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HAXHI
KURORË E DETYRAVE ISLAME

ED I TOR IAL

A mendojmë ndonjëherë për haxhin, pavarësisht nga statusi ynë individual apo
familjar? A është në zemrën tonë mallëngjimi, dëshira për të vizituar Qaben, a është
kjo ëndrra jonë? A bëjmë lutje me dëshirën që Allahu xh.sh. të na e mundësojë
kryerjen e haxhit? Ja pra, tani është edhe koha për marrje të vendimit të cilin njëherë
në jetë e kemi për obligim ta bëjmë, pra të vendosim për të shkuar në haxh

Dhimbjen pas ndarjes nga muaji Ramazan, po na e zbut ardhja e muajt Dhul-Hixhe, i cili sipas emër-
timit të tij, por edhe për shkak se është muaj i fundit i hixhretit, simbolikisht tregon kushtin e fundit, të
pestë themelor të Islamit, e ai është Haxhi, obligimi i pestë i Islamit, i cili njëherit është kurorë e dety-
rave islame.

Haxhi, i cili kryhet në vendet e shenjta islame, vendet më të zgjedhura në rruzullin tokësorë, është
ibadet madhështor, të cilin Allahu xh.sh. e bëri obligim të domosdoshëm për çdo besimtar, edhe atë një
herë në jetë, natyrisht për ata që kanë mundësi. Allahu xh.sh. në Kur`an thotë:

“Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është bërë obligim për atë që ka mundësi udhë-
timi tek ajo ...”

Duke patur parasysh mënyrën e kryerjës së këtij obligimi, mund të konstatohet se Krijuesi i Gjithë-
sisë, i fton besimtarët, pavarësisht se nga cili vend janë, pavarësisht se cilës përkatësi etnike apo racore
i takojnë, që mundësisht njëherë në jetë të jenë musafirë të Qabës, për t`u dhënë rasti për falje të më-
kateve. Ata që deri me tani nuk kanë patur mundësi dhe nderin që të jenë musafirë të Qabës, respekti-
visht ta kryejnë haxhin, në momentin kur përmendet fjala Haxh, në zemrat e tyre duhet të paraqitet
ndjenja e përmallimit, dëshira e madhe për të bërë nijet që këtë vit ta kryjë këtë obligim.

Ndërkaq, ata që kanë patur mundësi dhe nderin për të kryer haxhin, sa herë që vjen koha e haxhit,
në zemrat dhe mendjet e tyre paraqiten me mijëra fotografi të Qabës, Mekkës, Arafatit, Muzdelifës,
Minës, Medinës, etj. U rishfaqen detajet dhe përshtypjet që kurrë nuk zhduken, të cilat mbeten thellë-
sisht të gdhendura dhe paraqesin kujtimet më të bukura të jetës, kujtime nga të cilat rritet dashuria për
Islamin, krenaria dhe gëzimi që i përkasim Islamit.

Si besimtarë kemi nevojë që të paktën të inkurajohemi që të mendojmë për haxhin, të zgjojmë mdër
ne dëshirën, mallëngjimin, të nxisim nijetin tonë, që do të ishte rezultati dhe qëllimi më i mirë që vetes
tonë t’ia vëmë si qëllimin më të madh në jetë, dëshirën dhe idealin më të madh të jetës, kryerjen e ha-
xhit. Nëse në zemrën tonë paraqitet – shfaqet kjo, dhe nëse i lutemi Zotit tonë, me siguri Zoti ynë i Plot-
fuqishëm do të na përgjigjet edhe në këtë lutje.

Por, a mendojmë ndonjëherë për haxhin, pavarësisht nga statusi ynë individual apo familjar? A është
në zemrën tonë mallëngjimi, dëshira për të vizituar Qaben, a është kjo ëndrra jonë? A bëjmë lutje me
dëshirën që Allahu xh.sh. të na e mundësojë kryerjen e haxhit? Ja pra, tani është edhe koha për marrje
të vendimit të cilin njëherë në jetë e kemi për obligim ta bëjmë, pra të vendosim për të shkuar në haxh,
duke i lënë anash të gjitha nevojat e tjera jetësore.

Haxhi, për dallim nga ibadetet e tjera, kërkon një qasje më të madhe përgatitore sepse udhëtimi për
në vendet e shenjta, dhe gjithçka që është e lidhur me udhëtimin dhe me vendosjen e haxhive, anga-
zhohen shumë subjekte kompetente, si ato që kanë cilësinë e nikoqirit ashtu edhe ata që janë bartës të
organizmeve për kryerjen e këtij obligimi.

Bashkësia Fetare Islame e RM, si institucion i vetëm përgjegjës dhe kompetent për të organizuar jetën
fetaro-islame, pra edhe të Haxhit, edhe sivjet i ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme, me qëllim që
besimtarët e interesuar të vendit tonë, në mënyrë sa më të mirë ta realizojnë Haxhin, në kushtet e atje-
shme klimatike si dhe në kushtet e këtij tubimi, në të cilin prezentojnë me miliona njerëz.

Q. OSMANI

Gjatë një interviste të Reisul Ulemasë
së BFI në RM, H. Sulejman ef. Rexhepi,
për TV ART-in e Tetovës, veç të tjerash
është folur edhe mbi raportet e BFI-së me
qeverinë aktuale. Efendi Rexhepi ka folur
edhe për gadishmërinë dhe premtimet e
liderit të atëhershëm të LSDM-së,
sot kryeministër i vendit, z. Zoran
Zaev, për kthimin e pronës së na-
cionalizuar dhe të uzurpuar të BFI-
së. Në këtë kontekst, vetë
kryeminstri i sotshëm ia ka ofruar
Reisul Ulemasë një “bombë” që ka
të bëjë me planin e VMRO-
DPMNE-së për ta vjedhur pronën
e BFI-së në Kalanë e Shkupit e cila
do të duhej të shërbente si truall
për ngritjen e rezidencës së BFI-së,
ashtu siç u kishte ndarë troje rezi-
denciale edhe bashkësive të tjera
fetare në vend. Institucioni ynë
punoi dhe investoi plotë katër vite
me radhë në këtë pronë në Kala të Shku-
pit dhe në fund u grabit nga disa perso-
nave kyç të partisë VMRO DPMNE!

Ky veprim grabitqar i VMRO-së ishte
në vazhdën e shumë veprimeve antii-
slame të saj, siç ishte pengimi për ta rin-
dërtuar Xhaminë në Prile, në Llazhec etj.
ndërkohë që kemi shumë shpresa se këto
dukuri vmroiste antiislame do të krrigjo-
hen dhe do të tejkalohen nga qeveria ak-
tuale e z. Zaevit e cila u imponua si

qeveri reformatore dhe shpresojmë fort
se nuk do të ecë gjurmëve të qeverisë së
më parshme vmroiste. Kaloi plotë një vit
që kur qveria aktuale ka premtuar zgjidhj
të shumë çështjeve në të mirë të BFI-së
por deri më sot nuk ka asgjë konkrete.

Jemi të bindur se qeveria aktuale do të
gjejë forcën që, krahas me problemin e
zgjidhshjes së kontekstit për emrin e shte-
tit që e ka me Greqinë, do të orientohet
edhe më fuqishëm në reformat e prem-
tuara, respektivisht, në realizimin e
shumë premtimeve, përfshirë këtu edhe
premtimet ndaj BFI-së.

Gjithasht, BFI në RM kërkon që opi-
nioni i vendit të mos bie pre e dezinfor-
matave dhe fushatave antinjerëzore të një

grupi “puçistësh” të cilët, në maj të vitit
2015 ndërmorën një nga veprimet më të
turpshme në historinë islame në këta
troje. Këta “puçista” duke qenë në grah-
mën e fundit të tyre, duke pasur edhe për-
krahjen e strukturave të dyshimta në vend

dhe jasht, po dezinformojnë opi-
nioin me qëllim të shkaktimit të hu-
tive momentale.

Pra, “bomba” të cilën e ka
akoma H. Sulejman ef. Rexhepi, flet
për shpërdorimet e ish-pushtetit të
kriminalizuar vmroistë dhe, do të
ishte shumë etike dhe profesionale
që mos të nxirren nga konteksti fja-
litë nga biseda televizive e efendi
Rexhepit si dhe të mos keqpërkthe-
hen, sepse, megjithatë, bëhet fjalë
për nje lider fetar i cili më se tre de-
kada angazhohet për paqe, bashkë-
jetesë, mirëqenie dhe lumturi për të
gjithë. Luten institucionet përkatëse

që ta neutralizojn këtë trend “të ekslpo-
dimit” të pseudomediave të afërta me ish-
pushtetin gruevskijan!

Ndryshe, BFI në RM përkrah të gji-
tha përpjekjet për një reformë të thellë
dhe gjithëpërfshirëse të qeverisë aktuale
të cilat garantojnë eurointegrimet si dhe
integrimin në NATO të Maqedonisë.

Shërbimi për Informim pranë BFI në
RM

Bashkësia Fetare Islame reagon
ashpër ndaj tendencës që kohëve të fun-
dit ngritet nga qarqe anti-islame për të
njollosur hoxhallarët e vendit dhe
gjetkë. Në këtë shërbim, tërthorazi di-
kush e futi edhe TV SHENJA, televizion
ky shumë i respektuar, tashmë të dë-
shmuar me një politikë redaktuese orig-
jinale, që mëton të jetë në të mirë të
popullatës së përgjithshme. Gjegjësisht,
në emisionin satirik “Fol popull”, autori
i tij i kishte dhënë vetes të drejtën që ta
nëpërkëmbë imazhin e TV SHENJA dhe
të përgatisë një material tërësisht të shpi-
fur, të pavërtetë dhe shumë ofenduese
për islamin, për Bashkësinë Fetare
Islame në RM si dhe për kreun e saj.

Bashkësia Fetare Islame është e bin-
dur se ky nuk është qëndrimi redaksio-

nal i TV SHENJËS por është qëndrimi
urrejtës i autorit që na del se është i futur
në po ato qarqe të cilat po mundohen që
ta dëmtojnë të vetmin Institucion Fetar
Islam në vend.

Autori i këtij emisioni, Burhan
Amiti, tendenciozitetin e vet e shpreh që
nga koncepti idiotik i këtij emisioni e
deri te përfshirja e personazheve dhe
ngjarjeve të pavërteta. Fytyrat që qar-
kullojnë në emision autori në fjalë i pa-
raqet si “djali i Reisit”, ndërkohë që flet
përçartur për disa të ashtuquajtura “me-
moare” të cilat BFI ka demantuar se janë
të Reisul Ulemasë qysh më vitin 2016.
Përndryshe, kategorikisht mohojmë se
Reisul Ulema ndonjëherë ka shkruar
memoare, ndërsa këto që po qarkullojnë
në emër të tij, në fakt janë pjellë satanike

e të mallkuarve. Pra, autori që mundo-
het të fshihet pas “zërit të popullit”, ve-
primin kriminal, të pandodhur në
historinë e njerëzimit, siç është shkrimi
i memoareve të rrejshme e imagjinare në
emër të tjetër kujt, mundohet të na e pa-
raqesë si argument ku bazohet për sajim
të një rrene të madhe.

Ne, si Institucion Fetar Islam, presim
që Televizioni i respektuar SHENJA t’i
kërkojë falje publike Institucionit, Reisit
dhe familjes së tij, ndërsa ia bëjmë me
dije autorit të “Fol Popull” që të përga-
tisë fakte e argumente para gjykatave të
vendit, sepse që sot ai është i paditur në
institucionet e drejtësisë.

Shërbimi për Informim pranë BFI
në RM

REAGIM I BFI-së

KUR AUTORI GËNJEN POPULLIN

SQARIM

Pse ky “eksplodim” i pseudomediave
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Për nderë të Muajit Ramazan, Krye-
ministri i vendit, z. Zoran Zaev, ka shtruar
iftar në të cilën mori pjesë Reisul Ulema
i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi me ba-
shkëpunëtorët e vet, si dhe ministra,
zv/ministra, deputetë e funksionarë të

ndryshëm,  kryesisht të proviniencës
islame. Në pritje të të ftuarve, Kryemini-
stri Zaev, ka theksuar se është shumë i
lumtur që pret mysafirë me rastin e ditëve
të agjërimit, ditë këto kur mblidhen fa-
miljet, kur miqtë takohen dhe reflektojnë

mbi mëshirën si ndjenjë sublime e shpir-
tit human dhe të dashur me të gjithë.
“Është koha kur shtohen lutjet, kur shto-
hen thirrjet për respektim të ndërsjellë,
kur shtohen angazhimet për drejtësi, pro-
speritet, tolerancë dhe dinjitet për çdo një-
rin”, ka theksuar veç të tjerash
Kryeministri Zaev.

Kurse, në fjalën e vet Reisul Ulema
H. Sulejman ef. Rexhepi, në emrin per-
sonal si dhe të të gjithë myslimanëve të
Maqedonisë  ka falënderuar Kryemini-
strin për respektin e tij që tregon për
Muajin e agjërimit si dhe për të gjitha
vlerat që ngërthen ky Muaj i shenjtë.
“Është ky një respekt institucional që e
shton fuqishëm përkujdesin shoqëror për
kultivimin e tolerancës dhe bashkëjete-
sës ndërfetare si vlerë e çmueshme e sho-
qërisë sonë”, ka nënvizuar Kryetari i
BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili
në fund e bëri edhe duanë e darkës.
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Gjatë Muajit të agjërimit, Rija-
seti i BFI në RM, përveç një
sërë aktivitetesh përkatëse, ka

angazhuar sektorin për kulturë që të
zhvillojë aktivitetin tradicional të njohur
tashme me emrin “Ramazani Muaji i Ku-
ranit”. Ky aktiviteteve fetare nisi në xha-
minë “Tabhane” të qytetit të Tetovës. Me
këtë rast, para një numri të konsiderue-
shëm xhematësh pjesë nga Kurani Ma-
dhështorë lexuan hfz. Abdurahim 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 moderi-
min e këtij manifestimi tradicional e bëri
referenti për cështje fetaro-arsimore, H.
Idriz ef. Idrizi.

Fjalë prshëndetëse në emër të Rijase-
tit të BFI-së e mori Drejtori i Sektorit për
Kulturë dhe Shkencë pranë BFI-së, një-
herësh edhe bartës i këtij projekti, Muaz
ef. Agushi, i cili në fillim i përshëndeti të
pranishmit dhe i përcolli uratat e Reisul
Ulemasë me rastin e muajit të Ramaza-
nit. Ndryshe, manifesëtimi në fjalë orga-
nizohet nën patronatin e Kryetarit të
BFI-së Reisul Ulema H. Sulejman ef. Re-
xhepi. Më pas Muaz ef. Agushu në pika
të shkurtëra foli mbi i aktivitetet që i ka
planifikuar Rijaseti i BFI-së në bashkë-
punim me myftinitë 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
nikoqir i kësaj mbrëmje, i cili falenderoi
organizatorët e këtij eventi fetar si dhe le-
xuesit e kësaj nate. Tutje, efendi Nesimi
foli për rëndësinë e organizimeve të kë-
tilla fetare, në të cilat dalin në pah vlerat
e pakontestueshme të medresantëve tanë
por edhe të studentëve të FSHI-së.

Karavani i Mbrëmjeve kuranore ka
vijuar në Manastir, në xhaminë  “Is’ha-
kije”. Lexuesit e kësaj mbrëmje ishin
Hfz. Xhemail ef. Nuhiu, Mr. Eljesa ef.

Asani si dhe Hfz. Jasin Abdullai.
Pasi mbarimit të programit, në emër

të Rijasetit të BFI-së të pranishmëve iu
drejtua  Drejtori i Sektorit për Kulturë
dhe Shkencë pranë BFI-së Muaz ef. Agu-
shi i cili në fillim i përshëndeti të prani-
shmit dhe i uroi për muajin e Ramazanit
në emër të Kryetarit të BFI-së Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, nën pa-
tronazhin e të cilit mbahen të gjitha orga-
nizimet e muajit të Ramazanit.

Më pas Muaz ef. Agushi në pika të
shkurtëra përmendi aktivitetet që i ka pla-
nifikuar Rijaseti i BFI-së  në bashkëpu-
nim me myftinitë e saj që do të realizohen
gjatë këtij muaji.

Me fjalë rasti të pranishmëve iu drej-
tua Myftiu i Manastirit H. Amit ef. Ra-
simi, i cili pasi i felenderoi lexuesit për
performancën e tyre të shkëlqyeshme, në
pika të shkurta foli për rëndësinë e lexi-
mit të Kuranit në muajin e Ramazanit.

Po ashtu, ky manifestim është organi-
zuar edhe në  në “Xhaminë e Re”, në Ku-
manovë. Lexuesit e kësaj mbrëmje ishin
Hfz Jetmir Zendeli, ish-mederesant, tani
student në studimet postdiplomike në
Universitetin Islamik Ndërkombëtar në
Kuala Lumpur të Malajzisë, Hfz. Jasin

Abdullai, maturant në Medresenë “Isa
Beu” të Shkupit, Ismet Selimi, maturant
në Medresenë “Isa Beu” të Shkupit dhe
Arben Emini, nxënës në vitin e tretë në
Medresenë “Isa Beu” të Shkupit.

Pasi mbarimit të programit, në emër
të Rijasetit të BFI-së të pranishmëve iu
drejtua Drejtori i Sektorit për Kulturë dhe
Shkencë pranë BFI-së Muaz ef. Agushi i
cili pasi i përshëndeti të pranishmit, i uroi
për muajin e Ramazanit në emër të Krye-
tarit të BFI-së Reisul Ulema H. Sulejman
ef. Rexhepi, nën patronazhin e të cilit
mbahen të gjitha organizimet e muajit të
Ramazanit. Tutje, Muaz ef. Agushi nuk
la pa e nënvizuar traditën e kumanova-
rëve të cilë tashmë janë dëshmuar si kon-
tribues të rregullt e të disiplinuar për
mirëmbajtjen e institucioneve arsimore të
BFI-së, Fakultetin e Shkencave Islame si
dhe SHMI “Medreseja Isa Beu”. Efendi
Agushi, gjithashtu, në pika të shkurtëra
përmendi aktivitetet që i ka planifikuar
Rijaseti i BFI-së në bashkëpunim me
myftinitë e saj që do të realizohen gjatë
këtij muaji.

Me fjalë rasti të pranishmëve iu drej-
tua Myftiu i Kumanovës H. Abedin ef.
Imeri, i cili pasi i felenderoi lexuesit për

performancën e tyre të shkëlqyeshme, në
pika të shkurta foli për rëndësinë e lexi-
mit të Kuranit sidomos në muajin e Ra-
mazanit. Po ashtu, efendi Imeri kërkoi që
xhemati i Kumanovës të vazhdojë edhe
më tej të ndihmoi Medresen Isa Beu dhe
Fakultetin e Shkencave Islame, të cilat,
siç u shpreh myftiu janë një ndër shtyllat
kryesore të zhvillimit të jetës fetare
islame te ne. Programin e hapi dhe e mo-
deroi imami i kësaj xhamie Mr. Elejasa
Mahmudi.

Karavani i “Mbrëmjeve Kuranore”,
ka vijuar  në Xhaminë e Sahatit, në Go-
stivar. Nën moderimin e Sabahudin ef.
Zendeli, referent në myftininë e Gostiva-
rit, i cili njëherit edhe e hapi këtë
mbrëmje Kur’anore, xhemati i pranishëm
në xhami patën mundësi të ndegjojnë le-
ximet e bukura Kur’anore nga ish me-
dresantë, hafizë tashmë të njohur, disa
edhe pjesëmarrës nëpër gara të ndryshme
botërore për bukur lexim të Kur’anit Fa-
mëlartë si: Hfz Xhemail ef. Nuhi, dhe Mr.
Eljesa ef. Asani, maturanti i Medresesë “
Isa Beu” Hfz. Ajdin Aliji si dhe nxënësi
në vitin e tretë në Medresenë “Isa Beu”

Arben Emini.
Pas mbarimit të programit me fjalë

rasti të pranishmëve iu drejtua Myftiu i
Gostivarit Hfz. Shaqir ef. Fetahu, i cili
pasi i felenderoi lexuesit për performan-
cën e tyre të shkëlqyer, kërkoi që xhemati
i Gostivarit të vazhdojë edhe më tej të
ndihmojë Medresenë Isa Beu dhe Fakul-
tetin e Shkencave Islame, të cilat, siç u
shpreh myftiu janë një ndër shtyllat krye-
sore të zhvillimit të jetës fetare islame te
ne.

Në emër të Rijasetit të BFI-së të pra-
nishmëve iu drejtua Drejtori i Sektorit për
Kulturë dhe Shkencë pranë BFI-së Muaz
ef. Agushi i cili pasi i përshëndeti të pra-
nishmit, i uroi për muajin e Ramazanit në
emër të Kryetarit të BFI-së Reisul Ulema
H. Sulejman ef. Rexhepi, nën drejtimin e
të cilit mbahen të gjitha organizimet e
muajit të Ramazanit. Gjithashtu, Muaz
ef. Agushi nuk la pa e nënvizuar traditën
e xhematit të Gostivarit me rrethinë të
cilët tashmë janë dëshmuar si kontribues
të rregullt në mirëmbajtjen e institucio-
neve arsimore të BFI-së, Fakultetin e
Shkencave Islame si dhe SHMI “Medre-

seja Isa Beu”.
Me fjalë përshëndetëse para xhematit

u drejtua edhe Atashehu për çështje fetare
në Ambasadën e Republikës së Turqisë
në Maqedoni, z. Murat Allkan. Në këtë
evenimet i pranishëm ishte edhe Sekre-
tari i Përgjithëshëm i BFI-së, H. Irsal ef.
Jakupi.

Ky aktivitet i zhvilluar nëpër qytete të
ndryshme të vendit tonë ka përfunduar në
Shkup, në xhaminë “Mustafa Pasha”. Me
fjalë rasti të pranishmëve iu drejtua Myf-
tiu i Shkupi, Mr. Qenan ef. Ismaili, i cili
pasi i felenderoi lexuesit, në pika të
shkurta foli për rëndësinë e leximit të Ku-
ranit në muajin e Ramazanit.

Me fjalë përshëndetëse para xhematit
u drejtua edhe Atashehu për çështje fetare
në Ambasadën e Republikës së Turqisë
në Maqedoni, z. Murat Allkan.

Më pas xhemati i pranishëm në xhami
patën mundësi të ndegjojnë leximet e bu-
kura Kur’anore nga Mr. Eljesa ef. Asani.
Hfz. Abdurahim ef. Murati, Hfz Xhemail
ef. Nuhiju si dhe mysafirët Egzon Ibra-
himi nga Kosova dhe Orhan Ginker nga
Turqia.

Në ifatr të organuzuar nga
Kryeministri Zoran Zaev

Mbrëmje Kur’anore 
“Ramazani muaji i Kur’anit
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Nën organizimin e Bashkësisë Fetare
Islame të Maqedonisë, në xhaminë Mu-
stafa Pasha në Shkup u mbajt manifestimi
qendror për faljen e namazit të Fitër Bajra-
mit.

Gjatë ceremonisë u kënduan Kur’an
dhe ilahije në disa gjuhë. Në ceremoninë e
faljes ishin të pranishëm një numër i madh
i besimtarëve, mes të cilëve edhe kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë,
Sulejman Rexhepi, i cili njëherësh drejtoi
faljen e namazit. 

Hytben e Bajramit, në emër të kryeta-
rit të Bashkësisë Fetare Islame të Maqedo-
nisë, e lexoi nxënësi i Medresesë “Isa Beu”
në Shkup, Orhan Zendeli, ndërsa në të qën-
dronte porosia se sapo është kaluar një ra-
mazan me plot lutje dhe ibadet, me mesazh
mirësie. 

Në mesazhin e Kryetarit tw BFI-sw, H.
Sulejman ef. Rexhepi, të cilin Zendeli e
lexoi në gjuhën shqipe, maqedonisht dhe
turqisht u tha: 

“Të dashur besimtarë! Vëllezër e
motra! Le ta falënderojmë vetëm Krijuesin
tonë i Cili na e mundësoi që të kalojmë
edhe një Ramazan, një Muaj të shenjtë,
duke përjetuar kënaqësi të papërshkrue-
shme të cilat arrihen vetëm në ibadete e
lutje, në agjërim, duke e vënë në sprovë be-
simin, duke ngadhnjyer mbi tundimin dhe
duke bërë vetëm vepra humane, qoftë kjo
edhe me vetëm një fjalë të ëmbël drejtuar
skamnorit, apo me një përgëdhelje të flo-
këve të jetimit.

Vëllezër e motra, Pejgamberi ynë, Mu-
hamedi a.s. thotë: “Sikur ta dinin pasar-
dhësit e mi vlerën e Muajit Ramazan, do të

dëshironin që tërë vitin ta kishin rama-
zan”! Në këtë muaj ndodhën mrekullitë e
shenjta, mbi të gjitha, filloi Shpallja e Ku-
ranit të Madhërishëm. Ky muaj shënon
momentin e fillimit të një epoke të re për
mbarë njerëzimin, shënon hudhjen e gurit
themeltar të një ure që lidhë njeriun me
Krijuesin e tij. Ky muaj i bekuar shënon
hapjen e kopertinave të shenjta që do të
ngërthejnë një vistër parimesh e normash
dedikuar të gjihë atyreve që përbëjnë një
shoqëri të devotshme, një shoqëri e cila do
t’i bindet urdhërave dhe detyrave të Kri-
juesit Absolut.

Pra, vëllezr e motra, në këtë muaj erdhi
e mira e njerëzimit, zbriti drita, u hap men-
dja, u urdhërua mëshira dhe bamirësia,
mori formë dashuria dhe respekti, zbriti
kodi i paqes dhe mirëqenies. Prandaj, ky

muaj gjithnjë duhet të shënohet, duhet që të
përjetohet me tërë qeien tonë, duhet ta ma-
dhërojmë duke i kryer të gjitha ibadetet që
janë karakteristikë e ktij Muaji të shenjtë.
Duke iu përkushtuar ibadeteve, ne, në fakt,
jemi më pranë Zotit tonë, i Cili na e lehtë-
son përjetimin e kësaj kënaqësie duke i
mbajtur nën pranga djajtë dhe larg nesh
çdo gjë tjetër që mund të na tundojë e të na
e zvogëlojë durimin. 

Në fund, vëllezër e motra, pasi t’i kemi
kaluar tridhjetë ditët e këtij Muaji, plotë me
lutje e ibadete, me ndiesinë se si asnjëherë
më parë jemi më pranë Krijuesiit të Githë-
sisë, është e natyrshme dhe shumë njerzore
që ta festojmë kalimin me sukses të këtij
testi shpirtëror. Kjo festë quhet Bajrami i
Ramazanit, kjo festë është dita kur ne i
drejtojmë falënderimet tona kah Krijuesi
Mëshirëplotë për mundësinë që na e dha
për spastrimin tonë fizik e shpirtëror.  

Ne dhamë nga pasuria jonë, natë e
ditë! Këtu me pasuri nuk nënkuptohet
vetëm ana materiale, por edhe pjesa shpir-
tërore. Lumë ai mysliman e ajo krijesë e
Zotit që pa rreshtur falë e jep dashuri, bu-
zëqeshje, që rrezaton durim, gatishmëri të
paluhatshme për bashkëjetesë; lumë ajo
zemër që shpreh dhembshuri për një skam-
nor, për një të moshuar e në nvojë, për një
punëtor krahu, për një nxënës e student që
përpiqet për të nxënë dituri. Këto virtyte
humane vijnë në shprehje sidmos gjatë
Muajit të Ramazanit. Pse mos të jemi me
të tilla virtyte përgjatë tërë vitit, prgjatë
tërë jetës sonë. Pa dyshim, do ta kemi
shpërblimin e Zotit, ashtu siç na garanton
edhe vetë ajeti që e lexuam në krye të hut-
bes.   

Me këtë shpirt të pastër, solemnisht
mund ta nisim festën e Bajramit të Rama-
zanit, duke e marrur ngryrk njëri-tjetrin,
vëllai vëllanë, motra motrën, fqiu fqiun,
duke mos e harruar skamnorin, atë që ka
nevojë, jetimët e bonjakët. Kështu do të

jemi më humanë dhe më të ndërgjegjshëm
për të mirat e Zotit që na i ka dhuruar.

Muhamedi a.s. për ditën e Bajramit
thotë: “Në ditën e Fitër Bajramit engjëjt
qëndrojnë në çdo skaj të rrugës dhe thër-
rasin: “O besimtarë, shpejtoni te Zoti i
juaj Fisnik, sepse Ai ofron të mirat e Tij
të pakufishme, shpërblenë me dhurata
më të mira. Për shkak se ju urdhëroi për
falje gjatë natës e ju atë e bëtë, ju ur-
dhëroi të agjëroni ditën, e ju këtë e bëtë.
E respektuat Zotin tuaj, andaj pranoni
dhuratat e juaja. Pas përfundimit të na-
mazit të Bajramit, një thirrës thërret:
“Zoti i juaj ua fali gabimet, andaj kthe-
huni të gëzuar në familjet e juaja, sepse
kjo është ditë e dhuratave, gjithashtu kjo
ditë edhe në qiej konsiderohet ditë e
shpërblimeve”.

Bësimtarë të dashur, me fat dhe ju qoftë
për hajër Fitër Bajrami! Paçit bekimin e
Zotit Mëshirëplotë.“

Ndryshe, Reisul Ulema po atw ditw or-
ganizoi edhe manifestimin tradicional “Ba-
kllava e Bajramit”, për miq e dashamirë të
fesë islame si dhe të institucioneve të BFI
në RM. Në kwtw manifestim prezantuan

një numër i madh i përfaqësuesve të jetës
politiko-shoqërore në vend, ministra e de-
putetë, përfqësues të lartë të pushtetit qen-
dror si dhe të pushtetit lokal, ambasadorë e
përfaqësues nga kori diplomatik në vend,
të shoqërisë civile, akademikë, profesorë si
dhe bashkëpunëtorë të Reisul Ulemasë.

Ky aktivitet ndërmerret në shenjë fe-
stimi të çastit që shënon përfundimin e
Muajit të Ramazanit në të cilin myslima-
nët kalojnë një periudhë përplot me iba-
dete, me agjërim, dhe me lutje specifike
drejtuar Krijuesit të Gjithësisë për mëshirë,
për mirësi, për paqe, dashuri, bashkëjetesë
dhe prosperitet.

Në fjalën e vet të rastit me të cilën iu
drejtua të pranishmëve Reisul Ulema, do
të thotë: “Ndjehem shumë i nderuar nga
prezenca e juaj në këtë “Sofër të baklla-
vës”, të cilën e shtrojmë në shenjë falënde-
rimi ndaj Krijuesit tonë që na e mundësoi
ta kalojmë Muajin e Shenjtë të Ramazanit
me plotë lutje të përshpirtshme e me akti-
vitete të ndryshme humanitare. Festat
bëhen me miq e me shokë, me vëllezër e
dashamirë.

Veç tjerash, “Sofra e bakllavës” po
merr edhe peshën e një demonstrimi të fu-
qishëm të përpjekjeve dhe angazhimit tonë
tradicional për ta kultivuar dhe ruajtur to-
lerancën si dhe bashkëjetesën ndërfetare.
Respektimi i “sofrave fetare”, pa dyshim
që është mesazhi që përçohet në çdo cep të
universit se këtu, në këtë nënqiell, nderimi
dhe respekti i ndërsjellë është vlerë e her-
shme dhe e përjetshme e shoqërsë sonë.
Me këtë vyrtyt na ka pajisur Krijuesi ynë
dhe ne këtë amanet të shenjtë duhet ta
ruajmë si sytë e ballit.

Le ta festojmë këtë ditë, duke ia uruar
njëri tjetrit si dhe mbarë myslimanëve të
vendit – GËZUAR PËR SHUMË MOT
BAJRAMIN E RAMAZANIT”, ka thënë
Kryetari i BFI në RM, H. Sulejman ef. Re-
xhepi.  

Reisul Ulema: Të jemi më humanë 
dhe më të ndërgjegjshëm për të mirat 

e Zotit që na i ka dhuruar

FITËR BA JRAMI 2018

“Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre;
ata nuk do të kenë pse të frikësohen apo pikëllohen.” (El Bekare, 274)
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Nuk ka popull në historinë e njerëzimit
që e ngacmoi aq shumë mllefin e Allahut
Fuqiplotë dhe që e përjetoi ndëshkimin
fatal të Tij. Pra, bëhet fjalë për popullin e
Lutit a.s. I vetmi faj i tyre ishte dhënia pas
homoseksualitetit, pas marëdhënieve in-
time burrë me burrë. Për këtë faj Krijuesi i
Gjithësisë e zhduki me arë e me farë këtë
popull, kurse vendbanimet e tyre, me
shtδpi, me njerëz e me kafshë, i ngriti deri
në qiell prej nga i përplasi duke i përmby-
tur e shndërruar në gërmadha. Edhe sot e
kësaj dite njeriu mund të vërejë gjyrmë nga
ajo ndodhi fatale për një po[ull të tërë,
gjurmë këto që Allahu Fuqiplotë i la qëlli-
misht si mësim për mbarë njerëzimin! Ky
është fundi i tmerrshëm i ndëshkimit të Al-
lahut kundër të gjithë atyreve që do ta pa-
sojnë popullin e Lutit.

Pra, Allahu Fuqiplotë e paskësh mal-
lkuar këtë popull dhe ky mallkim bie mbi
të gjithë atë soj njerëzish që e pasojnë këtë
popull! Pasuesit e këtij populli nuk mund të
lidhin paqe me Zotin! Agjërimi është një
formë e paqes në mes besimtarit dhe Kri-
juesit të tij, lutjet, ibadetet janë formë për-
kushtmi ndaj Krijueesit Mëshirëpltë. Dhe
këto ibadete janë të lejueshme vetëm për
ata që i respektojnë parimet dhe rregullat e
Allahut xh.sh. që i ka vënë për mbarë nje-
rëzimin. Të mallkuarit, ata të sojit të po-
pullit të Lutit, të cilët sot po quhen si
“persona me tjetër orientim seksual”, pra,
homoseksualët, kur shprehin dëshirë për

“të respektuar” ndonjë parim të feve qiel-
lore, në fakt ata nuk bëjnë asgjë tjetër për-
veçse që tallen me ato fe dhe me Zotin e
Gjithësië. Ata, me një sjellje të tillë në fakt
dëshirojnë t’i përçojnë mesazh Krijuesit e
t’i thonë “ja ku jemi, nuk arrite të na zhdu-
kësh, jemi më të fortë se ti”! Së këndejmi,
ky soj i popullit të Lutës, që i jep vetes të
drejtë që të tallet edhe me Krijuesin e Gji-
thëësisë, jo që duht penguar në talljen e
tyre por, siç thotë ajeti 82 i sures El A’raf:
“Dëbojini ata nga vendbanimi juaj!”
Sepse, ky soj është prej atij populi të tri-
mëruar nga veprimet e tyre të shëmtuara
sa, me përbuzje i thanë Lutit që, nëse e
thotë të vërtetën, atëherë le t’ua sjell edhe
dënimin e Allahut Fuqiplotë.

Në transmetimin nga Abdullah bin Ab-
basi, r.a. thuhet se, Pejgamberi a.s. ka
thënë: "Ndër të tjera, ajo që unë kam frikë
më së tepërmi për ju është homoseksuali-
teti (dhe pastaj përsëriti tri herë radhazi)
Allahu xh.sh.e ka mallkuar atë që e bën atë

që e bëri populli i Lutit, Allahu e ka mal-
lkuar atë që bën atë që bëri populli i Lutit,
Allahu e ka mallkuar atë që bën atë që bëri
populli i Lutit." Pra, këta janë të mallkuar
nga Allahu xh.sh. prandaj, përpjekja e po-
pullit të Lutit të përfshirë në LGBT është
vetëm një provokim dhe një tallje me vle-
rat e islamit. Të gjithë ata që e kanë zgje-
dhur Tetovën si vend “iftari për
homoseksualët”, nuk është asgjë tjetër pë-
reçse përpjekje për t’i treguar shqiptarët se
çfarë myslimanësh radikalë e ekstremistë
që janë! 

Bashkësia Fetare Islame në RM reagon
ashpër kundër këtyre provokimeve, kundër
të gjithë atyre “subjekteve” që e nxisin një
provokim të tillë për ta testuar durimin e
myslimanëve të Maqedonisë, ndërsa prej
besimtarëve të vet kërkon që të jenë gja-
këftohtë dhe të mos bien pre e provoki-
meve të grupit homoseksual që e ka tërë
mallkimin e Allahut xh.sh. me po aq fuqi
sa e pati kundër popullit të Lutit a.s.

Ia bëjmë me dije mbarë kombit shqip-
tar se, kohëve të fundit, ka filluar një fu-
shatë antinjerëzore kundër Reisul
Ulemasë, H. Sulejman ef. Rexhepit. Fat-
keqësisht, kësaj fushate i është bashkan-
gjitur edhe Bardhyl Mahmuti, i cili është
pjesë e shërbimeve serbo-sllave.

Ia bëjmë me dije opinionit të gjërë
shqiptar se, Reisul Ulema nuk ka kurrfarë
memoaresh të tij, kurse ato që po i mvi-
shen se janë të tij, në fakt janë pjellë e
atyre që në maj të vitit 2015 tentuan që
t’i bëjnë puç Bashkësisë Fetare Islame në
RM.

Ndryshe, BFI nuk e ka ndërmend që
të merret me Bardhyl Mahmutin, sepse
ka shumë projekte të rëndësihme për të
realizuar. 

Me Bardhyl Mahmutin do të merren
organet e drejtësisë!
Shërbimi për informim pranë BFI në RM

REAGIM

Bardhyl Mahmuti si pjsë e shërbimeve serbo-sllave

Kur populli i Lutit 
organizon iftar

Editorial

Kur Luti i tha popullit të vet: “Vërtet, ju bëni të tilla lapërdhi, që askush para jush nuk ka bërë në botë: bëni
marrëdhënie me meshkuj, u zini pusi atyre dhe në tubimet tuaja bëni punët më të ndyra”, populli i tij nuk
kishte tjetër përgjigje, përveç se tha: “Na e sill dënimin e Allahut, nëse thua të vërtetën”! (El Ankebut, 28-29)

Shkruan: Muzemil Osmani

Të dashur besimtarë, jemi dëshmitarë
se si, një grup injorantësh, matrapa-
zësh dhe armiq të islamit, kohëve të

fundit, pa kurrfarë turpi apelojnë që mos t’i
jepen fitrat dhe zeqatet institucioneve arsi-
more të BFI-së: Medresesë Isa Beu, me
pesë paralelet e dispersuara nëpër qytete të
ndryshme të vendit si dhe Fakulteti i
Shkencave Islame në Shkup.

Këtë aktivitet të poshtër e kanë intensi-
fikuar sidomos gjatë këtyre ditëve të agjë-
rimit dhe pa asnjë frikë nga Zoti Fuqiplotë
apelojnë që të bojkotohen  këta institu-
cione!

Zoti Fuqiplotë e obligon secilën krijesë
të vete që të lexojë, të mësojë, të bëhet i dij-
shëm. Dituria arrihet dhe perfeksionohet
nëpër shkolla, sidomos nëpër ato shkolla
që shtojnë diturinë tek ata që janë të gat-
shëm për të predukuar sipas Shpalljes së
Shenjtë, Kuranit të Madhërishëm, i cili
thotë: “Kurani është shpallje e qartë në
zemrat e atyre, të cilëve u është dhënë
dija. Shpalljet Tona i mohojnë vetëm
keqbërësit” (El Ankebut, 49)

Medresetë dhe FSHI-ja janë dy vatra

arsimore prej nga dalin kuadro të dijshëm,
të përgatitur për çfarëdo sfidë të jetës, ku
mësohen parimet islame, ku gjeneratat
tona të reja pajisen me njohuri përmes të
cilave do ta lartësojnë fenë islame lart e më
lartë. Natyrisht, kjo do t’ju pengonte vetëm
keqbërësve! Qe nga viti 1987, kur startoi
me puna Medresja Isa Beu, deri më sot
kanë diplomuar mbi 2600 nxënës, prej të
cilëve janë rreth 1300 femra. Aktualisht,
pra, kemi 1300 femra të cilat, njohuritë e
veta islame do t’i bartin tek fëmijët e tyre,
si nëna të devotshme do të rrisin fëmijë të
urtë, të dashur, të aftë për të shpërthyer në
jetë dhe duke tejkaluar çfarëdo problem me
të cilët do të përballen. 

Për ta prodhuar këtë kuadër, duhet një
buxhet shumë i madh! Besimtarë të dashur,
ju të gjithë e dini se, i vetmi burim finan-
ciar për mirëmbajtjen e këtyre vatrave ar-
simore jeni ju dhe vetëm ju! BFI-ja nuk
financohet nga asnjë burim tjetër. Fitrat dhe
zeqatet shkojnë ekskluzivisht në mirëm-
batjen e këtyre vatrave arsimore, por edhe
në sigurimin e ushqimit (mbi 1000 shujta
në ditë), të ngrohjes, të rrymës, të ujit, të
shtretërve në konviktin e nxënësve etj! 

BFI-ja në të kaluarën ka përjetuar

sulme edhe më barbare, porse, është vetë
popullata myslimane që i ka refozuar ato
lojëra të pista dhe, me vullnet e dashuri të
devotshme ka zgjatur dorën e ndihmës për
mirëmbajtjen dhe zhvillimin e vatrave tona
arsimore.Pa dyshim, edhe kësaj radhe po-
pulli mysliman i Maqedonisë, do ta re-
spektojë me xhelozi traditën – fitrat dhe
zeqatet do t’i derdhë në vatrat tona arsi-
more, kurse, armiqtë e islamit, keqbërësit
që thërrasin në bojkot e që mundohen të
fusin huti, do të shkapërderdhen si minjtë e
gjirizit nëpër kanalet nëntokësore, atje ku e
bëjnë jetën e tyre!

Besimtarë të dashur, më poshtë do të
keni xhirollogaritë e Shkollës së Mesme
Islame “Medresja ISA Beu”, Shkup! Duke
i dorëzuar fitrat, zeqatet dhe kontributet e
tjera islame në këto qendra arsimore, le të
dëshmojmë edhe një herë se, kur është ë
pyetje interesi jonë i përbashkët, këtu të
gjithë jemi unikë por dhe refuzues të keq-
bërësve, të atyreve që ua mendojnë të
keqen vatrave ku nxihet përmendësh
Shpallja e Allahut, ku avancohen dituritë
islame dhe prej nga dalin predikues profe-
sionistë të Fjalës së Allahut të Gjithëdij-
shëm.

T’i ruajmë vatrat e dijes 
dhe t’i dëbojmë keqbërësit

“Ata dëshirojnë
ta fikin dritën
(fenë) e Allahut
me gojën e tyre,
por Allahu ka
vendosur vetëm
që ta përsosë
dritën e Vet,
edhe sikur
mohuesit ta
urrejnë këtë gjë”.
(Et Teube, 32)
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Kryetario i Komunës së Zagrebit, Milan
Badiç, ka vizituar Bashkësinë Fetare Islame
në RM, ku është pritur nga Reisul Ulema H.
Sulejman ef. Rexhepi. Mysafiri i lartë kroat
është informuar hollësisht lidhur me histori-
kun e Institucionit të BFI-së, me pozitën dhe
zhvillimin e fesë islame në vend si dhe me
një sërë çështjesh që i tangojnë myslimanët e
vendit. Gjithashtu, efendi Rexhepi ka shpre-
hur mirënjohje edhe për politikat shtetërore

të shtetit kroat përsa i përket të drejtave fe-
tare si dhe përkujdesit institucional për kulti-
vimin e tolerancës ndërfetare.

Nga ana tjetër, Kryetari i Komunës së Za-
grebit, Milan Bandiç, pasi ka falënderuar
Reisul Ulemanë për pritjen e ngrohtë, është
shprehur se ndjehet më i përmbushur me in-
formacionet që tashmë i ka për fenë islame si
dhe për komunitetin mysliman të Maqedo-
nisë. “Organizimi institucional i jetës fetare
nga ana e BFI-së është për t’u admiruar dhe
për t’u parë si model i zhvillimit në frymën e
bashkëjetesës dhe tolerancës ndërfetare.
Zatën, ky është roli i komuniteteve fetare në
një shoqëri multinacionale e multikonfesio-
nale”, është shprehur z. Badiç.

Me këtë rast, Reisul Ulema i BFI-së,
Kryetarit të Komunës së Zagrebit ia dhuroi
emblemën e BFI-së, “Kuranin e Artë,” ndërsa
z. Bandiç efendi Rexhepit ia dhuroi Medal-
jen e qytetit të Zagrebit, mirënjohje kjo më e
larta e Komunës së Zagrebit që i jepet perso-
naliteteve me vlera të veçanta.

Reisul Ulema priti 
në BFI Kryetarin e Zagrebit

Në objektin Çifte Hamam në Çarshinë e
Vjetër të Shkupit u hap ekspozita “Dorë-
shkrime të vjetra nga Kur’ani famëlartë”, ka-
ligrafi të epokës osmane të gjetura në qytetet
e trojeve shqiptare të Ballkanit.

Ekspozita u organizua nga Myftinia e
Shkupit pranë Bashkësisë Fetare Islame të
Maqedonisë.

Ekspozita përbëhejme dorëshkrime të vje-
tra mbi 200 vjeçare dhe përfshin Mus’hafe,
mevlude, libra të disiplinave fetare dhe atyre
shkencore që nga koha e Perandorisë
Osmane.

“Ju dëshiroj mirëseardhjen në këtë vend
historik dhe njëkohësisht me një ngjarje hi-
storike. Kam kënaqësinë e veçantë qëpara
jush të hap këtë ekspozitë që për mua është

shumë e rëndësishme, sepseveçtjerash më
kthen në të kaluarën kur gjyshërit tanë kanë
thënë që me shumë vëmendjetë kujdesemi
ndaj Kur’anit dheshkrimevetë vjetra islame”,
u shpreh Qenan Ismaili, myftiu i Shkupit.

Në hapjen e ekspozitës, poashtu, u thek-
sua se sot në botën shqiptare mungon një
muze me karakter islam ku do të ruhet dhe
mirëmbahet trashëgimia kulturore islame,
qoftë ajo e shkruar, qoftshin artizanalet e
tjera. Në dorëshkrimet e paraqitura në këtë
ekspozitë është përdorur stili ruk’ah, por gji-
thashtu është përdorur edhe stili nas’h gjatë
shkrimit të Mus’hafeve. Dorëshkrimet janë
gjetur në qytetet shqiptare më të zëshëm në
epokën osmane, të tilla si në Shkodër, Dibër,
Berat, Manastir, Shkup Prishtinë e Prizren.

U hap ekspozita "Dorëshkrimet 
e vjetra nga Kur’ani famëlartë"

Drejtori i sektorit për diasporë pranë
BFI në RM, Dr. Selver Xhemaili, pjesën
më të madhe të ditëve të Ramazanit i
kaloi në mesin e diasporës sonë nëpër
shumë shtete të Perëndimit. Me këtë rast
janë vizituar shumë xhami të shqiptarëve
tanë, në të cilat janë mbajtur sërë ligjera-
tash e tribunash ku janë shtjelluar pro-
bleme të ndryshme fetare, arsimore,
kulturore.

Së fundmi, në vazhdën e vizitave të
xhemateve tona, efendi Xhemaili ka vi-
zituar disa qendra në Belgjikë. Ka qenë
shumë i mirëpritur nga xhemati i “Xha-
misë së xhumasë”, nga “Xhemati i besi-
mit” në Bruksel, si dhe nga xhemati
shqiptar i qytetit Namur të Belgjikës.

Takimet janë shfrytëzuar për njohtime
të xhemateve tona me përpjekjet institu-
cionale për ta avancuar dhe zhvilluar sa
më shumë jetën fetare islame në Maqe-
doni. Pothuajse emërues i përbashkët i të
gjitha takimeve ka qenë njohtimi me si-
stemin edukativo-arsimor fetar në Maqe-
doni, me sukseset e pamohueshme që në
këtë sferë po arrihet si nëpërmjet Medre-
sesë Isa Beu, me paralelelt e saj të di-
spersuara nëpër diusa qendra në

Maqedoni, po ashtu edhe me Fakultetin
e Shkencave Islame në Shkup. Gjitha-
shtu, është biseduar mjaft gjërë edhe mbi
politkat përkahëse të BFI-së në drejtim të
integrimit të myslimanëve tanë nëpër
shoqëritë dhe sistemet e vendeve perën-
dimore ku jetojnë dhe veprojnë. 

Një meritë e veçantë që po i njihet
shqiptarëve myslimanë në diasporë është
edhe përpjekja e tyre për të themeluar dhe
për të pasur xhami e qendra fetare islame
të vetat të cilat janë në sinkron të plotë

me politikat e përgjithshme të Bashkësisë
Fetare Islame në RM për sa i përket kul-
tivimit të islamit burimor si dhe të zhvil-
limit të fesë islame autoktone.

Këto vizita, debate e ligjerata dë-
shmojnë se instensifikimi i takimeve si
dhe i vizitave të ndërsjella janë shumë
produktive dhe të domosdoshme  për sa i
përket ruajtjes së vlerave të përbashkëta
si dhe kultivimit të islamit autokton i cili
pa dyshim që është pjesë e pandashme e
civilizimit europian.

Bashkësia Fetare Islame në RM, për
çdo muaj të Ramazanit, në kuadër të akti-
viteteve të përgjithshme, në planin akcio-
nal ka edhe vizitën e diasporës sonë. Këto
aktvitete janë shpeshtuar dhe janë në një
kordinim më të mirë sidomos që kur star-
toi edhe sektori për diasporë në kuadër të
BFI-së. Sivjet, gati që në fillim të muajit
të agjërimit, drejtori për diasporë, Dr. Sel-

ver Xhemaili, është në mesin e mërgim-
tarëve tanë. Vizitën e startoi pranë xhe-
matit në xhaminë shqiptare “Sunnah” në
Dietikon si dhe në xhaminë shqiptare në
Gebensfort.

Me këtë rast, efendi Xhemaili, xhe-
matit të këtyre xhamive u ka folur mbi po-
litikat e BFI-së si dhe mbi qëndrimin e
Reisul Ulemasë së BFI-së për shkollimin

e të rinjëve tanë një numër i konsiderue-
shëm i të cilëve ndjek edhe mësimet në
Medresenë e Is Beut, si dhe nëpër parale-
let e dispersuara në disa qytete të Maqe-
donisë. Shtimi i paraleleve si dhe i
medesantëve gjithsesi që shkakton edhe
implikime të mëdha finansiare, kurse bu-
rimet finansiare të jetës sonë fetare islame
ngelin po të njëjtat dhe në po të njëtin
nivel. Prandaj, ka theksuar efendi Xhe-
maili, na duhet një kontribut më racional,
një përjkrahje më gjithëpërfshirëse, sepse
tashmë Medreseja me paralelet e veta të
dispersuara është po thuajse e pakonkur-
rence në Maqdoni dhe, si e tillë, gjithnjë e
më e lakmuar nga familjet myslimane.

Veç kësaj, gjatë këtyre vizitave zhvil-
lohen edhe biseda të lira që i tangojnë rre-
gullat e agjërimit si dhe aktivitetet që e
përplotësojnë Muajin e mëshirës, Rama-
zanin. 

Muaji i bekuar si shkas i vizitave të shumë
qendrave dhe xhemateve tona në Perëndim

Efendi Xhemaili: Medresja “Isa Beu” është
pothuajse e pakonkurrencë në vendin tonë

Rijaseti dhe
Kuvendi i BFI--ssëë
mbajtën
mbledhjet 
e radhës
Rijaseti i BFI-së, me strukturë
të zgjeruar këto ditë ka mbaj-
tur mbledhjen e vet të rregul-
ltë, në të cilën ëshytë debatuan
rreth raporteve të punës 2017
dhe plan-programeve 2018 si
dhe llogaritë përfundimtare
dhe planet financiare të Mufti-
nive të BFI-së. 
Po ashtu, në këtë mbledhje u
debatua mbi raportin vjetor të
BFI-së, që përfshinë periu-
dhën punuese nga muaj mars
2017 deri në mars 2018 si
dhe për llogarinë përfundim-
tare për vitin 2017 dhe planin
financiar 2018 të BFI-së.
Rijaseti në këtë mbledhje, me
pikë të veçantë iu përkushtua
edhe njëherë Haxhit 2018,
me çrast u vendos që përmes
një qarkoreje të informohen
besimtarët e vendit se regji-
strimi për haxhin e sivjem do
të mbyllet më 10 Korrik
2018, e njëherit të mos bien
preh e organizatorëve të
“egër” sepse vetëm BFI-ja, si
institucion i cili merret me
organizimin e jetës fetare,
është organizatore e udhëti-
mit për Haxh.
Gjithashtu, edhe Kuvendi i
BFI-së në ambientet e Fakul-
tetit të Shkencave Islame në
Shkup mbajti mbledhjen vje-
tore, në të cilën kuvendarët
shqyrtuan raportin e punës
njëvjeçare si dhe llogarinë
përfundimtare për vitin 2017
dhe planin financiar për vitin
2018 të BFI-së të RM, me
çrast të njejtat materiale një
zërit i miratoi duke i dhënë
mbështetje punës njëvjeçare
të organeve dhe institucio-
neve të BFI-së. 
Kuvendi i BFI-së, në bazë të
kompetencave kushtetutare,
verifikoi llogaritë përfundim-
tare për vitin 2017  si dhe
planet financiare për vitin
2018 të Muftinive të BFI-së.  
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akti njerëzor shprehet dashuria ndaj kri-
jesës së Zotit Mëshirëplotë. Islami është
përkushtim, dashur, dhembshuri! Më-
shira, mirësia, solidariteti, në fakt janë
shpirti i të gjitha lutjeve dhe ibadeteve
me të cilat i drejtohemi Krijuesit tonë.
Pa këtë shpirt, në fakt, lutjet e ibadetet
do të gjasonin në veprime mekanike
dhe, pa efekt. Pikërisht për këtë shkak
Allahu Fuqiplotë nga myslimanët kër-
kon që të jenë solidar, human, të mirë e
të dashur.

Në vazhdën e kësaj tradite të BFI në
RM, por edhe në frymën e respektimit
të porosive kuranore që të jemi sa më të
kujdesshëm, sa më të dashur dhe me sa
më shumë mirësi ndaj krijesës së Zotit,
ky Institucion, me në krye Reisul Ule-
manë H. Sulejman ef. Rexhepi, një vë-
mendje të veçantë i përkushton edhe
aktiviteteve humanitare. Jo rastësisht,
sot, Organizata Humanitare “HILAL”
shquhet si një nga orgasnizatat më të fu-
qishme humanitare në vend si dhe ab-
solutisht më aktivja, e cila, veprimtarinë
e vet humanitare e ka shtrirë edhe përtej
pakove modeste, përtej ndihmave të
atypëratyshëm, duke ndarë edhe mate-

rial ndërtimore e deri në ndarje edhe
shtëpi-apartamente të gatshme.

Gjatë Muajit të Mëshirës, gjatë di-
tëve të agjërimit të Muajit Ramazan, si
Institucion fetar BFI-ja është e detyrue-
shme që të kordinojë dhe zhvillojë, për-
veç ibadeteve specifike, edhe aktivitetin
humanitar, sepse është muaji kur duhet
të shprehet fuqishëm mirësia, mëshira,
solidariteti. Nuk mund të jetë gëzimi i
plotë pranë sofrës së iftarit apo i syfyrit,
nëse dihet që në akcilin vend një familje
apo një person nuk ka se çka të hajë.
Ramazani të gjithë duhet t’i gjejë e t’i
përshkojë të lumtur e të gëzuar, të da-
shur e të afruar. Prandaj edhe OH
HILAL, frutet e angazhimit të vet
mjëmbëdhjetëmujor i shpreh pikërisht
në Muajin Ramazan. Çdo vit, kjo Orga-
nizatë më në krye Mustafa Dautin, hu-
manistin më të palodhshëm në vend,
ndërmerr aksione gjithëpërfshirëse hu-
manitare, duke bredhur ditë për ditë,
cep më cep, shtëpi më shtëpi, ku jetojnë
myslimanët tanë e që kanë nevojë për
ndihma humanitare.

Gjatë këtij Muaji, OH HILAL, për-
mes aksionit të vet “Karavani i ndih-

mave humanitare”, arriti që të shpër-
ndajë 180 ton pako me ndihma huma-
nitare në prtodukte ushqimore dhe
higjienike. Me këtë aktivitet, pa dyshim
që u shqua si Organizatë Humanitare
numër një në vend e më gjërë. Pakot
dhe donacionet e ndryshme OH HILAL
arriti që t’i sigurojë ga Drejtoria e Për-
gjithshme e Vakëfit të Republikës së
Turqisë, nga firmat prodhuese “Ko-
zhuvçanka” dhe “Vitaminka”, si dhe
shumë donator të tjerë që parapëlqejnë
të ngelin anonim. Falë autoritetit dhe
personalitetit të Reisul Ulemasë, H. Su-
lejman ef. Rexhepit, për këto kohë nuk
ka ndodhur që të afrohet Mauji Rama-
zan dhe të mos ketë të siguruar OH
HILAL kontigjente të mëdha me
ndihma humanitare për myslimanët e
vendit. Pa dyshim, nga këto ndihma
kanë përfituar edhe shoqata më të vogla
humanitare simotra të cilat kanë vullnet
të mirë të merren me këtë aktivitet.
HILAL-i u ka donuar ndiohma edhe
shoqatave të ndryshme humanitare me
qëllim që edhe ato të kenë mundësinë
të zgjasin dorën e ndihmës deri tek ato
familje apo persona skamnorë që janë

Solidariteti dhe humaniteti janë dy
nga veprimet që e lartësojnë qe-
nien njerëzore, janë vlera që i

japin peshë gjithësecilit që është për-
caktuar të respektojë dhe të zbatojë ur-
dhërin e Krijuesit të Gjithësisë
“Ndihmojeni njëri-tjetrin”! (El Maide,

2) 
Mbi këtë maksimë të shenjtë ka

ngritur konceptin e veprimtarisë së vet
Organizata Humanitare “HILAL”, e cila
funksionon në kuadër të BFI në RM. I
vetmit Institucion fetar islam në vend,
përgjatë historisë së vet, asnjëherë nuk

ka qenë pa një apo dy shoqata të veta
humaniatare me qëllim që praktikisht ta
mbjellë dhe ushtrojë solidaritetin në
mes të myslimanëve si dhe në komuni-
tetin e gjërë. Pa dyshim, kulmi i devot-
shmërisë është solidariteti, është
ndihma humanitare, sepse, përmes këtij

OH “Hilal” lider në aktivitete
humanitare në Maqedoni

KARAVANI I NDIHMAVE HUMANITARE: 
OH HILAL NË “SOFRËN E RAMAZANIT”, 2018

Gjatë Muajit të Mëshirës, gjatë ditëve të agjërimit të Muajit Ramazan, si Institucion fetar BFI-ja është e
detyrueshme që të kordinojë dhe zhvillojë, përveç ibadeteve specifike, edhe aktivitetin humanitar, sepse
është muaji kur duhet të shprehet fuqishëm mirësia, mëshira, solidariteti. Gjatë këtij Mauji, OH HILAL,

përmes aksionit të vet “Karavani i ndihmave humanitare”, arriti që të shpërndajë 180 ton pako me ndihma
humanitare në prtodukte ushqimore dhe higjienike
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paraqitur për ndihma. 
Vetëm duke e ndihmuar njëri tjetrin,

vetëm duka ia zgjatur dorën njëri tjetrit,
vetëm duke rrezatuar mirësi e njerëzil-
lëk, në fakt myslimani ka përmbushur
detyrimet e veta etike e fetare karshi Al-
lahut xh.sh. OH HILAL që funksionon
në kuadër të BFI në RM vetëm këtë de-
tyrim  zbaton!

Dhatë muajit të Mëshirës, OH
HILAL ka shpërndarë këtë sasi të ndih-
mave të donuara nga Drejtoria e Përgji-
thshme e Vakëfit të Republikës së
Turqisë si dhe nga firmat prodhuese
“Kozhuvçanka” dhe “Vitaminka”:

- në territorin e Myftinisë së Shkupit
ka shpërndarë mbi tetë ton pako me arti-
kuj të ndryshëm ushqimor e higjienike,

- në territorin e Myftinisë së Gosti-
varit janë shpërndarë gjashtë tonelata
ndihma humanitare,

- në territorin e Myftinisë së Teto-
vës, sipas listës së përpiluar 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 ndry-
shme ushqimore dhe higjienike,

- në territorin e Myftinisë së Dibrës
u ndanë gjashtë ton ndihma humanitare,

- në një aksion humanitar të ndër-
marrur në shumë vendbanime të Shku-
pit, janë shpërndarë mbi 15 tonelata
ndihma në produkte të ndryshme ushqi-
more dhe higjienike.

Po ashtu, ndihma, në fomë dona-
cioni, OH HILAL ju ka dhuruar edhe
disa shoqatave 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 ekstreme.

- në Myftininë e Kumanovës u
shpërndanë  rreth gjashtë ton pako me
produkte ushqimore dhe higjienike,

- në Myftininë e Velesit u shpër-
ndanë mbi tre ton ndihma,

- në Myftininë e Strugës u shpër-
ndanë mbi shtatë ton ndihma për skam-
noret dhe të varfërit që jetojnë në
territorin e kësaj Myftinie,

- në territorin e Myftinisë së Resnjes
u ndanë rreth katër ton ndihma,

- në territorin e Myftinisë së Ohrit u
ndanë rreth katër ton e gjysëm ndihma. 

- në Myftininë e Prilepit janë ndarë
rreth katër tonë e gjysëm ndihma si dhe,

-në Myftininë e Kërçovës u shpër-
ndanë rreth shtatë ton ndihma humani-
tare,

- në territorin e Myftinisë së Shtipit
janë shpërndarë rreth katër ton ndihma
në artikuj ushqimor e higjienik

Tirana në fillimjavë të muajit qer-
shor u zgjua nën masa të larta si-
gurie, pasi ishte nikoqir i krerëve

të disa qeverive të Ballkanit së bashku me
Princin e Jordanisë, si dhe personaliteteve
dhe ekspertëve ndërkombëtarë të dë-
shmuuar në luftën kundër ekstremizmit të
dhunshëm, radikalizmit dhe terrorizmit
fetar. Të gjithë këta do të merrnin pjesë në
Konferencën ndërkombëtare “Bashkë
kundër ekstremizmit të dhunshëm”,
mbajtur nën patronazhin e Kryeministrit
shqiptar, z. Edi Rama, dhe organizuar nga
sektori kundër terrorizmit dhe radikaliz-
mit ffetar që funksionon në kuadër të Qe-
verisë shqiptare. 

Lufta kundër terrorizmit ishte tema

qendrore që u trajtua në këtë takim,
ndërsa delegacionet u pritën nga Kryemi-
nistri i Shqipërisë, Edi Rama në kuadër të
Aqaba Meeting, ose Takimet e Akabës,
një iniciativë e Mbretit të Jordanisë, Ab-
dullah, që për herë të parë organizohet ja-
shtë vendit të tij që prej themelimit më
vitin 2015.

Vetë Mbreti Abdullah i Jordanisë ishte
parashikuar që të vinte në Tiranë për të
marrë pjesë në bisedimet dhe takimet
kundër terrorizmit, por zhvillimet e bren-
dshme në Jordani, duket se kanë ndry-
shuar planet e tij dhe në Shqipëri qëndroi,
princi Ghazi Bin Muhammad, Kreyemi-
nistri i Kosovës, Ramush Haradinaj,
Kryeministri i Bullgarisë, Bojko Borisov,

etj. 
Takimi në Tiranë u ndoq nga më se

200 pjesëmarrës, politikanë, ekspertë si-
gurie, liderë fetarë dhe akademikë. Përfa-
qësues i BFI në RM ishte  i autorizuari i
Reisull Ulemasë H. Sulejman ef. Re-
xhepi, z. Mustafa Dauti, ekspert në lëmin
e lusftës së ekstremizmit dhe radikalizmit
fetar, si dhe pjesëmarrës në shumë konfe-
renca ndërkombëtae dedikuar këtyre du-
kurive.

Fillimisht të pranishmëve iu drejtua,
Kryeministri Rama, i cili, duke e vlersuar
lart sigurinë në vend, falë instituconeve
shtetërore, ekspertëve të sigurisë si dhe
komuniteteve fetare, do të nënvizojë:
“Ekstremizmi i dhunshëm është çështje e

Të gjithë të bashkuar kundër radikalizmit
dhe ekstremizmit të dhunshëm

TIRANË, 4 QERSHOR, 2018

Në Tiranë u mbajt takimi ndërkombëtar i cili u ndoq nga më se 200 pjesëmarrës, kryeministra të rajonit,
Perinci i Jordanisë, politikanë, ekspertë sigurie, liderë fetarë dhe akademikë. Përfaqësues i BFI në RM ishte
i autorizuari i Reisul Ulemasë H. Sulejman ef. Rexhepi, z. Mustafa Dauti, ekspert në lëmin e lusftës kundër
ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar, si dhe pjesëmarrës në shumë konferenca ndërkombëtae

dedikuar këtyre dukurive

OH HILAL NDAU NDIHMA NË KOMUNËN E SARAJIT

Në vazhdën e aksioneve humanitare të filluara që në ditët e para
të Muajit të agjërimit, OH HILAL ka vijuar me këtë aktivitet edhe
në ditën e tretë të Fitër Bajramit. Kësisoj, KJO Organizatë e cila
funksionon në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame në RM,
Komunës së Sarajit i ka donuar ndihma humanitare në pako me
artikuj ushqimor dhe higjienik, e cila ua ka shpërndarë të varfërve
dhe skamnoëve të evidentuar si raste të rënda sociale.
Aktivitetit i kanë prirë Kryetari i Komunës së Sarajit, z. Blerim
Bexheti, si dhe kryetari i OH HILAL, Mustafa Dauti, i cili ka
nënvizuar se me këtë rast, për skamnorët e kësaj Komune OH
HILAL ka ndarë 4500 kg pako me produkte ushqimore dhe
higjienike. “Aktivitetet tona vazhdojë edhe më tej, madje përrgjatë
tërë vitit, sepse, kërkesat për ndiha nuk pushojnë me mbarimin e
Muajit Ramazan, ato janë të përditshme, të përjavfshme, të
përmuajshme, ndaj, jemi të detyruar që të sigurojm ndihma dhe të
intervenojmë me prioritete, atje ku nevoja për ndihma është e
skajshme. Sot, bashkë me Kryetarin e Komunës së Sarajit, Blerim
Bexhetin, ndamë katër ton e gjysëm ndihma, të siguruara nga
angazhimi personal i Resisul Ulemasë, H. Sulejman ef. Rexhepit”,
ka theksuar veç të tjerash, kryetari i OH Hilal, Mustafa Dauti.
Nga ana tjetër, Kryetari i Komunës së Sarajit, z. Blerim Bexheti, ka
falënderuar Mustafa Dautin, veçanërisht Reisul Ulemasë H.
Sulejman ef. Rexhepin, për përfashirjen e kësaj Komune në
hartëzimin e rasteve të rënda sociale në të cilat detyrimisht, si
vëllai vëllait, duhet të shtrihet dora e ndihmës. “Edhe në Komunën
tonë kemi të evidentuar familje e persona të varfër e skamnorë, të
cilët përbëjnë shtresën më të varfër të territorit tonë. Çdo ndihmë
është e mirëseardhur dhe ne, si Komunë, na e lehtëson punën duke
na bërë më të fuqishëm në përpjekjet tona për ta zbutur sa më
shumë skamjen gjithandej territorit tonë. OH HILAL gjithnjë na ka
dalur në ndihmë, dhe me këtë ka dëshmuar se është Organizatë
Humanitare më e denja në vend për t’u përballur me të gjithë ata
që janë në nevojë sociale. Në emrin tim personal dhe në emrin e
Komunës së Sarajit shprehim mirënjohje të thellë si për këtë
Organizatë humanitare po ashtu edhe BFI-së më në krye H.
Sulejman ef. Rexhepin, i cili, humanitetit, këtij segmenti të
rëndësishëm islam, i ka dhënë rëndësi jashtëzakoisht të madhe”,
është shprehur Kryeytari i Komunës së Sarait, z. Blerim Bexheti,
gjatë shpërndarjes së pakove të donuar nga OH Hilal. 
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ndjeshme për t’u diskutuar. Në Shqipëri
toleranca fetare është një thesar që duhet
ta mbrojmë. Unë besoj se kemi një për-
pjekje të përbashkët, pavarësisht sfidës
për ekstremizmin e dhunshme. Mënyra se
si ka dalë dhe se si përballemi me këtë
sfidë, duhet të përballemi me nevojën për
të mbrojtur parimet. Nuk do doja të mer-
rja më shumë kohë, pasi ka gjëra shumë
më interesante për të thënë. Ju falënderoj
për praninë tuaj dhe ju garantoj për vul-
lnetin tonë për të punuar krah për krah.
Me shumë dashamirësi do t’ja lë fjalën
madhërisë së tij”, tha Rama, ndërsa ia dha
fjalën Princit jordanez.

Princi Ghazi Nin Muhammad, u
shpreh se kriza vjen nga brenda Islamit e
kësisoj edhe zgjidhja duhet të vijë po
ashtu nga brenda Islamit. Sipas tij çdo
problem mund të zgjidhet lehtë e mirë
vetëm duke bashkëpunuar mes vendeve
por edhe mes vete.

Në këtë Konferencën për sigurinë glo-
bale, me theks të veçantë luftën kundër
terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm
dhe radikalizmit, foli edhe Kryeministri i
Republikës së Kosovës, Ramush Haradi-
naj, i cili vuri theksin mbi rolin e komu-
niteteve fetare duke qenë i bindur se
udhëheqësit fetarë do të vazhdojnë të jenë
një nga partnerët më të rëndësishëm në
luftën kundër mesazheve të ekstremizmit
dhe radikalizmit të dhunshëm, dhe shtoi
se do të vazhdohet të punohet ngushtë me
udhëheqësit fetarë në forcimin e marrë-
dhënieve të komuniteteve të ndryshme fe-
tare. Haradinaj, tha se institucionet e
Kosovës janë të vendosura që të paranda-
lojnë çfarëdo përhapje të ideologjive ek-

stremiste që kanë potencial të kalojnë në
terrorizëm, dhe për këtë ka miratuar edhe
Ligjin që iu ndalon qytetarëve pjesëmar-
rjen në luftërat e huaja.

Kurse, si panelist, ka folur edhe Mu-
stafa Daui, i cili fjalimin e vet e përqën-
droi në rolin e Bashkësive fetare por edhe
të ojq-ve dhe mediave në luftë kundër ek-
sytremizmit të dhunshëm dhe radikaliz-
mave fetarë. Në këtë linjë, z. Dauti do të
theksojë se: “Ekstremizmi dhe radikalizmi
i dhunshëm, të veshur me petkun fetar, pa
dyshim që janë ndër sfidat më të rënda me
të cilët po përballet civilizimi botëror dhe,
etiketimi më i padrejtë që shpesh po i
bëhet një feje, konkretisht islamit. Feja
dhe komuniteti jo domosdoshmërisht
identifikohen njëra me tjetrën. Jo një herë
është thënë, madje edhe nga mendimtarët
më të ndritur që sot i ka bota se, ekstre-
mizmi, radikalizmi dhe terrorizmi nuk
kanë fe, por për bazë kanë ideologji, të
cilat, si të tilla, luftohen nga të gjitha fetë
qiellore. Natyrisht, drejtinformimi, sensi-
bilizmi dhe ruajtja e vlerave të mirëfillta
fetare ngelë obligim dhe detyrë e Institu-
cioneve fetare, ndërsa luftimi i këtyre du-
kurime antinjerëzore dhe ruajtja e vlerave
që sigurojnë bashkëjetesë dhe mirëqenie
janë detyrë e institucioneve shtetërore. 

Bashkësitë, apo komunitetet fetare, si
intitucione më të thirrura për t’i mbrojtur

vlerat e mirëfillta fetare si dhe për t’i luf-
tuar dhe eliminuar të gjitha ato përpjekje
që ia mësyejnë njollosjes së këtyre vle-
rave, jo vetëm në shtetet myslimane por
gjithandej në botë ku funksionojnë, deri
më sot denjësisht e kanë kryer misionin e
tyre”, ka thënë Mustafa Dauti. 

Tutje, përfaqësuesi i BFI-së, Mustaf
Dauti ka thënë se roli i bashkësive fetare
është që të kryejnë misionin e shenjtë në
predikimin e mësimeve si dhe të parimeve
të pastra të feve qiellore, por edhe të re-
ligjioneve, të cilët, në esencë, hiq ideo-
logjinë e tyre, kanë po të njëjtin mision si
të feve të hyjnishme.

“Ky rol është evident vetëm në ato
shtete të pastra sekulare, ku politika i
mban larg duart nga institucionet fetare.
Shtetet që kanë sado pak lidhje, që anojnë
kah një komunitet fetar, automatikisht, fa-
vorizojnë një komunitet mbi tjetrën dhe,
për rrjedhojë pastaj shpërthen ndasia, ur-
rejtja, konfliktet ndërfetare. Në të tilla
raste, shpesh institucionet fetare të di-
skriminuara haptazi nga pushtetet, për-
ballen me lëvizje ekstreme brenda
radhëve të veta, me padëgjueshmëri dhe
me braktisje të rregullave të komunitetit.
Nuk është i panjohur qëndrimi i pushte-
teve në disa shtete ballkanike që të pu-
nojnë e shpenzojnë buxhete të tmerrshme
me qëllim të nxitjes së lëizjeve ekstremi-

ste dhe radikale për të ardhur deri te ve-
tëmiratimi i politikave antiislame si dhe,
fillimisht stigmatizimi i komunitetit mysli-
man dhe më pastaj edhe luftmi i tyre, deri
në përmasa gjencidale”, është shprehur
zotëri Dauti.

Duke folur mbi konstruktivitetin e
myslimanëve të Maqedonisë
Mustafa Dauti ka theksuar se
“komuniteti mysliman në Maqe-
doni, ka fat të madh që në krye të
vet ka një lider historik i cili, në
mënyrë brilante diti ta mena-
xhojë tërë atë lojë të pushtetit të
kaluar i cili bënte ç’mos për ta
ngacmuar donjë konflikt ndërfe-
tar, por edhe t’i sfidojë të gjithë
ato elementë të huaj që po vlo-
nin në territorin e Maqedonisë
në emër të fesë islame! Falë vi-
zionaritetit dhe përkushtimit të
liderit tonë, Reisul Ulema H. Su-
lejman ef. Rexhepit, Bashkësia
Fetare Islame, është absolutisht
Institucioni i parë në rajon dhe
më gjërë që publikisht doli me
një nga Projektet më domethë-
nëse dhe më të kompletuar për
sa i përket përballjes me këta
dukri por edhe me shkatuesit e
radikalizmit dhe ekstremizmit të
dhunshëm.”

Më pas, para të pranishmëve
Mustafa Dauti foli gjërësisht
mbi projektin e Bashkësisë Fe-
tare Islame rë RM, për të cili tha
se si i tillë është absolutisht pro-
jekti i parë i një institucioni të vendeve
Ballkanike. “Kori diplomatik në krye me
Ambasadën Amerkane, por edhe subjek-
tet me relevancë nga BE-ja e më gjërë, në
unison e përkrahën dhe e përshëndetën
projektin në fjalë, kurse pushteti i kaluar
nuk e përfilli fare, madje edhe nisi një fu-
shatë johumane. 

Pra, Bashkësia Fetare Islame (BFI)
ishte mjaft aktive si në terren ashtu edhe
nëpër media për të ndërgjegjësuar opi-
nionin publik rreth Islamit të vertëtë dhe
në të njëjtën kohë për të parandaluar për-
fshirjen e shtetasve të Maqedonisë në va-
trat e luftërave të huaja. Kjo përpjekje e
BFI-së buron nga dhe mbështet në konsi-
deratën për vlerat shoqërore që ofron
multikonfesionaliteti i Maqedonisë si dhe
në obligimin parësor të gjithësecilit në
këtë shtet për t’i ruajtur dhe për t’i kulti-
vuar fuqishëm këto vlera. 

Për më tepër, fakti që në Maqedoni ti-
nëzisht u shfaqën disa dukuri që favorizo-
nin manipulantë që thërrisnin në emër të
fesë islame për t’u futur në vatrat e luftës
së pakuptimtë që po ndodhnin në një pjesë

të Sirisë dhe Irakut, përbënte pikën fille-
stare të angazhimit tonë ndërgjegjësues.
Përpjekjet dhe angazhimet tona ishin dhe
janë në harmoni me Ligjin që e ndalon
pjesëmarrjen e shtetasëve të Maqedonisë
nëpër luftërat e huaja, nisur nga fakti që
është detyrë e shenjtë e çdo besimtari për
ta stopuar dhe luftuar qoftë edhe përpjek-
jen më të vogël për të thirrur në konflikt,
destabilizim e luftë në emër të fesë, duke
u nisur nga fakti që për çdo musliman
është detyrë e shenjtë për ta ruajtur fenë
islame nga manipulantët dhe përfitusit e
trazirave shoqërore.

Në këtë kuadër, Organizata Humani-
tare “HILAL” që funksionon si organ i
BFI-së, duke u mbështetur në projektin e
nënvizuar më sipër, (“STOP radTerr” -
Prandalimi i radikalizimit dhe përfshirjes
në terrorizëm), ka haruar një program

gjithëpërfshirës i cili synon të
kontribuojë pozitivisht në ruajt-
jen e sigurisë njerëzore dhe të
paqes në vend, rajon e botë duke
frenuar radikalizimin dhe për-
fshirjen në terrorizën të qyteta-
rëve të Republikës së
Maqedonisë, nëpërmjet fuqizi-
mit të zërit të moderuar që për-
çon islamin e vërtetë dhe
promovimit të përfshirjes sociale
të grupeve më vulnerabël të sho-
qërisë. 

Projekti ndërtohet mbi tre
programe pune, që përbëjne
komponentët kryesor: Rritja e
ndërgjegjësimit rreth islamit të
vërtetë dhe kauzës së luftës në
vendet arabe; Promovimi i pra-
nimit social te i gjithë komuni-
teti mbarë; Reduktimi i rrisqeve
për përjashtim social dhe eko-
nomik të familjarëve të ish-pje-
sëmarrësve.

Në tentativë, për fazë të dytë
të projektit në të ardhmen mbetet
edhe komponenti i katërt i cili
synon riintegrimin social dhe

ekonomik të ish-pjesëmarrësve të kthyer
nga këto vatra lufte.

Pa dyshim, sfida e radhës, edhe më e
madhja, do të jetë deradikalizimi dhe re-
socializimi i të gjithë atyreve që po kthe-
hen nga vatrat e krizës pasi përjetuan
goditjen shkatërrimtare të forcave perën-
dimore. Çka me personat e këtillë? Kra-
has kuadrit ekzistues ligjor, kujtoj që të
domosdoshme do të jenë edhe projektet
humane. Pikërisht, për këtë komponentë,
projekti ynë “STOP RadTerr”, është vle-
rësuar si një nga projektet bazë që duhet
të gjejë implementim dhe përkrahje të gji-
thanshme në çdo vend që është i prekur
nga këto dukuri”, tha në fund t fjalës së
vet, Mustafa Dauti, përfaqësuesi i Reisul
Ulemasë H. Sulejman ef. Rexhepit në
këtë Konferencë ndërkombëtare.

Falë vizionaritetit dhe përkushtimit të liderit tonë, Reisul Ulema
H. Sulejman ef. Rexhepit, Bashkësia Fetare Islame, është

absolutisht Institucioni i parë në rajon dhe më gjërë që publikisht
doli me një nga Projektet më domethënëse dhe më të

kompletuar për sa i përket përballjes me këta dukri por edhe me
shkatuesit e  radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm

Bashkësia Fetare Islame (BFI) ishte mjaft aktive si në terren ashtu
edhe nëpër media për të ndërgjegjësuar opinionin publik rreth

Islamit të vertëtë dhe në të njëjtën kohë për të parandaluar
përfshirjen e shtetasve të Maqedonisë në vatrat e luftërave të huaja

Jo një herë është thënë, madje edhe nga mendimtarët më
të ndritur që sot i ka bota se, ekstremizmi, radikalizmi dhe

terrorizmi nuk kanë fe, por për bazë kanë ideologji, të
cilat, si të tilla, luftohen nga të gjitha fetë qiellore



Këto ditë, në Shqipëri ka qëndruar
Arqipeshkvi Metropolitan i Firen-
ces, Hirësinë e Tij, Kardinalin Giu-

seppe Betori, i cili është mirëpritur edhe nga
Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta.
Veç kësaj, Presidenti Shqiptar për hirë të my-
safirit të lartë ka shtruar darkë zyrtare në Pal-
latin e Brigadave. Të pranishëm në këtδ
darkë ishin edhe Kardinali shqiptar Ernest
Simoni (Troshani), deputetë të Kuvendit,
ambasadorë, krerë të bashkësive fetare në
Shqipëri, klerikë të lartë të Kishës Katolike,
Reisul Ulema i BFI në RM, H. Sulejman ef.
Rexhepi etj. 

Në fjalën përshëndetëse të mbajtur me
këtë rast, Presidenti Meta tha se vizita e një
Kardinali në Shqipëri është një ngjarje e rën-
dësishme, jo vetëm për besimtarët katolikë,
por për të gjithë shqiptarët.

“Besimi te Zoti dhe atdhedashuria kanë
qenë e mbeten binomi i pandarë i historisë
së besimeve të shqiptarëve. Kombi dhe Zoti
u kanë dhënë forcë, besim e mençuri shqip-
tarëve që paqja, bashkëjetesa, harmonia, re-
spekti e vlerësimi reciprok të jenë parimet
dhe sjellja e besimeve dhe e besimtarëve
shqiptarë mes tyre. Mirënjohje të veçantë
krerëve të besimeve fetare, nderim e përulje
të veçantë për të gjithë ata udhëheqës besi-
mesh fetare që s’janë më mes nesh. Vepra
dhe ideali i tyre madhor mbeten udhërrëfyesi
i pagabueshëm për ne dhe brezat që do të
vijnë”, – tha Presidenti Meta duke theksuar
se vizita e mikut të veçantë, Arqipeshkvit të
Firences, Kardinalit Giuseppe Betori përkon
me 25-vjetorin e vizitës historike në Shqi-
përi të Papa Gjon Pali II.

Ndërsa, Arqipeshkvi Metropolitan i Fi-
rences, Hirësinë e Tij, Kardinali Giuseppe
Betori falënderoi Presidenti Meta për ftesën
e bërë dhe për respektin e veçantë ndaj ko-
munitetit katolik në Shqipëri.

Gjatë ceremonisë, edhe Kreu i Bashkë-
sisë Islame të Maqedonisë, Reisul Ulema H.
Sulejman ef. Rexhepi, mbajti një fjalë për-
shëndetëse, ku bëri thirrje kultivimin e uni-
tetit mes shqiptarëve pavarësisht besimeve
të ndryshme fetare dhe e cilësoi Presidenti

Meta si model i përkryer për t’u marrë si
shembull për kontributet që jep për të ndih-
muar e përkrahur të gjitha komunitetet fe-
tare.

“Falënderoj Presidentin Meta për orga-
nizimin e kësaj ceremonie ku marrin pjesë
përfaqësues të të gjitha besimeve fetare. Fa-
lënderoj Kardinalin e Firences për kontribu-
tet që jep ndaj komunitetit shqiptar në Itali.
Mbështes qëndrimet e Presidentit Meta dhe
të gjitha vlerësimet, që ai bëri për udhëheqë-
sit fetarë. Më shkakton kënaqësi të veçantë
fakti që kjo darkë dhe ceremonia e dekori-
mit të vëllait tim, Kardinali Ernest Troshani,
po ndodhë pikëriasht në muajin e shenjtë të
Ramazanit, të cilin mbarë bota islame e vle-
rëson si muaji më i çmuar i vitit. Për më tepër
ndjehem i lumtur që me këtë akt po nde-
rojmë adheun tonë. Tashmë, ne, përfaqësue-
sit e komuniteteve fetare shqiptare, jemi
pajtuar me konstatimin e shumë intelektua-
lëve të kombit tonë se, ne, si shqiptarë kemi
tri fe, por kemi një atdhe! Ne, si përfaqësues
të komuniteteve fetare, pa dyshim që kemi
obligim dhe detyrë që të kultivojmë unitetin
mes shqiptarëve pavarësisht besimeve të
ndryshme fetare, ta ushtrojmë me krenari re-
spektin ndaj njëri tjetrit dhe lirshëm e të lum-
tur secili ta praktikojë fenë e vet qiellore. Me
këtë qëndrim, ne në fakt vetëm sa do ta de-
monstrojë tolerancën tonë fetare të paparë
gjetkë si dhe dashurinë dhe përkushtimin për
fenë, kombin e vatanin tonë. Me theks të ve-
çantë, me këtë rast, dua ta falënderoj Presi-
denti Meta i cili është një model i përkryer

për t’u marrë si shembull për kontributet që
jep për të ndihmuar e përkrahur të gjitha ko-
munitetet fetare. Në emrin tim personal por
edhe në emrin e Institucionit që e udhëheq
unë, Bashkësisë Fetare Islame në Maqde-
doni, falënderoj Presidentin Meta për këtë
darkë me të cilën i respekton të gjithë predi-
kuesit e feve qiellore, ndaj lus Allahun Fuqi-
plotë që t’ia shtojë bereqetin dhe të mirat. E
falënderoj për këtë akt kaq të urtë që flet për
përkujdesin e Presidentit shqiptar për perso-
nalitetet që meren me predikime fetare. Pra,
Zoti e bekoftë Presidentin dhe Shqipërinë”
– uroi në fund të fjalimit të vet efendi Re-
xhepi.

Ndërsa Kardinali shqiptar Ernest Simoni
(Troshani) në fjalën e tij të shkurtër përshën-
detëse tha: “Është nder i madh për mua të
marr pjesë në këtë pritje zyrtare. Falënderoj
Presidentin Meta për respektin e treguar ndaj
komunitetit katolik. Lutem për popullin
shqiptar, të ketë zemra të gëzuara, begati e
lumturi, paqe e progres”.

Ndryshe, Presidenti i Republikës vlerë-
soi Hirësinë e Tij më të Shkëlqyer, Kardina-
lin shqiptar Ernest Simoni (Troshani) me
Dekoratën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”
me motivacionin: “Kardinalit të shquar
shqiptar, përfaqësuesit të brezit të jashtëza-
konshëm të klerikëve katolikë që jetën ia ku-
shtuan besimit të palëkundur ndaj Zotit,
dashurisë së pakushtëzuar ndaj njerëzve, vle-
rave të larta shpirtërore dhe morale, lirisë së
ndërgjegjes e qëndresës dinjitoze në shërbim
e në respekt të atdheut dhe kombit”.
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Efendi Rexhepi: 
Shqiptarët kanë tri fe, por një atdhe

REISUL ULEMA MERR PJESË NË DEKORIMIN E KARDINALIT ERNEST 
SIMONI-TROSHANI ME TITULLIN “GJERGJ KASTRIOTI SKËNDERBEU” 

Në vigjilje të festës së madhe tëmy-
slimanëve, Fitër-Bajramit, cila është po-
rosia të cilën Ju si njeriu i parë i BFI do
t’ua  kishit drejtuar qytetarëve? 

-  Muaji i Shenjtë i Ramazanit është
muaj që në tërësi i kushtohet  Allahut (xh.
sh.) dhe në të cilin të gjithëmyslimanët
përpiqen sa më sinqerisht dhe me përku-
shtim të plotësojnë obligimet e veta. Ra-
mazani është i përmbushur me besim e me
dashuri, me miqësi dhe humanitet, me
paqe,tolerancë dhe mirëkuptim të ndër-
sjellë, pra është i përmbushur me atë që
Krijuesi ynë e kërkon nga ne. Rrjedhi-
misht, Fitër-Bajrami si festë e shpirtit dhe
kulminacion i agjërimit, vetvetiu nënkup-
ton shprehje të dashurisë ndaj të afërmve,
ndaj të varfërve, ndaj të sëmurëve, ndaj
bonjakëve dhe fëmijëve të braktisur. 

Kuptohet, tërë atë dashuri dhe mirë-
kuptim, atë tolerancë dhe humanitet ne
myslimanët duhet ta kultivojmë edhe për
fqinjët dhe bashkëqytetarët tanë që i ta-
kojnë ndonjë besimi tjetër dhe që janë të
ndonjë përkatësie tjetër kombëtare. Pra,
porosia ime është ajo që buron nga urdhrat
e Allahut Fuqiplotë, Krijuesit dhe Sun-
dimtarit të botëve: të respektojmë njëri-tje-
trin sinqerisht, t’u ofrojmë shembuj të
rinjve, të bëjmë atë që do të ndikojë pozi-
tivisht në ardhmërinë e këtij vendi,  të cilin
të gjithë duhet ta ndiejmë si vendin tonin.
Të eliminojmë nebulozat dhe fantazmat e
të shkuarës, t’i ofrojmë mundësinë këtij
vendi që të përparojë, sepse njerëzit e kë-
tushëm e meritojnë një gjë të këtillë.  Ur-
rejtja dhe mostoleranca prodhojnë edhe
më shumë urrejtje dhe mostolerancë, ku

nuk ka asgjë fisnike; fisnikëri rrezatojnë
dashuria, fjala dhe vepra e mirë,humani-
teti,mirësia.Ja, kjo do të ishte porosia të
cilën kisha dashur t’ua përcjelltë gjithë
njerëzve që kanë qëllime të mira. 

Sa përpiqet BFI të kultivojë ba-
shkëjetesën mes qytetarëve, në veçanti
gjatë festave të këtilla të mëdha?

Shihni, unë bashkëjetesën e kuptoj si
mënyrë të jetesës, jo si kortezi të thjeshtë.
Të thyesh një ve të Pashkëve ose të hash
një copë bakllavaje Bajramiështë diçka
shumë e rëndomtë dhe e thjeshtë. Veza dhe
bakllavaja si deserte nuk kanë kushedi
çfarë vlerash. Por, vlera e tyre simbolike
gjatë festave fetare  është shumë e madhe
dhe të shpie vetvetiu të mendosh rreth vle-
rave të jetës të cilën e dhuron Allahu, e ajo

IINNTTEERRVVIISSTTËË  EE  RREEIISS’’UULL--UULLEEMMAA  HH..
SSUULLEEJJMMAANN  EEFF..  RREEXXHHEEPPII  DDHHËËNNËË  SSËË

PPËËRRDDIITTSSHHMMEESS  ““NNOOVVAA  MMAAKKEEDDOONNIIJJAA””
MMEE  RRAASSTTIINN  EE  FFIITTËËRR--BBAA JJRRAAMMIITT

Bashkëjetesa
është mënyrë 
e të jetuarit, 

jo kortezi

Unë kam mirëkuptim të plotë për momentumin politik të cilin po kalon Maqedonia dhe në tërësi e kuptoj
dhe e mbështes Qeverinë e z. Zaev lidhur me prioritetet që ka. Sinqerisht, jam i befasuar për të mirë me
veprimin e guximshëm rreth zgjidhjes përfundimtare të problemit me emrin.Por, të mos harrojmë se kjo
qeveri e promovoi veten si qeveri reformatore,  e cila duhet të  realizojë atë që e ka premtuar lidhur me
zgjidhjen e problemeve jetësore të qytetarëve. Jemi në pritje të “reformave të brendshme” dhe një  pjesë e
atyre reformave duhet të përfshijnë edhe zgjidhjen e problemeve të BFI. Në të kundërtën, kuptohet- edhe
unë, edhe BFI në tërësi - do të jemi shumë kritikë.
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jetë pa dyshim se duhet përmbushur me
besim dhe duhet të ketë dimensionin e vet
shpirtëror, duhet të përmbushet me miqësi
dhe me respekt, me humanitet. 

Unë tërë jetën përpiqem të jetoj në atë
mënyrë dhe këtë gjë përpiqem t’ua përcjell
edhe bashkëpunëtorëve  dhe të punësuarve
në BFI,të gjithë besimtarëve myslimanë.
Bashkëjetesa  e sinqertë si një qëndrim i
përgjithshëm, si një mënyrë gjithëpërfshi-
rëse e funksionimit të një shoqërie- në këtë
rast,  të shoqërisë sonë- është bashkëjetesë
e vërtetë,  së cilës do t’i gëzoheshin edhe
Krijuesi ynë, edhe njerëzit si kujdestarë të
Tij në Tokë.

Ndryshe, po, BFI përpiqet të kultivojë
bashkëjetesën, qoftë gjatë festave, qoftë
pas tyre. Vetë fakti që Islami sipas defini-
cionit  është fe  e të gjithë njerëzve, pa
marrë parasysh përkatësinë e tyre kombë-
tare e racore, dëshmon se ne myslimanët
jemi mësuar të jetojmë me njëri-tjetrin,
duke komunikuar  me gjuhën e shpirtit dhe
të mirësisë. Obligimi ynë dhe përpjekja
jonë konstante është të jemi tolerantë dhe
miqësorë edhe ndaj bashkëqytetarëve tanë
jomyslimanë. 

Ju ishit një kritikues i madh i pu-
shtetit të kaluar. Si e vlerësoni bashkë-
punimin me qeverinë aktuale?

Njerëzit i kuptojnë dhe i përjetojnë në
mënyra të ndryshme qëndrimet tona ndaj
gjërave, varësisht nga orientimet e veta
dhe unë mendoj se liria e shprehjes së qën-
drimit dhe mendimit është një begati e
madhe. Kuptohet, keqpërdorimi i portave
të hapura të internetit, derdhja e        pa-
kontrolluar e urrejtjes dhe propaganda e
zezë, nuk bëjnë pjesë në korpusin e bega-
tive që i përmenda.  

Ndryshe, unë nuk kam qenë vetëm kri-
tikues i pushtetit të kaluar; kam qenë kri-
tik edhe ndaj pushteteve paraprake, ndaj
të gjitha pushteteve të cilat me veprimin e
tyre e kanë dëmtuar Islamin, e kanë di-
skriminuar BFI dhe pjesëtarët e saj. Teke-
fundit, koha dëshmoi se, konkretisht
pushteti për të cilin ju po më pyesni, e me-
ritoi të kritikohet sepse ishte shumë i pa-
drejtë. Mos harroni, edhe Zoti i
Madhërishëm thotë se është detyrë e të gji-
thë neve t’i kundërvihemi padrejtësisë.
Një gjë të atillë e bëri populli, kurse unë, si
“kritikues i madh”, vetëm e bëra detyrën
time fetare, intelektuale dhe morale.

Sa i përket bashkëpunimit me akëcilën
qeveri, më duhet të ritheksoj atë që po e
them në vazhdimësi me vite të tëra, pra po
ritheksoj se BFI është institucion jopolitik
dhe mbipolitik, që përkujdeset për organi-
zimin e jetës fetare islame. Ne jemi të obli-
guar të profilojmë e të prezantojmë

pikëpamjet, qëndrimet dhe problemet tona
përpara pushtetit politik. Si do të veprojë
ai pushtet dhe si do të sillet ai, nuk varet
prej nesh.

Në këtë vazhdë, edhe pushteti aktual
është qartë dhe në mënyrë tëdetajuar i
njoftuar me problemet tona. Unë kam mi-
rëkuptim të plotë për momentumin politik
të cilin po e kalon Maqedonia dhe në tërësi
e kuptoj dhe e mbështes qeverinë e z. Zaev
lidhur me prioritetet qëka. Sinqerisht, jam
i befasuar për të mirë me veprimin e gu-
ximshëm rreth zgjidhjes përfundimtare të
problemit me emrin.Por, të mos harrojmë
se kjo qeveri e promovoi veten si qeveri
reformatore,  e cila duhet të  realizojë atë
që e ka premtuar lidhur me zgjidhjen e
problemeve jetësore të qytetarëve. Jemi në
pritje të “reformave të brendshme”, dhe
një  pjesë e atyre reformave duhet të për-
fshijnë edhe zgjidhjen e problemeve të
BFI. Në të kundërtën- kuptohet, edhe unë,
edhe BFI në tërësi - do të jemi shumë kri-
tikë. 

Vazhdimisht po thoni se akoma s’ka
përfunduar denacionalizimi i pronave.
Deri ku ka ardhur ai proces, cilat janë
pronat që po kërkoni t’ia kthejë shteti
Bashkësisë Fetare Islame?

Denacionalizimi kurrsesi nuk ka për-
funduar dhe është përplot me paqartësi
dhe vendime të padrejta, për të cilat, kup-
tohet, pushteti aktual nuk është përgjegjës.
Por, ai është përgjegjës për t’i sqaruar pa-
qartësitë dhe për të drejtuar padrejtësitë të
cilat, në pjesët që kanë  lidhjeme BFI, janë
flagrante.

Nuk do të emërtoj e as nuk do t’i nu-
mëroj pronat tona të cilat janë konfiskuar
padrejtësisht, por do të them se janë shumë
dhe se ato janë vakëfe, e vakëfet sipas rre-
gullave islame nuk guxojnë të tëhuajëso-
hen; ato i janë lënë në trashëgim BFI nga
individë të caktuar, që t’u shërbejnëmysli-
manëve për avancimin e jetës fetare
islame; kulturës, arsimit tëmyslimanëve.
Mjerisht, ishim dëshmitarë në të shkuarën
se denacionalizimi në shumë raste ishte
selektiv ndaj bashkësive ekzistuese fetare,
por ne po shpresojmë se tani e tutje nuk do
jetë i atillë, se do të drejtohen padrejtësitë,
të cilat janë të dhembshme për ne e që
ndikuan shumë që të rriten pakënaqësitë e
besimtarëve myslimanë në Maqedoni.

Shpeshherë dëgjohen kritika se po
shkelet shekullariteti. A është e vërtetë
kjo gjë? 

E dini, raportet mes shekullarizmit dhe
fesë janë shumë të komplikuara edhe në
shtete shumë më të zhvilluara perëndi-
more  ku ai edhe ka lindur. Është e njohur

se një shoqëri e shekullarizuar nuk vetë-
përcaktohet përmes fesë, gjë e cila do të
thotë se feja dhe shteti  janë të ndara, por
kjo s’do të thotë se shteti e eliminon fenë
e as që mund ta bëjë një gjë tëtillë. Në atë
vazhdë, Maqedonia është shtet demokratik
dhe shekullar, ku liria e fesë dhe organi-
zimi i bashkësive fetare janë të garantuara
me Kushtetutë, andaj ky shtet do të duhej
të definohet me terminologjinë e lirisë së
të shprehurit, me të drejtat e njeriut, të
drejta të cilat natyrisht që kanë të bëjnë
edhe me fenë.

Me këtë rast më duhet të them se
Islami, teologjikisht, nuk e pranon ndarjen
e shtetit nga feja, por ne po jetojmë në Ma-
qedoni  me pjesëtarë të feve të ndryshme,
në një hapësirë qëështë shekullare dhe një
gjë të këtillë duhet ta respektojmë. Të gji-
thë ne duhet të jemi të vetëdijshëm se
vendi në të cilin po jetojmë nuk është ek-
skluzivisht islam, siç nuk është as eksklu-
zivisht i krishterë.Dhe, po, në të kaluarën
kanë ndodhur shkelje serioze të parimit të
shekullaritetit nga ana e pushtetit shtetë-
ror, i cili, duke e ëndërruar ëndrrën e vet
për një “Maqedoni biblike”, përmes ven-
dosjes së simboleve dhe ngritjes së tem-
pujve krishterë, e duke i diskriminuar
bashkësitë tjera fetare(para së gjithash, Ba-
shkësinë Islame), në fakt arriti vetëm të
dëmtojë tolerancën tradicionale ndërfe-
tare. Unë shpresoj se të gjithë ne i kemi
mësuar leksionet e duhura nga ai lloj i ek-
sperimenteve. Nëse jemi pajtuar të jetojmë
në një shtet që quhet shekullar, duhet të
pajtohemi  me atë fjalën e urtë që thotë:
“Jepi Zotit atë që i takon Zotit dhe mbre-
tit atë që i takon mbretit…!”

Por, keni kujdes, shekullarizmi kur-
rsesi nuk do të thotë se Bashkësitë Fetare
duhet të mënjanohen e të margjinalizohen,
sepse në atë mënyrë nuk margjinalizohen
vetëm Bashkësitë Fetare si institucione,
por margjinalizohen edhe besimtarët të
cilët janë pjesë përbërëse e shoqërisë.Edhe
besimtarët, edhe bashkësitë fetare të cilave
ata iu përkasin,  i plotësojnë dhe i kryejnë
detyrimet e tyre ndaj shtetit, i paguajnë
taksat dhe kontributet e ndryshme, e be-
simtarët, mes tjerash, janë edhe votues të
cilët vendosin se kush do ta udhëheqë
shtetin. Nëse shteti në segmente të cak-
tuara i ndihmon në mënyrë të barabartë të
gjitha bashkësitë fetare, kjo nuk do të thotë
shkelje e shekullaritetit; përkundrazi, do të
thotë realizim i të drejtave demokratike në
një nivel më të lartë. Shikoni shtetet e ra-
jonit dhe ato të hapësirave të ish-Jugoslla-
visë dhe shihni se nëç’mënyrë funksionon
aty shekullariteti; aty do të gjeni  shembuj
që duhet ndjekur. Në ato vende, ta zëmë,
është krejt normale nëse institucionet ar-

simore fetare financohen nga shteti; nga
ato vende do të duhej të marrë shembull
Maqedonia dhe unë shpresoj se ajo edhe
do të veprojë ashtu. Përfundimisht, po
theksoj se nëse shteti është shekullar, qy-
tetarët e saj nuk janë shekullarë, andaj ata-
po flas për pjesëtarët e Islamit- shumë
rëndë i përjetuan padrejtësitë dhe diskri-
minimin që shteti ia bënte në të kaluarën
Bashkësisë Islame të Maqedonisë. Por, kjo
është një temë për një rast tjetër dhe për
një diskutim më të gjerë.

Përpara disa vjetësh kërkonit
ndihmë nga Qeveria e atëhershme li-
dhur me ndërhyrjen e rrymave të ndry-
shme të radikalizmit islamik në vend.
Sa jeni ballafaquar me strukturat radi-
kale islamike në vend? A është ai tani
prezent në mesin e besimtarëve nëpër
xhami të ndryshme?  

Nuk ka asgjë tëçuditshme dhe jo të
rëndomtë aty, sepse është detyrë e shtetit
dhe e organeve kompetente t’i kundërvi-
hençdo strukture  radikale, pa marrë para-
sysh prefiksin fetar. Ato lëvizje janë rrezik
jo vetëm për BFI dhe për myslimanët; ato
paraqesin rrezik për të gjithë. A kemi arri-
tur të ballafaqohemi e të ngadhënjejmë
mbi ato struktura- për këtë flasin qartë
qëndrimet e besimtarëve tanë, të cilët tra-
dicionalisht i takojnë medhhebit hanefi, i
cili është njëri nga katër medhhebet në
Islam. BFI dhe besimtarët myslimanë i re-
spektojnë të gjitha medhhebet, por e ndje-
kin shkollën hanefite. Po theksoj se asnjëri
nga ata medhhebe nuk ka asnjë pikëtakim

me radikalizmin ose terrorizmin, por ka
pasur raste kur janë paraqitur disa ele-
mentë të radikalizuar që i takojnë ndonjë-
rit nga këto medhhebe, por jo medhhebit
hanefi.  

Falë Zotit, elementë të atilla nuk ka më
në xhamitë tona; e, sa ju përket disa ra-
steve individuale që ndoshta veprojnë ja-
shtë BFI,  qëështë institucioni i vetëm
përgjegjës për kultivimin dhe avancimin e
Islamit, ekzistojnë organe kompetente. Ne
kemi bërë përpjekje dhe do të vazhdojmë
të përpiqemi t’i kthejmë në rrugën e drejtë
individët të cilët ndoshta janë zhytur në
ujërat e radikalizmit.  

Çfarëështë raporti juaj me krerët e
bashkësive të tjera fetare në vend? A ta-
koheni ndonjëherë dhe a burojnë nga
ato takime tuaja eventuale çështje kon-
struktive dhe zgjidhje të problemeve
me të cilat ballafaqoheni? 

Kam raporte shumë korrekte; bile, do
të kisha thënë, edhe miqësore me prijësit e
bashkësive të tjera fetare, raporte këto që
udhëhiqen nga parimi i njerëzisë dhe hu-
manitetit, i tolerancës dhe gatishmërisë për
dialog konstruktiv. Por, raporti im me kre-
rët e bashkësive të tjera fetare, para së gji-
thash udhëhiqet nga bindja se feja është
një element shumë i rëndësishëm  në jetën
e njeriut dhe se ne, prijësit fetarë,duhet të
ndikojmë  që te besimtarët të depërtojnë
porositë e vërteta të urdhrave të Zotit. De-
tyra jonë dhe e bashkësive fetare të cilat
ne i udhëheqim është që të bëjmë kujdes
mbi ato porosi të cilat iu interpretohen be-

simtarëve, duke mos lejuar që ato porosi e
mësime  të devijohen; pra, të mos lejoj-
mëqë të devijohet Fjala e Zotit.

Ne jemi konstruktivë dhe në takimet
tona dalim me vendime dhe ndërmarrim
hapa konkretë për promovimin e paqes
dhe të jetës pa dhunë. 

Si qëndron situata me rikonstrukti-
min e Xhamisë së Ali Pashës në Ohër?
A shpresoni të tejkalohen problemet ek-
zistuese?

Xhamia e Ali Pashës në Ohër është
një monument shumë i vjetër dhe shumë
i vlefshëm i kulturës islame; ajo xhami
është objekt me të cilin do të krenohej
çdo qytet në botë,por ja që në Ohrin tonë
ekziston një shoqatë qytetare që po ten-
ton të pengojë  restaurimin e asaj bukurie,
të minares, e cila përherë ka ekzistuar, pra
ka ekzistuar edhe në dukjen origjinale të
xhamisë. Është një tmerr vetëm të men-
dosh se  “minarja do ta dëmtojë dukjen e
qytetit”. Paramendoni nëse do bëhej re-
novimi i ndonjërës prej  kishave maqe-
donase dhe nëse një grup qytetarësh do të
insistonin që kisha të mos e ketë kamba-
nën e vet.  Dhe, kjo punë do të ishte e
tmerrshme.

Sidoqoftë, Xhamia e Ali Pashës në
Ohër do të përfundohet, të jeni të sigurt,
sepse Zoti i do dhe i mbron shtëpitë e veta.
Besoj se konstruktiviteti dhe mendja e
shëndoshë do të ngadhënjejnë mbi primi-
tivizmin dhe inatet ballkanike, që kanë për
qëllim të dëshmojnë superioritet në dëm të
tjetërkujt. Fali, o Zot; ata s’dinëçka bëjnë.



tjetri duhet të jetë katil! Hoxhallarët tanë
duhet të dalin nga klisheja se myslimani
gjithnjë bën luftë të drejtë, sepse kur do të
hyjmë për t’i analizuar kontekstet e çdo
konflikti, mund të hasim në pak gjëra me
motiv fetar! Pra, lypset jo vetëm dije që i
shpjegon termat (shehitët,  për shembull),
por edhe kontekstualizimin në situatë
konkrete të konflikteve,  ku në të dy anët
janë përfshirë myslimanë.

Ka nevojë për shpjegime,  sepse në
këtë mënyrë do t’ua lehtësojnë “zgje-
dhjen” që bëjnë për të shkuar atyre nai-
vëve të devotshëm se cilës palë
ndërluftuese myslimane duhet t’u ba-
shkëngjiten që të bëhen shehitë nëse bien
për kauzën e tyre! Edhe pse, për fat, du-
kuria për të cilën po flas ka filluar të bie
në pikëpamje masiviteti, kjo ilahi na kuj-
toi praktikisht dhjetëra e qindra “kandi-
datë” për shehitë të cilët nga këto

hapësira ballkanike u janë bashkangjitur
viteve të fundit lëvizjeve të cilat aspektin
e mbrojtjes së Islamit e kanë pasur në
thelbin e ideologjisë së tyre. Saktësisht
nuk dihet, por mund të supozohet se për-
veç se në Isis, Al Nusra, ndoshta ka pasur
edhe luftëtarë në mesin e talebanëve, ose
ndonjë lëvizje tjetër. Por, si janë gjetur ata
në ato situata kur për së afërmi kanë kup-
tuar se lufta e tyre nuk ka qenë si në film
- “myslimanë kundër dushmanëve” –
por:  “myslimanë kundër myslimanëve”,
madje shpesh të doktrinave të njëjta ose
të ngjashme, tek të cilët dallimi ka qenë
për shkak të agjendave që dalin jashtë
suazave fetare dhe bëhen kauza politike.

Konfuzioni nuk është doktrinar, sa
është pragmatik në planin e manipulimit
me ndjenjat fetare. Ai konfuzion këtu te
ne është edhe më i madh, përderisa në
vetë burimin (atje ku është djepi i mysli-
manizmit), ku dijetarët islamë duhet t’i
shpjegonin më mirë gjërat, shpallen mar-
tirë edhe ata të cilëve dikush ua shpëlan
trurin dhe me eksploziv i fusin në tregje,
autobusë, shkolla, madje edhe objekte fe-
tare, që të vrasin njerëz të pafajshëm,
duke u vetëvrarë! Vetëvrasja është ndër
gjërat më të ndaluara në Islam, apo jo?!

Me këtë rast dua të përkujtoj një rast
që ka ndodhur në një lokal nate në Egjipt,
kur nga zjarri kanë humbur jetën shumë
persona. Ndonëse rasti tragjik, në një
shou satirik është improvizuar një inter-
vistë e trilluar me pronarin, i cili i kishte
quajtur “martirë” ata që e kishin humbur
jetën dhe që sipas tij, me këtë do të hyjnë
në xhenet. I pyetur nga udhëheqësi i emi-
sionit se si ka ardhur në përfundim të
tillë, ai është përgjigjur: “A nuk janë eg-
jiptianë ata? Kur egjiptianët vdesin, a nuk
i quajmë martirë? Pse të mos i quajmë
edhe këtë martirë?” Porosia e kësaj është:
karikim me përdorimin e fjalës martir për
të gjithë ata që vdesin për shtetin e vet,
pa hyrë në detaje se me çfarë qëllimi
shteti i vet e ka dërguar në atë operacion
ushtarak.

Problemi qëndron jo vetëm në thelbin
e fjalës, por në përzierjen e kauzave fe-
tare e politike, kur shpesh nuk mund të
ketë autoritet relevant që do të ndante
shapin prej sheqerit, që do të shpjegonte
kur bëhet fjalë për një kauzë të drejtë po-
litike ose fetare (në ditët e sotme prakti-
kisht kauza e dytë është nën hijen e së
parës!). Një mysliman ballkanas vërtet
mund të jetë i brengosur për fatin e “vël-
lezërve myslimanë” në shumë vende të
botës, por me çfarë mendsh futet në atë
vorbull ku s’dihet kush me kë dhe përse
lufton?! Aq më tepër,  të bie shehit duke
luftuar pranë disa “vëllezërve mysli-

manë” e kundër “vëllezërve” të tjerë my-
slimanë.  (Dorën në zemër, nga këto ha-
pësira ka pasur pjesëmarrje në shenjë
solidariteti edhe në lëvizje tjera për mo-
tive ideologjike…). Shtetet kanë qëllimet
e tyre, si bie fjala Arabia Saudite dhe
Emiratet e Bashkuara Arabe me interve-
nimin e tyre në Jemen, kundër rebeleve
huthi, ku marrin pjesë edhe disa shtete të
tjera, kur humb jetën ndonjë pilot, mediat
e këtyre vendeve i quajnë “shehitë”. Je-
meni është vend me shumicë sunite, ku
jetojnë edhe shiitët zejdi, që janë shumë
të afërt me sunitët. Në Siri lufta popullore
nisi kundër regjimit autoritar të Asadit
(pra, për motive politike), e u bë pastaj
lesh e li, ku qeni të zonë nuk e njihte.
Pakkush këtu ndër ne e di se para se të
ndodhte intervenimi amerikan ndaj reg-
jimit të Mulla Omarit, në Afganistan ki-
shte një rivalitet dhe konflikt
shumëvjeçar midis talebanëve dhe mu-
xhahedinëve! Pra, të dyja palët të dekla-
ruara si myslimanë të pastër. Një
ballkanas në cilën anë do të rreshtohej
midis dy grupacioneve myslimane të një
populli të largët? Në Irak, pas interveni-
mit ndaj regjimit të Sadam Hyseinit, më
shumë janë vrarë myslimanë mes vete se
nga intervenimi i jashtëm. Pra, që të pre-
tendosh të futesh në përplasje lëvizjesh të
ndryshme, të cilat shpesh fenë e kanë pa-
ravan për qëllimet e tyre politike, kërkon
një kthjelltësi e jo besim të verbër e naiv,
se do ta fitosh xhenetin nëse i bashkën-
gjitësh ndonjë lëvizjeje me atribute fe-
tare.

Duhet të përkujtojmë se që nga she-
kulli i 9-të myslimanët nuk kanë jetuar në
një shtet të përbashkët dhe vazhdimisht
ka pasur shumë konflikte midis popujve
a mbretërive (shteteve) myslimane dhe a
thua ato kanë qenë për shkaqe fetare, apo
për supremacion politik? Sa mund të jenë
shehitë ata që shkojnë në luftërat mysli-
mane-myslimane, madje kur të shpeshtën
dhe nuk kanë dallime doktrinare? Një ha-
dith thotë se martir është një mysliman që
vdes duke mbrojtur pronën e tij; prej
kësaj mund të shtojmë: edhe duke mbroj-
tur edhe pragun e shtëpisë, familjen ose
atdheun (nga Perandoria Osmane, bie
fjala, ka mbetur fjala “pa vatan nuk ka
iman”…), por ndoshta thelbi qëndron në
një hadith, të cilin duhet më shpesh ta ci-
tojnë imamët tanë që thotë se kur dy my-
slimanë ndeshen me njëri-tjetrin me
shpata, atëherë si vrasësi, si i vrari, do të
gjenden në ferr. (Në raste kur dy mysli-
manë duan ta vrasin njëri- tjetrin, të dytë
shkojnë në ferr. Në rast kur njëri është
agresor, atëherë tjetri është shehit.)

(burimi: KOHA)

Nga Daut DAUTI

Një ditë Ramazani, këtyre ditëve, ra-
stisëm të bëjmë iftar në një restorant dhe
pasi thirri ezani dhe çelëm iftar, nga alto-
parlanti dëgjonim një ilahi e cila fliste për
shehitët! Për ata që me flijesën e tyre “për
shehadet” kanë rënë nëpër fushëbeteja.
Kënga ishte në gjuhën shqipe, se ndryshe
nuk do ta kuptoja porosinë që më shtyri të
mendoj në një kontekst të gjerë dhe të
ngushtë të fjalës. Lexuesit edhe mund të
tmerrohen nga tmerrimi im që në atë mo-
ment ndjeva,  duke kujtuar shumë “she-
hitë” nga mesi ynë,  të rënë në do vatra të
largëta konfliktesh ku kishin shkuar të
luftonin.

Rëndom nuk e kam qejf të përfshi-
hem në debate jashtë fushës sime profe-
sionale, prandaj dhe kjo qasje le të jetë
pak një e drejtë qytetare për t’i shtruar të

paktën në mënyrë laike disa pyetje e di-
lema në adresë të atyre që janë të thirrur
t’u japin përgjigje. Derisa shkonte në al-
toparlant kjo ilahi, në restorant ishte një
imam i njohur - e ndoshta kishte dhe të
tjerë që s’i njihja - e që duhej të ishin më
të mbathur në pikëpamje të teorisë së
Islamit, por, kuptohet, në një iftar dhe
nuk ka vend për nasihate, për t’i zbër-
thyer këtë dhe ndonjë temë tjetër, për-
veçse një duaje të iftarit. Por, gjithsesi,
pasi ta ketë dëgjuar këtë ilahi hoxha i
nderuar, ka për obligim që në xhaminë e
tij t’i rreket çështjes dhe t’ia zbërthejë
xhematit të tij në ndonjërën nga ligjëra-
tat e Ramazanit se si dhe kur ndokush
mund të fitojë epitetin dhe statusin e lëv-
duar të shehitit në ditët tona, e sidomos,
të sqarojë sa këtë a e meritojnë ata be-
simtarë nga mjedisi ynë që ua kanë më-
syrë do luftërave në hapësira të largëta

gjeografike…
Kam dëgjuar një rrëfim për një

shkupjan,  i cili paska shkuar në një nga
këto luftëra për të mbrojtur myslimanët e
rrezikuar... Dhe, në atë rrëmujë të madhe
në Siri,  kishte ardhur në pozitë që të vri-
ste myslimanë të tjerë, ndër ta dhe një
mik të vetin, i cili, në rrethana të çudit-
shme, kishte qenë në një grup tjetër my-
slimanësh. Kur kishte kuptuar se cilin
kishte vrarë, e kishte ngushëlluar veten
me fjalët: “e bëra shehit”! Pyetja që ia ka
shtruar vetvetes,  gjithsesi, duhet ta ketë
tronditur këtë “kandidatin” tjetër për she-
hit, i cili për një moment sigurisht është
ndalur të mendojë, ose e ka çarë kokën
gjatë gjithë kohës kur ka qenë në atë rrë-
mujë luftërash: si është e mundur të luf-
tojë një mysliman kundër myslimanit
tjetër dhe të fitojë statusin e shehitit?
Logjika thotë se nëse njëri është shehit,
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Shehitët e ditëve tona

Konfuzioni nuk është doktrinar, sa është pragmatik në planin e manipulimit me ndjenjat
fetare. Hoxhallarët tanë duhet të dalin nga klisheja se myslimani gjithnjë bën luftë të drejtë,

sepse kur do të hyjmë për t’i analizuar kontekstet e çdo konflikti, mund të hasim në pak
gjëra me motiv fetar! Pra, lypset jo vetëm dije që i shpjegon termat (shehitët, për shembull),
por dhe kontekstualizim në situatë konkrete të konflikteve, ku në të dy anët janë përfshirë

myslimanë. Logjika thotë se nëse njëri është shehit, tjetri duhet të jetë katil!



cilën Hezbollahu, Osama bin Laden dhe
ndjekësit e tij krenohen. Të vrasësh veten,
ndërkohë që vret pa arsye gra, fëmijë dhe
njerëz të të gjitha besimeve dhe përshkri-
meve – nuk ka të bëjë aspak me Islamin.
Dhe, dikush nuk ka nevojë të jetë një teo-
log i ditur për ta parë këtë. E vërteta është
se terrori islamik bashkëkohor është duk-
shëm një praktikë moderne, gjerësisht në
përplasje me traditat dhe etikën islame.

Marrë objektivisht, ardhja e Muhame-
dit (a. s.) në vitin 622 sipas Hixhretit dhe
hartimi i tij i Kartës së Medinës, të cilën e
kanë pranuar dhe nënshkruar myslimanët,
hebrenjtë dhe mushrikët, paraqet doku-
mentin e parë juridik, të shkruar me për-
gjegjësi në bazë të të drejtave për të gjithë
dhe mbrojtjes së vlerave demokratike, dhe
ky dokument është shumë më i vjetër nga
ato që paraqiten në shekullin XVII dhe
XVIII.

Një botë e globalizuar më shumë se
për çdo gjë tjetër ka nevojë për një etikë të
re globale, e cila duhet të jetë e vlefshme
kudo, është e domosdoshme që koncepti i
“etikës globale”, i zhvilluar nga intelek-
tualët protestantë si Hans Küng dhe Jozef
Kushel, duhet të pasurohen, veçanërisht
nga traditat intelektuale të mendimit islam.

Këto ngjarje dhe kujtime janë argu-
mente të mira që tregojnë se njerëzit do t’i
kuptojnë më mirë vlerat dhe nga feja
islame dhe do të jenë të aftë ta çlirojnë vet-
veten nga paragjykimet që mund te kenë
pasur. Dhashë Allahu (xh. sh.) shekulli i
21-të të jetë koha kur njerëzit do të kup-
tojnë se mbjellja e vlerave të Islamit është
e vetmja mënyrë për të arritur paqen e
shumëdëshiruar në botë.

ISLAMI DHE TERRORI
Rrënja e fjalës “Islam “ në gjuhën

arabe është “Salama“, që është origjina e

fjalëve paqe apo nënshtrim; nënshtrim
ndaj Zotit dhe paqe për të gjithë njerëzit.

Janë dy koncepte tërësisht të kundërta,
me baza dhe ideologji krejtësisht të ndry-
shme. Islami është feja e paqes dhe si e
tillë, e dënon terrorizmin. Lufta ndaj sjel-
ljeve terroriste shprehet si përmes ajeteve
kuranore, ashtu edhe përmes haditheve të
Muhamedit, të dërguarit të fundit në Islam.

Terrori, në kuptimin e tij më të gjerë,
është dhunë me qëllime politike ushtruar
kundër objektivave joushtarake. E thënë
ndryshe, shënjestra e terrorit janë në tërësi
civilët e pafajshëm, i vetmi krim i të cilëve
është që ata në sytë e terroristëve përfaqë-
sojnë “krahun tjetër”.

Në Islamin e vërtetë terrorizmi nuk ek-
ziston. “Në Islam vrasja e një njeriu është
një veprim i cili është i barabartë me mo-
sbesimin. Askush nuk mund të vrasë një
qenie njerëzore. Askush nuk mund të
prekë një person të pafajshëm edhe në
kohë lufte.”

Një shoqëri, në të cilën respektohen
vlerat morale islame, është një shoqëri të
cilën e karakterizon paqja, falja, dashuria,
dhembshuria, mbështetja reciproke dhe
gëzimi. Askush nuk mund të jetë një bom-
bardues vetëvrasës. Edhe në kohë lufte,
gjatë së cilës është e vështirë të ruash ekui-
librin, kjo nuk është e lejuar në Islam.
Islami shpall: “Mos i prekni fëmijët apo
ata të cilët luten nëpër kisha.“ Kjo nuk
është thënë vetëm njëherë, por është për-
sëritur herë pas here gjatë historisë.
“...nëse dikush vret një njeri, që nuk ka
vrarë askënd apo nuk ka bërë ndonjë çrre-
gullim në tokë, është njëlloj sikur ka vrarë
mbarë njerëzimin. Nëse dikush i shpëton
jetën një njeriu, është sikur t’i ketë dhu-
ruar jetë mbarë njerëzimit...” “... ata që sil-
len mizorisht me njerëzit dhe i tejkalojnë
kufijtë pa të drejtë do të vuajnë një dënim
të dhimbshëm.”

E gjithë kjo tregon se organizimi i ak-
teve të terrorit kundër njerëzve të pafaj-
shëm është në kundërshtim të plotë me
Islamin dhe asnjë mysliman nuk duhet të
kryejë kurrë krime të tilla. Përkundrazi,
myslimanët kanë përgjegjësi për pengimin
e këtyre njerëzve, duke ndalur “mizorinë
në tokë” dhe duke sjellë paqe e siguri për
të gjithë njerëzit e botës. Islami jo vetëm
që nuk mund të pajtohet, kurrsesi, me ter-
rorin, por ai duhet të shihet si zgjidhja dhe
rruga për parandalimin e terrorit. Ata që
mendojnë se do të kenë sukses, duke
shkaktuar shtypje, duke përhapur ligësi e
përmbysje të mëdha dhe duke vrarë nje-
rëz, bëjnë një gabim shumë të rëndë. Zoti
i ka ndaluar të gjitha aktet e ligësisë, për-
fshi terrorizmin dhe dhunën; i ka dënuar
ata që përfshihen në veprime të tilla dhe
është shprehur në një nga vargjet e Kura-
nit kështu: “Zoti nuk i drejton veprat e
atyre që shkaktojnë çrregullim.”

Megjithatë, në kohën e sotme aktet e
terrorizmit, të gjenocidit dhe të masakrave
ndodhin kudo në botë. Njerëz të pafaj-
shëm vriten barbarisht dhe vendet ku nxi-
tet urrejtja mes grupimeve të ndryshme
shoqërore për arsye tërësisht artificiale
zhyten në gjakderdhje. Këto tmerre në
vendet me histori, kultura e struktura sho-
qërore të ndryshme, mund të kenë shkaqe
dhe burime nga më të çuditshmet. Sido-
qoftë, është e dukshme se shkaku theme-
lor është largimi nga morali i mbështetur
në dashuri, respekt e tolerancë, për të cilin
ka urdhëruar Zoti në Kuran. Si pasojë e
mungesës së fesë, lindin grupime shoqë-
rore që nuk njohin frikë ndaj Zotit dhe që
besojnë se nuk do të japin ndonjëherë llo-
gari për veprat e veta. Përderisa besojnë se
nuk kanë kujt t’i japin llogari për asgjë, ata
e kanë të lehtë të priren për të vepruar pa
mëshirë, pa moral dhe pa ndërgjegje.

Gjëja e parë që duhet bërë për ta shpë-
Shkruan: Mr. Nashit Ferati

Feja islame është ajo e fe e cila ur-
dhëron për dashuri, harmoni, më-
shirë dhe paqe. Terrori, nga ana

tjetër, është e kundërta e fesë; është mizor,
i pamëshirshëm dhe kërkon gjakderdhje
dhe mjerim. Në Kuran thuhet: “Hani e pini
nga begatitë që ju ka dhënë Zoti dhe mos
përhapni çrregullim dhe prishje në tokë.“

ISLAMI DHE DEMOKRACIA
Terrori është krim kundër njerëzimit.

“Feja” dhe “terrori” janë dy koncepte të
cilat kurrë nuk mund të vihen së bashku.
Terrori në vetvete nuk është vetëm një
krim; në të përfshihen pesë krime të
tjera. Një terrorist kryen krim kundër
Krijuesit, kundër njerëzimit, kundër in-
dividëve të veçantë ndaj të cilëve është
adresuar terrori, kundër vetvetes dhe

kundër komunitetit pjesëtar i të cilit
është.

Sipas Islamit, “njeriu është i nderuari i
krijesave” (17:70), “është krijuar nga Zoti
në formën dhe mënyrën më të bukur”
(95:4). Meqenëse “Zoti është Ai që jep
jetën dhe vdekjen” (3:156), është e nda-
luar të vrasësh. “Mos e vra shpirtin të cilin
Zoti e ka bërë të shenjtë, me përjashtim të
një kauze të drejtë” (6:151). Askush nuk
mund ta marrë jetën të cilën Zoti e ka
dhënë. Prandaj, “kushdo që mbyt një njeri
pa mbytur ai ndonjë tjetër dhe pa bërë
ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë është
sikur të ketë mbytur gjithë njerëzimin”
(5:32).Për më tepër, sipas ajetit “mos e hi-
dhni veten në rrezik” (2:195), askush nuk
ka të drejtë as edhe të vërë veten në rrezik
e jo më të drejtën të vrasë dikë tjetër apo
vetveten. “Mos e mbytni veten tuaj, sepse
vërtetë Allahu është i Mëshirshëm për ju”

(4:29). Prandaj, për çfarëdolloj arsyeje,
në Islam “ndalimi i dëmtimit të vetvetes
apo i të tjerëve” është një rregull i përgji-
thshëm; vrasja e njerëzve të pafajshëm
është një krimi i pafalshëm kundër njerë-
zimit.

Me këtë nuk duam të themi se juri-
sprudenca dhe filozofia islame parashtron
një vizion demokratik të shoqërisë, apo
pranon lehtësisht parimet e demokracisë e
të të drejtave të njeriut. Megjithatë, ajo
zbulon mashtrimin e referencave të terro-
ristëve tek udhëzimet islame.Nuk ka asnjë
precedent në historinë e Islamit për dhu-
nën tërësisht të pakufizuar të al-Kaedas
apo të Hezbollahut.

Edhe sekti shi’it Ismaili, i njohur si
Vrasësit, edhe pse shfrytëzoi njerëz që
ishin gati të vdisnin për të vrarë armiqtë e
tij, asnjëherë nuk ra në diçka të ngjashme
me kasaphanën masive rastësore, për të
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MERIDIANE

Doktrina islame ka bërë dallim midis luftës së drejtë dhe luftës së padrejtë; sipas saj, lufta vetvetiu s’është
e keqe, as e pamoralshme, po gjithçka varet nga qëllimi i luftës. Nëse lufta bëhet për pushtimin e tokave të
huaja,  ose me qëllim plaçkitjeje - ajo është për dënim; por, nëse ajo zhvillohet për t’u mbrojtur, për lirinë e

qytetarëve, ose në interes të përgjithshëm të njerëzimit - ajo është e arsyeshme dhe e moralshme.

Paqja dhe Islami në Ballkanin
Perëndimor (5)
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tuar botën nga murtaja e terrorizmit është
përdorimi i arsimit për të fshirë të gjitha
ato besime a besëtytni që deri tani janë shi-
tur në emër të fesë, por që në të vërtetë,
nuk kanë të bëjnë aspak me fenë, si dhe të
edukohen njerëzit me moralin e vërtetë
kuranor dhe me frikën ndaj Zotit.

ISLAMI DHE PAQJA GLOBALE
Islami si fe  një ndër parimet kryesore

në brendësinë e saj e ka paqen. Islami sjell
paqe sociale dhe politike, ngase nën-
shtrimi ndaj Allahut kërkon që shoqëria të-
rësisht të tërhiqet nga korrupsioni, të bërit
keq, nga sjelljet devijuese dhe të rrezik-
shme. Zotimi në paqe me Zotin dhe krije-
sat e Tij çon në unitet, dashuri, harmoni,
dialog dhe respekt me të tjerët. Myslima-
nët dhe vendet myslimane ballafaqohen
me një sfidë të madhe dhe të tmerrshme.
Në formën e tij aktuale, globalizimi na
kërcënohet edhe neve, por edhe fesë sonë.
Ne nuk duhet që zemërimin dhe frustrimin
tonë ta manifestojmë më kot, përmes dhu-
nës së izoluar. Në vend të kësaj, ne duhet
të planifikojmë dhe të realizojmë zhvilli-
min të ummetit tonë, ashtu që të jetë i fu-
qishëm me teknologjitë informative dhe të
jetë i aftë për t’u ballafaquar me sfidat e
kohës informative.

“Mos e humbni shpresën në mëshirën
e Allahut. Shpresën në mëshirën e Allahut
nuk e humb askush, përveç jobesimta-
rëve.” (Kuran, 12:87)  Situata e tanishme
mund të duket se është shumë negative në
shikim të parë, ndërsa në realitet çdo
zhvillim negativ sinjalizon afrimin e një
periudhe të bekuar. Lufta, skamja, uria,
shtypja dhe tirania kundër myslimanëve
në mbarë botën janë shenja të Fundit të
Kohës, të profetizuara nga ana e Profetit
tonë (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin
mbi të). Se gjithë këto zhvillime po ndo-
dhin, është një shenjë e qartë se sundimi
global i moralit islam po afron, siç është
profetizuar nga ana e Profetit tonë (paqja
dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) (Al-
lahu e di më së miri). Prandaj, situata e ta-
nishme nuk duhet t’i bëjë myslimanët të
ndjehen të dëshpëruar dhe të pashpresë;
përkundrazi, ajo duhet t’i motivojë ata dhe
ta shtojë përkushtimin dhe ngazëllimin e
tyre. Veç kësaj, ata duhet të veprojnë me
ndërgjegjen se humbja e shpresës për leh-
tësim nga Zoti nuk është një opsion.

S’do mend se pikëpamja e botës
islame lidhur me globalizimin është një
temë mjaft e rëndësishme. Vetë shprehja
“botë islame” është mjaft dinamike. Bota
të cilën e quajmë islame në fillim të she-
kullit XX ka përjetuar ndryshime të mëdha
dinamike. Do të flasim edhe për të, por
unë dua të theksoj se mundtë përballemi

me probleme të rënda nëse globalizimit i
qasemi nga këndi i botës islame, i Kinës
dhe Indisë, të cilat ky proces i ka lënë në
gjendje pasive. Ky nuk është problem që
ka të bëjë vetëm me Islamin, Kinën ose In-
dinë.

Vendet dhe qeveritë myslimane kanë
për detyrë që të sigurojnë se globalizimi
nuk do të rezultojë me margjinalizim të
tyre, ashtu siç ndodhi me revolucionin in-
dustrial dhe me erën industriale. Kësaj
radhe këtë ne nuk mund ta lejojmë. Nëse
edhe njëherë e humbim rastin që ta
mbajmë hapin me përparimin radikal dhe
të shpejtë, i cili tani arrihet në teknologji
dhe shkencë, si dhe me ndryshimet të cilat
ato i shkaktojnë në perceptimin e botës,
me ide dhe koncepte të reja në aspekt të
marrëdhënieve njerëzore dhe ndërkombë-
tare, nuk kemi bërë gjë. Globalizimi, shi-
kuar nga një këndvështrim  tjetër, si
vazhdimësi e modernizmit, është dukuri e
re. Në botën islame duhet të ndërmerren
iniciativa dhe hapa serioz që të përforcohet
pozicioni lokal dhe ai global i myslima-
nëve. Islami nuk i kundërvihet diturisë tek
të tjerët po që se mbrohen parimet islame
dhe interesi i myslimanëve. Që myslima-
nët të gëzojnë ndryshime dhe të zgjerojnë
pjesëmarrjen në ekonominë globale, ata
duhet të synojnë drejt disa çështjeve siç vi-
jojnë: solidariteti islam dhe vetëbesimi
kolektiv, që të mund të zvogëlojnë varë-
sinë nga jomyslimanët dhe ta mbrojnë in-
teresin ekonomik nga ndikimet e
dëmshme të ekonomisë globale; po ashtu
zhvillimi i burimeve të ndryshme nje-
rëzore, mëkëmbja e institucioneve islame;
vakëfi dhe zeqati, shkaku i zbutjes së pro-
blemit të varfërisë ndërmjet myslimanëve;
të përparuarit e çështjeve ekonomike
dhe financave islame etj. 

DIALOGU MES QYTETËRIMEVE
Në lidhje me titullin rreth kësaj pro-

blematike, kryesisht unë do t’i referohem
librit Dialogu mes qytetërimeve të autorit
B. Jill Caroll, i cili ofron qasjen e dijeta-
rëve me renome të famshme botërore:Fe-
tulla Gylen, Kanti, Platoni, Sartri dhe
Konfuci.  

Fjala “humanizëm” realisht e vendos
njeriun-individin, grupet e individëve, llo-
jet, format e ekzistencës - në qendër të
kuptimit të saj. Prandaj, pretendimi i për-
hershëm i kësaj rryme është se jeta njerë-
zore në përgjithësi, dhe jetët njerëzore në
veçanti, përmbajnë disa forma të trashë-
guara të vlerave humane. Për më tepër, re-
spekti për këto vlera të trashëguara
humane në shumë sisteme humaniste for-
mojnë pikënisjen, apo themelin për mora-
lin bazë. 

Gyleni thotë se qeniet njerëzore për-
bëjnë qendrën dhe kuptimin e universit
dhe, si të tilla, ato posedojnë vlera më të
larta edhe se engjëjt. Njerëzit përmes ve-
prave dhe pikëpamjeve të tyre i japin thel-
bin e vet. Ai thotë: Qeniet njerëzore
përbëjnë thelbin dhe elementin kryesor të
ekzistencës, përmbajtjen dhe elementët
bazë të universit. Derisa Kanti flet për vle-
rat e trashëguara të qenieve njerëzore, të
bazuara në të qenit e tyre si krijesa të ar-
syeshme, nëpërmjet të cilëve parimet mo-
rale vihen në praktikë, Gyleni flet për
vlerat njerëzore të bazuara në qenësinë e
njerëzve, si krijesa të vetme sipas të cilave
libri i Zotit mund të njihet dhe të shprehet
qëllimi i ekzistencës. Për Konfucin ky
ideal transcendent është Tao, apo Rruga e
të gjitha gjërave. Tao nuk është një zot,
apo hyjni personale; ai është forca naty-
rore, parimi, apo energjia e Realitetit. Çdo
gjë ekziston brenda kontekstit  të Taos. Të
dyja filozofitë kineze- si konfucizmi, ashtu
edhe taoizmi - e konsiderojnë Taon si the-
melimin e gjithë ekzistencës, të thelbit dhe
realitetit dhe vetëm duke u integruar
brenda tij, apo duke imituar Taon, mund
të ekzistojë harmonia në jetën njerëzore,
në dimensionin e saj social, politik dhe
kozmik. Platoni e përshkruan këtë realitet
transcendent si “bota ideale” kundër
“botës reale”. Në dialogun që ai e ndërton
midis mësuesit të tij Sokratit dhe nxënë-
sve të tij, ai i artikulon këto dy dimen-
sione kryesore të ekzistencës: Idealen dhe
realen, apo siç e thotë ndryshe në disa
raste: Reales dhe hijes. Idealja, ose Re-
alja, është e përjetshme, jo materiale, që
nënkupton mendim, apo botën e pastër
shpirtërore, të pavdekshmen, të pandry-
shueshme, burimin e së Mirës, të Vërtetës
dhe të Drejtësisë mbi çdo gjë tjetër.

Gyleni shprehet: Jeta në tokë e merr
kuptimin dhe origjinalitetin e saj të plotë
vetëm kur jetohet sipas urdhrave të Zotit,
apo  të Allahut, si burimi i vërtetë dhe si
bazë e çdo realiteti. Në thelb, të gjitha qe-
niet janë myslimane, që do të thotë, të
nënshtruara ndaj Zotit për shkak se nuk
ka asnjë lloj ekzistence jashtë kontrollit
të Zotit. Qasja e të treve i dedikohet Rea-
litetit, që nënkupton se Realiteti është një
fakt, por e përbëjnë dimensione dhe më-
nyra të ndryshme të ekzistencës. Ato va-
zhdojnë me këmbimin e mendimeve edhe
më tej, ku bëjnë dallimin rreth intelektit
njerëzor - Konfuci paraqet njerëz me
mendje “të lartë” apo “fisnike”  dhe nje-
rëzve me mendje të “ulët”, apo “të ngu-
shtë”. Një person me mendje fisnike
është i ndryshëm nga të tjerët, por jeton
në paqe me ta. Një person mendjengushtë
është i njëjtë me të tjerët, por nuk është

asnjëherë në paqe me ta. Mendjendrituri
i nxit njerëzit drejt së bukurës dhe u bën
thirrje të veprojnë kundër asaj që është e
urryer. Njerëzit e vegjël bëjnë saktësisht
të kundërtën.Platoni në veprën e tij “Re-
publika” flet për ndarje të ngjashme të
njerëzve. Platoni e ndan realitetin në dy
mbretëri: në mbretërinë e përjetshme të
mendimit dhe të shpirtit të pastër, dhe në
mbretërinë e fundme të dëshirave tru-
pore.

Ai i krahason njerëzit sipas intelektit,
dijedashësisë, që kupton ndarjen e ekzi-
stencës dhe mënyrën e të jetuarit, dhe
jeton sipas idealeve të tij.  Po ashtu, edhe
ata që nuk janë dijedashës, që nuk e kup-
tojnë Realitetin e vërtetë,  në të jetuar ata
nuk gëzojnë përfitime jetësore sipas pari-
meve të mençurisë.

Gyleni ndan po të njëjtin mendim të
Platonit dhe Konfucit, kur ai paraqet ka-
rakteristikat e qenieve njerëzore ideale,
karakteristika dalluese në bazë të njerë-
zimit. Njerëzit me virtyte të idealeve të
larta njerëzore i quan me këtë emër: “tra-
shëgimtar të tokës, njerëz të idealeve,
njerëz idealë”. Sipas këndvështrimit të
Gylenit, rinovimi dhe rilindja do të vijë
në botë në  përgjithësi dhe në Turqi.  Pa
njerëz të tillë, shoqëria vazhdon vallëzi-
min e saj të pakontrollueshëm me të gji-
tha llojet e ideologjive dhe ndjesive
oportuniste, ndaj njerëzit brenda shoqë-
rive të tilla zor se ngrihen në nivelin e
duhur për t’u quajtur me plot gojën nje-
rëz.

Në këtë trialog, të tre pjesëmarrësit,
nga këndvështrime të ndryshme dhe
epoka të ndryshme historike, i janë qasur
një ide mirëfilltë, asaj se çfarë kërkohet
për të jetuar një jetë të dobishme- si në

aspektin individual, ashtu edhe në aspek-
tin kolektiv, shoqërorë –me ide, moraldhe
virtyte intelektuale. Po ashtu, vazhdon
trialogu, edhe në këndvështrimin e edu-
kimit të shoqërisë, se si ata e shohin ne-
vojën e elementeve të duhura të një
edukate me virtyte të larta njerëzore, të
asaj individuale dhe kolektive. Konfuci
në lidhje me këtë thotë: Askush nuk bëhet
i virtytshëm vetvetiu, por bëhet i tillë në-
përmjet edukimit dhe shkollimit. Studimi
me devotshmëri dhe të mësuarit, zhvil-
lojnë virtyte morale të pastërtisë së zem-
rës dhe të mendjes.Kurse Platoni në
veprën e tij “Republika ideale”, siç e
pamë në kapitullin e mëparshëm, thotë se
të dy versionet e qenies njerëzore të idea-
lizuar gjenerojnë zhvillim të lartë moral
dhe shërbimin ndaj shoqërisë nëpërmjet
qeverisjes. Prandaj, modeli politik i pro-
pozuar nga të dy filozofët në fjalë është
meritokracia, si anë e kundërt e aristo-
kracisë mbi baza gjaku: ata që meritojnë,
duhet të qeverisin; ata që nuk meritojnë,
duhet të qeverisen, apo të ndihmohen që
të qeverisin vetveten; merita përcaktohet
nëpërmjet sistemit të edukimit. 

Gyleni ndan po të njëjtin mendim të
Platonit dhe të Konfucit.  Ai, ashtu si dhe
kolegët e tij të lashtë, e konsiderojnë qe-
nien njerëzore si një tërësi të përbërë nga
komponentët truporë,  mendorë dhe
shpirtërorë. Secili prej këtyre duhet të ecë
në rrugën e duhur, me qëllim arritjen e
potencialit të plotë njerëzor.  Një zhvil-
lim i tillë mund të kryhet vetëm nëpër-
mjet edukimit.Nga ky trialog paraqitet
një vizion i fuqishëm për sa i përket asaj
se çfarë është e mundur të arrihet me nje-
rëz të cilët janë të përgatitur me dije, me
kapacitete të larta edukative – njerëzore.

Nga dialogu i zhvilluar ndërmjet Sar-
trit dhe Gylenit në lidhje me përgjegjë-
sinë, do të plasojmë këto prononcime:
Sartri si një përfaqësues i ekzistencializ-
mit dhe ateist, që mendon se nuk ka Zot,
në mendjen e të cilit kuptimi, qëllimi dhe
natyra njerëzore – pra, thelbi njerëzor -
ekzistojnë përpara se ato të krijohen nga
vetë njerëzit. Meqenëse nuk ka Zot, nje-
rëzit thjesht vijnë në jetë, pra futen në ek-
zistencë dhe në fillim dhe më vonë vjen
thelbi i tyre. Te njerëzit ekzistenca para-
prin thelbin dhe ky përbën parimin e parë
të ekzistencializmit. 

Gyleni e hedh poshtë Sartrin për pi-
këpamjet e tij në lidhje me përgjegjësinë.
Gyleni predikon Zotin sipas Islamit, të
Plotfuqishmin, Zotin e Gjithëdijshëm, i
cili është Krijues i Qiellit dhe i Tokës dhe
Njohës i gjithçkasë.  I gjithë realiteti dhe
ekzistenca  janë të pranishme për shkak
të vullnetit Hyjnor, ndaj nuk ekziston
asnjë qenie apo realitet jashtë këtij vul-
lneti.

Zhvillimi i strategjive dhe i kapacite-
teve për bashkekzistencë paqësore mes
ndryshimeve radikale dhe burimeve të
kufizuara natyrore përbën sfidë kryesore.
Ne duhet ta japim maksimumin, nga vet-
vetja më të mirën,  për ndeshjen e kësaj
sfide; nëse na ndodh e kundërta, do të dë-
shtojmë gjithandej, për shkak se e kemi
futur botën në mes të shpërthimit me anë
të urrejtjes dhe të dhunës sonë. Shpresoj
që të gjejmë brenda vetes forcën dhe ka-
rakterin e duhur për ta tejkaluar vetveten
dhe për të krijuar një botë me tolerancë,
respekt, paqe, dashuri dhe mëshirë.

(P.s. Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Nga Dr. Jusuf Kardavi

Kurani i lartësuar e ka graduar këtë
natë, saqë edhe emrin ia ka vënë
pikërisht “Nata e Vlerës dhe

Shkallës së Lartë - Kadr”. E, çfarë vlere
dhe grade më të lartë mund të ketë një natë
sesa të konsiderohet si nata më e mirë se
njëmijë muaj të tjerë që nuk kanë Natë
Kadri?

Një mijë muaj janë të barabartë me 83
vjet e katër muaj. Kjo natë është më e mirë
se një jetë e gjatë e jetuar nga njeriu, një
jetë e afërt me një shekull.

Në këtë natë zbresin melaqet e rahme-
tit, të mirësisë dhe të bereqetit; në këtë
natë valëvitet paqja deri në agim. Në tra-
ditën profetike gjejmë shumë hadithe li-
dhur me vlerat e Natës së Kadrit dhe
kërkimin e kësaj nate në dhjetë ditët e fun-
dit të Ramazanit. Ebu Hurejre transmeton
se Pejgamberi(a.s.) ka thënë:  ”Kush falet
Natën e Kadrit me besim dhe shpresë, i
falen gjynahet që ka bërë më parë.” (Bu-
hari)

Profeti Muhamed (a.s.) na paralajmë-
ron dhe na këshillon që kjo natë mos të na
gjejë indiferentë dhe gafil, por duke u falur
dhe lutur. Privimi nga adhurimi i kësaj
nate është privim nga shumë të mira dhe
shpërblim hyjnor. Ai u thoshte shokëve të
vet:”U ka ardhur ky muaj, në të cilin gjen-
det nata që është më e mirë se njëmijë
muaj. Kush privohet prej kësaj nate, është
privuar nga çdo e mirë; dhe, nuk privohet
nga mirësitë e saj, veçse një i mjerë.”
(Ibnu Maxheh)

E, si të mos jetë i mjerë ai që humbet
shansin, që është më e mirë se tridhjetë
mijë shanse?

Ai që humbet një marrëveshje nga e
cila do të dilte 100% i fituar, sigurisht që
do të mallkonte veten. Ç’mund të themi
për dikë që humbet një shans nga i cili do
të dilte tre milion % i fituar?

NË CILËN NATË?

Nata e Kadrit është gjatë muajit të Ra-
mazanit, sepse është nata kur filloi shpal-
lja e Kuranit dhe ky proces nisi në muajin
e Ramazanit. Thotë Zoti në Kuran:”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).” (Be-
kare, 185)

Nga një sërë hadithesh, kuptohet qartë
që Nata e Kadrit është në dhjetë ditëshin e
fundit të Ramazanit. Vetë Aishja tregon:”I
dërguari i Zotit (a.s.) mbyllej në itikaf
dhjetë ditët e fundit dhe na thoshte:  ‘Kër-

kojeni Natën e Kadrit në dhjetë ditët e fun-
dit të Ramazanit!’” (Buhari dhe Muslimi)

Meqë fillimi i ditës së Ramazanit
ndryshon nga një vend në një tjetër, siç
vihet re, netët teke në disa vende, janë çift
në vende të tjera, prandaj dhe lipset që
Nata e Kadrit të kërkohet në të gjitha netët
e dhjetë ditëve të fundit.

Nata e Kadrit ka mundësi më të mëdha
që të jetë në shtatë ditëshin e fundit të Ra-
mazanit. Transmetohet nga Ibnu Umer, se
disa burra nga shokët e Pejgamberit(a.s.) i
thanë se e kishin parë Natën e Kadrit në
ëndërr, në shtatë ditëshin e fundit. Pej-
gamberi(a.s.) u përgjigj:”Shoh që ëndrra
juaj përkon me shtatë ditëshin e fundit.
Prandaj, kushdo që e kërkon këtë natë, le

ta kërkojë në shtatë ditëshin e fundit.”
(Buhari dhe Muslimi)

Po nga Ibnu Umer, transmetohet të
ketë thënë:”Kërkojeni dhjetë ditëshin e
fundit. Nëse dikush prej jush ligështohet
dhe e ka të pamundur, le ta kërkojë në
shtatë ditëshin e fundit.” (Ahmed dhe Mu-
slimi)

Shtatë ditët e fundit të Ramazanit fil-
lojnë nga nata e 23, nëse muaji është 29
ditë, ose nga nata e 24, nëse muaji është
30 ditë.

Ubej ibnu Kab dhe Ibnu Abasi men-
donin se Nata e Kadrit ishte natën e 27-të
të Ramazanit. Madje, Ubej ibnu Kab be-
tohej se Nata e Kadrit është natën e 27-të
të Ramazanit, për disa shenja që i kishte
vënë re, gjë e cila mandej u përhap tek
masat e gjera të myslimanëve, saqë tani
kjo natë festohet dhe njihet si Nata e Ka-
drit.

Në fakt, ajo që dihet është se nuk ka
asgjë të sigurt lidhur me këtë pretendim.
Mendimet lidhur me Natën e Kadrit i ka
numëruar Ibnu Haxheri, i cili thotë se janë
46 mendime të ndryshme.

Por, mendimi më i qëlluar mbetet ai që
thotë se kjo natë është në një nga netët teke
të dhjetë ditëshit të fundit të Ramazanit
dhe se Nata e Kadrit ndryshon nga një vit
në tjetrin, gjë e cila kuptohet nga tërësia e
haditheve të lartpërmendura.

Sipas dijetarëve të medhhebit shafi,
Nata e Kadrit mund të jetë nata e 21-të e
Ramazanit, kurse te dijetarët tjerë mund të
jetë nata e 27-të.

URTËSIA E FSHEHTËSISË SË SAJ

Ka shumë urtësi në fshehtësinë e kësaj
nate. Nëse të gjithë do ta dinim me përpi-
këri Natën e Kadrit, vendosmëria dhe vul-
lneti gjatë Ramazanit do të pësonin rënie.
Njerëzit, thjesht, do t’i kushtonin rëndësi
dhe vëmendje pikërisht kësaj nate, të cilën
do ta kalonin në adhurim dhe punë të mira
dhe, kaq. Prandaj, fshehja e saj shihet si
një motivim për më shumë punë gjatë gji-
thë muajit dhe një dyfishim i punëve të
mira sidomos gjatë dhjetë ditëve të fundit
të Ramazanit. Sigurisht, nga kjo ka vetëm
mirësi për individin dhe ummetin mysli-
man.

E njëjtë me fshehtësinë e Natës së Ka-
drit është edhe ora e pranimit të lutjes ditën
e xhuma, ashtu siç është dhe fshehtësia e
emrit më të madh të Zotit, me të cilën nëse
dikush e lut Zotin, i përgjigjet dhe ia pra-
non lutjen. Këto të tria janë ruajtur të
fshehta, me qëllim që ne ta lutim dhe ta
adhurojmë Zotin sa më shumë.

Transmeton imam Buhariu nga Ubade
ibnu Samit, se profeti Muhamed (a.s.) doli

t’u tregojë myslimanëve Natën e Kadrit.
Me të dalë, ai u ndesh me dy burra mysli-
manë,  të cilët po grindeshin me njëri-tje-
trin. Pejgamberi(a.s.) tha:”Dola t’u tregoj
kur është Nata e Kadrit, por për shkak se
filani dhe filani po grindeshin, e harrova.
Ndoshta është më e hairit për ju.”

SHENJAT E NATËS SË KADRIT

Kjo natë kaq e madhe i ka shenjat e
saj, të cilat nuk vihen re, vetëm pasi të ketë
lindur dita e re. Ndër këto shenja është se
dielli i ditës që pason Natën e Kadrit lind
pa rreze, ose është i kuq dhe me ndriçim të
zbehtë.

Një shenjë tjetër që thuhet është edhe
shiu i lehtë që mund të bjerë Natën e Ka-
drit, era dhe se kjo natë është e hapur- as e
nxehtë dhe as e ftohtë.

Të gjitha këto shenja nuk janë të prera
dhe nuk arrijnë në gradën e sigurisë së
plotë. Ato mund të gjenden ose jo, sipas
vendit dhe stinës. Ka vende myslimane ku
shiu bie pa pushim, të tjera ku ka vite që
nuk bie shi, të tjera që vuajnë nga të ftoh-
tit dhe të tjera që vuajnë nga i nxehti.

NATË PËR TË GJITHË APO E
SPECIFIKUAR?

Një çështje tjetër e diskutuar dhe e stu-
diuar nga dijetarët është nëse Nata e Kadrit
është specifike për disa njerëz, të cilëve u
shfaqet në ëndërr dhe me disa shenja, gjë
e cila nuk u ndodh njerëzve të tjerë, apo
është e përgjithshme, për të gjithë mysli-
manët dhe sevapi i saj u jepet të gjithë
atyre që e kalojnë këtë natë në adhurim?

Një grup dijetarësh kanë mendimin e
parë, se kjo natë është vetëm për disa nje-
rëz. Mendimin e tyre ata e bazojnë në ha-
dithin e transmetuar nga Ebu Hurejre:
”Kushdo që e kalon Natën e Kadrit me
adhurim...”

Ata e argumentojnë edhe me hadithin
e Aishes, e cila e pyeti Pejgambe-
rin(a.s.):”O i dërguar i Zotit, çfarë të them
nëse e arrij Natën e Kadrit?” Pejgam-
beri(a.s.) i tha:”Thuaj:  ‘O Zot! Ti je falës,
e do faljen, prandaj më fal mua!” (Ibnu
Maxheh dhe Tirmidhij)

Përkimin e adhurimit me Natën e Ka-
drit këta dijetarë e interpretuan si dijen për
këtë natë, gjë e cila është kusht për fitimin
e sevapit specifik të kësaj nate.

Kushtëzimi i disa dijetarëve, i sevapit
të kësaj nate me dijen për të, i ka shtyrë
disa myslimanë të besojnë se Nata e Ka-
drit është një sasi energjie drite, e cila u
shfaqet disa personave të lumtur dhe jo të
gjithëve. Prandaj dhe njerëzit e thjeshtë
shpeshherë i dëgjon të thonë:  ”I është

shfaqur Nata e Kadrit”. Të gjitha këto janë
gjëra që nuk bazohen në fakte dhe argu-
mente fetare.

Prandaj, themi që Nata e Kadrit është
një natë e veçantë për të gjithë ata që e kër-
kojnë atë dhe synojnë të përfitojnë nga mi-
rësitë e saj. Ajo është natë adhurimi,
bindjeje ndaj Zotit, namazi, leximi, për-
kujtimi, lutjesh, sadakeje, punësh të mira
etj...

(Përktheu: E. F.)

Nata e Kadrit
Kurani, si dhe tradita profetike, theksojnë rëndësinë dhe vlerat e mëdha të Natës së Kadrit. Madje, Kurani
përmban dhe një sure me këtë emër dhe flet pikërisht për këtë natë. “Ne e kemi zbritur (Kuranin) në Natën
e Kadrit. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç’është Nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se njëmijë
muaj. Engjëjt dhe Shpirti (Xhebraili), me lejen e Zotit të tyre, zbresin në këtë natë, me të gjitha vendimet.

Paqe është ajo deri në lindjen e agimit.” (Kadr, 1-5)
Një natë e vlefshme

sa një jetë njeriu
Anekënd botës myslimane, sonte

besimtarët përgatiten për të hyrë
në Natën e Kadrit, Natë më e

lavdëruar dhe, sipas Pejgamberit
tonë të dashur, më e vlefshme se

1.000 muaj. Allahu ekber! Një
Natë sa tërë jeta e një njeriu! Po,
sepse, pa ngjarjen që ia dha këtë

peshë të shenjtë kësaj nate,
njerëzimi akoma do të ishte në

errësirë, në ndrydhje shpirtërore
dhe në humbje permanente. Në

këtë natë, të dashur besimtarë, u
shpall Drita e Vërtetë, nisi të

shpallet Kurani madhështor! Në
këtë natë njerëzimi u urdhërua:
“Lexo! Lexo në emrin e Krijuesit

tënd!” Në këtë natë filloi zbritja e
parimeve që i dhanë peshë dhe

kuptim jetës; zbritën normat dhe
regullat e mirësjelljes, etikës,

dashurisë, mirëqenies, të cilat
janë brumi i devotshmërisë që

gatuhet me lutje e ibadete, me
përkushtim dhe përulësi ndaj

Krijuesit tonë të Gjithësisë. 
Besimtarë të dashur, le ta

kalojmë këtë natë të sontme duke
shtuar leximin e Kuranit të
shenjtë, me lutje e ibadete

dedikuar Allahut Mëshirëplotë.
Është një natë në të cilën do ta

nderojmë tërë jetën tonë dhe në
të cilën me tërë shpirt do t’i

falënderohemi Krijuesit të të
gjitha botëve për faktin që na

nderoi me Shpalljen e Dritës, që
nisi pikërisht në Natën e Kadrit!

Motra e vëllezër, për hair na qoftë
kjo natë e shenjtë dhe e

përkujtofshim për jetë e mot!

H. Sulejman ef. Rexhepi, Reisul
Ulema i BFI në RM 
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Nga Azmir JUSUFI (PhDc)

Specifikimi (el-tahsis) do të thotë:
përjashtim ose nxjerrja e disa kup-
timeve, shprehjeve ose personave

nga ajo në çka aludon forma e përgji-
thshme ose ajeti. Mjeti me të cilin bëhet
specifikimi mund të jetë i lidhur ose i
ndarë.    

Ajetet has në Kuran janë të njohur,
sepse në to përmendet personi: Muha-
medi (s.a.v.s.), Musai (a. s.), Faraoni etj.,
e shpesh përmendet në to edhe numri,
sasia dhe cilësia e diçkasë  e të ngjashme. 

Citatet el-has në Kuran mund të jenë
në format e: a) përjashtimit, b) përshkri-
mit, c) kushtëzimit, d) qëllimit dhe f) që
pjesa e zëvendëson tërësinë.

1. Ajetet e veçanta (ajetet me dome-
thënie të veçantë) janë ato të cilave u për-
jashtohet ose u kufizohet diçka prej
ajeteve të përgjithshme (ajeteve me kup-
tim të përgjithshëm).

2. A është i lejuar përjashtimi ose ku-
fizimi i ajeteve të përgjithshme me të ve-
çanta?

Imam Sheukaniu transmeton konsen-
susin e dijetarëve, të atyre të mëhershëm
dhe të mëvonshëm, se lejohet për të për-
jashtuar diçka nga ajetet e përgjithshme
me ajete të veçanta. (Sheukaniu Irshadul-
Fuhul, f. 143)

3. Ka dy lloje themelore të përjashti-
mit ose kufizimit të ajeteve të përgji-
thshme dhe rregullat në to:

a) Përjashtimi i lidhur (specifikator),
dhe ky është ai përjashtimi i cili gjendet
në ajetin e njëjtë, në të cilin përmendet
rregulli i përgjithshëm, apo në ajetin pas
tij.

Ajetet e veçanta të lidhura shfaqen në
disa forma, e format më të zakonshme
janë:

Forma e parë: përjashtimi (el-isti-
thna’) me lidhësen ‘’përveçse’’, ose fja-
lisë ekskluzive

“Ai që pas besimit të tij e mohon Al-
lahun, me përjashtim të atij që dhunohet
(për të mohuar)… ata kanë një dënim të
madh.“ (En-Nahl, 106)

“Çdo send zhduket e Ai jo.” (El-
Kasas, 88);

Forma e dytë: mbiemër, atribut ose
përshkrim (es-sifeh):

„Dhe kush nuk ka prej jush mundësi
materiale që të martohet me femra të lira
besimtare, le të martohet me ato besim-
tare tuaja që i keni nën pushtetin tuaj (ro-
bëreshat).“ (En-Nisa’, 25)

Robëreshat tuaja është termi më i për-
gjithshëm për robëreshat besimtare dhe

jobesimtare. Por,  këtu janë veçuar me
përshkrimin e  robëreshës me fjalën “be-
simtare”.

“dhe vajzat që janë nën kujdesin tuaj
e të lindura (prej tjetër babai) nga gratë
tuaja me të cilat patët kontakt, e nëse nuk
kanë pasur kontakt me to (me gratë), atë-
herë s’ka pengesë (të martoheni me ato
vajza)…” (En-Nisa, 23);

Forma e tretë: Kushti ose fjali ku-
shtore (esh-shartu)

“Juve ju takon gjysma e asaj (pasu-
rie) që lënë gratë tuaja, nëse ato nuk
kanë fëmijë...” (En-Nisa‘, 12)

Pra, burrit i mbetet gjysma e trashë-
gimisë së gruas së tij. Dhe, në qoftë se ajo
ka fëmijë, atëherë atij nuk i takon gjysma
e trashëgimisë, por një e katërta.

Forma e katërt: Qëllimi (el-gajeh)
“...andaj largohuni prej grave gjatë

menstruacionit dhe mos iu afroni atyre
(për marrëdhënie) derisa të pastrohen.”
(El-Bekare, 222)

“Dhe duart tuaja deri në bërryla.”
(El-Mai’de 6)

Forma e pestë: Kur pjesa qëndron në
vend të tërësisë (el-xhuz’u bedelul-kulli)

Shembull:
“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)

qëndron në vend të fjalës        ,
kështu që kushti do të jetë vetëm për ata
që mund ta bëjnë .

b) Përjashtim i veçantë (specifikator),
është ai i cili nuk është në të njëjtin ajet
në të cilin është përmendur rregulli i për-
gjithshëm, apo në ajetin pas tij. Dhe
ndodh në disa mënyra:

Mënyra e parë: Me ajet, i cili është
menjëherë pas ajetit të përgjithshëm, dhe
mund të gjendet edhe në suren tjetër:

“E ato gra që janë shkurorëzuar janë
të obliguara të presin tre
menstruacione…“ (El-Bekare, 228)

Rregullorja e përmendur në këtë ajet
të përgjithshëm është: përjashtohen nga
rregulli i ajetit të veçantë:

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

Apo, siç është rasti me ndalimin e
përgjithshëm të besimtarëve që të marto-
hen me gratë jobesimtare.

“Dhe mos u martoni me idhujtare ...”
(El-Bekare, 221)

Përveç atyre idhujtarëve që i përkasin
Ehli-Kitabit, d.m.th. gratë çifute dhe
gratë e krishtera:

“Gratë e ndershme besimtare dhe
(gra) të ndershme nga ata të cilëve u
është dhënë libri para jush.“ (El-Mai’de,
5)

Mënyra e dytë: Duke përjashtuar rre-
gullat e përgjithshme të Kuranit me ha-
dithin e Pejgamberit (a.s.):

“U janë lejuar, pos këtyre (që u për-
mendën),” (En-Nisa ‘, 24)

Në këtë ajet Allahu (xh. sh.), pasi që
përmendi të gjitha gratë me të cilat be-
simtarët nuk duhet martuar, lejon që të
gjitha të tjera janë të lejuara për besimta-
rët për t’u martuar.

Në ajet, si gra të ndaluara, nuk janë
përmendur halla dhe tezja e gruas, e as e
bija e vëllait apo e motrës së gruas.

Këto katër kategori të grave të nda-
luara janë përmendur në hadithin të cilin

e shënon imam Muslimi, ku i Dërguari
(s.a.v.s.) thotë: “Njeriut nuk i lejohet të
lidhet me një martesë, nga ana e gruas,
me hallën (tezen) e saj.”

Ose ajeti në të cilin Allahu (xh. sh.) si
trashëgimtarë i përmend të gjithë fëmijët:

“Allahu ju urdhëron për (çështjen e
trashëgimit) fëmijët tuaj: për mashkullin
hise sa për dy femra.” (En-Nisa’, 11)

Megjithatë, me hadithin e Pejgambe-
rit (s.a.v.s.), nga ky rregull i përgjithshëm
janë  përjashtuar mosbesimtarët dhe vra-
sësit: “Myslimani nuk e trashëgon jobe-
simtarin, e as jobesimtari nuk e
trashëgon myslimanin.” (Buhariu dhe
Muslimi) “Vrasësi nuk trashëgon asgjë.”
(Ebu Davudi) 

Mënyra e tretë: Përjashtimi me ixhma
(konsensus të dijetarëve)

“O ju që besuat, kur bëhet thirrja për
namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejt për
aty ku përmendet Allahu (dëgjojeni hut-
ben, faleni namazin)... “ (El-Xhum’a, 9)

Ky është një rregull i përgjithshëm i
lënies së të gjitha detyrave dhe përgjigjes
së ezanit për namazin e xhumasë dhe nuk
ka përjashtim se dikush është i përja-
shtuar nga rregulli në fjalë.

Konsensusi i të gjithë dijetarëve nga
dispozitat e këtij ajeti: janë të përjashtuar
robërit dhe gratë në bazë të dëshmive të
tjera, që tregojnë qartë se për gratë dhe
robërit besimtarë namazi i xhumasë nuk
është obligim.

Mënyra e katërt: Përjashtimi nga
analogjia (kijasi)

“(Dispozitë obliguese është që) Lavi-
ren dhe lavirin t’i rrihni, secilin prej tyre
me nga njëqind të rëna...” (En-Nur, 2)

Nga ky rregull i përgjithshëm me ajet
specifik janë përjashtuar robëreshat, të
cilat e kanë gjysmën e të rrahurave që ka
gruaja e lirë:

“…ndëshkimi kundër tyre është sa

gjysma e atij të grave të lira (jo robëre-
sha)...” (En-Nisa’, 25)

Në bazë të këtij ajeti specifik, me të
cilin robëreshave u përshkruhet gjysma e
dënimit në raport me gratë e lira, dijetarët
me analogji kanë ardhur deri te rregullat
me të cilat nga ajeti i përgjithshëm nga
surja en-Nur nga ndëshkimi me 100 të
rrahura përjashtohen edhe robërit, të cilët
ndëshkohen sikurse edhe robëreshat me
nga 50 të rrahura.

Mënyra e pestë: Përjashtimi i rregul-
lit të përmendur në hadith me rregull nga
Kurani

Një shembull i kësaj është rregulli i
përmendur në hadithin e Pejgamberit
(s.a.v.s.): “Më është urdhëruar për të luf-
tuar njerëzit derisa të dëshmojnë se nuk
ka zot tjetër përveç Allahut...” (Buhariu
dhe Muslimi)

Nga ky rregull i përgjithshëm, i për-
mendur në hadith, janë të përjashtuar ata
që japin xhizjen nga Ehli-Kitabët dhe ky
përjashtim është përmendur në Kuran:

“derisa ta japin xhizjen në dorë...”
(Et-Tevbe, 29)

Një shembull i kësaj është edhe hadi-
thi i Pejgamberit (s.a.v.s.): “Ajo që shkë-
putet nga kafsha, ndërsa ajo është e
gjallë, ajo konsiderohet cofëtinë.” (Ah-
medi, Tirmidhiu, Ebu Davudi dhe të tje-
rët)

Nga kjo përjashtohet leshi, qimet dhe
pëlhura, siç qëndron në ajetin 80 të sures
En-Nahl:

“...dhe nga lëkurat e kafshëve ju mun-
dësoi të keni shtëpi që lehtë i bartni kur
udhëtoni, e edhe kur vendoseni, ndërsa
nga leshi dhe nga qimet e tyre, nga leshi
i egër i tyre, petka e shtroja dhe t’i shfry-
tëzoni për një kohë.” (En-Nahl, 80)

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

Ajetet e veçanta 
(specifike) në Kuran

Shprehjet e konkretizuara të Kuranit, përkatësisht deklaratat e Kuranit, të cilat nuk janë të përgjithshme,
absolute, por që janë  korrelative, relacionale, pra që janë me status relacional në krahasim me të tjerat,

me shprehjet e përgjithshme të Kuranit (el-’amm).

1

   qëndron në vend të fjalës   , kështu që kushti do të jetë vetëm për ata që mund ta 
bëjnë . 
 

1

   qëndron në vend të fjalës   , kështu që kushti do të jetë vetëm për ata që mund ta 
bëjnë . 
 



laqeve të ndershme, që gëzojnë admiri-
min e Zotit.

Hadithet na tregojnë se zëri në lexi-
min e Kuranit është i domosdoshëm,
ngase i dhurohet dëgjuesit ajo që ndoshta
këtë përjetim të rrallë nuk do ta kishte
gjetur askund tjetër, pos në Kuranin fa-
mëlartë.

Tregohet nga Ebu Hurejra (r. a.) se e
kishte dëgjuar Pejgamberin (a. s.) duke
thënë: “Prej gjërave që ia lejoi (Allahu
xh. sh.) Pejgamberit të Tij ishte zëri i
bukur (në leximin) e Kuranit dhe këndimi
i tij haptazi.”

Katadeja e ka pyetur Enesin se si ishte
leximi i të Dërguarit të Allahut (xh. sh.),
ndërsa ky i thotë: “Ai (Pejgamberi a. s.)
e ka zgjatur zërin, ka kënduar me zgjatje
(me masë).”

Pa dyshim, Pejgamberi (a. s.) e ka le-
xuar Kuranin me zë, duke e zbukuruar
atë. Ai thotë: “Zëri i mirë është zbukurim
i Kuranit.”

ZËRI I BUKUR GJATË LEXIMIT TË
KURANIT

Mbi zërin e bukur Pejgamberi (a. s.)
në një hadith thotë: “Zbukurojeni (lexi-
min) e Kuranit me zërat tuaj.”

Imam Shafiu ka thënë se ‘zbukurimi i
zërit në lexim duhet të bëhet në çdo trajtë
të mundshme dhe parapëlqej që leximi të
bëhet me “hader” dhe në trajtë sa më të
dhembshme, kur lexon me zë të trashë’.
“Hader” do të thotë një lexim i shpejtë,
por pa i lënë pas dore rregullat e texhvi-
dit. Hafëzët e Kuranit, për ta lexuar Ku-
ranin nga fillimi deri në fund, shpeshherë
e zgjedhin këtë mënyrë të leximit. Gji-
thsesi duhet pasur kujdes, që rregullat e
texhvidit të zbatohen, ngase nga shpejtë-
sia e të lexuarit mund të shpëtojnë rre-
gullat e texhvidit, pa u bërë zbatimi i tij
në lexim. Kjo mënyrë e të lexuarit është
më e shpeshtë tek Imam Ibn Kethiri, Ebu
Xhaferi, Abu Amri, Jakubi, Kaluni, Isba-
hani dhe shumë lexues të Irakut.

Tregohet se Ibn Melikeh ka thënë:
“Nëse nuk ke zë të bukur, atëherë mun-
dohu ta zbukurosh aq sa ke mundësi.”

Zëri i bukur gjatë leximit të Kuranit
është art më vete. Pejgamberi (a. s.) ka
thënë: “Kush nuk këndon gjatë leximit të
Kuranit, ai nuk është prej nesh.”

Fjala “nuk këndon” sipas shumicës së
dijetarëve e ka kuptimin: ai që nuk e zbu-
kuron zërin gjatë leximit të Kuranit.

Transmetohet nga El-Bezzari (r. a.) se
e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (xh.
sh.) duke lexuar në namazin e jacisë “vet-
tini vez-zejtunu” dhe thotë se ‘nuk kam
dëgjuar ndonjërin prej nesh ta ketë një zë
më të bukur se zëri i tij’. Për këtë, edhe të
gjithë dijetarët kanë thënë se është i pël-
qyeshëm dhe i nevojshëm zbukurimi i
zërit në leximin e Kuranit. Lexuesi i cili
ka vesh melodik mund ta zbukurojë lexi-
min e Kuranit me zërin e tij.

Megjithatë, nuk është zëri faktor
kryesor i vetëm dhe i mjaftueshëm për le-
ximin e Kuranit. Përveç zërit, lexuesi
duhet të ketë edhe edukatë islame, duhet
të njohë shqiptimin e shkronjave dhe rre-
gullave të texhvidit për të arritur një
lexim perfekt. Është shumë e natyrshme
që këndimi i Kuranit të bëhet në një më-
nyrë që t’i ketë hije lartësisë së tij, sepse
ai është fjalë e Allahut (xh. sh.). A nuk
e lexojmë apo recitojmë me kujdes një
pjesë letrare, apo poezi, duke i respek-
tuar shenjat e pikësimit? Ndërkaq, kën-
dimi i fjalës së Allahut (xh. sh.), epërsia e
së cilës është e pakrahasueshme me asnjë
fjalë tjetër, sigurisht që duhet të bëhet me
një kujdes më të madh se për çdo fjalë
tjetër. Allahu e ka urdhëruar në mënyrë të
veçantë në Kuran shqiptimin e fjalës së
Tij me një theks të bukur e në një mënyrë
krejt të qartë, ku thotë: 

“Kuranin lexoje me vëmendje (ter-
til).”

Parimet e këndimit të Kuranit Allahu

(xh. sh.) ia ka mësuar Pejgamberit (a. s.)
me ndërmjetësimin e Xhibrilit, melaqes
të vajhut, duke iu shprehur kështu:

“Ne do ta lexojmë ty e nuk do ta har-
rosh (Kuranin). Përveç asaj që Allahu dë-
shiron. Ai e di të hapëtën dhe të
fshehtën.”

Allahu iu jep mundësinë, që shumë
zemra të fuqishme kur ta dëgjojnë një
lexim të Kuranit me zë të zbukuruar, ato
zemra bëhen të ndjeshme dhe shkrihen e
dorëzohen nga muzikaliteti kuranor, i cili
është depërtues te të gjithë. Rasti i Ome-
rit (r. a.), i cili sapo i dëgjoi ajetet e para
të kaptinës Ta’ha tek e motra, menjëherë
ndryshoi zemra e tij, për ta pranuar më
pastaj fenë islame te Pejgamberi (a. s.).

Në leximet e Kuranit kur punohet me
tone të ndryshme dhe shfrytëzohet zëri i
bukur, atëherë zbukurohet leximi me të
cilin edhe formohet një mekam i dëshi-
ruar për veshin tonë. Por, në leximet e
Kuranit duhet të paraprijnë, para së gji-
thash, rregullat dhe drejtleximet kura-
nore.

Nëse dikush nga lexuesit e Kuranit
mundohet ta lexojë Kuranin me një me-
lodi dhe zgjatje të tepruar, për dëshirë të
vet, atëherë ky lloj leximi nuk është i pra-
nueshëm, ngase edhe melodia edhe
zgjatja i kanë rregullat dhe parimet e veta.
Dijetarët islamë këtë lloj leximi e kanë
ndaluar, ngase nuk zbukurohet Kurani në
këtë mënyrë, por përkundrazi e humb
vlerën e çmuar të këndimit tonë të Kura-
nit.

MEKAMET (LLOJET E TIJ) DHE ZËRAT
NË LEXIMIN E KURANIT

Mekami është një grup i notave me
traditë, që përcaktojnë marrëdhëniet në
mes vete, zakonisht të stilizuara dhe të
zhvilluara në melodi.

Leximi i Kuranit është një art, sikurse
edhe shkrimi. Leximi i takon një akti in-
dividual, që përjetohet shpirtërisht, men-
talisht dhe në mënyrë të ndjeshme. Zëri
dhe të lexuarit janë dy vështrime të pan-
dashme nga teksti dhe të shprehurit e gju-
hës kuranore.

Muzikaliteti i fjalëve të Kuranit i nga-
zëllen zemrat dhe i prek ndjenjat edhe pa
e kapur kuptimin e fjalëve. Me këtë
melos të lidhjes së fjalëve kuranore mund
të flitet vetëm për një këndvështrim të
bërjes hyjnore, që ia dha shpalljes së fun-
dit, për të treguar mrekullinë e cilësisë së
të folurit të Tij. Muzikaliteti i thurjes së
tekstit, me një rimë të njësuar ritmike në
disa sure, krijon plasticitetin e pamjes, vi-
zualitetin e dekorit, në mënyrë që të
ngjallë te lexuesi përjetimin shpirtëror të
realitetit, që i thuhet nga Allahu (xh. sh.).

Shkruan:  Prof. Hfz. Xhejlane Nexhipi

Në ajetet dhe suret e Kuranit, zëri
që ka përvojë është si një tregues
i mirë për shkencën dhe kulturën

islame. Për ta bërë të vëmendshëm Kura-
nin në frymën islame, leximi i Kuranit
është bërë i çmuar me mjeshtërinë e zërit
të lexuesit, ku Allahu (xh. sh.) thotë:
“...dhe Kuranin lexoje me vëmendje”.

Mjeshtëria e zërit në Kuran përbën
estetikën e të kënduarit dhe të dëgjuarit.
Origjina dhe tradita e mjeshtërisë së zërit
ndryshon dhe zhvillohet.

Veçoritë e zërit mjeshtëror dallohen
në pesë shkallë:

- Leximi i Kuranit,
- Ezani, telbija, tahmini, na’ati, ilahija

etj.,
- Shkrirja e disa pjesëve, apo imitimi

i pjesëve të këndimit,
- Këngët me temë serioze dhe të

rëndë,
- Muzika zbavitëse.
Në kohën e Pejgamberit (a. s.) mysli-

manët i kanë kushtuar kujdes të madh
zërit, se si të shqiptohet dhe si të këndo-
het Kurani me rregullat e veta. Por, edhe
sot ka shkolla të posaçme që merren me
profesionalizimin e të kënduarit të Kura-
nit, duke i zbatuar të gjitha rregullat e ter-
tilit dhe në të njëjtën kohë, duke iu
përkushtuar estetikës së të kënduarit,
mjeshtërisë së përdorimit të zërit si art i të
kënduarit të Kuranit.

ZËRI NË LEXIMIN E KURANIT
Në çdo vend të botës islame, gji-

thkund ku dëgjohet leximi i Kuranit, nje-
rëzve u mjafton dëgjimi i tij, aq më tepër
nëse lexohet me zë mjeshtëror. 

Lexuesit e Kuranit mund t’i dallosh
njërin prej tjetrit në bazë të estetikës së
zërit. Kultura e leximit të Kuranit dhe
themeli i estetikës është ruajtur fuqishëm
e me kujdes, në mënyrë që të mos prishet
zbukurimi i leximit të Kuranit. Leximi i
Kuranit në Malajzi, Turqi dhe Egjipt, e
nga Egjipti në Iran, nuk ka pasur dallime
të mëdha, por ende edhe sot nuk ka. Sot

bëhen gara rreth këndimit të Kuranit
nëpër vende të ndryshme islame, duke i
dhënë një rëndësi shumë të madhe zërit,
bukurisë, në këndimin e Kuranit.

Pejgamberi (a. s.) ka thënë: “Rregul-
lojeni Kuranin me zërat tuaj, ngase vër-
tet zëri i mirë i jep Kuranit bukuri.”

Duhet pasur parasysh se ka disa popuj
që nuk mund të shqiptojnë Kuranin ashtu
siç duhet, për arsye të ndryshme, si lloji i
gjuhës, vendi i shqiptimit nga fyti, kor-
dhat e zërit, hunda, veshi, vendi etj.

Lexues të shkathët të Kuranit janë ata
të cilët e lexojnë me urtësi, pa kurrfarë
vështirësie dhe secilën shkronjë, secilën
fjalë dhe fjali e shqiptojnë drejt dhe çiltër,
sipas rregullave të gjuhës arabe dhe disi-
plinës së posaçme të Kuranit, që quhet te-
xhvid. Ashtu e ka kënduar Muhamedi
(a. s.) Kuranin në bazë të shpalljes së pra-
nuar. E ka kënduar me zë, që ta dëgjojnë
edhe të tjerët dhe gjithë këtë ta mësojnë.
Vetë këndimi i tillë i Kuranit, që i plotë-
son kriteret e duhura, u sjell lexuesve
vlera të mëdha dhe hyn në radhën e me-
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Mjeshtëria e zërit, mekameti, 
në këndimin e Kuranit 

Asnjëherë nga myslimanët e botës nuk është pranuar leximi i Kuranit si një muzikë, por leximi i Kuranit ka
qenë i njohur si një mjeshtëri e zërit. Leximi i Kuranit në kulturën islame është njëra ndër thesaret e çmuara

që pasqyrohet në mjeshtërinë e zërit.
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Kurani është një libër, leximi i të cilit sa
herë që të përsëritet nuk krijon mërzi.

Numri i mekameve është i madh, deri
në katërdhjetë, por më të njohurat janë
këto: Saba, Nehavend, Bejati, Rast, Sika,
Hixhazi, Axhem. Këto janë mekamet
bazë, por së bashku me to përmenden
edhe Kurdi, Xheharkadi etj.. Nga lexue-
sit e Kuranit disa lexojnë vetëm në një
mekam e disa në dy e më shumë me-
kame, si p. sh. Mustafa Ismail, Mensha-
viu, Abdul Based e të tjerë kanë lexuar në
shumë mekame. Sipas mekameve mund
të lexojë vetëm ai që e njeh mirë dhe drejt
leximin e Kuranit. Fillimi i leximit me
mekam Bejati është bërë praktikë e njo-

hur nga shumë lexues. Por, ndonjëherë
kur fillohet me Rast, është lexim shumë
tërheqës. Me rëndësi është që leximi të
fillohet me zë të ulët, me intonacion të
përshtatshëm, për të qenë leximi më
mbresëlënës. Sigurisht, duke pasur para-
sysh mbajtjen e të gjitha rregullave të te-
xhvidit.

Si çdo sferë që ka rregullat e po-
saçme, po ashtu edhe në këtë lëmë duhet
të merren njohuritë paraprake nga ata që
janë të specializuar në shkencën e muzi-
kës dhe njohurive të mekameve. Shpesh
dëgjojmë kur një lexues këndon Kuran në
ndonjë mekam, dhe lehtë mund të për-
caktohet mekami i tij, por ai ndoshta nuk
është në dijeni se në çfarë mekami lexon,

ngase atë e ka përfituar duke i dëgjuar të
tjerët dhe lexon në meloditë e tyre, pa
pasur njohuri se si mbahet ai mekam apo
si kalohet në tjetrin mekam të dëshiruar
etj.  Një karakteristikë tjetër e mekameve
është se ato ndërrohen sipas kuptimit të
ajeteve. Kështu, mekami Hixhaz lexohet
në ajetet që tregojnë skena të dhimbshme
të Ditës së Kiametit, apo të mundimeve
të banorëve të Xhehenemit, sepse përmes
këtij mekami ato skena duken më tri-
shtuese dhe më prekëse. 

Po e përmend edhe faktin që në Botën
Islame ekzistojnë shkolla të veçanta për
mësimin e mekameve. Ai që ka zë të
bukur dhe e lexon drejt Kuranin, është

shumë e nevojshme të dijë dhe të njohë
mekamet, për të zbukuruar edhe më
shumë këndimin dhe për t’i larguar neve-
ritë e shpeshta që vijnë nga mosnjohja
kur duhet ngritur zëri e kur duhet ulur,
kur duhet ndryshuar e kur duhet mbajtur
ajo melodi etj.

MELODITË DHE TONET NË KËNDIMIN
E KURANIT

1. Mekami Bejati: Është një ecje nor-
male si valët e detit të qetë; ta tërheq vë-
mendjen për të medituar dhe menduar
rreth Madhërisë së Allahut (xh. sh.) dhe
argumenteve për ekzistimin e Tij. Me-
kami Bejati është më i njohuri dhe më i
përhapuri. Shumë ilahi e salavate këndo-

hen me këtë mekam. Me mekamin Bejati
lexojmë edhe ajetet që flasin rreth për-
shkrimeve të Xhenetit. Por, ndonjëherë
mund të lexohen edhe ajetet që tregojnë
situata jo të lakmueshme në botën tjetër.
Ky mekam përdoret përpara të gjitha me-
kameve të tjera. Mekami Bejati quhet
ndryshe edhe “Nëna e mekameve”. Me të
fillohet leximi i Kuranit dhe me të është
mirë të përfundohet. Mekami Bejati
quhet kështu sipas familjes El-Bejati në
Irak, e cila ka qenë e njohur për leximin
e Kuranit në këtë mekam. 

2. Nehavend: Ky mekam nxit për re-
zonime e mendime. U takon mekameve
që lidhen me ajetet që japin myzhde dhe
e përshkruajnë Xhenetin, pa përjashtuar
edhe mundësinë që të lexohen edhe ajetet
për mundimet e banorëve të Xhehenemit.
Emri i tij është sipas vendit Nehavend në
Iran. Lexuesit shpesh e përdorin këtë
mekam, sepse përmes tij është lehtë të
kalohet në mekame të tjera dhe për t’u
kthyer prapë në të.

3. Mekami Rast: Është mjaft i njohur
për lexuesit, ngase e përdorin shumë.
Fjala “rast” është në gjuhën persiane dhe
do të thotë drejt - mustekim. Përmes këtij
mekami lexuesi mund t’i nxjerrë në pah
bukuritë e intonacionit të zërit që pose-
don. Për shkak se përdoret shumë, këtë
mekam ndryshe e quajnë edhe mbret të
mekameve. Ajetet që lexohen më së
shumti në këtë mekam janë ato që për-
shkruajnë Cilësitë e Allahut (xh. sh.),
Emrat e Tij të bukur. Ky mekam përdoret
shumë nga myezinët pas mekamit Hi-
xhazi.

4. Mekami Saba: Ky mekam,  si dhe
mekami Hixhazi, lexohen në ajetet që
shprehin mallëngjim, si për shembull tre-
gimi rreth Jusufit (a. s.) apo ajetet që tre-
gojnë gjendjet e rënda të pabesimtarëve
në ditën e gjykimit, si dhe ajetet që e tër-
heqin vëmendjen në diçka të veçantë.

5. Mekami Sika: Është me disa ka-
rakteristika dhe ngjyrime të zërit. Me
këtë mekam lexohen ajetet e dëshpërimit,
si ajetet që cilësojnë dënimin në zjarr, por
edhe ajetet e përshkrimit të Xhenetit
mund të pasohen, për t’u dhënë shpresë
atyre që punojnë mirë. Me këtë mekam
lexohen edhe ajetet që parashtrojnë
ndonjë pyetje dhe të cilave u jepet për-
gjigje. Këtë mekam e përdorin shumë le-
xues dhe, sipas specifikave të zërit të
tyre, mund të dallohen lehtë. Pas këtij
mekami lexuesit shpesh kalojnë në me-
kamet Bejati, Rast dhe Hixhaz.

6. Mekami Hixhaz: Me këtë mekam
lexohen ajetet që tregojnë ndodhitë e po-
pujve të kaluar dhe sjelljet e tyre me pej-
gamberët.

Shkruan: Rexhep Torte

Pejgamberi Muhamed, si transmetues
i Kuranit hyjnor e famëlartë, është shem-
bulli më i mirë i sakrificës, zemërgjerësisë
e fisnikërisë mbarënjerëzore. Pejgamberi
Muhamed me plot meritë zë vendin e parë
në njëqind personat më të shquar në botë.

Amër Halid në librin e tij me titull
“Gjurmëve të të dashurit tonë” bën një
prezantim lakmues tëpejgamberit Muha-
med,  duke pasqyruar e dëshmuar përvo-
jën më të suksesshme për zhvillimin e një
populli në historinë e njerëzimit. Pejgam-
beri Muhamed u lind jetim, nuk dinte
shkrim e lexim,  por brenda njëzet viteve
e bëri një popull që të udhëhiqte popujt
tjerë. Me ardhjen e pejgamberit Muha-
med, me shpalljen e Kuranit dhe me ar-
dhjen e fesë islame,  ndryshuan tërësisht,
në aspektin pozitiv, Gadishulli Arabik,
Afrika, Andaluzia (Spanja) dhe republikat
sovjetike. Feja islame në Lindje arriti gjer
te Muri Kinez. Pjesa tjetër e Evropës je-

tonte në terrin mesjetar. Evropa zhvillimin
e saj e bazoi në dijen dhe shkencat islame,
nga ku mësoi vlerën e lirisë, të të drejtës
dhe të barazisë.

EZANI TUBON MILIONA MYSLIMANË
NË NAMAZ, IFTAR DHE HAXH

Shumë figura botërore kanë përfun-
duar famën e tyre sëbashku me vdekjen.
Ndërkaq,pejgamberi Muhamed vazhdon
të mbetet i pranishëm edhe sot e kësaj dite.
Thirrja e ezanit dhe e mesazhit tëpejgam-
berit Muhamed sot jehon në xhamitë e
mbarë botës. Ezani i xhamive mbledh mi-
liona myslimanë me familjet e tyre rreth
sofrës në muajin e Ramazanit. Qabenë e
shenjtë gjatë Haxhit e vizitojnë miliona
myslimanë. 

Pejgamberi Muhamed me misionin e
tij vazhdon të jetë i pranishëm edhe pas
vdekjes së tij. Ai mbetet shembull dhe
udhërrëfyes në jetë, nëpërmjet dijes, pla-
nifikimit, politikës, paqes, fuqisë ushta-
rake dhe ekuilibrit,  mes të vërtetës dhe

drejtësisë dhe mes mendjes dhe shpirtit. 
Pejgamberin Muhamed Allahu i ma-

dhërishëm e pajisi me të gjitha vlerat që i
nevojiten njerëzimit gjer në Ditën e Kia-
metit. Dhe, këtë e bëri brenda 23 viteve,
duke ia shpallurKuranin hyjnor nëpërmjet
Xhebrailit, që zgjati 13 vite në Mekë dhe
10 vite në Medinë.

Pejgamberi Muhamed njihet si perso-
naliteti më i lartë në historinë e njerëzimit,
me cilësitë e tij, sepse nuk ishte hakmar-
rës, nuk e shkelte premtimin, nuk gënjente
dhe çdo hap e bënte mbi bazën e drejtë-
sisë. Morali i pejgamberit Muhamed ishte
Kurani.

Dy perandoritë më të mëdha të asaj
kohe - ajo perse dhe ajo romake - u shka-
tërruan, sepse atyre u mungonte drejtësia
dhe Allahu i Madhërishëm e dërgoi pej-
gamberin Muhamed që nga shkretëtirat e
Mekës ta vendoste drejtësinë në çdo vend
ku arriti feja islame. NëKuran nuk gjen
asnjë fjalë të vetme e cila nxit konflikte
qytetërimesh.

Pejgamberi Muhamed,
shembëlltyrë për 
mbarë njerëzimin

Programet shkollore arsimore, përmes të cilave
kemi mësuar, na kanë ofruar romane, libra të
historisë, të filozofisë, të psikologjisë, të
psikanalizës...të autorëve të ndryshëm, na kanë
ofruar dituri të vyera, megjithatë ndjejmë një
zbrazëti të madhe në edukimin tonë dhe në
pajisjen me dituri. Kjo, për shkak të mosnjohjes në
thelb të fesë (islame).Vetëm leximi i librave me
tematikë islame i jep kuptim të plotë jetës sonë.
Feja islame është e vetmja fe që e bën pastrimin e
mendjes dhe forcimin e zemrës nga ligësitë.
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Para lindjes sëpejgamberit Muhamed
Gadishulli Arabik përbëhej nga fise që
ishin në luftë të vazhdueshme me njëri-tje-
trin. Banditët plaçkitnin karvanët dhe mer-
rnin robër të rinjtë dhe fëmijët, duke i
shitur në vendet tjera. Padrejtësia dhe frika
sundonin kudo. Qabeja ishte e rrethuar me
360 idhuj të ndryshëm. Gratë nuk kishin
asnjë të drejtë. Asokohe bëhej edhe gro-
posja për së gjalli e vajzave, ndërkaq në
Egjipt Faraoni i vriste fëmijët meshkuj.

Pejgamberi Muhamed i edukonte edhe
fëmijët,  që të jenë të lirë dhe krenarë për
veten e tyre.

Lindja e pejgamberit Muhamed ishte
e zakonshme, nga nëna Amineja, në kohën
e shkatërrimit të ushtrisë së Ebrehasë,  e
cila i ishte vërsulur Qabesë. Babai Abdul-
lahu pasi ishte martuar me Aminen kishte
udhëtuar me karvan,  pa e ditur se gruaja e
tij është shtatzënë. Me t’u kthyer për në
Mekë,  në Medinë sëmuret dhe vdes.

Muhamedi ishte pejgamberi i fundit që
do të vinte në tokë. Asokohe në Mekë je-
tonin kurejshët,  të cilët e kishin zakon që
fëmijët e porsalindur dy vite t’i dërgonin
në shkretëtirë, ku i mëkonin gratë e fisit
BenuSad, mbi bazën e një shpërblimi, me
qëllim që fëmijët të zhvilloheshin fizikisht
në natyrë dhe ajër të pastër. Meqë Muha-
medi ishte jetim dhe i varfër, që sëbashku
me nënën jetonin te gjyshi, atë e mori  Ha-
limja, e cila nuk gjeti fëmijë tjetër dhe nuk
deshi të kthehej duarbosh në familjen e
saj. Muhamedi i kaloi dy vitet si një fëmijë
i mbarë dhe i shëndetshëm.

Muhamedi në moshën 6-vjeçare me
nënën e tij shkojnë ta vizitojnë varrin e ba-
bait dhe në të kthyer për në Mekë,  në
shkretëtirë vdes edhe nëna Amineja, të
cilën e varrosi skllavja e tyre. Pas vdekjes
së gjyshit,  Muhamedi u bë jetim i dyfi-
shtë. Këto ishin sprovat e para që ai i kup-
toi se është i dërguar si mëshirëbërës për
njerëzimin e jo të mallkojë e të urrejëtë tje-
rët, i cili pasi u rrit u kushtonte kujdes dhe
mëshirë jetimëve. Fatkeqësitë e mësonin
të kujdesej për veten, duke u mbështetur
në forcat e veta, të ishte serioz, të mësohej
me përgjegjësi, vullnet dhe elasticitet në
marrëdhënie me njerëzit duke u mësuar si
të reagojë në situata të ndryshme. Në mo-
shën 8 vjeçe i kërkoi xhaxhait t’i mundë-
sojë që të punojë duke kullotur delet, sepse
nuk dëshironte të jetojë në kurrizin e të tje-
rëve. Kullotja e deleve e pajisi që të ketë
durim dhe dëshirë për bashkim. Në mo-
shën 15 vjeçe e luti xhaxhain që t’i mun-
dësojë të merret me tregti dhe të udhëtojë
me karvanët tregtarë, gjë që i mundësoi t’i
njihte më mirë problemet e jetës, njerëzit,
shtetet e ndryshme dhe kulturat e tyre, si
edhe mësoi edhe artin e luftës. Në moshën

25 vjeçe martohet me Hatixhen, një grua e
pasur dhe e suksesshme në tregti, pasi kjo
grua e kishte parë moralin, madhështinë
dhe vlerat e tij. Kjo martesë u kurorëzua
me respekt të ndërsjellë. Vdekja e dy
djemve të tyre ishte sfida e radhës që Mu-
hamedi të kuptojë se kjo botë nuk vlen gjë
dhe se duhet jetuar për diçka më të madhe.
Në këtë rrugëtim fitoi përvoja dhe vlera
humane dhe u përgatit për detyrën e Pej-
gamberit dhe për pranimin e shpalljes së-
Kuranit,  me bindje të plotë se humanizmi
dhe e mira u takon vetëm besimtarëve.

KURANI, UDHËRRËFYES PËR JETË TË
LUMTUR NË KËTË BOTË DHE NË

XHENET
Kurani është libri i fundit që erdhi nga

Zoti nëpërmjet pejgamberit Muhamed.
Kur lexon Kuranin,  fjalët renditen dhe ra-
dhiten në vepër unike të madhërishme në
dritën e Krijuesit, dhe që nuk mund të kra-
hasohet me të gjitha veprat e shkruara në
gjuhën arabe. 

Në shpellën Hira, kur Muhamedi i
mbushi 40 vjet, u ndal pasiqë kishte fituar
përvojën e duhur familjare, edukatën për
çështjen e jetës dhe ato sociale, si dhe për-
vojat ushtarake dhe vetëdijen e fuqishme
për paqe, duke mos përjashtuar mëshirën
ndaj njerëzimit në përgjithësi. Këtu u bë
takimi i parë i Muhamedit me Xhebrailin,
të dërguar nga Allahu, dhe filloi shpallja e
Kuranit me fjalën “Lexo”. Ky mesazh tre-
gonte se koha e mrekullive ka përfunduar
se tani fillonte epoka e dijes, e planifiki-
mit dhe se kjo epokë fillonte me pejgam-
berin Muhamed dhe me popullin e tij.
Muhamedi nuk dinte shkrim e lexim, por
si i Dërguar i Zotit ai po e mëson mbarën-
jerëzimin. Sipas tij, namazi është shtylla e
fesë islame, ai është dritë dhe shërim për
besimtarin.

Plani afatgjatë i pejgamberit Muhamed
vijoi me gjetjen e burrave dhe të grave të
suksesshme e të devotshme në shoqëri,
duke i shtuar përkrahësit e tij. Hatixheja,
Ebu Bekri dhe djaloshi 10 vjeç Ebu Talibi
ishin besimtarët e parë. Pejgamberi Mu-
hamed jobesimtarëve u fliste për Islamin
në gjuhën që ata e kuptonin dhe ky komu-
nikim u tregua i suksesshëm. Armiqtë rea-
guan ashpër ndaj mesazhit tëpejgamberit
Muhamedit, duke e quajtur “poet”, “mag-
jistar”, “të çmendur” dhe duke e fyer dhe
torturuar edhe fizikisht. Megjithatë, Pej-
gamberi nuk u mposht,por vazhdoi rrugën
e tij, përkundër vuajtjeve, sepse Zoti e
ruante dhe i falte durim. Siç vuante Pej-
gamberi,ashtu vuanin edhe shokët e tij,
por Pejgamberi i inkurajonte se Zoti do t’u
hakmerret për sjelljet e tyre dhe ashtu ndo-
dhte. Myslimanët, edhe pse keqtrajtohe-

shin, shprehnin qetësi dhe nuk revoltohe-
shin siç revoltoheshin kurejshët, të cilët
torturonin dhe jetonin në kulmin e zemë-
rimit. Myslimanët vazhdonin rrugën e tyre
pa e thyer askënd dhe pa u hakmarrë, që
fëmijët e torturuesve të mos kishin asnjë
arsye për ta pranuar Islamin, duke thënë se
“Zoti është më i Madhi, nuk ka tjetër veç
Tij dhe se Muhamedi është i Dërguari i
Tij”. Duke sakrifikuar për mesazhin, nga
Pejgamberi,  e vërteta po triumfonte dhe
njerëzit e kuptonin se nuk duhet jetuar
vetëm për interesat personale. Në shtëpinë
e Erkamibn Erkamit 17 vjeç  tuboheshin
myslimanët, për të mos u rënë në sy ar-
miqve të cilët disa herë u përgatitën për ta
vrarë Pejgamberin,   por atë e mbronin fil-
limisht Allahu, pastaj Ebu Talibi- xhaxhai
i tij, Ebu Bekri, Hamzai dhe Omer ibn Ha-
tabi.  Kështu  rritej morali dhe qartësohej
vizioni. Gjëja më e ëmbël që shijon në
këtë botëështë kur njeriu jep diçka. Në
këto kohë ishin kurejshët e pasur,  por pa
besimin e vizionin për të ardhmen; dhe
myslimanët e varfër,  por të fuqishëm,  me
besimin e tyre në Zot. Kjo i ngjante dyluf-
timit të monedhës false me atë të vërtetën. 

Pejgamberin armiqtë nuk arritën ta dë-
shpërojnë dhe as ta frikësojnë. Ai vazhdoi
aktivitetin e tij duke udhëtuar për në Taifë,
për të kërkuar ndihmë nga fiset e atjeshme
për misionin e tij, por për fat të keq ato fise
nuk e ndihmojnë, por e ofendojnë dhe e
gurëzojnë. Megjithatë,  ai vazhdoi aktivi-
tetin e tij duke u mbështetur te Zoti. Udhë-
timi i  Israsë dhe Miraxhit nga Qabeja për
në Jerusalem,  për në Xhaminë Aksa, dhe
udhëtimi i tij në 7 palë qiej brenda një
nate, ku u takua me Allahun, i shoqëruar
nga Xhebraili, ishin mrekullitë e radhës.
Pejgamberipërhapjen e mesazhit e va-
zhdoi gjatë mbajtjes së Haxhit në Mekë,
ku takonte grupe të rinjsh nga Medina, të
cilët pranojnë Islamin dhe në këtë mënyrë
bashkoi 26 fise që luftonin njëri-tjetrin,
duke arritur Besën e Madhe të Akabesë,
që ishte vendimtare në historinë e Islamit.
Përmbajtja e kësaj bese ishte që medinasit
t’i binden Pejgamberit në të mirë e të keqe,
të shpenzonin pasuritë e tyre në të mirë e
të keqe, të urdhëronin për mirë dhe të nda-
lonin nga e keqja, të mos frikësoheshin
dhe të mos tërhiqeshin
në çaste të vështira, ta
mbronin nëse Pejgam-
beri shkonte tek ata,

ashtu siç i mbronin familjet dhe fëmijët e
tyre. Kjo ia hapi rrugën Pejgamberit që të
shkonte në Medinë si i pari i tyre, të kon-
tribuonin për shtetin islam që do të for-
mohej. Më vonë, për t’iu shmangur
vuajtjeve dhe keqtrajtimeve qëmyslimanët
i përjetonin nga kurejshët, Pejgamberi or-
ganizoi migrimin e myslimanëve nga
Meka për në Medinë,  ku themeloi shtetin
e parë islam dhe nënshkroi Marrëveshjen
e Akabesë. Kjo u bë me qëllim që të arri-
hej siguria e brendshme dhe e jashtme,
për t’u kuptuar se atdheu është i të gji-
thëve, me të drejtat themelore për të gji-
thë. Megjithatë,  kjo marrëveshje u prish
nga disa fise arabe të cilat e tradhtuan,
duke mos pranuar mesazhin islam. Pej-
gamberi hyri në luftë me çifutët përshkak
se ata i shkelën ligjet dhe vlerat e shoqërisë
ku jetonin. Në fjalimin e tij në Medinëpej-
gamberi Muhamed tha: “Përhapeni paqen,
ushqeni ata qëkanë nevojë, shkoni mirë
me farefisin dhe faluni natën.” Në Medinë
u ndërtua edhe xhamia për lutje ndaj Zotit
dhe për bashkimin e vëllazërimin e sho-
qërisë.

Shpërngulja e myslimanëve nga Meka
në Medinë u bë në mënyrë të fshehtë dhe
i fundit u shpërngul pejgamberi Muha-
med,  i shoqëruar nga Ebu Bekri. Në Me-
dinëmyslimanët u pritën me dashamirësi
nga ensarët - banorët vendës, por jo edhe
nga çifutët dhe hipokritët. Në Medinë u
themelua edhe Shteti i parë Islam.

PEJGAMBERI MUHAMED PRANONTE
LUFTËN PAS DËSHTIMIT TË
NEGOCIATAVE PËR PAQE

Në të gjitha luftërat që i fitoi e ki-
shte edhe ndihmën e Allahut dhe mo-
ralin e lartë të ushtarëve, sepse në
shumë luftëra armiku ishte me numër
shumë herë më i madh. Lufta për të
vërtetën dhe për përçimin e fesë
islame, fesë humane dhe të drejtë,
bënë që për 25 vite Islami t’i shka-
tërrojë perandoritë më të mëdha të
kohës dhe sundoi në pjesën më të
madhe të botës.Pejgamberi Muha-
med edhe Mekën edhe Qabenë i
mori në rrugë paqësore, duke nego-
ciuar dhe bindur kurejshët dhe fiset

tjera se qëllimi i tij i vetëm ishte përhapja
e mesazhit hyjnor islam. Pejgamberi Mu-
hamed edhe para betejave diskutonte me
ushtarët për të gjetur rrugën më të mirë,
drejt fitores. Me Marrëveshjen e Hudej-
bies, pa derdhur gjak, u arrit paqja dhe vi-
zita për në Qabe.Pejgamberi Muhamed, i
udhëhequr gjithnjë nga paqja, vendosi që
me kurejshët të arrijë marrëveshje paqë-
sore për Mekën dhe Qabenë dhe t’i
shmanget gjakderdhjes. Kurejshët e kup-
tuan forcën ushtarake të pejgamberit Mu-
hamed dhe se edhe mund t’ua ndalonte
rrugën e karvanëve, ranë dakord për këtë
marrëveshje që myslimanëve të Medinës
t’u mundësohet ta vizitojnë Qabenë në
kohën e Haxhit. Kjo marrëveshje ishte fi-
torja më e madhe në historinë e Islamit.
Pas kësaj marrëveshje, një numër i madh
fisesh e pranuan fenë islame. Megjithatë,
kurejshët disa herë e shkelën këtë marrë-
veshje, gjë që e detyroi pejgamberin Mu-
hamed që të përgatitet për luftë kundër
kurejshëve. Fuqia ushtarake e Pejgamberit
i tmerroi kurejshët,  kështu që ata më në
fund u dorëzuan paqësisht dhe duke e pra-
nuar fenë islame dhe pejgamberin Muha-
med si të dërguarin e tij. Pas kësaj
myslimanët i thyen të gjithë idhujt rreth
Qabesë, dhe i amnistuan të gjithë kundër-
shtarët e dorëzuar, duke ua hapur rrugën
që ta pranojnë fenë islame dhe pejgambe-
rin Muhamed si të Dërguarin e Zotit.Pej-
gamberi Muhamed asnjëherë nuk gënjeu,
nuk tradhtoi dhe nuk i prishi marrëveshjet
e arritura me armiqtë. Pejgamberi u tortu-
rua, u keqtrajtua, u nxor jashtë vendlin-
djes, u vranë të afërmit e tij, por megjithatë
ai u udhëhoq nga fryma e shpirtit të ba-
shkimit e jo nga urrejtja e përçarja. Kjo i
shtyri edhe armiqtë më të mëdhenj ndaj tij
që ta pranojnë Islamin. Pejgamberi Muha-
med caktoi edhe dhënien e zeqatat,  si
formë të ndihmës dhe të barazimit ekono-
mik të popullatës. 

Historia e pejgamberit Muhamed nuk
është që të përfitojnë vetëm myslimanët,
por i tërë njerëzimi. Nuk ka pasur në botë
gjer më sot njeri tjetër që të ketë vuajtur, të
jetë i ofenduar, dhe të jetë i torturuar më

shumë se pejgamberi Muhamed. Pejgam-
beri Muhamed në moshën 63 vjeçe në
vitin 10 të migrimit, kreu Haxhin e Lam-
tumirës. Gjatë këtij Haxhi ai të prani-
shmëve në mënyrë të fuqishme ua
transmetoi mesazhet e paqes, dashamirë-
sisë, mëshirës, bashkimit dhe kryerjes së
obligimeve kuranore, si rrugë të vetme për
të fituar  kënaqësinë e Allahut të madhëri-
shëm dhe Xhenetin. Pas kryerjes së haxhit,
pejgamberi Muhamed u kthye në Medinë,
me ç’rast sëmuret dhe duke e lënë zëven-
dës të tij Ebu Bekrin si imam në Xhaminë
e Medinës, pas disa ditësh ndërron jetë,
duke iu lutur Allahut që të takohen në
Xhenet dhe duke ndjerë kënaqësinë se në
tërësi e realizoi amanetin e Allahut.Pej-
gamberi ndërroi jetë në çastet e lindjes së
diellit, ashtu siç edhe u lind. Kjo tregon se
drita hyjnore nuk do të largohet me vdek-
jen e Pejgamberit; këtë dritë do ta mbajnë
të ndezur myslimanët e brezave që vijnë,
duke e përhapur në tërë botën.

Pejgamberi Muhamed është njeriu i
vetëm në historinë e njerëzimit i cili jetoi
i pasur dhe i varfër, i dobët dhe i fuqishëm,
udhëheqës dhe njeri i rëndomtë, paqësor
dhe luftëtar; i vetmi që dinte të krijonte li-
dhje me të gjitha shtresat e shoqërisë, me
çifutët dhe arabët, me vendasit dhe të
huajt, me popullin e thjeshtë dhe me fuqitë
më të mëdha të kohës. Ai posedonte të gji-
tha format e madhështisë: ishte madhë-
shtor në paqe dhe madhështor në luftë,
madhështor si bashkëshort, si prind, si
njeri i thjeshtë,  në moral dhe në çdo
aspekt tjetër.

Historia e pejgamberit Muhamed është
histori e përpjekjeve, e durimit dhe e
triumfit të së drejtës dhe të mirës ndaj të
keqes dhe interesave vetjake. Të gjithë-
myslimanët falen, agjërojnë, shumë prej
grave mbajnë shami etj., por në shoqërinë
e pejgamberit Muhamed në Xhenet do të
jenë vetëm ata që e kanë
mbajtur lart mesazhin e
Pejgamberit.

Këto janë të dhënat e
argumentuara nga ky
libër për pejgamberin
Muhamed, për Kuranin
dhe fenë islame.
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Bashkësia Islame qëllimet dhe dety-
rat e saj i realizon në bazë të kushtetutës
e cila është akti më i lartë  këtij institu-
cioni që cakton norma për organizimin e
jetës fetare, madje përcakton detyrat dhe
obligimet e saj ndaj besimtarëve dhe ana-
sjelltas. Konform këtij akti më të lartë
normativ, janë nxjerrë një sërë rregullo-
resh siç janë: rregullorja për marrëdhënie
pune; rregullorja për organizimin dhe si-
stematizimin e punëve dhe detyrave, të
punësuarve etj. Ajo maksimalisht anga-
zhohet për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
objekteve fetare islame, qendrave eduka-
tive-arsimore,  si dhe institucioneve
shkencore, kulturore e humanitare.

Bashkësia Fetare Islame ka trupat, or-
ganet, institucionet, entet dhe sektorët siç
janë: institucionin e Reis-Ulemasë, Me-
xhlisin Shura, Mexhlisin Juridiko-Finan-
ciar dhe Myftinitë.

Bashkësia Fetare Islame është garanti
i fortë e ruajtjes dhe kultivimit të vlerave
fetare, morale, kulturore islame dhe kuj-
deset për ngritjen edukative, sociale-eko-
nomike dhe shkencore të pjesëtarëve të
vet në këto troje.

MYFTINIA E GOSTIVARIT

Myftinia e Gostivarit si institucion
fetar ekziston që nga kohërat më të her-
shme, duke u thirrur zyrtarisht me emra
të ndryshëm si: Myfti daire (zyra e myf-
tinisë), meshihat, mexhlisi i xhematit etj.
Sot Myftinia e Gostivarit është organi i
dytë më i lartë në kuadër të Bashkësisë
Fetare Islame në Republikën e Maqedo-
nisë. Deri në  vitin 1965 Myftinia e Teto-
vës është njohur si mexhlisi i Xhematit,
selia e së cilës ka qenë te Xhamia e çar-
shisë e njohur si Tupan- Xhami.  Por, në
vitin 1965 prishet objekti i myftinisë dhe
më pas myftinia transferohet në një seli
tjetër, e cila ka qenë e lokalizuar  tek ish-
tregu i gjelbër i qytetit  të Tetovës, ku deri
në vitin 1971 aty veprojnë anëtarët e myf-
tinisë së Tetovës.

Sistemi laik i pushtetit të asaj kohe ia
uzurpon disa vakëfe Bashkësisë Fetare
Islame dhe kinse dëshiron që të shlyejë
borxhin ndaj Myftinisë - komuna e asaj
kohës ia dhuron selinë tek Xhamia Eski.
Në këtë seli Myftinia e Tetovës do t’i
kryejë aktivitetet e veta deri në vitin
2003,  ku gjatë asaj kohe kanë pësuar një
sërë ndryshimesh brendapërbrenda orga-
neve të myftinisë.

Prej vitit 1991-93 myfti i Myftinisë
së Tetovës ka qenë Muhamed Iseni nga
fshati Reçicë e Madhe.

Prej vitit 1993-2003 detyrën e myftiut
e ka ushtruar Nexhadi Limani nga fshati

Çellopek.
Në vitin 2003 pësojnë ndryshime në

Myftininë e Tetovës, ku fillimisht bëhet
zgjedhja e myftiut te ri, i cili është aktiv
në kryerjen e detyrës së Myftiut edhe sot
e kësaj dite e që është Alifekri ef. Esati.
Përveç kësaj,Myftinia e Tetovës pëson
ndryshime edhe në objektin e saj, ku po
në vitin 2003 transferohet te një objekt i
ri,  i cili është blerë nga Myftinia e Teto-
vës, por që i njëjti ka qenë objekt për stu-
dim në  shërbim të Universitetit Shtetëror
të Tetovës,  ku në këtë drejtim Myftinia e
Tetovës tregon rolin dhe kontributin e saj
që ka dhënë në shërbim të dijes dhe arsi-
mit shqip.

ORGANIZIMI I MYFTINISË SË
GOSTIVARIT

Myftinia është organ themelor i Ba-
shkësisë Fetare Islame. Organi i Myfti-
nisë numëron prej pesë deri në
pesëmbëdhjetë anëtarë, varësisht nga
numri i organeve ndihmëse të saj, pra
xhemateve në territorin përkatës.

Numrin e anëtarëve të Myftinisë, për
çdo myftini e cakton Rijaseti. Në organin
e Myftinisë më së paku 1|3 e anëtarëve
duhet të jetë nga xhemati. Organi i myf-
tinisë përbëhet nga Myftiu, Kryemimami
dhe Sekretari sipas pozitës, 2|3 prej tyre
propozohen nga mexhlisi i xhematit,
kurse 1|3 prej tyre caktohet nga Myftiu.

Të propozuarit, në mënyrë proporcio-
nale, duhet të mbulojnë territorin e Myf-
tinisë. Mandati i anëtarëve të zgjedhur
zgjat katër vite.

Me myftininë udhëheq Myftiu.
Kryeimami emërohet nga Reis ul

Ulemaja me propozim të Myftinisë.
Myftiu dhe Kryeimami, duhet të jenë

me arsim sipëror Islam dhe me përvojë
pune së paku pesë vite në rradhët e BFI-
së.

Në Myftinitë ku nuk ka kuadër sipas
kushteve të parapara, emërohet kordina-
tor.

Myftinia kandidon kandidatë të mun-
dshëm për myfti, Rijaseti I BFI-së bën
emërtimin e myftive, kurse Reis ul Ule-
maja verifikon emërtimin dhe u lëshon
Murasele.

Mosdhënia dhe tërheqja e Muraselesë
obligon Myftininë në afat prej tridhjetë
ditë të propozon kandidatë të mundshëm
për myfti.

Myftiu përgjigjet vetëm para Reis ul
Ulemasë.

Myftiu është personaliteti më i lartënë
territorin e vet. Nënshkruan aktet e Myf-
tinisë dhe obligon shërbimet fetare për
zbatim.

Myftinia:
Zbaton vendimet e Rijasetit dhe të or-

ganeve më të lara të BFI-së,
Kujdeset për mbarëvajtjen e punëve

dhe të jetës fetare në territorin e vet,
Siguron mjete për funksionimin e

BFI-së,
Propozon Rijasetit buxhetin dhe llo-

garinë përfundimtare të Myftinisë,
Paraqet raport dhe program vjetor për

punën e vet para Rijasetit të BFI-së.
Mbikqyr drejtpërdrejtë punën e nën-

punësve fetarë në territorin e vet,
Propozon emërimin dhe shkarkimin e

nënpunësve të Myftinisë,
Kujdeset për realizimin e detyrave

ndaj organeve dhe institucioneve të BFI-
së,

I propozon Rijasetit të BFI-së formi-
min e xhematit të ri dhe ndërtimin e xha-
misë së re,

Informon Mexhlisin e Xhemateve për
punën e vet,

Udhëheq me pasurinë e tundshme dhe
të patundshme në territorin e vet sipas
rregullores gjegjëse,

Bashkëpunon me shërbimin e vakë-
feve për ruajtjen, kultivimin dhe ekono-
mizimin e të mirave të saj,

Propozon themelimin e institucioneve
arsimore.

Myftinitë kanë shërbimet e veta pro-
fesionale.

Myftinitë formojnë komisione të veta

Shkruan: Fuat BEQIRI

Në vitin 1991 shpërbëhet Jugoslla-
via dhe në kuadër të asaj shpër-
bërje Maqedonia shpall

pavarësinë e saj. Me pavarësinë e Maqe-
donisë ndërron sistemi politiko-shoqëror.
Pas kësaj shpërbërje në kuptimin shoqë-
ror, Bashkësia Islame e kishte pak sa vë-
shtirë që të veprojë ndryshe dhe kështu iu
imponua që edhe Bashkësia Islame të pa-
varësohet në kuptimin organizativ nga
Bashkësia Islame e Federatës Jugosllave.
Pra, Bashkësia Islame në Maqedoni mira-
ton kushtetutën e vet për veprim fetar dhe
organizativ të myslimanëve në këto troje.

MYFTINIA E GOSTIVARIT GJATË
VITEVE 1991-2013 

Bashkësia Fetare Islame është orga-
nizatë fetare e të gjithë myslimanëve që
jetojnë në hapësirat e Republikës së Ma-
qedonisë. Është institucion kompetent
për zhvillimin e jetës fetare mbi baza të
shëndosha islame; organizon mbarëvajt-
jen e punëve fetare të besimtarëve dhe
përcakton detyrat dhe obligimet e tyre.
Bashkësia Fetare Islame mbron dhe kul-
tivon thesarin e çmueshëm të vlerave mo-
rale, sociale, ekonomike, kulturore,
arsimore etj. të pjesëtarëve të saj. Ajo i

përfaqëson myslimanët e këtij nënqielli
në vend dhe jashtë dhe i mbron interesat
e tyre në të gjitha sferat e jetës.

Bashkësia Fetare Islame në Republi-
kën e Maqedonisë është organizatë e pa-
varur, sovrane, e cila vepron si subjekt
juridik mbi baza të normave dhe pari-
meve islame, si dhe të ligjeve në fuqi. Ajo
është vazhdimësi e institucionit të She-
jhul-Islamit, të periudhës pasosmane, gati
njëqindvjeçare. Në këto troje ka punuar
dhe vepruar në forma të ndryshme, nën
sisteme e pushtete të ndryshme, duke e
ruajtur në këtë mënyrë vazhdimësinë e
Islamit si në aspektin historik, poashtu
edhe në aspektin kulturor e fetar.

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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të përkohshme dhe të përhershme.
Myftinia mban mbledhje të rregullta

më së paku një herë në muaj.
Mbledhjen e Myftinisë e konvokon

Myftiu, në raste të veçanta, atë e konvo-
kon, me kërkesë të Rijasetit të BFI-së dhe
të një të tretës së anëtarëve të Myftinisë.

ROLI I OBJEKTEVE FETARE ISLAME
NË NGRITJEN DHE ZHVILLIMIN E
INTEGRITETIT FETAR ISLAM 

Islami i kushton rëndësi të veçantë,
mësimit, edukimit dhe shkencës. Kjo
theksohet fuqishëm qysh në ajetin e parë
të zbritur nga ana e Zotit, duke i porosi-
tur të gjithë njerëzit pa dallim race, gjinie
a moshe “Lexoni, studijoni dhe eduko-
heni me emrin e Zotit tuaj…”. Ky është
edhe thesari më i çmuar, që u la trashë-
gimi Pejgamberi a.s pasuesve të fesë
Islame. Islamizmi i shpallur tashmë para
botës, i sillte asaj një raport të ri ndaj
jetës, i ofronte një filozofi të re të ba-
shkimit të njerëzve dhe të marrëdhënieve
njerëzore midis tyre. Ai thërriste të gjithë
njerëzit të afrohen me njëri tjetrin, i ftonte
ata në lutje të përbashkëta, dukuri e cila u
realizua edhe nëpërmes vazeve, apo pre-
dikimeve që mbaheshin në ndërtesat e
kultit Islam, xhamitë, mesxhidet, medre-
setë, teqetë, etj. Edhe në Tetovë dhe rre-
thinë gjatë dy dekadave keto objekte kanë
luajtur një rol jashtzakonisht të madh tek
popullata Islame duke mbajtur ligjerata
të vazhdueshme apo tribuna të ndryshme
me karakter fetar Islam. Objektet fetare
kanë qenë mundësitë e vetme prej ku pre-
dikuesit fetarë kanë pasur mundësinë që
ta plasojnë kumtesën e Zotit tek besimta-
rët mysliman, duke ngjallur ndjenjat fe-
tare dhe duke dhënë kontribut të madh ne

integrimin e shoqërisë Islame ne sferat e
zhvillimit arsimor dhe edukativ. Objektet
fetare në përgjithësi e xhamitë në veçanti
kanë qenë më të theksuara në këtë drejtim
e ku ne do të ndalemi pak tek rëndësia
dhe roli i xhamisë si objekt kulturor.
Vendi i parë në të cilin i është drejtuar
lutja Zotit, ose xhamia e parë mbi sipër-
faqen e dheut, në të cilën është kryer ri-
tual fetar konsiderohet xhamia e Qabes
në Mekkë. Në të është lutur babai i nje-
rëzimit Ademi a.s me bashkëshorten e tij
hazreti Havvan. Por me ardhjen e Islamit
institucioni i xhamisë mori dimensione të
reja.

ROLI I XHAMISË NË ASPEKTIN
SHPIRTËRORË

Xhamia është vendi më i nderuar dhe
më i shenjtë mbi sipërfaqën e tokës,
ngase në te adhurohet Krijuesi i gjithë bo-
tërave, në të gjejnë prehjen të gjithë kri-
jesat, engjujt, njerëzit dhe xhinët. Ajo
është vendi ku njeriu i parë Ademi a.s. i
është lutur Zotit që ta mëshirojë. Në Ku-
r’an thuhet:  “me të vërtetë xhamitë janë
për All-llahun” “Kush hyn në te është i
sigurtë”

Ndërsa një dietar islam me të drejtë i
krahasonte xhamitë me yjët duke thënë
“..Sikurse yjët zbukurojnë qiellin gjatë
natës, ashtu edhe xhamitë zbukurojnë
tokën gjatë ditës”.

Kjo e bëri edhe Pejgamberin a.s. që
pas migrimit në Medinë ndërmarrja e tij
e parë të jetë ndërtimi i xhamisë. Nga aty
pastaj thirrja e muezinit “ejani në
namaz...ejani në shpëtim”, mori botën.

Xhamitë janë vende ku në mënyrë të
vazhdueshme përmendet Zoti, për çka në
Kur’an thuhet: “Nëpër shtëpitë që janë

ngritur me lejen e Allahut, aty përmendet
edhe emri i Tij, aty e lavdërojnë Atë në
mëngjes dhe në mbrëmje...”, dhe vetë
fjala “bejtull-llah” do të thotë “Shtëpi e
Allahut”, vend ky, ku besimtari në më-
nyrë imediate ballafaqohet me mëshirën
e Krijuesit të tij, dhe pas kësaj fiton të
drejtën e vazhdueshmërisë në jetën e për-
sosur dhe të pastër shpirtërore.

Xhamia, gjithashtu, është ajo që lidh
besimtarin me botën tjetër, bën lidhjen e
botës së tij fizike me atë shpirtërore. Xha-
mia është një dritë udhërrëfyese drejt
qiellit “miraxhit”, drejt botës së lumtur
dhe të amshuar. “Sot, në botën e oshëti-
mës dhe zhurmës së madhe shurdhuese,
xhamitë janë bërë oazë e paqës e qetësisë.

Në një atmosfer të tillë besimtarët...
zhyten në devotshmëri, dhikër dhe men-
dime”.Skemat me dritë hëne në kopsht,
si dhe vizatimet me motive nga natyra
janë një shembull i përkryer për të larguar
nga frekuentuesi i xhamisë tërë stresin që
i sjellë jeta dhe peripecitë e saj. “..Mje-
shtrat e Lindjes, të cilëve nuk u lejohej të
pasqyronin qenie njerëzore, gjetën një
udhë të imagjinatës së tyre për të luajtur
me motivet dhe format.

Ata krijuan atë ornament shumë të
hollë me qëndisje, që u njoh me emrin
arabeskë. Atë çka provon njeriu kur shë-
tit nëpër oborret dhe sallat e Al-Hamras
dhe admiron larminë e pafund të këtyre
motiveve dekorative, që mbetet e pa-
shlyeshme”. 

ROLI I XHAMISË NË ASPEKTIN
SHOQËROR

Në shikim të parë,për shumicën nga
ne, xhamia shihet si një vendtubim për
popullsinë islame, ku lexohet Kur’ani,
besimtari i lutet Zotit, siguron qetësinë e
tij shpirtërore dhe pajiset me kulturë
Islame. Por, harruam se ajo lidhet ngu-
shtë me tërë sferat e jetës shoqërore të
myslimanëve. Xhamia ka qenë gjithnjë
vatër uniteti e shoqërisë islame. Aty ta-
kohen njerëzit, bisedojnë, vëllazërohen,
këshillohen njëri me tjetrin dhe marrin
këshilla kolektive, për sjellje të veçantë
sociale, fetare e kulturore; aty dëgjojnë
ligjërata të ndryshme etj. Gjithashtu, edhe
si institucion arsimor, xhamia është më e
vjetër se të gjitha shkollat tjera, sepse
shkencat islame dhe ato botërore filli-
misht u përpunuan në të. Ajo ka luajtur
rol të tillë shumë më parë se mejtepe, me-
drese dhe institucionet të tjera arsimore
që u themeluan më vonë.

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)

Hëna e re

Shkruan: Omer ARSLLANI

Bashkësia Fetare Islame me seli në Shkup, nën mbikëqyrje ki-
shte shkollat fetare në territorin e Maqedonisë, Kosovës dhe
Sanxhakut. Aksioni për hapjen e shkollave fetare filloi prej vitit
1929 dhe vazhdon deri në vitin 1938. Në disa vende kanë ekzi-
stuar këso shkollash edhe më parë. Numri i sibjan – mejtepeve
deri në vitin 1929/30  në Maqedoni ka qenë shumë i vogël.  

XHAMITË DHE NËPUNËSIT FETARË NË RRETHIN E
DERVENIT TË SHKUPIT GJATË VITEVE 1918 - 1941   

Shumica e këtyre shkollave kanë punuar me vetiniciativën
e hoxhallarëve.  Hapja e këtyre shkollave filloi në vitin 1931
dhe vazhdoi deri në vitin 1935.  Hapja e sibjan-mejtepeve u bë
në bazë të vendimeve që i merrte Ulema-Mexhlisi i Shkupit.
Krahas hapjes së këtyre shkollave,me dekret i emëronte edhe
mualimët. 

Xhamitë dhe sibjan-mejtepet në rrethin e Dervenit të Shku-
pit:

Xhamitë Sibjan- Viti i
mejtepi Emri  mbiemri           shërbimit

- Sfillare e Epërme   “ Shaban Ibrahimoviq 1934   
- Sfillare e Poshtme “ Ilaz Umeroviq 1933
- Gërçec “ Shukri Uzeiri 1928
- Gllumovë “ Murtezan Shabani 1927
- Matkë “ Idriz Alit 1935
- Arnaqi “ Mahmud Rexhep 1933
- Semenisht “ Islam Shahsivari 1934
- Çajlanë “ Rexhep Hasan 1933
- Bojanë “ Mustafa Hasani 1925
- Kopanicë “ Osman Zejnel 1934
- Rashçe “ Halil Iljaz 1933

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

KONTRIBUTI I ULEMAVE GJATË VITEVE 1918 – 1941 (3)

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

e vërteta mbi zhvillimin e sibjan-mejtepeve, sidomos në rrethinat e Dervenit të Shkupit. 
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Ulemaja dhe roli i saj në zhvillimin e jetës fetare islame
në rrethin e Dervenit të Shkupit gjatë viteve 1918 – 1941

Për të njohur më mirë veprimtarinë dhe kontributin e
Ulema-Mexhlisit si organ me kompetenca të veçanta, si dhe një
ndër organet më kryesore të Bashkësisë Fetare Islame: Ulema
Mexhlisi me kushtetutën e parë të Bashkësisë Fetare Islame
është definuar si organ më kryesor  për administrim dhe mbi-
këqyrje mbi tërë jetën fetare, fetare – arsimore dhe kulturore të
popullatës myslimane në rrethin e Shkupit.  Gjatë kësaj periu-
dhe janë themeluar dy Ulema – Mexhlise: njëri në Sarajevë, tje-
tri në Shkup.  Ulema – Mexhlisi përbëhej prej katër anëtarëve.
Ulema – Mexhlisi në mes vete zgjidhte kryetarin për periudhën
trevjeçare.

Ulema – Mexhlisit me Kushtetutën e parë të Bashkësisë Fe-
tare Islame i është përcaktuar që:

Të administrojë dhe të mbikëqyrë tërë jetën islame, shoqë-
rore dhe kulturore dhe të gjitha entet e tilla në rajonin e vet,

Të bëjë përpjekje që njohja e shkencave islame ndër mysli-
manët të përhapet dhe morali ndër ta të ngulitet.  Të kujdeset që
në shkolla dhe në ente, si dhe në përgjithësi, në entet islame,
shtetërore, vetëqeverisëse dhe private të ruajnë dhe të respek-
tojnë dispozitat islame,

Të përpilojë planprograme mësimore për shkencat fetare
islame në shkollat islame dhe të mbikëqyrë punën e tyre  për-

mes myftilerëve rajonalë.  Të emërojë mësues fetar në shkollat
e trevës së vet.

Sipas natyrës së punëve që i kryen Ulema-Mexhlisi,  është
rregulluar ashtu që veprimtarinë e vet e kryen përmes katër di-
kastereve, që përfshijnë: punët e personelit, çështjet juridike –
sheriatit,  edukimin dhe arsimimin, dhe përgatitjen dhe mbajtjen
e vazeve. Secili anëtar i Ulema – Mexhlisit udhëheq me një di-
kaster. Anëtarët e Ulema – Mexhlisit kryenin katër funksione
kryesore, edhe atë: përgjegjës i personelit, fetva-emin (komen-
tues kryesor), mearifi – mydir (drejtor arsimor) dhe bash-vaz
(ligjërues kryesor).  Ata mes vete zgjidhnin kryetarin e Ulema

– Mexhlisit me mandat katërvjeçar.
“Thuaj: sikur të ishte deti ngjyrë për të shkruar fjalët e

Zotit, deti (uji i tij) do të shterej para se të përfundonin fjalët
e Zotit ty, edhe sikur të sillnim shtesë edhe një si ai.”

Ky ajet kuranor kërkon ndërtim të gjithanshëm intelektual,
si dhe metodologji të mirë e të organizuar që të mundëson një
qasje tek Islami –Kurani, mbi bazë të të gjitha kërkesave dhe
provokimeve, në kohë dhe hapësirë.  Kjo mënyrë e bartjes së
Islamit do të mbyllte dyert e taklidit – imitimit të verbër, cilësi
që shkakton dekadencën e paparë të myslimanëve të mëvon-
shëme shekuj me radhë, deri në kohën e sotme.

ULEMAJA DHE KONTRIBUTI I SAJ NË ZHVILLIMIN E
MËSIM – BESIMIT ISLAM NËPËR SIBJAN – MEJTEPE
Duke pasur parasysh se njeriun, si qenie,  Zoti e dalloi në-

përmjet mendjes dhe arsyes, në bazë të kësaj që ne kemi thënë
deri më tani mënyra më e suksesshme e këtij freskimi shpirtë-
ror gjithsesi se do të ishte edukata dhe arsimi cilësor, ku në
trajtë të barabartë do të konsultoheshin ideja dhe forma, si dy
realitete të ekzistencës.  Edukata dhe arsimi cilësor ka shumë
karakteristika, ku njëra prej tyre është edhe ushqimi shpirtëror
– i brendshëm, i cili fitohet apo reflektohet nëpërmjet mësi-
meve fetare apo mejtepeve.

Për këtë shkak ulemaja  janë munduar maksimalisht dhe
kanë kontribuar me gjithë atë që ka
pasur për të arritur një shoqëri të edu-
kuar islamikisht.  Mejtepet njihen si
institucione të reja në këto troje,
sepse ato kanë lindur me përhapjen e
Islamit. Fillimi i përhapjes së mejte-
peve në trojet tona ka filluar një çikë
pas hapjes së xhamive.  Mejtepi pas
xhamive dhe mesxhideve njihet si një
institucion edukativo – arsimor, kë-
shtu që nuk kishte lagje, fshat, ku nuk
kishte një apo më shumë mejtepe.

Sot e kësaj dite mejtepet va-
zhdojnë të funksionojnë si vatra të
para për mësim-besimin islam, ku
vetë kontributi i hoxhallarëve apo
mualimëve është i madh, ku shumica
prej tyre janë nën kontrollin e Ba-
shkësisë Fetare Islame.  Aty nuk ndje-
kin vetëm fëmijët mësimin, por edhe
të rriturit dhe në to mësohet leximi i
Kurani dhe rregullat kryesore të fesë
islame.  Edhe gjatë kësaj periudhe
njëzetvjeçare në rrethinat e Dervenit
të Shkupit kanë ekzistuar dhe  va-
zhdojnë të ekzistojnë dhe të funksio-
nojnë në mënyrë permanente mejtepet
të udhëhequra nga Ulematë,  të cilat

akoma vazhdojnë të japin kontributin e tyre në mësimin e ditu-
rive islame nga fëmijët e moshave të ulëta, e në disa mejtepe
mësim-besimin islam vazhdojnë ta ndjekin edhe më të rriturit,
edhe atë në mësimin e leximit të Kuranit dhe njohjen e rregul-
lave elementare  të kushteve themelore  të besimit islam.

“A MUND TË JENË TË BARABARTË ATA QË DINË ME ATA
QË NUK DINË.”

Duke u nisur nga këto porosi fetare dhe nevoja elementare
e shoqërisë së kohës në të cilën jetojmë,  Ulematë, përkatësisht
prijësit fetarë, japin një kontribut dhe një mund të madh në drej-

timin e arsimimit dhe emancipimit të femrës my-
slimane, por duke i mbrojtur vlerat morale islame.
Ndonëse arsimimi është një obligim fetar, gji-
thmonë duhet të japim secili nga ne kontribut në
ngritjen e kësaj vlere, që në të ardhmen të kemi
një ardhmëri të shëndoshë dhe të arsimuar në
baza të frymës islame.

NË VEND TË PËRFUNDIMIT
Zhvillimi i arsimit fetar gjatë periudhës fetare,

gjatë periudhës së Perandorisë Osmane, ka qenë
proces unik me qëllime të caktuara  dhe ideale të
larta  për ngritjen kulturore – arsimore dhe fetare
të popullit të këtyre trojeve, ku në pjesën e parë të
shek. XVII  në rrethinat e Dervenit të Shkupit
kemi një numër të konsiderueshëm të mejtepeve
për fëmijët myslimanë.

Pas formimit të Mbretërisë Serbo-Kroate dhe
Sllovene, në përgjithësi për myslimanët e Ballka-
nit, e në veçanti për myslimanët shqiptarë të kë-
tyre trevave, do të vijnë kohë të vështira, ndër më
të vështira për Bashkësinë Fetare Islame dhe për
organizimin e jetës fetare islame.

Pas Luftës së Parë Botërore,  disa nga shkol-
lat fetare vazhduan me punën e tyre, por një
numër i madh i tyre u ndaluan nga ana e orga-
neve kompetente shtetërore. Me formimin e
Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene,  Ministria e
Arsimit e mbikëqyrte shkollimin,  kurse Ba-
shkësia Fetare Islame iu mundësoi të hapin
shkolla fetare, si dhe zhvillimin e lëndës së
mësim – besimit nëpër shkollat shtetërore, por
me një mbikëqyrje dhe kontroll të veçantë nga
ana e organeve shtetërore.

Njëri nga obligimet kryesore të Bashkësisë
Fetare Islame është që nëpërmjet zyrtarëve të saj
të organizojë mësimin fetar si për të miturit, ashtu
edhe për të rriturit dhe nëpërmjet këtij mësimi të
barten njohuritë themelore të Islamit dhe mësimet
tjera të nevojshme për zbatimin në praktikë të ri-
tualeve fetare.

Nga të gjitha të dhënat dhe dokumentet arki-
vore mësojmëse rihapja dhe funksionimi i mejte-
peve filloi po me këtë vendim të ministrit të
Drejtësisë nr. 17531, të datës 5 mars po të njëjtit
vit, me të cilin u njoftuan edhe organet fetare.
Duke u mbështetur në këtë, Ulema -Mexhlisi i
Shkupit nxori aktin  me nr. 691, të datës 12 mars
1931, që i përkiste çështjes së hapjes së sibjan –
mejtepeve, që sibjan mejtepet të vazhdojnë me
punën e tyre, ku do të mësojnë fëmijët myslimanë
të moshave 5 – 7 vjeç.  Puna e sibjan – mejtepeve
do të  vazhdojë në bazë të planprogramit të deri-
tashëm.

Edhe pse gjendja e vështirë ekonomike, poli-
tike, sociale, shoqërore, kulturore dhe fetare e po-
pullit mysliman në Ballkan, e në veçanti e
popullatës myslimane të rrethinave të Dervenit të
Shkupit, këtë popull nuk arritën që ta detyrojnë
që të heqë dorë nga aktivitetet fetare.

(P.S. Për shkak të natyrës së revistës hiqen
fusnotat)
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dnin, mbaheshin nga qytetarët myslimanë
dhe nga vakëfet. Këto institucione fetare
islame, megjithatë, nuk patën jetë të re-
hatshme, sepse qarqet qeveritare e pen-
gonin me të madhe veprimtarinë e këtyre
shkollave, ndaj dhe ato patën edhe ndër-
prerje të kohëpaskohshme, madje disa
prej tyre edhe u ndërprenë krejtësisht.
Shumë shkolla të tilla mbylleshin pa e fil-
luar punën mirë. Mbyllja e këtyre institu-
cioneve ishte e karakterit thjesht politik,
sepse “sipas qarqeve qeveritare, tek nxë-
nësit e këtyre shkollave po zgjohej me të
madhe vetëdija kombëtare, ndërsa më-
suesit e tyre cilësoheshin si njerëz shumë
të rrezikshëm”.

Kështu, p.sh. sipas raporteve të in-
spektorit të Ministrisë së Arsimit, më
1923, thuhej: "Në radhët e shqiptarëve po
zgjohet më të madhe vetëdija kombë-
tare...", prandaj:"Do vërte¬tuar se në
ç'gjuhë mësojnë nxënësit në sibjan-mej-
tepe... Po duket se shqiptarët i kanë hapur
sytë dhe në këto mejtepe kanë filluar të
punojnë në gjuhën amtare".

S'ka dyshim se kjo ishte e vërtetë,
ngase imamët, myderrizët dhe mualimët
e këtyre shkollave, krahas punëve të fesë,
vepronin edhe në rrafshin kombëtar; kra-
has elifit, nxë¬nësve të tyre u mësonin
edhe abecenë. Dhe, ndonëse mësimin në
këto shkolla ata e zhvillonin në gjuhët
arabe e turke, megjithatë komentimin e
bënin në gjuhën shqipe. Prandaj, në za-
nafillën e arsimit të shqiptarëve të Koso-
vës në gjuhën shqipe rol të caktuar kishin
mejtepet, të cilat, edhe pse nuk kishin të
bënin shumë me shkollat e mirëfillta
ko¬mbëtare shqiptare, ngase aty krye-
sisht merreshin njohuri për mësim-besi-
min fetar islam, ato kishin rëndësinë e vet
në kultivimin e dashurisë ndaj gjuhës

shqipe dhe për ruajtjen e saj dhe, në mun-
gesë të shkollave të tjera, ato u shndër-
ruan në shkolla popullore. 

Kjo e pengonte pa masë pushtuesin,
prandaj do të shtoheshin presionet ndaj
mualimëve të mejtepeve, ndërsa këto in-
stitucione do të kontrolloheshin rregul-
lisht dhe pandarë, megjithëse ato
asnjëherë nuk mund të mbaheshin nën
kontroll.

Kështu, pas një vizite të bërë nga një
komision në vitin 1925, duke parë se
mualimët komentimet i bënin në gjuhën
shqipe, këta vizitorë të paftuar, pra in-
spektorët e Ministrisë së Arsimit, kishin
shkuar shumë të revo¬ltuar. Në raportin e
tyre, përveç tjerash, shkruhej: "Në orët e
mësimit flitet në gjuhën shqipe. Është vë-
shtirë të kuptohet se çfarë mësohet aty.
Kjo mënyrë e organizimit të mësimit nuk
jep kurrfarë mundësish që këto shkolla të
mbahen nën kontroll."

Në të vërtetë, hapja e këtyre shkollave
në fillim përbënte një si kundër-reagim
ndaj hapjes së shkollave serbe. Sepse, pu-
shteti serb pranë çdo kishe, natyrisht
serbe, hapte edhe një shkollë, fakt ky që
shkaktonte shqetësim të arsyeshëm të
shqiptarëve, sepse këto dy institucione
serbe ushtronin lloj-lloj presionesh mbi
shqiptarët. Të shtyrë nga këto rrethana,
shqiptarët nxituan dhe hapën mejtepe pa
pritur fare leje nga askush.

Përderisa në Mbretërinë SKS shkol-
lat fetare islame nuk patën një zhvillim
normal, dhe patën ndërprerje pune të ko-
hëpaskohshme, megjithatë me konstitui-
min e Mbretërisë Jugosllave në dhjetor të
vitit 1929, gjendja e shkollave fetare në
shikim të parë duket se ndryshoi për të
mirë në janar 1930, kur miratohet Ligji i
Bashkësive Fetare Islame (BFI). Në

nenin 18 të këtij ligji thuhej se hapja e
shkollave fetare,  si edhe emërimi i më-
simdhënësve të tyre,  janë në kompetencë
të BFI-së.

Ndonëse me aprovimin e këtij ligji
mendohej se shkollat fetare islame kishin
formuar një pavarësi të plotë, megjithatë
praktika e dëshmoi të kundërtën. Organet
shtetërore filluan prapë të ndërhynin, si-
domos Ministria e Arsimit, e cila përsëri
impononte planet dhe programet mësi-
more në këto shkolla. Kriteret që i san-
ksiononte kjo ministri për hapjen e
shkollave e vështirësonin shumë punën.
Por, me ndërhyrjen e Ulema-Mexhlisit të
Shkupit ishte arritur një marrëveshje për
zbutjen e këtyre kritereve. Tani, jo vetëm
që rrjeti i këtyre institucioneve po zgje-
rohej, por po bëheshin përpjekje edhe për
arritjen e një autonomie të tyre. Pas një
kohe të shkurtër,  me vendim të  Mini-
strisë së Drejtësisë nr. 17531, datë 5 mars
1931, BFI dhe institucionet shkollore të
saj fituan një autonomi të plotë.

Prandaj, që nga viti 1933 - 1934 në
territorin e sotëm të Kosovës filluan të
hapeshin me të madhe mejtepet- si në
fshatra, ashtu edhe në qytete, në të gjitha
ato vende që ishin të banuara me mysli-
manë. Në këtë kohë bëhet edhe (ri)emë-
rimi i një numri të konsiderueshëm të
mualimëve-mësimdhënësve të këtyre
mejtepeve. 

Udhëheqja, mbikëqyrja dhe organi-
zimi i mësimit fetar në këto shkolla bëhej
përmes imamateve të xhematit-imamëve
ofiqarë, nga ana e Komisionit të Vakëf-
Mearifit të Rre¬thit të Prizrenit, i cili
varej nga Ulema-Mexhlisi i Shkupit.

Në vitin 1938 Drejtorati i Vakëfeve
Mearife në Shkup të gjitha komisioneve
të vakëfeve-mearife të rretheve në terri-

Dr. Sadik Mehmeti

Në rrethanat e krijuara pas vitit 1912,
gjendja dhe pozita e institucioneve të Ba-
shkësisë Islame ishte tejet e rënduar. Për-
veç vështirësive të tjera, në këtë  kohë
ishin shkëputur të gjitha lidhjet me selinë
e kryeqendrës islame në Stamboll. Pra,
jeta e organizuar fetare islame në viset
shqiptare të pushtuara nga serbo-malaze-
zët mund të thuhet se ishte paralizuar
fare. Gjendja vazhdoi të ishte e rëndë
edhe pas marrëveshjes  së Stambollit
(mars 1914), të lidhur ndërmjet Mbretë-
risë së Serbisë dhe Turqisë,  me të cilën i
garantoheshin të drejtat popullatës my-
slimane të viseve të okupuara. Kjo mar-

rëveshje u nënshkrua, por u zbatua vetëm
pjesërisht dhe me shumë vonesë. Vetëm
nga mesi i vitit 1914 në Kosovë filluan
nga puna myftinia e Prishtinës, e Prizre-
nit dhe e Mitrovicës. Aktivitetet më të
dendurai zhvillonin imamët e xhematëve.
Por, Lufta e Parë Botërore e ndërpreu
këtë aktivitet. Në rrethanat e krijuara më
pas dhe në kushte  të një copëtimi të ri të
tokave shqiptare, u zhvillua një veprim-
tari e dobët e pakonsolidueshme fetare.

Ndërkaq, sa u përket shkollave islame
në këtë kohë, gjendja e tyre ishte edhe më
e keqe. Shkollat shtetërore osmane, si:
mejtepet iptidaije, rushdije, idadije dhe
darul-mualimin u mbyllën menjëherë kur
u largua Perandoria Osmane nga viset

tona. Edhe medresetë u mbyllën; disa
prej tyre për të mos u hapur kurrë më.

Përpjekjet e shqiptarëve për ripërtë-
ritjen e punës, për konstituimin dhe kon-
solidimin e organeve të BI në viset e
okupuara  shqiptare do të përsëriten nga
viti 1918,  si formë e organizimit të rezi-
stencës shqiptare kundër pushtuesit serb
në kuadër në Mbretërisë Serbo-Kroate-
Sllovene.

Por, gjendja e Bashkësisë Islame, e
myslimanëve dhe shqiptarëve në përgji-
thësi, në kuadër të kësaj mbretërie do të
vazhdonte të ishte shumë e rëndë.

Në kohën e Mbretërisë Serbo-Kroate-
Sllovene në Kosovë shkollat fetare
islame, të cilat vepronin ashtu siç mun-

Roli i Ulema-Mexhlisit të Shkupit për
hapjen e shkollave islame në Kosovë 

Në këtë shkrim sillen të dhëna për veprimtarinë e shkollave islame në Kosovë ndërmjet dy luftërave
botërore dhe për rrethanat shoqërore-politike në të cilat vepruan këto shkolla. Aktiviteti dhe veprimtaria e
këtyre institucioneve deri më sot nuk ka qenë objekt studimi, prandaj edhe këto të dhëna marrin vlerë edhe

më të madhe. Të dhënat e paraqitura këtu kryesisht janë të nxjerra nga dokumentet arkivore të
proveniencës së Ulema-Mexhlisit, të hulumtuara në Arkivin e Kosovës, po dhe nga burime të tjera.
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torin e vet (ky drejtorat përfshinte 42 ko-
misione të vakëf-mearifeve të rretheve,
11 prej të cilave i përkisnin Kosovës) u
kishte dërguar nga një pyetësor, me të
cilin kërkoheshin të dhëna për mejtepet
dhe nëpunësit fetarë. Sipas atij pyetë-
sori, imamët-ofiqarë, përveç tjerash,
duhej t'u për¬gjigje¬shin edhe pyetjeve:
për emrin dhe vendin e mejtepit; a është
mejtepi i djemve, i vajzave apo i përzier;
sa rrugë, mëhallë a fshatra përfshin ai
mejtep; cilat janë mejtepet tjera në atë
xhemat; pronë e kujt është ndërtesa e
mejtepit; me se është e ndërtuar dhe në
çfarë gjendje është ajo; sa dhoma ka,
prej tyre, sa për mësim dhe sa
për nevoja të tjera; a u përgjig-
jet kushteve pedagogjike-hig-
jienike ndërtesa e mejtepit; kur
është ndërtuar ajo; a ka banesë
për mualimin dhe sa dhomëshe
është; mejtepi a ka oborr të vet
dhe sa metra katror është ai; sa
kohë zgjat mësimi; kur mbahet
mësimi; a është mejtepi njëvje-
çar apo dyvjeçar; kush e mban
atë; sa është numri i përgji-
thshëm i fëmijëve të regjistruar
në vitin shkollor 1938/39, sa
klasë ka; sa nxënës, prej tyre sa
djem e sa vajza; a ka banka, ta-
bela dhe mjete të tjera shkol-
lore; a ka vakëf të vet dhe nga
se përbëhet ai; emri dhe
mbiemri i nëpunësit dhe titulli
i tij në mejtep; numri dhe data e
dekretit të Ulema-Mexhlisit me
të cilin është emëruar ai; nga
kush paguhet dhe sa paguhet në
muaj-vit; çfarë kualifikimi ka;
a kryen ndonjë shërbim tjetër
përveç detyrës së mualimit etj.

Përgjigjja e Komisioneve të
Vakëf-Mearifeve, përkatësisht
imamëve zyrtarë të këtyre ko-
misioneve, na japin të dhëna me rëndësi
për aktivitetin e sibjan-mejtepeve në Ko-
sovë më 1938 - 1939. Të dhënat që
ofrojnë këto dokumente, kujtojmë, janë
me interes dhe shërbejnë për njohjen sa
më të mirë të aktivitetit të sibjan-mejte-
peve. Sidomos janë me rëndësi për ata që
nesër do të shkruajnë historinë, rritën dhe
zhvillimin e këtyre shkollave fetare-
kombëtare në këto anë.

Duke iu referuar këtyre të dhënave,
mësojmë se shumica e ndërtesave të
mejtepeve ishin pronë e fshatit, disa të
Mexhlisit të Xhematit e ndonjë edhe të
Vakëfit. Ato ishin të ndërtuara si edhe të
gjitha ndërtesat tjera të asaj kohe: me
gurë, me baltë, me qeramidhe, me rrasa
etj.

Gjithashtu,  mësojmë se pjesa dër-
rmuese e mejtepeve ishin në gjendje të
mirë dhe, me ndonjë përjashtim, të gji-
tha u përgjigjeshin kushteve pedagog-
jike-higjienike, dhe kishin një apo më
shumë dhoma mësimi. Prandaj, si të
tilla, këto shkolla nuk ishin të prapam-
betura dhe pa kurrfarë kushtesh për
mësim, siç ishte traditë të thuhej në të
kaluarën për këto shkolla, sepse shu-
mica e mejtepeve, sipas dokumenteve
të kohës, për¬mbushnin nevojat e du-
hura shkollore: banka, tabela, karrige
etj., ndonëse, dorën në zemër, kishte
ndonjë aty-këtu që edhe të mos kishte

të tilla mjete, që ishte normale për atë
kohë.

Me rëndësi të veçantë është viti i
ndërtimit të mejtepeve, edhe pse aty, për
disa mejtepe nuk shkruan se kur ishin
ndërtuar saktësisht, por thuhet se mejtepi
është ndërt-uar para kaq vjetësh, ndërsa
për disa të tjera shkruan saktësisht se kur
janë ndërtuar. Prandaj, viti i ndërtimit a i
rindërtimit, gjë që në dokumente nuk
thuhet qartë, kujtojmë, më shumë ka të
bëjë me vitin e ndërtimit të objekteve të
mejtepeve sesa me themelimin e mejte-
peve, ndonëse kjo nuk vlen për të gjitha.
Sidoqoftë, kjo e dhënë mbetet për t'u
konfirmuar ndonjëherë tjetër.

Një pjesë e mejtepeve, shkruan në
dokumente, kishin edhe oborr të vet dhe

banesë për mualimin, ndërsa disa të tjera
oborrin e kishin të përbashkët me atë të
xhamive.

Duke i lexuar këto të dhëna, më-
sojmë gjithashtu se mësimi në shumicën
e këtyre mejtepeve zhvillohej gjatë tërë
ditës dhe zgjaste nga fillimi i shtatorit e
deri në fund të qershorit -10 muaj, ndërsa
dy muajt e tjerë ishin pushim. Kishte
mejtepe një - dhe dyvjeçare, shumicën e
të cilave i mbanin vetë qytetarët, ndërsa
ndonjë prej tyre edhe Vakëfi, posaçërisht
ato në qytet. Në disa mejtepe, përveç
nxënësve të rregullt, mësimet i kanë
ndjekur edhe banorë të tjerë të rritur. 

Sipas këtyre dokumenteve, më-
sojmë edhe për emrin dhe mbiemrin e
mualimëve-mësimdhënësve që shërbe-
nin atë kohë në mejtepe, për titullin e
tyre, pastaj për kuali-fikimet e tyre,  si
dhe për dekretin me të cilin janë emë-
ruar në atë detyrë nga Ulema-Mexhlisi
i Shkupit. Disa prej tyre, shkruan aty,
përveç detyrës së mualimit, kryenin
edhe detyra të tjera, si: të imamit, të
mësuesit të fesë në shkollat fillore etj.
Shumica e tyre kishin mbaruar tërësisht
shkolla të ndryshme që vepronin atë-
botë në vend dhe jashtë, si: medresenë,
mejtepin iptidai, ruzhdinë (gjimnazin e
ulët) apo darul-mualiminë (shkollën e
mësuesi¬së), ose kishin mësuar disa
vite në ato shkolla. Për disa jepet edhe

emri dhe vendi i shkollës në të cilën ata
kanë mësuar, ndërsa për të tjerët thuhet
se kanë mësuar në medrese, pa e thënë
se në cilën medrese kanë mësuar apo
kanë diplomuar.

Ata nëpunës (mualimë) të cilët nuk
mund ta dëshmonin apo nuk kishin kua-
lifikimin adekuat, po ishin kandidatë për
titullin mualim, sipas dokumenteve të
kohës, duhej t'i shtroheshin provimit pro-
fesional, para komisionit të përbërë nga
myftiu i rrethit - kryetar, një myderriz të
njohur dhe kryetari i Komisionit të
Vakëf-Mearifit të rrethit, anëtarë. 

Kandidati merrej në provim në këto

lëndë: lexim i drejtë i Kur'anit fisnik;
akaid islam (dogmatikë islame); ibadet
(jurisprudencë islame); kitabun-nikah (e
drejta martesore); ahlak (etikë islame);
njohje dhe shkrim të drejtë të shkronjave
arabe (shkrim arab); histori islame; pe-
dagogji dhe metodikë e mësimit fetar;
baza të higjienës.

Duke i lexuar dokumentet në fjalë,
mësojmë se në Kosovë në vitin shkollor
1938/39 vepronin gjithsej 296 mejtepe,
88 prej tyre ishin të djemve, 1 i vajzave,
207 ishin të përziera. Prej tyre 68 ishin
njëvjeçare, kurse 228 dyvjeçare. Numri
i mësuesve/mualimëve që jepnin mësim
në këto mejtepe ishte 298. Numri i  për-
gjithshëm i nxënësve, ndërkaq, ishte
11.362, numër ky që nuk mund të injo-

rohet. Përveç mejtepeve, në Kosovë, si-
kurse u tha, vepronin edhe disa medrese.

Në vitin 1931, sipas burimeve arki-
vore, në territorin e Kosovës vepronin
gjithsej 10 medrese: në Prishtinë dy me-
drese dhe nga një në Prizren, Vushtrri,
Pejë, Gjilan, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj
dhe në Bresanë të Opojës. 

Roli dhe kontributi i medreseve në
përgjithësi, në ngritjen e vetëdijes fetare
dhe kombëtare, mbetet edhe sot e kësaj
dite i pandriçuar.

Sikundërqë mbetet i pandriçuar edhe
kontributi i myderrizëve që kanë dhënë
mësim në këto medrese dhe i shumë nxë-

nësve të këtyre medreseve, të cilët më
vonë do të bëhen personalitete të shquara
në fusha të ndryshme. 

Si përfundim, mund të themi se me
konsolidimin dhe forcimin e institucio-
neve e të organeve të ndryshme fetare në
kuadër të Ulema-Mexhlisit të Shkupit
gjendja dhe pozita e besimtarëve mysli-
manë shqiptarë bëhej  pak më e lehtë.
Duhet theksuar faktin se  organet e ad-
ministrative fetare islame në kuadër të
Ulema-Mexhlisit të Shkupit ishin të vet-
met  institucione që mund të quhen  or-
gane institucionale legale për shqiptarët
myslimanë të viseve të okupuara, ku ata
mund të  komunikonin jozyrtarisht në
gjuhën amtare, shqip.

Për një gjendje të tillë sigurisht që

kanë kontribuuar vija politike e Ferhat
bej Dragës dhe e organizatës politike le-
gale “Xhemijeti”, e cila ishte organizatë
politike kombëtare shqiptare e veshur me
petkun fetar islam, si mundësi e vetme
për organizimin politik shqiptar legal ja-
shtë partive politike serbe, rreth së cilës
qenë mbledhur inteligjencia shqiptare
myslimane. 

Në të vërtetë, kjo organizatë  synonte
dhe angazhohej kryekëput që përmes in-
stitucioneve të Ulema-Mexhlisit të për-
mirësonte statusin politik dhe nacional të
shqiptarëve nën sundimin e Mbretërisë
Jugosllave.

Dhe jo vetëm kaq, por ajo anga-
zhohej edhe për të denoncuar politikën
shtetërore antishqiptare dhe për të
ushtruar ndikimin kundër shpërnguljes
së shqiptarëve nga vatrat e tyre për në
Turqi dhe kundër reformës agrare që
aplikonte pushteti serb kundër shqip-
tarëve. Gjithashtu,  propagandonte
kudo që shkonte për përhapjen e gju-
hës shqipe dhe nevojën për të pasur
shkolla në këtë gjuhë.

Kur jemi te shkollat,  nuk mund të
mos e përmendim edhe një fakt shumë
me rëndësi  që ka të bëjë me arsimin e
shqiptarëve të Kosovës në periudhën
për të cilën po flasim. Fjala është për
hapjen e medresesë së reformuar të
Gazi Isa-Beut në vitin 1935,  e cila
pranë vetës mblodhi kuadro të dë-
shmuara fetarisht dhe kombëtarisht
dhe e cila u hap si kundër-reagim dhe
revansh ndaj hapjes së shkollës së
ashtuquajtur Medrese e Madhe e Kral
Aleksandrit. 

Ndonëse në Kosovë vepronin
dhjetë medrese, megjithatë do të vë-
rejmë se ka një dyndje të madhe të
nxënësve nga Kosova që do t’i ndjekin
mësimet në Medresenë e Gazi Isa-Beut
në Shkup. Dhe,  kjo sigurisht që nuk

ishte bërë pa ndonjë qëllim të caktuar
nga prijësit fetarë dhe kombëtarë të Ko-
sovës. Me këtë segment të kësaj shkolle
deri më sot nuk është marrë askush në
Kosovë. Shumë nga nxënësit e kësaj me-
dreseje më vonë do t’i gjejmë të anga-
zhuar në arsimin kombëtar dhe në
institucione të tjera.

Dhe në fund fare, mund të konsta-
tojmë me gojën plot se veprimtaria e
Ulema-Mexhlisit  gjatë tërë periudhës
nën robërinë jugosllave versajase ka ndi-
kuar në orientimin e drejtë politik e pa-
triotik të popullsisë shqiptare aso kohe të
robëruar.

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

O Fytyrë që fshehur rri prapa vellove,
të Dritës që kuptim jetës i dha,

O Dritë e dritave, që zhbëri errësirat,
O Burimi i pashterur i shpirtrave të përvuajtur,

Që me mallëngjim presin takimin me Ekzistencën,
O Ekzistencë ekzistenciale,

Para dhe pas së cilës ekzistencë s’pati, s’do ketë,
Ty të Cilit i takojnë emrat më të bukur,

cilësitë më të lartësuara...
Allah, Ti posedues i Vetëm i këtij emri,

Emrit më madhështor!
Gjithëpërfshirës e përmbledhës i të gjithë emrave Tu,

O i Pavdekshmi, i Gjalli përjetësisht,
O Fytyrë që prapa Dritës së dritave fshehur rri,

Atë Ditë të Premtuar,
Kur e shfaqur do të jetë,

Mundësoja robit tënd të dobët,
Që në Bukurinë që ripërtërin, të shikojë syri i dobët i këtij

robi,
Bukuri e bukurive, që mpin, magjeps, mahnit e qetëson,

Kur ekzistenca e tij kalimtare prej robi Ekzistencën Tënde
takon,

Dhe, në Bukurinë dhe Dashurinë e pashoq shikon...

1.
Gjithë çka është në Tokë është kaluese!
Jeta në këtë botë i ngjan një rrugëtimi; e ka nismën, ultë-

sinë, mesin, sipërinë; por mbi të gjitha e ka fundin dhe cakun
final, qëllimin. Kjo është jetë njeriu. Lind nga mosdija vetjake,
i përket një familjeje të caktuar pa përzgjedhje, i përket një
vendi të caktuar e një përkatësie të caktuar shoqërore, etike e
kombëtare pa qenë i pyetur nëse do të donte të ishte pjesë e një
përkatësie të tillë apo jo. Kjo është Dëshira e Zotit për të cilën
nuk mund të dialogojë asnjë krijesë, sepse, është Ai që vendos
për jetët e krijesave dhe po Ai i Vetmi që i di fshehtësitë.

Por, njeriu me të ardhur në këtë botë, përveç aspektit hori-
zontal të jetës dhe të bëmave, përveç aspektit të tij fizik e ma-
terial,  e ka thellë të gdhendur në qenien e tij edhe aspektin
metafizik, shpirtëror të linjës vertikale, me të panjohurën, me
universalen, harmoninë, dashurinë, ekzistencën dhe vetë jetën,
për çka ai ka derdhur mund në historinë e ekzistimit të tij për ta
definuar jetën, duke bërë orvatje dhe përpjekje të mëdha e duke
‘shpikur’ shkenca nga më të ndryshmet, deri tek ato filozofike
jetësore, por megjithëkëtë, enigmat mbetën të pazgjidhura dhe
vetëm pjesërisht njeriu arriti ta njohë të panjohurën; e për më
tepër, sa më shumë që shkoi në abstraksion, ai përjetoi disfatë,
sepse u largua nga kuptimi real i së vërtetës dhe fillimisht i vetë
qenies së tij. 

Kështu, njeriu në jetë kalon katër sfida: të paslindjes, kur ai
ballafaqohet me gjithçka të panjohur rreth vetes - atë kohë ka
më së shumti nevojë për ndihmë prej rrethit të cilit i përket, e
madje kjo mund të konsiderohet si etapa më e vështirë jetësore,
përderisa ai nuk është në mundësi që t’i ndihmojë vetvetes dhe
as ta shprehë sa duhet nevojën e vet. 

Me të formuar personalitetin e vet,  ai në jetë kalon doemos
edhe tri sfida të tjera: të ultësisë, kur përjeton çaste të poshtëri-
mit, mospasjes, nënçmimit, injorimit dhe mos respektit prej të
tjerëve; të mesit, kur ai kalon një periudhë në jetë të qetë e në
kënaqësi relative, të respektit, pasurisë mesatare; të sipërisë,
përkundër asaj se njeriu i ndershëm kalon vetëm një periudhë
shumë të shkurtër jetësore të lulëzimit të tij të plotë, të epërsisë
dhe lartësisë, pasurisë së majme dhe respektimit të madh, për-
veç një pjese të vogël të njerëzve që Zoti i vendos në sprovë, që
t’i përkasin kësaj shtrese, por dihet bukur mirë, që kësaj pjese
të njerëzve u përkasin në të shumtën e rasteve të padrejtët, haj-
dutët, ata që e vjedhin popullin e vet dhe ata që torturojnë të pa-
fajshmit.   

Megjithëkëtë, njeriu, qoftë si lypsar apo si mbret e faraon
mendjemadh, e ka cakun, finalen e vet dhe një ditë do të për-
fundojë ekzistenca e tij prej një krijese kalimtare, dhe varësisht
prej asaj se çfarë caku e qëllimi final ka ndjekur në jetë, do të
jetë prej atyre që do të gëzohen apo prej atyre që do të pikëllo-
hen përjetësisht.

Si njeriu,  ashtu edhe gjithçka në tokë e ka afatin e vet, ko-
hëzgjatjen e cila as që mund të përshpejtohet, as që mund të
ngadalësohet, sepse edhe koha edhe hapësira dhe e gjithë ekzi-
stenca e krijesave është e përkohshme dhe kalimtare në këtë
botë.

2.

Mbetet vetëm Fytyra e Zotit tënd, Madhështor dhe Fi-
snik!

‘O engjëll i vdekjes, mbeti kush gjallë?’
‘O Zoti im, mbeta unë, robi yt i dëgjueshëm e i dobët, dhe

Ti i Vetmi i Pavdekshmi.’
‘O robi im, ti që u more shpirt të tjerëve, shko tani mes

Parajsës dhe Ferrit dhe merrja shpirtin vetes.’
‘Ah, sikur të dija sa vështirë kishte qenë t’u marrësh

shpirtin të tjerëve, do të isha ‘më i mëshirshëm’,  ‘monolog
i fundit i engjëllit të vdekjes.’

‘Do të dëgjohet klithmë tronditëse, dhe vdes engjëlli i
vdekjes.’

‘Mbetet Allahu para të cilit dhe pas të cilit s’kishte gjal-
lëri as jetë, asgjë pos Tij, dhe që Ai nga dëshira e Tij i dha
jetë e gjallëri çdo gjëje, krijese.’

‘Dhe Zoti do t’i mbështjellë me të djathtën e Tij qiejt e
Tokën, dhe do të pyet: O Tokë, ku i ke mbretërit, udhëheqë-
sit e prijësit, ku i ke banorët që ty të populluan.’

‘Heshtja në çdo anë përgjigje s’ka.’
‘Përgjigjet i Lartësuari:’
‘Unë jam Sundimtari, Poseduesi dhe Zotëruesi; el-

Melik!’
Këto që u përmendën më sipër nuk janë gjë tjetër, pos

thëniet kuranore dhe ato profetike autentike, të cilat i shënon
imam Buhari në koleksionet e tij, të cilat flasin rreth Ngjar-
jes së Madhe në ditën e premtuar. Kjo është biseda e Ma-
dhështorit me krijesën e Tij, engjëllin e  vdekjes, dhe së
fundmi: adresimi Fuqiplotit të Tokës, se ku janë prijësit, pu-
shtetarët dhe poseduesit e përkohshëm të saj, dhe se Pose-
duesi i Vetmi,  i Vërteti,  i Pashoqi është Ai, Allahu! 

Kështu që mbetet vetëm Fytyra e Tij plot Bukuri, Dritë e
Shkëlqim. Atë Fytyrë Fisnike të Cilën banorët e Parajsës do ta
shikojnë çdo të Premte. Shikimet e tyre nuk do të ngihen nga
Drita, Madhështia, Fisnikëria, Shkëlqimi e Bukuria, ndërsa
edhe fytyrat e tyre do të ripërtërihen me bukuri, dashuri, këna-
qësi e qetësi. 

Atë ditë Mëshirëploti do ta zbulojë Fytyrën e Tij për robërit
e vërtetë, për ata që patën bindje në këtë ndodhi, që besuan në
Një të Vetëm e të Pashoq.  Për ta do të thuhet: ‘Selamun kavlen
min Rabbin-Rahim.’ Ky do të jetë triumf më i madh për ata që
nuk qenë të luhatshëm në besimin e tyre ndaj Mëshirëplotit, dhe
vetëm atë ditë do të vërtetohet e Vërteta e Madhe.    

Sikur të dinte robi i Zoti ndaj kujt mëkaton, dhe sikur ta
njihte Krijuesin e Tij,  sigurisht se nuk do të mëkatonte, e aq
më pak do ta justifikonte mëkatimin. Për këtë arsye, jo rastësisht
Allahu e ngriti aq lart pozitën e të urtëve dhe dijetarëve, të atyre
sikurse që ishin: Ebu Hanife, Ahmedi, Maliku, Shafiu, Hasan
el Basriu, Gazaliu dhe plot të tjerë, të cilët aq shumë e çmonin
përsiatjen dhe të menduarit mbi Zotin, saqë e krahasonin me
një natë të plotë namaz vullnetar.  

O Fytyrë që jep jetë e gjallëri,
Na i zdrit mendjet tona,

Na mundëso ta njohim Qenien Tënde,
Ashtu sikurse që Ti je i kënaqur,

E assesi, ashtu sikurse kënaqet logjika jonë!

I pavdekshëm është vetëm Zoti im!
‘Gjithë çka është në Tokë,

është kaluese; mbetet
vetëm Fytyra e Zotit tënd,

Madhështor dhe Fisnik.’
(55:26-27)
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Në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”, në Shkup, para
komisionit në përbërje të Prof. dr. Ilija Acevski, kryetar, prof. dr.
Zoran Matevski, prof. dr. Tatijana Stojanova, Prof. dr. Anica Dra-
gojeviq dhe prof. dr. Abdylnaser Sinani, kandidati Fatmir Zaimi
mbrojti me sukses disertacionin e doktoranturës me temë ROLI
I BASHKËSISË FETARE ISLAME NË ZHVILLIMIN E TO-
LERANCËS RELIGJIOZE TE MYSLIMANËT NË REPU-
BLIKËN E MAQEDONISË.

Dr. Fatmir Zaimi para komisionit nënvizoi faktin e dalur nga
rezultatet e studimit se, myslimanët e Maqedonisë janë një nga
shtyllat kryesore që zhvillojnë dhe shprehin angazhim perma-
nent në përhapjen e tolerancën ndërreligjioze. Tërë ky angazhim
burimin e ka në familjen tonë ku i riu mysliman i merr mësimet
e para për të qenë i dashur, tolerant ndaj të tjerëve si dhe me re-
spekt ndaj feve të të tjerëve.

“Në Republikën e Maqedonisë, në kuadër të BFI-së, fun-
ksionojnë 13 myftini dhe detyra kryesore e tyre është që krahas
zhvillimit të jetës fetare islame të kalisin edhye ndjenjën e tole-
rancës fetare. Kësisoj BFI bashkë me KOM dhe bashkësitë e tjera
fetare japin një frymë tolerante dhe garantojnë bashkëjetesë dhe
mirëqenie të përgjithshme, kurse, sa i përketë BFI-së si Institu-
cion më vete ajo është e njohur si nxitëse e tolerancës ndërfetare
tek myslimanët me çrast sigurohet klimë e bashkëjetesës dhe e
prosperimit të të gjithë qytetarëve në vend. Myslimanët në Ma-

qedoni pajtohen që fëmijët e tyre në shkollë duhet të ndjekin më-
simet e etikës fetare dhe të mësojnë edhe për fetë e të tjerëve. Fë-
mijët duhet të shprehin respekt për fenë së cilës i takojnë por në
asnjë mënyrë nuk duhet të edukohen gabimisht duke mbjellë tek
ta bindje se fetë e të tjerëve janë gabim, sepse duke i respektuar
fetë e njëri tjetrit ne në fakt mbjellim dashurinë dhe nevojën im-
mediate për respektin reciprok ndërreligjioz”, ka nënvizuar veç
të tjerash dr. Fatmir Zaimi.

Ndryshe, Fatmir Zaimi ka njëzet vite që shërben në zhvillimin
e jetës fetare islame, disa vite ka shërbyer si imam në xhaminë
“Kapixhi Hamza” në Shkup, ka qenë mësues i edukimit fetar në
shkollat publike në Maqedoni dhe tani është referent në Myfti-
ninë e Shkupit.

Për ndarje të kredive stu-
dentore për vitin akademik
2018-2019 për studentë që stu-
diojnë në këto fakultete:
- Fakulteti i Mjekësisë,
- Fakulteti Stomatologjik,
- Fakulteti i Farmacisë dhe
- Të gjitha fakultetet teknike

Dokumentet e duhur për
kredi studentore
1. Kopje të diplomës së shkol-

lës së mesme,
2. Kopje të dëftesave të vitit I,

II, III, IV
3. Çertifikatë të lindjes,
4. Vërtetim prej mjekut,
5. Index,
6. Vërtetim nga fakulteti,
7. Dy foto,
8. Vërtetim për të ardhurat e

prindërve (vendi ku pu-
nojnë), ose vërtetim nga Enti
për punësim (nëse është i
papunë).

Afati i dorëzimit të
dokumenteve të

sipërtheksuara bëhet prej 
1 korrik deri më 15 korrik të

vitit 2018. 

Myftinisë së Shkupit iu shtua 
një doktor shkence

KONKURS

Në Fakultetin e Administrimit Publik
dhe Shkencave Politike pranë Universitetit
të Evropës Juglindore në Tetovë, para ko-
misionit në përbërje prej Prof. dr. Jonuz Ab-
dullahu, kryetar, Prof dr. Ali Pajaziti, Prof.
Dr. Hasan Jashari, Prof. Dr. Milazim Kra-
sniqi dhe Prof Dr. Ylber Sela, profesori
Islam Islami me sukses mbrojti disertacio-
nin e doktoranturës më temën “Egjipti
ndërmjet sekularizmit etatist dhe islamiz-
mit politik”, në të cilën trajtohen të vërtetat
shkencore për ndikimin e këtyre doktrinave,
në periudha të ndryshme në Egjipt, duke
përfshirë edhe ndikimin ndërkombëtar ndaj
tyre. 

Vlenë të theksohet se tema e disertacio-
nit nuk ofron vetëm një retrospektivë të
thjeshtë historiko-politike të shtetit të Eg-
jiptit në periudha të ndryshme kohore, por ai
nxjerr në pah reflektimet dhe rolin politik
konkret të shtetit egjiptian në botën arabe.
Nga ana tjetër, përveç shpalosjes së shekul-

larizmit dhe vlerave perëndimore të tij, ofro-
het një analizë e detajuar e elementëve të
rinj që përqafohen në botën arabe, e si të
tillë, nuk lënë pa ndikuar edhe Egjiptin. Pu-
nimi bart gjithashtu  një rëndësi origjinale
në fushën e shkencave politike e shoqërore;
ai ofron një prurje të re që mund t’i shërbejë
jo vetëm botës akademike të kuptojë më
shumë mbi rrugëtimin e Egjiptit ndër dok-
trina politike, por edhe për qytetarë dhe ci-
lindo të interesuar që kërkon të krijojë një
bindje të qartë për raportin mes shekullariz-
mit dhe islamizmit, veçanërisht në kontekst
të ballafaqimit të tyre në Egjipt dhe më
gjerë.  Ndryshe, Dr. Islam Islami, studimet
posuniversitare i ka kryer në fushën e filo-
zofisë islame pranë Universitetit të Kairos,
më temën: Çështja e njohjes ndërmjet Ha-
rith Bin Esed El-Muhasibi dhe Ebu
Hamid El-Gazali- studim komparativ. 

Aktualisht punon siprofesor në SHM
Medresenë “Isa Beu”, në Shkup.

Doktoroi Islam Islami, 
profesori i Medresesë së Isa Beut

Ali  ef. Abazi
1900-1991

Shkruan: Dr. Husein Rizai

Alief. Abaziishte njëra nga figurat
kryesore fetare, shembull dhe model i
shkëlqyeshëm për besimtarët e qytetit të
Tetovës.Është lindur në vitin 1900 në Te-
tovë, djalë i babait Abazdhe i nënës Hat-
mane. Qysh në moshën dyvjeçare i vdes
i ati dhe rritet jetim. Mësimet e para fe-
tare i ka ndjekur në Medresenë e Çar-
shisë. Pas përfundimit të
Medresesë, mori mësime edhe
nga hoxhallarë të ndryshëm në
xhamitë e qytetit. Më së shumti
i ka ndjekur mësimet në fushën
e Akaidit dhe të Fikhut,ku, më
vonë, ka qenë edhe ekspert. Në
vitin 1935 merr ixhazet(di-
plomë/autorizim) nga hfz.
Xhemil ef. Jusufi dhegjatë
kohës si hoxhë zhvilloi një ve-
primtari intensive në fushën e
edukimit fetar,duke iu mësuar
nxënësve gjuhën arabe nahv
(morfologji) dhe sarf (sin-
taksë). Zyrtarisht nuk ka qenë
imam në asnjë xhami të Teto-
vës,  por ka qenëvaiz(ligjërues)
në shumë xhami të qytetit. 

Alief.Abazi,si shumë my-
slimanë të tjerë,sistemin e atë-
hershëm  e urrente edhe për shkaqe
fetare: mbyllja e shkollave fetare, perse-
kutimi i prijësve fetarë që nuk ndiqnin
normat qeveritare, sulmet dhe trajtimi i
vrazhdë policor, reforma e kodit të ve-
shmbathjes, në veçanti të asaj femërore,
që rrezikonte vlerat e tyre morale dhe
shoqërore. Myslimanët e Maqedonisë,
posaçërisht të Tetovës, përjetuan rrezikun
e “cenimit”, që dalëngadalë po i rrethonte
duke shkelur parimet e sigurisë së tyre
një nga një. Ndalimi i ferexhesë në vitin
1951, mbulesë kjo tradicionale që mbu-

lontefytyrën e femrës, për shumë familje
ishte mbushje e kupës. Ndalimi i mbule-
sës u përjetua si traumë nga ana e qyteta-
rëve,  e posaçërisht nga dijetarët e asaj
kohe. 

Pas ngritjes së ferexhesë,Ali efendiu
bashkë me hoxhallarët tjerë burgoset,ku
u qëndroi burrërisht torturave më të egra,
duke mbetur i papërlyer dhe i nderuar në
burgun e Tetovës. Sipas një gojëdhëne në

lidhje me qëndrimin e tij në burg, thuhet:
“Ai ka qenë lexues shumë i mirë i Kura-
nit.Pasi e burgosin, si gjithmonë ka va-
zhduar leximin e Kuranit. Gjatë kësaj
periudhe ka qenë nën kontroll 24 orë-
shnga ana e rojtarëve.Çdoherë pas nama-
zit të sabahut dera e qelisë ku gjendej
efendiu hapej vetvetiu dhe kjo përsëritej
çdoherë. Këtë rast gardianet e paraqesin
tedrejtoria e burgut, e cila merr vendim
që të zhvendoset në një qeli më të vë-
shtirë dhe më të ngushtë. Përsëri pas na-
mazit të sabahut ndodh e njëjta gjë dhe

dera hapet vetë.”
Devotshmëria, morali-ahlaku, zemër-

gjerësia dhe bujaria e tij e bëri që të jetë
shembull për të gjithë myslimanët, por
edhe të çmohet madje edhe nga jomysli-
manët. 

Në një gojëdhënë tjetër thuhet: “Një
ditë efendiu i nderuar, bashkë me vëllain
e tij Hasan efendiun, kalojnë përreth arës
së tyre ku kishin mbjellë kunguj. Në atë

moment e hasin një njeri i ciliki-
shte ardhur për të vjedhur kungujt
e tyre. Këta hoxhallarë të nder-
shëm e ulinkokën dhe largohen me
një shpejtësi, në mënyrë që të mos
i hetojë hajduti, me çka do ta ki-
shin koritur atë. Këtë e bëjnë  duke
menduar se vjedhësi me siguri
është ndonjë nevojtar, andaj,
thonë:‘le të marrë sa të dojë, mos
t’i pengojmë, që të mos turpëro-
het’. Në mbrëmje vjedhësi nuk ka
qenë i qetë, ka pasur disa shqetë-
sime shpirtërore dhe i merr të gji-
thë ata kunguj që i kishte vjedhur,
ia sjell te dera efendiut dhe kërkon
t’ia bëjë hallallhoxha. Për këtë
gjest të mirë që ia kishte bërë
hoxha, aiia jep fjalën se kurrë nuk
do të vjedhë më. Efendiu nuk ia
pranon dhe ia dhuron vjedhësit të

gjitha, duke i thënë se ‘ti e ke bërë punën
më të rëndë, sepse i ke mbledhur; ndërsa
unë vetëm i kam mbjellë’.

Ali ef. Abazi ishte njëri prej dijetarëve
dhe hoxhallarëve të nderuar të këtij nën-
qielli, i cili me veprat e tij i bëri nder këtij
populli dhe bëri të ndjehemi krenar me të
dhe me gjurmët e tij të ndritshme e fi-
snike.

Pas një sëmundje të shkurtër, vdes në
datën 10.06.1991 dhe varroset në varrezat
e qytetit.

Allahu e pastë mëshiruar!

Ali ef. Abazi ishte njëri prej dijetarëve dhe hoxhallarëve të nderuar të këtij nënqielli, i cili me veprat e veta i
bëri nder këtij populli dhe bëri të ndjehemi krenar me të dhe me gjurmët e tij të ndritshme e fisnike.



54 Qershor 2018 | Ramadan - Shawwal 1439 Hëna e re 55

Dijetari i madh dhe ideologu i
shquar i Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare, Sami Frashëri, u lind

në fshatin Frashër të Shqipërisë në qer-
shor të vitit 1850. Mësimet e para Samiu
i nxuri në Frashër. Në moshën nëntëvje-
çare i vdiq i ati, e dy vjet më vonë, pra
më 1861, edhe e ëma. Të mbetur kështu,
pa prindër, për të dhe për tërë familjen
(gjithsej ishin gjashtë vëllezër dhe dy
motra), sipas traditës shqiptare, duhej të
kujdesej vëllai më i madh, Abdyli.

Meqë te Frashëri, vend malor, Abdyli
nuk shihte ndonjë perspektivë të madhe,
për t’ua mundësuar shkollimin vëllezërve
të tij më të vegjël dhe për të krijuar ku-
shte më të mira, vendosi të transferojë fa-
miljen në Janinë, kryeqytet i vilajetit të
atëhershëm.

Sapo u vendosën në Janinë në vitin
1861, Samiu, krahas mësimit të turqi-
shtes, arabishtes dhe persishtes, bashkë
me të vëllanë, Naimin, u regjistrua në
gjimnazin e njohur Zosimea, të cilin e
mbaroi para kohe- për shtatë vjet, në
vend të tetë viteve, aq sa ishte në rregul-
lore, gjë që tregon forcën intelektuale të
tij. E mbaroi më 1868, që e dëshmon
edhe diploma e cila mban datën e 14 kor-
rikut të këtij viti, e jo më 1871, siç e mar-
rin disa.

Samiu këtu kishte mësuar edhe njo-
huri të reja: greqishten e vjetër dhe të
renë, frëngjishten, italishten, latinishten,
pastaj gjeografinë, historinë, matemati-
kën, kozmografinë, historinë e natyrës
dhe anatominë.

I pajisur kështu me një kulturë të Lin-
djes, nga njëra anë, dhe të Perëndimit,
nga ana tjetër, tre vjet pas mbarimit të
gjimnazit shkoi në Stamboll, në kryeqen-
drën e Perandorisë Osmane, ku do të va-
zhdojë punën e tij krijuese plot 33 vjet,
deri në vdekje, në qershor të vitit 1904.

Kur erdhi në Stamboll, Samiu nuk
ishte më shumë se 21 vjeç. I ri për nga
mosha, por i pjekur dhe i ngritur për nga
dituria, pa u menduar shumë, ia nisi
punës për të botuar pas një viti veprën e
tij të parë dhe njëherësh romanin e parë
në letërsinë turke “Talat ve Fitnat” .

Sami Frashëri shkroi shumë, mbi 60
vepra: shqip, turqisht, arabisht, persisht;
disa prej tyre me shumë vëllime. Revistat
më serioze të kohës ishin kryekëput të
tijat, po edhe në gazetat e tjera të kohës
artikujt e Samiut zinin vendin kryesor.

Veprat e tij në gjuhën shqipe, në kra-
hasim me veprat që i shkroi në gjuhën
turke, janë të pakta, mirëpo këtu Samiu i
preku çështjet më të ndjeshme, më të do-
mosdoshme dhe më me interes për po-
pullin shqiptar: hartoi alfabetin shqip,
shkroi gramatikën shqipe, siç e quan ai,
“Shkronjëtore e gjuhësë shqip”, që kishte
rëndësi jo vetëm shkencore, por edhe më
gjerë.

Pastaj shkroi veprën, ose më mirë të
themi kryeveprën e veprave shqip “Shqi-
përia ç’ka qenë, ç’është dhe ç’do të
bëhet”. Çfarë force intelektuale dhe sa
largpamës ka qenë Samiu, pa dyshim,
mund të shihet në këtë vepër, ku para një-
qind e sa vjetësh i shtron pikëpamjet e
veta për një shtet të fortë, demokratik dhe
të organizuar shqiptar.

Ndërkaq, në veprën në gjuhën turke,
Samiu thuajse nuk la fushë të shkencës
pa e shkelur; në shumë prej tyre ishte
edhe pionier. Shkroi vepra letrare, filo-
logjike, linguistike, dialektologjike, isla-
mologjike, didaktike, leksikologjike etj.

Sa për kuriozitet po i përmendim
vetëm veprat nga fusha e leksikologjisë,
ku hartoi fjalorët: frëngjisht-turqisht me
afër 50 mijë fjalë; turqisht-frëngjisht me
afër 35 mijë fjalë; arabisht-turqisht; fja-
lorin e gjuhës turke me 1575 faqe, me
afër 45 mijë fjalë, të punuar me një me-
todologji bashkëkohore. Ky është fjalor
normativ i gjuhës së atëhershme turke
dhe do të shërbejë si bazë për shumë fja-
lorë të mëvonshëm.

Megjithatë, vepra e cila e bëri Samiun

shkencëtar në nivele ndërkombëtare,
vepra e cila e kishte shtyrë të shëtisë bi-
bliotekat e shumta të kohës, vepra e cila
e kishte lodhur më së shumti (i kushtoi 11
vite), është: KÂMÛS AL-A’LÂM.

Kjo është vepra më vëllimore dhe më
e rëndësishme e Samiut. Është shkruar në
gjuhën turke të asaj kohe, d.m.th. me al-
fabet arab, në gjashtë vëllime, me gjithsej
4.830 faqe. Është enciklopedi historike-
gjeografike. Këtu Samiu e shënon titullin
edhe në gjuhën frënge DICTIONNAIRE
UNIVERSEL D’HISTOIRE ET DE
GEOGRAPHIE, kurse emrin e vet e shë-
non të plotë Ch. Samy-Bey Fraschery
(Sh. Sami Bej Frashëri).

Kâmûs al-a’lâmi botohet brenda vi-
teve 1889-1898; vëllimi i parë dhe vël-
limi i dytë botohen në të njëjtin vit, kurse
vëllimet tjera në çdo dy vjet, përveç vël-
limit të katërt, që botohet tre vjet pas të
tretit. Kjo tregon për vështirësitë që ki-
shte hasur Samiu pas vëllimit të dytë, të
cilën do ta shohim edhe nga vetë para-
thënia e tij.

“Çdo shkencë dhe disiplinë shken-
core e ka shijen e vet… Historia dhe
gjeografia, thotë Samiu, janë nga shken-
cat më tërheqëse. Në të vërtetë,  njeriu ka
dëshirë të dijë për gjendjen e planetëve të
largëta... E si të mos ketë dëshirë të dijë
për rrethanat e rruzullit tokësor në të cilin
jeton? Pastaj, ka apo nuk ka gjallesa në
Jupiter, në Saturn; nëse ka, gjithnjë men-
don se çfarë gjallesash janë; pastaj, si të
mos e dijë gjendjen e gjyshërve, stërgjy-
shërve të vet dhe të popujve të ndryshëm
që jetojnë në planetin e tokës. Ja pra, këto
dy gjëra, e para mësohet me gjeografi,
kurse e dyta me histori.”

Samiu bën edhe dallimin mes histo-
risë dhe gjeografisë: “Historia është më e
gjerë se gjeografia, sepse në histori, thotë
Samiu, kundërthëniet janë më të shumta.
Një pjesë e historisë është rrenë e thje-
shtë,  e cila me kalimin e kohës dhe me
përsëritjen e përhershme merret si e vër-
tetë. Historia është zaptuar nga ana e po-
pujve të ndryshëm. Sa më shumë që
ndryshojnë burimet e saj, po aq ndryshon
edhe interpretimi. Ngjarjet i ndryshojnë
herë me qëllim e herë duke gabuar, ashtu
që vështirë është që në mesin e tyre të
gjendet ajo që është e vërtetë.”  Këtu
merr si shembull historinë e Iranit të la-
shtë, duke thënë se “ka dallime në mes
historisë evropiane, të cilën e kanë marrë
nga grekët dhe historisë lindore, e cila in-
terpretohet nga Firdevsi. Këto dy histori
janë shumë kontradiktore; sigurisht, njëra
prej tyre është e gabueshme, por si të bin-
demi se tjetra është e vërtetë?” – pyet
Samiu.

Samiu këtu përpiqet t’u sugjerojë hi-
storianëve që të jenë sa më të kujdesshëm
dhe më objektivë: “Është detyrë e atyre
që merren me histori që të mos marrin
gjithnjë si të vërtetë atë që shkruhet në
libër pa i analizuar ngjarjet, pa i verifi-
kuar burimet…”

Sami Frashëri në Enciklopedinë e tij
të famshme shkruan për vendet anekënd
botës; shkruan artikuj të përgjithshëm
gjeografikë e historikë për Evropën, Bal-
lkanin, Turqinë, Amerikën, Azinë, Afri-
kën, Arabinë, Zelandën, e në mënyrë të
veçantë për vendet, shtetet, qytetet, detet,
liqenet, malet, popujt etj. të këtyre ven-
deve; pastaj për perandori, dinasti, mbre-
tëri të ndryshme; për personalitete të
shquara të kategorive të ndryshme sho-
qërore, deri në kohën e tij: sulltanë, mbre-
tër, vezirë, sheh-ul-islamë, imamë, papë,
historianë, gjeografë, mjekë, filozofë etj.

Kur është fjala për Shqipërinë dhe
shqiptarët, pra për vendin dhe popullin e
vet, Samiu i kishte dhënë vetes liri të
shkruajë pak më gjerë; të shkruajë gjëra
të cilat, me siguri, nuk mund t’i gjejmë
në enciklopedi të tjera.

Në artikullin Arnautlluk (Shqipëria)
në mënyrë të përgjithshme shkruan për
tërë territoret e Shqipërisë, për kufijtë e
saj, qytetet, kasabatë, malet, fushat, li-
qenet, lumenjtë etj., për të prezantuar
pastaj, veç e veç, qytetet, malet etj., me
të gjitha karakteristikat e tyre: gjeogra-
fike, historike, demografike, bukuritë
natyrore etj. Ndërkaq, në artikullin Ar-
naud (Shqiptarët) flet për lashtësinë e
popullit shqiptar, për trimërinë, krena-
rinë, moralin, sinqeritetin, zgjuarsinë e
tij; për besnikërinë e femrës shqiptare;
por, njëkohësisht, duke ia dashur të
mirën këtij populli,  thekson edhe disa
dobësi që duhen mënjanuar.

Këtu shpesh shtrohet një pyetje: Pse
Samiu, si shqiptar, e shkroi Kâmûs al-
a’lâmin, kryeveprën e tij, në gjuhën
turke? Përgjigjja është e thjeshtë: Samiu
që para njëqind vjetësh deshi ndërkom-
bëtarizimin e çështjes shqiptare, deshi t’i
tregojë botës, pikërisht në kohën e
shthurjes së Perandorisë Osmane, se cilat
ishin territoret e Shqipërisë; të njoftojë
opinionin botëror me argumente të forta e
shkencore për lashtësinë e popullit shqip-
tar; se shqiptarët janë të zotët dhe se kanë
aftësi të qeverisin të pavarur etj.

Kâmûs al-a’lâm, kjo vepër madhë-
shtore, sipas vlerësimeve të shkencëta-
rëve, do të vazhdojë të mbetet një vepër
shumë e nevojshme për historiografinë
përgjithësisht, kurse autori i saj, Sami
Frashëri, shkencëtar në nivele ndërkom-
bëtare.

Sami Frashëri, poligloti 
i tetë gjuhëve të huaja

Sami Frashëri nuk është vetëm ideolog i shquar i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, por dhe një poliglot, i cili
dinte plot tetë gjuhë të huaja. Madje, Sami Frashëri është shkrimtari që shkroi romanin e parë në historinë

e letërsisë turke. Por, cila ishte historia e veprës që e bëri shkencëtar në nivele ndërkombëtare?!
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Nga Hfz. MehasAlija

Shoqëria evropiane, ashtu siç nuk
është vetë e njëjtë, të tilla i ka
edhe sfidat, zhvillimet, njerë-

zit, shoqëritë, qasjet, qëndrimet dhe politi-
kat. Kurse, e përbashkëta e shteteve
evropiane është demokracia, që donë të
thotë se kjo është vlerë e pakontestueshme
edhe mënyrë jetese. Në bazë të saj jeton dhe
funksionon individi, familja, shoqëria dhe
shteti. Feja në shoqëritë evropiane nuk
është diç që i takon të së kaluarës, as nuk
është diç utopike, e shpikur dhe e refuzuar,
por është pjesë e shoqërisë, ndonëse e mar-
gjinalizuar. Në shtetin ku ne jetojmë, pra në
Zvicër, religjioni, respektivisht feja është
temë ditore, si nëpër media, ashtu edhe
nëpër institucione dhe qendra univerzitare.
Çështja e fesë është e rregulluar me norma,
kurse liria e shprehjes dhe e manifestimit të
besimit është pjesë kushtetuese. Kohëve të
fundit, është duke u përfolur dhe debatuar
me të madhe për një njohje të Islamit në
Zvicër, fillimisht për një njohje të islamit
nëpër kantone, e më pas edhe në tërë shte-
tin. Në bazë të kësaj lirie, komuniteti mu-
sliman, në rastin tonë, edhe ai shqiptar, ka
gjetur mundësinë e lirë për t’u vetorgani-
zuar, kështu që fillimisht, u modifikuan lo-
kale të marra me qera, të cilat shërbenin si
mesxhide dhe xhami, për të ardhur sot deri
në mëvetësinë dhe blerjen e objekteve, si

dhe inaugurimin e xhamive të reja, të ndër-
tuara nga themeli, unike për nga arkitektura
dhe veçoria, dhe për të vazhduar më tutje
në përfaqësime të nivelit të lartë, të organi-
zuar në organizata kantonale dhe gjithëpër-
fshirëse, në mbarë Zvicrën, siç është edhe
Unioni i Bashkësive Islame Shqiptare në
Zvicër. Me një fjalë, kjo histori, flet për një
gjë: muslimanët në Evropë nuk dëshirojnë
të jenë pjesë e ndarë apo një trup i huaj,
madje as shoqëri paralele, por pjesë e sho-
qërisë. Në këtë rrugëtim dhe zhvillim, pa-
dyshim, rol kryesor pati edhe drejtuesi,
udhëheqësi, shpirtërori, multifunksioneri,
shkollari, respektivisht imami i xhamisë, pa
i anashkaluar edhe njerëzit përreth tij, gjeg-
jësisht kryesitë dhe këshillat e xhamive.

Por, vallë, kush është imami dhe çfarë,
në të vërtetë, paraqet ai? Si vepron ai dhe
cili është roli i tij sot dhe çfarë pret e nesër-
mja prej tij?

VEPRIMTARIA NË TRUALLIN
EVROPIAN

Historia e veprimtarisë së imamit në
Evropë duhet të datojë që nga viti 711 sipas

Isait, atëherë kur Tarik ibn Zijadi kaloi nga
gryka e Gjibraltarit në truallin evropian,
gjegjësisht në Andaluzinë e atëhershme. Që
atëherë e këndej, deri në ditët e sotme, ima-
mët kanë qenë pjesë historike e zhvillimit të
kulturës dhe shoqërisë evropiane, dhe aq
më tepër, prijatarë, zhvillues dhe mbrojtës
të kulturës dhe qytetërimit islam në këto
vise.

Imamët tanë, të parët tanë, ditën me
shumë urtësi dhe aftësi organizative të mar-
rin përsipër barrën e interpretimit të Islamit
dhe të udhëheqjes së muslimanëve. Histo-
ria dhe përvoja e tyre, mbase, herë-herë,
edhe shumë e hidhur, flet se ata ditën të bal-
lafaqohen dhe t’ia dalin me sisteme të ndry-
shme që sillte koha, siç ishte feudalizmi,
kapitalizmi, socializmi, tirania, dhe se fun-
dmi edhe demokracia. Nga viti 1463, deri
më 1878, imamët vepronin dhe punonin,
kryesisht, në terrenin e sunduar nga Peran-
doria islame Osmane, por kohët ndryshuan
dhe erdhën periudha me ngjyrime të tjera
ideologjike, pro kristiane, ortodokse, socia-
liste dhe ateiste, siç kemi pasur rastin me
Ish-Jugosllavinë socialiste dhe Shqipërinë

Imami shqiptar
në kontekstin evropian

Historia e veprimtarisë së imamit
në Evropë duhet të datojë që nga
viti 711 sipas Isait, atëherë kur
Tarik ibn Zijadi kaloi nga gryka e
Gjibraltarit në truallin evropian,
gjegjësisht në Andaluzinë e
atëhershme. Që atëherë e këndej,
deri në ditët e sotme, imamët
kanë qenë pjesë historike e
zhvillimit të kulturës dhe
shoqërisë evropiane, dhe aq më
tepër, prijatarë, zhvillues dhe
mbrojtës të kulturës dhe
qytetërimit islam në këto vise

ateiste.
Së këndejmi, si qëndron çështja dhe

realiteti i imamit sot? Cili është arti i tij i të
vepruarit në Perëndim, respektivisht në
kontekstin zviceran? Cila është perspektiva
e imamit në shoqërinë moderne dhe si është
qasja e saj ndaj imamit bashkëkohor? Për
të sjellë përgjigje adekuate për këto pyetje,
normalisht, se na duhet më shumë kohë për
të hulumtuar, por edhe më tepër kohë për të
shkruar dhe folur.

Në disa pika të mëposhtme, duke e ana-
lizuar vetë termin dhe shprehjen “imam”,
në kontekst të kohës, rolit, funksionit, ne-
vojës dhe qasjes, do të shohim edhe kom-
petencën teologjike dhe diapazonin e
fushës veprues të imamit në kohën bashkë-
kohore aktuale.

IMAM SOT DHE ROLI I TIJ NË SHOQËRI
Fjala imam në gjuhën arabe ka shumë

kuptime, si drejtues namazi, prijës i nje-
rëzve, personi që qëndron përpara, udhëhe-
qës shteti, komandant ushtrie, etj. Ky emër
në kontekstin islam bart kuptime të ndry-
shme, varësisht nga cili aspekt e shikojmë.
Vetë Pejgamberi a.s., këtë shprehje e ka
përdorur në një rast të thjeshtë, duke thënë:
“Nëse jeni tre persona në udhëtim, njëri le
të jetë udhëheqës (pra, imam).

Në Kur’anin famëlartë, gjejmë, gjitha-
shtu, të përdoret kjo shprehje, si në njëjës
(imam), ashtu edhe në shumës (e’imme),
dhe atë shtatë herë përmendet në njëjës dhe
pesë herë në shumës, duke ardhur në kup-
tim të udhëheqësit, shembullorit, modelit,
shenjës, etj.

Në fakt, ky emër, në jetën e përditshme
ka këto kuptime të mundshme:

Imami, si prijës i namazit, i lutjes
(salah). Në këtë kategori mund të përfshi-
hen të gjithë ata persona që kanë njohuri të
mjaftueshme, e që pa vështirësi mund të
kryejnë faljen e namazit; që di teknikën e
namazit dhe që ka mësuar disa sure për-
mendsh nga Kur’ani famëlartë. Kjo është
në kuptimin më të ngushtë të fjalës, kurse,
në atë që jemi mësuar ne, kemi të bëjmë me
një person, që ka dituri të mjaftueshme teo-
logjike, i cili, në bazë të një marrëveshjeje
me bashkësinë, krahas një pagese të cak-
tuar, pranon të bëhet imam i xhamisë dhe
t’i shërbej xhematit në pesë kohët e nama-
zit, në namazin e xhumasë, të bajrameve,
etj. Në bashkësinë muslimane, ky imam
nuk është i shenjtë, as nuk është melaqje që
nuk gabon, por një njeri që duhet të ketë një
sjellje të veçantë të moralit dhe të kulturës,
si refleksione dëshmuese këto të imanit dhe
nivelit shpirtëror të tij. Përveç detyrave
kryesore në xhami, ai kryen edhe disa shër-
bime të tjera fetare, tradicionale, siç është
këndimi i mevludeve, mbajtja e ligjëratave,

kryerja ceremonive fetare me rastin e lin-
djes dhe të vdekjes, duave të synetimit dhe
të martesës, etj. Ky imam është në marrë-
dhënie pune dhe punëdhënës e ka ose Kë-
shillin e xhamisë, rasti ynë në Zvicër, ose
myftinë, gjegjësisht Rijasetin e Bashkësisë
Islame, në rastin e shteteve tona në Ballkan.

Imami, si funksionar politik, shpirtëror
dhe teologjik. Të këtillë kanë qenë halifët,
pushtetarët, sulltanët, si dhe dijetarët e më-
dhenj. Sipas sunitëve, drejtuesi më i lartë i
shtetit, si kujdestar i vlerave dhe normave
politiko-shoqërore dhe fetare-shpirtërore të
Ummetit, shpesh është identifikuar me këtë
emër. Po kështu, të respektuar me këtë ti-
tull kanë qenë edhe ulemaja e hershme mu-
slimane, siç ishin themeluesit e shkollave
juridike dhe akaidologjike islame, Imam
Ebu Hanife, Imam Shafiu, Imam Maturi-
diu, pastaj Imam Gazali, etj.

Imami, si lideri suprem në kontekstin
shiit. Një koncept krejt ndryshe nga ai i
mësimit sunnit. Te shiitët, siç besoj se të
gjithë e dimë, imameti zë një vend the-
melor në çështjen e besimit dhe të doktri-
nës së tyre. Si imam i parë i tyre, i
pakontestueshmi, pas vdekjes së Muham-
medit a.s., është hz. Aliu, r.a. Imami, si
misionar dhe kujdestar në domenin so-
cial. Një botëkuptim tjetër për imamin
vjen edhe nga shoqëria evro-perëndi-
more. Në shoqërinë zvicerane, madje
edhe në shoqëritë e tjera evropiane, për
një person që udhëheq një xhemat, gjeg-
jësisht që është i angazhuar me punë në
një xhami, nuk ekziston emër tjetër, pos
emrit “imam”. Në kontekstin zviceran,
imami nuk shihet vetëm si prijës i na-
mazit (vorbeter), por edhe si lider, drej-
tues komuniteti, interpretues i islamit,
mësues, model (vorbild), dialogues,
ndërtues i urave midis njerëzve (brüc-
kenperson), këshilltar (berater), kujde-
star shpirtëror në spital dhe në burg
(seelsorger), komunikues i aftë në media,
njëzetekatër orë në shërbim të komuni-
tetit, misionar, etj. Në shoqërinë mo-
derne, mendoj se, çdo ditë e më tepër, ka
një tendencë që imamit t’i shtohen detyra
të reja dhe përgjegjësi më të mëdha, si
një kategori e rëndësishme e shoqërisë
civile. Te pjesa dërmuese e shoqërisë,
roli, detyrat dhe funksionet e imamit shi-
hen si të njëjta dhe, shpesh, të krahasue-
shme me autoritetin dhe aktivitetin e një
prifti te të krishterët.[10] Me sa kam ar-
ritur të kuptoj unë, njërherit, ky është
edhe imazhi i shoqërisë moderne për
imamin e dëshiruar, për imamin bashkë-
kohor, që nuk është vetëm i ditur, por që
posedon edhe aftësi të tjera. Pikëpamje
të tilla shprehin edhe shumë muslimanë,
hoxhallarë apo studiues qofshin ata.

TRAJNIMI DHE AFTËSIMI I IMAMËVE
Shoqëria moderne është një shoqëri që

konsumon, ajo evoluon dhe ndryshon va-
zhdimisht, andaj imamit i duhet medoemos
të aftësohet, të jetë gjithmonë në hap me
kohën, të mësojë një gjuhë të re, ose, nëse
vepron jashtë vendlindjes së tij, të mësojë
gjuhën e vendin përkatës, t’i ndjek prurjet e
reja shkencore dhe teknologjike në dome-
nin e tij, të jetë në hap me librat dhe botimet
e reja, të di t’i lexojë mediumet dhe t’i kup-
tojë ato, të angazhohet në grupe njerëzish,
si brenda ashtu dhe jashtë kuadrit të xha-
misë, të organizojë work-shope, seminare,
tribuna, ekskurzione, të punojë me të rinjtë,
të anëtarësohet në ndonjë shoqatë volun-
tare, të ndjek zhvillimet dhe aktivitetet kul-
turore në vendin dhe qytetin ku jeton, të jetë
një mik dhe shok i mirë, të ndërtojë kon-
takte të mira me përfaqësuesit e bashkësive
fetare vendore, me mësuesit dhe drejtuesit
e organizatave të ndryshme civile, të jetë i
hapur dhe transparent, të bashkëpunojë me
sa të ketë mundësi me institucionet dhe or-
ganet komunale, bashkiake të qytetit, etj.

Me fjalë të tjera, për t’i plotësuar këto
elemente, imami në shoqërinë moderne
duhet të jetë i përgatitur dhe i aftë në tre
segmente, siç i ka sjellë si ide profesori dhe
ish-dekani i Fakultetit të Shkencave Islame
të Sarajevës, Dr. Ismet Bushatlliç, që janë:
Segmenti teologjik, pedagogjiko-psikolog-
jik dhe ai humanist:

Segmenti teologjik do të përfshinte af-
tësimin e imamit në disiplinat themelore të
Islamit, në mënyrën adekuate të interpreti-
mit të tyre, në njohjen e drejtë të historisë së
tij dhe të bashkësive të tjera fetare që ba-
shkëveprojnë në shtetin ku ai vepron;

Segmenti pedagogjiko-psikologjik do
të përmbante disiplina të tilla që do ta aftë-
sonin imamin për punën dhe aktivitetin e tij
me fëmijët, të rinjtë, të moshuarit, me të
burgosurit, me të sëmurët, me punëtorët,
etj.Segmenti humanist nënkupton aftësimin
e imamit në zotërimin dhe njohjen e gjuhës,
kulturës, mentalitetit, si dhe gjendjen e si-
stemit politiko-shoqëror të shtetit në të cilin
vepron.

Andaj, kohëve të fundit është duke u
përfolur dhe punuar me të madhe, si në
shtetin prej nga vij, pra në Zvicër, por edhe
në vendet e tjera perëndimore, për të for-
muar dhe krijuar programe, qendra dhe in-
stitucione arsimore islame teologjike,
madje edhe brenda univerziteteve shtetë-
rore, në mënyrë që imamët e ardhshëm
evropianë të jenë të përgatitur dhe aftësuar
nga vetë ata. Në mbështetje të kësaj ideje
duhet të jemi edhe vetë ne muslimanët. Në
Zvicër, përveç dy-tre partive politike, të
cilat janë kundër dhe e shohin si të huaj
Islamin, këtë nismë e ka kërkuar Këshilli
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Nacional i shtetit, përfaqësuesit e kishave,
intelektualë, profesorë univerzitar, gazetarë,
si dhe përfaqësues të organizatave më të
mëdha islame në vend.

Një koleg i yni, një imam i dalluar në
Austri, i cili po ashtu ka qenë drejtues i
Unionit të Imamëve Shqiptarë të Austrisë,
Mr. Muhidin Ahmeti, në një punim të tij,
shkruan: “Me qenë se po jetojmë në Evropë
dhe e konsiderojmë vetën myslimanë evro-
pian, nuk mund t’i lejojmë vetës luksin që
të mos i njohim themelet e civilizimit evro-
pian dhe institucionet e tij themelore. Që të
konkurrojë islami me sukses në tregun e lirë
evropian të idesë së shpëtimit në garën për
shpirtin e njeriut, është e domosdoshme të
bëhet një dallim i qartë në mes asaj që është
autentike islame dhe asaj që është traditë
dhe interpretim. Duhet specifikuar në më-
nyrë të qartë minimumin e asaj  që është
obligative dhe e ndaluar nga ajo që është  e
pëlqyeshme dhe e qortuar. Pastaj,  përgjig-
jet, të cilat jepen në emër të islamit duhet të
jenë realiste, të zbatueshme në këtë mjedis
duke pasur parasysh gjuhën e kohës. E
gjuha, të cilën e kupton gjenerata e sotme e
evropianëve është gjuha e lirisë, të drejtës,
humanizmit. Përgjigjet e pamenduara mirë
dhe zgjidhjet jorealiste, të tilla si ato që kanë
të bëjnë me pozitën dhe rolin e gruas në
shoqëri, bashkëjetesën me jomyslimanët
dhe demokracinë, e dobësojnë kredibilitetin
e islamit, si streha e fundit e njeriut ba-
shkëkohor. Si askund në botë, në Evropë
është e nevojshme që islamin ta afirmojmë
si feja e rrugës së mesme, feja e lehtësi-
meve, tolerancës, universalizmit dhe eman-
cipimit shpirtëror.”

Nuk ka dyshim se pas një përgatitje të
mirë intelektuale të imamëve në këto kohë
moderne, roli i tyre do të ishte më përafrues,
pragmatik, i frytshëm dhe shumë më do-
methënës. Andaj, themi se potenca intelek-
tuale dhe kompetenca teologjike janë më se
të nevojshme për rolin e imamit në proce-
sin e Thirrjes dhe të aktivitetit të tij në një
shoqëri moderne.

ROLI INTEGRUES I IMAMIT DHE
BASHKËJETESA

Ky rol duhet dukshëm të shfaqet në rru-
gën promovuese të shpjegimit të vlerave
shpirtërore dhe praktike islame, ashtu që do
të jetë inkluzive dhe pa konflikte. Mënyrë
kjo, e cila do të reflektojë, pa dyshim, te
shoqëria dhe qarqet evropiane, për të pasur
një qasje objektive dhe pragmatike në re-
spektimin e komponentës sonë islame, si
evropianë që jemi. Evropa do të duhej të
ishte shtëpia jonë e përbashkët, pasi në the-
mel e ka edhe kontributin e gjenive musli-
manë, të shkencës, medicinës,
matematikës, filozofisë, gjeografisë, etj.

Ajo e ka edhe djersën e prindërve tanë, e ka
dorën dhe mendjen muslimane, e cila, tash
e sa vite, po e ndërton atë. Mendoj se ka ka-
luar ajo kohë, kur Evropa përkufizohej si
“Shtëpia e luftës”, si “oborri” i rrezikshëm,
ose si toka e “mërzitshme” e gurbetqarëve
tanë. Përkundrazi, ajo është shtëpia e taki-
meve tona, është shtëpia e paqes dhe sigu-
risë.

Në aspekt të rrugës integruese, roli i
imamëve shqiptarë është për t’u admiruar.
Resurset e Islamit, si fe, kulturë dhe civili-
zim, janë aq të mëdha sa nuk ka aspak frikë
për forcimin e paqes, sigurisë dhe bashkë-
jetesës midis njerëzve brenda shoqërisë.
Në këtë drejtim, harmonia dhe tolerance ti-
pike fetare e shqiptarëve, na bënë edhe më
shumë krenarë dhe përgjegjës në rrugën
tonë drejt integrimit.

Modeli i imamit shqiptar në Zvicër
është një model tipik i llojit të vetë. Shu-
mica e imamëve që unë njoh, ndjekin vijën
mesatare, dhe nuk veçohen me elemente ra-
dikale, ekstremiste, apo ekskluziviste, por
as edhe nuk akuzohen për të devijuar dhe
për të shitur. Për disa hoxhallarë dhe teo-
logë, integrimi mund të jetë një grackë që
djeg. Ka të tillë, që në emër të integrimit
mohojnë mësime themelore islame, nga
njëra anë, kurse, nga ana tjetër, ka edhe të
tjerë që, nga frika prej integrimit që mos të
bien në asimilim, edhe mubahet (të lejua-
rat) i bëjnë farze (obligative), vetëm e
vetëm që të bëjnë dallimin. Këtu e shoh
edhe sfidën tonë të madhe, në rrugën tonë
drejtë integrimit. Rruga jonë mesatare është
e qartë, ne dëshirojmë të konkurrojmë ba-
shkërisht me vlera. Mbase edhe si do ta
ndjejmë porosinë profetike që thotë se “di-
turia është gjë e humbur e besimtarit, kudo
që ta gjeni, merreni atë”, nëse jo në kon-
kurrencën dhe promovimin e përbashkët të
vlerave. Andaj, të vjelim dhe të mbjellim sa
më shumë vepra të mira!

Është kënaqësi të shohësh një imam
shqiptar që i shkruan letër presidentes së
Gjermanisë, zonjës Angela Merkel, ndërsa
ajo ia kthen letrën dhe e falënderon atë për
punën që bënë, apo të shohësh një tjetër
imam shqiptar se si bënë lutje për mirëqe-
nien e shtetit, në një inaugurim të tunelit më
të gjatë në botë që është në Zvicër,  apo një
tjetër imam që udhëton jashtë shtetit, gati
çdo dy javë, dhe mbanë ligjërata në univer-
zitet, apo një imam tjetër shqiptar, që krahas
angazhimit njëqind për qind në xhami, të
preokupohet edhe për një sërë xhamish të
tjera, si drejtues i një Unioni me rreth dy-
zetë bashkësi dhe qendra islame, apo edhe
një imam tjetër që paraditën e kalon në
shkollë, ku jep mësimin islam, ndërsa pa-
sditën ia kushton xhematit dhe xhamisë. Si-
gurisht që vargun e promovimit të

aktiviteteve që kanë domethënie të madhe
dhe që përbëjnë edhe kuriozitet të lartë, do
ta kisha zgjeruar shumë më shumë po të
kisha pasur mundësi të zgjerohesha edhe
pak më tepër në këtë prezentim.

“Integrimi nuk është rrugë njëkahëshe”,
thoshte i ndjeri, mjeku i famshëm palesti-
nez që jetoi dhe vdiq në Zvicër, Dr. Hisham
Meizar, me të cilin kam pasur fatin të ba-
shkëpunoj shumë ngushtë. Ai e shihte inte-
grimin si një proces të dyanshëm, që i nxit
njerëzit në të njëjtën masë, qofshin ata nga
pala vendore apo migrantë. Sidomos në
këto kohë, ku drama e migrimit është
ngjarje dhe temë ditore,  roli i imamëve
duhet të vijë në shprehje dhe të sjell fryte.

“Qëndrimi i Islamit, lidhur me integri-
min, është i qartë dhe pa asnjë keqkuptim.
Ai e nxit integrimin dhe ua ofron ithtarëve
të vet si obligim, sepse ai në të sheh bazën
e afrimit me njerëzit, që do të rezultonte te
bashkëpunimi i frytshëm në mes të të gjithë
pjesëtarëve, qofshin ata individë, instanca
apo organe të pushtetit.”

Falë Zotit, kemi një ajet shumë të bukur
të sures El-Huxhuratë, të cilin e kemi si
moto në takimet që zhvillojmë me të tjerët:
“O ju njerëz, Ne vërtetë ju kemi krijuar prej
një mashkulli e një femre dhe ju kemi bërë
popuj e fise që të njiheni në mes vete. Vër-
tetë më i ndershmi prej mesit tuaj tek Al-
lahu është më i devotshmi prej jush. Vërtetë
Allahu është i ditur dhe i informuar mirë.”

NË VEND TË PËRFUNDIMI
Të jetosh brenda një shoqërie të kohës

moderne apo postmoderne, donë të thotë të
kesh shumë mundësi për një rend të drejtë
dhe një klimë paqeje. Por të veprosh brenda
saj, të kesh synime dhe objektiva, donë të
thotë të jesh i përgatitur për të jetuar me nje-
rëz të ndryshëm. “Paqja me tjetrin varet nga
paqja me veten”, thotë Ibrahim Kallën në
librin e tij “Islami dhe Perëndimi”. Kurse,
ne duam të themi, paqja me veten do të ar-
rihet kur të kemi paqe me Zotin. Imami, në
botën moderne, do të duhet të ec i pajtuar
me Zotin, me vetveten dhe me të tjerët,
duke i vënë në funksion dy krahët e tij të
suksesit, potencën intelektuale dhe kompe-
tencën teologjike. Duke filluar nga ligjërimi
i së premtes, e deri te muhabeti i mbas dar-
kës, imami është si ylli ndriçues, që e ndje-
kin njerëzit për t’u orientuar. Dëshiroj që
këtë paraqitje timen ta përmbyll me një fa-
lënderim të veçantë që e ka formuluar
shqiptari ynë i Bosnjës, Hasan Kafi Pru-
shçaku (1544 – 1615), që ka thënë: Falën-
derimi i takon Allahut të Madhërishëm që
dynjanë e zbukuroi me dijetarë, sikurse
qiejt që i  zbukuroi me yje.”

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

Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Faktet si lindja, vdekja, rritja dhe
shkatërrimi ngrejnë jo vetëm pyetje!
Kudo që ka jetuar apo kudo që ka

lëvizur njeriu, atë e ka përcjellë cilësia e
të menduarit, e të kuptuarit dhe e gjykimit.
Për historianin e filozofisë nuk është me
rëndësi cilësia e pyetjeve të tyre të ‘çmen-
dura’ dhe përgjigjet ‘idiotie’ të tyre dhe e
gjithë kjo nuk ka ndonjë interes të veçantë
për ne sot.

Mirëpo, për mendimet e pashkruara të
njeriut nuk kemi të dhëna, përveç atyre të
gjetura nga zbulimet arkeologjike, atyre të
shpellave apo të dhënave nga librat që hi-
storia i quan të shenjta apo janë të shenjta.
Por, me fillimin e paraqitjes së shkrimit,
gjerat filluan të ruhen, kurse rrjedhat hi-
storike kalonin më tej. Mendimi njerëzor
që ka të bëjë me dijen mbi ekzistencën për
fillimin dhe fundin e saj fillimisht qe për-
zier me bindjet fetare dhe këtë fillim filo-
zofik do të duhej kërkuar ndër mendimet
fetare në Orient, e jo drejtpërdrejt në
Greqi, siç pretendojnë shumica e filozo-
fëve evropocentristë.

FILLIMI I MENDIMIT FILOZOFIK
Historianët evropocentristë të filozo-

fisë besojnë se përmbledhjet më të vjetra
të plota filozofike apo kryesisht filozofike
lidhen për urtakët grekë të cilët kanë jetuar
rreth gjashtë shekuj para Isait a.s.. Për-
menden dijetarët e asaj kohe të cilët janë
përpjekur ta njohin ekzistencën dhe filli-
min dhe fundin e kozmosit. Duke iu shpje-
guar paraqitjet dhe ndryshimet e shumta
në ekzistencë, ata kanë shprehur mendime
të ndryshme, herë-herë edhe kundërthë-
nëse, por njëkohësisht nuk e kanë fshehur
faktin se mendimet e tyre kanë qenë, pak
a shumë, nën ndikimin e mësimeve fetare
orientale dhe të kulturës orienatale.

Filozofi Veljaçiq mendon se historia e
filozofisë fillon më herët se ajo greke,
madje ai pohon se “dy kulturat e mëdha
aziatike, induse dhe kineze, e arrijnë apog-
jenë e zhvilimit të tyre kah mesi i mijëvje-
çarit të fundit të erës së vjetër, në epokën
e cila në historinë e kulturës quhet aksiale”
dhe e cila hapësinërisht shtrihet nga Kina
e deri në Detin Mesdhe”. Madje, edhe He-
geli evropocentrist kah fundi i jetës ishte
më fleksibil në këtë aspekt, duke njohur
ekzistimin e vlerave filozofike edhe para
se ajo të fillonte në Evropë dhe jashtë
Evropës.

Mirëpo, gabimin që e kanë bërë hu-
lumtuesit e historisë së filozofisë duke in-
joruar filozofitë e tjera nga një anë, dhe
afërsia hapësinore dhe kontaktet fizike me
Greqinë, nga ana tjetër, nuk do të na mje-
gulloj mendjen që të mos e pranojmë se
“terreni më i mirë dhe më i përshtatshëm
për zhvillimin dhe përparimin e filozofisë
qe Greqia. Edhe Thalesi, edhe Anaksi-
mandri dhe dijetarë e filozofë të tjerë do të
sjellin në Greqi dituri dhe përvoja të vlef-

shme nga udhëtimet e tyre në Lindje dhe
në Egjipt. Natyrisht, mendimet e para as
te grekët nuk qenë të sistemuara dhe kla-
sifikuara sa duhet, as nuk ekzistonin kate-
gori dhe metoda të veçanta, por tashmë
kishte filozofi me plotë kuptim. Të gjitha
idetë quheshin shkencë, urtësi dhe njohje
(kognitim)” etj..

SHFAQJA E SOFIZMIT DHE
SPEKTICIZMIT

Në shekullin V p.e.r. përmenden dije-
tarët që në greqisht quheshin sofistë, re-
spektivisht urtakët e ditur. Përkundër të
dhënave që kishin për dijen, sofistët nuk
besonin në të vërtetat e qëndrushme dhe të
pandryshueshme dhe asgjë nuk konside-
ronin përfundimisht të njohur dhe të be-
sueshme.

Si transmetojnë historianët e filozofisë,
sofistët me profesion ishin mësues të cilët
e mësonin retorikën dhe udhëheqjen e de-
bateve dhe i aftësonin avokatët për gjy-
kata.

Puna i tyre i ngjanë asaj të rrëfimit të

Vendi i filozofisë Islame 
në sistemin filozofik botëror

Zhvillimi i mendimit njerëzor dhe krijimi i njeriut fillojnë para historisë së shkruar, me shfaqjen e ndjenjës
së ‘habisë’ dhe të ‘kuriozitetit’ njerëzor: Kush jam unë?, Nga jam unë?, Përse ekzistoj unë?, Çfarë janë në të

vërtetë sendet?, Si mund ta shpjegojmë procesin e ndryshimit të sendeve
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një njeriu, i cili një ditë në shaka gënjeu se
në atë shtëpi po ndahen ëmbëlsira. Njerë-
zit filluan të nxitojnë drejt shtëpisë në
fjalë. Pak nga pak, njeriu që gënjei filloi të
mendojë dhe shpresojë në vërtetësinë e
këtij pohimi. Më në fund edhe vetë u ven-
dosë në rend duke pritur ëmbëlsira pa
para.Si duket, sofistët u bënë viktimë të
fatit të njëjtë. Duke i aftësuar të tjerët që
me metoda të rrejshme të dëshmimit dhe
mohimit, shkallërisht këtp prirje filluan të
bëhen pjesë e tyre, dhe këto prirje të bëhen
për ta të vetmet të drejta. Fjala sofizëm, që
fillimisht kishte kuptimin e njerëzve të
ditur, me kalimin e kohës mori kuptim tje-
tër, kuptimin e mashtruesit etj.

EPOKA E LULËZIMIT TË FILOZOFISË
Mendimtari më i njohur i cili u ngrit

kundër sofitëve dhe i kritikoi qëndrimet e
tyre ishte Sokrati. Ai veten e quajti filozo-
fus (simpatizues të filozofisë). Kjo
shprehje në arabisht e mori trajtën e njohur
fejlesuf, nga doli edhe termi për filozofinë
– felsefeh.

Pas Sokratit, erdhi Platoni, i cili në fil-
lim ligjëronte sipas bindjeve të mësuesit,
por më vonë ai formoi filozofi të veten, që
kjo filozofi të kulmojë me Aristotelin, fi-
lozofin më të madh klasik.

Nga Sokrati shprehja filozofi përdorej
si kundërshtim të shprehjes sofizëm, kurse
përfshinte fizikën, kiminë, medicinën,
astronominë, matematikën dhe teologjinë. 

Në atë kohë filozofia ndahej në dy
grupe kryesore: teorike dhe praktike. Në
grupin teorik bënin pjesë shkencat naty-
rore, matematika dhe teologjia. Në grupin
praktik bënin pjesë: etika, ekonomia shtë-
piake dhe politika.

FUNDI I FILOZOFISË GREKE DHE
EPOKA E KRISTIANIZMIT

Pas Platonit dhe Aristotelit, nxënësit e
tyre një kohë kryesisht janë marrë me
punë kompilative, dhe me sistemimin dhe
përpunimin e veprave të mësuesve të tyre.
Puna e tyre megjithatë e ka mbajtur të fre-
skët tregun shkencor-dituror. Por, nuk
zgjati shumë dhe filloi dobësimi dhe sta-
gnimi. Greqia mbeti e shkretë sepse
shkenca dhe dituria kaloi në Aleksandri.
Këtë primat Aleksandria e mbajti deri në
fund të shekullit IV të e.r.

Mirëpo, me zyrtarizimin e kristianiz-
mit në shekullin IV dhe me përhapjen e
fesë kristiane, filloi kundërvënia ndaj
shkencës dhe diturisë, që të merrë fund kjo
në kohën e Justinianit në vitin 529 e.r., kur
ky perandor i Bizantit urdhëroi mbylljen e
shkollës së Atinës dhe Aleksandrisë. Dije-
tarët për të shpëtuar kokën ikën nëpër
vende të ndryshme kurse shkenca e dijes

dhe e filozofisë u fikë në Perando-
rinë Romake.

DALJA NË SKENË E ISLAMIT
Po në këtë shekull, në pjesën tje-

tër të botës, ndodhi ngjarja më e
madhe në historinë njerëzore. Lindi,
u rrit, dhe veproi pejgamberi musli-
man, Muhammedi a.s. (570-632).
Ai filloi së pari të kërkojë që njerë-
zia të mësojë, lexojë dhe shkruajë,
dhe atë “qoftë edhe në Kinë”, madje
“prej djepit deri në varrë”, me çfa-
rëdo çmimi.

Fidani produktiv islam, i mbjellë
me dorën e Muhammedit a.s., në
dritën e Shpalljes hyjnore, lëndën e
parë të mendimit njerëzor e absor-
boi dhe me normat hyjnore, e ndry-
shoi në kritikë konstruktive dhe për
një kohë të shkurtër e shpërndau
hijen e tij në të gjitha kulturat e
botës. Të trimëruar nga Muham-
medi a.s. dhe nga pasardhësit e tij, musli-
manët filluan të përvetësojnë dituri të
ndryshme. Trashëgimia shkencore greke,
romake, iraniane e të tjera janë përkthyer
në gjuhën arabe. Këtyre përkthimeve iu
dha kontributi musliman me hulumtime të
reja, për të arritur zbulime të jashtëzakon-
shme në algjebër, trigonometri, astronomi,
fizikë dhe kimi.

Faktor tjetër i zhvillimit të kulturës
islame ishte politika. Drejtimi shiit men-
don se edhe emevitët edhe abasitët duke
favorizuar dituritë e huaja kishin për qël-
lim të afrojnë rreth vetes dijetarë për t’iu
kundërvënë shkollës së ehli-bejtit. Mirëpo,
mendojmë se një gjë e tillë nuk qëndron
dhe nuk është parim i atyre dinastive.
Është e vërtetë se shkenca dhe filozofia
islame filloi të prodhojë personalitete gje-
niale, të cilët do të ofrojnë fryte të pasura
për kulturën dhe qytetërimin botëror. Për-
kundër probleme, kundërshtimeve dhe
përkrahjeve, shumica e dijetarëve dhe fi-
lozofëve muslimanë kanë dhënë kontribut
të jashtëzakonshëm,që do të çmohet deri
nëditët tona.

ZHVILLIMI I FILOZOFISË NË EPOKËN
ISLAME

Me përhapjen e Islamit në vende të
reja, shumë qendra të shkencës Aleksan-
dria, Xhundi Shapuri, Damasku etj. kaluan
nën ambrellën islame. Filloi një erë e re,
era e mirëkuptimit dhe e këmbimit të
ideve e dijetarëve dhe librave e bibliote-
kave; filloi përkthimi i librave nga gjuhë
të ndryshme: nga indishtja, persishtja, gre-
qishtja, latinishtja, arameishtja, hebraishtja
etj. në arabishte. Menjëherë pas periudhës
së përkthimit filloi periudha e prodhimeve

origjinale dhe lindja e një literature të
pasur së pari nga mjekësia, astronomia,
matematika, farmakologjia e që pastaj të
fillojë edhe në filozofi dhe shkencat e
tjera.Problemet dhe mangësitë e para rreth
koncepteve dhe terminologjisë shkencore
e filozofike me kalimin e kohës filluan të
zgjidhen me punën e madhe të Kindiut,
Farabiut, Ibn Sinait dhe të tjerëve më
vonë. Këtë punë të tyre më vonë e kritikoi
Gazaliu, F. Raziu etj., por e mbrojti Ibn
Rushdi etj. E gjithë kjo ndihmoi që ideja
filozofike të zhvillohet në kulminacion, e
cila do të reflektojë me shekuj të tërë.

NGA FILOZOFIA SKOLASTIKE DERI TE
KANTI

Pas përhapjes së kristianizmit në
Evropë dhe përqëndrimit të fuqisë së Ki-
shës dhe të Perandorisë Romake, qendrat
shkencore deri atëherë aktive erdhën nën
ndikimin e pushtetit dhe deri në fund të
shekullit VI u mbyllën të gjitha shkollat.
Kjo periudhë që zgjati rreth një mijë vjet,
e që quhet mesjetë, karaktarizohet me
epërsinë dhe dominimin e Kishës mbi
shkencën.

Ndër autoritetet e dalluara të kësaj
kohe e kemi Shën Augustinin, i cili nëpër-
mjet filozofisë së Platonit dhe të neopla-
tonistëbve u përpoq t’i shpjegoj dogmat
kristiane. Kjo periudhë është në dëm të fi-
lozofisë së Aristotelit, sepse konsiderohej
si kundërshtar i mësimeve fetare. Si të tilla
mësimet e tij qenë ndaluar.Mirëpo, depër-
timi i Islamit në Spanjë dhe më pak në
pjesë të tjera të Evropës, nëpërmjet mësi-
meve filozofike të Ibn Sinanit dhe Ibn Ru-
shdit, Evropa fillojë të njoftohej me
Aristotelin dhe trashëgiminë tjetër.

Kjo ndikoi që kundërshtimi i Aristote-
lit në Evropë të dobësohet e në disa vende
edhe të merrë hovë mësimi i tij, sidomos
me Toma Akuinin, i cili quhej edhe aver-
roist. Është e qartë se gjatë mesjetës filo-
zofia në Evropë nuk u zhvillua, madje u
dobësua. Në anën tjetër, deri sa filozofia
në vendet muslimane zhvillohej në për-
masat dhe llojet më të ndryshme, filozoi-
fia në Evropë ishte në shërbim të Kishës
dhe zhvillohej vetëm ai segment që
mbronte dogmat kristiane. Kjo periudhë
quhej filozofi skolastike dhe janë zhvilluar
pjesërisht logjika, teologjia, etika, politika,
aspekte të astronomisë dhe gramatika dhe
retorika.

Pas kësaj periudhe pason periudha e
renesansës, e konflikteve te brenda fetare
dhe nacionale, periudha e paraqitjes së
protestantizmit, kështu që filozofia skola-
stike pësoi fund.

Më pastaj kemi paraqitjen e interesi-
mit për shkencë, Koperniku, Kepleri, Ga-
lileu e të tjerë e e lëkundën shkencën e
dikurshme, i lëkundën themelet e Papatit.
Ky stagnim, kjo rënie shkaktoi paraqitjen
e skepticizmit modern e më vonë edhe të
lulëzimit të shkencave empirike në planin
kulturor dhe paraqitjes së liberalizimit dhe
demokracisë në planin politik.

Meqenëse Kisha shumë qëndrime të
filozofëve i kishte përvetësuar si mësime
fetare, me zbulimet e Kopernikut, këto hi-
poteza i refuzuan shkencëtarët bashkëko-
horë. Ky refuzim i tyre rezultoi me krizën
psikike të tyre në të vërtetat fetare, dogmat
kishtare: si mund të jemi të sigurt që edhe
bindjet tona të tjera nuk janë të gabue-
shme? Si të jemi të sigurt se teoritë e reja
njpë ditë nuk do të refuzohen? Kjo ishte

faza e dytë e skepticizmit në hisyto-
rinë e mendimit filozofik dhe në
përgjithësi.

Paraqitja e skepticizmit nga një
anë rrezikoi vlerat ndhe të arrituirat
shkencore, por nga ana tjetër, ajo re-
zikoi edhe vlerat fetare e morale.
Asnjë vlerë etike, juridike, politike
dhe fetare nuk mund të jetpë e fuqi-
shme para dhunës, krimit dhe per-
sekutimit që e shkakton skepticizmi.
Prandaj, lufta kundër skepticizmit
është luftë e të gjithëve, e politika-
nëve, reformatorëve, filozofëve,
teologëve etj.

Në shekullin XVII Kisha, duke
parë gabimet e së kaluarës, filloi të
lirohej, ta lë të lirë arsyen dhe
shkencën, duke e forcuar doktrinën
e zemrës dhe të besimit. Por, filozo-
fia dhe filozofët kërkonin bazë të
fortë që të mbrohen nga hamendjet
intelektuale dhe kthesat shoqërore.

Mirëpo, filozofia mori krahët me pa-
raqitjen e Rene Descartesit, filozofit fran-
cez, Leibnicit, Spinozës dhe
Malebranches, edhe pse jo në shkallën e
dëshiruar dhe të nevojshme.

Krahas filozofisë racionale, në Angli
filloi të zhvillohet edhe filozofia empirike,
nëpërmjet Williamit, Francis Baconit,
Hobbesit, John Locke, George Berkeley
dhe David Hume etj. 

Një kohë të gjatë Kanti ka medituar
për problemet e filozofisë. Në fund erdhi
në përfundim se mendja teorike nuk ka
forcë t’i zgjidh problemet e metafizikës
dhe se parimeve racionale në këtë fushë iu
mungon vlera shkencore.

Kanti shprehimisht ka konfirmuar se
çështjet sikurse janë egzistenca e Zotit,
amshueshmëria e shpirtit dhe vullneti i lirë
nuk mund të argumentohen racionalisht.,
por edhe bindja dhe besimi në to janë të
domosdoshme për pranimin e sistemit
etik.

Më me vdekjen e Ibn Rushdit më
1198, filozofia islame mbeti mbrapa. Nuk
kishte zhvillim, si për shkak të faktorëve të
brendshëm ashtu edhe të jashtëm. Sta-
gnimi brenda umetit musliman nuk ishte
në favor të filozofisë. Këtë gjendje e vë-
shtirësoi edhe vazhdimi i kqyqëzatave dhe
kolonializmi i vendeve muslimane. Vetëm
herë pas here kemi ndonjë figurë më të
rëndësishme muslimane: Ibn Halduni, Ibn
Tejmije, Abdulvehabi, Afganiu, Abduhuja,
Kevakibi, Ikballi etj. Që nga Ibn Rushdi
fillzofia islame nuk pati zhvillim të thek-
suar, pos ndonjë glosë e superglosë,
ndonjë kompilacion. Kjo gjendje filloi të
ndryshojë vetëm në fund të shekullit XIX
dhe gjatë shekullit XX e XXI, me Afga-

niun, Abduhunë, Ikballin, Ehwanin, Ab-
durrazikun etj., por jë sipas pararendësve
të tyre.

VENDI I FILOZOFISË ISLAME NË
TËRËSINË E FILOZOFISË BOTËRORE

Trajtimi i vendit, rolit dhe konsekuen-
cave të filozofisë islame në konstelacionin
e filozofisë botërore kërkon përgjigje në
disa çështje kruciale:

– Çfarë është kontrubuti i aktivitetit fi-
lozofik të muslimanëve gjatë të kaluarës?

– A kemi filozofi origjinale muslimane
apo tërë ky angazhim është vetëm për-
shkrim dhe ndërmjetësim ndërmjet filozo-
fisë klasike greke dhe filozofisë së re
evropiane?

– Mos ka përfunduar filozofia islame
me Ibn Sinain, El-Gazaliun, Ibn Rushdin e
të tjerë në kuptim se pas tyre më nuk është
paraqitur mendim origjinal? 

Filozofia në historinë islame përbën
një pjesë të shkencave islame, të cilat ose
a) kanë filluar në mesin e vet muslimanëve
sikur: shkenca e tefsirit dhe hadithit, juri-
sprudenca islame (fikhu), dogmatika
islame, sintaksa dhe gramatika e gjuhës
arabe e të tjera; ose b) kanë përvetësuar
nga të huajt, sikurse ndodhi me medicinën,
astronominë, gjeometrinë, algjebrën, log-
jikën ose c) vetë filozofia dhe kanë va-
zhduar të zhvillohet e kultivohet në
mënyrë origjinale.

Historianët e shkencës janë të pajtimit
se të gjitha shkencat e përvetësuara në
botën islame janë zhvilluar dhe përkryer
më tej dhe se muslimanët në këtë mënyrë
luajtën rol thelbësor në zhvillimin e shken-
cës, kulturës dhe filozofisë së njerëzimit.
Rasti i Ibn Sinait dhe Ibn Rushdit në me-
dicinë e filozofi, i Farabiut në filozofi dhe
muzikë e raste tjera, janë shembulli më i
mirë se dijetarët muslimanë edhe kanë
përvetësuar e integruar, por edhe kanë kri-
juar e prodhuar.

Delis Avliri në lidhje me shkencat
pohon se muslimanët morën nga Grekët e
vjetër: “Atë që arabët (muslimanët) e për-
vetësuan nga grekët nuk e përcollën më tej
në formën e pandryshueshme deri te po-
pujt tjerë. Duhet thënë se shkenca greke në
mjedisin arab (musliman) kishte vend dhe
rol të veçantë. Arabët dhanë kontribut të
rëndësishëm në astronomi, matematikë
dhe dituritë tjera të përvetësuara nga gre-
kët dhe indusët, duke iu dhënë konstituim
dhe metodologji të re … Duhet thënë se
arabët themeluan dhe zhvilluan algjebrën,
trigonometrinë dhe gjeometrinë sferike.
Ata ishin mjaft të shkathtë në hartimin e
tabelave astronomike”.

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Shkruan: Prim. dr.Mair Iseini

Kemi ndarë 5 ushqimet e tilla, të
cilat i nevojiten menysë suaj, por
në sasi të moderuara, që ndikimi

i tyre negativ të jetë minimum.
Sheqeri - Truri juaj ushqehet me glu-

kozë. Megjithatë, në dallim nga të gjitha
organet tjera, ai nuk ka mundësi të ruajë
rezerva - sado që fiton, çdo gjë do të
shkojë në qarkullim të gjakut. Prandaj,
shujta ose pija e ëmbël është si injeksion
glukoze për trurin tuaj. Fitoni sulm mo-
mental, i cili zhduket menjëherë dhe truri
vjen në krizë. Ndiheni të dobët, ju dhemb
koka, jeni pa disponim dhe nuk mund të
koncentroheni. Shumë hulumtime kanë
vërtetuar që konsumimi i tepruar i sheqe-
rit e shkurton jetën, për çka edhe e quajnë
"vrasës i bardhë". Nga të gjitha ushqimet,
ai më së shumti e shpejton plakjen. Ka-

loni në drithëra integrale, pemë dhe pe-
rime - në karbohidrate që lirohen nga-
dalë, të cilat janë shumë më të
pranueshme se sheqeri i rafinuar.

Çdo ushqim i cili përmban më shumë
se 15 gramë sheqer në produktin prej 100
gramësh përmban sheqerna të tepërt,
ndërsa në total nuk duhet të konsumojmë
më shumë se 10 kokrra sheqernë ditë.
Sipas rekomandimeve të nutricionistëve,
sheqeri i shtuar i cili gjendet në ushqimet,
në lëngje dhe shurupin e ëmbëltuar nuk
duhet të përbëjë më shumë se 10 për qind
të energjisë së përgjithshme, të cilën e
marrim nga ushqimi. Kjo gjithsej përbën
50 gramë ose 10 kokrra sheqer, ndërsa
kjo dozë sot tejkalohet rregullisht. Për
shembull,  vetëm 500 ml e pijes popul-
lore Coca-Cola ose Shake nga Mcdo-
nalds e kalon kufirin prej 50 gramë
sheqer në ditë. Derisa kujdes i madh i ku-

shtohet kripës, yndyrave dhe kalorive në
ushqimin të cilin e hamë, neglizhohet
sheqeri i cili rrit rrezikun nga diabeti dhe
sëmundjet e zemrës. Dy sheqernat më të
pashëndetshëm të shtuar janë sukroza,
ose sheqeri i tavolinës dhe shurupi i fruk-
tozës. Shkencëtarët shpjegojnë që mën-
gjesi në shikim të parë i shëndetshëm,  të
cilin e përbëjnë drithërat dhe lëngu i
blerë, kanë me vete rrezikun e fshehur,
sasitë e mëdha të sheqerit të cilat shtohen
në to gjatë prodhimit. "Duhet të njihen
produktet që përmbajnë për së tepërmi
sheqer, ndërsa çdonjëri që përmban më
shumë se 15 gramë sheqer në produktin
100 gramësh, definitivisht është shumë i
ëmbël dhe jo i shëndetshëm.

Kripa - Natriumi dhe klori, dy përbë-
rës të kripës - janë minerale të rëndësi-
shme që e mbajnë sistemin muskulor dhe
nervor. Ajo është mëlmesë e thjeshtë e

ushqimit dhe është e pranishme në ushqi-
met e përpunuara: perimet e konservuar,
djathë, produktet e mishit të thatë dhe
supë. Nëse e përdorim në sasi të tepruara,
është e dëmshme për rininë tonë, sepse
në sasi të mëdha e shpejton plakjen. Pran-
daj, nuk rekomandohet të konsumohen
më shumë se tre gramë kripë në ditë.

Konsumimi i tepruar i kripës në pe-
riudhën prej disa vitesh mund të dëmtojë
enët e gjakut. Në hulumtim kanë marrë
pjesë më shumë se 5.000 meshkuj dhe
femra, të cilëve gjatë periudhës prej 6 vi-
tesh shkencëtarët përmes testeve labora-
torike të urinës ua kanë matur nivelin e
natriumit.

Gjatë kësaj periudhe kohore shkencë-
tarët kanë zbuluar tensionin e lartë të gja-
kut tek 878 pjesëmarrës. Shkencëtarët
kanë konstatuar që personat, të cilët janë
diagnostikuar me tension të lartë të gja-
kut, kanë pasur nivel të tepruar të kripës
në urinë, si dhe nivel të lartë të acidit urik
dhe albuminave, të cilat janë tregues të
dëmtimit të enëve të gjakut. Pjesëmarrë-
sit të cilët kanë konsumuar sasi më të
madhe të kripës kanë pasur 21 për qind
rrezik më të lartë për të krijuar  tension të
lartë të gjakut, në dallim nga pjesëmarrë-
sit me përqindje më të vogël të kripës.
Pjesëmarrësit me nivel të lartë të acidit të
urinës kanë pasur për 32 për qind rrezik
më të lartë nga formimi i tensionit të lartë
të gjakut, ndërsa ata me nivel të lartë të
albuminave kanë pasur madje për 86 për
qind rrezik më të lartë për të krijuar ten-

sion të lartë të gjakut. Rezultatet e hu-
lumtimit, të cilat janë publikuar në revi-
stën "Circulation", theksojnë rëndësinë e
ushqimit të shëndetshëm dhe konsumimit
të moderuar të kripës. Doza e rekoman-
duar ditore e kripës është rreth 6g, çka
është përafërsisht 1 lugë. Problemi më
madh është që kripa konsumohet edhe
pavetëdijshëm, jo vetëm gjatë përdorimit
të mëlmesave në ushqimin i cili përgati-
tet, sepse ushqimet e ndryshme të gat-
shme (djathi etj.) përmbajnë në vete nivel
të lartë të natriumit, ndërsa këtë gjë shpe-
she harrojmë. Gjella nuk hahet pa kripë,
por edhe kripa duhet përdorur me karar,
thotë populli.

Konsumimi i përditshëm i rrushit
mund të reduktojë tensionin te personat
tek të cilët tensioni është pak i ngritur- ka
treguar studimi i kryer në 46 meshkuj dhe
femra.Në kongres është prezantuar edhe
studimi për sojën, i kryer në 5.115 ame-
rikanë, të bardhë dhe afroamerikanë, në
moshën prej 18 deri 30 vjeç. Hulumtuesit
janë përqendruar tek izoflavonet - mate-
riet e ngjashme me hormonin femëror
estrogjen. Izoflavonet i kontribuojnë pro-
dhimit të oksideve të azotit, të cilat i zgje-
rojnë enët e gjakut dhe e ulin tensionin e
gjakut. Personat me tensionin lehtësisht
të ngritur të gjakut kanë tension sistolik
në mes 120 dhe 139 mm/Hg, ndërsa dia-
stolik në mes 80 dhe 89 mmHg (milime-
tra të shtyllës së zhivës). Çdo i treti
amerikan i moshës madhore e ka tensio-
nin pak të ngritur të gjakut, sipas të dhë-
nave mjekësore. Rezultatet kanë treguar
që personat të cilat kanë ngrënë rrush e
kanë zvogëluar tensionin sistolik në javën
e katërt, të tetë dhe dymbëdhjetë (prej -
4,8 për qind deri -7,2 për qind). Me stu-
dim nuk është shpjeguar se si vepron
rrushi, por është thënë që është i pasur me
kalium dhe antioksidante, siç janë polife-
nolet. Grupi që ka konsumuar sojë (më
shumë se 2,5 miligram në ditë) ka reduk-
tuar dukshëm tensionin sistolik (-5,5
mmHg mesatarisht). Është e mjaftue-
shme të pini qumësht të sojës me 22 mg
izoflavone- studimi për herë të parë ka
treguar efektin e dobishëm të sojës tek
afroamerikanët, grupi te të cilët është
shprehur frekuenca e tensionit të ngritur
të gjakut.

Mjekët thonë se një femër e rritur
duhet të konsumojë 1.6 litra ujë, kurse
meshkujt 2 litra. Në të kundërt, britanikët
konsumojnë vetëm 200 ml në ditë, shumë
më pak sa rekomandohet. Megjithëse kë-
shillohet të pihet shumë ujë, konsumimi i
tepërt mund të provokojë hiponatreminë,
një problem në gjak që mund të sjellë
edhe vdekjen.

Qumështi i lopës - Edhe pse qumë-
shti i lopës është i pasur me kalcium, vi-
taminadhe proteina, ai poashtu aktivizon
katër procese të plakjes - ngadalëson
tretjen (shkakton fryrjen, kapsllëkun ose
diarrenë), inflamacionet (nyjat e ngurta),
mosbalancimin hormonal (i cili ndikon
në nivelin e sheqerit në gjak dhe nivelin
e estrogjenit) dhe formimin e acidit.
Duhet të bëni kujdes edhe në derivatet
qumështore (kazein dhe laktozë) në
bukë, ëmbëlsira, biskota, ushqimet e
përpunuara të mishit dhe gjërat e njel-
mëta. Filloni të pini qumësht të dhisë
apo të deles,  sepse është më i pasur me
vitamina dhe minerale dhe të konsumoni
djathë feta ose mozzarela. Kalciumin e
nevojshëm konsumojeni nga perimet me
gjethe të gjelbra, frutat arrore, farat dhe
drithërat.

Mishi - Proteinat nga mishi janë të ne-
vojshme për ndërtimin e muskujve, liga-
menteve dhe lëkurës, por ky ushqim
aktivizon të gjithë pesë proceset e plak-
jes. Është i pasurme yndyrat e ngopura
dhe është shumë kalorik. Mishi i përpu-
nuar ka nivel të lartë të materieve kance-
rogjene, sepse fërgimi shkakton
ndryshime në ADN-në, shfaqjen e radi-
kaleve të lira dhe çon deri te stresi oksi-
dativ. Në menynë tuaj le të gjendet më
shpesh peshku, i cili është burim i mirë
proteinash. Burimet tjera të dëshirueshme
të proteinave janë vezët, drithërat, bimët
bishtajore, frytet arrore dhe farat. Nëse
hani mish, shmangeni në variant të fër-
guar, si dhe proshutën, suxhukun dhe
hamburgerët.

Yndyrat e këqija - Çdo qelizë në tru-
pin tonë ka shtresën mbrojtëse të yndy-
rave dhe proteinave. Nëse ajo shtresë e
jashtme përbëhet nga yndyrat e mira, kjo
mund t'i ndihmojë qelizat për të absor-
buar materiet ushqyese dhe ujin. Megji-
thatë, nëse fjala është për shtresën e cila
nuk është e lëngshme, për shkak të ngrë-
nies me sasi të madhe të yndyrave të kë-
qija, ai proces është i dobësuar.
Konsiderohet që është shkaktar për
shumë simptoma të plakjes, duke për-
fshirë rënien e kualitetit të lëkurës, infla-
macionet, alergjitë. Ndëryndyrat më të
këqija janë trans-yndyrat,  të cilat mund
të gjenden në ushqimin e përpunuar in-
dustrialisht, siç janë ëmbëlsirat, ushqimi
i shpejtë, akullorja dhe vajrat për fërgim
të thellë. 

Konsumoni yndyra nga produktet e
papërpunuara, peshku i kaltër, avokado,
produktet e dhisë dhe të deles, sojë dhe
arra. Mos harroni vajin e kokosit - edhe
pse është shumë kalorik, është i shëndet-
shëm dhe madje ndihmon te dobësimi.

Pesë ushqimet ‘fajtore 
për plakjen’

Ushqimi është karburanti ynë me të cilin "vozisim", i cili na jep energji dhe vitalitet, ose në rastin kur zgjedhim llojin e
gabuar të forcave lëvizëse të jetës, ushqimi na ngadalëson dhe na bën më të vjetër dhe të lodhur.




