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Muhamedi a.s. –
shembulltyrë universale

ED I TOR IAL

Ne si pjesëtarë të Islamit, me rastin e përkujtimit të Lindjës së Muhamedit a.s., kemi
për obligim që sjelljet, veprimet, aktivitetet tona t`i vëmë në peshojë, për t`i parë me

objektivitet, janë apo nuk janë në përputhshmëri dhe në harmoni me porositë dhe
rrugën e të Dërguarit të Allahut xh.sh. Kjo me siguri, shënimit të ditëlindjës së

Muhamedit a.s. do t`i jepte një dimension shtesë në përmisimin dhe këndelljen e
edukatës dhe moralit tonë.

Ditë më parë, me rastin e ardhjës së ditës së dymbëdhjetë të muajt hixhrij Rebiul Evvel, muslima-
nët anembanë rruzullit tokësor përkujtuan lindjen e të Dërguarit të Allahut xh.sh., Muhamedit a.s. Kësaj
lindje iu gëzuan toka dhe qielli, sepse solli në jetë njeriun që Zoti e pajisi më gjithë bukuritë dhe lartë-
sitë e shpirtit, me vetitë më të mira e të rralla, mendjen më të zgjuar dhe zemrën më të pastër.

Nga cilido kënd të shihet, ai rrezaton dhe shërben si model për njerëzit jo vetëm të kohës së tij, por
ai është model dhe shembulltyrë universale e njerëzimit në përgjithësi. Nga ky model marrin shembull
e frymëzim për të mirë: fëmijët dhe të rinjtë, të rriturit dhe të moshuarit, jetimat dhe familjarët, të pa-
surit dhe të varfërit, tregtarët dhe luftëtarët, pushtetarët, mësuesit dhe predikuesit, pavarësisht kohë-
rave, vendeve, pozicioneve shoqërore, gjendjes ekonomike dhe niveleve edukativo-arsimore.

Pra, Muhamedi (a.s.) reflekton dritën hynore. Kush orientohet kah kjo dritë nuk ka për ta humbur
rrugën e drejtë në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Për këtë personalitet janë shkruar shumë libra nga
dijetarë, historianë e biografë, në gjuhë të ndryshme të botës. Për jetën dhe veprën e Muhamed (a.s.) do
të shkruhet dhe në të ardhmen, pasi ajo është burim i pashterrshëm për çdo studiues.

Ai është njeriu i përzgjedhur i Krijuesit të gjithësisë, që e bëri të qartë kufirin në mes të mirës dhe
të keqës, në mes të dritës dhe errësirës, dijesë dhe injorancës, moralit dhe amoralit. I eliminoi padrejtë-
sitë shoqërore, në radhë të parë, ato që i bëheshin gjinisë femrore, duke i privuar femrat nga të gjitha
sferat e jetës, madje ato varroseshin të gjalla, vetëm e vetëm pse i takonin gjinisë femrore. Zhduku edhe
padrejtësitë që bëheshin në baza racore dhe sociale dhe në mesin e shoqërisë e ktheu dinjitetin e çdo një
njeriu, pavarësisht përkatësin gjinore apo racore.

Është pra Muhamedi a.s., personaliteti i të cilit e gjendet në një baraspeshë të përsosur të materies
dhe shpirtit, aftësisë dhe diturisë, dëshirës dhe mundësisë, sjelljeve njerëzore dhe atyre shtazarake. Në
këtë ekuilibër qëndrojnë karakteristikat themelore të personalitetit, veprimtarisë dhe praktikës së Mu-
hamedit a.s. që sot është model dhe shembulltyrë universal për të gjithë.

Porositë e tij janë të shumta dhe kanë vlera shumë dimensionale dhe të pashtershme që nuk mbyl-
lën në vetvete, as në kohë e as në vend. Për porositë dhe mësimet e këtij mësuesi të madhë nuk kanë
nevojë vetëm muslimanët, por i tërë njerëzimi, sepse duke e ndjekur rrugën e tij, do të krijojmë një sho-
qëri të shëndosh, pa anomalitete e sëmundje të llojeve të ndryshme, të cilat pa mëshirë i kanë kapluar
shoqëritë tona.

Ne si pjesëtarë të Islamit, me rastin e përkujtimit të Lindjës së Muhamedit a.s., kemi për obligim që
sjelljet, veprimet, aktivitetet tona t`i vëmë në peshojë, për t`i parë me objektivitet, janë apo nuk janë në
përputhshmëri dhe në harmoni me porositë dhe rrugën e të Dërguarit të Allahut xh.sh. Kjo me siguri,
shënimit të ditëlindjës së Muhamedit a.s. do t`i jepte një dimension shtesë në përmisimin dhe këndel-
ljen e edukatës dhe moralit tonë.

Q. Osmani

Ruzhdi Lata prej vitit 1980 ka pu-
nuar në Bashkësinë Islame dhe në të
njejtën kohë ka ligjëruar në Universite-
tin e Prishtinës në katedrën e Orientali-
stikës deri në vitin 1991 kur okupatorët
serbët me dhunë e larguan nga fakul-
lteti. Punën në Prishtinë e vazhdoi edhe
dy vjet në shtëpi private ku fakullteti
mbante mësim. Pas vitit 1993 përsëri
paralelisht dy vjet punoi në Bashkësinë
Islame në Maqedoni, si myfti dhe si
profesor në Fakultetin e Shkencave
Islame në Shkup deri në vitin 1995. Pas
vitit 1995 punoi vetëm në Bashkësinë
Islame deri në vitin 2009, pas vitit 2009
gjer në vitin 2013 punoi në Bashkësin
Islame dhe ligjerues në katedrën e
Orientalistikës në Universitetin Shtetë-
ror të Tetovës. Në vitin 2013 u votua
dhe u zgjodh kryetar i Komunë së Di-
brës, si kandidat i Baskimit Demokratik
për Integrim.

Gjatë karrierës është marrë me për-
kthime nga arabishtja, vepra e dhjetë e
Sahihil-Buhariut, nga turqishtja, romani
i Sami Frashërit “Dashuria e Talatit me
Fitneten”, publikim i disa artikujve në
katër vazhdime për Haxhi Vehbi Dibrën,

Haki Sharofin, Fuat Dibrën etj.
Pjesmarrës në disa simpoziume ndër-

kombëtare dhe konferenca shkencore me
temë “Kontributi i Ulemave dibranë në
lëvizjen kombëtare”, “Kontributi i Ule-
mave të Rekës”, “Pjesmarrja e hoxhalla-
rëve në Lidhjen shqiptare të Prizrenit dhe
në Shpalljen e Pavarësisë” etj.

Përkrahës i lëvizjeve demokratike në
Dibër dhe më gjërë, kontribut të veçantë
ka dhënë për themelimin e partive poli-
tike shqiptare në Dibër pas vitit 1990.
Njihet edhe si aktivist për pajtimin e po-
pullatës në raste konfliktesh të të gjitha
niveleve dhe ka të regjistruar mbi 150
pajtime. Njihet edhe si organizator për
ndihmesë materiale për nevojën e koso-
varëve, për pritjen dhe sistemimin e ba-
shkëatdhetarëve nga Kosova në Dibër,
për Lëvizjen kombëtare shqiptare në Ma-
qedoni, për nevojat e qytetarëve të Pe-
shkopisë në krizën e vitit 1997 etj.

Për punën e bërë me rastin e 100 vje-
torit të Pavarësisë dekorohet Qytetar
Nderi nga Këshilli Bashkiak i Peshko-
pisë.

Uzhdi Lata ndrroi jetë më 24 nëntor
2018.

Një jetë të tërë në shërbim
të fesë e kombit Ruzhdi Lata u lind më 06 maj të

vitit 1953, në Dibër. Shkollën
fillore e kreu në vendlindje, të

mesmen në Medresenë “Alaudin”
në Prishtinë. Pas përfundimit të

shkollës së mesme vazhdon
studimet ne fakulltetin Filologjik-

dega Gjuhë orientale në
Universitetin e Prishtinës.

Shkallën e tretë të studimeve e
kreu në Universitetin e Prishtinës

dhe morri titullin Magjistër i
shkencave të filologjisë

I PËRJETSHËM KUJTIMI PËR TY
VËLLA I DASHUR

Lajmi për kalimin në ahiret të vëllait
tim, Ruzhdi Latës, më tronditi pamasë.
E tillë është kjo jetë, në të cilën jemi
kalimtarë të rastit.
Kryetari i Komunës së Dibrës, Ruzhdi
Lata, do të ngelë në mbamendjen tonë
si personalitet me virtyte të larta, si
Dibran i dashur e i respektuar prej të
gjithëve, udhëheqës që ka
bashkëjetuar me dhembjen dhe
lumturinë e të gjithëve.
Bashkësia Islame do ta mbajë në mend
si një nga myftinjtë më të suksesshëm,
myslimanët do ta kujtojnë si një hoxhë
vizionar e i urtë.
Personalisht unë do ta kujtoj si një prej
bashkëpunëtorëve më të vyeshëm, si
një kontribues i pashembullt në
avansimin e jetës fetare si dhe në
ruajtjen e unitetit fetar.
Familjes së tij, miqve, kolegëve,
bashkëpartiakëve të tij dhe mbarë
dibranëve dhe myslimanëve të vendit,
ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta.
Merhumin, vëllain tonë, Zoti e
mëshiroftë dhe e shpërbleftë me
xhenet. Qoftë i përjetshëm kujtimi për
të!
Një Fatiha për shpirt të rahmetliut,
efendi Ruzhdi Latës.
Yt vëlla, Sulejman Rexhepi
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Një delegacion i lartë i Bashkimit Euri-
poian, të shoqëruar nga koordinatori i Kë-
shillit Nacional për parandalim të
ekstremizmit të dhunshëm dhe për luftë

kundër terrorizmit, Borçe Petrevskit, zhvil-
luan një takim me kreun e BFI-së, H. Su-
lejman ef. Rexhepin.

Me këtë rast, delegacioni europian

shprehu respekt e konsiderata të veçanta për
angazhimin permanent të kreut të BFI-së,
efendi Rexhepit, si dhe për rezultatet kon-
krete që i ka arritur në luftimin e këtyre du-
kurive të shëmtuara dhe të papranueshme
as për fenë islame por as për mbarë njerë-
zimin e shëndoshë. 

Kryetari i BFI-së, H. Sulejman ef. Re-
xhepi, mysafirët e lartë i njohtroi mbi luftën
institucionale të BFI-së kundër ekstremiz-
mit dhe terrorizmit në emër të islamit, edhe
atë duke realizuar komponentet përkatëse
të përfshira në projektin e BFI-së, “Stop
RadTerr”, i cili u perkrah unanimisht nga të
gjithë përfaqësuesit ndërkombëtarë që fun-
ksionojnë në Maqedoni dhe jo vetëm. De-
legacioni i BE u ndanë të bindur se BFI-ja
do të jetë palë e të gjitha strukturave që i
luftojnë lëvizjet manipulative që zhvillojnë
akte jonjerëzore në emër të fesë.

BFI vizitohet nga një delegacion i lartë i BE-së

Reisul Ulema i BFI-së H. Sulejman ef. Rexhepi, ka pritur në
një takim zyrtar Shefin e ri të Misionit të OSBE-së në Shkup,
Ambasadorin Klemens Koja, të cilit ia ka ofruar një letërnjoh-
tim më të zgjëruar mbi Institucionin e Bashkësisë Fetare Islame
në RM. Mysafiri i lartë është njohtuar me problemet me të cilat
aktualisht ballafaqohet BFI-ja si dhe me sfidat që e presin në të
ardhshmen.

Duke u ndarë tejet i kënaqur Ambasadori Koja ka uruar dhe
ka shprehur gatishmëri për një bashkëpunim më të theksuar në
mes BFI-së dhe Misionit të OSBE-së në Shkup me qëllim të
kontribuimit në ngritjen e nivelit të sigurisë si dhe të bashkëje-
tesës që është vlerë e dëshmuar në këtë vend.

Shefi i OSBE-së në Shkup u prit nga Reisul Ulema i BFI-së

Reisul Ulema i BFI në RM, H. Sulej-
man ef. Rexhepi, ka pritur në një takim
zyrtar Perfaqsuesin e Kishes Protestante
Zvicerane, z. Serge Fornerod, me të cilin

kanë biseduar sërë çështjesh që e tan-
gojnë sot njerëzimin anekënd botës.

Mysafirit të nderuar efendi Rexhepi i
ka folur mbi BFI-në, organet dhe institu-

cionet e saj si dhe mbi mënyrën e organi-
zimit të jetës fetare islame në Maqedoni. 

Nga informacioni i gjërë dhe i deta-
juar z. Fornerod ka ngelur tejet i kënaqur
si dhe ka shprehur gatishmërinë e tij dhe
të institucionit që përfaqëson për një ba-
shkëpunim sa më të frytshëm për të
mirën e përgjithsme.

Ndryshe, shqiptarët myslimanë që je-
tojnë dhe veprojnë në Zvicër e që për-
bëjnë një përqindje të konsiderueshme të
popullates së përgjithshme, shquhen, pa
dyshim, një model unikal i bashkëjetesës
dhe i kalitjes së harmonisë ndërkonfesio-
nale, janë ambasadorë të mirëfilltë të to-
lerancës ndërfetare.

Përfaqësues i Kishës Protestante Zvicerane vizitoi BFI-në

Reisul Ulema i Bashkësisë Fetare
Islame të Maqedonisë, Haxhi Sulejman
Rexhepin, me bashkëpunëtorët e tij, se-
kretarin general, myftinj, drejtori i Me-

dresesë dhe dekani i FSHI-së, kanë vizi-
tuar sot BIK-un, me qëllim për t’ia për-
cjellë urimet më të përzemërta H. Naim
ef. Tërnavës me rastin e rizgjedhjes së tij

për Myfti i këtij Institucioni fetar islam
në Kosovë. 

Reisul Ulemaja uroi në emrin e tij
personal, si dhe në emrin e Risajetit të
BFI-së, Myftiun Tërnava duke lutur
Zotin e Madhëruar që t’i japë shëndet
dhe punë të suksesshme në udhëheqjen e
BIK-ut. Ai shprehu bindjen se bashkë-
punimi vëllazëror dhe konstruktiv ndër-
mjet dy Institucioneve do të vazhdojë
edhe më tutje. Nga ana e tij, Myftiu Tër-
nava, falënderoi Reisul Ulemanë, Haxhi
Sulejman Rexhepin për vizitën dhe uri-
met, duke shprehur gatishmërinë që in-
stitucioni i BIK-ut dhe ai i BFI-së të
shtojnë edhe më bashkëpunimin ndër-
mjet tyre për të mirën e popullit.

Reisul Ulema i BFI në RM, H. Sulej-
man ef. Rexhepi, ka pritur në hapësirat e
Fakultetit të Shkencave Islame mysafirin
e lartë nga Turqia, zv/kryeytarin e Dija-
netit të Vakëfit të Republikës së Turqisë,
z. Iljas Serenli, i cili, nga nikoqiri i vet në
mënyrë të hollësishme është njohtuar me
mënyrën e organizimit të jetës fetare
islame që zhvillohet përmes BFI-së dhe
organve e institucineve të saj. Në va-
zhdim Kryetari i BFI-së H. Sulejman ef.
Rexhepi bisedën e ka fokusuar në pro-
jektet që janë ndërmarrur dhe që janë në
vëjimësi nga ana e Drejtorisë së Vakëfit
të Turqisë. Efendi Rexhpi ka shprehur fa-

lënderime të përzemërta si dhe respekt
për tërë këtë kontribut material që e ka
dhënë dhe po e jep kjo Drejtori. Nga ana
e vet, z. Serenli ka falënderuar efendi Re-
xhepin për këtë mikëpritje të ngrohtë si
dhe për informacionin e detajuar që ka

prezantuar gjatë këtij takimi, i cili, pa dy-
shim që ka shtuar shpresat për një ba-
shkëpunim edhe më të ngushtë dhe më
intensiv në mes të dy Institucioneve më
të larta fetare islame të vendeve respek-
tive.

Ambasada e Turqisë në Shkup, ka or-
ganizuar pritje me rastin e 95 vjetorit të
shpalljes zyrtare të Republikës së Tur-
qisë. Në këtë event mori pjesë edhe Rei-
sul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi me
bashkëpunëtorët e vet. Ndryshe, shpallja
zyrtare e Republikës Turke nga Ataturku
u bë më 29 tetor të vitit 1923 kur u shpal-
lën emri i kombit dhe statusi i saj si re-
publikë. Në një votim që u zhvillua pastaj
në Asamblenë e Madhe Kombëtare, Ata-
turku, me një votim unanim u zgjodh pre-
sident i parë i Republikës së Turqisë. Që
atëherë, Turqia çdo vit më 29 tetor feston
Ditën e Republikës.

Reisul Ulema mori pjesë në ceremoninë kushtuar 
95 vjetorit të Republikës së Turqisë

Reisul Ulema i BFI vizitoi Myftiun e sapozgjedhur të BIK-ut

Reisul Ulema priti për vizitë zv/kryetarin e Dijanetit 
të Vakëfit të Turqisë
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Kohë më parë, në Stamboll është mbaj-
tur mbledhja e Kryesisë së Organizatës Bo-
tërore për Hallall Standard. Gjatë kësaj
mbledhje u diskutua edhe rreth raportit të
Komisionit për anëtarësimin e Agjencisë
për Hallall Standard nga Bashkësia Fetare
Islame.

Tre anëtarë të komisionit, të përbërë

nga: z. Habib Ganim nga SHBA, z. Muha-
mad Badat dhe z. Jusuf Patel nga Afrika e
Jugut, raportuan rreth ecurisë të Agjencio-
nit për Hallall Standard. Raporti i tyre ishte
i bazuar në verifikimin, kontrollin mbi
punën e Agjencisë për Standard Çertifikatë
të BFI, mbi literaturën që posedon, prakti-
kat që janë ndërmarrë deri sot dhe në fund

sekretari i përgjithshëm z. Abdurahman
Linzaxh nga Filipinet dhe Kryetari i OBH,
Zafer Gidikli nga Turqia njëzëri vendosën
për anëtarësimin e plotë të Agjencisë për
Hallall Standard të BFI në Organizatën Bo-
tërore të Hallall Standardit. Agjencia e BFI
ka pasur gjithmonë përkrahjen dhe mbë-
shtetjen e parezervë të kryetarit të nderit të
OBH, njëherit kryetar i Gimdesit (Turqi),
Dr. Husein Kami Bujukoze.

Në prill të vitit 2019, në mbledhjen e ra-
dhës që planifikohet të mbahet në Xhakarta
të Indonezisë, pritet që përfaqësuesi i Ag-
jencisë për Hallall Standard të jetë anëtar i
bordit për pranimin e anëtarëve të rinj.

Në mbledhjen e fundit të Rijasetit, Drej-
tori i Agjencionit për Hallall Standard, Mu-
hamer ef. Veseli, informoi Rijasetin e BFI
me ecurinë e Agjencionit, dhe njëkohësisht
bëri të ditur lajmin për anëtarësimin e plotë
të këtij agjencioni në Këshillimin Botëror
për Hallall Standard dhe vendimin e anëta-
rësimit ia dorëzoi Kryetarit të BFI, Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi.

Agjencia për Hallalli e BFI-së pranohet ndërkombëtarisht

Ditë më parë, në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Islame
në Shkup, Organizata Humanitare “Hilal” që vepron në kuadër
të BFI në RM, ka shpërndarë një sasi të konsiderueshme të pa-
kove me produkte ushqimore e higjienike për shumë jetimë që
jetojnë në territorin e Myftinisë së Shkupit. Me këtë rast, krye-
tari i Organizatës, Mustafa Dauti, ka shprehur falënderime të
veçanta për Reisul Ulemanë H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili me
angazhimin e tij personal ka arritur të sigurojë një kontigjent
ndihma dedikuar jetimëve që përballen me problem të rënda so-
ciale. “Ndihmat i kemi nga donator të ndryshëm, të cilët, në çdo
apel tonin nuk hezitojnë që të shtrijnë dorën humanitare dhe të
japin kontribut në zbutjen sado pak të halleve të myslimanëve
tanë”, është shprehur z. Dauti. 

OH “Hilal” ndau ndihma për jetimët e Shkupit

Këto ditë, Bashkësinë Fetare Islame n RM u vizitua nga Ad-
ministratori i njësisë Nr. 10 të Bashkësis së Tiranës, z. Arijan
Hamiti me bashkëpunëtorët e vetë.

Duke shprehur respekt të veçantë dhe mirënjohje të pa fund
për Reisul Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi dhe për punën dhe
angazhimin e tijë vetëmohues, z. Hamiti ia dorëzoi prijësit të
BFI mirënjohjen për kontributin e tijë të shquar në mbështetje
të njerëzve në nevojë.

Në praninë e Muftinjëve të Muftinive të BFI, të Kryetarit të
Kuvendit të BFI, Dekanit të FSHI dhe të Drejtorit të Medresesë
“Isa Beu”, Reisul Ulema u falenderua për mirënjohjen për të
cilën tha se njëkohësisht u takon edhe të gjithë bashkëpunëto-
rëve të tijë si edhe besimtarëve muslimanë të Maqedonisë.

Mirënjohje për Reisul Ulemanë

Ministri i Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, z. Arbër
Ademi, ka pritur për një vizitë pune Reisul Ulemanë e BFI-së,
H. Sulejman ef. Rexhepin, i shoqëruar nga sekretari gjeneral i

BFI-së Irsal Jakupi dhe nga shefi i kabinetit, Muzemil Osmani,
me ç’rast janë shoshitur një varg çështjesh që janë preokupim
sidomos i BFI-së dhe vatrave të veta arsimore në raport me
myslimanët e vendit. Nga Kreu i BFI-së, efendi Rexhepi, Mi-
nistrit Ademi i është kërkuar që të bëjë çmos për ta shtyrë deri
në ndonjë mbledhje qeveritare mundësinë e akreditimit të
Shkollës së Mesme “Medresea Isa Beu”-Shkup si dhe çështjen
e finansimit të Fakultetit të Shkencave Islame. Ministri Ademi
ka shprehur edhe një herë mirëkuptim të plotë për sa i përket
shqetësimeve të Reisul Ulemasë së BFI-së dhe ka premtuar që
do të angazhohet për realizimin e ksaj kërkese të arsyeshme e
cila, pa dyshim që, tashmë shqyrtohet edhe si preukopim par-
tiak i koalicionit qeveritar. Të dy palët janë pajtuar që takime
të kësaj natyre të jenë më të shpeshta, gjithnjë në të mirë të in-
teresave të përgjithshme të qytetarëve të Maqedonisë.

Me ftesë të z. Taulant Ballës, deputet i Parlamentit shqip-
tar dhe njëherësh edhe President i Parlamentit Ndërkombëtar
për Tolerancë dhe Paqe, Reisul Ulema i BFI në RM ka marrur
pjesë në Seancën e dytë të këtij Parlamenti që po mbahet në
Tiranë dhe në të cilën moren pjesë kryetarë parlamentesh, de-
putetë, ministra e personalitete të shquar nga mbi 60 shtete nga
mbarë bota.Ndryshe, Reisul Ulema i BFI-së H. Sulejman ef.
Rexhepi është anëtar i këtij Parlamenti Ndërkombëtar për To-
lerancë dhe Paqe.

Kohë më parë, në Tiranë është mbajtur
Konferenca ndërfetare me temë “Planifi-
kimi i Dialogut Ekumenik dhe ndërfetar në
Ballkanin Juglindor”, organizuar nga Or-
ganizata ndërkombëtare për dialog ndërfe-
tar “Portikicus” nga Vijena.

Në këtë Konferencë morën pjesë  për-
faqësuas nga Bashkësia Fetare Islame e
RM, Myftiu i Gostivarit Prof. Shaqir ef. Fe-
tahu i autorizuari i Reisul Ulemasë Haxhi
Sulejman ef. Rexhepit. me bashkpunëtorin
e tij prof. Jusuf ef. Xheladini,  përfaqësuesi
i KMSH Dr. Arben Ramkaj, përfaqësues  të
Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë
Dr. Prof Besa Ismaili, përfaqësues të  Ki-
shës Katolike dhe Ortodokse. Konferenca
u realizua në tre seanca. U bisedua gjërë e
gjatë dhe mbi të gjitha u sollën konklu-
zione, si:

Dialogu ndërfetar është i nevojshëm
dhe tejet i domosdoshëm në këtë kohë të
ngatresave të popujve dhe etnive të ndry-
shme, në veçanti në Ballkanin Juglindor,
vend ky i luftërave dhe konflikteve të pa-
harueshme në të kaluarën.

Konferencat e këtillë duhet të mbahen

edhe në territore tjera si në Maqedoini, Ko-
sovë dhe vende tjera të Ballkanit; 

Bashkësitë fetare islame, e në veçanti
BFI e RM ballafaqohet me probleme të vje-
tra si: mosndërtimi i xhamisë së djegur në
Prilep, prezenca e kryqave edhe sot e kësaj
dite në Sahat Kullat e xhamive të Prilepit
dhe Manastirit prej vitit 2001, mosnderti-
min e xhamisë në Lazhec, mosrealizimi i
plotë i denacionalzimit, fanancimi i Me-
dresesë Isa Beu dhe degëve të saja, etj.

Konferenca u njoftua me projektin e

BFI-e RM me titull “Stop radter” ( Stop ra-
dikalizmit dhe terrorizmit) i cili ka marrë
përkrahjen e shumë ambasadave në vend
si: e SHBA, Holandë, Poloni, Zvicër,
OSBE, etj, ndërsa ngë qeveria nuk ka asnjë
përgjigje;

Bashkësia Fetare Islame në krye me
Reisul Ulemanë Haxhi Sulejman ef. Re-
xhepi, edhe në të kaluarën edhe sot e kësaj
dite ashpër ka dënuar terrorizmin që thirret
në fe, në veçanti në Islam dhe se gjithmonë
do të jetë në këto pozicione, etj.

Në Tiranë u mbajt konferenca e dialogut ndërfetar

Reisul Ulema u prit nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës

Reisul Ulema merr pjesë në
Seancën e Parlamentit
Ndërkombëtar për Tolerancë
dhe Paqe



Në kabinetin e Reisul Ulemasë së BFI-së, H. Sulejman ef.
Rexhepit, qytetarja e Maqedonisë, Aneta Ivanova, vullnetarisht
ka kërkuar që të konvertohet në islam dhe, para Kryetarit të
myslimanëve të vendit, ka deklaruar Shahadetin.

Ky deklarim ka pasuar pasi Reisul Ulema e informoi pje-
sëtaren e re të islamit me të gjitha sfidat dhe obligimet që e
presion në një komunitet të ri, me rregulla, detyrime e obli-
gime të reja për të si myslimane e ardhshme. Megjithatë, zonja
Aneta, për hirë të lidhjes së kurorës me një mysliman, është
lutur që ta respektojnë vullnetin e saj dhe ta pranojnë si pjesë-
tare të re të islamit me të gjitha obligimet dhe detyrimet që i pa-
rasheh kjo fe për femrën myslimane. Me vullnet dhe me
kënaqësi të thellë Aneta Ivanova deklaroi Shahadetin duke e
përqafuar nga ky çast fenë islame si fe të saj.  

Bashkësia Fetare Islame në RM, në kordinim me Mi-
nistrinë për Çështrje Fetare pranë Arabisë Saudite, or-
ganizon sesion trajnimi përt imamët dhe hatibët. Në këtë
sesion trajnimi që nisi sot dhe do të vazhdojë tre ditë me
radhë, do të marrin pjesë një numër i konsiderueshëm i
imamëve nga Shkupi, Tetova, Gostivari dhe Kumanova.

Në hapjen e këtij kursi treditor mori pjesë edhe Rei-
sul Ulema i cili në fjalimin e vfet të rastit foli mbi rën-
dësinë e këtij trajnimi si dhe mbi rolin e imamëve dhe
hatibëve në prezantimin e islamit të mirëfilltë. Pra, qël-
limi i trajnimi është thirrja në islam në mënyrë sa më
profesionale.

Në fund të kursit do të ndahen çertifikata për të gji-
thë pjesëmarrësit.

Këto ditë, në qendër të Shkupit, në Çar-
shinë e Vjetër, në një atmosferë të ngrohtë
dhe emocionuese, Myftinia e BFIM –
Shkup me në krye Myftiun Mr. Qenan ef.
Ismaili, organizoi një eviniment shpirtëror
me rastin e hapjes solemne të Institutit të
hifzit ‘’HAFIZ. ISMAIL EF. ALIEVSKI’’.

Me prezencë të kreut më të lartë të
BFIM – së Reisul Ulema H. Sulejman ef.
Rexhepi, myftinjëve nga Tetova, Gosti-
vari, Shtipi dhe Velesi, Kryetarit të ko-
munës së Çairit z. Visar Ganiu, këshilltarit
për çështje fetare pranë ambasadës së R.
Turqis, Kryetarit të Kuvendit të BFIM –
së, dekanit të FSHI - së, drejtorit të Me-
dresesë, koordinatores së Medresesë së
vajzave dhe shumë personaliteteve, për-
faqësuesve të institucioneve të ndryshme
vendore, një numri të madh të hoxhalla-
rëve, hafizlerëve dhe profesorëve, u reali-
zua hapja solemne e këtij Instituti.
Programi i organizuar me këtë rast filloi
me leximin e disa ajeteve Kur’anore nga
hafizi i mirënjohur dhe njëherit edhe për-
gjegjës i Institutit, Hfz. Xhemail ef.
Nuhiu, fjalë përshëndetëse pati nikoqiri i

këtij organizimi Myftiu i Myftinisë së
BFIM – Shkup Mr. Qenan ef. Ismaili, për-
krahësi material i kësaj iniciative z. Sejdi
Kurtulush dhe Kryetari i komunës së Çai-
rit z. Visar Ganiu. 

Fjala e rastit i takoi Kryetarit të BFIM
– së Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhe-
pit i cili përmendi kontributin e hafizlerëve
të këtij nënqielli e në veçanti të hfz. Ismail
Alievskit në të kaluarën dhe nevoja e kon-
tributit tonë në këtë drejtim për të ardhmen.
Më pas kryetari dorëzoi vendimin e punës

hafiz Xhemail Nuhiut - bartësit të këtij
amaneti. Ashtu siç u fillua ky program
njëjtë edhe u përfundua me leximin e aje-
teve Kur’anore, tani nga hafizi Emri ef.
Hirda që krejt në fund të përmbyllet me një
dua nga Myftiu i Myftinisë së Gostivarit
Hfz. Shaqir ef. Fetahu.

Pas përfundimit të programit u bë
prerja e shiritit dhe vizita e lokaleve të In-
stitutit. Për mysafirët prezent u shtrua edhe
një drekë nga familja e donatorit z. Sejdi
Kurtulush.

SHKUPI TANI ME INSTITUT TË HIFZIT 

Aneta Ivanova pranon islamin
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Në Xhaminë e Drenovecit  të Tetovës,
përfaqësus të jetës fetare islame në vend
me në krye Reisul Ulemanë H. Sulejman
ef. Rexhepin, myftinjë e bashkëpunëtorë
të shumtë të tij, hoxhallarë e besimtarë
nga Tetova e më gjërë, promovuan hafi-
zen e re, Sara Rrahim Sadiku, e cila, para
komisionit përkatës në kuadër të Myfti-
nisë së Tetovës, me sukses shembullor
kaloi testin duke u kualifikuar si rojtare e
denjë e Kurani Kerimit, edhe atë falë
mualimit të Xamisë së Drenovecit,  hafiz
Bekim ef. Sulejmanit. Pas fjalëve për-
shëndetëse të nëpunësit fetar në Myftininë
e Tetovës, Idriz ef. Idrizit si dhe pas për-
shëndetjes së myftiut Dr. Qani ef. Nesimi,
fjala e rastit iu dha Reisul Ulemasë, H.
Sulejman ef. Rexhepit, i cili, që në fillim
të fjalmit të vet nënvizoi se Tetova me rre-
thinë gjithnjë, përgjatë historisë, ka dhënë
hoxhallarë e alima të njohur, jo vetëm për
kah thellësia e mendimit por edhe për nga
trimëria e tyre për t’iu vënë në ballë të
proceseve të ndryshme kombëtare. “Sot,
ne, të dashur besimtarë, pa dyshim që e
kemi amanet nga të parët tanë që mos të
ndalemi kurrë së kultivuari vlear të këtilla
që janë perla shpirtërore të popullit tonë.
Populli shqiptar, që nga pranimi,  kolekti-
visht, i fesë islame ka qenë një shtyllë e
fuqishme e këtij besimi në këtë nënqiell.
Ajetet kuranore na dëshmojnë se, pa dy-
shim, Kuranin e shpalli Allahu Mëshirë-

plotë dhe Ai do të jetë që do ta mbrojë
përjetë. Me qindar e mijëra myslimanë të
këtij nënqielli, pra, pjesa dërmuese e po-
pullatës sonë është shpërngulur, ku me
dhunë e ku me vetëdëshirë, por, islami
kurrë nuk ka qenë në rrezik, perspektiva e
fesë sonë kurrrë nuk është rrezikuar nga
askush, sepse nuk ka fuqi që mund t’i kër-
cënohet kësaj feje të shpallur nga Allahu
Fuqiplotë. Sot, të dashur besimtarë, po e
promovojmë këtë hafize të re, e cila, fat-
mirësishty është edhe medresante e Me-
dresesë sonë Isa Beu, paralelja e femrave
në Tetovë! Nuk ka kënaqësi më të madhe
se sa të jeshë hafëze, me Medrese të kryer
dhe me studime të përfunduar në Fakul-
tetin e Shkencave Islame. Në këtë rast, me
këtë përgatitje të lartë arsimore, kuptohet
më mirë dhe më në themel se çka është
islami, ç’kërkon prej nesh islami, si duhet
të sillemi e të jetojmë ne si myslimanë

sipas normave islame. Pejgamberi ynë
Muhamedi a.s. thoshte se kategoria më e
lartë e ummetit tim janë ata që e kanë
nxënë përmendësh Kuranin Famëlartë.
Ne duhet të ndjehemi shumë të nderuar që
na u dha rasti që të gjendemi sot para
kësaj motre e cila pa dyshim që bën pjesë
në kategorinë më të lartë të ummetit të
Muhamedit a.s.  Zoti i dhashë shëndet,
Zoti i dhashtë bereqet, të mira dhe pastë
gjithnjë suksese në jetë. Po ashtu, shëndet
e jetë të gjatë edhe hafizit, i cili, po punon
instensivisht për ta shtuar radhën e ruaj-
tësve të Kuranit Famëlartë.”, është shpre-
hur Kryetari i BFI-së me rastin e përurimit
të medresantes Sara Sadiku hafëze më e
re në Maqedoni, e cila, në fund të cere-
monisë, mori edhe çertifikatën e kalimit
të provimit të hifzit, të cilën ia ndau per-
sonalisht Reisul Ulema H. Sulejman ef.
Rexhepi.

Kohë më parë, në një atmosferë gë-
zimi, Semra Asanit iu dha çertifikata e
kryerjes së hifzit. Në këtë event fetar pre-
zantuan Drejtori i përgjithshëm i Medre-
sesë Isa Beu, Prof. Ibrahim ef. Idrizi,
Muftiu i Muftinisë së Shkupit, Mr. Qenan
Ismaili, Dekani i FSHI Prof. Dr. Shaban
Sulejmani mësimdhënësit e Medresesë,
ligjërues Nga Fakulteti i Shkencave
islame, prindërit dhe familjarët e hafizes,

nxënës dhe shumë miq e dashamir të
kësaj vatre edukative arsimore.

Me këtë rast, fjalë përshëndetëse pati
Muftiu i Shkupit, Mr. Qenan Ismaili,
drejtori i Medresesë Prof. Ibrahim Idrizi,
i cili i uruoj hafizes suksese të mëtejme,
me shpresë se do të radhitet në mesin e
pjesëtarëve më të ndershëm të Ummetit
Muhammed a.s  “ Medreseja Isa Beu ko-
hëve te fundit luan rolin edhe të shkollës

se hifzit e cila vetëm ne këto 10 vitet e
fundit ka nxjerrë mbi 30 hafiz dhe hafize
të Kur’anit Famëlartë dhe njëkohësisht
sipas të gjitha të dhënave është nder si
Medrese e vetme në Ballkan që më së
shumti kultivon hafiz të Kur’anit Famë-
lartë të të dy gjinive”, tha veç të tjerash
drejtori i Medresesë, Prof. Ibrahim ef.
Idrizi. Kurse me fjalë rastit të prani-
shmëve iu drejtua i autorizuari i Reisul
Ulemesë H. Sulejman ef. Rexhepi, De-
kani i FSHI Prof. Dr. Shaban Sulejmani.

Komisioni ishte i përbërë nga Prof.
hfz. Nehal Bajrami (Muhafize e nxënë-
ses), Prof. hfz.Shafi Osmani (Kryetar).
Prof. hfz.Sheval Azizi (anëtar). Këtë ma-
nifestim edhe më të këndshëm e bënë
nxënësit e medresesë që u paraqitën me
ilahi. Në fund Dekani i FSHI Prof. Dr.
Shaban Sulejmani në emër Reisul Ule-
masë së BFI-së Sulejman ef.Rexhepi ia
dorzoi çertifikatën e hifzit. Ceremonia u
përmbyll me një dua nga ish-Muftiu i
Shkupit Prof. Rexhep ef.Jusufi

Përurohet hafizja e re e Tetovës

“Toka e mbushur me kandila ndriçues."

BFI në RM organizon sesion trajnimi për imamët dhe hatibët
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Kohë më parë, në Komunën e Sa-
rajit është përuruar Shkollën e re
“Emin Duraku” e cila frekuento-

het nga nxënësit e fshatrave Çajlanë dhe
Semenishtë. Me këtë rast të pranishëm,
në mesin e një numri të madh baorësh të
kësaj Komune, prezent ishin edhe Reisul
Ulema i BI-së H. Sulejman ef. Rexhepi,
Kryetari i BDI-së dhe themeluesi e pro-
movuesi i shumë shkollave dhe univeri-
teteve në vend, z. Ali Ahmeti, Ministri i
Arsimit, z. Arbër Ademi, Kryetari i Ko-
munës së Sarajit z. Blerim Bexheti, fun-
ksionarë, deputetë dhe personalitete të
shumtë nga viset e ndrshme shqiptare të
vendit.

Drejtoresha e Shkollë, zonja Bukurie
Ajvazi tha se kjo shkollë e re është re-

zultat i angazhimeve tona të parreshtura
për ta pasur këtë goditë. Ne mbase nuk
mund të bëjmë punë të mëdha, por punët
e vogla që i kryejmë i bëjmë me dashuri
të madhe. Jemi pjesë e një force që nuk
rresht në krijim të kushteve dh në përmi-
rësim të tyre për një shkollim sa më cilë-
sor të fëmijëve tanë. Në këtë rrugëtim

kemi pasur përkrahjen të madhe, prandaj,
urime dhe e gëzofshim të gjithë këtë
shkollë.

Kryetari i Komunës, z. Blerim Be-
xheti, tha se ky projekt është sukses i an-
ngazhimit të përbashkët. Është produkt i
një kontributi të pamohueshëm i shumë
bashkëqytetarëve tanë, ndonëse deri në
këtë fazë Komuna e Sarajit ka ndarë mbi
12 milion denarë. Një falënderim të ve-
çantë meriton Reisul Uema i BFI-së H.
Sulejman ef. Rexhepi pa përkrahjen for-
malo-juridik të të cilit nuk do të mund ta
përjetonim këtë ceremoni kaq madhë-
shtore. Me pëlqimin e Reisit u bë këm-
bimi i truallit, u lëshua trualli për shkollë
ndërsa u mor truall tjetër për xhami, me
qëllim që shkolla të jetë sa më lehtësisht
e akcesueshme për nxënësit e Çajlanës
dhe Semenishtit. Sot po prurojmë një ob-
jekt pothuajse të kompletuar dhe uroj që
objekte të këtilla që i plotësojnë të gjitha
standardet përurofshim sa më shumë, tha
z. Bexheti.

Ministri Ademi para të pranismëve
shpalosi përpjekjet e ish-kryetarit si dhe

të kryetarit aktual të Komunës së Sarajit
që nuk janë kursyer në asnjë moment deri
në këtë fazë. Kurse, siç u prezantua, ni-
koqiri Izet Mexhiti, ish-kryetari i komu-
nës së Çairit, theksoi se sot në këtë
vendbanim bëhet përurmi i një investimi
shumë të mirë dhe të rëndësishëm. Uroj
që objekte të tilla për proceset edukativo-
arsimore të kemi sa më shumë.

Në fjalën e vet të rastit, Reisul Ulema
i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, veç të
tjerash theksoi se ky projekt pa dyshim
që është përcaktim i Allahut Fuqiplotë, pa
dyshim duke i falënderuar edhe faktorët e
tjerë, kryetarin e BDI-së Ali Ahmeti si
dhe strukturat që i udhëhe ai. Pejgamberi
yne, Muhamedi a.s. thotë se, kush e do të
mirën e kësaj bote duhet të merret me di-
turi. Kushe e do jetën e amshueshme, së-
rish i duhet dituria. Kush i do të dy
botërat, prap duhet të paiset me dituri. Jo
rastësisht Profetit tonë shpallja e parë i
erdhi “Lexo, në emër të Zotit tënd që të
krijoi”. Profeti ynë thotë se më i miri i
njerëzimit është ai që është në shërbim të
popullit. Arsimi, arsimimi është parim

Me rastin e lindjes së Pejgamberit tonë të dashur, Muhamedit a.s., anekënd ven-
dit po organizohen manifestime të ndryshme fetare. Kësisoj, edhe në Myftininë e
Shkupit ka filluar manifestimi njëjavor i titulluar “Java e lindjes së Muhamedit a.s.,
manifestim ky që tashmë tradicionalisht fillon në Xhaminë e Nerezit, në Shkup. 

Në këtë manifetim të organizuar nga operative e Myftinisë së Shkupit, ka
marrur pjesë edhe Reisul
Ulema i BFI-së H. Sulejman
ef. Rexhepi, i shoqëruar nga
Kryetari i Kuvendit të BFI-
së, Fadil ef. Ramadani, nga
Myftiu i Tetovës Prof. Dr.
Qani ef. Nesimi, nga Myftiu i
Gostivarit, Shaqir ef. Fetahu,
nga profesorë të shumtë nga
FSHI dhe nga Medresja Isa
Beu.

Manifestimi filloi me kën-
dim të disa ajeteve kuranore
nga ana e hafëzit të mirënjo-
hur, Xhemail ef. Nuhiu, kurse
me fjaslë përshëndetëse mysa-
firëve dhe një numri të madh
xhematlinjësh iu drejtua Myf-
tiu i Shkupit, Mr. Qani ef.
Ismaili. Më pastaj programi va-
zhdoi me këndimin e mevludit
nga hafëzlerët e mirënjohur si
dhe me këndimin e ilahive nga
grupi i ilahistëve pranë Myfti-
nisë së Shkupit.

Gjithësesi, të pranishmëve
me fjalë rasti iu drejtua Reisul
Ulema i BFI-së H. Sulejman ef.
Rexhepi, i cili, duke folur për
vlerat e paarritshme të Pejgam-
berit tonë, Muhamedit a.s., të gjithë myslimanëve të vendit dhe më gjërë ua uroi ditën
e lindjes së vulës së pejgamberisë, Muhamedit. a.s.

Duanë e e këtij programi e bëri Myftiu i Gostivarit, Shaqir ef. Fetahu.

themelor i islamit. Unë ju ftoj që të
mirat e njerëzve me relevacë mos
t’i harrojmë, kurse punët e këqia
eventuale t’i refuzojmë, mos t’i për-
fllim e aq më pak t’i shpifim. Këtu
duhet të falënderoj  posaçërisht
Kryetarin e Komunës, z. Blerim Be-
xhetin, i cili, pavarësisht nëse ka
pasur pozicion apo jo, ka qenë thel-
lësisht i interesuar që këtë shkollë ta
bëj realitet. Këtë realitet e ka arritur
me shumë shokë, sepse Blerim Be-
xheti ka shum shokë. Gjithashtu,
edhe Izet Mexhiti ka dhënë maksi-
mumin për interesin e popullit, sido-
mos të këtyre vendbabimeve.
Falënderime edhe për Ministrin e Ar-
simit i cli më krijon bindjen se aspak
nuk përton të kontribuojë në çëshhtje
kombëtare e fetare. Pa dyshim, sot në
këtë ditë të bukur, falënderime nga
thellësia e shprtit edhe për Kryetarin
Ali Ahmeti kontributi kombëtar i të
cilit është historik.

Për fund, fjalë rasti iu dha edhe
Kryetarit të BDI-së, z. Ali Ahmetit,
i cili, veç të tjerash shprehu këna-
qësinë e veçantë se merr pjesë në
përurimin e një objeti ku farkohet,
ku latohet dija, edukata, resekti për
jetën dhe për njerëzit. Të përuroshë
“qendra farkimi” sigurisht që
ëshhtë një begati e madhe për tërë
komunitetin, për mbarë shoqërinë.
Ju lumtë të gjithë atyre që kanë
ndihmuar në ngritjen e këtij objekti
për të mësuar fëmiët tanë. Ngritja e
këtyre objekteve, shkollave, do të
thotë që të kemi më pak “vizitorë”
të burgjeve. Ne jemi të gjthë famil-
jarë, njerëz që përballemi me lloj-
lloj vështirësishë dhe, është
përgjegjësi e të gjithë strukturave,
qofshin këta mësues, hoxhallarë,
imamë, se si i edukojmë dhe arsi-
mojmë brezat e ardhshëm. Një ob-
jekt i këtillë më shumë do të thotë
një burg më pak. Ne kemi nevojë
për dije, për asim, për përparim.
Dhe, pa dyshim, e ardhmja ndërto-
het dhe latohet pikërisht në të tilla
objekte. Urime arsimtarëve, nxënë-
sve dhe mbarë popullatë, përjetë
dalshim faqebardhë, theksoi në
fund të ceremonisë përuruese z. Ali
Ahmeti.

Ndryshe, godina e re e shkollës
“Emin Duraku”, është ndërtuar me
standarde të larta, ka një hapësirë
prej 600 metra katrorë, ka 6 klasa,
bibliotekë, zyre për arsimtarë, dhe
do ta shfrytzojnë 205 nënës nga Ça-
jlana dhe Simenishti.

Nxënësit e Çajlanës 
dhe Simenishtit me shkollë të re

Filloi “Java e lindjes së
Muhamedit a.s.



Tetovë, drejtori i pallatit të
Kulturës, përfaqësues i shoqa-
tës së pedagogëve shqiptar,
poetë, Drejtori, profesorë dhe
profesoresha të Medresesë Isa
Beu, paralelja e vajzave në Te-
tovë, studentë, nxënësë, ho-
xhallarë si dhe një numër i
madh i qytetarëve.

Të ptanishmit i përshëndeti
Myftiu i Tetovës, efendi Ne-
simi, i cili veç të tjerash nënvi-
zoi vlerën e një ekspozite të
këtillë të mbështetur ë shumë
dokumente e fakte që flasin për
kontributn e teologëe shqiptarë
në të mirë të çështjes kombëtar
dhe fetare.

Me fjalë rasti të prani-
shmëve iu drejtua Kryetari i
BFI-së H. Sulejman ef. Re-
xhepi, i cili vuri theksin në fak-
tin se identiteti kombëtare dhe
ai fetarë janë të bashkuar dhe
nuk mund të funksionojnë nda-
mas, më sa mund të funksionojë
trupi pa shpirtin. Në fjalimin e
vet efendi Rexhepi ka shtuar:
“Kur udhëton nëpër analet e hi-
storisë shqiptare dhe flet për lë-
vizjet dhe përpjekjet
mbarëkombëtare, kupton se një
rol të rëndësishëm kanë luajtur
edhe rilindësit e mëdhenj shqip-
tarë, të cilët në shumë raste
ishin drejtues fetarë, që nga
imamë e myderrizë, myfti, krye-
myfti, kadi dhe kryetar komuni-
teti e deri në klerikë katolikë e
ortodoksë, ku në kushte dhe rre-
thana të ndryshme dhe shpe-
shherë mjaft të vështira, punuan
për krijimin dhe ngritjen e shte-
tit shqiptar, si dhe kontribuuan
për forcimin dhe konsolidimin e
tij.

Është e qartë që kleri mysli-
man ka dhënë një kontribut të
veçantë për ekzistencën e po-
pullit dhe të kombit shqiptar. Në
përpjekjet dhe në luftën e gjatë
për ruajtjen e identitetit kombë-
tar, ai ka marrë pjesë në të gji-
tha ngjarjet më të rëndësishme.
Mjafton të hedhim një sy me
kujdes në të gjitha ngjarjet me
karakter historik dhe politik dhe
do vëmë re se prania e prijësve
myslimanë është kudo e pa-
shmangshme. Që nga kryengir-
tjet kundër Tanzimatit me sheh
Mustafën e sheh Fezën e deri te
përfaqësimi në organizma si

Komiteti i Stambollit, me Hoxha
Hasan Tahsinin e madh, duke
vazhduar me Daut Efendi Bori-
çin, në Lidhjen e Prizrenit, me
Hafiz Ibrahim Shkupin, në Kon-
gresin e Manastirit, me Myfti
Vehbi Dibrën, Hafiz Ali Korçën
dhe Ismail Efendi Ndroqin në
Kongresin e Dibrës, me Myfti
Vehbi Dibrën e Sheh Ahmet Pa-
zarin në shpalljen e Pavarësisë
më 1912 dhe ngritjen e flamurit,
etj.

Pra, në gjithë rrjedhën e
ngjarjeve që përcaktojnë fatin e
Shqipërisë e të shqiptarëve, pa
dyshim, gjen edhe ata, krerët e
besimit mysliman, krah për
krah, dorë për dore e gojë për
gojë me të gjithë klerikët e besi-
meve të tjera në Shqipëri.

Këtë që thashë më lartë më
së miri e dëshmon edhe kjo ek-
spozita e sontme“, ka deklaruar
Rexhepi. Tutje, Reisul Ulema
ka ftuar në ndjekje të gjurmëve
të këtyre personalitetee të urtë
kombëtar e fetar,duke kërkuar
nga të gjithë faktorët që të për-
kujdesen për unitetin e trungut
fetar, të kontribuojnë në jetësi-
min e proukopimeve të ulemasë
sonë që ishte, veç të tjerash
edhe avansimi i jetës fetare
islame, i cili, sot gjithësesi që do
të lehtësohej përmes akreditimit
të Medresesë Isa Beu si dhe në-
përpjet finansimit nga buxheti
shtetëror i Fakultetit të Shken-
cave Islamë në Shkup, ka për-
funduar efendi Rexhepi. 

Gjithësesi që kjo ekspozitë u
shoqërua edhe nga një program
i larmishëm kulturo-artistik. Me
pikë muzikoreinstrumental, me
violinë, u paraqit Shkkëlzen Pa-
jaziti, kurse në pjesën e “orës le-
trare” pozitë e tyre me motive
patriotik i lexuan:  Lindita
Ameti, Bardhyl Zajmi, Rina
Turkeshi Saiti, Prof. Dr. Salaj-
din Saliu, Prof. Dr. Zejnepe
Alili Rexhepi, Sadije Aliti,
Rami Kamberi etj..

Me rastin e Ditlindjes së
Muhamedit a.s., dhe ekspozitës
me dokumente arkivore që fla-
sin për rolin dhe kontributin e
prijësve fetar për çështjen kom-
bëtare, atdheut, kombit dhe fesë
kënduan edhe studentë të FSHI-
së, nxënëse të Medrsesë “Isa
Beu” Tetovë. 
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ALFABETI SI
GURËTHEMEL I
IDENTITETIT TONË
KOMBËTAR

Njëqind e dhjetë vite më parë,
personalitetet më të shquara të
kombit e të fesë, do të mblidhen në
Manastir dhe, do të punojnë natë e
ditë, një javë rresht, deri sa do të
përcaktohen për Alfabetin e Gjuhës
Shqipe. Kjo ngjarje historike u bë
edhe një gurë gjigant në themelet e
identitetit tonë kombëtar.
Mbisundoi e vërteta – ndryshe nuk
mund të bëhej përveçse
bashkërendimi i vlerave tona
kombëtare me vlerat perëndimore.
Deri në përjetësi e gëzofshim
Alfabetin e Gjuhës sonë që është
vulë e një prej gjuhëve më të vjetra
indoevropiane dhe që është
pararoje e identitetit, dinjitetit dhe
krenarisë sonë kombëtare.

Të gjithë shqiptarëve, anekënd
botës, urime Dita e Alfabetit të
Gjuhës Shqipe!

Me përzemërsi –
H. Sulejman ef. Rexhepi, 
Reisul Ulema i BFI në RM

Të pranishëm në këtë manifestim
ishin Kryetari i BFI-së Reisul
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi,

Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Ne-
simi, Myftiu i Shkupit Mr. Qenan ef.
Ismaili, Myftiu i Gostivarit hfz. Shaqir
ef. Fetahu, Myftiu i Kërçovës Murat ef.

Huseini, Myftiu i Dibrës Ramazan ef.
Hasa, Myftiu i Strugës Mr. Salim ef. Su-
lejmani, Myftiu i Manastirit Amit ef.
Rasimi, Myftiu i Ohrit Samet ef. Haj-
dari, Koordinatori i Myftinisë së Shtipit
Mr. Nasir ef. Rexhepi, koordinator i
Myftinisë së Pripelit Shefket ef. Imeri,

Kryetari i Kuvendit të BFI – së Fadil ef.
Ramadani, Kryetarja e Komunës së Te-
tovës znj. Teuta Arifi, prorektori për
arsim pranë Universitetit të Tetovës
Prof. Dr. Reshat Qaili, afarist, përfaqë-
sues të shkollave të mesme të Tetovës,
përfaqësues të institucioneve publike në

Efendi Rexhepi:
“Ulemaja jonë ishte mburojë e fuqishme

e identitetit tonë kombëtar”

Me rastin 110-vjetorit të Kongresit të Alfabetit të Gjuhës Shqipe, 106 vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shtetit
shqiptar, dhe Ditëlindjes së Muhamedit a.s., Myftinia e Tetovës organizoi ekspozitën më titull “Trevat Lindore

Shqiptare gjatë shekullit XX”, të realizuar nga bashkautorët e këtij projekti të BFI-së: Prof. Dr. Qerim Lita –
historian dhe, Valbona Zunçe Pajaziti – gazetare
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Përpara disa ditësh, si anëtar i Par-
lamentit Ndërkombëtar për Tole-
rancë dhe Paqe, pata kënaqësinë

e pjesëmarrjes në  Sesionin e Dytë të
këtij Parlamenti,  që u mbajt në Tiranë.
Ishin aty prezent njerëz nga shumë
shtete, përfaqësues të institucioneve fe-
tare, kryetarë parlamentesh e parla-
mentarë, deputetë e ambasadorë, figura
që përfaqësojnë shtete dhe institucione
relevante të cilat kanë dhe mund të
kenë ndikim të drejtpërdrejtë në për-
hapjen dhe forcimin e idesë për paqe e
tolerancë në vende të ndryshme të
botës.

Përherë kam menduar dhe vazhdoj
të mendoj se forumet e këtilla kontri-
buojnë për tejkalimin e ndasive dhe
përplasjeve të llojllojshme me të cilat
po ballafaqohet bota. Nëse asgjë tjetër,
bashkëbisedimet që zhvillohen gjatë
këtyre takimeve ndihmojnë që ta kup-
tojmë më mirë       njëri-tjetrin, të nji-
hemi me pikëpamjet e njëri-tjetrit
lidhur me paqen e tolerancën si vlera

globale.
Por, lidhur me këto forume, gji-

thsesi të mirëseardhura, gjithashtu va-
zhdoj të mendoj se ato duhet të sjellin
konstatime dhe vendime që do të duhej
të bëheshin obligative, të përhapen e të
sendërtohen në mjediset prej të cilave
vijnë pjesëmarrësit. Sepse, nëse fjalët
e bukura prodhojnë vetëm fjalë të tjera
të bukura dhe fare pak aksion, cili do të
ishte, atëherë, roli dhe funksioni i tubi-
meve, i forumeve, i kongreseve, i de-
bateve e i dialogëve? Cila është, pra,
vlera e fjalëve, të cilat shkojnë huq?

Duke e vlerësuar peshën dhe do-
methënien e këtij Parlamenti  Ndër-
kombëtar për Paqe e Tolerancë,
presidenti shqiptar Ilir Meta tha se
“terrorizmi dhe ekstremizmi fetar po
shfrytëzojnë ‘globalizimin e propagan-
dës’, ithtarët e tyre po përdorin instru-
mente jokonvencionale të dhunës për
të frymëzuar përçarjen mes civilizi-
meve, popujve dhe kulturave të ndry-
shme…”  Dhe, pa fije dyshimi, një

konstatim i këtillë është tërësisht me
vend. Po ashtu është e vërtetë se shqip-
tarët, duke qenë pjesëtarë të besimeve
të ndryshme dhe duke e përjetuar atë
kolorit të vetin fetar si një begati të ve-
çantë, po dëshmojnë praktikisht se në
ç’mënyrë  duhet ngritur urat që ba-
shkojnë.

Por, pjesëtarët e feve të ndryshme,
jo vetëm myslimanë e të krishterë, sot
po ballafaqohen me sfida dhe me per-
spektiva të përbashkëta,  të cilat qartë
i saktësojnë kahet në të cilat do të lëvi-
zin në të ardhmen ithtarët e tyre.  E, për
t’i detektuar dhe për të gjetur përgjig-
jet e vërteta për sfidat dhe për të tejka-
luar mosmarrëveshjet e keqkuptimet,
kujtoj se pikë nismëtare mund të jetë
fakti që feja e njeh dhe e lejon lirinë e
përcaktimit dhe përzgjedhjes indivi-
duale, ajo nuk urdhëron dhe nuk dety-
ron. Në Kuran thuhet:

“Sikur të dëshironte Zoti yt, do
t’i bënte të gjithë njerëzit të një feje
(por nuk dëshiroi, Ai e di pse)…”

(Hud: 118)
“Në fe nuk ka detyrim…” (El Be-

kare: 256)
“Sikur të kishte dashur Zoti yt,

do t’i besonin çka janë në tokë që të
gjithë. A ti do t’i detyrosh njerëzit të
bëhen besimtarë?” (Junus: 99)

Pra, ka një arsye madhore se pse
ne nuk jemi të gjithë njësoj, pse nuk
jemi të një feje, të një race, të një
kombi.  Por, kjo gjithsesi nuk do të
thotë se ne duhet të urrejmë njëri-tje-
trin. Kjo është porosia e Zotit, porosia
e fesë, porosia që kërkon dhe urdhëron
humanizëm, mirëkuptim dhe dashuri,
duke mos e përjashtuar të drejtën e
askujt të mbrojë besimin e vet, të për-
piqet dhe të punojë e të angazhohet për
të realizuar praktikisht parimet dhe ur-
dhrat në të cilat beson.

Dhe, tani do të kthehem te dialogu
dhe toleranca për të cilat aq shumë po
flasim nëpër konferenca dhe,  me të
përfunduar konferenca, po i harrojmë

ato që i kemi thënë me gojën plot mi-
rëkuptim e miqësi. Me keqardhje po
them se përsëritja e vazhdueshme e ga-
tishmërisë për dialog ka filluar të duket
si diçka bajate dhe e deplasuar, si diçka
që po e merr era dhe po e bart andej-
këndej si me qenë pupla zogjsh.  Dia-
logu vetvetiu nuk është i mjaftueshëm
për të tejkaluar sfidat me të cilat po
ndeshen bota islame dhe ajo e kri-
shterë.  Mirëkuptimit mes civilizi-
meve,  që do të sjellë paqe e rehati për
të gjithë,  i nevojitet një shtytje më e
madhe, i nevojitet një veprim i fuqi-
shëm i krerëve fetarë, por jo vetëm. Me
një fjalë, nevojitet një qëndrim, një
front  i përbashkët dhe i guximshëm
kundër atyre të cilët,  duke uzurpuar të
drejtën e të tjerëve, po shkaktojnë për-
çarje dhe konflikte në shoqëri.

Dialogu që do të prodhonte aksion
dhe veprim është ai që pa ngurrim do
të qartësojë se çdo gjë që vjen nga Pe-
rëndimi e që me apo pa dashje lidhet
me Krishterimin, nuk është antiislame

dhe nuk e sulmon substancën fetare të
myslimanëve.  Njëkohësisht, dialogu
që prodhon veprim duhet të nxjerrë në
pah se është tërësisht i gabuar koncep-
timi i Islamit si armiku rezerv i Perën-
dimit,  që po e zëvendëson armikun e
dikurshëm komunist. Krijimi i rapor-
teve të tensionuara ndërkombëtare mbi
baza të bindjeve se Islami paraqet rre-
zik për sigurinë dhe identitetin evro-
pian e perëndimor në përgjithësi,
vetvetiu i ngarkon marrëdhëniet mes
myslimanëve dhe të krishterëve.

Së këndejmi, për t’i ikur boshllëkut
që mund të sjellin fjalët e bukura, të
cilat thuhen vetëm për t’u thënë, jam i
mendimit që dialogu mes të krishte-
rëve dhe myslimanëve duhet të evo-
luojë në bashkëpunim,  i cili do të
prekë të gjitha sferat jetësore. Tole-
ranca do të duhet të ketë parimet e veta
të qarta,  sipas të cilave mirëkuptimi
dhe respekti i ndërsjellë do ta karakte-
rizojnë kohabitimin dhe koekzisten-
cën.

Ka një arsye madhore se pse ne nuk jemi të gjithë njësoj, pse nuk jemi
të një feje, të një race, të një kombi.  Por kjo, gjithsesi, nuk do të thotë
se ne duhet të urrejmë njëri-tjetrin. Kjo është porosia e Zotit, porosia e
fesë, porosia që kërkon dhe urdhëron humanizëm, mirëkuptim dhe
dashuri,  duke mos e përjashtuar të drejtën e askujt që të mbrojë
besimin e vet.

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

KKOOLLUUMMNNËË

Boshllëku
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Shkruan: Azmir Jusufi (PhDc),
Prizren

Shembulli nënkupton sjelljen në
vëmendje të modelit që i
pasqyron cilësitë e

brendshme,  ose gjendjet e personave a të
grupeve të denja dhe jo të denja, ku fuqia
e imagjinatës përdoret në mënyrë të mirë,
duke folur për gjërat që i formojnë bazat
e sjelljes së njeriut.  Përmes këtij
pasqyrimi paraqiten, në nivel të
standardit, bukuritë, shëmtitë dhe
imazhet e njerëzve (si mendim i tyre).
Kurani në këtë drejtim, ndërkaq, ka
ardhur deri te mbinatyrshmëria.

Këtu do t‘i përmendim llojet e
shembujve dhe për secilin prej tyre do të
japim ilustrimin nga Kurani:

1. Konceptet mendore që janë të
paraqitura në formën shqisore

Kurani jobesimtarët që nuk janë të
pranuar nga Zoti i Lartësuar, të cilët nuk
do ta arrijnë lumturinë e botës së
përtejme, i paraqet dhe i përshkruan në
dy mënyra:

a) sikur ata që presin të pikëlluar para
dyerve qiellore, kurse dyert para tyre janë
të mbyllura;

b) sikur ata të cilët e japin mundin në
punën e pamundur, sikur prova që litari i
trashë të futet në vrimën e gjilpërës.

“Nuk ka dyshim se ata që
përgënjeshtruan argumentet Tona dhe
nga mendjemadhësia u larguan prej tyre,
atyre nuk u hapen dyert e qiellit dhe nuk
do të hyjnë në xhenet deri të përbirojë
deveja nëpër vrimën e gjilpërës. Ja,

kështu i shpërblejmë kriminelët.” (El-
A’raf, 40)

2. Mishërim i gjendjeve mendore
dhe  shpirtërore

Kurani ata që i kishin mjetet e
njohurisë në dispozicion i paraqet dhe i

pasqyron si persona të cilët nuk kanë
asnjë mjet për udhëzim, prandaj, si pasojë
e kësaj, ata kanë një jetë të vështirë:
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“Dhe lexoju atyre tregimin e atij që ia 
patëm dhënë dituritë Tona, ndërsa ai u  
njerëzve, siç janë njerëzit kokëfortë që i 
rezistojnë të vërtetës nga stimulime të 
kota dhe të pavlera, në injorancë: 
 
        

          
  
 
“Edhe sikur Ne t'u hapnim atyre një  
në të gjitha ngjarjet dhe ndodhitë, dhe t'i 
ndiejmë për së afërmi: 
 
          

         
         

       
       

       
        

          
          

          
 

 
“O ju që keni besuar, përkujtojeni të 
mirën e Allahut ndaj jush, kur juve u  
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“O ju që keni besuar, përkujtojeni të 
mirën e Allahut ndaj jush, kur juve u  

“Dhe lexoju atyre tregimin e atij që
ia patëm dhënë dituritë Tona, ndërsa ai u
zhvesh prej tyre dhe atëherë atë e
shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej
të humburve. E sikur të donim Ne, do ta
ngrinim lart me atë (dituri), por ai nuk iu
largua tokës (Dynjasë) dhe shkoi pas
epshit të vet. Shembulli i tij është si ai i
qenit, të cilin nëse e përzë, ai e nxjerr
gjuhën, po edhe nëse nuk e përzë, ai
sërish e nxjerr gjuhën. Ky është
shembulli i atyre që i konsideruan të
rreme argumentet Tona. Ti rrëfeja
tregimet (ummetit tënd), në mënyrë që ata
të mendojnë.” (El-A’raf, 175-176)

3. Ilustrimi i shembujve të lidhur
me njerëzit

Në Kuran janë paraqitur shembuj të
njerëzve, siç janë njerëzit kokëfortë që i
rezistojnë të vërtetës nga stimulime të
kota dhe të pavlera, në injorancë:

������ ��������� ��������� ������ 
“Edhe sikur Ne t’u hapnim atyre një

derë në qiell dhe të ngjiteshin
vazhdimisht lart në të (e t’i shihnin
engjëjt e fshehtësitë), ata gjithqysh do të
thonë: “Neve na janë ndalë sytë (të
parit). Jo, ne jemi njerëz të
magjepsur.” (El-Hixhr, 14-15)

Ose shembulli për besimtarët dhe
jobesimtarët në ajetin kuranor:

“Ai e lëshon ujin (shiun) nga qielli e
sipas madhësisë së tyre rrjedhin për-
roska, kurse vala bart mbi vete shkumë të
fryrë lart. Shkuma e ngjashme është edhe
ajo kur shkrihet (metali) në zjarr për të
përfituar ndonjë stoli ose ndonjë mjet.
Kështu, Allahu e sqaron shembullin e të
së vërtetës dhe të pavërtetës. Për sa i për-
ket shkumës (së ujit apo të metaleve), ajo
hidhet si mbeturinë, ndërsa ajo që u sjell
dobi njerëzve, ajo mbetet në tokë. Kështu
i sjell shembujt Allahu.” (Er-Ra’d, 17)

Ibn Ebi Hatim transmeton përmes Ali
bin ebi Talhas nga Ibn Abasi (r. a.): „Ky
shembull që përmend Allahu i përfshin
zemrat e njerëzve të cilat besojnë
vendosmërisht  (jekin) dhe të cilat
dyshojnë (shekk). Kështu, pjesa e ajetit
hidhet si mbeturinë paraqet dyshimin,
kurse pjesa tjetër e ajetit ndërsa ajo që u
sjell dobi njerëzve, ajo mbetet në tokë
paraqet besimin (jekin).”

Ai thotë: „Me këtë shembull Allahu e
përshkruan besimtarin dhe jobesimtarin.“

Ose shembulli tjetër si në vijim:
“Me lejen e Allahut toka e mirë mbin

bimët, e ajo që nuk është kualitative, ajo
nuk mbin ose vetëm (pak) me vështirësi.
Kështu Ne i radhisim argumentet Tona
për ata që falënderojnë.” (El-A‘raf, 58) 

Ibn Ebi Hatim transmeton përmes Ali
bin ebi Talhas nga Ibn Abasi (r. a.): „Me
këtë shembull Allahu e përshkruan
besimtarin dhe jobesimtarin: besimtari
është i mirë, i frytshëm dhe vepra e tij
është e mirë dhe e frytshme; jobesimtari
është i keq, jo i frytshëm dhe si e tillë
është edhe vepra e tij.“

Ose shembulli për munafikët
(dyfytyrëshit):

“Shembulli i tyre (në hipokrizi) është
si shembulli i atij që ndez një zjarr dhe,
posa ta ndriçojë ai vendin për rreth tij,
Allahu ua shuan dritën e tyre dhe i lë në
errësira që nuk shohin. (Mbesin në er-
rësirë) Të shurdhër, memecë dhe të ver-
bër, andaj ata nuk kthehen (nga ajo rrugë
e tyre e keqe). Ose (Shembulli i tyre
është) si ndonjë shi i rreptë prej së larti
me errësirë, me bubullimë e me vetëtimë,
e prej frikës së vdekjes, nga rrufeja, ata i
vënë gishtat në veshët e tyre. Po Allahu
është rrethues i mosbesimtarëve (atij nuk

mund t’i shpëtojë askush). Vetëtima gati
ua merr të parit dhe, sa herë që ajo u bën
dritë atyre, ata ecin në te, e kur u errëso-
het mbesin aty. E sikur të donte Allahu,
do t’ua merrte të dëgjuarit (me krismën
e bubullimës) dhe të parit (me shkëndijën
e vetëtimës). Vërtet, Allahu është i plot-
fuqishëm për çdo gjë.” (El-Bekare, 17-
20) 

Ibn Ebi Hatim transmeton përmes Ali
bin ebi Talhas nga Ibn Abasi (r. a.): „Ky
është shembull të cilin Allahu ua kishte
përmendur munafikëve. Janë mburrë me
Islamin, ashtu që myslimanët ishin
martuar me ta, janë trashëguar në mes
vete dhe kanë ndarë pre të luftës, por kur
kanë vdekur, Allahu ua kishte marrë
krenarinë e tyre ashtu sikur i merret drita
njeriut.“

4. Pasqyrimi i ngjarjeve aktuale

Në Kuran, përveç shprehjeve,
përshkruhen edhe gjendjet, personalitetet,
ngjarjet dhe fushëbeteja të luftërave,
kështu që lëvizjet në ngjarjet janë trup
dhe të paraqitura qartazi, e si shembull
mund të përmendim ngjarjen me aleatët
(Beteja në Hendek), në të cilën shfaqet
qartë fitorja e plotë e myslimanëve,
humbja e hapur e paganëve, si dhe të
gjitha lëvizjet e jashtme dhe reagimet e
brendshme të personave dhe grupeve,
prandaj është e mundur të dëshmohet në
të gjitha ngjarjet dhe ndodhitë, dhe t’i
ndiejmë për së afërmi:

“O ju që keni besuar, përkujtojeni të
mirën e Allahut ndaj jush, kur juve u
erdhi një ushtri e Ne kundër tyre lëshuam
një furtunë dhe ushtri që ju nuk e shihnit,
e Allahu e shihte atë që ju vepronit.ej së
poshtmi, dhe kur shikimet u shtangën, e
zemrat arritën në fyt, e ju sajonit
mendime të llojllojta për Allahun. Atje,
në atë vend qenë sprovuar besimtarët,
dhe qenë tronditur me një dridhje të
fortë. Kur hipokritët dhe ata që në
zemrat e tyre kishin sëmundje, thoshin:
“Allahu dhe i dërguari Tij nuk na
premtuan tjetër vetëm se mashtrim!” Dhe
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Llojet e shembujve në Kuran

“Ai e lëshon ujin (shiun) nga qielli e sipas madhësisë së tyre rrjedhin përroska, kurse vala bart mbi vete
shkumë të fryrë lart. Shkuma e ngjashme është edhe ajo kur shkrihet (metali) në zjarr për të përfituar

ndonjë stoli ose ndonjë mjet. Kështu Allahu e sqaron shembullin e të vërtetës dhe të pavërtetës. Për sa i
përket shkumës (së ujit apo të metaleve), ajo hidhet si mbeturinë, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve, ajo

mbetet në tokë. Kështu i sjell shembujt Allahu.” (Er-Ra’d, 17)
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kur një grup prej tyre thanë: “O banorë të Jethribit, nuk
ka qëndresë për ju, ndaj kthehuni!” E një grup prej tyre
kërkonin lejen e Pejgamberit, duke thënë: “Shtëpitë tona
janë të pambrojtura!” Edhe pse ato nuk ishin të
pambrojtura, në realitet ata nuk donin tjetër, por vetëm të
iknin.” (El-Ahzab, 9-13)

5. Pasqyrimi i cilësive objektive

Edhe një lloj tjetër i shembujve në Kuran është
paraqitja e cilësive objektive, gjërat të cilat kanë një
ekzistencë të jashtme ose objektive. Në Kuran, edhe
paraqitja e bukurive dhe paraqitja e shëmtive, ose ndikimi
pozitiv dhe negativ i gjërave, janë dhënë mirë. Ndër të
tjera, në lidhje me jetën e kësaj bote dhe mosekzistimin e
saj thuhet:

“E ti (Muhamed) paraqitjua atyre shembullin e kësaj
bote që është si një ujë (shi) që Ne e lëshojmë nga qielli, e
prej tij bima e tokës zhvillohet e shpeshtohet, saqë përzihet
mes vete, e pas pak ajo bëhet byk (pas tharjes) që e

shpërndajnë erërat. Allahu ka fuqi për çdo send.” (El-
Kehf, 45)

Kurani e ka krahasuar jetën në këtë botë me shiun që
ngjall, i cili është shkaku i ngjalljes së tokës dhe rritjes së
bimëve, si dhe acarimin e ekzistencës së llojllojshme, e
cila përfundimisht do të vyshket dhe do të zhduket.
Imagjinojeni pamjen e rënies së shiut dhe deri në çfarë
mase është i këndshëm, pas së cilit pason rritja e bimëve
dhe lulëzimi në gjithë tokën, por në fund bimët dhe
gjelbërimi do të vyshken dhe do të bëhen të thatë, do të
bëhen viktimë e erërave dhe do të zhduken në pafundësi.

6. Pasqyrimi i tregimeve kuranore që përmenden
si shembull

Ndër shembujt që përshkruhen dhe ilustrohen në
Kuran, ekzistojnë rrëfime që përmenden si shembull, sikur
që është ky:

“Ne i sprovuam ata (mekasit) sikurse i kemi pasë sprovuar
pronarët e kopshtit. Kur u betuan se do ta vjelin atë herët në

agim. E nuk thanë (kur u betuan): “Në
dashtë Allahu - ishallah!” E, sa qenë ata
fjetur, atë (kopshtin) e goditi një bela
nga Zoti yt. Dhe ai gdhiu si të ishte i
vjelë. Ata në mëngjes thërritnin njëri-
tjetrin. Ngrihuni herët te prodhimet
tuaja, nëse doni t’i vilni! Dhe ata vajtën
duke pëshpëritur në mes vete (të mos i
dëgjojë kush). Të mos lejojnë të afrohet
sot në të asnjë i varfër. Dhe vazhduan
herët në atë qëllimin e përcaktuar të
tyre. E kur e panë atë, thanë: “S’ka
dyshim, ne kemi humbur (rrugën)”. Jo,
(nuk kemi humbur rrugën) por paskemi
mbetur pa të! Ai më i maturi prej tyre
tha: “A nuk ju thashë, përse nuk e
përmendni Zotin?” Atëherë ata thanë:
“I pafajshëm është Zoti ynë, ne ishim të
padrejtë.“ Dhe u kthyen e po e qortojnë
njëri-tjetrin. Thanë: “Të mjerët ne,
vërtet ne ishim jashtë
rrugës!” Shpresohet se Zoti ynë do të na
e zëvendësojë me ndonjë edhe më të
mirë se ai; ne vetëm tek Zoti ynë mbajmë
shpresën. Ja, kështu do të jetë dënimi (i
mekasve), ndërsa dënimi i botës tjetër
do të jetë shumë më i ashpër, sikur të
jenë që e kuptojnë.” (El-Kalem, 17-33)

Në këtë pasqyrim janë paraqitur
disa shembuj të gjendjeve të ndryshme:

1. Gjendja e një vetëbesimi jo të duhur gjatë së cilës
harrohet Allahu i Lartësuar,

2. Gjendja e vetëdashurisë (egoizmit),  e cila i privon
të tjerët,

3. Gjendja e vetëpëlqimit,  në të cilën njerëzit
mendojnë se janë të fuqishëm,

4. Gjendja e dëshpërimit dhe trishtimit, ku njerëzit e
shohin veten të paaftë dhe të mjerë,

5. Gjendja e përulësisë dhe kthimi në të vërtetën dhe
nënshtrimi caktimit të Zotit.
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Shkruan Msc. Veton Tulla 
Msc. Hysni Skura

Idetë të cilat, në një mënyrë a në një
tjetër nuk përputhen me fenë, padyshim
që mbeten njëdimensionale dhe zvogë-
lojnë kapacitetin për të shpjeguar ekzi-
stencën si një e tërë. Nga ana tjetër, një
fe, e cila nuk çon në rezultate që e aftë-
sojnë njeriun të bëhet më i zgjuar, çon në
humbjen e vlerave të jetës në vend të pi-
kësynimit të dëshiruar, domethënë hap-
jes dhe kapërcimit të horizonteve të
njerëzve.

Sipas dijetarit të njohur islam Imam
Esh-Shatibij, shtylla bazë e fesë është

përfitimi nga kjo jetë dhe nga jeta tjetër.
Prandaj ruajtja e besimit, e jetës, e pasu-
risë, e pasardhësve dhe e mendjes janë
objektivat kryesore të fesë.

Me shfaqjen e mjeteve të komuniki-
mit masiv dhe të transportit, bota është
kthyer në një “fshat” të madh. Në një
ambient të tillë, është bërë e lehtë të ndi-
kosh mbi njerëzit, duke u mbështetur te
fuqia dhe rëndësia e medias. Duke u
nisur nga ky fakt, për fat të keq, në
shumë vende të botës, kohët e fundit ka
pasur përpjekje për ta portretizuar Isla-
min si fe e terrorit. Pra duke patur për-
ballë një situatë të tillë është detyrë për
çdo predikues mysliman, që të komuni-

kojë të vërtetën dhe ti informojë audien-
cën (xhematin) e tij rreth të vërtetave të
Islamit.

KUPTIMI DHE KARAKTERISTIKAT E
ISLAMIT

Fjala “Islam” rrjedh nga fjala “silm”,
që do të thotë pajtim, paqe, nënshtrim
dhe shpëtim. Islami është fe e unitetit.
Është për t’u theksuar fakti se Islami
është një fe e bazuar në besimin vetëm
te Zoti i Plotfuqishëm dhe i Gjithëmë-
shirshëm. Uniteti, si term i bazuar në vi-
zionin botëror në këndvështrimin e jetës
dhe në sistemin shoqëror, presupozon

Islami fe e unitetit
Feja mund të përkufizohet si tërësia e rregullave dhe parimeve, të cilat janë dërguar nga Zoti, për ta

udhëhequr njerëzimin drejt lumturisë, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Feja bën të mundur për
njerëzit zbatimin e vlerave të larta, të cilat janë fshehur në natyrën e tyre që të përjetojnë, në këtë mënyrë,

një ndriçim të veçantë



bashkimin e njerëzve vëllezër dhe motra,
barazi në të drejtat themelore dhe elimi-
nimin e diskriminimit në bazë të gjuhës,
ngjyrës, racës ose familjes dhe farefisit.
Islami ka shfuqizuar çdo gjë që i përkiste
periudhës së injorancës, të gjitha karak-
teristikat e saj në periudhat paraislame si
p.sh.: egoizmin, brutalitetin, shtypjen
dhe padrejtësinë, ai i çrrënjosi në masë
të gjerë. Në përputhje me Islamin, parimi
“peshku i madh e ha të voglin” u zëven-
dësua me “duaje fqinjin tënd”; “jeta nuk
është një luftë, por një proces bashkëpu-
nimi”; parimi “të tjerët duhet të punojnë,
ndërsa unë të rri” me fjalën “ndihmë”,
“shtypja” u zëvendësua me “drejtësinë”,
“mungesa e humanizmit” i la vendin
“mëshirës”; parimi sipas të cilit njerëzit
janë lindur të lirë dhe të barabartë dhe se
njerëzit kanë të drejtë të integrohen në
shoqëri u vendos; parimi i padrejtësisë
sipas të cilit “e drejta është me të for-
tin” u çrrënjos dhe u vendos parimi
“fuqia është me të drejtin”, “i drejti
është më i fuqishmi” zuri vend dalën-
gadalë dhe shoqëria besoi tek e vërteta
dhe drejtësia që i përkasin Krijuesit
dhe jo në ligjet e rastësishme dhe vet-
jake të një minoriteti fitimtar apo të
diktatorëve të përkohshëm.

Islami ka deklaruar gjithmonë se
njerëzit gëzojnë respekt pa iu nën-
shtruar diskriminimit social-politik,
materialo-shpirtëror, kulturoro-racial e
të çfarëdo lloji tjetër dhe i ka nderuar
ata me një status të tillë mbi të gjitha
krijesat. Kur’ani deklaron: “Dhe sigu-
risht ne i kemi nderuar bijtë e Ademit”.

Prandaj, sipas Islamit, edhe nëse
dikush është jobesimtar, pasuritë e
tij/saj, jeta dhe nderi nuk mund të ce-
nohen. Shëndeti fizik dhe mendor, si dhe
e drejta për të formuar familje janë të
drejtat e pamohueshme të çdo individi.
Në të njëjtën mënyrë, asnjë e drejtë tjetër
nuk mund të shkelet. Edhe në gjendje
lufte, gratë, fëmijët dhe të moshuarit, të
cilët nuk janë në gjendje të luftojnë, nuk
preken. Në përputhje me Kur’anin e
Shenjtë dhe me drejtësinë, që rrjedh nga
ai, bëhet e ditur se vrasësi i një njeriu të
vetëm është një vrasës i urryer, sikur të
jetë vrasësi i gjithë njerëzimit. “Prandaj
Ne i urdhëruam bijtë e Izraelit se kush
vret ndokënd, që s’ka vrarë njeri ose që
nuk ka bërë çrregullime në Tokë, është
sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzit. Dhe,
nëse dikush shpëton një jetë, është sikur
të ketë shpëtuar jetën e krejt njerëzve….”

Në këndvështrimin Islam, të drejtat e
njeriut nuk mund të shkelen edhe sikur
kjo të jetë në të mirë të komunitetit. Të

drejtat e një njeriu janë të shenjta sikurse
edhe të drejtat e njerëzve të tjerë.

PËRFAQËSIMI DHE KOMUNIKIMI
ISLAM

Islami e konsideron njeriun si krije-
sën më të nderuar, e cila është e pajisur
me ndërgjegje dhe vullnet, dhe e quan li-
rinë e besimit si një të drejtë të pamo-
hueshme. Islami punon për eliminimin e
pengesave që qëndrojnë mes Zotit dhe
intelektit njerëzor, ndërgjegjes dhe vul-
lnetit si parime themelore. Është për t’u
theksuar fakti se kur Islami kuptohet siç
duhet, çdokush mund të ndjekë linjën e
quajtur “përfaqësim dhe komunikim”,
linjën e praktikimit dhe komunikimit
islam në mënyrën më të mirë të mun-

dshme. Për shembull, në shumë ajete ku-
r’anore deklarohet se nuk ka detyrë tjetër
përveç asaj që u është ngarkuar profetit
islam dhe profetëve të tjerë, që është ko-
munikimi i qartë i fesë. Për më tepër,
Zoti i drejtohet Profetit duke i tërhequr
vërejtjen, që të ketë kujdes, duke i kuj-
tuar se ai nuk është dërguar për të bërë
presion mbi njerëzit: Prandaj këshilloji
(njerëzit o Muhamed), se ti je vetëm kë-
shillues; dhe nuk je ngarkuar t’i detyrosh
ata me forcë!” “Nuk ka dhunë në fe.”

Garantimi i lirisë së besimit dhe
ndërgjegjes, posedimi i së drejtës për të
jetuar në atë mënyrë, që secili dëshiron,
dhe institucionalizimi i drejtësisë në një
mënyrë të tillë që çdokush të mund të
përfitojë, janë norma nga të cilat mund
të përfitojnë jo vetëm myslimanët, por
gjithashtu edhe jomyslimanët. Si një
parim bazë, ekzistenca e më shumë se

një besimi dhe të jetuari përcakton kor-
nizën e përgjithshme të pluralizmit. Zoti
nuk dëshiron që të gjithë njerëzit të jenë
ekzaktësisht njëlloj në aspektin e besimit
dhe jetesës, sikur të kishin dalë nga i
njëjti kallëp. Ka diferenca mendore mes
njerëzve të cilat na lejojnë të dallojmë se
cila bashkësi është më e mirë se të tjerat.

OBJEKTIVAT E LIGJSHËM, METODAT
E LIGJSHME DHE FJALËT E BUTA

Islami parashtron nevojën e arritjes
së një objektivi të ligjshëm përmes me-
todave dhe rrugëve të ligjshme. Prandaj
ai nuk e pranon në asnjë mënyrë dhunën,
torturën, anarkinë, apo terrorin si me-
toda. Për më tepër, ai bën thirrje, që nje-
rëzit t’u drejtohen me fjalë të buta edhe

tiranëve, si faraoni kur bëhet fjalë për ko-
munikimin e fesë. Kur’ani tregon për ur-
dhrin, që i është dhënë Musait dhe
Harunit si vijon: “Shkoni te Faraoni! Ai,
me të vërtetë, i ka shkelur të gjithë ku-
fijtë! Flitini atij fjalë të buta, se ndoshta
kujtohet a frikësohet!...”

Në dy nga ajetet, të cilët përcaktojnë
se si duhet të jenë marrëdhëniet me të
krishterët dhe hebrenjtë, thuhet:

“Diskutoni me ithtarët e Librit vetëm
me mënyrën më të mirë, por jo me keq-
bërësit e tjerë. Dhe thoni: “Ne besojmë
në atë që na është zbritur neve dhe në atë
që ju është zbritur juve. Zoti ynë dhe Zoti
juaj është një – dhe ne Atij i nënshtro-
hemi si myslimanë”.

“Thuaj: “O ithtarët e Librit, ejani të
biem në një fjalë të përbashkët mes nesh
dhe jush: se do të adhurojmë vetëm Al-
lahun, se nuk do t’i shoqërojmë Atij

asgjë (në adhurim) dhe se nuk do ta
mbajmë për zot njëri-tjetrin, në vend të
Allahut!…”

Do të ishte me vend të përmendim
një ajet tjetër, i cili përdoret për përcak-
timin e mënyrës së komunikimit të fesë
ndaj gjithë njerëzve, duke përfshirë edhe
pasuesit e Librit (të krishterët dhe he-
brenjtë). “Thirr në rrugën e Zotit tënd me
mençuri dhe këshillë të bukur dhe di-
skuto me ata në mënyrën më të mirë!”

Një ajet tjetër, i cili flet për sjelljen e
butë që Profeti dhe pasuesit e tij duhet të
kenë ndaj njerëzve si një “mëshirë nga
Zoti” dhe u kujton se duhet të jenë të du-
rueshëm edhe nëse njerëzit e tyre më të
afërt i braktisin, thotë:

“Në sajë të mëshirës së Allahut, u
solle butësisht me ta (o Muhamed). Sikur

të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të
largoheshin prej teje.”

KUPTIMET E FJALËS “IRHAB” 
NË KUR’AN

Siç dihet nga myslimanët, fjalët lav-
dëruese në Kur’an zënë një vend të kon-
siderueshëm. Veçanërisht fjalët, që
përdoren vetëm në kontekstin e lavdëri-
mit dhe nderimit kanë një domethënie
shumë të veçantë. Fjala irhab është një
shembull i fjalëve të tilla. Ajeti në të
cilën përdoret kjo fjalë në Kur’an është
ai në vijim:

“Përgatisni kundër tyre kuaj dhe
forcë për luftë sa të mundni, që të tmer-
roni armikun e Allahut dhe armikun tuaj,
si dhe të tjerë, përveç tyre, të cilët ju nuk
i njihni, por që Allahu i njeh. Çfarëdo që
të shpenzoni në rrugën e Allahut, do t’ju

shpërblehet dhe nuk do t’ju bëhet pa-
drejtësi.

Prandaj ata që besojnë në Kur’an dhe
që e kanë atë si pikë orientimi, duhet t’i
përmbahen kësaj fjale me respekt dhe me
dinjitetin që ajo kërkon. Kuptimi letrar i
fjalës irhab i përmendur në ajete është
“frikësimi”. Megjithatë kjo është një
frikë natyrore, e cila shfaqet ndaj mun-
dësisë së cenimit dhe e cila shkakton një
formë frenuese e ajo nuk është cenimi i
vetvetes.

Komentuesit e Kur’anit e kanë inter-
pretuar fjalën “irhab” të theksuar në aje-
tin e mësipërm në kuptimin e të qenët të
pajisur me armët e nevojshme (si kuajt e
luftës) kundër armikut në mënyrë, që të
krijojnë një forcë frenuese në përputhje
me rrethanat e rastit.[

Rashid Rida thekson se fjala irhab
nuk do të thotë të shpallësh luftë, por
përkundrazi, të parandalosh luftën; pran-
daj ajo nënkupton mbrojtjen e shoqërisë
dhe jo shkatërrimin e saj. Ai gjithashtu e
interpreton ajetin e lartpërmendur si
“përgatitje e armëve të luftës në shkallën
më të lartë të mundshme në mënyrë që të
parandalohen armiqtë (të njohur ose jo)
të shpallin luftë ose të sulmojnë”.

Në hadithe, irhab nënkupton frenim,
përmbajtje dhe në komentimet e hadi-
theve është interpretuar si e tillë.

Dijetarët e Legjislacionit Islam gji-
thashtu e përdorin fjalën irhab në kupti-
min e mjetit frenues.

Si rezultat, kur ne e studiojmë struk-
turën e fjalës irhab, përdorimin e saj si
dhe kuptimin që i është dhënë në librat e
hadithit, në komentimet në librat e Leg-
jislacionit Islam dhe në fjalorë të ndry-

shëm, dalin në dritë faktet e mëposhtme:
Fjala irhab e cila përmendet në Ku-

r’an është e lidhur me çështjen e idad-it;
ajo është një fjalë që ka kuptimin e të
qenët gati për të mbrojtur vlerat e shen-
jta të dikujt. Ajo bazohet në parandali-
min e shkeljeve, në përballimin e tiranisë
dhe në tërheqjen e vërejtjes atyre të cilët
kanë prirje kriminale. Kjo çështje është
njohur dhe pranuar nga shoqëritë dhe
nuk bie në kundërshtim me vlerat njerë-
zore.

Dijetarët myslimanë përdorin fjalën
irhab në veprat e tyre me kuptimin e “de-
kurajimit të armikut përpara ose gjatë
luftës”, për t’i demoralizuar ata shpirtë-
risht dhe psikologjikisht.

Përveç këtyre dy formave të cituara
në Kur’an, nuk ekziston asnjë kuptim

tjetër i fjalës irhab si në Kur’an ashtu
edhe në Sunet, si dhe nuk mund të
gjendet asnjë i tillë në vepra të tjera të
shkruara, të cilat burojnë nga Kur’ani
dhe Suneti. Prandaj nuk do të ishte
korrekte që fjala irhab e përmendur në
Kur’an, të interpretohet si vrasje e nje-
rëzve të pafajshëm në vende publike,
në vendosje bombash në trup, me gjak-
derdhje, me zjarrvënie, duke shkaktuar
dëme në banesa apo prona, në përhapje
frike me qëllim vendosjen e kaosit në
një shoqëri të caktuar. Nuk do të ishte
korrekte, gjithashtu, që të përdorej Ku-
r’ani si argument për mbështetjen e kë-
tyre akteve.

Duke shtuar këtu edhe një fakt do-
methënës, i cili duhet të merret në kon-
sideratë: Të gjithë fjalorët klasikë
arabë përmbajnë vetëm fjalën ihafa
(frikësim) si përkufizim i fjalës irhab.
Megjithatë është vërejtur se në disa fja-
lorë të përpiluar në gjysmën e dytë të

shek. XX, përkufizimi i fjalës irhab është
ndryshuar dhe modifikuar. Me qëllim
ose jo, veçanërisht në fjalorët e përgatitur
nga jomyslimanet, fjala irhab është për-
kufizuar si “terrorizëm”.

Çështja e ekstremizmit dhe radikaliz-
mit është më aktuale se kurrë. Tabloja e
botës sot na dikton qartë nevojën që këtë
temë ta trajtojmë në këndvështrime të
ndryshme dhe me të gjitha dimensionet e
saj, duke propozuar zgjidhje praktike, të
cilat ruajnë përputhshmërinë me realite-
tin.

Një rol të rëndësishëm në parandali-
min e ekstremizmit dhe radikalizmit
luajnë liderët fetarë me predikimet e tyre
në faltore dhe aktivitetet e shumëlloj-
shme të thurura rreth mesazheve, që
transmetohen në mësimet e ndryshme fe-
tare.

Institucionet përkatëse kanë luajtur
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një rol të rëndësishëm në krijimin e një atmosfere
të tillë mes anëtarëve të ndryshëm të shoqërisë.
Por, siç na dikton edhe aktiviteti i Profetit Mu-
hamed (paqja e bekimet e Zotit qofshin mbi të),
zgjidhja ideale arrihet në momentin kur, çdo anë-
tar i komuniteteve të ndryshme, e ka fort të qartë
qëndrimin karshi fenomeneve shoqërore që e de-
tyrojnë atë të reagojë.

Në bashkësinë islame, pikërisht këtu imami
dhe xhamia luajnë një rol kyç, sepse nëpërmjet
tyre besimtarët ushqehen me informacione të

ndryshme fetare e shoqërore.
Kështu është e nevojshme që, hytbeja e ditës

së xhuma, vazi (ligjërimi) përpara saj po ditën e
xhuma, apo mësime të tjera feje gjatë javës, të
jenë ndër aktivitetet e çdo xhamie. Kjo, pasi xha-
mia nuk është vetëm vend adhurimi dhe faljeje,
por edhe vend edukimi e socializimi. Ndër pikat
që duhen pasur parasysh gjatë predikimeve ve-
çojmë:

1 – Ligjërimi është art më vete dhe, për të ar-
ritur rezultat, kërkohet që ligjëruesi të jetë i qartë
në disa pika. Është e nevojshme që predikuesi të
jetë i vëmendshëm dhe i qartë, sepse nëse nuk ka
një mesazh ushqyes, atëherë audienca e tij nuk
arrin të marrë një formim të shëndoshë.

2 – Një pikë tjetër që audiencës i tërheq vë-

mendjen dhe shpeshherë i bën të ndihen krenarë
për persona apo fraksione të caktuara, është lig-
jërimi që ka kritikën si qëllim në vetvete. Ndry-
she nga sa mund të mendohet, gjuha kritike nuk
është tipar primar në predikimet fetare, sepse lë
gjithmonë vend për keqkuptim, sidomos nëse kjo
është e vazhdueshme. Edhe sipas doktrinës fe-
tare, kritika e vazhdueshme është pozitive, por
vetëm nëse ia drejtojmë vetes sonë.

3 – Bashkëngjitur me këtë pikë mund të sjel-
lim në vëmendje edhe shmangien e çështjeve, që

hapin diskutime të panevojshme, ose
edhe më keq, trajtimin e çështjeve po-
litike. Xhamitë në ditët e sotme janë
objekte multifunksionale, të cilat kra-
has funksionit të vendfaljes, shër-
bejnë edhe si vatra të përfitimit të
edukatës morale dhe fetare. Ky është
edhe qëllimi për të cilën të gjithë ne si
besimtarë grumbullohemi në to. Për-
fshirja e ambienteve të xhamive në
aktivitete apo debate jashtë tipareve
të tyre aktuale, nuk do të bëheshin
shkak vetëm se për përçarje.

4 – Ligjëratat duhet të jenë të na-
tyrës përgëzuese dhe inkurajuese.
Imami duhet të përcjellë te audienca e
tij qasje pozitive për të gjithë ata që
kanë mendim të ndryshëm nga ai i
yni. Këtë e mbështesim me hadithin
e profetit të Zotit, ku porosit: “Lehtë-
soni dhe mos vështirësoni, përgëzoni
dhe mos largoni/mos qortoni.” 

5 – Ligjëruesi duhet të njohë
shumë mirë burimet e fesë islame. Li-
teratura klasike, që përbën kulturën e
dijes së qytetërimit islam, duhet pat-
jetër të njihet mirë. Por, nga ana tjetër,
nëse do të përjashtonim besimin dhe
adhurimet, çështjet e marrëdhënieve
civile kanë gjithnjë nevojë për një in-
terpretim të drejtë e bashkëkohor. Në
këtë këndvështrim, Islami nuk është

statik dhe veçanërisht shkenca e jurisprudencës
islame, si natyrë, është shumë dinamike. Ajo
mbetet statike në momentin që nuk trajtohet në
përputhje me rrethanat dhe kohën. Raste klasike
përbëjnë fetvatë e dhëna nga dijetarë të mëdhenj,
por që janë në rrethana krejtësisht të ndryshme
dhe jashtë realitetit të vendit ku ne predikojmë.
Ndonjëherë, ato, në vend të zgjidhjes, hapin më
tepër probleme. Prandaj, kumtuesit e fesë, në
këtë rast imamët e xhamive, kanë mbi supe një
barrë shumë të rëndë, që kërkon një përgjegj-
shmëri dhe seriozitet maksimal. Krahas ruajtjes
së kritereve të përcaktuara nga institucioni më i
lartë i fesë, nëse është e nevojshme, ligjëruesi
duhet të konsultohet me persona më të informuar
për të kryer në formën e duhur detyrën e lartë të

transmetimit të fesë.
6 – Krahas këtyre, imami i xhamisë ka për

detyrë të ketë nën kontroll gjendjen e xhematit të
xhamisë ku ushtron detyrën, në mënyrë që t’i pa-
raprijë konflikteve të mundshme. Ai duhet ta
edukojë xhematin e tij me një shpirt dhe botë-
kuptim të tillë që ata të jenë të gatshëm të pra-
nojnë mendimin ndryshe dhe të respektojnë të
tjerët, duke forcuar kështu frymën e bashkëpuni-
mit dhe të mirëkuptimit.

7 – Xhamia është më efektive në kryerjen e
misionit të saj në momentin që organizon edhe
aktivitete të ndryshme sociale. Përfshirja aktive e
pjesëtarëve të xhematit të xhamisë, bën që gji-
thsecili të ndiejë që po jep kontributin e tij dhe
kjo shton ndjenjat pozitive karshi të tjerëve, duke
sjellë stabilitet e harmoni.

Si përfundim, mund të thuhet se çdokush
është i rrezikuar nga ekstremizmi dhe radika-
lizmi. Prandaj kjo çështje nuk duhet nënvlerësuar
asnjëherë. Shkaqet që çojnë në të janë sidomos
mosnjohja e drejtë e çështjeve të fesë

Sipërfaqësia në të kuptuarit e teksteve pa u
thelluar në njohjen e qëllimeve, shkaqeve dhe ur-
tësive që fshihen pas tyre.

Preokupimi me çështje sekondare dhe ana-
shkalimi i çështje primare dhe madhore.

Pasimi i teksteve të paqarta dhe anashkalimi
i teksteve të qarta.

Mungesa e një edukimi dhe arsimimi pranë
predikuesve, imamëve të kualifikuar dhe të mi-
ratuar nga institucioni më i lartë i fesë.

PËRFUNDIM

Si përfundim themi se Islami e konsideron
njeriun si krijesën më të nderuar, e cila është e
pajisur me ndërgjegje dhe vullnet, dhe e quan li-
rinë e besimit si një të drejtë të pamohueshme.
Feja

Islame punon për eliminimin e pengesave që
qëndrojnë mes Zotit dhe intelektit njerëzor, ndër-
gjegjes dhe vullnetit si parime themelore. Dhe
kjo sigurisht që arrihet nëpërmjet një edukimi
dhe formimi shumëdimensional mbi parimet dhe
dispozitat fetare. Është për t’u theksuar fakti se
kur Islami kuptohet siç duhet, çdokush mund të
ndjekë linjën e quajtur “përfaqësim dhe komuni-
kim”, linjën e praktikimit dhe komunikimit islam
në mënyrën më të mirë të mundshme, gjë e cila
rrjedhimisht do të çonte drejt një jetese në har-
moni dhe paqe me këdo që na rrethon.

Është përgjegjësi profesionale dhe morale
për çdo predikues të Islamit (myfti, imam,
vaiz, muezzin etj.) që njerëzve që e rrethojnë
t’jua shpjegojë fenë në mënyrën më të mirë të
mundshme duke mos u shkëputur nga dy buri-
met kryesore që janë Kurani dhe Tradita pro-
fetike dhe sigurisht duke ndërthurur këto
mësime më një metodologji të përshtatshme
me audiencën e tij.

(Për shkak të natyrës së revistës hiqern fu-
snotat)
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Nga Dr. Selver Xhemaili

Muhamedi (a.s.), nuri i gjithësisë, ka
nderuar botën tonë me lindjen e tij,
pak para se të agojë dita e hënë e 12

rebiul evvelit, që përkon me datën 20 prill të
vitit 571. Dhe, sa herë që vjen kjo datë
përkujton lindjen e Pejgamberit të mëshirës
dhe na detyron sërish të përkujtojmë
personalitetin e tij të lartë.  Figura e Muhamedit
(a.s.) ka bashkuar në vetvete përsosurinë
morale etike, që është në gjendje t’u japë
përgjigje të gjitha kërkesave. Vetëm

personaliteti i tij mund t’u bëhet prijës dhe
udhëzues i të gjitha etapave të jetës së njerëzve
të ndodhur në situata të ndryshme. Ai përbën
momentin bazë të edukimit të njerëzve në botë.
Ai shpërndan dritë mbi rrugën e atyre që
kërkojnë dritë. Orientimi i tij është një dritë
ndriçuese  dhe e pagabueshme për çdo njeri që
kërkon rrugën e drejtë. Ai është prijësi dhe
mësuesi i vetëm i të gjithë njerëzimit

Referenca më e saktë, më e qartë dhe më e
bukur për të kuptuar personalitetin e të
dërguarit të Allahut pa dyshim që është
Dërguesi i tij, pra Allahu madhëriplotë,
respektivisht fjala e Tij Kurani Fisnik. Andaj,
sikurse neve që na e ka mësuar Kuranin i
dërguari i Zotit, po ashtu edhe Kurani na e
tregon personalitetin e tij,  madje duke na e
bërë të ditur edhe arsyen dhe qëllimin pse
pikërisht është përzgjedhur Muhamedi (a. s.).
Dhe, arsye pse ai është zgjedhur si pejgamber,
është morali i bukur i tij, veçori të cilat çdo
kush i di dhe askush nuk mund t’i mohojë,
përfshi edhe kundërshtarët e tij. 

Sureja Kalem, brenda së cilës gjendet ajeti
që thekson se i Dërguari (a. s.) qëndron mbi një
moral të mrekullueshëm, është ndër suret e
para të shpallura. Nga ky fakt kuptohet që
morali i mrekullueshëm edhe përpara
pejgamberllëkut të tij kishte lënë gjurmë të
thella te çdonjëri që e njihte atë. Personaliteti i
tij ka qenë shëmbëlltyrë prej së cilës është
mahnitur çdokush. Dihet fortë mirë se nga ana
e mekkasve, atij edhe para Islamit, për shkak
të sinqeritetit të tij, i ishte dhënë emri el-Emin
(i sinqerti, besniku). Pra, morali i tij ishte
prodhim i formatimit hyjnor, të cilin e kishte
ndërtuar Allahu madhëriplotë. 

Me fillimin e shpalljes kuranore, morali i
tij i mrekullueshëm kishte kaluar përmes
kullueses së Kuranit dhe kishte marrë një
pamje edhe më të mrekullueshme nga ç’ishte.
Besimin dhe parmet e tij, llojet e adhurimeve
dhe kushtet e tyre, virtytet morale dhe esencën
e ligjeve i mësoi nëpërmjet shpalljes që ia

dërgoi Zoti madhëriplotë. Aisheja (r.a.), e cila
aludon në këtë të vërtetë, kur e kanë pyetur për
moralin e të Dërguarit (a. s.), është përgjigjur
kështu: “Ju a nuk e lexoni Kuranin? Morali i tij ishte
Kurani.” Morali i tij ishte Kurani, sepse ai ishte
forma e Kuranit, e transformuar në njeri. Ai me plot
kuptimin e fjalës gdhihej me Kuran dhe lëviz,
punon, flet, vepron dhe ngryset me Kuran. Ashtu siç
është reflektuar Kurani në jetën e të Dërguarit
Fisnik, gjatë njëzet e tre viteve të periudhës
pejgamberike, në të gjitha sjelljet dhe fjalët e tij ka
reflektuar  shpalljen kuranore. Prandaj themi se
pejgamberi është një jetë e mbrujtur me Kuran dhe
se i Dërguari ishte Kuran i gjallë.

Siç dihet, pranë parimeve dhe bindjeve fetare
morali është një ndër shtyllat themelore të fesë.
Posedimi i bindjeve të shëndosha, respektimi i kufijve
të vendosur nga Allahu i Madhërishëm dhe zbukurimi
me veti dhe vlera morale të shëndosha, krijon një
personalitet dhe shoqëri madhështore. Nuk duhet
harruar se vendosja e moralit dhe edukatës në tokë ka
qenë misioni parësor i të dërguarve të Zotit, ku i
dërguari i fundit i fesë islame, Muhamedi (a. s.), ka
thënë se jam dërguar për ta përsosur moralin te
njerëzit. 

Prandaj, duke marrë parasysh të gjitha veçoritë e
bukura të tij, vetitë e larta morale, Allahu

madhëriplotë njerëzisë ia prezanton si “shembulli më
i bukur”. Tek i Dërguari i Allahut ka një shembull
të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu
dhe Dita e Fundit dhe e përmend shumë Allahun.
(33/21) 

Tani përballë aktualitetit bashkëkohor, edhe në
këtë përvjetor të lindjes së tij, le të kujtojmë përpjekjet
që bëri i Dërguari i Allahut një jetë të tërë. Të
kujtojmë që ai është Pejgamberi që përcillte mesazhin
hyjnor “kush vret ndokënd..., është sikur të ketë vrarë
të gjithë njerëzit. Dhe, nëse dikush shpëton një jetë,
është sikur të ketë shpëtuar jetën e krejt njerëzve”. Le
të kujtojmë për një moment se ai ishte i Dërguar:
mëshirë për botët. Ai i mësoi ithtarët e vet të
përshëndeten me paqe, po edhe të bëhen gjeneratorë
të paqes. Le të mendojmë qëndrimet e tij plot
dhembshuri,  kur në kohët më delikate e më të
rrezikshme për të, derisa i ishin vënë në dispozicion
malet për të mundur dhe shkatërruar armikun, ai kurrë
nuk u soll ashpër me njerëzit, madje edhe kur mbeti
në fushë të luftës me dhëmbë të thyer dhe me fytyrën
tërë gjak ai s’mallkoi, por uroi për të mirë. Vetëm
momenti i çlirimit të Mekës, ku i fali edhe armiqtë më
të përbetuar të tij, tregon personalitetin e tij
madhështor të brumosur me frymëzim hyjnor.  

O Zot, na mundëso ta njohim më mirë të
Dërguarin Tënd dhe të ndjekim mësimet e tij.

Shembëlltyra e Tij

NGA MINBERI

Vetëm momenti i çlirimit të Mekës, ku i fali edhe armiqtë më të përbetuar të tij,
për personalitetin e Pejgamberit tonë, Muhamedin (a.s.), të brumosur me

frymëzim hyjnor.  
O Zot, na mundëso ta njohim më mirë të Dërguarin Tënd dhe të ndjekim

mësimet e tij.
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Shkruan: Xhejlan Memedovska

Me largimin e osmanlinjve nga
këto troje në vitin 1912 dhe më
marrjen e pushtetit nga mbretë-

ria serbe, e më pas edhe nga pushteti ko-
munist, pasuria e vakëfit filloi nga dita në
ditë të zvogëlohet. Pushteti i mori të gji-
tha pronat për të cilat mendonte se do të
ishin në interesin e tyre nga njëra anë, e
nga ana tjetër më të njëjtin veprim i do-
bësonin edhe institucionet islame dhe e
dëmtonin interesin e përgjithshëm të my-
slimanëve.

Një prej segmenteve të dëmtimit që
përjetuan myslimanët e Ballkanit nga
sundimi i sllavëve në këto troje ishte edhe
segmenti i shkatërrimit të pronës se tyre
personale dhe asaj islame, pra vakëfit.
Pas okupimit të trojeve të banuara me
myslimanë, parimi sllav ishte që sa më
shumë të bëjnë përpjekje jo vetëm për
shkatërrimin e tërë asaj që nuk është e
tyre, por edhe për zhdukjen e tërësishme
të gjurmëve të asaj pasurie. Këtë krim ata
e bënin duke zhdukur tërësisht edhe do-
kumentacionet nga arkivat e atij populli
që merrnin nën sundim, duke i djegur ato,
ose duke i transferuar në qytete dhe
vende të tjera.

Roli dhe rëndësia e këtij hulumtimi
rreth vakëfit në trevat e Ballkanit në për-
gjithësi dhe në Maqedoni në veçanti,
mund të vërehet në dy çështje:

-Pasurimi i myslimanëve të Maqedo-
nisë me argumente historike dhe doku-
mentacione të cilat juridikisht
argumentojnë të drejtat e tyre rreth vakë-
feve.                                                                                             

-Njoftimi i myslimaneve bashkëko-
horë në Ballkan dhe Maqedoni për rën-

dësinë e vakëfit dhe rolin e tij gjatë hi-
storisë dhe kulturës që ka pasur ky insti-
tucion në ngritjen e institucioneve islame
në ruajtjen dhe kontinuitetin e funksioni-
mit gjatë periudhave të ndryshme dhe sfi-
dave ekonomike në përgjithësi, e
veçanërisht në sferën e arsimimit të my-
slimaneve dhe ngritjes së vetëdijes se
tyre.

Termi vakëf

Termi vakëf vjen nga fjala arabe we-
qafe, që do të thotë të ndalosh, t’ia ku-
shtosh dhe tregon për faktin se ajo është
pasuri e lënë vakëf (pronë që dhurohet
vakëf), pasuri e cila është përjashtuar nga
qarkullimi i rregullt juridik i gjërave dhe
është dedikuar në çështje të tjera.

Sipas Imam Ebu Hanifes,  fjala vakëf
nënkupton: kufizimin (mbylljen) e gjë-
sendit që të jetë pronë e vakëflënësit, dhe
dhënia sadaka e dobive të cilat dalin nga
ajo pasuri që është lënë vakëf.

Nga ky definicion nënkuptohet se pa-
suria e cila lihet vakëf, edhe pasi që kon-
trata e vakëfit të plotfuqizohet, ngel në
pronësimin e vakëflënësit, gjë që vakë-
flënësi ka të drejtë të tërhiqet nga ven-
dimi i tij, dhe ta shfuqizojë kontratën për
pasurinë e lënë vakëf. Sipas mendimit të
Ebu Hanifes, kontrata e vakëfit nuk plot-
fuqizohet vetëm në këto tre raste:

- Me vendim të marrë nga gjyqi. Nëse
në mes vakëflënësit dhe drejtuesit të va-
këfit lind ndonjë mosmarrëveshje rreth
qeverisjes së vakëfit, dhe atë rast vakë-
flënësi dëshiron të zmbrapset nga vakëfi

i tij, duke e arsyetuar qëndrimin e tij se
vakëfi është i lejuar dhe ai gëzon të drej-
tën e tërheqjes.

- Nëse vakëflënësi ndërton ndonjë
xhami me qëllim që ta lë vakëf, dhe e
veçon nga pasuria e tij, pastaj lejon nje-
rëzit që të falen në të. Nëse në atë xhami
falen myslimanët, qoftë edhe një person
i vetëm, xhamia shndërrohet në vakëf të
plotfuqishëm. Në këtë rast vakëflënësi
humb të drejtën e pronësimit të asaj pa-
surie, sepse lejimi që njerëzit të falen në
atë xhami konsiderohet dorëzim i plotë.

- Nëse vakëflënësi e ndërlidh kontra-
tën e vakëfit me vdekjen e tij, si p.sh.
nëse thotë: kur të vdes unë,  pa-
suria ime (shtëpia, dyqani, ara
etj.) është vakëf, atëherë, me
vdekjen e tij, pasuria e lënë
vakëf menjëherë plotfuqizohet
(jo para vdekjes), por vetëm
një e treta e pasurisë (1/3),
ngjashëm me testamentin. 

Prejardhja e vakëfit

Sa i përket zanafillës apo
prejardhjes së vakëfit, se prej
ku e ka prejardhjen apo nga e
ka marrë, kemi dy qëndrime.
Muhaxhirët janë të mendimit
se vakëfi i parë në Islam është
ai që e la Omeri (r. a.), kurse
ensarët janë të mendimit se va-
këfi është paraqitur në kohën
kur e la Pejgamberi (sal-lAl-
lahu alejhi ve sel-lem) në ven-
din e quajtur “ Bejreha”.

Disa persona e keqpërdor-
nin vakëfin, në mënyrë që ata
ua linin vakëf tërë pasurinë
disa pasardhësve, me qëllim që
disa nga pasardhësit të mos
kenë kuotë në pasurinë e lënë
trashëgim, në veçanti në shu-
micën e rasteve ishin femrat.
Një fenomen të tillë e luftoi Aisheja,
nëna e myslimaneve (r. a.).  Omer b. Ab-
dulazizi kishte vendosur se çdo vakëf që
është keqpërdorur dhe nuk i përfshin
edhe femrat, vakëfet e tilla t’i shfuqizojë
dhe t’i shpallë të pavlefshëm, mirëpo
vdekja e tij pengoi që qëndrimet e tij të
guximshme të realizohen.

Në periudhën e hilafetit Emevij dhe
atij Abasij institucioni i vakëfit u pasurua
edhe më shumë. Myslimanët nuk linin
vakëf vetëm për të afërmit e tyre dhe të
varfërit, por ata filluan të ndërtojnë
shkolla, xhami, zavije, librari, ndërtesa
për jetimët, për udhëtarë dhe nxënës.

Pasi që hilafeti kaloi në duart e
osmanlinjve, të gjitha ingjerencat për

zhvillimin e jetës fetare ishin në kompe-
tencat e tyre: ata kujdeseshin për të gji-
tha institucionet fetare dhe shtetërore. Në
këtë periudhë vakëfi u zgjerua edhe më
shumë, sepse sulltanët dhe burrë shteta-
sit tjerë pas vetes  linin shumë bamirësi,
andaj formuan zyra dhe mekanizma të
cilat kujdeseshin për pasuritë e vakëfit.
Hartuan ligje dhe rregullore të veçanta,
ku sqarohej mënyra e shfrytëzimit të va-
këfit, e një ndër rregulloret të cilat u për-
piluan ishte: ”Rregullorja për drejtimin e
vakëfit” më 1863.

Me ardhjen e osmanlinjve në trojet
ballkanike në gjysmën e dytë të shekullit

të katërmbëdhjetë, institucioni i vakëfit
filloi të njihet edhe në këto treva. Gjatë
disa shekujve institucioni i vakëfit shumë
u pasurua në të gjitha viset ballkanike, po
ashtu edhe në viset e Maqedonisë së
sotme. 

Institucioni i vakëfit ishte prezent në
të gjitha qytetet, e një gjë të tillë e vërte-
tojnë disa           vakëfname të cilat ekzi-
stojnë edhe sot e kësaj ditë, siç është edhe
vakëfnameja e Sengur beut në Manastir.

Udhëheqja me vakëfet në këto treva
ishte e ngjashme me vakëfet tjera në viset
e ndryshme në Perandorinë Osmane. Në
fillim vakëfet drejtoheshin nga vetë va-
këflënësi, ose prej atyre që  autorizohe-
shin prej tij. Ligji mbi vakëfet, i cili u

aprovua më 1863, aplikohej në të gjitha
vendet që i sundonte Perandoria Osmane,
ku përfshihej edhe Maqedonia.

Pas tërheqjes së osmanlinjve nga Bal-
lkani në vitin 1912, dhe pas invadimit
serb drejt jugut, ku dhe i okupoi shumë
vise të banuara kryesisht me myslimanë,
myslimanët pësuan dëme të mëdha në të
gjitha sferat - një ndër  to ishte edhe
asgjësimi dhe uzurpimi i pjesës më të
madhe të vakëfeve, qoftë prej anës së
shtetit apo personave të pandërgjegj-
shëm. Në periudhën pas osmaneve, për
pasurinë e ngelur të vakëfit u kujdes, dhe
kujdeset deri më tani, Bashkësia Fetare

Islame.

Kushtet për vakëfim

Që të jetë i plotfuqishëm va-
këfi dhe i vlefshëm, duhet të plo-
tësohen disa kushte që kanë të
bëjnë më vakëflënësin, disa me
vakëfmarrësin dhe disa me pasu-
rinë e lënë vakëf dhe shprehjet e
vakëfit.

Kushtet e vakëflënësit janë:
Të jetë i lirë dhe pronar i pa-

surisë,
Të jetë i mençur, 
Të jetë i moshës madhore,
Të jetë i pjekur dhe i matur në

qeverisje me pasurinë e tij;
Të ekzistojë objekti i vakëfit 
Hanefijtë për pasurinë e cila

lihet vakëf  vunë disa kushte,  të
cilat janë:

1. Pasuria e cila lihet vakëf,
duhet të jetë pasuri e palëvizshme
dhe me vlerë sipas Sheriatit Islam.
Nga kjo nënkuptohet se nuk lejo-
het lënia vakëf e dobive që dalin
nga pasuria, siç janë qiratë e ndry-
shme, p.sh. të lë vakëf të drejtën
për banim, dobitë të cilat dalin
nga toka. Po ashtu nuk lejohet

lënia vakëf e të drejtave materiale siç janë
të drejtat për ujitje, për kanalizim, për
elektrizim etj. sepse sipas medhhebit ha-
nefij dobitë dhe të drejtat materiale nuk
janë pasuri.

Edhe pse hanefijtë fillimisht ndaluan
që paratë (bankënotat) të lihen vakëf, por
ata lejuan një vakëf të tillë, nëse lënia e
parave bëhet traditë e myslimanëve.
Lënia vakëf paratë nuk ishte e njohur në
periudhën paraosmane në Shtetin Islam,
qoftë në periudhën e Hulefai rashidinëve,
Emevitëve, Abasitëve, bile një vakëf i
tillë edhe në periudhën osmane nuk ishte
i njohur në lindje të Shtetit Islam. Vakëfi
i parave sipas vakëfnameve dhe doku-
menteve historike u njoh në periudhën

Roli i vakëfit në ngritjen e
zhvillimit të qytetërimit islam

Me depërtimin e osmanlinjve në Ballkan, Islami përjetoi një rritje të vazhdueshme, që ndikoi në çlirimin e
njerëzve nga besimet e kota, me përqafimin e Islamit më bindje të fortë. Osmanlinjtë me përgjegjësi dhe nder

e kryenin obligimin e tyre në shërbim të përhapjes së fesë islame.  Në secilin qytet që e çlironin ndërtonin
xhamia, shkolla,  banesa për udhëtarët (imarete). Për të qenë sa më efikas në ruajtjen e veprave të tyre të

mira dhe humane,  me qëllim që veprat e tyre të japin fryte,  ata nga pasuria e tyre personale ndanin një pjesë
që ua dedikonin institucioneve islame, të cilat në terminologjinë islame njihen me nocionin Vakëf.
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osmane në vendet ballkanike në shekullin
e 15-të.

2. Pasuria e lënë vakëf të jetë e njo-
hur (kufizuar, caktuar, p.sh. lë një rrip
toke, gjysmën e arës, një arë të caktuar
me kufijtë të njohur dhe të caktuar, apo
dyqanin që ka dokumentacion  dhe dihen
kufijtë e tij, e nëse personi lë vakëf të
panjohur, një vakëf i tillë është i pavlef-
shëm.

3. Pasuria e lënë vakëf të jetë pronë e
plotë e vakëflënësit, në momentin kur
lihet vakëfi.

4. Pasuria të jetë e ndarë, të mos jetë
e përzier sipas mendimit të Muhamedit,
kurse sipas Ebu Jusufit dhe shumicës së
dijetarëve lejohet vakëfi në pasurinë e
përzier.

Përcaktimi i qëllimit të vakëfit

Qëllimi i vakëfit mbi të gjitha me ba-
mirësitë e tyre kishin synim kënaqësinë
e Allahut (xh.sh.), dhe shpërblimet  e tij
në botën e ardhshme. Që veprimtaria e
tyre e mirë të mos ndërpritet  edhe pas
vdekjes së tyre, sepse veprimtaria e nje-
riut ndërpritet me vdekjen e personit,
vetëm nëse ai ka lënë ndonjë vepër të
mirë rrjedhëse, e cila vazhdon të japë fry-
tin e mirë edhe pas vdekjes së personit.

Qëllimi tjetër i vakëflënësve ishte që
ata me veprimtarinë e tyre bamirëse të
jenë në shërbim të pasardhësve të tyre
myslimanë, mu për këtë ata ndërtuan
xhami, teqe, zavije, që myslimanët ta
adhurojnë Allahun (xh.sh.)  në mënyrë
më të lehtë dhe të plotë. Ndërtuan me-
drese dhe bënë që mësimi dhe edukimi të
jetë falas, që mundësitë për mësim të jenë
të barabarta mes të gjitha shtresave të po-
pullit, pa dallim përkatësie kombëtare,

apo pozitës shoqërore, qofshin fëmijët e
të varfërve apo të pasurve.  E shtrinë
dorën e mirësisë në aspektin material për
të gjithë njerëzit pa dallim feje apo vendi,
andaj ndërtuan ura, ujëvara, kanale, hane,
çezma - që të gjitha këto të jenë në shër-
bimin e njerëzve.

Ndërkohë, ata nuk ngurruan që me
pasuritë e tyre të lënë vakëf, krahas inte-
resit të përgjithshëm shoqëror, të ndih-
mojnë edhe në avancimin dhe
prosperimin e shoqërisë njerëzore në për-
gjithësi, e në veçanti të Shtetit Islam,
duke ndërtuar ura lidhëse mes shoqërive
njerëzore  dhe prosperuar administratën
islame.

Përmbushja e procedurës për vakë-
fim

Ofrimi dhe pranimi nga kushtet apo
jo të shfrytëzuesit të vakëfit, janë ele-
mente për të cilat juristët kanë qëndrime
divergjente.

Me rastin e çdo kontrate nevojitet
ofrimi dhe pranimi; vakëfi konsiderohet
nga llojet e kontratave të njëanshme,
megjithatë juristët polemizuan rreth asaj
se a kushtëzohet nga ana e përfituesit të
vakëfit të prononcohet se a e pranon apo
a e refuzon vakëfin.

Mendimi i parë: Shumica e juristëve
janë shprehur se kontrata e vakëfit lidhet
vetëm me ofrimin, sepse ajo në vetvete
është heqje dorë nga një e drejtë dhe
shpronësim nga një pronë e cila ndalohet
të dhurohet, të shitet dhe të trashëgohet.
Pranimi është kusht për miratimin e va-
këfit dhe për të realizuar këtë, mjafton
pranimi qartas nga përfituesi ose me tre-
gues shoqërues si p.sh. duke e shtënë në
dorë ose duke mos e refuzuar, nëse ky ve-

prim nuk ka lindur nga hezitimi ose më-
dyshja. 

Nëse personi të cilit i është lënë vakëf
nuk është me aftësi të plota mendore, në
konsideratë merret pranimi i kujdestarit
të tij që e mbikëqyr atë.

Mendimi i dytë: Malikitë, në një
mendim të tyre, janë shprehur se pranimi
është kusht për saktësinë e vakëfit dhe
për miratimin e tij. 

Mendimi i tretë: Hambelitë, sipas
mendimit të saktë të tyre, janë shprehur
se vakëfi është i vlefshëm dhe obligativ
edhe pa pranim. Ai nuk shfuqizohet me
kthimin mbrapsht të pasurisë edhe nëse
është një person i caktuar,  sepse vakëfi
është heqje dorë nga një pasuri sikurse
është lirimi i një skllavi. Miratimi i tij
vërtetohet automatikisht, qoftë ka pra-
nuar personi ose jo.

Ofrimi i cili dëfton vakëfin kuptohet
me anë të shprehjeve të cilat e tregojnë
një gjë të tillë drejtpërdrejt. Si të tilla
kemi shprehjet: lë vakëf ose e bllokoj;
toka më është vakëf ose e bllokuar përje-
tësisht për Allahun (xh.sh.), për të varfrin
ose të vobektit.

Shprehja bllokim përmendet në fjalët
e profetit Muhamed (a. s.) drejtuar Ome-
rit (r. a.): “Blloko pasurinë dhe jep lë-
moshë frutat.”

Vakëfi vlen gjithashtu edhe me
shprehjet alegorike të cilat bartin si kup-
timin e vakëfit ashtu edhe të ndonjë ve-
primi tjetër si lëmosha, bamirësia etj.
Nëse sigurohet një prej katër të mëpo-
shtmeve:

Folësi të ketë për qëllim vakëfin;
Fjala e tij të shoqërohet me diçka që

dëfton për vakëf si p.sh. të thotë: lë lë-
moshë këtë gjë vakëf ose e bllokoj atë;

Alegorinë ta shoqërojë me dispozitën

e vakëfit si p.sh. të thotë: lë lëmoshë
tokën time për të varfrit për filanin dhe
pas vdekjes së tij për filanin;

Ta përshkruajë legatën me cilësitë e
vakëfit si p.sh. të thotë: kanë lënë lëmo-
shë për të varfërit këtë, që të mos shitet
e as të dhurohet.

Nga ana ligjore vakëfi kontraktohet
gjithashtu me një veprim që nga ana e tra-
ditës tregon dëshirën për vakëf si p.sh.
ndërtimi i një xhamie dhe kryerjen e na-
mazit në të. Kush ndërton një xhami dhe
lejon njerëzit të falen në të, duke mos ve-
çuar njerëz të veçantë e as ndonjë namaz
të veçantë, kjo xhami konsiderohet vakëf,
edhe pse nuk e ka shprehur një gjë të tillë.

Organizimi dhe menaxhimi i vakëfit

Të gjithë dijetaret janë të mendimit se
vakëflënësi është përgjegjës mbi vakëfin,
dhe ai drejton dhe administron me të
gjatë gjithë jetës së tij, me çështje të cilat
kanë të bëjnë me vakëfin, p.sh. ndërtimin,
meremetimin, qiranë dhe shpërndarjen e
dobive të vakëfit palës që i takon ajo
dobi. Vakëflënësi ka të drejtën që për
mbikëqyrjen e vakëfit të caktojë ndonjë
person tjetër. Nëse  vakëflënësi vdes, e
drejta e mbikëqyrjes transferohet te per-
soni që vakëflënësi e ka caktuar para
vdekjes se tij, dhe nëse nuk ka caktuar
askënd tjetër, atëherë përgjegjësia i ngel
gjykatësit.

Personi i cili drejton me vakëfin
mund të quhet drejtues (administrator) i
vakëfit, Muteveli ose Kajjim. Muteveliu
dhe Kajjimi janë dy drejtues ekzekutiv të
vakëfit, të cilët  drejtpërsëdrejti merren
me punët e vakëfit dhe i udhëheqin ato,
kurse Nadhiri përcjell dhe kontrollon
punët e Muteveliut dhe Kajjimit.

Llojet e vakëfit

Vakëfi  ndahet në dy lloje: Vakëf el-
hajri dhe Vakëf edhurrij;

1. El Vakëf el hajrij (Vakëf për çë-
shtje bamirësie) - Ky lloj vakëfi quhet kë-
shtu pasi që ka të bëjë me bamirësi dhe
quhet vakëf bamirësie, dhe kur vakëflë-
nësi fillimisht pasurinë e tij e ka lënë
vakëf për çështje bamirësie, nëse ai ku-
shtëzon që ajo pasuri pas një kohe të cak-
tuar t’i dedikohet ndonjë personi apo ane
të caktuar, p.sh. nëse vakëflënësi le
vakëf për ndonjë medrese apo spital, për
një kohë të caktuar, e ajo pasuri pasi që
t’i skadojë afati i caktuar të jetë vakëf për
çështje bamirësie, të shndërrohet në
vakëf për pasardhësit e tij, apo për vetve-
ten deri sa ai të jetë gjallë.

2. El Vakëf  edhurrij (Vakëf famil-

jar)
Ky vakëf është kur vakëflënësi filli-

misht pasurinë e tij e lë vakëf për të afër-
mit e tij, apo për ndonjë person të caktuar,
edhe nëse ai kushtëzon, që më pas ajo pa-
suri t’i dedikohet ndonjë ane për çështje
bamirësie, p.sh. nëse pasurinë ua ka lënë
vakëf fëmijëve të tij për një kohë të cak-
tuar, e pastaj ajo pasuri të shndërrohet në
vakëf të përhershëm për çështje bamirë-
sie, p.sh. medrese, xhami etj.

Po ashtu vakëfi ndahet në vakëfe të
tundshme dhe të patundshme. Vakëf i
tundshëm është ai vakëf pasuria e të cilit
është e lëvizshme si p.sh. të mirat mate-
riale në forma të parave, veshmbathjes,
librave dhe materialeve të ndryshme,
kurse vakëf i patundshëm është ai vakëf
në të cilin pronësitë materiale nuk janë në
gjendje të lëvizshme dhe objektivisht nuk
mund të lëvizin prej një vendi në një vend
tjetër. Vakëfe të patundshme janë: tokat,
arat, ndërtesat, kopshtet, mullinjtë, bi-
bliotekat, shkollat etj.

Ndarja e vakëfeve sipas rëndësisë

Vakëfet gjithashtu ndahen edhe sipas
rëndësisë së tyre p.sh: vakëfe humanitare,
vakëfe me të ardhura (fitimprurëse), va-
këfe trashëguese dhe vakëfe të përkoh-
shme.

Vakëfe humanitare janë ato vakëfe të
cilat shoqëria i shfrytëzon pa pasur
ndonjë obligim për kompensim material
për shfrytëzimin e bërë dhe i njëjti shfry-
tëzohet para se gjithash për të ndihmuar
institucionet bamirëse-humanitare dhe
për qëllime humanitare siç janë: xhamitë
e vakëfeve, shkollat, bibliotekat, spitalet,
format e ndryshme të vakëfeve të cilat u
ndihmon njerëzve të varfër dhe të sëmurë
për ngritjen e urave të vakëfeve, rrugëve,
çezmave, puseve për ujë, mirëmbajtjet e

burimeve të ujit, varrezave të vakëfit, pu-
shimoreve për udhëtarë dhe tregtarë, ban-
jave dhe institucioneve të tjera  me
karakter të ngjashëm.

Vakëfe me të ardhura fitimprurëse:
këto lloje të vakëfeve kanë kapital dhe të
ardhura, ndaj edhe statusi dhe ekzistimi i
tyre material kushtëzohet nga vetë finan-
cimin. Këto lloje të vakëfeve ekzistojnë
nga vetë financimi dhe aktivitetet e tyre.
Në të shumtën e rasteve ishin: dyqane,
hane, vreshta, ara, livadhe, kopshte etj.
Këto vakëfe bënin pjesë në grupin e va-
këfeve të patundshme. 

Vakëfet trashëguese: për këto vakëfe
është karakteristikë të theksohet se janë
paraqitur më vonë dhe ajo që është e ve-
çantë për to se gjatë aktit të vakëfimit, va-
këftori për trashëgimtar të vakëfit i
caktonte zakonisht fëmijët apo të afërmit
e tij.

Vakëfet e përkohshme: ky lloj i vakë-
fit formohej sipas nevojës dhe në kohë të
caktuar lidhur me rregullimin e marrë-
dhënieve të ndryshme shoqërore-ekono-
mike, politike-ushtarake dhe sociale, si
dhe problemeve që paraqiteshin në mo-
mente të caktuara. Këto lloj vakëfesh for-
moheshin në raste të caktuara ku njerëzit
e ndryshëm, fshatra apo rajone të ndry-
shëm, kishin për realizimin apo ushtrimin
e ndonjë aktiviteti ekonomik, ushtarak,
infrastrukturor etj. 

Vakëfet si objekte fetare, kulturore,
arsimore dhe humanitare në Perandorinë
Osmane formoheshin nga prona private,
me ç‘rast vakëftoheshin këto objekte:
xhamitë, mesxhidet, musalat, teqetë, mej-
tepet, medresetë, bibliotekat, karvansara-
jet, zavijet, bezistanet etj.

(Vazhdon)
(Për shkak të natyrës së revistës hiqen

fusnotat)



i thashë: Për rizanë e Allahut,   a ke
mundësi të m’i  shkurtosh dhe të m’i rre-
gullosh flokët?  Berberi u përgjigj:  Po,
gjithsesi. Në ato momente ishte duke e
qethur një njeri me pozita të larta. E
ndërpreu qethjen e tij, duke i thënë: Zo-
tëri, çohu! Nëse dikush kërkon diçka për
riza të Allahut, të gjitha punët ndërpri-
ten, atij menjëherë i kryhet puna. Pastaj
berberi më uli mua në karrigen e tij dhe
më qethi kokën. Dhe në fund më dhuroi
një sasi të arit, duke më thënë: Të duhen
për nevojat tua; i harxhon për nevojat
tua. Unë u habit shumë nga kjo ngjarje.
Vendosa që paraja e parë që do të më ka-
lojë në dorë do t’ia dhuroja atij. Pas një
kohe të shkurtër, nga Basra mua më
dërguan një sasi ari. Menjëherë shkova
dhe ia dhurova berberit. Ai më pyeti për
shkakun e këtij dhurimi. Ia tregova nije-
tin tim. Atëherë ai më tha: Ti më the mua
që të të qeth për rizanë e Allahut. Edhe
unë, me një nijet të tillë të qetha. Nëse
tani i marrë këto, frikësohem se do të

ndryshojë diçka në nijetin dhe ihlasin
tim.”  

Ebu Bekir Verrak thotë: “Nëse dë-
shiron që të bëhesh i sinqertë, më së pari
duhet ta hedhësh  prej zemre dashurinë
për t’u bërë i pari.”  Ndërkaq, i nderuari
Abdulhakim Arvasi thoshte: Sinqeriteti i
plotë nuk  mund të arrihet përderisa nuk
është realizuar një rrugëtim shpirtëror
drejt Allahut dhe një gjendje e të qenët i
shkrirë në rizanë e Tij. Sipas Zunnun
Misriut këto tri gjëra janë shenja të sin-
qeritetit: E para,  te personi i sinqertë
nuk ndikon as të lavdëruarit, po as të
qortuarit. E dyta,  punët e mira i harron,
ndërsa mbi mëkatet vazhdimisht men-
don. E treta, përveç Zotit, çdo gjë tjetër
e nxjerr nga zemra. Gjithashtu,  Zunnu-
nin e kanë pyetur: Si kuptohet se njeriu
është nga të sinqertët? Ai është përgjig-
jur: Kur njeriu me plot kuptimin e fjalës
i është dhënë ibadetit  dhe kur ai pranon
me plot dëshirë që në sy të njerëzve t’i
fshihen gradat dhe reputacioni që gëzon. 

Disa ibadete sipas thelbit që ngër-
thejnë në vete nuk mundësojnë bërjen e
tyre për rija dhe sa për t’u treguar karshi
të tjerëve. Siç  është falja e namazeve te-
hexhud, në shtëpi pas mesnate, në një
kohë dhe vend ku nuk të sheh askush.
Mu për këtë shkak namazet tehexhud
janë ibadete të veçanta,  që mund të të
lartësojnë në majë të ihlasit (sinqerite-
tit). Ndërkaq, disa ibadete sipas natyrës
së tyre janë më të  ekspozuara dhe reali-
zohen në shoqëri.  Madje, kemi ibadete
që mbështeten në fuqinë ekonomike. Siç
është zeqati, haxhi dhe kurbani. Në këto
lloje të ibadeteve, që të hidhet frika nga
ajo “se çka do të thonë njerëzit”, për t’u
menduar vetëm rilaja/pëlqimi i Allahut
mëshirëplotë dhe që të mos prishet
ihlasi, duhet më tepër vendosmëri.

Në lidhje me këtë temë hadithi në
vijim na sjell në vëmendje në mënyrë
shumë të qartë: “Në ditën e gjykimit Al-
lahu (xh.sh.) do t’i thërrasë disa të pasur.
Do t’ua numërojë të mirat që ua ka dhu-
ruar dhe do t’i pyet se çka kanë bërë kar-
shi këtyre nimeteve. Pasanikët do të
thonë: Ja Rabbi! Për rizanë tënde kemi
dhënë zeqatë, e harxhuam pasurinë në
rrugë të hairit-të mirësisë. Ndërsa Al-
lahu (xh.sh.) do t’iu thotë: Nuk e thoni të
vërtetën; e keni shpenzuar pasurinë tuaj
që njerëzit të thonë “sa njeri bujar qenka
filani”, andaj edhe thotë: “gjuani këta në
xhehenem”. Pastaj thërret një pjesë të
dijetarëve.  Edhe atyre ua numëron ni-
metet/të mirat që ua ka dhuruar dhe i
pyet se çka kanë bërë me këto të mira.
Ata do të përgjigjen se kanë mësuar çë-
shtjet e dijes dhe të fesë dhe të njëjtat ua

kanë mësuar të tjerëve. Allahu madhëri-
plotë  do t’u thotë: Nuk e thoni të vërte-
tën! Ju keni shkruar dhe i keni mësuar të
tjerët që njerëzit t’ju thonë “sa njeri i
ditur qenka filani”. Gjuani edhe këta në
xhehenem. Pastaj  thërret një pjesë të dë-
shmorëve. Edhe ata pretendojnë se kanë
luftuar në rrugë të Allahut, megjithatë
Allahu do t’u thotë se ju luftuat që t’ju
thonë njerëzit “sa trim  qenka filani”.
(Muslim, İmaret, 152)

Për çdo mysliman parimi për kën-
dvështrimin e jetës së kësaj bote duhet
të jetë hadithi i Pejgamberit (a. s.),  i cili
thotë: “Allahu (xh.sh.) nuk e shikon
pamjen tuaj të jashtme (fizionominë
tuaj), po as pasurinë tuaj, por Ai i shi-
kon zemrat dhe veprat tuaja.” (Muslim,
Birr, 34)  Mevlana në Mesnevinë e tij e
përshkruan një ngjarje në lidhje me
“Musain (a. s.) dhe bariun që lutej gabi-
misht, por në mënyrë të sinqertë”. Kjo
hikaje është një transmetim i njohur,  e
cila në një formë shumë koncize tregon
se sinqeriteti është thelbi i çdo pune.

Formula e sinqeritetit është të jesh i
vetëdijshëm se në ibadete dhe në çdo
punë të përditshme Vepruesi i Vërtetë
është Allahu i lartësuar. Njeriu i sin-
qertë, kur të korrë sukses në një veprim-
tari,  suksesin e vet nuk ia vesh vetes. Ai
e kupton se atë ka mundur ta kryejë
vetëm në sajë të mendjes, të shëndetit,
të fuqisë trupore dhe ekonomike që ia ka
dhuruar Allahu (xh.sh.). Madje,  nëse
plotësisht e përjashton veten nga ai ve-
prim,  atëherë e arrin sinqeritetin e plotë.
Pejgamberi (a. s.), duke gjuajtur shig-
jeta dhe pluhur mbi armikun, i mundi ata
në betejë,  megjithatë Allahu (xh.sh.) e
përkujton që këtë fitore mos t’ia vesh
vetvetes, duke i thënë “ …dhe ti nuk i
gjuajte (në të vërtetë) kur i gjuajte ata,
por Allahu i gjuajti…”(el-Enfâl, 8/17).
Disa sufi (mistik) për ta shprehur rëndë-
sinë e përjashtimit të egos-unit nga fu-
shëveprimi, janë shprehur kështu:
“Gjynahu më i madh  i yt është trupi yt”
Për të arriturë sinqeritetin e vërtetë nje-
riu më së pari duhet të largohet nga të
vepruarit për egon e tij dhe nga të ve-
pruarit sa për sy të alemit. Muridi i Aziz
Mahmud Hudajit, padishahu i osman-
linjve, sulltan Ahmedi I. këto ndjenja i
shpreh në këto vargje:

Ekzistencën  time ia dhurova Zotit,
nuk më ngeli asgjë tjetër

Hoqa dorë nga gjithçka, asgjë nuk
më ngeli nga kjo botë

(Nga turqishtja:  Selver Xhemaili)

Nga Doç. Dr. Necdet Tosun 

Xehja e arit kur nxirret nga toka
drejtpërdrejt, fillimisht është e
përzier me metalet tjera. Procesi

për pastrimin e saj nga metalet tjera
quhet “ihlas”. Kjo fjalë, edhe kur përdo-
ret si term fetar dhe etik, është në për-
puthshmëri me kuptimin etimologjik të
fjalës, ngase në kuptimin terminologjik
do të thotë ‘të bësh një adhurim apo një
veprim të përditshëm në mënyrë të pa-
stër’, nga mendimet dhe ndjenjat tjera,
pra pastër, vetëm e vetëm duke e men-
duar rizanë e Allahut (xh.sh.). E kun-
dërta e ihlasit - e sinqeritetit, është rijaja.
Rija do të thotë ‘të bësh një ibadet apo
një veprim sa për t’u treguar karshi të
tjerëve’, ose nga shqetësimi i ndonjë in-
teresi tjetër. Kur është pyetur Ebul
Hasan Harakani çka janë ihlasi dhe ri-
jaja, është përgjigjur në këtë mënyrë:
“Çdo gjë që e bën për Allahun është
ihlas, ndërsa çdo gjë që e bën për t’u

treguar karshi njerëzve është rija.”
Hadithi në vijim që shpreh vlerën e

ihlasit na përkujton se sa është e ndje-
shme kjo temë. ”Të gjithë njerëzit do të
shkatërrohen, përveç dijetarëve (ule-
masë); edhe dijetarët do të shkatërrohen,
përveç atyre që punojnë sipas dijes së
tyre; do të shkatërrohen edhe ata që ve-
projnë sipas dijes,  përveç të sinqertëve;
por, edhe të sinqertët janë në një rrezik
të madh. (Bejhaki, Shu‘abu’l-imân, V,
345) E kanë pyetur Sehl Tusteriun, cila
është gjëja më e rëndë për nefsin? Është
përgjigjur: ihlasi-sinqeriteti. Abdullah
bin Hubejk thoshte:  “të jesh  i sinqertë
në një punë,  është më vështirë se sa ta
kryesh atë”. Ebu Osman Hiri në një letër
që i shkruan Muhammed bin Fudajlit e
pyet atë: Çka është shenja e fatkeqësisë?
Ai i përgjigjet: “Shenjat e fatkeqësisë
janë tri: në qoftë se një personi i jepet
dituria, por nuk i mundësohet të veprojë;
i mundësohet të bëj vepra,  por privohet
nga sinqeriteti; dhe e treta: i mundëso-

het të kuvendojë me dijetarë, por privo-
het nga respekti ndaj tyre.”

Sejjid Emir Kulal në ligjërimet e tij
thoshte:  “Miq të dashur! Bëhuni të sin-
qertë. Nëse e bëni çdo punë për rizanë e
Allahut (xh.sh.), do të shpëtoni. Vepra e
bërë pa ihlas - pa sinqeritet është si pa-
raja false, që s’e ka vulën e mbretit. Pa-
ranë që nuk e ka vulën e mbretit askush
nuk e merr. Ndërkaq,  atë me vulë, pra
origjinalen, çdokush  e merr. Puna e
bërë me sinqeritet, qoftë edhe e vogël,
tek Allahu është e madhe. Ndërsa puna e
shumtë, e bërë pa sinqeritet, tek Allahu
nuk ka vlerë. Çdo ibadet dhe çdo veprim
bëje me sinqeritet.” Abdulkadir Gejlani
thoshte: “Ihlas do të thotë që një veprim
as mos ta kujtosh që ta shohin njerëzit.
Dhe,  të mos harrosh se  Krijuesi gjithnjë
e sheh atë.” 

E kanë pyetur Xhunejd Bagdadin
‘prej kujt e ke mësuar sinqeritetin’? Ai
është përgjigjur kështu: “Isha në Mekë
Mukerreme, e pashë një berber dhe atij
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tuaja.”
(Muslim, Birr, 34)
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Shkruan:  Hafsa Hasan

Siguria dhe stabiliteti janë nevoja
themelore njerëzore, jo më pak e
rëndësishme sesa ushqimi dhe ve-

shja. Pa siguri dhe stabilitet, një qenie nje-
rëzore nuk është në gjendje të zhvillojë siç
duhet jetën e tij të përditshme, e lëre më të
dalë me ide të reja ose të kontribuojë në
zhvillimin e një niveli të lartë të qytetëri-
mit.

Vështrim i përgjithshëm mbi kri-
min dhe ndëshkimin

Njeriu ka qenë i vetëdijshëm për ne-
vojën për siguri që nga fillimi i jetës së tij
në Tokë dhe ai vazhdimisht ka shprehur
vetëdijen e tij për këtë nevojë në shumë
mënyra. Me formimin dhe evolucionin e
shoqërisë njerëzore, ai e ka shprehur këtë
dhe nevojat e tjera nëpërmjet krijimit të
një shteti dhe formimit të ligjeve. Kjo u
krye për të siguruar siguri të përgjithshme,
për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe kon-
fliktet që kërcënojnë shoqërinë dhe për
t’iu kundërvënë kërcënimeve të jashtme

për sigurinë e saj të paraqitur nga kombe
të tjera. Zhvillimi i këtyre ligjeve të bëra
nga njeriu nuk ka përfunduar përveç në
shekujt e fundit si rezultat i një procesi të
gjatë gjykimi dhe gabimi.

Ndryshe, ligji i Islamit i është dërguar
Muhamedit - mëshira dhe bekimet e Zotit
qofshin mbi të - në formën e tij të plotë, si
pjesë e mesazhit të Tij përfundimtar për
njerëzimin. Ligji Islam i kushton vëmen-
dje më të kujdesshme kësaj çështjeje dhe
siguron një sistem të plotë ligjor. Ai merr
në konsideratë rrethanat në ndryshim të
shoqërisë, si dhe qëndrueshmërinë e na-
tyrës njerëzore. Rrjedhimisht, ai përmban
parime gjithëpërfshirëse dhe rregulla të
përgjithshme të përshtatshme për t’u
marrë me të gjitha problemet dhe rretha-
nat që jeta mund të sjellë në çdo kohë apo
vend. Po ashtu, ai ka vendosur dënime të
pandryshueshme për krime të caktuara të
cilat nuk preken nga kushtet dhe rrethanat
në ndryshim. Në këtë mënyrë, Ligji Islam
kombinon stabilitetin, fleksibilitetin dhe
qëndrueshmërinë.

Prej këndvështrimit të Islamit, cila
është qasja kundër krimit? Cilat janë pa-

rimet në të cilat mbështetet kodi penal i
Islamit? Cilat janë tiparet dalluese të këtij
kodi? Cilat janë masat që ai përdor për të
luftuar krimin? Çfarë lloj dënimesh ekzi-
stojnë në Islam? Cilat janë objektivat që
mbesin pas legjislacionit të tyre?

Qëllimi përfundimtar i çdo urdhri lig-
jor islam është që të sigurojë mirëqenien
e njerëzimit në këtë botë dhe tjetrën me
krijimin e një shoqërie të drejtë. Kjo është
një shoqëri e cila e adhuron Allahun dhe
lulëzon në Tokë, që zotëron forcat e naty-
rës për të ndërtuar një qytetërim ku çdo
qenie njerëzore mund të jetojë në një
klimë të paqes, drejtësisë dhe sigurisë. Ky
është një qytetërim që lejon një person të
përmbushë çdo nevojë të tij shpirtërore,
intelektuale dhe materiale dhe të kultivojë
çdo aspekt të qenies së tij. Ky objektiv su-
prem është artikuluar nga Kurani në
shumë vende. Allahu thotë:

“Ne i dërguam të dërguarit tanë me
argumente të qarta dhe i zbritëm me
vete librin dhe kriterin që njeriu të
mund të vendosë drejtësinë. Dhe ne
zbritëm hekurin me forcë të madhe dhe
shumë përfitime për njeriun ... “ (Kuran

57:25);
“... Allahu dëshiron lehtësim për ju,

jo vështirësi ...” (Kurani 2: 185);
“Allahu dëshiron t’ju sqarojë çë-

shtjet e t’ju drejtojë në rrugën e atyre
që ishin para jush dhe t’ju pranojë pen-
dimin. Allahu e di më së miri gjendjen
e robëve dhe është më i urti; Allahu dë-
shiron t’ju pranojë pendimin e ata që
ndjekin dëshirat e epsheve, dëshirojnë
që ju të shmangeni në tërësi. Allahu
dëshiron që t’ju lehtësoj (dispozitat), e
megjithatë njeriu është i paaftë (për të
përballuar epshet).” (Kuran, 4: 26-28);

“Allahu urdhëron drejtësi, bami-
rësi, ndihmë të afërmve dhe ndalon nga
imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna
...” (Kuran, 16:90)

Meqenëse urdhërimet ligjore islame
kanë për qëllim arritjen e mirëqenies nje-
rëzore, të gjithë mund të kthehen në pa-
rime universale të cilat janë të nevojshme
për t’u siguruar mirëqenia njerëzore. Këto
parime universale janë:

1. Ruajtja e jetës.
2. Ruajtja e fesë.
3. Ruajtja e arsyes.
4. Ruajtja e linjës së gjakut.
5. Ruajtja e pronës.
Sistemi penal i Islamit ka për qëllim

ruajtjen e këtyre pesë nevojave univer-
sale. Për të ruajtur jetën, ai përshkruan lig-
jin e ndëshkimit. Për të ruajtur fenë, ai
përshkruan ndëshkimin për apostazinë.
Për të ruajtur arsyen, ai përshkruan dëni-
min për pirjen e alkoolit dhe të narkoti-
këve. Për të ruajtur linjën e gjakut, ai
përshkruan dënimin për kurvërinë. Për të
ruajtur pasurinë, ai përshkruan dënimin
për vjedhje. Për të mbrojtur të gjithë ata,
parashikon dënimin për plaçkitjen e dhun-
shme.

Për këtë arsye, duhet të na bëhet e
qartë pse krimet për të cilat Islami ka pa-
rashikuar dënime të pandryshueshme janë
si vijon:

1. Shkelja kundër jetës (vrasje ose
sulm).

2. Shkelja kundër pasurisë (vjedhje).

3. Shkelja kundër linjës së gjakut (kur-
vëria dhe akuzat e rreme për kurorë-
shkelje).

4. Shkelja kundër arsyes (duke përdo-
rur pijet alkoolike dhe narkotikë të ndry-
shëm).

5. Shkeljet kundër fesë (apostazia).
6. Shkelja ndaj të gjitha këtyre nevo-

jave universale (plaçkitja e dhunshme).

KARAKTERISTIKAT DALLUESE TË
LEGJISLACIONIT PENAL ISLAM

Në parimet e lartëpërmendura, Ligji
Islam dhe ligji joislam përkojnë, ndonëse
Ligji Islam ka virtyte unike dhe karakte-
ristika dalluese, ndër më të rëndësishmet
prej të cilave janë:

1. Parandalimi i brendshëm i ndër-
gjegjes morale të njeriut është plotësisht i
integruar me mbikëqyrjen e jashtme. Kjo
është për shkak të faktit se Ligji Islam, kur
merret me probleme sociale si krimi, nuk
mbështetet vetëm në legjislacionin dhe
pengesat e jashtme. Ai përqendrohet më
shumë në parandalimin e brendshëm,
duke vënë theks më të madh në ndërgjeg-
jen morale të njeriut. Ai përpiqet të zhvil-
lojë këtë ndërgjegje brenda një personi që
nga fëmijëria, në mënyrë që të mund të
ngrihet me karakterin më fisnik moral.

Ai premton sukses dhe shpëtim për
ata që punojnë drejtësinë dhe paralajmë-
ron keqbërësit për një fat të keq. Në këtë
mënyrë, nxit emocionet, duke e bërë një
kriminel të heqë dorë nga mënyra e tij,
duke e frymëzuar atë me besim te Perën-
dia, me shpresë për mëshirën hyjnore, me
frikën e ndëshkimit hyjnor, me respekti-
min e virtyteve morale, me dashurinë për
të tjerët dhe me dëshirën për të bërë mirë
për të tjerët dhe të përmbahen nga shkak-
timi i dëmeve dhe i dëmtimeve.

2. Ka një pikëpamje të ekuilibruar në
lidhje me marrëdhënien midis individit
dhe shoqërisë. Kjo bëhet e qartë nga fakti
se ndërsa Ligji Hyjnor mbron shoqërinë
duke ligjëruar dënimet dhe masat paran-
daluese kundër krimeve, ai nuk e margji-

nalizon individin për hir të shoqërisë. Për-
kundrazi, përparësia e tij është mbrojtja e
individit, lirisë së tij dhe të drejtave të tij.
Ai siguron çdo mbrojtje për të mos lënë
asnjë justifikim për një person që duhet të
përdorë krimin. Nuk përcaktohet për të
ndëshkuar pa u përgatitur për individin
një situatë të favorshme për një jetë të vir-
tytshme dhe të lumtur.

FORMAT E NDËSHKIMIT NË ISLAM

Ligji Islam, në përballjen me proble-
met e jetës dhe vendosjen e zgjidhjeve për
to, është themeluar në dy parime komple-
mentare. Këto janë: qëndrueshmëria dhe
qëndrueshmëria e parimeve themelore të
tij, nga njëra anë dhe dinamizmi i ur-
dhrave të tij ndihmës, nga ana tjetër.

Për aspektet e pandryshueshme të
jetës, Ligji Islam sjell statute fikse. Për
aspektet dinamike të jetës që preken nga
zhvillimi shoqëror, zgjerimi i horizonteve
dhe përparimet në dije, Ligji Islam vjen
me parime të përgjithshme dhe rregulla
universale që mund të zbatohen në shumë
mënyra dhe në rrethana të ndryshme.

Kur i zbatojmë këto parime në siste-
min penal, ne gjejmë se Ligji Islam ka ar-
dhur me tekste të qarta që përshkruajnë
dënime të fiksuara për ato krime që asnjë
shoqëri nuk është e lirë, krime që nuk
ndryshojnë në format e tyre, sepse ato
janë të lidhura me konstanta dhe janë me
faktorë të pandryshueshëm të natyrës nje-
rëzore.

Ligji Islam përballet me krimet tjera,
duke deklaruar parimin e përgjithshëm, që
përcakton me vendosmëri ndalimin e tyre,
duke e lënë dënimin të vendoset nga au-
toriteti i duhur politik në shoqëri. Autori-
teti politik pastaj mund të marrë në
konsideratë rrethanat e veçanta të krimi-
nelit dhe të përcaktojë mënyrën më efek-
tive për të mbrojtur shoqërinë nga dëmi.
Në përputhje me këtë parim, dënimet në
Ligjin Islam janë trellojëshe:

1. Ndëshkime të përcaktuara
2. Hakmarrje

Krimi dhe ndëshkimi në Islam

NË PESHOJË (3)

Islami kërkon të mbrojë shoqërinë nga rreziqet e krimit. Është e zakonshme që nëse krimet nuk
kundërshtohen me dënime të rënda, atëherë shoqëria do të jetë në rrezik të madh. Islami kërkon të bëjë
stabilitet dhe siguri shoqërore të përhapur, duke e bërë jetën në shoqëri të sigurt dhe paqësore. “O ju të
zotët e mendjes, kjo masë e dënimit është jetë për ju, ashtu që të ruheni (nga mbytja e njëri-tjetrit)...”

(Kuran,  2:179)
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3. Ndëshkime diskrete
Krimet që bien nën këtë kategori mund të përkufizohen

si akte të ndaluara ligjërisht, të cilat Perëndia me forcë i pa-
randalon me anë të dënimeve të paracaktuara, ekzekutimi i
të cilave konsiderohet E Drejtë Hyjnore.

Këto ndëshkime kanë disa veçori të caktuara që i ve-
çojnë ato nga të tjerët. Ndër këto janë:

1. Këto dënime as nuk mund të rriten e as të ulen.
2. Këto dënime nuk mund të hiqen nga gjyqtari, autori-

teti politik ose viktima, pasi krimet e ndërlidhura janë sjellë
në vëmendjen e organit drejtues. Para se këto krime të sillen
para shtetit, mund të jetë e mundur që viktima të falë krimi-
nelin nëse dëmi i bërë ishte vetëm personal.

3. Këto dënime janë e drejta e Perëndisë, që do të thotë
se e drejta ligjore e përfshirë është e një natyre të përgji-
thshme ku konsiderohet mirëqenia më e madhe e shoqërisë.

Krimet e mëposhtme janë nën juridiksionin e dënimeve
të përcaktuara:

1. Vjedhja
Vjedhja është definuar si veprim fshehurazi, duke marrë

pasurinë e një pale tjetër nga vendndodhja e saj e sigurt me
qëllim të marrjes në zotërim të saj.

2. Kusaria rrugore (plaçkitje e armatosur)
Kusaria rrugore përkufizohet si veprimtari e një individi

ose një grupi individësh që dalin me forcë në rrugë publike,
me qëllim të ndalimit të kalimit ose me qëllim të marrjes së
pasurisë së kalimtarëve ose përndryshe duke u shkaktuar
atyre dëmtime trupore.

3. Tradhtia bashkëshortore
Kjo përcaktohet si çdo rast kur një burrë ka një lidhje

me një grua në mënyrë të jashtëligjshme. Çdo marrëdhënie
midis një burri dhe një gruaje që nuk është e përfshirë në
kurorë hyn në këtë kategori dhe urdhërohet me dënimin e
përcaktuar.

4. Akuza të rreme
Kjo është definuar si akuzues i personit të ndershëm, të

pafajshëm të kurvërisë ose kurorëshkeljes. Ajo gjithashtu
përfshin mohimin e prejardhjes së një personi nga babai i tij
(që nënkupton se prindërit e tij kryen kurvërinë e kurorë-
shkeljes). Akuza e rreme përfshin çdo pretendim për kurvëri
apo kurorëshkelje që nuk mbështetet nga një provë e pra-
nueshme për Ligjin Islam.

5. Pirja e alkoolit
Një nga synimet më të rëndësishme të Islamit është rea-

lizimi i mirëqenies njerëzore dhe shmangia e asaj që është
e dëmshme. Për këtë arsye, ai “lejon gjëra të mira dhe nda-
lon gjëra të dëmshme“.  Kështu, Islami e mbron jetën e nje-
rëzve, si dhe aftësitë, pasurinë dhe reputacionin e tyre
racional. Ndalimi i verës dhe ndëshkimi për të pirë janë ndër
ligjet që tregojnë qartë shqetësimin e Islamit për këto çë-
shtje, sepse vera është shkatërruese për të gjitha nevojat uni-
versale, që ka potencialin për të shkatërruar jetën, pasurinë,
intelektin, reputacionin dhe fenë.

Allahu thotë: “O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bi-
xhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra
të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre, që të jeni
të shpëtuar. Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se në-
përmjet verës dhe bixhozit të hedh armiqësi mes jush,
t’ju pengojë nga të përmendurit e Zotit dhe t’ju largojë
nga namazi. Pra, a po i jepni fund (alkoolit e bixhozit)?”
(Kurani 5: 90-91)

6. Renegatia
Mohimi është përcaktuar si një mysliman duke bërë një

deklaratë ose kryerjen e një veprimi që e nxjerr atë nga trakti
i Islamit. Dënimi i paraparë për të në Sunnet është ekzeku-
timi dhe ai erdhi si një ilaç për një problem që ekzistonte në
kohën e Profetit - mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi
të. Ky problem ishte se një grup njerëzish do të hynin pu-
blikisht në Islam së bashku, pastaj do të largoheshin nga
Islami së bashku, për të shkaktuar dyshim dhe pasiguri në
zemrat e besimtarëve. Kurani e tregon këtë ngjarje:

“Një grup nga ithtarët e librit u thanë (të vetëve):
“Besoni para dite në atë që u është shpallur atyre që be-
suan (myslimanëve), e pasdite mos e besoni, e ndoshta
edhe ata (myslimanët), do të zmbrapsen (nga besimi i
tyre). “ (Kuran, 3: 72)

Kështu, u vendos dënimi i caktuar për braktisje, në më-
nyrë që apostazia të mos përdoret si mjet për të shkaktuar
dyshime në Islam. Në të njëjtën kohë, apostatit (renegatit) i
është dhënë kohë për t’u penduar, kështu që nëse ai ka një
ide të gabuar, ose është në dyshim për diçka, atëherë shkaku
i dyshimit mund të hiqet dhe e vërteta i sqarohet atij. Ai in-
kurajohet të pendohet për tri ditë.

HAKMARRJA

Ky është lloji i dytë i dënimit në Ligjin Islam. Këtu
kryesi i veprës dënohet me të njëjtin dëmtim që i ka shkak-
tuar viktimës. Nëse krimineli vrau viktimën, atëherë ai vri-
tet. Nëse ai e pret ose e plagos një gjymtyrë të viktimës,
atëherë gjymtyrët e tij do të priten ose do të plagosen nëse

është e mundur pa e vrarë kriminelin. Specialistët janë
përdorur për ta bërë këtë vendosmëri.

RREGULLAT E RËNDËSISHME NË LIDHJE ME
HAKMARRJEN:

1. Ndëshkimi nuk është i ligjshëm përveçse kur vra-
sja ose lëndimi është bërë me dashje. Nuk ka ndëshkim
për vrasjen aksidentale ose dëmtimin e dikujt. Allahu
thotë: “O ju që besoni, ndëshkimi ju është urdhëruar
në rastin e vrasjes ...” (Kuran, 2: 178); “... dhe për
plagë ka ndëshkime...” (Kuran,  5:45)

2. Në krimet në të cilat krimineli drejtpërsëdrejti kalon

kundër një tjetri, Islami i ka dhënë dëshirën e viktimës
ose të familjes së tij një rol të rëndësishëm në vendosjen
nëse duhet të bëhet ndëshkimi apo jo. Islami e lejon vik-
timën të falë kryerësin, sepse dënimi në këto krime kon-
siderohet e drejta e viktimës. Islami madje inkurajon
faljen, duke premtuar një shpërblim në botën e përtejme
për atë që e bën. Allahu thotë: “Nëse dikush heq dorë
nga e drejta për hakmarrje nga bamirësia, do të jetë
një shlyerje për të.“  (Kuran, 5:45)

Falja mund të jetë me pagesën e parave të gjakut, një
kompensim fiks, monetar, ose mund të jetë total, ku nuk
kërkohet asnjë kompensim i kësaj bote. Allahu thotë: “Të
falësh është më afër devotshmërisë ...” (Kuran,  2: 237)

3. Dënimi duhet të kryhet nga qeveria. Familja e vik-
timës nuk mund ta kryejë atë.

URTËSIA PAS HAKMARRJES:

Në lidhje me dënimet islame në përgjithësi dhe ndë-
shkimin në mënyrë specifike, ne gjejmë se ata kanë dy
karakteristika komplementare. E para nga këto është
ashpërsia e dënimit. Kjo është në mënyrë që të dekurajojë
krimin dhe të kufizojë ndodhjen e tij.

Karakteristika e dytë është vështirësia e vendosjes së
fajit, zvogëlimi i mundësive për kryerjen e dënimit dhe
mbrojtja e të akuzuarit. Në këtë mënyrë, ne e shohim pa-
rimin që ndëshkimet hiqen në praninë e dyshimit dhe se
dobia e dyshimit i jepet gjithmonë të akuzuarit. Disa dë-
nime të përshkruara hiqen edhe nga arsyet e pendimit, siç
mund ta shohim në rastin e plaçkitjes në rrugë. Kjo shi-
het edhe në lejueshmërinë e faljes në rastin e ndëshkimit
dhe faktin që falja inkurajohet dhe preferohet.

Këto dy elemente e plotësojnë njëra-tjetrën në atë që
krimi është dekurajuar në mënyrë efektive, duke mbroj-
tur shoqërinë dhe të drejtat e të akuzuarve mbrohen nga
fakti se spekulimet dhe akuzat nuk mund të jenë bazë për
dënim dhe se i akuzuari gëzon garancinë më të madhe të
drejtësisë dhe kursimin e ndëshkimit sa herë të jetë e
mundur. Shumica e njerëzve do të abstenojnë nga kryerja
e krimit, për shkak të ashpërsisë së dënimit dhe dënimet
për këto krime rrallë do të kryhen. Në këtë mënyrë, sigu-
ria e përgjithshme e shoqërisë dhe të drejtat e individit
realizohen në mënyrë të barabartë.

NDËSHKIME DISKRETE

Këto janë dënime që nuk janë përcaktuar nga Ligji
Islam, për krime që ose cenojnë të drejtat e Zotit, ose të
drejtat e një individi, por nuk kanë një dënim të caktuar
ose një shlyerje të caktuar. Dënimet diskrete janë kate-
goria më e gjerë e dënimeve, sepse krimet që kanë dë-
nime të caktuara janë të pakta dhe të gjitha krimet e tjera
bien në fushëveprimin e kësaj kategorie të fundit.

Ato janë lloji më i përshtatshëm i dënimit, sepse ato
marrin parasysh nevojat e shoqërisë dhe ndryshimin e ku-
shteve shoqërore. Rrjedhimisht, ato janë mjaft fleksibile
për të realizuar përfitimin maksimal të përgjithshëm për
shoqërinë, për të reformuar efektivisht kriminelin dhe për
të zvogëluar dëmin që ai shkakton. Ligji Islam ka për-
caktuar lloje të ndryshme të dënimeve diskrete, duke fil-
luar nga nxitjet dhe vërejtjet, deri te gjobat dhe burgosjet.
Këto masa diskrete janë lënë në vendimin e autoriteteve
ligjore në kuadrin e përgjithshëm të Ligjit Islam dhe në
qëllimet universale të Islamit, që balancimi ndërmjet të
drejtës së shoqërisë për t’u mbrojtur nga krimi dhe e
drejta e individit për të mbrojtur liritë e tij.

OBJEKTIVAT E LEGJISLACIONIT PENAL ISLAM

Legjislacioni penal i Islamit ka shumë objektiva, nga
të cilat më të rëndësishmet janë:

Islami kërkon të mbrojë shoqërinë nga rreziqet e kri-
mit. Është e zakonshme që nëse krimet nuk kundërshto-
hen me dënime të rënda, atëherë shoqëria do të jetë në
rrezik të madh. Islami kërkon të bëjë stabilitet dhe siguri
shoqërore të përhapur, duke e bërë jetën në shoqëri të si-
gurt dhe paqësore. Ajo e ka bërë këtë konsideratë një plat-
formë veprimi, duke ligjëruar dënimet që do ta
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dekurajojnë krimin. Ky qëllim është arti-
kuluar nga vargu i mëposhtëm që trajton
ndëshkimin dhe efektet e tij në shoqëri:
“O ju të zotët e mendjes, kjo masë e dë-
nimit është jetë për ju, ashtu që të ru-
heni (nga mbytja e njëri-tjetrit)...”
(Kuran,  2: 179)

Nëse vrasësi, ose ndonjë kriminel tje-
tër për këtë çështje, e di shkallën e paso-
jave negative për veten se krimi i tij do të
shkaktojë, ai do të mendojë një mijë herë
para se ta kryejë atë. Ndërgjegjësimi për
dënimin do ta bëjë kriminelin të abstenojë
nga kryerja e krimit në dy mënyra. Kri-
mineli i cili tashmë i është nënshtruar dë-
nimit, me siguri nuk do të kthehet më në
krim. Sa i përket pjesës tjetër të shoqërisë,
ndërgjegjësimi i tyre për efektet e këtij
ndëshkimi do t’i mbajë ata që të mos bien
në krim. Për të realizuar një efekt të për-
gjithshëm nga ndëshkimi, Islami ka ven-
dosur parimin e shpalljes publike kur do
të kryhet. 

Allahu thotë: “... le të jenë të prani-
shëm një numër besimtarësh”(Kuran,
24: 2).

Islami kërkon të reformojë kriminelin.
Kurani shpesh përmend përmendjen e
pendimit në lidhje me krimet me të cilat
merret, duke e bërë të qartë se dera e pen-
dimit është e hapur kur krimineli e brak-
tis krimin e tij dhe sillet si duhet. Ajo ka
bërë pendimin një mjet për të hequr dorë
nga një dënim i caktuar në disa raste, si
dënimi për grabitjen në rrugë.

Allahu thotë: “Përveç atyre që janë
penduar para se t’i kapni. E, dijeni,
pra, se Allahu bën falje të madhe, është
mëshirues.“ (Kuran, 5:34) Për ndëshki-
min për kurvërinë në Kuran thuhet: ”Ata
të dy prej jush që e bëjnë atë (imorali-

tet-zina), ndëshkoni; e në qoftë se ata
pendohen dhe përmirësohen, atëherë
hiqni dorë prej tyre, pse Allahu pranon
fort pendimin dhe mëshiron shumë...”
(Kuran, 4:16)

Zoti, pasi ka përmendur dënimin e pa-
rashikuar për vjedhje, thotë: “E kush
pendohet pas punës së keqe (vjedhjes)
dhe përmirësohet, s’ka dyshim Allahu
ia pranon pendimin, Allahu është që fal
shumë, është mëshirues.” (Kuran, 5:39)

Ky objektiv shihet më shpesh në li-
dhje me ndëshkimet diskrecionale, ku
është detyrë që gjyqtari të marrë parasysh
rrethanat e kriminelit dhe çfarë do të si-
gurojë përmirësimin e tij.

Dënimi është një shpërblim për kri-
min. Është e padëshirueshme të trajtohet
me lehtësi një kriminel i cili kërcënon si-
gurinë e shoqërisë me rrezik. Krimineli
duhet të marrë shpërblimin e tij të drejtë
për aq kohë sa ai është i kënaqur me mar-
rjen e shtegut të së keqes në vend të shte-
gut të drejtësisë. Është e drejta e shoqërisë
të jetë e sigurt në sigurinë e saj dhe në si-
gurinë e anëtarëve të saj individualë. Ku-
rani e ka pohuar këtë objektiv kur
përmenden një numër dënimesh. Allahu
thotë: “Vjedhësit dhe vjedhësve pre-
juani duart, si shpagim i veprës që
bëjnë, (kjo masë është) dënim nga Al-
lahu. Allahu është i fuqishëm, ligjdhë-
nës i urtë.” ( Kuran, 5:38); “Dënimi i
atyre që luftojnë (kundërshtojnë) Alla-
hun dhe të dërguarin e Tij dhe bëjnë
shkatërrime në tokë, nuk është vetëm
se të mbyten ose të gozhdohen, ose (të
gjymtohen), t’u priten duart dhe këm-
bët e tyre të anëve të kundërta, ose të
dëbohen nga vendi. Kjo (masë ndë-
shkuese) është poshtërim për ta në

dynja, dhe në botën tjetër ata do të
kenë dënim të madh.“ (Kuran, 5:33)

NË VEND TË PËRFUNDIMIT

Në përmbyllje të këtij punimi rreth Fi-
lozofisë së ndëshkimit në ligjin islam
mund të konstatohen disa përfundime.

-Teoritë kryesore të ndëshkimit gjatë
historisë së drejtësisë penale më të njo-
hura janë: Arsyetimi konsekualist (pa-
sues) dhe deontologjik dhe arsyetimi
liberal.

-Ndëshkimi ligjor ka qenë prej kohësh
një shqetësim kryesor i filozofisë ligjore,
morale dhe politike.

-Dënimi me ligj presupozon krimin si
atë për të cilin është shqiptuar ndëshkimi
në një ligj penal,  si atë që përcakton kri-
met si krime; një sistem i së drejtës penale
presupozon një shtet, i cili ka autoritetin
politik për të bërë dhe zbatuar ligjin dhe
për të vendosur dënime.

-Qëllimi kryesor i dënimit është që të
komunikojë me shkelësit e dënimit ose
dënimin që ata meritojnë për krimet e
tyre.

-Filozofitë e ndëshkimit zakonisht ar-
syetohen mbi parimet e hakmarrjes, paaf-
tësisë, parandalimit dhe restaurimit.

- Stabiliteti dhe siguria janë nevoja
themelore njerëzore.

-Të mos shkelen parimet universale si:
ruajtja e jetës, ruajtja e fesë, ruajtja e ar-
syes, ruajtja e linjës së gjakut, ruajtja e
pronës.

- Parimet universale mbrohen nëse
evitohen këto shkelje që janë definuar në
Kuranin fisnik:

1. Shkelja kundër jetës (vrasje ose
sulm).

2. Shkelja kundër pasurisë (vjedhje).
3. Shkelja kundër linjës së gjakut (kur-

vëria dhe akuzat e rreme për kurorë
shkelje).

4. Shkelja kundër arsyes (duke përdo-
rur pijet alkoolike dhe narkotikë të ndry-
shëm).

5. Shkeljet kundër fesë (apostazi).
6. Shkelje ndaj të gjitha këtyre nevo-

jave universale (plaçkitja e dhunshme).
- Dy karakteristikat dalluese të Ligjit

Islam janë përmendur bashkë me tre ob-
jektiva ose qëllime të qarta që i synon
Ligji Islam.

- Dënimet në Ligjin Islam janë trello-
jëshe:

1. Ndëshkime të përcaktuara
2. Hakmarrja
3. Ndëshkime diskrete

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

Nëntor 2018 | Safar - Rabi al-Awwal 1440

Nga Prof. dr. Fikret Karçiq

Në vendet myslimane të cilat kanë
hyrë në përbërje të Bashkimit
Sovjetik të dikurshëm sistemi ju-

ridik është shekullarizuar në periudhën
1922-1928. E drejta e sheriatit e ka hum-
bur karakterin pozitiv-juridik,  kurse gjy-
katat sheriatike janë abroguar.  Pozicioni
i Islamit është rregulluar sipas modelit
sovjetik të rregullimit të raporteve të fesë
dhe të shtetit, krahas animozitetit shtesë
pasi që ka të bëjë me religjion “josllav”.

Pas shpartallimit të Bashkimit Sovje-
tik në skenën ndërkombëtare u paraqitën

gjashtë shtete të pavarura me shumicë
myslimane (Azerbajxhani, Uzbekistani,
Kazakistani, Kirgistani, Turkmenistani
dhe Taxhikistani). Në të gjitha këto
vende, përveç Taxhikistanit, ku nuk ekzi-
ston pushteti unik, janë nxjerrë kushtetu-
tat e reja. Këto tekste kushtetuese nuk i
kemi në dispozicion, por njoftimet, sikur
është ai i State Departamentit për liritë fe-
tare, flasin se në asnjë prej këtyre ven-
deve nuk është miratuar koncepti i
religjionit shtetëror dhe se sheriati nuk ka
ndikim në të drejtën pozitive. Vendet my-
slimane në të cilat Islami është rrëgjuar
në religjionin me manifestim në sferën

private paraqesin sfidë për dijetarët my-
slimanë që teoretikisht të elaborojnë këtë
gjendje dhe të propozojnë model në të
cilin për myslimanët është e mundur të
ndjekin urdhrat islame individualisht dhe
kolektivisht dhe të gjenden substitute për
institucionet shtetërore-juridike.

E DREJTA E SHERIATIT DHE PAKICAT
MYSLIMANE

Edhe pse ky punim merret me pozi-
cionin e sheriatit në kushtetutat e vendeve
myslimane, është e dobishme në këtë
vend të fokusohemi në relevanten e tij

E drejta e sheriatit në kushtetutat
e vendeve bashkëkohore myslimane

TRIBUNË (3)

Sheriati për myslimanët paraqet shprehjen normative të fesë së tyre, burimet kryesore të së cilës janë
shpallja e ardhur prej Zotit (Kuranit) dhe praktika e Pejgamberit të Zotit. Këto norma janë zhvilluar në

sistemin unik fetar-etik dhe juridik me anë të gjykimit të pavarur juristik (ixhtihad) në format e ndryshme,
miratimit të traditës (adet), dobisë së përgjithshme (masleha) etj. Për shkak të lidhshmërisë funksionale

me fenë, sheriati për të gjithë myslimanët e botës ka rolin e suazës referente dhe të kriterit për vlerësimin e
vlefshmërisë së akteve individuale dhe kolektive.



40 Nëntor 2018 | Safar - Rabi al-Awwal 1440 Hëna e re 41

të kryetarit nr. 1083 nga 4 shkurt 1977
dhe është dhënë në kompetencë të gjyka-
tave sheriatike shtetërore. 

Në Izrael jetojnë rreth 700.000 mysli-
manë. Izraeli nuk ka kushtetutë unike të
kodifikuar, por disa ligje themelore. De-
klarata e pavarësisë e ka përkufizuar
Izraelin si “shtetin hebraik dhe demokra-
tik”. Juridikisht nuk ka religjion të kon-
statuar, por sistem të bashkësive të
pranuara religjioze. Myslimanët kanë të
drejtë t’i rregullojnë raportet e tyre statu-
sore, familjare, trashëgimore dhe vakë-
fore sipas të drejtës sheriatike.  Gjykatat
sheriatike me legjislacionin përcjellës,
më vonë pjesërisht të ndryshuar, janë
marrë nga administrimi i trashëguar bri-
tanik me Palestinën. Gjykatat sheriatike

janë integruar në sistemin gjyqësor të
Izraelit. Kadilerët i emëron kryetari i
shtetit, ata betohen se do t’i jenë të për-
kushtuar shtetit izraelit dhe se do ta
shqiptojnë drejtësinë në pajtim me ligjet
e tij. 

Në Republikën Jugafrikane myslima-
nët përbëjnë 1.1% nga gjithsej 41 milionë
banorë. Pas heqjes së gjendjes së jashtë-
zakonshme më 1990, dhe rindërtimit po-
litik të vendit, më 26 prill 1994 është
nxjerrë Kushtetuta e përkohshme. Kjo
kushtetutë është ndërruar me 11 tetor
1996 me kushtetutë të përhershme. Bill
of Rights,  e kyçur në tekstin kushtetues,
përbën garancinë e lirisë së ndërgjegjes
dhe ndalimin e diskriminimit, ndër të
tjera, edhe në bazë të religjionit. Neni 14
(3) e pranon të drejtën e individit ta ndjek

sistemin vetjak të besimit dhe praktikën
që rrjedh nga kjo. Gjithashtu, e pranon
edhe të drejtën fetare personale dhe fa-
miljare dhe martesat e lidhura sipas kësaj
të drejte. Aktualisht është hartimi i kodi-
fikimit të të drejtës personale myslimane
dhe ai nxit diskutime brenda bashkësisë
myslimane jugafrikane. 

Pas arritjes së pavarësisë më 1963
Kenia ka rikonstruktuar sistemin juridik
në drejtim të uniformitetit të tij më të
madh. Qeveria, ndërkaq, ka pranuar zba-
timin e të drejtës islame për çështjet sta-
tusore të myslimanëve dhe e ka rregulluar
gjyqësinë sheriatike nëpërmjet Ligjit për
gjykatat e kadilerëve nga 1967. Projekti i
hartimit të kodit unik familjar dhe tra-
shëgues nga 1980-ta bashkësia mysli-

mane keniane e ka vlerësuar si cungim të
autonomisë juridike. 

Dhe në fund, Greqia është vendi i
vetëm ballkanik ku ende janë në fuqi di-
spozitat e kontratave ndërkombëtare të li-
dhura pas Luftës së Parë Botërore për të
drejtat e veçanta të popullsisë myslimane.
Këto të drejta përfshijnë edhe të drejtën
që të pasohet sheriati në gjërat statusore,
familjare dhe vakëfore. Vendet tjera bal-
lkanike (Shqipëria, Bullgaria, më parë:
Jugosllavia dhe Rumania) njëanshëm
kanë ndërprerë zbatimin e këtyre obligi-
meve ndërkombëtare më së voni pas për-
fundimit të Luftës së Dytë Botërore.

Në bazë të konventës nga Lozana
(Lausanne) nga 24 korrik 1923, me anë
të së cilës janë rregulluar raportet turko-
greke pas Luftës së Parë Botërore, për çë-

shtjet familjare dhe trashëguese të mysli-
manëve nën juridiksionin grek kompe-
tentë janë myftilerët. Vendimet e tyre i
ekzekutojnë gjykatat shtetërore greke.
Përveç kompetencës gjyqësore, myftile-
rët kryejnë mbikëqyrjen ndaj vakëfeve
dhe shkollave fetare myslimane. 

SHERIATI SI E DREJTË NACIONALE
DHE SI KOD FETAR-ETIK

Në vendet e botës perëndimore sot
gjenden grupe të shumta myslimane. Vle-
rësohet, për shembull, se vetëm në ven-
det e Bashkimit Evropian jetojnë rreth
6.778.000 persona “me bazë kulturore
myslimane”. Këta myslimanë nuk janë
më pjesë e ummetit të mbetur jashtë “vi-

jave armiqësore” pasi që ndonjë sullta-
nat mysliman është dashur të tërhiqet
dhe të cilët ish-sovrani ka mundur ta
mbrojë vetëm edhe me anë të kontratës
ndërkombëtare në suaza të institucionit
të mbrojtjes së pakicave. Në vendet e
sotme perëndimore myslimanët kanë
ardhur nga “bota islame” me vullnetin
e vet, që në këta nën qiej të kërkojnë
jetë më të mirë dhe shumë shpesh më
shumë liri. Këta emigrantë myslimanë
paraqesin sot “prani të re të Islamit” në
Evropë dhe në botën perëndimore në
përgjithësi. Duke ardhur në vendet pe-
rëndimore, rezidentët dhe emigrantët
myslimanë erdhën në kontakt me per-
ceptimet e reja të rolit shoqëror të re-
ligjionit dhe modalitetet e rregullimit të
marrëdhënieve të autoritetit fetar dhe
politik.

Duke e marrë parasysh atë që my-
slimanët në vendet perëndimore mund
të jenë rezidentë apo qytetarë të naty-
ralizuar, dallon edhe relevanca juridike
(kadaan) e sheriatit për ta. Në çdo rast,
relevanca fetare (dijanatan) është e

pandryshueshme: sheriati është aspekti
normativ i Islamit dhe çdo moskryerje e
urdhrave të tij dhe thyerja e ndalesave të
tij është mëkat.

Në rastin e rezidentëve myslimanë në
vendet perëndimore, sheriati, në vëllimin
me të cilin është i pranuar si burim i të
drejtës së tyre nacionale, mbetet edhe më
tej juridikisht relevant. Me rastin e di-
skutimit të çështjeve juridike apo gjen-
djeve të konstatuara në vendet e
prejardhjes së rezidentëve myslimanë,
gjykatat e vendeve perëndimore vijnë në
gjendje që t’u drejtohen dispozitave she-
riatike në vendimet e veta dhe t’u japin
vlefshmëri juridike në fushën e juridik-
sionit të vet. Në atë rast gjykatat perëndi-
more referohen në sheriat si pjesë e të
drejtës nacionale të rezidentëve mysli-

edhe për pakicat myslimane. Kjo çështje
është e rëndësishme nga shumë arsye. E
para, rreth një e treta e myslimanëve në
botë (mbi 300 milionë) jeton në statusin
e pakicës, dhe se është e rëndësishme të
dimë në cilën mënyrë ky numër i madh i
pasuesve të Islamit i rregullon marrëdhë-
niet e veta juridike.  E dyta, sheriati gjatë
historisë ka luajtur rol mjaft të rëndësi-
shëm për ekzistimin e pakicave mysli-
mane. Në fakt, njëri nga kushtet të cilin e
kanë vendosur juristët klasikë myslimanë
për mbetjen e myslimanëve nën pushtetin
jomysliman ka qenë mundësia që në
pyetjet e veta personale ta ndjekin të drej-
tën e sheriatit. Kjo kërkesë shpesh ka
mundur të gjendjet në kontratat ndër-
kombëtare me rastin e pushimit të pu-
shtetit mysliman në disa vende.

E treta, gjatë shekullit 20 erdhi deri
te migrimet masive të myslimanëve në
vendet jomyslimane dhe deri te harmo-
nizimi i të drejtës statusore në shumi-
cën e vendeve bashkëkohore. Kjo ka
hedhur dritë të re në çështjen e marrë-
dhënieve të pakicave myslimane dhe të
drejtës së sheriatit, e cila sot tentohet të
zgjidhet jashtë matricës së shkencës ju-
ridike klasike.

Ndër pakicat myslimane në botën
bashkëkohore mund të vërehen dy
gjendje duke e marrë parasysh raportin
e tyre ndaj sheriatit. Në një grup të ven-
deve, myslimanëve nëpërmjet akteve
ndërkombëtare, kushtetutës apo ligjit u
garantohet zbatimi i të drejtës së she-
riatit në gjërat e statusit personal. Në
grupin e dytë të vendeve myslimanët i
janë nënshtruar të drejtës së unifikuar
nacionale,  me mundësi të caktuara t’i
inkorporojnë disa institucione sheria-
tike në sistemin juridik nacional apo ta
ndjekin sheriatin si kod të tyre etik.

SHERIATI SI E DREJTË E VEÇANTË E
PAKICAVE MYSLIMANE

Në vende të caktuara, kryesisht azia-
tike dhe afrikane, pakicave myslimane u
është dhënë e drejta ta pasojnë sheriatin
në çështjet statusore. Në ato vende për
myslimanët janë kompetentë ose gjyka-
tat e veçanta sheriatike,  ose gjykatat e ju-
ridiksionit të përgjithshëm, por në çdo
rast sheriati konsiderohet e drejtë parti-
kulare e myslimanëve të integruar në si-
stemin juridik nacional. Ky model do të
diskutohet në shembullin e disa vendeve.

Në Indi vlerësohet që jetojnë ndër-
mjet 91 dhe 96 milionë myslimanë, që
është përqendrimi më i madh i pasuesve
të Islamit jashtë vendeve myslimane shu-
micë.  Kushtetuta indiane nga 26 nëntori

1949 e përkufizon Indinë si shtet shekul-
lar. Kjo kushtetutë garanton dy lloje të të
drejtave të myslimanëve – individuale
dhe kolektive. Si individë, myslimanët,
barabar si dhe qytetarët tjerë të Indisë,
kanë të drejtë të predikojnë, të prakti-
kojnë dhe të propagandojnë fenë e tyre
(neni 25). Si kolektiv, myslimanët kanë
të drejtë të udhëheqin me punët e tyre
vetjake në çështjet e religjionit (neni
26/b), të drejtë ta ruajnë kulturën, gjuhën
dhe alfabetin e vet (neni 29/a/) dhe ta
vendosin dhe udhëheqin me institucionet
arsimore sipas përzgjedhjes së vet (neni
30/a). E drejta e myslimanëve është të pa-
sojnë sheriatin në çështjet personale, që
rezulton nga neni 26 i Kushtetutës, e cila
flet për ta si “denominacion fetar”. E

drejta e sheriatit, e modifikuar  gjatë
praktikës së gjatë të gjykatave britanike,
e zbatojnë gjykatat nacionale me juridik-
sion të përgjithshëm,  kurse zbatimi i saj
për myslimanët është opsionale.

Në Singapor myslimanët përbëjnë
rreth 15% të popullsisë. Në këtë vend
shumëfetar nuk ka religjion të konstatuar.
Kushtetuta e Singaporit nga 16 shtatori
1963 proklamon të drejtën e çdo personi
të predikojë dhe të praktikojë fenë e vet
dhe ta propagandojë atë.  Çdo grup fetar
ka të drejtë të udhëheq me punët e veta
fetare, të themelojë dhe të mbajë institu-
cionet për qëllime fetare dhe humanitare,
të fitojë, të posedojë pasurinë dhe të ad-
ministrojë me të në pajtim me ligjin. Li-
ritë fetare janë të kufizuara me rendin
publik, me shëndetin dhe moralin (neni

15). Parlamenti singaporian më 1966
nxori Ligjin për administrimin e të drej-
tës myslimane,  me të cilin ka rregulluar
çështjen e vlefshmërisë së sheriatit, orga-
nizimin dhe juridiksionin e gjykatave të
sheriatit, regjistrimin e martesave mysli-
mane dhe Këshillin Fetar Mysliman. 

Myslimanët përbëjnë 5% të popul-
lsisë në Filipine. Kushtetuta e Republikës
së Filipineve nga 15 tetori i vitit 1987, në
nenin 3 (Bill of Rights), duke ndjekur
modelin amerikan, përcakton se nuk do
të nxirret kurrfarë ligji në aspekt të shpal-
ljes së religjionit zyrtar apo ndalimit të
manifestimit të lirë të tij. Liria e religjio-
nit është e garantuar dhe kurrfarë testi re-
ligjioz nuk kërkohet për kryerjen e të
drejtave civile apo politike. Paragrafi 11

i nenit 15 të Kushtetutës cek se shteti do
t’i respektojë zakonet, traditën, besimet
dhe interesat e bashkësive kulturore na-
cionale në formulimin dhe zbatimin e po-
litikës shtetërore.

Para kësaj dispozite kushtetuese, kon-
trata ndërmjet qeverisë filipinase dhe
Frontit Nacional Çlirimtar Moro (MNLF
= Moro National Liberation Front), që
lufton për pavarësinë e jugut mysliman,
nga 1976 ka paraparë themelimin e gjy-
katave të sheriatit për myslimanët,  kër-
kesat e myslimanëve, nga një anë, dhe
mundësitë e lëna me kushtetutë, nga ana
tjetër, kanë sjellë deri te shpallja e she-
riatit për të drejtë personale të myslima-
nëve filipinas. Me këtë sheriati ka fituar
statusin e “të drejtës së përgjithshme” në
Filipinë, i kodifikuar me anë të dekretit
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manë. Ky është manifestim i parimit të njohur të të
drejtës private ndërkombëtare,  që individi të pasojë të
drejtën e vet origjinale familjare dhe kur ta kalojë ku-
firin e atdheut të vet.  Por, gjykatat evropiane në të
shumtën nuk do t’i pranojnë as ekzekutojnë dispozitat
për të cilat vlerësojnë që janë në kundërshtim me ren-
din apo moralin publik. Si shembull të relevancës së
këtillë juridike të sheriatit mund të merret gjyqësia an-
gleze, e cila sot gjithnjë e më shumë merr parasysh ele-
mentet etnike të kyçura në konteste të cilat diskutohen.
Të tilla janë çështjet e kushteve dhe të formës së lidhjes
së martesës, dhuratës martesore, formës së divorcit, fur-
nizimit, trashëgimisë e të ngjashme. Franca, gjithashtu,
pranon pasojat juridike të martesave poligame mysli-
mane të lidhura jashtë vendit. 

Ekspertët, ndërkaq, konsiderojnë se miratimi i she-
riatit si pjesë e të drejtës nacionale të rezidentëve my-
slimanë në vendet perëndimore është fenomen i
përkohshëm. Pjesa më e madhe e rezidentëve, në fund
të fundit, e dëshiron natyralizimin, kurse sistemet juri-

dike perëndimore/evropiane thellësisht janë kundër he-
terogjenitetit të normave juridike, sidomos duke e
përdorur institucionin e “rendit publik”. Përveç kësaj
edhe vetë myslimanët në vendet perëndimore nuk kon-
siderojnë prioritete zbatimin e të drejtës së sheriatit në
çështjet statusore. Le Mond-i francez me 13 tetor 1994
në numrin special për Islamin në Francë ka publikuar të
dhënat sipas të cilave 78% të myslimanëve të intervi-

stuar në këtë vend e refuzon ligjin special për statusin
personal dhe pranon në të drejtën familjare uniformiste.
Vetëm 17% të të intervistuarve janë deklaruar për “po”.

Nga të gjitha bashkësitë myslimane në Perëndim
vetëm myslimanët e Britanisë së Madhe i kanë drejtuar
peticion më 1975 Parlamentit,  duke kërkuar futjen e të
drejtës personale islame në sistemin juridik nacional.
Ky hap është nxitur me problemin e identifikimit të kri-
tereve për zbatimin e rregullave të të drejtës private
ndërkombëtare,  sa edhe me motivimin fetar të nën-
shkruesve të peticionit.

Krahas kësaj, gjatë diskutimit për rikonstruksionin
e Kushtetutës së Kanadasë në vitin 1992,  dy autorë ka-
nadezë kanë propozuar futjen e mundësisë për mysli-
manët që të pasojnë të drejtën e tyre personale. Ky
propozim është arsyetuar me parimin e proklamuar të
multikulturalitetit të shoqërisë kanadeze,  sikur dhe me
faktin që e drejta kanadeze pranon punë të shumta nëse
janë lidhur në bazë të pajtueshmërisë së dyanshme të
personave të rritur. Argumenti ka qenë: përse kjo nuk
pranohet edhe në aspekt të pajtueshmërisë së personave
të rritur që vullnetarisht t’i nënshtrohen të drejtës sta-
tusore sheriatike. Kurrfarë ndryshimesh praktike, ndër-
kaq, nuk kanë ndodhur në ndryshimin e statusit të
sheriatit në këto vende.

Ndërkohë, në sistemet juridike anglosaksone të
vendeve imigruese ka mundësi që disa institucione she-
riatike të inkorporohen në të drejtën në fuqi. E drejta
anglosaksone e njeh institucionin “inkorporim me re-
ferencë” (incorporation by reference), me anë të së cilës
një mysliman  në aktin juridik të lidhur sipas të drejtës
anglosaksone mund ta fut urdhrin i cili përmban di-
spozitë sheriatike. Për shembull, duke e hartuar testa-
mentin, qytetari australian i fesë islame në deklaratën e
tij të vullnetit të fundit mund ta kyç Kuranin dhe Sun-
netin si referencë për ndarjen e pasurisë ndër trashë-
guesit. Gjykata një urdhër të tillë do ta ekzekutojë jo si
e drejtë personale e myslimanit,  por si vullnet i indivi-
dit. Ngjashëm është e mundur të bëhet edhe në proce-
durën e arbitrazhit. Këto veprime, ndërkaq, më shumë
ngjajnë në funksione juridike (hiyal),  të cilat mundë-
sojnë zbatimin e pjesshëm të institucioneve sheriatike
me mundësinë e humbjes nga mendja të tërësisë së si-
stemit juridik dhe synimeve të tij.

Pozicioni i përgjithshëm i sheriatit për qytetarët e
natyralizuar të vendeve perëndimore me “bazën kultu-
rore myslimane” është lëvizja e tij ndaj sferave shtetë-
rore-juridike në fetare-etike. Islami manifestohet në
sferën e cila në ato shoqëri i është lënë religjionit. Ky
ndryshim i pozicionit shoqëror të Islamit ka sjellë ndry-
shimin e prioritetit në vetëdijen e myslimanëve, me të
drejta në zbatimin e detyrave themelore islame. Këto
detyrime, ndër të tjera, kanë të bëjnë me kryerjen e ri-
tualeve (ibadat), rregullat mbi ushqimin, veshjen dinji-
toze, synetimin (cirkumizimin), festat myslimane,
arsimimin fetar të fëmijëve dhe rinisë, të varrimit e të
ngjashme. Për këta myslimanë sheriati bëhet kod fetar-
etik, kurse sanksioni fetar dhe moral e zëvendëson atë
juridik. Ndryshimi i këtillë i statusit të sheriatit domo-
sdoshmërisht duhet të ndiqet me përkrahje përkatëse
institucionale. Në literaturë përmendet që institucionet
e mundshme për zbatimin e sheriatit si kod fetar-etik
do të mund të ishin “gjykatat islame” jozyrtare,  të the-

meluara nën suaza të komunave mysli-
mane (xhematëve) në vendet perëndi-
more. Këto “gjykata” do të kishin
funksion me karakter këshillues dhe ar-
bitrazhi. Atyre myslimanët do t’u drejto-
heshin vullnetarisht,  kurse vendimet e
tyre vullnetarisht do t’i zbatonin duke iu
nënshtruar autoritetit fetar dhe moral mbi
të cilat janë bazuar e jo sanksionit shtetë-
ror. Institucione të ngjashme ekzistojnë
në Hebraizëm në formë të gjykatave “ra-
biniane” në Evropën perëndimore. Këto
gjykata janë formuar si përgjigje e mun-
dshme në nevojën e përkushtimit ligjit të
Zotit, nga një anë, dhe realitetit të jetës
në diasporë, nga ana tjetër.

PËRFUNDIM

Në këtë punim është konstatuar se
sheriati ka ndikim të ndjeshëm në siste-
min juridik në vendet ku myslimanët për-
bëjnë shumicën e popullsisë, sikurse dhe
në numrin e madh të bashkësive mysli-
mane pakicë.

Në vendet myslimane shumicë kemi
identifikuar tri modalitete të rregullimit
të sheriatit dhe të legjislacionit nacional.
Modaliteti i parë, i cili është më i përfa-
qësuari, i jep sheriatit statusin e njërit nga
burimet e të drejtës nacionale. Rezultati
praktik i këtij pozicioni është vlefshmëria

e të drejtës së sheriatit në fushën e statu-
sit personal të myslimanëve (el-ahwal
esh-shahsijje), përkatësisht të drejtës per-
sonale, familjare, trashëguese dhe vakë-
fore. Në numrin më të vogël të vendeve
vlefshmëria e sheriatit shtrihet edhe në
degët dhe fushat tjera juridike. Një numër
barabar i vogël i vendeve myslimane ka
kryer shekullarizimin e plotë të sistemit
juridik në suaza të projektit properëndi-
mor të modernizimit.

Në rastin e pakicave myslimane janë
identifikuar dy modalitete të rregullimit
të marrëdhënieve të sheriatit dhe sistemit
juridik ekzistues. Në rastin e parë sheria-
tit i është dhënë rëndësia e të drejtës par-
tikulare të myslimanëve në fushën e
statusit personal, pozicion i cili është i
ngjashëm me modalitetin më të përfaqë-
suar në shumicën e vendeve myslimane.
Ky fenomen është shumë i rëndësishëm,
pasi vërteton mundësinë e zbatimit të pje-
sshëm të të drejtës islame brenda siste-
meve shoqërore-juridike joislame. Në
rastin e dytë sheriati nuk ka rëndësi të
drejtpërdrejtë juridike për pakicat mysli-
mane,  por transformohet në kodin e tyre
fetar-etik. Kjo gjendje është e ngjashme
me vendet myslimane,  të cilat e kanë
shekullarizuar të drejtën e tyre.  Por, këto
vende kryesisht nuk janë neutrale në ra-
portin e vet ndaj Islamit dhe të drejtës së

tij, pasi që gjithnjë e konsiderojnë opo-
nent potencial në planin e organizmit po-
litik dhe juridik të shoqërisë.

Hulumtimi i pozicionit të sheriatit në
kushtetutat e vendeve bashkëkohore my-
slimane dhe sistemeve juridike të ven-
deve në të cilat jetojnë pakicat myslimane
tregojnë ndikimin e vazhdueshëm të Isla-
mit në fushën juridike. Ky fakt i jep she-
riatit vendin ndër sistemet juridike më të
shtrira të epokës bashkëkohore dhe e
zhvendos studimin e tij nga fusha e hi-
storisë së të drejtës,  në fushën e të drej-
tës krahasuese bashkëkohore. Trendi i
shekullarizimit të sistemeve juridike të
vendeve myslimane përfundimisht është
ndalur në 1970-at dhe prej atëherë deri në
ditët tona rrjedh procesi i riislamizimit.
Me vetë këtë, për zhvillimin e ardhshëm
të botës myslimane dhe raporteve të tij
me “të tjerët”, çështje thelbësore do të
jetë se cilës rrugë do të shkojë zhvillimi i
shkencës juridike sheriatike. A do ta thek-
sojë ky zhvillim vetëmjaftueshmërinë,
përjashtueshmërinë dhe ngurtësinë apo
hapjen, integrimin dhe fleksibilitetin ndaj
traditave tjera juridike?

-fund-

(Për shkak të natyrës së revistës
hiqen fusnotat)
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Nga: Muhiddin Bagçexhi

Imam Maturidiu i ka bërë shërbime të
mëdha dhe të dobishme Islamit dhe
është prijës i dijetarëve islamë. Gji-

thashtu, në trojet e quajtura Maveraene-
hru është themelues dhe përfaqësues i
shkollës së Kelamit Ehli Sunne. Ndërsa
përfaqësuesi i shkollës kelamite të Ehlis-
Sunnes në Irak është Ebu’l-Hasen el-
Esha’riu (v. 324/936). 

Në periudhën të cilën ka jetuar Imam
Maturidiu kanë sunduar samanitët, të
cilët i kanë shërbyer shkencës dhe letër-
sisë, ndërsa neve sot që na kanë arritur
nga veprat e Imam Maturidiut janë
“Te’vilatu’l-Kur’an” dhe “Kitabu’t-Teu-
hid”, prej të cilave kuptojmë se Imam
Maturidiu ka qenë dijetar i madh, i cili ka
poseduar dituri dhe njohuri të thella si në
Kelam, Tefsir, Historinë e Medhhebeve
(Sekteve), Fikh dhe në Metodologjinë e
Fikhut (Usuli Fikh). Mësuesit e tij kanë
qenë nga dijetarët të cilët kanë qenë për-
faqësues të shkollës së Imam Ebu Hani-
fes, ata janë: Ebu Nasr el-Ijadi, Ebu Bekr
Ahmed El-Xhurxhani dhe Muhamed bin
Mukatil er-Razi.Ndërsa mësuesit e këtyre
dijetarëve ka qenë Ebu Sulejman bin
Musa El-Xhurxhan, i cili ka qenë nxënësi
i  Imamejnëve – Dy Imamëve (Imam ebu
Jusufi dhe Imam Muhamedi), të cilët
kanë qenë ndër nxënësit më të dalluar të
Ebu Hanifes. Imam Maturidiu nga më-
suesit e tij ka transmetuar traktatet (ve-
prat) e Imam Adham Ebu Hanifes:
“Fikhul-Ekber”, “Er-Risale”, “El-Va-
sije”, “El-Fikhul-Ebsat” dhe “el-Alimu
ve’l-Muteal-lim”.Gjithashtu, edhe Imam
Maturidiu ka përgatitur dhe ka nxjerrë di-
jetarë të mëdhenj, si Ebu Lejth el-Buhari
dhe Ebu Muhamed Abdulkerim bin Musa
El-Pezdevi. Këta dijetarë, duke pasur da-
shuri dhe respekt të madh ndaj Imam Ma-
turidiut,  e kanë përhapur dhe e kanë
zhvilluar doktrinën maturidite, duke i
përforcuar argumentet e saj.

Ndërkaq, shkolla e kelamit (teologjisë
dialektike) esh’arit është themeluar dhe
zhvilluar në Irak,  ku kanë qenë themeluar
shumë shkolla novatore. Imam Esh’ariu
ka qenë në debate dhe dialogë të ashpra
me Rafiditët, Karamitët dhe veçanërisht
me Mu’tezilitët. Vendi ku jetoi Maturidiu,
ndërkaq, ishte larg Irakut, larg trazirave të
shumta nga shkollat novatore. Më vonë
një pjesë e këtyre rrymave kishin filluar
ta ngrenë zërin edhe në Maveraenneru, ku
më së shumti dëgjohej zëri i rrymës
mu’tezilite. Përfaqësuesit e shkollave no-
vatore, edhe pse ishin në qendër, por nga
ata gjithashtu ekzistonin edhe në këto
troje. Imam Maturidiu u bëri ballë me log-
jikë dhe vendosmëri të madhe. Në pjesën
Mavaraennehru,  përveç doktrinës mu’te-
zilite, nga doktrinat të cilat arritën janë
edhe Ed-Dehrije (Natyralistët), Thanevije
(Dualistët) dhe Karamitije (rrymë shiite).

“Kitabu’t-Teuhid” e Imam Maturidiut

është vepra më e çmuar dhe dokumenti
më i vjetër rreth mendimeve të çoroditura
të rrymave novatore.

METODA E IMAM MATURIDIUT

Si Esh’ariu, ashtu edhe Maturidu për
të ngadhënjyer mu’tezilitët dhe doktrinat
novatore (medhahibu’l-bida’), kanë
marrë metodën e cila i përshtatet logjikës
së shëndoshë nga armiqtë e tyre dhe janë
bërë themelues të kelamit Ehli’s-Sunne.
Ndërkaq, ai i cili metodën më të saktë dhe
shkencore që e fillon duke u dhënë vlerë
logjikës dhe naklit (transmetimit) dhe që
i ka mëshiruar këto në esencë duke shpje-
guar akaidin islam,  është Imam Ebu
Mansur el-Maturidiu. Sepse, në fe nuk ka
asgjë që nuk është në përputhshmëri me
logjikën. Cilësitë e Allahut: të ekzistuarit
Allahut, jeta, dituria, fuqia, vullneti; edhe
Pejgamberia e Muhamedit (sal-lAllahu
alejhi ve sel-lem), që të gjitha vërtetohen

me anë të  logjikës. Gjithashtu,  edhe për
ato nga shpallja lidhje me lajmet metafi-
zike për ahiretin dhe gjendjet e saj mund
të tregohen mundësia e tyre edhe me log-
jikë dhe të besojmë ashtu siç na ka lajmë-
ruar i dërguari i Allahut.

Në metodën e kelamit,  për të besuar
parimet dhe çështjet duhet që të gjitha të
vërtetohen me Haberus-Sadik / Lajm i
Vërtetë (lajm i arritur në mënyrë auten-
tike deri te ne nga Haberu’r-Resul / lajm
i të dërguarit të Allahut). Ndërsa kur
bëhet fjalë për të vërtetuar argumentet e
duhura... Nga këto tregohen gjithësisë dhe
atyre që janë për to në lidhshmëri dhe për-
tej tyre që mbeten përdoret logjika.  

Njohuritë tona për t’i bazuar në këto
tre themele burimore dhe për vlerësimin
e tyre që u ka bërë shpjegime në lidhje me
to është Imam Maturidiu.  

Imam Maturidiu është mutekel-limi
(akaidologu) dhe dijetari i parë mysliman
që ka bërë fjalë për shkaqet dhe vlerat e
njohurive tona, dhe mu për këtë kelami-
stëve (akaidologëve) pasi tij që kanë ar-
dhur u ka hapë një epokë të re.  Ngase
kelamistët pas tij në parathëniet e veprave
të tyre kanë shkruar mendimet për buri-
min dhe shkakun e njohurive tona. 

Imam Maturidiu në librin “Kitabu’t-
Teuhid” thotë: “Njeriun në rrugën e
shkencës që e arrin janë organet e ndjen-
jave të shëndosha (bërja e provave dhe
vështrime me to), lajmet dhe logjika ar-
gumentuese. Nuk është e mundur që të ar-
rihet në dije pa këto. Ngase nga këto ka
grupe të njohurive që çdo njëra hyn
brenda fushës së vet dhe çdo njëra fushë
e dijes trasohet nëpërmjet rrugës së saj të
veçantë. Ai që e mohon dijen që arrihet
nëpërmjet ndjenjave është kryeneç dhe
egoist”. (Kitabu’t-Teuhid, Bejrut, 1970,
fq. 7-8)

Lajmet sipas Imam Maturidiut ndahen

në dy lloje:
Haberu’l-Mutevatir (Lajme muteva-

tir/frekuentive), të cilat duhen vërtetuar se
a janë të vërteta ose jo.

Haberu’r-Resul (Lajmet e Pejgambe-
rëve), nga mrekullitë e tyre që tregojnë
për të vërtetën gjithsesi që janë më të be-
sueshme në të treguarit e lajmeve. Sepse
për qartësinë e të vërtetës zemra më e qe-
tësuar mund të jetë vetëm nga lajmet e të
dërguarve të Allahut. 

Imam Maturidiu për logjikën thotë:
“Të vërtetuarit me logjikë do të thotë se
duhet pranuar se ekziston shkaku i shken-
cës. Sepse nëpërmjet shqisave që përfito-
hen njohuritë duke i menduar, radhitur
dhe gjykimin e tyre që e jep është ajo.
Ndërsa logjika është ajo e cila kupton ato
që janë larg dhe jashtë shqisave; të njo-
hurat me lajme të cilat mund të jenë
gabim ose jo. Gjithashtu edhe dallimin
mes mrekullive të pejgamberëve dhe ma-
shtrimet e magjistarëve dhe gjërave të
ndryshme se a janë të vërteta apo jo,
është mendja ajo e cila i kupton që të gji-
tha këto. Me të medituarit me logjikë në
urtësitë e krijesave i kuptojmë argumentet
të cilat aludojnë në ekzistencën e krijuesit,
që është Allahu. Po ashtu, me logjikë
mund të dallojmë Allahun, i Cili është
Kadim (i përhershëm, pa fillim) me krije-
sat të cilat janë hadith (të krijuara).” (Ki-
tabu’t-Teuhid, fq. 78)

Imam Maturidiu në veprat “Te’vila-
tu’l-Kur’an” dhe “Kitabu’t-Teuhid”
mbron idenë në të medituarit dhe argu-
mentuarit me logjikë dhe se shpallja
(vahji) domosdo duhet të jetë me argu-
mente logjike. Ndërsa fukahave dhe mu-
hadithinëve,  të cilët mendojnë se duhet
t’i mbështetemi vetëm shpalljes (nakl)
nga frika se mendja mund të ngatërroj të
mos mund me gjet të vërtetën u thotë:
“Njeriun që e largon të mos e përdorë

logjikën nuk janë tjetër përpos cytjet e
djallit. Sepse djalli (shejtani) e pengon
njeriun nga trungu i mendjes,  kështu që
ai për të arritur në ato çka dëshiron ai i
trondit në bindjen e tyre. Të përdorurit e
logjikës rreth gjërave është për të njohur
parimet dhe përfundimet e fshehura të
tyre.  Pastaj nga këto se gjëja është hadith
/ e shpikur (e krijuar), janë argumente të
cilat tregojnë se ekziston krijuesi për ata
të cilët largohen nga ndjekja e epsheve të
veta. Duhet ditur se ajo çka e pengon nje-
riun nga të përdorurit e logjikës janë cyt-
jet e djallit dhe puna e tij.”
(Kitabu’t-Teuhid, fq. 136) 

Gjithashtu, Imam Maturidiu për të
mbrojtur mendjen nga gabimet dhe rrë-
shqitjet, porosit që të veprohet me kujdes,
ngase duhet të mbështetet të logjikuarit
me shpalljen. Në lidhje me këtë thotë:
“Kush duke u mbështetur shpalljes (na-
klit) dhe mohon të përdorurit e mendjes
me kujdes dhe atyre nga mendja që mbe-
ten të fshehura në esencë për të kuptuar
dhe nga Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ve
sel-lem), duke mos pasur asnjë sinjal me
logjikën jo të plotë dhe të kufizuar, nëse
mundohet që të gjitha urtësitë e Allahut
t’i ngërthen, atëherë mendjes së tij i bën
padrejtësi dhe ia mbart një barrë të cilën
nuk mund ta mbart.” (Muhamed Ebu
Zehra, Tarihu’l-Medhahibi’l-Islamije fi
Sijaset-i ve’l-Akaid, fq. 212-213)

Imam Maturidiu traktatet e Imam Ebu
Hanifes i ka transmetuar nga mësuesit e
tij, kështu që prej akaidit i shndërruan në
Ilmu’l-Kelam, sepse këtyre traktateve ka
qenë e domosdoshme të besohet se te këto
kanë pasur njohuri në të cilat është shpje-
guar akaidi (besimi) i Ehlis-Sunnes. Imam
Maturidiu nga këto traktate ka sqaruar be-
simin dhe e ka përforcuar këtë me argu-
mente të tjera të Shpalljes dhe e ka
përkrahur logjikën me argumente të prera.
Gjithashtu, edhe duke detajizuar çështjet
e Akaidit me argumente të prera, ato i ka
përforcuar. Imam Maturidiu në shtetin
Maveraennehru dhe në vendet tjera
islame u bë kelamisti i shkollës së Ebu
Hanifes dhe prijësi i Ehlis-Sunne ve’l-
Xhema’së. Në akaid mu për këtë shkak
medhhebi hanefi iu atribua Imam Matu-
ridiut. Kështu që të gjithë kelamistët e
medhhebit hanefij u quajtën maturidi, për-
veç një grupi të vogël. Ndërsa përkatësia
e emrit të Imam Ebu Hanifes iu atribua
vetëm dijetarëve hanefi të fikhut. Nga
shumica e kelamistëve dhe studiuesve
themeluesi i shkollës maturidite të Kela-
mit Ehli’s-Sunne nuk është Imam Maturi-
diu, por Imam Ebu Hanifja, ndërsa
Maturidiu është ai i cili ka shkruar buri-
met e akaidit me argumente logjike dhe
nakl (transmetim). Disa të tjerë sikur që
thonë se Maturidiu nuk ka qenë i lidhur
ndaj Imam Esh’ariut, por Imam Ebu Ha-
nifes dhe përfaqësuesve të tij që i ka reg-
jistruar burimet dhe që ka shpjeguar

Medhhebi maturidi
Në besimin (akaidin) islam medhhebi maturidi i atribuohet Imam Ebu Mansur Muhamed bin Muhamed bin
Mahmud el-Maturidiut, ndërsa shoqëria e cila përfaqëson këtë doktrinë (medhheb) në besim (akaid) quhen

“el-Maturidije - Maturiditët”.
Alemu’l-Huda (Shenja e Udhëzimit), Imamu’l-Huda ve’l-Mutekel-limine (Prijësi i Udhëzimit dhe i Teologëve të
Dialektikës),  pseudonime këto me të cilat njihet Imam Maturidiu,  përafërsisht ka lindur në vitin 238/852 në

fshatin Maturid të Semerkandit, në trojet e quajtura Maveraennehru (Transoksiana). Ka vdekur në vitin
333/944, në Semerkand.



46 Nëntor 2018 | Safar - Rabi al-Awwal 1440 Hëna e re 47

medhhebin Ehlis-Sunne dhe që e ka për-
krahur dhe e ka vazhduar metodën e tij. 

Imam Ebu’l-Hasen El-Esha’riu me
Imam Ebu Mansur El-Maturidiun në për-
hapjen e medhhebit Ehlis-Sunne dhe në
përfundim të shumë sqarimeve edhe pse
janë bashkë, por që të dy metodën e Ke-
lamit, qoftë edhe shumë pak kanë një dal-
lim me njëri-tjetrin. Që të dy kelamistët
(teologët dialektikë) pa dyshim që akai-
din të cilin e ngërthen Kurani janë mun-
duar që ta vërtetojnë me argumente
logjike. Sepse, logjika e shëndoshë me
shpallje të vërtetë nuk mund që të kun-
dërshtohet. Por, Maturidiu më shumë
rëndësi i jepte logjikës nga Esh’ariu. Kë-
shtu që këta shembuj do të tregojnë atë se
sa i jepte rëndësi mendjes:

Sipas dy medhhebeve (Maturidi dhe
Esh’ari) me argumente logjike të diturit
për ekzistencën e Allahut është farz (obli-
gim). “Sipas Maturidiut, edhe në qoftë se
nuk është dërguar pejgamber,  Allahun
duhet njohur me logjikë. Logjika është e
cila e percepton domosdoshmërinë e
njohjes së Allahut. Edhe pse mendja ekzi-
stencën e Allahut dhe domosdoshmërinë
e njohjes së tij mund t’i dijë, por pa u dër-
guar Pejgamberi nuk mund që të dihet se
cilat dispozita janë të obliguara nga Al-
lahu vetëm me anë të logjikës.”Qëndrimi
i maturidive në lidhje me domosdoshmë-
rinë e përdorimit të logjikës për ekzisten-
cën e Zotit rrjedh nga Imam Ebu Hanifja.
Kemaluddin El-Bejadi (1098/1687) thotë:
Imam Ebu Hanifja ka thënë: “Mendja
duke shikuar krijesat dhe cila është mjeti
i njohjes së Krijuesit të madh, nuk është e
justifikueshme që të pranohet mosnjohja e
Allahut.” (Në lidhje me këtë shih qëndri-
met e Ebu Hanifes në veprën e Kemalud-
din El-Bejadi, “Isharatu’l-Meram”,
Egjipt, 1949/1638, fq. 78).

Esh’aritët, ndërkaq, thonë: “Mendja,
edhe pse është mjet për të njohur ekzi-
stencën e Allahut, nuk është që e bën të
domosdoshme atë, por Allahu është Ai i
cili e bën këtë të domosdoshme. Urdhri i
Allahut njihet nëpërmjet shpalljes dhe
sheriatit (legjislacionit).”

Sipas maturidive, edhe pse Allahu
është ai i cili urdhëron për domosdo-
shmërinë e njohjes së Tij, por mendja
mund ta njohë këtë urdhër të cilin e obli-
gon Allahu. Por, ndonjë i cili është i men-
çur duke lënë argumentin logjik pa
justifikim rreth ekzistencës së Allahut dhe
të besuarit të Allahut Një, atëherë kjo
është haram (e ndaluar) dhe ai është më-
katar. Sepse mendja mund të njohë Alla-
hun. Ndërsa për veprat e obliguara që të
dyja shkollat janë të një mendimi se men-
dja nuk mund t’i njohë ato.

Gjithashtu, Maturidiu në lidhje me të
mirën (husun) dhe të keqen (kubuh) thotë:
“Allahu një punë e urdhëron se ajo në
esencë është e mirë dhe se dobia e saj
është më e madhe se dëmi. (Ngase e mira

është argumenti i urdhrit) Allahu kur ur-
dhëron për një çështje, ajo argumenton se
ajo vepër është e mirë. Nëse një vepër në
esencë është e keqe,  Allahu e ndalon atë,
ngase Allahu kur ndalon një çështje, ajo
argumenton se është në esencë jo e mirë
dhe se dëmi i saj është më i madh se
dobia.”

Sipas Maturidiut, çështjet dhe gjërat
sipas të mirës (el-husnu) dhe të keqes (el-
kubh) ndahen në tre pjesë:

Të kuptuarit e njeriut të mirën e gjë-
rave nga vetë mendja e tij,

Të kuptuarit e njeriut të keqen nga
vetë mendja e tij dhe

Të mos kuptuarit e njeriut me mendje
të mirën dhe të keqen, por vetëm me ur-
dhrin e Allahut.

Mendja, gjënë të cilën e dinë të mirë,
madje Allahu e urdhëron për atë, dhe
mendja gjënë që e dinë të keqe, madje Al-
lahu e ndalon atë, ngase mendja nuk është
ajo e cila mban të drejtë për të obliguar.
Dhe, se në lidhje me detyrat e fesë, e
drejta e të detyruarit është vetëm e Allahut
dhe njerëzit që i obligon është vetëm Ai.

Esh’aritë, ndërkaq, thonë: Gjërat dhe
veprat në esencë nuk përmbajnë të mirë
ose të keqe, por Allahu pse ka urdhëruar
është e mirë dhe pse ka ndaluar është e
keqe. Mendja nuk mund të percepton të
mirën ose të keqen e sendit ose të veprës.

Mu’tezilitët thonë: Mendja që kupton
të mirën e sendit, ajo gjithashtu obligohet
me mend. Gjithashtu, të larguarit nga e
keqja është nga mendja që e ndalon atë.

Sipas Esh’ariut,  Allahu nuk vepron
asnjë vepër për ndonjë shkak. Allahu një
vepër nuk e mbështet në ndonjë shkak ose
dobi, sepse Ai nuk mund të merret për-
gjegjës për atë çka vepron. Ajetet ku thek-
sohet urtësia e Allahut bëjnë pjesë në
diturinë dhe vullnetin e Allahut.

Ndërsa sipas Maturidiut,  Allahu
veten e Tij e atribuon me atributin El-
Hakim (I Urti). Allahu nga veprat e kota
dhe të këqija është i pastër, sepse për çdo
vepër Ai ka urtësi. Allahu i Lartësuar si në

veprat e obliguara, ashtu edhe në veprat e
krijuara që detyron dhe bën obligim në atë
ka urtësi dhe qëllim, sepse Ai është i
vetmi i lirë çka të dëshiroj dhe çka të dë-
shiroj të veproj. Sepse domosdoshmëria
është kundër vullnetit dhe se ia kujton se
ka të drejtë te tjetri dhe se ai çka kryen atë
është përgjegjës i tyre, ndërsa Allahu nuk
është përgjegjës për atë çka vepron.

Sipas maturiditëve, atributi i Allahut
et-Tekvin (të krijuarit) e pranojnë si atri-
butet tjera eternnale dhe të vërtetë nga
atributi el-Kudre (Fuqia). Ngase Allahu
veten e Tij në Kuran e ka atribuar me atri-
butin el-Halik (Krijues). Allahu gjërat nuk
i krijon me atributin el-Kudre, por me
atributin et-Tekvin.

Esh’aritët, ndërkaq, atributin et-Tek-
vin e pranojnë si lidhshmëri ndaj gjërave
të reja që i krijon nga atributi el-Kudre.

Nga kjo shihet se maturiditët kanë
qëndruar të lidhur ndaj naklit (transmeti-
mit) dhe nga kjo nënshtrirje, duke mos
dhënë kompromis, ka bërë sqarime log-
jike duke ia përshtatur esencës së naklit
(transmetimit). Ndërsa Ismail Hakki nga
Izmiri në veprën e tij Jeni Ilmi Kelam
(Shkenca e Kelamit të Ri), kur përmend
dallimet mes esh’arive dhe maturidive
thotë: Sipas esh’arive tevbetu’l-je’s (pen-
dimi i personit i cili gjendet në agoni të
vdekjes nga të përjetuarit e dënimit të
Zotit e pranon besimin) kjo teube nuk
është e pranuar. Ndërsa sipas maturidive
është e pranuar. (Yeni Ilm-i Kelam, I, 115)
Kjo thënie e tij është gabim,  ngase sipas
maturidive teubetu’l-jes në asnjë mënyrë
nuk është i pranuar.

Imam Maturidiu në Te’vilat Ehlis-
Sunne dhe Ebu’l-Muin En-Nesefiu në Et-
Tebsira i kanë sqaruar shkaqet e
mospranimit të teubetul-je’s. Imam Ma-
turidiu thotë: Ky besim është për largimin
e frikës dhe dënimit dhe se nuk është
besim i cili është arritur me vepër që atij
(të vdekurit) që të jetë besim me mund dhe
shpresë... (Te’vilat li-Ebi Mansur El-Ma-
turidi, Kajseri Rashid Ef. Kytyphanesi, nr.

47, vr. 1829)
Ndërsa Ebul-Muin En-Nesefiu thotë:

Ndonjëri, duke qenë në agoni të vdekjes
ose në botën tjetër duke përjetuar dëni-
min ai beson, ndërsa ky besim i tij është
i papranuar dhe i pavlefshëm... (Tebsire-
tul-Edil-le, Rashid Ef. Kytyphanesi, nr.
496, vr. 86)

Nuk është pendim (i pranueshëm) i
atyre që vazhdimisht bëjnë punë të këqija
dhe vetëm atëherë kur t’i vjen vdekja
ndonjërit prej tyre, të thotë: “Unë tash u
pendova!” e as i atyre që vdesin duke
qenë jobesimtarë. Ndaj tyre kemi përgati-
tur dënim të ashpër. (Sure En-Nisa, 4/18)

Por, besimi i tyre, kur e vërejtën dëni-
min tonë, nuk u bëri dobi. Ky është ligj i
Allahut (i kahershëm) ndaj robërve të Tij
dhe aty, në atë rast, pësuan disfatë jobe-
simtarët. (Sure El-Mu’min, 40/85, si dhe
ajete të tjera me këtë kuptim). Maturidi-
tët nuk bien në kundërshtim me kuptimin
literal të ajeteve.

Në historin islame medhhebet që traj-
tojnë akaidin në esencë janë katër. Këto
mund t’i radhisim kështu për nga të tra-
suarit e rrugës së Pejgamberit dhe të Sa-
habëve:

Ehlis-Sunne veçanërisht të quajturit
Es-Selefije, këto janë ata të cilët kanë
qenë të lidhur ndaj kuptimit të teksteve
(ajeteve dhe haditheve) në mënyre literale
dhe kanë pasur parim dorëzimin (mos
përgjigjen në shumë çështje). Si dhe the-
melet e besimit të theksuara në Kuran
duke mos i shqyrtuar shumë e shumë me
logjikë, por besojnë direkt ashtu siç është.

Esh’aritët: Këta duke marrë për bazë
tekstet, këto i mbrojnë me argumente log-
jike.

Maturiditët: Edhe këta si esh’aritët e
pranonjë metodën kelamiste. Me Kuran
dhe Hadithe sahihe të lajmëruara, çështjet
e besimit i mbrojnë më shumë me argu-
mente logjike dhe të forta. 

Mu’tizilet: Këta duke marrë për bazë
logjikën, i kanë mbrojtur tekstet me të.
Disa hulumtues maturiditët, krahas sele-
fistëve, i mbështetisin më afër mu’tezi-
leve për shkak se i japin logjikë rëndësi të
madhe. Në këtë fushë të katërkëndëshit në
një kënd gjendet Selefije (Ehlul-Hadith),
ndërsa në këndin tjetër Mu’tezile. Nga kjo
fushë e përfundimit të këndit me Mutezi-
len janë maturiditët, ndërsa me Muhaddi-
thinët janë esh’aritët.

Imam Maturidiu këtë parim,  duke
parë të nevojshme argumentin logjik me
ndihmën e teksteve (Kuranit dhe Hadithit)
këtë e ka përdorur dhe në Tefsirin e tij. Ai
në veprën e tij Te’vilatu’l-Kur’an ajetet
muteshabih (jo të qarta) i ka bartur tek
ajetet muhkem (të qarta). Dhe, nëse gjente
rrugë për të komentuar Kuranin me
Kuran, atë e përdorte. Ngase një pjesë e
Kuranit me një pjesë tjetër nuk mund të
bien në kundërshtim. A nuk e përfillin ata
(me vëmendje) Kuranin? Sikur të ishte

prej dikujt tjetër, përveç prej Allahut, do
të gjenin në te shumë kundërthënie. (Sure
En-Nisa, 4/83) Maturidiu ajetet mutesha-
bih nëse nuk mund të gjente ndonjë ajet
të qartë për të bazuar dhe një argument të
prerë, atë ajet muteshabih nuk e bënte
te’vil. Këtë metodë të përdorur në lidhje
me te’vilin e ajeteve muteshabih të njëjtën
metodë e ka përdorur edhe Esh’ariu. Por,
nga kelamistët e vonshëm prej esh’arive
dhe maturidive për të mos rënë njerëzit në
teshbih (antropomorfizëm) i kanë bërë
ajetet te’vil. Në këto te’vile (interpretime)
kanë sqaruar se kuptimi i tyre nuk është
kuptim i prerë, por është në fushën e su-
pozimit.

ZHVILLUESIT E MEDHHEBIT
MATURIDI

Akaidi dhe kelami maturidi mësohen
nga vetë metoda e kësaj shkolla nga të
cilët autorët e saj kanë shkruar shumë
vepra. Imam Maturidiu ka shkruar shumë
vepra, por prej tyre shumica janë humbur,
ndërsa sot ekzistojnë vetëm dy prej tyre:
Te’vilatu’l-Kur’an ose Te’vilat Ehli’s-
Sunne, për të cilën supozohet se në bi-
bliotekat e botës janë përafërsisht 50
kopje. Ndërsa në Stamboll, thuajse në të
gjitha bibliotekat e saj, gjendet nga një
kopje. Ky tefsir është shumë i vlefshëm, i
cili është shkruar me metodë të dirajes
(racionale). Autori në këtë tefsir kur është
bërë fjalë për çështje të akaidit në ajete ai
është zgjeruar shumë në to, si dhe qën-
drimet e medhhebeve novatore i ka kun-
dërshtuar. Kështu që kjo vepër
konsiderohet një burim shumë i vlefshëm
për doktrinën e akaidit maturidi. Kjo
vepër është komentuar nga Ebu Bekir
Muhamed bin Ahmed Es-Semerkandi (v.
533h./1158m.), një kopje e së cilës gjen-
det në biliotekën Ali Pasha, nr. 283.
Ndërsa vepra tjetër e Imam Maturidiut
është “Kitabu’t-Teuhid”, kopja e së cilës
gjendet vetëm në bibliotekën e  Universi-
tetit të Cambridge-it, e regjisturar me nr.
3651. Në vitin 1970 nga Dr. Fet’hullah
Hulejf është verifikuar dhe në Bejrut është
shtypur. 

Zhvilluesi më i madh i medhhebit ma-
turidi, dhe që e ka ngritur më në krye,
është Ebul-Muin Mejmun bin Muhamed
En-Nesefi (417-508/1024-1115). Ky është
kelamisti më i madh i medhhebit matu-
ridi. Imam Nesfiu ka qenë i lidhur në të
gjitha çështjet me Imam Maturidiun, për-
veç çështjes në lidhje me besimin e imi-
tuar. Në kelamin esh’arit çka është pozita
dhe vlera e Ebu Bekr Bakilanit (v.
403/1013) dhe Gazalit (v.505/1111), e
njëjtë është edhe e Ebu’l-Muin En-Nese-
fiut në kelamin maturidi - vepra e tij është
“Tebsiratu’l-Edil-le”, e cila është një
çelës kryesor, ndërsa libri tjetër i tij është
“Et-Temhid li Kavaidit-Teuhid”, kopjet e
të cilit gjenden në disa biblioteka të Stam-

bollit, si në Bibliotekën Bejazid, nr. 3078,
vr. 158. Gjithashtu, libri i tij i njohur “Ba-
hru’l-Kelam fi Akaidi Ehlil-Islam” është
shtypur në Konja nga Ali Ramazan Ha-
dimi, në vitin 1327-1329h./1911m. Ky
libër në të njëjtin vit është botuar edhe në
Kajro-Egjipt.

Medhhebit maturidi edhe Nesefi e të
tjerë i kanë shërbyer. Qyteti Nesefi gjen-
det mes lumit Xhejhun dhe Semerkand.
Në mesjetë në këtë qytet janë rritur shumë
dijetarë të cilët kanë shkruar vepra në të
gjitha degët e shkencave islame: Ebu Hafs
Nexhmeddin Omer En-Nesefi (v.
537h./1142m.), Burhanuddin En-Nesefi
(687h./1289m.), Ebu’l-Berkat En-Nesefi
(v. 710h.). Këta janë dijetarët e mëdhenj
nga qyteti En-Nesef, të cilët i kanë shër-
byer “Medhhebit Maturidi”. Ky i fundit,
Ebu’l-Berkat En-Nesefi, tefsirin (komen-
tin e Kuranit) të quajtur “Medarikut-Ten-
zil ve Hakaikut-Te’vil” e ka shumë të
njohur; në këtë tefsir në vende të ndry-
shme të saj flitet në lidhje me qëndrimet e
kelamit maturidi. 

Imam Ebu Mansur El-Maturidiu
thotë: “Një besimtar i cili nuk bazohet në
argumente logjike dhe beson verbërisht,
duke bërë imitim në besim, ai këtë besim
nuk e ka të pranuar, ngase nuk është ba-
zuar në një burim të fortë.” Në lidhje me
këtë, qëndrimet e Maturidiut Ebul-Muin
En-Nesefiu në Tebsiratul-Edil-le kështu i
përmend: “Vëretimi i besimit të imituesit
pse është pa argument, ai nuk është i vlef-
shëm, sepse robi shpërblehet nga mundi.
Ndërsa imituesi (mukalidi) për të fituar
esencën e besimit nuk përjeton vështirësi.
Në të kundërt, për të arritur në besim
përjetohen mundime, duke u përballur
për të larguar dyshimet, duke vështruar
rregullat e të logjikuarit, të sjellët e argu-
menteve dhe për të dalluar dyshim me ar-
gumente të prera…Ngase njeriu harxhon
mundin vetëm para se t’i arrijë kënaqë-
sitë dhe e braktis vetveten në këtë botë të
përfitojë dobi, pastaj duke mos e zhytur
veteveten në mërzi dhe duke mos u për-
balluar, beson duke imituar; atëherë ky
nuk mund të përfitojë sevape (shpërblime)
dhe se vlerën e këtij besimi (imani) nuk
mund ta shohë. Gjithashtu, edhe ai më
parë, duke mos pasur argument dhe kur
të përjetojë dënimin atëherë beson, ky
besim atij nuk i bën dobi.” (Tebsiratu’l-
Edil-le, Rashid Kytyphanes, nr. 496, vr
86; Fatih Kytyphanesi, nr: 2907, vr. 96-
70)  Këtë qëndrim të Maturidiut, në krye
duke qenë Nesefiu, asnjë prej kelamistëve
në këtë qëndrim nuk është pajtuar, sepse
besimi i të deklaruarit të atyreve se janë
prej Allahu dhe të Dërguarit është i pra-
nuar besimi,  gjersa në zemër ekziston në
mënyrë të prerë vërtetimi dhe e kundërta
e tij, gënjeshtra, kur nuk ekziston. Ndërsa
besimtari i cili ka mundësi që të vërtetojë
ekzistimin e Allahut me argumente dhe ai
këtë nuk e vepron, atëherë ai është mëka-
tar.    

(Përktheu: Muin Sulejman)
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Shkruan:  Hasan Xhillo

Ebu Nasir Farabi
259/872 - 339/950

Me paraqitjen e Farabiut,  në filozo-
finë islame tashmë kemi një situatë më
ndryshe. Analiza e tij e hollësishme në li-
dhje me idetë e deriatëhershme filozofike
- që në mënyrë intensive pasuroheshin -
me përkthimin e shkrimeve të filozofëve
grekë në kohën e tij,  i mundësoi atij të
jetë në gjurmët e krijimit të sistemit të vet
filozofik. Ai pas disa pyetjeve inicioi su-
pozimet e thella filozofike të cilat më
vonë u thelluan më shumë. Prej tyre do
të përmendim dallimin radikal mes qe-
nies së domosdoshme dhe të mundshme
dhe diskutimin për esencën dhe ekzisten-
cën, si dhe raportet e njëshit dhe të shu-
mësit. Këtu bëjnë pjesë edhe debatet
logjike dhe vepra e madhe për muzikën.

Shkrimet e tij të para janë nga fusha e
logjikës dhe gjuhës. Nuk është çudi,
sepse ai ishte nga të rrallët në kohën e tij
që dinte më shumë gjuhë: turqisht, ara-
bisht dhe persisht. I njihte edhe të gjitha

dialektet e tyre, prandaj thuhej se dinte 70
gjuhë, pa qenë paksa e ekzagjeruar. Në
fakt, ka qëndruar në shumë qendra islame
në atë kohë: duke filluar nga vendlindja
Farabi, e deri në Bagdad, Damask, Halep,
Kajro. Pikërisht, udhëtoi si edhe rruga e
filozofisë. Pohoi se filozofia më së pari u
paraqit te Kaldejët, në Persi, pastaj kaloi
në Egjipt, më pas në Greqi, dhe prej aty,
në formë të shkruar, përsëri në Siri dhe
Persi. U angazhua thellësisht duke kon-
tribuar që ajo të lëshojë rrënjë aty prej ku
edhe filloi, para se të kalojë në Greqi, në
qendrat nëpër të cilat udhëtoi. Natyra e tij
mendore nuk pati mundësi të veprojë
ndryshe. Të themi edhe këtë. Bëhet fjalë
për një prirje të thellë religjioze dhe mi-
stike. Nuk ka mundur të jetë ndryshe.
Jetoi një jetë mjaft modeste, i interesuar
për matematikën dhe muzikën (si edhe
pitagorianët e dikurshëm). Madje edhe
vetë ishte muzikant dhe mistik. Por, e gji-
thë kjo ishte në funksion të aspektit të tij
spekulativ të jetës. Ai mori ofiqin Magi-
ster sekundus (Mual-lim as-sani / Mësues
i dytë). Mësuesi i parë konsiderohej Ari-
stoteli. Këtu duhet pasur parasysh logji-

kën. Përfshirjen e kësaj disipline në kul-
turën islame ia kemi borxh Farabiut. Këtë
do ta dëshmojë edhe dijetari rigoroz Ibn
Tejmije.

Interesimi i tij i madh për logjikën
dhe përvoja që fitoi në atë lëmë i mundë-
suan të bëhet mjeshtër i vërtetë i fjalës.
Stili i tij mjaft konciz, fjalitë e qarta dhe
të shkurtra, të themeluara logjikisht, ishin
prodhim normal i një njeriut i cili i për-
kushtohet të shkruarit intensiv në vitet e
pleqërisë,  pasi tashmë kishte hyrë thellë
në komentimin e shkrimeve më të rëndë-
sishme të Platonit dhe Aristotelit dhe pasi
që i përvetësoi shkathtësitë e gjuhës dhe
logjikës. Falë disa veprave dhe komen-
teve të qëndrimeve të Aristotelit,  qartë
mund të përkufizohen aspekti peripatetik
dhe platonik i filozofisë që deri atëherë
ishin ndjekur si prodhim i komenteve të
ndryshme. Edhe pse bëhet fjalë për dy
këndvështrime diametralisht të kundërta
filozofike, konsideron se qëllimi i tyre
përfundimtar megjithatë i bashkon, e ai
është kërkimi i të vërtetës. Ky është qël-
limi më fisnik i jetës dhe si pasojë të vet
duhet të ketë lumturinë e njeriut.

TË PERCEPTUARIT  NË KONTEKST TË
TRADITËS ISLAME

Regjistri i veprave të tij është i gjerë.
Vetëm të numërohen, do të zënë hapësirë
të madhe. Ato edhe u përkthyen në gju-
hën latine dhe aty patën ndikim të madh.
Pa marrë parasysh se për çka debaton,
Farabiu nuk e harron metafizikën dhe
përmbajtjet e saj. I komentoi pothuajse të
gjitha diskutimet metafizike dhe logjike
të Aristotelit, por edhe ato politike dhe
metafizike të Platonit. Vetë titujt flasin se
për çfarë profili bëhet fjalë. Do të për-
mendim vetëm disa prej tyre. Mbi të gji-
tha, vepra e tij "Numërimi i shkencave"
(Fi Ihsai al-ulum) është ndër veprat e
rralla nga kjo fushë në historinë e filozo-
fisë. Kjo vepër u përkthye në latinisht.
Dhe, sipas yrnekut të saj u pati bërë kla-
sifikimi i shkencave në skolastikë. Aty
Farabiu i numëron të gjitha shkencat, na-
tyrore dhe shoqërore, dhe mes tjerash
përmend se metafizika dallon nga teo-
logjia. E dyta është vetëm pjesë e metafi-
zikës. Por,  kjo përfshin edhe ontologjinë
dhe epistemologjinë, ngase ajo merret me
parimet e ekzistuesve, kurse fillon prej
"qenies si qenie" si lëndë primare e di-
skutimit të metafizikës; metafizika ka në
konsideratë edhe parimet e shkencave që
merren me aspekte të caktuara të qenies,
e jo me qenien, si e tillë. Farabiu ndoshta
është i vetmi filozof i cili shkruan, siç tre-
gon titulli, "debati politik", në të cilin më
shumë debaton për metafizikën, e më pak
për çështjet politike: "Shikimet e bano-
rëve të një shteti të drejtë" (Aarau ahli al-
medineti al-fadila). Vetë titulli inicion se
nuk është problem organizimi politik i
njerëzve, por me çfarë përmbajtjesh ose

vlerash filozofike ata duhet të jenë të për-
gatitur. Ose cilat janë këto përmbajtje që
njerëzit i bëjnë të lumtur. Aspekti speku-
lativ i jetës dhe kënaqësia që mund të
dalë prej tij është pikësynimi i angazhi-
mit teorik dhe "politik" të njeriut. Përmes
jetës spekulative njeriu mund të jetë më i
afërt me Zotin. Pra, a nuk është edhe Zoti
mendim që e mendon veten e vet ose
mendim i vetë-menduar, siç pohonte Ari-
stoteli. Njeriu më tepër mund të jetë "i
ngjashëm" me Zotin përmes/me mendim.
Vepra përmban skemën e tërë metafizike
që përfaqëson lëndën e veçantë të disku-
timit. Pikëpamjet dhe analizat e tij filo-
zofike nxirren nga ky debat. Kësaj ai do
t’i shtojë edhe debatin e tij "Fitimi i lum-
turisë" (Tahsil as-se`adeh),  ku flet për
vlerat spekulative, morale dhe humane.
Pasi që urtësia është sinonim i filozofisë,
ai u përcaktua edhe për titullin "Margari-
tarët e urtisë" (Fusus al-hikem). Titulli
flet vetvetiu. Përmbajtjet mistike, hyrjen
në esencën e gjërave, vetëdijen e thellë
për vetveten, vigjilencën e shpirtit dhe
kthjelltësinë e mendimit të njeriu do të
mund t’i skiconim si aspektet më të rën-
dësishme të disa diskutimeve të tij mi-
stike, të cilat, siç thotë Korbini,
konfirmojnë autenticitetin e kësaj vepre
për të cilën flitet. "Qëllimet e metafizikës
së Aristotelit" (Agradu Metafizik),  si dhe
vepra e tij "Libri i shkronjave" (Kitab al-
huruf) paraqesin hyrje në filozofi (çka
duhet njeriu të dijë para se të fillojë të
merret me filozofi) dhe këto janë më
tepër se një analizë subtile filozofike.
Falë tyre një numër i madh studentësh, në
mesin e të cilëve edhe Ibn Sina, kanë
mundur të fitojnë nga mësimi burimor i
Aristotelit dhe t’i përkufizojnë synimet e

qëndrimeve të tij që shqyrtohen në kon-
tekste të ndryshme dhe përdoren në më-
nyra të ndryshme. Është interesante edhe
vepra e tij "Pajtimi i dy të urtëve..." (Al-
Xhem`u bein al-hakimejni). Mendohet
për Platonin dhe Aristotelin. Sado që të
dallojnë pikëpamjet e filozofëve, megji-
thatë, duhet të kërkohet pikësynimi i tyre,
e ajo, sipas Farabiut, është e vërteta. Nje-
rëzit kanë afinitete të ndryshme në fushën
e arritjes së të vërtetës. Në fund do të për-
mendim edhe "Librin e madh mbi muzi-
kën" (Kitabu al-musika el-Kebir) -
diskutimi më i gjerë mbi muzikën në Me-
sjetë. Analizat janë përcjellë edhe me
analiza subtile matematikore që rrallë i
hasim në atë kohë.

Dhe tani do të përmendim tezat e tij
më të rëndësishme që i skicuam në fillim.
Çfarë duhet ditur para se të hyhet në filo-
zofi. Këtu, pa dyshim, hyn logjika. Ajo e
ndjek mendimin prej fillimit deri në mba-
rimin e tij. Logjika gjithsesi mund të
ndihmojë mendimin për të mos devijuar
në sjelljen e vendimeve të drejta. Filozofi
duhet patjetër të përmbajë mendimin e ar-
gumentuar që ka për qëllim të arrihet deri
tek e vërteta. Logjika ka një rol më tepër
instrumental. Farabiu këtu plotësisht e
ndjek Aristotelin dhe disa komente të
shkrimeve të tij logjike. Theks të veçantë
vë tek konkluzioni. Procedura demon-
strative, si e tillë, duhet të përcillet me
premisa logjike. Vëmendje të veçantë i
kushton konceptualizimit,  i cili depërton
në esencën e gjërave. Në fakt, metoda de-
monstrative është ajo me të cilën shërbe-
het filozofia. Rol qendror këtu kanë
argumentet. Kjo metodë dallon nga men-
dimi retorik, poetik dhe dialektik, të cilat
nuk e kapin problemin si të tillë. Men-
dimi i ka për lëndë nocionet inteligibile
ose të përgjithshme. Ai i kap ato drejt-
përdrejt dhe tërthorazi. Kur ato janë për-
mbajtje të vetëdijes dhe kur kanë të bëjnë
me ekzistentë të caktuar jashtë vetëdijes.

Duke pasur parasysh se gjuha arabe
ishte shumë larg nga gjuha greke në të
cilën u krijua terminologjia themelore fi-
lozofike, Farabiu do të bëjë përpjekje të
mëdha që këtë terminologji ta sjellë të
përdoret në gjuhën arabe dhe në këtë më-
nyrë atë do ta bëjë të arritshme për le-
xuesin arab.

Duke pasur parasysh faktin se Fara-
biu percepton në kontekst të traditës
islame një palë të caktuar të nocioneve të
Aristotelit,  ai ia përshtati mësimit fetar
që të argumentojë dy teza: transcenden-
cën e Zotit dhe teorinë e krijimit,  të cilat
nuk i hasim në filozofinë greke, të pak-
tën jo në atë mënyrë se si perceptohen në
traditat fetare. Nga plani logjik ai do t'i

Të mësuarit për inteligjencat
është e lidhur ngushtë me inte-
ligjencën aktive ose me intelig-

jencën e dhjetë. Farabiu, në
lidhje me këtë, e përfaqëson

edhe realizmin dhe konceptua-
lizmin. Ai pohon se esencat ose

inteligibilet kanë ekzistencë
trefishore. 1. Të ndara prej gjë-
rave (si përmbajtje të diturisë
së Zotit), 2. Bashkë me gjërat

(kur këto përbëjnë identitetin
e esencës dhe të ekzistencës),

3. Në mendjen e njeriut (të ab-
straktuara nga gjërat që ekzi-

stojnë në realitet, jashtë
mendjes)

Filozofia dhe përfaqësuesit e saj (2)

Ebu Nasir Farabi
259/872 - 339/950



50 Nëntor 2018 | Safar - Rabi al-Awwal 1440 Hëna e re 51

transferojë ato në planin metafizik. Këtu
bëjnë pjesë, para së gjithash, qenia e do-
mosdoshme dhe e mundshme dhe esenca
e ekzistenca. Këto dy palë nocionesh nuk
mund të perceptohen nëse më së pari nuk
i pastrojmë dy vështirësi. E para që del
nga metafizika e Aristotelit: lënda e kësaj
shkence. Dhe e dyta: përdorimi i foljes
"të jesh" në gjuhën arabe, duke pasur pa-
rasysh faktin se në gjuhën arabe nuk ka
folje ndihmëse "jam". Duhet të dihet se
nuk bëhet fjalë për përmbajtje të thjeshtë.
Këtu nuk ka asnjë pjesë diskutimi të pa-
kuptimtë. Diskutimet për lëndën e meta-
fizikës janë mjaft të zgjeruara në
shekullin e njëzetë dhe ato degëzohen në
drejtime të ndryshme (Owen). Problemi
ishte madje në gjuhën latine dhe frënge:
substancifikimi i foljes "të jesh", e cila
shpeshherë merrte formën e të qenit, e jo
të qenies ose të krijesës (Gilson), diçka
që dallon nga qenia ose ekzistenti ose qe-
niet dhe ekzistentët që i hasim në botën
eksperimentale.

EKZISTENCA SI NOCION NUK MUND
TË REDUKTOHET NË KALLËZUES

Depërtimi i drejtpërdrejtë në Metafi-
zikën e Aristotelit i dha mundësi Farabiut
të hapë problemin e lëndës së filozofisë
së parë ose metafizikës në botën islame.
Ky problem tek Aristoteli nuk është qar-
tësuar plotësisht. Një herë thuhet se lëndë
e metafizikës është qenia si qenie, herën
e dytë parimet e qenies, herën e tretë no-
cionet universale, Zoti, qeniet jo mate-
riale etj. Ai formon njëfarë rendi në këtë
problematikë. Ai këtë "qenie si qenie" e
kupton në domethënien e saj më të gjerë
dhe kjo mund të zbatohet te çdo qenie.
Metafizika, thotë ai, nuk diskuton për
Zotin dhe kjo shkencë dallon nga teolog-
jia (kelami). Nocioni qenie i referohet gji-
thë asaj që hyn në kategorinë ekzistencë
ose ky nocion mund të zbatohet te çdo
qenie. Me abstraksionin e këtij nocioni
argumentohet edhe ekzistenca e Zotit.
Përmes këtij nocioni kërkohet burimi i
qenieve, do të thotë shpjegohet raporti i
njëjësit dhe shumësit. Duhet theksuar se
ky raport është me natyrë ekzistenciale.
Sa i përket problemit të dytë lidhur me
foljen "të jesh",  Farabiu nuk e përdor ter-
min vuxhud (ekzistencë), por e përdor
nocionin mevxhud,  duke menduar në
"qenien si qenie" ose në atë "të jesh" në
kuptimin e saj më të gjerë. Përdorimi i
këtij nocioni është më shumë-strukturor.
Por, ne do të shqyrtojmë atë që inkuadron
rrënjën e kësaj fjale v-xh-d në kuptim të
gjindshmërisë, ajo që na tregohet drejt-
përdrejt, ajo që është këtu. E para me çka

takohemi janë ekzistuesit. Ose ekzistuesi
është ekzistues pas aktit të të qenit ekzi-
stues. Prandaj, pyetja që paraqitet këtu i
referohet asaj sipas së cilës, në fakt, ek-
zistuesit janë mbikëqyrës, për shkak se
ato janë dhënë, ashtu siç janë. Përgjigjja
kërkohet në nocionin ekzistencë. Ato janë
rezultat i ekzistencës, janë të vetëm sipas
aktit të ekzistencës. Ekzistenca nuk mund
të dalë nga materia dhe forma. Parimi i
individualitetit të tyre nuk mund të jetë
kurrfarë aksidenti, por materia dhe forma
prej të cilave është përbërë gjëja indivi-
duale, nuk kanë ekzistencë në vetvete.
Ekzistenca është parimi i individualitetit
të tyre, e ajo, si e tillë, vjen nga Zoti.
Prandaj, ekzistuesi është ekzistues sipas
asaj që bëhet ekzistues (mvxhudija),
sipas asaj që ai është ekzistues i realizuar
ose i vërtetë.

Çështja e dytë që zhvilloi Farabiu
është dallimi midis esencës dhe ekzisten-
cës. Dallimin logjik që Aristoteli e tër-
hoqi mes asaj që është dhe asaj që është
e vërtetë, Farabiu e barti edhe në planin
ontologjik. Konsideroi se ajo çka është,
kur pyesim për diçka, ajo i referohet
esencës, e ajo se është vërtet, kur vërte-
tohet gjendja faktike e saj, ajo i referohet
ekzistencës. Megjithatë, nuk mund të bi-
sedohet aspak për esencën, po të mos jetë
ajo esencë, për esencën që nuk ekziston
kur bëhet fjalë për gjërat e vërteta. Esenca
si nocion nuk mund ta pasqyrojë gjënë e
vetme, kurse bota përbëhet prej gjërave
të vetme që aktualisht ekzistojnë. Vetëm
në suaza të ekzistencës gjërat mund të
jenë ajo çka janë ose çka vërtet janë. Ek-
zistenca si nocion nuk mund të redukto-
het në kallëzues, sepse nuk është
kallëzues esencial, është kallëzues logjik
që ka të bëjë me ekzistuesin aktual. Kjo
do të thotë se ekzistenca nuk është pjesë
përbërëse e gjërave ekzistuese, por ajo
është një prej kushteve të domosdoshme
që esencat të jenë ajo çka janë. Pra, edhe
esenca nuk paraqet asgjë vetvetiu, pa ek-

zistencë. Këtu duhet të tërhiqet dallimi
midis anës logjike dhe asaj reale të ekzi-
stencës. Nëse bëhet fjalë për ndonjë gjë
materiale,  nuk mund të thuhet se ekzi-
stenca nuk është vetë gjë. Edhe këtu ek-
zistenca nuk është kallëzues. Megjithatë,
në planin logjik mund të mendohet diçka
që është e vërtetë dhe diçka që nuk është
e vërtetë.

Farabiu për të treguar kuptimin e për-
gjithshëm të asaj "të jesh", madje e për-
dor nocionin vuxhudija,  me të cilin mjaft
lehtë mund të kuptohet akti i ekzistencës.
Farabiu thotë se ekzistenca është nga na-
tyra e atillë që nuk mund të përfshihet me
kategoritë, dhe nuk mund të reduktohet
në kategori,  pa marrë parasysh numrin
për të cilin bëhet fjalë. E gjithë ajo që i
mungon "të jesh", Farabiu thotë: ajo nuk
ekziston. Këtu ekzistenca vetëm në kup-
timin logjik i atribuohet gjërave, sepse në
realitet takohemi me qeniet që përbëjnë
identitetin e esencës dhe të ekzistencës.

Tani shtrohet pyetja se pse është e ne-
vojshme kjo analizë? Me këtë analizë Fa-
rabiu nis të argumentojë ekzistencën e
Zotit. Pra, fillon nga ekzistuesit,  të cilët
i hasim në botën që na rrethon. Këtu vë-
rejmë se këto parimin e ekzistencës nuk e
kanë në vete. Çdo ekzistues ka shkakun e
jashtëm. Megjithatë, zinxhiri i shkaqeve
dhe pasojave nuk mund të vazhdojë deri
në pafundësi. Duhet patjetër të mbarojë
me Shkakun e parë,  apo me Ekzistuesin
e parë. Ekzistuesit janë të mundshëm,
mund të jenë dhe të mos jenë, por Ekzi-
stuesi i parë,  nga i cili varet ekzistenca e
tyre,  është Ekzistues i domosdoshëm.
Dallimi është në atë se të gjitha gjërat në
botë janë të përbëra nga esenca dhe ekzi-
stenca, ndërsa te Zoti esenca dhe ekzi-
stenca përbëjnë një identitet. Ekzistimi i
Zotit nënkupton kallëzuesin real, pjesën
përbërëse të esencës. Bëhet fjalë për
esencën që ekziston. Edhe vetë Zoti,
thotë Farabiu, është qenie, por në kupti-
min absolut. Ai është Parimi i qenieve, e

nuk është një nga parimet ose një nga qe-
niet e shumta, por Ai është themeli i qe-
nieve nga i cili burojnë të gjitha qeniet,
qofshin inteligibile ose ekzistues të pastër
të përbërë nga materia dhe forma. Nëse
nuk e kanë atë lidhje ekzistenciale, atë-
herë ato nuk janë ose nuk ekzistojnë.
Zoti, sipas Farabiut, është transcendent,
Ai është mbi materien dhe formën, mbi
shkakun aktiv dhe të synuar. Farabiu thir-
ret edhe në spekulimin e shkaqeve për ek-
zistimin e qenieve, si dhe për mënyrën
dhe shkakun e ekzistimit të tyre, duke
ndjekur mësimin e argumentimit kozmo-
logjik për ekzistimin e Zotit. Krahas asaj
që Zoti është Qenie e domosdoshme, Ai
me substancën ose esencën e Tij është
edhe mendimi edhe e menduara (aklun ve
ma`kul), ashtu që akti i ekzistimit ose i
diturisë ka rol krijues, e vë në lidhje ek-
zistimin e Zotit me ekzistimin e qenieve
në botën ku janë krijuar me këtë akt.

ZOTI E DI EKZISTUESIN

Farabiu këtu e ndjek Aristotelin duke
thënë se Zoti është mendimi që mendon
vetveten. Ai tani dëshiron të perceptojë
lidhjen e Zotit me botën, do të thotë, në
çfarë mënyre Zoti krijon. Në këtë drejtim
e mbështet skemën e emanacionit të Plo-
tinit,  duke e perceptuar me terma islamë.
Themelohet një hierarki e të qenit për t’iu
shmangur problemit se si Zoti i përkryer
i krijoi gjërat e papërkryera në botë. Në
bazë të kësaj skeme, mes Zotit dhe botës
ndërmjetësojnë sferat ose inteligjencat
shpirtërore. Këtu nuk mohohet krijimi,
por perceptohet me terma filozofikë, e në
këtë rast me emanacionin. Megjithatë,
emanacioni nuk e mohon ekzistimin, por
e përforcon.

Edhe inteligibilet ose inteligjencat
nuk e posedojnë qenien ose ekzistencën e
tyre personale të pavarur nga Zoti. Ato
nuk janë komponentë, në domenin e tyre
përfundimtar, ato në mendjen e Zotit ose
nuk janë ide të pavarura nga Zoti, por
Zoti është burimi i ekzistencës së tyre.
Ato, njëjtë si edhe ekzistuesit, mund të
jenë dhe të mos jenë. Teoria e emanacio-
nit në këtë rast nuk e përjashton aktin e
krijimit nga ana e Zotit. Ose - akti krijues
është i përfshirë në aktin e mendimit të
Zotit ose mendimi i Zotit ka rol krijues.
Prandaj, Zoti, sipas mësimit të Farabiut,
nuk është një nga parimet e gjërave: Ai
është Parimi i të gjitha gjërave. Kur themi
se Zoti e mendon vetveten, atëherë nga
kjo buron akti i parë - mendimi ose inte-
ligjenca e parë,  e cila është kontingjente
në vetvete - por e domosdoshme sipas
tjetrit, sipas Zotit. Për t’i ikur vështirësisë

me të cilën do të lëndohej transcendenca
e Zotit, Farabiu e mbështet mendimin se
Zoti ekziston vetvetiu, kurse produkti i
mendimit është i përshtatshëm me kon-
tingjencën, do të thotë ai është i domo-
sdoshëm sipas tjetrit. I pari, thotë
Farabiu, ekziston vetvetiu - dhe kjo është
pjesë e esencës së tij,  e cila mund të
sjellë në ekzistencë atë që është jashtë saj.
Inteligjenca e parë e mendon vetveten
dhe e mendon Zotin - sepse është më afër
Tij - dhe kështu rezulton me inteligjen-
cën e dytë. Kjo e mendon vetveten dhe
inteligjencën e mëparshme dhe prodhon
inteligjencën e tretë, dhe të gjitha këto në
këtë mënyrë shumëzohen deri në intelig-
jencën e dhjetë,  e cila e drejton botën to-
kësore... e ajo është inteligjenca aktive.
Sa më e lartë të jetë inteligjenca, aq më
transcendence do të jetë ajo. Tendenca e
inteligjencës më të ulët drejt asaj më të
lartës e supozon edhe lëvizjen.

Sipas kësaj, skica do të ishte siç vijon:
Ekzistuesi i parë, inteligibilet e tjera, in-
telekti aktiv, shpirti, forma, materia. Këtu
ndërthuren mësimet metafizike, fizike,
psikologjike dhe epistemologjike të Fa-
rabiut.

Është e qartë se Farabiu këtu ka rënë
nën ndikimin e Aristotelit dhe të Plotinit.
Megjithatë, ai ka parasysh edhe tezën e
mu’tezilëve,  se edhe mosekzistenca
është një lloj esence. Ai mbështet diturinë

e Zotit,  e cila përfshin çdo gjë. Me vetë
faktin se Zoti e di ekzistuesin, kjo tregon
arsyen se ekziston. E gjithë ajo që nuk
përfshihet me këtë dituri, ajo, thjesht, nuk
ekziston.

Të mësuarit për inteligjencat është e
lidhur ngushtë me inteligjencën aktive,
ose me inteligjencën e dhjetë. Farabiu, në
lidhje me këtë, e përfaqëson edhe realiz-
min edhe konceptualizmin. Ai pohon se
esencat ose inteligibilet kanë ekzistencë
trefishore. 1. Të ndara prej gjërave (si
përmbajtje të diturisë së Zotit), 2. Bashkë
me gjërat (kur këto përbëjnë identitetin e
esencës dhe ekzistencës), 3. Në mendjen
e njeriut (të abstraktuara nga gjërat që ek-
zistojnë në realitet, jashtë mendjes). Kjo
skemë iu përshtatet edhe filozofëve të
orientuar në frymën racionaliste dhe mi-
stike. Njohuria shtohet edhe nga poshtë
edhe nga lart. Nga lart shtohet përmes in-
telektit aktiv,  që ndërmjetëson mes nje-
riut dhe Zotit kur inteligibilet lëshohen në
mendje dhe aktivizojnë kapacitetet inte-
lektuale të njeriut. Nga poshtë shtohen
përmes vetë mendjes që i abstrakton gjë-
rat dhe në këtë mënyrë e arrin shkallën
më të lartë të abstraksionit kur edhe vetë
barazohet me inteligibile. Këtu,  siç mund
të shohim,  nuk bëhet fjalë për nomina-
lizmin,  i cili në mesjetë ishte mjaft i për-
faqësuar.

(vazhdon)
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Nga Seyyed Hossein Nasr                             

Arti islam dhe ligji islam shfaqen
përmes shpalljeve kuranore dhe
sunne-ve të Profetit, por ato ve-

projnë në mënyra të ndryshme. Sheriati
bazohet në aspektet ligjore të shpalljes
dhe kuptimin tekstual e të jashtëm të Ku-
ranit dhe të sunneteve, gjersa arti islam
shfaqet nga haqiqata, ose nga e vërteta e
brendshme e të dyjave. Sikur edhe në tra-
ditat e tjera të mëdha,  siç është Krishte-
rimi, Hinduizmi dhe Budizmi, arti i
shenjtë i religjionit ndërlidhet me vetë qe-
nien dhe përmbajtjen.

Nëse dëshirohet të kuptohet se
ç’është Krishterimi, atëherë gjithçka që
duhet bërë është që të shkosh në Kate-
dralen e Shartrit dhe të vëzhgosh hapësi-
rën dhe formën e shenjtë. Ose, a ka diçka
më mirë se Tempulli i Artë në Kyoto, që

mund të sqarojë budizmin japonez?
Një evropian e kishte pyetur Titus

Burckhardin (i cili më tepër se çdokush
kishte arritur të zbulonte rëndësinë shpir-
tërore dhe kuptimore të artit islam):
ç’është Islami? Ai ishte përgjigjur: “Shko
dhe shiko xhaminë e Ibn Tulunit në
Kajro.” Ai ka mundur të përmendte edhe
shumë kryevepra të arkitekturës islame,
si Mesquitën në Kordovë, xhamitë kajre-
vane në Tunizi, kupolat (kubetë) nëpër
shkëmbinjtë e Jerusalemit, xhamitë e sha-
hëve (xhamitë mbretërore) në Isfahan
dhe Xhaminë e Sulltan Ahmetit në Stam-
boll.

Për perëndimorët,  të cilët kanë
ndjenja të fuqishme për artistiken, arti
islam në të vërtetë është njëra nga mëny-
rat më të mira për kuptimin e thelbit
islam.

Arsyeja metafizike, përse diçka në

botën materiale është e ndërtuar nga tulla,
shkëmbi apo guri, mund të luajë një rol
të tillë që përputhet me atë rregullin her-
metik: “ajo që është më përtokë, mund të
simbolizojë atë që është më e lartësuar”.

Përpos cilësive që i takojnë nivelit
fizik të realitetit, arti plastik dhe tingullor
janë të aftë për të simbolizuar dhe për të
ruajtur edhe nivelin më të lartë, që në fakt
është Mbretëria Hyjnore. Arti islam pa-
raqet manifestimin qendror të religjionit
islam dhe assesi diçka sekondare (dytë-
sore). Ai, jo vetëm që luan rol thelbësor
dhe vendimtar në jetën e myslimanëve,
por, gjithashtu, është edhe çelës për kup-
timin e dimensioneve më të thella të Isla-
mit, po qe se dëshirohet të vëzhgohet
përmes dukurive të pastra formale.

Në gjuhën arabe për kuptimin e artit
përdoren këto fjalë vijuese: fann dhe si-
na’ah. Fjala e dytë,  njashtu sikur edhe

nocioni burimor grek techne dhe nocioni
latin ars, shkurt, do të thotë: të bësh diçka
në përputhje me parimet e vërteta. Fjala e
parë do të thotë: të bësh ose të krijosh
çfarëdo qoftë në mënyrë të drejtë, kurse
ky proces duhet të jetë patjetër i gërshe-
tuar me mençurinë (urtinë) ose hikmah,
në mënyrë që ajo që krijohet të bëhet e
dobishme për kuptimin e artit.

Në shoqërinë tradicionale islame arti
nuk ishte veprimtari e veçantë, por e tillë
ishte vetë jeta. Gjithçka, nga qepja deri te
gatimi, deri te muzikimi ose të shkruarit
e poezive ka pasur  fann-in e vet indivi-
dual. Me një rast A. K. Coomaraswamy,
eksperti i shkëlqyer indian në lëmin e me-
tafizikës tradicionale dhe artit të shekul-
lit XX, kishte thënë se “në shoqërinë
moderne, artisti paraqet llojin e veçantë
të individit, gjersa në shoqërinë  tradicio-
nale individi paraqet llojin e veçantë të
artistit”.  Ky vështrim, në përgjithësi vlen
edhe për shoqërinë tradicionale islame,
ku nuk ka ekzistuar asnjë dallim mes artit
të bukur dhe artizanatit (artit zejtar), mes
arteve të mëdha dhe të vogla ose ndër-
mjet arteve religjioze dhe shekullare
(profane). Gjithçka ishte e vulosur për-
mes vulës shpirtërore islame.  

Çdo civilizim, natyrisht, e ka hierar-
kinë e vet të artit të bazuar në strukturën
formale të religjionit që e ka krijuar atë
qytetërim. Në Perëndim, p.sh. forma më

e lartë e artit ka qenë piktura, ngjashëm
me ikonat me vendin qendror në Krishte-
rim. Përkundër saj, brenda artit islam nuk
ka asnjë paraqitje ikonografike, sepse
Islami,  sikur dhe Judaizmi,  e ndalon pik-
turën apo skulpturën e portretit të Zotit,
kështu që arti i tij i shenjtë është i lidhur
për fjalën e Zotit, e që për Islamin, pra,
nuk është individi me emrin Krisht, por
libri i njohur me emrin Kuran. Shkrimi i
fjalëve të Zotit, në fakt, është kaligrafi
dhe këngëtim, është lexim melodik dhe
qëndron në kulmin e hierarkisë së artit
islam. Pastaj, vijon arkitektura, në veçanti
xhamia, por gjithashtu shtrihet edhe në
forma të tjera,  ku fjala e Zotit jehon në
formën melodike të leximit kuranor. Pa-
staj vijon arti i veshmbathjes së me-
shkujve dhe të femrave. Pjesa më e
madhe e krijimtarisë artistike të mysli-
manëve i përket artit të veshjes,  që ba-
zohet në urdhrin e Kuranit, pastaj një
pjesë i përket natyrës teomorfe të qenies
njerëzore dhe rolit të tij klerikal në botë
dhe, në fund, një pjesë i takon ndarjes ri-
goroze të roleve plotësuese mes me-
shkujve dhe femrave, duke përfshirë edhe
karakterin plotësues të së bukurës që i
përket secilës gjini. 

Pas veshjeve, në radhë vijnë gjërat
shtëpiake, të ashtuquajturat veprat e imëta
artistike, siç janë: qilimat, pëlhurat e
dorës, enët dhe kështu me radhë, të cilat
së bashku në shpirt veprojnë më tepër se
pikturat e varura nëpër muret e pallateve
apo muzeve. Pastaj, ekziston arti i librit,  i
cili zakonisht përfshin pikturimet e ku-
shtëzuara si miniatura. Fillimisht ato ishin
ilustrime për tekstet e ndryshme shken-
core, letrare dhe historike, por më vonë u
zhvilluan si miniatura të rafinuara per-
siane, të cilat kulmin e tyre të përsosurisë
e kanë arritur në periudhën nga shek. XIV
deri në shek. XVI. Më vonë, miniatura
persiane solli deri te shkolla otomane dhe
mongole e pikturës miniaturë. 

Meqë disa miniatura persiane janë
kryeveprat më të shkëlqyera në botën
islame dhe meqë piktura islame, marrë në
përgjithësi, është vlerësuar shumë lart
nga Perëndimi, në artin islam piktura nuk
zë vendin e njëjtë sikur që e ka në Perën-
dim. Por, kjo nuk do të thotë se në Islam
të gjitha format e pikturës janë të nda-
luara. Ajo që është rreptësisht e ndaluar
është pikturimi apo skulpturimi i portre-
tit të Zotit dhe portretit të Profetit. Më
tutje, Islami i kundërvihet artit natyralist,
i cili dëshiron të imitojë (kopjojë) krije-
sën e Zotit, duke mos arritur të frymojë
jetën në krijesën e vet. Nga kjo rezulton
thuaja mungesa e plotë e skulpturës në
artin islam. Disa luanë apo kafshë të tjera,

është ajo që u shtohet kopshteve të stili-
zuara në mënyrë kulmore. Religjioni
islam si tërësi tenton që para besimtarëve
të mos ketë portrete që do të mund të
shndërroheshin në idhuj dhe që natyrisht
do të ndikonin në vetinë imagjinare. Pra,
në xhami apo vende të tjera ku kryhen
shërbimet fetare nuk ekziston asnjë lloj
portreti. Kurani dhe hadithet nuk kanë
qenë asnjëherë të ilustruara. Historikisht,
piktura ka qenë rreptësisht e ndaluar mes
arabëve, të cilët si popull semit ishin në
rrezik më të lartë për ta përzier portretin
dhe idilin se sa shumica e grupeve të tjera
etnike. Në mes persianëve, turqve, my-
slimanëve të Indisë, malajzianëve dhe
afrikanëve, ajo ndalesë nuk ishte edhe aq
e rreptë. Në kohët moderne, sigurisht se
gjithkah, duke përfshirë edhe botën
arabe, ka piktorë, por pikturat më mo-
derne edhe kur janë të frymëzuara nga
temat dhe motivet tradicionale islame, në
fakt, nuk e paraqesin artin islam, por artin
e frymëzuar nga Perëndimi që është kri-
juar nga artistët myslimanë.  

Patjetër se diçka duhet të thuhet edhe
për muzikën dhe poezinë,  sepse ato të
dyjat e paraqesin artin tingullor dhe gji-
thsesi që duhet të shqyrtohen të shkëpu-
tura nga hierarkia e lartpërmendur. Meqë
Kurani është poezi e vlerave më të larta
dhe e elokuencës, ai nuk emërohet si
poezi në kuptimin e thjeshtë të fjalës. Në
njërin nga kapitujt që titullohet “Poetët”
(Shuarai) thuhet: “Pas poetëve shkojnë të
mashtruarit” (26:224). Kjo kritikë nuk
ishte e drejtuar kundër poezisë në kupti-
min e gjerë të fjalës, por kundër poetëve
nga Meka që kishin ndikim gjatë periu-
dhës paraislame, magjistarëve të cilët
përpilonin poezi për cilindo qoftë padron,
duke mos u merakosur për të vërtetën
(edhe pse poezia e tyre ka qenë e vlerave
kulmore). Pikërisht si rezultat i ndikimit
të Kuranit, poezia në Islam u bë art
shumë i vlerësuar, kurse veprat më të
mëdha poetike të cilat u paraqitën në ara-
bisht, persisht, turqisht dhe gjuhë të tjera
islame, përfshihen në mesin e kryeve-
prave të letërsisë botërore. Kudo që
Islami përhapej, lulëzonte edhe poezia.
Sot e kësaj dite, thuaja në çdo shoqëri
islame, poezia është shumë e gjallë dhe
konsiderohet forcë kryesore kulturore.
Në kuptimin kulturor, religjioz dhe sho-
qëror, ajo luan rol më të rëndësishëm në
shoqëritë islame sesa në Amerikë dhe
shumicën e shteteve të sotme evropiane. 

Marrë nga libri “Srce Islama”
(Zemra e Islamit) – Sarajevë, 2002.

(Përktheu: Bekim Ramadani)

Kuptimi shpirtëror 
i artit islam

Nuk mund të flitet për të
bukurën brenda kontekstit
islam e të mos thuhet diçka
për artin islam dhe
domethënien e tij
shpirtërore e religjioze.
Meqë Islami synon që të
përfshihet gjatë gjithë jetës,
atëherë ai është dashur
domosdo të krijojë artin e
vet ashtu siç ka këshilluar
ligji i Allahut. Qeniet
njerëzore, në fakt, veprojnë
dhe krijojnë. Sheriati
kujdeset për shkallën
(nivelin) e veprimit, kurse
arti islam merret me
parimet dhe metodat e
vendosjes së gjërave.
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Nga Ali M. Basha

Kongresi i Parë i Myslimanëve
përfaqëson një ngjarje shumë
të rëndësishme jo vetëm për

jetën fetare, shoqërore të Shqipërisë, por
dhe për jetën politike kombëtare të mbarë
popullit tonë. E, megjithatë, Kongresi ka
qenë lënë në harresë. Mosvlerësimi
shpjegohet vetëm me qëndrimin e njohur
të shtetit monist ndaj besimeve fetare dhe
organizmave të tyre.

Paragjykimet ndaj bashkësisë islame
shqiptare, të konsideruar tejet të prapam-
betur dhe madje dhe ndaj vetë besimit
islam, të konsideruar thjesht si trashëgimi
e sundimit disashekullor osman, kanë
penguar vlerësimin e rëndësisë historike
të Kongresit Mysliman Shqiptar të vitit
1923. Ato nuk kanë mundësuar që t’u ku-
shtohet vëmendja e duhur dokumenteve
të miratuara prej tij, të njohura deri më
tani. Edhe një shikim i shpejtë i tyre,
lejon të vërehet karakteri thellësisht kom-
bëtar dhe përparimtar i vendimeve të
marra në këtë tubim.

Kongresi i Parë Mysliman Shqiptar
përfaqëson organizimin fetar mbi baza
kombëtare të shumicës mbizotëruese të
popullsisë shqiptare. Vlen të theksohet

dhe të kihet mirë parasysh se një organi-
zim i këtij lloji është i pari në të gjithë
botën islame. Për shkak të ngjarjeve që e
pasuan, konkretisht, pas fitores së Revo-
lucionit Kombëtar Turk, ai përfaqëson,
gjithashtu dhe një rast unikal në të gjithë
historinë e islamit në kohët moderne.

Ky ishte Kongresi i një popullsie my-
slimane, e cila kishte dale nga një sundim
i gjatë i një perandorie ku mbizotëronte
sistemi osman i mileteve. Edhe pse tepër
liberal, ky sistem qe shumë i rrezikshëm
për mbijetesën e njësuar kombëtare të
shqiptarëve plurifetarë për shkak të njëj-
tësimit, sipas politikës perandorake, të
fesë me kombësinë. Porse myslimanët në
trojet shqiptare nuk e identifikuan veten
si turq, por shqiptarë. Mbi bazën e kësaj
ndjenje të njësisë etnike, ata nuk i tëhua-
jësuan bashkatdhetarët e tyre të krishterë.
Ata edhe pse në shumicën dërrmuese
ishin myslimanë, nuk dëshmuan shenja
intolerance, prirje mbizotërimi dhe ca më
pak prepotence ndaj bashkëkombësve të
vet të besimeve të tjera, pavarësisht se
këta ishin në pakicë. Përkundrazi është
kjo shumicë myslimane, e cila tolerancën
dhe harmoninë fetare midis të krishterëve
ortodoksë dhe atyre katolikë, të trashë-
guar, e ngritën në një shkallë më të lartë,

duke e shndërruar në bashkëjetesë fetare
dhe kjo pavarësisht se ishte koha kur
grindjet në gjirin e krishterimit ishin në
modë.

Nga gjiri i përfaqësuesve të kësaj po-
pullsie dolën më 1923 kërkesat për thir-
rjen e Kongresit Mysliman. Qeveria lejoi
mbledhjen e tij për formimin e Këshillit
të Myslimanëve.

Shtypi shqiptar i kohës duke vlerë-
suar lart nismën e marrë, jo vetëm si një
ngjarje thjesht fetare apo shpirtërore,
theksonte se mbledhja e Kongresit i ka-
përcente së tepërmi interesat e fushës për-
katëse. Për vetë kushtet në të cilat
ndodhej vendi ynë dhe vetë organizimi i
besimeve fetare në Shqipëri, nisma të
tilla, edhe pse në rrafsh fetar, merrnin
ngjyresa të theksuara politike kombëtare
me rëndësi të veçantë për të ardhmen jo
vetëm të myslimanizmës në Shqipëri, por
dhe për konsolidimin e shtetit shqiptar
dhe për ardhmërinë e mbarë kombit
shqiptar. Me këtë bindje rrethet e besim-
tarëve myslimanë i hynë punës për orga-
nizimin e Kongresit, synimi i të cilit ishte
mëvetësimi i Xhamisë shqiptare.

Jehona e mbledhjes së këtij Kongresi
në shtyp ishte shprehje e shqetësimeve të
rretheve fetare islame, si dhe midis masës

së besimtarëve, mbi të ardhmen e ba-
shkësisë islame në Shqipëri, madje dhe të
mbijetesës së saj në Europë. Bashkësia
islame shqiptare ishte e vetëdijshme se
domosdoshmëria e marrjes së masave për
organizimin e saj mbi baza kombëtare
dhe sa më përparimtare, kushtëzohej, veç
të tjerash dhe nga pozita gjeopolitike e
vendit tonë.

Pikërisht sepse iu kundërvunë politi-
kës antishqiptare, këta klerikë u ndoqën
dhe u persekutuan nga ekspeditat ndë-
shkimore. Me dhjetëra qenë hoxhallarët
që u arrestuan, u rrahën publikisht, u bur-
gosën dhe u internuan, çka nuk kishte
ndodhur me klerikët e besimeve të tjera.

Klerikët myslimanë, jo rastësisht u
rreshtuan në radhët e para të Lëvizjes
Kombëtare. Në këto pozicione ata u gjen-
dën jo vetëm në saje të atdhetarizmit, por
dhe në saje të formimit të tyre intelektual,
duke dëshmuar një shkallë të lartë vetë-
dijesimi kombëtar. Këta intelektualë, të
arsimuar jo vetëm nga ana teologjike,
përfaqësonin në të njëjtën kohë, persona-
litete të shquara të kulturës islame.
Shumë prej tyre qenë njohës të thelluar të
kësaj kulture: të gjuhëve të Lindjes, të fi-
lozofisë, të moralit, të së drejtës e në më-
nyrë të veçantë të letërsisë.

Edhe pse nuk qenë shkolluar në Pe-
rëndim shumë prej tyre në sajë të kulturës
islame, njohjes së gjuhëve arabisht, per-
sisht e turqisht patën mundësinë të njih-
nin thellësisht, siç thotë Fan Noli, rrënjët
e Qytetërimit Evropian: Përlindjen e

shkëlqyer të Persisë, që buronte drejtpër-
drejt nga qytetaria greko-romane prej së
cilës lindi Përlindja arabe, e cila nga ana
e saj përmes Spanjës influencoi Evropën
medievale dhe gatiti Përlindjen e madhe
italiane, nënën e qytetarisë moderne.

Pra, jo rastësisht, dijetarë si ato që u
përmenden më sipër, u vunë dhe në ballë
të përpjekjeve për organizimin e bashkë-
sisë islame mbi baza, siç e shpallnin dhe
vetë kombëtare dhe moderne.

Nën udhëheqjen e Lëvizjes Kombë-
tare Shqiptare, në të cilën këta dijetarë at-
dhetarë luajtën një rol parësor, popullsia
myslimane shqiptare, sikurse mbarë po-
pulli ynë, doli nga sundimi i Perandorisë
Osmane me identitetin e vet kombëtar të
njësuar, të përcaktuar dhe të shprehur pa
kurrfarë mëdyshjeje.

Ky identitet, i përcaktuar qartë kom-
bëtarisht, kërkonte dhe impononte dhe
një organizim të bashkësisë islame në
Shqipëri mbi baza kombëtare. Ky qe një
proces, i cili kishte filluar dhjetë vjet më
parë nga qeveria e Vlorës e Ismail Qe-
malit me caktimin e H. Vehbi Agollit, si
kryemyfti dhe i Vejsel Nailit si kryekadi
të Shqipërisë pa pyetur dhe pa marrë mi-
ratimin e Stambollit. Për ta çuar deri në
fund këtë proces të nisur që në ditët e
para të Pavarësisë shqiptare, u mblodh
Kongresi Mysliman Shqiptar.

Vehbi efendi Agolli në fjalën e hapjes
të Kongresit theksoi, më 24 shkurt 1923,
me të drejtë, karakterin liberal e demo-
kratik të fesë myslimane. Ajo i kishte të

hapura portat për diskutimin e lirë të të
gjitha problemeve, që i interesonin botës
myslimane, sepse siç u shpreh ai fjalë për
fjalë, “me ndërrimin e kohës ndërrojnë
edhe gjykimet”.

Nismëtarët, organizatorët dhe drej-
tuesit e këtij kongresi vinin në kuvend me
një koncept të qartë dhe të gjerë bashkë-
kohor përsa u takonte masave dhe vendi-
meve që do të merrnin.

Kryemyftiu i Shqipërisë, duke marrë
parasysh gjendjen fetare të vendit,
shtronte para besimtarëve myslimanë de-
tyrën për të vënë mbi gjithçka bashkimin
dhe vëllazërimin kombëtar të mbarë
shqiptarëve, pa dallim besimi. Porosia e
kryemyftiut të parë të Shqipërisë u bë
ideja themelore që përshkoi të gjithë pu-
nimet e Kongresit, çka u pasqyrua dhe në
Statutin e miratuar. Kështu, sipas Statu-
tit, “Detyrat e Këshillit të Sheriatit (Di-
vanit) janë: a)Të sigurojë njisin ndërmjet
muhamedanëve, duke respektuar doket,
dogmat e tarikateve dhe të shfaqë shpir-
tin liberal dhe njerzuer të muhamedaniz-
mës, me një zhvillim modern e kombëtar,
duke bërë reforma”; b) të ngrejë institute
fetare për me nxjerrë imamë, hatiba,
vaiza, myftij, myderrizë, shejhë e teologë
dhe të përmirësojë medresetë mbas re-
formave të reja…” Këto ide e kanë udhë-
hequr gjatë gjithë veprimtarisë së tij
Komunitetin Mysliman Shqiptar.

Si pikë referimi të analizës, që bëri në
Kongres rreth gjendjes politike, shoqë-
rore dhe fetare të shqiptarëve në kohët më

Në 95 vjetorin e Kongresit 
të I-rëMysliman Shqiptar

Drejtimi i organizmave fetare nga kleri i huaj apo atij shqiptar, dhe, jo rrallë, në varësi e në shërbim të
qendrave fetaro-politike të huaja dhe madje, armiqësore ndaj çështjes shqiptare, ka shqetësuar Lëvizjen

Kombëtare Shqiptare qysh në fillimet e saj dhe më pas edhe shtetin e pavarur shqiptar, që me krijimin e tij.
Çështja e mëvetësimit të organeve dhe të organizmave fetare në Shqipëri për pjesën më të madhe të tyre

është zgjidhur vetëm pas stabilizimit të shtetit të ri shqiptar
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të reja, atdhetari i mirënjohur Vehbi Agolli në fjalën e tij
nënvizonte fitoren e madhe historike të shqiptarëve në Ku-
vendin e Vlorës me Shpalljen e Pavarësisë, të ripohuar, të
përforcuar dhe të kurorëzuar dhe një herë me Kongresin e
Lushnjës.

Në Statutin e vitit 1923 nuk bëhet fjalë për kurrfarë li-
dhjeje fetare organizative me Stambollin, as me Kalifatin
dhe as me Shejh’u Islamin. Gjithë organizimi dhe fun-
ksionimi i kësaj Bashkësie ishte menduar dhe ligjësuar i
pavarur prej ndonjë qendre tjetër fetare të huaj, kushdo
qoftë ajo.

Synimi i përfaqësuesve të bashkësisë së myslimanëve
shqiptarë ishte dhe mbetej sigurimi i “një zhvillimi mo-
dern e kombëtar” të fesë islame në Shqipëri. Për vënien
në jetë të kësaj detyre jepej direktiva për zbatimin e disa
risive, reformave, të cilat nuk do të preknin themelet e be-
simit islam. Kështu, në doku-
mentet e miratuar nga
Kongresi Mysliman, si detyrë
kryesore u përcaktua: “Të si-
guroj njisjen (bashkimin)
ndërmjet muhamedanvet dhe
të çfaqi shpirtin liberall Hyr
dhe ndërnjerzuer të muhame-
danizmës me nji zhvillim mo-
dern (aser) e kombtar tuej
bamë reforma pa i prekë the-
melet fetare”.

Hartuesit e Statutit të Ko-
munitetit Mysliman përcak-
tuan qartë drejtimet për
zhvillimin modern, bashkëko-
hor të Komunitetit Mysliman.
Ata qenë të vetëdijshëm, që
sendërtimi i kësaj detyre li-
dhej ngushtë me përparimin e
atdheut. Pra, pa u ngatërruar
në parcelizimin dhe pronësi-
min mbi bazën e kritereve
gjeografi ke të kulturave uni-
versale të Perëndimit dhe të
Lindjes, ata u orientuan drejtë
në zgjidhjen e detyrave themelore të bashkësisë islame në
funksion të përparimit të atdheut të tyre. Duke pasur pa-
rasysh kuptimin shqip të fjalës orient, mund të themi, se
ata u orientuan pa vështirësi në horizontet e paanë të qy-
tetërimeve e të kulturave në përputhje me gjendjen gjeo-
politike dhe gjeofetare të atdheut, duke iu përgjigjur me
përgjegjësi dhe në lartësinë e duhur detyrave që qëndronin
para tyre.

Me fjalë të tjera, si detyrë kryesore shtrohej që përmes
reformave, të cilat nuk preknin themelet e besimit Islam,
të sigurohej zhvillimi modern dhe kombëtar i bashkësisë
islame. Me këtë rrugë, nënvizohej në dokumentet e Kon-
gresit, do të dëshmohej karakteri liberal dhe njerëzor,
human i këtij besimi.

Detyrë parësore e Këshillit të Lartë të Sheriatit shtro-
hej, gjithashtu, përmirësimi i arsimit fetar mbi baza kom-
bëtare shqiptare dhe moderne, siç thuhej shprehimisht,
“mbas reformave të reja”, “simbas shekullit të sotshëm”.

Një vend i veçantë iu dha masave, që do të merreshin
për zhvillimin e mësimit të fesë, duke përgatitur libra e
tekste për predikime fetare në gjuhën amtare, të hartuara

dhe të përgatitura në përputhje me kërkesat e kohës. Zhvil-
limi i arsimit fetar do të bëhej sipas kërkesave bashkëko-
hore, siç thuhej në Statut, “simbas shekullit të sotshëm”.

Nga jehona, që pati në shtyp dhe nga vendimet e marra
në Kongres del plotësisht e qartë, se gjithë shqetësimi i
delegatëve, që morën pjesë në të, ka qenë vënia e organi-
zimit dhe e funksionimit të Bashkësisë Islame Shqiptare
mbi baza kombëtare dhe sa më bashkëkohore. Kongresi
sanksionoi me statut karakterin etnik shqiptar të përbërjes
së Këshillit të Lartë të zgjedhur prej tij.

Lajmi për vendimin kryesor të Kongresit – për shkë-
putjen e xhamisë shqiptare nga Shejh’ul Islami, u prit kudo
me miratim dhe entuziazëm të theksuar nga gjithë opinioni
publik shqiptar, pavarësisht nga besimi. U përshëndet nga
të gjithë banorët e vendit tonë, duke u shndërruar në një

festë të vërtetë. Në to u bënë lutje fetare në gjuhën shqipe,
duke zbatuar aty për aty vendimin e Kongresit. Ky lajm i
rëndësishëm u përshëndet dhe me të shtëna artilerie.

Me vendimet e Kongresit bashkësia islame shqiptare u
shkëput, tashmë edhe juridikisht, nga qendra e saj botë-
rore në Stamboll, plot një vit më parë se ajo të abrogohej
nga Mustafa Qemali.

Në faqet e revistës “Zani i Naltë”, duke e vlerësuar
Kongresin si “Një hap (drejt) përparimit”, arsimtari vete-
ran Sheuqet Muka uronte, që këto vendime të çoheshin më
tej në kongresin e ardhshëm të myslimanëve shqiptarë. Ky
urim mbetet një porosi edhe për të sotmen dhe të ardhmen
e bashkësisë islame në Shqipëri.

Si përfundim, mund të thuhet, se Kongresi i Parë My-
sliman Shqiptar sanksionoi pavarësinë e bashkësisë islame
në Shqipëri. Ai hapi, siç del nga jehona e tij, dritën jeshile
për emancipimin e myslimanëve shqiptarë. Këtë dëshmoi
në vijim qëndrimi miratues i kësaj bashkësie ndaj legji-
slacionit të ri civil të Mbretërisë Shqiptare.

Kongresi programoi shqipërimin e veprave fetare
islame, duke mos përjashtuar edhe vetë Librin e Shenjtë

“Kur’anin”. Një masë e tillë shënonte aso kohe një hap të
madh përpara për të gjithë botën myslimane. Në realizi-
min e kësaj detyre u angazhuan teologë të mirënjohur, fe-
tarë dhe laikë. Midis tyre shquhet mbi të gjithë kleriku
atdhetar Hafiz Ibrahim Dalliu.

Përballë përpjekjeve, që u vërejtën në ato vite për or-
ganizimin e një komiteti panislamik në Shqipëri, krijimi
i Bashkësisë Islame Shqiptare mbi baza kombëtare dhe i
organit të saj të pavarur nga një qendër e huaj e jashtme,
shënon një sukses shumë të madh jo vetëm për atë kohë,
por dhe për të ardhmen, për vetë fatet e kësaj Bashkësie
dhe të bashkëjetesës me vëllezërit e krishterë.

Vendimet e Kongresit të Parë Mysliman Shqiptar dhe
masat e përpjekjet për vënien e tyre në jetë bënë që abro-
gimi i Kalifatit një vit më vonë në Turqi, të kalonte pa
ndonjë reagim negativ, siç mund të mendohej, apo dhe

siç ndodhi në vende të tjera islame, qoftë dhe në Ballkan.
Vendimet e Kongresit Mysliman në mars 1923, ashtu

sikurse dhe vendimet e Kongresit Bektashian të Prishtës
në janar 1922 dhe të Kongresit të Kishës Ortodokse në
Berat në shtator 1922 i vunë organizmat fetare të masës
dërmuese të popullsisë shqiptare në vendin tonë, organi-
zativisht dhe administrativisht, mbi baza kombëtare ja-
shtë ndikimeve politike të huaja të dëmshme, apo dhe të
rrezikshme. Me këto vendime viheshin në jetë idealet e ri-
lindësve tanë, në radhët e të cilëve militonin aktivisht dhe
klerikë të këtyre besimeve, për sigurimin e bashkimit dhe
vëllazërimit kombëtar të mbarë shqiptarëve pa dallim be-
simi.

Qëndrimet pozitive të mbajtura nga organet klerikale
myslimane dhe nga shtypi shqiptar i kohës, janë shprehje
të një mendësie moderne mbarëpopullore, që kishte për-
fshirë të gjitha masat myslimane të vendit dhjetëra vjet
më parë. Pavarësisht nga zikzaket e pashmangshme dhe
pavarësisht nga ritmet që i imponuan, bashkësia islame
prirej dhe priret drejt qytetërimit dhe përparimit dhe ka
ecur dhe vijon të ecë pa u ndalur në këtë rrugë.

Në Kongresin e Parë Mysliman Shqiptar u dëshmua
katërcipërisht tubimi i një bashkësie me identitet kombë-
tar të përcaktuar dhe të shprehur prej kohësh, me një për-
fytyrim të qartë bashkëkohor për zhvillimin e saj dhe të
Atdheut. Rëndësia e mëvetësimit të xhamisë, për vetë
përmasat e këtij akti historik, i kapërcen caqet e historisë
sonë kombëtare.

Të ndriçuar nga idetë e Përlindjes Myslimane dhe të
epokës së sotme, Bashkësia Islame Shqiptare do të vijojë
të dëshmojë karakterin liberal e demokratik të fesë
islame. Edhe sot e kësaj dite mbetet e qartë për të gjithë
se ajo i mban të hapura portat e ixhtihadit, për diskutimin
e lirë të të gjitha problemeve, që i interesojnë botës my-
slimane. Nisur nga porosia e Haxhi Vehbi Dibrës, që “me
ndërrimin e kohës ndërrojnë edhe gjykimet” mbetet de-
tyrë e pasardhësve të tij për ruajtjen dhe zhvillimin e më-

tejshëm të konceptit kombëtar
dhe modern të organizimit dhe
të zhvillimit të Komunitetit
Mysliman.

Detyra që shtroi Kongresi i
pare Mysliman Shqiptar para
organeve të tij dhe të gjithë be-
simtarëve të bashkësisë islame
shqiptare për sigurimin e “një
zhvillimi modern e kombëtar”
të fesë islame në Shqipëri mbe-
tet në rend të ditës. Në radhë të
parë, shtrohet detyra për ruajt-
jen dhe përforcimin e identite-
tit kombëtar të shqiptarëve. Të
vetëdijshëm se qytetërimi i
sotëm është fryt i gjithë zhvilli-
mit historik të njerëzimit, në të
cilin qytetërimi islam ka dhënë
një ndihmesë të veçantë, nuk
kemi pse i frikësohemi rrje-
dhave integruese evropiane.

Vetëm mbi bazën e një
zhvillimi kombëtar dhe mo-
dern, Komuniteti Mysliman do
të vijojë të dëshmojë, siç kër-

konte Statuti i pare i tij, karakterin liberal dhe njerëzor,
human të Islamit. Nisur nga kjo, detyrë parësore e tij mbe-
tet zhvillimi i arsimit fetar mbi baza kombëtare shqiptare
dhe moderne, “simbas shekullit të sotshëm”, sipas kërke-
save të shekullit XXI.

Mbetet detyrë e dorës së pare edhe në ditët tona shqe-
tësimi i delegatëve të Kongresit për organizimin dhe fun-
ksionimin e bashkësisë islame shqiptare mbi baza
kombëtare, sa më bashkëkohore. Vijimi konsekuent i rru-
gës së hapur nga Kongresi për emancipimin dhe organi-
zimin përparimtar të bashkësisë islame shqiptare, nuk do
ta pengojnë teorizimet gjoja shkencore rreth të ashtu-
quajturit identitet evropian të shqiptarëve, të cilat shpër-
fillin identitetin tonë kombëtar. Qëndrime të tilla nuk
mund ta ç’orientojnë Komunitetin Mysliman, aq sa të
pengojnë angazhimin e tij në përpjekjet e popullit tonë
për t’u integruar në Evropë.

- vazhdon -

(Për shkak të natyrës së revistës hiqern fusnotat)
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Pas viteve ’90-të, kur shumë nga ngjarjet e historisë
së Shqipërisë filluan të rishikoheshin me të gjitha
anët pozitive dhe negative të tyre, edhe për Li-

dhjen Shqiptare të Prizrenit pati mjaft debate dhe kon-
testime të ndryshme si për rrethanat historike në të cilat
u mbajt ajo, roli i Turqisë, zbatimi i vendimeve të Li-
dhjes, pjesëmarrja apo jo në atë mbledhje e Abdyl Fra-
shërit dhe shumë e shumë faktorë të tjerë.

Lidhur me këtë ngjarje historike, në këtë shkrim po
botojmë një artikull të djalit të Abdyl Frashërit,
Mid’hat Frashërit, njërit prej personaliteteve më në zë të
letrave shqipe dhe gjithashtu të periudhës së Luftës An-
tifashiste (1939-1944), të cilën ai e pati botuar në vitin
1928 në revistën “Dituria”, me rastin e 50-vjetorit të asaj
Lidhje.

RRETHANAT HISTORIKE PARA LIDHJES

“Moti 1928 përfaqëson për ne një pesëdhjetëvjetor
historik me rëndësi të madhe, fillimin e lëvizjeve që do
të linin përshtypjen e thellë të tyre me emrin Lidhja e
Prizrenit, një lëvizje që zgjoi dhe shkaktoi krijimin e
Shoqërisë Shqiptare të Stambollit. Mungesa e botimeve
në gjuhën shqipe, si edhe të mospasja sot në dorën tonë
të kujtimeve dhe shënimeve të shkruara nga ajo kohë,
si dhe akoma fakti që Shqipëria atëherë ishte e vizituar
dhe e vizituarshme prej të huajve, na bëjnë të mos kemi
sot në duart tona lëndën e plotë për rikonstituimin e
atyre ngjarjeve.

Për çdo studim historik mbi këtë pikë jemi, pra, të

shtrënguar të bazohemi mbi kujtimet personale dhe mbi
të pakta ndihma që na japin do botime fort të kufizuara.
Lidhja e Prizrenit lindi nga Lufta Ruso-Tyrke e motit
1877-78. Rusia fitimtare po përgatiste copëtimin e Tur-
qisë, i impononte konditat e saj, i shkëpuste copë toke,
disa drejtpërdrejt në favor të saj (në jugë të Kaukasit), të
tjerat për shtetet e vegjël të Ballkanit, klientë dhe ag-
jentë të saj.

Dhe, në qoftë se për veten e saj merrte thela nga trupi
i Turqisë tyrke, prej Ballkanit cënonte edhe tokën shqip-
tare për një shtet të krijuar rishtazi dhe vetëm truallin
arbënor për të tre shtetet drejtpërdrejt fqinjë. Ky **** i
çelur befas nën këmbët e shqiptarëve po zgjuante një re-
aksion si me thanë fiziologjik, hidhte kushtrimin dhe
qiste poteren sipas zakonit jetik të popullit, një praktikë
kurdoherë e përsëritur, në çdo rast: Lidhja e Prizrenit
ndoshta në krye ishte edhe ajo një manifestim lokal kun-
dër shkëputjes së tokës për fitimin e Serbisë dhe Bul-
lgarisë.

Këtu është koha të përmendim se me fjalën që figu-
ron si titull i këtij artikulli, nuk duam të dëftejmë vetëm
përpjekjet që u bënë rrëzë Sharit: po edhe shfaqjet pa-
triotike të Janinës dhe Shkodrës. S’ka dyshim se ay
ndryshim që projektohesh në statutin tokësor të Shqyp-
nisë, zgjonte një reaksion identik, një mbrojtje instik-
tive edhe në ato dy qendra të tjera: Rusia me një anë po
sillte Bullgarinë e Re gjer në Devoll dhe në Drin, në anë
tjatër i falte Serbisë Nishin, Vranjën, Kurshunlinë, Le-
skovcin si dhe Malit të Zi, Podgoricën, Shpuzën, Gu-
cinë, Plavën, tërë duke paraparë për Greqinë një dhuratë

nga ana e Epirit. Të tre ballët e rrezikut krijonin tri vatra
kundërqëndrimi, prej të cilave, kuptohet vetiu, dy të ve-
riut do të kishin sipërsinë (epërsinë-red.) materiale, me
shumëcinë e popullsisë, forcën strategjike të pozitës dhe
një farë indipendence relative përkundrejt Tyrqisë.

Po edhe nga ana tjetër, fuqia morale dhe intelektuale
do t’i binte në pjesë të asaj qendre që ishte në jugë. Dhe
me të vërtetë kur veriu injoronte gjer më një pikë ma-
nevrat e shqehëve, duke qenë larg qendrave të tyre, pra
duke mos i parë me sy (se në atë kohë propaganda dhe
politika luhej në Petërburg dhe jo në Belgrad), Janina
ishte një vend i lirë i veprimeve greke dhe aspiratat e
helenizmës s’shihnin nevojë të fshiheshin ose të ma-
skoheshin. Vetëm Shkodra ndjente drejtpërdret shtyp-
jen e Cernagorës, prej luftrave të pareshtura ndërmjet
dy racave.

Lufta Ruso-Tyrke po ngjante mbas luftimeve të Ale-
manjës dhe të Italisë për njësinë kombiare të tyre, pas
parimeve të kombësisë që kishin filluar të këqyren si një
element preponderant në jetën e popujve dhe të shteteve.
Kështu që, edhe Rusia që bënte një politikë thjesht egoi-
ste për rritjen e saj, edhe ajo Rusi që ngrinte armët më
tepër për parime fetare si një zihje ndërmjet Kryqit dhe
Kuranit, në fund të luftës ishte shtrënguar të dëftejë ide
kombiare, të kërkojë copëtimin e Tyrqisë për fitimin e
kombeve të ndryshme të Rumelisë në emër të njerëzisë,
të racave, të së drejtës dhe jo vetëm të fuqisë. Idetë e ra
s’ishin fare të panjohura në Shqipërinë e Poshtme: atje
kishte gjetur një hej, një shesh diskutimi epopeja pa-
triotike e Garibaldit, idetë humanitare të Mazzinit.

KËRCËNIMI I SHQIPËRISË

Në Janinë prapë lufta e motit 1870 kishte zgjuar një
interes të madh dhe ishte e natyrshme që çdo lëvizje,
çdo parim i ri, do të ndiqesh me një kuriozitet praktik në
atë qendër në të cilën nuk mungonte intelektualizmi. E
nesërmja e luftës, vajtja e rusëve në portat e Stambollit
dhe imponimi i vullnetit të tyre me traktatin e Shën Ste-
fanit, po vinte në evidencë rrezikun që i kanosesh Tyr-
qisë, rrojtja e së cilës në Rumeli po bëhesh fort e
dyshimtë. Ky kërcënim ishte edhe më i posaçëm për
Shqipërinë: në qoftë se imperatorial otomane po mena-
sohesh (kërcënohej – red.) si shtet, trualli arbënor po
shtihesh në rrezik si racë, si komb dhe bash në një kohë
kur bëhesh fjalë për të drejtat e popujve dhe për parime

Para pak muajsh u mbushën plot 140 vjet nga dita kur më 10 qershor
të vitit 1878 u mbajt Lidhja Shqiptare e Prizrenit, e cila në historinë e
Shqipërisë është konsideruar si një nga ngjarjet më madhore të kombit
tonë. Gjatë periudhës së regjimit komunist të Enver Hoxhës përkujtimi
i kësaj ngjarje bëhej si një ngjarje e zakontë historike dhe vetëm në
vitin 1978, me rastin e 100-vjetorit të kësaj Lidhjeje, ajo ngjarje u
përkujtua me një bujë të madhe, duke vënë në funksionim të gjithë
propagandën shtetërore.

E vërteta e Lidhjes
së Prizrenit sipas
Mid’hat Frashërit

Lidhja e Prizrenit lindi nga Lufta Ruso-Tyrke e
motit 1877-78. Rusia fitimtare po përgatiste
copëtimin e Turqisë, i impononte konditat e
saj, i shkëpuste copë toke, disa drejtpërdrejt
në favor të saj (në jugë të Kaukasit), të tjerat
për shtetet e vegjël të Ballkanit, klientë dhe
agjentë të saj. Dhe, në qoftë se për veten e saj
merrte thela nga trupi i Turqisë tyrke, prej
Ballkanit cënonte edhe tokën shqiptare për
një shtet të krijuar rishtazi dhe vetëm truallin
arbënor për të tre shtetet drejtpërdrejt fqinjë 
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të njerëzisë. Duhej, pra, që edhe shqipta-
rët në kundërqëndrimin dhe ankimet e
tyre të mbështeteshin mbi argumenta prej
një mentaliteti modern.

Edhe këtu shfaqet për neve influenca
e degës jugore: në Prizren populli, kom-
pakt dhe me armë në dorë, me ndërgjegje
për fuqinë materiale të tij, si dhe për su-
premacinë mbi elementin shka, bazonte
shpresat mbi forcën e numurit dhe mbi të
drejtën e pronës. Juga me pak e fortë, po
më koshiente për të drejtat e saj si racë
dhe si komb, vinte në peshë parimet e rinj
që kishin përmbysur sisteme të vjetra.
Kjo influencë e delegatit të jugës u ma-
nifestua edhe në një mënyrë më defini-
tive duke i dhënë lëvizjes një karakter të
përbashkët, gjeneral, panshqiptar, duke e
nxjerrë nga forma e revendikimeve lo-
kalë, për vatanin e vogël, për vilajetin dhe
kazanë; tani mejtimet dhe kërkesat ishin
për Shqipërinë e tërë, për mëmëdhenë,
për jugën dhe verinë, për myslimanët dhe
të krishterët, për çdo çip të truallit dhe
çdo individ që flet gjuhën shqipe.

Ishte mbase hera e parë që lulja e kup-
timit të kombësisë po zinte rrënjë në
shkrepat e Arbërisë dhe, kuptohet vetiu
se bima e re do të zhvillohesh me gjithë
ngjyrat e saj: nga e sotmja te pritmi ishte
një i vetëm çap për të bërë. Dhe dita e ne-
sërme zuri të preokupojë lidhjen dhe
degët e saj më tepër se gjendja e keqe e
ditës: duhesh siguruar jeta e kombit dhe e
mëmëdheut duke i bërë këtë komb dhe
këtë mëmëdhe t’u njihen të drejtat e tyre,
të respektohesh në një mënyrë baraz me

të drejtat e atyre popujve në favor të të ci-
lëve kërkohesh të shquhet trualli shqip-
tar.

Kushtrimi dhe poterja e zakoneve të
vjetra po transferohesh në një aksion di-
plomatik; brenga simple dhe instiktive e
katundit po merrte formën e një aspirate
kombiare dhe patriotike, me një qok më
të lartë dhe natyrisht më të largët.

ÇFARË KËRKONTE LIDHJA

Këndonjësi do të shohë në kaptinën e
bibliografisë nomenklaturën e një sërë ar-
tikujve të mi në të cilët jam përpjekur të
eksponoj punimin e Lidhjes, fazat e ndry-
shme të veprimit të saj dhe vështirësitë
me të cilat kishte të bënte. Mjerisht, gjer
më sot, studimet e bëra mbi këtë lëvizje
ose botimet relative për të, janë fort të
pakë, më të pakë akoma kur e krahasojmë
me imponencën e saj fare kryesore. Në
shumë njerëz Lidhja e Prizrenit mund të
paraqitet si një prej atyre kryengritjeve që
populli ynë e ka pasur kurdoherë në vetijë

të tij, sidomos në shekull të nëntëmbë-
dhjetë me Ali Tepelenën dhe Bushatllinë,
si edhe më pas tyre.

Po ndryshimi qëndron mbi pikën që,
kur çdo lëvizje e parë kishte për shtytkë
iniciale aktivitetin e një njeriu të vetëm
duke u mbështetur mbi tendenca lokale
të nevojuara prej cirkonstancave të ditës,
këtë radhë inisiativa merresh prej popul-
lit dhe qëllimi ndehesh mbi të tërë Shqi-
përinë etnografike, mbi ditën e veprimit,
si edhe mbi kohën e ardhshme. Lidhja
donte moscopëtimin e Shqipërisë; por
edhe kërkonte që toka arbënore të njihet
si Shqipëri, të caktohen të drejtat e saj, t’i
respektohet jeta; me një fjalë një vend au-
tonom, me administratë dhe sundim të
përshtatun. Ishte një interprizë kolosale,
me vështirësi të panumërta, së brendshmi
dhe së jashtmi, në trup të popullit dhe, më
tepër akoma, nga ana e sunduesit të
Stambollit.

Tyrqia në fillim të lëvizjes dëfteu një
kënaqësi duke parë te shqiptarët një
mprojtës të integritetit tokësor të impera-

torisë otomane; por aspiratat nacionaliste
dhe autonomiste të shqiptarëve, mbase
edhe më tepër se nga çdo send, kolabo-
rimi i gjithë Shqipërisë dhe i gjithë ele-
menteve fetarë, e bënë Tyrqinë që të
shohë te zgjimi i maleve tanë një armik
më të madh se nga ushtëritë ruse ose lak-
mitë e shteteve të Ballkanit.

Edhe fuqia brutale tyrke s’mënoi të
manifestohet në Ulqin, si edhe në Kaça-
nik. Mentaliteti tyrk në atë kohë nuk pra-
nonte një ide nacionaliste, një aspiratë të
bashkët dhe me bashkim; politika e sul-
ltanit qe bazuar mbi ndarje dhe çarje;
shpresa e sundimit ishte ngrehur mbi an-
tagonizmën ndërmjet toskëve dhe ge-
gëve,  të krishterëve dhe myslimanëve.
Pranonte që malësorët tanë të luftojnë për
shtëpinë dhe kullotat e tyre, por jo për një
entitet moral që i thonë mëmëdhe.

LIDHJA ISHTE SHQIPTARE

Pa dyshim s’do të mungojnë njerëz që
nuk njohin rrjedhjen e punëve ose janë lë-
shuar në rrëketë e thënieve prej fqinjëve
të interesuar dhe besojnë ose kanë besuar
që Lidhja është një krijim i qeverisë
tyrke. Sa thamë më sipër, janë një për-
gjigje për të tillët. A mund të thuhet se ve-
primi i Lidhjes mbeti shterpë? Një
veprim, një përpjekje është kurdoherë
pëllore: është lidhja dhe nisja e një ekzi-
stence të re, edhe në qoftë se rrëfehet
sijsh një rezultat imediat. Në këtë botë
sforcimi për të arritur një qëllim ka

mbase një rëndësi dhe një vleftë më të
madhe se nga qëllimi vetë. Një luftim i
sotëm është kapital i magazinuar për
kohën e ardhme, një fuqi e mbetur e
gjallë që ushtrohet në çdo minutë dhe
shfaqet me forcë në ditë nevoje.

Edhe kështu Lidhja, tërë duke pasur
si pemë vonimin e caktimit të kufisë në
Epir për favorin e Greqisë dhe pastaj
shpëtimin e asaj cope të madhe të Shqi-
përisë, pati edhe fitimin më të madh
akoma të përgatitë jetën kombiare tonë,
t’u japë një kuptim të ri aspiratave të po-
pullit. Që nga ajo ditë, vërtet, fillon
shpresa e një shpëtimi, e një jete më se të
luftur në formë të caktuar; që atëhere
merr një trajtë të kthjelltë ideja e përfy-
tyruar prej fjalës Shqipëri; mbruhen dhe
gatuhen aspiratat për një qok të shënuar.
Lokalizma dhe kantonizma i lënë vend
patriotizmës; tendencat ndarëse dhe mër-
gonjëse fillojnë të peshojnë drejt një pike
të vetme; krahinat dhe elementet që e ki-

shin kujtuar veten e tyre të ndarë dhe të
huaj me njëri-tjetri nisin të njësohen, të
ndjehen solidare.

Me një fjalë, fiset të bëhen komb. Kjo
mbrujtje e shpirtit dhe e dëshirave, kri-
jimi i këtij karakteri të ri nuk bëhesh dot
pa një edukatë perseverente dhe të gjatë
të bazuar mbi stërvitjen morale dhe inte-
lektuale. Edhe një pemë jo më pak e
çmueshme e Lidhjes së Prizrenit qe për
neve krijimi i “Shoqërisë e të shtypuri
shkronja shqip”. E harruar, e përbuzur si
një patois (fr. Dialect – red.), e shikuar,
jo si një vegël qytetërimi, por mbase, si
një ndalesë përparimi, shqipja, me the-
melimin e Shoqërisë së Stambollit nis të
bëhet e gjallë dhe shpirtdhënëse, të jetë
një organ për të dhënë ide dhe aspirata, të
zgjojë ndjenja dhe të frymëzojë men-
dime. Ç’shohim sot, ç’presim nga e ar-
dhmja, ç’kemi të drejtë të kërkojmë nga
pritmi, buron nga shoqëria letrare, lindur
nga lëvizja e Lidhjes së Prizrenit.

Vajtja e rusëve në portat
e Stambollit dhe
imponimi i vullnetit të
tyre me traktatin e Shën
Stefanit, po vinte në
evidencë rrezikun që i
kanosesh Tyrqisë, rrojtja
e së cilës në Rumeli po
bëhesh fort e dyshimtë.
Ky kërcënim ishte edhe
më i posaçëm për
Shqipërinë: në qoftë se
imperatorial otomane po
menasohesh (kërcënohej
– red.) si shtet, trualli
arbënor po shtihesh në
rrezik si racë, si komb
dhe bash në një kohë kur
bëhesh fjalë për të
drejtat e popujve dhe për
parime të njerëzisë 

Lidhja donte moscopëtimin e Shqipërisë; por edhe
kërkonte që toka arbënore të njihet si Shqipëri, të
caktohen të drejtat e saj, t’i respektohet jeta; me një
fjalë një vend autonom, me administratë dhe sundim të
përshtatun. Ishte një interprizë kolosale, me vështirësi
të panumërta, së brendshmi dhe së jashtmi, në trup të
popullit dhe, më tepër akoma, nga ana e sunduesit të
Stambollit 

Edhe një pemë jo më pak e çmueshme e Lidhjes së
Prizrenit qe për neve krijimi i “Shoqërisë e të shtypuri
shkronja shqip”. E harruar, e përbuzur si një patois (fr.
Dialect – red.), e shikuar, jo si një vegël qytetërimi, por
mbase, si një ndalesë përparimi, shqipja, me
themelimin e Shoqërisë së Stambollit nis të bëhet e
gjallë dhe shpirtdhënëse, të jetë një organ për të dhënë
ide dhe aspirata, të zgjojë ndjenja dhe të frymëzojë
mendime. Ç’shohim sot, ç’presim nga e ardhmja, ç’kemi
të drejtë të kërkojmë nga pritmi, buron nga shoqëria
letrare, lindur nga lëvizja e Lidhjes së Prizrenit 
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Shkruan:  Prim. dr. Mair Iseini

“Vetëvrasjet çdoherë kanë ekzistuar
dhe do të ekzistojnë, ndërsa njerëzit më
shpesh veprojnë në këtë formë për shkak
të thellimit në depresion, apo për dhim-
bjet shpirtërore. Për këtë problem aspak
nuk duhet të ngrihet panik, sepse Maqe-
donia gjendet shumë larg majës evropiane
dhe asaj botërore të vetëvrasjeve.“ Nga
pikëpamja e mjekësisë, edhe pse ekzi-
stojnë shumë arsye për të kryer vetëvra-
sje, megjithatë vënia e flakës vetes është
veprim më i dhimbshëm që mund ta
marrë një njeri, për arsye se ai që vendos
për këtë formë të vetëvrasjes, përjeton
dhimbje të rënda fizike. “Djegia e indeve
mund të jetë shumë e dhimbshme gjatë
vënies së flakës, shoku i përjetuar gjatë
këtij veprimi e bën ngjarjen më të shpejtë
dhe më pak të dhimbshme, përderisa dje-
giet e shkallës së dytë i shkatërrojnë ner-
vat. Sidoqoftë, vënia e flakës vetes nuk
është garanci për vdekje të sigurt.“ Në
suaza botërore, përkatësisht edhe në qytet,
ku jeta është më e mirë dhe banorët janë
pak më të pasur se në rajonet rurale, vetë-
vrasjet megjithatë janë tmerruese. Ky fakt
është konstatuar nga hulumtimi i fundit, i
cili si pyetje ka parashtruar se pse vetë-
vrasjet ndodhin edhe në vendet më të mira
për jetesë. “Njerëzit që nuk janë të këna-
qur në ndonjë vend të bukur, mund të
ndjehen se vetë jeta i dënon”, sqaron
Osvald Endrju, hulumtues në universitetin
“Vorvik” në Britaninë e Madhe. Sipas
këtij studimi, i cili është realizuar në shte-
tin amerikan të Jutës, banorët e të cilit
janë ndër më të lumtur, shkalla e vetëvra-
sjeve është më e larta së në shtetet tjera të
SHBA-ve. Përderisa në shtetin e Nju-Jor-
kut, që gjendet në vendin e 45-të,  ku nje-
rëzit janë më të lumtur, është vlerësuar se
shkalla e vetëvrasjeve është e ulët. Psiko-
logët nga Universiteti në Kaliforni men-
dojnë se nëse jetojnë në afërsi të njerëzve
të cilat janë të lumtur dhe të kënaqur me
jetën e tyre, ndërsa ju nuk jeni si ata, kjo
mund të jetë arsye shtesë për ta rritur pa-
kënaqësinë tuaj. Ky hulumtim po ashtu ka
treguar se në shtetet e Jutës, Kolorados,
Minesotës, Vajomingut, Havait, Floridës,
Arizonës apo Nevadës, ku popullata është
më e lumtur, katër prej këtyre shteteve
(Nevada, Vajomingu, Juta dhe Kolorado)
e kanë shkallën më të lartë të vetëvra-
sjeve. Nga ana tjetër, dhjetë shtetet me
shkallën më të ulët të mirëqenies sociale

janë Kentaki, Pensilvania, Virxhinia Pe-
rëndimore, Indiana, Misuri, Ohajo, Nju-
Jorku, Masaçutesi, Miçigani dhe Roud
Alend, derisa prej këtyre shteteve - vetëm
Virxhinia Perëndimore gjendet në mesin e
dhjetë shteteve me shkallën më të lartë të
vetëvrasjeve. Hulumtimi i njëjtë ka tre-
guar se lumturia dhe pasuria janë prezentë
edhe në shtetet e Skandinavisë, megjithatë
edhe tek ta shkalla e vetëvrasjeve është e
lartë.

Sipas psikologut të shquar Xhesi Be-
ringi i Universitetit të Otagos në Zelandën
e Re, në librin e tij të spikatur “Pse vra-
sim veten”, “çështjet specifike që çojnë
një person të caktuar të vrasë veten janë
po aq të ndryshme sa edhe ADN-ja e tyre
- që përfshin një zinxhir ngjarjesh, të cilat
një ekspert i quan “marramendëse në shu-
mëllojshmërinë e tyre“. Depresioni zako-
nisht shfaqet në shumë raste të
vetëvrasjes, megjithatë shumica e nje-
rëzve që vuajnë nga depresioni nuk e vra-
sin veten (vetëm rreth 5 për qind e tyre,
thotë Bering), dhe jo të gjitha viktimat e
vetëvrasjeve janë në depresion.

“Rreth 43 për qind e ndryshueshmë-
risë në sjelljen vetëvrasëse në mesin e po-
pullatës së përgjithshme, mund të
shpjegohet përmes gjenetikës”, raporton
Bering, “ndërsa 57 për qind u atribuohet
faktorëve mjedisorë”. Pasja e një predi-
spozite gjenetike për vetëvrasje, e kombi-
nuar me një sekuencë të veçantë të sulmit
ambiental ndaj dëshirës së dikujt për të je-
tuar, i çon disa njerëz të përpiqen të bëjnë
të pamundurën që dhimbja të ndalojë. Në
rastin e Bering-ut, kjo ndodhi fillimisht si
një adoleshent homoseksual i mbyllur në

vetvete “në një qytet të vogël intolerant
në perëndimin e mesëm” dhe më pas me
papunësinë në kulmin e karrierës së tij
akademike (suksesi mund të çojë në stan-
darde paarsyeshmërisht të larta mbi lum-
turinë, të shkatërruara më vonë nga
peripecitë e jetës). Megjithatë, homosek-
sualët më të shtypur dhe akademikët e pa-
punë nuk duan të vrasin veten. “Në
shumicën dërrmuese të rasteve, njerëzit
vrasin veten për shkak të njerëzve të
tjerë”, shprehet Bering. “Problemet so-
ciale - sidomos një shqetësim shumë i pa-
qëndrueshëm mbi atë që mendojnë të
tjerët,  ose që do të mendojnë (ata) për ne,
nëse vetëm do të dinin atë që ne e per-
ceptojmë të jetë një gjë e pakëndshme e
vërtetë - ushqejnë një zjarr vdekjeprurës”.
Ashtu si shumica e sjelljeve njerëzore, ve-
tëvrasja është një veprim shumë funksio-
nal. Ekspozimi i ndryshoreve më të
fuqishme parashikuese është i vështirë,
veçanërisht për shkak se gjendje të tilla
konjitive të brendshme mund të mos jenë
të arritshme edhe tek personi që i përje-
ton ato. Ne nuk mund të perceptojmë fun-
ksionimin neurokimik të trurit tonë, ndaj
proceset e brendshme zakonisht u atri-
buohen burimeve të jashtme. Edhe ata që
përjetojnë ide vetëvrasëse, mund të mos e
kuptojnë pse-në, apo edhe atë se kur një
ide mund të shndërrohet në një veprim
konkret.

Ky vëzhgim është përforcuar nga Ralf
Ljuis, psikiatër në Universitetin e Toron-
tos, i cili punon me pacientët që vuajnë
nga kanceri dhe të tjerë që përballen me
vdekjen. “Shumë njerëz që janë në depre-
sion klinik, do të mendojnë se arsyeja se

përse ata ndihen ashtu është për shkak të
një krize ekzistenciale rreth kuptimit të
jetës, apo që i detyrohet një ngjarjeje ndër-
vepruese që ka ndodhur.“ “Por, ky është
atributim subjektiv i njerëzve, kur në fakt
ata mund të jenë në depresion për arsye se
nuk i kuptojnë.” Për shembull, në prakti-
kën e tij klinike ai vëren: “Kam parë
shumë raste kur këto kriza ekzistenciale
praktikisht janë zhdukur nën ndikimin e
një antidepresanti.” Ky gabim atributiv
është i zakonshëm: “Në një nivel theme-
lor, ne të gjithë i interpretojmë gabim
shkaqet e gjendjeve tona mendore; për
shembull, duke bërë përgjegjës për nervo-
zizmin tonë fjalë të thëna nga dikush, kur
fakt është se kjo ka ndodhur për shkak se
jemi të uritur, të lodhur.”

Gjatë konsultimeve me të mbijetuar të
tentativave për vetëvrasje, Ljuis vëren:
“Ata thonë nuk e di se si më erdhi. Nuk e
di se çfarë isha duke menduar.“

Kjo është arsyeja se përse parandalimi
i vetëvrasjeve është kaq i rëndësishëm:
pasi njerëzit mund të jenë shumë bindës
në argumentimin se pse ata besojnë se jeta
e tyre nuk është e vlefshme për t’u jetuar.
Dhe, megjithatë, gjendja duket radikalisht
ndryshe disa muaj më vonë; ndonjëherë
për shkak të një ilaçi antidepresiv, ndon-
jëherë për shkak të ndryshimit të rretha-
nave, ndonjëherë thjesht nga një ndryshim
misterioz i mendjes.

Ndër 25 adoleshentë amerikanë, 1
prej tyre ka tentuar vetëvrasjen - Studiue-
sit në SHBA kanë bërë një studim për ten-
tativat e vetëvrasjes nga ana e të rinjve,
duke zbuluar se numri i tyre është mjaft i
lartë. Sipas rezultateve, 1 adoleshent nga

25 ka tentuar që t’i japë fund jetës. Në
SHBA, klasat e gjimnazeve kanë rreth 25
persona, e kjo do të thotë se në çdo klasë
një prej gjimnazistëve ka pasur një pre-
sion aq të madh psikologjik, sa ka men-
duar që të largohet nga kjo jetë. Një shifër
e tillë i ka alarmuar studiuesit, të cilët
kanë një shtysë të fortë për të kuptuar se
përse sillen në një mënyrë të tillë adole-
shentët. Pra, problemi për t’u zgjidhur
është më të vërtetë i madh.

Në Nju-Jork, më të shumtë janë njerë-
zit që vrasin veten sesa ata që vriten - Një
shifër më te vërtetë frikësuese ka të bëjë
me qytetin e Nju-Jorkut, një ndër metro-
polet më të mëdha të botës. Ngelesh pa
fjalë kur mendon se personat që vdesin në
qytetin amerikan, përjashto këtu shkaqet
natyrale dhe aksidentet, i japin fund jetës
vetë dhe ‘nuk ua heq’ dikush tjetër. Një
arsye e këtij fenomeni         jonormal është
se mediat në Nju-Jork i japin rëndësi të
madhe një vrasjeje. Gazetat e ndjekin me
vëmendje, flitet për muaj të tërë, kurse kur
ndodh vetëvrasja, jo. Dhe, kjo bën që ky
të duket një problem më i vogël seç është
realisht.

Në të gjithë botën, çdo 40 sekonda një
person vret veten - Për të kuptuar proble-
min e vetëvrasjes në shkallë globale,
është e rëndësishme që të kuptohet se jo
çdo ditë, as çdo orë, por çdo minutë është
dikush që me dëshirë largohet nga kjo
botë. Kjo do të thotë se gjatë kohës që ju
jeni duke lexuar këtë shkrim, le të marrim
për shembull 5 minuta, janë vetëvrarë 9
persona. Është e vërtetë që ne jemi 7 mi-
liardë, por kur mendon se 220 persona ve-
tëvriten në një ditë, atëherë është normale
të shokohesh.

Pjesa më e madhe e tentativave për
vetëvrasje nuk përfundojnë mirë - Një nga
lajmet më të mira, për aq sa i lejojmë
vetes ta konsiderojmë si diçka pozitive një
argument të tillë, është se jo të gjitha ve-
tëvrasjet përfundojnë mirë për ata që i
kryejnë. Përkundrazi, pasi e bëjnë, ata që
kalojnë në botën tjetër janë pak, vetëm 10
nga 25 (varet nga vendi). Nëse të gjitha
tentativat do të përfundonin me vdekje,
atëherë statistikat do të ndryshonin dhe
jetën do ta humbte 1 njeri në çdo tri se-
konda.

Artistët dhe shkrimtarët janë më të
prirur për t’i marrë jetën vetes - Ndër per-
sonat që rrezikojnë më shumë të vetëvri-
ten, duke u nisur nga profesioni i tyre,
janë artistët dhe shkrimtarët. Pikërisht ata
që kanë krijuar vepra shumë të rëndësi-
shme në art e letërsi, i kanë dhënë fund
jetës me dëshirë. Dhe kjo pavarësisht se
ishin mjaft të famshëm e më shumë të
njohur. Në lidhje me shkrimtarët, statisti-

kat tregojnë se ata që shkruajnë në vetën
e parë njëjës, kanë tendencë të vetëvriten
më shumë sesa ata që shkruajnë në vetën
e tretë.

Depresioni, shkaku i parë i vetëvra-
sjes - Arsyeja e parë e vetëvrasjes është
depresioni. Një patologji shpesh e konsi-
deruar e parëndësishme, e për këtë arsye
jo e trajtuar siç duhet. Por, pikërisht kjo e
çon atë që e vuan t’i japë fund jetës. Për
fat të keq, simptomat e depresionit janë
pak të dukshme, ndryshe nga gripi apo in-
feksioni. Familjarët rrallë e dallojnë atë që
vuan dhe e kuptojnë vetëm atëherë kur
është shumë vonë. Gati 2/3-at e indivi-
dëve që vetëvriten klasifikohen klinikisht
të depresionuar. Shumica e njerëzve men-
dojnë se një individ e ka vrarë veten pasi
ka qenë në gradën e fundit të depresionit.
Por, nuk është kështu. Në shkallën e fun-
dit të depresionit, që mjekët e konside-
rojnë si më të rëndin, njerëzit e kanë
humbur plotësisht vullnetin. Pra, ata nuk
duan as të lëvizin, preferojnë të mos bëjnë
asgjë, e jo më t’i japin fund jetës. Individi
vendos të vrasë veten kur ka pak depre-
sion, e kjo është arsyeja se përse kjo së-
mundje duhet kuptuar që në fillim.

Meshkujt vrasin më shumë veten kra-
hasuar me femrat - Meshkujt vetëvriten
më shumë krahasuar me femrat. Por, kjo
nuk do të thotë se gratë tentojnë më pak t’i
heqin jetën vetes. Përkundrazi. Por, ten-
tativat e meshkujve përfundojnë me
vdekje. Dhe kjo, sepse burrat zgjedhin gji-
thnjë metoda drastike si hedhjet në tren,
ose qëllojnë veten në kokë, duke e bërë
shumë të vështirë që të mbijetojnë. Kurse
femrat përdorin overdozën e ilaçeve dhe
duhet njëfarë kohe që trupi të dorëzohet.
Kjo u jep mundësinë personave të tjerë t’i
shpëtojnë.

Të vjetrit vetëvriten më shumë sesa të
rinjtë - Një nga mitet false në lidhje me
vetëvrasjen është se atë e kryejnë më
shumë se të rinjtë. Statistikat tregojnë se
janë të vjetrit ata që i japin fund jetës,
shpesh për shkak se e humbin dëshirën
për të jetuar si pasojë e vetmisë. Më
shumë vetëvriten meshkujt e bardhë nga
85 vjeç e sipër. E kjo të bën të mendosh
shumë.

Shtetet më të pasura kanë një përqin-
dje vetëvrasjesh më të lartë krahasuar me
ato më të varfra - Ajo që të befason është
se në bazë të shifrave, më shumë vetëvra-
sje ka në vendet e pasura krahasuar me
ato më të varfra. Sëmundjet si depresioni,
frika që të mos arrish një objektiv të cak-
tuar, përjashtimi, vetmia - janë probleme
tipike të vendeve të pasura dhe jo të atyre
të varfra. Për rrjedhojë, përqindja e vetë-
vrasjeve është më e lartë në këto vende.
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