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T'i ndihmojmë institucionet
edukativo-arsimore islame

ED I TOR IAL

Është bërë traditë që në Ramazan të aktivizohen shoqata, organizata dhe misionarë të
brendshëm dhe të huaj, të përkatësisë islame dhe jo islame, për të grumbulluar sa më

shumë mjete financiare nga të dhënat fetaro-islame siç është sadekatul-fitri dhe zeqati.
Lind pyetja: për çfarë interesash punojnë dhe veprojnë “humanistët e Ramazanit”

Gjendemi në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit, ditë në të cilat besimtarët, krahas ibadeteve tjera,
japin sadekatul-fitrin dhe zekatin. Destinacioni i dhënies së kontributeve fetare janë të njohura për mu-
slimanët.

Përmes disa rreshtave dëshirojmë të përkujtojmë se dhënia e tyre në zhvillimin e arsimit dhe shkol-
limit islam është dhënie në destinacionin e duhur dhe me vlera të përgjithshme dhe afatgjate, respekti-
visht kontributet e dhënura për funkcionimin normal të Medresesë Isa Beu dhe Fakultetit të Shkencave
Islame janë kontribute që jepen për dobinë dhe interesin e përgjithshëm të popullatës muslimane në
vendin tonë.

Këta dy institucione janë fryt i këtyre kontributeve. Ata që kanë investuar në ndërtimin e këtyre dy
institucioneve, sot, janë krenar me rezultatet dhe frytin që po e japin këta dy vatra të arsimit dhe edu-
kimit islam në zhvillimin e jetës fetare në vendin tonë, duke shkolluar, arsimuar dhe edukuar gjenera-
tat e reja, të cilat me angazhimet e tyre japin kontribut të çmuar në zhvillimin e jetës fetare në këtë
nënqiell dhe më gjërë.

Lidhur me këtë, një fjalë e urtë popullor thotë: “Nëse dëshiron ta ndihmosh hëpërhë dikend, jepi për
të ngrënë një peshk, por nëse dëshiron ta ndihmosh përgjithmonë, atëherë mësoje si kapen peshqit.”
Pra, të investohet në edukimin dhe arsimimin e një populli, e ke ndihmuar atë përgjithmonë, e nëse in-
vestohet në ushqim, atë e ke ndihmuar për një kohë të shkurtër.

Po ashtu, duhet patur kujdes, sepse tanimë është bërë traditë që në Ramazan të aktivizohen dhe riak-
tivizohen shoqata, organizata dhe misionarë të brendshëm dhe të huaj, të përkatësisë islame dhe jo
islame, për të grumbulluar sa më shumë mjete financiare nga të dhënat fetaro-islame siç është sadeka-
tul-fitri dhe zeqati. Shfaqja, ringjalleja dhe aktivizimi i asociacioneve të këilla vetëm në Ramazan, vë
në dyshim “misionin” e tyre proklamues. Dhe, këtu lind pyetja se për çfarë interesash punojnë dhe ve-
projnë “humanistët e Ramazanit”?

Gjithësesi, përgjigja do të ishte për interesa të ngushta vetanake, interesa të cilat, në radhë të parë,
parcializojnë dhe dëmtojnë interesin e përgjithshëm të popullatës muslimane të vendit tonë, duke dëm-
tuar njerëzit në nevojë si dhe duke dëmtuar burimin financiar të institucioneve arsimore islame në ven-
din tonë, Medresesë “Isa Beu” dhe Fakultetit të Shkencave Islame. Të rikujtojmë se këto dy institucione
edukativo-arsimore u lindën si nevojë e domosdoshme e zhvillimit të jetës fetare, dhe të njëjtat në radhë
të parë u ndërtuan me sadekatul-fitrin dhe zeqatin e xhemateve të vendit tonë.

Ajo që është më tragjike, në vendin tonë, kontributet fetaro-islame i grumbullojnë edhe shkollat ko-
merciale, të cilat nuk kanë lidhje me Islamin si dhe fondacionet e jashtme. Metodat e tyre perfide, për
të qenë sa më të susksesshëm në “korrjen” e sadekatul-fitrit dhe zekatit, bënë që një pjesë e këtyre kon-
tributeve të derdhen te asociacionet e jashtme.

Pra, edhe më tej mbetet obligimi ynë i përbashkët, respektivisht obligim i popullatës islame në ven-
din tonë, e cila edhe i ndërtoi këta dy vatra të dijes, që t`i mirëmbajë duke i dhënë kontributet fetare siç
është Zekati dhe Sadekatul-fitri në fondin e tyre, duke u mundësuar që këto dy vatra të arsimimit dhe
edukimit islam të punojnë dhe të funkcionojnë në mënyrë normale.

Q. Osmani
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Është në prag Muaji i Bekuar i Ramazanit, muaji që
duhet të freskojë zemrat tona në këto kohë të trishta,  në të
cilat gjithnjë e më shumë po shohim se njeriu po e humb
veten dhe familjen, gëzimin dhe lumturinë, miqësinë dhe da-
shurinë. Çdo kund jemi të rrethuar me dhembje e shqetë-
sime; njerëzit gjithnjë e më shumë po tëhuajësohen, frika
dhe dyshimi po i izolojnë nga njëri-tjetri. Në gjendje të kë-

tillë, njerëzit po harrojnë se besimi dhe feja janë vetë jeta, se
besimi dhe feja nuk guxojnë  të konceptohen si detyrim.

Pra, jemi në prag të muajit të gëzimit, të lumturisë dhe të
dashurisë; jemi në prag të muajit në të cilin ne duhet të je-
tojmë në harmoni me veten dhe me të tjerët, por mbi të gji-
tha duhet të jetojmë në harmoni me Zotin e të dëshmojmë
që jeta jonë nuk është e pakuptimtë, se mendjet dhe trupat

tanë nuk lodhen e nuk mundohen
nga agjërimi,  të cilin do t’ia ku-
shtojmë ekskluzivisht Krijuesit tonë.
Përkundrazi, në këtë muaj të shenjtë
që po afrohet ne më intensivisht do
ta bëjmë atë që një besimtar mysli-
man, në fakt, duhet ta bëjë gjatë tërë
vitit – pra,  do ta dëshmojmë se dimë
të dallojmë të keqen nga e mira, do
të dëshmojmë ngadhënjimin e të
vërtetës ndaj mashtrimit.  

Së këndejmi, Ramazani, ky muaj
i shenjtë, përveç  që duhet të jetë i
plotësuar me ibadete të sinqerta ku-
shtuar Zotit, duhet  në çdo çast të
jetë përkujtues i fjalëve të para ku-
ranore, të cilat thonë:  “Lexo, në
emër të Zotit tënd, i Cili të ka kri-
juar.”  Duke i përkujtuar këto fjalë,
ne do jemi në gjendje të mbushim
veten dhe të tjerët me mirësi,  sepse
- të ditur e të informuar drejt, duke
iu kushtuar Zotit me shpirtin dhe me
trupin tonë, ne do t’i këputim pran-
gat që na mbajnë në errësirën e luf-
tës së pakuptimtë pas të mirave
materiale; do t’i mundim dyshimin
dhe frikën.  Duke e fisnikëruar
shpirtin tonë me agjërim, ne do të
dëshmojmë se qëllimi i jetës sonë
nuk është shkëlqimi i rrejshëm i
kësaj bote, ne do ta largojmë smirën
dhe xhelozinë  dhe do ta afrojmë da-
shurinë (do të ofrojmë dashuri). 

Mjerisht, jo pak herë, në të ka-
luarën,  pikërisht në muajin e Rama-
zanit, kur duhet të sundojnë qetësia
dhe kënaqësia, ka ndodhur të shpër-
thejnë gënjeshtrat dhe shpifjet, për-
gojimet dhe akuzat e ndërsjella,
sharjet e ofendimet - dukuri e veti
këto të cilat jo vetëm që e shqetë-
sojnë agjëruesin, por, në fakt, e pri-
shin agjërimin.

Sidoqoftë, në përputhje të plotë
me udhëzimet kuranore,  të gjithë ne
duhet të përpiqemi dhe të bëjmë çdo
gjë që është brenda mundësive tona
për të merituar kënaqësinë e Allahut.
Nëse zemrat tona janë të mbushura me
besim të sinqertë, s’ka dyshim se qe-
tësinë dhe bukurinë e ibadeteve tona
nuk do të mund t’i dëmtojë askush,
sepse ato janë të mbrojtura nga vetë
Krijuesi të Cilit i kushtohen.

Gjithsesi, agjëruesi i sinqertë,
besimtari që mbështetje dhe prehje
kërkon te Zoti, reflekton maturi dhe
qetësi, dashuri dhe solidaritet, ai
është rrugës për të gjetur dritën e të
largojë errësirën.  Rrugët e njeriut të
këtillë do të hapen nga  mirësia dhe
mëshira e Sundimtarit të Botëve.

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

Duke pritur 
Ramazanin...
”O ju që keni besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse që
ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të
bëheni të devotshëm.” (El Bekare, 183)

MESAZHI I RAMAZANIT 2018 I REIS’UL-ULEMASË H. SULEJ-
MAN EF. REXHEPI 

Jemi të nderuar si të përzgjedhur
për të rrezatuar vetëm dashuri,
mirëkuptim, tolerancë
“Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani,
që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të
qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës nga e
keqja). Pra, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të
agjërojë…”  (El Bekare, 185)

Të dashur besimtarë, motra e vëllezër,
Me një kënaqësi të veçantë po ju lajmëroj se, nga dita e nesërme,

16 maj, për një muaj rresht do të jemi duke agjëruar, duke u lutur e
kryer ibadete që e përforcojnë besimin tonë, që e shtojnë devot-
shmërinë, dashurinë, respektin, humanizmin tonë.

Muaji i Ramazanit është muaji i dritës, është muaji i Natës së
Kadrit, muaj i të vetmes rrugë të drejtë, është muaj  i ndriçimit të
mendjes e të zemrës, është muaj i përkushtimit ndaj më të dashurve
tanë, ndaj fqinjëve tanë,  si dhe ndaj jetimëve, skamnorëve, të var-
fërve dhe ndaj atyre që janë në nevojë. 

Motra e vëllezër! Agjërimin nuk duhet kuptuar vetëm si abstenim
i përkohshëm nga kënaqësitë trupore e shpirtërore. Agjërimi është
një lloj marrëveshje unanime për të përcjellë mesazhe të përba-
shkëta. Mbarë bota myslimane agjëron dhe, përmes këtij akti të
shenjtë kjo botë dëshmon se është në gjendje të sakrifikojë me vul-
lnet e dëshirë për të dëshmuar se ka përkushtim të paluhatur ndaj
Krijuesit Fuqiplotë, dëshmon se ka dashuri dhe dhembshuri ndaj kri-
jesave të Zotit Mëshirëplotë, dëshmon se ka vetëdije dhe shpirt
human për ta ngrohur e përkëdhelur shpirtin e çdo krijese të Zotit
Absolut. Prandaj, motra e vëllezër, ju ftoj që t’i bashkëngjiteni me
plot gëzim e lumturi kësaj bote e cila ka rastin që për një muaj të
tërë të jetë sa më pranë Allahut (xh. sh.), t’i lutet Atij dhe vetëm prej
Tij të kërkojë falje dhe mirësi.

Mbi të gjitha, besimtarë të dashur, në këtë Muaj të Agjërimit jemi
të nderuar si të përzgjedhur për të rrezatuar vetëm dashuri, mirë-
kuptim, tolerancë; jemi të porositur që të mbajmë fort në dorë ba-
jrakun e lirisë dhe të paqes. Nuk ka kacafytje, nuk ka nervozizma,
nuk ka sharje e ofendime, sepse në këtë muaj ne agjërojmë, ne jemi
më pranë Zotit, plot dashuri e respekt. Prandaj, motra e vëllezër,
duke ju ftuar në agjërim, ju uroj një muaj të begatë me të gjitha të
mirat e Zotit,  si dhe një agjërim të mbarë.

Ju qoftë për hair ky muaj i bekuar i Ramazanit dhe paçi bekimin
e Allahut Mëshirëplotë!
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Si në çdo vjet, edhe sivjet OH Hilal,
që funksionon në kuadër të BFI në
RM, ka hartuar planin aksional për

t’u dalë në ndihmë skamnorëve të vendit
me rastin e muajit të agjërimit. Kësisoj,
deri në përgatitjen e këtij numri të revi-
stës sonë kjo organizatë ka vizituar një
numër të konsiderueshëm të myftinive
tona dhe të këshillave të xhamive që i
kanë përgatitur listat me rastet e rënda so-
ciale nga trevat përkatëse. Janë shpër-
ndarë me dhjetëra e dhjetëra tonelata
ndihma që konsistojnë në artikuj ushqi-
morë dhe higjienikë. Falë autoritetit dhe
angazhimit personal të Reis’ul-Ulemasë
së BFI në RM, H. Sulejman ef. Rexhepi,
edhe sivjet OH Hilal ka pranuar një kon-
tingjent të konsideruar të pakove me
ndihma humanitare nga Drejtoria e Për-
gjithshme e Vakëfit të Republikës së Tur-
qisë. Drejtori i “Hilal” ka nënvizuar në
shumë prononcime për media se, sivjet,
për skamnorët e vendit do të shpërndahen
mbi 150 tonelata pako me ndihma të

ndryshme humanitare,  me qëllim që sado
pak të pasurohet sofra e skamnorëve tanë
gjatë iftareve dhe syfyreve.

OH HILAL NDAN NDIHMA PËR NDER
TË MUAJIT TË AGJËRIMIT NË

MYFTININË E SHKUPIT

Si çdo vit, në prag të muajit të agjëri-
mit, Organizata Humanitare HILAL, që
funksionon në kuadër të BFI-së, filloi
karvanin humanitar për t’u dalë në
ndihmë sado pak familjeve të varfra që
kanë nevojë për dorën e shtrirë të huma-
nizmit.  Kësisoj, në territorin e Myftinisë
së Shkupit, kryetari i OH Hilal, Mustafa
Dauti, si dhe Myftiu i Shkupit, Qenan ef.
Ismaili, morën pjesë në shpërndarjen e
mbi 8 tonë ndihmave humanitare, përbërë
nga artikuj të ndryshëm ushqimorë e hig-
jienikë.

Me këtë rast Mustafa Dauti ka shpre-
hur falënderim të veçantë për Reis’ul-
Ulemanë, H. Sulejman ef. Rexhepin, falë

autoritetit të të cilit BFI në prag të muajit
të Ramazanit gjithnjë siguron ndihma
dhe donatorë të ndryshëm për t’u dalë në
ndihmë të varfërve, skamnorëve, jeti-
mëve dhe të tjerëve që kanë nevojë për
ndihma humanitare. “Sot po fillojmë kar-
vanin humanitar dhe deri në fund të këtij
muaji të rahmetit, të bereqetit, të dashu-
risë, të mirëqenies - pra, të Ramazanit të
bekuar - do të shpërndajmë mbi 5.000
pako me produkte ushqimore e higjienike
të donuara nga Drejtoria e Përgjithshme e
Vakëfit e Republikës së Turqisë. Ky in-
stitucion fetar turk në kontinuitet donon
ndihma për myslimanët e Maqedonisë
dhe, për këtë gjest vëllazëror e human, në
emër të HILAL-it dhe mbarë BFI-së i
shpreh mirënjohje dhe falënderime të
përzemërta. Natyrisht, një falënderim të
veçantë do ta shpreh edhe për firmën
“Kozhuvçanka”,  e cila i ka besuar orga-
nizatës sonë që të shpërndajë donacionet
humanitare të saj për myslimanët tanë që
kanë nevojë gjatë këtij muaji të agjërimit.

Të theksoj edhe planin tonë aksional që
deri në fund të këtij muaji vetëm në terri-
torin e Myftinisë së Shkupit do të shpër-
ndahen rreth 3 mijë pako me ndihma
humanitare”, ka thënë kryetari i OH
HILAL në nismë të aksionit të madh hu-
manitar,  të njohur tashmë tradicionalisht
si “Karvani humanitar i OH Hilal gjatë
Muajit të Rahmetit”.

Me këtë rast myftiu i Shkupit, Qenan
Ismaili, ka falënderuar OH HILAL për
këtë aksion, si dhe për vendimin që kësaj
radhe pakot të shpërndahen përmes Kë-
shillave të Xhamive, të cilët tashmë pa-
raprakisht kanë listat e familjeve me
prioritet për ndihma humanitare. “OH
Hilal është organizata më e fuqishme hu-
manitare në vend, me traditë dhe me ka-
pacitete të larta për të organizuar tubimin
e donacioneve dhe shpërndarjen e ndih-
mave humanitare për shumë familje të
varfra e individë që kanë nevojë për ta
përjetuar sado pak sofrën e begatë - si për
iftar, ashtu dhe për syfyr. Zoti i shpër-
bleftë të gjithë donatorët, ndërsa mysli-
manëve të vendit iu qoftë për hair muaji
i agjërimit”, është shprehur myftiu i
Shkupit, Qenan ef. Ismaili.

OH HILAL NË GOSTIVAR

Karvani i ndihmave të OH HILAL,
që funksionon në kuadër të BFI-së është
ndalur edhe në Myftininë e Gostivarit.
Me këtë rast, në bashkëpunim me Myfti-
ninë e Gostivarit, respektivisht me kë-

shillat e xhamive të kësaj myftinie, janë
shpërndarë gjashtë tonelata ndihma hu-
manitare me artikuj ushqimorë dhe hig-
jienikë për skamnorët dhe jetimët e kësaj
ane. 

Këtë aksion humanitar nga afër e
kanë ndjekur kryetari i OH Hilal,  Mu-
stafa ef. Dauti, bashkë me myftiun e Go-
stivarit, Shaqir ef. Fetahu. 

Me këtë rast kryetari i OH HILAL,
Mustafa ef. Dauti, ka theksuar: “Është
dita e dytë e aksioneve tona, të cilat do të
vazhdojnë deri në përfundim të muajit të
agjërimit. Deri atëherë do të shpërndajmë
mbi 150 tonelata ndihma të arritura nga
Drejtoria e Vakëfit të Turqisë dhe nga do-
natorët e ndryshëm, të cilëve iu shprehim
falënderime dhe mirënjohje të thellë.
Ndihmat do të ndahen përmes këshillave
të xhamive nëpër secilën myftini, të cilët
kanë përgatitur listat me të varfrit, ek-
stremisht në nevojë për ndihma. Do të
kërkoj mirëkuptim prej të gjithë mysli-
manëve të vendit, sepse jam shumë i ve-
tëdijshëm që kemi një numër shumë të
madh të nevojtarëve për ndihma humani-
tare. Por, në listat e hartuara fillimisht
janë përfshirë ato familje dhe individë që
janë shumë të varfër dhe në skamje të
skajshme. Si organizatë humanitare kemi
dëshirë të depërtojmë në tryezën e çdo fa-
milje që ka nevojë, me qëllim që t’ua
zbusim sado pak skamjen. Këtë detyrë ia
kemi dhënë vetes, para besimtarëve dhe
para Reis’ul-Ulemasë H. Sulejman ef.
Rexhepi, i cili na jep një përkrahje të pa-

rezervë në aktivitetin tonë humanitar”,
tha Mustafa Dauti, me rastin e shpër-
ndarjes së ndihmave humanitare në terri-
torin e Myftinisë së Gostivarit. 

Edhe myftiu i Gostivarit, Shaqir ef.
Fetahu, shprehu kënaqësinë për këtë ak-
sion,  me të cilin u ndihmuan familjet
skamnore nga rajoni i Myftinisë së Go-
stivarit.  Ai mes tjerash tha: “Është për ta
përgëzuar OH Hilal,  e cila gjithnjë është
në kërkim të donatorëve për t’u ndihmuar
myslimanëve të vendit, të paktën gjatë
muajit të agjërimit, me qëllim që të gë-
zojmë zemrat e besimtarëve, respekti-
visht skamnorëve dhe, edhe ata t’i
gëzojmë dhe t’u mundësojmë sa më lehtë
ta kalojnë muajin e Ramazani-Sherifit.
Për këtë e falënderojmë Bashkësinë Fe-
tare Islame, e cila sot, nëpërmjet Organi-
zatës Humanitare Hilal, ndau diku mbi 6
tonelata ushqime dhe mjete higjienike”,
ka nënvizuar myftiu i Gostivarit, efendi
Fetahu.

OH HILAL NË TETOVË

OH Hilal aktivitetin e vet humanitar
e ka zhvilluar edhe në territorin e Myfti-
nisë së Tetovës. Në bazë të listës së për-
piluar nga këshilli i xhamive të kësaj
myftinie,  me emrat e rasteve më të rënda
sociale në këtë qytet dhe rrethinë, janë
shpërndarë shtatë tonelata me produkte të
ndryshme ushqimore dhe higjienike.

Me këtë rast, kryetari i OH HILAL,
Mustafa Dauti, ka nënvizuar se plani ak-

OH HILAL në aksion humanitar 
për Muajin e Mëshirës

KARVANI HUMANITAR
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sional i bazuar në projektin humanitar të
Organizatës për t’i ndihmuar myslimanët
e vendit,  të prekur nga vështirësitë e
ndryshme sociale, po ec me sukses dhe
do të vazhdojë sipas dinamikës së para-
parë. “Bazuar në listat e përpiluara nga
këshillat e xhamive,  me emrat e familja-
rëve dhe personave me prioritet,  kemi
vendosur që në territorin e Myftinisë së
Tetovës për momentin të shpërndajmë
rreth shtatë tonelata produkte ushqimore
e higjienike - ndihma këto të donuara nga
Drejtoria e Përgjithshme e Vakëfit të Tur-
qisë,  si dhe nga donatorët tradicionalë të
OH Hilal. Së këndejmi, falënderoj të gji-
thë donatorët dhe në veçanti Reis’ul-Ule-
manë H. Sulejman ef. Rexhepi,  i cili me
aktivitetet e veta,  si dhe me autoritetin e
tij,  bën që të paraqiten donatorë të ndry-
shëm, të cilët, falë transparencës sonë,
shprehen të kënaqur për mënyrën e
shpërndarjes së ndihmave humanitare.
Do të theksoj edhe një herë se gjatë këtij
muaji të bekuar të Ramazanit do të vizi-
tojmë shumë qytete, shumë fshatra, lagje
e rrugë për ta shtrirë dorën tonë humane
deri te çdo mysliman që ka nevojë për
ndihma humanitare dhe për këtë qëllim
do të shpërndajmë rreth 150 tonelata
pako me artikuj të ndryshëm ushqimorë e
higjienikë”, ka theksuar veç tjerash
efendi Dauti.

Ndërkaq, Myftiu i Tetovës, Qani ef.
Nesimi, veç të tjerash ka falënderuar për-
kushtimin e Reis’ul-Ulemasë së BFI-së
H. Sulejman ef. Rexhepit, por edhe an-
gazhimin vetëmohues të stafit të Organi-
zatës Humanitare HILAL për ta shtrirë

dorën e ndihmës në çdo sofër të varfërish
e skamnorësh me qëllim që të paktën
gjatë muajit të Ramazanit skamnorët tanë
jo vetëm mos ta ndjejnë peshën e papër-
ballueshme të varfërisë,  por ta ndjejnë
edhe më fuqishëm solidaritetin dhe për-
kujdesjen vëllazërore të institucionit tonë
fetar. “Falënderoj, mbi të gjitha, Allahun
Mëshirëplotë që na ka bërë të jemi gji-
thnjë solidarë, të dhembshëm dhe hu-
manë në jetën tonë të përditshme”, është
shprehur veç tjerash myftiu i Myftinisë
së Tetovës, Qani ef. Nesimi.

OH HILAL NË DIBËR

Me rastin e muajit të agjërimit, Orga-
nizata Humanitare HILAL vizitoi Myfti-
ninë e Dibrës, me ç’rast shpërndau rreth
gjashtë tonelata ndihma humanitare të
donuara nga Drejtoria e Përgjithshme e
Vakëfit të Republikës së Turqisë. Ndih-
mat u shpërndanë sipas listës së hartuar
paraprakisht nga këshillat e xhamive me
raste të rënda sociale.

Aksioni në fjalë u vëzhgua drejtpër-
drejt nga kryetari i OH HILAL, si dhe
nga Myftiu i Myftinisë së Dibrës, Rama-
zan ef. Hasa. Edhe në territorin e Myfti-
nisë së Dibrës u dëshmua se Bashkësia
Fetare Islame është institucion që përkuj-
deset për të gjithë myslimanët e vendit,
që me seriozitet i qaset edhe ndihmës së
nevojshme për skamnorë, hallexhinj e të
varfër.

“Aksioni ynë humanitar vazhdon
ashtu siç kemi premtuar, si dhe, sipas pla-
nit tonë aksional. Do të zbresim në çdo

shtëpi të skamnorëve tanë që janë kate-
gorizuar si raste të rënda sociale. Kjo ka-
tegori ka nevojë të madhe për ne dhe për
të gjithë bamirësit e vendit dhe më gjerë.
Përkundër kushteve të rënda, shumica
prej tyre nuk heqin dorë nga përmbushja
e këtij obligimi fetar, nga agjërimi, pran-
daj, ne, si OH HILAL me dashurinë më të
sinqertë u ofrojmë ndihmën e siguruar
falë angazhimit personal,  si dhe autori-
tetit të Reis’ul-Ulemasë, H. Sulejman ef.
Rexhepi”, është shprehur kryetari i OH
HILAL, Mustafa ef. Dauti.

OH HILAL NË AKSIONIN PËRFSHINË
EDHE DISA SHOQATA HUMANITARE

Organizata Humanitare “HILAL”, e
cila funksionon në kuadër të BFI-së, ka
ndërmarrë një aksion humanitar në
shumë vendbanime të Shkupit me ç’rast
ka shpërndarë mbi 15 tonelata ndihma në
produkte të ndryshme ushqimore dhe
higjienike.

Po ashtu, ndihma, në fomë donacioni,
OH HILAL ju ka dhuruar edhe disa sho-
qatave humanitare të Shkupit, të cilët
kanë vullnetin e mirë për të ndihmuar si
dhe kanë lista me emra të familjeve e të
personave që përballen me një varfëri ek-
streme.

“Vazhdojnë aktivitetet tona për t’i
ndhmuar qytetarët tanë që në këto ditë
agjërimi të kenë edhe ata sadopak të be-
gatë sofrën e iftarit e të syfyrit. Këto ak-
sione po i ndërmarrim falë autoritetit dhe
angazhimit personal të Reisul Ulemasë
H. Sulejmn ef. Rexhepit si dhe ndihmave
të donuara nga Drejtoria e Përgjithshme e
Vakëfit të Turqisë, donatorëve të ndry-
shëm si dhe “Kozhuvçanka”-s, të cilët i
falënderojmë dhe ju jemi shumë mirën-
johës. Po ashtu, sot, pas shqyrtimit të kër-
kesave të disa shoqatave humanitare të
Shkupit, të njëjtëve u kemi donuar
ndihma dhe, mund të themi se kemi rea-
lizuar një aksion gjithëpërfshirës huma-
nitar. Zoti i shpërbleftë me të mirat e Tij
të gjithë donatorët tanë si dhe ata që na
bashkangjiten në aktivitetin tonë huma-
nitar”, është shprehur, veç të tjerash,
kryetari i OH HILAL, Mustafa Dauti.

Të theksojmë se, shoqatat humanitare
që iu bashkangjitën sot aksionit të Hilal-
it, janë falënderuar pa masë dhe janë
ndjerë shumë të lumtura për mundësinë
që çdo vit po ua ofron OH HILAL për të
kryer veprimtari humanitare dhe për të
zgjatur dorën e ndihmesës në sa më
shumë familje myslimane që jaë aq
shumë në nevojë, sidomos gjatë këtij
Muaji të agjërimit.

Gjatë festës së Një Majit, në fshatin Ebiplija të Karbincit që
shtrihet në territorin e Myftinisë së Shtipit, ka ndodhur një akt
sa i pahijshëm aq edhe barbar! Bëhet fjalë për shkatërrimin e
varrezave myslimane, në të cilat janë futur qytetarë maqedo-
nasë për pik-nik qejfet e tyre, duke improvizuar zgara me gurët
e varrezave dhe duke pjekur me prushin e dërrasave shenjuese
të varrezave myslimane. Këtë gjest kriminelësh deri te Myfti-
nia e Shtipit si dhe deri te njësia rajonale e MPB-së e kanë pa-
raqitur Këshilli i xhamisë së fshatit Kuçica.

Bashkësia Fetare Islame në RM reagon ashpër si dhe kërkon
nga organet kompetente që sa më parë ta ndriçojnë rastin dhe
ndaj shkatërruesve të varrezave myslimane të ndërmerren masa
të parapara sipas ligjeve përkatëse. Ndryshe, BFI që tani dy-
shon se 1 Maji mund të kalojë në ditë kur lejohet shkatërrimi i
varrezave myslimane dhe, me këtë, të hidhen poshtë të gjitha
ato projekte e përpjekje për ruajtjen e bashkëjetesës dhe har-

monisë ndërkonfesionale në vend. Kjo hasdisje e kriminelëve
duhet të marrë fund njëherë e përgjithmonë.

Këto ditë, Kongresi ndërkombëtar i pa-
kicave myslimane, me seli në Ebu Dhabi, ka
organizuar Konferencen e parë, në të cilë ka
marrur pjesë edhe BFI në RM, si anëtare e
këshillit themeltar, respektivisht i autori-
zuari i Reisul Ulemasë H. Sulejman ef. Re-
xhepit, Prof.dr. Shaban Sulejmani. Me këtë
rast, efendi Sulejmani ka nënshkruar Doku-
mentin e anëtarësisë në këtë Këshill ndër-
kombëtar të pakicave myslimane, dhe

gjitashtu prof.dr. Shaban Sulejmani ka pasur
paraqitje aktive në emër të Kryetarit të BFI
h, Sulejman ef. Rexhepi. Ndryshe, ky forum
ndërkombëtar veç tjerash debaton mbi pro-
bleme me të cilët përballen myslimanët, në
veçanti me dukuritë që manifestohen në
emër të islamit e që po e dëmtojnë shumë
këtë fe. Sfidat më të reja janë luftërat kundër
radikalizmit ekstrem, terrorizmit dhe isla-
mofobia.

Bashkësia Fetare Islame në RM është vizituar nga një dele-
gacion i Këshillit nacional për parandalimin e ekstremizmit të
dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit, i udhëhequr nga Kor-
dinatori nacional Borçe Petrevski që shoqërohej nga Xheladin
Ajvazi dhe Zllatko Apostollovski. Delegacioni në fjalë u prit nga
Reisul Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili, me këtë rast i
njohtoi për angazhimet konkrete të BFI-së si dhe për kontribu-
tet e gjithanshme të saj në parandalimin e çfarëdo dukurie që
manipulojnë në emër të humanes e të fesë.

Delegacioni i Këshillit nacional ka shprehur mirënjohje dhe
respekt për angazhimin e Kryetarit të BFI-së në hartimin e një
prej projekteve të para në rajon e më gjërë që është marrur me
parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm si dhe me parandali-
min e përfshirjes së të rinjve tanë nëpër vatra të luftës që nuk
kanë të bëjnë asgjë as me njerëzoren por as me parimet fetare.

Nga të dy palët është nënvizuar nevoja për një bashkëpunim
sa më të ngushtë dhe sa më intensive.

U nënshkrua dokumenti për antarsimin 
e BFI-së në Kongresin ndërkombëtar të

pakicave myslimane

Hasdisja e kriminelëve duhet të marrë fund

Delegacion i Këshillit nacional qeveritar për parandalimin e
ekstremizmit të dhunshëm vizitoi BFI-në

REAGIM
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Këto ditë, në fshatin Llokë të komunës së Sarajit, u bë hapja
solemne e xhamisë së re.

Në këtë eveniment fetar mori pjesë kryetari i BFI-së Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i Myftinisë së Shkupit,
Mr. Qenan Ef.Ismaili, perfaqësues të institucioneve shtetërore,
myftinj nga myftinitë e tjera të BFI-së, shumë hoxhallarë dhe
mysafirë.

Programi filloi me recitimin e ajeteve kur’anore ku më pas
u begatua edhe me disa ilahi dhe fjalë përshëndetëse.

Në praninë e një numri të kosiderueshëm të banorëve të këtij
fshati, fjalë rasti kishte Reisul Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i
cili, veç tjerash tha se, me ndërtimin e kësaj xhamie janë ven-
dosur themelet mbi të cilat do të ngrihen parimet më të larta fe-
tare dhe kombëtare dhe ku do të  promovohen vlerat universale.

Më pas, të pranishmëve iu drejtua edhe Myftiu Qenan ef.
Ismaili i cili në fjalën e vet përshëndetëse uroi banorët e këtij
fshati për xhaminë e re, duke lutur Allahun qe t’i shpërblejë të
gjithë ata që kanë ndihmuar në forma të ndryshme për ndërti-
min e saj.

Të pranishmit i përshëndeti edhe  z. Xhelal Jakupi,përfaqë-
sues nga komuna e Sarajit, si dhe hafëz Idriz Osmani, i cili foli
edhe mbi rrjedhat dhe punët që u kryen përgjatë ndërtimit të
kësaj xhamie. Ky aktivitet u përcoll edhe me një program të
shkurtë fetar, me disa ilahi kënduar nga grupi i ilahistëve pranë
Myftinisë së Shkupit

Inaugurohet xhamia e re në fshatin Llokë

Në Ankara, në Qendrën e përgji-
thshme të Agjencisë Turke për Bashkë-
punim dhe Koordinim (TIKA), kryetari
i kësaj Agjencie, Serdar Çam si dhe
Reisul Ulema i BFI në RM, H. Sulej-
man ef. Rexhepi, kanë nënshkruar mar-
rëveshjen lidhur me projektin e
restaurimit të teqesë historike

Me këtë rast, kryetari i TIKA-s, z.
Çam ka thënë se kjo marrëveshje erdhi
pikërisht në kohën më të duhur dhe më
të përshtatshme, ende pa u shembur dhe shkatërruar. Në va-
zhdim, z. Çam ka shprehur kënaqësinë për vizitën e bërë nga
kryetari i BFI-së efendi Rexhepi, ku u bë e ditur se teqeja Ara-
bati Baba është një prej veprave më të rëndësishme, e cila është
ndërtuar në mënyrën e një kompleksi.

Më tej Çam njoftoi se: “Pas disa proceseve ka përfunduar
përgatitja e disa zgjidhjeve dhe proceseve. Si rezultat i proce-
durave sot kemi nisur këtë protokoll me Bashkësinë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë. Për msulimanët atje dhe
për rajonin ajo do të bëhet një prej qendrave më të rëndësishme

të Ballkanit dhe Evropës. Ajo gjitha-
shtu do të ofrojë një kontribut për tu-
rizmin dhe ekonominë e atjeshme, si
dhe do të jetë arsye për vizitën e
shumë njerëzve”.

Edhe kryetari i BFI-së Reisul
Ulema Haxhi Sulejman ef. Rexhepi
duke shprehur falederimet ndaj
TIKA-s dhe ekipit të saj ka theksuar
se “TIKA ka kryer shumë punë dhe
ka arritur shumë suksese, duke rimë-

këmbur dhe përforëcuar kulturën ekzistuese. Shpreh falënderi-
met e mia ndaj TIKA-s e cila do të kryejë restaurimin e teqesë
Arabati Baba, e cila është një vepër shekullore. Me këtë ne po
e plotësojmë edhe një kërkesë të kahershme të vetë Presidentit
të Republikës së Turqisë, Taip Erdogan, i cili shumë më herët
ka shprehur interesim për shpëtimin e këtij objeki me vlera mo-
numentale. Është një krenari për mua që sot po nënshkruajmë
këtë marrëveshje. Uroj shëndet dhe forcë presidentit Erdogan.
Ne gjithmonë jemi pranë popullit turk” ka vënë në dukje efendi
Rexhepi.

Nënshkruhet marrëveshja me TIKA--nn për restaurimin e Arabati Baba Teqes

Këto ditë, Myftinia e Shkupit ka organizuar një ceremoni
fetare lidhur me duanë e hifzit për hafizin e ri, Zekirija Kinari,
i cili hifzin e mbrojti para komisionit profesional të Myftinisë
së Shkupit, në përbërje të: prof. hfz. Shafi ef. Osmani, prof. hfz.
Sheval ef. Azizi dhe hfz. Sadudin ef. Sulejmani.

Në këtë manifestim  morën pjesë Kryetari i BFI-së Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i Myftinisë së Shkupit,
mr. Qenan ef.Ismaili   si dhe një numër i konsiderueshëm i ho-
xhallarëve të Shkupit me rrethinë.

Me këtë rast, të pranishmëve me fjalë rasti iu drejtua Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili, pasi e uroi hafizin e ri,
si dhe pasi e përgëzoi familjen e tij që e kanë përkrahur gjatë
tërë kohës deri sa e ka nxënë Kuranin përmendësh, theksin e
veçantë e vuri mbi rëndësinë e hifzit si dhe mbi respektin që
duhet ta gëzojnë hafëzlerët në shoqëri. 

Fjalë përshëndetëse në këtë manifestim kishte edhe nikoqiri
i këtij aktiviteti Myftiu i Shkupit, mr. Qenan ef. Ismaili i cili i
përshëndeti të pranishmit dhe e uroi hafizin e ri për këtë arritje.

Në emër te Xhamisë “Isa Beu” dhe  familjes së hafizit të ri,
të pranishmëve me fjalë përshëndetëse iu drejtua edhe hoxhë
Muharrem Ismaili, kurse duanë e hifzit e bëri Kryeimami i Myf-
tinisë së Tetovës, hfz. Ejup Selmani.

Shkupit i shtohet edhe një hafiz i ri

Në selinë e BFI-së, Rijaseti mbajti
mbledhjen e vet të rregullt nën udhëheq-
jen e Reisul Ulemasë së BFI-së H. Sulej-
man ef. Rexhepi.

Myftinjtë si dhe drejtuesit e organeve
dhe institucioneve të BFI-së diskutuan
mbi programin e paraparë për nderë të
Muajit të Ramazanit si dhe për organizi-
min sa më të denjë me qëllim që mysli-
manët e vendit si dhe të diasporës sonë të
përjetojnë një muaj përplot me aktivitete
fetare, me lutje e me ibadete që janë ka-
rakteristikë e Muajit të agjërimit.

Gjithashtu, u diskutua edhe rreth Ha-
xhit 2018, dhe, veç të tjerash, myftinitë u
obliguan që menjëherë të nisin me regji-
strimin e myslimanëve që janë nijetli për
të udhëtuar sivjet për në vendet e shenjta.
Njëherit u kërkua që t’u tërhiqet vërejtja
të gjithë agjencive turistike që do të për-
piqen për të manipuluar myslimanë të

vendit dhe t’u bëhet qartë me dije se, për-
veç Bashkësisë Fetare Islame si organi-
zatore e ligjshme, subjekt tjetër nuk ka të
drejtë të merret me këtë organizim. Për

këtë qëllim, Rijaseti i BFI-së i lutë të gji-
thë myslimanët e vendit që most të bien
pre e manipulimeve të subjekteve të
ndryshëm jokompetentë.

Rijaseti i BFI në RM mbajti 
mbledhjen e radhës

RENOVA, një ndër firmat më të fu-
qishme shqiptare, e cila bisnesin e vet e
ka shtrirë edhe përtej kufijve të Maqedo-
nisë, në qendër të Tetovës ka përuruar
edhe një prej hoteleve më reprezentativ
në vendin tonë. Në këtë event, në mesin
e më shumë personaliteteve nga sferat e
ndryshme, mori pjesë edhe Reisul Ulema
i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili,
në fjalën e vet theksoi se Renova sot nji-
het si prodhuese gjigante e materialeve
përkatëse për ndërtimtari, e cila, në gjirin
e vet ka me qindra punëtorë që mbajnë
familje e shtëpi. “Pa dyshim, Renovën
sote njohim edhe si donatore përmes sti-
pendive për shumë nxënës e studentë;
Renova njiht si sponsorizuese e shumë
eventeve dhe aktiviteteve të ndryshme
kulturore, arsimore, fetare. Ka lehtësuar
shumë familje e individë që kanë pasur

ëndërr të përfundojnë studimet e tyre. Re-
nova, pa dyshim që, me donimet e veta,
ka gëzuar shumë jetimë, shumë familje të
varfëra, shumë bonjakë e skamnorë.
Ndjej obligim moral që këtu, me këtë
rast, para të gjithë juve, të deklaroj, madje

edhe ta falënderoj me shpirt, për kontri-
butin e dhënë edhe në sferën e zhvilimit
të jetës fetare islame në vend. Kontributi
i Renovës për Medresetë tona është
shumë i vlerësuar.”, ka theksuar veç të
tjerash efendi Rexhepi.

Reisul Ulema përuron Hotelin
“Merkur” të Renovës
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Medreseja Isa Beu, Paralelja e fem-
rave në Shkup, ka organizuar një program
të posaçëm me rastin e përcjelljes së gje-
neratës së IX të medresanteve. Ky aktivi-
tet fetar artistiK u ndoq nga një numër i
konsiderueshëm i besimtarëve të Shkupit,
nga Reisul Ulema i BFI-së H. Sulejman
ef. Rexhepi dhe bashkëpunëtorët e tij, nga
Myftiu i Shkupit, nga drejtori i përgji-
thshëm i Medresesë, Kordinatorja e para-
leles për femra në Shkup, profesorë të
Medresesë e të FSHI-së. 

Në fjalën e vet të rastit, Reisul Ulema
h. Sulejman ef. Rexhepi përshëndeti të
pranishmit dhe uroi maturantet për sukse-
sin e tyre. Ai gjithashtu përgëzoi edhe
prindërit dhe familjarët e këtyre maturan-
teve të cilët u përpoqën, përkundër pro-
blemeve të përditshme sociale, që t’i
shkollojnë bijat, vajzat, motrat e tryre. Në
vijim, efendi Rexhepi ka theksuar hadi-
thin e Pejgamberit a.s. që na ka porositur
ta kërkojmë diturinë prej djepit e deri në
varr. “Bashkësia Fetar Islame me gjithë
institucionet e veta ka të drejt të krenohen

me të gjithë ju, sepse po përcjellim edhe
një gjeneratë femrash të shkolluar e të ar-
simuar. Ajeti 108 i sures Jusuf thotë: “Kjo
është rruga ime: të ftoj drejt Allahut me
dituri të plotë…” Pra, motra e vëllezër,
vetëm të ditur, të shkolluar e të arsimuar
ne gjithnjë do të jemi në rrugën e Krijue-
sit tonë, gjithnjë do të jemi besimtarë më
të fortë dhe më të paluhatshëm. Kurse
Pejgamberi ynë, Muhamedi a.s. ka thënë

se dituria është testament i Islamit! Ju, të
nderuara maturante, sikundër edhe motrat
e juaja që sapo i përcollëm në Gostivar e
Tetovë, keni nderin që të keni këtë testa-
ment dhe ta bartni mbi supet tuaja”, ka
theksuar Kryetari i BFI-së, H. Suilejman
ef. Rexhepi në fjalën e vet me rastin e për-
cjelljes së maturanteve nga gjenerata e IX
e medresanteve të Medresesë Isa Beu, pa-
ralelja e vajzave në Shkup

U përcoll gjenerata e IX e Medreses ”Isa
Beu” – Paralelja e vajzave në Shkup

Kohë më parë, nxënësit e Medresesë
“Isa Beu”, Shkup, organizuan një solem-
nitet për përcjelljen e maturantëve nga
gjenerata e XXXI e medresantëve.

Këtë organizim e nderoi edhe Kreu
më i lartë i BFI-së Reisul Ulema H. Su-
lejman ef. Rexhepi, drejtori i përgji-
thshëm i Medresesë Isa Beu, Ibrahim ef.
Idrizi, sekretari i Medresesë Mr. Lutfi ef.
Nexhipi dhe profesorë.

Ky manifestim pati një program të
begatshëm me lexime të ajeteve kura-
nore, ilahive dhe fjalimeve të ndryshme
të rastit. 

Natyrisht, siç e do rendi, maturantëve
me fjalë përurimi si dhe me mesazhe për
jetën e mëtutjeshme akademike, iu drej-
tua edhe Reisul Ulemaja H. Sulejman ef.

Rexhepi. Po ashtu, maturantët u përshën-
deten dhe u përgëzuan edhe nga drejtori i

Medresesë Ibrahim ef. Idrizi si dhe nga
kujdestarët e klasave.

Medreseja “Isa Beu” përcolli maturantët
nga gjenerata e XXXI e medresantëve

Medreseja “Isa Beu”, Paralelja e Fem-
rave në Tetovë, ka përcjellë gjeneratën e XI
të medresanteve. Në këtë festë maturantësh
të përcjellë nga një atmosferë impozante,
morën pjesë një numër i madh xhematlin-
jës, personalitetesh fetare e shoqërore, mes
të cilëve Reisul Ulema i BFI-së, H. Sulej-
man ef. Rexhepi me bashkëpunëtorët e vet,
myftinj nga myftinitë e BFI-së, drejtori i
përgjithshëm i Medresesë, prof. Ibrahim
Idrizi, Kordinatori i paraleles  së vajzave
në Tetovë Prof. Beqir Memeti, profesorë të
kësaj shkolle të mesme islame, profesorë
nga FSHI si dhe drejtori i zyres për arsim
pranë Komunës së Tetovës, prindër e da-
shamirë të arsimit.Reisul Ulema, në fjalën
e vet të rastit, ka uruar maturantet për suk-
sesin e arritur si dhe u ka dëshiruar shkol-
lim të mëtejmë duke ua bërë me dije se
tashmë e kanë më të lehtë pasi që ngritja
në nivele akademike mund të arrihet edhe
në Fakultetin e Shkencave Islame në
Shkup. Tutje, duke folur për rëndësinë e ar-

simimit, efendi Rexhepi ka cituar para të
pranishmëve ajetin kuranor 28 të surel El
Fatir që thotë: “Në të vërtetë, nga robërit e
Tij, Allahut i frikësohen vetëm dijetarët,
(që e dinë se) Allahu është vërtet i Plotfu-
qishëm dhe Falës.” Dhe, sa më shumë që të
mësoni, sa më shumë që të lexoni, aq më
të ngritur do të jeni, kurse ngritja e vetë-
dijes së juaj intelektuale ua përforëcon
besimin. Të diturit, të lexuarit, kanë
mundësi më lehtë t’i mësojnë dhe t’i
kuptojnë parimet e fesë sonë islame, t’i

kuptojnë më lehtë shenjat e besimit tonë
dhe më lehtë të përballen me sfidat dhe
me barrierat që të tjerët i ngrisin para sy-
nimeve tona fetare e kombëtare. Në aje-
tin 18 të sures Ali Imran, Allahu thotë se
edhe engjëjt dhe dijetarët e vërtetuan se
nuk ka Zot tjetër përveç Allahut!”, ka nën-
vizuar Krtyetari i BFI-së, H. Sulejman ef.
Rexhepi. Në fund, Reisul Ulemasë H. Su-
lejman ef. Rexhepit iu dhurua një punim
dore e punuar nga medresantet e kësaj Pa-
ralele.

Medrejsa “ISA BEU”, Paralelja e femrave
në Tetovë, përcolli gjeneratën e XI

Para një numri të madh besimtarësh,
para familjarëve gostivarasë, në prezencë
të Reisul Ulemasë h. Sulejman ef. Re-
xhepi, të drejtorit të Medresesë Isa Beu,
Prof. Ibrahim Idrizi, para profesorëve të
Medresesë dhe të FSHI-së, para myftinjëve
të Myftinive të BFI-së, si dhe drejtoreshës
së zyres për arsim pranë Komunës së Go-
stivarit, u përcoll gjenerata e VII e Medre-
ses Isa Beu, Paralelja e vajzave në
Gostivar. 

Me këtë rast, gjatë fjalës së vet, Reisul
Ulema i BFI-së h. Sulejman ef. Rexhepi ka
uruar maturantet për suksesin e tyre dhe,
edhe një herë, fuqishëm e ka theksuar po-
litikën shumë të arsyeshme të BFI-së për
të krijuar kushte reale për shkollimin e
femrës sonë. Vetëm përmes arsimimit dhe
edukumit të femrës mund të ketë kuptim
vlerësimi se gruaja është shtyllë e kombit.
“Kombit gjithnjë i duhen nënat, motrat,
bijat tona, të fuqishme intelektualisht dhe
të pathyeshme shpirtërisht. Të nderuara

maturante, ju jeni edukatoret e gjeneratave
të ardhshme, do të jeni edukatore shumë të
mirëfillta në edukimin e brezave të ar-
dhshëm! Ja pra pse vlerësoheni si shtyllë e
kombit, sepse ju do të prodhoni dhe përga-
tisni brezin me të cilin kombi ynë do të
ndjehet krenar”, ka thënë ef. Rexhepi. Ai
gjithashtu ka folur edhe për rolin që ka
luajtur medreseja Isa Beu në edukimin dhe
arsimimin e shumë të rinjëve dhe të rejave
myslimane nga viset tona. Kryetari i BFI-

së, H. Sulejman ef. Rexhepi, edhe me këtë
rast ka këmbëngulur që gjeneratat që po
dalin nga Medreseja jonë të mos rendin
nëpër botë për shkollim të mëtejmë, pasi
që tashmë këtë nevojë në mënyrë adekuate
dhe tepër profesionale e plotëson pikërisht
Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup. 

Në fund, Reisul Ulemasë së BFI-së,
efendi Rexhepit, iu dhurua një punim dore
e punuar nga një grup medresantesh të gje-
neratës që sapo u përcoll!

U përcoll gjenerata eVII e Medresesë ”Isa
Beu” – Paralelja e vajzave në Gostivar
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Këto ditë, në Frauenfeld të Zvicrës, u
bë përurimi i xhamisë së re shqiptare, e
ndërtuar kryesisht nga donacionet e mër-
gatës sonë. Në këtë ceremoni mori pjesë
edhe një delegacion nga BFI-ja, në për-
bërje të: Dr. Selver Xhemaili, përgjegjës
për diasporë pranë BFI-së, Myftiu i
Shkupit, Mr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi si dhe
Myftiu i Gostivarit, Mr. Shaqir ef. Fe-
tahu. Po ashtu, i ftuar nga Maqedonia në
këtë manifestim fetar ishte edhe Krye-
parlamentari z. Talat Xhafer.

Ndërkaq morën pjesë edhe,kryetari i
Unionit të Bashkësive Islame Shqiptare
në Zvicër, hfz. Mehas ef. Alija, nga BI e
Kosovës, Sabri ef.Bajgora si dhe Ekrem
ef. Siminica, nënkryetari i Komunitet
Mysliman i Shqipërisë, z. Lauren Luli,
nënkryetari i Unionit të Bashkësive
Islame Shqiptare të Gjermanisë, Rexhep
ef. Sulejmani, kryetari i organizatës
DIGO, Bekim Halimi, lexues i mrekul-
lueshëm i Kuranit Fisnik Xhelal ef. Ka-
loshi. 

Po ashtu, prezantuan edhe përfaqë-
sues të komuniteteve të tjera fetare, si:
prfaqsuesi i kishës katolike të qytetit Fra-
uenfeld Lukas Leutenegger, përfaqsuesi

i kishës katolike të qytetit Frauenfeld
Heinz Stubi. Gjithësesi që, peshë shumë
të rëndësishme këtij manifestimi i dhanë
edhe prezenca e autoriteve lokale zvice-
rane, si: Kryetari i Komunës së Fraunfel-
dit Anders Stokholm, përfaqsuesi i zyrës
kantonele për integrim Markus Kutter. 

Para delegacioneve dhe përfaqësue-
sve të ndryshëm, si dhe para një numëri
të madh besimtarësh nga qytete të ndry-
shëm të Zvicrës, rreth historikut të ndër-
timit të kësaj xhamie, që nga projekti si
ide e deri në përurim, foli kryetari i xha-
misë, Xhelil Ramadani, ndërsa mirësear-
dhje mysafirëve i dëshiroi edhe imami i i
xhamisë, Sami ef. Misimi.

Në emër të BFI fjalë rasti mbajti Muf-
tiu i Tetovës, Porf. Dr. Qani ef. Nesimi, i
cili, duke i përgëzuar në emër të Reisul
Ulemasë së BFI-së, H. Sulejman ef. Re-
xhepi, për këtë vepër madhëstore, veç të
tjerash shprehi kënaqësinë se përfshihet
në një përurim të një xhamie që mbanë
emrin Dritë – “Mesxhidi Nur”! Një vepër
të këtillë ibadeti nuk mundë të bëj një
zemër e vogël, nuk mundë të bëj një men-
dje e kufizuar, një shpirt i ngusht. Objekt
të këtillë, një Shtëpi Zoti mund të bëjë
vetëm një zemër e madhe, një shoqëri e

civilizuar. Prandaj, më lejoni të nënvizoj
se, të gjithë neve këtu na kanë tubuar dy
zemra shumë të mëdha. Njëra është
zemra e madhe e pushtetit lokal dhe qen-
dror e Shtetit të Zvicrës, i cili si në shumë
qendra të këtij vendi, edhe në këtë qytet,
ka ndarë një pjesë të zemrës së vet  që
njerëzit të cilët janë myslimanë të ardhur
në këtë qyte, të gjejnë vendin e meritue-
shëm për ta adhuruar  Allahut Madhëri-
plot. Ndërsa zemra e dytë e madhe është
zemra e besimtarëve të cilët për ta ndër-
tuar këtë vepër madhështore janë anga-
zhuar në mënyra të ndryshme, kanë
kontribuar pa rezervë deri në realizimin
e plotë të veprës në fjalë,”  ka theksuar
efendi Nesimi, i cili, në fund të fjalimit të
vet, në emër të BFI dhe të Reisul Ule-
masë falënderoi zyrtarët e pushteti lokal
dhe atij qendror të Zvicrës si dhe të gjithë
besimtarët që kanë kontribuar në ngritjen
e këtij tempulli.

Dr. Selver Xhamili, në emër të Reisul
Ulemasë së BFI-së, xhamisë së re i dhur-
roi “Kuranin e Artë”, ndërsa Myftiu i
Shkupit pranoi dhuratën nga xhamia në
fjalë për BFI në RM. Duanë e hapjes së
xhamisë e bëri Muftiu i Gostivarit, Shaqir
ef. Fetahu. 

Në Frauenfeld të Zvicrës u përurua 
xhamia e re shqiptare

Këto ditë, ShMI Medreseja ” Isa
Beu” – paralelja në Shtip, organizoi pro-
gram jubilar  me rastin e përcjellejs së
gjeneratës së X të maturantëve. Në këtë
program përkrah nxënësve, ish-nxënësve
të Medresesë, të pranishëm ishin edhe
përfaqësuesi i Kryetarit të Bashkësisë së
fesë Islame, Muamer ef. Veseli, drejtori i
Medresesë Isa Beu, Ibrahim ef. Idrizi,
dekani i Fakultetit të Shkencave Islame
prof. Dr. Shaban Sulejmani, Myftiu i Te-
tovës, Myftiu i Dibrës, Myftiu i Kuma-
novës, Atasheu për çështje fetare pranë
Ambasadës së Turqis, koordinatori i Hu-
daji vakfit, mysafirë nga vendi dhe Tur-
qia.

Fillimisht, të pranishmëve me fjalë
përshëndetëse iu drejtua Koordinatori i
Medresesë në Shtip Nasir ef. Rexhepi, i
cili mysafirëve ju dëshiroi mirëseardhje
dhe i falenderoi për ndihmën e dhënë për
këtë Medrese. Ai me theks të veçantë fa-
lenderoi kryetarin e Bashkësisë së Fesë

Islame në Maqedoni Reisul Ulema H.
Sulejman ef. Rexhepi, i cili ka qenë për-
krahës i parezervë i Medresesë në të gji-
thë sferat. Po ashtu, ai falenderoi edhe
drejtorin e Medreses dhe Hudaji vakfin
nga Stambolli të cilët mbështesin këtë
Medrese. Nasir ef. Rexhepi nënvizoi se
karavanit të maturantëve të kësaj Me-
drese sivjet i shtohen edhe 15 maturantë
dhe, kësisoj, numri i përgjithshëm që
mbaruan në këtë paralele të Medresesë
“Isa Beu” arrinë në 140 medresantë të di-
plomuar. Disa nga të diplomuarit tashmë
shërbejnë si nënpunës fetarë në Myftini
e Shtipit, disa të tjerë vazhdojnë studi-
met në universitete të ndryshme, 10 prej
tyre kanë vazhduar magjistraturën kurse
2 janë  në doktoraturë.  

Në këtë program fjalim rasti mbajti
përfaqësuesi i Kryetarit të Bashkësisë së
Fesë Islame Muamer  ef. Veseli, i cili
ndër të tjerat përcolli përshëndetjet  e
Kryetarit të Bashkësisë së Fesë Islame

për të pranishmit dhe uratat për matu-
rantët.  Ndër të tjerat ai duke bërë një re-
trospektivë nga koha postkomuniste e
këndej, shtoi se, sot, nga dikur 4-5
xhami, funksionojnë mbi 40 xhami dhe
të gjitha janë aktive, falë, kuadrit vendor
që u shkollua, u kalit dhe u rrit nëpër in-
stitucionet arsimore të BFI-së, si Medre-
sja dhe FSHI. “Në këtë arritje të
pakontestueshme patjetër që merita do të
ketë edhe ish-myftiu i Shtipit H. Isa ef.
Ismaili. Kësisoj, medresantët e dalur për
këto dhjetë vite nga kjo Medrese, sot i
kemi kolegë, teologë, të cilët me gjithë
shpirt kontribuojnë në gjallërimin, në
zhvillimin dhe në shtimin e jetës fetare
islame në këto anë”, tha efendi Veseli. 

Më pas në emër të Medresesë u
ndanë disa mirënjohje për  për disa nga
profesorët veteranë të kësaj medrese.

Më pas programi u pasurua me disa
ilahi dhe kaside të kënduara nga kori i
medresesë.

Paralelja e Medresesë në Shtip përcolli
gjeneratën e X të medresantëve
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Nga Fahri Balliu

Çfarë jemi duke bërë ne shqiptarët
për të shkuar e për t’u bashkuar
në Bruksel? Në dukje po bën gji-

thçka Kosova, Shqipëria dhe politika
shqiptare në Maqedoni. Të gjithë janë të
veshur me kostumin e BE-së dhe velado-
nin e madh euroatlantik. Sigurisht në
brendësi ka pamje të tjera,  të cilat shkak-
tojnë ngecje. Në Shqipëri ëndrra e Bruk-
selit është e mbytur në drogë, në krim, në
korrupsion. Në Kosovë përplasja është
më e egër. Atje është një terren edhe më
i komplikuar. Po kështu edhe në Maqe-
doni,  ku qeveria e sotme  duket më e
qartë, më e kthjellët drejt BE-së, e kraha-
suar me paraardhësit.

Por,  gjithsesi në tërësinë e vet, në ci-
lësinë themelore të politikëbërjes, bota
shqiptare e ka të çiltër qëllimin, dëshirën
për të mbërritur në BE. Natyrisht, një fak-
tor negativ është sëmundja e otomanit Er-
dogan, që ushqen iluzionin e një kohe të
vdekur. Ky faktor i ri i është bashkëngji-
tur faktorit rus, i cili është një qelizë e
vjetër kancerogjene në perspektivat
shqiptare dhe më gjerë se kaq, që lidhet
me brigjet e Adriatikut.

Është i dhimbshëm përkushtimi i të
gjithë shqiptarëve dhe i politikanëve më
të përgjegjshëm të botës së tyre, për të
realizuar ëndrrën evropiane. Këto për-
pjekje titanike për t’u rikthyer si një anë-
tar i Bashkimit Evropian kur ky truall ka
qenë Evropa e vërtetë, nga ka lindur kjo
e sotmja, janë një terren frymëzues, dra-

matik, fat hidhur; janë gjithçka që pro-
dhon fati i njeriut. Por, çfarë ndodh në
këtë Bashkimin Evropian realisht dhe a
është gjendja brenda strukturës së BE-së
po kaq fisnike, sa ç’është dëshira jonë për
të hyrë aty?

Presidenti i Francës, Macron, në
Sofje, në Bruksel dhe në ndonjë pronon-
cim tjetër ka thënë se nuk mund të ketë
zgjerim të BE-së pa u reformuar BE-ja.
Por, çfarë reformimi të BE-së ka parasysh
presidenti i Francës?

Është i njohur lobi i skeptikëve të BE-
së që nga krijimi i tij. Për hir të së vërte-
tës kur sheh sot strukturën drejtuese të
BE-së, burokracinë tronditëse, shifrat e
shpenzimit dhe aftësinë shpesh mediokre,
të kap pesimizmi për vetë Bashkimin
Evropian. Gjendja e sotme e BE-së,  e
krahasuar me gjendjen dhe ëndrrën e
ideatorëve të saj, të kujton, ose më saktë
të sjell ndër mend, krahasimin e një vepre
poetike që zbret në norma tregtare.

Ne kemi shumë gjëra si botë shqip-
tare, si politikëbërje shqiptare, për të kor-
rigjuar. Por,  çfarëdo që të bëjmë ne,
defektet dhe mungesa e reformës në Ba-
shkimin Evropian është një pengesë se-
rioze.

Kualitetet drejtuese menaxhuese të
Bashkimin Evropian janë sot më shumë
se kurrë me fraktura brenda, që nga drej-
tuesit kryesorë dhe duke zbritur poshtë
tek menaxhimi diplomatik evropian. Mo-
gerini sot është nga pikat dramatikisht më
të dobëta. Në një raport të brendshëm të
Bashkimin Evropian,  që ruan konfiden-
cialitet të lartë, Mogerini kritikohet
ashpër për sjelljet e saj diplomatike dhe
të gabuara.

Sjelljet diplomatike të orientuara prej
Mogerinit janë karakterizuar nga një sub-
jektivizëm i thellë me preferencë që bu-

rojnë nga një edukim i vjetër ideologjik.
Kjo dukuri lexohet haptas në Shqipëri,
por edhe në Kosovë. Kjo praktikë e sjel-
ljes në pikat e nxehta, siç është Kosova
veçanërisht, shkon paralel me kundër-
shtarët e BE-së në vend që të shkojë kun-
dër një vije tjetër. Guximi aventuresk i
Mogerinit për të diskutuar me Thaçin
harta apo ndryshime kufijsh të Kosovës,
ka nevojë për një klithmë ndaluese, fre-

nuese. Në këtë pikë ne duhet të jemi mi-
rënjohës integritetit të zonjës Merkel.

Burime që nuk duan të identifikohen,
duan të thonë se ajo ka dhënë këshilla të
rrepta për Thaçin, i cili me naivitet poli-
tik e ka gjykuar Mogerinin me mundësi,
fuqi dhe kompetenca mbi të vërtetën, më
të larta se ç’është e vërteta. Thaçi mund të
jetë nisur me besim nga posti i saj, por
ujërat e kthjellëta janë në thellësi, jo në si-
përfaqe. Askush nuk ka fuqi të vendosë
dhe të propozojë kufij për Kosovën, ve-
çanërisht sipas shijes së kundërshtarëve të
historisë së botës shqiptare. Prandaj kër-
kohet  lidership i pjekur, i matur në Ko-
sovë, se kufijtë e Kosovës së pavarur janë
kufij të botës shqiptare. Po të kthehesh
pak prapa, e të kuptosh se si  përgjatë hi-
storisë angazhimi i aleancave të pista të
ligjeve të xhunglës  krijoi shtete makabre
si Jugosllavia dhe tjetërsoi popuj, gjuhë,
dete, tokë, lumenj, që i bëri Zoti, nuk
mund t’ia besosh akteve burokratike të
nëpunësve sado të lartë të BE-së.

Sot BE-ja ëndërrimtarët i ka zëvendë-
suar me burokratë që maten me hijen e
mëngjesit dhe i shantazhojnë politikanët
e provincës shqiptare, përfitojnë prej tyre
deri në korrupsion financiar, siç është rasti
i ambasadores Vlahutin, apo ndonjë tjetri

që këmben në Tiranë misionin politik me
mision lirik. Nuk duam ta hapim kapitul-
lin dhe rolin e influencës së Sorros-it, që
është një çështje me pasoja shumë të
rënda në Shqipëri, sepse është emri i tij
pas të cilit fshihet kryeministri i Shqipë-
risë, Edi Rama, që mbolli 113 mijë ha
tokë me kanabis dhe që noton në korrup-
sion borxhesh, koncesionesh, aferash, që
po shpopullon Shqipërinë, që po godasin
kolonën vertebrale të shoqërisë shqiptare.

Por, le të rrimë vetëm tek roli i BE-së
në ndjekjen e politikës shqiptare dhe do
të kuptojmë se ajo reforma që thotë presi-
denti i Francës është e domosdoshme për
të pastruar një herë vetë BE-në, për të qar-
tësuar dhe maksimalizuar vlerat për të
cilat është krijuar ëndrra e madhe e ‘De
Gasperit, Adenaurit, Shumanit. Vetëm në
këto pesë vjet të qeverisjes putiniste të ek-
stremit të majtë në prag fashizmi janë
prerë 38 mijë fletë arresti në Shqipëri dhe
burgjet kanë vetëm të varfër. Peshqit e
mëdhenj flasin për arrestim të peshqve të
mëdhenj, por nuk kuptojnë vetveten dhe
ndërkaq ambasadorja e BE-së në gjithë
ditët e saj në Tiranë ka zero deklaratë me
gojë apo me shkrim në mbështetje të opo-
zitës politike apo të medias kritike ndaj
qeverisë. Ajo funksionon krejt si të jetë në

listën e pagesave qeveritare dhe në pesë
vjet njerëzit e ngarkuar të BE-së për Shqi-
përinë, përveç standardit shumë të ulët të
inteligjencës së tyre politike, janë shfaqur
jo rrallë deri në kërcënime se zgjedhjet
mund të bëhen edhe pa opozitën.

Në korridoret e Bashkimit Evropian
dhe në tavolinat me dreka dhe darka  fa-
miljariteti i sëmurë, servilizmi dhe shar-
latanizmi shkonte deri aty sa Rama në
krye dhe ndonjë politikan tjetër në Ko-
sovë dhe në Maqedoni do të propozonin
Mogerinin për çmim “Nobel të Paqes”.
Po sigurisht  BE-ja ka problem, por nuk
është funerali i saj. Përkundrazi, era e fre-
skët plot qeliza të reja të vërteta në
mbrojtje të vlerave morale, demokratike
që solli zgjedhja e Presidentit Trump, e
ka ndaluar përparimin e ndryshkur të me-
diokritetit me origjinë ruso-komuniste.

Në këto kushte, politikëbërësit shqip-
tarë e kanë jetike, ose të hiqen mënjanë,
nëse s’janë aq të pastër dhe aq të fuqi-
shëm për ta dashur vendin, ose përpara
reformimit të BE-së, ose bashkë me të do
të ketë edhe një reformim të thellë për ta.
Por, në këtë rast fjala reformim nuk ka
kuptimin e programeve në letër, por të
vendimeve që merr ndërgjegjja kombë-
tare.

Çfarë ndodh në BE dhe bota
shqiptare në Ballkan

NËN THJERRËZ

I gjithë kombi shqiptar i ndarë thuajse në tre shtete tenton energjikisht drejt Bashkimit Evropian. I gjithë
fjalori politik, të gjitha agjendat politike, dështimet dhe sukseset e qeverive janë të varura  nga dielli i

Brukselit,  i cili herë na ngroh, herë na ftoh, herë kthehet në hënë dhe në terr e gjithsesi është një mundim i
përditshëm. 



Me të vërtetë,  Allahu (xh. sh.) e ka
begatuar ummetin e Muhamedit
(s.a.v.s.) me muajin e Ramaza-

nit, muaj në të cilin është zbritur Kurani,
ku Allahu (xh. sh.), thotë:

"Muaji i Ramazanit, që në te (filloi të)
shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për
njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe
dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra)." (El-
Bekare, 185)

BEGATITË E MUAJIT TË RAMAZANIT
Është muaj i agjërimit, i faljes së na-

mazit, muaj i begatshëm. Pejgamberi
(s.a.v.s.) i përgëzonte sahabët e tij para se të
vinte ky muaj në hadithin që e transmeton
Ebu Hurejra      (r. a.), duke thënë: "Ju erdhi
muaji i Ramazanit, muaji i bekuar. Allahu
jua obligoi juve agjërimin e këtij muaji. Në
këtë muaj hapen dyert e Xhenetit, mbyllen
dyert e Xhehenemit dhe lidhen djajtë (shej-
tanët). Në të është një natë që e ka vlerën
më të madhe se një mijë muaj." (Ahmedi,
Nesa'iu, hadithi është sahih)

Po ashtu,  transmetohet nga Tirmidhiu,

Ibn Hibbani, Ibn Maxheh dhe Bejhekiu - e
që është vlerësuar si hadith sahih nga Ebu
Hurejra (r. a.) - se Pejgamberi (s.a.v.s.) ka
thënë: "Çdo natë (prej netëve të Ramaza-
nit) thërret një thirrës (Melaqe): " O ti, që i
dëshiron punët e hairit, prano (këto shpër-
blime që t’i ka dhuruar Allahu në këtë
muaj) dhe, o ti, që dëshiron punë të këqija,
pakësoji ato."

DEFINICIONI I AGJËRIMIT
Agjërimi:  “Është vepër me të cilën

adhurohet Allahu i Plotfuqishëm, ashtu që
lihet  çdo gjë që mund të prish agjërimin -
që nga paraqitja e agimit e deri në perën-
dim të diellit”.

AGJËRIMI NË MUAJIN E RAMAZANIT
Agjërimi në muajin e Ramazanit është

obligim/përgjegjësi – farz. Argumente për
këtë marrim nga Kurani, Sunneti dhe kon-
sensusi i dijetarëve islamë. Kushdo që
mohon detyrimin e një gjëje të tillë, i tilli
është femohues (murtedd) dhe qafir/kafir
(jobesimtar).

- Dëshmi nga Kurani
Fjalët e Allahut të Plotfuqishëm: "O ju

që besuat, agjërimi ju është bërë obligim
sikurse që ishte obligim edhe i atyre që
ishin para jush, kështu që të bëheni të de-
votshëm." (El-Bekare, 183-184)

- Dëshmi nga Sunneti
Fjalët e Pejgamberit (s.a.v.s.): "Islami

është ndërtuar mbi pesë gjëra: ‘Dëshmia se
nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut
dhe se Muhamedi (s.a.v.s.) është i dërguari
i Tij, faljen e namazit, dhënien e zeqatës,
agjërimin e muajit të Ramazanit dhe kryer-
jen e Haxhit." (Muttefekun alejhi)

- Dëshmi nga konsensusi
Dijetarët e këtij ummeti kanë rënë da-

kord mbi çështjen e obligueshmërisë së ag-
jërimit të Ramazanit dhe se është një nga
ruknet islame, dhe se personi që e ndërpren
agjërimin e një dite të Ramazanit pa arsye
paraprake e të arsyeshme, bën mëkat.

KUSH ËSHTË I OBLIGUAR TË
AGJËROJË?

1. Agjërimi është obligim për secilin
njeri të mençur, që është në moshën ma-
dhore dhe i cili është në gjendje të agjërojë.
me kusht që ai nuk është udhëtar dhe që në
vetvete nuk ka pengesa për agjërim.

2. Jobesimtari nuk do të agjërojë dhe
nuk është i detyruar të kompensojë agjëri-
min në qoftë se e pranon Islamin (kthehet
në Islam).

3. Personit të mitur agjërimi nuk i është
obligim, por do t'i urdhërohet agjërimi në
mënyrë që të mësohet me  të (t'i bëhet
shprehi agjërimi i muajit të Ramazanit).

4. Personi i çmendur nuk është i obli-
guar të agjërojë dhe po ashtu nuk e ka obli-
gim kompensimin e tij me fidje (ushqimi
ditor) edhe në qoftë se është person i rritur.
Në këtë kategori bënë pjesë edhe personi
me të meta mendore dhe njeriu me mendje
të brishtë (el-m'atuh), i cili nuk i njeh/dal-
lon gjërat.

5. Personi i cili nuk është në gjendje të
agjërojë për shkak të pengesave të va-
zhdueshme (sebepeve), siç janë mosha e
vjetër ose sëmundje për të cilën nuk  pritet
shërim i shpejtë, është i obliguar që për çdo
ditë të pa agjëruar të japë fidje - të ushqye-
rit e të varfërve.

6. Pacienti, shërimi i të cilit pritet në një
të ardhme të afërt, mund të mos agjërojë
nëse agjërimi do t'i paraqet vështirësi për
shëndetin e tij, por ai ato ditë të pa agjë-
ruara do t'i kompensojë pasi t'i përmirëso-
het gjendja e tij shëndetësore dhe pasi të
shërohet.

7. Gratë shtatzëna dhe nënat mënde-
shë. Nëse ato e kanë vështirë të agjërojnë
për shkak të shtatzënisë ose ushqyerjes
me gji, ose në qoftë se frikësohen për fë-
mijën e tyre, do ta ndërpresin agjërimin,
por ditët e paagjëruara do t'i kompen-
sojnë  kur agjërimi do t'u bëhet i lehtë dhe
pa frikë.

8. Personi i cili është i detyruar të ndër-
presë agjërimin për të shpëtuar të pafaj-
shmin nga përmbytja apo zjarri, do të
ndërpresë agjërimin për këto shkaqe, por
do ta kompensojë agjërimin.

9. Udhëtari. Nëse dëshiron, mund të
agjërojë e nëse dëshiron,  mund të mos ag-
jërojë (për arsye se e ka të lejuar), por ditët
e lëshuara të agjërimit do t'i kompensojë pa
marrë parasysh se a ishte udhëtimi i papri-
tur apo udhëtimi i përditshëm siç e bëjnë
taksistët).

10. Gratë në periudhën e menstruacio-
neve dhe të lehonisë do të ndërpresin agjë-
rimin, por do të kompensojë ditë të
lëshuara; e në qoftë se ka ndodhur se ajo
agjëronte, nuk do t'i jetë e vlefshme.

KUR ËSHTË OBLIGUAR AGJËRIMI I
MUAJIT TË RAMAZANIT?

Agjërimi i Ramazanit është bërë obli-
gim në vitin e dytë sipas hixhretit.  Pej-
gamberi (s.a.v.s.) agjëroi nëntë Ramazane.

Agjërimi është një detyrim për të gji-
thë popujt, edhe pse ndonjëherë ka një
ndryshim në mënyrën dhe kohën, siç thotë
Allahu: "O ju që besuat, agjërimi ju është
bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe
i atyre që ishin para jush, kështu që të bë-
heni të devotshëm." (El-Bekare, 183-184)

Sejjid b. Xhubejri ka thënë: "Agjërimi
i atyre para nesh ishte nga nata (kohës së
jacisë) deri në  natën tjetër, siç ishte në fil-
lim të Islamit."

SI ËSHTË FILLIMI I MUAJIT TË
RAMAZANIT?

Fillimi i muajit të Ramazanit vendoset
në një nga dy mënyrat:

Së pari: shikimi i hënës së re.
Së dyti: plotësimi i muajit Shaban me

tridhjetë ditë.
Fakti për këto dy mënyra është hadithi

i Ibn 'Umerit (r. a.) se i dërguari i Allahut
(s.a.v.s.) ka thënë: "Kur të shihni hënën e
re, agjëroni; dhe, kur e  shihni atë (në fund
të muajit),  e ndërpreni agjërimin. Dhe, në
qoftë se diçka do  të ndërhyjë në pamjen e
tij, numërojani. " (Muttefekun alejhi)

Është thënë: "Është penguar në shiki-
min e hënës së re kur ajo mbulohet nga
diçka, sikurse që janë retë apo diçka tjetër,
kështu që nuk vërehet dhe nuk shihet ajo."

Dhe kuptimi është: "Numëroni ditët e
muajit Shaban derisa të plotësohet me  tri-
dhjetë ditë."

Ibn-Kajjim el-Xhevzijje (r.h.m.) ka
thënë: "Nga udhëzimet e Pejgamberit

(s.a.v.s.)  ka qenë se nuk kishte për të filluar
me agjërimin e Ramazanit, përveç me
pamjen e vërtetë të hënës së re ose dë-
shmisë së dëshmitarit,  siç kishte agjëruar
me dëshmi të Ibn Umerit (r. a.), apo me dë-
shmi të një beduini, dhe pranoi fjalën e tyre
... Kështu që nëse nuk do të shihej hëna e
re apo nuk do të kishte dëshmi,  do të plo-
tësonte muajin e Shabanit me tridhjetë ditë
dhe nuk do të agjëronte në një ditë me re
(mendohet në ditën e dyshimit), as nuk do
të urdhërojë dikë për të agjëruar, por ur-
dhëroi që në një situatë të tillë të plotësohet
muaji me tridhjetë ditë." (Zadul-me'ad)

A  PRANOHEN LLOGARITJET
ASTRONOMIKE PËR TË PËRCAKTUAR

HËNËN E RE APO JO?
Në lidhje me këtë pyetje ekzistojnë dy

mendime të dijetarëve islamë:
Mendimi i parë është se nuk pranohen

llogaritjet astronomike për të përcaktuar
hënën e re, sepse, sipas tyre, një gjë e tillë
nuk ishte traditë e Pejgamberit (s.a.v.s.), e
as e gjeneratave të para të Islamit. Këtë
mendim e përkrahnin shumica e dijetarëve
të parë islamë “fukaha” (hanefi, maliki,
shafii dhe hanbeli) dhe dijetarë të mëvon-
shëm si p.sh. Ibn Tejmijje, Bin Bazi, Uthej-
mini dhe sot ky mendim përkrahet nga
dijetarët islamë në Arabinë Saudite në për-
gjithësi dhe në disa vende të tjera të botës
islame.

Këtu duhet theksuar se edhe dijetarët e
hershëm të medhhebit hanefi nuk ishin të
mendimit që të merret si argument dhe të
pranohen llogaritjet astronomike.  I këtij
mendimi ka qenë edhe Ibn Abidini, dijetari
i njohur i medhhebit hanefi. (Shiko: "Ha-
shijetu ibn Abidin", 2/387)
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Rregullat dhe dispozitat e agjërimit

MUAJI I RAMAZANIT 

Agjërimi në muajin e Ramazanit është obligim/përgjegjësi – farz.  Argumente për këtë marrim nga Kurani,
Sunneti dhe konsensusi i dijetarëve islamë. Kushdo që mohon detyrimin e një gjëje të tillë, i tilli është

femohues (murtedd) dhe qafir/kafir (jobesimtar).
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Po ashtu, Abdulhamid Mahmud Tuh-
maz, në vëllimin e parë të veprës së tij “El-
Fikh el-hanefi fi thevbihi el-xhedid”, rreth
përcaktimit të hënës së re, thotë: “Sipas
Sheriatit, nuk është e zbatueshme / pra-
nueshme ajo që thonë astronomët, të cilët
mbështeten në llogaritje, edhe po që se janë
të devotshëm...”

Nëse vërehet hëna e re në një vend të
botës, kjo vlen për mbarë botën. Pra, nëse
shihet në lindje, e kanë të obliguar agjëri-
min edhe ata të perëndimit, dhe anasjelltas. 

Mendimi i dytë është se pranohen llo-
garitjet astronomike për të përcaktuar
hënën e re. Këtë mendim sot e përkrahin
shumica e dijetarëve  islamë në mbarë
botën islame. Në përputhje me këtë men-
dim të dijetarëve islamë sot veprohet dhe
përcaktohet fillimi dhe përfundimi i agjë-
rimit të muajit të Ramazanit në shumicën e
vendeve ku jetojnë myslimanët, para së
gjithash edhe në Turqi dhe në vendet e Bal-
lkanit në tërësi.

OBLIGUESHMËRIA  E PËRCAKTIMIT
(VENDOSJES) SË NIJETIT

Vaxhib (detyrim/obligim) është të për-
caktohet (vendoset) nijeti i agjërimit,  i cili
është farz (detyrë e obligueshme) dhe kjo
para fillimit të agimit. Pra, nijeti (qëllimi)
është kusht i validitetit të agjërimit farz
dhe në bazë të qëllimit bëhet dallimi i iba-
deteve (adhurimeve) nga adetet (tra-
ditë/shprehi).

Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë: "Kush
nuk  vendos për agjërim para agimit, i tilli
nuk ka agjërim." (Sahih-Sunen, Ebu
Davud)

Po ashtu, Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë:
"Kush nuk  thekson (përcakton/vendos) ag-
jërim para agimit, i tilli nuk ka agjërim".
(Sahih-Sunen, En-Nesaiu)

Kështu, qëllimi është obligim dhe është
korrekte që nijeti  të bëhet në çdo pjesë të
natës, edhe para agimit për disa çaste. Por,
sipas mendimit të fukahave, nijeti për agjë-
rim është i mundur edhe deri te koha e dre-
kës, me kusht që para kësaj kohe të mos jetë
konsumuar diçka nga ushqimi apo pija.

Nijeti për çdo adhurim, sipas mendimit
të shumicës së dijetarëve islamë-fukahave,
në përgjithësi bëhet në zemër dhe nuk është
obligim që të shprehet me gjuhë, sepse:
"Gjithkush që di se nesër është Ramazani
dhe dëshiron të agjërojë, ai veç kishte bërë
nijet për agjërim (vetë ngritja për syfyr tre-
gon se njeriu vendosi të agjërojë atë ditë të
Ramazanit) dhe kështu vepron shumica
dërrmuese e myslimanëve."

KOHA E AGJËRIMIT
Allahu i Lartësuar ka urdhëruar fillimin

dhe përfundimin e agjërimit për çdo ditë

dhe thotë: "...dhe hani e pini, derisa qartë të
dallohet peri i bardhë nga peri i zi në agim,
e pastaj agjërimin plotësojeni deri në
mbrëmje." (El-Bekare, 187)

Pra, agjërimi fillon me shfaqjen e agi-
mit (të vërtetë) dhe mbaron me perëndimin
e diellit në të njëjtën ditë. Pra, kur të shfa-
qet agimi (zbardhues i  përhapur në hori-
zont në anën lindore) është  obligim që të
fillohet me agjërim, pa marrë parasysh se a
dëgjohet ezani i myezinit apo jo (në disa
vende thirret ezani me qëllim lajmërimi për
fillimin e agjërimit e në disa jo, kështu që
sot është lehtësim se koha e syfyrit për-
caktohet me Takvim – nga ana e Bashkë-
sive Fetare Islame në vend, që është bërë
sipas llogaritjes astronomike).

GJËRAT QË NUK E PRISHIN
AGJËRIMIN

Agjëruesi nuk do të prish agjërimin e
tij nëse bën diçka që e prish agjërimin në
rrethana normale, por nga harresa apo pa-
dija ose nga presioni, sepse Allahu i Plot-
fuqishëm thotë: "Zoti ynë, mos na dëno
nëse harrojmë ose gabojmë!" (El-Bekare,
286)

Dhe thotë i Lartësuari: "...me përja-
shtim të atij që dhunohet (për të mohuar),
e zemra e tij është e bindur plotësisht me
besim..." (El-Nahl, 106)

Dhe thotë: "Nuk është ndonjë mëkat
juaji ajo për çka keni gabuar, por (është
mëkat) ajo që zemrat tuaja e bëjnë qëlli-
misht..." (El-Ahzab, 5)

Pra, kur agjëruesi ha ose pi nga harresa,
agjërimi i tij nuk do të jetë i prishur,  për
shkak se ai e bëri nga harresa. Po ashtu, në
qoftë se ha ose pi duke besuar se dielli pe-

rëndoi apo se agimi nuk është paraqitur
ende,  nuk do ta prish agjërimin,  për shkak
se ai ishte në një gjendje të paditurisë. Dhe,
në qoftë se e shpëlan gojën  dhe i depërton
uji në fyt pa asnjë qëllim, nuk do të prishet
agjërimi i tij, sepse nuk e ka pasur për qël-
lim.

Në qoftë se agjëruesi përjeton ejakulim
në gjumë, po ashtu, agjërimi i tij nuk do të
jetë i prishur, sepse nuk ka pasur mundësi
zgjedhjeje.

GJËRAT QË E PRISHIN AGJËRIMIN
Së pari: Marrëdhëniet intime, sepse kur

agjëruesi bën marrëdhënie në ditën e mua-
jit të Ramazanit,  agjërimi i tij do të jetë i
prishur dhe e ka për obligim që të vazhdojë
agjërimin deri në fund të ditës, si dhe pen-
dimit tek Allahu (xh. sh.), duke i kërkuar
falje dhe pendim për atë që kishte bërë.

Gjithashtu, është obligim për perso-
nin e tillë që të kompensojë atë ditë në të
cilën kishte marrëdhënie intime dhe pas
asaj pason si obligim keffareti (kompen-
simi), e që është lirimi i robit, kështu që
nëse nuk është në mundësi të bëjë këtë,
atëherë  do të agjërojë dy muaj rresht; dhe
nëse nuk është në gjendje të bëjë as këtë,
atëherë duhet t'i ushqejë gjashtëdhjetë fu-
karenj-të varfër, me një ushqim ditor,  me
një sa'a.

Prandaj, detyrimi i myslimanëve të ar-
syeshëm është ruajtja nga të gjitha rretha-
nat që mund të çojnë deri te veprimi i një
akti të tillë.

Së dyti: Haja dhe pija e qëllimshme, pa
marrë parasysh se a është bërë përmes
gojës apo hundës, dhe ai që ha qëllimisht
agjërimi i tij është i prishur, pa marrë para-

sysh se ushqimi apo pija a janë të  dobi-
shme ose të dëmshme, të tilla si duhani
dhe nargjile, dhe personi i tillë duhet të
kompensojë atë ditë në të cilën e ka pri-
shur agjërimin dhe të kërkojë falje te Zoti
Fuqiplotë për mëkatin e bërë.

Së treti:  Ejakulimi i spermës përmes
onanizmit apo ngacmimeve me dashuri
ose puthjes apo përqafimit etj. Personi i
tillë duhet të veprojë sikurse kategoria  e
sipërpërmendur e njerëzve  – që kanë
ngrënë dhe pirë me plot vetëdije dhe dë-
shirë.

Së katërti: Injeksione të cilat kanë në
përmbajtjen e tyre veti ushqyese e që
janë zëvendësim për ushqim, e sa i për-
ket injeksioneve të rëndomta e të cilat
nuk kanë veti ushqyese, të tillat nuk e pri-
shin agjërimin, pa marrë parasysh se a
merren në muskuj ose vena dhe pa marrë
parasysh se a ndjehet shija e tyre në fyt
apo jo.

Së pesti: Transfuzioni i gjakut,  si kur
një njeri merr gjakderdhje e që atij në
këmbim i jepet gjaku tjetër nëpërmjet
transfuzionit të gjakut.

Së gjashti: Gjaku i hajdit (menstrua-
cioneve) dhe nifasit (lehonisë), për shkak
se gjatë hajdit dhe nifasit agjërimi është
haram (i ndaluar) për një grua në gjendje
të tillë.

Së shtati: Nxjerrja e gjakut me hi-
xhame apo flebotomi ose dhurimi i gja-
kut ose për të shpëtuar pacientin dhe në
raste të ngjashme për shkak të fjalëve të
Pejgamberit (s.a.v.s.), i cili ka thënë: "E
ka prishur agjërimin haxhimi (ai i cili e
bënë hixhamën) dhe mahxhumi (atij që i
bëhet hixhama)". (Hadithin e  shënuan
Ahmedi, Ebu Davudi, En-Nesaiu; hadi-
thi është sahih - autentik)

Nëse gjaku del jashtë pa asnjë arsye,
në raste si: gjakderdhje nga hunda ose si
rezultat i nxjerrjes së dhëmbit dhe të
ngjashme, atëherë agjërimi  nuk do të
prishet.

Së teti: Vjella e qëllimshme, e vjella
është zbrazje e ushqimit dhe pijes nga
stomaku nëpërmjet gojës dhe atë me qël-
lim. Por, në qoftë se njeriu nuk ka rrugë-
dalje tjetër përveç që të vjellë, atëherë
nuk ka prishje të agjërimit, por me kusht
që njeriu të mos ketë intervenim e që si
shkak i asaj të vije deri te vjellja, për
shkak të fjalëve të Pejgamberit (s.a.v.s.):
"Atë që e mbizotëron e vjella përderisa
është i agjërueshëm nuk është e nevoj-
shme për t’u kompensuar, e kush vetë
shkakton vjellje le të bëjë kompensimin."
(Hadithi është shënuar në të gjitha ko-
leksionet e Suneneve dhe Tirmidhiu e
vlerëson si të mirë, ndërsa disa të tjerë,
si Albani, si autentik/të vërtetë)

GJËRAT QË JANË TË LEJUARA
GJATË AGJËRIMIT DHE TË CILAT

NUK E DËMTOJNË ATË

1 - Pështyma, sepse është një pjesë e
lëngshme që shfaqet si rezultat nga sto-
maku bosh, kështu që nëse e përtyp nuk
ka problem, por kur është fjala për mu-
kozë të trashë, është detyrë pështymja e
saj. 

2 – Misvaku (apo brusha), sepse për-
dorimi i tij është sunnet gjatë agjërimit
dhe jashtë tij, dhe nuk ndikon në vlef-
shmërinë e agjërimit. Por, në qoftë se
duke e përdorur atë rrjedh gjaku nga
dhëmballa,  është detyrim pështymja e tij
dhe mos gëlltitja.

3 – Dalja e mezjas (lëngu transparent,
i trashë dhe i pa ngjyrë), për çfarëdo,  nuk
e prish agjërimin.

4 - Përdorimi i parfumeve gjatë di-
tëve të Ramazanit, dhe sa i përket  behu-
ras  (tymi temjan), nuk është e lejuar për
të marrë frymë,  për shkak se ai ka mate-
rie që arrin në stomak dhe ky është tymi.

5 - Është e lejuar të përdoren pastat
për dhëmbë,  por duke e shmangur gël-
ltitjen e saj, pa depërtuar në stomak.

6 - Është e lejuar që të përdoren
pika për sy dhe vesh sipas mendimit më
të saktë të dijetarëve islamë – fukahave.
Nëse ndjehet shija e pikave në stomak,
kompensimi është më i arsyeshëm, por
jo si detyrim, për arsye se sytë dhe ve-
shët nuk janë organet normale për
ushqim dhe pije dhe hyrje, por kur janë
në pyetje pikat për hundë, ato nuk janë
të lejuara - për shkak se hunda konsi-
derohet si hyrje.

7 - Është i lejuar përdorimi i pompës
si një ilaç për astmë.

8 - Është e lejuar që të përdoret
sërma, duke vënë në dukje se është më
së miri që ajo të përdoret natën. Gjitha-
shtu, përdorimi i kënasë nga femrat nuk
e dëmton agjërimin.

9 – Nxjerrja e gjakut për shkaqe të
analizave nuk ndikon në agjërim.

10 – Shijimi i ushqimit për shkak të
nevojës,  duke e vënë në majë të gjuhës,
në mënyrë që kuzhinieri/ja ta dijë se a ka
kripë ushqimi a jo, por me kusht që mos
të gëlltitet ushqimi.

12 – Puthja e gruas nuk e dëmton ag-
jërimin nëse mund të kontrollohet; nëse
jo, atëherë ajo është e ndaluar, sikurse që
janë të ndaluara edhe rrethanat që mund
të ndikojnë në ejakulimin e spermës. Pra,
nëse vjen deri tek orgazma, agjërimi
është i prishur dhe është i obliguar kom-
pensimi siç përmendëm më parë.

/Burimi:”Zëri Islam”, 14 maj 2015/

Filloi karavani i
mbrëmjeve
Kur’anore “Ramazani
muaji i Kur’anit”

Në xhaminë “Tabhane” të qytetit të Te-
tovës, para namazit të jacisë, u mbajt
mbrëmja Kur’anore nën moton “Ramazani
muaji i Kur’anit” me lexuesit Hfz. Abdu-
rahim ef. Murati, referent në Myftininë e
Tetovës, Mr. Eljesa ef. Asani, imam në
xhaminë e fshatit Zdunje të Gostivarit si
dhe Hfz. Xhemail ef. Nuhiu. Hapjen dhe
moderimin e këtij manifestimi tradicional
e bëri referenti për cështje fetaro-arsimore,
H. Idriz ef. Idrizi.

Fjalë prshëndetëse në emër të Rijasetit
të BFI-së e mori Drejtori i Sektorit për
Kulturë dhe Shkencë pranë BFI-së, njëhe-
rësh edhe bartës i këtij projekti, Muaz ef.
Agushi, i cili në fillim i përshëndeti të pra-
nishmit dhe i përcolli uratat e Reisul Ule-
masë me rastin e muajit të Ramazanit.
Ndryshe, manifesëtimi në fjalë organizo-
het nën patronatin e Kryetarit të BFI-së
Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi.
Më pas Muaz ef. Agushu në pika të shkur-
tëra foli mbi i aktivitetet që i ka planifikuar
Rijaseti i BFI-së në bashkëpunim me myf-
tinitë e saj për t’i realizuar gjatë këtij
muaji.

Në fund, me fjalë rasti para të prani-
shmëve u drejtua edhe Myftiu i Myftinisë
së Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, si ni-
koqir i kësaj mbrëmje, i cili falenderoi or-
ganizatorët e këtij eventi fetar si dhe
lexuesit e kësaj nate. Tutje, efendi Nesimi
foli për rëndësinë e organizimeve të këtilla
fetare, në të cilat dalin në pah vlerat e pa-
kontestueshme të medresantëve tanë por
edhe të studentëve të FSHI-së.

Karavani i mbrëmjeve Kur’anore do të
vazhdojë ditën e diel (27.05.2018/12 Ra-
mazan) në Xhaminë “Is’hakije” në qytetin
e Manastirit.



apo vetëm jemi larguar nga ushqimet, por
jo edhe nga fjalët e punët e këqija? Mu-
hamedi (alejhi’s selam) ka thënë:

“Ai qe nuk braktis fjalët e këqija (çfa-
rëdo që të jenë) dhe veprimin sipas tyre,
ai nuk ka shpërblim për agjërimin e tij,
ngase Allahu nuk ka nevojë që njeriu të
mos hajë dhe pijë.”

Allahu e ka zbritur Kuranin në këtë
muaj, por sa e lexojmë dhe si e lexojmë
atë? Imam Ahmedit i kishin rrëfyer për
një nxënës të tij, i cili falej dhe lexonte
tërë Kuranin brenda një nate. Imami
deshi ta mësonte se si në të vërtetë duhet
të lexohet Kurani me meditim e studim,
kështu që shkoi tek ai dhe i tha: Më kanë
informuar se ti bën kështu e kështu...Tha:
Po, o Imam. Mirë, shko sonte dhe vepro
siç ke vepruar, por kur të lexosh Kuran,
bëhu sikur lexon në prezencën time e pa-
staj nesër më informo se si kalove natën-
sugjeroi Imam Ahmedi. Erdhi të nesër-
men nxënësi dhe i tregoi se nuk ka mun-
dur të lexojë më shumë se dhjetë pjesë
(xhuza) të Kuranit. Shko e sonte këndo
Kuran dhe parafytyroje veten sikur kën-
don në prani të Muhamedit (alejhi’s
selam)- rekomandoi për të dytën herë

Imami. Shkoi, por kur u kthye të nesër-
men, rrëfeu se kësaj radhe më pak kishte
lexuar. Përveç pjesës së fundit, xhuz’it
Amme, nuk kishte mundur të lexonte më
shumë. Shko prapë sonte lexo Kuran, por
parafytyroje veten se kësaj radhe je duke
lexuar Kuran para Allahut të Madhëruar-
e porositi Imami. U çudit studenti dhe
shkoi. Kur u kthye të nesërmen, erdhi i
përlotur dhe në të vëreheshin shenjat e
pagjumësisë së madhe.

Çfarë bëre mbrëmë, o biri im?- e
pyeti Imami.

Pasha Allahun, as kaptinën el-Fatiha
nuk kam mundur ta mbaroj-tha studenti. 

Allahu të ka përkujtuar në Kuran se
të ka begatuar me pasuri, a e ke dhënë ze-
qatën e saj? A e di se Muhamedi (alejhi’s
selam) është urdhëruar t’i luftojë ata që
nuk e japin zeqatën? 

„Jam urdhëruar t’i luftoj njerëzit de-
risa të dëshmojnë se nuk meriton të adhu-
rohet me të drejtë askush përveç Allahut
dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar
i Tij, ta falin namazin dhe ta japin zeqa-
tën...“- thoshte Muhamedi (alejhi’s
selam). 

Allahu i ka përshkuar robërit e Tij të
sinqertë me namaz nate dhe ka thënë:

“Dhe që për hir të Zotit të tyre natën
e kalojnë duke i bërë sexhde dhe duke
qëndruar në këmbë (falen).“  (el-Furkan,
64)

Muhamedi (a. s.) e kishte zakon t’i
pyeste shokët nëse dikush kishte parë
ndonjë ëndërr apo jo. Abdullahu, i biri i
Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të),
kishte parë se si dy burra e kishin kapur
për krahësh dhe e kishin dërguar deri afër
Xhehenemit, ku kishte parë njerëz që i
njihte. Thosha: O Zot, më mbro nga zjarri
i Xhehenemit! E pamë një melaqe tjetër,
e cila më tha: Përse nuk ke bërë më
shumë adhurim? Ia tregova motrës sime,
Hafsës, e cila ishte gruaja e Muhamedit
(alejhi’s selam) dhe ajo ia rrëfeu atij. Me
atë rast Muhamedi (alejhi’s selam) tha:
“Sa njeri i mirë do të ishte Abdullahu po
të falte namaz nate.” 

Muhamedi (a. s.) ka thënë:
Disa njerëz nga ummeti im do t’i njoh

në Ditën e Kiametit ngase vinë të shndri-
tur (të bardhë)  me sevape të shumta sa
kodrat e Tihames,  por Allahu i bën hi e
pluhur ato të mira. Theubani, shok i Mu-
hamedit (alejhi’s selam), tha: O i dërguari
i Allahut, na i përshkruaj ata, na dëfto
gjendjen e tyre, që të mos jemi ne prej
tyre nga padituria? Sa iu përket atyre,
sqaroi Muhamedi (alejhi’s selam), ata
janë vëllezërit tuaj, janë prej lëkurës suaj,
falen natën siç faleni edhe ju,  por kur të
vetmohen me ndalesa të Allahut, i shke-

lin ato.“ 
Shkaku se përse ky grup njerëzish do

të kenë veprat e shkatërruara derisa ata që
bëjnë mëkate fshehurazi nuk do ta kenë
një status të tillë, është se këta njerëz shti-
ren kinse janë të devotshëm, kinse janë
burra të ndershëm, kinse janë të moral-
shëm. Këta njerëz bëjnë sy e faqje, gën-
jejnë; ndryshe, janë mëkatarë. 

Njeriu turpërohet nga njerëzit, ndërsa
nuk turpërohet nga Allahu; ka drojë të
mos shihet nga njerëzit, ndërsa për Alla-
hun nuk e ka fare dert a e shikon apo jo.
Allahu i Madhëruar, ashtu siç i takon Ma-
dhërisë së Tij, zbret në pjesën e tretë të
natës dhe ofron shans e mundësi për falje
mëkatesh: „A ka kush që kërkon falje e
t’ia fali mëkatet“, ndërsa ti, në vend që të
kërkosh falje mëkatesh, ti vetmohesh dhe
bën mëkate edhe më shumë. 

Nëse vetmohesh me ndonjë gjë të dy-
shimtë në errësirë dhe nefsi të motivon
për mëkat, turpërohu nga shikimi i Alla-
hut dhe thuaj se Ai që ka krijuar errësirën
më sheh.

Një natë Omer b. Hattabi doli vetëm
që të mos e shihte askush dhe hyri në një
shtëpi. Pastaj hyri në një shtëpi tjetër. E
pa një burrë, por Omeri nuk e vërejti fare
atë.

E pa Talhaja, i cili filloi të dyshonte.
Përse hyri në këtë shtëpi? Përse në këtë
kohë dhe vetëm? Përse fshihet? Kur
erdhi mëngjesi, Talhaja shkoi dhe hyri
në atë shtëpi, por nuk gjeti asgjë përveç
një plake të verbër dhe të paralizuar.
Ç'është puna e këtij njeriu që vjen tek
ti?- e pyeti Talhaja. Gruaja fare nuk e
dinte se ai ishte Omeri, prijësi i besim-
tarëve, kështu që iu përgjigj: Ai ka kohë
që më vjen, ma pastron shtëpinë dhe e
rregullon atë…

Kështu kishte vepruar edhe Ebu Bekri
para tij - Allahu qoftë i kënaqur me të gji-
thë sahabët. Omeri vinte në xhami dhe
vetmohej, e qortonte veten e tij e thoshte:
Mjerë për ty, o Omer, nëse Allahu nuk të
fal! Mos mendo se Allahu është negli-
zhent dhe se ajo që është e padukshme
Atij i fshihet. Imami hyri në një dhomë, e
mbylli derën dhe qau shumë!

T’i kalojmë këto ditët dhe netët e fun-
dit të muajit të Ramazanit në ibadet dhe
ta kërkojmë Natën e Kadrit, duke shpre-
suar në mëshirën e Allahut (xh. sh.), në
faljen e mëkateve dhe në xhenetet që na
janë premtuar. Ta kryejmë detyrimin e sa-
dekat’ul-fitrit, në mënyrë që prej agjëri-
mit t’i eliminojmë mangësitë eventuale
dhe në mënyrë që agjërimi t’i shkojë Al-
lahut (xh. sh.), të bëhemi të sinqertë në
besimin tonë dhe të garojmë në të mirë
gjatë tërë vitit! 

Shkruan: Muzemil Osmani

Ndonëse Allahu e zgjodhi dhe dal-
loi muajin e Ramazanit prej
muajve të tjerë, e nderoi atë me

përzgjedhjen e tij si muaj i zbritjes së Ku-
ranit, megjithatë, edhe vetë përbrenda
Ramazanit Allahu përzgjodhi ca ditë, të
cilat janë më me vlerë sesa ditët tjera.
Është fjala pikërisht për këto dhjetë ditët
e fundit. Vlera e tyre është, sigurisht, më
e madhe se sa vlera e 20 ditëve të para,
ngase pikërisht në këto dite ka filluar
zbritja e Kuranit, siç thotë Allahu: “(Ato
ditë të numëruara janë) Muaji i Ramada-
nit që në te (filloi të) shpallet Kurani, që
është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues
i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës
nga gënjeshtra).. .“ (el-Bekare, 185)

Në këto dhjetë net është edhe Nata e
Kadrit, e cilësuar si më e mirë se 1000
muaj, e cila para së gjithash për ne është
një shans jetik për t’u pastruar nga mëka-
tet dhe gabimet. Thotë Allahu: Nata e Ka-
drit është më e rëndësishme se një mijë
muaj! (el-Kadr, 3) Kështu është në Lig-
jin e Allahut, zgjedh e dallon me urtësinë
dhe bujarinë e Tij çka të dojë! Zoti yt kri-

jon çka të dojë dhe zgjedh kë të
dojë...“.(el-Kasas, 68)

Jo, Muhamedi (alejhi’s selam) në këto
dhjetë ditë ishte më aktiv në adhurime se
kurrë më parë, ishte më i freskët në lutje
se kurrë më parë; falej, lutej, lexonte
Kuran, zgjonte familjen të faleshin me të.
Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të)
rrëfen për Muhamedin (alejhi’s selam) e
thotë: Pejgamberi (alejhi’s selam) anga-
zhohej në dhjetë ditët e fundit (me ibadet
dhe vepra të mira) jo sikurse në ditët tjera
(por shtonte dhe përpiqej më shumë)“.
(Muslimi)

Pejgamberi (alejhi’s selam) kur vinte
dhjetëditëshi i fundit i Ramazanit, i ngjal-
lte netët (me ibadete), zgjonte familjen e
tij prej gjumi, përpiqej (për ibadet të
shumtë) dhe shtrëngohej (për ibadet)“.
(Muslimi)

Edhe shokët e Muhamedit (alejhi’s
selam) dhe të tjerët pas tyre u kushtonin
rëndësi të madhe këtyre dhjetë ditëve.
Ata, madje edhe në veshje përgatiteshin
enkas për këto dhjete ditë, duke blerë
rroba të veçanta. 

Është e natyrshme që atleti forcën e
vet të fundit ta japë në fund të maratonës,

kur është afër cakut final, por si ka qenë
puna jonë gjatë pjesës së parë të marato-
nës? A kemi qenë prej atyre që kemi ve-
pruar drejt e me mençuri,  apo kemi qenë
prej dembelëve që si në fillim po edhe në
fund të muajit jemi të ngjashëm?! Muha-
medi (alejhi’s selam) thoshte: Kush falet
në Ramazan me besim dhe sinqeritet (ve-
tëllogari) i falen mëkatet e mëparshme“.

Enesi transmeton se Muhamedi (ale-
jhi’s selam) ka thënë: 

Allahu ka një melaqe që thërret për
çdo namaz: “O bijtë e Ademit, ngrihuni
për tek zjarret tuaja që i keni ndezur dhe
fikni-shuani ato“. 

E vërtetë, por çfarë namazi kemi bërë
gjatë këtyre 20 ditëve? A ka qenë namazi
ynë në përputhje me udhëzimet fetare
apo kemi qenë prej atyre të cilët Muha-
medi (alejhi’s selam), siç transmeton
Imam Ahmedi, i ka quajtur hajnat më të
këqij në tokë?! 

“Hajni më i keq prej njerëzve është ai
që vjedh në namazin e tij. Si mund të
vjedh njeriu në namaz?- pyetën disa. Tha:
Nuk kryen siç duhet rukunë dhe sexhden
e namazit.“

Agjërim të cilësuar me devotshmëri
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Dhjetë ditët e fundit 
të Ramazanit

T’i kalojmë këto ditët dhe netët e
fundit të muajit të Ramazanit në
ibadet dhe ta kërkojmë Natën e
Kadrit, duke shpresuar në mëshirën e
Allahut (xh. sh.), në faljen e mëkateve
dhe në xhenetet që na janë premtuar.
Ta kryejmë detyrimin e sadekat’ul-
fitrit, në mënyrë që prej agjërimit t’i
eliminojmë mangësitë eventuale dhe
në mënyrë që agjërimi t’i shkojë
Allahut (xh. sh.), të bëhemi të sinqertë
në besimin tonë dhe të garojmë në të
mirë gjatë tërë vitit! 



ndihmës së Allahut (xh. sh.) dhe detyrës që
e bënë me gërmimin e hendekut të thellë, e
mposhtën armikun,

Analizohet çështja e Ibrahimit (a. s.),  i
cili i bëri ballë flijimit dhe sakrifikimit të të
birit, Ismailit (a. s.) për hir të Allahut (xh. sh.).

Shkoqitet çështja se Allahu (xh. sh.) ka
mundësi ta shkatërrojë armikun e mysli-
manit, por detyrë e myslimanit është që për
të ngritur fjalën lailahe il-lellah, të japë
kontributin e tij edhe përmes luftës.

Edhe në ajetin e tetë të kësaj nënpjese
analizohet e njëjta çështje që shqyrtohet në
ajetin paraprak.

Mekasit, meqë nuk ishin mirënjohës për
dërgimin e Muhamedit (a. s.) në mesin e tyre,
për një gjë të tillë u sprovuan me skamje.

Shtjellohet çështja e prirjes së njeriut
se,  po qe se i mungon ndonjë e mirë e
kësaj bote, ai shprehet duke thënë se ‘Zoti
im më ka nënçmuar’.

Allahu (xh. sh.) thotë: “Mandej, pas
asaj tronditjeje të rëndë, Ai u lëshoi sa
për qetësim, një kotje (gjumë të lehtë) që
kaploi një grup prej jush, kurse një
grup i kishte preokupuar vetëm çështja
e vetvetes. Ata formuan bindje të pa-

drejtë ndaj Allahut, bindje injorante
dhe thoshin: ’Ne nuk kemi në dorë
asgjë nga kjo çështje!’ Thuaj: ’E tërë çë-
shtja është vetëm në duar të Allahut!’
Ata fshehin në vetvete atë që ty nuk ta
shprehin. Thoshin: ’Sikur ne të kishim
diçka në dorë në këtë çështje, ne nuk do
të mbyteshim këtu!’ Thuaj: ’Edhe
sikur të ishit në shtëpitë tuaja, atyre që
u është caktuar mbytja (vdekja), do të
dilnin në vendin e flijimit të tyre!’ Në
mënyrë që Allahu të provojë atë që është
në zemrat tuaja (sinqeritetin, ose hipo-
krizinë) dhe që të pastrojë atë që është
në zemrat tuaja. Allahu i di shumë mirë
të fshehtat në zemrat.’’ (Ali Imrān,154)

Përcillet nga Zubejr ibn Avvami të ketë
thënë:  ’’Jam dëshmitar kur ditën e Uhudit
na kaploi frika.  Por, Allahu (xh. sh.) na
vuri në gjumë dhe këtë (gjumë) e kemi për-
jetuar të gjithë. Pasha Allahun, i kam dëg-
juar fjalët e Muëteb bin Kushejrit, i cili
thoshte: ’Sikur të ishim pyetur për diçka,
nuk do të mbyteshim këtu.’ Andaj, me atë
rast u shpall ajeti në fjalë.’’ (Transmeton:
Ibn Ebi Hatim)

Si rrjedhojë, në kontekst të ajetit në
analizë, nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e
sprovës: përmes së padëshiruarës-në
parim: luftës.

Allahu i madhëruar thotë: ’Përkujtoni
(o beni israil) kur Ai ju shpëtoi prej po-
pullit të faraonit, që u shtroi më të keqin
mundim, ua mbyti djemtë tuaj, ua la
gjallë gratë tuaja. E ju me këto ishit në
sprovë të madhe nga Zoti juaj.’’ (El-
Arāf, 141)

Kështu që nocioni el-ibtilā’, në kon-
tekst të ajetit në fjalë, ka kuptimin e spro-
vës: përmes së padëshiruarës-mbytjes të
djemve dhe lënies në jetë të grave.

Në fjalën e Allahut (xh. sh.) thuhet:
’’Aty, në atë vend, secili njeri provohet
me atë që ka bërë më parë dhe kthehen
tek Allahu, Sundimtari i tyre i vërtetë
dhe humb (shkon huq) prej tyre ajo që
trillonin (se do t’u bëjnë shefatë).’’
(Jūnūs, 30)

Si rrjedhojë, në kontekst të ajetit në
shkoqitje, nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin
e sprovës: në Botën tjetër-përmes idhujve
të adhuruar.

Në Kurani-qerim thuhet: “(përkujto)
Kur Musai i tha popullit të vet: ’Për-
kujtojeni dhuntinë e Allahut ndaj jush;
kur ju shpëtoi prej rrethit të faraonit që
ju shijonin dënimin më të shëmtuar, ju
mbytnin bijtë tuaj dhe linin gratë tuaja
të jetojnë. Në ato kishte sprovë të madhe
nga Zoti juaj.’’ (Ibrāhim, 6)

Edhe në këtë ajet nocioni el-ibtilā’ e ka
kuptimin e sprovës: përmes së padëshi-
ruarës-mbytjes së djemve dhe lënies gjallë

të grave.
Në Kuranin fisnik thuhet: “Atje, në

atë vend qenë sprovuar besimtarët dhe
qenë tronditur me një dridhje të fortë.”
(El-Ahzāb,11)

Ajeti është një prej ajeteve të shpallura
gjatë Luftës së Hendekut, ku myslimanët
me ndihmën e Allahut të madhërishëm dhe
përmes hendekut të thellë, të cilin e plani-
fikuan dhe e bënë, përkundër armikut të fu-
qishëm, i cili e rrethoi Medinën, ia dolën
ta mposhtin dhe të fitojnë betejën.

Andaj, në kontekst të këtij ajeti, no-
cioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e sprovës:
përmes së padëshiruarës-ushtrisë, e cila
ishte trefish më e madhe se ajo e myslima-
nëve.

Allahu (xh. sh.) thotë: “Vërtet, kjo
ishte sprovë e qartë.” (Es-sāffāt, 106)

Prandaj, në kontekst të ajetit në analizë,
nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e sprovës:
përmes së padëshiruarës, sakrifikimit të fë-
mijës dhe  sakrifikimit të vetvetes.

Në një ajet thuhet: “Pra, kur t’i takoni
(në luftë) ata që nuk besuan, mëshoni në
qafë (mbytni) derisa t’i rraskapitni; atë-
herë lidhni e pastaj, ose lironi falas, ose
kërkoni dëmshpërblim derisa lufta të
mos pushojë. Kështu pra, po sikur të
dojë Allahu, Ai do të hakmerrej ndaj
tyre, por Ai dëshiron që t’ju sprovojë
njëri me tjetrin. E ata që ranë dëshmorë
në rrugën e Allahut, atyre kurrsesi nuk
ua humb veprat (por ua shton).’’ (Mu-
hamed, 4).

Sipas Katades, ajetet (Muhammed,1-
11) kanë zbritur ditën e Uhudit. Ndër my-
slimanët kishte dëshmorë dhe të plagosur.
Idhujtarët brohoritnin: Qoftë i lartmadhë-
ruar Hubeli! Myslimanët brohoritnin: Al-
lahu është i Lartmadhëruar! Gjithashtu
idhujtarët thanë: kjo ditë është shpagim për
ditën e Bedrit. Ndërkaq, Muhamedi (a. s.)
porositi të thuhet: ’’Nuk ka barabarësi - të
vdekurit tanë janë gjallë dhe ushqehen tek
Zoti i tyre; e të vdekurit tuaj janë në zjarr
duke u dënuar.’’ Idhujtarët thanë: neve
kemi Uzanë e ju nuk e keni atë. E Pejgam-
beri (a. s.) tha: ’’Allahu është i afërm i
ynë, por nuk është i afërm i juaj.’’ (Tran-
smeton: Ibn Ebi Hatim)

Prandaj, në kontekst të ajetit në fjalë,
nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e sprovës:
përmes së padëshiruarës-luftës.

Në një verset thuhet: ’’Ne do t’u spro-
vojmë juve derisa t’i njohim (të dihen
konkretisht) luftëtarët dhe ata që ishin
të qëndrueshëm nga mesi juaj, po edhe
do të sprovojmë  veprat tuaja.’’(Muha-
med, 31)

Ndaj, në kontekst të ajetit të lartë-
shtruar, nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e
sprovës: përmes së padëshiruarës -luftës,

Shkruan: dc. dr. Ataullah Aliu

Në këtë nënpjesë do të trajtohen
dhjetë ajete, nga suret Ali Imrā’n,
El-A’rā’f, Jūnūs, Ibrahim, El-

Ahzāb, Es-Sāffāt, Muhamed, El-Kalem
dhe El-fexhr.

Këtu kemi të bëjmë me atë se Allahu
(xh. sh.) i din të fshehtat, se Ai përmes luf-
tës e sprovon sinqeritetin e myslimanit, e

njëherit e teston edhe nifakun (dyfytyrë-
sinë) e munafikut (dyfytyrëshit).

Bëhet fjalë se në Botën tjetër njeriu, re-
spektivisht idhujtari do të provokohet për-
mes idhujve që  i ka adhuruar në këtë botë,
e që ka shpresuar në ndërmjetësimin e tyre.

Shtrohet çështja e Beni Israilëve, të
cilët Allahu (xh. sh.) i shpëtoi nga populli
i Faraonit, i cili ua mbyste djemtë dhe ua
linte të gjalla gratë.

NOCIONI EL-IBTILĀ’ NË KUPTIM 
TË SPROVËS PËRMES 
SË PADËSHIRUARËS

Edhe në ajetin e katërt të kësaj nënpjese
shqyrtohet e njëjta çështje që u analizua në
ajetin e dytë.

Trajtohet çështja e Luftës së Hendekut,
përmes së cilës myslimanët pa mëdyshje
patën tronditje, por megjithatë, përmes
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SPROVË PËR NJË ESE (2)

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

kësaj sprove shoqërore. Kështu që, Kurani i madhëruar,  që iu shpall Muhamedit (a. s.), e ka këtë temë në
fokusin e tij,  duke e shpjeguar në dimensione të ndryshme. Ndaj, në këtë punim do të shqyrtohen njëzet e

katër ajete, të cilat janë marrë për shtjellim për të shpjeguar nocionin el-ibtilā’.

Nocioni kuranor el-ibtilā
dhe përkthimi i Sherif Ahmetit
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veprës së mirë dhe të keqe.
Në një ajet thuhet: ’’Ne i sprovuam

pronarët e kopshtit. Kur u betuan se do
ta vjelin atë herët në agim.’’(El-Kalem,
17)

Kështu që, në kontekst të ajetit të
shtruar, nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e
sprovës: përmes së padëshiruarës-skam-
jes.

Me skamjen në fjalë u sprovuan meka-
sit, meqë nuk qenë mirënjohës për dërgue-
shmërinë e Muhamedit (a. s.) në mesin e
tyre.

Në Kurani-qerim thuhet: ”Por, kur
për ta sprovuar ia pakëson furnizimin (e
varfëron), ai thotë: ’Zoti im më ka nën-
çmuar!” (El-Fexhr, 16)

Si rrjedhojë, në ajetin e lartëpërmendur,
nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e sprovës:
përmes së padëshiruarës-pakësimit të fur-
nizimit.

Ndaj, në kontekst të dhjetë ajeteve të
trajtuara, nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e
sprovës: përmes së padëshiruarës. Kështu
që, sprova bëhet përmes çështjeve të padë-
shiruara në vijim:

● në kontekst të ajetit të parë, sprova
bëhet: përmes luftës;

● në kontekst të ajetit të dytë, sprova
bëhet: përmes mbytjes së djemve dhe lë-
nies gjallë të grave;

● në kontekst të ajetit të tretë, sprova
ka të bëjë: me idhujtarët;

● edhe  në kontekst të ajetit të katërt,
sprova bëhet: përmes mbytjes të djemve e
lënies gjallë të grave;

● në kontekst të ajetit të pestë, sprova
bëhet: përmes ushtrisë së trefishtë të armi-
kut;

●  në kontekst të ajetit të gjashtë,
sprova ka të bëjë: me prindin;

●  në kontekst të ajetit të shtatë, sprova
bëhet: përmes luftës;

● edhe në kontekst të ajetit të tetë,
sprova bëhet: përmes luftës, veprës së
mirë dhe të keqe;

● në kontekst të ajetit të nëntë, sprova
ka të bëjë me: skamjen dhe

● në kontekst të ajetit të dhjetë, sprova
bëhet: përmes pakësimit të furnizimit.

Kështu që, lufta është sprovë për sin-
qeritetin e myslimanit dhe për nifakun
(dyfytyrësinë) e munafikut (hipokritit).

Beni Israilët u sprovuan rëndë përmes
mbytjes së djemve dhe lënies gjallë të
grave nga ana e popullit të faraonit.  Por,
për ta tejkaluar sprovën pozitivisht, Beni
Israilët u desh të ishin mirënjohës ndaj Al-
lahut (xh. sh.). Një gjë e tillë vlen edhe për
myslimanin në kohë dhe gjeneratat e ar-
dhshme, ku Allahu Fuqiplotë, ja ndihmon
çështjen në një moment, kohë dhe periu-
dhë të caktuar.

Edhe për ajetin e katërt të kësaj nën-
pjese vlen po ai konkluzion i ajetit të dytë
të nënpjesës në fjalë.

Në Luftën e Hendekut myslimanët
patën sprovë të rëndë përmes armikut të
trefishtë në numër dhe të fuqishëm, mi-
rëpo duke qenë të vetëdijshëm për ndih-
mën e Allahut të madhërishëm, pa
mëdyshje sprovën e tejkaluan pozitivisht.

Pa mëdyshje se Ibrahimi (a. s.) spro-
vën e kaloi pozitivisht, meqë të birin
Ismailin (a. s.) e flijoi dhe e bëri sakrificë
për hir të Allahut (xh. sh.).

Detyrë e myslimanit është që për të
ngritur fjalën lailahe il-lellah, të kontri-
buojë edhe përmes luftës dhe në këtë më-
nyrë sprovën ta tejkalojë pozitivisht.

Myslimani i mirëfilltë, për të dëshi-
ruarën shpreh mirënjohje ndaj Allahut të

madhërishëm, e për të padëshiruarën bëhet
i durueshëm, dhe në këtë mënyrë sprovën
e tejkalon pozitivisht.

NOCIONI EL-IBTILĀ’ NË KUPTIM TË
SPROVËS PËRMES SË DËSHIRUARËS

DHE TË PADËSHIRUARËS

Në këtë nënpjesë do të studiohen tre
ajete, nga suret El-A’raf, El-Enbijā dhe El-
Mulk.

Këtu shtrohet çështja se njeriut në për-
gjithësi i ofrohet e mira dhe e keqja, por ai
duhet të tërhiqet nga e keqja.

Po ashtu kemi të bëjmë me atë se nje-
riu, në përgjithësi, në këtë botë përjeton
vështirësi dhe kënaqësi.

Bëhet fjalë për vdekjen dhe jetën dhe
kush do të jetë më vepërmirë.

Allahu (xh. sh.) thotë: “Ne i shpër-
ndamë ata në  grupe nëpër tokë; prej
tyre ka të mirë, por edhe jo të tillë. Ne i

provuam me të mira e me të këqija, në
mënyrë që të tërhiqen nga e keqja.” (El-
A’rāf, 168) 

Kështu që, në kontekst të ajetit në fjalë,
nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e sprovës:
përmes së dëshiruarës dhe të padëshirua-
rës-së mirës dhe së keqes.

Allahu i nadhërishëm thotë: “Çdo kri-
jesë do të shijojë vdekjen, e Ne në shenjë
sprove ju sprovojmë me vështirësi e kë-
naqësi dhe ju ktheheni te Ne.’’ (El-En-
bijā, 35)

Andaj, në kontekst të këtij ajeti nocioni
el-ibtilā’ e ka kuptimin e sprovës: përmes
së padëshiruarës dhe së dëshiruarës-vë-
shtirësisë e kënaqësisë.

Në Kurani-qerim thuhet: “Ai është që
krijoi vdekjen dhe jetën, për t’ju pro-
vuar se cili prej jush është më vepër-

mirë. Ai është ngadhënjyesi,
mëkatëfalësi.” (El-Mulk, 2)

Prandaj, në kontekst të ajetit në shqyr-
tim, nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin e
sprovës: përmes së padëshiruarës dhe së
dëshiruarës-vdekjes dhe jetës.

Kështu që, në kontekst të tre ajeteve të
analizuara, nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin
e së padëshiruarës dhe së dëshiruarës.
Andaj, sprova bëhet përmes çështjeve të
dëshiruara dhe të padëshiruara, në vijim:

● në kontekst të ajetit të parë, sprova
bëhet: përmes së mirës dhe së keqes;

● në kontekst të ajetit të dytë, sprova
bëhet: përmes vështirësisë e kënaqësisë
dhe

● në kontekst të ajetit të tretë, sprova
bëhet: përmes vdekjes dhe jetës.

Andaj, meqë njeriut i ofrohet e mira dhe
e keqja, ai duhet tërhequr nga e keqja e ta
bëjë të mirën, e në këtë mënyrë e tejkalon
sprovën pozitivisht, përndryshe dështon.

Meqë njeriu në këtë botë përjeton vë-
shtirësi dhe kënaqësi, ai për ta tejkaluar
sprovën pozitivisht, për kënaqësinë duhet
me qenë mirënjohës, e për vështirësinë du-
rimtar, përndryshe dështon.

Meqë Allahu (xh. sh.) krijoi vdekjen
dhe jetën, njeriu për me qenë i suksesshëm
në sprovë, duhet me qenë vepërmirë, për-
ndryshe dështon.

NOCIONI EL-IBTILĀ’ ME KUPTIME TË
TJERA

Në këtë pjesë do të analizohen tre
ajete, nga suret Et-Enfāl dhe Et- Tārik.

Këtu shtrohet çështja se në ditën e Be-
drit Allahu (xh. sh.) i ndihmoi myslimanët
për ta mposhtur armikun, si shpërblim për
ta.

Bëhet analiza se njeriut në këtë botë i
janë ofruar argumente nga më të ndry-
shmet, për ta ndjekur të mbarën.

Shqyrtohet çështja se në Ditën e Gjy-
kimit do të testohen zemrat për besim-mo-
sbesim të tyre.

Allahu (xh. sh.) thotë: ’Ju nuk i mby-
tët (në të vërtetë) ata, por Allahu (me
ndihmën që ua dha) i mbyti ata, dhe ti
nuk i gjuajte (në të vërtetë) kur i gjuajte
ata, por Allahu (të ndihmoi) i gjuajti; e
(bëri këtë) për t’i shpërblyer besimtarët
me një dhunti të mirë nga ana e Tij. Al-
lahu gjithçka dëgjon dhe di.’’(El-Enfāl,
17)

Përcillet nga Ibn Abbasi (r. a.) të ketë
thënë: ”Ditën e Bedrit Resulullahu (a. s.)
i ngriti duart dhe u shpreh: ’O Zot, nëse
e shkatërron këtë grup njerëzish, nuk
mbetet kush për të Të  adhuruar, për mot e
jetë.’ Me atë rast Xhibrili i tha: ’Merre një
grusht rërë dhe gjuaja fytyrës (armikut).’

Pejgamberi (a. s.) i thotë Aliut (r.a.): ‘Ma
sill një grusht rërë.’ Aliu (r.a.) ia solli dhe
ai ua gjuajti fytyrës. Kështu që, nuk mbeti
asnjë idhujtar pa u goditur syve dhe hun-
dëve me rërën në fjalë. Pastaj u vërsulën
besimtarët, duke i mbytur dhe robëruar
idhujtarët. Prandaj, disfata e idhujtarëve
ishte në rërën e gjuajtur nga Muhamedi (a.
s.) ndaj tyre.’’ (Transmetojnë:  Taberaniu
dhe Ibn Merdevejhi)

Kështu që, në kontekst të ajetit në stu-
dim, nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin:
dhunti dhe shpërblim.

Në një ajet thuhet: ’’Dhe u dhamë ar-
gument (mrekulli), në të cilat patën
përvojë të qartë.’’ (Ed-Duhān)

Andaj, në kontekst të ajetit në fjalë no-
cioni el-ibtilā’ e ka kuptimin: përvojë-për-
mes argumenteve të ndryshme.

Allahu i madhërishëm thotë: ’’Ditën
kur të gjurmohen të fshehtat.’’ (Et-
Tārik, 9)

Kështu që, në kontekst të ajetit të lar-
tështruar nocioni el-ibtilā’ e ka kuptimin:
gjurmim.

Gjithashtu, nocioni në fjalë e ka kupti-
min: testim, ku do të testohen zemrat dhe
do të kuptohen besimi dhe qëllimet.

Si rrjedhojë, në kontekst të tre ajeteve
të hulumtuara, nocioni el-ibtilā’ i ka kup-
timet në vijim:

● në kontekst të ajetit të parë, e ka kup-
timin: dhunti dhe shpërblim;

● në kontekst të ajetit të dytë, e ka kup-
timin: përvojë dhe

● në kontekst të ajetit të tretë, e ka
kuptimin: gjurmim dhe hulumtim.

Prandaj, ashtu siç u ndihmuan mysli-
manët në ditën e Bedrit, pa mëdyshje my-
slimanët e mirëfilltë do të ndihmohen për
ta mposhtur armikun sa të jetë kjo botë.

Nëse njeriu e vret mendjen për argu-
mentet nga më të ndryshmet dhe e ndjek të
mbarën, sprovën e tejkalon pozitivisht,
përndryshe dështon.

Nëse njeriu dëshiron që në Ditën e
Gjykimit zemra e tij ta kalojë testimin po-
zitivisht, në këtë botë le të bëjë dallimin
mes besimit dhe mosbesimit, respektivisht
le t’i rreket besimit.

NË VEND TË PËRMBYLLJES
Në fund të këtij teksti, kur duhet ta

themi përmbledhtas idenë e këtij shqyrtimi
dhe konstatimet nga hulumtimi i deritani-
shëm, kujtojmë se kemi arritur të ofrojmë
një pasqyrë të përgjithshme për nocionin
kuranore el-ibtilā’ dhe përkthimin e Sherif
Ahmetit.

Si rrjedhojë, në pjesën e parë kemi
sjellë konstatimet në vijim: sprova ka
të bëjë me njeriun në përgjithësi;
sprova ka të bëjë me obligimet sheria-
tike; sprova bëhet përmes mbështet-
jes, duke ndaluar të fuqishmin për
interesa të ulëta; sprova bëhet përmes
dhuntive të kësaj bote; sprova bëhet
përmes fronit të Belkizës; sprova
bëhet përmes nderimit dhe begatimit;
sprova bëhet përmes luftës; sprova
bëhet përmes mbytjes së djemve e lë-
nies gjallë të grave; sprova ka të bëjë
me idhujtarët; sprova bëhet përmes
ushtrisë së trefishtë të armikut; sprova
ka të bëjë me prindin; sprova ka të
bëjë me skamjen; sprova bëhet përmes
pakësimit të furnizimit; sprova bëhet
përmes së mirës dhe së keqes; sprova
bëhet përmes vështirësisë e kënaqë-
sisë dhe sprova bëhet përmes vdekjes
dhe jetës.

Në pjesën e dytë kemi konkluduar se
nocioni el-ibtilā’ ka kuptimet që pasojnë:
në kontekst të ajetit të parë, e ka kuptimin
e dhuntisë dhe të shpërblimit; në kontekst
të ajetit të dytë, e ka kuptimin e përvojës;
dhe në kontekst të ajetit të tretë, e ka kup-
timin e gjurmimit dhe të hulumtimit.

Marrë përgjithësisht, mund të konsta-
tojmë se në kuadër të njëzet e një ajeteve
nocioni el-ibtilā’ e ka  kuptimin e sprovës;
në korniza të tre ajeteve, nocioni në fjalë e
ka kuptimin e dhuntisë; të shpërblimit;
përvojës; gjurmimit; dhe të hulumtimit.

Andaj, themi se në këtë tekst kemi
shtruar gjashtë kuptime të nocionit el-ib-
tilā’.

Mendojmë se përmes kësaj shkoqitje
kemi bërë një prezantim modest për no-
cionin el-ibtilā’,me çka fusha e tefsirit do
të vihet në rrafshin studimor në teologjinë
islame në tefsiret e bëra në gjuhën shqipe.

Për çdo sukses,  falënderimi absolut i
takon Allahut (xh. sh.).
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Shkruan: Azmir JUSUFI (PhDc)

Termi el-’am në terminolog-
jinë klasike të Kuranit tregon
shprehjet e përgjithshme të Kura-

nit, pretendimet e përgjithshme të Kura-
nit, të cilat përcjellin kuptimet e
përgjithshme, pa kufizime. (El-Itkan, III,
f. 43). Zakonisht pjesët e këtilla të Kura-
nit fillojnë me fjalët “të gjithë”, “të gji-
tha”, “çdonjëri”. Por, shprehjet dhe
pretendimet e përgjithshme kuranore
mund të fillojnë edhe me fjalët “çfarë” -
në kuptimin “çfarëdo qoftë...”, pastaj
“cili/cila” - në kuptimin “cili/cila do” etj.

Ajetet e përgjithshme në Kuran

Ka shumë forma të pretendimeve të
përgjithshme të Kuranit. Është më mirë
të zbulohen nga kompendiumet e ko-
menteve të mëdha të Kuranit, sepse ato
janë zbuluar si të tilla. Për shembull, ajeti
i Kuranit: “Zoti e lejoi tregtinë ...” - në të
vërtetë: “Zoti e ka lejuar çdo lloj të treg-
tisë hallall (të lejuar)!” El-’am është termi
revokues i el-hasit. 

Ajetet e përgjithshme janë ato që kanë
të bëjnë me gjithçka që përfshin kuptimin
e tyre të qartë, pa kufizim, për aq kohë sa
në ajetin e njëjtë ose tjetër (ose hadith)
diçka të mos përjashtohet nga kjo.

Këto janë, në fakt, deklarata univer-
sale, të përgjithshme, sipas natyrës së

tyre. Ka shumë ajete të tilla dhe është me
rëndësi të madhe të mësohet metoda e
njohjes së tyre dhe kur të njihen këto
ajete, të siguroheni që ndonjë ajet i një
karakteri të veçantë të mos supozohet të
jetë ajet me qëllime të përgjithshme.
J.J.G. Jansen, duke folur për këtë, thotë:
“Sikur në të gjitha fetë që kanë libër hyj-
nor, kështu edhe Islami ka një pikë të di-
skutueshme nëse Teksti i Shenjtë
(Kurani) është “i përgjithshëm”(am) ose
“specifik” (has) . Nëse është teksti has,
ai është shpallur në lidhje me një rast të
veçantë dhe nuk ka ndonjë rëndësi uni-
versale ...”.

Për shembull, kur në ajetet i Plotfuqi-
shmi drejtohet me fjalët “O ju që besoni”,
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atëherë kjo vlen për të gjithë besimtarët,
për burrat dhe gratë, të rinjtë dhe pleqtë,
të lirët dhe robërit, të pasurit dhe të var-
frit - për ata të drejtimit hanefij në fikh
dhe për ata që e ndjekin fikhun hanbelij,
si dhe për xhindet dhe njerëzit.

Çështja e përgjithshme dhe konkrete
(e veçantë, specifike) në Kuran është
konsideruar në kontekstin e vlefshmërisë
së qëndrueshme të Mesazheve Hyjnore.
Përgjigje në pyetjen se si përcaktohet ka-
tegoria e parë ose e dytë e  ajeteve gjejmë
në literaturën e tefsirit (komentit të Ku-
ranit), në një formë të gjerë dhe koncize.
Me këtë janë marrë autoritetet klasike, si
dhe studiuesit bashkëkohorë. Rreth kësaj
nuk mund të thuhet diçka me shumë ve-
çanti dhe diçka e re, kështu që tek autorët
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Fjala ‘të gjitha’ ose ‘të gjithë’
d.m.th.
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“Çdo gjë që është në të (në tokë)
është zhdukur. E do të mbetet vetëm Zoti
yt që është i madhëruar e i nderuar!”
(Er-Rahman, 26-27)

“Allahu është Krijuesi i çdo sendi.”
(El-En’am, 102)

Përemri relativ ‘’ata të cilët ‘’, ‘’ato
të cilat‘’:
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“Ato nga gratë tuaja që bëjnë imoralitet
(zina)...” (En-Nisa’, 15)
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“Ata të dy prej jush që bëjnë atë

(imoralitet-zina)...” (En-Nisa’, 16)

Përemrat e kushtëzuar ‘kushdo‘
ose ‘çfarëdo’:

Shembuj:
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“E kush e mbyt gabimisht një be-
simtar...” (En-Nisa’, 92)

�� �� �� �� ��
������

“Çka punoni nga e mira, Allahu di
për to... “ (El-Bakare, 197)
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“...me cilindo që ta thërrisni (me këta dy
emra), emrat e Tij janë më të bukurit…”
(El-Isra’, 110)
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“Kush është ai që i huazon Allahut një
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“Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai,

pos me lejen e Tij... “ (El-Bakare, 255)

Emrat të shënuara me pjesën e cak-
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“E ato gra që janë shkurorëzuar
janë të obliguara të presin tre men-
struacione...“ (El-Bakare, 228)
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“Vjedhësit dhe vjedhëses prejani duart,
si shpagim i veprës që bënë...” (El-Ma-
’ide, 38)
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“E Allahu e ka lejuar shitblerjen,

por e ka ndaluar kamatën... “ (El-Ba-
kare, 275)
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“e kush bën (ia fillon të zbatojë) ha-

xhin në këta muaj, nuk duhet afruar
gruas, nuk bën të merr nëpër këmbë di-
spozitat e sheriatit, as nuk duhet shkak-
tuar grindje… “ (El-Bakare, 197)
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“Dhe asnjërit prej tyre kur të vdesin,

mos ia fal namazin (e xhenazes) kurrë...
“ (Et-Teube, 84)

Sistemi i të shprehurit të përgjithë-
suar, që jep ligjërimi kuranor, është më i
përdoruri në informacionet që kallëzojnë
cilësitë dhe atributet e Allahut të Lavdi-
shëm, të cilat kristalizojnë në vetëdijen e
njerëzve përsosurinë parimore, së cilës i
përmbahet Krijuesi i Madhërishëm ndaj
mbarë njerëzve në këto parime të përgji-
thshme.

Llojet e ajeteve të përgjithshme
Ekzistojnë tri lloje të ajeteve të për-

gjithshme:
Ajete të përgjithshme që nuk pranojnë

çfarëdo kufizimi apo përjashtimi.
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“Allahu di çdo send.” (En-Nisa’,
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“…e Zoti yt nuk i bën padrejtësi
askujt.“ (El-Kehf, 49)

“U janë ndaluar juve (të martoheni
me): nënat tuaja…“ (En-Nisa’, 23)
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diçka të kufizohet.
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Ajetet e përgjithshme ('AM) 
dhe specifike (HAS) në Kuran

Çështja e përgjithshme dhe konkrete (e veçantë, specifike) në Kuran është konsideruar në kontekstin e
vlefshmërisë së qëndrueshme të Mesazheve Hyjnore. Përgjigje në pyetjen se si përcaktohet kategoria e parë
ose e dytë e  ajeteve gjejmë në literaturën e tefsirit (komentit të Kuranit), në një formë të gjerë dhe koncize.

Me këtë janë marrë autoritetet klasike, si dhe studiuesit bashkëkohorë.
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“Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë
(Qabesë) është obligim për atë që ka
mundësi udhëtimi tek ajo, e kush nuk
e beson (ai nuk e viziton)..“ (Ali-‘Imran,
97)

Këtu është përjashtimi në pjesën e
dytë të ajetit, d.m.th. të gjithë besimtarët
janë të obliguar për të kryer haxhin, kurse
ky obligim bije (hiqet) prej atyre që nuk
janë në gjendje (materiale apo fizike).

“E ato gra që janë shkurorëzuar
janë të obliguara të presin tre men-
struacione…“ (El-Bakare, 228)

Këtu përjashtimi është bërë në ajetet e
sures tjetër:

“...për shtatzënat afati i pritjes së
tyre është derisa të lindin.“ (Et-Talak,
4)

Ajetet e përgjithshme, të cilat janë të
përgjithshme vetëm në kuptimin gjuhësor,

ndërsa kuptimi i sheriatit është i veçantë.
Shembuj:

“Dhe kur atyre u thuhet: besoni, si-
kurse besuan njerëzit...“ (El-Bakare,
13)

Kuptimi i fjalës ‘’njerëz’’ në këtë ajet
është: ‘Abdullah ibn Selami, një hebre i
cili përqafoi Islamin. (Zerkeshiu, Burhan,
2/221)

� �� � �� ��
“A u kanë zili atyre njerëzve për atë që
Allahu u dha nga mirësitë e Tij?“ (En-
Nisa’, 54)

Fjala ‘njerëzve‘ në këtë ajet i refero-
het Pejgamberit (s.a.v.s.). 

“Pastaj zdirgjuni andej kah zdir-
gjen njerëzit...“ (El-Bakare, 199)

Fjala ‘’njerëz’’ këtu i referohet Ibra-
himit (a. s.).

Dallimet mes të llojit të dytë dhe të
tretë të ajeteve të përgjithshme

Midis tyre janë dallimet e mëpo-
shtme:

Forma e përgjithshme e cila specifi-
kohet që në fillim. Ajo absolutisht nuk
dëshirohet, qoftë formalisht apo norma-
tivisht, të përfshihet gjithçka në atë që
aludohet dhe referohet.

Sidoqoftë, forma e përgjithshme e
cila është specifike, menjëherë në fillim,
donte të përfshinte formalisht të gjitha ato
në çka aludon dhe i referohet, por jo edhe
normativisht.

Lloji i dytë i përgjithësisë ka kuptim
të transmetuar metaforik, sepse fjala e
përdorur nuk është përdorur në kuptimin
e saj origjinal, por në kuptim alegorik,
dhe vlen vetëm pjesërisht për të në çka
aludohet, e që nuk është rasti me llojin e
tretë të përgjithësisë, ku fjala është për-
dorur në kuptimin e saj themelor. Ky
mendim përfaqësohet nga shumica e ju-
ristëve shafij, shumë hanefij dhe të gjithë
hanbelij.

Lloji dytë i përgjithësisë kryesisht
zbulohet përmes mënyrës racionale dhe
prova e tij nuk është e ndarë prej tij,
ndërsa lloji i tretë i përgjithësisë zbulo-
het nga forma e tij, dhe provat që sugje-
ron në të nganjëherë mund të jenë të
ndara prej tij.

(Vazhdon)
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Shkruan:  Zuher Aliu

Dëshmia e një prej udhëtarëve
nga radhët e shkencëtarëve an-
glezë thotë: "Vërtet, Islami

është feja e cila e pastron tokën prej
idhujve dhe idoleve. E ndalon flijimin e
njeriut dhe ngrënien e mishit të tij. U ga-
ranton të drejta femrave, e kufizon poli-
gaminë në një kufi të ligjshëm e të
arsyeshëm. I forcon lidhjet familjare.
Robi dhe i robëruari bëhet një prej anë-
tarëve të familjes, i hap atij shumë rrugë
e dyer për shpëtim dhe liri. Moralin e
përgjithshëm e pastron me forcën e the-
meleve të tij si namazi, zeqati, nderimi i
mysafirit dhe siguria e udhëtarit. Në
zemra mbjell drejtësi, objektivitet e sin-
qeritet. Parinë e mëson se kanë detyra si-
kurse populli. E themelon ndërtimin e

bashkësisë në baza të forta e të shëndo-
sha. Tiranit i kërcënohet me hidhërimin
e Allahut. I dëmtuari dhe i varfri vepër-
mirë ngushëllohen me mëshirën, shpër-
blimin e Tij dhe me lumturinë në botën
tjetër. Këto mirësi janë një pjesë nga be-
gatitë e shumta të cilat gjithmonë e për-
cjellin Islamin me rastin e pushtimit të
popujve të paqytetëruar."

Mund të citojmë edhe shumë dëshmi
të shprehura nga evropianët objektivë, të
cilët nuk kanë mundur ta fshehin të vër-
tetën, meqë e panë atë të dukshme dhe e
provuan në udhëtimet e tyre. Na mjafton
përmendja e një traktati të shkruar dhe të
publikuar nga njëri prej fretërve anglezë,
i cili ishte dërguar në Afrikë nga ana e or-
ganizatës së themeluar në Londër për për-
hapjen e Krishterimit. Ai banonte dhe
udhëtonte rreth njëzet vjet në qytetet e

Magrebit, që gjenden pas ekuatorit, duke
u orvatur për instruktimin e fesë së tij në
mesin e popujve zezakë.

Pas këtij mundi të dhimbshëm dhe
përvoje të gjatë, pasi që e pa se popujt e
këtyre viseve nuk po e pranojnë Krishte-
rimin, ndërsa ata të cilët e pranonin, qoftë
me vullnet apo me dhunë, paraqesin një
grup shumë të vogël, nuk tërhiqen nga
barbarizmi i vjetër, por bëhen më zi se që
ishin, kurse Islami te ta po pranohet vul-
lnetarisht dhe ata po i shndërron në popuj
të shoqërueshëm dhe i edukon me një
shpejtësi të pamundshme. Çështjen e
kundroi nën prizmin e drejtësisë dhe një-
mendësisë. E shkroi letrën e përmendur,
duke e shtruar në te këtë gjendje hollë-
sisht. Pastaj, i këshillon evropianët që të
punojnë për përhapjen e Islamit ndër po-
pujt barbarë, nëse dëshirojnë nxjerrjen e

Dëshmi për epërsinë e Islamit
Nuk fshihet se evropianët kanë themeluar organizata të veçanta për përhapjen e fesë së tyre nëpër viset e
largëta dhe kanë investuar mjete të mëdha për këtë qëllim. Shpeshherë i dërgojnë anijet e tyre me ushtarë

dhe armë për furnizimin apo mbrojtjen e fretërve të dërguar atje. Megjithatë, Krishterimi është duke u
përhapur shumë pak. Në anën tjetër, Islami po zhvillohet dhe po përhapet vetvetiu nëpër vendet e botës

dhe anëtarët e tij po shtohen dita-ditës.
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tyre nga errësira dhe inkuadrimin e tyre
në rrjedhat e kulturës e të qytetërimit.
Dhe thotë se Islami është shkaku i vetëm
i shpëtimit të vendeve të largëta të botës
nga politeizmi, idhujtaria, flijimi i njeriut
në emër të idoleve, meqë Krishterimi nuk
është i denjë për këtë çështje.

Kjo letër është e njohur dhe askush
nuk ka mundur ta mohojë atë. Mirëpo,
porosia e saj mbeti e shurdhër, sepse
evropianët nuk e dëshiruan nxjerrjen e
popujve barbarë nga barbarizmi, por qël-
limi i tyre ishte dominimi mbi ta dhe ad-
ministrimi i shtetit të tyre, aq më tepër,
zhdukja e plotë e këtyre të mjerëve, siç
ka ndodhur në Amerikë dhe siç po ngjet
çdo ditë në ujdhesat e Paqësorit.

Nuk fshihet se evropianët kanë the-
meluar organizata të veçanta për përhap-
jen e fesë së tyre nëpër viset e largëta dhe
kanë investuar mjete të mëdha për këtë
qëllim. Shpeshherë i dërgojnë anijet e
tyre me ushtarë dhe armë për furnizimin
apo mbrojtjen e fretërve të dërguar atje.
Megjithatë, Krishterimi është duke u për-
hapur shumë pak.

Në anën tjetër, Islami po zhvillohet
dhe po përhapet vetvetiu nëpër vendet e
botës dhe anëtarët e tij po shtohen dita-
ditës.

Kjo është nga mirësia e Zotit tim!
Lavdi i qoftë Atij që ka thënë: "Erdh e
vërteta dhe u zhduk gënjeshtra..." (Kuran,
XIII: 81)

Sikur të punohej për përhapjen e Isla-
mit siç po punohet për përhapjen e Kri-
shterimit, Islami do të ishte fe universale
në të gjitha ujdhesat e Paqësorit.

Në kohët e kaluara është bërë mund i
madh për përhapjen e Islamit në Evropë.
Këtë u orvatën ta bëjnë sunduesit e shte-
tit osman në Lindje, Timurlenku në Veri,
mirëpo numri i myslimanëve në këtë
pjesë është shumë i vogël. Shumica e tyre
kanë migruar aty gjatë çlirimit. Prej evro-
pianëve më së shumti Islamin e pranuan
shqiptarët dhe boshnjakët,  të cilët fenë e
vërtetë e pranuan nëpërmjet çlirimtarëve
të shtetit osman. Ata (boshnjakët) janë
patriotë të përkryer, mirëpo numri i tyre
nuk e kalon një milion e gjysmë.

Sa i përket kësaj në kohën tonë për-
hapja e Islamit në kontinentin e Evropës
është shumë e vështirë, sepse banorët e
Evropës tash janë të ndarë në dy grupe.
Grupi i besimtarëve dhe i jobesimtarëve.
Sa u përket besimtarëve, ata janë fanatikë
në Krishterim dhe kanë urrejtje të madhe
ndaj myslimanëve. Ndër të pafetë, dikush
beson në një Zot e nuk beson në botën
tjetër dhe në Shpalljen; dikush tjetër e
mohon Allahun e madhëruar; ndërkaq të
gjithë janë kompaktë se Islami është feja

më e drejtë dhe më e
mirë. Megjithatë, ata
mendojnë se nuk janë të
nevojshëm për fe.

Për këtë edhe thamë
se përhapja e Islamit në
kontinentin e Evropës
është e vështirë, madje
edhe e pamundur.

Hulumtuesit janë
pajtuar se feja e ardhmë-
risë në të dy kontinentet,
të Azisë dhe të Afrikës,
pastaj në ujdhesat e Pa-
qësorit, do të jetë vetëm
Islami, kurse Krishte-
rimi do të jetë vetëm në
Evropë dhe në Amerikë.

Disa udhëpërshkrues
nga shkencëtarët rusë
kanë përmendur se Kina
e gjerë do të shndërrohet
në vend mysliman, e pas
një apo dy shekujve nuk
(do të) mbetet asnjë
grup i kinezëve, numri i
të cilëve arrin në katër-
qind milionë, pa e pra-
nuar Islamin. Sepse
Islami atje po zhvillohet
dita-ditës dhe myslima-
nët konsiderueshëm po
shtohen.

Evropianët po frikë-
sohen prej kësaj, sepse
populli i Kinës,  ndo-
nëse për nga numri është më i madh se
çdo popull, madje numri i tyre e tejkalon
numrin e përgjithshëm të popujve të
Evropës; ata janë si barinj dhensh, sepse
feja e tyre e tashme nuk është e përshtat-
shme për luftë, heroizëm, apo për qytetë-
rim. Nëse e pranojnë Islamin dhe e
ndjekin fenë, kush do të mund t'i ndalte
ata?!

Gjithashtu në Indi, ku qeveria angleze
po i shfrytëzon të gjitha mundësitë që t'i
krishterojë banorët e saj, gjer më tash nuk
i shkoi përdore ta krishterojë asnjë my-
sliman. Sa u përket politeistëve, nëse një
bëhet i krishterë, një mijë e pranojnë Isla-
min. Islami po zhvillohet në Indi ashtu si-
kurse edhe në Kinë dhe vendet e tjera,
ndonëse qeveria e Indisë është e kri-
shterë.

Dije, Zoti të nderoftë, se numri i poli-
teistëve në botë është më i madh se ai i
myslimanëve dhe i ithtarëve të Librit (he-
brenjtë dhe të krishterët së bashku),
kurse të gjithë ata janë të gatshëm ta pra-
nojnë Islamin. Nëse të gjithë ata e pra-
nojnë Islamin, është sikur atë ta pranojë
mbarë njerëzimi.

Medoemos duhet të zhduket poli-
teizmi, e të pastrohet toka prej pasojave të
këqija të tij siç janë: flijimi i njeriut, ngrë-
nia e mishit të tij, shqyerja e grave kur u
vdesin burrat dhe tradita të tjera.

Evropianët pasi mësuan se politeistët
nuk e pranojnë Krishterimin, ndërmorën
zhdukjen e këtyre të mjerëve së bashku
me fenë e tyre. I gjuajtën dhe i mbytën si-
kurse kafshët. Në vendet e tyre të zbra-
zëta sollën banorë nga Evropa (për t'i
popullzuar ato), siç ndodhi kjo në disa uj-
dhesa të Pacifikut. Kjo vërtet është tirani
e madhe!

Nga ana tjetër, myslimanët kurrë nuk
e dëshiruan shtypjen e vendeve të poli-
teistëve e as mbytjen e tyre, por synimi i
tyre ishte përhapja e Islamit ndërmjet tyre
dhe zhdukja e politeizmit dhe jobesimit
ndër ta. Andaj, tek ta myslimani është i
dashur.

Sikur të themelonim organizata për
përhapjen e fesë tonë të qartë dhe të
shpenzonim mjete për këtë qëllim, siç ve-
pruan të krishterët, nuk do të mbetej asnjë
politeist në botë pa e pranuar Islamin dhe
të gjitha viset e Azisë dhe të Afrikës do

të ishin vende islame.
Edhe pse feja e Allahut po përhapet

pa përpjekje njerëzore, siç theksuam,
megjithatë, meqë jemi të obliguar me
xhihad - mendoj se e kemi për detyrë që
të kontribuojmë në këtë drejtim për për-
hapjen e dritës së Islamit në pjesët e
botës, që banorët e saj t'i shpëtojmë nga
errësira e politeizmit dhe injorancës,
madje dhe nga shkatërrimi; sepse, nëse
ata do të mbeteshin në këtë gjendje që
janë, do t'i pushtonin evropianët dhe do
t'i shkatërronin për t'ua uzurpuar vendet
dhe pasuritë e tyre.

Ata, ndonëse janë injorantë, e kup-
tojnë këtë realitet, andaj dhe janë të gat-
shëm ta pranojnë Islamin nëse u bëhet i
mundshëm komunikimi me ta dhe sugje-
rimi i tij. Sepse, ata e dinë se nëse e pra-
nojnë Islamin, do të shpëtojnë nga ky
shkatërrim, ngase të krishterët nuk mund
t'u bëjnë asgjë myslimanëve.

Nëse përpiqemi, suksesi do të jetë me
ne, e nëse tregojmë mospërfillje, fatke-
qësia do të bie mbi ne, sepse evropianët
nuk e lënë punën pas dore, por japin çdo
gjë prej vetes, posaçërisht në këto vitet e

fundit dhe besohet se
një ditë do t'i mbyllin
dyert të cilat sot janë të
hapura për zhvillimin
dhe përhapjen e Islamit.

Mirëpo, në përhap-
jen e Islamit është me
rëndësi edhe një mënyrë
tjetër. Atë nuk e përmen-
dën historianët, e ajo
është përhapja e fesë
vetvetiu pa pushtim, pa
shpatë dhe pa ushtarë.
Kjo edhe nëse nuk është
më e madhe se mënyra e
parë pothuaj është e ba-
rabartë. Sepse, sot sho-
him se të gjithë afrikanët
edhe përtej meridianit
ekuatorial dhe shumica
e banorëve të ujdhesave
paqësore, pastaj shu-
mica e kinezëve e sido-
mos grekët, janë
myslimanë. Ne e dimë
se këto vende të largëta
nuk u pushtuan kurrë
njëherë nga shteti islam.
E është e qartë se bano-
rët e tyre e pranuan Isla-
min me vetëdëshirë, me
frymëzim nga Allahu i
madhërishëm apo se
sugjerim nga ana e
udhëpërshkruesve dhe
tregtarëve.

Përhapja e Islamit me pushtime u
ndërpre që nga sundimi i Sulltan Sulej-
manit, ndërsa përhapja e tij në mënyrën e
dytë, sot po ndodh më tepër sesa më parë.
Ky është argument i qartë dhe dëshmi e
prerë që mbrojtës i vërtetë i Islamit është
Allahu i madhëruar dhe shenjtëria e të
dërguarit të Tij (alejhisselam). Allahu kri-
jon shkakun që në çdo kohë ta përhapë
fenë ndër robërit e Tij, e shkaku më i suk-
sesshëm për këtë kohë është sugjerimi
dhe komunikimi (telkin e teblig). Ai që
sot dëshiron të bëjë xhihad, le t'i zgjedhë
vështirësitë e udhëtimit dhe le të udhëtojë
në vendet e largëta.

Edhe në këtë xhihad ka luftëtarë dhe
shehitë.  Sepse, ai që udhëton në vende të
largëta dhe në vise të panjohura nuk
mund të korr sukses lehtë në përhapjen e
Islamit. Ai është luftëtar i përhapjes së
fesë. E nëse vdes i panjohur ose mbytet,
atëherë, ky është dëshmor (shehit). Në të
dy rastet do të jetë i lumtur në dy botët
dhe do të ketë shpërblim tek Allahu.

Xhihadi i këtillë ka ndodhur në çdo
kohë, e ndoshta po ndodh në kohën tonë
më tepër se ç'ndodhi në të kaluarën, sepse

po shohim se feja jonë e qartë për çdo
ditë po zgjerohet e po përhapet në pjesët
e largëta të kontinenteve të Azisë dhe të
Afrikës. Shpesh ndodh që të pranojë Isla-
min një popull i tërë për një ditë.

Ka mjaft vende islame që ende janë
të panjohura për neve dhe për njerëzit e
tjerë.

Nga ana e evropianëve janë bërë
udhëtime në vende të panjohura të Afri-
kës Jugore, në Kinë dhe në ujdhesat e Pa-
qësorit, ku më parë mendonin se banorët
e tyre janë idhujtarë apo të pafe. U çudi-
tën pa masë kur i gjetën myslimanë.

Parashihet se Islami sot është i përha-
pur në rruzullin tokësor më tepër sesa që
mendojnë gjeografët e historianët. Numri
i myslimanëve në botë është më i madh
se sa që e mendonin, sepse në kohën tonë
Islami po përhapet pa forcë dhe pa luftë
dhe shumë popuj ngrysen pabesimtarë e
gdhihen myslimanë.

Kudo që lindi drita e Islamit e fshiu
kufrin, sikur bora që shkrihet nën ngroh-
tësinë e diellit në pranverë; dhe me te lu-
lëzojnë trëndafilat e diturisë, mirësisë dhe
drejtësisë. Kështu u stolisën qytetet dhe
u pasuruan njerëzit të zbukuruar me de-
korin e njeriut të përkryer, që është njëri
nga komponentët e Islamit dhe një prej
rezultateve të besimit.

Sheh një popull barbar, individët e të
cilit ishin të zhveshur nga vlerat njerë-
zore; e hanin mishin e njeriut, jetonin si
kafshët nëpër shpella e xhungla, e mbyt-
nin të huajin dhe udhëtarin që ta hanë,
bënin prostitucion, e flijonin nderin e
grave dhe vajzave të tyre, nuk përpiqe-
shin e as nuk fitonin, por vidhnin dhe gra-
bitnin. Ishin në kulm të ndyrësisë,  saqë
doemos, ai që i shihte, i urrente dhe ne-
veritej prej tyre. Pasi pranuan Islamin,
ndryshuan. Ndryshoi mentaliteti i tyre.

Tashmë i sheh duke jetuar në një ci-
vilizim të dekoruar me vlerat e mirësisë
dhe të edukatës - ata janë të ndershëm
dhe bujarë. Kujdesen për të huajin dhe
udhëtarin. E nderojnë mysafirin. Ekzi-
stencën e sigurojnë nga fitimi i tyre.
Bëjnë vepra të mira dhe ruhen nga e
keqja. Vendoset harmonia në mesin e
tyre. Mësojnë leximin e shkrimin. Mer-
ren me zeje e krijimtari. Zhduken nga
mesi i tyre fëlliqësirat e ndyrësitë dhe
janë të pastër, saqë domosdo ai që i sheh,
do t'ia ketë lakmi gjendjes së tyre. Kush i
kishte parë ata para se ta pranojnë Isla-
min, patjetër do të mohonte se ata nuk
janë po ata që i kishte parë.

Ata, porsi të ishin ngrysur kafshë, e
ishin gdhirë njerëz! Për Allahun, kjo nuk
është tjetër, veçse një prej mu'xhizeve të
Islamit.
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Shkruan: Prof. Hfz. Xhejlane Nexhipi

Pasi që leximi i Kuranit paraqet një iba-
det kaq të madh, myslimanët që në kohën
e zbritjes së tij kanë treguar interes dhe kuj-
des të madh për leximin dhe formën e sti-
lit sa më të bukur. Gjithë ky kujdes dhe
interesim i madh është një inicim i vetë
Pejgamberit (a. s.), i cili në shumë hadithe
në mënyrë të qartë flet për këtë:

“Stolisni këndimin e Kuranit me zërin
tuaj të bukur, sepse zëri i bukur ia shton
edhe më tepër bukurinë Kuranit.”

“Çdo gjë e ka zbukurimin e saj, kurse
zbukurimi i Kuranit është zëri i bukur.”

“Allahu nuk i kushton kujdes askujt si-
kurse një të dërguari që ka zë të bukur, i cili
e lexon Kuranin me zë të qartë dhe të

bukur.”
Musa el Esh’ariu ishte një ndër shokët

e të Dërguarit, i cili kishte një zë shumë të
bukur. Atë një natë, duke lexuar Kuran, e
dëgjon Pejgamberi (a. s.) dhe të nesërmen
i thotë: “Ja Musa, ty të është dhuruar një
nga mizmaret (meloditë) e Davudit (a. s.).”

Gjithashtu, Pejgamberi (a. s.) e ka lav-
dëruar edhe Salim Hudhejfen, kur ka
thënë: “E falënderoj Allahun (xh. sh.) që
brenda ummetit kemi një personalitet si
Hudhejfeja.”

Dijetarët myslimanë janë të ndarë në
qëndrimin e që ka të bëjë në lidhje me pra-
nueshmërinë e lejimit melodik të Kuranit,
përkatësisht me mësimin e melodive të
Kuranit, duke zbukuruar zërin gjatë reciti-
mit të Kuranit, duke e lejuar përdorimin e

melodisë, si dhe çështjen e recitimit të Ku-
ranit me intonacion të ndryshëm, d.m.th. të
recituarit e Kuranit me zë të lartë, pas reci-
timit që pati filluar me zë të ulët.

Kështu që disa dijetarë myslimanë ar-
ritën në përgjigje se kjo çështje është me-
kruh, e papëlqyer, duke mos e lejuar një
praktikë të tillë.

Në grupin e këtyre dijetarëve janë:
Enes bin Maliku, Seid in Musejjeb, Seid
ibn Xhubejri, Hasan el-Basriu, Ibn Sirin,
Malik bin Enes dhe Ahmed ibn Hanbeli.

Mendimet e tyre i kanë vërtetuar me ar-
gumentet e mëposhtme:

Nga transmetimet e Zijad ibn Numejra
thuhet se me disa recitues të Kuranit erdhi
tek Enes bin Malik dhe iu tha: “Lexo” dhe
ai e ngriti zërin e tij dhe gjatë të lexuarit ki-

shte aplikuar melodi të caktuara, ndërsa ai
ishte në gjendje për të recituar me intona-
cione edhe me të larta.  Atëherë Enes bin
Malik hoqi mantelin e tij të zi, mori një
copë leckë dhe mbuloi fytyrën e tij dhe tha:
“O ti,  përpara nuk bënim kështu.”

Ibn Kasimi transmeton nga Maliku (r.
a.) se atij i ishte kërkuar një pyetje për me-
loditë që janë përdorur kur lexohej Kurani
në lutje, ndërsa ai është përgjigjur: “Kjo
nuk më mahnit mua; edhe kjo është nja nga
disa praktikat e të kënduarit për të marrë
dërhemë.”

Është raportuar se Ahmed ibn Hanbeli
ka thënë: “Mësimi i melodive të Kuranit
mua nuk më mahnit; kjo është një risi (
ةعدب ) e cila nuk kanë nevojë të dëgjo-
het.”

Abdullah ibn Jezidi el-Ekberi tha se e
ka dëgjuar një njeri që pyeti Ahmed ibn
Hanbelin: “Çfarë thoni në lidhje me të le-
xuarit të Kuranit me melodi?” Ahmed ibn
Hanbeli i pyeti: “Cili është emri yt”? Ai iu
përgjigj Muhamed, kurse Ahmed ibn Han-
beli i ka thënë: “A jeni të kënaqur po t’ju
thërrasim Muhamed me zanore të gjatë,
d.m.th. që do të quheshit Muhamed  me një
zanore të gjatë, në vend të zanores së
shkurtër, siç duhet? Kjo është aluzion për
të mos pëlqyer një veprim të tillë.

Në të vërtetë, duke recituar meloditë e

ndryshme me një vëmendje të tepruar për
zbukurimin e zërit gjatë leximit, në mënyrë
të pashmangshme të çon në luhatje me li-
brin e Allahut (xh. sh.). Në kuptimin se për
shkak të asaj që u cek më lart, do të shkak-
tohej shtim ose lëshim i ndonjë tingulli të
caktuar, më shumë se sa nevojitet. Ose do
të vinte deri te shkurtimi i kohëzgjatjes së
tyre, saqë mund të shkaktojë një mësim të
rremë.

Kështu ndalimi i mësimit të Kuranit,
për të cilat vjen deri te një mësim i rremë,
kuptohet se është ndalim preventiv, sepse
çdo gjë që të çon në haram edhe vetë bëhet
haram.

Një grup i dijetarëve myslimanë i kon-
siderojnë tonet e recituara dhe zbukurimin
e zërit gjatë recitimit, ku tek të cilat, nuk
mund të themi se melodia është arsyeja e
gabimit në çdo lloj recitimi të Kuranit, me-
lodia është e lejuar, kështu mendojnë Ab-
dullah ibn Abasi, Abdullah ibn Mes’ud,
‘Ata ibn Ebi Rebbah, imam Ebu Hanifja
dhe disa nga pasuesit e tij - imam Shafia
dhe disa nga pasuesit e tij - Ibn Mubarek,
Et-Taberi etj.

Imam Neveviu në veprën e tij Et-Tib-
jan ka thënë: “Dijetarët islamë të gjenera-
tave të para dhe të mëvonshme,  ata të
brezit të sahabëve, tabiinëve dhe të gjene-
ratave pas tyre, studiues nga krahina të
ndryshme dhe nga pjesë të botës, liderë dhe
udhëheqës myslimanë pajtohen se çështja
e dëshirës për të zbukuruar zërin kur lexon
Kuran pëlqehet dhe është e lejueshme.

Ibn Kajjimi në pjesën Zadu’l-Mead ka
thënë: “Abdurahman ibn Esved ibn Jezid
e kishte zakon që gjatë muajit të Ramaza-
nit të ketë këndim të bukur dhe melodik të
Kuranit; Et-Tahaviu transmeton se edhe
Imam ebu Hanife bashkë me disa nxënës të
tij kishin dëgjuar lexim melodik të Kura-
nit.

Ka thënë Muhamed ibn Abdul-Hakem:
“Unë e pashë babain tim dhe Imam Sha-
fiun dhe Jusuf ibn Omerin duke dëgjuar re-
citim melodik të Kuranit.”

Dijetarët të cilët besojnë se recitimi i
Kuranit dhe zbukurimi i zërit është i lejuar
dhe e lavdëruar, për pikëpamjet e tyre ata i
argumentojnë me arsyet dhe me mendimet
në vijim:

Në hadithin të cilin ndër të tjerët e shë-
non edhe Imam ebu Davudi në sunenin e
tij: Është transmetuar nga El-Berra ibn
Azib se ka thënë Pejgamberi (a. s.):   ”Zbu-
kurojeni leximin e Kuranit me zërat tuaj.”

Ebu Darimi në sunenin e tij e regjistron
edhe këtë: Është transmetuar nga El-Berra
ibn Azib se ka thënë: “E kam dëgjuar Pej-
gamberin (a. s.) duke thënë: “Zbukurojeni
leximin e Kuranit me zërin tuaj të bukur,
se me të vërtetë zëri i bukur ia shton Kura-

nit të mirat.”
Në transmetimin që vjen nga El-taberiu

në El-Muxhem el-Kebir thuhet se Abdul-
lah ibn Mesud e ka dëgjuar Pejgmberin (a.
s.) të thotë: “Zëri i bukur është zbukurim i
Kuranit.”

Transmetohet se Seid ibn Ebi Sa’id ka
thënë: “Pejgamberi (a. s.) tha: Nuk na për-
kasin neve ata që nuk e mësojnë këndimin
e Kuranit me zë të bukur.”

Transmetohet nga Imam Ebu Davudi
në sunenin e tij: Transmetohet nga Ebu
Hurejra (r.a.) ka thënë Pejgamberi (a. s.):
“Allahu asgjëje nuk i kushton aq shumë
vëmendje si ajo që veprohet prej ndonjërit
nga pejgamberët,  i cili me zë të bukur e ka
zbukuruar leximin e Kuranit.” Hadithin e
shënon edhe Muslimi në sahihin e tij.

Allahu u dëgjon të gjitha zërat e ro-
bërve të mirë dhe të këqij. Aisha (r.a.) ka
thënë: “I lartësuar është Ai që me njohuritë
e veta përfshin të gjithë zërat.” Allahu dëg-
jon të recituarit e të gjithë besimtarëve, me
atë që në hadithin e cekur theksohet kuj-
desi që duhet kushtuar mësimeve të të dër-
guarve të Allahut.

Transmetohet nga Musa (r. a.) i cili
thotë: “I tha i Dërguari (a. s.): Të më kishe
parë mbrëmë mua kur të kam dëgjuar se si
lexon Kuran, do të ishe shumë i lumtur,
sikur të ishte dhënë një fyell (zëri i bukur)
nga zëri i Davudit (a. s.).

Hatabi thotë se me termin ِلآ -menَُدوَاد
dohet vetëm në Davudin (a. s.), pasi që nuk
dihet nëse ndonjë nga pasardhësit ose të
afërmit e tij i ishte dhënë një zë i bukur si-
kurse i tij. Hadithi gjithashtu tregon për mi-
ratimin dhe lavdërimin e Pejgamberit (a.
s.) që ia bëri Ebu Musës (r.a.), për shkak të
mësimeve të tij të bukura. Pasi Pejgamberi
(a. s.) ka thënë “Të më kishe parë mbrëmë
mua kur të kam dëgjuar se si këndon
Kuran,  do të ishe shumë i lumtur”,  Ebu
Musa    (r. a.) foli:  “Pasha Allahun,  po ta
dija se po më dëgjonit duke lexuar Kuran,
edhe më shumë do ta kisha zbukuruar le-
ximin.”

Transmetohet nga Xhabiri (r. a.) se Pej-
gamberi (a. s.) ka thënë: “Vërtet, zëri më i
bukur gjatë leximit të Kuranit është zëri i
atij që kur ju jeni duke e dëgjuar se si kën-
don, e mendoni se e ka frikë Allahun.”

Adij bin Thabit ka thënë: Kam dëgjuar
që el-Berra bin Azib ka thënë: “E kam dëg-
juar Pejgamberin (a. s.) se si në namazin e
jacisë lexonte Vet-tini vez-zejtun (suret Et-
Tin) dhe unë nuk kisha dëgjuar që dikush
tjetër të kishte zë më të bukur se ai.”

Bazuar në hadithin e mësipërm,  Shejh
En-Neveviu e konsideron të këshillueshme
për të kërkuar zërin më të bukur të perso-
nit që të lexojë Kuranin, pra këtë e ka kon-
firmuar edhe Pejgamberi (a. s.).

Ajete dhe hadithe për
bukurleximin e Kuranit

Allahu i inkurajon
dhe i dallon lexuesit
e shkathët
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Shkruan: Edlira Dyrmishaj

Ne jemi një popull, kultura e të cilit
ngrihet mbi disa themele e vlera, të cilat
sigurisht që në këto vite tranzicioni poli-
tik, kulturor dhe identitar janë cenuar
herë pa dashje, e shpesh me dashje, herë
si pasojë e nevojës së natyrshme të sho-
qërive për hapje, lëvizje dhe integrim e
zhvillim, herë si pasojë e migrimit dhe
emigrimit dhe shpesh si pasojë e nevojës

për mbijetesë. Ne vazhdojmë të jemi një
shoqëri e cila vuan, në thelb, krizën për
mbijetesë.

Dhe, kjo nuk mund të jetë asnjëherë
e rastësishme. Ashtu si nuk është e rastë-
sishme një paradë trupash diplomatike të
huaja në një vend të varfër, të zhvatur, të
shfrytëzuar, të zhveshur nga e drejta e pa-
surive që e rrethojnë.

Jemi një popull i bekuar, me një na-
tyrë të mrekullueshme, por që nuk ar-

rijmë të gëzojmë frytet e saj,  pasi orga-
nizma të huaj diktojnë, i projektojnë dhe
i korrin këto pasuri dhe së bashku me to,
dhe mundin e njerëzve të këtij vendi.

Jemi një popull i bekuar me zakone,
me gjuhë e tradita të çmuara, por që për-
tej kësaj, kemi turp të kthejmë kokën
mbrapa të diktojmë me krenari historinë
nëpër të cilën kemi nxjerrë figura të
shquara, burra e gra që punuan e sakrifi-
kuan për këtë vend, por që rrjeteve dhe

trupave të ndryshme diplomatike të di-
tëve të sotme nuk ju shkojnë përshtat,
sepse nuk mund të finalizohen qëllimet
mbi vlerat për të cilat punuan dhe sakri-
fikuan të parët e këtij vendi. Ndaj dhe fa-
brikojmë vazhdimisht. Fabrikojmë
histori, fabrikojmë mite, fabrikojmë
kulte, fabrikojmë fe, qëndrime, kufij, mi-
qësi dhe armiqësi, festa dhe trishtime; fa-
brikojmë mendësi dhe qëndrime,
fabrikojmë idhuj, Zota, frikëra, besëtytni,
fabrikojmë dhe fabrikojmë pafund,  sepse
ky lloj investimi ecën dhe shitet, e mbi të
gjitha, është ai investim i cili nën petkun
e “tranzicionit ekonomik” bën të mundur
ndryshimin e shinave të orientimit të një

shoqërie në boshtin kulturor, fetar, gju-
hësor, kombëtar. Thënë ndryshe: në ren-
din e shinave globale të zhvillimit,
besimet, frikërat dhe kufijtë tu nuk kanë
asnjë vlerë. Ato marrin vlerë vetëm në një
rast; atëherë kur pikëpyetjet tua si shtet-
komb bëhen të unifikuara me pikëpyetjet
e termave që këto politika të globalizmit
diktojnë.

Ndaj, shqiptarët sot të mos habiten
nëse shohin eskorta trupash diplomatike
të cilat dalin kolektivisht në shëtitje për
të marrë ca diell në bulevard, e për të pirë
nga një kafe turke me grupime të cilat fil-
xhanët e kafesë i marrin falas nga treni i
radhës që vjen nga Perëndimi.

Në fakt, në këtë prag Ramazani kisha
bërë nijet të fal me zemër këdo me të cilët
më ka pjekur jeta në rrugëtimin tim dhe
përpjekjet e mia modeste për të dhënë një
model të mirë, një alternativë pozitive
dhe ndryshe vlerash në shoqëri dhe ko-
munitetin tim, aty ku u linda, u rrita dhe
u zhvillova.

Por,  ka diçka me të cilën nuk bëj dot
paqe me veten. Ndoshta dhe si sëmundje
profesionale, por nuk mundem të mos de-
klaroj se: të mohosh realitetin, është vër-
tet një mekanizëm mbrojtës i dobishëm, e
është i rëndësishëm për mirëqenien psi-
kike e emocionale, por, nuk do të isha e
ndershme nëse nuk do të thosha anën tje-
tër të medaljes, se ky në fakt, është dhe
më i dëmshmi ndër mekanizmat kur për-
doret gjatë. Imagjinoni ç’ndodh kur, për-
veç tjerash, investojmë me forcë në këtë
qëndrim. Sidoqoftë,  duhet thënë me zë
të lartë e krenari se Zoti na ka bërë në
femra e meshkuj, në burra e gra, që të da-
shurojmë, që të krijojmë familje, që të
lindim pasardhës, që të punojmë me
shpirt për ta dhe… dhe kështu vazhdon
kjo jetë… secili në shpatullat e veta.

E dimë të gjithë se, sot askush nuk ka
kuriozitet për jetën e askujt, e jo më për
intimitetin, dëshirat e preferencat e tyre
seksuale. Por, kur këto preferenca na de-
klarohen dhe përtej deklarimit na shiten
si përvuajtje dhe privime e të konturuara
me projektligje, përfitime të majme dhe
tarafe elitare e influenca politike e eko-
nomike, kurioziteti lind, por lind për së
mbrapshti. Natyrshëm lind pyetja: Përse
kaq shumë frikë, kaq shumë zhurmë dhe
imponim me figura autoriteti?! Kur ajo
që natyrshëm buron nga ligjësia e Zotit
në tokë, nuk bën zhurmë. Ajo thjesht lu-
lëzon, jeton, rigjenerohet. Një buzëqe-
shje, një e qarë bebeje, aty gjejini përsetë
e reagimit qytetar.

Secili nga ne ka diçka të cilën e ad-
miron, prej së cilës motivohet. Kam kër-
kuar shumë për të nxjerrë një përkufizim
për admirimin. Më i bukuri që lexova
ishte: “Ju e admironi diçka duke adhuruar
identitetin, thelbin e saj.” Qesha me vete
dhe mendova: Nuk kishte si të ishte ndry-
she. Çfarë mendje e bukur dhe e ndritur.
Si jo.  Ndaj, Familjen e dashurojmë dhe e
admirojmë natyrshëm me gjithë forcën e
shpirtit, pasi në të sendërtohet thelbi i lig-
jësisë së Zotit, JETA. Se Zoti na ka
mbjellë thellë në qeniet tona dashurinë
për të vazhduar. Kjo është ligjësi hyjnore.

“Dhe, prej argumenteve të Zotit ndaj
jush, është se ju bëri për njëri-tjetrin burra
dhe gra, në mënyrë që të gjeni te njëri-
tjetri prehje dhe mes jush hodhi dashuri
dhe mëshirë.” (Kuran, 30:21)

Vetëm jeta nuk mund 
të fabrikohet

Shpesh na ndodh që ata të cilët na kanë lënë shije jo të mira, për një arsye apo për një tjetër, të jenë njerëz
me të cilët nuk të lidh asgjë në kuptimin e drejtpërdrejtë të fjalës, por në të njëjtën kohë, me apo pa dashje,

si ata dhe ti, jo rrallë ndodh të influencohesh apo të prekesh e të përkufizohesh nga zgjedhjet, nga
veprimtaritë dhe politikat e personave apo grupimeve që nuk i njeh dhe nuk të njohin.
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Sibjan-mejtepi i fshatit Matkë të
Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Matkë të Shkupit, mësimin në të e vijonin
35 nxënës, mualim ishte Idris Alit, i cili si
mualim u emërua në vitin 1935, i propo-
zuar për shpërblimin e tretë;  nuk
ushtronte detyrë tjetër, pos  mualimit dhe
kujdesej për familjen e tij katëranëtarë-
she.

Sibjan-mejtepi në fshatin 
Gërçec të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Gërçec të Shkupit,  mësimin në të e vijo-
nin 45 nxënës,  mualim ishte Shukri
Usein;  për punën e tij paguhej nga 3 di-
narë në muaj për nxënës, e cila rrogë si-
gurohej nga vetë prindërit e nxënësve.  Si
mualim u emërua në vitin 1928,  i propo-
zuar për shpërblimin e dytë; nuk
ushtronte detyrë, tjetër pos të mualimit,
dhe kujdesej për familjen e tij gjashtanë-
tarëshe.

Sibjan-mejtepi në fshatin Arnaqi të
Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Arnaqi të Shkupit, mësimin në të e vijo-
nin 50 nxënës, mualim ishte Mahmud
Rexhepi, i cili për punën e vet paguhej
me 700 kg grurë në vit, që sigurohej prej
prindërve të fëmijëve.  Si mualim u emë-
rua në vitin 1933, i pavlerësuar, por i pro-
pozuar për shpërblimin e dytë.  Përpos
detyrës së mualimit ushtronte edhe dety-
rën e imamit në të njëjtin fshat dhe kuj-
desej për familjen e tij nëntanëtarëshe.

Sibajn-mejtepi në fshatin Bukoviq
të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Bukoviq të Shkupit, mësimin në të e vi-

jonin 50 nxënës,  mualim ishte Abdullah
Mehmed Ademi; për  punën e tij paguhej
900 kg grurë, që sigurohej nga prindërit e
fëmijëve.  Si mualim u emërua në vitin
1933, i pavlerësuar, por i propozuar për
shpërblimin e dytë; përpos detyrës së
mualimit, ushtronte edhe detyrën e ima-
mit  në të njëjtin fshat dhe kujdesej për
familjen e tij dyanëtarëshe.

Sibjan-mejtepi në fshatin
Semenisht të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Semenisht të Shkupit, mësimin në të e vi-
jonin 43 nxënës, mualim ishte Islam
Shahsivari; për punën e tij paguhej me
800 kg grurë, që sigurohej prej prindërve
të fëmijëve.  Si mualim u emërua në vitin
1934, i pavlerësuar, i propozuar për
shpërblimin e dytë; përpos detyrës së
mualimit, ushtronte edhe detyrën e ima-
mit po në të njëjtin fshat dhe kujdesej për
familjen e tij katëranëtarëshe.

Sibjan-mejtepi në fshatin Çajlanë 
të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Çajlanë të Shkupit, mësimin në të vijonin
e 48 nxënës, mualim ishte Rexhep Ha-
sani; për të paguhej 720 kg grurë në vit,
që sigurohej prej prindërve të fëmijëve.
Si mualim u emërua në vitin 1933, i pa-
vlerësur, por i propozuar për shpërblimin
e dytë; përpos detyrës së mualimit,
ushtronte edhe detyrën e imamit po në të
njëjtin fshat dhe kujdesej për familjen e
tij dyanëtarëshe.

Sibjan-mejtepi në fshatin Bojanë të
Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Bojanë të Shkupit, mësimin në të e vijo-
nin  80 nxënës, mualim ishte Mustafa Ha-
sani; për punën e tij paguhej dy shinikë

grurë për nxënës, e cila sigurohej prej
prindërve të fëmijëve. Si mualim u emë-
rua më 1925, dhe u vlerësua nga ana e or-
ganeve të inspektoratit me vlerësimin
“shumë mirë”  dhe i propozuar për shpër-
blimin e dytë; përpos detyrës së muali-
mit, ushtronte edhe detyrën e imamit po
në të njëjtin fshat; gjithashtu, po në këtë
kohë ka kryer edhe detyrën e ofiqarit, ku
për këtë punë është paguar dy dinarë në
muaj dhe kujdesej për familjen e tij dhje-
tanëtarëshe.

Sibjan-mejtepi në fshatin 
Kopanicë të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Kopanicë të Shkupit, mësimin në të e vi-
jonin 50 nxënës, mualim ishte Osman
Zejnel; për punën e tij paguhej 950 kg
grurë në vit, që sigurohej prej prindërve
të fëmijëve. Si mualim u emërua në vitin
1934, i vlerësuar me vlerësimin ‘mirë’
dhe i propozuar me shpërblimin e dytë;
përpos detyrës së mualimit, ushtronte
edhe detyrën e imamit në të njëjtin fshat
dhe kujdesej për familjen e tij tetanëtarë-
she.

Sibjan-mejtepi në fshatin Rashçe 
të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Rashçe të Shkupit, mësimin e vijonin 55
nxënës, mualim ishte Halil Iljas; për
punën e tij paguhej 1000 kg grurë në vit,
që sigurohej prej prindërve të fëmijëve.
Si mualim u emërua në vitin 1933; për-
pos detyrës së mualimit, ushtronte edhe
detyrën e imamit po në të njëjtin fshat
dhe kujdesej për familjen e tij treanëtarë-
she.

Disa nga ulematë e dalluar 
në rrethinat e Dervenit të Shkupit

gjatë viteve 1918 – 1941

Në këtë punim do t’i cekim vetëm
disa nga ulematë e dalluar të rrethinave
të Dervenit, të cilët kanë dhënë kontribut
për shërbim ndaj fesë dhe kombit,  të vet-
mit në ruajtjen e Islamit në trevat tona.
Ndër ulematë e dalluar janë:

Hafëz Sadulla Efendi Selami 
(1904 – 1979)

Hfz.  Sadullahu u lind më 1904 në
fshatin Semenishtë të rrethit të Shkupit.
Pa mbushur dy vjeç familja shpërngulet
në Shkup.  Në moshën tetë vjeç e mësoi
Kuranin përmendsh te hfz.  Nuhi Dër-

Shkruan: Omer ARSLLANI

Në vazhdim do të paraqesim listën
me të dhënat nga dokumentet ar-
kivore për sibjan- mejtepet dhe

sibjan-mualimët në Dervenin e Shkupit:

Sibjan-mejtepi në fshatin Sullare e
Epërme të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Sullare e Epërme të Shkupit, mësimin në
të e vijonin 35 nxënës, mualim ishte Sha-
ban Ibrahimoviq,  i cili për punën e tij
paguhej 6.000 dinarë në vit, pagë kjo e
cila sigurohej nga prindërit e fëmijëve që
ndiqnin mësimin në mejtep.  Si mualim
u emërua më 19 shkurt 1934, i vlerësuar

nga ana e organeve të inspektoratit me
vlerësim “mirë”  dhe i propozuar për
shpërblimin e dytë.  Përpos detyrës së
mualimit, kryente edhe detyrën e imamit
privat dhe kujdesej për familjen e tij nën-
tanëtarëshe.

Sibjan-mejtepi i fshatit Sullare 
e Poshtme  të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Sullare e Poshtme të Shkupit, mësimin në
të e vijonin mbi 70 nxënës, mualim ishte
Iljaz Umeroviq, i cili për punën e tij pagu-
hej 1.000 dinarë në vit,  e cila sigurohej nga
prindërit e fëmijëve.  Si mualim u emërua
më 10 korrik të vitit 1933, i propozuar për
shpërblimin e dytë; nuk ushtronte detyrë

tjetër, pos të mualimit dhe kujdesej për fa-
miljen e tij gjashtanëtarëshe.

Sibjan-mejtepi në fshatin 
Gllumovë të Shkupit

Ky sibjan-mejtep gjendet në fshatin
Gllumovë të Shkupit, mësimin në të e vi-
jonin 40 nxënës, mualim ishte Murtezan
Shabani, për punën e tij paguhej dy shi-
nikë grurë në vit për çdo nxënës, që sigu-
rohej nga prindërit  e fëmijëve.  Si mualim
u emërua në vitin 1927, u vlerësua nga
ana e organeve të inspektoratit me vlerë-
sim “shumë mirë”   dhe i propozuar për
shpërblimin e dytë;  nuk ushtronte detyrë
tjetër, pos mualimit dhe kujdesej për fa-
miljen e tij njëmbëdhjetanëtarëshe.

Sibjan-mejtepet në rrethinat 
e Dervenit gjatë viteve 1918-1941 

KONTRIBUTI I ULEMAVE GJATË VITEVE 1918 – 1941 (2)

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

e vërteta mbi zhvillimin e sibjan-mejtepeve, sidomos në rrethinat e Dervenit të Shkupit. 



42 Maj 2018 | Sha'ban - Ramadan 1439

mjaku, i cili atëherë ishte imam në Xhaminë
Haxhi Ballaban në Shkup. Mësimet fetare i va-
zhdoi në Medresenë Medah dhe ishte në gjenera-
tën e parë të kësaj medreseje.  Pas kryerjes së
mësimeve, ai punoi imam në Xhaminë Xhedid Isa
Bej në Shkup, pastaj prej detyrës së imamllëkut
në Xhaminë Xhedid Isa Bej kishte kaluar në de-
tyrën e vaizit dhe të hatibit në Xhaminë Xhedid
Isa Bej në Shkup, deri në fund të jetës.  Gjatë
muajit Ramazan ishte angazhuar si vaiz në disa

fshatra, disa vjet në fshatin Moranë, një vit në Ra-
dushë, kurse për një kohë të gjatë, për shumë
vjet, për muajin e Ramazanit e kalon në fshatin
Vërtakicë, ku atje shkonte si vaiz për çdo vjet,
deri në Ramazanin e fundit të jetës së tij.  Ligjë-
ratat dhe nasihatet i mbante në gjuhën shqipe.
Ishte njëri ndër hafizët e dalluar të këtyre ven-
deve, njihej si kurra i Kuranit-qerim, i disiplinuar
dhe me moral të lartë islam; gëzonte respekt të
veçantë në mesin e besimtarëve – bile, sot e kësaj
dite besimtarët që kishin jetuar deri sa ai ishte
gjallë e përmendin për devotshmërinë e tij dhe le-
ximin e bukur të Kuranit. Vdiq në vitin 1979 në
Xhaminë Isa Bej, derisa xhemati ishin duke u
bërë gati për të falur farzin e namazit të iqindisë.

Gjatë kryerjes së detyrës së imamit në Xha-
minë Xhedid Isa Bej në Shkup, ai me zell i më-
sonte fëmijët në mejtepin e kësaj xhamie.  Meritë

të veçantë kishte në lëmin e hifzit të Kuranit, ai
nxori mbi 30 hafëzë të Kuranit-qerim. Në mesin
e tyre do t’i përmendim:

Hfz. Sami Jusufi
Hfz. Nimet Sulejmani
Hfz. Nexhati Ramadani
Hfz. Jusuf Selami
Hfz. Safiti nga fshati Studeniçan
Hfz. Jusufi nga fshati Moranë

Hfz. Osman Abdyli
Hfz. Idris Selami dhe shumë të

tjerë.

Hafëz Bexhet
Efendi Idrizi (1927 - )

Hfz. Bexheti u lind 13 qershor të
vitit 1927 në fshatin Bukoviç të Shku-
pit.  Mësimet fillore fetare i mori në
mejtepin e fshatit, te hoxha Mexhit
efendiu, kurse hifzin e Kuranit e kreu
në Tetovë, në vitin 1941, te hfz. Su-
lejman efendiu, i cili ishte imam në
Xhaminë e Çarshisë.  Menjëherë pas
hifzit mësimet i vazhdoi në njërën nga
medresetë e Tetovës, të cilën e udhë-
hiqte  hoxhë Abdurrahman Efendiu, i
cili ishte nxënësi i myderrizit të
shquar Xhemil efendiut.  Aty mësimet
i ndoqi përafërsisht dy vjet e pastaj u
transferua në Medresenë Meddah në
Shkup.  Në këtë medrese mësoi deri
në vitin 1944.  Një kohë të gjatë, edhe
pse ishte i punësuar si imam, ai i ki-
shte vazhduar mësimet te Mulla Ga-
ripi në Tetovë.

Ai e ushtroi  detyrën e imamit  në
fshatin  Kapëçëndoll  të Tetovës  për
afër 43 vjet (1950 – 1993), kur edhe
u pensionua. Ishte i palodhshëm në
zhvillimin e mësim-besimit në mejte-
pin e Xhamisë Kapëçëndoll, ku i
mësoi fëmijët gjatë tërë periudhës sa

ishte imam atje.  Ajo që lë të kuptohet, ishte da-
shamir i diturisë dhe i palodhur në këtë fushë - ky
hafëz, edhe pse i pensionuar dhe i shtyrë në
moshë, ende vazhdon t’i mësojë fëmijët në fsha-
tin e tij të lindjes Bukoviç; bile, ai pa përtesë e
përgatiti nipin e tij për hafëz, Nasirin 9-vjeçar.
Megjithëse ky hafëz ka dhënë kontribut të konsi-
derueshëm si imam dhe si mualim, ai ndjehej i
pakënaqur për kontributin e dhënë për fe dhe
mësim-besim: “Nuk e di, ndoshta shumë pak kam
bërë; pak hafëzë kam përgatitur...nuk jam i këna-
qur” - ishte shprehur hfz. Bexheti.

Ky hafëz gjatë jetës së tij i ka përgatitur këta
hafëzë:

Hfz. Mervan Jusufi (Shishovë),
Hfz. Mahir Haziri ( Bukoviç),
Hfz. Sadudin Abdurrahmani (Bukoviç),
Hfz. Uzri Idrizi (Bukoviç),

Hfz. Nexhat Jashari (Bukoviç),
Hfz. Hashmet Jashari (Bukoviç),
Hfz. Nuri Idrizi (Bukoviç),
Hfz. Zulehane Hasani (Bukoviç),
Hfz. Safije Abdurrahmani (Bukoviç).

Mulla Meqani Efendi Çelebiu
(1923 – 2000)

Meqani Efendiu u lind më 2.01.1923 në
fshatin Bukoviç të Shkupit. Mësimet fillestare
fetare i mori në vendlindje,  në mejtepin e
fshatit.  Më pas u regjistrua në Medresenë
Meddah,  ku për disa vjet vijoi mësimet.  Gjatë
Luftës së Dytë Botërore,  meqë medreseja
ishte dëmtuar për shkak të bombardimeve që
iu bënë Shkupit, nxënësit i kishin ndërprerë
përkohësisht mësimet, ndërsa njëri prej tyre
ishte edhe Mulla Meqania.   Pas vdekjes së
Ataullah Efendiut dhe mbylljes së Medresesë
Meddah,  mulla Meqania nuk i kishte ndër-
prerë mësimet  fetare,  por ai sikurse shumë
shokë të tij kishin vazhduar të kërkonin dituri
edhe në sistemin komunist, andaj edhe një pe-
riudhë të gjatë mësoi te disa myderrizë emi-
nentë,  të cilët më parë kishin qenë nxënës të
Ataullah Efendisë,  si hfz. Abdurrahim ef.
Shabani, midis të cilëve ishte formuar një li-
dhje e ndërsjellë jo vetëm mësues – nxënës,
por një miqësi e ngushtë për tërë jetën.  Ata, sa
ishin gjallë, mes vete kishin një lidhje të va-
zhdueshme dhe çdoherë këshilloheshin dhe
konsultoheshin dhe ndërronin mendime.

Mulla Meqania tërë jetën e kaloi si imam
në fshatin e tij, në Bukoviç.  Meqë përkohë-
sisht nxënësit ishin larguar nga medreseja, ai
diku në moshën 21-vjeçare, në vitin 1944,
emërohet imam, vaiz, dhe mualim në Xha-
minë e Bukoviçit. Këtë detyrë e ka kryer deri
kur u pensionua, në vitin 1991.

Gjatë tërë periudhës, derisa ishte imam,
rëndësi të veçantë i ka kushtuar mësim-besi-
mit dhe vazhdimisht i ka mësuar fëmijët e
këtij fshati.  Ua mësoi jo vetëm mësimin e Ku-
ranit -  njohuritë elementare dhe parimet e fesë
islame, por shumë prej tyre që mësonin në
mejtep ishin të gatshëm të kryenin detyrën e
imamit, ngase ai ishte i angazhuar që ta më-
sojë xhematin dhe fëmijët e tyre jo vetëm në
rangun e mejtepit,  por edhe në lart, kështu që
përgatiti disa kuadro që ishin të aftë për kryer-
jen e detyrës së imamit.

Ndërroi jetë më 2.01.2000.  Pas vetes la tre
djem.  Njëri prej tyre, respektivisht Sadudin
hoxha, e pasoi të atin me detyrën e imamit në
fshatin Bukoviç.  Mulla Meqania ishte burrë i
qetë,  i sjellshëm dhe i matur; hoxhë i devot-
shëm dhe aktiv; në takim të parë të linte për-
shtypjen e një besimtari të denjë.

/Vazhdon/

(P.s. për shkak të natyrës së revistës hiqen

Hëna e re
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Shkruan: Fuat BEQIRI

Kushtet e mira klimatike, hidrografike, ekono-
mike, strategjike etj. kontribuan që në këtë
rajon për një kohë të gjatë të krijohen vlera të

pasura kulturore, fetare, historike etj., të cilat flasin për
kulturën materiale dhe shpirtërore që ka pasur në di-
spozicion kjo trevë në të kaluarën dhe sot.

Për shkak të pozitës së mirë gjeografike dhe stra-
tegjike, duke shërbyer si udhëkryq për rrugë të ndry-
shme dhe duke qenë njëri prej viseve më të pasura e më
pjellore të kësaj ane e më gjerë në Siujdhesën Ballka-
nike, treva e Gostivarit që herët e pati tërhequr vëmen-
djen e pushtuesve të ndryshëm. Nisur nga prioritetet e
përmendura, në këtë vend në shekullin  XV  hyjnë tur-
qit osmanlinj.

GOSTIVARI NËN PRIZMIN HISTORIK

Përparësitë e përmendura të këtij vendi mundësuan
që  në kohën e osmanlinjve Gostivari të bëhet qendër e
njohur administrative, politike, ekonomike, kulturore,
ushtarake e të tjera në pjesën evropiane të Perandorisë
Osmane, ose ndryshe në Rumeli, siç quhej ndryshe kjo
pjesë e Perandorisë. Në atë kohë, përveç asaj që arriti
shkallë të caktuara të zhvillimit në shumë sfera, Gosti-
vari gjithashtu luajti rol të rëndësishëm në shumë lë-
menj të jetës.

Rrethanat e sipërpërmendura të volitshme mundë-
suan, përveç tjerash, që Gostivari në të kaluarën edhe
sot të bëhet qendër e njohur kulturore-fetare.

Por, rrethanat e ndryshme kanë bërë
që në të kaluarën shumë pak të shkruhet
për rëndësinë  dhe vlerën e madhe që pa-
raqet kultura fetare në Gostivar dhe rre-
thinë, andaj unë iu rreka kësaj pune që
me aftësitë e mia pak a shumë të jap
diçka nga vetja, duke e njoftuar opinio-
nin me pasuritë që ka në dispozicion ky
rajon.

Në periudhën e antikitetit të vonë dhe
të mesjetës së hershme, si shumë qytete
të tjera, edhe Gostivari u dëmtua rëndë.
Megjithatë, në shek. XI ai dallonte midis
vendbanimeve të tjera. Në shekujt XIII-
XIV Gostivari përmendet si një nga ven-
dbanimet e Luginës së Pollogut. Shumë
historianë të sotëm, që merren me studi-
min e historisë antike, në Gostivar e lo-
kalizojnë qytetin e lashtë Ilir.

Rajoni gjeografik i komunës së Go-
stivarit përbëhet nga tri zona karakteri-
stike, të cilat janë të bashkuara në një
tërësi komplekse, edhe atë: Pollogu i Po-
shtëm, zona kodrinore-malore dhe zona
e lartë malore. Fusha (lugina) e Pollogut
ndahet në dy pjesë,  edhe atë në: Pollog i
Poshtëm dhe Pollog i Epërm. Në Pollo-
gun e Epërm bën pjesë qyteti i Gostivari.
Qyteti i Gostivarit përfshin një sipërfaqe
prej 655 km2 dhe shtrihet ne Maqedoninë
veriperendimore, ne pjesen me te lartë te
lugines se Pollogut. Ai shtrihet nga te
dyja anet e lumit Vardar; ne anen e djatht
te lumit shtrihet deri ne rrafshnalten jug-
perëndimore të Malit të Thatë, ndërsa në
anën e majtë shtrihet deri ne rrafshnalten
juglindore të malit Sharr, me lartësi mbi-
detare deri në 461 metra.  Gostivari ka-
rakterizohet me një rrethinë të gjerë, ku
numri i fshatrave arrin në rreth pesë-
dhjetë, kryesisht me popullsi myslimane.
Qyteti me rrethinë në bazë të të dhënave
të fundit,  që janë marrë nga regjistrimi i
vitit 2002, numëron rreth 81.042 banorë,
të cilët janë me përkatësi të ndryshme et-
nike dhe fetare. Numrin me të madh e
përbëjnë shqiptarët me 66.6% të popul-
lsisë,  maqedonas rreth 19.5%, turq 9.8%,
romë 3.8%, si dhe pakica te tjera kombe-
tare. Ndërkaq,  sa i përket popullsisë my-
slimane ne Gostivar, ajo përbën mbi 80%
të popullsisë.  Gostivari  njihet si një
qytet i vjetër,  me histori dhe tradita
islame në të kaluarën e që ato tradita dhe
vlera janë trashëguar brez pas brezi e që
ekzistojnë edhe në ditët e sotme.  Me ar-
dhjen dhe vendosjen e osmanlinjve në
rrethinën e Gostivarit, ne dekaden e fun-
dit te shekullit XIV, përhapja e fesë
islame shënon rritje në Pollog, ne viset
malore të Malit Sharr, të Malit të Thatë
dhe viset e tjera ne afërsi të Gostivarit.

Nga fundi i këtij shekulli, me vendo-

sjen e osmanlinjve në trevën e Gostiva-
rit, filluan të ndërtohen edhe monumentet
e para islame, si: xhamitë, teqetë, hama-
met, hanet, medresetë, sahat-kullat dhe
monumentet tjera.

Edhe pse më vonë, gjatë luftërave
ballkanike, me ardhjen e serbëve, u shka-
tërrua çdo gjë islame, e sidomos xhamitë,
prapëseprapë falë kontributit të myslima-
nëve, edhe sot kemi xhami të shumta në
Gostivar e rrethinë, të cilat janë nën për-
kujdesje permanente.

Në qytetin e Gostivarit sot ekzistojnë
tetë xhami,  të cilat janë në funksion e
sipër dhe të cilat luajnë një rol të madh
në edukimin shpirtëror të popullatës
islame në këtë qytet, e ato janë: Xhamia
e Sahatit, ku ne oborrin e saj gjendet edhe
selia e Myftinisë së Gostivarit, Xhamia e
Mëhallës, Xhamia e Lajthisë, Xhamia e
Kadrit, Xhamia e Mezinit-Malësisë, Xha-
mia e Rinisë, Xhamia në lagjen Fazaneria
dhe Xhamia në lagjen Mllaki.

Sa i përket numrit të përgjithshëm të
xhamive në Gostivar e rrethinë, ai arrin
në 74, ku shërbejnë më tepër se 100 ho-
xhallarë.

Në bazë të kësaj që u përmend më
lart, shohim se Gostivari e ka ruajtur tra-
ditën islame dhe i ka mbrojtur monu-
mentet islame nga dora e zezë që kishte
për qëllim çrrënjosjen e kulturës islame
në këto treva.

Prandaj,  mund të themi lirisht se sot
këto xhami luajnë një rol të madh në edu-
kimin shpirtëror të besimtarëve të këtij
rajoni, për shkak të aktivitetit të madh të

ligjëruesve nëpër këto xhami.
Në trevat ballkanike, shikuar histori-

kisht, gjithmonë ka pasur trazira dhe kon-
flikte me karakter dhe përmasa të
ndryshme. Në këto trazira dhe konflikte
më së shumti ka pësuar qenia islame,
qoftë ajo në vrasje, shfarosje, maltretime
të ndryshme, ushtruar mbi njerëzit e pa-
fajshëm, qoftë në shkatërrimin, përdho-
sjen, zhdukjen e vendbanimeve të shumta
pa i kursyer as objektet e shenjta fetare,
por as edhe objektet tjera kulturore.

Jemi dëshmitarë të trazirave të këtilla,
të cilat ndodhën në dhjetëvjetëshin e fun-
dit të mileniumit që e lamë pas. Ajo që
ndodhi në Bosnjë e pastaj në Kosovë
edhe një herë dëshmoi se kush është agre-
sori dhe kush është viktima në këto troje.

Për fat të keq, një gjë e tillë u përsërit
edhe ne trojet tona shekullore, në Maqe-
doni. Për çudi, në një luftë për të drejta
qytetare dhe kombëtare, në një luftë për
demokratizim të vërtetë të shoqërisë, në
një luftë të cilën shqiptarët, përkundër dë-
shirës së tyre, u detyruan ta bëjnë, ngase
një dekadë të tërë, zëri i tyre demokratik
për të drejta më të mëdha nuk arriti ne ve-
shin e pushtetmbajtësve  maqedonas, for-
cat shtetërore maqedonase shkatërruan
dhe dëmtuan rreth gjashtëdhjetë xhami
dhe objekte të tjera fetare. Xhamitë ishin
caku selektiv i forcave ushtarake-policore
maqedonase në çdo sulm të tyre. Ky sulm
ndaj objekteve fetare-islame aspak nuk
është i rastit, por është një episod që kohë
pas kohe po përsëritet - qëllimi është
shumë i qartë dhe i lexueshëm. Për këtë

Myftinia e Gostivarit dhe roli i
objekteve kulturore-fetare  islame

në Gostivar (1991-2013)

Gjatë shekullit që lamë pas në rajonin në përgjithësi,  dhe në
Maqedoni në veçanti, ka dominuar një politikë e rreptë,  e cila

në maksimum është munduar që t’i shuajë ndjenjat fetare,  e në
të shumtën e rasteve edhe duke rrënuar objekte kulturore

fetare me çdo kusht,  që njerëzit të heqin dorë nga institucioni i
fesë dhe mu për këtë arsye një kohë të gjatë janë ndërtuar

shumë pak objekte fetare islame. Por, në shekullin e fundit, me
ndërrimin e sistemeve politike, edhe popullata islame u çlirua

në fushëveprimin fetar, duke ngritur një numër të madh
objektesh kulturore me karakter fetar islam, si dhe u mundësua

një veprim më i lehtë në interpretimin e Islamit në përgjithësi.
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Bashkësia Islame në RM e ngriti zërin
dhe bëri publike vlerësimet e saj ndaj kë-
tyre sulmeve,  duke i konsideruar ato si
tentim për një pastrim etnik, për një gje-
nocid ndaj një etnikumi me veçori kom-
bëtare dhe fetare, por njëkohësisht e ftoi
popullatën që të mos i lëshojnë vatrat e
tyre shekullore.

Tërë kjo të jep të kuptosh se ekzistimi
i xhamive dhe objekteve tjera të kulturës
islame janë në rrezik permanent në këtë
nënqiell. Një rrezik të këtillë e ndjeu edhe
zotëri Sherafedin Kaso, veteran i arsimit,
vendlindjedashës, i njohur nga të gjithë
qytetarët e Gostivarit, të cilin shkatërrimi
i objekteve fetare në Bosnjë dhe në Ko-
sovë e motivoi që t’i niset një projekti, re-
spektivisht t’i fotografojë dhe të
marrë të dhëna për të gjitha xha-
mitë dhe objektet fetare në Go-
stivar dhe rrethinën e tij, me
qëllim që t’i përmbledh në një
libër siç është ky, tek i cili ta-
nimë me ëndje të veçantë le-
xuesi hedh sytë. Iniciativën e
zotëri Sherafedinit jo vetëm që
e përshëndeti Myftinia e Ba-
shkësisë Islame e Gostivarit, në
krye të së cilës në atë kohë isha
myfti, por edhe u zotuam se kjo
myftini do të jetë e gatshme që
përmes nëpunësve të saj në ter-
ren të japë kontributin e vet në
grumbullimin e informatave dhe
të dhënave lidhur me të gjitha
xhamitë e trevës së Gostivarit,
si dhe ta sponsorizojë botimin e
këtij libri.

Ky libër për nga përmbajtja e
tij është i pari i këtij lloji ndër ne,
dhe mu për këtë ka një rëndësi të
veçantë,  sepse në të përfshihen
të gjitha objektet fetare që janë
nën juridiksionin e Myftinisë së Gostiva-
rit. Bën fjalë edhe për xhamitë, respekti-
visht për monumentet fetare-kulturore në
Gostivar, që në mënyrë të pamëshirshme u
shkatërruan nga dora e zezë e sistemit mo-
nist, e me të cilat dikur krenohej ky qytet,
siç është Xhamia e Parë e Çarshisë,  e cila
ka qenë te parku i qytetit; Xhamia e Jurisë,
e cila ka qenë te pazari i vogël - për të cilat
gjeneratat e tanishme fare pak kanë njo-
huri. Po ashtu, në të përmendën edhe
shumë personalitete fetare, të cilat kanë
lënë gjurmë në historinë tonë e që shumë
pak dimë për ta. Me një fjalë,  ky libër jo
vetëm që është një letërnjoftim i objekteve
fetare të Gostivarit dhe rrethinës, por një-
herësh është burim i pasur me të dhëna për
të kaluarën e këtij qyteti krenar,  i cili shtri-
het në shpatet e Malit Sharr dhe të Malit
të Thatë.

JETA FETARE NË GOSTIVAR
DHE RRETHINË

Një ndër institucionet kryesore të sho-
qërisë, krahas familjes, arsimit, ekono-
misë, politikës dhe kohës së lirë,
përkatësisht rekreimit, është edhe feja ba-
shkë me institucionet ndihmëse të saj siç
janë: relacioni hoxhë-xhematë (klerik-be-
simtarë), sistemi i duave (lutjeve), cere-
monitë fetare etj., e disa këtu i numërojnë
edhe magjitë bashkë me besëtytnitë.

Çështja e përkufizimit të fesë ka
shkaktuar diskutime dhe tendenca e me
këtë edhe qasje të ndryshme në lëmin e
sociologjisë së religjionit,  e cila kryesisht
merret me studimin e ndikimit të ndër-

sjellë midis fesë dhe shoqërisë,  duke i
përdorur metodat shkencore të sociolog-
jisë së përgjithshme. Meqenëse nuk ekzi-
ston vetëm një fe, porse ka më shumë
syresh, është vështirë të bësh një përkufi-
zim të përpiktë e të pranueshëm për të
gjithë pjesëtarët e këtyre feve. Vetë termi
“fe” nuk ngjall të njëjtin asociacion në
mendjen e një budisti dhe të një hebreu. I
njëjti dallim, madje, hetohet edhe midis
një myslimani e një  të krishteri, përkun-
dër mjaft veçorive të përbashkëta të tyre
lidhur me fenë. Për një të krishterë, i cili
qysh në krye të herës “Cezarit ia jep të
drejtën që i takon Cezarit, e Zotit atë që i
takon Zotit”, mësimet e Jezusit (Isait a.s.)
përfshijnë vetëm një pjesë të caktuar të
jetës së tij.  Ndërkaq,  për një mysliman
mësimet e Islamit e ngërthejnë mbarë
jetën,  duke mos lënë jashtë, me këtë rast,

asnjë aspekt të saj.
Përkundër vështirësive që hasen gjatë

përkufizimit të fesë dhe gjatë identifiki-
mit të tipareve dalluese që e karakteri-
zojnë atë, përpjekjet në këtë drejtim nuk
kanë reshtur dhe janë bërë përkufizime të
ndryshme të fesë, varësisht nga mënyrat
dhe metodat e qasjes ndaj kësaj çështjeje.
Ndër sociologë të religjionit ekziston ten-
denca që feja, nga aspekti i pjesëve për-
bërëse që duhet t’i zotërojë çdonjëra prej
tyre, të përkufizohet si institucion shoqë-
ror i cili ka sistemin doktrinar (të besi-
mit), atë praktik (adhurimet dhe ritualet),
si dhe mundësinë për t’u organizuar e për
të krijuar grupe të mirëfillta shoqërore.
Sipas kësaj, pra, çdo fe posedon idetë dhe

botëkuptimin e vet lidhur me Qenien
transcendentale, njeriun, botën e duk-
shme,  si dhe atë përtej saj; ka rregullat
dhe format e adhurimit dhe flijimit që
duhen kryer ndaj Qenies transcendentale
(Zotit),  si dhe ka strukturën e një komu-
niteti (xhemati),  i cili zë fill dhe paraqi-
tet gjatë kryerjes së rregullave dhe
ritualeve në fjalë. Edhe pse të tria këto di-
mensione të fesë - pra Zoti, ligji dhe ko-
muniteti nuk mund të ndahen nga
njëra-tjetra, sepse përbëjnë një tërësi të
quajtur fe, sociologjia e religjionit para së
gjithash merret me formimin, strukturën
dhe dinamikën e komunitetit, ndërsa si-
stemin doktrinar dhe atë praktik i studion
vetëm sa i takon varshmërisë që kanë
këto me komunitetin.

Sa për të ilustruar ngjashmërinë me
një përkufizim të këtillë të fesë, këtu po e

përmendim atë që dijetarët myslimanë
gati në të gjitha shkencat fetare e sjellin
për fenë në përgjithësi dhe Islamin në ve-
çanti: “Feja është tërësi rregullash dhe ur-
dhëresash të kumtuara përmes
pejgamberëve (të dërguarve) nga ana e
Zotit për të siguruar lumturinë dhe mirë-
qenien e njerëzimit në këtë dhe në botën
tjetër.”

Edhe Joachim Wach-i, që është njëri
ndër sociologët më kompetentë gjermanë
të sociologjisë sistematike të religjionit,
aspektet e objektivizimit të përvojës fe-
tare i ndan në tri grupe:

- aspekti teorik i përvojës fetare apo
besimi (doktrina),

- aspekti praktik apo adhurimi (kulti),

- aspekti sociologjik apo komuniteti /
bashkësia fetare.

Sipas kësaj, pra, format e shprehjes
dhe të objektivizimit të përvojës fetare
manifestohen pikësëpari përmes besimit
(doktrinës),  që e përbën thelbin dhe esen-
cën e përvojës fetare, atë që disa e quajnë
“përvoja apo përjetimi i së shenjtës”.

Pas depërtimit, rrënjosjes dhe vendo-
sjes së këtij besimi në shpirtrat dhe në bo-
tëkuptimet e individëve,  pason faza tjetër
e manifestimit të kësaj përvoje,  të cilën e
përbëjnë lutjet, duatë, adhurimet, flijimet,
kultet etj. Si pasojë e kësaj, kryerja e kë-
tyre adhurimeve dhe ceremonive në një
vend të caktuar dhe në një mënyrë të or-
ganizuar,  e përbën elementin bazë për
krijimin e një strukture të një grupi të or-
ganizuar fetar,  e me këtë edhe bazën e
një shoqërie të mirëfilltë. Këto veçori të

përvojës fetare dhe të manifestimit të saj
në shoqëri më së miri mund t’i vërejmë
te të gjitha fetë e shpallura,  e sidomos në
fenë islame.

Një ndër problemet qendrore meto-
dologjike që paraqitet në çdo studim kon-
kret të sociologjisë së religjionit me rastin
e dallimit dhe identifikimit të tipave krye-
sorë të religjiozitetit / jetës fetare është
problemi rreth përcaktimit të kriterit të
religjiozitetit: cili individ i shoqërisë të
quhet religjioz dhe ç’janë tiparet me të
cilat dallohet ai prej atij që është i luhat-
shëm në këtë aspekt apo edhe prej atij që
s’beson fare? Pra, cili do të jetë kriteri në
bazë të të cilit do të mund ta matnim
masën dhe intensitetin e besimit,  apo të

religjiozitetit të një individi të caktuar,
apo edhe të një shoqërie të tërë? Përkun-
dër kritereve të ndryshme dhe të numërta
që i sjellin sociologët në këtë drejtim, si
zakonisht dominon ideja se për këtë vlen
vetëm një kriter,  e që është deklarimi
personal i individëve të vështruar apo të
anketuar,  duke mos i përjashtuar as edhe
kriteret tjera relevante.

Për sa i përket studimit të shtrirjes,
formave dhe tipave të religjiozitetit në
Tetovë dhe rrethinë ne nuk kemi përdo-
rur teknikën e anketimit, porse  krahas
vrojtimeve subjektive tonat lidhur me ter-
ritorin në fjalë jemi mbështetur kryesisht
edhe në punimin e mr. Stefan M. Ko-
stovskit të titulluar  “Religijata kaj sel-
skoto naselenie vo Dolni Polog
(“Religjioni te popullata rurale e Pollo-
gut të Poshtëm”),  të botuar nga Instituti

për Studime Sociologjike dhe Politiko-
juridike pranë Universitetit ‘Kirili dhe
Metodij’ në Shkup më 1972. Përkundër
elementeve të ideologjisë marksiste që
hasen në pjesën teorike të studimit, në pa-
rashtrimin e qëllimeve të tij,  si dhe në
vlerësimin dhe interpretimin e rezultateve
të këtij studimi, përkundër kohës relati-
visht të hershme kur është punuar stu-
dimi, vetë realizimi i anketës dhe
rezultatet e saj na duken objektive dhe
çmojmë se në masë të konsiderueshme e
reflektojnë gjendjen reale në terren. Duke
u mbështetur në këtë konstatim, ne këtu
do të sjellim rezultatet e anketës në fjalë
në mënyrë të rezymuar,  duke pasur për
qëllim hedhjen dritë mbi këtë çështje.

Studimi i shtrirjes, intensitetit
dhe formave të religjiozitetit në
Pollogun e Poshtëm ka treguar
këto rezultate:

“Rezultatet për aktivitetin e
bashkësive fetare këtu në Pollo-
gun e Poshtëm kanë treguar se
Bashkësia Fetare myslimane
zhvillon një aktivitet fetar
shumë më të dendur”.

Ky aktivitet manifestohet
veçmas në ngritjen e objekteve
të reja fetare dhe në organizimin
e mësimit fetar për fëmijët e mo-
shës 7-14-vjeçare. Me një akti-
vitet të këtillë,  kjo Bashkësi
fetare shumë më tepër po i in-
tensifikon ndjenjat fetare të be-
simtarëve dhe krijon kushte
reale, sidomos nëpërmjet shkol-
lave fetare, për një aktivitet fetar
akoma më të bujshëm.

Gjallëria e jetës fetare në Te-
tovë dhe rrethinë vërehet shumë
ditëve të sotme si rezultat i
punës së palodhshme të institu-

cioneve fetare dhe individëve të cilët
kanë dhënë një kontribut të madh në gjal-
lërimin e ndjenjave fetare, duke organi-
zuar manifestime të llojeve të ndryshme
si p.sh: mevlude, tribuna, koncerte me
karakter fetar islam e kështu me radhë.
Për dallim nga konfesionet tjera,  besim-
tarët myslimanë janë më të rregullt në
praktikimin e riteve fetare, janë më
shumë ne numër në ndjekjen e xhamive
dhe kontributi i tyre për t’i mbajtur në
funksion institucionet dhe objektet fetare
islame është një rezultat i dukshëm, që
jep të kuptohet se organizimi i jetës fe-
tare në Tetovë dhe rrethinë gjatë këtyre
dy dekadave të fundit ka qenë në një
nivel të lartë.

/vazhdon/
(P.s. Për shkak të natyrës së revistës

hiqen fusnotat)
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Nga Mukadder Arif Yüksel

Fjala është gjuha e trurit dhe e zemrës
sonë, është rruga e shprehjes së qël-
limeve dhe dëshirave tona. Paqartë-

sinë e mendimeve, të qëndrimeve dhe të
veprimeve tona e bëjmë të dukshme, të
kuptueshme dhe të qartë nëpërmjet fjalës. 

Fjala mund të jetë një rrëfim që e tre-
gon të kaluarën, mund të jetë një deklaratë
që e shpreh të tanishmen, por mund të jetë
edhe një premtim për në të ardhmen. Kjo
e fundit pastaj shkakton përgjegjësi. Mbasi
fjala për njeriun është rruga më e pa-
shmangshme për ta treguar vetveten, ajo
njëkohësisht është edhe fryma që ndjehet
brendapërbrenda trupit të dukshëm të nje-
riut dhe personaliteti i tij që formësohet në
të. Ashtu siç theksohet edhe në parimin ju-
ridik: “Përderisa nuk dëshmohet e kun-

dërta, për bazë merret deklarata perso-
nale e njeriut”, fjala është në fakt vetë nje-
riu. Fjala, në qoftë se është e drejtë, shpreh
drejtësinë e personit që e thotë, po në qoftë
se nuk është e drejtë, në qoftë se është e
rreme, shpreh gënjeshtrën e tij ose madje
edhe e kamuflon atë. Fjala dallon nga llafi,
që kryesisht nënkupton llomotitjen, fjalët
e kota dhe boshe, zhurmën e thatë. Ndër-
kaq fjala është emër i përbashkët i të folu-
rave që kanë kuptim, thellësi dhe vlerë.

Drejtësia dhe korrektësia në fjalë është
kusht themelor, ndërkaq bukuria është
shkak i përzgjedhjes. Secili njeri ndoshta
nuk është i aftë dhe i zoti të thotë fjalë të
bukura, mirëpo secili është i obliguar të
thotë fjalë të drejta e të vërteta. Po kështu,
secili njeri ndjen kënaqësi kur e dëgjon
fjalën e drejtë dhe të bukur. Bile-bile edhe
ai që rrenën e ka bërë zanat të tijin dhe i

cili rrenat i merr për të vërteta ose të vër-
tetat për rrena ka dëshirë dhe priret të dëg-
jojë fjalë të drejta e të vërteta. Në fjalën e
rreme ka mashtrim dhe pabesi. Kur një
fjalë merret vesh se është e rreme dhe kur
dëgjuesit e saj kuptojnë se janë mashtruar,
ata preken thellë dhe ndihen të ofenduar.
Por, pastaj edhe rrenacakun e nxjerrin nga
lista e njerëzve të ndershëm. Rrenacaku,
me situatat e rreme dhe jo të vërteta, para
se t’i mashtrojë të tjerët, e ka mashtruar
vetveten. Për këtë arsye, të keqen dhe pa-
turpësinë më të madhe rrenacaku në fakt ia
bën vetvetes. 

Fjala mbin dhe rritet në kopshtin e
zemrës, zihet e piqet në kuzhinën e trurit
dhe gostitet në kuvendin e miqve të nder-
shëm. Lezeti apo shija e fjalës varet nga
zengjinllëku dhe sinqeriteti i zemrës. Caku
që dëshiron të arrijë njeriu nëpërmjet fja-

lës, në fakt, është nijeti apo qëllimi drejt të
cilit është orientuar zemra. Në qoftë se
caku i fjalës dhe nijeti i zemrës janë të
njëjtë, atëherë ajo fjalë është e vërtetë; në
qoftë se karakteri i fjalës është i arsyeshëm
dhe i ligjshëm, atëherë ajo fjalë është e
drejtë; në qoftë se shprehja dhe stili i fja-
lës i jep hare dhe kënaqësi dëgjuesit të saj,
atëherë ajo fjalë është e bukur.

Aristoteli kështu e përkufizon fjalën e
mirë: “Fjala më e mirë është ajo të cilën
folësi i saj e thotë drejt, kurse dëgjuesi ka
dobi prej saj.” D.m.th. për të qenë një
fjalë e mirë, ajo duhet të jetë edhe e dobi-
shme. Një fjalë mund të jetë e hidhur, mi-
rëpo nuk guxon të jetë e gabuar, jo e drejtë.
Për ta shprehur një ngjarje të dhimbshme
fillimisht mund të heqim dorë nga bukuria
e fjalës, më pastaj, në qoftë se ka nevojë,
edhe nga vërtetësia e saj (siç është rasti ku
mund të lejohet rrena). Por, kurrë nuk
hiqet dorë nga drejtësia dhe korrektësia e
fjalës.

Edhe pse thuhet se “fjala fluturon,
ndërsa shkrimi mbetet”, një besimtar që e
lexon Kuranin e di mirë se një pjesë e fja-
lës mund të fshihet nga kujtesa e njerëzve,
mirëpo çdo pikë a presje e fjalëve shëno-
het në regjistrin personal të veprave të tij:
“Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë
tij në të djathtë dhe në të majtë. Që ai
nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë
pranë tij përcjellësi i gatshëm.” (Kaf,
50:17-18)

Ashtu siç do të jepet llogari për veprat,
po ashtu do të jepet llogari edhe për fjalët.
Për këtë arsye, duhet që të folurit, si një
veprim që secili njeri dhe për çdo ditë e
bën në mënyrë të pavetëdijshme, të jetë i
drejtë dhe i bukur. Njerëzit priten sipas te-
shave që kanë veshur, ndërkaq gostiten
dhe përcillen sipas muhabetit që bëjnë. Për
ta ruajtur dhe lartësuar nderin dhe dinjite-
tin tonë kemi nevojë për fjalë të drejta e të
bukura, po aq sa në këtë botë kemi nevojë
për bukë e ujë.

FJALA E MIRË DHE E BUKUR NË
KURAN

Sipas besimit tonë islam që kemi, Ku-
rani fisnik si një fjalë e Zotit është më e
drejta dhe më e bukura. Sipas Kuranit fi-
snik, fjala më e dëlirë dhe më e bukur
është fjala e imanit (besimit), pra e dë-
shmisë se nuk ka zot tjetër pos Allahut (xh.
sh.) dhe se Muhamedi (a. s.) është i dër-
guar i Tij: “Allahu forcon ata që besuan
në fjalën e fortë (të mirë), në jetën e kësaj
bote dhe në botën tjetër…” (Ibrahim,
14:27)

Fjalën e bukur Allahu (xh. sh.) në
Kuran e paraqet me këtë krahasim apo ale-

gori: “A nuk e sheh se Allahu sjell shem-
bull fjalën e mirë sikur pemën e mirë,
rrënja e së cilës është e ngulitur fort,
kurse degët i ka kah qielli. Me leje të
Zotit të vet i jep frytet e veta në çdo
kohë – dhe Allahu u sjell shembuj nje-
rëzve, ndoshta do të mendojnë. Fjala e
shëmtuar është si pema e shëmtuar: e
shembur për dhé dhe e paqëndrueshme
për ekzistencë.” (Ibrahim, 14: 24-26)

Në këto ajete fjala e drejtë dhe e bukur
përngjan si një pemë me rrënjë të forta e
me fryte të shumta, që për ne tregon se
fjala ka dy veçori kryesore:

Fjala, ashtu si rrënjët e pemës, duhet të
jetë e mbështetur, e qëndrueshme dhe e
dëshmuar;

Fjala, ashtu si frytet
e pemës, duhet të jetë e
dobishme për atë që e
dëgjon.

Fjala (kelimeh) shë-
non çdo deklaratë ose
pohim konceptual.
Sipas kësaj, një “fjalë e
mirë” nënkupton çfa-
rëdo pohimi (ose ideje)
që në qenësinë e saj
është e vërtetë dhe –
meqë ajo implikon një
ftesë për atë që është e
mirë në kuptimin moral
– është përfundimisht
edhe e dobishme dhe e
qëndrueshme; dhe
meqë ftesa për drejtësi
morale është qëllimi më
i thellë dhe më i bren-
dshëm i secilit mesazh
të Zotit, termi “fjala e mirë” vlen edhe për
të gjitha ato (mesazhe). Po kështu, edhe
“fjala e shëmtuar” që përmendet në ajetin
26 shënon të kundërtën e asaj që ka për
qëllim një mesazh hyjnor, pra shënon çdo
ide e cila për nga qenësia e saj është e pa-
vërtetë, e cila për nga aspekti moral është
e keqe dhe, përfundimisht, e cila për nga
aspekti shpirtëror është e dëmshme.

Allahu (xh. sh.) kërkon prej besimta-
rëve ta flasin të drejtën:“O besimtarë,
druhuni Perëndisë dhe thoni vetëm fja-
lën e vërtetë!” (Ahzab, 33:70)

Termi “kaulsedid”, që përmendet në
ajet, fjalë për fjale shënon: “një të thënë që
e godet cakun”, pra që është e vërtetë, re-
levante dhe me vend, larg çdo kuptimi e
insinuate të fshehtë, larg çdo dyshimi të
pavlerë, që ka për synim as më shumë e as
më pak se të vërtetën.

Se kush janë ata që flasin bukur, këtë
na e thotë ajeti në vazhdim: “E, kush flet
më bukur se ai që thërret te Perëndia,
bën vepra të mira dhe thotë: ‘Unë, me

të vërtetë, jam mysliman!’?” (Fussilet,
41:33)

Në këtë ajet kuranor flitet për tri kate-
gori të njerëzve që janë fjalëbukur: i pari,
ai që e thotë të vërtetën duke i ftuar të tje-
rët në Islam; i dyti, ai që punën e tij e bën
të plotë, precize, bukur dhe si duhet; i treti,
ai që mban qëndrim dinjitoz. Për ata që
nuk e flasin të drejtën dhe të mirën, Allahu
(xh. sh.) tërheq vërejtjen: “Thuaju ro-
bërve të Mi, le të flasin atë që është më
e bukur. Me të vërtetë, djalli mbjell nga-
tërresa në mes tyre. Me të vërtetë, djalli
është armik i hapët i njeriut.” (el-Isra’,
17:53)

Një ndër metodat e shumta të da’vetit
(ftesës në Islam), që Allahu (xh. sh.) ia ka

mësuar Muhamedit (a. s.), është edhe “kë-
shilla e bukur”. Këshilla e mirë nënkupton
prezantimin e bukur të së vërtetës, përdo-
rimin e një metode konstruktive, dinjitoze
dhe shpresëdhënëse me rastin e bindjes së
bashkëbiseduesit; edhe sikur të mos bin-
det ai, së paku të krijohet një dialog i hapur
dhe respektues ndaj kësaj mundësie apo
alternative për të. Kjo nënkupton pikërisht
përdorimin e metodës që na këshillon Mu-
hamedi (a. s.) kur thotë:“Lehtësoni e mos
vështirësoni! Përgëzoni e mos trembni!”
(Buhariu dhe Muslimi)

Kjo këshillë luan rol shumë të rëndë-
sishëm në përdorimin e fjalës së mirë e të
bukur.

RËNDËSIA E FJALËS SË MIRË NË
SUNNET

Muhamedi (a. s.) ishte njeriu më elo-
kuent (gojëtar), më i rrjedhshëm dhe në të
njëjtën kohë më fjalëdrejti në mesin e ara-
bëve. Ai edhe para se të shpallej nga Zoti
për pejgamber, në sajë të fjalëve të sakta

Fjala e bukur

ESE

Fjalë quhet zëri ose zërat e kuptimtë që, me ndihmën e tonit e të gjuhës, rrjedhin përmes dy buzëve tona pasi t’i
kemi projektuar në kokë, pasi t’i kemi miratuar me zemër dhe pasi të kemi përcaktuar qëllimin e tyre. Sipas

kësaj, fjala është elementi më themelor dhe më i vogël i aftësisë së të folurit që na ka dhuruar Zoti.
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dhe në sajë të drejtësisë në vepër i kanë dhënë ofiqin el-
Emin (besnik, i drejtë). Një veti tjetër e tij ka qenë edhe
xhevami’ul-kelim (i thukët, i ngjeshur, me pak fjalë e me
kuptime të thella). Ai i jepte rëndësi të madhe çështjes së
fjalimit të drejtë e të bukur në hadithet e tij që i thoshte për
ta sqaruar Kuranin, për t’i edukuar, mësuar dhe udhëzuar
njerëzit. Ai e ka lidhur të folurit e drejtë me vetë imanin
(besimin) dhe ka theksuar se edhe rrena edhe besimi nuk
mund të kenë vend të përbashkët dhe se ata që besojnë Al-
lahun (xh. sh.) dhe ditën e Gjykimit duhet të flasin ose drejt
ose të heshtin.

“Kush beson Allahun dhe Ditën e Gjykimit, ose le të
flasë mirë ose le të heshtë!”

Të folurit e mirë, i përfshin edhe fjalët e drejta, po edhe
ato të bukura. Duke qenë se vetë Muhamedi (a. s.) ishte
fjalëmirë, fjalëdrejtë e fjalëbukur, në këtë drejtim ai ka
thënë:

“Nga Islami i mirë i një njeriu është largimi nga ajo që
nuk i intereson.”

“Ruaju nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe duke dhënë
sadaka një gjysmë hurme. Në mos e paç edhe këtë, atëherë
thuaje një fjalë të mirë.”

“Fjala e mirë është sadaka (lëmoshë).”
“Përmbahuni drejtësisë dhe korrektësisë, sepse ato të

çojnë në mirësi, kurse mirësia të çon në xhenet. Përderisa
njeriu është i drejtë dhe kapet pas korrektësisë, tek Allahu
do të numërohet si i drejtë. Kini kujdes nga rrena, sepse
ajo të çon në mëkat, në mosbindje dhe mosbindja të çon në
xhehenem. Përderisa njeriu rren dhe kapet pas rrenës, tek
Allahu do të numërohet rrenacak.”

“Mysliman (i vërtetë) është ai prej gjuhës dhe dorës së
të cilit myslimanët (njerëzit tjerë) janë të sigurt.”

“Për çdo ditë në mëngjes kur zgjohet njeriu të gjitha
organet i bëjnë vërejtje gjuhës duke i thënë: ‘Kije frikë Al-
lahu për ne! Pa dyshim që ne të ndjekim ty. Në qoftë se ti
do të jesh e drejtë, edhe ne do të jemi të drejtë. Në qoftë se
ti lakon dhe bën mëkat, edhe ne do të lakojmë e do të
bëjmë mëkat.”

Nuk ka gjë më të natyrshme sesa fjalën më të drejtë ta
ketë thënë ai që ishte gojëtari më i mirë, që fjalën më të
thukët ta ketë shprehur njeriu më i përkryer, siç ishte Mu-

hamedi (a. s.). Në suksesin e tij, krahas mbështetjes së
Zotit, rol përcaktues ka luajtur edhe sjellja e tij e mirë dhe
të folurit e butë të tij. Në Kuran thuhet: “Në sajë të më-
shirës së Perëndisë, u solle butësisht me ta (o Muha-
med!) – e sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të
largoheshin prej teje...” (Ali Imran, 3:159)

BURIMI I FJALËS
Kur ne njerëzit flasim, përdorim fjalët që kanë fituar

kuptim nga trashëgimia kulturore e nënvetëdijes kolektive,
duke ua përshtatur preferencave tona të vetëdijshme ose të
pavetëdijshme të nënvetëdijes sonë personale, për të shpre-
hur një kuptim ose deklaratë që përshtatet me dëshirën tonë
në momentin kur flasim. Vetëdija jonë përbën terrenin
konceptual të asaj që ka bërë vend në nënvetëdijen tonë, e
cila, sipas fjalëve të Jung-ut, përbën “shtëpinë e ekzisten-
cës” së gjuhës. Adleri pohon se gjuha ka lidhje të ngushtë
me nënvetëdijen kolektive dhe se me veçoritë e saj të për-
gjithshme ajo është një produkt i jetës shoqërore dhe me
këtë ajo i mbërthen njerëzit. Kuptimin dhe natyrën e një
gjëje e përcaktojnë njohuritë e përjetuara eksperimentale,
besimet dhe vlerat që besohet se kanë shenjtërinë e tyre si
dhe gjendjet psiko-sociale të njerëzve në momentin kur
flasin. Njohuritë eksperimentale dhe besimet - meqë për-
cillen nga brezi në brez si një trashëgimi kulturore - kanë
edhe veçori historike. 

Njeriu si një qenie e aftë për t’i simbolizuar gjërat,
ndjenjat dhe mendimet, me fjalët dhe emrat që ua vë sen-
deve dhe veprimeve e krijon gjuhën, e zhvillon shkrimin
dhe ua përcjell brezave të ardhshëm përvojat e tij. Nga kjo
analizë psiko-kulturore kuptojmë se fjala ka dy burime: nga
njëra anë burimin kulturor, nga aspekti i hapësirës kupti-
more; dhe nga ana tjetër, burimin emocional, nga aspekti i
përzierjes në zemrën – ose në mendjen – e njeriut dhe që atij
pastaj i vjen “si mysafir”. Proverbi kinez në vazhdim, i cili
shumë mirë e shpreh ndikimin psikologjik të fjalës, i emo-
cionon tejmase ata që e dëgjojnë për herë të parë: “Një fjalë
që shkëputet nga zemra mjafton për ta ngrohur njeriun tre
dimra.” Një fjalë shumë e ngrohtë, që ia ngroh njeriut bren-
dinë e tij. Njeriu pajtohet për një fjalë që do ta ngrohë jo
për tre dimra, por edhe për tre muaj bile. Një njeri që e di
vlerën e fjalës, nuk do të kursejë asgjë për ta dëgjuar një

fjalë miku, që në pranverë t’i njomë
shpresat, në verë të freskon, në vjeshtë
të çlodh dhe në dimër të ngrohë.

FUQIA E FJALËS
Fuqia e fjalës është në përpjesëtim

të ngushtë me fuqinë, autoritetin dhe
namin që ka folësi. Në qoftë se një
njeri i panjohur flet fjalë të urta, të
mençura, me shumë gjasë ai nuk do
t’ia tërheqë vëmendjen askujt dhe bart
vlerën neutrale, e cila ekzistencën e ka
të barabartë me joekzistencën, si një ar
i pazbuluar. Ndërkaq, kur nga goja e
një njeriu të famshëm dhe me autoritet
del një fjalë shumë e thjeshtë bile,
masat për të do të diskutojnë me ditë të
tëra dhe nga ajo do të nxjerrin kuptime
që as edhe folësit nuk do t’i kishte vaj-
tur mendja kurrë. Fuqinë e fjalës besoj
se nuk e shpreh diçka tjetër më mirë

sesa ky katërvargësh i Junus Emresë:
Söz ola kese savaşı
söz ola bitire başı
Söz ola ağılı aşı

bal ile yağ ede bir söz
Ka fjalë që e ndalin luftën,
ka fjalë që ta humbin kokën

ka fjalë që ushqimin e helmuar
ta bëjnë mjaltë dhe vaj.

Fjala që del nga goja i ngjan shig-
jetës që del nga harku. Kthimi
mbrapsht është i pamundur. Ka fjalë që
njeriun e bëjnë vezir (ministër), ka fjalë
që njeriun e bëjnë rezil (të nënçmuar).
Ka fjalë që njeriut ia hapin shumë
porta, po ka fjalë që njeriun e fusin në
belara. Edhe ky dyvargësh i M. Akif
Ersojit flet për peshën dhe fuqinë që
mund të ketë fjala:

Dilimden olur bana her ne olursa
Dîlim rahat olur dilim durursa.

Nga gjuha e kam, gjithçka që më bën vaki
Zemrën e kam të qetë, nëse më ndalet gjuha

Gjatë gjithë historisë njerëzit kanë folur fjalë me vend
e pavend, aq sa nuk i kap lapsi, mirëpo prej të gjitha këtyre
te ne janë përcjellë si një trashëgimi kulturore një numër i
vogël - pikërisht ato që kanë pasur fuqi dhe ndikim të madh.
Prej fjalëve të regjistruara, që kanë pasur mundësi të mbi-
jetojnë dhe ta ruajnë fuqinë, duhet pranuar se janë tejet-tejet
më të shumta, sesa ato që kanë ngelur aty ku janë thënë.

PARIMET E TË FOLURIT
Edhe fjalët më të bukura, bile, mund të bëhen të mër-

zitshme dhe të neveritshme në qoftë se dalin nga goja e një
të trashi. Të përdorësh një metodë të bukur, fjalën e mirë e
të bukur ta thuash në vendin e drejtë, është po aq e rëndë-
sishme sa edhe drejtësia dhe bukuria vetë e fjalës. Për këtë
arsye, kur të flasim, duhet t’u përmbahemi parimeve në
vijim:

1- Të folurit duhet të bëhet për të siguruar një dobi ose
për të larguar një dëm, madje edhe në bisedat e thjeshta
duhet pasur kujdes që të arrihen rezultate të dobishme.

2- Tema e bisedës duhet zgjedhur sipas interesimit, dijes
dhe nivelit të dëgjuesit.

3- Duhet shikuar nëse rrethanat, njerëzit dhe koha janë
të përshtatshme për të folur.

4- Duhet folur me një ton të cilin do të mund ta dëgjojë
dëgjuesi. Kurani fisnik lidhur me këtë thotë: “Ec me kujdes
e modesti, e fol me zë të ulët; se zëri më i vrazhdë është zëri
(pallja e) i gomarit!” (Llukman, 31:19)

5- Së pari duhet dëgjuar ajo që flitet, duhet kuptuar tema
e saj, e pastaj, në qoftë se nevojitet, duhet folur vetëm aq sa
ka nevojë. Lidhur me edukatën e të folurit ka disa fjalë të
urta:

Zoti të ka dhënë dy veshë e një gjuhë, që të dëgjosh dy
herë e të flasësh një. 

Në qoftë se fjala është e argjendtë, heshtja është e artë.
Njerëzit e përkryer shkallën e tyre e kanë arritur përmes

heshtjes.
Ai që flet shumë, pandeh se i dëgjohet fjala. Nuk e kup-

ton se dëgjuesit i mërzit.

6- Pa mos u dhënë shumë pas personave dhe ngjarjeve,
duhet përpjekur të kuptohet tema kryesore e ngjarjes, lidhja
shkak-pasojë e saj. Proverbi kinez në vijim e shpreh shumë
qartë rëndësinë e ruajtjes së nivelit gjatë bisedës:

Kokat e mëdha flasin për mendimet, kokat e mesme fla-
sin për ngjarjet, kurse kokat e vogla flasin për personat.

Të flasësh për personat mund të shkaktojë thashetheme,
kurse të merresh me rrëfimin e ngjarjes rrezikon ta hum-
basësh pikën kyç të vetë ngjarjes.

7- Edhe kur flet edhe kur dëgjon, tjetrin duhet shikuar
në fytyrë. Gjestet dhe mimika, ndërkaq, duhen përshtatur
rrjedhës së temës. Në qoftë se gjatë bisedës me dikë shi-
kon pa nevojë andej-këndej, ose shikon televizion, ose
shfleton një libër a gazetë, të gjitha këto tregojnë se je i
mërzitur dhe se nuk dëshiron ta dëgjosh bashkëbiseduesin
tënd. Është zotësi të dish të dëgjosh.

8- Nuk duhet prerë bisedën tjetrit dhe pa mbaruar bi-
seda e pa marrë leje nuk është mirë të lëshohet kuvendi.

9- Gjatë bisedës assesi nuk duhet dhënë mundësi rre-
nës dhe njohurive mashtruese. Tema e diçkaje nuk duhet
bartur në mënyrë të cunguar apo të tepruar. 

10- Duhet përzgjedhur mirë fjalët që do të përdorim.
Duhet pasur kujdes që të mos i ofendojmë njerëzit dhe të
mos i keqpërdorim ndjenjat e tyre duke i kruar temat e pa-
nevojshme e delikate.

Allahu (xh. sh.) u ka dhënë sihariq atyre që dinë të dëg-
jojnë dhe që përdorin fjalët më të mira e më të bukura:
“Ndërkaq, ata që u larguan prej adhurimit të idhujve
dhe iu drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madh, e ti
përgëzoji robërit e Mi!  Të tillët i dëgjojnë fjalët dhe pa-
sojnë atë më të mirën prej tyre. Të tillët janë ata që Al-
lahu i udhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të
mençurit.” (ez-Zumer, 39:17-18)

Thuhet se “kafshët kuptohen duke nuhatur, ndërkaq nje-
rëzit duke biseduar”. Në qoftë se i shikojmë diskutimet që
bëhen, zënkat dhe mospajtimet që shfaqen, do të kuptojmë
lehtë se njerëzit akoma nuk janë mësuar të flasin si duhet.
Në të shumtën e rasteve shkak i zënkave janë fjalët e pa-
matura, me të shara e me mungesë respekti. Nga ana tjetër,
fjalët e mira e të bukura, të thëna në kohën dhe vendin e
duhur, kanë qenë pikënisja e lumturive më të mëdha që i
ka njohur njerëzimi.

(P. s. Për shkak të natyrës së revistës hiqen fusnotat)
Nga turqishtja: Rejhan Neziri



Shkruan: Behrim JUSUFI

Popuj të “vegjël” gjatë historisë janë
pre e manipulimeve, jetët e të cilëve lun-
drojnë mes frikës dhe shpresës, për ditë më
të bardha e më fatlume. Por, gazi dhe vrulli
për një triumf të këtillë gjithmonë i shtyn
në labirinte të njëjta, prej të cilave kër-
kojnë rrugëdalje pasi të jenë futur në to. A
thua pse do të duhej të ishte kështu? Pse
do të duhej të ekzistonin shtresëzime të
tilla në shoqëri? A janë disa të “nëmur” që
të kenë jetë të një lypësi të së drejtave, apo
ndoshta ata prej të cilëve të parët kërkojnë
liri janë “të bekuar”? Pse duhet të kërkojë
lirinë dikush prej dikujt, nëse që të dyja
palët janë vetëm krijesa? Çfarë ndodh kur
liria përgjigjet, ose jepet (dhurohet) si re-
zultat i ndërmjetësimit, në momentin kur
keqinterpretohet, devijohet dhe shpërdo-
ret? Sigurisht se do të fitohet efekti i te-

primit të lirisë, për çka do të shihet në va-
zhdim.

1. Liri, të thërras! 

Globalizimi nuk është gjë tjetër, pos
dëshira e flaktë për dominim dhe sundim
ndaj tjetrit, pa marrë parasysh për çfarë
lloji e forme është fjala. Kështu, edhe për-
kundër asaj se ky si koncept mund të jetë
i ri, por aspekti ideor i tij daton shumë
herët, atje tej në parahistorinë njerëzore,
kur gjithmonë ekzistonin shtresat domi-
nuese dhe ato të dominuara. Nga kjo, këta
të dytë gjithherë ëndërronin se një ditë do
të çlirohen nga mizëria e torturave, e pu-
nëve të rënda skllavërore për shtresën do-
minuese, andaj e “thërrisnin lirinë”. Këtë
lloj pakënaqësie ata e shprehnin përmes
formave të ndryshme, e deri te ato të
shkruara letrare, përmes vargjeve. Nga ky
fenomen i skllavërisë, nënshtrimit, perse-

kutimit, vuajtjes e pikëllimit nuk ishte i
anashkaluar as populli shqiptar, andaj
“brohoritjet për liri” vërehen tek rilindësit
shqiptarë, Naimi dhe të tjerë, e deri tek
poetët e realizmit, sikurse ishte poeti i
mjerimit Migjeni:

O vullnete të ndrydhura!
O vullnete të shtypuna!
Shkundni prangat të mbrapshta! E me

brimë ngadhnyese,
me hove viganash, dëshirash flatruese,
turniu në të gjitha anët... (Migjeni,

2013:9)

(Zgjimi)
Po a thua, ç’ të ngjashme kishin popujt

mes vete që këto elemente janë të duk-
shme në letërsinë e popujve të ndryshëm si
atyre të vegjël, por edhe të atyre të më-
dhenj?! Sigurisht, e kishin të përbashkët
vuajtjen, skllavërinë, nënshtrimin, përbuz-
jen dhe trysninë se duhet të punojnë për

shtresat dominuese shoqërore, e që në shu-
micën e rasteve ishin grupet e njerëzve të
cilat as që u takonin përkatësive të tyre et-
nike e kombëtare. Pra, me një fjalë, ishin
kolonizatorë, ose njerëz që punonin nën
urdhrat e tyre.  

2. Më thirre, të erdha!
Po ata të fortit, dominuesit, jetonin dhe

vepronin nën motot: ‘E dëshiron copën e
bukës, bëje këtë punë’,  apo format e reja:
‘E dëshiron lirinë, bëje atë ç’të them.’ Di-
kush do të thoshte:         ç’ lidhje ka buka
me lirinë?! Sigurisht se ka; ajo është forma
e vjetër e nënshtrimit, ku njerëzit mbahe-
shin nën skllavëri dhe detyroheshin të
kryenin punë shumë të rënda, kurse si
shpërblim fitonin vetëm një copë buke të
thatë. Për të mos vazhduar më tej me dile-
mat më të thella, po ç’ faj bartnin apo
mëkat që trajtoheshin ashtu? Faji i vetëm
ishte se shtresat e fuqishme gjithmonë

donin të ishin modele të jetës dhe të për-
katësive të larta fisnore, aristokrate ose
kapitaliste.

Këto parregullsi shekullore të qenies
njerëzore janë elemente të qarta përse nje-
riut i duhej feja, orientimi dhe bazamenti i
tij etik e shpirtëror, diçka që do ta për-
mbush qenien e tij si tërësi të sjelljeve fi-
zike, mendore e shpirtërore, që do të
kultivojë vlerat e humanizmit, vëllazërisë
dhe ndihmës së të vobektit, sepse të varfrit
janë sprovë për pasanikët dhe shtresat të
cilat gjatë gjithë historisë njerëzore ishin
apo mundoheshin të ishin dominues.
Sepse, në pasurinë e pasanikut ka hise i
varfri, por ja që, feja gjithherë është ana-
shkaluar, injoruar dhe në shumicën e ra-
steve parimet e fesë janë devijuar prej
shtresave dominuese në shërbim dhe dobi
të tyre. 

Andaj, edhe në shoqëritë tona hasim
deklarata johumane të tilla si: ‘atij Zoti
nuk i dha, e po ia japi unë’, ‘kjo më përket
mua, sepse vetë e fitova’ dhe ‘le të punojë
si unë, e do të ketë’. Që të gjitha këto bin-
dje burojnë nga filozofia e dominuesve, të
atyre dominuesve të cilët i mbajnë frerët e
botës në duart e tyre. Ngaqë, ideja është si
të formohen individë dhe shoqëritë egoiste
nën petkun e ‘pronësisë private’. Qendrat
vendimmarrëse, shoqëritë dominuese ‘u
ofrojnë liri të kërkuar’ kërkuesve nën
moton ‘m’u nënshtro dhe do të kesh li-
rinë’. Po a thua, ç’ liri është ajo kur kër-
kon nënshtrim, çfarë çlirimi është ai që në
prapavijë të nënshtron ndaj bërjes së pu-
nëve që të urdhërohen, nga kush të jep li-
rinë dhe të çliron, përderisa për çdo punë
që e bën të urdhëron?!

Sikur përgjigjet liria kësisoj:
Më thirre, të erdha,
S’ më njohe, të më njohësh eja,
Dëgjove për mua, po s’ m’i pe kthetrat,
Bëj ç’ të them, nëse dëshiron të jem e

jotja.

3. Kthetrat e lirisë!
Jetojmë në kohë pa kohë,
Në vend pa mend,
Në dije injorante,
Dashuri të përbuzur,
Respekt për interes,
Moral të çrrënjosur,
Ideal të humbur,
Të frikësuar nga vetja,
Kur s’di ç’të mendojë as mendja.

Shumë shpejt dëshirat e flakta për liri
të shumëkërkuar shndërrohen në makthe
të panumërta, në veprime të çoroditura,
në devijime pa kthim, në mendje të tur-
bullta dhe në pritje shpresuese për ditë
më të mira, të cilat asnjëherë nuk agojnë.

Shoqëritë njerëzore, qofshin ato si popuj
të vegjël a të mëdhenj, të cilat pranuan
modele të lirisë së fjalës dhe të veprës,
e kuptuan se nuk qe liria ajo të cilën e
kanë dëshiruar, por se një model robë-
rimi bashkëkohor, i cili ka kthetra të çe-
likta, e nuk lë asgjë pa e gërvishtur e
prishur deri në palcë, deri në tërësi, duke
mos lënë asgjë prej virtyteve dhe ele-
menteve me të cilat mburreshin dhe kre-
noheshin popujt kërkues të lirisë, para se
t’u jepej liria që do t’i prangosë përjetë-
sisht. 

Kështu popujt humbën: identitet, vlera
morale, kode familjare, ideale, ndërgjegje,
sovranitet dhe mundësinë për të vendosur
vetë për çështjet e veta, të cilën mundësi
ndoshta kurrë as që e kanë pasur apo as që
do ta kenë. Vala globale e tendencave të
një shoqërie moderne të lirë e sovrane ua
çrrënjosi gjithçka patën - deri në atë pikë,
saqë i varfëroi aq shumë, saqë mbetën
edhe pronarë të mendjeve të veta që
mbajnë dhe bartin filozofitë, mendimet
dhe idetë e huaja, andaj as që kanë ide se
kush ishin, kush janë apo ku shkojnë. E gji-
thë kjo akoma më shumë i robëroi, i dety-
roi e i nënshtroi në ndjekjen e modeleve të
huaja, në turpërim ndaj elementeve me të
cilat deri dikur mburreshin, në turpërim
nga prejardhja që kanë dhe gjithçka tjetër
që ishte e vetja. 

Por, këta kujtojnë se janë duke jetuar
në parajsën e Tokës, e harrojnë se janë
konsumatorë dhe jo prodhues - atë që e
posedojnë e blejnë si mall të huaj dhe nga
pamundësia për ta blerë, futen në borxhe
me banka, vetëm e vetëm për ta pasur në
posedim diçka që ndoshta edhe realisht
nuk kanë nevojë për të, duke ndjekur mo-
delet e jetës standarde moderne, në ndjekje
dhe pasim kalojnë të gjithë kufijtë, dalin
prej vetes nuk iu bëhet fare nëse do të
duhet paguar me çmimin e moralit dhe
nëse një gjë e tillë po ua çrrënjos gjithçka
njerëzore atyre.

Në këtë mënyrë imoraliteti bëhet
moral dhe vepër e ndershme, hajdutëria
privilegj dhe zotësi, ndërsa krimi dhe vra-
sja - gjë e zakonshme, dhe element i për-
ditshmërisë. Familjet humbin peshë,
prindi as që pyetet se çfarë veprojnë
djemtë dhe vajzat e tij, mizoritë shtohen,
falimentimet dhe humbjet marramendëse
në biznese të tyre i kaplon frika dhe së-
mundjet me prejardhje të çuditshme. 

E askush nuk pyetet është kjo liri; te-
prim lirie që e dërgon një shoqëri në ço-
roditje, në devijim dhe çmenduri, apo
robëri moderne, e cila i detyron që të gji-
thë në ndjekje të modeleve të tilla, për-
kundër asaj nëse janë të dëshirueshme,
apo ç’ pasoja bartin ato për ta.
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Teprim lirie

LIRI,
ky koncept më i përfolur
po aq sa termat demokraci
e globalizim, sikur ka
humbur peshën dhe vlerën
e vet, ose mos vallë është
nocion i hedhur, për të cilin
mendjet dhe shpirtrat e
etur do të humbasin edhe
jetët, duke shpresuar për
një çlirim dhe mëvetësi që
do t’i shpie drejt shtigjeve
të reja, jetës së re apo
realizimit të ëndjeve të
flakta dhe vullneteve të
liruara.
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Nobelisti zezak për paqe Martin
Luter King i ka klasifikuar njerë-
zit e botës në dy kombe: kombi i

njerëzve të mirë; dhe kombi i njerëzve të

këqij. Unë që moti pata formuar bindjen
se prim. dr. Mair Iseini në veprimtarinë e
tij në fushën studimore, profesionale,
etike, humanitare, si dhe angazhimi me

përkushtim permanent dhe konkret në
zgjidhjen e probleme shëndetësore, so-
ciale, arsimore dhe kombëtare, si doktor
i palodhshëm dhe i merituar pa mëdyshje
i takon KOMBIT TË NJERËZVE TË
MIRË.

Prim. dr. Mair Iseini aktivitetin e tij e
begaton dhe e dëshmon edhe me shkrime
profesionale, historike, shoqërore, fetare
dhe kombëtare në momentet e duhura,
sipas nevojave njerëzore dhe kombëtare.

Jam i vetëdijshëm se këto pak fjalë që
do t’i shkruaj për prim. dr. Mair Iseini
janë shumë simbolike në krahasim me
veprën e tij në aspektin pro¬fesional,
kombëtar dhe humanitar. Parimisht mund
të themi se ky njeri, me përkushtim dhe
qëndrueshmëri të palodhshme u ka për-
balluar sfidave të kohës sonë shumë deli-
kate dhe çoroditëse. Mendoj se për
aktivitetet dhe meritat e këtij doktori të
dalluar, lexuesit do të njoftohen dhe do të
binden që nga LETËRNJOFTIMI i
shkurtër i tij. 

Prim. dr. Mair Iseini u lind më 1950
në f. Forinë të Gostivarit. Gjimnazin e
kreu në Gostivar, fakultetin e mjekësisë
në Prishtinë, kurse specializimin në Qen-
drën Klinike të Shkupit, ku edhe mori ti-
tullin Primarius. Aktivitetin e vet e
përqendroi në aspektin profesional, kom-
bëtar dhe humanitar. 

Në aspektin profesional, prim. dr.
Mair Iseini iu rrek me përkushtim dhe
ndërgjegje të pastër profesionit të mjekut,
duke u përkujdesur për shëndetin e po-
pullatës. Gjatë ushtrimit të profesionit të
tij shumëvjeçar, kurrë nuk tentoi që të
formojë ndonjë “biznes” privat për t’u
pasuruar, siç kemi pasur raste të shumta
në kohën e pluralizmit ose të tregut të
lirë. Vendi i punës së tij ishte Shtëpia e
Shëndetit dhe selitë për angazhime kom-
bëtare dhe humanitare. 

Në vitin 1990 u ballafaqua me helmi-
met e nxënësve dhe të studentëve në Ko-
sovë, ku si mjek i ri dha kontribut të
çmueshëm në shërimin dhe sta¬bili-
zimin e rinisë kosovare, e cila ishte
viktimë e tragjedive të kohës. 

Nga viti 2004-2010, anëtar i Ko-
mitetit Nacional për Mbrojtje nga
Sida dhe Tuberkulozi në nivel repu-
blikan. Njëkohësisht, 2000-2006 kryetar
i degës së njerëzve me diabet në Gostivar
dhe 4 vite anëtar i Kryesisë Qendrore (i
vetmi shqiptar) të shoqatës së njerëzve
me diabet në nivel republikan (ku ka kon-
tribuar që revista “Sëmundja e sheqerit”,
që shtypej vetëm në gjuhën maqedonase,
të shtypej edhe në gjuhën shqipe). Plot 18
vjet kryetar i Komisionit për Rekrutim në
nivel komunal.

Si mjek i dalluar, vazhdimisht ka gë-
zuar respekt në kolektivin e tij ku punon.
Falë respektit dhe meritave të tij, në vitin
1996-1999 ishte drejtor i Shtëpisë së
Shëndetit në Gostivar. 

Në aspektin kombëtar, prim. dr. Mair
Iseini pati interesim të jashtëzakon¬shëm
për realizimin e të drejtave njerëzore dhe
kombëtare të popullatës shqiptare këtu në
trojet tona në Maqedoni. Që në vitin 1989
kyçet në ak¬tivitete partiake, ndërsa në
vitin 1990 kryesoi delegacionin e prin-
dërve të nxënësve për protesta dhe an-
kesa, të cilët ishin rrahur dhe keqtrajtuar
nga policia në gjimnazin e Gostivarit, për
shkak se nxënësit shqiptarë kërkonin që
të mësonin në gjuhën shqipe e jo në pa-
ralelet e përziera, vetëm në gjuhën maqe-
donase. Më 1991 ishte anëtar i Pleqërisë
për Pajtimin e Gjaqeve dhe Ngatërresave
në Komunën e Gostivarit.

Nga viti 1991-1995 ishte kryetar i
degës së Partisë Demokratike Pop¬ullore
në Gostivar, kurse nga viti 1995-1997
ishte anëtar i Kryesisë Qen¬drore të
PDP-së në Tetovë; njëkohësisht edhe kë-
shilltar komunal 8 vite me radhë.

Nga këto dëshmi të pamohueshme,
bindshëm kuptojmë se zotëri Mair Iseini
ka zhvilluar një aktivitet shumë të dendur
dhe të gjithanshëm në favor të kombit të
vet. 

Në aspektin humanitar, që nga viti
1991 u angazhua në organizatën humani-
tare “EL-HILAL” - në Gostivar, që fun-
ksiononte në kuadër të Bashkësisë Fetare
Islame në RM, dhe ishte edhe nënkryetar
i kësaj shoqate deri në vitin 2003. Në
vitin 1992 ishte kryetar i Shtabit për Pra-
nimin e Refugjatëve nga Bosnja dhe Her-
cegovina për Komunën e Gostivarit. Në
vitin 1999 u zgjodh kryetar i Këshillit të
Emergjencës për të Dëbuarit nga Repu-
blika e Kosovës për Komunën e Çegra-

nit, në Kampin e të cilit kishte mbi
50.000 refugjatë dhe 5.000 në shtëpitë e
fshatrave Çegran dhe Forinë. Njëkohë-
sisht,  ishte edhe anëtar i Komis¬ariatit të
Lartë për Refugjatë në Maqedoni. 

Dr. Mairin nuk e njohëm vetëm në një
segment të organizimit të jetës, në huma-
nizëm, por edhe në kulturë e sport, orga-
nizuar asokohe, madje edhe në një takim
futbolli mes lojtarëve të Kosovës dhe
atyre të Maqedonisë, ku morën pjesë
edhe këngëtarë të estradës (për çudi, edhe
asaj kohe kërkoheshin shtigje të kulturës
e të sportit për mbijetesë!). Por, Dr. Mairi
ishte pjesë e pandashme aty ku organizo-
hej çdo aktivitet; nuk pyeste kurrë se si
do të organizohet, por vepronte. Veprimi
i tij virtuoz, sikurse në ndonjë operë, fu-
qizohej, sepse nuk ishte i vetëm në zin-
xhirin e veprimtarëve. Pa hamendje se
bëjmë fjalë për një personalitet me vul-
lnet të fortë dhe të palodhshëm për shumë
aktivitete me vlera njerëzore.

Aktiviteti publicistik-letrar - I vetë-
dijshëm se gjeneratat e reja kanë nevojë
për udhëzime permanente për të kaluarën
dhe ardhmërinë e popullit shqiptar, histo-
rikisht i diskriminuar dhe i shumëvuajtur,
pasi një proverb popullor thotë: “Ai që
nuk e përkujton të kaluarën, nuk ka vi-
zion për të ardhmen”,  duke menduar që
në vazhdimësi të japë kontributin e vet,
vendosi që t’i hedhë në letër disa ndodhi
historike nga aspekti profesional, kom-
bëtar dhe humanitar, për të cilat rinia
duhet të ketë dijeni dhe të mbrohet nga të
këqijat. Ky qëllim fisnik është më se i ne-
vojshëm dhe i vlefshëm për gjen¬eratat e
reja në kohën shumë delikate në të cilën
jetojmë. 

Angazhimet e përditshme profesio-
nale, kombëtare, humanitare dhe famil-
jare, nuk e pengonin prim. dr. Mair
Iseinin që t’i regjistrojë në formë ditari
ndodhitë historike të Kryengritjes së ar-
matosur të popullit shqiptar të vitit 2001
në Maqedoni. Përveç këtyre ndodhive, në
këtë libër ka dhënë edhe një pasqyrë të
shkurtër për të kaluarën e hidhur histo-
rike të popullit shqiptar në përgjithësi.

Aty na përkujton diskriminimin e paparë
ndaj popullit shqiptar në trojet e veta she-
kullore dhe pazarllëqet e fuqive ballka-
nike dhe evropi¬ane për copëtimin dhe
sundimin e tyre në trojet shqiptare. Mar-
gjinalizimi, diskriminimi dhe terrori per-
manent që ushtrohej ndaj popullit
shqiptar në trojet e tyre jashtë kufirit të
Shqipërisë londineze (1913) rezultoi me
disa kryengritje të shqiptarëve, e në ve-
çanti me Kryengritjen e armatosur të
vi¬tit 1998-1999 në Kosovë dhe në vitin
2001 në Maqedoni me paraqitjen në
skenë të UÇK-së. Kjo ushtri, për një kohë
të shkurtër tregoi aftësi të jashtëzakon-
shme luftarake dhe moral të lartë në re-
spektimin e rregullave ndërkombëtare të
luftës, me çka i treguan qeverisë maqe-
donase dhe faktorit ndërkombëtar se
shqiptarët janë të aftë për mbrojtjen e të
drejtave të tyre. Kurse nga ana tjetër, for-
cat ushtarake dhe policore qeveritare ma-
qedonase granatonin pa mëshirë
vendbanimet shqiptare ku pësonte popul-
lata civile. Në këto rrethana ndërhyri fak-
tori ndërkombëtar për ndërprerjen e
luftimeve dhe arritjen e marrëveshjes pa-
qësore. Kërkesat e shqiptarëve ishin
shumë të natyrshme: të bëhen ndryshime
në kushtetutën diskriminuese dhe shqip-
tarët të njihen si popull shtetformues dhe
të barabartë me popullin
maqe¬donas në të gjitha sferat e jetës. 

Materiali i mbledhur dhe i hartuar në
këtë mënyrë nga prim. dr. Mair Iseini ka
vlera të shumëfishta, pasi ky libër është
një dokument doracak në të ci¬lin është
shënuar historia e gjallë e vuajtjeve, por
edhe krenarisë së popullit shqiptar që të
jetojë i lirë në këtë nën qiell. 

Libri jo vetëm që është një dokument
historik që do t’u shër¬bejë historianëve
për studime të mëtutjeshme, por është
edhe një doracak për çdo individ nga i cili
do të njihen me shumë ndodhi historike të
popullit tonë dhe në veçanti me vlerat e
luftës së 2001-shit dhe me doku¬mentet
që u përpiluan në Marrëveshjen e Ohrit.

Begzat Begzati
(Veteran i arsimit – publicist)

Doktori i kombit 
të njerëzve të mirë

PORTRETE

Prim. dr. Mair Iseini u lind më 1950 në f. Forinë të Gostivarit. Gjimnazin e kreu në Gostivar, fakultetin e
mjekësisë në Prishtinë, kurse specializimin në Qendrën Klinike të Shkupit, ku edhe mori titullin Primarius.
Aktivitetin e vet e përqendroi në aspektin profesional, kombëtar dhe humanitar. 

Doktori i nderuar në vitin 2009 bën transkriptimin e
mevludit të babait të vet - shkruar me shkronja

arabe dhe osmane, në vitin 2015 boton librin
“Unë përballë ngjarjeve”, në vitin 2016 boton dy

libra “Ritmet bashkëkohore për kujdesin e
fëmijës” si dhe “Përshtypjet e mia për vendet e

shenjta” dhe këtë vite pritet të del nga shtypi
libri “Problemet e shoqërisë sot” - përmbledhje

punimesh shkencore.
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Nga Qerim Lita

Gjatë Luftës së Parë Botërore
aktiviteti i flotës austriake e
të nëndetëses gjermane e

rrezikuan seriozisht rrugën nëndetare të
Britanisë së Madhe kah Deti Mesdhe dhe
Kanali i Suezit për në Indi dhe Lindjen e
Largët. Një përsëritje dhe një rrezik i tillë
nuk guxonte të ndodhte. Bazat e Gjibralta-
rit, Maltës e të Aleksandrisë u treguan si të
pamjaftueshme,  prandaj ishte i domosdo-
shëm zgjerimi dhe përforcimi i sistemit
mbrojtës, sidomos kur Italia fashiste i filloi
aspiratat për mbisundimin në pjesën lin-
dore të Detit Mesdhe. Prandaj, Anglia ak-
tivitetin e saj e përforcoi në Ballkan me
synimin që ta përfshijë Greqinë dhe pjesën
jugore të Shqipërisë në sistemin e vetëm-
brojtës dhe në pikat e rëndësishme bregde-
tare të Adriatikut të arrijë te bazat e
fuqishme të flotës e të ushtrisë së saj. Në

bregdetin shqiptar në shprehje erdhën
Vlora e Durrësi, ndërsa në atë jugosllav,
Boka e Kotorrit, Dubrovniku, Spliti e Shi-
beniku. Në këtë drejtim, Vlora pati një rën-
dësi jashtëzakonisht të madhe, për arsye se
i kishte të gjitha kushtet për ndërtimin e
bazës së madhe e të fuqishme nëndetare, e
cila në prapaskenën e saj të afërt veç tje-
rash ka edhe burimin e madh të naftës, ka-
paciteti i të cilit në vitin 1939 arrinte në
900.000 tonë në vit. Nga ajo pikë, veç tje-
rash, është edhe rruga më e shkurtër për në
Selanik, pika më e rëndësishme e Ballkanit
të cilën Anglia gjithsesi se e pati për synim
që ta merrte edhe atë.

Për sa u tha më sipër, arrihet te konklu-
zioni se çfarë rëndësie ushtarako-politike
paraqiste Shqipëria për sigurinë imperiali-
ste të Britanisë së Madhe.

Duke filluar nga viti 1919, dukshëm
shtohet interesi i Anglisë për Shqipërinë, e
cila në shprehje vjen në mbrojtjen e atij

shteti nga agresioni i shteteve fqinje, në
radhë të parë të Jugosllavisë e të Italisë dhe
në krijimin e rrjetit të gjerë të Servisit An-
glez të Inteligjencës (IS), në pjesën perën-
dimore të Gadishullit Ballkanik. Baza e
shërbimit informativ të Anglisë në Ballkan
ishte Selaniku,  me degët në Athinë, Tiranë,
Beograd, Mitrovicë e Kosovës dhe Shkup.
Në Shqipëri Anglia, veç tjerash, në duart e
veta arriti ta marrë komandën e xhandar-
mërisë dhe mundësinë që në atë shtet të
dërgojë një pjesë më të madhe të oficerëve
e të agjentëve me përvojë, të cilët atje e
kontrollonin punën e Italisë e të Jugoslla-
visë e të kryejnë tkurrje. Organizatat në
Shkup, Beograd e Mitrovicë të Kosovës i
mbajnë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të
Jugosllavisë,  me qëllim të njohurive për
qëllimet e tyre politike në raport me Shqi-
përinë e vëzhgimin e veprimtarisë politike
të udhëheqësve të pakicës shqiptare, si në
raport me shtetin e tyre, po ashtu edhe në

Aksioni i Britanisë 
së Madhe në Shqipëri

DOSSIER: FUQITË EVROPIANE DHE ÇËSHTJA SHQIPTARE SIPAS 
NJË ELABORATI TË OZNA-S (2)

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

Zashtita Naroda – në shqip: Organizata për Mbrojtjen e Popullit), që udhëhiqej nga
Aleksandër Rankoviq.  Origjinali i tij gjendet në Arkivin e Jugosllavisë – Beograd, ndërsa një

kopje gjendet edhe në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë, fondi 885. 

pikëpamjen e lidhjes me botën e jashtme,
sidomos me Italinë e Gjermaninë, por me
siguri edhe për t’i përfituar për vete.

Gjatë veprimtarisë thuajse njëzetvje-
çare, IS arriti të vinte lidhje të mira me kre-
rët shqiptarë në Dibrën e Epërm, Mat,
Zhur, por edhe në mesin e krerëve katolikë
në veri të shtetit. Veprimtaria e saj është in-
tensive dhe e suksesshme, veçmas në jug të
vendit, i cili jep numrin më të madh të in-
telektualëve në shoqërinë shqiptare dhe ku
ajo mbështetet edhe në aksionin e propa-
gandës greke. Aty si baza më të rëndësi-
shme janë Elbasani, Korça, Leskoviku,
Vlora etj., ku oficerët e IS-it, si gjeneral
Persi, nënkolonelët: Sterling, Hill, Kripos,
të cilët arritën të afirmoheshin në rrethet
udhëheqëse shqiptare, e së fundmi ta për-
fitojnë edhe mbretin Zog për politikën e
Britanisë së Madhe, kundër Italisë e më
vonë edhe Gjermanisë.

Është e njohur se trupat shqiptare në
luftën greko-italiane 1940/41 morën pjesë
pa dëshirën e tyre dhe se pati dezertime të
mëdha nga ana e ushtarëve.

Si përgatitje për luftën jugosllave-gjer-
mane, IS parashikonte kryengritje me për-
masa të gjera në Shqipërinë veriore. Në
shprehje vinin fiset mirditore, pastaj fiset
Gash, Berishë, Bytyq, një pjesë e mirë e
Krasniqëve, Kelmendët e të tjerë, të cilët
do të duhej ta ngrinin emigracionin shqip-
tar në Jugosllavi dhe me ndihmën e
ushtrisë jugosllave ta zgjerojnë e të lidhen
me forcat italiane në vend. Në Gjakovë u
dërgua një sasi e konsiderueshme e arit an-
glez që ruhej në mullirin e Gani bej Krye-
ziut,  të cilit si i besuar jugosllav iu dha roli
i rëndësishëm në përgatitjen e kryengritjes.
Vërtet, ai me 6 prill 1941 edhe e filloi, mi-
rëpo për shkak të përparimit të menjëher-
shëm të ushtrisë gjermane, dhe krijimit të
dezorganizimit e të përmbysjes së trupave

jugosllave, nuk pati mundësi të zgjerohet
e të përforcohet deri në ato përmasa që dë-
shironin anglezët. Në këtë mënyrë nënko-
lonelët Hill e Kripos, organizatorë të
kryengritjes, në gjysmën e muajit prill
1941 u detyruan ta lëshojnë vendin e të
strehohen në Egjipt.

Në fillim të vitit 1942, Hilli kthehet,
vendos lidhje me kolonel Muharrem Ba-
jraktarin në Lumë dhe bisedojnë temën për
aksionin kryengritës me karakter naciona-
list. Kjo veprimtari ishte paralelisht me atë
të cilën e zhvillonin me Drazha Mihajllo-
viqin në Serbi dhe në Greqi me kolonel
Napoleon Zervën. Anglezët synonin që ak-
sionin kryengritës në Ballkan ta bashkojnë
e t’i japin një karakter të përgjithshëm, me
qëllim të lidhjes së numrit sa më të madh të
trupave gjermane e italiane. Kjo përpjekje
nuk pati sukses, për shkak të rezistimit, si
të Bajraktarit, po ashtu edhe të Zervës, që
t’i nënshtrohen Mihajlloviqit, i cili zhvil-
lonte një politikë tërësisht të pamundur, si-
domos në lidhje me shqiptarët.

Më pas, me ndihmën e IS kalohet në
organizimin e lëvizjes në përmasa të gjera,
në krye të së cilës qëndrojnë elementët de-
mokratikë dhe e cila njihet si “Balli Kom-
bëtar”. Duke e pasur parasysh se kjo
organizatë nuk pati asfarë baze sociale,
përkundrazi, shprehte aspiratat te bejlerët
e pronarët e mëdhenj, që përmes tyre ta
shtrijnë ndikimin e vet, politik e social,
edhe kjo nuk arriti të përfshijë masa të
gjera dhe t’i aftësojë për luftë.

Edhe përkrahësit e mbretit Zog, të cilët
jetonin në Londër, u përpoqën që përmes
disa aksioneve luftarake në terren në Mat,
Krujë dhe Dibër të Epërme, por edhe kjo
nuk dha ndonjë rezultat të duhur. Ata patën
disa çeta në terren,  nga të cilat më të njo-
hura ishin ato nën udhëheqjen e majorit
Abaz Kupi. Tërë aktiviteti zhvillohej në

veprimtari informative me IS angleze, për-
mes Byrosë Shqiptare në Stamboll, në krye
me Abdyrrahman Krosin, si-babai i Zogut,
ndërsa eksponenti më i dalluar në krahinën
e Dibrës është Miftar Kaloshi, vëllai i të
cilit (Murat Kaloshi – Q. L.) gjithashtu
është anëtar i Byrosë Shqiptare të Stam-
bollit dhe i cili më shumë herë ilegalisht vi-
ziton Shqipërinë me qëllim të marrjes së
informatave.

Në mënyrë të pavarur nga ato për-
pjekje, nga mesi i vitit 1942 nën udhëheq-
jen e Partisë Komuniste të Shqipërisë
(PKSH) filloi lëvizja nacionalçlirimtare
partizane në vend, me ndihmën e dukshme
të Byrosë Ballkanike Sovjetike në Stam-
boll-Mislim Peza krijon organizatën dhe
çetën e vet në afërsinë e drejtpërdrejtë të
rrethit të Tiranës dhe në mënyrë agresive
vepron kundër italianëve.

Me dëshirën e IS-së angleze u bë për-
pjekja që si nga Drazha Mihajlloviqi,  po
ashtu edhe nga Muharrem Bajraktari të
koordinohen aksionet e tyre me qëllim të
krijimit të frontit të përbashkët luftarak
në Ballkan. Mbledhjet që u mbajtën për
atë qëllim nuk dhanë rezultate, për arsye
se Drazha Mihajlloviqi nuk pranoi të
bëhet ndryshimi i kufijve në favor të
Shqipërisë, ashtu siç insistonte Muhar-
rem Bajraktari, por këtë çështje e shtroi
edhe ministri Indi gjatë një fjalim të tij.
Edhe shqiptarët kishin aspirata në lidhje
me Maqedoninë. Aty vinte në shprehje
qarku i Kaçanikut, i cili 95% ishte i ba-
nuar me shqiptarë, pastaj pjesa lindore e
qarkut të Tetovës (zona pushtuese bul-
lgare – Q. L.), gjithashtu me popullsi
shqiptare. Gjermanët u dhanë asi shpresa
shqiptarëve, saqë ata besonin se mund të
vijë në shprehje edhe Shkupi, i cili ishte
me një shumicë të vogël të popullsisë
myslimane.
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Shënimet e Petroviqit japin një
pasqyrë për armatosjen e
ushtrisë serbe, për organizimin

e funksionimin e logjistikës. Vëzhgimit të
tij nuk i shpëton as pamja e ushtrisë turke,
të cilën e paraqet si ushtri të disiplinuar, të
organizuar mirë, të armatosur mirë, të paji-
sur me veshmbathje e të motivuar deri në
fanatizëm. Ushtari turk i la përshtypje këtij
kronisti.

Në shënimet luftarake shpesh i hasim
edhe kundërshtarët e ushtrisë serbe, arnau-
tët, siç i quan ku autor dhe shton se: “Pasi
Turqia u detyrua të luftonte në një front të
gjerë, nga Plemja e Vogël deri në Velebit,
për luftë në Toplicë i mobilizoi forcat lokale
nga viset e afërta.

Duke shfrytëzuar antagonizmat kom-
bëtare, Turqia arriti t’i mobilizojë edhe ar-
nautët, duke përhapur lajme për rrezikun
vdekjeprurës që u vinte nga serbët, por u
jepte dhurata e premtime parisë së tyre. Në

ato kushte Hafiz Pasha mblodhi hordhinë
me të cilën erdhi në Toplicë.

Ishin të kota përpjekjet e komandës
serbe t’i tërhiqte apo t’i përfitojë arnautët
në anën tonë, apo bile t’i neutralizonte!”

Shënimet, të cilat i ruajti autori, ua la
amanet fëmijëve. Kështu e bija e tij, Lubica
Llukoviq – e lindur Petroviq, në vitin 1977,
e vetmja trashëguese e gjallë, atë vit 92-vje-
çare ia dhuroi të gjitha shënimet e të atit Ar-
kivit të Serbisë, me kusht që ato të
botoheshin, gjë që ajo nuk e priti.

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

Faqe nr. 92 e përkthimit:
Ushtarët filluan të tërhiqeshin të shpër-

ndarë. Sima, me një grup të vogël, kurrsesi
nuk lëshonte pe. Arnautët e rrethuan, ai nga
revolja e tij i rrëzoi tre, por në atë çast mori
plagë të rënda dhe u plandos përtokë. Ka-
lorësi i tij dhe një ushtar e mbronin duke
qitur drejt arnautëve. Ai, ashtu i plagosur, e
mblodhi veten, e mbushi revolverin e tij
dhe i ulur mbrohej. Por,  ata në masë të
madhe e rrethuan, ia vranë kalorësin e rre-
shterin, u afruan t’i prisnin kokën, por ai
plumbat e fundit i shkrepi dhe i vrau dy
vetë. Pastaj vrapuan të tjerët, e zunë dhe ia
prenë kokën, e bastisën dhe ia morën të gji-
tha gjërat.

Faqe nr. 108 e përkthimit:
Nga Prokupla së pari vjen vendbanimi

Xhamia e Kresë.  Nga e djathta: fshatrat
Patok e Pllanë, nga e majta përtej lumit të
Toplicës, Topanica. Gjatësia e kësaj vije
është gjashtë – shtatë kilometra. Deri aty
rrafshina është e ngushtë, por prej aty është

gjithnjë e më e gjerë. Shpatet lëshohen deri
në rrugë, të përshtatshme për mbrojtje dhe
dominojnë gjatë tërë rrafshinës së gjerë.
Prej aty fillon fshati Belan, në të djathtë, për
afro pesë kilometra, ku po ashtu ka shpate
të përshtatshme për mbrojtje, ku tani tanët
mendojnë të bëjnë betejën vendimtare. Më
tutje, në të djathtë vjen Hani i Bacës, ndërsa
në të majtë vjen fshati i madh Plloçniku, për
tre – katër kilometra. Aty është gjerësia më
e madhe e rrafshinës. Afër hanit, për në
veri, ndahet rruga për në Grykën e Jankos
(e Jakës), skaj së cilës në të majtë goxha
shpesh janë fshatrat arnaute dhe çerkeze:
Baca, Kalludra, Tmava (në rrugë), Bërba-
tovci, Gurguri, Muzaqi dhe Qyqalla. Nga
Hani i Bacës vjen fshati Bardhovë për pesë
– gjashtë kilometra, para të cilit nën shpatet
në të majtë për disa qindra metra shtrihet
fshati Plloçnik, ndërsa në të djathtë arrijnë
shtëpitë e fshatit Tullarë. Prej aty, përmbi
Bardhovë, drejt kah perëndimi, çon rruga
kryesore, ndërsa në të djathtë kthehet rruga
e vjetër, pranë së cilës në të djathtë ndodhet
fshati Maqakoc për tetë – nëntë kilometra.
Mbi Maqakoc, për tre kilometra në veri,
ndodhet fshati shumë i pasur Plakaj, por në
perëndim, për dy – tre kilometra, tutje ka-
lohet në rrugën kryesore për Kushumli. E
në rrugën kryesore nga Bardhova është vija
më e shkurtër për Kushumli. Në të djathtë
të asaj rruge është fshati Dorqin, ndërsa në
të majtë, përtej Toplicës, fshati Grraboc, për
dy kilometra, ndërsa për pesë kilometra
fshati Kërqmarë në rrëzë të vetë Bjeshkës
së Sokolit.

Kjo është hapësira e Toplicës, ku është
fushëbetejë, e unë, ja, këtu e bëra dhe e do-
rëzova skicën e saj.

Faqe nr. 117 e përkthimit:
Ajo vërejtje skandaloze nga njerëzit të

cilët as nuk morën pjesë në atë luftë, të cilët
as nuk i dinë pozitat e Kushumlicë, të cilët as
nuk e kishin parë forcën e armikut, na ofen-
doi rëndë. Ne, prapë nëpër të gjitha këto kup-
tuam: në kënd mendohej, apo kundër kujt ata
po ngriheshin. E dinim mirë: se ata nuk ki-
shin asgjë kundër kësaj ushtrie për të cilën
edhe ata ishin të bindur se ajo ishte ndër bri-
gadat më të guximshme. Por, ata e urrenin
Biniqkin, atë nuk mund ta duronin, ata me
atë rast kishin marrë material që ta sulmonin
me armë të tmerrshme dhe ta përlloçnin, pra
atë njeri i cili me trimërinë e tij ua pati kaluar,
i cili depërtoi dhe e spastroi Rrafshin e To-
plicës, me çka u ngrit edhe më lart…

Faqe nr. 120 e përkthimit:
– Si është, zotëri major?
Ostojiqi me ndërprerje iu përgjigj:
– Ah, ata arnautët e këqij, pashë Zotin,

vëllaçko! Ata suleshin vetëm me jataganë,

as që shikonin se tanët qitnin në ta! Mezi
shpëtova kokën! E, nuk dija që janë aq të
tmerrshëm!

Edhe ushtarët ashtu vraponin.  E kishin
lënë ashtu atje të plagosur edhe komandan-
tin e tyre të batalionit, togerin Millan Pe-
troviq në fushëbetejë. Kur e pa se tanët
tërhiqeshin, e ai as s’mund të ngrihej në
këmbë, ia zgjati kapelën një ushtari, i cili
kaloi pranë tij, duke i thënë:

– Ja, kapelën time, merre dhe trego se
këtu mbetëm i plagosur dhe se jam vrarë!

Turqit arritën tek ai, ia prenë kokën dhe
ia morën me vete. Trupi iu gjet më vonë; u
mor dhe e varrosëm në Belan.

Faqe nr. 124 e përkthimit:
Në agun e parë roja e Dragaçevës vë-

rejti se po iu afroheshin dy qerre të ngar-
kuara me dy qe në zgjedhë nga Bacajt, të
përcjella nga disa gra. Kur arritën pranë
tyre, ata iu piskatën dhe u ndalën. Ato gra i
lëshuan qetë dhe ikën majtas lumit të To-
plicës nëpër pyje. Ushtarët në rojë vrapuan
pas tyre dhe e zunë një arnaute, të cilën ia
sollën majorit. Ai e pyeti se për ku ia kishte
mësyrë, ndërsa ajo mezi iu përgjigj me sër-
pçe të dobët:

– Ne u dorëzuam dhe mbetëm në fsha-
tin tonë, Bacë, por para disa ditësh në shtëpi
më vdiqën plaku dhe djali. Ne nuk patëm
me çka të groposnim për t’i varrosur, kë-
shtu që mbetën brenda shtëpisë, ndërsa tru-
pat nisën të prisheshin. Nga duhma nuk
mund të rrinim më. I morëm qetë tanë, i
ngjitëm në qerre, morëm e ngarkuam gjëra
të imëta dhe pak ushqim së bashku me renë
dhe u nisëm. Ajo e kishte një foshnjë
ngrykë, ndërsa dy tjerë i morëm, të shkojmë
në gjini të saj në fshatin Dedincë, që është
mbi Grraboc. Qetë nuk mund të tërhiqnin
qerren nëpër breg të Bacës dhe aty na mbeti
qerrja, ndërsa qetë i morëm përpara nesh.
Kur erdhëm këtu afër, asqeri i juaj na pi-
skati: Ndal! – Ne u frikësuam, i lamë qetë
dhe ikëm përtej Toplicës. Mua më zunë,
ndërsa reja me fëmijë më humbi. Por, ju
lutem: ma gjeni, ajo do të vdesë nga acari

dhe uria.

Faqe nr. 126 e përkthimit:
Nuk u mundova shumë dhe e gjeta atë

shtëpi në të cilën pas dere ishin të shtrirë dy
të vdekur. Nuk mund të afroheshim nga
duhma e rëndë. Për këtë shkak unë i pro-
pozova majorit që ajo shtëpi të digjej, ku do
të digjeshin edhe ata dy të vdekur, sepse
nuk mund të nxirreshin jashtë. Ashtu u ve-
prua ditën e nesërme.

Faqe nr. 138 e përkthimit:
Shtëpia ishte e re, posa e përfunduar, e

ngritur me gurë, me mur të fortë, të trashë
dhe në katin e parë ishte stalla e madhe dhe
një dhomë pranë saj. Në katin e epërm ishin
dy dhoma, ndërsa e treta ishte kuzhina me
një tarracë të gjerë, nga e cila dukej qartë e
tërë Samakova dhe Bjeshka e Sokolit, deri
përtej Maqakocit. Në të njëjtin oborr gjen-
det edhe një shtëpi e vjetër dykatëshe, me
dy dhoma lart, poshtë me stallë; pastaj dy
hambarë të mëdhenj prej dërrasave, mbu-
luar me rrasa,  ku mund të vendosen plot
50.000 okë drithë. Njëri hambar është i ri
me katër ndarje. Ata hambarë janë plot,
ndërsa prapa tyre janë koshat plot me misër.
Poshtë shtëpisë kishin qenë strehimoret me
boça, në të cilat ishin strehuar më se 200 ar-
nautë vullnetarë, të cilët i kishte mbajtur ai
arnaut i pasur i atij çifligu dhe gjatë vitit të
kaluar i kishte udhëhequr kundër nesh. Në
anën veriore shtrihej rrafshina e plleshme
që mezi shihej, pronë e të njëjtit arnaut, në
të cilën kultivonte të lashta. Kishte mjaft
pemë të mbjella dhe ato, t’ua them, aty ki-
shte kajsitë më të mira, dardha, qershia,
molla e të tjera.

Faqe nr. 139 e përkthimit:
… Në Prokuple u formua një batalion i

vullnetarëve, nën komandën e priftit Dimi-
trije, i cili vinte prapa nesh që nga Vukaja.
Atij iu caktua detyra që ta pastronte nga ar-
nautët bregun e djathtë të lumit të Toplicës
drejt Prokuplës dhe të ishte si roje e vendit
në qytet. Ai menjëherë e kaloi lumin e To-

Mitroviq: Si i dëbuam dhe i vramë
shqiptarët nga Nishi

DËSHMI E RRALLË (4)

Shkrimtari dhe përkthyesi nga Suedia, anëtar i Kryesisë së Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve
Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani” dhe nënkryetar i saj, Hamit Gurguri, këto ditë nga gjuha serbe në

gjuhën shqipe ka përkthyer librin e autorit serb Dimitrije Mita Petroviq me titullin në origjinal “Borbe u
Toplici 1877 – 1878” (shqip: Luftimet në Toplicë 1877 – 1878”)
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plicës dhe në fshatin Zhytkoc hasi në ar-
nautë të cilët i ndoqi.

Me 11 janar disa vullnetarë tanë shkuan
buzë lumit të Kosanicës dhe arritën deri te
fshati Kastrat. Aty hasën në një njësit ar-
nautësh me të cilët hynë në luftime rreth
orën 9 të mëngjesit. Atë mëngjes u dërgua
edhe një batalion i Aleksincit buzë Kosani-
cës për ta marrë një thep, për t’u përmbyl-
lur tërë depërtimi i ushtrisë së Danubit.
Posa e panë turqit nga maja e fortifikuar e
Samakovës, i dërguan nja 200 arnautë të
cilët e pritën batalionin e Aleksincit. Lufti-
met u zhvilluan dhe tanët iu rezistuan ar-
nautëve të çakërdisur. Më vonë zbritën edhe
100 arnautë, i freskuan luftëtarët dhe sul-
monin vetëm me jataganë aleksincasit, të
cilën menjëherë ia nisën të tërhiqeshin. Po
tërheqja ishte gjithnjë e më e fortë dhe më
e nxitueshme. Tanët shpejt e dërguan bata-
lionin e dytë të Aleksincit, të cilët i freskuan
luftëtarët e deri diku i ndaluan arnautët e ça-
kërdisur, por ata e përsëritën sulmin e tyre
me thika dhe të dy këto     batalione filluan
tërheqjen e shpejtë dhe të pa rregullt. Pas
tyre ishte bateria fushore e Qiriqit, e cila me
atë rast i sulmonte me granata radhët e ar-
nautëve. Ai aty erdhi në një pozitë kritike.
Ushtarët tanë u tërhoqën me shpejtësi dhe
bateria për shkak të terrenit me ndërprerje
nuk mundej më dhe basti i saj thyhej kah
rreziku që të zihej rob nga armiku.

Faqe nr. 141 e përkthimit:
… Në ato luftime me 11 janar 1878 u

konstatua se ishin 12 ushtarë të vrarë, 19 të
plagosur dhe 2 të zhdukur serbë.

Faqe nr. 154 e përkthimit:
… Këmbësoria në depërtimin e saj hasi

në një njësit arnautësh dhe ra në konflikt me
ta, e cila luftë zgjati dhe ishte e mundim-
shme. Arnautëve nuk mund t’iu vinte
ndihmë nga majat e larta për shkak se kishin
vërejtur lëvizjet e ushtrisë sonë nga Bajska
drejt thepave. Për atë arsye njësiti ynë arriti
t’i shpërndante arnautët dhe thepin për fat ta

merrte në fërfëllizën më të keqe.

Faqe nr. 156 e përkthimit:
-Të nesërmen, me 17 janar, rreth orës

9,30 në mëngjes, u nisën të dy batalionet, i
Levakut dhe i Temikut, me baterinë kodri-
nore buzë Kosanicës. Kur iu afruan pikës
së caktuar, ata u sulmuan nga arnautët, të
cilët ishin të fshehur nëpër atë terren pyjor
dhe të thyeshëm. Aty u zhvillua luftë e
gjatë. Tanët me të gjitha forcat suleshin që
t’i shkatërronin dhe t’i përzinin, për ta
marrë atë maje mali, por arnautët e çmen-
dur me shprehitë e tyre çetnike suleshin me
jataganë nga të gjitha anët, çka bëri që tanët
i detyruan të tërhiqeshin, e cila u zhvillua
shumë qetë dhe me luftime të pandërprera.
Arnautët, pasi u shkatërruan deri në afërsi të
fshatit Vilikë, kah ora tre pasdite, e ndër-
prenë luftën dhe u kthyen në vendet e tyre,
çka bënë edhe ushtarët e Jagodinës, të cilët
e patën zaptuar pozitën një natë më parë.
(Në këtë konflikt, sipas këtij autori u vranë
13, u plagosën 57 dhe të zhdukur ishin 49
ushtarë serbë).

Faqe nr. 160 e përkthimit:
Në një kasolle, mu në mes të fshatit,

hasëm në një plakë arnautkë, e cila rrinte
aty ulur me të renë dhe tre fëmijë të rritur.
Erdhi te ne dhe kërkoi bukë. Ia dhamë një,
ndërsa ajo e mjera ankohej në gjendjen e
saj, duke folur:

-E pata plakun dhe djalin, por vitin e ka-
luar asqeri i mbretit i mblodhi dhe i dërgoi
në luftë kundër jush. Në luftë m’u vra
plaku, ndërsa djali më erdhi i plagosur, por
më vonë vdiq edhe ai nga ato plagë. Mbeta
në shtëpi me re dhe me tre fëmijë të vegjël.
Tani ju e ngritët përsëri krahinën tonë dhe
na sulmuat. Të gjithë tanët ikën, e unë, pasi
nuk pata kah e ku, ja, mbeta këtu me këta.
Asqeri juaj erdhi këtu, na i zuri të gjitha
shtëpitë, pra edhe atë shtëpinë tonë. Unë u
tërhoqa në këtë katua të vjetër me thupra,
që nuk ka as kulm dhe këtu po jetojmë, por
do të vdesim nga të ftohtit. Ushqim nuk

kemi; po shkokëlojmë misër dhe e hamë
dhe kur herë pas here marrim ndonjë bukë
nga tuajt, me të cilët e mbajmë shpirtin.

Ishte gati lakuriq, e mbështjellë në disa
lecka, por e tillë ishte edhe e reja dhe fëmi-
jët, të cilët pos këmishëve nuk kishin asgjë
në trupat e tyre.

Faqe nr. 178 e përkthimit:
-Në luftë me 16, 19 e 22 janar humbëm

gjithsej, duke llogaritur konfliktin bri Ko-
sanicës me 11 janar – 216 të vrarë e 785 të
plagosur në ushtri të Moravës. Në luftimet
me 11, 12, 22, 25, 26 e 31 dhjetor për Ku-
shumli patëm gjithsej: 130 të vrarë e 136 të
plagosur. Pra, krejt: 346 ushtarë të vrarë me
tre oficerë: togerët Sima Petroviqin e Mil-
lan Petroviqin dhe nëntogerin Mashiq.
Ushtarë të plagosur e oficerë ishin 921.
Këto janë humbjet tona, të cilat i gëlltiti Sa-
makova dhe Kushumlia. Në ato luftime më
së shumti qëndroi ushtria e Çaçakut, e cila
në to humbi 300 njerëzit e vet trima. (Në të
gjitha frontet e luftës me 1877 e 1878
ushtria serbe pati 2.042 të vrarë, 2.999 të
plagosur dhe 159 të zhdukur).

Faqe nr. 186 e përkthimit:
-Aty-këtu arnautët më shpesh paraqite-

shin përtej lumit të Toplicës dhe sulmonin
disa fshatra duke ua marrë ushqimin. Para
disa ditësh erdhën nëntë arnautë me dy
kuaj, duke kërkuar që të merrnin ushqim
nga koshat e hambarët e tyre, por ai nuk iu
lejoi…

Faqe nr. 188 e përkthimit:
Në atë çast i sollën dy arnautë nga Me-

kulaj, të cilët kishin ardhur nga Podujeva e
me hunj i kishin sulmuar pesë kalorës  tanë,
të cilët ishin në patrullim. Tanët mezi i zunë,
i zaptuan dhe i sollën. Njëri e kishte mbi
kokë një çallmë nga shoka, të mbështjellë,
në trup nuk kishte këmishë fare, në shpinë
një xhamadan të ngushtë të nizamit pa
mëngë dhe tirqit poshtë, gjoksin e duart i
kishte lakuriq, po ashtu ishte këmbëzbathur
– pa këpucë. Fytyrën e kishte të zbehur dhe
të gërvishtur, pa mjekër dhe pa mustaqe, i
neveritshëm dhe i tmerrshëm, i cili nuk
ngjante në njeri. Ai tjetri ishte i veshur më
mirë dhe me pamje më dinjitoze. Kur tanët
e ftuan nga dhoma tjetër atë parlamentarin
e tyre turk, t’i shihte, ai u neverit dhe iu pi-
skati:

-Çapkënë bre, pizevengë bre. Çka po
kërkoni këndej? Pse i sulmoni njerëzit pasi
nuk ju ngasin? Ananas – nasitin,  qafirë,
bre? Duhet të ju varin!

-Ai u kthye në dhomë ku ishte më parë
e foli zëulët:

– I vritni kriminelët!
(fund)

Në Kuran Allahu xh.sh. thotë:’’Le-
xoju (Muhammed) atyre (jehu-
dive e të tjerëve) ngjarjen e

vërtetë të dy djemve të Ademit, kur të dy
flijuan kurbanë, nga të cilët njërit iu pra-
nua. Ai (që nuk iu pranua) tha: "Unë do
të te mbys ty" (Kabili i tha Ha-
bilit). E ai (që iu pranua) tha:
"All-llahu pranon vetëm prej të
sinqertëve’’. Dhe, nëse ti e zgjatë
te unë dorën tënde për të më
mbytur, unë nuk e zgjas te ti
dorën time për të të mbytur; unë
i frikësohem All-llahut, Zotit të
botërave!" Unë (nuk dua të të
mbys, por) dua që ta bartësh
mëkatin tim dhe mëkatin tënd, e
të bëhesh nga banorët e zjarrit, e
ai është dënim i zullumqarëve.
Atëherë epshi i tij e bindi atë për
mbytjen e të vëllait dhe e mbyti
atë. Ai mbeti prej më të dëshpë-
ruarve (hidhëroi prindërit,
mbeti pa vëlla, u përbuz prej
Zotit dhe u fut në xhehennem).
All-llahu dërgoi një sorrë, e cila
groponte në dhe, për t'i treguar
atij se si ta mbulojë trupin e vël-
lait. E ai i tha: "I mjeri unë, a
nuk qesh i aftë të bëhem si kjo
sorrë, e ta mbuloja trupin e vël-
lait tim?" Ashtu mbeti i pen-
duar.’’5: 27-31.

Këto ajete vërtetojnë se vrasja e parë
në sojin e njerëzve ka ndodhur në mes të
bijve të Ademit a,s, kur Kabili e kishte
mbytur Habilin dhe si shkaktarë për këtë
ishte djalli i mallkuar, xhelozia e tij ndaj
Ademit, urrejtja e tij ndaj Ademit dhe
sojit të tij (Allahu na ruajt nga ligësitë e
tij). Ndërsa Allahu xh,sh kishte dërguar
një sorrë për ti mësuar pasardhësit e Ade-
mit se si të i varrosin të vdekurit e tyre !
Pra, roli i sorrës në këtë ndodhi ishte të i
mësojë pasardhësit e Ademit se si të i var-
rosnin të vdekurit e tyre ! Por përse vallë
Allahu xh,sh e përzgjodhi sorrën që të
ishte mësuesi i parë i njerëzimit ? Përse u
bë përzgjedhja e tij nga të gjitha krijesat
tjera ?

Studime shkencore kanë vërtetuar se
sorra është shpendi më i mençur dhe më

dinaku ndër të gjitha krijesat e tjera !
Këto studime po ashtu shpjegojnë se sor-
rat posedojnë dy gjysmat e trurit më të
madh në proporcion me trupin e tyre në
krahasim me të gjitha shpendët e njohur
deri më sot.

Në mesin e informatave, që sjellë stu-
dimi i cili është marrë me sjelljen dhe
gjykimet që bëhen në botën e shpezëve,
është edhe ajo se si ndodhë gjykimi në
mesin e sorrave nëse ndodhë që ndonjë
prej individëve të saj të dal jashtë rregul-
lave të drejta dhe të natyrshme që Allahu
xh,sh i ka përcaktuar për këtë lloj krijese.

Tek sorrat çdo veprim i jashtë ligj-
shëm e ka edhe dënimin e vetë, të për-
caktuar paraprakisht nga Allahu xh,sh
përkitazi me natyrshmërinë e tyre, për
shembull:

- Nëse një sorrë ia merr ushqimin të

vegjëlve të sorrave të tjera atëherë si
dënim për këtë pason sulmi i sorrave ndaj
kësaj sorre dhe shkulja e puplave të saj
derisa të ia pamundësojnë fluturimin
duke e bërë të njëjtë me të vegjlit të cilët
nuk kanë mundësi të fluturojnë.

- Nëse një sorrë ia okupon dhun-
shëm apo ia prish folenë ndonjë
sorre tjetër atëherë dënimi i kësaj
vepre është të detyruarit e sorrës me
rindërtimin e folesë për sorrën e
dëmtuar.

- Nëse ndodhë ndonjë veprim i
dhunshëm ndaj gjinisë femërore atë-
herë sorra e cila e ka kryer këtë ve-
prim dënohet me vdekje duke u
goditur me sqepa nga një grumbull
tjetër i sorrave derisa të vdes.

Seancat gjyqësore në mesin e sor-
rave zakonisht ndodhin në fusha buj-
qësore apo në hapësira të mëdha ku
marrin pjesë një numër i madh i tyre
dhe në një kohë të caktuar vjen edhe
trupi gjykues, ndërsa i akuzuari nga ra-
dhët e tyre sillet i rrethuar nga një
numër i madh i sorrave e ndërsa ai vjen
me kokë dhe krah të ulur dhe qëndron
i heshtur në shenjë pranimi të fajit.

Nëse ka prova të mjaftueshme
dhe vije deri tek dënimi me vdekje
atëherë një grup i caktuar i sorrave
fillojnë ta godasin me sqepat e tyre të
akuzuarin deri në vdekje e kur ai të

vdes atëherë njëri prej tyre e bartë me
thonjtë e tij dhe e largon prej aty. Pas lar-
gimit të viktimës bëhet edhe hapja e var-
rit nga vetë bartësi dhe në këtë varrë
hidhet viktima. Pastaj bëhet edhe mbulimi
i tij me dhe në shenjë respekti për të vde-
kurin. Kështu pra sorrat bëjnë zbatimin e
drejtësisë së Perëndisë në tokë më mirë
ndoshta edhe se vetë soji i njerëzimit.

Ndërsa po ashtu është vërtetuar nga
shkencëtarët që merren me studimin e
botës së shpezëve dhe sjelljet e tyre se
sorra është i vetmi prej llojit të shpendëve
që merret me varrimin e të vdekurit të vet.

Ky është një prej argumenteve shken-
core të përmendjes së kafshëve në Kuran.
I lartësuar është Allahu xh.sh i cili me ur-
tësinë e Tij të plotë krijoj çdo gjë në më-
nyrën më të përsosur.

Sorra dhe Kabili
Është vërtetuar nga shkencëtarët
që merren me studimin e botës së

shpezëve dhe sjelljet e tyre se,
sorra është i vetmi prej llojit të

shpendëve që merret me varrimin
e të vdekurit të vet
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Lloje të ndryshme të kancerit
vijnë përgjithësisht me sim-
ptoma të ndryshme. Megji-

thatë, të gjitha llojet e kancerit kanë një
pikë të përbashkët: simptomat e tyre shfa-
qen zakonisht në duar. Këto shenja shfa-
qen zakonisht në formën e plasaritjes apo
të ënjtjes së duarve. Ajo është shumë evi-
dente, sepse duart e individëve të prekur
me kancer bëhen gjithmonë të ashpra.
Ekspertët këmbëngulin në rëndësinë e të
pasurit një kuptim kur është fjala për këto
shenja, veçanërisht kur ato tregojnë për
ndryshime në trupin tuaj. Simptoma të
tjera të kancerit lidhen me gulçimin ose
vështirësinë në frymëmarrje, dhe këtu
bëhet fjalë për individët e prekur nga kan-
ceri i mushkërive. Për fat të keq, kjo
shenjë shërben shpesh si një tregues i
astmës, dhe shumë njerëz e eliminojnë
mundësinë se mund të jenë prekur nga
kanceri i mushkërive. Llojet e ndryshme
të kancerit zakonisht përfshijnë simptoma
mjaft të ngjashme, si për shembull kan-
ceri i mushkërive apo ai i leukemisë - me

kollitjen kronike ose të bronkitit. Ethet e
shpeshta ose infeksionet zakonisht mund
të tregojnë kancerin e qelizave të gjakut
dhe të leukemisë. Leukemia e bën trupin
të prodhojë qeliza të bardha gjaku anor-
male, duke çuar në paaftësinë e tyre për
të luftuar infeksionet.

Leukemia është diagnostikuar shpesh
te të rriturit vetëm pasi pacientët ankohen
për ethet e shpeshta dhe simptoma të gri-
pit. Një gungë pa dhimbje në sqetull, ose
qafë, është pothuajse gjithmonë një
shenjë e hershme e leukemisë. 

- Gjakderdhja shpesh tregon se trom-
bocitet janë anormale dhe aktiviteti i qe-
lizave të kuqe të gjakut, simptoma të
zakonshme të leukemisë.

- Dhimbje të stomakut apo të legenit
janë një tregues i përbashkët i pranisë së
cisteve në vezore, si dhe çrregullime të
tjera të traktit riprodhues. Në shumicën e
rasteve, këto simptoma çojnë në kancer.

Humbja e pashpjegueshme e peshës,
pa ndryshime në dietën tuaj ose mënyrën
e jetesës, është shpesh një tregues i her-
shëm i kancerit të zorrës së trashë dhe
disa sëmundjeve të tjera të tretjes. Ajo

gjithashtu mund të jetë një tregues i in-
feksioneve kanceroze, të afta për të ndi-
kuar si në oreksin tuaj, ashtu dhe në
aftësinë e trupit për të hequr mbeturinat
pasi përhapet në mëlçi.

Shenjat e kancerit shpalosen në më-
nyra të shumta, e njerëzit nuk i vërejnë
derisa bëhet tepër vonë. Sipas ekspertëve
të mjekësisë, këto janë disa nga shenjat
paralajmëruese të kancerit:

Të kruarat e lëkurës - Trupi kancerin
e trajton si bakter i huaj dhe sistemi imun
e lufton me ndihmën e qelizave të bardha
të gjakut. Kjo shkakton shtimin e qarkul-
limit të gjakut në hapësirat ku qelizat e
kancerit përparojnë, që shkakton të krua-
rat e lëkurës, skuqje, shtrëngim dhe ndry-
shim të ngjyrës.

Ndryshimet në urinë - Pa marrë para-
sysh cili ndryshim qoftë në urinë, si pra-
nia e shkumës, gjakut, aromës dhe
ngjyrës, mund të tregojë se keni nevojë
për ndihmë mjekësore.

Ndryshimet në zë - Kanceri i fytit
mund të ndikojë në lartësinë e zërit tuaj.
Kështu që, nëse vëreni ndryshime në
zërin tuaj, kjo mund të jetë shenjë se tu-

mori po rritet në trupin tuaj.
Plagët që nuk shërohen - Në rast se

plagës suaj i nevojitet një periudhë e gjatë
kohore për t’u shëruar, kjo mund të jetë
shenjë e kancerit. Shpjegimi qëndron se
kanceri - merret si prioritet i sistemit
imun dhe mbrojtja përqendrohet në kan-
cer, e jo në plagë.

Kolla - Janë disa lloje të kancerit që
shkaktojnë kollë, si kanceri i fytit, i mu-
shkërive, e madje edhe ai i lukthit. Kon-
trollojeni sa më parë që të jetë e mundur
shkasin e kollës suaj.

- Pra, shumica e simptomave të kan-
cerit mund të shfaqen si tregues të disa
komplikimeve të tjera mjekësore. Ndaj,
është e domosdoshme që ju të kërkoni
kujdes të menjëhershëm mjekësor sapo
evidentoni ndonjë nga këto simptoma.

Një në tetë gra në Britaninë e Madhe
ka mundësi të preken nga kanceri i gjirit
gjatë jetës së tyre. Sipas NHS, simptomat
janë të dukshme, në formë të një kokrre,
ose skuqje të lëkurës. Por, për Claire
Warner nuk ishte asnjëra nga këto sim-
ptomat e lartcekura; ajo kishte vetëm një
shenjë në formë të një grope të vogël në
anën e poshtme, majtas, të gjoksit. War-
ner, një përdoruese e Facebookut, ka pu-
blikuar një fotografi ku tregon se si ajo
rastësisht nga simptoma aspak të zakon-
shme të kancerit, e ka kuptuar që ka kan-
cer, kur kishte parë në facebook një foto
të tillë. Warner iu nënshtrua një opera-
cioni, si dhe kimioterapisë dhe radiotera-
pisë; fatmirësisht ajo e kishte kuptuar
shumë herët dhe tani është mirë. Warner
ka bërë apel te të gjitha gratë që mos të
injorojnë asnjë shenjë që kanë në gji, dhe

ta shpërndajnë sa më shumë këtë foto-
grafi.

Viruset shërojnë kancerin e trurit -
Problemi i vetëm për shkencëtarët ishte
si t’i vendosnin viruset në tumor, por
patën sukses. Kishte nëntë prej tyre, të
gjitha në një rresht për operimin e glio-
mave dhe tumoreve të tilla të trurit, te të
cilat prognozat ishin shumë të këqija.
Nuk kishte asgjë për të humbur dhe kë-
shtu, pak ditë para operacionit, ata injek-
tuan në damarët e gjakut përmes dozës
me reoviruse. Kur pas operimit hoqën tu-
morin dhe i analizuan, panë se në vetëm
pak ditë tumoret me sa duket kishin pë-
suar një dëmtim në nivel qelizor, për
shkak të “një arsyeje”.

Shkencëtarët nga Universiteti i
Leeds-it dhe Instituti për Hulumtime të
Kancerit në Londër me këtë rast vërte-
tuan se viruse të zakonshme, sikur ato që
ndodhen në natyrë dhe nuk i sulmojnë
kafshët apo bimët, mund të veprojnë si
terapi imuniteti në trajtimin e tumoreve
të trurit.

Shkencëtarët janë të bindur se në
këtë mënyrë mund t’i trajtojnë tumoret,
pasi viruset janë treguar të infektojnë
vetëm qelizat e tumorit dhe të mos pre-
kin qelizat normale. Problemi me tumo-
ret e trurit deri tani ka qenë se besohej
që viruset nuk mund të jenë në gjendje
të depërtojnë nga damarët e gjakut në tru
për shkak të barrierës që mbron trurin.
E vetmja mënyrë mbeti vendosja direkte
e virusit në tru, por ajo ishte e rrezik-
shme dhe nuk duhej marrë parasysh.
Tani shkencëtarët kanë arritur të dër-
gojnë virusin përmes damarëve të gjakut
në tru. Pas nxjerrjes së tumoreve dhe
vendosjes së tyre nën mikroskop, ata
kuptuan se reoviruset, kur kishin arritur
qelizat tumorale, kishin provokuar siste-
min imunitar të organizmit. Për aq kohë
sa viruset nuk ishin në qelizat tumorale,
trupi i qelizave nuk e përjetonte atë si
diçka që ngadalë e vret trupin e njeriut.
“Sistemi ynë imunitar nuk është veça-
nërisht i mirë në ‘përballimin’ e kance-
rit, pjesërisht për shkak se qelizat e
kancerit ngjasojnë me qelizat e shëndet-
shme dhe pjesërisht për shkak se qelizat
e kancerit janë shumë të afta në atë se si
t’u ‘thonë” qelizave të sistemit imunitar
për t’u kthyer në „anën tjetër”.

Por, në këtë rast, me përdorimin e
reovirusit në kancerin e trurit, kur virusi
u gjet në një qelizë, organizmi papritur u
mbërthye në bombardimin e limfociteve
të infektuara dhe vrasjen e tyre. Orga-
nizmi çdo qelizë të tillë pa gabim e de-
tektoi si të rrezikshme. Shkencëtarët kanë
gjetur në indin e prekur nga reoviruset ni-

vele të larta të interferonit, një proteinë
që aktivizon sistemin e mbrojtjes të tru-
pave tanë. Ky sukses me vendosjen e reo-
virusit në tumoret e trurit hap të gjitha
llojet e zgjidhjeve dhe si një imunoterapi
autonome për kancerin, jo vetëm të tru-
rit, por edhe si terapi shtesë pas opera-
cionit dhe gjatë kimioterapisë. Efektet
anësore? Pacientët raportuan se kishin
simptoma të ngjashme me atë të gripit me
intensitet afërsisht të mesëm, i cili ka-
lonte brenda disa ditëve.

Ky lloj ilaçi natyral përmban tretës
esencialë, vitamina, minerale, proteina,
karbohidrate, tretës yndyrash dhe sub-
stanca bioaktive. Është një lloj përbërje
që ndikon në gjithë trupin dhe kanceri,
nën veprimin e saj, largohet tërësisht nga
njeriu. Përveç kancerit, kjo përzierje
është shumë e dobishme dhe shërben si
një ilaç kundër pickimit të merimangave,
e përmirëson shëndetin e zemrës, e for-
con sistemin imunitar dhe i eliminon tok-
sinat nga veshkat. Për më tepër, ajo ka
aftësinë e përmirësimit të funksioneve të
trurit, të kujtesës, si dhe parandalon shka-
tërrimin e koronares. Gjithashtu, për-
zierja ndihmon në mbajtjen larg të
krizave të zemrës. Shumë njerëz pohojnë
se ilaçi i ka ndihmuar ata të luftojnë dhe
të fitojnë ndaj llojeve të ndryshme të kan-
cerit.

Përbërësit që duhen: 1 kg mjaltë i pa-
stër, 12 koka hudhër e freskët, 15 limona
bio, 400 g grurë i grirë dhe 400 g arra të
freskëta.

Si të përgatisim ilaçin: Pikë së pari,
përzieni grurin, arrat dhe kokat e hudhrës.
Më pas grini 5 limona dhe përzieni mirë
të gjitha së bashku. Shtrydhni 10 limonët
e ngelur dhe kombinoni lëngun me pje-
sën tjetër të përzierjes. Trazojini mirë,
deri sa të përftoni një masë homogjene.
Më tej shtoni mjaltin dhe vijoni të trazoni
përzierjen. Futeni në frigorifer dhe lëreni
të qëndrojë aty për 3 ditë rresht. Më tej
nisni të konsumoni përzierjen. Konsumi:
Konsumoni përzierjen 30 minuta përpara
se të konsumoni mëngjesin, drekën, dar-
kën dhe përpara se të shkoni në shtrat.
Për trajtimin ndaj kancerit, konsumoni
një deri në dy lugë çdo dy orë. Kjo recetë
natyrale do të mundësojë shëndet të mirë
dhe jetë të gjatë. Gjithashtu, është pro-
vuar se mund të kurohet tërësisht kanceri,
të mbani trupin në formë dhe të keni
mjaft energji. Kjo kurë përmban vitamina
esenciale, kripëra minerale, substanca
bioaktive, proteina, karbohidrate dhe yn-
dyra të tretura. Për më tepër, rritet dhe
përmirësohet performanca e të gjitha or-
ganeve të trupit, çka çon në kurimin total
të kancerit.

Shenjat e kancerit dhe kujdesi
ndaj të sëmurit me kancer

Disa persona e kanë shumë të vështirë dhe të papërshtatshme
të flasin për diagnozën e tyre apo trajtimin e sëmundjes, ndërsa të tjerë ndihen

më rehat në këtë pjesë, e madje duan të tregojnë sa më shumë të jetë e mundur.




