekjet që njëra bashkësi fetare
të trajtohet si më e barabartë nga të tjerat.
Është për t’u çuditur nëse shteti përpiqet
njërën fe ta konsiderojë për fe shtetërore,
ndërsa ndaj të tjerave të sillet

”brenda  principeve të tolerancës”.
Në këtë vazhdë, më duhet medoemos

të përmend faktin se Bashkësia Islame e
Maqedonisë ka qenë vazhdimisht e
diskriminuar në procesin e
denacionalizimit të pronave, pra të
kthimit të vakëfeve. Ne, poashtu, përherë
kemi hequr të zinjtë e ullirit sa nga
pushteti qendror, sa nga ai lokal, për të
siguruar një leje për të ndërtuar një
xhami. Shteti asnjëherë, me asnjë
metelik, nuk ka kontribuar në ngritjen e
një xhamie, ndërkohë që ka financuar
komplekse të tëra kishash  e
manastiresh.Pengesat e ndalesat janë
shprehur, bile, edhe në drejtim të
riparimit e të ringjalljes së xhamive
shekullore, të shpallura si monumente të
trashëgimisë kulturore…

Duke qenë se Bashkësia Fetare
Islame lufton për të ruajtur dinjitetin e
pjesëtarëve të vet,  si dhe për të drejta të

barabarta përpara ligjit, unë asnjëherë
nuk do të hesht përpara diskriminimit, pa
marrë parasysh a do të më kritikojë
dikush. Gjithmonë kur do të shoh se janë
të shkelura liritë dhe të drejtat e njerëzve,
unë do të reagoj, paçka që dikush do ta
vlerësojë një reagim të atillë si ‘përzierje
në punët e politikës’. Nuk është përzierje
në politikë ngritja e zërit ndaj
padrejtësisë; heshtja përpara padrejtësisë
është  qyqarllëk. 

Mendoj se është shumë e rëndësishme
që në një shoqëri demokratike dhe
pluraliste të definohet e të kuptohet drejt
raporti mes bashkësive fetare dhe
bashkësive politike, të cilat, anipse
autonome në veprimtarinë e tyre, punojnë
dhe u drejtohen njerëzve të njëjtë. Për këtë
shkak, këto bashkësi janë të detyruara të
bashkëpunojnë, por gjithmonë mbi bazat
e arsyes dhe të mendjes së shëndoshë. Ky
bashkëpunim e përjashton servilitetin

duke pasur konsideratë për kohët dhe
situatat në të cilat veprojnë.  

Dëshiroj të përkujtoj se politika e cila
është shumë e rëndësishme në jetën e
njeriut,  sepse i dikton zhvillimet
shoqërore dhe  ekonomike në shoqëri,
megjithatë është art i së mundshmes - që
qëndron mbi themelet e kompromisit dhe
të marrëveshjeve; ajo nuk njeh miqësi të
përhershme, ajo njeh interes. Duke i
pasur të qarta të gjitha këto, as Bashkësia
Fetare Islame nuk ka insistuar asnjëherë
për miqësi e dashuri që mundtë rrënohen

si kulla prej letre; ajo kërkon marrëveshje
dhe kompromis  që nuk e dëmtojnë
askënd, ajo kërkon bashkëpunim dinjitoz
dhe barabarësi.

Pra,edhe unë, edhe Bashkësia Fetare
Islame e Maqedonisë, duke i ikur
përqafimit të rrezikshëm të  politikës,
mbetemi me shpresë se pushteti aktual
nuk do t’i përsërit gabimet dhe qëndrimet
diskriminuese të paraardhësve të tyre.
Ndërkohë, obligimet dhe detyrimet tona
do të vazhdojmë t’i kryejmë me
përgjegjësinë maksimale.

Nuk është përzierje në politikë ngritja e zërit ndaj padrejtësisë; heshtja
përpara padrejtësisë është  qyqarllëk. 

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË

Përqafimi 
i rrezikshëm 
i politikës
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Xhamia e Husein Shahut është
xhamia më e vjetër në ko-
munën e Sarajit. Ajo ka fil-

luar të ndërtohet në vitin 1553/54, ose
961 sipas hixhrit. Ndërtimi ka përfunduar
pas vitit 1566. Të dhënat për ndërtimin e
saj qëndrojnë në mbishkrimin arab, në
pllakën e mermerit, ku thuhet:  “I ndjeri,
Emir Husein Shah, i vuri themelet e këtij
objekti; këtë e bëri për ata që i luten Zotit.
O Krijues, pranoji veprat e tij, se Ti je Ba-
mirës dhe Mëshirues. E thashë mesazhin
në këtë xhami. Ky është vendi ku do të
mblidhen njerëzit e mirë, kjo është shtëpi
besimtarësh, viti 961.” 

Nga ky citat kuptojmë se Husein
Shahu e ka ndërtuar xhaminë si mesxhid.
Kur dihet që i ndjeri ka vdekur më 974
h./1566-67, vetiu kuptohet se kjo xhami
përfundimisht është kryer pas vdekjes së

tij dhe se pllaka e mermerit është vënë
kur ndërtimi i xhamisë ka përfunduar.
Këtë e kuptojmë nga shkrimi në këndin e
majtë të pllakës së mbishkruar me
shkronja të vogla, ku është shënuar emri
i të ndjerit Ahmet, i cili e ka vënë  këtë
pllakë mermeri me shkrim në gjuhën
arabe. Sipas kësaj, kuptojmë se ndërtimi
ka filluar më 1553-54, kurse ka përfun-
duar pas 1566. Ky mbishkrim është për-
punuar nga ana e Mehmet Mujezinoviqit.
Nga mbishkrimi i tyrbes kuptojmë që
Husein Shahu ka ndërtuar edhe një me-
drese. 

Husein Shahu me post ka qenë San-
xhakbej i Sanxhakut Karliili. Ky san-
xhak, sipas shënimeve të Evlija Çelebisë,
është shtrirë në mbarë Epirin dhe Thesa-
linë. Husein Shahu, si zyrtar i lartë i
Mbretërisë Osmane, në afërsi të xhamisë

ka ndërtuar një medrese. Nuk e dimë se
ku ka qenë e ndërtuar, pasi prej saj nuk
është  ruajtur asnjë  gjurmë, si dhe nuk
dihet se kur e ka ndalur punën . Nuk kemi
shumë të dhëna, pasi vakëfnameja e saj
(e medresesë)  nuk është  ruajtur. Por, kjo
medrese ka luajtur rol të madh në për-
hapjen e fesë islame në këtë rajon dhe për
ndërtimin e xhamive në Derven. Për ek-
zistimin e medresesë bazohemi edhe në
të dhënat e librit “Turski spomenici u
Skoplu”, ku citojmë: “Më 1718, ku Sheh
Mustafa, djali i myderrizit Sulejman, pro-
fesor i “Medresesë Husein Shah”, ka
qenë punëdrejtues (Muteveli) në vakëfin
e Husein Shahut.” (fq.257) Husein
Shahu,  gjithashtu sipas të njëjtit burim,
ka ndërtuar edhe një urë mbi lumin Var-
dar, por shënime konkrete për këtë nuk
ka. Nëse nisemi nga logjika se urë mbi

lumin Vardar që lidh Sarajin me pjesën
tjetër të qytetit të ketë pasur edhe në
kohën osmane, atëherë edhe mund të su-
pozohet se mund ta ketë ndërtuar edhe
këtë rrugë. 

Sipas “Evidencës për trashëgiminë e
patundshme kulturore në RM”, fq.20,
xhamia është  ndërtuar në vitin 1577-78,
apo 985 hixhrij, e cila është dukshëm një
gabim, pasi literatura e përgjithshme dhe
mbishkrimi në xhami flasin të kundërtën. 

Kjo xhami ka pësuar disa dëmtime
gjatë ekzistimit të vet si  me invadimin e
austriakëve dhe zjarri i  Pikolominit, kah
fundi i shek. XVII, gjatë periudhës së
okupimit bullgar në vitin 1915, si dhe në
tërmetin e vitit 1963.

Xhamia ka një sipërfaqe prej 80 m² në
formë katrore, është punuar nga guri, me
minaren prej 22.5 m lartësi, e cila ka 80
shkallë (brenda). Muret e xhamisë kanë
trashësi prej 1.5 m. Dimensionet e xha-
misë janë 10.88 x 10.50 m. Xhamia e ka
bazën katrore, dhe është e ndërtuar me
gurë të gdhendur. Është e mbuluar me
kube të vendosur në një rreth ortogonal
dhe ka qenë e mbuluar me plumb. Tash
është e mbuluar me tjegulla. Një e dhënë,
ndërkaq, thotë se më 1747 e kanë marrë
apo e kanë vjedhur plumbin e gjendur në
kubenë e xhamisë Husein Shah.

Xhamia e Husein Shahut ndodhet në
rrugën që lidh Shkupin dhe Tetovën. Në
afërsi të saj  ka funksionuar Hani i Mul-
lirit,  që ka shërbyer si pushimore e udhë-
tarëve në linjën Shkup-Tetovë. Xhamia
me siguri gjatë sundimit osman ka shër-
byer si xhami e kalimtarëve të rastit dhe
oborrtarëve të cilët kanë shërbyer në ad-
ministratën e emirit Husein Shah. 

Me shkatërrimin e Mbretërisë
Osmane, ky objekt lihet në mëshirën e
kohës dhe ka arritur të mbijetojë vetëm
fal ndërtimit të qëndrueshëm dhe arki-
tekturës së përsosur. Gjatë Luftës së Parë
Botërore, në vitin 1915, gjatë okupimit,
xhamia e Husein Shahut digjet nga pu-
shtuesit bullgarë. Ajo është shfrytëzuar si
magazinë municioni dhe ka qenë shumë
e dëmtuar, sidomos e dëmtuar dhe rrë-
nuar ka qenë mihrabi, kurse tek tyrbja ka
qenë i dëmtuar varri. Një periudhë ka
qenë tërësisht e braktisur ,  me ç’rast nuk
ka pasur as derë e as dritare. Prej vitit
1918-1943, nga Mbretëria Serbe ka qenë
e shfrytëzuar si magazinë për nevoja të
ndryshme. 

Në vitin 1943, kur këto troje i marrin
në dorë pjesëtarët e Shqipërisë etnike, fil-
lon rindërtimi dhe hapja e saj. Nga pa-
kujdesi i disa njerëzve, duke dashur që të
djegin një fole shpezësh, djegin alemin
dhe ky është rasti i parë kur nis interesimi

për intervenimin në këtë objekt. Kjo ini-
ciativë nis nga Shaban Agë Çejlani, me
mjeshtrit Haxhi Jahi Bukoviqi dhe një
mjeshtër nga Vranovci i Velesit. Po ashtu,
edhe maja e minares rindërtohet, pasi
bullgarët e kanë pas djegur edhe majën e
saj, që t`u shërbejë për interesat e tyre.
Dy herë është mbushur kjo xhami me
dru, me qëllim që të digjet. Duhet të ceket
se derisa ka ardhur momenti që të hapet
përsëri, disa njerëz injorantë e kanë shfry-
tëzuar si stallë për mbajtjen e kafshëve.

Kah fundi i vitit 1944, me iniciativën
e Musa Agë Çeljanit shtrohet me dy-
sheme xhamia e Hysein Shahut, i cili i ka
paguar dyert dhe dritaret e xhamisë, pasi
ato kishin qenë të djegura, kurse dyshe-
menë e paguan Shefketi i Arnaqisë, i cili
e blen një kolibe prej ushtrisë së gjerma-

nëve, që  ka qenë prej dërrasash, dhe  atë
e shtron  në xhami që të shërbejë si dy-
sheme.  Kështu, puna e saj me xhemat fil-
lon në vitin 1945. Imami i parë i xhamisë
është Musë Agë Çeljani. Këtë vit me rre-
gull falet vetëm namazi i teravisë. Gjatë
vitit 1946/47 si imam i xhamisë vjen
Hafëz Hysen Aga nga Matka, i cili ka
qenë aty deri më 1953. Gjatë kësaj periu-
dhe ai në xhami ka shërbyer falas, por më
pas shpërngulet në Turqi. Deri në vitin
1954 në xhami shërbejnë përkohësisht
një imam hatmeli nga fshati Gllumovë
dhe nxënësi i medresesë “Medah Me-
drese”, Rufat Saliu, i cili mësimet për
hoxhë dhe hafëz i kishte filluar që nga
viti 1943 te Hafëz Azizi. 

Prej vitit 1954, me dekret të nën-
shkruar nga Hafëz Bedri Efendiu, Krye-
tar i Ulemave të Shkupit, për imam të
Xhamisë Husein Shah zgjidhet Rufat
Saliu.

Në këtë kohë formohet edhe Këshilli
i Xhamisë në përbërje: Ajet Abazi, Vebi
Feleki dhe Vehap Arifi. 

Në vitin 1958 bëhet rinovimi i tërësi-
shëm i xhamisë nga Enti për Mbrojtjen e
Monumenteve Historike. Rinovimin e
realizojnë mjeshtrit:  Usta Demiri nga
Bukoviqi, Feta Selami dhe Baki Shaqiri.
Një rindërtim ka pësuar në vitin 1963,
kur u çanë muret e Xhamisë nga tërmeti.
Gjatë tërmetit të vitit 1963, dëmtimet që
i janë shkaktuar, kanë mundur të vërehen
deri në vitin 1977, kur Enti për Mbrojtje
të Trashëgimisë Kulturore bëri interve-
nime konservatore. Në  datën 10.11.1967
kjo xhami merr vendim dhe trajtim të ob-
jektit dhe të monumentit të mbrojtur kul-
turor.

Sot në oborrin e kësaj xhamie ka edhe
një shatërvan, pjesë të zgjeruara për fal-
jen e namazit në anën e përparme dhe të
majtë të xhamisë, si dhe një mejtep, i
ndërtuar më 10.09.2002, i cili shërben për
mësimin e fëmijëve. Këshilli për ndërti-
min e mejtepit në përbërje: Selam Tahiri,

Monomente Historike Xhamia

Xhamia  “Husein Shah” – Saraj
Xhamia ka një sipërfaqe prej 80 m² në formë katrore, është
punuar nga guri, me minaren prej 22.5 m lartësi, e cila ka 80
shkallë (brenda). Muret e xhamisë kanë trashësi prej 1.5 m.
Dimensionet e xhamisë janë 10.88 x 10.50 m. Xhamia e ka
bazën katrore, dhe është e ndërtuar me gurë të gdhendur.
Është e mbuluar me kube të vendosur në një rreth ortogonal
dhe ka qenë e mbuluar me plumb. Tash është e mbuluar me
tjegulla. Një e dhënë, ndërkaq, thotë se më 1747 e kanë marrë
apo e kanë vjedhur plumbin e gjendur në kubenë e xhamisë
Husein Shah.
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Gafur Asani dhe Garip Asani kishte mbi-
këqyrur  ndërtimin e  këtij objekti. Ob-
jekti është ndërtuar nga një vlerë prej
25.000 euro.  Ka një sipërfaqe prej 80 m²,
me tre mësonjëtore etj., kurse janë bërë
edhe rinovime të tjera rreth xhamisë, si:
ndërtimi i murit, që është rregulluar në
vitin 2007. 

Imam në këtë xhami, deri në vitin
2009, qëndroi Hafëz Rufat Saliu, i cili për
shkaqe shëndetësore u largua nga detyra,
kurse pas tij imam në këtë xhami hyn
Orhan Saliu.

Sot kjo xhami ka anëtarë mbi 320
shtëpi.

TYRBJA E HUSEIN SHAHUT

Në oborrin e  Xhamisë gjendet tyrbja
e të ndjerit, Husein Shah. Në brendinë e
tyrbes është varri i Husein Shahut, pa
ndonjë mbishkrim. Në skajet e varrit janë
vënë  gurët,  pa asgjë të shkruar, përveç
emrit ‘Husein Shah’ me alfabet shqip. 

Tyrbja ka formë gjashtëfaqëshe  dhe
është e tipit të mbyllur, me kube të ulët, të
vendosur në qark dymbëdhjetë këndesh.
Është  ndërtuar qëkur është ndërtuar edhe
xhamia.

Familja e Husein Shahut i takon një
rangu të lart mbretëror.  Për këtë flet edhe
e dhëna që nëna e tij, Huma Shah Sulltan,
ka pasur pronën e vet, vakëfet në Shkup
e rrethinë dhe në Turqi. Në njërën nga
këto prona në Shkup ajo ka ndërtuar një
shkollë në afërsi të Burmali-Xhamisë,
pranë Urës së Gurit, e cila ka ekzistuar
deri në vitin 1924. Po ashtu ka mirëm-
bajtur tyrben në Bursa të Turqisë. 

Në hyrje të tyrbes është  ruajtur edhe
mbishkrimi  me këtë porosi: “Mirëbërësi,
urdhëruesi i të drejtëve, Husein Shah beu,
udhëheqës i të arsimuarve, në emër të
Zotit e ka ndërtuar mesxhidin dhe me-
dresenë (viti 974)”. Në oborrin e  Xha-
misë hasen edhe disa varreza të vjetra;
ndër të cilat edhe varri i djalit të beut, Ali
Beu, i cili ka vdekur më 1583/991 (hi-
xhrij). Në kohën më të re, ndërkaq, kë-
tyre varreve  u janë bashkëngjitur edhe
ato të Tahir Megdi Ademi (1899-1944), i
varrosur më 1944; varri i Reisit,  Haxhi
Bedri efendi Hamidi (1905-1980), i var-
rosur më 11.07.1980, e premte, ish nxë-
nës i medresesë “Ismailia” të raçelinjëve;
po ashtu e haxhi Shaip efendi Sherifit
(1921-1991), i varrosur më 1991, si dhe
varri i Rufat Saliut, imamit të kësaj xha-
mie, që u cek më parë. Tash në oborr të
xhamisë gjenden 10 varre. 

Është e rëndësishme që të ceket se
krahas xhamisë dhe medresesë, Husein
Shahu ka ndërtuar edhe një urë në Saraj,

që ka qenë në vendin e urës e cila sot ek-
ziston në Saraj, dhe është quajtur Ura e
Husein Shahut. Deri kur ka ekzistuar kjo
urë, nuk na është e njohur, por nga një do-
kument, në të cilin kërkohen mjete për
përforcimin e urës, me datë nga viti
1734-35/1147 h,  kuptojmë se që nga kjo
kohë ura ka qenë mjaft e dëmtuar. Pamja
e saj nuk është e njohur, pasi nuk ka  fo-
tografi për të njëjtën, por thuhet se disa
pjesë dhe mbeturina të urës së vjetër kanë
mundur të vërehen deri vonë nën urë.

Këto ishin të dhënat kryesore të xha-
misë së vjetër në Saraj, të Xhamisë Hu-
sein Shah, e cila edhe sot e kësaj dite luan
rolin kryesor në përhapjen e fesë islame,
në mësimin e fesë te gjeneratat e reja,
xhami e cila çdoherë është e mbushur me
xhematë.

Përgatiti M.O

Ibrahim Idrizi
.

Medresetë në trojet ballkanike hi-
storikisht datojnë prej shekullit
XIV, me ardhjen e Perandorisë

Osmane në këto troje, ku fillon të zhvillo-
het mësim-besimi mbi fenë islame, si fe e
cila filloi të jetësohet në formë të organi-
zuar nëpër mejtepet e xhamive, në shkolla,
por edhe në medresetë e asaj kohe. Shumë
mejtepe më vonë morën edhe rolin edhe
emrin e medreseve të vogla,  të cilat nxo-
rën dijetarë dhe hafëzë të shquar të Kura-
nit famëlartë. Shkollat e para të
mësim-besimit islam të themeluara nga
Perandoria e asaj kohe, paraqesin qelizat
e para të organizimit dhe predikimit të
jetës fetare përgjatë shekujve. Gjeneza dhe
kurrikulat e tyre janë indet me të cilat do të
formohen organizmat tanë të sotëm,  që
janë duke luajtur dhe do të luajnë rolin
vendimtar në mbajtjen dhe kultivimin e
vlerave më të shëndosha edukativo-
islame. Brenditë dhe përmbajtjet e tyre
edukativo-arsimore, didaktike, profesio-
nale, në funksion dhe shërbim të njeriut,
që merr udhën e vërtetë të jetës, edhe sot
mbeten bazamenti më i qëndrueshëm dhe
burimi më i mirë mbi të cilët ne i ndër-
tojmë ngrehinat tona të diturisë dhe të edu-
katës islame. Pa dallim se mësimi i tyre u
realizua në grupe lëndore, ku nuk bëhej
ndonjë ndarje mes fikhut dhe akaidit si
materie të veçanta, mirëpo bazat e mësi-
mit ishin të shëndosha dhe mëtohej që pa-
ralelisht dhe përnjëhershëm të merren
dituritë nga dy fushat e mësimit. Puna me
grupe prej 2, 3, deri 10 nxënës, ka mundë-
suar komunikim më të gjerë, sepse hapë-
sira kohore ka qenë më e madhe. Mënyra
individuale e mësimit: mësues-nxënës
është praktikë edhe sot për shumë nxënës
që marrin dhe paguajnë orë private, për-
derisa medresetë dhe mejtepet kanë pu-
nuar pa para dhe mësimdhënia është bartur
falas dhe vetëm për hir të Krijuesit fuqi-
plotë.

Tiparet konvergjente, ose ato që para-
qesin afrim drejt një zhvillimi konstant
dhe të përbashkët, nëse analizojmë, do t’i
gjejmë edhe në fushën e besimit ose të lën-
dëve që paraqesin, zhvillojnë dhe rrum-
bullakojnë materien e besimit (el-akidetu),
si tek ata që elaborojnë çështje legjislative
(et-teshriu) dhe, po ashtu edhe tek ata që
mbulojnë lëndë të etikës islame (el-
ahlaku). Domethënë, strukturën e vërtetë
pedagogjike e gjejmë që në zanafillën e
medreseve, të cilat kanë funksionuar në

shekullin XIV, XV, XVI dhe deri kah
fundi i shekullit XX, ku me shuarjen e Pe-
randorisë Osmane, pushojnë ose minimi-
zohet edhe veprimi i tyre. Kjo strukturë e
bashkërenditur ka dhënë dijetarë të shquar
falë angazhimit të tyre të bazuar vetëm në
fjalën e Krijuesit dhe në praktikën e Mu-
hamedit(s.a.v.s.).

Nëse analizojmë mësimdhënien e tyre,
do të shohim se struktura e njësive mësi-
more ka qenë modeste, por i ka përfshirë
të gjithë mekanizmat dhe mjetet të cilat i
nevojiteshin asaj. Fillimisht, nxënësve u
janë mësuar gjashtë shtyllat e imanit dhe
pesë kushte kryesorë të ndërtimit të mu-
slimanit. Pastaj, janë mësuar të gjitha ku-
shtet një nga një derisa është arritur një
rrumbullakim i nevojshëm që garanton se
nxënësi e di dhe e pranon kornizën e ve-
primit islam. Më tej, kanë vazhduar me
efifbanë (mësimin e alfabetit të gjuhës
arabe), duke e përvetësuar në mënyrë gra-
duale për të arritur në një shkallë të leximit
të Kur’anit Fisnik, pastaj duke arritur
shkallën më të lartë të nxënies së tërësi-
shme përmendësh të të gjitha kaptinave
(sureve) Kur’anore. 

Ndërkaq, nga rregullat e Sheriatit,
kryesisht është kultivuar sjellja mbi të
drejtën familjare dhe shoqërore, që ka për
bazë legjislacionin e traditës dhe sjelljes
profetike bazë. Ahlaku apo morali i këtyre
nxënësve është nxënë dhe praktikuar në
mënyrë direkte nga mësuesi dhe nga vetë
prindërit. Kështu, prej kohësh kemi të ven-
dosur trekëndëshin e komunikimit: më-
sues-fëmijë-prindër. Dhe, sado që të na
duket joadekuat puna e këtyre medreseve
dhe mejtepeve, megjithatë ka pasur suk-
sese, krahasuar me punën e medreseve
tona, ku kushtet dhe teknologjia e kohës
mundësojnë një qasje shumë më ndryshe

(më të lehtë dhe më të avancuar për shumë
gjëra). Megjithatë, medreseja në esencë
mbetet e njëjtë, pasi atëherë edhe tani, qël-
limi final ka qenë i njëjtë. Sistemimi lën-
dor modest i asaj kohe është bazamenti i
sistemimit të avancuar dhe të shumëlloj-
shëm në ditët tona. 

Nëse ju bëjmë një analizë lëndëve në
një zhvillim të përhershëm historik, do të
shohim se Medresetë dhe mësim-besimi
islam nuk u janë përshtatur ndryshimeve
të kohës, por ato kanë gjetur vend dhe
kanë arritur t’i vendosin në funksion të
tyre këto ndryshime. Do të ishte e padrejtë
nëse do të thoshim se ka ndryshuar meto-
dologjia mësimore dhe më të ka ndryshuar
edhe vetë islami si dituri dhe mënyrë je-
tesë. Jo, assesi, ai (Islami) mbetet i pan-
dryshueshëm dhe është në funksion të
kohës dhe zhvillimeve më të avancuara, si
të njeriut, ashtu edhe në proceset tekniko-
teknologjike. Falë kësaj bashkekzistence
në veprim, ne me plotë të drejtë mund të
themi se Medreseja ka qenë dhe mbetet in-
stitucioni i cili ka prodhuar dhe prodhon
njeriun e ri me të vërtetën e paprekshme
për Zotin Një si Krijues të Vetëm të gji-
thçkaje që ekziston, e që vërteton Teuhi-
din si vlerë themeltare mbi të cilën ngrihet
besimi islam dhe, që, gjithashtu qartë për-
dëfton se Emblema e njerëzimit Muha-
medi (s.a.v.s.) është Mësuesi më i Madh i
njerëzimit deri në Ditën e Gjykimit. Në
këtë kontekst, Medreseja Isa Beu paraqet
një vazhdimësi të traditës edukativo-arsi-
more islame dhe paraqet një pandashmëri
me qëllimet madhore të islamit që ishin
dhe do të jenë preokupim kryesorë i më-
simdhënësve, drejtuesve e posaçërisht
nxënësve të saj.

(Autori është drejtor i përgjithshëmi
Medresesë Isa Beu)

Zhvillimi i Medresesë Isa Beu, 
në përputhje me nevojat e kohës
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duket dhe do të duket ashtu siç është.
Këtu lind  pyetja: ç’është puna e

mirë, ose ndryshe thënë: çka është akt i
mirë sipas mësimeve islame?  Pa dyshim
që është të besosh, të kryesh adhurime, të
shfaqësh një moral të lartë dhe të përve-
tësosh e të zbatosh parime jetësore të
drejta në përputhshmëri me besimin, me
adhurimet dhe me moralin e lartë islam,
duke i realizuar të gjitha këto për pëlqi-
min/rizanë  e Allahut (xh. sh.),duke mos
marrë parasysh kushtet dhe rrethanat që
duhet të përballosh dhe çmimin që duhet
ta paguash për këtë, p.sh. Besimtari i mi-
rëfilltë kur bën nijet për një vepër të mirë,
nuk ka dert për kritikat, për llafet e për
muhabetet e të tjerëve.

Disa dijetarë veprën e mirë e kanë
definuar si respekt-itaat ndaj Krijuesit
dhe dhembshuri ndaj krijesave. Ndërkaq,
për t’i fituar e merituar dhuntitë e përga-
titura për në botën e përjetshme, njeriu
është i detyruar t’i fitojë provat  e jetës së
kësaj bote. Allahu        (xh. sh.) përmend
në Kuranin fisnik: “A mos vallë njerëzit
mendojnë se do të lihen vetëm me thënien
‘besuam’, pa u vënë në sprovë?” “Ne i
vumë në sprovë edhe paraardhësit e tyre.
Sigurisht, Allahu e di se kush janë besni-
kët (e çështjes së besimit dhe fesë) dhe
kush janë gënjeshtarët.” (Ankebut, 1-3) 

Muhamedi(a.s.) në një nga hadithet e
tij thotë: “Është e çuditshme puna e be-
simtarit. E gjithë jeta e tij është në favor
të tij. Në qoftë se i vjen një e mirë, ai fa-
lënderon Zotin dhe shpërblehet për këtë.
Në qoftë se i ndodh një fatkeqësi, ai
duron për hir të Zotit dhe prapë ia merr
shpërblimin kësaj fatkeqësie.”

Në zemrën e njeriut, që është‘kryeqy-
teti i shtetit të quajtur trup’, pushtetin
duhet ta mbajë imani-besimi. Në zemrën

në të cilën nuk ka pushtet besimi, djalli-
shejtani bën revolucion dhe e merr kon-
trollin në duart e veta. Por, s’duhet
harruar se bazamentin e këtij pushteti e
kanë përgatitur organet si:  dora, sytë etj.
Këto organe nga mëkatet që bëjnë pro-
dhojnë predha të cilat djalli i përdornë
luftën për ta pushtuar kryeqytetin-zemër.
Nga ana tjetër, punët e mira janë ‘logji-
stika’, përkatësisht ushtria, e cila lufton
që kryeqytetin zemër ta pushtojë imani-
besimi. 

Në këtë kontekst një dijetar islam
thotë: “Imani është një dru i cili rrënjët i
ka në zemrën e njeriut, ndërsa degët e tij
rriten dhe zhvillohen në organet e tij.
Dega e parë rritet dhe përfundon në tru-
mendje dhe fryti i saj janë idetë, mendi-
met pozitive, mendimet të cilat
vazhdimisht projektojnë gjëra të mira, që
nuk ia mendojnë të keqen askujt. Dega e
dytë rritet dhe zhvillohet në sy dhe fryti i
saj është shikimi vetëm në hallall, neve-

ritja nga shikimi haram. Nga shikimi për-
reth gjithnjë merr mësim. Dega e tretë e
imanit, që është me rrënjë në zemër, rri-
tet dhe zhvillohet në veshin e njeriut dhe
pastaj ai vesh asnjëherë nuk dëgjon
haram; shqetësohet nga muhabetet me
përmbajtje të shëmtuara; nuk është i re-
hatshëm kur dëgjon thashetheme, iftira e
fjalë boshe.Dega e katërt rritet dhe për-
fundon në  gojën e njeriut, andaj nga
goja e këtij njeriu harxhohen vetëm fjalë
të bukura, ajo shpërndan vetëm energji
pozitive. Sepse, me çka është e mbushur
zemra, ajo derdhet nëpër gojë në formë
të fjalëve. Dega e pestë e imanit rritet dhe
zhvillohet në duart e njeriut; duart e kë-
tilla nuk prekin haram, nuk bëjnë zullum,
ashtu siç thotë edhe hadithi:  “mysliman i
përsosur është ai nga duart dhe gjuha e
të cilit njerëzit e tjerë janë të qetë, të re-
hatshëm”. Dega e gjashtë përfundon në
këmbët e njeriut dhe pastaj njeriu gjithnjë
ec drejt veprave të mira, bën gara në punë
të mira. Kurrë nuk shkel në haram. Dhe,
dega e shtatë e imanit, që është me rrënjë
në zemër, rritet dhe përfundon në nef-
sin/epshin e njeriut; një njeri i këtillë
asnjëherë nuk bie në punë të fëlliqura apo
harame.“

Pikërisht për shkak të këtyre fakteve
themi që sjellja e njeriut është pjesë e fe-
tarisë së tij, përkatësisht veprat e njeriut
tregojnë se në çfarë niveli njeriu është be-
simtar. Prandaj, të gjitha sjelljet e bukura,
njerëzore e fisnike, njëkohësisht dë-
shmojnë për imanin e besimtarit. E gjithë
fetaria e njeriut ka dy shtylla kryesore të
ndërtimit të raporteve të sinqerta me Kri-
juesin, gjë që mund të arrihet me iman
dhe me adhurime të shëndosha dhe ndër-
timi i raporteve të mira me krijesat, në-
përmjet sjelljeve të bukura,të drejta dhe
njerëzore. 

Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Qëllimi kryesor i obligimeve fe-
tare, i adhurimeve, ibadeteve,
nxitja për vepra të mira/amelisa-

lih, sipas mësimit islam është që ta stolis
njeriun me virtyte të larta dhe kështu,
duke e zbukuruar njeriun me sinqeritet
dhe me parime të besimit/imanit, t’i japë
atij formën më të përsosur, në të gjitha
poret e jetës:  në ibadet, në punë, në
mësim, në shoqëri, në tregti, në familje,
kudo që të gjendet dhe në çfarëdo pozite
që të jetë. Padyshim se në kohën tonë, në
kohën me plot vështirësi, strese e kriza të
llojeve të ndryshme, arritja e sinqeritetit
në sferën e besimit dhe të fetarisë duke
bërë adhurime dhe duke kryer punë të
mira, si dhe ndërtimi i raporteve të mirë-
fillta me Krijuesin, Allahun (xh. sh.), me

të Dërguarin e Allahut,  përkatësishtme
porositë e tij,  janë një domosdoshmëri e
aktualitetit.

Sepse, ardhja e njeriut në këtë botë
është që t’i kapë dhe t’i përvetësojë për-
sosmëritë morale, ndër më të lartat, të
ndërtojë brendësinë e tij, të pastrojë
shpirtin e tij në raport me Krijuesin e vet
dhe të reflektojë sjellje të mirë me krije-
sat e tjera. Pra, njeriu besimin e tij në
zemër, që është një sekret, një enigmë,
duhet ta shfaq nëpërmjet veprave e sjel-
ljeve të bukura, që të dëshmojë realisht
atë që ka në brendësi. Sepse, me çka
është e mbushur brendësia/zemra, ajo
derdhet nëpërmjet lëvizjeve, sjelljeve të
njeriut në botën e jashtme.

Allahu madhëriplotë në vlerësimin e
veprave të njeriut merr si kriter qëllimet
e brendshme të tij. Të gjitha punët kanë

një qëllim dhe ato fillojnë nga zemra e
njeriut, por edhe vlerësimin te Zoti më-
shirëdhurues e marrin sipas qëllimeve.
Andaj, bazë e vlerësimit të një sjellje
konsiderohet zemra e besimtarit. Pej-
gamberi (a.s.) këtë fakt në një hadith na e
tregon në këtë mënyrë: “Allahu nuk merr
parasysh pamjen tuaj të jashtme dhe pa-
surinë tuaj, por sheh dhe vlerëson zem-
rat dhe veprat tuaja.” Njeriu në jetën e
kësaj bote në çdo çast përballet me ma-
shtrime të ndryshme të egos dhe të ep-
sheve të tij. Prandaj ai gjithnjë duhet ta
mbajë të zgjuar zemrën përmes veprave
të mira dhe duke përkujtuar e përmendur
lartmadhërinë e Allahut (xh. sh.). Kjo do
t’i mundësojë besimtarit që personaliteti
i tij të zotërojë një natyrë (jo dyfytyrësi)
të sinqertë, që përputhetme qëllimet, me
veprimet e tij, pra do të jetë ashtu siç

Besimi i sinqertë

NGA MIMBERI

“Allahu nuk merr parasysh pamjen tuaj të jashtme dhe pasurinë tuaj, por sheh dhe
vlerëson zemrat dhe veprat tuaja.” (Hadith)
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Shkruan Nehal Ibrahimi 
(Medreseja Isa Beu, Paralelja e Vajzave – Shkup)

Kombet ndërtohen me burra dhe
gra të afta e të devotshme. Pran-
daj, siguria e fesë, e atdheut dhe

e popullit, është e lidhur fort me eduki-
min e brezave të shëndoshë. Se një sho-
qëri nuk përparon pa burrin dhe pa gruan,
as që bëhet fjalë, sepse gruaja me cilësitë
e saj e kthen shoqërinë në një mal me
mbeturina dhe i mbush rrugët e jetës me
copa të thyera qelqi. Burri dhe gruaja
janë si dy

dimensione të gjëra, të cilat e plotë-
sojnë njëri-tjetrin. Mirëpo, Allahu (xh.
sh.) i ka falur gruas një cilësi më ndi-
kuese.  Kjo thënie e shpreh më së miri
këtë fakt: Nëse edukoni një mashkull,
keni edukuar një njeri;  nëse edukoni një
femër, keni edukuar një familje, bile dhe
një pjesë të madhe të shoqërisë. Gruaja e
devotshme është mësuesja e shkollës, ku
edukohen brezat me karakter dhe perso-
nalitet.  Është një llambë e kristaltë që
ndriçon zemrat dhe siguron paqen famil-
jare. Është një lule me aromë të kën-
dshme, që i fal familjes së saj lumturinë e
xhenetit. Mirësia më e madhe që mund të
zotërojë një mysliman, pas mirësisë së
besimit, është gruaja e devotshme. Gji-
thashtu, ajo është njëra nga tri mirësitë që
Allahu Teala ia ka bërë të dashura Profe-
tit (a. s.).  Në përgjithësi, pas profetëve, të
dashurve të Allahut dhe heronjve, qën-
dron gjithmonë një grua e devotshme.
Kjo grua është ndihmësja më e madhe e
burrit të saj dhe mësuesja e virtyteve
shembullore të fëmijëve të tij. Ajo është
prehër mëshire, burim lumturie për fa-
miljen, dritë paqeje e qetësie dhe qendra
e dashurisë së pjesëtarëve te familjes.  

Prandaj, ajo meriton falënderim dhe

respekt gjatë gjithë jetës. Nëna jonë, Ha-
tixhe (r. a.), është 

shembulli më i lartë i përfytyrimit të
një nëne të devotshme.  Ajo është mbë-
shtetësja e parë dhe më e madhe e pej-
gamberit tonë kur filloi Shpallja.

Kur Pejgamberi (a. s.) u kthye tejet i
shqetësuar nga shpella Hira dhe tha: U
frikësova shumë,  Hatixheja (r. a.) ia
ktheu:  Gëzohu! Betohem në Zot se Ai nuk
do të lejojë kurrë që të të ndodhë diçka e
keqe, se ti i ke ruajtur lidhjet farefisnore,
ke qenë gjithmonë i drejtë, ke ndihmuar
nevojtarët, ke respektuar mysafirin tënd
dhe i ke ndihmuar të tjerët në raste fat-
keqësish. O i dërguar i Allahut! Unë të
pranoj dhe të mbështes. Prandaj, më
parë më fto mua në këtë rrugë të Allahut!
Gjatë gjithë jetës ajo u bë këshilltarja be-
snike e Pejgamberit (a. s.) në çështjen e
Islamit, u bë ortak i halleve të tij dhe

burim ngushëllimi e paqeje. Kurse Pej-
gamberi (a. s.) sa ishte gjallë nuk e harroi
kurrë besnikërinë dhe ndihmën e saj të
vyer. Pejgamberi (a. s.) ka thënë: Kjo
botë është një mirësi. Mirësia më e
madhe e kësaj bote, ndërkaq, është
gruaja e devotshme.Në një bisedë famil-
jare Muhamedi (a. s.) tregoi gjatë për
nënën tonë Hatixhe (r. a.) dhe ringjalli
përsëri disa prej kujtimeve më të bukura
të së kaluarës. Ndërkaq, Aishja (r. a.),  e
mahnitur tha: O Resulallah! Çfarë
dobie ka të kujtosh e të përmendësh kaq
shumë një grua të moshuar, e cila ka vde-
kur para shumë vitesh? Allahu ju ka
dhënë më të renë dhe më të bukurën. Ju
ka dhënë një grua më të bukur se ajo
grua e moshuara.  Si përgjigje të fjalëve
të nënës sonë Aishe (r. a.) nga goja e be-
kuar e Muhamedit (a. s.) rodhën këto
fjalë, të cilat tregojnë qartë arsyen se

përse Muhamedi (a. s.) nuk mund ta har-
ronte nënën tonë Hatixhen (r. a.): Oj
Aishe! Edhe pse kanë kaluar gjithë këto
vite, unë nuk mund ta harroj Hatixhen, jo
për shkak të bukurisë së saj, po për shkak
se ajo më besoi dhe më mbështeti në një
kohë kur të gjithë më refuzuan dhe më
mohuan. Kur mushrikët rreth meje më
thoshin: GËNJESHTAR, Hatixheja më
tha: Po thua të vërtetën, mos u tërhiq
kurrë. Gjatë ditëve kur ngela i vetmuar
në këtë botë, Hatixhja kurrë nuk hoqi
dorë prej meje dhe më tha: Mos u mërzit!
Çdo gjë është kalimtare. Pas këtyre vë-
shtirësive, do të vijë lehtësimi. Ja, pra, pi-
kërisht për këto sakrifica nuk mund ta
harroj Hatixhen. Kjo është shfaqja më e
bukur e dashurisë dhe besnikërisë që Mu-
hamedi (a. s.) ndjente për Hatixhen (r. a.)
edhe pas vdekjes së saj, për shkak të sa-
krificave dhe mbështetjes që ajo tregoi
ndaj tij. Gjithashtu, për shkak të kësaj
besnikërie, Muhamedi (a. s.) e quajti vitin
në të cilin ndërroi jetë nëna jonë Hati-
xheja (r. a.) si VIT TË HIDHËRIMIT.
Besnikëria është një cilësi e profetëve, e
njerëzve të devotshëm dhe të urtë. Për
këtë arsye, ajo është një virtyt shpirtëror
që e kurorëzon jetën njerëzore me një
gradë të lartë. Besnikëria është një trën-
dafil që nuk vyshket kurrë.  Prandaj edhe
për besnikërinë nuk ka vjeshtë. Besimta-
rët, shpirti i të cilëve ka përfituar prej bu-
rimit të besnikërisë, janë ata që e kanë
kthyer botën e tyre të brendshme në një
kopsht trëndafilash. Ajo është një kopsht
i tillë trëndafilash, ku gjenden gonxhet e
dhikrit, bilbilat e përkujtimit, burimet e
punëve të mira dhe lulet e besimit, të
dijes dhe të mirësisë hyjnore. Dhe, shpër-
blimet e një shpirti të tillë  janë xhenetet
më të larta dhe shikimi i Allahut.  Ndjenja

e besnikërisë së Muhamedit (a. s.) duhet
të jetë për ne një shembull i virtytit të
lartë.

Ja, pra, me këto lloj ndjenjash besni-
kërie ndaj nënës sonë Hatixhe (r. a.) ishte
mbushur shpirti i Muhamedit (a. s.) Meg-
jithatë, edhe nëna jonë Aishe (r. a.), në
sajë të zgjuarsisë dhe mendjehollësisë së
saj, është përpjekur ta ndihmojë Muha-
medin (a. s.),në çdo punë. Në sajë të thel-
lësisë së dijes së saj dhe si një nga shtatë
muxhtehidët më të mëdhenj te kohës, ajo
ia transmetoi ummetit diturinë që mësoi
nga Muhamedi (a. s.) duke ndihmuar me
kuptimin e drejtë të fesë. Edhe fikhu në
lidhje me gratë, me të ka vazhduar.  Një
tjetër prej grave të Pejgamberit (a. s.),
nëna jonë Ummu Seleme, me anë të men-
djehollësisë së saj në ditën e Hudejbijes
gjeti zgjidhjen e një problemi të rëndësi-
shëm, duke e qetësuar zemrën e Pejgam-
berit (a. s.).

Si përfundim, gjatë gjithë jetës së tyre

gratë e Pejgamberit (a. s.) në mënyrë dhe
kohë të ndryshme e mbështetën shumë
Resulullahun (a. s.). Edhe ne  gratë në
ditët e sotme e kemi për detyrë të përfi-
tojmë dhe të marrim  shembull prej në-
nave tona të devotshme, në mënyrë që
edhe ne të arrijmë virtytin e gruas së de-
votshme. Nënat që përmendëm dhe që u
bënë burim i karakterit dhe personalitetit
të lartë, janë nënat tona fisnike, të cilat
duhen marrë shembull nga të gjitha nënat
e ummetit të Muhamedit (a. s.).  Kush
arrin t’u afrohet me zemër dhe me shpirt
këtyre nënave, është përgëzuar me këto
fjalë të Pejgamberit (a. s.): Xhenneti
ndodhet nën këmbët e nënës.  

Allahu na dhashtë të gjithë neve
grave prej zgjuarsisë, mendjehollësisë,
urtësisë dhe ndershmërisë së nënës sonë
Aishes (r. a.) dhe veçanërisht prej besni-
kërisë së pashoqe dhe ndjenjës së pafun-
dme të sakrificës së nënës sonë, Hatixhe
(r. a.). Amin!     

Krijesa më e mirë e botës, 
gruaja e devotshme

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut (xh. sh.), i Cili e nderoi njeriun me mirësinë e të qenit rob i të
Madhëruarit, duke e zbukuruar atë me aftësi të veçanta. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të

Dërguarin besnik, udhëzuesin në rrugën e drejtë, plotësuesin e moraleve të larta-prijësin e kësaj bote dhe të
botës tjetër, strehën tonë të shefaatit, Muhamedin (s.a.v.s.).
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Shkruan: Barije Shabani 
(Medreseja Isa Beu, Paralelja e Vajzave – Tetovë)

Të fillojmë prej çerdhes së familjes,
prej aty ku ndizet dhe ku fiket
shkëndija e dritës së jetës sonë –

d.m.th. ku lindim, ku jetojmë dhe ku vde-
sim. Do të fillojmë aty nga kanë filluar
hapat e parë të jetës, aty ku fillon dhe ku
përfundon rrethi i jetës sonë. Ajo që është
më parësore, që t’i kushtohet tërë vë-
mendja dhe kujdesi, e cila (familja, pra)
krijon dhe edukon anëtarët e shoqërisë
dhe të bashkësisë njerëzore. Në çerdhen
shtëpiake të dashurisë themelohet një
pjesë e madhe e fatit të kësaj bote. Prej
familjeve të lumtura burojnë rrezet e lum-
turisë në mbarë shoqërinë njerëzore,
kurse fatkeqësinë e familjeve jo të lum-
tura e përjeton tërë bashkësia. Prej famil-

jes, pra, fillojnë themelet e shëndosha ose
jo të shëndosha të tërë ndërtesës së sho-
qërisë njerëzore-përkatësisht bashkësisë
njerëzore.

Jeta bashkëshortore është themel i fa-
miljes, kurse familja-themel i bashkësisë
njerëzore. Sa më shumë çifte të lumtura
bashkëshortore, aq më shumë familje të
lumtura e të qeta dhe, në bazë të kësaj,
më pak brengosje e probleme për vetë
shoqërinë njerëzore.

1. DETYRIMET E GRUAS NDAJ
BURRIT

Gratë kanë detyrimet e tyre ndaj bur-
rave të tyre. Allahu i madhërishëm në
Kuran thotë:

”...Prandaj, me atë që Allahu i bëri
të ruajtura, gratë e mira janë respek-

tuese, janë besnike ndaj të fshehtës....”
(Surja En-Nisa, ajeti 34)

Respektimi është gjë e natyrshme,  që
e kërkon vetë jeta e përbashkët e burrit
dhe e gruas. S’ka dyshim se respekti i
gruas ndaj burrit e ruan familjen nga
shkapërderdhja dhe shkatërrimi, e nxit
dashurinë e burrit ndaj gruas së tij, e for-
con dashurinë midis anëtarëve të famil-
jes, i zhduk mosmarrëveshjet  dhe
kokëfortësinë që shpien në konflikt; bur-
rit i jep përparësi për përgjegjësinë dhe
kujdesin e tij ndaj familjes me ato veçori
që ia ka dhënë Allahu (xhel-leshanuhu),
si: forcën, mençurinë dhe përgjegjësinë
rreth shpenzimeve. 

Bashkëshortja është e detyruar që
ndaj burrit të saj të jetë e kujdesshme, ta
dëgjojë e ta respektojë. Kjo vlen për të
gjitha veprimet që janë të lejuara me fe,

po jo edhe për ato që janë të ndaluara
(haram), si p.sh. asaj nuk i lejohet t’i
shërbejë burrit dhe as mysafirëve të tij me
alkool etj.

Ajo ka të drejtë t’i vizitojë prindërit e
saj një herë në javë dhe të afërmit e tjerë
së paku një herë në vit. Nëse prindërit i
ka të sëmurë dhe nuk ka kush tjetër të
kujdeset për ta, ajo është e detyruar që të
jetë pranë tyre, madje edhe nëse burri e
kundërshton për këtë.

Pa dijen e burrit gruaja nuk ka të
drejtë të largohet nga banesa, përveç kur
i viziton prindërit ose kur shkon në
xhami. Ajo nuk bën t’i vizitojë  kurrsesi
vendet që njihen si të pamoralshme. 

Allahu (xh. sh.) e ka obliguar bashkë-
shorten që t’i nënshtrohet burrit të vet.
Prandaj, nënshtrimi i bashkëshortes ndaj
burrit të vet sipas parimeve islame është
pjesë e pandashme  e normave të kësaj
feje. 

Femrave që u nënshtrohen dhe i paj-
tojnë burrat e tyre në jetën bashkëshor-
tore Pejgamberi (alejhis-selam) u
premton xhenetin. Këtë e shohim edhe në
këtë hadith: ”Sikur ta urdhëroja dikë që
t’i përulet dikujt (t’i bëjë sexhde), atëherë
këtë urdhër do t’ua bëja grave që t’u pë-
rulen burrave të tyre.” (Transmeton Tir-
midhiu)

Gruaja duhet të kujdeset për pasurinë
e burrit dhe ta ruajë atë  me besnikëri, kë-
shtu që pa lejen – dijen e tij nuk jep asgjë
nga shtëpia, përveç gjërave të rëndomta,
dhe nuk i lejon askujt që të hyjë në shtëpi
– gjithashtu pa dijen – lejen e tij, përveç
prindërve e të afërmve të saj. Gruaja ndaj
të afërmve duhet të ketë sjellje shembul-
lore, sidomos ndaj prindërve, vëllezërve,
motrave të tij etj. Posaçërisht nëse ata sil-
len mirë me të. 

Besnikëria është cilësi shumë e rën-
dësishme që luan rol permanent në har-
monizimin e jetës bashkëshortore. Nëse
burri e humb besën e bashkëshortes së
vet, atëherë tek ai hapen shtigjet e dyshi-
mit, tek ai lind shqetësimi, pavarësisht se

a do të gjendet ajo në shtëpi a jashtë. Jeta
e njeriut do të ishte e pavlerë nëse nuk
arrin ta përjetojë qetësinë shpirtërore tek
autoriteti, familja dhe në pasuria e vet.

Pikërisht këtu qëndron arsyeja që
Islami e obligon gruan për besnikëri, për
sinqeritet dhe sjellje të mira në jetën e saj
bashkëshortore. 

Pejgamberi (a. s.) ka thënë: ”Çdokush
është rojtar dhe përgjegjës për rrojën e
vet; sunduesi është rojtar, burri është roj-
tar dhe përgjegjës për familjen e vet,
gruaja është rojtare dhe përgjegjëse në
shtëpinë e burrit. Pra, çdo kush është roj-
tar dhe përgjegjës për rrojën e vet.”
(Transmeton Buhariu)

Në kujdesin për pasurinë e burrit hyn
edhe ajo që të mos marrë diçka nga pa-
suria e burrit pa lejen e tij dhe të mos i
japë askujt prej pasurisë, pa i dhënë leje
burri i saj dhe t’i edukojë në këtë frymë
edhe fëmijët e vet.

Në kujdesin e saj për nderin e burrit
hyn edhe ajo që të mos shikojë ndonjë
njeri tjetër përveç burrit të saj, me shikim
tradhtues, me fjalë tërheqëse ose me
ndonjë takim tradhtues dhe në këtë frymë
t’i edukojë edhe fëmijët e saj. 

Muhammedi (alejhis-selam) thotë: ”A
t’ju tregoj se cila gjë është më e mirë për
burrin? Gruaja e mirë, të cilën, kur e shi-
kon, ajo me shikimin e saj e gazmon;
nëse e urdhëron, ajo e dëgjon, kurse në
qoftë se s’është i pranishëm, ajo e ruan
dhe kujdeset për nderin dhe për pasurinë
e tij.” (Transmeton Ebu Davudi dhe Ne-
saiu).

Krahas kësaj, gruaja ndaj bashkë-
shortit të saj duhet të jetë edhe falënde-
ruese. Bashkë me respektin,
dëgjueshmërinë dhe besnikërinë ndaj
burrit, gruaja duhet të tregojë edhe falën-
derim të veçantë ndaj tij në gjithçka që ai
vepron. Ajo nuk guxon të jetë           jofa-
lënderuese nëse ai i ndalon ndonjë dë-
shirë. Këtë na e sjell në vëmendje edhe
Pejgamberi (a. s.) në hadithin të cilin e
transmetojnë Abdullah ibn Abbasi dhe

Imran ibn Husajni (r. a.):    ”Më është pa-
raqitur xhehenemi, dhe pash se gratë janë
banorët më të shumtë, sepse fshehin
(mbulojnë) të vërtetën.” Është pyetur: ”A
e fshehin ato besimin në Allah?” I dër-
guari (a. s.) është përgjigjur: ”Ato e fshe-
hin bamirësinë e burrave të tyre. Janë
jofalënderuese në bamirësi. Po t’i bëni
mirë tërë jetën, dhe nëse vëren te ju diçka
jo të këndshme, do të thotë: Nuk kam
parë prej teje kurrë të mira!” 

2. DETYRIMET E BURRIT NDAJ
GRUAS

Burri është i detyruar që ndaj gruas së
tij të sillet mirë e njerëzishëm. Ai është i
detyruar të kujdeset për mirëmbajtjen e
familjes së tij me ushqim, me veshmba-
thje dhe me strehë (edhe) për të. 

Ky detyrim bëhet i plotfuqishëm që
nga momenti kur martesa e tyre bëhet e
vlefshme dhe po qe se këtë detyrim nuk e
kryen qëllimisht, saqë shkakton që ba-
shkëshortja e tij të varet prej tjetërkujt,
atëherë gjyqi e detyron të punojë dhe të
përmbush detyrimin e tij, ose martesën e
tyre do ta prish. 

Sipas parimeve islame, bashkëshorti
e ka për detyrë që të jetë i drejtë dhe të
sillet mirë ndaj bashkëshortes. Nuk duhet
persekutuar gruan, nuk duhet maltretuar,
e as t’i uzurpohet pasuria e saj apo t’i
keqpërdoret.

Nëse bashkëshorti është i martuar me
më tepër gra, nuk duhet bërë dallim mes
tyre; ai (bashkëshorti) e ka për obligim që
të sillet drejt, njëlloj me të gjitha gratë,
nuk duhet privilegjuar njërën ndaj tjetrës
në asnjë aspekt. Bashkëshorti duhet ta
bëjë të njëjtën ndaj të gjithave (grave)
njëlloj. 

Furnizimi i bashkëshortes nga ba-
shkëshorti bëhet obligim pas arritjes së
kontratës  së shëndoshë. Ndërkaq, pas
prishjes së kontratës burri nuk obligohet
për shpenzimet e gruas;  as kur arrihet
kontrata e martesës  pa prezantimin  e dë-
shmitarëve.

Gjithashtu, furnizimi nuk është obli-
gim i burrit edhe pas arritjes së kontratës
së pavlefshme, si p.sh. martesa me zjar-
rputiste apo ateiste.

Për të qenë shpenzimet obligim për
burrin, duhet që gruaja të jetë e moshës
së rritur, e mençur dhe e shëndoshë.

Sasia e furnizimit mes bashkëshor-
tëve caktohet sipas mundësisë së tyre ma-
teriale. Nëse bashkëshortët janë të
shtresës së lartë, pasanikë, atëherë edhe
furnizimi duhet të jetë furnizim pasaniku;
e nëse janë të shtresës së varfër, atëherë ai
furnizim ofrohet aq sa kanë mundësi të

Barazia bashkëshortore në Islam

Jeta bashkëshortore është themel i familjes, kurse familja-themel i bashkësisë njerëzore. Sa më shumë çifte
të lumtura bashkëshortore, aq më shumë familje të lumtura e të qeta dhe, në bazë të kësaj, më pak

brengosje e probleme për vetë shoqërinë njerëzore.



varfrit. Mirëpo, nëse njëri nga bashkë-
shortët  është i varfër, kurse tjetri është i
pasur, atëherë bëhet furnizimi mesatar.

Bashkëshorti është i obliguar për
mbulimin  e shpenzimeve edhe ndaj
gruas e cila është e shkurorëzuar me
shkurorëzim rexh’ij, apo bain kubra dhe
sugra; natyrisht, gjer sa ajo të jetë në idet.

Moslëndimi i ndjenjave të saj (të
gruas) - Gruaja nga natyra e saj xhelo-
zon, ndërsa është për të ardhur keq që
shumë prej nesh këtë aspekt nuk e kup-
ton drejt. Kështu, nëse gruaja kërkon nga
bashkëshorti i saj që të blejë diç, ai thotë
se së pari do të konsultohet me të ëmën.
Çfarë pune ka nëna këtu!? Po, nëna ka të
drejta ndaj teje, por ajo nuk duhet të ndër-
hyjë në punët e shtëpisë suaj. Nëse gruaja
jote refuzon që t’i shërbejë nënës sate,
mos u hidhëro e mos e përzë nga shtëpia,
ngase ajo nuk është e obliguar që t’i shër-
bejë nënës sate qoftë edhe me një gotë
ujë.

Ti mund që nënës sate t’ia puthësh
dorën, këmbën dhe dheun mbi të cilin
ecën ajo, por gruas tënde nuk i kërkohet
diç e tillë asnjëherë. Megjithatë, nga ajo
kërkohet që të jetë grua e sjellshme, fi-
snike, që edhe të këshillon për nënën
tënde, sillet mirë me të, e ta dojë atë për
arsye se ti e do atë, ndërsa Allahu do t’i
dhurojë të birit të saj grua të sjellshme, e
cila do ta nderojë për arsye se ajo e ka
nderuar dhe e ka dashur vjehrrën e vet.
Pra, siç sillet me vjehrrën e saj, ashtu do
të sillet gruaja me të djalit të saj: “Mëkati
nuk harrohet, mirësia nuk zhduket, bor-
xhet nuk vdesin, bëj çfarë të duash; çka të
bësh, atë do ta gjesh. “ 

3. DETYRIMET E PËRBASHKËTA MES
BASHKËSHORTËVE

Përveç detyrimeve që u theksuan më
lart, çifti bashkëshortor është i detyruar

që njëri-tjetrit t’ia ruajnë nderin e dinji-
tetin, të kenë kujdes të duhur për higjie-
nën, që t’i kryejnë rregullisht dhe me
përpikëri detyrimet fetare duke i kujtuar
njëri-tjetrit këtë, të tregojnë gatishmëri
për të falur gabimet eventuale, t’u
shmangen veprimeve (gjesteve) të ur-
ryera nga partneri etj.

Është shumë më mirë kur ata që të
dy janë të ndërgjegjshëm për punët që
duhet t’i kryejnë. Allahu (xh. sh.) bur-
rin e ka dalluar dhe i ka dhënë përparësi
në aspektin fizik, prandaj edhe puna e
tij duhet të përqendrohet jashtë shtëpisë
dhe ai të marrë përsipër detyrimet ma-
teriale për të siguruar dhe për të mirëm-
bajtur familjen. Në Kuran    thuhet:  

”Burrat janë përgjegjës për gratë,
ngase Allahu ka graduar disa mbi
disa të tjerët dhe ngase ata kanë
shpenzuar nga pasuria e tyre...”
(Surja En-Nisa’, ajeti 34)

Duke nisur që nga të kuptuarit e fja-
lës (El-Kavame), që ka për qëllim: për-
gjegjësinë, të drejtën etj. Fjala
”El-Kavame” nuk nënkupton vetëm
burrat dhe gratë, por kjo përgjegjësi
është më e gjerë se kjo, ku përfshin për-
gjegjësinë e prindit ndaj fëmijëve të vet,
të vëllait për motrën etj. 

Secili nga dy bashkëshortët duhet të
jetë besnik me partnerin e tij dhe të mos
e tradhtojë atë as në gjëra të vogla e as
në të mëdha, pasi që dy bashkëshortët
janë si dy ortakë. Kështu që është i de-
tyrueshëm plotësimi i besnikërisë, i kë-
shillimit, sinqeritetit dhe çiltërsisë mes
atyre dyve, në çdo çështje prej çështjeve
të jetës së tyre - qoftë ajo çështje e për-
gjithshme, apo e veçantë.

Secili prej bashkëshortëve duhet të
ketë sasinë më të madhe të mundshme
prej përzemërsisë së sinqertë dhe më-
shirës gjithëpërfshirëse për partnerin e
tij. Kjo duhet t’i shoqërojë ata të dy

gjatë gjithë jetës së tyre, në zbatim të
fjalës së Allahut të madhërishëm: 

”Dhe nga faktet (e madhërisë së)
e Tij është që për të mirën tuaj, Ai
krijoi nga vetë lloji juaj palën (gratë),
ashtu që të gjeni prehje tek ato dhe në
mes jush krijoi dashuri dhe më-
shirë...” (Surja Er-Rum, ajeti 21)

Bashkëshorti dhe bashkëshortja nuk
kanë të drejtë të martohen me të afërmit
e njëri-tjetrit (bashkëshorti nuk ka të
drejtë të martohet me të afërmin e ba-
shkëshortes prej gjaku ose gjiri; të njëj-
tat ndalime vlejnë dhe për
bashkëshorten). 

O ju bashkëshortë, ky është kon-
cepti që e ka hartuar Islami në obligi-
met e bashkëshortëve ndaj njëri-tjetrit
dhe ua bëj me dije se nëse i përmba-
heni realizimit të këtij koncepti në
jetën tuaj bashkëshortore, dashuria do
të jetë udhëheqësi juaj, ndihma e ndër-
sjellë do të jetë rruga juaj, ngaqë qël-
limi juaj është arritja e kënaqësisë
(razisë) tek Allahu (xhel-leshanuhu),
kurse qëllimi juaj kryesor do të jetë
edukimi i fëmijëve sipas Islamit.

Madje, çdonjëri prej jush duhet të
jetë me bashkëshorten e vet si një
shpirt, të ketë marrëveshje, dashuri.
Vetëm në këtë mënyrë s’do të paraqiten
në shtëpi mosmarrëveshje dhe kon-
flikte, për arsye se çdonjëri prej jush do
t’u përmbahet përcaktimeve të Allahut
- në obligimet e veta ndaj tjetrit, në për-
gjegjësinë ndaj familjes, në edukimin e
fëmijëve dhe realizimin e obligimeve të
tjera. 

Lusim Allahun që t’i udhëzojë ba-
shkëshortët që t’i kryejnë këto obligime
dhe të jetojnë së bashku në bashkëshor-
tësi të harmonizuar dhe të sinqertë.

Allahu i madhërishëm është për-
gjegjësi më i mirë dhe pranuesi i lut-
jeve.

22 Janar 2019 | Rabi’ul-Akhir - Jumadal-Awwal 1440 Hëna e re 23

Shkruan: Azra Selimi Sheapi

INSTUTICIONI I FAMILJES DHE
FUNKSIONET E TIJ

Familja është një instuticion hyjnor,
origjina e të cilit përkon me krijimin e
njeriut, ndërsa lloji njerëzor është rezultat
i këtij instuticioni.Familja nuk është
zhvilluar nëpërmjet proceseve eksperi-
mentale të evolicionit njerëzor e as rastë-
sisht gjatë rrjedhës së kohës.Kjo është një
e vërtetë e kumtuar nga mësimet hyjnore
të shpallura nga Zoti dhe një refuzim i te-
rësishëm i mësimeve evolucioniste dhe
aksidentaliste të Çarls Darvinit e të ndje-
kësve të tij, sipas të cilëve jeta e njeriut
ka filluar në ujë me bashkimin e rastësi-
shëm të milionave proteinave për të kri-

juar qelizën e parë të jetës.
Zoti e kishte mundësine që të krijonte

shumë burra dhe shumë gra që në fil-
lim.Jeta mund të fillonte me një numër të
caktuar burrash dhe grash, të cilat mund
të njiheshin me njëri-tjetrin dhe të shu-
moheshin më vonë.Por, Zoti deshi që jeta
të fillonte me Ademin dhe Havën, pra me
një familje.Jeta në tokë duhej të fillonte
dhe të buronte nga një bark i vetëm, nga
barku i Havës. Pra, sipas Islamit, instuti-
cioni i familjes ka filluar me krijimin e
burrit dhe gruas së parë, Ademit dhe
Havës (a. s.), të cilët njëkohësisht e kanë
përbërë familjen e parë. Të gjithë njerëzit
që jetojnë sot në këtë botë janë frytet e
jetës familjare të këtyre dy njerëzve.

Po të shohim, ne kemi ngritur shumë
instuticione të ndryshme-sindikata,

klube, kurse Allahu i madhërishëm ka
ngritur dhe ka formuar instuticionin më
të rëndesishëm në univers, atë të famil-
jes.Me qëllim që jeta në tokë të funksio-
nojë në mënyrën më të mirë, Zoti vendosi
institucionin e familjes, për shkak se të
gjitha shoqëritë funksionojnë në bazë të
familjes.Familja në përgjithësi, edhe pse
mbajtja, degëzimi dhe shtimi i sojit të
njeriut janë ndër qëllimet e saj kryesore,
ka strukturë shoqërore-kulturore dhe luan
rol të rëndësishëm në ruajtjen e mekaniz-
mit për të siguruar stabilitet shoqëror,
ideor dhe kulturor në zhvillimin e gji-
thmbarshëm të shoqërisë.Po të lexojmë
ajetet të cilat flasin rreth familjes, kup-
tojmë që familja është gjëja më e shtren-
jtë dhe më me vlerë në këtë botë.

Në suren Rrum janë disa ajete që fla-

Shkurorëzimi 
dhe pasojat e tij 

Po të shohim, ne kemi ngritur shumë instuticione të ndryshme-sindikata,
klube, kurse Allahu i madhërishëm ka ngritur dhe ka formuar instuticionin
më të rëndesishëm në univers, atë të familjes.Me qëllim që jeta në tokë të

funksionojë në mënyrën më të mirë, Zoti vendosi institucionin e familjes, për
shkak se të gjitha shoqëritë funksionojnë në bazë të familjes



24 Janar 2019 | Rabi’ul-Akhir - Jumadal-Awwal 1440 Hëna e re 25

sin mbi fenomene natyrore madhështore, ku Allahu
(xh. sh.) thotë: “Nga faktet (e fuqisë) e Tij është edhe
ajo, se Ai ju krijoi prej dheu, e mandej, ju (u zhvil-
luat ne) që veproni të shpërndarë”.

“Dhe nga faktet (e madherise së) e Tij eshte që
për të mirën tuaj, Ai krijoi nga vet lloji juaj palën
(gratë), ashtu që të gjeni prehje tek ato dhe në mes
jush krijoi dashuri dhe mëshirë.Në këtë ka argument

për njerëzit që mendojnë”.
Nga argumentet e Tij është krijimi i qiejve e i

tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave
tuaja. Edhe në këtë ka argument për njerëz.

Të gjithë këto ajete flasin mbi madhështinë e uni-
versit, kurse në mes të këtyre ajeteve që flasin mbi uni-
versin Allahu ka vendosur ajetin që flet mbi familjen
dhe bashkimin mes dy personave në një lidhje të shtren-
jtë, atë martesore. Duke e vendosur familjen mes duku-

rive më madhështore në univers, sikur Zoti kërkon të na
thotë se boshti dhe qendra e gjithësise dhe universit
është ajo bërthama e cila e ka emrin familje.  Gjithashtu,
në këto ajete Zoti flet për rëndësinë e gjuhës (fjalorit)
mes bashkëshortëve. Nga shkaqet që mos të vijë deri te
mosmarrëveshja mes dy bashkëshortëve. Në qoftë se
shikojmë, në fund të ajetit e gjejme se Zoti na thotë në
fjalën e fundit “Në të ka argument për ata njerëz që men-
dojnë”.  Sa e përdorin mendjen kur hyjm në shtëpi, apo
i lëjnë menden aty ku i lëjnë këpucët e tyre. Kurse në
ajetin e 22 në suren Rrum në fund Zoti thotë që aty ka
argumente për ata që kur flasin, dinë çka flasin. Ndodh
që të dy bashkëshortët të flasin për një gjë me një gjuhë,
por me zemra te ndryshme që i bën sikur flasin dy gjuhë
të huaja. Sikur me qenë nga dy planetë e popuj të huaj.
Do të thotë,  shtëpitë ndërtohen me ide e mendime reale.
Sot shum vetë nuk e kuptojnë këto dhunti të Zotit e ato
janë mendja dhe të menduarit. Shtëpia është mirazi i të
menduarit dhe botëkuptimit familjar.

MARTESA DHE KUSHTET E MARTESËS
Me martesë në të drejtën e sheriatit islam nënkup-

tojmë “Kontratë me rastin e lidhjes së kurorës, me të
cilën mashkullit i lejohet dëfrimi me femrën, nëse nuk
ka ndonjë pengesë ligjore që e pengon lidhjen e saj”.
Në të njëjtin kuptim të nocionit martesë vjen edhe termi
i bashkëshortësisë, sepse me këtë term nënkuptohet ba-
shkimi dhe afrimi.  Pra, kontrata e martesës s’është gjë
tjeter pos pelqimi, dakordim i dy personave (mashkullit
dhe femrës) për jetë të përbashkët, duke respektuar dhe
përmbushur obligimet qe i kerkon jeta bashkëshortore,
me të drejtë shkurorëzimi. Martesa është themeli i fa-
miljes.Pa martesë nuk ka familje, ndërsa pa familje nuk
ka as bashkësi njerëzore.  Vetëm me martesën sigurohet
zhvillimi normal i bashkësisë njerëzore. Për këtë Allahu
(xh. sh.) instuticionin e martesës e ka bërë obligim, me
qëllim që lloji njerëzor të vazhdojë normalisht rrugëti-
min. S’ka dyshim se martësa është një shenjë dhe mirësi
prej mirësive të panumërta të Allahut, të cilat ia dha nje-
rëzimit, siç shprehet edhe në ajetin në të cilën i Madhë-
ruari thotë: “Dhe nga faktet (e madhërisë së) e Tij
është që për të mirën tuaj, Ai krijoi nga vetë lloji juaj
palën (gratë), ashtu që të gjeni prehje tek ato dhe në
mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Në ketë ka ar-
gument për njerëzit që mendojnë.

Martesa është e preferuar në Islam nga vetë fakti se
është një traditë profetike e Muhamedit (a. s).  Vetë ishte
një shembull i përkryer i një modeli për të njohur mar-
tesën dhe jetën bashkëshortore, edhe pse në kohën e
sotme  nga shumica e njerëzve është keqpërdorur insti-
tucioni i martesës, pa dallim gjinie. Kjo situate ka ar-
dhur si rrjedhojë e mosnjohjes së fesë dhe dispozitave që
burojnë  nga kjo fe, pastaj nga lënia e traditës profetit fi-
snik dhe moralit të tij, ngase të tillët me këtë rast kanë
ndjekur verbërisht traditen e perëndimorëve në zakonet
e tyre të shemtuara. Ne Kuran, për kurorën e ligjshme,
përdoret termi “ihsan” mbrojtje, qe do të thotë të futesh
në kala, të mbrosh. Sepse secili person i çiftit me anë të
martesës është i mbrojtur nga mëkati, nga pasioni i ep-
shit dhe nga rreziqet e jetës. Me të vërtet, bashkimit të
paligjshëm i kanë thënë “sifah “në kuptimin e rënies në
zina, sepse secila anë, me atë veprim, kolektivisht, e
shpenzojnë kot spermën, “ujin e jetes” dhe e rrjedhin

nderin e tyre. Popujt kanë kërkuar rrugëzgjidhje për t’i
çuar të rinjtë në martesë, me qëllim që të mundin të va-
zhdojnë ekzistencën dhe unitetin e tyre. Në perandorin
romake instuticioni i familjes qe tronditur nga përhapja
e madhe e jetës beqare e të lirë. Për këtë shkak peran-
dori August nxori ligjin që çdokush ishte i detyruar të
martohet sipas mundësive të veta dhe të martuarit të
bënin fëmijë; kush nuk vepronte në përshtatje me këta
urdhra, u nënshtrohej pasojave serioze e të rënda. Gji-
thashtu, francezëve të mundur në Luften e Dytë Botë-
rore, mareshali Peten ua tërheq vëmëndjen kështu: ”O
miq, ne na shkatërroi dëfrimi!” Pastaj vazhdon: “Shqyr-
toni mirë gabimet tuaja dhe do t’i gjeni më të renda. Ju
s’deshët fëmijë, e braktisët jetën familjare. I shkelmuat
vlerat e larta shpirërore. Kudo kerkuat epsh.”  Asgje
nuk gjendet në këtë gjithësi pa e pasur qellimin dhe mo-
tivin se përse është krijuar, prandaj Allahu (xh. sh.) e
obligoi  martesën, e cila është nevojë e gjithë qenies
njerëzore. Ajo ka shumë anë pozitive, nga të cilat më
të rendësishme janë:

Krijimi i familjes në të cilën njeriu mund të gjejë
siguri dhe qetësi shpirtërore, martesa shërben si stre-
him për çdo kënd që ndjehet i humbur në shkretëtirën
e jetës, andaj njeriu duhet të gjejë partnerin e jetës me
të cilen do ta ndante gëzimin e dëshperimin.

Mbrojtja nga harami; s’ka dyshim se një ndër qelli-
met më të rendësishme që realizohet me rastin e marte-
sës është mbrojtja nga amoraliteti dhe nga veprimet tjera
amorale.  Është e vërtetë se kenaqja e epshit seksual
është shkak që krijon një lloj të mbrojtjes; ajo nuk rea-
lizohet përvec se me vendosshmëri të sinqertë dhe me
qëllim fisnik. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga
Abdulla bin Mesudi (r. a.), i cili thotë: ”Pejgamberi (a.
s) na tha neve kështu: “O ju te rinjë, kush ka mundësi të
martohet, le të martohet.Ajo është mënyra më e mirë me
të cilën njeriu ruan shikimin dhe integritetin seksual të
tij. Ai i cili nuk ka mundësi të bëjë një gjë të tillë, le të
agjërojë, sepse ajo për të është një mbrojtje e mirë.”
Nga ky hadith mund të kuptojmë se si ai që ka mundësi
të martohet, duke pasur parasysh në këtë rast të gjitha
llojet e mundësive për martesë, le të martohet, sepse vër-
tet mbron shikimin dhe është mbrojtës i mirë dhe i in-
tegritetit seksual.   Në fenë islame për të qenë e vlefshme
martesa, duhet t’i plotësojë disa kushte, ato janë:

Kushtet e lidhjes së kontratës
Kushtet e kontratës së shëndoshë
Kushtet e zbatimit të kontratës
Kushtet e vazhdimësisë së kontratës
Kushtet e lidhjes së kontartës: Janë ato pa të cilat

nuk mund të plotësohet kontrata.Kushtet e lidhjes se
kontratës janë: ekzistimi i të dy paleve që bëjnë kon-
tratën, lejimi i kontratës mes partnerëve dhe, forma e
plotësimit të kontratës.

Kushtet e kontratës së shëndoshë: Për të qenë kon-
trata e shëndoshë dhe pa të mëta, duhet plotësuar këto
kushte: dëshmia e kontratës, kontrata të mos jetë e për-
kohshme (mut’a) dhe mosekzistimi i pengesës për mar-
tesë.

Kushtet e zbatimit të kontratës: Kontrata e martesës
për të qenë e zbatuar kushtezohet që personi i cili merr
përsipër lidhjen e kontratës, të ketë legjitimitet ligjor.
Lidhja e kontratës së martesës mund të bëhet nga vetë
personi që duhet të jetë mentalisht i shëndoshë dhe i

moshërritur me femrën me të cilën lejohet fetarisht
martesa.

Kushtet e dosmosdoshmërisë së kontratës së mar-
tesës: Domosdoshmëria e kontratës së martesës do të
thotë mos pasja e të drejtës qoftë nga njëra, ose pala
tjetër, që ta  prishë kontratën e martesës pasi që ajo të
kompletohet.Kushtet e domosdoshmërisë së kontratës
janë: kujdestari i cili ka të drejtë që t’i martojë të mitu-
rit duhet të jetë prindi ose gjyshi, mosekzistimi i ndonjë
të mete apo sëmundje e cila e lejon prishjen e kontra-
tës së martesës nga njëra apo pala tjetër, mosekzistimi
i tradhetisë dhe mashtrimit mes bashkëshorteve,femra
e shëndoshë psikikisht dhe e moshërritur ka të drejtë
që vetë të martojë vetveten me mehr të ngjashëm dhe
me burrë ekuivalent me të.

FUNKSIONET E FAMILJES
Institucioni familjar luan një rol të rëndesishëm në

shoqërin islame. Ajo është njësia themelore e kësaj sho-
qërie dhe organizohet në mënyrë të tillë që mund të sil-
let si një shoqëri në miniaturë.Rëndësia e kësaj teme ka
pasur interesimin e madh të dijetarëve të fesë, te psi-
kologëve dhe sociologëve, që të merren me studimin e
saj.Rëndësia e familjes shihet edhe në atë se ka të bëjë
me përgatitjet, edukimin e gjeneratave të  reja, që janë
bartës të vlerave dhe garantues të ekzistimit fizik dhe
shpirtëror të shoqërisë. Famlija duke u mbështetur në
bazë të mësimeve kuranore ka një sërë funksionesh:

RUAJTJEN E LLOJIT
Mbijetesa e llojit njerëzor dhe kulturës së tij varet

nga funksionimi i rregullt i mekanizmave të lindjes dhe
riprodhimit.Për të realizuar këtë objektiv, lind nevoja e
një instuticioni që i pari nën optikën islame, duhet të
jetë i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm.E për ta zgji-
dhur këtë problem të ruajtjes së llojit, Allahu (xh. sh.)
ka krijuar struktura dhe mekanizma familjare në të cilat
procesi prokreativ zhvillohet që nga fillimi deri në
ezaurimin e tij për rritjen dhe edukimin e fëmijëve.

MBROJTJA E MORALIT
Çështja e familjes përgjithësisht në sociologji e si-

domos në sociologjine bashkëkohore dhe në etikën
islame zë vend të rëndësishem.Fenomeni i familjes në
planin e mbrojtjes së moralit shqyrtohet ndër faktorët
tejet fundamentalë, dinamik, të shoqërisë dhe të pasu-
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rimit human të raporteve ndërnjerëzore.
Pra, familja është lloj i veçantë i struktu-
rës  përmes lidhjes së gjakut dhe marve-
shjeve të moralshme bashkëshortore në
kërkesa të ndërsjellta, të përcaktuara nga
feja, nga ligji i sheriatit dhe të rindertuara
nga vetë individi. Allahu (xh. sh.) në
Kuran thotë se martesa është si një “for-
tesë” që e mbron njeriun nga një jetë e
çrregullt. Martesa gjithashtu është një
ventil sigurimi për moral seksual. Kurani
martesën e quan hisn-keshtjellë, për
mbrojtjen nga mënyra e shfrenuar e jetës
dhe thotë: “Kurorëzohuni me lejen e
prindërve tu dhe jepni dhuratat tuaja
me mirësjellje, si grave që kanë dinjitet
të vetin, e jo si atyre të pamoralshme
dhe atyre që sillen shfrenueshëm!” 

Në Islam marrëdhëniet intime janë të
ligjshme vetëm në një lidhje martesore,
pra vetëm në një jetë familjare. Ky kufi-
zim në lidhje me etiken tonë seksuale na
mbron nga të gjitha të këqijat, që sjell
seksi i shthurur, liria seksuale, siç po na
shohin sytë sot në shoqëritë perëndi-
more.Pasojat e kësaj shthurje janë të
qarta dhe çdokush mund t’i shohë. 

Përhapja e sëmundjeve gjenitale,
zhgenjimi i të sapomartuarve në javën e
parë të martesës pasi tashme çdo gjë
është provuar.Të mësuarit me më shume
se një partner intim, shndërrohet në një
ves, që vazhdon edhe pas martesës, duke
zhdukur kështu dhe grimcën më te vogël
të besimit në familjen perëndimore.Drej-
tuesit e lëvizjes perëndimore për çlirimin

e gruas, praktikisht po e tërheqin
mbrapsht atë, që mbeshtetën në emër të
lirisë seksuale ne vitet 50, 60 dhe në fil-
lim të viteve 70, sepse tashmë ata i drej-
tojnë një tjetër mesazh vetes dhe mbarë
shoqëris:  “Nuk është kjo ajo që kemi en-
dërruar të arrijmë nepërmjet çlirimit të
gruas. Me këtë duket sikur i kemi hapur
rrugë një përbindëshi, qe po gllabëron
pozitën tonë në shoqëri dhe po e çon atë
në degjenerim.”  Sot gjithashtu jemi dë-
shmitarë edhe për shtatzëninë e adole-
shentëve, nënave të pamartuara, të cilat i
hedhin fëmijet e tyre në kazanet e mbe-
turinave, përhapjen e shumë sëmun-
djeve... Të gjitha këto pasoja negative
vijnë për shkak të amoralitetit dhe zinasë
që ndodhin para aktit të martesës.Kur
shohim pasojat, aq më shumë kuptojmë
urtësinë se përse Allahu (xh. sh.) na obli-
goi martesën si mbrojtje nga amoraliteti.

Stabiliteti psiko-emocional, dashuria
dhe mirësjellja

Një funksion tjetër i martesës është
kultivimi i miqësisë psikoemotive dhe
shpirtërore. Marrëdhëniet në familje
ndërmjet të gjithë anëtarëve të saj, janë
faktori më i rëndesishëm, veçanërisht
ndërmjet burrit dhe gruas, por jo si mar-
rëdhënie të nxitura nga interesi.Ato duhet
të jenë marrëdhënie shpirtërore, ndarje e
përbashkët e së mirës dhe së keqës, ma-
rëdhënie që kultivojnë dashuri, mirësjel-
lje, mëshirë, miqësi, besim të ndërsjellë,
sakrifikim, ngushëllim dhe ndihmë në
momente vendimtare të jetës.Vetëm në

kuadër të familjes potenciali shpirtëror i
burrit dhe gruas bëhet realitet dhe zhvil-
lon pastërtinë morale brenda dhe jashtë
familjes.Vlera e bashkëndjenjave në fa-
miljet me femijë kerkon dashuri dhe më-
shirë, sakrifikim të njerit për tjetrin,
tolerancë dhe dashuri për të formuar ka-
rakter të fortë te anetarët e familjes. Al-
lahu (xh. sh.) në Kuran thotë: ‘’Dhe
njëra prej shenjave të Tij (Zotit) është
se Ai për ju krijoi gratë që të mund të
pushoni pranë tyre dhe të gjeni prehje
e qetësi në to, kurse ndërmjet jush ven-
dosi dashurinë dhe mëshirën.” Në një
vend tjetër raporti ndërmjet bashkëshor-
tëve është përshkruar si raport i afërsisë
ndërmjet “trupit dhe rrobave“.

Ato (gratë tuaja) janë si rrobat
tuaja dhe ju jeni si rrobat e tyre” Ky
theksim i identitetit dhe veçantisë së tyre
është diç më i lartë se barazia ligjore.
Burri e gruaja përshkruhen si rroba të
njëri-tjetrit, e jo qe njëri të jetë trupi dhe
tjetri rrobë. Rrobat e kënaqin atë që i
vesh.Njeriu pa veshje ndjen mungesë fi-
zike.Burri dhe gruaja e plotësojnë njëri-
tjetrin, e njëri e përsos, e plotëson dhe e
bën të lumtur tjetrin.Një raport i këtillë e
mbron moralin. Pa të, njeriut i kercëno-
het rreziku i humbjes dhe i sjelljes jasht
normave ligjore .

(Vazhdon)

Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat

Prof. Nermin Emini
(Medreseja Isa Beu, Paralelja e Vajzave – Tetovë)

Të edukosh një fëmijë, do të thotë të
edukosh një shoqëri.

Fëmija është ardhmëria e çdo populli,
si dhe pasuria më e çmuar e tij. Mosedu-
kimi i drejtë i fëmijës dhe mosorientimi
në drejtim të duhur e të qëlluar, do të
ishte mëkat më i madh ndaj gjeneratës
më të re, mëkat të cilin e bartin më të vje-
trit, pra prindërit dhe kujdestarët e tjerë
të më të rinjve. 

Natyrisht, çdo fëmijë është i gatshëm
të akceptojë cilëndo ideologji që i servi-
ret atij, pa marrë parasysh se a është e
drejtë ose jo! Fëmija është fletë e bardhe,
‘tabula rasa’, mbi të cilën mund të

shkruash atë që dëshiron. Mund të viza-
tohet ajo figurë që kujdestari ose prindi e
dëshiron tek fëmija i tij. Aty mund të
bëhen ngjyra të ndryshme ideologjish,
besimesh ose botëkuptimesh, varësisht
nga edukata të cilën e përvetëson fëmija. 

Muhamedi (alejhis-selam) ka thënë:
“Çdo i posalindur lind me fenë e vërtetë, e
pastaj nëse prindërit janë çifutë, atëherë
edhe fëmijën e bëjnë çifut, e nëse prindë-
rit janë të krishterë, fëmijën do ta bëjnë të
krishterë, e nëse janë adhurues të zjarrit,
atëherë atë do ta bëjnë adhurues të zjarrit.”

Edukimi i drejtë islam tek fëmija
është ushqim kryesor i shpirtit, i cili pan-
dërprerë është në përcjellje gjatë gjithë
fazave të jetës dhe mbështetja më e forti-

fikuar në ruajtjen e stabilitetit. Madje,
edukimi islam i fëmijës nuk është ndonjë
ngarkesë ose rëndim, përkundrazi ai
është dhurata më e vlefshme që mund t’i
ofrohet qenies njerëzore në plotë kupti-
min e fjalës. 

Të edukosh fëmijën sipas normativit
kuranor dhe atij profetik, nuk do të thotë
se ia imponon të riut atë që nuk është e
natyrshme për të, por ajo është një recetë
sipas së cilës obligon Zoti i botëve që të
veprojmë. 

Prindërit - të cilët fëmijët e tyre i rri-
sin si bimë ose si ndonjë objekt zbuku-
rues, vetëm për t’iu siguruar atyre ushqim
dhe pije, të cilët i stolisin dhe i veshmba-
thin si kukullat e vitrinës, e të cilët nuk

Edukimi  i  fëmijëve

Edukimi i drejtë islam tek fëmija është ushqim kryesor i shpirtit, i cili pandërprerë është në përcjellje gjatë
gjithë fazave të jetës dhe mbështetja më e fortifikuar në ruajtjen e stabilitetit. Madje, edukimi islam i

fëmijës nuk është ndonjë ngarkesë ose rëndim, përkundrazi ai është dhurata më e vlefshme që mund t’i
ofrohet qenies njerëzore në plotë kuptimin e fjalës. 
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orvaten për t’i pajisur ata me dituri, moral
dhe me edukatë islame, me siguri do të
përgjigjen para Krijuesit Absolut. Që
këtu edhe konstatimi se, nëse ndonjë fë-
mijë që është zhvilluar dhe rritet në një
mjedis mysliman, mirëpo pa kurrfarë
edukate islame, ndërsa sjellja dhe karak-
teri i fëmijës së këtillë është kaotik dhe
pa kurrfarë karakteristike edukative
islame, atëherë në këtë rast përgjegjës të
drejtpërdrejtë për vagabondizmin dhe
sjelljet kriminogjene të të riut të këtillë
pikërisht janë prindërit, e askush tjetër.

Allahu i madhërishëm në Kuranin fi-
snik thotë: “…Kurse babai i fëmijëve ka
për detyrë ushqimin dhe veshjen e tyre në
mënyrë të denjë.”   (el-Bekare, 233)

Nëpërkëmbja e detyrës për edukimin
e të rinjve errëson horizontet e shoqërisë,
që do të thotë se e njollos shoqërinë më
anëtarët amoral dhe të paedukatë. Naty-
risht, trashëgimia më e mirë për fëmijën
është edukata e mirë nga prindi.

Muhamedi (alejhis-selam) ka thënë:
“Fëmijës së tij prindi nuk mund t’i lërë
trashëgimi më të mirë se edukatën.”
Edukata islame për fëmijët është karak-
teristikë për disa segmente mjaft të rën-
dësishme shoqërore, ndër të cilat bëjnë
pjesë edhe këto: 

Synimi drejt formimit të një persona-
liteti të vërtetë dhe human

Edukimi gjithëpërfshirës, i përkryer
dhe i baraspeshuar.

Edukimi i fëmijës në frymën islame,
do të thotë orientim adekuat drejt pari-
meve hyjnore, përmes të cilave i riu do të
arrijë të bëhet personalitet me virtyte të
pastra humane dhe, para së gjithash, si
besimtar i drenjë, i cili do të jetë i dobi-
shëm, në rend të parë për familjen, sho-
qërinë ku jeton dhe për mbarë njerëzimin.
Edukimi i fëmijës duhet të bëhet si në
aspektin moral,  ashtu edhe në atë psikik.
Angazhimi lidhur me edukimin mental
mund të shqyrtohet në këtë mënyrë:

Nevoja për edukim arsimor
Zhvillimi i të menduarit dhe intelig-

jenca
Mbrojtja e shëndetit psikik
Nevoja për arsimim: Sipas prizmit

islam, përgjegjësi më të madhe për mo-
sarsimimin e të riut mban kujdestari i tij,
përkatësisht prindi, pasi që Islami ditu-
risë i kushtoi rëndësi mjaft të madhe. Al-
lahu i madhërishëm në Kuranin fisnik
thotë:

“…Thuaj: ‘A janë të barabartë ata që
dinë dhe ata që nuk dinë?’ Po, vetëm të
zotët e mendjes marrin mësim.” (ez-
Zumer, 9)

Zhvillimi i të menduarit dhe intelig-
jenca: Për edukim sa më efikas dhe më

të drejtë, fëmijës duhet t’i ofrohen infor-
mata sa më të sakta dhe të plota për gjithë
atë që e preokupon. Mirëpo, me këtë nuk
mund të themi se edhe mund të dalë ja-
shtë binarëve të kodit moral islam. Që
këtu është e nevojshme që fëmijës t’i in-
terpretohen rrëfimet kuranore që kanë të
bëjnë me krijimin e kosmosit, të njeriut,
për Shpalljen etj. 

Mbrojtja e shëndetit psikik: Zhvillimi
mental dhe psikik i fëmijës fillon që nga
lindja, edhe atë në drejtpeshim me ushqi-
min. Në vitet e para të zhvillimit të tij, fë-
mijës duhet t’i kushtohet kujdes mjaft të
veçantë, që më pas, me fillimin e shkolli-
mit të inkuadrohet në shoqëri, e cila i për-
gjigjet nivelit intelektual të vetë fëmijës.

Pa dyshim, edukata islame është edu-
katë e harmonizuar, që do të thotë se ajo
bëhet në përputhshmëri dhe në korrela-
cion me të gjitha segmentet që e rrethojnë
individin në këtë planet. Edukimi islam
nënkupton edhe edukimin e shpirtit dhe
krijon harmoni ndërmjet Krijuesit dhe

krijesës.
Mund të themi se edukata islame

është edhe edukatë reale dhe assesi nuk i
kalon kufijtë jashtë normales dhe asaj që
është e natyrshme. Bazat e një edukata të
atillë reale i vendosi vetë Muhamedi (ale-
jhis-selam), i cili njëkohësisht është edhe
profeti i fundit dhe edukatori më i për-
piktë i njerëzimit.

Tregohet se kur në një rast disa nga
shokët e Muhamedit (a. s.) u përpoqën që
adhurimin dhe përkushtimin e tyre ta ma-
nifestojnë si përkushtim të paktë, ata
thanë:

“Po ku jemi ne në krahasim me Mu-
hamedin (alejhis-selam); atë e liroi Al-
lahu nga të gjitha mëkatet e mëparshme
dhe të mëvonshme.” Mirëpo, i Dërguari
(alejhis-selam) nuk pranoi një gjë të kë-
tillë nga ana e tyre, andaj edhe tha: “Po,
unë jam ai që më shumë i frikësohem Al-
lahut, e krahas kësaj unë agjëroj dhe ha
ushqim, bëj namaz e pastaj edhe bie në
gjunjë; unë edhe dëfrehem me bashkë-

shortet e mia; andaj, kush largohet nga
tradita ime, nuk do të jetë nga radhët e
mia.”

Edukata islame, e cila medoemos t’i
instalohet fëmijës që në vitet e para të
jetës së tij, është edhe edukatë morale,
sepse morali islam paraqet vijën ndarëse
ndërmjet edukatës hyjnore (islame) dhe
të gjitha llojeve dhe metodave të tjera

edukative.
Allahu i madhërishëm shprehu lavdë-

rimet më të larta për të Dërguarin e Tij,
ku në Kuranin fisnik thotë:

“Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të
moralit.”    (El-Kalem, 4)

Ndërsa vetë Muhamedi (alejhis-
selam) ka thënë: “ Me të vërtetë  unë jam
dërguar për t’i plotësuar virtytet e larta
morale.”

Që këtu edhe nëna e besimtareve, Ai-
shja (r. a.),  për moralin e Muhamedit (a.
s.) ka        thënë:

“Morali i tij ishte Kurani.” 
Një poet arab kishte shkruar: “Popujt

në jetë mbahen sipas moralit të tyre; e,
kur humbet morali, atëherë humben edhe
popujt.”

Kjo që thamë më lart na jep të kup-
tojmë se për të pasur një gjeneratë dhe një
shoqëri të pastër, medoemos të edukohen
te rinjtë në frymën islame, pra sipas ur-
dhrave të Allahut dhe këshillave profetike
te Muhamedit (a. s.). Një nga mekanizmat

e rëndësishëm që ndikon në edukimin e
fëmijës është edhe dashuria ndaj tyre. Pra,
ndaj fëmijëve duhet të shprehim dashuri
të vërtetë, gjë të cilën edhe vetë fëmija do
ta ndiejë në veten e tij.

Në lidhje me këtë ekzistojnë edhe
mjaft rrëfime nga jeta profetike e Muha-
medit (a. s.).  Transmetohet nga Ebu Hu-
rejre (r. a.) se ka thënë: “Pejgamberi
(s.a.v.s.) e puthi Hasanin, të birin e Aliut
(r. a.), kurse tek ai ishte el-Akre ibn
Habis, i cili tha: “Unë kam dhjetë fëmijë
dhe asnjërin prej tyre ende nuk e kam pu-
thur.” I dërguari i Allahut (s.a.v.s.) e shi-
koi dhe tha: ”Kush nuk mëshiron, nuk

mëshirohet.” 
Nga Ibni Umeri (r. a.) transmetohet se

Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë: “Të gjithë
ju jeni barinj dhe secili është përgjegjës
për tufën e vet. Mëkëmbësi është bari,
burri në familjen e tij është bari, gruaja
është bareshë në shtëpinë e burrit të saj
dhe rojtare e fëmijëve. Pra, të gjithë ju
jeni barinj dhe secili është përgjegjës për
tufën e vet.”

DETYRAT E PRINDËRVE NDAJ
FËMIJËVE

Përveç sigurimit të ushqimit dhe ve-
shmbathjes hallall, prindi e ka për detyrë
që ndaj fëmijës së vet t’i kryejë edhe disa
obligime të tjera, të cilat janë:

Pasi t’i lind fëmija, prindi duhet ta
emërtojë me një emër mysliman, e pastaj
të pritet një kurban në ditën e shtatë të
lindjes, ndërsa pjesa më e madhe e mishit
të kurbanit duhet t’u shpërndahet të var-
fërve.

Fëmija mashkull duhet të synetohet.
Gjatë  jetës dhe zhvillimit të fëmijës,

prindi është i obliguar që t’i sigurojë ar-
simim dhe edukatë fetare.

Muhamedi (alejhis-selam) ka thënë:
”Edukoni fëmijët tuaj që t’i duan dhe t’i
bëjnë tri sende:

Ta duan të dërguarin e Allahut-Muha-
medin (alejhis-selam);

Ta duan familjen e vet; dhe
Të lexojnë Kuran.”
Allahu në Kuranin fisnik thotë:
“Urdhëro familjen tënde të falë

namaz; edhe ti vetë zbatoje atë, ngase Ne
nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim
(për ty as për familjen tënde), Ne të fur-
nizojmë ty (dhe ata); ardhmëria e mirë
është e atij që ruhet.” ( Ta-Ha, 132)

Transmetohet nga Amr ibn
Shuajb, ky nga babai i tij, e ai nga babai
i vet (r. a.),  se i dërguari i Allahut
(s.a.v.s.) ka thënë:

“Urdhëroni fëmijët tuaj për të falur
namaz kur t’i kenë shtatë vjet, kurse de-
tyroni me forcë (rrihni) kur t’i bëjnë
dhjetë vjet dhe ndajini në shtrat.” (Tran-
smeton Ebu Davudi)

Allahu i madhërishëm në Kuranin fi-
snik thotë:

“Dhe kur fëmijët tuaj të arrijnë mo-
shën e pjekurisë, le të kërkojnë leje (për
të hyrë), ashtu siç kanë kërkuar leje ata
përpara tyre.”    ( En-Nur,  59)

Përmes këtyre obligimeve ndaj fëmi-
jëve, besojmë se edhe prindi do ta kryejë
detyrën e vet dhe me këtë mund të themi
se shoqërisë,  ose ummetit islam, i kemi
dhuruar personalitet të vërtetë shumëdi-
mensional.
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Shkruan: Mr. Mixhit Osmani

Islami si fe e pastër dhe e qëndrueshme
nga të gjitha njollosjet e besimeve të
ndryshme, e marrë në garanci nga Al-

lahu fuqiplotë, atë e bën më të veçantë në
shumë aspekte. Njëra ndër to është „me-
satarja islame“. Ky term sot e kësaj ditë
kërkohet të vihet në epiqendër, të sendër-
tohet dhe t’i vihen kufijtë konceptualë në
mënyrën më të saktë dhe me përpikëri të
plotë. Vëmendja në këtë pikë duhet të jetë
tejmase. Ngase dijetarët e Ummetit janë
mbartësit e misionit më të shenjtë në tokë,
të cilin e kanë bartur para tyre njerëz të
zgjedhur nga ana e Allahut, konkretisht
pejgamberët e Tij. Çdo shpjegim jo i drejtë
rreth këtij termi nënkupton degjenerimin
e Islamit burimor, si dhe njollosjen e tij me
etiketime të ndryshme indivituale apo gru-
pore, të cilat mund ta lëndojnë imazhin e
tij të pastër para historisë së botës.

Pra, kuptimi thelbësor i Islamit është
edhe në fakt interesi i rregullimit të vetve-
tes në një masë si në vlerësime, ndjenja,
sjellje, gjykime; thënë shkurt, në të gjitha
sferat.

Në Kuran gjejmë shumë ajete/mesa-
zhe, ashtu edhe në edukimin e Pejgambe-
rit (s.a.v.s.) gjejmë shumë ndodhi dhe
hadithe rreth „mesatares në domethënien
dhe ortopraktikën islame“.

Tejkalimi i pengesave në rrugën e Al-

lahut është e mundur duke jetuar si një
mysliman me vetëdijen e mesatares. Ata
që futen në shërbime fetare pa llogaritur
balancën e mundësive, të hapësirës dhe të
kohës në rrugën e Allahut, do të mbyten
në detin e turbullirave të paqartësive të
tyre që i posedojnë në vetëdije. Rregullimi
i mundësive sipas prioriteteve është një
kërkesë e pandashme e mesatares në fenë
e Allahut fuqiplotë.

Në botën që jetojmë, jemi dëshmitarë
të shumë rasteve që në emër të Islamit,
por që në fakt duke i „tejkaluar masat e
Islamit“, thirren në „Xhihad“, në fakt
duke dalë jashtë kornizave të Kuranit;
duke u thirrur në „Teuhid“, i shpallën be-
simtarët myslimanë „Tekfir“, të cilën e
kanë kthyer në dhunë; duke u thirrur në
„Abidllëk ose Zahidllëk“, kemi shumë
shembuj që për interesat e kësaj bote e
ndajnë/largojnë dhe i japin një formë tjetër
joislame nga ajo që duhet të jetë me Kuran
dhe Sunnet të Pejgamberit (s.a.v.s.); jo
shumë larg, duke u thirrur në emër të
„drejtësisë“ (së rrejshëm) nga njerëz të
pandërgjegjshëm, kanë organizuar puçe
dhe sulme të ndryshme mbi institucionet
fetare, edhe atë pikërisht në vendin tonë
ku jetojmë.

Nocioni „Islam mesatar“, është fjalë
që nënkupton pikën e cila i bashkon dy
polet e skajshme. Ky term në gjuhën arabe
vjen si “el-vesat”, ku dijetari i njohur Ibn

Ethiri e sqaron këtë çështje në këtë më-
nyrë: ”Çdo cilësi e lavdëruar, e cila ka dy
skaje të urrejtura, sikur që bujaria është
në mes të koprracisë dhe shpenzimit të te-
përt, pastaj edhe trimëria në mes të frikës
dhe hedhjes së rrufeshme e pa maturi
…..Për këtë arsye, njeriu është i urdhëruar
të distancohet nga çdo tipar i urrejtur. Dhe
pozita për të qëndruar sa më larg nga këto
tipare të papëlqyera, pa dyshim që është
mesi (i artë), dhe ai i cili gjendet në mes;
i tilli është larguar nga skajet e urrejtura
aq sa i është dhënë mundësia në mënyrën
më të mirë.”

MESATARJA SI THIRRJE HYJNORE NË
KURAN

Feja islame mbi të gjitha është fe e me-
satares dhe pikërisht për këtë myslimanët
do të duhet të mbajë baraspeshën e kësaj
mesatareje gjithmonë. Angazhimi i shumë
dijetarëve në shpjegimin e kësaj „mesa-
tarjeje“ nuk ka qenë vetëm pasion perso-
nal, por një thirrje hyjnore, edhe atë për
ta ndriçuar e artikuluar në mënyrë sa më
objektive. Allahu fuqiplotë në Kuran
thotë: ”Dhe ashtu (siç ju udhëzuam në
fenë islame) Ne ju bëmë ju një popull të
drejtë (një mes të zgjedhur, Ummet të me-
satares) për të qenë ju dëshmitarë (në
Ditën e Gjykimit) ndaj njerëzve, dhe për
të qenë i dërguari dëshmitar ndaj jush....”
Ajeti në fjalë u shpjegua nga komentues të

Kuranit më tepër mbi pikët e „Ummeten
vesatan“, që i vjen: në kuptimin e popullit
më të drejtë dhe më të zgjedhur - epitete
këto të dhuruara nga Allahu; jo që i pose-
duam ne ato vetvetiu, por është dhunti e
fesë së zgjedhur që njëkohësisht na bëri
pasues të saj. Pra, me këtë epitet merituam
të jemi më të drejtët dhe më të zgjedhurit
e njerëzimit.

Në ajetin 8 të sures Maide Allahu fu-
qiplotë thotë: „O ju që besuat! Bëhuni plo-
tësisht të vendosur për hir të Allahut, duke
dëshmuar të drejtën, dhe të mos u shtyjë
urrejtja ndaj një populli e t’i shmangeni
drejtësisë; bëhuni të drejtë, sepse ajo është
më afër devotshmërisë. Kini drojë Alla-
hun, se Allahu di hollësisht për atë që ve-
proni.” Në këtë ajet gjejmë një “edukim
shpirtëror”, të cilin nëse mund ta mbartim
në jetën tonë, ndoshta, do të largohemi nga
ato ndjenja e urrejtjes perso-
nale ose shoqërore të cilën
shpeshëherë e kemi në zem-
rat tona.

Ose ajeti i baraspeshës
në ngrënie/ushqim, ku, nëse
ne e kemi ndërtuar jetën tonë
mbi këtë ajet, ndoshta nuk
do të ishim të detyruar të
ballafaqohemi me të gjitha
këto sëmundje të sistemit të
tretjes ose të kërkojmë
ndonjë dietë për humbjen e
peshës.

Ose tërheqja e vërejtjes
nga Krijuesi Fuqiplotë në
kujdesjen e ngrënies së
ushqimeve që janë të lejuara
për besimtarë mysliman: “O
ju që besuat! Mos i ndaloni
(mos i bëni haram) të mirat që për ju i
lejoi Allahu (i bëri hallall)...” si dhe:
“...dhe mos teproni, se Allahu nuk i do ata
që e teprojnë (i kalojnë kufijtë e dispozi-
tave të Zotit)”.

Jo vetëm kaq, duhet të ndalemi e të
mendojmë thellë se, vallë, sa herë e kemi
marrë apo jo në konsideratë ajetin e sures
Huxhuratë: „Thuaj (O Muhamed): “A ju
ia bëni me dije Allahut fenë tuaj, kur Al-
lahu është Ai që e di ç’ka në qiej dhe ç’ka
në tokë dhe Allahu është i dijshëm për çdo
send.”

MESATARJA, METODOLOGJI E
PANDASHME E PEJGAMBERIT

(S.A.V.S.)

I dërguari i Allahut (s.a.v.s.) na shpje-
gon kornizat e mbajtjes së mesatares në ni-
velin vertikal rob – Zot, si dhe në atë
horizontal rob - rob. Transmetohet nga
Ebu Hurejre (r. a.) se Pej gam be ri (s.a.v.s.)

ka thënë: “Vërtet feja është lehtësi; kushdo
që e vështirëson fenë (me shtesa), ajo e
ngadhënjen atë (duke e kthyer në gjendje
normale), andaj drejtohuni, afro huni
(njëri me tjetrin) dhe përgëzoni, shfrytë-
zoni dhe ndihmohuni me ecje të mëngje-
sit, të mbrëmjes dhe të pasdarkës
(shfrytëzoni le htësimet fetare në ibadete).”

Hadithit i transmetuar nga Enes ibn
Maliku (r. a.) ende më saktë e tregon me-
todologjinë e mesatares së Pejgamberit
(s.a.v.s.). Enes ibn Maliku ka transmetuar
duke thënë: Tre njerëz prej të afërmve er-
dhën në shtëpitë e grave të Pej gam be rit
(s.a.v.s.) dhe pyetën për ibadetin e Pej gam-
be rit (s.a.v.s.). Pasi morën përgjigje, atyre
iu duk se kjo është pak në krahasim me atë
që ata e praktikojnë dhe thanë:

-Ku jemi ne e ku është Pej gam be ri
(s.a.v.s.), Allahu atij ia ka falur të gjitha

mëkatet e mëparshme dhe ato të ar-
dhshmet.

Njëri prej tyre tha:
-Sa më përket mua, unë gjith një tërë

natën do të falem; i dyti tha: 
-Unë vazhdimisht do të agjë roj; dhe në

fund i treti tha:
-Unë do të izolo hem prej grave dhe

kurrë nuk do të martohem. 
Kur ky lajm i shkoi në vesh Pejgam-

berit (s.a.v.s.), ai u tha: 
-A jeni ju që keni thënë këtë dhe këtë?

Sa më përket mua, pasha Allahun, unë jam
më i drojtur dhe më i devotshëm ndaj Al-
lahut sesa ju, por unë agjëroj dhe ha, falem
dhe flej, dhe bëj jetë bashkëshortore! Kush
largohet nga Sunneti im, ai nuk më përket
mua. 

Hadithi në fjalë përshkruan mënyrën
më të qartë dhe më të kulluar të ndje-
shmërisë së kuptimit në sferën e mesatares
së Islamit,  edhe atë në përputhshmëri me
esencën e tij.

Kemi një ngjarje tjetër, ku një ditë i
dërguari i Allahut (s.a.v.s.) shokëve të vet
u tregonte për Kiametin/Apokalipsin. Sa-
habët u emocionuan dhe filluan të qajnë.
Pas kësaj rreth dhjetë persona u mblodhën
te shtëpia e Othman ibn Muazit. Në mesin
e tyre ishte edhe Ebu Bekri dhe Ali ibn
Ebu Talibi. Në bazë të asaj që biseduan në
atë takim, ata vendosën që të tërheqin dorë
nga kënaqësitë e kësaj bote. Vendosën t’i
ndërprisnin ndjenjat e maskulinitetit; gjatë
ditëve të jenë me agjërim; netët duke mos
u shtri në shtrat, të zgjuar për të bërë iba-
det; të mos hanë mish dhe produkte të mi-
shit, të mos iu afrohen grave, të mos
nuhatin erëra të mira, si dhe të mos shëti-
tin nëpër tokë.

Kur e dëgjoi këtë Pejgamberi i Allahut
(s.a.v.s.), shkoi në shtëpinë e Othman ibni
Muazit, por nuk gjeti askë në shtëpi. I dër-

guari i Allahut (s.a.v.s.) e
porositi bashkëshorten e
Othmanit, duke i thënë që
‘kur të vijë Othmani me
shokët e vet, le të më vizi-
tojnë mua’. Pas kësaj ata
shkuan te Pejgamberi
(s.a.v.s.). I dërguari i Alla-
hut (s.a.v.s.),  pasi ua radhiti
pikat që kishin marrë si
vendim, iu drejtua atyre:

-Ju keni marrë vendim
në këto pika, apo? Sahabët
iu përgjigjën: 

-Ne nuk kemi qëllim
apo dëshirë tjetër, përpos të
mirës në këto vendime. 

Pas kësaj i dërguari i
Allahut (s.a.v.s.) iu drejtua
grupit më të gjerë të saha-

bëve:
-Pa dyshim që unë nuk jam urdhëruar

me këtë. Sigurisht që nefsi juaj ka hak mbi
ju. Ndonjëherë agjëroni e ndonjëherë jo.
Natën edhe bëni ibadet edhe flini. Unë
edhe bëj ibadet, edhe flej. Ka ditë që ag-
jëroj, e ka ditë që nuk agjëroj. Ashtu siç e
ha mishin dhe produktet e tij, afrohem
edhe me bashkëshortet. Kush e anashka-
lon sunnetin tim, ai nuk është nga unë. 

I dërguari i Allahut (s.a.v.s.) vazhdoi
duke thënë:

-Çfarë ndodh me një numër njerëzish -
e kanë ndaluar martesën, hajen, pijen, par-
fumosjen, fjetjen, të cilat, në fakt, janë të
lejuara. Pa dyshim që unë nuk ju urdhëroj
që të bëheni murgj dhe priftërinj. Në fenë
time nuk ka asnjë mënyrë për të lënë
ushqimin e mishit, për t’u larguar nga
gratë, si dhe të strehosh në manastire.
Udhëtimi i ummetit tim është agjërimi,
kurse shpirtërorja (devotshmëria) është
xhihadi në rrugë të Allahut. Bëni ibadet

„Mesatarja në domethënien 
dhe ortopraktikën islame“

Zgjedhja e mesatares është
prej cilësive të myslimanit,
që kontrollon jetën dhe
sjelljen e çdo individi duke u
mbajtur fort pas saj në çdo
vepër që e realizon apo e
anashkalon. Me mesataren
ne mund të arrijmë të mirën
për individin në çdo sferë si
në vetveten e tij, në
shoqërinë e tij, në familjen e
tij, apo në bashkësinë në të
cilën jeton ai.
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Allahut dhe mos i bëni shok Atij; bëni
haxh dhe umre, faleni namazin, jepni ze-
qatin, agjëroni ramazanin; bëhuni të drejtë,
ashtu që edhe të tjerët të jenë të drejtë ndaj
jush. Popujt para jush u shkatërruan për
shkak të teprimit (ekstremizmit) të tyre.
Ata e vështirësuan fenë, andaj edhe Allahu
ua bëri të vështirë. Sot, ato që gjenden në
kisha dhe manastire janë mbetjet e tyre.

Një ngjarje e ngjashme ndodh edhe me
gratë. Ashtu siç na tregon Aishja (r. a.), e
cila ishte e ulur me një grua. Në ato mo-
mente vjen i dërguari i Allahut (s.a.v.s.)
dhe e pyeti Aishen:

-Kush është kjo gruaja?
Ajo i tregoi se është filanja dhe va-

zhdoi të fliste për të fjalë miradije,  ku mes
tjerash potencoi që ajo ishte prej atyreve
që falej shumë.

Pas kësaj i dërguari i Allahut (s.a.v.s.)
iu drejtua atyre, duke u thënë: 

-Mos i numëroni të gjitha këto; është
e mjaftueshme për ju të bëni adhurim aq
sa keni fuqi. Betohem në Allahun, përde-
risa ju nuk bezdiseni, as edhe Allahu nuk
bezdiset.

Transmetohet nga Abdullah ibn Me-
sudi, se pejgamberi i Allahut (s.a.v.s.) ka
thënë: „Janë shkatëruar ata që e teprojnë
në fjalë dhe veprime.“ Këtë hadith pej-
gamberi i Allahut (s.a.v.s.) e përsërit tri
herë radhazi.

Transmetohet nga Enesi (r. a.) se një
ditë kur hyri në mesxhid, i dërguari i Alla-
hut (s.a.v.s.) e pa një litar që ishte i lidhur
në mes dy shtyllave të mesxhidit, dhe
pyeti:

-Çka është ky litar? 
Sahabët iu përgjigjën duke i thënë: Ky

litar është i Zejnep Binti Xhahshit. Kur lo-
dhet duke u falur në këmbë, kapet për të.

-Zgjidheni menjëherë. Kur ndonjëri
prej jush është i gjallë dhe i gatshëm, le të
falë nafile;  kur ndihet i lodhur dhe i rra-
skapıtur, le të shtrihet të flejë” - u tha Pej-
gamberi (s.a.v.s.).

Të sjellim edhe një rast nga botëkup-
timi i sahabëve që e kishin mbi mesataren.
Tregon Ebu Xhuhajfe Vehb ibn Abdullah
(r. a.) një rast, ku ka thënë:  Pejgamberi
(s.a.v.s.) vëllazëroi Selmanin me Ebu Der-
danin. Selmani i shkoi atij për vizitë dhe e
gjeti (të shoqen e tij) Umm Derdan si mos
më keq, kështu që e pyeti se pse ishte ka-
tandisur ashtu. Ajo i tha:

-Vëllai yt, Ebu Derda, nuk tregon
asnjë dëshirë e qëllim për  këtë botë.

Ndërkohë, erdhi Ebu Derda dhe bëri
për Selmanin diçka për të ngrënë. Selmani
i kërkoi atij që të hante (bashkë me të), por
ai i tha se agjëronte. Selmani i tha: 

-Unë nuk do të ha derisa të hash edhe
ti.

Kështu, Ebu Derda hëngri bashkë me
të. Natën (kur kishte kaluar një pjesë e saj),
Ebu Derda u ngrit (për të falur namazin e
natës), por Selmani i tha të flinte dhe ai
fjeti përsëri. Pas pak Ebu Derda u ngrit
përsëri, por prapë Selmani i tha që të flinte.
Kur erdhi pjesa e fundit e natës, Selmani i
thirri Ebu Derdasë të ngrihej në këtë kohë
dhe kështu ata të dy u falën. Pastaj Sel-
mani i tha Ebu Derdasë: 

-Zoti yt ka të drejtë mbi ty, vetja jote ka
të drejtë mbi ty, familja jote ka të drejtë
mbi ty, (secili ka hakun e vet mbi ty), kë-
shtu që duhet t’u japësh hakun e vet gji-
thkujt që ka të drejtë mbi ty.

Ebu Derda shkoi te Pejgamberi (a. s.)
dhe ia tregoi gjithë ndodhinë. Pejgamberi
(a. s.) tha:

-Selmani e ka thënë të vërtetën.”
Nga e gjithë këto ajete dhe hadithe të

Pejgamberit (a. s.) kuptojmë që pa mos
pasur njohuri mbi kuptimin e domnethë-
nies së mesatares islame, do të kundër-
shtohemi me parimet islame. 

Andaj, ummeti islam është ekuilibri i
botës që po jetojmë. Nëse bota islame
mbaron në ide dhe të menduar, atëherë
edhe bota është ballafaqur me “kata-
klizmë” të mendimit. Ummeti islam duhet
të mbetet në ekuilibër, në mënyrë që të
mbetet edhe bota në ekuilibër.

Pa dyshim që ekziston mundësia e co-
pëzimit të të gjitha dashurive të tjera, për-
veç dashurisë së Allahut. I dërguari i
Allahut (s.a.v.s.) ka thënë: “Kur të dashu-
roni dikë, dashuroni me masë. Ndoshta një
ditë mund të jetë armiku yt. Kur të hidhë-
roheni, hidhërohuni me masë; ndoshta një
ditë mund të jetë miku yt.“ 

Nëse ne nuk kemi balancë/mesatare në
dashuri e në hidhërim, do të jemi të dety-
ruar të ndajmë karakterin e njerëzve të

pandërgjegjshëm dhe të pamoralshëm.
Nëse ndodh që të kemi hidhërim ndaj di-
kujt dhe ajo neve nuk na çon në padrejtësi,
atëherë do të thotë që ne kemi balancë në
ortopraktikën tonë. Feja jonë, Islami, është
një fe që na çliron nga çdo paqartësi dhe
na balancon pa marrë parasysh se në cilat
rrethana jetojmë. Prandaj, për të qenë një
njeri i Islamit dhe për t’i shërbyer Islamit,
është nevojë e pandashme që të kemi njo-
huri rreth mesatares në ligjshmëri dhe ar-
syetim.

Dua ta mbylli me qëndrimin e dijetarit
bashkëkohor Dr. Jusuf el-Kardavi mbi me-
sataren islame, i cili është munduar të pre-
zantojë një Islam mesatar, i cili ruan
origjinalitetin e vet burimor në njërën anë,
kurse, në anën tjetër, e paraqet atë si fe
kompatibile dhe të përgjegjshme ndaj të
gjitha kërkesave të kohës bashkëkohore. 

Kardavi në shpjegimin e vet është
mjaft transparent dhe i qartë, që nuk le
edhe shumë vend për interpretime të ga-
buara e as tendencioze. Me këtë nocion,
theksin e vë në këtë mënyrë: ”Në shumi-
cën e çështjeve ideologjike e praktike,
humbet e vërteta mes dy poleve të kun-
dërta kundërthënëse. Në mes atyre që
shkojnë në skajshmëri, ekstremitete e te-
prime, si dhe atyre që bëjnë tolerime të pa-
baza e lëshime tejmase, të cilat janë
mangësime të qarta, saqë thuajse nuk u ka
mbetur kurrfarë baze akaidologjike dhe as
obligime që dëshirojnë t’i kryejnë ato. Të
tillët i lejojnë të ndaluarat dhe fenë e kon-
siderojnë sikur të ishte një brumë elastik,
të cilin mund ta formësojnë ashtu siç duan
ata. Ndërsa ummeti të cilin e cilësoi Al-
lahu (si ummet i mesit e i zgjedhur), është
i ruajtur nga këto dy lloje ekstremitetesh;
të tillët nuk bien asnjëherë në ujdi për
diçka që i shpie ata në shkatërrim.”

Zgjedhja e mesatares është prej cilë-
sive të myslimanit, që kontrollon jetën dhe
sjelljen e çdo individi duke u mbajtur fort
pas saj në çdo vepër që e realizon apo e
anashkalon. Me mesataren ne mund të ar-
rijmë të mirën për individin në çdo sferë
si në vetveten e tij, në shoqërinë e tij, në
familjen e tij, apo në bashkësinë në të cilën
jeton ai. Gjithashtu, është nevojë e panda-
shme të shpalosim ortopraktikën islame në
nivelin e bazuar në mesataren e hyjnores,
që në fakt, atëherë, nuk do mend se që kër-
kohet nga ne të jemi të kujdesshëm me
gjuhën kur do të flasim; ta mbrojmë zem-
rën kur të jemi vetmas; ta mbrojmë shiki-
min e dëgjimin kur jemi në shoqëri; thënë
shkurt, të shpalosim karakterin tonë si my-
sliman në piedestalin më të lartë që kër-
kohet nga mësimet islame. 

Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat

Shkruan Rexhep Imeri

Në kaptinën En- Nahl, ajeti  44, Allahu
((xh. sh.)) thotë:

“Ndërsa ty (o Muhamed) të zbritëm
Përkujtesën (Kuranin), me qëllim që t’u
shpjegosh njerëzve atë që u është shpal-
lur dhe që ata të mendojnë.” Por, dikush
mund të shtrojë pyetjen: A ua ka shpje-
guar  Pejgamberi (a. s.) shokëve të tij Ku-
ranin të tërin, si njësi, apo si tërësi, dhe
gjithë atë që pason nga dispozitat? Apo,
se Pejgamberi ka sqaruar diç nga Kurani
dhe nga diç tjetër ka heshtur? Pastaj, në
çfarë forme ka qenë ky sqarim nga i dër-
guari i Allahut (xh.sh.) drejtuar shokëve
të tij?

Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve,
themi:

SASIA QË PEJGAMBERI (a. s.) U

KA SHPJEGUAR  SHOKËVE TË TIJ:
Për sasinë e shpjegimit të Kuranit nga

Pejgamberi (a. s.) drejtuar shokëve të tij,
dijetarët kanë mendime të ndryshme: Ka
prej tyre që mendojnë se i dërguari i Al-
lahut  (s.a.v.s.) shokëve të tij ua ka shpje-
guar të gjitha kuptimet e Kuranit, ashtu
siç ua ka shpjeguar  edhe fjalët e tij. Në
krye të tyre që janë të këtij mendimi është
Ibni Tejmije.

Një pjesë tjetër janë të mendimit se i
dërguari i Allahut (s.a.v.s.) shokëve të tij
nuk ua ka sqaruar të gjitha kuptimet e
Kuranit, përpos se pak prej tyre. Në krye
të tyre që janë të këtij mendimi janë: El-
Huvejji dhe Es-Sujuti (2). Çdonjëri grup
mendimin e tij e ka bazuar në argumente,
të cilat do t’i paraqesim në vijim, që të na
bëhet i qartë mendimi i drejtë.

ARGUMENTET E ATYRE QË
MENDOJNË SE I DËRGUARI I KA
SHPJEGUAR TË GJITHA KUPTIMET

E KURANIT
Së pari: Fjala e Allahut ku thotë:

“Ndërsa ty (o Muhamed) të zbritëm
Përkujtesën (Kuranin), me qëllim që t’u
shpjegosh njerëzve atë që u është shpal-
lur dhe që ata të mendojnë” (En-Nahl
44), të shpjeguarit e përmendur në këtë
verset përfshin shpjegimin e kuptimeve
të Kuranit, ashtu siç përfshin edhe shpje-
gimin e fjalëve të tij, pra i Dërguari i ka
shpjeguar të gjitha fjalët e tij, kështu që
patjetër t’i ketë shpjeguar po ashtu edhe
të gjitha kuptimet; në të kundërtën, do të
kishte qenë i mangët në shpjegimin me të
cilin e obligoi Allahu (xh. sh.) atë.

E dyta: Ajo që transmetohet nga Ebi
Abdurahman Es-Selmij, se ai ka thënë:
“Na kanë treguar ata që na e lexonin Ku-
ranin, si Uthman ibn Affani, Abdullah ibn
Mes’udi dhe të tjerët: se ata nëse i mëso-
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A e ka shpjeguar  Pejgamberi (a. s.)
tërë Kuranin

TEFSIR

Mendimi në anën e të cilit anon brendësia jonë është – duke marrë në konsideratë ekzagjerimet e çdonjërit
nga grupet  në pretendimet e tyre dhe mos qëndrueshmëria e argumenteve të tyre në atë që mbështesin –

që të japim një mendim mesatar mes dy mendimeve paraprake, andaj themi: I dërguari i Allahut (s.a.v.s.)  u
ka shpjeguar të shumtën nga kuptimet e Kuranit sahabëve të tij, ashtu siç dhe vërtetojnë librat e saktë, por

nuk ka shpjeguar të gjitha kuptimet e Kuranit. Kjo ngase ka prej kuptimeve që Allahu ia ka lënë vetëm
diturisë së Tij, disa kuptime i dinë vetëm dijetarët;  ka kuptime që arabët i dinë nga vetë gjuha arabe, ka

prej kuptimeve që askush nuk mund të arsyetohet për mosdijen e tyre.
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nin dhjetë ajete nga  Pejgamberi (s.a.v.s.),
nuk kalonin në të tjerë,  derisa e mësonin
diturinë dhe veprimin me ato versete,
andaj thanë: I mësuam të gjitha-Kuranin,
diturinë dhe veprimin.  Për shkak të kësaj
qëndronin një periudhë të gjatë në mësi-
min e një kaptine. Imam Maliku në librin
e tij El-Muvatta përmend: Ibni Omeri
qëndroi në mësimin e kaptinës Bekare
shtatë vjet.  E ajo që i bëri sahabët të ve-
projnë ashtu ishte ajo që zbriti në Kuranin
e Allahut të madhërishëm, ku thotë: 

“Ky (Kuran) është një libër i bekuar,
që Ne ta kemi zbritur ty (Muhamed), që
të meditoni në ajetet e tij…” (Sad: 29)
Andaj, të medituarit, të folurit pa mos e
kuptuar kuptimin, nuk mundet.  Po ashtu
thotë:

“Ne e zbritëm këtë Kuran në gjuhën
arabe, për ta kuptuar.” (Jusuf 2) Andaj, të
logjikuarit e të folurit ngërthen dhe të
kuptuarin.  Po ashtu dihet se nga çdo të
folur kemi për qëllim të kuptuarit e kup-
timit e jo thjesht fjalët e tij, ndërsa Ku-
rani është më prioritar në këtë aspekt.

Këto transmetime argumentojnë se
sahabët nga i dërguari i Allahut (s.a.v.s.)
i mësuan të gjitha kuptimet e Kuranit,
ashtu siç mësuan edhe fjalët e tij.

E treta-Thonë: Tradita e ndalon që një
popull të lexojë një libër në ndonjë lëmë
shkencore, sikurse mjekësia apo ekono-
mia, e të mos kërkojnë shpjegim (sqa-
rim), e të mos flasim për librin e Allahut,
ku është shpëtimi dhe lumturia e tyre në
jetën e kësaj bote dhe botës tjetër.

E katërta: Atë që e kanë nxjerrë Imam
Ahmedi dhe Ibni Maxheh nga Omeri (r.
a.) se ai ka thënë: Prej verseteve të fundit
që kanë zbritur, është verseti i kamatës. I
dërguari i Allahut (s.a.v.s.) vdiq pa e ko-
mentuar atë.  Pra, kjo argumenton se i
Dërguari (s.a.v.s.) ua komentonte atyre të
gjitha versetet që zbrisnin dhe se ai nuk
arriti t’ua komentonte këtë verset për
shkak të vdekjes së tij të shpejtë, pas
zbritjes së këtij verseti.  Në të kundërtën,
nuk do të kishte pasur shkak tjetër për ta
veçuar këtë verset.

ARGUMENTET E ATYRE QË THONË SE
I DËRGUARI I ALLAHUT (S.A.V.S.)

NUK U KA SHPJEGUAR SHOKËVE TË
TIJ PËRPOS SE PAK NGA KUPTIMET

E KURANIT:

Ata që janë të këtij mendimi, për ar-
gumente kanë siç vijojnë:

I pari: Hadithin që e ka nxjerrë El

Bezzari nga Ajshja (r. a.) ku thotë: I dër-
guari i Allahut (s.a.v.s.) nuk  ka komen-
tuar  nga Kurani përpos versete të
numëruara, ato të cilat ia ka mësuar Xhi-
brili (a. s.). 

I dyti-Thonë: shpjegimi i të gjitha
kuptimeve të Kuranit është i pamundur
dhe një gjë e tillë është vetëm në disa nga
versetet.  Të diturit për qëllimin e diçkaje
konkludohet përmes shenjave dhe argu-
menteve.  Dihet se Allahu nuk e ka ur-
dhëruar të dërguarin e Allahut që të citojë
qëllimet në të gjitha versetet, për shkak
që robërit e Tij të mendojnë në librin e
Tij.(2)

I treti-Thonë: Nëse i Dërguari i Alla-
hut (s.a.v.s.) do t’ua  kishte shpjeguar të
gjitha kuptimet  shokëve të tij, atëherë
përse do ta veçonte Ibni Abasin duke u
lutur për të, ku thotë: O Allahu im, bëje
atë ekspert në çështjet e fesë dhe mësoja
atij të interpretuarit.

E dobishme: Shpjegimi që i Dërguari
(s.a.v.s.) u ka bërë shokëve të tij,  i të gji-
tha kuptimeve të Kuranit,  e bën obligim
barazinë e të gjithë atyre në njohurinë e
interpretimit, andaj si është e mundur që
ta veçojë Ibni Abasin me dua për të?

Ekzagjerimet e dy grupeve:

Pas asaj që paraqitëm paraprakisht
nga të dyja grupet, na bëhet e qartë se të
dyja palët janë në anë skajshmërisht  të
kundërta. Dhe, mendimi im është se
çdonjëri grup ka ekzagjeruar në mendi-
min e tij dhe argumentet me të cilat janë
mbështetur mund që të diskutohen.

Diskutim rreth argumenteve të
grupit të parë:

Të argumentuarit e Ibni Tejmijes dhe
të atyre që mendojnë si ai me versetin:
”Ndërsa ty (o Muhamed) të zbritëm Për-
kujtesën (Kuranin), me qëllim që t’u
shpjegosh njerëzve atë që u është shpal-

lur dhe që ata të mendojnë” (En-
Nahl:44), është argumentim jo i saktë,
sepse i dërguari i Allahut (s.a.v.s.) –
thjesht i urdhëruar për të shpjeguar- u
shpjegonte atyre atë që nuk e kishin të
qartë nga Kurani, por jo të gjitha kupti-
met, atë që e kishin të qartë dhe atë jo të
qartë.

Për sa i përket argumentit të tyre me
atë që e transmetohet nga Uthmani dhe
Ibni Mes’udi dhe tjerët,  se ata nëse më-
sonin dhjetë ajete nga i dërguari i Allahut
(s.a.v.s.) prej Kuranit nuk kalonin në tjerë
derisa të mësonin gjithçka rreth tyre,
është argumentim i parezultat për argu-
mentuesin, sepse ajo që përfitojmë nga
ky argument është se ata nuk kalonin në
ajete tjera derisa nuk e mësonin qëllimin
e atyre ajeteve.   E kjo është diçka më gji-
thëpërfshirëse sesa ta kuptojnë nga i Dër-
guari (s.a.v.s.), apo nga sahabët tjerë, apo
edhe nga vetë ata, pra në bazë të asaj se
cilit sa i kishte dhënë Allahu aftësi për të
kuptuar.

Sa i përket argumentit të tretë, e tëra
që na sinjalizon ai është se sahabët e kanë
kuptuar Kuranin dhe i kanë ditur edhe
kuptimet e tij, sikurse çdo libër që e lexon
ndonjë popull, por kjo nuk obligon që ato
të jenë kthyer te Pejgamberi (a. s.) për
çdo fjalë nga Kurani.

Argumenti i tyre i katërt: Po ashtu
nuk argumenton diç të tillë, sepse vdekja
e Pejgamberit (a. s.) para se t’ua shpje-
gonte atyre ajetin e kamatës, nuk argu-
menton se ai u ka shpjeguar atyre të
gjitha kuptimet e Kuranit.  Ndoshta ky
ajet ka qenë i paqartë për sahabët,  kështu
që ata e kishin të patjetërsueshme që të
kthehen tek i Dërguari (s.a.v.s.) për t’ua
shpjeguar si çdo ajet tjetër kuranor të pa-
kuptueshëm për ta.

Diskutim rreth argumenteve të
grupit të dytë:

Të argumentuarit e grupit të dytë, me
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hadithin e Ajshes (r. a.), është i pabazë,
për arsye se ky hadith është i mohuar, i
panjohur, sepse ai është prej transmetimit
të Muhamed bin Xha’fer Ez- Zubejri, e
ky është i kontestuar në hadithe. Thotë
Buhariu se ai nuk ndiqet në hadithet e tij.
Thotë El – Hafidh Ebul Fet’h El – Ezdij:
I mohohen hadithet. Ndërsa për të, thotë
Ibni Xherir Et – Taberij: Ai është prej
atyre që nuk njihen në hadithe; po edhe
nëse supozojmë se është i saktë ky ha-
dith, ai interpretohet – ashtu sikurse që
thotë Ebu Hajjani – në të fshehtat e Ku-
ranit (gajbijatet), dhe komentimi i tij
është për të bërë përmbledhjen në Kuran.
Ajo që ngjason me këto që nuk mund të
kuptohen, përpos se me tekst nga Allahu
(xh. sh.), në këtë kuptim është ajo që
thotë edhe Ibni Xheriri(2) dhe Ibni
Atijje(3).

Sa i përket argumetit të dytë, po ashtu
nuk aludon në mungesën e asaj që ka ar-
dhur nga Pejgamberi (a. s.) në të komen-
tuarit. Supozimi për mundësinë e të
komentuarit të disa ajeteve dhe pamun-
dësia për sa i përket tërë Kuranit,  është e
papranurdhmr. Ajo që u tha se Pejgam-
beri    (a. s.) nuk është urdhëruar që të ci-
tojë qëllimin për të gjitha  ajetet, me
qëllim që të mendojnë njerëzit në ajetet e
Kuranit, nuk ka gjë në të, sepse i Dër-
guari (s.a.v.s.) është i urdhëruar me shpje-
gim, sepse mund të ketë shumë ajete të
paqarta për sahabët,  kështu që obligohet
që t’i shpjegojë. Po edhe sikur të supozo-
het se i tërë Kurani do të ishte i paqartë
për sahabët nuk do të ishte e Pejgamberit

(a. s.) që të ndalonte shpjegimin e çdo
ajeti duke marrë parasysh urdhërimin e tij
në ajetin:   ”Ndërsa ty (o Muhamed) të
zbritëm Përkujtesën (Kuranin), me qël-
lim që t’u shpjegosh njerëzve atë që u
është shpallur dhe që ata të mendojnë”
(En-Nahl 44).

Për sa i përket argumentit të tretë:
nëse pranojmë se ai argumenton se Pej-
gamberi (a. s.) nuk i ka shpjeguar të gji-
tha kuptimet e Kuranit, por nuk mund ta
pranojmë se ai ka shpjeguar shumë pakëz
ashtu siç pretendohet.

PËRZGJEDHJA JONË NË KËTË
ÇËSHTJE:

Mendimi në anën e të cilit anon bren-
dësia jonë është – duke marrë në konsi-
deratë ekzagjerimet e çdonjërit nga
grupet  në pretendimet e tyre dhe mos
qëndrueshmëria e argumenteve të tyre në
atë që mbështesin – që të japim një men-
dim mesatar mes dy mendimeve para-
prake, andaj themi: I dërguari i Allahut
(s.a.v.s.)  u ka shpjeguar të shumtën nga
kuptimet e Kuranit sahabëve të tij, ashtu
siç dhe vërtetojnë librat e saktë, por nuk
ka shpjeguar të gjitha kuptimet e Kura-
nit. Kjo ngase ka prej kuptimeve që Al-
lahu ia ka lënë vetëm diturisë së Tij, disa
kuptime i dinë vetëm dijetarët; ka kup-
time që arabët i dinë nga vetë gjuha
arabe, ka prej kuptimeve që askush nuk
mund të arsyetohet për mosdijen e tyre.
Ashtu siç e sqaron Ibni Abasi, të cilin e
transmeton Ibni Xheriri, ku thotë: Ko-
mentimi është në katër aspekte: një
aspekt është ajo që arabët e dinë nga vetë
gjuha e tyre; e dyta, komentim që nuk ar-

syetohet askush për mosdijen e tij - ko-
mentin që e dinë dijetarët dhe komentim
që e di vetëm Allahu.

Është e natyrshme që i Dërguari i Al-
lahut s.a.v.s. nuk u ka shpjeguar atyre atë
që të kuptuarit e tij kthehet në vetë njoh-
jen e gjuhës arabe, nuk ka shpjeguar atë
që mendja e thjeshtë e njeriut e kupton,
ajo që nuk ka arsyetim askush për mo-
sdijen e tij, sepse nuk ka të fshehtë asgjë
në të, po ashtu nuk u ka shpjeguar as atë
që Allahu ia ka lënë diturisë së tij, sikurse
Dita e Gjykimit, e vërteta e shpirtit e
shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me
të fshehtat (gajbijatet), të cilat Allahu (a.
s.) edhe të dërguarit të tij nuk ia kanë
shpjeguar. Ajo që ua ka shpjeguar atyre i
dërguari i Allahut (s.a.v.s.) janë disa të
fshehta që Allahu nuk ua ka treguar sa-
habëve, por ia ka treguar vetëm të Dër-
guarit të Tij dhe e ka urdhëruar atë që të
ua shpjegojë atyre. Po ashtu u ka shpje-
guar atyre edhe shumë nga aspekti i tretë
i të komentuarit,  e që është ajo që e dinë
dijetarët me orvatjen e tyre, siç është të
qartësuarit e asaj që është përmbledhur,
apo veçimin e të përgjithshmes, apo sqa-
rimin e së pakuptueshmes dhe shumë
çka, për zë cilat ka qenë i fshehtë kup-
timi, apo se është ngatërruar qëllimi. 

Kjo, po dhe ajo që përforcon mendi-
min se i dërguari i Allahut (s.a.v.s.) nuk i
ka shpjeguar të gjitha kuptimet e Kura-
nit, është se mes sahabëve ka pasur mo-
spajtime në interpretimin e disa ajeteve.
Sikur  të kishte pasur citat nga i dërguari
i Allahut (s.a.v.s.) për diçka të tillë, nuk
do të kishte mospajtime,  apo nuk do të
ekzistonin në momentin kur do të kishte.
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Prof. dr. Vehbe Ez-Zuhajli

Surja El-Fatiha është e njohur si sure
e zbritur në Mekë (e zbritur para
hixhretit) dhe nga të parat të zbri-

tura nga shpallja e Kuranit famëlartë. Ab-
dullah ibn Abbasi (radiallahu-anhuma)
thotë: Xhibrili, alejhis-selam, [nga shpal-
lja] të parën që ia ka zbritur [nga Kurani]
Pejgamberit, sal-lAllahu alejhi ve sel-

lem, është: O Muhamed, thuaj istiadhen
(Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-
raxhim – Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga
shejtani i mallkuar), pastaj thuaj: Bismil-
lahir-Rahmanir-Rahim (me emrin e Alla-
hut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit).
Istiadhja (Eudhu bil-lahi minesh-shejta-
nir-raxhim) është mustehab (e preferuar)
në fillim kur dëshirohet të lexohet Kurani
dhe në fillim kur të falet namazi. Allahu

i Lartësuar thotë: “Kur të lexosh Kuranin,
kërko mbrojtje tek Allahu nga djalli i
mallkuar.” Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi
ve sel-lem, kur ngritej të falte namaz
nate, fillonte me faljen e namazit, merrte
tekbir dhe thoshte: “Subhanekell-lla-
hume ve bi hamdike ve tebarekesmuke ve
teala xhedduke ve la ilahe gajruke” (Ma-
dhështia dhe lavdërimi të takojnë Ty, o
Allahu im; i bekuar është emri Yt, e lartë

është madhështia Jote. Nuk ka zot tjetër
pos Teje). Pastaj thoshte tri herë: “La
ilahe il-lAllah” (Nuk ka zot tjetër pos Al-
lahut), e pastaj lexonte: “Eudhu bil-lahis-
semi’il-Alimi minesh-shejtanir-raxhim
min hemzihi ve nefhihi ve nefthihi” (Kër-
koj mbrojtje nga Allahu, që dëgjon dhe di
çdo gjë, nga shejtani i mallkuar, nga ngu-
fatja (mbytja), mendjemadhësia dhe poe-
zia e tij. Pastaj, lexon besmelen
(Bismil-lahir-rahmanir-rahim), e cila
është ajet që i ndan ndërmjet suret kura-
nore dhe është e zbritur me të gjitha suret
ashtu siç transmetohet nga Abdullah ibn
Omeri, radiAllahu anhuma. Ndërsa nuk

është vendosur (shkruar) në fillim të
sures et-Teube (el-Berae) me urdhër të
shpalljes, sepse kjo sure është e zbritur
për luftë, xhihad, shfajësim nga politei-
stët (mushrikët) pas betejës (gazves) së
Tebukit. Gjithashtu, edhe musal-liu (fa-
lësi i namazit) e ka obligim (vaxhib)* që
ta lexojë Fatihanë.
Transmetohet nga Ebu Mejsere, e ky nga
Ali bin Ebi Talibi: Pejgamberi, sal-lAl-
lahu alejhi ve sel-lem, kur dëgjoi thirrësin
duke thirrur: O Muhamed! Sa dëgjoi
zërin, iku menjëherë dhe shkoi te Veraka
bin Neufel, e ky i tha: Kur të dëgjosh thir-
rjen, qëndro aty gjersa të dëgjosh çka
thotë. Tha: kur iu paraqit dëgjoi thirrjen:

O Muhamed! Tha (Muhamedi, sal-lAl-
lahu alejhi ve sel-lem): Të përgjigjem ty.
Tha (Xhibrili, alejhis-selam) thuaj:
“Eshehdu en la ilahe il-lAllah ve eshhedu
en Muhameden resulull-llah (Dëshmoj se
nuk ka zot tjetër pos Allahut dhe dëshmoj
se Muhamedi është i dërguari i tij). Pastaj
tha (Xhibrili, alejhis-selam), thuaj: El-
Hamdu lil-lahi Rabil-alemin (Falënde-
rimi i takon vetëm Allahut, Zotit të
botëve), Er-Rahmanir-Rahim (Bamirësit
të përgjithshëm, Mëshirëbërësit), Maliki
jaumid-dijn (Sunduesit të Ditës së Gjyki-
mit). Ijjake neadbudu ve ijjake nestain
(Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej

Teje ndihmë kërkojmë). Ihdinas-siratal-
mustekim (Udhëzona në rrugën e drejtë).
Siratal-ledhine en’amte alejhim gajril-
magdubi alejhim vel-led-dalin (Në rru-
gën e atyre që i ke bekuar, jo në rrugën e
atyre që tërhoqën hidhërimin Tënd dhe të
atyre që humbën, që devijuan).
Surja Fatiha është e zbritur në Mekë nga
një thesar nën Arsh dhe kjo sure sipas
ixhmait (konsensusit) është sure e zbritur
në Mekë dhe për madhështinë e pozitës
së saj dhe vlerës së lartë prej sureve të
Kuranit, Ubej bin Keabit, radiAllahu
anhu, i dërguair i Allahut, sal-lAllahu ale-
jhi ve sel-lem, i ka thënë, pasi që e lexoi
Ummul-Kuranin (Fatihanë): “Betohem

në Atë të Cilin shpirti im është në duart e
Tij, që nuk e ka zbritur Allahu as në Teu-
rat, as në Inxhil, e as në Zebur dhe as në
Kuran njëjtë si kjo, e kjo është shtatë të
përsëriturat (seb’al-methani) dhe Kurani
i madhërishëm i cili më është dhënë
m u a . ”
Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem,
nuk ka falur namaz përveç se me Fatiha-
tul-Kitab (Suren Fatiha).
Quhet El-Fatiha, sepse është e para me të
cilën fillon shkrimi i Kuranit në mus’hafe
dhe gjithashtu me të fillohet leximi i saj
në të gjitha namazet dhe i ka katërmbë-
dhjetë emra. Prej tyre disa janë:
Ummul-Kitab (Nëna /esenca/ e Kuranit),
Esasul-Kuran (Baza e Kuranit),
Suretul-Hamd (surja Falënderim i Plotë),
Seb’al-Methani (shtatë të përsëriturat në
çdo reqatë).

Transmetohet në hadith sahih (auten-
tik) nga Ebu Hurejra, radiAllahu anhu, se
ai e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut, sal-
lAllahu alejhi ve sel-lem, i cili ka thënë:
Ka thënë Allahu Fuqiplotë: “E kam ndarë
namazin ndërmjet Meje dhe robit Tim
përgjysmë. Kështu që kur thotë robi: El-
Hamdulil-lahi Rabbil-Alemin (Falënde-
rimi i takon vetëm Allahut, Zotit të
botëve), Allahu thotë: Më ka falënderuar
robi Im; kur thotë: Er-Rahmanir-Rahim
(Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbër-
sit), Allahu thotë: Më lavdëron robi Im;
kur thotë: Maliki jaumid-dijn (Sunduesit
në Ditën e Gjykimit), Allahu thotë: Më
madhëron robi Im; kur thotë: Ijjake nea-
budu ve ijjake nestai’jn (Vetëm Ty të
adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë
kërkojmë, Allahu thotë: Kjo është ndër-
mjet meje dhe robit Tim, kurse robit Tim
i takon ajo që e lyp; kur thotë:  Ihdines-
Siratal-Mustekijm Siratal-ledhine en
‘amte ‘alejhi gajril-magdubi ‘alejhim
veled-dalijn (Udhëzona (përforcona) për
në rrugën e drejtë; në rrugën e atyre që i
begatove me të mira, jo në të atyre që
kundër vetes tërhoqën hidhërimin, e as të
atyre që e humbën veten), Allahu thotë:
Kjo i takon robit Tim dhe ai do ta fitojë
atë për të cilën lutet.” Ndërsa sipas një
transmetimi tjetër thuhet: “Gjysma është
për Mua, e gjysma tjetër për robin Tim
dhe robit Tim i takon ajo që e kërkon.
”Në fund të leximit të Fatihasë është mu-
stehab (e preferuar) të thuhet: Amin (O
Zot, na u përgjigj neve).
Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem,
për vlerën e Fatihasë ka thënë: “Kur të
shtrihesh nga ana djathtë në shtrat dhe e
lexon Suren Fatiha dhe Suren el-Ihlas
(Kul huvAllahu ehad),  do të jesh i mbroj-
tur nga çdo gjë, përveç vdekjes.”

Përktheu: Muin Sulejmani 

Interpretim i shkurtër 
i sures Fatiha

TEFSIR

Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit. Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit
të botëve. Bamirësit të përgjithshëm, Mëshiruesit të veçantë. Sunduesit të Ditës së Gjykimit.

Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona (përforcona) në rrugën e
drejtë. Në rrugën e atyre që i ke bekuar, e jo të atyre që tërhoqën hidhërimin Tënd dhe të atyre që

kanë humbur (devijuar).
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vizja e tij ideologjike qe një punë e vë-
shtirë për rinovimin e rregullave dhe të
fikhut, të shkencës së teologjisë, të filo-
zofisë dhe, së fundmi, të sufizmit.  

El-Gazali iu dha tërësisht studimit
dhe eksplorimit, pavarësisht se ishte deri
në fyt i ngarkuar me mësimin e nxënësve
në Normalen e Bagdadit. Kjo ishte puna
më madhështore që kishte bërë, sepse
mësoi shkollat e ndryshme filozofike.
Libri i tij “Mekasidu El-Felasifati” (Sy-
nimi i filozofëve) arriti të përfshinte më
të mirën e filozofisë peripatetike, të cilit
iu kthye dhe e kritikoi në librin e tij ”Te-
hafutu El-Felasifati” (Kontradiktat e filo-
zofëve), ku paraqitet në lartësinë e një
burri që mbron fenë nga sëmundjet fi-
lozofike.

El-Gazali në Bagdad qëndronte i
deziluzionuar midis famës dhe një thir-
rjeje të brendshme imediate, e cila e
grishte drejt shkallmimit të të gjitha
shkaqeve që të nxijnë jetën. Kështu,
filloi të shkallmonte çfarë kishin ndër-
tuar paraardhësit pikërisht në filozofi.
Atij i erdhi në mendje të kritikonte ba-
shkëkohësit e tij dhe El-Batinijët, tek
të cilët mori përmasa të mëdha impli-
kimi i tyre politik dhe u forcua këm-
bëngulja e tyre deri aty sa të zgjasnin
duart e tyre me thika të lyera me helm
në drejtim të zemrës së gjithkujt që i
mbështeste ata.

Ndikimi i vrasjes së Nidham el-
Mulk-ut (viti 485 i hixhrit ose 1091 i
erës sonë) prej njërit prej tyre qe i
thellë në shpirtin e El-Gazalit deri në
atë shkallë,  saqë kur vdiq El-Mukte-
dij në vitin 487 të hixhrit në rrethana
të errëta, që mund të ishte një komplot
i Batinijve gjithashtu, dhe erdhi El-

Mustedh-hiru Bil’lahi, ky i kërkoi El-Ga-
zalit t’i luftonte El-Batinijët në ideolog-
jinë e tyre, pasi midis El-Gazalit dhe
El-Batinijve kishte një histori të gjatë
përplasjesh ideologjike në më shumë se
një libër prej librave të tij. Ai krijoi kun-
dër tyre posaçërisht librin ”El-Mustedh-
hiru apo Fedahiul-Batinije (Skandalet e
El-Batinijve) ...

Pas këtij hapi El-Gazali pa dyshim e
pa veten të rrezikuar seriozisht nga të gji-
tha anët. Batinijët u vunë në përgjim dhe
ndjekje të Gazalit, duke mos ia falur atij
atë që kishte shkruar në librin ”El-Mu-
stedhhiru” dhe as për atë që fshihte
brenda vetes në lidhje me luftën kundër

batinijve, detyrë që ia pati ngarkuar atij
El-Mustedh-hiru dhe që pati lënë një ndi-
kim të qartë e të dukshëm në sjelljen e tij
të pastajme.  

Gazali gjithnjë u mundua të ishte një
reformator (novator) fetar, por përpjekjet
e tij në disa raste nuk mund t’u rezistonin
dhe t’u qëndronin përballë atyre rrymave
dhe luftërave të ashpra që kishte përfshirë
tarikatet dhe ideologjitë, në atë formë që
ngjalli tek ai dyshimin për dijet dhe shqe-
tësim në rritje  si pasojë e frikës për rre-
ziqet që i kanoseshin. Kështu që ai
vazhdoi të luftonte me ngulm me dyshi-
met e tij rreth dijes së vërtetë, si përsa i
përket vlerës së tyre, ashtu dhe të provës,

duke ndjerë thellë rrezikun politik nga
i cili kërcënohej.

E gjithë kjo e grishi atë të linte me
një anë komoditetin, paratë, lavdinë,
pozitën shkencore që kishte arritur. Pa-
rapëlqeu ndershmërinë dhe sinqerite-
tin, sakrifikoi të rëndësishmen në emër
të më të rëndësishmes, duke bashkë-
renduar sjelljen e tij me pikëpamjet e
tij për jetën, botën dhe ahiretin.  Atë-
herë vendosi  të hiqte dorë nga jeta e
tij plot me vështirësi, por edhe të
bukur, në sajë të famës së gjerë që ki-
shte fituar, që i mundësoi atij në më-
nyrë të vërtetë të bëhej një pikë
reference e madhe për fakihët shafiij të
kohës së tij. 

Jakut El-Hamauij thotë: ”Mori nga
bota gjithçka synoi, pastaj iu përku-
shtua adhurimit, kreu haxhillëkun në
Mekë, shkoi në Sham (Siri) dhe qën-
droi një farë kohe në Palestinë
(Kuds)”.

(Vazhdon)

Shkruan: Dr. Islam ISLAMI

Në vitin 478 të hixhrit (që i bie në
vitin 1085 të erës sonë) vdiq El-
Xhuvejni. Vdekja e tij ishte një

vijë ndarëse në jetën e El-Gazalit. Kjo,
sepse sipas historisë së qëndrimit të tij me
profesorin e vet, që e kanë shkruar histo-
rianët e tij, ai kishte për qëllim t’i qën-
dronte atij afër deri në frymën e fundit.
Kështu,  nëse ai do t’i ishte angazhuar El-
Xhuvejn-it edhe disa vjet, ndoshta atij
nuk do t’i jepej mundësia të takonte Ni-
dham el-Mulkun dhe për  t’u bërë njëri
prej më të dalluarve që studiuan në
Shkollën Normale në Bagdad dhe Nisa-
bur. 

Që këtu fillon etapa e famës për El-
Gazalin, kur vendosi të qëndronte në qy-
tetin e ushtrive, domethënë të ushtarëve
të Nisaburit, ku Nidhamu el-Mulki ishte
ministër i selxhukëve, i cili kishte grum-
bulluar rreth vetes shumë personalitete të
dalluara në fushat e ndryshme të shken-
cave, duke pasur një ndikim të madh në
jetën kulturore, nga njëra anë;  dhe nga
ana tjetër, edhe të Fikhut Esh-Shafiij e të
ideologjisë el-esh’arije. Ai vetë pati the-
meluar shkollat e njohura normale për
përhapjen e këtij fikhu dhe fitoren e asaj
ideologjie. Ai kishte qenë bashkëkohës,
bile bashkënxënës, në shkollë me El-Ga-
zalin. Nidhamu el-Mulki Esh-Shafiij El-

Esh’arij pati qenë ministër  i emirit hane-
fij Elb Arslan, i biri i vëllait të  Tugrul-
bek Selxhukut. Ai nëpërmjet themelimit
të shkollave normale synonte të forconte
drejtimin esh-shafiij dhe ideologjine el-
esh’arije, për ta bërë atë të fitonte mbi
medh-hebet e tjera, që ishin në luftë
midis tyre në atë kohë, sidomos rryma
shiite imamije me rrymën ismailije. Kaq
e ashpër qe kjo luftë, saqë ky (Nidhamu
el-Mulk) përfundoi i vrarë, kur lufta
midis tij dhe atyre arriti një shkallë të
madhe dhe të ashpër.

Takimi i El-Gazalit me Nidham el-
Mulk-un, sipas mendimit tim, do të thotë
se Nidham el-Mulku, si politikan gjeti tek
El-Gazali, tek ky personalitet i zgjuar, i
ri dhe ambicioz, që njihte shkencat e
kohës, me plot mendime novatore, armën
e tij në luftën kundër sekteve të tjera për
të cilat ushqente një armiqësi ideologjike
të rrezikshme.

Sipas Nidham el-Mulkut, El-Gazali
ishte mjeti me të cilin do të realizonte
qëllimin e tij dhe pikërisht që medh-hebi
esh-shafiij të zinte vendin e të gjitha
medh-hebeve të tjera, sepse sipas tij nuk
kishte vend për idologji tjetër, përveç
ideologjisë  el-esh’arije.

Pas kësaj do të merrte frerët e të gji-
tha punëve. El-Gazali e pranoi ofertën e
Nidham el-Mulkut për të dhënë mësim në
Normalen e Bagdadit.  Kjo ndodhi në

Xhumad El-Euel (muaji i pestë i kalen-
darit hënor) të vitit 484 të hixhrit, që i bie
në vitin 1091 të erës sonë. Në atë kohë ai
nuk i kishte kapërcyer 34 vjetët. ”Shumë
pak kishte ndodhur që të merrte këtë post
të lartë një dijetar në këtë moshë.” 

EL-GAZALI NË BAGDAD (482-488 I
HIXHRIT)

El-Gazali arriti në Bagdad në ditët e
Kalifit El-Muktedij Bin Emri El-Lahi El-
Abbasij, i cili ishte shumë fetar, bamirës
dhe i vendosur. El-Gazali gjeti tek ai një
mbështetje të fuqishme për medh-hebin
dhe ideologjinë e tij.

El-Muktedij i krijoi El-Gazalit kushte
të përshtatshme për veprimtarinë e tij mi-
sionare dhe rinovimin e tij pranë Norma-
les së Bagdadit, pasi pati dëbuar nga
kryeqyteti të gjithë elementët e këqij dhe
mori masa të tjera për përhapjen e mora-
lit të lartë dhe zhdukjen e korrupsionit.

El-Gazali e meritoi titullin Imam falë
pozitës së tij të lartë gjatë kohës që jepte
mësim në Normalen e Bagdadit, ku më-
sonin 300 studentë në fikh (e drejta
islame), teologji dhe rregullat (Usul). Kur
El-Gazali arriti kulmin e suksesit,  hodhi
vështrimin përreth dhe pa se dijetarët
ishin dhënë pas një jetese të butë dhe të
qetë, me bindjen se librat kishin vdekur
dhe  shprehjet ishin bosh. Kështu që lë-

Imam El-Gazali dhe Nidhamu 
el-Mulki (478 – 484 hixhri)

FILOZOFI ISLAME

Gazali gjithnjë u mundua të ishte një reformator (novator)
fetar, por përpjekjet e tij në disa raste nuk mund t’u
rezistonin dhe t’u qëndronin përballë atyre rrymave dhe
luftërave të ashpra që kishte përfshirë tarikatet dhe
ideologjitë, në atë formë që ngjalli tek ai dyshimin për dijet
dhe shqetësim në rritje  si pasojë e frikës për rreziqet që i
kanoseshin. Kështu që ai vazhdoi të luftonte me ngulm me
dyshimet e tij rreth dijes së vërtetë, si për sa i përket vlerës
së tyre, ashtu dhe të provës, duke ndjerë thellë rrezikun
politik nga i cili kërcënohej. 
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Shkruan: Dr. Mevlud Aliu

Gjuha arabe, për një kohë relati-
visht të shkurtër, me përhap-
jen e Islamit jashtë kufijve të

Siujdhesës Arabike në fillim të shekullit
VII, pati një shtrirje bukur të madhe dhe
arriti të faktorizohet dhe nëpërmjet saj të
lidhen popuj të ndryshëm nga jugu i
Spanjës e deri në Azinë e Mesme.

Ndonëse arabishtja si gjuhë ishte
vetëm e arabëve para Islamit, me para-
qitjen e Islamit ajo nuk ngeli si e tillë, por

u bë gjuhë e të gjithë myslimanëve.
Pra, myslimanët, kudo që shtriheshin,

krahas gjuhës së tyre amtare kishin edhe
gjuhën arabe, madje gjeneratat e para u
morën shumë seriozisht me këtë çështje,
dhe vunë në pah lidhshmërinë ndërmjet
fesë (religjionit) dhe gjuhës, saqë hasim
edhe qëndrime mjaft rigoroze nga ana e
një grupi të caktuar dijetarësh, të cilët
nuk ndanë dot gjuhën (arabe) nga feja
(Islami), por i konsideruan të ndërlidhura
njëra me tjetrën, e që nuk mund të jenë të
kompletuara pa njëra tjetrën.

Në lidhje me këtë, Omeri (r. a.) i
shkroi Ebu Musa el Esh’ariut, guverna-
torit të tij në Kufa (qytet në Irak), duke i
thënë: Thellohuni në sunnetin e Pejgam-
berit dhe në gjuhën arabe.

Në një transmetim tjetër thuhet: Më-
sojeni gjuhën arabe, sepse ajo është pjesë
e fesë suaj.

Këto ishin pikëpamjet e gjeneratave
të para të Islamit mbi mësimin e gjuhës
arabe. Jo vetëm kaq, por ata shkuan edhe
më larg, saqë hasim te Muhamed bin
Saad bin Ebi el-Vekkasi thënien e tij:

Ç’punë ka këtu zoroastrizmi pas Islamit
(nga kjo kuptohet se edhe persët e lidhnin
gjuhën me besimin e tyre).

Nga ajo periudhë e këndej gjuha
arabe mori hov të madh, për t’u shndër-
ruar në gjuhë botërore, si rezultat i shtrir-
jes së saj gjeografike në tre kontinente,
duke u akomoduar me kulturën e popujve
të tjerë joarabë.

ROLI I FESË NË PËRHAPJEN E
GJUHËS ARABE

Në fakt, Islami në këtë proces ka një
rol mjaft shtytës, për shkak të lidhjes së
ngushtë mes tij dhe gjuhës arabe, kështu
që nuk ishte rastësi që Zoti i Madhëri-
shëm zgjodhi gjuhën arabe nga të gjitha
gjuhët për të qenë instrumenti i transme-
timit të mesazhit hyjnor të Islamit.

Ai e konfirmon këtë qëllim hyjnor me
justifikimet e tij në ajetet në vijim:

1. “Duke qenë Kurani arabisht, që
nuk ka kundërthënie, me qëllim që të
ruhen prej rrugës së gabuar.” (Zumer:
28);  2.: “Prandaj, Ne të shpallëm ty Ku-
ranin arabisht që ta këshillosh kryefsha-
tin (Mekën) dhe ata përreth saj.” (Shura:
7); dhe 3. Gjuha e atij nga i cili anojnë
(supozojnë) ata është jo arabe (e pa-
qartë), e kjo (e Kuranit) është gjuhë arabe
e stilit të lartë e të qartë.”  (Nahl: 3)

Lidhshmëria mes qytetërimit islam
dhe gjuhës arabe është një lidhje karak-
teristike e veçantë dhe autentike, ngase

gjuha arabe është gjuhë e Islamit, me të
cilën është mishëruar mrekullia e tij ku-
ranore, madje mësimi i saj konsiderohet
obligim fetar (sidomos për studiuesit e
Islamit).

PËRHAPJA E GJUHËS ARABE NË
BALLKAN

Gjuha arabe përjetoi edhe një zgjerim
tjetër në Evropë me zgjerimin e Shtetit
Osman, me ç’rast shumë popuj përqafuan
gjuhën arabe dhe shkrimin e saj, siç janë
shqiptarët dhe boshnjakët, të cilët kishin
përqafuar Islamin në masë të madhe,
duke pasur parasysh faktin se vetë Shteti
Osman kishte zyrtarizuar alfabetin arab.

Paralelisht me përhapjen e Islamit në
Ballkan ndodhi edhe përhapja e gjuhës
arabe, derisa arabishtja u bë gjuha e arsi-
mit në shkollat ekzistuese në ato zona, siç
ishin mejtepet (shkolla fillore), medresetë
(shkolla të mesme) dhe shkollat e larta.

Në këto shkolla arsimi bazohej krye-
sisht në gjuhën arabe si në lexim, po ashtu
edhe në shkrim, si rrjedhojë e lëndëve fun-
damentale në ato shkolla, siç janë: grama-
tika, gjuha dhe letërsia etj., si dhe lëndët
tjera bazë, si: tefsiri, hadithi, akaidi, fikhu.

Paraqitja e këtyre shkollave në trojet
tona filloi në shek. XV.  Këtë më së miri
e vërteton ekzistimi i medresesë “Is’hak
Beu” në Shkup, e themeluar më 1440, e
cila ishte medreseja më e njohur në tërë
Ballkanin.

Me këtë arrijmë të kuptojmë se osma-
nët si gjuhë primare në të gjitha institu-
cionet arsimore kishin instaluar gjuhën
arabe, madje edhe në aspektet e jetës fe-
tare, administrative dhe gjyqësore.

MËNYRAT E PËRHAPJES 
SË GJUHËS ARABE

Në aspektin kulturor dhe qytetërues
hasim mbishkrimet arabe mbi dyert e
xhamive, të cilat i referohen emrit të
ndërtuesit të saj, datën e ndërtimit dhe
emrin e vendit ku është ndërtuar xhamia.

Një model i mbishkrimeve arabe, që
ka të ngjarë të jetë mbishkrimi më i vje-
tër arab në Ballkan, është mbishkrimi i
xhamisë së Çaush Beut në qytetin e Ma-
nastirit, në tekstin e të cilit thuhet:

“I biri i Isa Beut, Mehmeti, 
ndërtoi një xhami për njerëzit e de-

votshëm
ishte i dalluar me drejtësi e bujari
ai në këtë botë është prijës i halle-

xhinjve
u ndërtua më ….....…. Tempulli i

ajkës së njohësve”. 
Ndonëse data e ndërtimit nuk është e

qartë në mbishkrim, mirëpo Hasan Kale-
shi mendon se ndërtimi i xhamisë duhet
të kishte ndodhur para vitit 1435, bazuar
në vetë vakëfnamen e Çaush Beut të lë-
shuar në të njëjtin vit.

Kemi edhe shembuj të tjerë të për-
hapjes së gjuhës arabe nëpërmjet defte-
rëve dhe dokumentacioneve të shumta,
siç janë: certifikatat e kurorave të marte-
sës, shitblerjeve, borxheve, vakëfnameve,
të cilat kanë hasur në interesim mjaft të
madh nga ana e studiuesve, për shkak se
ato përbëjnë një material shkencor jo të
parëndësishëm në fushën e kërkimit
shkencor, sidomos në Maqedoni.

Krejtësisht në fund e shoh të arsye-
shme për ta përmbyllur këtë shkrim mo-
dest mbi përhapjen e gjuhës arabe në
trevat tona me një model mjaft interesant,
e që ishte i pranishëm deri vonë.

Ky model është korrespondenca
midis dijetarëve (ulemave) dhe shkëm-
bimi i letrave mes tyre në gjuhën arabe.

Në bazë të stilistikës së lartë që për-
dornin ata në letrat e tyre, vështirë është
të besohet se autorët e atyre letrave të
ishin joarabë, nga njohja e tyre e jashtë-
zakonshme e gjuhës arabe.

Me këtë rast do të paraqes një model
(letër) të cilën ia dërgoi dijetari i fam-
shëm boshnjak Mehmed Hanxhiqi (1906-
1944) kolegut të tij nga Shkupi, hoxhë
Ataullah ef. Kurtishit (1874-1946) me ra-
stin e ceremonisë së diplomimit të nxë-
nësve nga shkolla e tij “Medreseja
Meddah” në Shkup.

Përhapja e gjuhës arabe 
në Ballkan

Pra, myslimanët, kudo që shtriheshin, krahas gjuhës së tyre amtare kishin edhe gjuhën arabe, madje
gjeneratat e para u morën shumë seriozisht me këtë çështje, dhe vunë në pah lidhshmërinë ndërmjet fesë

(religjionit) dhe gjuhës, saqë hasim edhe qëndrime mjaft rigoroze nga ana e një grupi të caktuar dijetarësh,
të cilët nuk ndanë dot gjuhën (arabe) nga feja (Islami), por i konsideruan të ndërlidhura njëra me tjetrën, e

që nuk mund të jenë të kompletuara pa njëra tjetrën.
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Teksti origjinal i letrës së Mehmet Hanxhiqit (dorëshkrim)

BISMIL LAHIRR RRAHMANIRR RRAHIM
Falënderimi i takon Allahut, i cili ndriçoi rrugët e udhëzi-

mit me anë të dijetarëve punëtorë të vyeshëm dhe qartësoi rru-
gën e drejtë me argumentet dhe provat e tyre të dukshme.
Salavatet dhe selamet ia dërgojmë Muhamedit, vulës së pej-
gamberisë, familjes dhe shokëve të tij të devotshëm. Këtë urim
e dërgon i përuluri i Allahut të madhërishëm, Mehmed Hanxhiq
Boshnjaku, Allahu qoftë me të.

Së pari uroj alimin e respektuar Muhamed Ataullah efen-
diun, myderrizin e Medresesë Meddah në qytetin e Shkupit, për
atë që i mundësoi Allahu i madhërishëm edukimin (përgatitjen)
e shumë dijetarëve (alimëve), shërbëtorë të fesë, si dhe dhënien
e diplomave (ixhazeteve), që janë fryt i angazhimit, punës së
tij të palodhshme dhe vështirësive në një periudhë njëmbë-
dhjetëvjeçare.

Pastaj uroj nxënësit të cilët bënë përpjekje maksimale për
të nxënë dituri dhe më në fund arritën të shijojnë frytin e mun-
dit të tyre, duke realizuar rezultatin e përpjekjeve të tyre me
sukses. Kur isha në Shkup para tre vitesh, pata rastin të tako-
hem me ta. Vërejta se ata ishin shumë mirë të përgatitur dhe lus
Allahun e madhërishëm që ata t’i bëjë të dobishëm për besim-
tarët në rimëkëmbjen e dijes, përhapjen e shkencës dhe arsimit,
dhe gjithnjë të jenë në shërbim të fesë së vërtetë në ato treva.
S’do mend se myslimanët janë më se të nevojshëm për njerëz
të cilët ua shtrijnë atyre dorën e ndihmesës, dhe i udhëheqin në
të mirë me lejen e Allahut të madhërishëm.

E kur shohim njerëz të tillë të rinj dhe të ditur, kjo na bën
neve të besojmë për një të ardhme të mirë të myslimanëve në
këtë vend. Allahu me mirësinë dhe bujarinë e tij e ruajti Islamin
që të mbetet aty i përjetshëm.

Ju falënderojmë për ftesën në gëzimin tuaj, mirëpo në pa-
mundësi për të marrë pjesë në këtë ceremoni, po ua dërgojmë
këtë letër.

Vesselamu alejkum ve rehmetullahi ve berekatuhu. 
15 Zulhixhe 1352 Saraj Bosna
Shërbëtor:
Muhamed el Hanxhiq el-Bosnevi

(Për shkak të natyrërs së revistës hiqen fusnotat)

Nga Xhejlan Memedovska

3.1.2. Roli i vakëfit në ngritjen e ob-
jekteve kulturore-arsimore

Pas ardhjes së osmanëve në këto vise,
përkatësisht në Ballkan, me këtë edhe tro-
jet etnike shqiptare, administrata shtetë-
rore osmane ndërmori hapa seriozë në
aspekt të zhvillimit dhe përhapjes së arsi-
mit dhe diturisë. U ngritën shkollat e arsi-
mit fillor (mejtepet), dhe mbi këtë bazë do
të fillojnë të ngritën edhe shkollat e
mesme (medresetë).

E vërtetë është se nuk mund të para-
mendohet një popull i avancuar dhe i
zhvilluar po qe se arsimi nuk është në ni-
velin e duhur. Historia qartë tregoi se the-
meli më i rëndësishëm, mbi të cilin
qëndron një qytetërim ose perandori,
është pikërisht dituria dhe arsimi i mirë-
filltë. Nëse do të hulumtonim më serio-
zisht se mbi cilat parime u ndërtua
qytetërimi islam, atëherë do të konsta-
tojmë se ato janë: besimi, morali, drejtë-
sia, dituria dhe vepra. Dituria është
mekanizmi kryesor i çdo zhvillimi kultu-
ror e religjioz, gjë e cila më së miri për-
ceptohet në nocionin e parë të shpallur
kuranor IKRE (lexo, mëso...).

Me arritjen e Perandorisë Osmane, do
të njihet me një shtet të fuqishëm, ku më
së tepërmi ishin të përhapura mejtepet
(shkollat), gjë që jep të kuptojmë se ar-
simi kishte vend të posaçëm brenda këtij
shteti shumë të madh.

3.1.2.1. Mejtepet
Mejtep i thonë çdo vendi që është i

caktuar për arsimimin e fëmijëve. Me këtë
emër janë quajtur këto institucione arsi-
more në Shtetin Osman. Qysh në fillim

duhet cekur se mejtepet njihen si institu-
cione të reja në këto troje, sepse ato kanë
lindur dhe janë përhapur me përhapjen e
Islamit.

3.1.2.2. Nxënësit dhe edukimi arsi-
mor nëpër mejtepe

Shkollat fillore osmane, përkatësisht
mejtepet, ishin institucionet edukativo-ar-
simore më të përhapura në Perandorinë
Osmane. Pothuajse në çdo lagje të qyte-
teve dhe vendbanimeve më të mëdha me
popullatë dominuese myslimane organi-
zoheshin kurse për aftësimin e fëmijëve
në shkrim dhe lexim. Mejtepet ishin të
ndërlidhura në mënyrë funksionale me
objektet fetare myslimane, me xhamitë
dhe mesxhidet. Qëllimi e mësimit nëpër
mejtepe ishte që fëmijët të aftësohen në
aspekt të shkrim-leximit, si dhe të njohu-
rive elementare. Arsimimi dhe mësimet e
para për fëmijët duhej të fillonte vetëm

përmes leximit, mësimit dhe shkrimit të
citateve nga Kurani.

Emërtimi i këtyre institucioneve arsi-
more, si mejtep, vjen nga folja arabe (ke-
tebe) shkruaj. Në disa dokumente osmane
dhe arabe, përveç emërtimit mejtep, për-
menden edhe emërtimet siç janë: daru-t-
talim (shtëpia e mësimit), mualimhane
(shtëpia e mësuesit) ose mejtephane...

Një pjesë e mejtepeve nuk i kishin ob-
jektet e tyre, që do të thotë se aty zhvillo-
hej vetëm një lloj kursi për ta mësuar
shkrim-leximin dhe bazat e fesë islame,
të cilat më shpesh kryheshin nëpër xhami
ose në ndonjë objekt aty pranë. Mejtepet
e këtilla në Perandorinë Osmane quheshin
edhe Sibjan-mejtepe, përkatësisht
shkolla për fëmijë ose Tash mejtepe, për
arsye se shpeshherë ndërtoheshin edhe
nga guri. Mejtepet e këtilla shpeshherë
ishin në formë të një dhome të gjerë, para

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 cilën
ua dedikonin institucioneve islame, e cila në terminologjinë islame njihet me nocionin vakëf.
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hyrjes të së cilit ekzitonte një korridor më
i ngushtë ku qëndronte mësuesi me ndih-
mësin e tij. 

3.1.2.3. Sibjan-mejtepet
Tregohet se në të kaluarën ka qenë tipi

i ulët i shkollave islame për fëmijë, djem
e vajza. Mësuesit në këto shkolla ishin
sibjan mualimët, në të shumtën e rasteve
vetë imami i xhamisë përkatëse. 

Sibjan-mejtepet u paraqitën që në she-
kujt VII-VIII. Pastaj, me përhapjen e Isla-
mit, këto shkolla u bartën nga Arabia në
vendet e Azisë së Mesme, e më pas u për-
hapën edhe në disa vende të Evropës.

Themelues të parë të mejtepeve në
kohën e Perandorisë Osmane ishin sullta-
nët - qeveritarë shtetërorë dhe oficerë të
lartë ushtarakë, kurse më vonë mejtepe do
të themelojnë edhe tregtarët e në veçanti
persona të pasur. Për mirëmbajtjen dhe
funksionimin e mejtepeve do të vakëfojnë
dyqane, toka dhe objekte të tjera fitim-
prurëse.

Për shkak të vështirësive dhe penge-
save nga ana e organeve shtetërore, në
Shkup dhe rrethinë numri i sibjan-mejte-
peve deri në vitin 1929/30 ka qenë shumë
i vogël. Shumica e këtyre sibjan-mejte-
peve kanë punuar me vetiniciativën e disa
hoxhallarëve, kurse në vitin 1931-32
numri i sibjan-mejtepeve fillon të rritet,
kështu që në vitin 1931 kishte të anga-
zhuar 24 sibjan- mualima, kurse në vitin
1932 të angazhuar kishte 25 sibjan mua-
lima.

Hapja e këtyre shkollave të këtij

rangu, në numër më të madh në mesin e
myslimanëve, fillon sidomos në kohën e
Mbretërisë Jugosllave, ndërmjet vitëve
1931-1935, kur edhe fituan të drejtën e
shkollave fillore private.

Ulema Mexhlisi në Shkup përpiloi
edhe Plan-programin për sibjan-mejtepet
i cili dukej kështu:

Në vitin e parë -I-mësoheshin lën-
dët:

-shkrimi arab,
-ilmihali,
-edukimi dhe edukata fizike, kurse
Në vitin e dytë-II-mësoheshin lën-

dët:
-leximi i Kurani qerimit,
-rregullat e leximit të Kurani qerimit,
-mësimi përmendsh i Kurani qerimit
-kaptina nga Kurani qerimi për nevo-

jat e faljes së namazit,
-mësimi mbi rregullat e avdesit dhe

gusllit,
-edukata
-të shprehurit dhe
-edukata fizike.
Të dhënat për numrin e sibjan-mejte-

peve në Shkup dhe rrethinë për vitin
1938-1939 do t’i ofrojmë nga raporti i
punës së Ulema-Mexhlisit të Shkupit për
vitet 1938-1939, ku theksohet: Në rrethin
e Ulema-Mexhlisit të Shkupit ka një
numër të madh të sibjan-mejtepeve. Në
secilin fshat ka mejtep, në viset më të
vogla të banuara, grupohen fëmijët e disa
fshatrave të vegjël dhe formojnë mejtepe
të përbashkëta. 

Duke iu referuar këtyre të dhënave,
mësojmë se shumica e ndërtesave të mej-
tepeve ishin pronë e fshatit, disa të Me-
xhlisit të Xhematit e ndonjë edhe të
Vakëfit.

Mejtepet më shpesh mbështeteshin
nga vakëfet, përmes të cilave sigurohe-
shin pagat e mësuesve. Por, jo vetëm kaq,
përveç pagave për mësuesit, në rastin e fe-
stave fetare nga vakëfet sigurohej edhe
veshmbathje për nxënësit. Në disa vakëf-
name, në të cilat përcaktohen të ardhurat
për mejtepet, vihej në theks të veçantë se
mejtepi iu dedikohet vetëm “jetimëve my-
slimanë”.

Në vakëfnamet,  përmes të cilave le-
galizohen/themelohen/mejtepet, po ashtu
përcaktohej edhe programi mësimor sipas
së cilit do të mësonin në mejtepin përka-
tës. Me këtë kuptohet se nuk ekzistuan
plan-programe të veçanta dhe të përba-
shkëta për të gjitha mejtepet. Një gjë e
atillë më së shpeshti varej nga kushtet e
përcaktuara në vakëfnamet. Nxënësit e
medreseve quheshin talebe, ndërsa shkol-
limin e tyre e fillonin në moshën prej
katër e deri në shtatë vjeç.

Programi tradicional mësimor nëpër
mejtepe përfshinte aftësimin për ta më-
suar dhe shkruar alfabetin arab, mësimin
përmendsh të disa pjesëve të Kuranit, më-
simin e bazave të fesë islame, si dhe më-
simin praktik të namazit. 

Sipas plan-programit mësimor mejte-
pet kanë mund të ndahen në dy lloje:

-mejtepe ku mësohej leximi, shkrimi

dhe Kurani dhe 
-mejtepe ku, përveç leximit dhe shkri-

mit, mësoheshin edhe lëndë të tjera.
Mejtepe kishte në të gjitha qytetet e

Maqedonisë, si dhe në ato vendbanime
dhe fshatra më të mëdha, ku jetonte po-
pullata myslimane. Evlija Celebiu i cili e
ofron numrin e mejtepeve ai thotë se në
Shkup ekzistojnë 70 mejtepe, duke shtuar
se pranë çdo xhamie ekziston mejtep,
ndërsa më i njohur është mejtepi i Koxha
Mustafa Pashës. Sipas Evlija Çelebiut,
ekzistuan më shumë mejtepe,  edhe atë në
këto qytete të Maqedonisë:

Shtip-11 mejtepe, nga të cilët më i
njohur ishte mejtepi i Kara Kadiut, mej-
tepi Xhuma mahale dhe mejtepi i Sinan
Beut;

Ohër-7 mejtepe, ku mësohej alfabeti
dhe shkrim-leximi. Ndër më të njohurat u
dallua mejtepi e Ohrizades dhe mejtepi i
Agait;

Strumicë-6 mejtepe;
Kratovë, Prilep dhe Manastir disa

mejtepe;
Veles, Resnje, Radovish, Pogra-

dec,Tikvesh, Kumanovë, nga një mejtep.
3.1.2.4. Stafi mësimdhënës 
Stafi mësimdhënës, si dhe kuadri pro-

fesional që kujdesej dhe i mbante orët
nëpër mejtepe, përbëhej nga dy profesio-
nistë:

-mualimi, që ishte mësuesi  kryesor në
mejtep dhe

-kalfa, që do të thotë asistent i mësue-
sit.

Pagat e mësuesve siguroheshin nga
buxheti i vakëfit ku edhe bënte pjesë mej-
tepi përkatës dhe çdoherë ishte më e lartë
se paga e një asistenti për një ose dy herë.

Në vakëfnamen e Mehmed Pashë Ka-
çanikliut të vitit 1608 është shkruar;. Ne
shkollën e porsandërtuar, në mëhallën e
lartpërmendur, për mësues le të emërtohet
ai person i cili është i aftë dhe i ditur në
gramatikë, sintaksë dhe në bukurshkrim,
me pagë prej gjashtë akçe në dit, ndërsa
me nga katër akçe në ditë le të jetë një
person kallfë.

Për personelin e mësuesve dhe të
ndihmësve të tyre nëpër mejtepe, është
mjaft interesant edhe fakti se ata nëpër
mejtepe shpeshherë kryenin edhe fun-
ksione shtesë. Mësuesi më shpesh e
mbante edhe pozitën e imamit në xhami,
ndërsa asistenti e kryente detyrën e mye-
zinit. Situatat e këtilla për funksione të dy-
fishta të mësuesve dhe ndihmësve të tyre,
ndonjëherë theksoheshin edhe në vet va-
këfnamet.  

3.1.2.5. Medresetë 
Medresetë ishin shkolla të pastra fe-

tare të nivelit të shkollave të mesme. Në
vendet tona këto lloje të medreseve janë
themeluar që nga shekulli XVI dhe ishin
shkolla të mesme fetare, të cilat siguronin
përgatitjet për vazhdimin e studimeve në
qytetet e ndryshme të botës Islame si në
Stamboll, Bagdad, Kaire etj.

Varësisht nga domethënia e saj, me-
dresetë i nënshtroheshin kategorizimit të
caktuar hierarkik. Ajo hierarki dhe niveli

i rëndësisë së medresesë varej nga niveli
i pagës së mësuesit që punonte në atë
shkollë.

Udhëpërshkruesi Evlija Çelebiu në
udhë-përshkrimet e tij përmend se në
Shkup ekzistonin disa medrese edhe atë:
Medreseja e Sultan Muratit, Medreseja e
Is’hak Beut, Medreseja e Isa Beut, Me-
dreseja e Jahja Pashës, Medreseja e Mu-
stafa Pashës, Medreseja e Karli Zades dhe
nëntë Medresetë për mësimin e Kuranit.

Për rëndësinë e medreseve dhe arsi-
mimit në përgjithësi të myslimanëve fla-
sin qartë edhe faktorët të cilët insistuan që
të sillet Kushtetuta e re e Bashkësisë Fe-
tare Islame, shihet qartë se kanë qenë të
vetëdijshëm për rolin e arsimimit, eduki-
mit të myslimanëve në Mbretërinë Jugo-
sllave.

Medreseja e Isa Beut në Shkup ka ran-
gun e shkollave të mesme të plota. Në va-
zhdim përmendet edhe ekzistimi i
medreseve të ulta të cilat janë në rangun e
medreseve të mesme jo të plotë, medre-
setë fillestare, kurse dhe mejtepe si
shkolla autonome fetare. Harxhimet për
mirëmbajtje të këtyre shkollave si dhe të
Shkollës së lartë të Sheriatit-teologjike
Islam i mbulon shteti. Harxhimet për mi-
rëmbajtjen e Medresesë Gazi Hysrev Beut
dhe Medresesë Isa Beut, nëse vakëfet e
tyre nuk mjaftojnë për financimin e tyre,
harxhimet i bartin drejtorinë pronësore të
pavarura të Bashkësisë Fetare Islamë në
Sarajevë dhe Shkup.

Në periudhën në mes viteve 1918-
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1941 gjithashtu gjendja e medreseve nuk kishte pë-
suar gati kurrfarë ndryshimi në krahasim me periu-
dhën e mëparshme. Si medrese më e vjetër
konsiderohet medreseja e Sulltan Muradit të Dytë e
cila ishte ngritur rreth vitit 1438, menjëherë pas ndër-
timit të xhamisë së tij në Shkup. Sot ende ekzistojnë
mbetjet nga materiali ndërtimor i medresesë në obor-
rin e xhamisë.

MEDRESEJA E ISA BEUT
Edhe i biri i Is’hak Beut, Isa Beu i famshëm, ndër-

toi medrese në Shkup. Medreseja e Isa Beut arriti
famë dhe u bë njëra nga medresetë më të njohura në
Gadishullin Ballkanik. Kjo medrese ishte ngritur më
vonë në vitin 1469, gjë e cila vërtetohet në vakëfna-
men e 10 gushtit të vitit 1469. Sipas tekstit të vakëf-
names, medreseja ishte ndërtuar në hapësirën e cila
kufizohej me lumin Serava, dhe në njërën anë kufizo-
hej me një sipërfaqe të braktisur. Medreseja e Isa Beut
kishte dhjetë dhoma dhe iu dedikohej njerëzve të
shkencës. Pranë medresesë kishte lokal pranimi e cila
shërbente për ata që kalonin aty  pari, por edhe për
njerëzit e dijshëm.

Për nevojat e medresesë, Isa Beu kishte lënë si
vakëf një pasuri shumë të madhe, edhe atë: 3 pjesë të
mëdha sipërfaqe tokë në Shkup, fshatin Kuçevishte,
Çifte Hamamin, tanimë mjaft të njohur në Shkup, si
dhe dyqanet përreth, një kopsht në Shkup, një kopsht
po ashtu të gjerë në Shkup, sipërfaqe të tokës dhe vre-
shta me rrush në të diku jashtë qytetit  Shkup, sipër-
faqe të tokës pjellore në Çair, një sipërfaqe tjetër të
tokës me tre mullinj në të diku jashtë Shkupit, gjashtë
dyqane tjera në afërsi të mesxhidit të të ndjerit Jigit
Pasha-Beut, sipërfaqe toke me tre dyqane po ashtu në
afërsi të mesxhidit, një dyqan për ngjyrosje në afërsi
të hamamit të ri, si dhe disa sipërfaqe toke dhe vre-
shta në fshatin Radishan në afërsi të lumit Lepenec.

Kjo medrese që nga themelimi e deri më sot ka pu-

shuar së punuari disa herë për shkak se godina e sajë
është shkartuar nga luftërat dhe fatkeqësitë. Për herë të
parë pushoi së punuari më 1689 kur gjenerali austriak
Pikëlomini me ushtrinë e tij e dogji qytetin e Shkupit.
Pas rënies së Perandorisë Osmane dhe ndryshimit të
kartës politike në këto troje edhe zhvillimi i arsimit
medreseve pësoi një stagnim të gjatë kohor, por me
iniciativën e prijësve fetar dhe intelektualëve të atë-
hershëm në vitin 1932 kjo medrese përsëri u rindërtua.

Ndërkohë me ndryshimin e Kushtetutës së BFI-së,
të vitit 1936 në Shkup hapet edhe një medrese e cila e
mori emrin: “Medreseja e reformuar e Gazi Isa Beu”.
Për dallim nga e para kjo shkollë luajti rol pozitiv në
emancipimin fetar e kombëtar të nxënësve, sepse ajo
financohej nga Ulema Mexhlisit të Shkupit. 

Kjo shkollë kishte rangun e plotë të shkollës së
mesme. Parashihej që nxënësit e kësaj medreseje të
vazhdojnë studimet në fakultet teologjike Islame.
Shkolla ishte e tipit të internatit. Në mbarim të vitit
shkollor 1939-40 në medrese kishte 145 nxënës. Kjo
medrese e ndërpreu punën e sajë më 06 Prill të vitit
1941. Pas luftës së dytë botërore ajo sërish pushoi së
funksionuar  për një kohë të gjatë deri në vitin 1979,
kur Bashkësia Fetare Islamë solli vendim për rindër-
timin e saj. Pas shumë peripecish objekti i ri u ndërtua
në fshatin Kondovë dhe në vitin shkollor 1984-85 fil-
loi procesi edukativo-arsimorë.

FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME
Kah fundi i viteve të tetëdhjeta dhe fillimi i viteve

të nëntëdhjeta të shekullit XX myslimanët e Maqedo-
nisë ndien nevojë për themelimin e një institucioni më
të lartë shkencor se sa ai i mesëm ku fëmijët e tyre do
të studionin shkencat Islame. Kërkesa e parë zyrtare e
parashtruar nga Bashkësia Islame për themelimin e
Fakultetit të shkencave Islame pranë organeve kom-
petente ishte 02.06.1992, pastaj të njëjtën e përsëriti
më 14.04.1993 dhe për herë të tretë më 15.07.1994
kurse herën e katërt më 14.02.1995. Për të gjitha këto
kërkesa Bashkësia Islame kishte marrë përgjigje ne-
gative nga pushteti, por kur pushteti vërejti seriozite-
tit dhe këmbëngulësinë e Bashkësisë Islame në
mbledhjen e Qeverisë së RM, të mbajtur më
22.02.1995 e dha pëlqimin që Bashkësia Islame të
ndërtojë Fakultet teologjik Islam.

Më datën 27.02.1995 apo më 17 Ramazan 1415
vendosi gurthemlin të objektit të Fakultetit të Shken-
cave Islame dhe atë afër Medresesë Isa Beu, dhe ndër-
timi i këtij objekti zgjati 2 vite.

Më datën 05.09.1996 u emërua Komisioni amë për
hartimin e plan programit në këtë përbërje: H.Sulej-
man ef. Rexhepi, Dr.Ismail Ahmedi, Dr.Feti Mehdiu,
Shaqir ef. Fetahu, Jusuf  ef. Zimeri dhe Muhamed ef.
Mustafa. Plani dhe programi mësimor është miratuar
nga këto organe të Bashkësisë Islame në RM. Më
datën 28.05.1997.

Numri i studentëve që studiojnë në këtë fakultet
sillet diku rreth 200 studentë përfshirë këtu studentët
e rregullt dhe ata me korrespondencë djem dhe vajza.
Ky fakultet u ndërtua me ndihmën e popullatës Islame
në Maqedoni dhe me ndihmën e donacioneve nga ja-
shtë vendi.

3.1.2.5. Bibliotekat

Një nga aspektet më të pa hulumtuara të kulturës
osmane në Ballkan, pa dyshim se paraqesin bibliote-
kat tradicionale orientale.

Në të vërtetë, veprimtaria e një numri  të madh të
bibliotekave në më shumë raste ishte ndërprerë nga
shkaqet objektive. Pas ndërprerjeve të shkaktuara nga
moti i keq, luftërat, zjarret etj., bibliotekat rrallëherë
meremetoheshin, ndërsa në disa vite, madje aty kah
fundi i periudhës së sundimit osman, do të themelo-
heshin biblioteka të reja dhe dhoma të veçanta për të
lexuar. Për këtë arsye, për pjesën më të madhe të bi-
bliotekave private dhe të atyre publike janë ruajtur
vetëm të dhëna të përgjithshme nga të cilat do të mund
të kuptojmë shumë pak për veprimtarinë e tyre, struk-
turën, rishkrimin e librave, furnizimin me libra, bar-
tjen e librave nga vendet tjera etj.

Si burime të vetme dhe më me ndikim për ndriçi-
min e fatit të atyre bibliotekave, gjithsesi paraqesin
vakëfnamet. Po ashtu, edhe për bibliotekat osmane të
qyteteve të Maqedonisë së atëhershme, si burim the-
melor për historinë e tyre mund të konsiderohen va-
këfnamet, në  të cilat-pranë të dhënave për objektet
tjera të cilat ishin lënë vakëf, ekzistojnë të dhëna edhe
për fondin letrar të bibliotekave të cilat ishin lënë në
dispozicion të medreseve. Në të vërtetë, çdo medrese
osmane për nevojat e procesit arsimor dispononte me
përmbledhje të librave të ndryshme të cilat shpeshherë
ishin edhe të rishikuara. Është e vërtetë se shumë libra
janë lënë vakëf që nga themelimi e medreseve përka-
tëse, ndërsa librat tjera janë sjell si dhuratë nga entu-
ziastë të ndryshëm.

Hapja e bibliotekave të pavarura, të lëna vakëf, do
të fillojë në shek. XVII. Bibliotekat e këtilla në më-
nyrë formale nuk ishin të ndërlidhura me ndonjë me-
drese të caktuar, por ato ekzistonin dhe iu shërbenin
nevojave arsimore të nxënësve dhe ulemave. Sipas të
dhënave burimore, bibliotekat e para e atillë e pavarur
ishte themeluar  në Shkup nga Mehmed Pashë Kaça-
nikliu përmes vakëfnames që daton nga viti 1607.

BIBLIOTEKA E ISA BEUT
Biblioteka e Isa Beut, e themeluar në vitin 1469.

Kjo bibliotekë është njëra nga më të mëdhatë dhe më

të njohurat në Ballkan dhe në Maqedoni në shek XV.
Për këtë bibliotekë nuk dihet shumë, ndërsa një nga
rethanat më të vështira për ndriçimin e historisë dhe
veprimtarisë së saj është jetëgjatësia e shkurtër që ek-
zistoi si bibliotekë.

Me siguri kjo bibliotekë është djegur në vitin
1689, atëherë kur komandanti austro-hungarez Piko-
lomini gjatë luftës së madhe osmane-austro hungareze
(1683-1699) do ta djeg Shkupin. Ky qëndrim mund të
mbështetet dhe me të dhënat të cilat na i ofron vet Pi-
kolomini, madje edhe Evlija Çelebiu përmend se në
ndër tjerat, në Shkup ekzistoi edhe medreseja Isa Beu
së bashku me atë të Is’hak beut.

Për çdo objekt dhe sipërfaqe të tokës që e kishte
lënë vakëf, ai e përmend medresenë e tij, e me këtë
nënkuptohet edhe biblioteka. Isa beu në vakëfnamen
e tij regjistroi dhe i evidentoi të gjitha librat, numri i të
cilëve ishte 230 tituj dhe 320 vëllime, dhe ato sipas
mënyrës në vijim: komentet të Kuranit 72, shkenca
për leximin e Kuranit 8, për traditën islame 44, për lig-
jërata 16, për të drejtën e sheriatit 55, për vendime ju-
ridike nga Sheriati 26, për teologjinë dogmatike 15,
për retorikën 16, për gramatikën 2, fjalor 12, për letërsi
4 dhe për mjekësi 15 libra.

Vlera e kësaj biblioteke qëndron edhe në atë se ajo
përfshin libra nga 16 drejtimet natyrore, përfshi këtu
edhe shkencat fetare, linguistike dhe ato logjike.

Në vitin 1941 biblioteka e Isa Beut pushon së pu-
nuari. Më 1991 në lokalet e reja të adaptuara në Çar-
shinë e vjetër të Shkupit filloi me punë biblioteka e
Isa Beut, e cila sot vepron në suaza të Bashkësisë
Islame. Përveç fondit të librave të mbledhura në teren,
në bibliotekën e Isa Beut ekziston edhe një fond mo-
dest i dorëshkrimeve dhe librave në gjuhën arabe,
osmane, perse, angleze, frënge, turke, shqipe, maqe-
donase, boshnjake dhe serbokroate. Mijëra libra janë
nga koha më e re, kurse mbi 2100 tituj janë në gjuhën
arabe-osmane dhe perse. Madje në këtë bibliotekë
janë ruajtur mbi 500 dorëshkrime, të cilat kanë vlerë
të madhe artistike dhe estetike.

(Vazhdon)
Për shkak të natyrës së revistës hiqen fusnotat
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Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Emri Andaluzi (Andalucia), që gjatë
historisë tetë shekullore ka nën-
kuptuar territoret e Spanjës të qe-

verisur nga myslimanët, rrjedh nga një fis
i cili në shekullin  V, disa vjet para se të
shpërngulet në Afrikën veriore,  ka ba-
nuar në jug të Spanjës dhe këto troje do të
emërohen sipas emrit të këtij fisi - Van-
dalicia, pra toka e vandalëve.

Në lidhje me arritjen e myslimanëve
në Gadishullin Pirinej, përkatësisht në
vendet që më vonë do të quhen si Anda-
luzi, ekzistojnë të dhëna të ndryshme.
Sipas një transmetimi, thuhet që në vitin
647 një grup ushtarësh të udhëhequr nga
Abdullah b. Nafi b. Husejn dhe Abdullah
b.Nafi. b.Kajs, me urdhër të Kalifit të
Tretë, Othman b. Affani, kanë zbarkuar
në Andaluzi. Ndërkaq, sipas një transme-

timi tjetër, thuhet që në vitin 711 forcat
ushtarake të udhëhequra nga Tarik b.
Zijad dhe Musa b. Nusajr, dy udhëheqës
ushtarakë të emëruar nga pushteti qen-
dror emevit në Damask, janë të parët që
kanë zbarkuar në truallin e Gadishullit Pi-
rinej. Transmetimi i parë nuk ka mundësi
të jetë i vërtetë, ngase në këtë periudhë,
pra në kohën e Othmanit (r. a.), mysli-
manët ende nuk e kishin kaluar Tunizinë,
si dhe ushtarakisht nuk kanë qenë në ni-
velin e forcës ushtarake për të kapërcyer
dete të mëdha. Transmetimi i dytë, ndër-
kaq, është më se i vërtetë, ngase në vitin
710 myslimanëve nuk u kishte ngelur
ndonjë fortesë apo qytet që nuk e kon-
trollonin në Afrikën veriore, andaj është e
logjikshme që në vitin 711 të kenë ndër-
marrë ekspedita ushtarake edhe përtej
detit, në brigjet e Spanjës.

Duke filluar nga viti 711 e deri në

vitin 1492, zhvillimi dhe ecuria e mysli-
manëve në këto troje kalon nëpër disa pe-
riudha:

PERIUDHA E ÇLIRIMIT DHE E
GUVERNATORËVE (711-756) 

Në pranverën e vitit 711 komandanti
i njohur me prejardhje berbere, Tarik b.
Zijad, me një grup ushtarësh prej 7.000
vetash, më pastaj duke u përforcuar edhe
me 5.000 të tjerë, urdhërohet të kalojë në
brigjet e Spanjës. Në këtë periudhë Mbre-
tëria e Vizigotëve ishte e kapluar nga për-
plasjet e ashpra për marrjen e fronit
mbretëror, luftërat qytetare, si dhe pro-
blemet e ndryshme që rridhnin nga poli-
tikat për të bërë krishterimin me dhunë të
hebrenjve. Tarik b. Zijadi e vuri bazën e
tij ushtarake në cepin më jugor të Span-
jës, në kodrën Calpe të Gibraltarit (Xhe-
beli’t-tarik, në fakt edhe nga emri i

Tarikut do të emërohet Gibraltar)  dhe
nga ky pozicion dalëngadalë filloi t’i
marrë nën kontroll kështjellat e vizigo-
tëve. Pa kaluar shumë kohë ushtria e Ta-
rikut do të ballafaqohet me një ushtri
shumë të madhe të vizigotëve, nën ko-
mandën e mbretit Rodrigo dhe pas një
lufte të ashpër njëjavore, pothuajse të
tërën e shkatërron, kështu që përpara
ushtrisë myslimane nuk kishte ngelur
ndonjë pengesë serioze. 

Në vitin 712, për t’i ardhur në ndihmë
Tarik b. Zijadit, përkatësisht për t’u reali-
zuar plotësisht instalimi i qeverisjes my-
slimane në Gadishullin Pirinej, Musa b.
Nusajr me një ushtri prej 18.000 vetash,
kryesisht arabë, do të kalojë në brigjet e
Spanjës dhe për një kohë të shkurtër po-
thuajse të gjitha qytetet kryesore do t’i
marrin nën kontroll. Në vitin 714, si
duket çlirimi i Andaluzisë kishte përfun-
duar, ngase dy komandantët e lartpër-
mendur me urdhër të Kalifit Velid b.
Abdulmelik kthehen në Damask, ndërsa
si guvernator i Andaluzisë emërohet i biri
i Musa b. Nusajrit, Abdulazizi.  Me këtë
emërim në Andaluzi fillon Periudha e
Guvernatorëve (Asru’l Vulat), e cila do
të zgjasë deri në shpalljen e Kalifatit
Emevit në vitin 756. Brenda kësaj periu-
dhe Andaluzinë e kanë qeverisur 21 gu-
vernatorë, të cilët emëroheshin nga
qendra emevite në Damask apo nga gu-
vernatori i Afrikës veriore, por ndonjë-
herë zgjidheshin nga trupi ushtarak i
Andaluzisë. Aktivitetet politike të këtyre
guvernatorë kryesisht ishin përpjekjet e
tyre për ta zgjeruar territorin që kontrol-
lonin. Pas këtyre ekspeditave të njëpa-
snjëshme, ushtritë islame i afrohen
Parisit, duke futur nën kontroll rajonet e
Septimanisë dhe të Arbonës në jug të
Francës. 

Në vitin 732, në fushën mes qyteteve
Tours dhe Poitiers, myslimanët e humbin
betejën përballë frankëve dhe pas kësaj
beteje plasin sherret mes myslimanëve,
përkatësisht mes berberëve dhe arabëve,
si dy grupe rivale myslimane që kryesisht
e përbënin ushtrinë.

Duke u zhvilluar këto ngjarje në An-
daluzi, abbasitët në lindje i japin fund Di-
nastisë Emevite dhe fillojnë t’i
përndjekin anëtarët e familjes emevite,
madje duke i likuiduar edhe fizikisht. Në
mesin e pak të shpëtuarve nga kjo për-
ndjekje ishte njëri nga nipat e kalifit Hi-
sham b. Abdulmelik, Abdurahman b.
Muavije. Ai nëpërmjet Palestinës dhe Eg-
jiptit ikën në Afrikën veriore. Por, edhe
këtu nuk e ndjente veten të sigurt, kështu
që në vitin 755 kalon në Andaluzi. Duke
kaluar në Andaluzi, ai nuk shkonte sa për

Qytetërimi islam në Andaluzi

QYTETËRIM ISLAM

Pasi që arriti këtë sukses, përkatësisht, për ta ruajtur unitetin e formuar, si dhe për të zmbrapsur sulmet që vinin
nga fatimitë - shia nga Afrika veriore, në vitin 929 me titullin “Nasir Lidinilah” veten e shpall Kalif, kështu që

periudha e emirëve të Andaluzisë shndërrohet në Kalifat të Andaluzisë.
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të shpëtuar kokën; për më tepër, duke
shfrytëzuar elementin arab, veçanërisht
ata të ardhurit nga vendet e Shamit, sy-
nonte të shpëtonte dhe të rimëkëmbte
edhe një herë Dinastinë Emevite. Kështu,
sapo shkeli në tokën e Spanjës, filloi me
aktivitete të këtilla dhe për një kohë të
shkurtër arriti të shpallte Kordovën si një
emirat i pavarur (756).

EMEVITËT E ANDALUZISË 
(756-1031)

Periudha e Emirëve (756-929) The-
meluesi shtetit të pavarur të Andaluzisë
Emevite është Abdurrahmani I. Pa dy-
shim që në vitet e para të themelimit pro-
blemet kyç të tij ishin
trazirat dhe pakënaqësitë e
brendshme. Kështu, guver-
natori i fundit, Jusuf el
Fihri, megjithëse ishte
mundur nga Abdurrahmani,
ende nuk e njihte si udhë-
heqës dhe vazhdonte të re-
belohej. Nga ana tjetër,
grupet që e kishin ndih-
muar, arabët e Jemenit dhe
berberët, kërkonin hisen e
tyre. Por, Abdurrahmani I
nuk u përkul përpara kërke-
save të tyre, kështu që në
mënyrë zhdërvjelltë uli au-
toritetin e tyre, duke marrë
në dorë tërë kompetencat
dhe kontrollin e shtetit. Të
gjitha grupet e ndryshme
ushtarake arriti t’i zhdukte
nga skena politike, duke i
përplasur mes vete dhe pa-
staj duke iu afruar poste dhe
pozita të ndryshme i bëri
simpatizues të vet. Abdur-
rahmani I,  pasi që korri
sukses në këtë drejtim dhe
siguroi stabilitetin e bren-
dshëm, u mundua t’i rik-
thente disa qytete të cilat
më herët kishin rënë në duart e të kri-
shterëve, mirëpo në këtë fushë ishte i pa-
suksesshëm. Sidoqoftë, Abdurrahmani I
kur vdiq (viti 788), pasardhësit të tij, Hi-
shamit I, i la një shtet i cili trazirat e bren-
dshme i kishte reduktuar në minimum
dhe fuqinë e tij e njihnin edhe Bizanti,
edhe Abasidët në lindje.

Hishami I, përpos opozitës së vëlle-
zërve të vet, nuk kishte ndonjë përballje
me probleme serioze të brendshme. Kë-
shtu që koha e qeverisjes së tij kaloi duke
u marrë me mbretëritë e krishtera në veri
të Spanjës. Në periudhën e Hishamit I
shkolla juridike malikite u bë shkollë zyr-

tare e shtetit të Andaluzisë. Ka një rritje të
kalimit në fenë islame nga popullata ven-
dase (muvel-ledun).

Hishamin në pushtet e pason i biri i
tij, Hakemi I (796-822). Personaliteti i tij
dallonte nga ai i Hishamit. Përderisa Hi-
shami njihej si një figurë shumë e drejtë
në qeverisje, i urtë dhe i devotshëm, i biri
i tij Hakemi nuk ishte aq i matur, har-
xhonte fondet shtetërore sipas dëshirës,
ishte jo aq parimor në zbatimin e obligi-
meve fetare, nuk u kushtonte respektin e
duhur dijetarëve, madje përpiqej që ta
ulte autoritetin e tyre. Dhe, si pasojë e kë-
tyre sjelljeve, kishte pakënaqësi dhe
kryengritje të brendshme, jo vetëm nga
arabët dhe berberët, por edhe nga mysli-

manët vendorë (muvel-ledun). Norma-
lisht që nga trazirat e brendshme gjithnjë
përfitojnë armiqtë e jashtëm, kështu që në
vitin 801 frankët arrijnë t’ua marrin qy-
tetin më të rëndësishëm kufitar, Bershe-
lune (Barcelonën).

Pas Hakemit I në fron vjen i biri i tij,
Abdurrahmani II (822-852). Koha e qe-
verisjes së tij konsiderohet periudha më
e ndritshme  e emirëve emevit në Anda-
luzi. Stabiliteti politik bëri të mundshme
që ekonomia e vendit të zhvillohet bukur,
kështu që edhe në fushat tjera si në kul-
turë, art dhe shkencë do të hasen përpa-
rime të mëdha. Gjatë këtyre viteve

përhapja e fesë islame, si dhe e gjuhës
arabe, kanë përjetuar një rritje të shpejtë.
Në Andaluzi tashmë statistikat fillojnë t’i
tregojnë myslimanët si shumicë. Arabi-
shtja fillon të përdoret edhe nga jomysli-
manët vendorë. Krahas reagimit të të
krishterëve, në veçanti të priftërinjve,
përsëri për rininë më atraktive ishte ara-
bishtja sesa gjuha e nënës. Abdurrahmani
II ishte i suksesshëm ndaj të gjitha llojeve
të sulmeve që vinin nga mbretëritë span-
jolle. Madje, ai në vitin 844 mposhti me
sukses sulmet detare që vinin nga nor-
manët. Në rrethana të këtilla perandori
bizantin Theophilos, nëpërmjet një të de-
leguari nënshkruan marrëveshje diplo-
matike me Abdurrahmanin II. Për shkak

të këtyre sukseseve, qeverisja e
Abdurrahmanit II është cilë-
suar  si “Ditë të Dasmës”  (Ej-
jamul Arus). 

Por, jo të gjithë njerëzit
kanë aftësitë e njëjta për qeve-
risje. Pas tij pushtetin e merr i
biri i tij, Muhamedi (852-886).
Vitet e para të pushtetit i va-
zhdoi me sukses, sikurse babai
i tij. Por, meqë nëpër provinca
emëroi guvernatorë të moshave
të reja dhe pa përvojë admini-
strimi, brenda një kohe të
shkurtër filluan të paraqiten pa-
kënaqësitë nga popullata,  të
cilat u shndërruan në kryen-
gritje. Trazirat e brendshme ar-
ritën deri në atë shkallë, saqë
disa rajone filluan të qeverise-
shin në mënyrë autonome nga
udhëheqësit lokalë. Nga viti
886 deri në vitin 912 udhëheq-
jen e marrin në dorë bijtë e tij,
Mundhiri dhe pastaj Abdul-
lahu. Normalisht, këtë situatë
do ta shfrytëzojnë armiqtë e ja-
shtëm, duke shkëputur edhe
territore nga Andaluzia. Në
këtë periudhë krize të Andalu-
zisë, në moshën 21-vjeçare në

fron vjen Abdurrahmani III (912-961).
Fillimisht rregulloi qeverisjen qendrore,
duke marrë në dorë të gjitha kompeten-
cat kyç, më pastaj duke qetësuar kryen-
gritjet e ndryshme, një nga një, të gjithë
udhëheqësit lokalë i futi nën kontroll.
Pasi që arriti këtë sukses, përkatësisht,
për ta ruajtur unitetin e formuar, si dhe
për të zmbrapsur sulmet që vinin nga fa-
timitë - shia nga Afrika veriore, në vitin
929 me titullin “Nasir Lidinilah” veten e
shpall Kalif, kështu që periudha e emi-
rëve të Andaluzisë shndërrohet në Kali-
fat të Andaluzisë.

(Vazhdon)

Shkruan: Arlind Musliu

Jeta është tejet e vështirë dhe e mbu-
shur me sfida nga më të ndryshmet.
Padyshim se përballja e tyre bëhet

edhe më e vështirë në një kohë krize fi-
nansiare, morale e shpirtërore. Materia-
lizmi ka shpërthyer në zemrën e njeriut si
uji që hyn në anije nga çdo anë dhe që ia
garanton fundosjen. Njerëzit e ngratë po
punojnë si robër vetëm e vetëm të arrijnë
të shfaqin një status më të lartë përballë të
tjerëve. Nevoja për pronësimin e të gjitha
lukseve të reklamuara nëpër kanalet e
ndryshme promocionale po shërben si një
karrotë që e motivon gomarin të vazhdojë
ecjen me shpresën se do ta arrijë karrotën
përballë vetes. Gomari i shkretë vazhdon
ecjen duke mos analizuar se karrota qën-
dron varur nga një shkop i lidhur mbi tru-
pin e tij, dhe nuk kupton se distanca
ndërmjet tyre nuk zvogëlohet pamvarsisht
se ai shpejton apo ngadalson ritmin e tij.
Pikërisht kjo është duke ndodhur me botën
e cila i ka transformuar njerëzit në konsu-
mues trushpërlarë të cilët nuk ndalen të
analizojnë kurthin në të cilin ndodhen.

Ka do çështje të cilat aspak nuk shqyr-
tohen por që kanë një rëndësi tejet të ve-
çantë në mirëqënien e besimtarit në këtë
botë dhe në botën tjetër. Siç duket ne jemi
në një gjendje më të keqe se sa politeistët
e Mekkës në kohën e injorancës. Ata poli-
teistë të cilët ishin të zhytur në mëkate, nga
të cilat më e madhja pas politeizmit ishte
se nga  turpi i varrosnin të gjalla vajzat e
tyre. Ajo që është tepër e pakuptimtë në
shiqim të parë është se si mund këta poli-
teistë të bëjnë dallimin e kamatës më mirë
se sa vetë besimtarët në ditët e sodit. Në
atë kohë ishte shfaqur nevoja që të bëhej
rindërtimi dhe renovimi i Qabes, që njihet
si shtëpi e Zotit në tokë. Por, politeistët
duke e ditur vlerën e madhe të këtij objekti
fetarë, nuk dëshironin që renovimin ta

kryenin me para të fituara me mashtrim
dhe pa djersë. Kështuqë për finansimin e
saj ata nuk pranonin para të fituara me ka-
matë, por vetëm ato të fituara në mënyrë të
lejuar. Edhe pse këta politeistë e dinin se
kamata është një vrasëse e djersës dhe
mundit të njerëzve të sinqertë, ata përsëri
vazhdonin të merreshin me kamatë. 

Me zbritjen e Kur’anit vërejmë se si
Krijuesi i Madhërishëm e ndaloi rreptë-
sisht atë. Ndalesa përfshinë edhe marrjen
edhe dhënien e kamatës. Një ajet tepër
kërcënues ndodhet në kapitullin e dytë
(sureja Bekareh) në ajetin 279-të për ata
që nuk heqin dorë nga kamata:

“E në qoftë se nuk e bëni këtë, atëherë
binduni se jeni në luftë me All-llahun dhe
të Dërguarin e Tij”

Nëpërmjet shembullit të politeistëve e
vërejtëm se njeriu në natyrën e pastërt të tij
e ndjen me plotë vetëdije se kamata është
një vepër e flliqur. Por, dashuria e tyre për
të përfituar pasuri sa më të madhe bën që
disa të merren me kamatë pa marrë para-
sysh se çfar ndjenjash kanë për të. Mun-
gesa e sinqeritetit, moralit të lartë dhe
mëshirës ndaj të tjerëve i ndalon këta nje-
rëz që të ndalojnë përdorimin e kamatës
dhe të fitojnë në mënyrë të drejtë.

Ajo që nuk është e qartë është fundo-
sja e besimtarëve në këtë grackë të thje-

shtë që edhe pabesimtari më i madh e kup-
ton qëllimin e saj të vërtetë. Si ka mundësi
që kjo të mos jetë e qartë për besimtarët të
cilët pa asnjë dhunë apo presion i thuajnë
vetes muslimanë? A thua vallë nuk e kup-
tojnë seriozitetin e ajetit të mësipërm ku
Allahu i Gjithfuqishëm ju shpall lufte
atyre që merren me kamatë në çfardo
formë? A nuk është kërcnim i mjaftue-
shëm të kuptojnë se me përdorimin e ka-
matës janë në luftë me Atë që i furnizon,
që është në kontroll të plotë të jetës së tyre
dhe gjithçka që ata posedojnë? Si mund të
mendojnë se do përfitojnë nga kamata kur
furnizimi nuk është në duart e tyre?

Më mirë të kalosh një jetë të tërë duke
udhëtuar me autobus se sa të blesh një ve-
turë të cilën do e paguash me kredi (lexo:
kamatë)! Më mirë të jetosh në një banesë
me qira se sa të blesh një shtëpi të madhe
me kredi! Më mirë të shkosh në piknik te
parku i qytetit se sa të tërheqësh para me
kredi nga banka për të bërë një shëtitje të
paharruar! Më mirë të jetosh një jetë var-
fër se sa një jetë të mbushur me kredi fund
e krye! Më mirë shumë e shumë veprime
të tjera se sa kredija dhe kamata!

Mos harro! Më mirë të takohesh me
Zotin tënd duke qenë i kënaqur me Ty se
sa të jesh në luftë me Të! Pendohu, dhe
nga kamata largohu!

A fitohet lufta kundër Zotit? 

SOCIALE

Më mirë të kalosh një jetë të tërë duke udhëtuar me autobus se sa të blesh një veturë të cilën do e paguash
me kredi (lexo: kamatë)! Më mirë të jetosh në një banesë me qira se sa të blesh një shtëpi të madhe me
kredi! Më mirë të shkosh në piknik te parku i qytetit se sa të tërheqësh para me kredi nga banka për të bërë
një shëtitje të paharruar! Më mirë të jetosh një jetë varfër se sa një jetë të mbushur me kredi fund e krye!
Më mirë shumë e shumë veprime të tjera se sa kredija dhe kamata!
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Ulind më 1843 në Gradec të Teto-
vës, në familjen e dëgjuar të
Hasan Pashë Dërallës, ku patrio-

tizmi ishte i gatuar që në rrënjë. Mehmeti
kreu arsimin fillor në Tetovë (vendlin-
dje), kurse shkollën e mesme e kreu në
Shkup. Pas shkollimit në vendlindje,
ndoqi studimet e larta në Akademinë
Ushtarake të Stambollit, të cilat i përfun-
doi me rezultate të shkëlqyera, çfarë ndi-
koi që për disa vite të shërbente në
Anadoll, i emëruar në një regjiment këm-
bësorie. 

Këtu u vlerësua “i zellshëm, me per-
spektivë”. Më pas iu dha e drejta për të
ndjekur shkollën e lartë, Akademinë e
Shtatmadhorisë në Stamboll , që ishte ni-
veli më i lartë i arsimimit ushtarak në
Turqi. Përfundimi i Akademisë së Shtat-
madhorisë i hapi dyert për karrierë të më-
tejshme dhe fitimin gradualisht edhe të
gradave madhore. Fillimisht do të niste
nga detyrat madhore, duke iu besuar de-
tyra e komandantit të xhandarmërisë në
Bagdad, Irak dhe më vonë në Halep, Siri.
Pas përmbushjes me sukses të këtyre de-
tyrave të larta, ushtaraku i përkushtuar do
të transferohet në Selanik, që në atë pe-
riudhë përfaqësonte një nga portet më të
rëndësishëm të Perandorisë Osmane në
Ballkan. Si më herët, edhe këtu, ai u
shqua në kryerjen e detyrave me përgjeg-
jësi të lartë e u vlerësua nga Perandoria

Osmane “ushtarak karriere i sukse-
sshëm”.

Zhvillimet në Ballkan dhe gjendja e
brendshme jo e mirë e guvernës turke, të
sulltan Abdyl Hamidit II, ndikoi në cak-
timin e tij në vilajetin e Kosovës, me sy-
nimin që në atë situatë të zbuteshin
kërkesat e shqiptarëve, duke vënë në
drejtim shqiptarë, çfarë po kërkohej në
atë kohë nga të gjitha vendet ballkanike
nën pushtimin turk. Fillimisht shërbeu në
Shkup,  për të vijuar më pas në funksio-
nin e komandantit të qarkut të Prizrenit,
ku bënin pjesë edhe Tetova, Gjakova e
Luma. Suksesi në karrierë falë aftësive
dhe shkallës së lartë të përkushtimit në të
gjitha detyrat e ngarkuara, do ta bënin
Mehmetin që në moshën 35-vjeçare të
përligjte kualitetet e titullit të “Pashait”.

Dëralla është regjistruar në memorien
historike si një ndër protagonistët e Li-
dhjes Shqiptare të Prizrenit të vitit 1878,
ku e mbylli karrierën si oficer i ushtrisë
osmane dhe iu përkushtua çështjes kom-
bëtare. Pashai 35-vjeçar, tetovari Mehmet
Dëralla, ka qenë delegat i Tetovës, së ba-
shku me Esad Pashë Tetovën (Dëralla),
Sheh Mustafa Tetovën, Rexhep Pashë
Dërallën, Hasan Musharanuredin, Haxhi
Sadikun, Mehmet Efendiun, Abdyl Rru-
fiun, Riza Fuatin.

Mehmet Pashë Dëralla ishte atdhetar
i flaktë, i zgjuar; nuk duronte dot intrigat

e huaja. Nga ky shkak nuk u pajtua me
qeverinë e Stambollit. Më tej ai do të li-
dhet me patriotët Haxhi Zeka, Bajram
Curri, Ramadan Zaskoci, Idriz Seferi,
duke u përfshirë gjerësisht në problemet
kombëtare shqiptare. Mehmet Dëralla, në
kulmin e karrierës së gjeneralit të ushtrisë
turke çmoi më të rëndësishme atdhetarinë
e fatin e Shqipërisë sesa zbukurimin e su-
peve me spaleta e grada dhe kraharorin
me medalje heroizmi të Perandorisë
Osmane.

Ai mori përgjegjësi e luajti rol të rën-
dësishëm, krahas burrave të shquar të Li-
dhjes së Prizrenit, për organizimin e
veprimeve luftarake të saj. Pashai tetovar
u vu në dispozicion të Ushtrisë Vullne-
tare të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,
madje, si ushtarak akademik ai u caktua
këshilltar ushtarak i Sulejman Vokshit, i
cili bënte detyrën e Ministrit të Mbrojtjes
të Lidhjes së Prizrenit. Burime të tjera
evidentojnë se ai u caktua komandant i
Forcave Ushtarake të Lidhjes së Prizre-
nit për viset e Maqedonisë, vlerësuar
edhe kjo si një zonë me rëndësi strateg-
jike. Mehmet Dëralla, së bashku me të
atin, Hasanin, janë nënshkrues të akteve
të Lidhjes, si Statuti (Kararname) dhe ur-
dhëresave (Talimat), ndërmjet 54 përfa-
qësuesve të tjerë.

Mehmet Dëralla, në veprimtarinë e tij
atdhetare në kuvende, në besëlidhje, në

pajtime gjaqesh apo regjistrimin e vul-
lnetarëve, kurdoherë, thoshte: “Jena
shqiptarë, s’e duam të huajin në vatrat
tona; vetëm lufta me mend e me pushkë
ka me na qitë në dritë.”

Pas dështimit të Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit, më 1881, Mehmet Pasha kthe-
het në vendlindje, Tetovë, duke qenë i
kontrolluar pa ndërprerje nga agjentët e
Perandorisë Osmane. Nga viti 1881 e në
vijim kontribuoi për mbarëvajtjen e disa
grumbullimeve të vogla në krahinë. Njëra
prej tyre, ajo e vitit 1898, ku tetovarët,
duke marrë shembull nga lëvizjet e më-
hershme në vendet e tjera ballkanike,
protestuan për të mos i paguar tatime sul-
ltanit, ngaqë nuk ndjeheshin të sigurt. Në
këtë rast, konsulli serb, në Shkup, njoftoi
qeverinë serbe, më 11 qershor: “Mehmet
Pasha i Tetovës (Dëralla) ka dalë para po-
pullit dhe ka deklaruar se edhe në kohë
më parë ne jemi ankuar, por nuk kemi
marrë asnjëherë përgjigje pozitive që do
të thotë: kurrë nuk kemi qenë të mbroj-
tur, prandaj duhet marrë të gjitha punët
në duart tona. Kemi pushkë dhe burra për
to, por duhet të lidhim besë që bashkë-
risht të mbrohemi”.

Më 1899, Dëralla do të kontribuonte
në Lidhjen e Pejës, ku u mblodhën 450
delegatë, duke dëshmuar edhe një herë
tjetër përpjekjet e personaliteteve shqip-
tare, të organizuar nën drejtimin e Haxhi
Zekës, për të realizuar atë që nuk mundi
ta bënte Lidhja e Prizrenit. Mehmet Dë-
ralla mbështeti këtu Haxhi Zekën, u bë
njëri nga prijësit popullor, ndihmoi në
hartimin e programit të kuvendit prej 11
pikave dhe “aktit të besës” me 12 nene,
si dhe apelit “Rruga e shpëtimit është në
besa-besën”. Në zbatim të detyrave të ku-
vendit ai punoi për organizimin e tubi-
meve në Prizren, Ohër, Gostivar,
Kërçovë.

Perandoria turke, e mbërthyer nga lë-
vizjet antiturke në të gjithë zotërimet pe-
randorake, zbatoi taktikën e shtypjes që
në embrion të lëvizjeve, duke e ndërprerë
veprimtarinë e saj pa mundur t’i përmbu-
shë qëllimet e objektivat që mori përsi-
për. Kjo ndërhyrje shkatërrimtare e
fuqive ushtarake dhe e administratës
turke kundër veprimeve të atdhetarëve
shqiptarë ndikoi në organizimin e vepri-
meve prej tyre me grupe më të vogla.
Kryerja e këtyre akteve solli, më 1900,

kapjen e Mehmet Pashë Dërallës, së ba-
shku me 30 aktivistët më të shquar të kë-
tyre lëvizjeve, nga forcat turke, dhe
shoqërimin e tyre fillimisht në Selanik.
Pas Selanikut Mehmet Dëralla me shokët
e tij u syrgjynosën fillimisht në Halep të
Sirisë dhe më pas u internuan në shkretë-
tirat e Irakut, prej nga i shkroi të birit, Ha-
limit, më 1907: “Edhe pse me zemër të
plagueme ndër vise të Bagdatit, zemra
më rreh e fluturon ndër ato bjeshkë e
kepa për me puthun ato sokola që duan
me çlirua vendin prej osmanllisë”.

Me ardhjen në fuqi të xhonturqve, ai
u kthye në vendlindje më 1908, falë një
amnistie të përgjithshme të urdhëruar prej
tyre, ku pashai i syrgjynosur ishte në krye
të listës, madje me këtë rast i ofruan edhe
ftesën për rikthim, si “i mirëpritur të rivi-
shte uniformën e gjeneralit të ushtrisë
turke”. Sipas burimeve vjeneze, Mehmet
Dëralla, pasi u këshillua me udhëheqësit
kryesorë e bashkëluftëtarët e tij, u për-
gjigj: “U jam mirënjohës për bamirësinë,
por tashti i takoj tjetërkujt”.

Më 5 korrik 1908 rezulton të ketë
qenë pjesëmarrës në Kuvendin e Ferizajt
dhe nënshkrues i telegramit që iu dërgua

Mehmet Pashë Dëralla, njeriu që
hodhi themelet e para të

Ushtrisë Kombëtare Shqiptare

Doc. dr. Zeqirja Idrizi, një nga studiuesit e veprimtarisë atdhetare të Mehmet Dërallës, ka vlerësuar se ai
“shkëlqeu në gjerdanin e personaliteteve ushtarake të kohës së tij,…ishte nga më të shndritshmit, sepse
vendosi themelet e para të Ushtrisë Kombëtare Shqiptare…një model për brezat e gjeneralëve dhe oficerëve
shqiptarë të çdo niveli për të gjitha kohërat, si një gjeneral me karrierë, i mendimit ushtarak dhe politik, i
organizimit në paqe dhe i drejtimit në fushën e luftës, me dimensione të mëdha historike të veçanta. Mbi të
gjitha,  shëmbëlltyrë e njeriut që mbi gjithçka e në çdo situatë e njihte popullin dhe vendin e vet.  Korrekt
me vartësit, komunikues e që ngjallte besim te të tjerët dhe armik i brutalitetit, i arrogancës dhe i
ashpërsisë - ai mbetet një shembull i përmasave jo të zakonshme për të gjithë ushtarakët dhe gjeneralitetin
shqiptar të të gjitha brezave”.
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sulltanit, ku kërkohej rivendosja e ku-
shtetutës së vitit 1876. Më pas, ka qenë
në Stamboll në cilësinë e anëtarit të ko-
misionit shqiptar për rregullimin e mar-
rëdhënieve shqiptare nga senatorët dhe
deputetët shqiptarë, ku ishin edhe Ismail
Qemali, Hasan Prishtina, Nexhip Draga,
Mufid Gjirokastra (Libohova-H.L.) etj.
Duket se ka qenë ndikimi i këtij komi-
sioni, që më 20 korrik 1908, u arrit një
marrëveshje në të cilën përcaktohej se
shqiptarët të përkrahin luftën e turqve të
rinj kundër absolutizmit hamidian, por
me kusht që t’u plotësohen kërkesat për
vetëqeverisje,  si dhe të vendosej kthimi
i Kushtetutës së vitit 1876. 

Mehmet Dëralla në këtë komision,
çuditërisht, ka qenë në përkrahje të padi-
shahut dhe jo në mbështetje të revolucio-
nit xhonturk, kundër grupit të Isa
Boletinit e Bajram Currit, që mbështetnin
programin e komitetit “Bashkim e Përpa-
rim”. Zekeria Cana këtë të dhënë e ka
shprehur pak më ndryshe: “Midis përfa-
qësuesve të shtresës feudale dhe prijësve
të turmave fshatare dolën shpejt mospaj-
time lidhur me marrjen e qëndrimit ndaj
padishahut dhe revolucionit xhon-
turk…Kur në Ferizaj arritën edhe përfa-
qësuesit e Prishtinës dhe të Shkupit,
rryma e dytë i forcoi pozitat e veta, kë-
shtu që Galip beu ia doli t’i bindte pjesë-
marrësit e Kuvendit (Ferizaj-H.L) që ta
pranonin programin xhonturk, duke u
dhënë sigurime se, me vendosjen e ren-
dit kushtetues, do të eliminohej dominimi
ekonomik dhe politik i shteteve të mëdha,
arbitrarizmi i aparatit administrativ, pa-
staj se nuk do të kishte më burgje, tagra
dhe tatime, se do të vihej gisht në zbati-
min e reformave të planifikuara, ndërsa
oficerët e huaj do të largoheshin përgji-
thmonë.” 

Trysnia e madhe që ushtroi popullsia
e vilajetit të Kosovës detyroi Sulltanin,
më 23 korrik 1908, të kthente kushtetu-
tën e viti 1876 dhe të urdhëronte zgje-
dhjet në vend. Duke qenë se kjo kërkesë
kënaqte pjesën më të madhe të parisë e të
popullsisë, u mirëprit në të gjitha trevat
shqiptare, madje edhe në Tetovë, Pollog,
ku u kthye edhe Halim bej Tetova, i biri i
Mehmet Dërallës,i shoqëruar me rreth
100-150 shqiptarë.

Për hir të së vërtetës, duhet theksuar
se ndryshe nga paria tjetër e vilajetit të
Kosovës, vetëm Mehmet Pashë Dëralla
pati fatin të përkrahej nga qeveria turke,
në vitet në vijim, në emër të plotësimit të
kërkesave të shqiptarëve. Sipas Tajar Za-
valanit, “qeveria e Stambollit dha prova
se e kishte me gjithë mend, duke emëruar
Mehmet Pashë Dërallën si prefekt në Pri-

zren dhe Hasan Tahsin Pashën si guver-
nator (vali) në Janinë”.

Mehmet Pashë Dëralla evidentohet
me aktivitet në Stamboll edhe në vitin
1909, i lidhur me klubin “Bashkimi” të
Stambollit. Me nismën e Dr. Ibrahim
Temos e të Mehmet Pashë Dërallës dhe
doktor Zenel Abedinit u formua “Komi-
teti Nismëtar Kombëtar” në Aksaraj të
Stambollit, i cili organizoi një mbledhje
me deputetët shqiptarë, me intelektualë të
shquar dhe veprimtarë të tjerë që jetonin
e vepronin në kryeqytet, për të ndërmarrë
hapa konkretë kundër veprimeve barbare
të Xhavit Pashës në Lumë. Mbledhja u
mbajt më 27 tetor 1909, në shtëpinë e
Aqif Pashës, në të cilën morën pjesë 80
deputetë, intelektualë e veprimtarë të dal-
luar. 

Kjo mbledhje miratoi formimin e
“Komitetit Kombëtar”, duke synuar të
shmangeshin mosmarrëveshjet midis qar-
qeve drejtuese shqiptare dhe të krijohe-
shin kushte për një bashkëveprim e
qetësim të gjendjes në vend. Në zbatim
të vendimeve të kësaj mbledhjeje u zhvil-
lua mbledhja tjetër më 5-6 nëntor 1909,
ku u analizua gjendja e rëndë në Shqipë-
rinë verilindore, duke kërkuar njëkohë-
sisht të ngrihej një komision për të hetuar
shkaktarët e gjakderdhjes dhe dënuar faj-
torët. Edhe në mbledhjen e dytë rolin
kryesor e morën Mehmet Pashë Dëralla
(gjeneral), Sulejman pasha (senator),
Aziz pasha (deputet i Beratit), Hasan Pri-
shtina (deputet i Prishtinës) dhe Rexhep
efendi Tetova-Voka (myfti i Manastirit).

Roli i Mehmet Pashë Dërallës në çë-
shtjen kombëtare u rrit më tej në organi-
zimin dhe drejtimin e kryengritjeve të
mëdha të Kosovës të viteve 1910, 1911
dhe 1912, ku ishte përkrah burrave të
kombit, që kishin në ballë Hasan Prishti-
nën, Bajram Currin, Isa Boletinin, Riza
bej Gjakovën, Idriz Seferin, Islam Spa-
hiun, Qerim bej Begollin. Ishin këto be-
teja që kulmuan me atë të verës së vitit
1912, e cila shënoi marrjen e Shkupit,
ish-qendrës së vilajetit të Kosovës.

Gjeneral Mehmet Dëralla ishte një
nga protagonistët kryesorë të qëndresës
burrërore të shqiptarëve përballë sul-
meve serbo-malazeze, të cilat synonin
pushtimin e Shqipërisë veriore. Nën ko-
mandën e tij, luftëtarët shqiptarë i go-
zhduan forcat serbe në hapësirën
ndërmjet Drinit të Bardhë e Drinit të Zi.
Në fillim të vitit 1912, në “Arabati Baba
Teqe” të Tetovës, u mbajt takimi konsul-
tativ për përgatitjen e përgjithshme,
kryesuar nga Mehmet Pashë Dëralla, e
cila përkoi me shpalljen e zgjedhjeve

parlamentare nga xhonturqit, më 15
janar 1912. Në këto zgjedhje Mehmet
Pashë Dëralla u caktua kandidat për de-
putet në parlamentin xhonturk. Ndër-
kohë, i biri i Mehmet Pashës, Mynipi, i
bëri atentat komandantit të garnizonit të
Tetovës, çfarë tensionoi më shumë si-
tuatën në Tetovë.

Në 23 korrik 1912, Mehmet Dëralla
shkoi në Gjilan, ku u takuan 70 prijës luf-
tëtarësh shqiptarë të Kosovës, dhe ku u
hodh ideja e autonomisë dhe e marrjes së
Shkupit. Në vijim të këtyre takimeve,
Dëralla, me një delegacion prej 12 vetësh
(8 tetovarë dhe 4 gostivaras) ka shkuar në
mbledhjen e Prishtinës, ku u diskutua
mbledhja e ndihmave popullore për
kryengritjen e përgjithshme.

Në tetor 1912 i ka propozuar Zeqi pa-
shës, komandantit turk në Tetovë, për or-
ganizmin e mbrojtjes me forca të
përbashkëta të qytetit nga sulmet e
ushtrisë serbe, por kjo nuk u pranua nga
Zeqi pashai. Gjithsesi, deri më 27 tetor
mbrojtja u organizua e përbashkët, por
këtë ditë, forcat turke të korpusit VII lë-
shuan Tetovën e Gostivarin, duke lëvizur
drejt Kërçovës. Edhe Mehmet Dëralla,
duke vlerësuar rrezikun serb, u tërhoq
nga Tetova dhe me gjithë familjen mori
rrugën për në Dibër të Madhe, ku ndo-
dheshin Isa Boletini, Elez Isufi, Ajdin
Draga e shumë luftëtarë shqiptarë.

Sipas komunikimeve telegrafike me
Elbasanin, më 20 nëntor janë njoftuar
Irfan Ohri e Mit’hat Frashëri se: “Ndo-
dhen këtu Mehmet Pashë Tetova (Dë-
ralla), Riza bej Gjakova, Ajdin Draga nga
Mitrovica, Isa bej Buletini, Qazim beu,
nipi i Halil pashës nga Peja, Hamet Agai,
biri i Naxhi Tahir Agait nga Jeni Pazari”
. Pak kohë më pas, me telegram nr. 3477,
u njoftua përsëri Mit’hat Frashëri me Sali
Gjukën se: “Mehmet Pasha, Isa Boletini,
bashkë me delegatin e Dibrës, Vehbi
Agollin, u nisën për atje (Vlorë). Më 21
nëntor, Mehmet Pashë Dëralla, nga Dibra
vazhdoi rrugën për në Vlorë e jo për në
Durrës, siç ishin njoftuar më parë. Grupi
delegatëve rrugëtoi nga Dibra në Borovë,
në Rupnik, në Librazhd, në Elbasan; vijoi
në Belsh (nëpër Dumre), në Lushnjë, në
Imeshtë, në Mbrostar, në Fier dhe në
Vlorë.

Sipas telegramit të Hasan bej Biçak-
çiut, dërguar Dervish beut (Biçakçiut-
H.L.) më 11/24 nëntor 1328/1912, ora
06.30 e darkës, njoftohet: “Sonte erdhën
miq ke ne: Mehmet Pashë Kallkandeleni,
Ajdin bej Draga e Isa Boletini. Nesër në
mëngjes vjen Riza beu (Gjakova-Krye-
ziu-H.L.)…”. Në Elbasan janë pritur nga

Aqif pashë Biçaku dhe Shefqet Vërlaci.
Në Fier janë pritur nga vrionasit dhe në
pamundësi për të arritur në ditën e shpal-
ljes së mëvetësisë, njëzëri si grup delega-
tësh të Kosovë-Dibër autorizuan Ismail
Qemalin “me ngrit flamurin e me dekla-
rue indipendencën e Shqipnis, nesër më
28 nëntor 1912”.

Gjenerali Mehmet Dëralla ka qenë i
planifikuar nga kryetari i qeverisë, Ismail
Qemali, për t’u caktuar ministër i Luftës
pa u votuar, por delegatët kërkuan që pro-
cedura të kryhet me votim të fshehtë. Në
votimin e kuvendit për ministrat, 69-vje-
çari Mehmet Dëralla fitoi që në rundin e
parë 42 vota, nga 58 votues, dhe u rendit
i treti, pas Luigj Gurakuqit dhe Mufid Li-
bohovës.

Mehmet Dëralla në postin e ministrit
të Luftës pati një nga detyrat më të vë-
shtira ndër gjithë ministrat. Zhvillimet
politiko-ushtarake në ditët e shpalljes së
Pavarësisë janë pasqyruar më gjerësisht
në jetëshkrimin e Ismail Qemalit, por
vlen të evidentohet se pashai tetovar, me
grupin e kosovarëve mori mbi vete bar-
rën e rëndë të mbrojtjes së qeverisë së
parë të shtetit të ri shqiptar, duke mos
pasur asnjë strukturë të mirëfilltë, përveç
vullnetarëve dhe mbështetësve të tyre.
Trimat e Labërisë, luftëtarët e Kosovës
martire, mbështetësit e Ismail Qemalit u

bënë ushtarët e parë të fuqisë së luftës,
ndërkohë që Janina e Shkodra mbrohe-
shin në rrethim. Situata kërkonte masa
urgjente për të ndaluar serbët që marsho-
nin në brendësi të Shqipërisë së mesme,
ndalimin e shovinistëve grekë që po sul-
monin Himarën dhe synonin të merrnin
Vlorën. Urgjente shtrohej detyra të vihej
në funksionim Shtabi i Përgjithshëm, i
drejtuar prej Ali Shefqet Shkupit, të or-
ganizoheshin e mobilizoheshin repartet,
të hartoheshin aktet ligjore, të rekrutohe-
shin oficerët e aftë me ndjenja atdhetarie
që kishin shërbyer në ushtrinë perando-
rake, të mos lejohej dezertimi i rezervi-
stëve dhe të mos rrëmbeheshin armët prej
tyre.

Masat e shpejta që u morën për orga-
nizimin e ushtrisë, policisë, xhandarmë-
risë e në veçanti të milicisë më 3 qershor
1912, pa dyshim që mbajnë mbi vete
mendjen dhe kontributin e shquar të gje-
neralit Mehmet Pashë Dëralla. Plaku i
urtë, por me zemër luftarake, afroi rreth
vetes rreth 70 oficerë dhe 150 nënoficerë
që kishin shërbyer në ushtrinë turke dhe
ishin të shkolluar, duke krijuar bërthamën
rreth së cilës do të mblidheshin shqiptarë
të ndershëm për të plotësuar radhët e For-
cave të Armatosura dhe krijimin e
ushtrisë së rregullt shqiptare. Të parët që
erdhën nën komandën e tij kanë qenë

ushtarakët Ismail Haki Tatzati, Rexhep
Shala, Mustafa Maksuti, Mustafa Arani-
tasi, Ali Fehmi Kosturi, Hysen Prishtina
etj.

Është meritë e Mehmet Dërallës që
mundi të organizojë Komandën e Përgji-
thshme dhe Shtabin Madhor me struktu-
rat përkatëse dhe në varësi të tyre
strukturat në prefektura e nënprefektura,
komuna e fshatra, duke u përcaktuar edhe
përgjegjësitë lëndore e territoriale. Ai,
ndonëse ishte kreu i Ministrisë së Luftës,
nuk ngurroi të kontribuojë në hartimin e
“Rregullore për organizimin e përkoh-
shëm të Ministrisë së Luftës”, më 13 prill
1913 dhe “Rregullore e Qeverisë së për-
kohshme mbi formimin e Milicisë Shqip-
tare”, më 3 qershor 1913. Duket se nga
Qeveria Provizore e Shqipërisë, e veça-
nërisht nga gjenerali i Luftës, Mehmet
Dëralla, në atë kohë ishte vlerësuar parë-
sore organizimi i strukturës së Milicisë
shqiptare, së cilës iu dhanë kompetenca
edhe për ruajtjen e rendit e të qetësisë pu-
blike. 

Rregullorja “Milicia Shqiptare” i për-
caktonte asaj misionin “për mbrojtjen e
vendit deri sa të formohet ushtria e rre-
gullt”. Ajo (Milicia) do të jetë në varësi të
ministrit të Luftës, si strukturë ushtarake.
Sipas kësaj rregulloreje,  “çdo prefekturë
do të konsiderohet si brigadë, ndërsa çdo
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nënprefekturë një batalion, kurse komu-
nat sa një kompani. Qytetet janë konsi-
deruar kompani të veçanta, kurse fshatrat
toga milicie. Kryetarët e tyre do të gra-
dohen. Rekrutohen moshat 20-40 vjeç.
Në secilën komandë të tyre do jetë edhe
një regjistër për ngjarjet si dhe një regji-
stër për statistikën vjetore mbi ngjarjet e
ndryshme, të cilat do t’i raportohen Mi-
nistrisë së Luftës”. 

E rëndësishme është përcaktimi në rre-
gullore për “Detashmentet shëtitës të Mi-
licisë”, ku theksohej se: “Art. 25, Deri sa
t’arrijë në shkallën e mjaftueshme organi-
zimi i ushtrisë së rregullt, i Policisë dhe i
Xhandarmërisë, për të zënë vendin provi-
zorisht të fuqisë s’armatosur brenda në
kufi të sotshëm dhe në vende ku do të shi-
het nevoja, do të formohen detashmente
shëtitës të Milicisë Ushtarake. Këto deta-
shmente veç se do të jenë nën urdhrin e
komandantit të batalionit të atyre zonave
(kupto këtu nënprefektin-H.L.) ku ato janë
shënuar të shërbejnë, ato do të jenë kurdo-
herë përkrahësit e Policisë dhe të Xhan-
darmërisë për të siguruar qetësinë”. 

Kjo rregullore detyron punonjësit e
Policisë të ndihmojnë në rast nevoje ofi-
cerët e Milicisë. Rregullorja përcaktonte
detyrime për Policinë, teksa thekson se
ajo angazhohet me detyra “për të mble-
dhur milicët për qëllime stërvitjeje ose

lufte, apo shoqërimin e tyre në gjendje ar-
resti, kur thirrja ishte për nevoja lufte”.
Sipas këtij detyrimi ligjor kuptohet se qe-
veria, Policinë, ashtu sikurse edhe Xhan-
darmërinë e konsideronte në këtë kohë
strukturë të besueshme e të sigurt për
zbatimin e detyrave të qetësisë e rregullit
dhe për më tepër për forcimin e zbatimin
me imponim të akteve administrative të
saj, çka do të ndikonte dukshëm në pu-
blik. Krahas kësaj, ministri i Luftës, si
personi kryesor përgjegjës për mbrojtjen
e vendit, mundi të përgatisë aktin ligjor
për “Formimin e një Gjindarmërie Shqip-
tare në krahinat e Jugut”, me mision mar-
rjen në zotërim të territoreve në
juridiksionin e saj dhe mbajtjen e rendit e
të qetësisë në ato krahina” . 

Sipas dekretit, lejohej që xhandarët që
nuk do të kenë uniformë të mbajnë si
shenjë “një mëngë të kuqe me një vijë të
zezë”. Shtypi i asaj kohe shkroi se Mini-
stri i Luftës, Mehmet Pashë Dëralla, i
ndihmuar nga oficerët holandezë, kolo-
neli De Veer, formoi një xhandarmëri me
afërsisht pesë mijë vetë, veshur me uni-
formë të përafërt me atë italiane. Në
vijim, në dokumentin normativ, përcak-
tohej: detyrimi për bindje ndaj eprorëve,
pranimi do të jetë me kontratë 5-mujore,
për vlerësim në vijim të shërbimit, duke u
dhënë kompetencë eprorëve për të lar-

guar para kohe ata që nuk plotësojnë kon-
tratën. 

Dekreti përcaktonte se “edhe oficerët
do të jenë me kontratë 6-mujore”. Dekreti
përmbante edhe rregulla për disiplinën,
ndëshkimet, organizimit të këshillit disi-
plinor dhe këshillit të luftës. Akti u mira-
tua më 3 dhjetor 1913, nga Qeveria e
Përkohshme e Vlorës, por në këtë kohë
ministri Dëralla pati dhënë dorëheqjen
nga kabineti qeveritar. Të saktësojmë fak-
tin se në atë periudhë pati një “ftohje” në
marrëdhëniet Mehmet Pashë Dëralla-
Ismail bej Qemal Vlora, aq sa që në dhje-
tor Pashai tetovar u largua nga Qeveria e
Vlorës dhe ashtu sikur miku i tij, prishti-
nasi Hasan bej Vushtrria (Prishtina), u ba-
shkua me Esad Toptanin, fakt që u shpall
në gazetën “Përlindj’ e Shqipnisë”,  e cila
njoftoi se: “Ministri i Luftës hoqi dorë.
Zoti Mehmet Pashë Dërralla, i cili që
ditën kur u çpall liria gjendet si ministër
i Luftës, e gjet me nevojë të apë lënien
nga nëpunësia që kish”. Gazeta jep si
shkak, të paraqitur prej ministrit, se: “Qe-
veria e Përtashme ka zanë një rrugë dhe-
spotike, krejt kundër ndjenjave liberale”.
Drejtori i gazetës “Shqypnia e Re”, i për-
ndrituri Hilë Mosi, njoftoi në gazetën e
tij, në fillim janarin 1914, se “Ministri i
Luftës, z. Mehmet Pashë Dëralla ep lan-
jen”, akt që e njoftoi edhe gazeta “Liri e

Shqipërisë”. Për hir të së vërtetës këtu
duhet pohuar se shumë studiues, dasha-
mirë të Mehmet Pashë Dërallës, tërheq-
jen e tij e kanë shëmtuar, duke e spostuar
si akt kur kishte dhënë dorëheqjen Ismail
Qemali.

Anglezi Aubrey Herbert, në ditarin e
tij, më datë 9 shtator 1913, ditë e martë,
duke qenë në Vlorë ka shënuar të dhëna
për masakrat çnjerëzore të serbëve e gre-
këve kundër shqiptarëve. Ndër të tjera, ai
përmend edhe ministrin e Luftës, Meh-
met Pashën (Dërallën-H.L.), duke shë-
nuar: “Ai tha se kishte humbur njëqind e
pesëdhjetë mijë paund në Kallkandelene
(Tetovë); që serbët e kishin ftuar atë të
shkonte përsëri qeveritar në Gjakovë e
Prizren, por ai kishte refuzuar. Ata pastaj
e kërcënuan me humbjen e tij. Ai tha se
disa kohë më parë, një djalë nga Kalkan-
delene zbrazi pa dashur një armë, por më
pas u shoqërua nga serbët. Një përfaqësi
prej 42 vetash shkoi të kërkonin falje për
atë. Ata të gjithë u vranë pas dy muajsh.

Mehmet Pashë Dëralla qëndroi në
Durrës, pranë Esad Toptanit, nuk u largua
nga Shqipëria, por priti princ Wied-in, të
cilin e ka shoqëruar në takimin që ai or-
ganizoi “me ushtrinë kosovare në kazer-
mat e Durrësit, në qershor 1914”.

Fillimisht, në kohën e Wied-it, pashai
tetovar u caktua prefekt i Elbasanit, në
vendin që lëshoi patrioti Aqif Pashë Bi-
çaku. Disa kundërshtarë të tij nuk e mi-
rëpritën këtë emërim dhe shkruan në
shtypin e atyre ditëve se: “Prefekti i El-
basanit, Mehmet Pashë Dëralla, s’di
shkrim shqip”.

Më 23 maj 1914, kur u plagos Meleq
Frashëri dhe u vranë 13 vullnetarë, midis
tyre edhe Ceno Sharra e Haki Glina e
shumë të tjerë mbeten rob, Wiedi dërgoi
Mehmet Pashë Dërallën, me flamur të
bardhë në dorë, për armëpushimin. Lufta
vetiu kishte pushuar, por kryengritësit
nuk ditën të përfitonin nga fitorja e tyre e
papritur. Rrethanat nuk lejuan Wied-in të
punonte i qetë, madje në një rast ai u de-
tyrua të shkonte në anije, për t’u larguar
dhe për t’i shpëtuar rrezikut nga kryen-
gritësit. Kur kryengritësit morën vesh për
këtë fakt,  i çuan fjalë Wied-it se nuk do
t’i bënin gjë nëse ai do të kthente në pal-
latin e tij dhe të bisedonte me ata si burrë.
Duke marrë këto garanci, Wiedi u kthye
në pallat. Shqiptarët që tashmë kishin
peng të tyre gjeneralin holandez Saar dhe
princ Sturdzen (atasheun rumun në Shqi-
përi) dhe mbanin të rrethuar Durrësin, i
liruan këta të fundit dhe i çuan te Wiedi
që t’i çonin atij fjalë që të shpallte amni-
sti të përgjithshme dhe që Komisioni In-
ternacional që po ia shiste Shqipërinë

grekut, të shkonte dhe t’u takonte me ata
për të biseduar fatet e Shqipërisë. 

Pasi Wiedi ra dakord me kërkesat e
shqiptarëve, iu çoi atyre nën flamurin ita-
lian Mehmet Pashë Dërallën si përfaqë-
sues të Komisionit Ndërkombëtar, që të
hynte në bisedime në Shijak. Pas takimit
të parë me Dërallën, Komisioni Ndër-
kombëtar i vizitoi kryengritësit shqiptarë
sërish më 28 maj 1914 në Shijak. Në këtë
takim patriotët shqiptarë iu kërkuan ndër-
kombëtareve që të investonin në Shqi-
përi, të ndërtonin rrugë, shkolla, rregull
dhe që Shqipërinë ta linin nën mbrojtjen
e Turqisë apo të një princi mysliman.
Disa ditë më vonë ky komitet vizitoi edhe
Kavajën, ku u prit mirë si në Shijak.

Për marrëdhëniet e Dërallës me
kryengritësit e Shqipërisë së mesme bu-
rime të ndryshme japin të dhëna që nuk
përputhen me njëra-tjetrën. Kur kryen-
gritja e Shqipërisë së mesme po rrezi-
konte qeverinë e Wied-it, sipas një lajmi
të botuar në gazetën “Dielli”, Ismail bej
Qemali propozoi të bëhej marrëveshje
me rebelët, Aziz pashë Vrioni u shpreh
“po të dojë N.T. mbreti, është mirë të
vinjë ushtëri në ndihmë”, ndërsa Mehmet
Tetova foli: “lipset të vdesim”. Sipas disa
të tjerëve: “Rebelët kërkojnë të bisedojnë
me krerët e Kosovës”. Saktësojmë një të
vërtetë: Mehmet Pashë Dëralla ishte në
shërbim të princit Wied dhe të qeverisë
së Turhan Pashajt, për të mirën e çështjes
kombëtare, kurse komentet majtas e dja-
thtas, apo hamendësimet, janë më shumë
inate e interesa palësh.

Ka studiues që kanë shkruar se më 5
dhe 11 gusht 1914 Mehmet Dëralla, së
bashku me Dervish Himën, duke pasur
edhe përkrahjen e Hasan Prishtinës, Ba-
jram Currit, Isa Boletinit,  kanë bërë për-
pjekje për të hyrë në lidhje me
kryengritësit fshatarë të Shqipërisë së
mesme,  për t’i hedhur ata kundër pu-
shtuesve serbë. Realisht nuk ka pasur
asnjë marrëveshje të tillë, ndonëse për-
pjekjet mund të jenë bërë, por duhet sqa-
ruar e saktësuar se Dervish Hima dhe një
pjesë e personave të sipërcituar fillimisht
kanë qenë lidhje e Esad Toptanit, kun-
dërshtarë të qeverisë së Vlorës.

Në masakrat që u bënë më 5 nëntor
1915, fisi Dërallaj u bë objekt sulmesh të
egra e barbare të pushtuesve serbë, duke
rënë mbi bijtë e këtij fisi një goditje e bi-
shave të tërbuara që kërkonin nënshtri-
min e Dërallajve e të gjithë Gradecit e të
bijve të tij që i mbështesnin fuqimisht.

Flitet se në vijim Mehmet Dëralla u
vu në lidhje me Komitetin Kombëtar të
Mbrojtjes së Kosovës, por në dokumentet
e atij komiteti emri i tij nuk evidentohet i

regjistruar. Kur e ndjeu çastin e fundit të
jetës t’i afrohet, Mehmet Pashë Dëralla
kthehet përsëri në Tetovën e vendlindjes,
për t’u prehur aty ku u lind dhe kaloi fë-
mijërinë. Mbylli sytë në vitin 1918, por i
pavdekshëm ngeli në gjirin e popullit të
vet.

Mehmet Pashë Dërralla është njohur
edhe me katër mbiemra të tjerë: Tetova,
Kallkandeleni, Ruzhdija e Kosova.

Për Mehmet Pashë Dërallën vlerësi-
met janë nga më të ndryshmet. Ka prej
tyre që e shpallin hero, e shenjtërojnë, por
ka edhe të tjerë që e akuzojnë si proserb,
proturk, renegat osman, serb e malazias.
Ata që duan ta njollosin,  synojnë që në-
përmjet kësaj të errësojnë lëvizjet atdhe-
tare të shqiptarëve në ato vite. Labëria i
këndoi: O, Mehmet Pashë Dëralla, / Rri-
tur me përshesh baruti, / Të kishte shku
fjala dhe palla, / Lisi i tyre je te supi.

Kur ishte i internuar në Bagdad, di-
plomati i shquar austro-hungarez, konti
Bercthold, pati shkruar: “…I internuari
politik Mehmet Pashë Dëralla është një
burrë me tipare të theksuara shqiptare, i
pajisur me kulturë të gjerë dhe ndjenja të
pastra kombëtare…”.

Kur do të zgjidhej qeveria, dhe Ismail
Qemali ishte shprehur se Ministria e Luf-
tës i takon Kosovës, trimi me zemër ba-
ruti, Isa Boletini, u shpreh me sinqeritet e
gjithë fisnikëri: “Në qeveri duhet të ketë
njerëz me shkollë. Posti i ministrit të luf-
tës i takon Mehmet Dërallës” .

Në vendlindje, në Gradec, më 28 nën-
tor 2011, u vendos busti në sheshin që
mban emrin e tij, në qendër të vendbani-
mit. Po aty është edhe një shkollë me
emrin SH.F.Q “Mehmet Dëralla”.

Presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi,
në vizitën homazh para lapidarit të tij në
Tetovë, në prill 2012, e quajti Mehmet
Pashë Dërallën: “Një nga figurat më të
ndritura të historisë së kombit shqiptar, të
shtetit të ri shqiptar…një nga patriotët më
të mëdhenj të kombit tonë…ndër të parët
që u vu në krah të Ismail Qemalit për të
krijuar pavarësinë e shtetit shqiptar…një
nga figurat më eminente dhe heroike
kombëtare në përpjekjet për krijimin e
shtetit shqiptar, sot e 100 vite më parë”.

Mehmet Hasan Dëralla, pas vdekjes,
u dekorua nga presidenti i Republikës së
Shqipërisë, Sali Berisha, në nëntorin e
vitit 1992, me “Urdhrin për veprimtari
patriotike të klasit I”, me motivacionin
“Si komandant i njohur i forcave kryen-
gritëse të viteve 1910-1912 dhe si mini-
stër i Luftës në Qeverinë e Përkohshme
të Vlorës, ka dhënë një kontribut të
shquar në krijimin dhe organizimin e
Ushtrisë Kombëtare Shqiptare”.
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Prof. Saxhide Ajdari 
(Paralelja e Vajzave –Tetovë)

Uji gjendet kudo ne natyre. Rreth
3/4 e tokës është ujë.  Por, edhe
ne trupin e njeriut: 55-75% është

ujë. 
Njeriu humb çdo ditë rreth 1.5 deri

2.5 litra ujë, gjë që duhet zëvendësuar me
anë të pirjes së rregullt të sasisë që nxir-
ret jashtë me anë të urinës, djersës.

Rreth 2/3 e peshës trupore përbëhet
nga uji. Kjo sasi uji nuk është e njëjtë tek
të gjithë, varet nga pesha trupore, mosha,

gjinia etj.         
Gjatë temperaturave të larta, aktivite-

teve të rënda fizike, diarresë dhe etheve,
shtohet nevoja për ujë. Ata që djersiten
shumë, ata që shpesh janë në lëvizje e
udhëtim, ose ata të cilët me kënaqësi
shkojnë në saunë, duhet të llogarisin se
duhet shtuar sasinë e ujit deri më tri herë!
Etja shkaktohet kur trupi ynë ka humbur
më shumë se 0.5 % të peshës në formë të
ujit, d.m.th. një person peshon 70 kg
ndjen etje pas një humbje prej 350 ml të
ujit.    

Uji ka një rol tepër të rëndësishëm
dhe primar në organizmin e njeriut, duke

pasur parasysh efektet e tij mjaft dobi-
prurëse e shohim se si ndikon ai në fun-
ksionimin e organeve vitale.

Janë interesante faktet se: 70% e si-
përfaqes së planetit tonë është me ujë, e
30% është tokë; 70% e shiut që bie, bie
në tokë, ndërsa 30% bie në det dhe 70%
e trupit të njeriut është ujë.

Dihet se njeriu mund të jetojë rreth
një muaj pa ushqim, por vetëm 5 deri në
7 ditë pa ujë! 

Allahu i madhërishëm thotë: “Ne lë-
shuam me masë ujë nga qielli dhe atë e
përqendrojmë në tokë. Po Ne kemi mun-
dësi edhe ta humbim atë (ujin).”  (el-

Mu’minun, 18)
Ky ajet flet për një nga begatitë më të

mëdha që Allahu i plotfuqishëm u ka
dhuruar krijesave të Veta, e ky është uji,
pa të cilin nuk mund te jetojnë njerëzit as
edhe për një javë; gjithashtu, as kafshët e
as bimët.

Nëse organizmit i mungon uji, kjo re-
flektohet në funksionimin e të gjitha si-
stemeve të tij dhe personi i tillë ndjen
lodhje, dhembje të kokës, marramendje,
etje dhe ngërçe në muskuj.

Nga mungesa e ujit rritet rreziku i së-
mundjes së veshkave, bllokimi dhe in-
feksioni i rrugëve të urinimit, tharja e
lëkurës dhe e mukozës, që mundëson de-
përtimin më të lehtë të viruseve dhe bak-
tereve në brendi të trupit.

UJI NA NDIHMON NË:
Hidratimin e qelizave -  një trup i hi-

dratuar lejon një rrjedhje të shëndetshme
të oksigjenit, duke ju mundësuar që të
qëndroni vital dhe plot energji. Pirja e
ujit në mëngjes është e rëndësishme,
sepse rritet shpejtësia me të cilën pro-
dhohen qelizat muskulore.

Parandalon sëmundjet – sëmurja e
shpeshtë mund të varet edhe nga fakti se
nuk konsumoni mjaftueshëm ujë. Uji
luan një rol vendimtar në ruajtjen e një si-
stemi të shëndoshë limfatik. Kur ky si-
stem është në ekuilibër, trupi mund të
luftojë infeksionet në mënyrën e duhur.
Disa studime kanë treguar gjithashtu se
dehidratimi çon në nivele të larta të kor-
tizolit,  që është ekuivalent me stresin.

Detoksifikim i trupit – konsumimi i
ujit në mëngjes mundëson që nga trupi të
nxjerrim produktet e panevojshme të me-
tabolizmit të yndyrave. Në veçanti pa-
stron zorrën e trashë,  duke i lejuar kështu
thithjen e duhur te ushqyesve. Ky proces
ka shumë rëndësi te personat që duan të
humbin peshë. Uji jep ndjenjën e ngop-
jes, prandaj personave që duan të humbin
në peshë u këshillohet që të pinë një gotë
ujë para çdo vakti. Uji tret produktet e
dëmshme të cilat krijohen gjatë metabo-
lizmit, duke mundësuar nxjerrjen sa më
të shpejtë të tyre në ambientin e jashtëm.

Pastron lëkurën – hidratimi adekuat
i ofron ngjyrën më të mirë lëkurës dhe e
pastron atë. Te personat gjithnjë të dehi-
druar lëkura është më pak elastike. Mar-
rja e sasive të mjaftueshme të ujit dhe
konsumimi i pemëve dhe perimeve është
gjëja më e mirë që mund të bëni për lë-
kurën tuaj, nëse doni që ajo të duket e fre-
skët dhe e re.

Nga pemët dhe perimet, më së miri
është që të konsumoni ato që përmbajnë
sasi të mëdha të ujit si bostani, rrushi, do-
matja, kastraveci, patëllxhani etj., të cilat

e ndihmojnë lëkurën tuaj dhe gjithë orga-
nizmin të jenë të shëndetshëm.   

Pirja e ujit sidomos në barkun bosh
ndihmon për trajtimin e:

• Dhembjes së kokës dhembjeve në
trup, 

• Artritit, 
• Rrahjeve të shpejta të zemrës,
• Yndyrës në gjak,
• Tensionit të lartë, 
• Epilepsisë, 
• Bronkitit, 
• Astmës,

• Tuberkulozit,
• Meningjitit, 
• Veshkave, 
• Organeve urinare, 
• Të vjellave, 
• Gastritit, 
• Diarresë,
• Hemoroideve, 
• Diabetit,
• Kapsllëkut,
• Të gjitha sëmundjet e syrit,
• Kancerit,
• Çregullimeve menstruale,
• Sëmundjeve të veshit, të hundës, të

Efekti i ujit për shëndetin 
e njeriut
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fytit etj.
Allahu i madhërishëm në Kuranin fa-

mëlartë thotë: ”A nuk e dinë ata, të cilët
nuk besuan se qiejt e toka ishin të ngji-
tura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e
bëmë bazë të jetës së çdo sendi; a nuk
besojnë?” (el-Enbija, 30)

Allahu i madhërishëm ka caktuar që
uji të jetë në tokë, në mënyrë që njeriu të
mund ta shfrytëzojë atëherë kur ai ka ne-
vojë për të, duke hapur puse apo duke e
nxjerrë atë në mënyra të tjera.
Gjithashtu, Allahu i madhërishëm disa
ujëra ia ka lënë në dispozicion njeriut pa
gërmime, e ato janë lumenjtë, përrenjtë,
burimet, liqenet, detet dhe të ngjashme.

Duke u kujdesuar për natyrën dhe
ujin, përmirësojmë shëndetin dhe mëny-
rën e jetesës, si:

• Rivendosja e pyjeve, kullotave.
• Krijimi i mbulesave të vegjetacionit

përgjatë rrjedhës së ujit
• Disponueshmëria dhe furnizimi me

ujë
• Cilësia e ujit.
• Menaxhimi i rrezikut. 
• Trajtimi i ujërave të zeza.
• Biomasa për prodhimin e energjisë.
• Përmirësimi i biodiversitetit.

Është detyrë dhe obligim i të gjithëve
që t’u përmbahemi rregullave dhe obligi-
meve për ruajtjen e ujit.

Tregoni kulturë qytetare duke ruajtur
dhe duke u kujdesur për ujin dhe mjedi-
sin.

Prim. dr. Mair Iseini

Shkencëtari heroik që një herë e
përgjithmonë do ta mund
kancerin me siguri nuk do të

ekzistojë kurrë. Nuk do të ketë asnjë
gjeni të jashtëzakonshëm, asnjë fitore të
qenësishme. Nuk do të ndodhë si në vitin
1955, kur Jonas Salk krijoi vaksinën e
parë kundër poliomelitit dhe të gjithë e
pyesnin “po tani, çfarë do të shpikësh”, a
thua se një doktor, pasi ka gjetur kurën
kundër një sëmundjeje mund t’i kthehet
me shpatë në dorë një tjetre si një shef
kuzhine që nga supa kalon te pjatat e
dyta. Kanceri nuk funksionon kështu.
Nuk është vetëm një sëmundje, por qin-
dra, ndoshta mijëra të tilla. Jo të gjitha
kanceret shkaktohen nga një agjent i për-
bashkët, një virus apo bakter që mund të
neutralizohet dhe të shkatërrohet.

Kanceri është një bashkëpunim i
ndërlikuar dhe ndonjëherë vdekjeprurës
gjenesh të shtrembëruara, zhdukjes së
imunitetit, hormonesh dhe epigenomesh
të ndryshuara dhe qelizash të kuqe të
shfrenuara. Funksionon si një grup kom-
pakt forcash të armatosura, të cilat sul-
mojnë nga të gjitha anët, në rrugë detare,
tokësore dhe ajrore. “Kjo sëmundje është
shumë herë më komplekse nga ç’kemi
menduar dhe kërkon mënyra më të sofi-
stikuara se këto që kemi përdorur deri
tani”, thotë Phillip Sharp, kreu i MIT-së.
“Kompleksiteti i saj është i paimagjinue-
shëm”.

Për këtë arsye, mos prisni vetëm një
hero që të zbulojë një kurë mrekullibë-
rëse, do të nevojiten shumë të tillë. Sharp,
biologu molekular i nderuar me Çmimin
Nobel studion prej vitesh shkaqet gjene-
tike të kancerit, është duke rekrutuar for-

cat speciale për t’i bërë ballë luftës. Gjatë
viteve të fundit, ai është përpjekur të kri-
jojë skuadrën më të jashtëzakonshme të
financuar nga SU2C (Ngrihu Kundër
Kancerit), një organizatë e ngritur nga fi-
gurat më të larta të industrisë së spekta-
klit, të cilët ishin të pakënaqur me
progresin që është bërë vitet e fundit kun-
dër sëmundjes më vdekjeprurëse në botë.
Ndërkohë, kanceri vazhdon të kryejë vra-
sje masive.

Parashikimet e Institutit Kombëtar
tregojnë se mbi 650.000 njerëz do të vde-
sin gjatë këtij viti në Shtetet e Bashkuara.
Një tjetër numër prej 2 milionë njerëzish
do të diagnostikohen me këtë sëmundje
dhe shifrat rriten në përpjesëtim të drejtë
me plakjen e popullsisë. Kërkimet kun-
dër kancerit, ashtu si të gjitha kërkimet
mjekësore, janë njëlloj si investigimet e
një hetuesi kriminalistik, rast pas rasti.

Përpjekjet për gjetjen 
e ilaçit të kancerit

Mutacionet e zakonshme gjenetike, si ai i quajtur p53, që kontrollon vdekjen e qelizave, janë duke u
transformuar tashmë në një gamë të gjerë kanceresh. Një tjetër mutacion, i quajtur BRCA1, është i

zakonshëm për kanceret e femrave, si ai i gjirit apo mitrës.
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Por, zhvillimet e mëdha në fushën e pro-
filizimit gjenetik të sëmundjeve dhe mu-
tacioneve që i shkaktojnë ato, tashmë
janë duke i treguar shkencëtarëve se nuk
duhet të ndjekin më të njëjtin ritëm, duke
i trajtuar kanceret e gjirit, mushkërive,
prostatës apo palcës kurrizore si sëmun-
dje të ndryshme nga njëra-tjetra. “Ta-
shmë ka ardhur koha që shkenca dhe
mjekësia të ndryshojnë”, thotë Dr.
Lynda Chin, drejtuese e Institutit për
Shkencën e Aplikuar të Kancerit në
Qendrën MD Anderson. “Shkenca dhe
mjekësia duhet të punojnë së bashku për
një qëllim të vetëm”. Mutacionet e za-
konshme gjenetike, si ai i quajtur p53 që
kontrollon vdekjen e qelizave, janë duke
u transformuar tashmë në një gamë të
gjerë kanceresh. Një tjetër mutacion i
quajtur BRCA1 është i zakonshëm për
kanceret e femrave, si ai i gjirit apo i mi-
trës. Pra, një mutacion i vetëm për dy së-
mundje që prej vitesh studiohen dhe
trajtohen në mënyra tërësisht të ndry-
shme. Por, çfarë do të nevojitet për të
transformuar të gjithë funksionin dhe
ekosistemin në të cilin operon mjekësia?
Në këtë rast, u nevojitën një numër i pa-
precedent yjesh të spektaklit, të cilët u
mblodhën së bashku dhe vendosën të
ngriheshin kundër kancerit. Më pas, na-
tyrisht u nevojit vendosmëria dhe një
sasi e jashtëzakonshme parash. Në vitin

2008, një skuadër ku përfshihej produ-
centja e filmit “Spider Man”, Laura Zi-
skin, e cila humbi betejën e saj kundër
kancerit, në vitin 2011; Katie Couric, e
cila humbi bashkëshortin pas një kanceri
të palcës kurrizore në vitin 1998 dhe ish-
kreu i Paramount, Sherry Lansing u
mblodhën së bashku për të themeluar
SU2C-në, me qëllim që të sulmonin
kancerin, duke mbledhur së bashku nje-
rëzit më të mirë dhe më të talentuar të
botës, duke i financuar në mënyrën më
bujare të mundshme dhe duke i supervi-
zuar të gjitha progreset me rigorozitet
për të siguruar përfitime të mëdha në një
kohë sa më të shkurtër. SU2C-ja mbledh
para nga fondacionet, korporatat, orga-
nizatat dhe financuesit privatë, para të
cilat më pas ia jep skuadrës së shkencë-
tarëve në shuma jashtëzakonisht të
mëdha (18 milionë dollarë, ndërkohë që
financimi më i madh i bërë nga Instituti
Kombëtar i Shëndetësisë nuk i kapërcen
500 mijë dollarët). E gjithë kjo është
pjesë e strategjisë për të nxjerrë rezul-
tate në një kohë agresivisht të shkurtër,
fillimisht brenda tre vitesh, sepse kanceri
nuk të lë shumë kohë në dispozicion. Të
gjitha projektet e zgjedhura monitorohen
nga Shoqata amerikane e Kërkimeve të
Kancerit. Një komitet shkencor i SU2C-
së, i drejtuar nga Sharp dhe koka të tjera
të mëdha të shkencës, rishikon progresin

e skuadrës çdo gjashtëmujor, një kontroll
që i bën shkencëtarët më të mirë të botës
të ndihen si studentë të paaftë pas një pro-
vimi të dështuar.

“Kur duhet t’i japësh përgjigje një no-
belisti, ndihesh përsëri student, është e
vështirë”, thotë Dr. Daniel von Hoff,
kryeshkencëtare në Qendrën e Kancerit
Virginia G. Piper dhe fizikante e Institu-
tit Transnacional të Kërkimeve Gjene-
tike, një nga shkencëtaret më të mira të
skuadrës së SU2C-së për të luftuar kan-
cerin e pankreasit. “Duam të japim më të
mirën”, thotë Dr. Lewis, kreu i qendrës
së kancerit në Weill Cornell Medical Col-
lege të New York-ut. “Të kesh njerëz që
rishikojnë punën tënde çdo gjashtë muaj
është e vështirë. Është një model unik”.
Kreu i Institutit Ndërkombëtar të Shën-
detësisë, Dr. Francis Collins, i cili ka
drejtuar skuadrën e Projektit të Genomës
Njerëzore, thotë se nën vëzhgimin e tij,
27 institutet që ai drejton do të jenë më
pak të pavarur në punën e tyre dhe më ba-
shkëpunues për t’ju përgjigjur pyetjeve të
përbashkëta dhe komplekse të biokimisë.
“Unë mbështes bashkëpunimin e shken-
cave për një qëllim madhor të përbashkët,
duke thyer barrierat, duke afruar disipli-
nat, duke bashkëpunuar dhe duke ngritur
skuadra efektive me shkencëtarët më të
mirë të botës”. “Kjo është mënyra më e
mirë për t’i bërë ballë luftës”. Pacientët

janë duke i provuar strategjitë e reja në-
përmjet kimioterapisë. Dr. Ronald De-
Pinho, kreu i qendrës Anderson MD,
është duke adoptuar të njëjtën metodë ba-
shkëpunuese në institutet më prestigjioze
të botës, duke mbledhur gjashtë grupe
multidisiplinore për të zhvilluar sulme
më efektive kundër tetë lloje kanceresh:
të mushkërisë, prostatës, palcës kurri-
zore, gjirit, vezoreve dhe tri lloje të leu-
kemisë. Për DePinhon, kjo është një
arritje ‘3 bilionë dollarëshe’. Ai është
duke mbështetur skuadrën me planin prej
300 milionë dollarësh në vit përgjatë gji-
thë dekadës së ardhshme. Për më tepër,
përpjekjet e skuadrës SU2C do të vlerë-
sohen në bazë të rezultateve të pacientëve
dhe jo nga numri i shkrimeve kërkimore
që do të publikojnë. “Të aspirosh nuk
është më e mjaftueshme. Na duhen re-
zultate konkrete dhe të shpejta”, thotë
DePinho. “Bëhet fjalë për revolucionin e
të gjithë strategjisë kundër kancerit, e cila
duhet ekzekutuar sa më shpejt. Njerëzit
do të gjykohen vetëm nga arritjet e tyre
në uljen e normës së vdekshmërisë nga
kanceri. Duhet të shpëtohen jetë”.

Cilat janë simptomat e sëmundjes:
Mjekësia ka përparuar shumë, duke bërë
që çdo vit të gjinden kura të ndryshme që
ndihmojnë në mjekimin e kancerit, zgjat-
jen e jetës si dhe në raste të caktuara kur
ai zbulohet herët, d.m.th në kohë, edhe ta

largojnë atë. Për ta zbuluar atë sa më
herët duhet t’i kushtoni rrëndësi simpto-
mave që ju shfaqen. Këto janë disa sim-
ptoma të kancerit: 

Kolliteni shpesh: Ky mund të jetë
ndonjë virus, mirëpo nëse ju vazhdimisht
ngacmoheni nga kolli, bëjeni një vizitë te
mjeku.

Humbja e peshës pa dietë: Nëse ju
për një kohë të shkurtër keni humbur
shumë peshë dhe kjo pa vullnetin tuaj,
d.m.th pa ndonjë dietë , është shenjë që
diçka nuk shkon me juve.

Dhimbje të shpeshta në nyja: Nëse
keni vazhdimisht dhimbje në nyja, vizi-
tojeni mjekun. Nuk d.m.th që ju jeni i
prekur nga kanceri, por kjo është një sim-
ptomë shumë e rëndësishme, që nuk
duhet anashkaluar. 

Pika të ndryshme që shfaqen në lë-
kurë: Kjo mund të vijë si pasojë e së-
mundjes së kancerit. 

Dhimbje e syrit: Simptoma e kance-
rit të syrit mund të jetë dhimbja e va-
zhdueshme që ju mund keni në sy, kështu
që mos e neglizhoni.

Ilaçi i kancerit për sklerozën: Mijëra
persona preken çdo vit nga skleroza e
shumëfishtë; nëse nuk merr trajtimin e
duhur në kohë, mund të çojë deri në pa-
ralizë të personit që e vuan atë. Nëse
kapet në faza fillestare, kjo sëmundje
mund të kurohet, por nëse është në një

fazë të avancuar nuk ka asnjë kurë kundër
saj, të paktën deri më tani. Studiuesit bri-
tanikë deklarojnë se pacientë të prekur
nga skleroza e shumëfishtë kanë treguar
shenja përmirësimi pasi janë trajtuar për-
mes një metode zakonisht të përdorur për
të luftuar kancerin. Bëhet fjalë për meto-
dën që përdor qelizat staminale.

Këto qeliza merren nga gjaku i pa-
cientit dhe më pas rriten në laborator.
Ato janë në një fazë të re dhe nuk kanë
të shfaqur “çrregullimin” që shkakton
sklerozën e shumëfishtë. “Përmes kësaj
metode, sistemi imunitar po rindizet, ri-
freskohet duke u kthyer pas në një pikë
të kohës, para se të shfaqej sëmundja”,
shpjegon me terma më të thjeshtë, pro-
fesori John Snowden, pjesëmarrës në
studim. Pas rritjes laboratorike të qeli-
zave staminale të shëndetshme, ato in-
jektohen tek pacienti pasi më parë hiqen
qelizat e infektuara. Deri më tani, duke
përdorur këtë metodë janë kuruar 20 pa-
cientë në Britaninë e Madhe, megjithatë,
autorët e studimit tregohen të rezervuar,
duke kërkuar pak më shumë kohë për të
vërtetuar 100 për qind suksesin e kësaj
metode. Skleroza e shumëfishtë është
“çrregullim” i sistemit imunitar i cili nis
e sulmon vetveten duke shkaktuar dëm-
time të nervave dhe të shtyllës kurrizore.
Simptomat e para i jep nga mosha 20
deri në 40 vjeç.




