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EDITORIAL

Lindja e Muhamedit (a. s.)
lindje e një epoke të re

Solemnisht fillon viti i ri
akademik në FSHI

Më 1 tetor, 2019, ka filluar solemnisht viti
i ri akademik (2019/2020) në Fakultetin e
Shkencave Islame (FSHI) në Shkup, në Kondovë. Kanë qenë të pranishëm Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, kryetari i Kuvendit të
BFI-së Fadil ef. Ramadani, ministri i Arsimit
dhe i Shkencës (MASH) Arbër Ademi, dekani i FSHI prof. dr. Shaban Sulejmani,
myftilerë të Myftinive të BFI-së, drejtori i
Medresesë Isa Beu Ibrahim Idrizi, studentë,
prindër, nxënës etj.
Manifestimi ka filluar me një pjesë nga
Kurani fisnik, ndërsa me fjalë përshëndetëse
është paraqitur dekani i FSH-së, prof. dr.
Shaban Sulejmani. Ai ka uruar studentët e
rinj, duke u dëshiruar punë të mbarë, mësim
dhe angazhim, siç ka thënë, “që ta zbardhin
fytyrën e vet, por dhe fytyrën tonë, si ummet
islam, si shqiptarë”. Vetëm dituria, ka thënë
ai, mund të na çojë përpara, në këto sfida të
jashtëzakonshme të kohës bashkëkohore.
Para të pranishmëve ka folur edhe ministri i MASH-it z. Arbër Ademi, i cili ka dalë
me dy lajme të reja: një, dyfish është shtuar
buxheti i FSHI-së nga ana e MASH-it për
këtë vit shkollor që po fillojmë; dhe dy, grupet e punës në kuadër të MASH-it e kanë intensifikuar punën dhe janë shumë afër për të
marrë vendimin që Medreseja Isa Beu të përfshihet në sistemin arsimor të RMV-së.
Në fjalën e tij përshëndetëse, Kryetari i
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BFI-së, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, falënderoi Ministrinë e Arsimit dhe të
Shkencës, personalisht ministrin Arbër
Ademi, për, siç tha, “këto informata shumë
domethënëse, shumë të mirëpritura nga të gjithë qytetarët e fesë islame; BFI ministrat e këtillë gjithmonë do t’i mbështet”. Ai u ka bërë
apel edhe universiteteve të vendit që t’i pranojnë nxënësit e Medresesë Isa Beu, për
shkak se, ka thënë, “procesi i pranimit të diplomave të Shkollës së Mesme Islame është
kah fundi”.
Manifestimi i përurimit të vitit të ri akademik është mbyllur me ndarjen e disa indekseve për studentët e rinj dhe me një lexim
të një pjese të Kuranit fisnik.

Me rastin e ardhjes së ditës së dymbëdhjetë të muajt hixhrij Rebiul Evvel, që sivjet përkon me nëntë nëntorin, myslimanët anembanë botës përkujtojnë lindjen e të dërguarit të Allahut (xh. sh.), Muhamedit (a. s.), lindje kjo e cila nuk është baras me lindjen e një njeriu të rëndomtë, por të lindjes së një epoke të re njerëzore,
të një lindjeje të ndryshime të mëdha shoqërore - lindje kjo së cilës iu gëzuan toka dhe qielli, për shkak se shkëlqeu në errësirën e injorancës shekullore, lindje e cila u pasua me shumë ngjarje që lanë gjurmë në historinë
njerëzimit, që solli në këtë botë njeriun i cili përgjithmonë do të mbetet model dhe shëmbëlltyrë universale.
Pra, kjo lindje solli në jetë njeriun i cili si i përzgjedhur i Krijuesit të Gjithësisë e bëri të qartë kufirin mes
së mirës dhe së keqes, mes dritës dhe errësirës, me dijes dhe injorancës, mes moralit dhe amoralit. Ajo i zhduku
padrejtësitë shoqërore, në radhë të parë ato që i bëheshin gjinisë femërore, duke i privuar femrat nga të gjitha
sferat e jetës, madje ato varroseshin për së gjalli, vetëm e vetëm pse i takonin gjinisë femërore; i zhduku edhe
padrejtësitë që bëheshin në baza racore dhe sociale dhe në mesin e shoqërisë e ktheu dinjitetin e çdo njeriu,
pavarësisht përkatësisë së tij gjinore apo racore.
I tillë është Muhamedi (a. s.) – personaliteti i të cilit rrezaton baraspeshim të materies dhe të shpirtit, harmonizim të trupit dhe të botës përreth; aftësi, dituri, dëshirë, mundësi dhe sjellje njerëzore. Në këtë ekuilibër
qëndrojnë karakteristikat themelore të personalitetit, të veprimtarisë dhe të praktikës së Muhamedit (a. s.),
duke u bërë, kështu, model dhe shëmbëlltyrë për secilin prej nesh.
Kjo lindje, kjo ditëlindje,
na sjell më afër figurës më të
spikatur njerëzore - MuhameKjo lindje, kjo ditëlindje, na sjell më afër ﬁgurës
dit (a. s.) dhe porosive të tij të
shumta me vlera shumëdimë të spikatur njerëzore - Muhamedit (a. s.) dhe
mensionale, të pashtershme,
porosive të tij të shumta me vlera
të cilat asnjëherë nuk mbyllen
shumëdimensionale, të pashtershme, të cilat
në vetvete - as në kohë, as në
hapësirë. Për porositë dhe mëasnjëherë nuk mbyllen në vetvete - as në kohë, as
simet e këtij mësuesi të madh
në hapësirë. Për porositë dhe mësimet e këtij
nuk kanë nevojë vetëm myslimanët, por i tërë njerëzimi,
mësuesi të madh nuk kanë nevojë vetëm
sepse duke e ndjekur rrugën e
myslimanët, por i tërë njerëzimi, sepse duke e
tij, do të krijojmë një shoqëri
ndjekur rrugën e tij, do të krijojmë një shoqëri të
të shëndoshë, pa anomali dhe
sëmundje të llojeve të ndryshëndoshë, pa anomali dhe sëmundje të llojeve të
shme, të cilat pamëshirshëm i
ndryshme, të cilat pamëshirshëm i kanë përfshirë
kanë përfshirë shoqëritë tona
të ashtuquajtura moderne.
shoqëritë tona të ashtuquajtura moderne.
Sot, me shumë thënie dhe
mësime të tij, që kanë të bëjnë
me sfera të ndryshme të jetës, merren shumë institute shkencore, të cilat vijnë në përfundim se Muhamedi (a.
s.) ka folur të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ky fakt shpeshherë bëhet shkak që shumë shkencëtarë jomyslimanë të konvertohen në fenë islame.
Ndërkaq, ne si pjesëtarë të ummetit të tij, e kemi për obligim - me rastin e përkujtimit të Lindjes së Muhamedit (a. s.) - që sjelljet, veprimet, aktivitetet tona t`i vëmë në peshojë, për t`i parë me objektivizëm: janë
apo nuk janë në përputhshmëri, janë apo nuk janë në harmoni me porositë dhe me rrugën e të dërguarit të Allahut (xh. sh.). Kjo, me siguri, shënimit të ditëlindjes së Muhamedit (a. s.) do t`i jepte një dimension shtesë,
në përmirësimin dhe këndelljen e edukatës dhe të moralit tonë, të cilat, për fat të keq, dita-ditës po veniten.
Q. Osmani
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SHKUP: MEDRESE JA ISA BEU SHËNON 35-VJETORIN
“ISRA”, HOTELI I PARË I BFI-SË NË SHKUP
RINDËRTOHET XHAMIA E BOJANËS (SHKUP)
EDHE 14 CERTIFIKATA NGA AGJENCIA PËR STANDARDIN HALLALL
RESHAT KAÇALLNIKU, KOORDINATOR I MYFTINISË SË DIBRËS
NË PROMOVIMIN E LIBRIT TË JAHJA LLUKËS
KUR ASKUSH ASKUJT ASGJË S’I BESON...
HIXHRETI, DATË VENDIMTARE NË HISTORINË ISLAME
MEVLUDI SHQIP NË THEMELE TË IDENTITETIT KOMBËTAR SHQIPTAR
MEVLUDI NË GJUHËN SHQIPE (FRAGMENT)
ISLAMI ËSHTË LIRI PËR QENIEN E NJERIUT NË TËRËSI...
SKËNDER BUZAKU SI BOKI 13
ULTIMATUMI “72 ORË”, I BUZAKUT APO I QEVERISË?!
GJYKATA E APELIT RRËZON PRETENDIMET E BUZAKUT
BFI KËRKON PËRGJEGJËSI PËR MANIPULIMET DHE MANIPULUESIT
AKADEMIA SHQIPTARO-AMERIKANE MBËSHTET REISIN
IDENTITETI I NJË POPULLI JANË SHPIRTI, FE JA DHE KOMBI
HAPET INSTITUTI I HIVZIT NË GOSTIVAR
MULLA SADËR SHIRAZI
SHEQERI, EPIDEMIA E MIJËVJEÇARIT TË TRETË
XHAMIA E ALI PASHËS NË OHËR (E SHEKUJVE XV-XVI)
FILLON NDËRTIMI I XHAMISË SË RE NË ÇA JLANË (SHKUP)
MBIKËQYREN PUNIMET NË XHAMINË E OPA JËS

M

e një tryezë shkencore dhe me
dorëzimin e çmimeve për nxënësit më të mirë, më 15 tetor,
2019, Medreseja Isa Beu e Shkupit ka
shënuar 35-vjetorin e vet. Kanë folur:
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, drejtori prof. Ibrahim Idrizi dhe
prof. Jusuf Zimeri, përgjegjës i Sekto-

rit për Çështje Fetare-Arsimore në kuadër të BFI-së.
Vetë shpallja hyjnore na tregon për
rëndësinë e arsimit, të dijes, të leximit,
të aftësimit profesional, të ngritjes intelektuale, pa të cilat nuk do të kishte as
fe sagllam – tha në fillim Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi. Qëllimi i kësaj shkolle, i kësaj vatre
arsimore, është që ta zhvillojë Islamin

burimor dhe këtë e ka bërë me sukses qe
35 vjet. Ne jemi popull autokton në këtë
nënqiell, te ne Islami është shekullor dhe
qe 600 vjet po e çojmë atë përpara, kështu që zhvillimin e Islamit e bëjmë me
mendtë tona, jo me mendtë e huaja. Ne
jemi institucion shumë i fuqishëm dhe
hovin tonë s’mund të na e ndalë askush
– tha ai.
Kryetari i BFI-së me këtë rast për5

“Isra”, hoteli i parë i BFI-së në Shkup

ndau një lajm të mirë me të pranishmit:
Nga viti i ardhshëm, tha ai, shpresojmë,
ishallah, që Medreseja Isa Beu të marrë
titullin e shkollës publike të BFI-së të
rangut të gjimnazit dhe nxënësit e saj të
jenë të barabartë me të tjerët, por pa e
prekur autonominë tonë. Në këtë drejtim
ai bërë të ditur që dy komisionet – i Ministrisë së Arsimit dhe i BFI – janë duke
punuar dhe se në këtë drejtim së shpejti
priten rezultate konkrete.
Drejtori i shkollës, prof. Ibrahim
Idrizi, tha se Medreseja Isa Beu ka qenë
dhe mbetet shkollë e traditës së shkëlqyer, e cila me shekuj me radhë, në veçanti në këto 35 vjet, prej kur u bë
rihapja e saj nga BFI, ka rrezatuar dritën
e të vërtetës islame, që ajo të depërtojë
në çdo familje dhe më gjerë në shoqëri.
Ajo ka arritur suksese të pamohueshme
në kultivimin dhe ndërtimin e vlerave
fetare, shkencore etj. te gjeneratat e reja
dhe ka bërë vetëdijesimin dhe afirmimin
e popullatës myslimane në këto treva.
Shikuar historikisht, pavarësisht rrjedhave historike që e kanë përcjellë këtë
vend – tha në vazhdim drejtori prof.
Ibrahim Idrizi - Medreseja Isa Beu
brenda 35 viteve ka luajtur një rol të rëndësishëm të mbjelljes së idesë islame
dhe të kulturës së saj te gjeneratat e reja
në këto troje. Sot Medreseja shënon një
6
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etapë të re në themelimin dhe zhvillimin
e konceptit islam dhe të atij shkencor në
këto troje e më gjerë, tha ai.
Medreseja Isa Beu – tha prof. Jusuf
Zimeri – i ka dhënë kuptim jetës së myslimanit në këto treva. Është një institucion i cili flet edhe kur hesht. Hapja e saj
dëshmoi se ne si myslimanë jemi këtu,
ndërsa të gjitha të arriturat e gjertanishme duhet të jenë nxitje për rritjen e cilësisë. Në të njëjtën kohë, ai paraqiti
edhe propozimin e vet për themelimin,
në të ardhmen, edhe të dy institucioneve
shumë të rëndësishme islame: të studimit të Fikhut dhe të studimit të Hadithit,
krahas instituteve të Hivzit, dy prej të cilave tashmë janë hapur etj.
Në vazhdim, me rastin e këtij përvjetori, për nxënësit fitues u ndanë edhe
çmimet, varësisht nga lloji i garës. Kështu, vendin e parë për Hivz, në kategorinë e parë, e ka zënë Hamza Neziri,
ish-nxënës i Medresesë; vendin e dytë,
Elvira Halimi – Paralelja e Shtrirë e
Vajzave Tetovë: vendin e tretë, Burhan
Hamdiu, MIB-Qendër. Në kategorinë
e dytë: 1. Sumeja Ismaili, Tetovë; 2.
Sumeja Ademi, Shkup, Paralelja e Vajzave; 3. Anisa Demiri, Tetovë. Në kategorinë e tretë të Hivzit: 1. Bejan Baki,
Qendër; 2. Amra Saliu, Shkup, Paralelja e Vajzave; 3. Semire Seferi, Te-

tovë, Paralelja e Vajzave.
Për ese: vendin e parë Semra Musliu, Paralelja e Vajzave Gostivar; vendin e dytë Shpresa Limani, Shkup dhe
vendin e tretë Enisa Emini, Gostivar.
Nga katër grupet e kuizit të diturisë,
grupi më i mirë ka dalë Paralelja e Vajzave Tetovë.
Për punë dore: në vendin e parë, Paralelja e vajzave Gostivar; në vendin e
dytë, Paralelja e Vajzave Shkup dhe në
vendin e tretë, Paralelja e Vajzave Gostivar. Për “mjeshtëri artistike”: 1. Paralelja e Vajzave Shkup; 2. Paralelja e
Vajzave Tetovë. Në “punimet e dorës”
janë ndarë edhe mirënjohje inkurajuese.
Me rastin e 35-vjetorit, në Medresenë Isa Beu ka pasur edhe gara në futboll, me ç’rast vendin e parë e kanë zënë
nxënësit e klasës IV-a, ndërsa vendin e
dytë nxënësit e klasë 3-a.
Në fund, në shenjë mirënjohjeje për
gjithë çka ka bërë për zhvillimin e Medresesë Isa Beu, por dhe për kontributin
në tërësi në BFI, në të gjitha degët e saj,
sidomos në arsim, Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, nga Medreseja
Isa Beu iu dorëzua punimi më i mirë i
Paraleles së Vajzave nga Shkupi – Kurani i hapur i stilizuar, me tekstin shqip
përfundi “35-vjetori”.

Më 2 tetor, 2019, në Shkup, ka filluar
ndërtimi i hotelit “Isra”, në pronësi të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut. Hoteli do të jetë me
sipërfaqe prej 5.350 m2, me shtatë kate,
me pesë yje.
Në vënien e gurit themeltar kanë marrë
pjesë Kryetari i BFI-së, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, kryetari i Kuvendit të BFI-së Fadil ef. Ramadani, myftiu
i Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, i Tetovës
prof. dr. Qani ef. Nesimi, i Gostivarit
Shaqir ef. Fetahu, dekani i FSHI prof. dr.
Shaban Sulejmani, drejtori i Medresesë
Isa Beu Ibrahim Idrizi; pastaj: Kryetari i
Qytetit të Shkupit Petre Shilegov, i Komunës së Çairit Visar Ganiu, i Komunës
së Sarajit Blerim Bexheti etj.
Vegim Etemi, pronari i firmës “Rajana Inxhiniering”, pjesëmarrëse në ndërtim, në fjalën e tij të rastit ka thënë se
investimi i këtillë është i pari në RMV. Me
këtë investim do të bëhet urbanizimi dhe
modernizimi i lagjes Seravë, gjithnjë me
qëllim që jetesa e banorëve të bëhet më e
lehtë, ndryshe prej më parë, kur këtu, në
vakëfin e BFI-së, ka qenë firma “Komunalec”, ka thënë ai.
Kryetari i BFI-së, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, fjalën e tij për-

shëndetëse e ka çelur me një ajet nga Kurani i shenjtë: “Veproni, punoni, ngase
punët tuaja i vlerësojnë Allahu
(xh.
sh.), Muhamedi (a. s.) dhe besimtarët.” Ai
në vazhdim ka falënderuar firmën “Rajana Inxhiniering” për marrëveshjen e arritur, pastaj Komunën e Çairit për
dokumentacionin e akorduar në kohë etj.
Vëmendjen e të pranishmëve e ka tërhequr shpjegimi i tij i emrit “Isra”, të cilin
do të mbajë Hoteli: Isra – ka thënë ai –
është udhëtimi i Muhamedit (a. s.) nga

Meka në Jerusalem (Kuds). Presim - ka
thënë Kryetari i BFI - që udhëtime të këtilla, me këtë shpejtësi dhe me këtë nijet,
myslimanët e këtij vendi të kenë këtu e
paskëtaj, dhashtë Zoti, sa më shumë. Reis’ul-Ulemaja gjithashtu ka shpjeguar se të
ardhurat që do të sigurohen nga ky hotel
do të shfrytëzohen në procesin edukativoarsimor të BFI-së.
Hotel Isra në Çair, në lagjen Seravë,
pritet të ndërtohet për një kohë relativisht
të shkurtër.

Rindërtohet Xhamia e Bojanës (Shkup)

Më 1 shtator, 2019, ka filluar rindërtimi i Xhamisë së Bojanës (Shkup),
komuna e Sarajit. Bëhet e ditur se
punët, me izën e Zotit, janë duke shkuar
mbarë. Këndimi kuranor (asherja) nga
nxënësi i Medresesë Isa Beu, hfz.
Burim Hamidi, “për çdo ditë jehon me
tërë kapacitetin e vet”, thonë banorët e

këtushëm.
Nisja e punëve, siç dihet, u bë në
prani të Kryetarit të BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
të myftiut të Shkupit mr. Qenan ef.
Ismaili, të kryetarit të Kuvendit të BFI
Fadil ef. Ramadani, të myftiut të Gostivarit hfz. Shaqir ef. Fetahu, të myf-

tiut të Tetovës prof. dr. Qani ef. Nesimi, të myftiut të Shtipit mr. Nasir ef.
Rexhepi, të kryetarit të Komunës së Sarajit z. Blerim Bexheti dhe të shumë
hoxhallarëve nga Derveni e më gjerë.
Hëna e Re
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Edhe 14 certifikata nga Agjencia
për Standardin Hallall

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, dhe ministri i Ekonomisë,
Kreshnik Bekteshi, kanë ndarë më 3
tetor, 2019, në Hotel Gold në Shkup,
edhe 14 certifikata nga Agjencia për
Standardin Hallall. Kjo agjenci vepron
në kuadër të BFI-së dhe tashmë qe
shtatë vjet, bashkë me Ministrinë e Ekonomisë të RMV, po i certifikojnë firmat
sipas Standardit Hallall, që nënkupton
sigurimin shtesë në industrinë ushqimore, se produktet që nxjerrin në treg
firmat janë të shëndetshme, kualitative
dhe se të njëjtat nuk përmbajnë elemente kancerogjene, as ngjyra, aroma,
aditivë, emulgatorë të dëmshëm për
shëndetin e njeriut. Këtë vit, tha drejtori
Muhamer Veseli, Agjencia për Standardin Hallall ka ndarë edhe certifikatën e parë për firmat shërbyese (hotele
etj.), përkatësisht më 2019 atë e ka
marrë Hotel Gold nga Shkupi.
Ministri i Ekonomisë, z. Kreshnik
Bekteshi, u shpreh i kënaqur nga puna
e Agjencisë për Standardin Hallall dhe
tha se certifikimi i kompanive paraqet
një lloj konfirmimi të përmirësimit të
konkurrencës midis tyre dhe një lloj
‘kartoni të gjelbër’ gjatë sigurimit të

plasmanit në tregjet e reja. Subvencionimi që bën Ministria e Ekonomisë, tha
ai, do të vazhdojë, për shkak se tregu
global Hallall vlerësohet në më shumë
se 800 miliardë dollarë, ndërsa vetëm ai
evropian në mbi 66 miliardë dollarë në
vit.
Firmat që morën Certifikatën Hallall
janë: Ferma e shpezëve “Shest Braqa”Shkup, Flores doo Radovish, Aneta
Kompani dooel Shkup, Vitaminka AD
Prilep, Vitaminka – Brilijant Shtip,
Tiamo doo Shkup, Gold Deluks dooel
Shkup, Hit 73 doo Bogovinë, Alkaloid
AD Shkup, Swislion Agroplod dooel

FIRMAT QË MORËN CERTIFIKATËN HALLALL
JANË:
Ferma e shpezë ve “Shest Braqa”- Shkup,
F l o r e s d o o R a d o v i s h , A n e t a K o m p a n i do o e l
Shkup, Vitaminka AD Pr ilep, Vita minka –
Br ilija nt Shtip, T iamo do o Shkup, Go ld
Deluks dooel Shkup, Hit 73 doo Bo go vinë,
Alkalo id AD Shkup, Swislion Agr opl od dooel
Resnjë, Ando no v dooe l Sveti Niko le, Grand
Eksport (Busto) do oel Shkup, Ëmbëltore
Antep – Omer. M Gostivar dhe Via pro m
dooe l Ohë r.

Resnjë, Andonov dooel Sveti Nikole,
Grand Eksport (Busto) dooel Shkup,
Ëmbëltore Antep – Omer. M Gostivar
dhe Viaprom dooel Ohër.

Fushë-Kruja me xhami të re

Ditë xhumaje (e premte), 18 tetor
2019: Është hapur Xhamia e re në
Fushë-Krujë (Republika e Shqipërisë),
me dy minare, me një arkitekturë madhështore.
Manifestimi ka filluar me një ashere
nga hafëz Egzon ef. Ibrahimi. Fjalë përshëndetëse ka paraqitur myftiu i Krujës,
Erjol ef. Haxhiu. Në vazhdim ka folur
Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, h. Bujar ef. Spahiu, i cili ka uruar
për xhaminë e re, i bindur se ajo do të
kontribuojë në ruajtjen dhe zhvillimin e
Islamit aty e më gjerë.
Vëmendjen e të pranishmëve e ka tërhequr përshëndetja e Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, i cili ka thënë se
“jemi në rrethinat e Krujës së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut për t’iu gëzuar hapjes së xhamisë së re, tempullit të shenjtë
të fesë e të dijes”. Ai nga të pranishmit ka
kërkuar që “të jemi të bashkuar si ummet,
sepse vetëm bashkimi bën fuqinë”. Ndërtimi i xhamive, pas periudhës së errët nga

e kaluara, është një ndër arritjet më të
shënuara të kohës në të cilën jemi duke
jetuar, ka thënë në vazhdim ai. “Jam i
bindur që prej sot e tutje kjo xhami do të
jetë plot me besimtarë, ku do t’i luten Allahut të madhërishëm dhe ku do ta forcojnë besimin e tyre se jeta pas vdekjes
është e amshueshme dhe se ringjallja do
t’i vijë secilit prej nesh.” Në këtë drejtim
ai ka bërë apel që “të bëjmë punë të mira,
të punojmë për fe dhe për atdhe, sepse pa

Në promovimin e librit të Jahja Llukës

Reshat Kaçallniku, Koordinator i Myftinisë së Dibrës

Më 5 tetor, 2019, në lokalet e Myftinisë së BFI - Dibër është mbajtur mbledhja e përbashkët e Myftinisë dhe e
Mexhlisit të xhematit të Myftinisë Dibër.
Sipas Autorizimit të Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, mbledhjen e ka
8
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kryesuar Muhamer ef. Veseli, anëtar i
Rijasetit të BFI-së.
Mbledhja ka filluar me një lexim të
shkurtër të Kuranit famëlartë nga imam
Zeqir Sadikovski. Më pas, kryesuesi i
mbledhjes ka falënderuar të pranishmit
për pjesëmarrjen dhe u ka përcjellë përshëndetjet e kreut të BFI-së, Reis’ul-

Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi. Muhamer ef. Veseli më pas ka lexuar raportin e
Komisionit të Rijasetit për punën e ishMyftiut të Dibrës, Ramazan Hasa, si dhe
i ka njoftuar të pranishmit me arsyetimin
e shkarkimit të tij. Me vendim të Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi (Nr. 02589, të datës 4.10.2019), Koordinator i
Myftinisë së BFI Dibër nga data
5.10.2019 është caktuar Reshat Kaçallniku, imam i Xhamisë së Namazgjasë
në Dibër. Myftiut të deritashëm, Ramazan Hasa, Muraselja si Myfti i është tërhequr përfundimisht më 4.10.2019.
Nga të pranishmit unanimisht janë
pranuar dhe janë përshëndetur vendimet
e kreut të BFI-së, Resi’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, duke e uruar dhe
mbështetur Koordinatorin e Myftinisë në
krye të detyrës. Koordinatori do të jetë në
këtë detyrë përkohësisht, deri në caktimin
e Myftiut të ri të Myftinisë së BFI-Dibër.

fe nuk ka atdhe, por edhe pa atdhe nuk ka
fe”.
Sulejman ef. Rexhepi pastaj ka falënderuar donatorin e Xhamisë, Gëzim Abdishehun, të cilit i ka dhuruar një Kuran
me logon e artë të BFI-së.
Para të pranishmëve ka folur edhe Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë së Krujës, z. Florin Cerhozi, i cili ka uruar
krutanët dhe tërë Komunitetin Mysliman
të Shqipërisë për xhaminë e re.

Në bibliotekën kombëtare “Pjetër
Bogdani” në Prishtinë, më 14 tetor, 2019,
është promovuar libri “Përmbledhje
shkrimesh” i autorit Jahja Lluka, në
botim të Akademisë së Shkencave dhe të

Arteve Shqiptaro-Amerikane në NjuJork, shtypur nga shtypshkronja “Dukagjini” në Pejë. Me ftesë të autorit, në këtë
ngjarje kulturore në kryeqytetin e Republikës së Kosovës ka marrë pjesë edhe

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i shoqëruar nga Muhamer ef. Veseli dhe Muzemil ef. Osmani.
Në recensionin e tij për këtë libër publicisti Flori Bruqi (1952, Isniq, Deçan)
ka shkruar: “Lluka ka bërë një përpjekje
të vlefshme dhe shumë serioze për të
vënë përpara lexuesit shqiptar një vepër
të përmbledhur me studime të thelluara,
të botuara në forma të veçanta studimore
nga fusha e dijes historike. Këtë autori e
arriti me shumë studime dhe përplasje individuale, duke vënë në qarkullim një literaturë të zgjedhur me kujdes dhe
metodologji hulumtuese, që është e dendur për këtë qëllim. Lluka është shumë
autoritativ në fushën e faktografisë historike të marrëdhënieve shqiptaro-osmane,
shqiptaro-serbe, shqiptaro-malazeze,
ruso-otomane në këto anë, duke filluar
nga Mesjeta, veçmas për ato të Rilindjes
Kombëtare e deri tek ato në ditët tona.”
Për librin “Përmbledhje shkrimesh”
të Jahja Llukës kanë folur njohës dhe studiues të historiografisë, shkrimtarë e publicistë nga Kosova e më gjerë.
Hëna e Re
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Kur
askush
askujt
asgjë s’i
beson...
KOLUMNA

Shkruan
H. Sulejman ef. Rexhepi

Çfarë më duhet atdheu që nuk quhet Amerikë
1.
Zhgënjimi është mënyra me të
cilën Zoti porosit: “Kam diçka më të
mirë për ty. Bëhu i durueshëm. Jeto.
Beso!” (Fjalë e urtë)

Ne, njerëzit e këtij nënqielli, kemi jetuar kohë të ndryshme; kemi përjetuar
ditë zie e vaji, ditë gëzimi e shprese, ditë
zhgënjimi dhe ditë kënaqësie; kemi përjetuar ditë, muaj e vite të cilat me gjithë
10
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dëshirë do t’i shlyenim nga kujtesa jonë
kolektive, por edhe kemi prekur periudha që na janë dukur si kohëra drite e
shkëlqimi.
Mirë e keq - më shumë keq se sa mirë
- ja ku jemi sot në një kohë të turbulluar,
në të cilën jemi tëhuajësuar tërësisht e
jemi ngujuar brenda istikameve individuale, të mbuluar me vellon e tmerrshme
të mungesës së besimit te njëri-tjetri; të
sakatosur nga rezervimi i skajshëm ndaj

mikut, shokut, kolegut; të kufizuar në
komunikimin me fqinjin dhe bashkëqytetarin; mosbesues ndaj proceseve e
zhvillimeve shoqërore; refuzues ndaj cilësdo ide dhe ironizues ndaj çdo përpjekje që mund edhe të jetë nismëtare e
ndonjë ndryshimi aq të nevojshëm për
këtë shoqëri, për këtë shtet, për këto
parti, për këtë politikë, për këtë gjyqësi,
për këtë arsim, për këtë popull që po
mbetet pa rini…

Sot e këtu, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mjerisht, janë përmbysur
të gjitha vlerat dhe askush askujt asgjë
s’po i beson. Dhe, kjo po ndodh në
kohën kur shteti duhej të realizonte transformimin nga një situatë e rënduar politike e ekonomike, drejt një spastrimi që
do të përfshinte të gjitha sferat e jetesës
së njeriut të këtushëm. Ai premtim për
transformim - nëse ju kujtohet - nënkuptonte drejtësi për të gjithë, por, ja, që
edhe më tej të gjithë jemi të etur për drej-

tësi, të gjithë jemi të thyer në shpirt nga
fakti se institucioni më i besueshëm u
zhyt në pisllëqet e zhvatjes, se gjyqësia
po çalon me të dyja këmbët, se ‘bombat’
me të cilat u rrënua regjimi i dikurshëm
e me të cilat po argëtohemi të gjithë ne
me vite, sipas shefit të dikurshëm të shërbimit sekret, mund edhe të kenë qenë të
komprometuara dhe të manipuluara…!
Sidoqoftë, një zhgënjim dhe një përgjumje po mbretërojnë me format e tyre
më ekstreme, duke e sjellë ndërgjegjen

tonë në gjendje funksionale që është karakteristike për jetën në zonën gri, për
jetën në të cilën çdokush ka nga një ose
më shumë të vërteta relative të cilat e
mohojnë të vërtetën absolute, që është
vetëm Një, që është Zoti dhe Ligji i Tij.
Kjo situatë absurde e zhgënjimit të përgjithshëm dhe mosinteresimit për familjen, për miqësinë e dashurinë, dhe për
besimin, pastaj vepron në mënyrë zinxhirore, duke e goditur vetëdijen tonë e
duke shkaktuar krizë shoqërore, sociale,
Hëna e Re
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morale, shpirtërore dhe ekonomike. E
tërë kjo po bën që kriza e cila e ka kapluar Republikën e Maqedonisë së Veriut
si shtet i të gjithë neve që po jetojmë
këtu, të mund të preket me dorë - aq e
dukshme është.
Po, ky shtet është shndërruar në një
arenë të madhe në të cilën çdokush po e
godet çdokënd, është bërë një teatër gjykimesh pa përfundim dhe hetimesh gjysmake, është bërë një turlitavë vjedhjesh
e veprimesh kriminale, të cilat njeriun e
rëndomtë e shkelin dhe e fundosin në llumin e krijuar. Por, ama, shteti jemi të gjithë ne; nuk janë vetëm politika dhe
politikanët, sepse ata janë prodhimi yni,
nuk kanë rënë nga Marsi. Të korruptuar
nuk janë vetëm politikanët; të korruptuarit mund të identifikohen në të gjitha
kategoritë shoqërore dhe në të gjitha sferat e jetës.
E pranuam ne ose jo, politika që po
vendos për fatin dhe për jetën tonë është
pasqyrim i ynë, andaj nuk është e mundur që të gjitha të këqijat t’ia ngarkojmë
politikës dhe të amnistojmë vetveten.
Nëse fillojmë të ndryshojmë ne, jam i
bindur se do të fillojë të ndryshojë edhe
politika dhe do të lirohet nga kthetrat e
korrupsionit; gjyqësia dhe gjyqtarët do ta
bëjnë punën e vet; shëndetësia do të
shëndoshet nga sëmundjet që po e përcjellin; arsimi nuk do të prodhojë analfabetë me diploma dhe do ta mbyllë
aksham-pazarin e shitjes së titujve
shkencorë; ekonomia do të fillojë të ecë
shtigjeve evropiane dhe siguria do të forcohet nën ombrellën e NATO-s. Por,
ndryshimet përherë fillojnë nga shembujt
individualë - dikush duhet të jetë fanari
që do ta ndriçojë rrugën e këndelljes,
gjatë së cilës ne nuk do flasim vetëm për
të drejtat tona, por do flasim dhe do t’i
kryejmë edhe detyrat dhe obligimet tona.
Andaj, zhgënjimi që po sundon me
ne nuk duhet të përjetohet si gjendje e
përhershme; ai duhet të jetë shtytës për
shpresat tona. Sepse, sukseset më të
mëdha vijnë përherë pas zhgënjimeve
më të mëdha, varësisht nga mënyra se si
e menaxhojmë zhgënjimin. Kuptohet,
nuk po them, kurrsesi, që çdokush çdokujt (për) çdo gjë duhet t’i besojë.
2.
“Do të kisha dhënë çdo gjë për të
kuptuar saktësisht se për çfarë janë
bërë të gjitha ato gjëra për të cilat në
12
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opinion thuhet se janë bërë për atdheun.” (Georg Christoph Lichtenberg)

Është e pamundur të jetosh vazhdimisht në rehati dhe në mirëqenie, sepse
atëherë jeta nuk do ta kishte vlerën dhe
kuptimin e vet të plotë, kurse ne do ishim
të privuar nga mundësia për të njohur
nuancat dhe sfidat që i imponon mysafirllëku ynë në këtë botë. Kam bindjen
se, në fakt, problemet dhe vështirësitë
me të cilat ndeshemi gjatë jetës janë
sprovë nga Zoti, janë një test se sa do të
jemi të gatshëm e të aftë për t’u përballur me to. Sepse, është marrëzi të
vuajmë për gjërat që nuk i kemi, ose për
ato që i kemi pasur dhe i kemi humbur.
Çdo humbje ka një arsye, por nuk ka
asnjë arsye për të hequr dorë nga mundësitë e shumta të cilat jeta i ofron, pavarësisht nga fakti se mund të na ketë
shkaktuar dhembje e goditje nga më të
rëndat.
Mjerisht, kështu nuk po mendojnë
shumica e të rinjve tanë që po largohen
nga vendi çdo ditë e më shumë, me të
gjitha shpresat dhe pritjet e tyre të parealizuara që po i përmbledhin në strajcën e kurbetit. Janë alarmante numrat që
kishin dalë nga një studim i bërë këtu në
Maqedoni, sipas të cilëve mbi 70% e të
rinjve e shohin ardhmërinë e tyre jashtë
vendit, ndërkohë që njëqind mijë të rinj,
që aktualisht gjenden në vend, as nuk
mësojnë e as nuk punojnë gjë. Rrjedhimisht, po frikësohem se së shpejti, e ballafaquar
me
një
politikë
të
paqëndrueshme që do të përkujdesej për
ardhmërinë e saj, rinia do të bëhet pakicë
në Maqedoni.
Titullin e këtij shkrimi, “Çfarë më
duhet atdheu që nuk quhet Amerikë”, në
fakt, e huazova nga rrëfimi i një mjeku
të ri shqiptar, i cili e kishte ndarë mendjen të zhvendosej në Amerikë, qoftë
edhe duke u përbiruar shtigjeve nëpër të
cilat kontrabandistët meksikanë i shpijnë
emigrantët drejt “tokës së premtuar”.
“Do të punoj në ndërtim, a në ndonjë
restorant, dhe do ta bëj copë e grimë diplomën e mjekut, për të cilën hoqa të zitë
e ullirit plot shtatë vjet, që pastaj ta mbaj
si dekor në murin e shtëpisë së babait.
Nuk dua më të bëhem mjek; dua të
bëhem me një atdhe i cili s’do më pyet
si e kam emrin dhe prej nga kam ardhur,
i cili nuk do më kërkojë para për të më
punësuar, i cili fëmijëve që, ishallah, do

t’i kem, do t’u ofrojë mundësi të gjejnë
rrugën e tyre në jetë. Dua atdhe në të
cilin nuk satanizohet gjuha të cilën e flet;
dua atdhe në të cilin shkollat janë të përbashkëta dhe të integruara; dua atdhe që
do më mbrojë nga keqbërësit dhe do më
ofrojë siguri, atdhe në të cilin korrupsioni dhe zhvatja nuk janë pjesë e folklorit; dua atdhe që do më dojë mua dhe
unë do ta dua atë; dua atdhe që do të
quhet Amerikë…”, më tha mjeku që ia
kishte mësyrë ndërrimit të atdheut.
Mbeta i habitur. Koncepti për atdheun si një kopsht me lule, si një jastëk
në të cilin na ka rënë koka, si një simbol
për të cilin duhet dhënë edhe jetën, qenka
tretur në ëndrrat tona romantike. Bindjet
se duhet ecur përpara, sa herë që të mbyllen dyert e atdheut; se atdheu nuk pyetet
çfarë ka bërë për ne, po çka kemi bërë ne
për të; se për një atdhe të mirë duhet bërë
shumë përpjekje dhe sakrifica - paskan
mbetur të kënduara në poezi. “Jo kot
kanë thënë latinët e vjetër se: çdo gjë
rrjedh dhe çdo gjë ndryshon. Dhe, ja, ku
paska ardhur koha - të ndryshojë edhe
koncepti për atdheun”, mendova në vete,
sepse mjekun që po ndërronte atdhe
vetëm do ta kisha bezdisur me ndonjë
polemikë për konceptin atdhe; ai kishte
zgjedhur udhën e vet - paçka që ne do të
mbetemi me një mjek më pak, se një familje do ta humbë trashëgimtarin e vet,
se shembullin e tij do ta ndjekin edhe
shumë të tjerë…
Nuk i thashë mjekut të ri, por, ja, po
ia them tani: O djalë i mirë; edhe aty ku
je nisur, do të përballesh me vështirësi;
ndoshta jo të natyrës së njëjtë me të cilat
këtu po ndeshesh, por vështirësi do jenë.
Atëherë, mos harro një gjë, të cilën do
të duhej ta kishe ditur edhe këtu: mos
harro se asnjë natë nuk zgjat në pakufi,
sepse mëngjesi dhe drita vijnë pas çdo
nate për të na përkujtuar se çdo grimcë e
jetës është luftë që i hedh tutje pengesat,
drejt ardhmërisë, se plaga është vrima
nga e cila jeta depërton në trurin dhe trupin e njeriut, se ëndrrat tona duhet ngritur e ngritur me punë e djersë, sepse
ndryshe mbeten vetëm flluska sapuni.
Mos harro asnjëherë, o djalë i mirë, se
të gjithë ne kemi vetëm një jetë, të cilën
duhet shfrytëzuar për të lënë një gjurmë
pas vetes, një kujtim, një buzëqeshje.
Dhe, mos harro të çohesh në këmbë pas
çdo goditje që do të të vijë, anipse atdheu
yt do të quhet Amerikë!

MEDRESANTËT, PAS DIPLOMIMIT (2)

Me përgjegjësi të veçanta
para Zotit

Ata përfaqësojnë jo vetëm profesionin e tyre, por edhe medresenë e tyre,
Bashkësinë Fetare Islame, fenë e tyre, kombin e tyre, traditën fetare dhe familjare
të tyre, pasi ky popull di të vlerësojë shumë mirë, edhe pse shumë herë me heshtje.

M

Shkruan: Prof. dr. Qani ef. Nesimi
Myfti i Tetovës

yftiu i Myftinisë së Bashkësisë
Fetare Islame të Strugës, mr.
Salim Sulejmani, një ish-medresant dhe i diplomuar në Fakultetin e
Sheriatit në Universitetin e Xhereshit
(Jordani), kurse ato pasuniversitare në
Usuluddin, në Universitetin e Jermukut,
po ashtu në Jordani. Për rolin e medersantit në shoqëri, me theks të veçantë potencon:
“Të qenët medresant,
përkatësisht i pajisur me dije fetare
islame, është përgjegjësi dhe sfidë, sepse

puna, veprimet e çdonjërit gjithmonë
duhet të anojnë kah shpirtëroja, kah devotshmëria; mbi të gjitha, kah besimi në
Zot. Medresanti duhet të jetë një person
energjik, aktiv në praktikimin e vlerave
islame - qoftë me gojë, ose me shkrim;
në takime, komunikues i rregullt me publikun etj. Si i tillë, në çdo kohë duhet të
promovojë vlera në ndërtimin e personalitetit dhe, mbi të gjitha, duhet të veprojë
që shpirtërorja, materialja, besimi, mirësia, ndershmëria e optimizmi gjithmonë
të gjenden mes nesh. Thelbi i ditëve të
sotme është familja, besimi në Zot dhe
shoqëria; jo vetëm në konceptin e saj të

ngushtë, por për ndërtimin e një bërthame
të fortë, që t’u bëjë ballë devijimeve të
shumta shoqërore. Sot medresanti - qoftë
hoxhë, xhemat, punëtor apo me ndonjë
profesion tjetër - në shoqërinë tonë ka një
rol edukues në familje, në shkollë dhe në
mbarë shoqërinë. Një i ri që ka ndjekur
shkollën fetare-medresenë dhe ka mësuar
fjalën e Allahut, përkatësisht Kuranin famëlartë dhe Hadithin e Muhamedit (a. s.),
mirëkuptimi, bashkëpunimi dhe toleranca
janë imperativ për të. Besimi fetar nxit
dhe formon paqen brenda vetes, duke
shmangur ndasitë, urrejtjen dhe luftën.
Urtësitë e të gjitha obligimeve fetare,
Hëna e Re
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përveç që sjellin shpëtimin dhe shpërblimin, në përjetësi kanë mirësitë e tyre të
mëdha edhe në këtë botë. Medresanti
duhet të bind çdokënd se adaptimi i njeriut me obligimet islame dhe zbatimi i
tyre në shoqëri me kënaqësi dhe natyrshëm, e bën njeriun më të dobishëm për
rrethin në të cilin jeton. Medresanti luan
rol të veçantë në formësimin individual
të njeriut dhe krijimin e mjedisit të shëndoshë islam. Zbatimi i porosive profetike
ndikon dukshëm te një besimtar në përmirësimin e shoqërisë. Islami parandalon
degradimin dhe degjenerimit shoqëror.
Medresantin e gjen sot kudo - në institucione publike apo private, ku roli i tij
është vetëm unifikues dhe promovues i
mirëkuptimit dhe tolerancës shekullore
tek shqiptarët. (Bisedë e zhvilluar më 23
shtator 2019)
SHKOLLA, EMBRIONI I JETËS
SHOQËRORE

Naser Rushani, një ish-medresant, i
diplomuar në Fakultetin e Shkencave
Islame në Shkup dhe në Fakultetin e Sociologjisë në Universitetin e Evropës Juglindore, i cili vepron si profesor i
sociologjisë në Gjimnazin 7 Marsi në Tetovë, për medresantin shprehet: “Shkolla
merr një rëndësi absolute për formimin e
çdo individi në jetën e tij. Individi nuk i
nënshtrohet procesit edukativ vetëm në
familje, por edhe në shkollë dhe rrethet e
ndryshme shoqërore ku ai bën pjesë. Një
14
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nga forcat që e shtyn individin drejt formimit intelektual, kulturor dhe social
është shkolla dhe gjithë ata faktorë që
kontribuojnë në realizimin e këtyre projekteve arsimuese dhe edukative. Shkolla
duhet të shikohet si embrion i jetës shoqërore ndaj një realiteti të përditshëm me
të cilin ndeshet secili prej nesh kudo që
ndodhet. Unë jam shumë falënderues që
pata fatin të ndeshem me një shkollë të
jetës siç është Medreseja Isa Beu. Ky institucion arsimor në bazë të kurikulave
përgatit gjenerata të cilat do të jenë në
gjendje jo vetëm që të ruajnë vlerat tradicionale fetare, por edhe të përballen me
të gjitha kërkesat e kohës. Nga ky institucion kanë dalë figura të shquara, të cilat
sot menaxhojnë me institucione të rëndësishme në të gjitha sferat e jetës, duke filluar nga institucionet fetare, kulturore,
ekonomike, politike etj. Unë sot si një punonjës në arsim me backgraund medresanti, ndjehem shumë i privilegjuar në
mjediset arsimore, por edhe më gjerë. Atmosfera në institucionet arsimore ku
është prezent edhe një edukator i cili vjen
me medrese të mbaruar, është më e përmbajtur - e gjithë biseda është e përqendruar kah ju, kolegët e punës janë më të
rehatshëm kur janë me një i cili ka mbaruar shkollë fetare, por në rastin konkret
unë si një profesor i gjimnazit jam shumë
i nderuar si nga stafi teknik, kolegët, por
edhe nga nxënësit. Për të kuptuar se sa
ndikim pozitiv ka prezenca e një medresanti (që ka evoluar në aspektin akade-

mik), mund të grumbulloni fakte nga të
gjithë ata të cilët janë aktiv në jetën publike dhe do të kuptoni seriozitetin, përgjegjësinë, profesionalizmin, që është
meritë edhe e medresesë. (Bisedë e zhvilluar më 23 shtator 2019)
Një ish-medresant tjetër, dr. Husein
Rizai, i diplomuar në Universitetin Marmara, Fakulteti Teologjik-Stamboll,
kurse doktoratën e ka mbrojtur në Universitetin Shën Kirili dhe Metodij në
Shkup, që vepron si referent për kulturë
në Myftininë e BFI-së-Tetovë dhe në të
njëjtën kohë ligjëron edhe në Universitetin e Tetovës, për rolin e medresantit potencon me sa vijon: “Edukimi në medrese
synon arritjen e pjekurisë fetare të të gjithë nxënësve. Medresanti është model që
i sfidon të gjithë kur janë në pyetje vlerat
universale. Ai është në gjendje që të integrohet në të gjitha sferat e shoqërisë dhe
ta japë kontributin e vet në promovimin e
këtyre vlerave universale. Historikisht
njerëzit që kanë dalë nga medresetë janë
munduar të ndërtojnë identitet të sinqertë
e jo të rremë, janë munduar të jenë aktivë
në jetën fetare dhe në organizimin e komunitetit të tyre; të bartin procese të rëndësishme si në rrafshin fetar, po edhe
kombëtar. Sot në mënyrë autentike medreseja vazhdon që të luajë rolin e njëjtë
në mënyrë që nxënësit të cilët mbarojnë
medresenë ta përfaqësojnë në mënyrë
dinjitoze këtë institucion, që mundohet të
ruajë vlerat tradicionale fetare dhe të kontribuojë në ndërtimin e identitetit fetar.

Sot medreseja lirisht mund të krenohet
për numrin e nxënësve që kanë dalë nga
ky institucion. Por, jo vetëm kaq. Medreseja krenohet edhe me nxënësit të cilët e
përfaqësojnë në çdo sferë të jetës sociale
dhe institucionale, duke filluar nga institucionet parashkollore, shkollore, universitare, akademike, kulturore, politike e
shumë të tjera.” (Bisedë e zhvilluar më
21 shtator 2019)
Mexhit Emurli, ish-medresant i Medresesë Isa Beu, i diplomuar në teologji
në Universitetin 19 Maji në Samsun të
Turqisë, punon si imam i përkohshëm në
diasporë-Mainz-Wiesbaden të Gjermanisë. Për temën që po trajtojmë thotë:
“Medreseja si institucion fetar ka pasur
një ndikim edukativ për sfidat që duhet
t’i ketë një thirrës fetar në vitet në vijim.
Qysh në kohën e hershme ballafaqimi me
sfidat e rendit edukativo- arsimor në medrese, kanë bërë që ne të marrim mësim
dhe praktikë për t’u ballafaquar me sfidat
që do të ballafaqohemi në punën tonë në
të ardhmen: si t’i menaxhojmë të mirat
dhe të këqijat që mund të paraqiten në
momente të caktuara dhe në jetën reale
tek popullata jonë. Vërehet disiplina, aktivitetet, idetë, organizimet, praktikat që
janë mbjellë te ne, për të qenë më produktivë për shoqërinë tonë. Në diasporë
jemi në shërbim të asaj që njerëzit të jenë
më të organizuar dhe më të afruar me
njëri-tjetrin dhe për të dhënë një shembull ndaj të tjerëve se Islami është fe e
paqes dhe e sigurisë - një praktikë e fituar

shumë herët nga ligjëruesit tanë të medresesë, e mbjellë dhe e vulosur mirë në
praktikat tona.” (Bisedë e zhvilluar më 22
shtator 2019)
MODEL PËR NXËNËSIT

Hfz. Bekim Demiri, një ish-medresant, i diplomuar në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup, i cili tash vepron
si imam në qytetin e Tetovës dhe mësimdhënës i mësim-besimit në shkollë fillore, për rëndësinë dhe rolin e
medresantit thekson: “Roli i mësimdhenesit si medresant në raport me nxënësit
është shumë fort i lidhur me përgjegjësinë para Zotit dhe kjo është referenca
kryesore gjatë punës. Të njëjtën mundohemi ta përcjellim te nxënësit, duke i mësuar që të jenë të kujdesshëm dhe të
përgjegjshëm gjatë veprimeve të tyre. Në
cilësinë e kujdestarit të klasës luajmë
rolin e prindit të dytë. Me sjelljen tonë në
çdo sferë të jetës mundohemi të jemi
model për nxënësit. Me respektimin e
orarit të punës, i mësojmë si ta menaxhojnë kohën. Me zgjidhjen e problemeve të ndryshme, i mësojmë të jenë
liderë të vetvetes. Në raport me kolegët,
fillimisht kemi respekt të posaçëm si teologë. Me çdo kusht mundohemi ta ruajmë
këtë imazh të medresantit, duke e reflektuar atë në vepër, në bisedë, në veshje etj.,
duke u munduar që të jemi shembull edhe
për të tjerët.” (Bisedë e zhvilluar më 22
shtator 2019)

Sfida/kujdesi i medresantit tonë gjatë
studimeve, përkatësisht pas përfundimit
të medresesë, janë mbresëlënëse. Medresanti si një i gatshëm/i ftalluar në Medresenë Isa Beu, për ardhmërinë e tij
profesionale teologjike apo të ndonjë
drejtimi tjetër, duhet të ketë kujdes se ku
do të studiojë, cili do të jetë universiteti,
shteti, qyteti, ku ai do ta përgatit veten për
ardhmërinë e tij. Pasi që, ekzistojnë universitete që më shumë mendojnë për
fraksionin sesa për diturinë fetare, apo
për Islamin në përgjithësi. Nuk duhet të
jenë primare luksi, bursat e majme apo
jeta luksoze studentore. Në fillim duhet
të kihet parasysh rruga që ndiqet ku të
dërgon, ku të orienton, ku është targeti i
atij institucioni. Mu për këtë, medresantët nuk duhet të nguten në vendimmarrje
për studime, por duhet të konsultohen,
para së gjithash me Medresenë, me BFInë, më konkretisht me profesorët e tyre,
për orientim më adekuat, në të mirë të
tyre, po edhe në të mirë të shoqërisë sonë
në përgjithësi.
JO “ZBULIMIT TË AMERIKËS”

Gjithashtu, medresanti duhet të ketë
kujdes se me cilin do të shoqërohet gjatë
studimeve. Kjo duhet të mendohet edhe
para, edhe pas studimeve - mos, vallë,
personat me të cilët shoqërohet kanë për
qëllim shoqërinë e sinqertë, apo ata mendojnë për të të përvetësuar në misionin,
në sektin, në medhhebin e tyre etj. Nëse
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të përvetësojnë në një drejtim të tillë,
mendoj se medresanti është shumë më
mirë ta lëshojë universitetin, t’i lëshojë
studimet, pasi që aty fillon të bëhet i rrezikshëm për shoqërinë ku mendon të
kthehet. Një çështje tjetër me rëndësi, që
medresanti duhet të ketë shumë kujdes,
është edhe se ai ku do të marrë bursë - a
është ai një institucion serioz shtetëror,
apo është diçka propaganduese/misionariste. Pasi marrja e bursës nga një grupacion, fraksion, atë e bën të jetë i lidhur
dhe i varur, kështu që në të ardhmen e tij
ai nuk ka mundësi të mendojë dhe të veprojë lirshëm. Po ashtu, literatura e
shfrytëzuar gjatë studimeve është çështje
e një rëndësie goxha të madhe. Ai do të
lexojë literaturë të kufizuar të liderëve të
caktuar të grupacioneve dhe jo të ketë
mundësinë që t’i lexojë veprat e intelektualëve të rëndësishëm botërorë. Medresanti, gjithashtu, gjuhën e studimeve
duhet ta mësojë mirë; gjuhën profesionale duhet ta njohë me themel. E sidomos
gjuha amtare, ose thënë ndryshe, gjuha
në të cilën do të veprojë, duhet të njihet
shumë mirë, pasi prezantimi, predikimi,
si dhe mbajtja e nivelit si një intelektual
me background medreseje, janë shumë të
lidhura me këtë. Nëse medresanti mendon të veprojë në vendlindjen e tij – të
cilën mendoj se shumica dërrmuese e
mendojnë këtë - duhet ta përgatit veten
me një metodologji adekuate që t’i shërbejë kësaj popullate në mënyrë të denjë,
e jo të sjellë gjëra ‘të reja’, kinse ka zbuluar ‘Amerikën’. Pasi, për të kontribuar
që një shoqëri të pësojë pak ndryshim,
duhet një mund shumë i madh; ndoshta
edhe tërë jeta kalon, por ndryshimi do të
jetë shumë minimal.
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Vetëdijësimi i medresantit tonë për të
nesërmen e tij/përkatësisht për zhvillimin
e profesionit të tij:

A. Medresanti ynë, që do të vazhdojë dhe do të përfundojë teologjinë,
për punën e tij profesionale duhet të ketë
parasysh se ai vepron te një popullatë:
1.
2.
3.
4.

Ku ka një traditë fetare islame,
Ku ka një sistem të xhematit,
Ku ka një medhheb që funksionon,
Ku nuk ka nevojë të mbillet një fraksion tjetër,
5. Ku nuk ka nevojë feja të bartet me modele të veshjeve të ndryshme,
6. Ku nuk ka nevojë të përshpejtohet në
rritjen e autoritetit në rrugë artificiale,
pasi ky popull di të vlerësojë shumë
mirë, edhe pse shumë herë me heshtje,
7. Ku është shumë e rëndësishme që sjellja, paraqitja të jetë sa më origjinale,
pasi mënyrat tjera janë me afat shumë
të shkurtër.
PRITJET NGA MEDRESANTI JANË
SHUMË TË MËDHA

B. Medresanti ynë, që nuk do të
vazhdojë dhe nuk do të përfundojë teologjinë, por do merret me ndonjë profesion tjetër, për punën e tij profesionale
duhet të ketë parasysh se ai:

1. Përfaqëson jo vetëm profesionin e tij,
por edhe medresenë e tij, Bashkësinë
Fetare Islame, fenë e tij, kombin e tij,
traditën fetare dhe familjare të tij,
2. Duhet të jetë shumë më tepër i përgatitur në profesion, pasi shikohet ndry-

she, (p.sh. mund të merrni shembull
kolegët tuaj të suksesshëm nëpër institucione të ndryshme para jush),
3. Duhet të prezantojë etikë, kulturë,
punë shumë më shumë se të tjerët, se
pritja është shumë më e madhe,
4. Duhet të jetë i vetëdijshëm se edhe
ndikimi është më i madh,
5. Nuk duhet të kërkojë asgjë që të
marrë, që të posedojë në këtë drejtim;
edhe nëse ligjërisht i takon,
6. Në çdo lëvizje të tijën nuk duhet të
harrojë se është një medresant,
7. Duhet të jetë bartës i të bukurës, i të
mirës dhe i të shijshmes në fjalë, sjellje, në mendime, po pse jo edhe në buzëqeshje dhe në hidhërime.
Si rrjedhojë, edhe pse njohuria në fillim të bën të gjesh punë, vazhdimësinë e
saj e mundëson gjuha e trupit. Edhe pse
njohuria në fillim të ofron shumë njerëz
përreth, por vazhdimësinë e saj e mundëson edukata, sjellja, qëndrimi, pamja, mimikat etj.
Pra, kur shikojmë fjalën e Allahut fuqiplotë, përkatësisht të Kuranit fisnik dhe
praktikën e Muhamedit (a. s.), kuptojmë
se karakteri, sinqeriteti, serioziteti, njerëzia, edukata, përkatësisht gjuha e trupit –
janë ato që janë më të rëndësishme nga
gjithçka për vetë njeriun, e cila merr shije
dhe kuptim nga Kurani, nga Tradita Pejgamberiane, kurse medresantin, në veçanti, dhe hoxhën në përgjithësi, e bën
me shije, me kuptim, nuk i mundëson të
jetë nënçmues, përjashtues, ekskomunikues dhe përbuzës ndaj çdo krijese tjetër,
në krye me krijesën më të përsosur-njeriun.
(Fund)

NGA KALENDARI

Hixhreti, datë vendimtare
në historinë islame

Meka, Taiﬁ dhe Medina u bënë tri qendra të cilat sinjalizuan përhapjen e shpejtë të
Islamit në tri kontinente: në Azi, në Afrikë dhe në Evropë...

N

Shkruan: h. Sherif ef. Ahmeti

dër dymbëdhjetë muajt e vitit
hënor, katër muaj janë të dalluar,
ngase gjatë ditëve të tyre është e
ndaluar lufta, janë të ndaluara çrregullimet
dhe fesati, prandaj edhe quhen muaj të mëdhenj, të fisnikëruar dhe të shenjtë
(hurum), për arsye se gjatë këtyre muajve
duhet të mbretërojë paqja, qetësia dhe siguria. Zoti e di më së miri, por si duket në
muajt Dhilkade, Dhilhixhe dhe Muharrem
është për qëllim siguria e vizituesve, të
cilët mësyjnë Qabenë, faltoren e parë në
faqen e tokës, xhaminë e madhërishme,
shtëpinë e Zotit, e cila prej Ibrahimit - babait të pjegamberëve vazhdimisht është vizituar, e deri edhe në ditët tona të sotme,
ani pse ndonjëherë vizita është motivuar
me qëllime të gabuara e të kota.
Gjatë këtyre tre muajve të njëpasnjëshëm është garantuar paqja e siguria për
haxhinjtë për të shkuar, për të qëndruar aty
dhe për t’u kthyer, e për të mos u harruar

virtyti paqësor gjatë tërë vitit: është caktuar si i tillë edhe muaji i katërt, muaji Rexhep, i cili është në mes të vitit.
Muaji Muharrem është i dalluar edhe
me epitetin tjetër, i cili në kalendarin
islam njihet si: muaj i Hixhretit, muaj i
vitit të ri të myslimanëve, prandaj te gjithë myslimanët e botës e festojnë dhe e
përkujtojnë triumfin, të cilin myslimanët
e pare e arritën falë hixhretit.
Hixhret: etimoligjikisht do të thotë:
lënie, braktisje, largim, shpërngulje, migrim etj. dhe këtu e kemi fjalën për momentin kur i dërguari i fundit nga të
dërguarit e Allahut, Muhamedi (alejhisselam) e la Mekën, vendlindjen e tij të dashur dhe shkoi në Jethrib-Medinën e ndritshme, moment dhe ngjarje e cila ngjau në
vitin 622. Një gjë duhet të kemi të qartë se
festimi i vitit të ri kalendarik nuk është festim i fillimit të historisë së Islamit - pse
historia islame fillon prej natës së Kadrit,
trembëdhjetë vjet më parë nga kjo datë, që
do të thotë fillon në vitin 610, kur për herë

të parë fillon t’i kumtohet Muhamedit Kurani. Gjithashtu, nuk mund të thuhet se me
festimin dhe me përkujtimin e vitit të ri hixhrij myslimanët e vënë në harresë fillimin e historisë islame, pse Ai, i cili i di të
gjitha, pra Allahu i madhëruar, ua bëri
obligim myslimanëve agjërimin e muajit
në të cilin fillon historia islame dhe festimi
i atij momenti është i shprehur në mënyrë
më madhështore ndër myslimanët.
Është e vërtetë se Muhamedi u largua
nga Meka për në Medinë në fillim të muajit Rebi-u1 evvel, nga dy muaj pas Muharremit, ndërsa data e vitit të ri mysliman
shënon fillimin e Muharremit, e jo të Rebiul evvelit? Për të sqaruar këtë mospërputhje të datës në fjalë, duhet ta dimë se
shpërngulja e Muhamed Mustafasë nuk
ishte ide e papritur, nuk ishte rast i befasishëm, përkundrazi ishte plan i menduar
mirë, ishte mençuri e një veprimi shumë
të madh, i cili përveç parapërgatitjes kishte
edhe synimin e rezultatit. Muhamedi (a.
s.) dy vjet më parë e kishte menduar shpërHëna e Re
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nguljen, të gjitha ngjarjet, të cilat u zhvilluan gjatë atyre dy viteve e kishin orientuar për të gjetur një vend më të
përshtatshëm për realizimin e misionit me
të cilin ishte ngarkuar, prandaj në fillim të
muajit Muharrem vendosi preraz për hixhret, por së pari i porositi dhe i këshilloi
myslimanët të fillojnë shpërnguljen, dhe
atë ne mënyrë të fshehtë dhe në grupe të
vogla nga dy ose tre dhe ashtu brenda dy
muajsh u larguan nga Meka gati të gjithë
myslimanët, rreth 150 sish, e mbeti ende
në Mekë vetëm Muhamedi (a. s.), Ebu
Bekri dhe Aliu, të cilët pasi që shkuan myslimanët, u shpërngulën edhe ata. Pra, vendimi definitiv për shpërngulje ishte në
Muharrem, andaj edhe merret si datë e
shpërnguljes, ani pse Muhamedi qëndroi
edhe dy muaj në Mekë.
Librat e historisë dhe të biografisë së
Muhamedit përshkruajnë me të madhe dhe
në detaje të gjitha ngjarjet rreth shpërnguljes, por derisa qëllimi i festimit është
përvoja, të cilën duhet përfituar nga
ngjarja dhe synimi, të cilit i shërbeu kjo,
unë nuk do të shkruaj për detajet.
Shpërngulja prej një vendi në një vend
tjetër është rregull i kahershëm për pejgamberët dhe për të gjithë ata, të cilët thërrasin për në rrugën e drejtë, të vërtetë, në
rrugën e Zotit. Këtë e praktikuan edhe pejgamberët para Muhamedit, si: Ibrahimi,
Musai etj. Kjo është natyrë e misionit të
tyre, pse njerëzit nuk janë të gjithë të atillë,
të cilët pranojnë këshillën dhe thirrjen për
në rrugën e drejtë të Zotit (xh. sh.).
Muhamedi nuk iku nga Meka, nuk u
thye; ai ishte i fortë si shkëmbi me ndihmën e Zotit dhe të besimtarëve, ishte krenar me besimin e tij, ishte i durueshëm dhe
i qëndrueshëm në detyrën e tij, ishte i sinqertë në fenë e tij. Ai u përpoq me të gjitha fuqitë që popullin mekas ta shpëtojë
nga ajo injorancë, e cila ia kishte verbuar
sytë, por kurejshitët me këmbëngulje refuzuan Dritën Islame, e kundërshtuan
ashpër Muhamedin dhe besimtarët, nuk
lanë mjet pa përdorur për të torturuar besimtarët, atëherë largimi i Muhamedit nga
Meka për në Medinë ishte një strategji, jo
për të ikur nga armiku, por për të përgatitur shansin nga një vend tjetër për t’u rikthyer dhe për t’i dhënë grushtin e fundit
armikut dhe për të siguruar lirinë e fesë
dhe të fjalës. Ashtu edhe ngjau, sepse pas
tetë vjetësh myslimanët u kthyen dhe në
mënyrë triumfale e çliruan Mekën pa luftë
dhe pa gjakderdhje.
Muhamedi (a. s.) qëndroi trembëdhjetë
vjet në Mekë duke ua mësuar njerëzve revelatën - risalën - Kuranin e shpallur prej
Allahut dhe atë në tre vjetët e parë, duke iu
drejtuar ndonjë individi dhe në mënyrë të
18
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fshehtë, pastaj Allahu e urdhëroi ta thërriste farefisin e afërt, pastaj e urdhëroi ta
ngriste zërin lart, duke publikuar porosinë
e Zotit dhe vetëm me pranimin e Islamit
nga Hamza dhe Ymeri, në vitin e gjashtë,
myslimanët morën guxim të luten dhe të
falen haptazi, por edhe pas gjithë kësaj armiqtë i forcuan edhe më shumë radhët
kundër thirrjes së Muhamedit: ahmakija,
shovinizmi, zilia, megalomania kurejshite
e politeiste nuk pushoi së kundërshtuari,
megjithatë synimi i Muhamedit nuk u dobësua, qëllimi i tij nuk pushoi dhe kur
shkretëtira mekase nuk pranoi që Feja
Islame të mbillet në të, nuk e pranoi
bimën e dinit islam, kjo bimë e Allahut e
shartuar në shpirtrat e besimtarëve të qëndrueshëm dhe të vendosur për të sakrifikuar edhe jetën, pasurinë dhe familjen për
mbrojtjen e besimit islam, Muhamedi i
udhëzuar prej Zotit dhe nën mbrojtjen dhe
mbikëqyrjen e Tij bëri hixhretin.
Hixhreti i Pejgamberit shënon datën e
formimit të bashkësisë së parë, të shtetit të
parë islam, ngase myslimanët e shpërngulur më parë në Medinë, muhaxhirët, kishin besim të hershëm islam në Mekë,
ndërsa vendësit, ensarët medinas, kishin
ardhur disa herë në Mekë dhe e kishin përqafuar Islamin dhe kishin dhënë besën se
do t’i mbrojnë Muhamedin dhe besimtarët sikurse edhe veten dhe familjen e tyre,
e pas hixhretit u bashkuan ata dhe formuan
një njësi islame dhe ai ishte populli i parë
i shtetit të tij islam.
Hixhreti shënon një vepër të madhe të
Muhamedit, sepse kur Zoti i dha shenjë të
dërguarit të vet të shpërngulet në Medinë,
në vendin e popullit i cili e kishte besuar
Allahun, të dërguarin dhe librin e Tij, të
cilët më parë i kishin dhënë besën se do ta
mbrojnë atë sikurse veten, fëmijët dhe
gratë e tyre, Pejgamberi bëri planin dhe secilit i caktoi detyrën: Aliut të vogël i tha të
binte në shtratin e tij dhe të nesërmen t’ua
kthejë të gjithëve amanetin, mallin e tyre,
të cilin e kishin strehuar te Muhamedi mekasit duke e njohur si besnik të dalluar;
Esmanë, të bijën e Ebu Bekrit, e urdhëroi
t’u sillte ushqim në shpellë; Abdullahun,
të birin e Ebu Bekrit, e porositën të dëgjonte thashethemet kurejshite përkitazi me
Muhamedin dhe të lajmërojë; Amir bin
Fehiren, bariun, e porositi t’i sillte delet
rrugës kah kanë ecur ai dhe Ebu Bekri dhe
të fshijë gjurmët. Nga kjo përgatitje duhet
të mësojmë për fe dhe për jetë, të kuptojmë se Islami është fe e përqendruar në
vepër dhe në dituri; nuk është ëndërr dhe
shpresë boshe.
Hixhreti i Pejgamberit ishte një grusht
i rëndë për banorët mekas, ngase dështuan
shpresat e tyre për zhdukjen fizike të Mu-

hamedit, myslimanët u dolën prej dore dhe
tani pritnin ndonjë rrezik prej tyre. Vërtet
ajo fara e bimës së shtetit islam, e cila ishte
përgatitur të mbillet sa ishte në Mekë, gjeti
një tokë më të mirë në të cilën u mboll dhe
dha frytin e vet edhe pas sa vitesh; këshilla
islame, e cila e mundur u largua nga Meka
për në Medinë u kthye triumfuese prej lindjes në perëndim, ngase në vendin e hixhres e dha frytin e thirrjes islame, por kjo
u arrit pas një besimi të sinqertë, pas një
durimi krenar e burrëror dhe, ashtu, ajo
dritë islame u përhap dhe ajo pakicë myslimane u bë popull dhe me hapat e vendosur të Pejgamberit tri vendbanimet më
të njohura - Meka, Taifi dhe Medina u
bënë tri qendra të cilat sinjalizuan përhapjen e tij të shpejtë në tri kontinente: në Azi,
në Afrikë dhe në Evropë. Është karakteristikë se në një ajet të Kuranit, në suren
Tekvir, që iu shpall Muhamedit sa ishte në
Mekë dhe kur myslimanët ishin një grusht
i vogël njerëzish, thuhet: "Kurani është
udhërrëfyes për tërë njerëzit e botës."
Sikur të mos ishte kjo thënie e Allahut, do
të ishte shumë qesharake, sepse askush
nuk do të kishte guxim e të thoshte se Kurani do të përhapet në tërë botën, kur myslimanët e pakët në Mekë nuk gjenin
strehim as për vete, kur në lindje të arabëve ishte Perandoria Bizantine e në perëndim ajo persiane, shtete të mëdha dhe
të fuqishme, mirëpo duhet ditur se Allahu
patjetër është realizues i asaj që e dëshiron, andaj edhe u realizua, ashtu që nuk ka

vend në botë ku nuk lexohet e ku nuk mësohet Kurani.
Nga e gjithë kjo që u përmend duhet
kuptuar se hixhreti ishte rruga për të fuqizuar thirrjen për të vërtetën, rruga për të
ndihmuar të vërtetën, e jo për të ikur nga e
vërteta, pse e tërë bota nuk është e gatshme për të vërtetën e të dobishmen; ka
njerëz që e pengojnë urtësinë, nuk i vënë
veshin këshillës së bukur, nuk pranojnë
dialog në mënyrë të kulturuar, e kur thirrësit i ngushtohet rruga në një vend, ai
duhet shkuar në një vend tjetër; kur disa
njerëz refuzojnë, duhet thirrur të tjerët;
pra, nuk ka vend për pesimizëm tek ai i cili
këshillon për të vërtetën. Historia na
mëson për të vërtetën mbi pejgamberët,
duke filluar prej Ibrahimit e deri te Muhamedi (a. s.) se hixhreti i tyre triumfoi me
sukses dhe me fitore.
Puna e parë e Muhamedit në Medinë
ishte përpjekja për t’i afruar njerëzit tek
Allahu, për të forcuar edhe më shumë besimin e tyre dhe për këtë qëllim së pari
ndërtoi Xhaminë Kuba dhe këtë e bëri
para se të ndërtojë ndonjë kështjellë, para
se të organizojë ushtri dhe të furnizojë me
armë. Këtë e bëri me qëllim që duke e
falur namazin, myslimanët të arrijnë burimin e fuqisë, të mësojnë se arma më e
mirë në ballafaqim me vështirësitë është
besimi tek Allahu, veprimi sipas mësimeve të Tij, zbatimi i urdhrave dhe largimi
nga ndalesat.
Allahu nuk e lavdëron këtë ymmet për

hir të numrit të madh të tyre, por për hir të
ruajtjes së mësimeve të Tij, duke mos e
parë atë në atë që e ka ndaluar dhe duke
mos munguar ai nga ajo që Ai ka urdhëruar. Pra, Muhamedi me këtë pati për qëllim fortifikimin e zemrave dhe të
shpirtrave me besim të fortë, para fortifikimit me ndërtesa.
Pastaj ata muhaxhirë, të cilët kishin
lënë në Mekë të gjitha mjetet materiale, e
kishin zgjedhur Allahun - Zot, Islamin - fe,
Muhamedin – Pejgamber; ata i kishte
afruar fryma e besimit me vendësit dhe
ishin bërë sikur të ishin një trup, andaj
Muhamedi bëri vëllazërimin ndërmjet tyre
e Zoti u dha të mbarën materiale e shpirtërore; zhduku atë anim fisnor ndërmjet
Evsit dhe Hazrexhit dhe i bashkoi, e i
shpëtoi nga gjakderdhja ndërmjet vete, të
cilën ua kurdisnin hebrenjtë.
Lidhi marrëveshje ndërmjet myslimanëve dhe hebrenjve e politeistëve, me çka
u garantoi paqe dhe liri sikurse edhe myslimanëve, e ata do të jenë ne krahun e
myslimanëve kundër atyre që mendojnë
për ndonjë të keqe ose armiqësi dhe ashtu
fronti islam u bë i sigurt dhe fuqi, e cila
mbron veten, vlera e saj, thërret haptas për
fenë e vet, duke mos iu frikësuar askujt
tjetër, pos Allahut.
Duke festuar vitin e ri mysliman, secili mysliman dhe secila myslimane e kujton largimin e Muhamedit nga Meka nga
vendlindja aq e dashur, saqë duke u larguar nga ajo u kthye edhe një herë e tha:

"Sikur të mos më luftonte populli yt, unë
kurrë nuk do të largohesha prej teje." U
largua, pra, për hir të fesë, të dinit islam.
Ajo ngjarje, dhe ai qëllim i Muhamedit (a.
s.), le një përshtypje të madhe në zemrat e
besimtarëve dhe shërben si shembull praktik për udhëheqësit njerëzorë - e posaçërisht për udhëheqësit e myslimanëve se si
duhet pasur durim të fortë kundër mendimit të keq, si duhet qëndruar stabil në rastet e stuhive të ndryshme, si duhet
kundërvënë sprovimeve, si duhet flijuar
për hir të një qëllimi me të lartë dhe për
besim të vërtetë.
Duhet të përkujtojmë se jemi duke jetuar në një shekull të materializuar në të
gjitha poret e jetës. Si myslimanë duhet të
ngjallim në zemrat dhe në shpirtrat tanë
bazat e besimit islam, moralin e mbështetur në Kuran, e të mos fundosemi dhe të
mos përmbytemi në materializëm sikurse
u përmbytën shumë të tjerë, ndër të cilët
është zhdukur lidhja familjare, është
shpartalluar uniteti familjar, ka dështuar
udhëheqja prindërore, e derisa familja
është tjegulla e parë e ndërtesës së bashkësisë, atëherë kur ajo është mirë, e fuqizon bashkësinë dhe në të do të kemi
drejtësi, besnikëri, mëshirë, ndihmë të
ndërsjellë. Çdo manifestim tjetër i muajit
Muharrem që nuk ka për bazë atë që e
thotë Kurani ose Pejgamberi, është iluzion, mashtrim, bindje e kotë dhe ka qëllim destruktiv.
(Dituria Islame, nr. 50/1993)
Hëna e Re
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DITËLINDJA E MUHAMEDIT (A. S.)

Mevludi shqip në themele të
identitetit kombëtar shqiptar
“Këndimi i Mevludit” nuk është “ibadet” fetar, por një traditë ﬁsnikëruese e Islamit
(paqes, dashurisë, harmonisë, jetës) në mjediset islame, respektit ndaj pejgamberit të
Islamit dhe besimit në Një Zot, në përgjithësi. Pikërisht në themele të identitetit
kombëtar të shqiptarëve myslimanë duhet parë edhe e ardhmja e Mevludit shqip, por me
një tekst të vetëm, unik, të aprovuar nga një trup i dijetarëve shqiptarë në lëmi të
kulturës islame ndër shqiptarët, të zgjedhur e të autorizuar nga udhëheqësja e
Bashkësive Islame në tokat shqiptare.

P

Shkruan: Prof. dr. Muhamet Pirraku

ër ta kuptuar më mirë rëndësinë
kulturore, arsimore dhe fetare
të Mevludit në shërbim të identitetit kombëtar te shqiptarët myslimanë,
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që janë mbi 80% të kombit, duhet të konstatojmë faktet për kohën sa më të saktë
të praktikumit të “Këndimit (ceremonial
fetar) të Mevludit” së paku ndër arabët,
turqit dhe shqiptarët. Faktet historiografike tregojnë së arabët me Islamin u ballafaquan në fillim të shekullit VII, kurse

“Mevludi” i parë tek arabët u paraqit në
fillim të shek. XIII, pikërisht me veprën
letrare të Ibnu’l-Xhevziut me titullin Mevlidu’n-nebijj, shkruar më 1201. Del se
tek arabët koha nga fillet e Islamit deri
në paraqitjen e “Mevlidit” është më se
gjashtë shekuj. Fillet e islamizimit të tur-

qve datojnë nga fillet e dhjetëvjetëshit të
dytë të shekullit VIII, kurse “Mevlidi” i
parë turqisht është vepra letrare “Vesiletu’n-nexhat” e Sulejman Çelebisë,
shkruar më 1409, me ndikim shumë të
madh në “Mevludin shqiptar”. Del se
koha nga fillet e islamizimit të turqve
deri në paraqitjen e “Mevlidit” është
rreth shtatë shekuj. Fillet e islamizimit
institucional osman të shqiptarëve datojnë nga dhjetëvjetëshi i fundit të shekullit katërmbëdhjetë, kurse “Mevludi” i
parë shqip u shkrua nga fundi i shekullit
tetëmbëdhjetë, i njohur si “Mevludi
Çam”, vepër kjo letrare e krijuesit kolosal Hasan Zuko Kamberi. Del se koha
nga fillet e islamizimit të shqiptarëve
deri në paraqitjen e “Mevludit” shqip
është rreth katër shekuj.
Po të dëshironim të zgjeronim pamjen më të plotë të paraqitjes së “Mevludit” në gjuhët e kombeve të tjera me
civilizim islam, do të shohim se koha
nga fillimi i islamizimit deri në paraqitjen e “Mevludit”, persisht, kurdisht, boshnjakisht, çerkezisht, urdisht, spanjollis
ht, tatarisht etj., është përafërsisht me atë
tek arabët, turqit dhe shqiptarët.

Për mua (si gjurmues i Islamit në themele të shqiptarizmës së popullsisë albanofone në fillimet e paraqitjes dhe të
përvetësimit të emrit kombëtar “Shqyptar”, “Shqiptar” për popullin dhe
“Shqypni”, “Shqipni” dhe “Shqipëri” për
atdheun e shqipfolësve të Kohës së Re të
filleve të Renesancës dhe të Humanizmit
të kombeve evropiane), ishte shtytëse
pyetja: Pse koha e paraqitjes së “Mevludit” në gjuhët e kombeve të veçanta
është me shekuj pas filleve të fesë dhe të
civilizimit islam tek ata popuj? Kam hetuar se “Mevludi” në të gjitha gjuhët e
kombeve të veçanta, nisur edhe me vetë
arabët, se ku dhe kur është paraqitur tek
ata, qëndron në themele të dy kërkesave
më parësore. E para, për ta ruajtur pastërtinë e mendimit dhe të të praktikuarit të Islamit të traditës besnike, thënë
simbolikisht “në Rrugën Muhamedane”, Synni, e cila sa vinte e rrezikohej
veçantë nga forcimi i “Kultit Shíit Alivinj”, që u tregua me pasoja të mëdha jo
vetëm për Unitetin e Mendimit Islam,
por edhe për harmoninë shoqërore,
paqen dhe perspektivën e një kombi. E
dyta, “Mevludi” në gjuhë të popujve me

civilizim islam do të vihet edhe në funksion të kërkesës për të veçuar dhe për
të ruajtur identitetin etnik të popujve me
veçanti etnike, gjuhësore, historike
brenda bashkësisë politike shtetërore
(Perandorive) dhe bashkësisë fetare
islame, e cila në rrjedhë të kohës do të
bëhet instrument i pushtetit në funksion
të kërkesës politike për asimilimin e veçantive dalluese të etnive për integrimin
e shkrirjen në një bashkësi të vetme gjuhësore, politike e shtetërore, thënë kushtimisht, në një komb shtetëror.
Këtë që u tha më lart për shkaqet që
ndikuan në lindjen e “Mevludit” katërçipërisht e vërteton historia dhe jeta
shqiptare në shekullin e fundit të periudhës së administrimit Perandorak Osman
në trojet shqiptare. Por, para së të ndalem në pasqyrimin me gjerësisht të rëndësisë së “Mevludit” në gjuhën shqipe
edhe në themele të kërkesës për ruajtjen
e identitetit kombëtar shqiptar të amës së
kombit, kërkohet të konstatojmë faktin
historik se himnizime letrare (kaside)
për Profetin Muhammed janë shkruar
dhe janë “kënduar” tek arabet qysh nga
bashkëkohës të Prijatarit në Islam, të
Hëna e Re
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cilin, thënë lirshëm me argumente kuranore: Zoti e dërgoi, pa dyshim, vetëm si
mëshirë për njerëzimin!
Pas islamizimit të akëcilit popull, i
cili brenda bashkësisë islame të kohës i
dëshmoi veçantitë etnike dhe historike
me krijime letrare në gjuhën e vet, krijoi
himnizime letrare të shkëlqyeshme kushtuar Dritës së Pashuar- Muhammed Mustafasë. Në këtë lagje të popujve
e gjejmë edhe amën e kombit shqiptar.
Letërsia shqiptare e njohur botërisht si
“Alhamiado shqiptare”, e dëshmuar nga
mesi i shekullit shtatëmbëdhjetë, e cila
në dijen e “Letërsisë shqiptare” hyri e
mbiquajtur si “Letërsia e Bejtexhinjve”,
është shumë e pasur me himnizime letrare kushtuar Resulit. Sa di unë, nuk
mund të gjendet asnjë krijues letrar në
gjuhën shqipe që shkroi në frymën moralizuese islame, i cili nuk shkroi së
paku një himnizim (kaside) për Profetin
e fundit për Njerëzimin. Të përmendim
këtu vetëm disa emra të krijuesve letrarë
moralizues islamë madhor në Kosovë, të
pas Lidhjes Shqiptare të Prizrenit: Tahir
Efendi
Lluka,
Sheh
Junuzi,
Sheh Mala, Hafëz Ymeri,
Mulla
Hysen Statovci, Mulla Vejsel Xhelaludin Guta, Mulla Mehmeti etj., pjesën më
të shumtë të shkrimeve të të cilëve e tubova në kohë të vështira, falë vullnetit e
përcaktimit, pa dije të mjaftueshme, dhe
i ruaj me përkushtim intelektual dhe
shpirtëror, për një dorë të nesërme më
mjeshtërore se imja!
I
pari
nga
krijuesit
e
përmendur, Tahir Efendi Lluka, bashkëveprimtar i Hoxhë Hasan Tahsinit, themeluesit
edrejtuesit
të të parit Universitet në Perandorinë
Osmane, është autor i përkthimit të parë
shqip, më 1873, të “Mevlidit” turqisht
të Sylejman Çelebisë, i njohur si “Mevludi i Tahir Popovës”.
Diçka më i ri se sa dorëshkrimi i
Tahir Efendi Llukës është dorëshkrimi i
përkthimit shqip të “Mevlidit” të Sylejman Çelebisë nga Hafëz Ali Ulqinaku, i
botuar në janar të vitit 1878, me titull:
”Terğume’i mevlūd ‘alā lisān’i arnavūd” (Përkthim i mevludit në gjuhën
shqipe). Mevludi i Hafëz Ali Ulqinakut bëri jetë kryesisht në viset shqiptare
të Vilajetit të etë aktive dorëshkrimi i
“Mevludit” të Tahir Efendi Llukës. Dorëshkrimin e “Mevludit” të Tahir Efendi
Llukës, më 1907, e botoi Mehmet
Tahir Efendia – Popova, me titull:
“Manzūmetu l’mavlūd fī avdali l’mevğud bilisāni ‘arnavud” (Mevludi në
vargje ose në gjendjen më besnike në
gjuhën shqipe).
22
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stim i prekshëm me rëndësi jetësore e politike për kombin tonë midis dy civilizimeve të mëdha. (Prishtinë, 22 prill
2009)

Për e rreth autorësisë së Tahir
Efendi Popovës në Mevludin që njihet si
i tij, kam folur disa herë, por më gjerësisht në “Kultura Kombëtare Shqiptare
deri në Lidhjen e Prizrenit” më 1989.
As tashti nuk kam se çka të korrigjoj, e
këtu
nuk
me
kërkohet
të
shtoj. Tahiri është i lindur në fshatin Popovë të Përmalinës së Vushtrrisë rreth
vitit 1856, kurse nga viti 1890
është mualim në Ruzhdinë e Tregut të Ri.
Në kohën kur e botoi “Mevludin” , me
gjasë, ishte myfti në Prishtinë. Botimi
nuk do të pëlqehet nga veprimtarët e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare për dy
shkaqe më madhore: Vepra u quajt si
plagjiat. Ulemaja dhe mualimët bashkëkohës e dinin se ai përkthim ishte
një përpunim dhe përshtatje e “Mevludit” të Myderriz Tahir Efendi Llukës. E
dyta, përvetësuesi, Tahir Efendi Popova kishte ndërhyrë gjuhësisht në dorëshkrim dhe botimin shqip ia kushtoi

Sulltan Abdylhamidit, të cilin e quajti
“gazi” e “fatih!”. Gazeta “Drita” e Sofjes, më 15 korrik 1907, në kritikën e titulluar “Mevludi”, për këtë botim, midis
të tjerash, shkroi: “Në Kosovë kena disa
hoxhallarë e ulema shqyptarë të vërtetë,
por janë edhe disa hajna, si myftia i Prishtinës, të cilët nuk njofin as Zot as Pejngamber, shesin din e iman për të holla
e për nishane.” Gjuha e “Mevludit të
vitit 1907” është një përzierje e koinesë shqipe të viseve të Gjakovës me atë
të viseve të Përmalinës së Vushtrrisë,
ndërkaq grafia ka disa afri me alfabetin
e veprave pedagogjike e edukative madhështore të Tahir Efendi Llukës. Dhe,
ajo që duhet ta theksojmë është fakti se
nga Tahir Efendi Popova, i cili jetoi në
Tiranë nga viti 1934 deri në vdekje, më
1949, nuk la gjurmë të prekshme se
është marrë me krijimtari letrare në gjuhën shqipe?!?
Sidoqoftë, botimi i Mevludit me

emrin e tij, si edhe ai i Hafëz Ali Ulqinakut, erdhën në jehonën e kthesave të
mëdha historike politike e kulturore për
kombin shqiptar dhe luajtën rol të rëndësishëm për veçimin dhe kultivimin
e identitetit kombëtar të shqiptarëve myslimanë, tashti të rrezikuar edhe nga
aspirata nacionale hegjemoniste turke,
kur edhe koncepti “islam” ishte zëvendësuar me konceptin “turk”, kurse koncepti “Kushtet e Islamit” ishte
zëvendësuar me konceptin “Sharte
të turqnisë”!?!
Të përmbyllim: Pos tri mevludeve
shqip që u zunë ngoje, në nivelin e dijes
sot, flitet për ekzistimin edhe të rreth 20
mevludeve shqip. Por, për hir të realitetit shkencor, duhet të thuhet se midis tyre
ka himnizime letrare kushtuar themeluesve të tarikateve të ndryshme dhe ato nuk
mund të konsiderohen Mevlude për Resulullahun (a. s.)!
Himnizimet për Muhammedin (a. s.),

e as “Këndimi i Mevludit” nuk janë “ibadet” fetar, por janë një traditë fisnikëruese e Islamit (paqes, dashurisë,
harmonisë, jetës) në mjediset islame, që
ka dhënë rezultate të mira për kultivimin
e respektit ndaj Profetit të Islamit dhe të
harmonisë vëllazërore midis besimtarëve
në Një Zot, në përgjithësi, sepse lartësohen edhe Profetët e feve të Shpallura, paraislame.
Në këtë funksionin historik, pikërisht
në themele të identitetit kombëtar të
shqiptarëve myslimanë, mendoj, duhet
parë edhe e ardhmja e Mevludit shqip,
por me një tekst të vetëm, unik, të aprovuar nga një trup i dijetarëve shqiptarë
në lëmi të kulturës islame ndër shqiptarët, të zgjedhur e të autorizuar nga udhëheqësja e bashkësive islame në tokat
shqiptare.
Jemi në Ballkan, jemi urë historike që
lidhi Lindjen dhe Perëndimin dhe, edhe
në këtë funksion Mevludi është manife-
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MEVLUDI, HISTORIKU DHE RËNDËSIA

Islami është liri për qenien e
njeriut në tërësi...
Mevludi në
gjuhën shqipe
(fragment)
Bismi'l-lahi'rr-rrahmani'rr-rrahim
Me emër të Zotit bamirës e mëshirues

Allah emnin ta përmendim pa ia nda
Me nisë punën me të gjithkush borxh e ka.
Gjithsa punë që niset vetëm për hajrat
Emni Zotit ka me i dhënë shumë bereqat.

Emnin Allah n’të gjitha punët duhet përmend
Se pa të s’ka hajr i mbrami kurrnjë send.
Gjithsa punë me kanë me nisë me emën t’Tij
Asnjëhere qeder s’i bëhet pun’s së tij.

Allah thuaj në gjithë sa frymë që je tue marrë
S’ka dyshim se puna e jote prihet mbarë.

Një herë me zemër Allah kush mundet me thanë
Rrëxon gjynah sa dushku i malit shumë me kanë.
Emnin e Zotit, paqt bëhet kush e përmend
Dhe muradi i kryhet Zotin me përmend…

Shpjegim: hajrat- punë e mirë, humanitare; bereqat - shumë e frytshme, me
bereqet; hajr – hair, dobi, fitim, mbarëvajtje; qeder - dëm; gjynah - mëkat, gabime në punë, në sjellje a në fjalë; paqt - pastër; murad - dëshirë. (Ditëlindja
e Resulallahut: 12 Rebiu’l-evvel, përkatësisht 9 nëntor 2019)
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Edhe pse myslimanët
shumë herët kanë ﬁlluar
të interesohen për kohën
dhe vendin e lindjes së të
dërguarit të Allahut, duke
i shënuar solemnisht në
jetën e tyre private,
interesimi zyrtar ﬁllon
vetëm kah fundi i shek. III
hixhrij. Kjo traditë, e cila
në ﬁllim ishte e kuﬁzuar
vetëm në disa vende, së
shpejti gjallërohet në të
gjitha vendet islame. Sot
myslimanët në mbarë
rruzullin tokësor e
shënojnë lindjen e tij,
zyrtarisht dhe privatisht,
duke organizuar
solemnitete të rastit në të
cilat, në realitet, e
shprehin respektin e tyre
dhe përkushtimin ndaj
jetës, veprës dhe
mësimeve të të Dërguarit
të fundit të Allahut.
Shkruajnë:
M. Haxhiq, M. Berdar, Xh. Llatiq

Nj

ëkohësisht, ky moment i volitshëm është rast që të përgjigjemi në disa pyetje në
lidhje me organizimin e manifestimeve të
këtilla dhe të ngjashme. Menjëherë të
themi se përgjigjja në to nuk do të jetë e
pranueshme njëlloj nga të gjithë: disa tashmë e kanë përgjigjen (si dhe, kryesisht,
në të gjitha pyetjet), të tjerët me vështi-

rësi do ta pranojnë, ndërsa të tretëve ajo
fare nuk do t’u interesojë. Në fakt, këta
të tretët, të nxitur nga besimi i sinqertë
tek Allahu (xhel-le she’nuhu) dhe nënshtrimi plotë për Të, dhe nuk mendojnë

për shumë çështje që të gjitha të tjerat i
kanalizojnë në diskutime të zjarrta, sepse
bindja dhe besimi i tyre në udhëheqjen e
Allahut është aq i fortë, saqë me asgjë
nuk mund të luhatet.
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25

Pyetjet e theksuara janë: Kur kanë filluar myslimanët ta shënojnë ditëlindjen e
të dërguarit të Allahut? Si e kanë bërë
këtë? Çfarë është qëndrimi dhe dispozitat
e sheriatit në lidhje me shënimin e ditëlindjes së Muhamedit (sal-lall-llahu alejhi
ve sel-lem)? Si do të duhej sot të shënohet kjo datë e rëndësishme në jetën e myslimanëve? Dhe, më në fund, mbi
mevludin si një poezi fetare.
Në përpjekje të përgjigjes në këto
pyetje, do të mbështetemi, në radhë të
parë, në burimet autentike tradicionale
islame, por do të kemi kujdes edhe për
nevojat bashkëkohore të besimtarit tonë
që jeton në kushte qenësisht të ndryshme
nga ato në të cilat kanë jetuar gjeneratat e
mëhershme të myslimanëve.

traditë, bën pjesë ajo që për çdo vit bëhet
në Erbil, në ditën e lindjes së Muhamedit (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) - e
kjo është që njerëzit atë ditë të gazmohen
dhe të stolisen, t’u ndihmojnë të varfërve
dhe të bëjnë vepra tjera të mira. Kjo
vepër, përveç asaj që ndihmohen të varfrit, dëshmon se ai që e kryen, e do dhe e
respekton Pejgamberin (alejhis-selam), e
falënderon Zotin për begatinë më të
madhe e kjo është që Allahu në atë ditë e
ka dhuruar të Dërguarin e Tij të fundit, i
cili është mëshirë për mbarë botën”.
Nga kjo që u ekspozua mund të konkludohet se shënimi i ditëlindjes së të
dërguarit të Allahut (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) nuk bën pjesë në festat e
theksuara me Sunnetin e Pejgamberit dhe
nuk hyn në tërësinë e detyrave fetare.
Edhe pse myslimanët shumë herët
kanë filluar të interesohen për kohën dhe
vendin e lindjes së të dërguarit të Allahut,
duke i shënuar solemnisht në jetën e tyre
private, interesimi zyrtar fillon vetëm kah
fundi i shek. III hixhrij. Kjo traditë, e cila
në fillim ishte e kufizuar vetëm në disa
vende, së shpejti gjallërohet në të gjitha
vendet islame. Sot myslimanët në mbarë
rruzullin tokësor e shënojnë lindjen e tij,
zyrtarisht dhe privatisht, duke organizuar
solemnitete të rastit në të cilat, në realitet,
e shprehin respektin e tyre dhe përkushtimin ndaj jetës, veprës dhe mësimeve
të të Dërguarit të fundit të Allahut.

FILLIMET E SHËNIMIT
TË MEVLUDIT

Që nga kohërat e lashta te të gjitha bashkësitë ekziston tradita që solemnisht të
shënohen datat e rëndësishme nga e kaluara e tyre, siç janë lindja e heronjve të
cilët me veprën dhe jetën e tyre kanë
pasur ndikim të dukshëm për të kaluarën
dhe të ardhmen e tyre. Duke e shënuar
kujtimin për ta, ato bashkësi, në realitet,
shprehin falënderim, respekt dhe admirim me ata njerëz dhe njëkohësisht shprehin gatishmëri për ta vazhduar veprën e
tyre.
Myslimanët në mbarë botën ardhjen
e të dërguarit të Allahut e konsiderojnë si
mëshirën më të madhe të Allahut (xh. sh.)
për njerëzit (“Ne të kemi dërguar, pa dyshim, vetëm si mëshirë për botët.” –
Kuran), andaj ditëlindjen e tij e shënojnë
në mënyrë të përshtatshme me të dhe me
mësimet që nga Allahu (xh. sh.) ua ka komunikuar njerëzve.
Edhe pse nuk kemi transmetime plotësisht të besueshme mbi atë se kur saktësisht myslimanët kanë filluar ta
shënojnë lindjen e Pejgamberit të tyre,
megjithatë me mjaft siguri mund të themi
se tradita kthehet larg në të kaluarën e
tyre, në shekujt e parë pas vdekjes së Pejgamberit. Historianët që e studiojnë Sirën
(jetën dhe veprën) e të dërguarit të Allahut, shënojnë faktin e padyshimtë se myslimanët kanë filluar shumë herët ta
shënojnë datën e lindjes së Pejgamberit
të Allahut. Banorët e Mekës, pohojnë ata,
më 12 rebiu’l-evvel, ditën e lindjes së të
dërguarit të Allahut, për çdo vit e vizitonin xhaminë e cila ka qenë e ndërtuar në
vendin ku më parë ekzistonte shtëpia ku
është lindur Pejgamberi. Ibn Zahire në librin e tij “El-xhamiu el-latifu fi fadli
Mekkete ve ehliha ve binai el-Bejti eshs26
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QËNDRIMI I DIJETARËVE
(ULEMAVE)

sherif”, thotë: “Sa u përket vendeve në
të cilat organizohen manifestimet dhe
mbahen gazmendet, vendi i tillë më i
ndershëm, pa dyshim, është ai ku është
lindur i dërguari i Allahut (sal-lall-llahu
alejhi ve sel-leme)… Në Mekë ishte adet
që më 12 rebiu-l-evvel për çdo vit kadiu
i medhhebit shafi’ij të bëjë përgatitje për
vizitën e atij vendi të ndershëm, dhe atë
pas namazit të akshamit, në përcjellje të
një mase të madhe e cila barte fenerë dhe
pishtarë. Me atë rast, pas fjalimit të rastit,
i janë drejtuar lutjet Allahut (xh. sh.) për
mirëqenien e kalifit, prefektit të Mekës,
kadiut shafi’ij dhe të mbarë myslimanëve. Pastaj janë kthyer në Haremi-sherif
para kohës së jacisë dhe janë ulur pranë
Mekami Ibrahimit, në afërsi të Kubbetulferrashinit. Përseri kanë bërë lutje për mirëqenie të të sipërpërmendurve, në prani
të kadiut, të juristëve të sheriatit dhe autoriteteve të tjera. Pas jacisë janë shpërndarë nëpër shtëpitë e tyre.”

Para fillimit të shënimit zyrtar të ditëlindjes së të dërguarit të Allahut (sallall-llahu alehi ve sel-leme), disa individë
të devotshëm me autoritet në popull, në
shenjë të shprehjes së respektit ndaj Pejgamberit, e shënonin ditën e lindjes së tij.
Kështu, Muhammed ibn Ali el-Kerhî, i
njohur për devotshmërinë e tij të madhe,
i ka agjëruar të gjitha ditët e vitit, përveç
dy bajrameve dhe ditës së lindjes së Pejgamberit. Këtë ditë, ai gjithashtu e konsideronte festë islame, e cila për nga
rëndësia aspak nuk ngel prapa bajrameve.
Këto të dhëna autentike dhe të ngjashmet me to që i hasim në veprat mbi
jetën e Pejgamberit, vërtetojnë se myslimanët kanë filluar ta shënojnë ditëlindjen
e Pejgamberit para fundit të shek. II hixhrij, e ndoshta edhe më herët.
Sa i përket shënimit zyrtar të mevludit, që nënkupton qasjen më të organizuar
të këtij manifestimi nga pikëpamja shpirtërore dhe materiale, ai ka pasuar duk-

shëm më vonë, më shpesh në formë të tubimit vjetor me përmasa dukshëm më të
mëdha. Vetëm atëherë kjo traditë ka hyrë
në radhën e traditës pozitive të trashëguar, që është kultivuar në të dyja nivelet: zyrtar dhe privat. Kjo do të
kontribuojë që kjo traditë në vetëdijen e
masave të gjera popullore të fitojë tipare
të ibadetit, përkatësisht të aktit fetar.
Duke zënë vend të tillë, ajo edhe më tepër
fiton rëndësi dhe shenjtëri në zemrat e besimtarëve islamë të mbarë botës.
Studimet serioze të Sirës tregojnë se
në fillim të shek. IV hixhrij shënimi i ditëlindjes së të dërguarit të Allahut ka qenë
praktikë vetëm në disa vende. Vetëm me
ardhjen e Dinastisë Fatimije në pushtet
në Egjipt, Sham dhe Hixhaz, kjo traditë
ngritet në manifestim zyrtar, sikur edhe
traditat tjera, të cilat Fatimijtë i kanë kultivuar (Viti i Ri hixhrij, Ashurja etj.). Për
një kohë shumë të shkurtër kjo bëhet e
pranueshme edhe në mjediset tjera

islame, që do të kontribuojë të mbetet
shumë gjatë edhe pas shkuarjes së Dinastisë Fatimije nga pushteti. Kështu, edhe
në kohën e Salahuddin Ejjubit kjo traditë
vazhdon të jetojë në masat e gjera të popullit, ndonëse më nuk është shënuar zyrtarisht deri kur sundimtari i Mosulit,
Muzaferudin Kevkeberi (vdiq më 529 h),
përsëri e zyrtarizon shënimin e ditëlindjes
së të dërguarit të Allahut. Ai, pra, ka qenë
sundimtari i parë pas Fatimijve, i cili zyrtarisht e ka shënuar ditëlindjen e Pejgamberit,
me çka e ka tërhequr
vëmendjen e bashkëkohësve dhe historianëve të cilët në mënyrë lavdëruese
shkruan për këtë iniciativë të tij, duke e
konsideruar si fillim të vënies në praktikë
të një tradite të bukur (sunnetun hasenetun), të cilën myslimanët e bëjnë edhe
sot. Shënimin e tij të ditëlindjes së Pejgamberit Ebu Shebe në librin e tij El-Bais
e përshkruan kështu: “Ndër gjërat më të
bukura, të cilat në kohën tonë janë bërë

Është e nevojshme menjëherë të thuhet se manifestimi solemn i ditëlindjes së
të dërguarit të Allahut (sal-lall-llahu alehi
ve sel-lem) nuk bën pjesë në ibadete siç
janë p.sh. namazi, agjërimi, zeqati, haxhi
etj. As vetë dita e lindjes nuk është ditë
feste siç është Bajrami i Ramazanit dhe
ai i Kurbanit, që bien më datat 1 Shevval
dhe 10 Dhu’l-hixhxhe.
Pasi që kjo është risi në Islam, disa dijetarë islamë, në të kaluarën dhe në të tashmen, kanë shprehur mospajtimin e vet
me të, duke e konsideruar, në bazë të haditheve, se secila risi është lajthitje dhe
çdo lajthitje shpie në Xhehenem. (Këtë
hadith e theksojnë Muslimi, Ebu Davudi,
Nesaiju, Ibn Maxhe etj.). Në këtë grup të
dijetarëve islamë bën pjesë edhe Ibni Tejmije, Taxhudin Fakihani dhe disa të tjerë.
Veçmas në këtë më të zëshëm janë ithtarët e mësimit vehabij. Mospajtimin e tyre
e arsyetojnë me frikën nga kulti i personalitetit në Islam, po qoftë edhe nëse ka të
bëjë me vetë të dërguarin e Allahut. Por,
ata harrojnë se asnjëherë askush nga myHëna e Re
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slimanët nuk ka pohuar se shënimi i ditëlindjes së Pejgamberit është obligim
fetar, përkatësisht ibadet i urdhëruar. Përkundrazi, është bindje dominuese te myslimanët se kjo është vetëm një traditë e
mirë, si një mënyrë më e rëndomtë e
shprehjes së dashurisë dhe respektit ndaj
Pejgamberit të madh, ndaj jetës dhe veprës së tij.
Ky qëndrim gjithashtu është i bazuar
në hadithe të të dërguarit të Allahut, si
p.sh.: “Kush e vë në praktikë një adet të
mirë, i takon shpërblimi për të dhe shpërblimi i atij që vepron sipas tij… E kush,
prapë, e vë në praktikë një adet të keq, i
takon për të dënimi, si dhe dënimi i atij
që vepron sipas tij…” (Hadithet e kuptimit të tillë dhe të ngjashme i shënojnë:
Muslimi, Tirmidhiu, Ahmed ibn Hanbeli,
Darimiu, Ibn Maxhe dhe Nesaiu). Megjithatë, mendimin e shumicës dërrmuese
myslimane (re’j al xhumhur) e mbështet
fetvaja e hafëz Ibni Haxherit: “Shënimi i
mevludit është risi (bid’at) në Islam. Nuk
e kanë bërë këtë myslimanët e parë të
mirë në tre shekujt e parë pas Pejgamberit (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem). Përveç kësaj, në organizimin e mevludit ka
dukuri të mira dhe të këqija, andaj kush u
shmanget të këqijave, e i bën të mirat,
atëherë mevludi i tij është risi e mirë (bid’ati haseneh). Unë i kam shikuar burimet fetare dhe për mevludin kam gjetur
mbështetje dhe argument të fortë. Në Sahihun e Buhariut qëndron se Pejgamberi
(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem), kur ka
shkuar nga Meka në Medine, i ka gjetur
hebrenjtë duke e agjëruar
«Jevmiashuren». I pyet se përse e agjërojnë, e
ata i përgjigjen se e agjërojnë për arsye
se Zoti atë ditë e ka përmbytur Faraonin,
kurse e ka shpëtuar Musain dhe popullin
e tij, andaj ata, duke e agjëruar atë ditë, i
shprehin falënderimin e tyre Zotit. Muhamedi (alejhis-selam) me atë rast thotë:
“Ne kemi më përparësi që ta nderojmë
Musain dhe i urdhëron që atë ditë ta agjërojnë edhe myslimanët. Nga kjo kuptohet se është vepër e mirë të bëhen vepra
që i do Zoti çdo vit në atë ditë kur ka ndodhur ndonjë begati e Zotit. E, ku ka begati më të madhe se sa Lindja e
Alejhis-selamit?» Andaj, “shënimi i ditëlindjes së Alejhis-selamit, duke kryer
vepra të dashura për Allahun, është çështje e bukur” (M. Hanxhiq).
Ndër dijetarët islamë të cilët, nga pikëpamja fetare, shënimin e mevludit e
numërojnë në traditë të bukur, përveç Ibn
Haxherit të përmendur, bëjnë pjesë: Ebu
Sheme, Ibn al-Xhezeri, Ibn Dihje, Es-Sujuti, Ibn al-Haxhxh etj.
28
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SI TË SHËNOHET LINDJA E TË
DËRGUARIT SOT?

Është fakt se sot shumë myslimanë
janë larguar nga Kurani dhe Sunneti, gjë
që ka shpënë gjer te ndarja e tyre në
grupe dhe drejtime. Pikëpamjet e tyre të
ndryshme ndaj traditës së trashëguar
islame, ka shpënë, nga ana tjetër, gjer te
paraqitja e mënyrave të ndryshme të shënimit të disa traditave. Kështu edhe shënimi i ditëlindjes së të dërguarit të Allahut
në shumë mjedise e ka humbur kuptimin
dhe qëllimin e tij të vërtetë, duke u
shndërruar kryesisht në formalizëm të
thjeshtë, nga theksimi i luksit e gjer te
shpenzimet e tepruara në gjithçka, që gjithsesi është në kundërshtim me mësimet
themelore islame.
Që ta ketë kuptimin e vet esencial
shënimi i ditëlindjes së të dërguarit të Allahut (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem),
nevojitet, para së gjithash, që të organizohet në mënyrë islame - karakteristikë e
të cilit është modestia dhe devotshmëria.

Pastaj, ky rast do të duhej të jetë shtytje e
re për fisnikërimin tonë me virtyte që e
kanë stolisur personalitetin e të dërguarit
të Allahut. Duke e përkujtuar atë, jetën
dhe veprën e tij, ne në realitet, çdo herë
riobligohemi se do ta ndjekim Udhëzimin
të cilin na e ka dorëzuar nga Allahu (xh.
sh.), duke na e afruar në jetë ashtu siç na
e ka treguar ai.
MEVLUDI SI POEZI FETARE

Si krijimtari letrare, mevludet në gjuhën tonë (fjala është për gjuhën boshnjake, përkthyesi) shumicën e
motiveve dhe standardeve të vargnimit e
kanë marrë prej letërsive orientaleislame. Me këtë rast, para së gjithash,
mendojmë në vargun me njëmbëdhjetë
rrokje me cezurë specifike të fortë pas
rrokjes së katërt dhe të tetë (4/ /4//3). Ky
është ai vargu i njëjtë trokaik tregjymtyrësh me dy cezura dhe me daktil, me këtë
rast shpesh me klauzolë femërore, që e
hasim edhe në poezinë tonë gojore.

Vargu njëmbëdhjetërrokësh i mevludit, përveç që ka blloqe konvencionale
metrike, njëkohësisht është edhe tërësi e
përfunduar sintaktike. Rima është e puthur (çift, aa), në mevludet më të vjetër
kryesisht daktile dhe vokale.
Shkenca jonë mbi letërsinë nuk e precizon kohën e fillimit të njëmbëdhjetërrokëshit, për të cilin është fjala. Svetozar
Petroviqi, duke folur për vargun në librin
Hyrje në letërsi (Zagreb, 1983), paraqet
qëndrimin i cili na duket mjaft interesant
për analizë të mëtejme. Ai thotë: “Dhjetërrokëshit epikë e kanë shtyrë njëmbëdhjetërrokëshin
dhe
dymbëdhjetërrokëshin tek dy vargjet të
cilat në letërsinë tonë kanë një të shkuar
mjaft të gjatë, por në çdo periudhë të letërsisë më tepër janë mbështetur në modele të huaja bashkëkohore se sa në ato
të vjetrat autoktone, andaj historia e tyre
e vërtetë në poezinë tonë fillon vetëm me
fillimin e shek. XX” (fq. 383).
Nisur nga fakti i pamohueshëm se
mevludi i parë në gjuhën boshnjake, ai i

Gasheviqit (është shkruar para diç më
pak se 100 vjet), në realitet imitim i mevludit shumë më të njohur të Sulejman
Çelebiut (Mevludi Nebi, 1409), të
shkruar po ashtu në njëmbëdhjetë rrokje,
atëherë do të jetë e qartë se prej nga ka
ardhur njëmbëdhjetërrokëshi në këtë
formë të krijimtarisë letrare myslimane.
Mevludi i Sulejman Çelebiut – për të
cilin orientalistët tanë thonë se paraqet
“fillimin e letërsisë origjinale osmane”
(F. Bajraktareviq) dhe se është “kryevepër e letërsisë osmane” (V. Boshkov) – në
aspektin formal nuk është origjinal. Ai e
ka marrë njëmbëdhjetërrokëshin arab
remel në skemën vijuese:

-ن--|-ن--|--ن-

( Fa- i –la- tun | fa- i – la –tun | fa- i – lun)

Kjo formë metrike në letërsinë turke
është e njohur – në modifikim duke
marrë parasysh natyrën e ndryshme të
gjuhës turke dhe arabe nga aspekti i me-

trikës – qysh në shek. XIV, e hasim edhe
në letërsinë persishte dhe në veprën më
të njohur të mbarë letërsisë islame, në
Mesnevinë e Xhelaludin Rumiut.
Natyrisht, natyra e këtij punimi nuk
është që të hulumtojë prejardhjen dhe rrugën e njëmbëdhjetërrokëshit, por ta theksojë faktin se një « arketip » letrar formal
(Frye) me sukses është « shpërngulur »,
pasi ka gjetur vend më parë në letërsitë
më të njohura orientale-islame: arabe,
persiane, turke, në letërsinë myslimane të
Bosnjës dhe në letërsitë tjera si: shqipe,
polake (bjelloruse) që e kanë krijuar myslimanët. Pasi që « ndonjë gjuhe i përgjigjet më tepër ndonjë sistem i caktuar i
vargnimit », ndërsa mënyra e ndërtimit të
vargut varet nga natyra e gjuhës në të
cilën krijohet » (S. Petroviq), remel-i
njëmbëdhjetërrokësh në gjuhën tonë, në
mevludet tona, ka gjetur modifikimin e
vet dhe ka mbijetuar plot një shekull; dhe
edhe sot jeton.
Duke folur mbi artin islam, R. Garodi
me një rast qartazi thekson se ai e ka «
kodin » dhe
«gramatikën » e vet,
elementet që vazhdojnë në mënyrë invariante dhe të cilat mund të ndryshohen.
Ekspertët myslimanë të artit – ndoshta
nën ndikimin e frymës së fesë së tyre –
sikur nuk i duan eksperimentet. Më me
dëshirë shkojnë konventave të çelura,
duke bartur në to një pjesë të vetën. Kjo
më së miri shihet në ndërtimin dhe përpunimin artistik të xhamive, qendra të
artit islam. Të gjitha xhamitë në botë janë
të njëjta: për nga përfaqësimi dhe orientimi i elementeve (kodi), por megjithatë
ndryshojnë: për nga modifikimi artistik i
atyre elementeve (gramatika). Njëjtë shikohet edhe në letërsinë islame kur është
fjala për mevludet. Të gjithë i kanë të
njëjta elementet e kompozimit (edhe
tonin e kanë të njëjtë !) … por, secili « lexues » lirisht mund t’ia japë kajdenë (melodinë) dhe gjatë interpretimit ta
rregullojë njëmbëdhjetërrokëshin e mevludit.
Këtu, po ashtu, na duket me rëndësi
të diskutohet edhe një çështje. Ky është
raporti i të vërtetës artistike të mevludeve
tona dhe, si të thuhet, të vërtetës fetare të
lindjes dhe personalitetit të Muhamedit
(a. s.).
Disa fragmente, apo madje edhe disa
tërësi të poezisë së mevludit, janë të viteve tetëdhjetë. Pas daljes së një mevludi
të shkruar në gjashtëmbëdhjetë rrokje,
kanë qenë të sulmuar joshkencërisht nga
ana e ortodoksëve tanë, të cilët nuk kanë
qenë të udhëzuar në natyrën e veprës letrare-artistike. Vërejtja e atyre fragmenteve të mevludit ishte në atë se gjoja ata,
Hëna e Re
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nuk janë « të vërtetë». Janë shtruar kësi
pyetje: Si mund të bëj sexhde Qabeja në
çastin e lindjes së Muhamedit (a. s.), si
mund të bisedojnë e të gazmohen anët e
Qabesë etj. ?
Hyrja e tillë në veprën artistike-letrare (kurse ne insistojmë mu në atë se
poezitë e mevludit, panegjirikët, janë
forma më e popullarizuar e letërsisë te ne
- A. Hauser) sot, pas katër revolucioneve
në shkencën mbi letërsinë, është e palejueshme.
Rregulli themelor i drejtimeve bashkëkohore të hulumtimit në letërsi është
se vepra letrare-artistike është indiferente ndaj të vërtetës filozofike, shkencore (më shpesh historike), madje edhe
ndaj asaj fetare. Askush nuk ka të drejtë
që në bazë të veprës letrare të marrë qëndrime filozofike, shkencore apo religjioze. Në këtë kontekst do të themi:
poezia e mevludit nuk është as nuk mund
të jetë bazë apo burim për marrjen e vendimeve fetare, në këtë rast mbi të dërguarin Muhamedin (a. s.) kush dëshiron
që të informohet për këtë, le të lexojë
vepra shkencore, historike të cilat në pjesën më të madhe përmbajnë rrëfime autentike nga jeta dhe për jetën e
Muhamedit (a. s.).

Në realitet, të gjithë autorët e paraqitur në këtë përmbledhje janë me arsimim
fetar, por kjo neve, derisa i lexojmë apo
«i këndojmë » vargjet e tyre, nuk na intereson. Neve na intereson shkathtësia e
tyre letrare!
Ata, sigurisht, nuk i kanë thyer normat themelore të Islamit kur i kanë bartur ato në botën e tyre artistike.
Pasi që Islami është liri për qenien e
njeriut në tërësi, andaj edhe liri për kreativitetin e tyre, për imagjinatën e tyre
(krijuese), pse të na godas neve ajo që
poetët myslimanë, për shkak të ekspresivitetit të shprehjes së tyre, duke u përpjekur ta shprehin entuziazmin e vet, të
vërtetën e vet artistike, vizionin dhe raportin e vet ndaj Pejgamberit, njeriut të
cilin myslimanët jashtëzakonisht e duan,
por nuk e adhurojnë, të shërbehen me
mjete stilistike mjaft të shpeshta letrare
si: personifikimi, në të cilin sipas definicionit, gjërave (të vdekura) u jepen veti
të njeriut (“Anët e Qabesë njëra-tjetrës i
dhanë haber”), ose me hiperbolë emërore
apo foljore, me zmadhim (“ ******** “
) apo me ndonjë mjet tjetër të shprehjes?
Këtu janë shprehur ndjenjat e tyre të
vërteta, e me mjete shprehëse edhe
ndjenjat tona, dhe edhe më të vërteta janë

nëse janë më intensive dhe më të begatshme, ndërkaq është krejtësisht irrelevante se a është përkulur vërtetë Qabeja
kur është lindur Muhamedi (a. s.) ose jo.
Madje, edhe ky është publiku mysliman, tek i cili arti joelit islam gjerë e
gjatë është pranuar, jashtëzakonisht është
ndier! – mevludet të cilët janë “racionalizuar”, autorët e të cilëve i janë shmangur lirisë më të madhe të imagjinatës, pa
marrë parasysh që formalisht mund të
shpijnë gjer në perfeksionim, artistikisht
shpesh janë të vdekur. Ka pasur propozime që fragmentet e tilla të mos përfshihen në këtë përmbledhje, por fakti se
nisma të këtilla bëhen në disa decenie, se
duhet ruajtur tërë krijimtaria jonë me frymëzim islam, ka predominuar në vendimin që të gjitha mevludet tona në
mënyrë integrale të gjenden në një
libër.[1])
Përktheu:
Miftar AJDINI

-------------------------------------------

[1] ) Ky punim është marrë nga përmbledhja e mevludeve në gjuhën boshnjake me titull: “Sve stvoreno ucini se veselo” , fq. 7-16,
të botuar në Sarajevë, 1988.

NJOFTIM

СООПШТЕНИЕ

Buzaku po e gënjen
opinionin
Me rastin e deklaratës së
Skënder Buzakut, për kinse
“keqpërdorime financiare” që
paskan ndodhur në BFI, po ia
bëjmë të ditur opinionit se kjo
është gënjeshtra dhe trillimi i
radhës nga ky person.

Për shkak të të pavërtetave
të cilat Skënder Buzaku po i
përhap në opinion, Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut në ditët në
vijim do të ngrejë edhe një padi penale për
shpifje ndaj personit të përmendur.
Me respekt,

Shërbimi për Informim i BFI të RMV

По повод изјавата на Скендер Бузаку, во врска со некакви
“финансиски
злоупотреби“ што наводно
биле извршени во ИВЗ, ја известуваме јавноста дека станува збор за уште една лага и
измислица на тој човек.

Поради невистините што
Скендер Бузаку ги шири во
јавноста, Исламска Верска Заедница на Република Северна Македонија во наредните денови ќе
поднесе тужба за клевета против споменатото
лице.
Со почит,

Сектор за информирање на ИВЗ на РСМ
(4.10.2019)

KRONIKË

Çfarë regjistruan kamerat
e BFI-së më 1 tetor 2019?
10:45 - Para hyrjes së Bashkësisë Fetare Islame të RMV mblidhen gazetarët dhe Policia;
10:51 - Vijnë ende gazetarë;
10:53 - Vjen Skënder Buzaku; vijnë ende gazetarë;
10:57 – Fillon konferenca për shtyp e S. B.
(...)

Gjatë kësaj kohe, e tërë udhëheqja e BFI-së (Reisi, myftilerët, anëtarët e Rijasetit) kanë qenë të
thërritur në Prokurorinë Publike. Krahas deklaratave me shkrim, të noterizuara, të dorëzuara më
parë, prej tyre janë kërkuar edhe përgjigje “me gojë”...
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REKET 3: ZHVATJA PUBLIKE KUNDËR BFI-së

EDITORIAL I AGJENCISË SË LA JMEVE “ZHURNAL.MK”

Skënder Buzaku si Boki 13

Ultimatumi “72 orë”,
i Buzakut apo i Qeverisë?!

Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut sërish
është vënë në shënjestër. Kryetari i vetëshpallur i BFI-së, Skënder Buzaku, gjatë një konference për shtyp i dha 72 orë ultimatum Kryetarit të tanishëm të BFI-së, h. Sulejman ef.Rexhepi,
se në rast se nuk tërhiqet, ai do të publikojë dokumente tronditëse të veprave penale.

Mesa duket, Qeveria Zaev e ka tё
vёshtirё tё funksionojë pa skandale, tё
cilat po e ndjekin këmbadoras. Akoma pa
u shuar afera Reket 1 dhe 2 (Zhvatja 1
dhe 2), nё opinion po del një aferë tjetër,
Reket 3 (Zhvatja 3), e cila po zhvillohet
haptazi para kamerave e mediave tё kontrolluara nga Qeveria.
Nё aferën e parë, nё mёnyrё tinëzare,
Boki 13 zhvaste biznesmenë tё ndryshëm
me materiale “policore”, qё ata tё paguanin shuma tё caktuara, ose, nё tё
kundёrtёn, do t’i publikonte.
Afera e dytё ёshtё pak mё e sofistikuar. Protagonist kryesor, si nё rastin e
Boki 13, tani ёshtё Skënder Buzaku, i cili
nё prani tё mediave del dhe e kёrcёnon
Reis’ul-Ulemanё e BFI, duke i vёnё ultimatum se nё rast se nuk dorёhiqet, ky do
tё publikojë materiale kriminale.
Nё sytё e drejtёsisё, kjo ёshtё njё shuplakë dhe njё tallje flagrante me demokracinë, me tё drejtat juridike, me
Kushtetutën e vendit dhe me vlerat e mirëfillta njerëzore.
Tё martёn, mё 1 tetor 2019, Skënder
Buzakut duhej t’i viheshin prangat nё
duar, e jo t’i jepet mundësia qё ai tё dalë
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publikisht dhe tё kёrcёnojë njё lider fetar.
Tё martёn, tё gjithё myftinjtë e Bashkёsisё Fetare Islame tё Maqedonisё sё
Veriut deponuan deklaratat e tyre verbale
para Prokurit Publik, pёr mashtrimin dhe
falsifikimin e dokumentacionit, me tё
cilin Skënder Buzaku mashtroi opinionin
publik dhe gjithë myslimanёt e vendit.
Mosndalimi i këtij personi, flet qartё
se shteti ёshtё kapur nga krimi dhe kriminelë të tipit Buzaku-Boki 13 etj.,
ndërsa valuta e vetme pёr tё realizuar qëllimet e tyre ёshtё zhvatja e gjithë atyre qё
nuk kanё mendim tё njëjtё.
Gjatё puçit tё vitit 2015, Skënder Buzaku kishte dёnim gjyqësor me kusht pёr
ushtrim dhune. Ai e pёrsёriti veprën, kur
u fut me bandën e armatosur brenda selisë sё BFI, duke dhunuar punёtorёt e
këtij institucioni, por prapё nuk u burgos.
Beneficione tё tilla mund tё kenё vetëm
Instrumentet policore, që në popull njihen si spiunë.
Skënder Buzaku, nё vitin 2019, përpiloi dokumentacion tё rrejshëm, pёr gjoja
mbledhje tё Rijasetit, duke falsifikuar deklarata dhe nënshkrime tё myftinjve tё
BFI tё RMV, duke falsifikuar dorëheqjen

e Reis’ul-Ulemasё h. Sulejman ef. Rexhepi dhe duke i hedhur pluhur nё sy opinionit dhe Drejtёsisё sё vendit. Gjatё
prononcimeve tё ndryshme para mediave
publike, ai deklaronte se nё format mё demokratike ёshtё zgjedhur Reis nga gjykatësja kontroverse, e cila ia kishte dhёnё
vetes tё drejtën qё tё emërtojë Reis’ulUlema tё Bashkёsisё Fetare Islame.
Ndryshe, opinioni i Shkupit e njeh
Skënder Buzakun si personi qё mori me
thes paratё e kreditit tё ShparkasseBank,
pёr blerjen e barakës pёr Myftininё e
Shkupit, me njё shumё prej 652.000 euro,
e pёr tё cilёn BFI ka dyshime serioze se
mbi gjysmё milion euro përfunduan nё
xhepat e tij dhe të shokёve tё tij.
Duke e goditur me shuplakё demokracinë dhe drejtёsinё e vendit, Skënder
Buzaku ёshtё kthyer nё sinonim tё Zhvatjes publike ndaj BFI-sё dhe si njё njeri i
mbrojtur nga Qeveria aktuale dhe individë të inkriminuar brenda kësaj Qeverie,
tё cilët njihen botërisht, e qё vazhdimisht
janë përpjekur ta shkatёrrojnё Institucionin mё tё vjetёr fetar nё vend.
Shërbimi për Informim
i BFI të RMV

KËRCËNIMI ME DOKUMENTE FALSE!
Agjencia e lajmeve “Zhurnal.mk” pati shkruar disa herë për
ndërhyrjet në BFI, duke sqaruar opinionin se çfarë, në të vërtetë,
po ndodh në këtë institucion kryesor për organizimin e jetës fetare të myslimanëve në Maqedoninë e Veriut. “Zhurnal.mk” nga
burime të veta, atëbotë konfirmoi se dokumenti që u publikua në
media nga ana e Skënder Buzakut ishte me vula false dhe të vjetra të BFI-së, të cilat ishin keqpërdorur gjatë ndërhyrjes brutale
në këtë institucion. Të njëjtën gjë e konfirmoi edhe BFI më 25
prill 2019, duke publikuar dokumente në të cilat dëshmohet falsifikimi flagrant që është bërë kundër këtij institucioni për ta
shkarkuar
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepin nga
kreu i BFI-së. Falsifikimi i dokumentit ishte dallues që nga Memorandumi mbi të cilin është falsifikuar ky dokument, vula e
falsifikuar, nënshkrimi i falsifikuar i Reis’ul-Ulemasë h. Sulejman ef. Rexhepi, ueb-faqja e vjetër, adresa e-mail
joekzistuese, numri i regjistruar në librin zyrtar.
Pas analizave të dokumentacionit mbi të cilin është marrë
vendimi gjyqësor i gjykatëses Donçevska Suzana kundër Bashkësisë Fetare Islame, i cili njëherësh paraqet ndërhyrje primitive dhe të paprecedent ndaj autonomisë së BFI, edhe një
pjesë e personave të përmendur në këtë dokument se kinse kanë
marrë pjesë në mbledhje “imagjinare” kanë dhënë deklarata me
vulë të noterit se ata asnjëherë nuk kanë qenë pjesë e këtyre
mbledhjeve, duke ngritur padi penale ndaj përpiluesit të këtyre
dokumenteve.

A PO KËRCËNOHET BFI-JA NGA ANA E QEVERISË!?
Për kërcënimin publik nga ana e Skënder Buzakut ka reaguar edhe Bashkësia Fetare Islame, e cila gishtin e ka drejtuar
nga Qeveria “Zaev”. “Protagonist kryesor, si nё rastin e ‘Boki
13’, tani ёshtё Skënder Buzaku, i cili nё prani tё mediave del
dhe kёrcёnon Reis’ul-Ulemanё e BFI, duke i vёnё ultimatum
se nё rast se nuk dorёhiqet, ky do tё publikojë materiale kriminale”, thuhet mes tjerash në njoftimin për media nga BFI.
Nёse shikohet drejt situata që ka ngjarë duke luajtur lojën e
rrezikshme me falsifikim të dokumenteve, në sytё e drejtёsisё
veprimi konsiderohet tallje flagrante me demokracinë, me tё
drejtat juridike, me Kushtetutën e vendit dhe me vlerat e mirëfillta njerëzore. “Tё martёn, mё 1 tetor 2019, Skënder Buzakut
duhej t’i viheshin prangat nё duar, e jo t’i jepet mundësia qё ai
tё dalë publikisht dhe tё kёrcёnojë njё lider fetar. Tё martёn, tё
gjithё myftinjtë e Bashkёsisё Fetare Islame tё Maqedonisё sё
Veriut deponuan deklaratat e tyre verbale para Prokurorit Publik, pёr mashtrimin dhe falsifikimin e dokumentacionit, me tё

cilin Skënder Buzaku mashtroi opinionin publik dhe gjithë myslimanёt e vendit”, thonë nga BFI.
Nga BFI mes tjerash thonë se mosndalimi i këtij personi,
flet qartë se shteti ёshtё kapur nga krimi dhe kriminelë të tipit
Buzaku-Boki 13 etj., ndërsa valuta e vetme pёr tё realizuar qëllimet e tyre ёshtё zhvatja e gjithë atyre qё nuk kanё mendim tё
njëjtё.

PSE BUZAKU FALET NGA DREJTËSIA!?
Gjatё puçit tё vitit 2015, Skënder Buzaku kishte dёnim gjyqësor me kusht pёr ushtrim dhune. Ai e pёrsёriti veprën, kur u
fut me bandën e armatosur brenda selisë sё BFI-së, duke dhunuar punёtorёt e këtij institucioni, por prapё nuk u burgos.
Skënder Buzaku, nё vitin 2019, përpiloi dokumentacion tё rrejshëm, pёr gjoja mbledhje tё Rijasetit, duke falsifikuar deklarata
dhe nënshkrime tё myftinjve tё BFI tё RMV, duke falsifikuar
dorëheqjen e Reis’ul-Ulemasё h. Sulejman ef. Rexhepi dhe
duke i hedhur pluhur nё sy opinionit dhe Drejtёsisё sё vendit.
Gjatё prononcimeve tё ndryshme para mediave publike, ai deklaronte se nё format mё demokratike ёshtё zgjedhur Reis nga
gjykatësja kontroverse, e cila ia kishte dhёnё vetes tё drejtën qё
tё emërtojë Reis’ul-Ulema tё Bashkёsisё Fetare Islame.
Policia, ndërkaq, ende mbetet e shurdhër në të gjitha veprimet kontroverse të Buzakut. A i duhen Qeverisë këto kërcënime
në prag të eurointegrimeve!? Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut është e irrituar me faktin se duke e goditur
me shuplakё demokracinë dhe drejtёsinё e vendit, Skënder Buzaku ёshtё kthyer nё sinonim tё zhvatjes publike ndaj BFI-sё
dhe si njё njeri i mbrojtur nga Qeveria aktuale dhe si një individ i inkriminuar brenda kësaj Qeverie, tё cilët njihen botërisht,
e qё vazhdimisht janë përpjekur ta shkatёrrojnё Institucionin
mё tё vjetёr fetar nё vend.
Por, në periudhën që vijon tepër i rëndësishëm është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Sytë e gjithë botës janë
kthyer drejt Maqedonisë së Veriut, ku miqtë e saj mundohen të
gjejnë argumente sa më të shumta, që dëshmojnë se vendi është
i gatshëm të marrë përsipër sfidën e integrimeve. E kundërta
ndodh me rryma antiprogresive, të lidhura ngushtë me interesat
ruse në rajon, që pohojnë se Maqedonia e Veriut nuk e ka vendin në BE, pasi ballafaqohet me probleme të ndryshme me demokracinë, korrupsionin, marrëdhëniet ndëretnike e që në fund,
me kërcënimet ndaj BFI-së, dëshirojnë ta paraqesin si problem
edhe organizimin e jetës fetare islame në Maqedoninë e Veriut.
Një qeveri e orientuar drejt integrimeve euro-atlantike duhet
të ketë shumë kujdes me autonominë e institucioneve fetare, e
pa dyshim të mbrojë çdo institucion fetar dhe të respektojë lirinë fetare. Çdo lojë me fenë dhe çdo ndërhyrje në institucionet
fetare u jep edhe më shumë arsye rrymave joprogresive për të
penguar integrimin e vendit dhe për të dëmtuar harmoninë fetare në Maqedoninë e Veriut.
(2 tetor 2019; botohet me leje të Zhurnal.mk)
Hëna e Re
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Gjykata e Apelit rrëzon
pretendimet e Buzakut
Gjykata e Apelit i ka hedhur si të pabaza pretendimet e Skënder
Buzakut dhe e ka shfuqizuar vendimin e Gjykatës Themelore. Gjykatësit Lidija Dimçevska, kryetare e Këshillit, Maja Markova Kotevska dhe mr. Suad Aliu, anëtarë, i kanë dhënë përgjigje pozitive
ankesës së Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, për shkak se Skënder Buzaku në bazë të Kushtetutës së BFIsë nuk i plotëson kushtet për të qenë Reis’ul-Ulema i BFI (në momentin e parashtrimit të dokumentacionit, ashtu – ashtu të falsifikuar,
nuk ka qenë 40 vjeç, por 39). Kështu, Gjykata e Apelit ia ka kthyer
Gjykatës Themelore Shkupi 2 vendimin e saj të datës 17.04.2019 dhe
ajo edhe një herë duhet të bëjë gjyqin.
Gjykata e Apelit është thirrur në aktin më të lartë juridik të Bashkësisë Fetare Islame, përkatësisht në Kushtetutën e saj, e cila qartë
shkruan se nëse dikush dëshiron të bëhet kryetar i BFI-së, duhet të jetë
40 vjeç, ndërsa sipas datave që ka parashtruar Skënder Buzaku, se
kinse në atë mbledhje është zgjedhur për kryetar të BFI-së, ka qenë 39
vjeç. BFI, Kryetari i BFI-së, Reis’ul_ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
dhe të gjithë myftilerët, emrat e të cilëve janë keqpërdorur nga Skënder
Buzaku dhe Pllumi Veliu, kanë ngritur padi kundër këtyre dy mashtruesve, të cilët – siç kanë thënë edhe nga Shërbimi për Informim i
BFI – kohëve të fundit po përdoren si zhvatës të BFI nga qarqe tashmë
të njohura për opinionin e gjerë në vend. Vendim gjyqësor i Apelit, në
fakt, ata i nxjerr mashtrues të myslimanëve dhe prishës të rendit të punës
së BFI-së. (3 tetor 2019)

BFI kërkon
përgjegjësi për
manipulimet dhe
manipuluesit
Bashkësia Fetare Islame njofton opinionin publik, se me vendimin e Gjykatës së Apelit, si dhe me vendimin e Gjykatës Themelore Shkup, të datës 4.10.2019, hidhet poshtë pretendimi i
Skënder Buzakut për t’u emëruar Reis’ul-Ulema i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, që do të thotë se Reis’ul-Ulema legjitim dhe
legal i këtij institucioni është h. Sulejman ef. Rexhepi, i zgjedhur
në mënyrë ligjore, bazuar në ligjet dhe Kushtetutën e BFI të
RMV.
Me këtë rast, shprehim habinë dhe pakënaqësinë tonë si Institucion, nga fakti se pse nga ky vendim i Gjykatës askush nuk
ka dhënë përgjegjësi penale për manipulimet dhe falsifikimet të
cilat janë bërë në përpjekje për të rrënuar autoritetin e BFI dhe të
Kryetarit të saj. Prandaj, kërkojmë dhe insistojmë që ata të cilët
u morën me manipulime, me keqpërdorime dhe falsifikime në
këtë rast, të përgjigjen para organeve të drejtësisë. (7.10.2019)
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Akademia Shqiptaro-Amerikane
mbështet Reisin

A

kademia Shqiptaro-Amerikane
e Shkencave i jep mbështetje të
plotë Kryetarit të BFI,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, në
përballjen që Bashkësia Fetare Islame
po e bën kundër veglave të instrumentalizuara të pushtetit maqedonas, të cilët
në format kriminale dhe skajshmërisht
jodemokratike përpiqen ta nëpërkëmbin
institucionin më të vjetër fetar në Maqedoni – thuhet në komunikatën e këtij
institucioni të lartë shkencor-arsimor
me seli në Nju-Jork (SHBA).
Këtë e ka bërë të ditur më
1.10.2019, të martën në mbrëmje, Kryetari i Akademisë Shqiptaro- Amerikane
të Shkencave prof. dr. Skënder Kodra, i
cili ka ardhur për të takuar Kryetarin e

BFI, h. Sulejman ef. Rexhepi, në konakun e tij në Shkup.
“Është e padëgjuar që një pushtet, i
cili synon të jetë demokratik, të përdor
mënyrat kriminale dhe skajshmërisht
jodemokratike për ta atakuar një bashkësi fetare. E padëgjuar që kjo qeveri
e Zaevit, për të cilën të gjithë prisnim se
do të jetë e drejtë, të veprojë në forma
armiqësore ndaj BFI.
Nuk kemi dëgjuar që kjo qeveri të
ketë sulmuar në këto forma apo mënyra
ndonjë kishë a bashkësi tjetër fetare.
Andaj, sot erdha këtu që t’i jap mbështetje vëllait tonë, Prijësit tonë Fetar
Haxhi Sulejmanit, mbështetjen e komunitetit shqiptaro-amerikan, mbështetjen
e Akademisë Shqiptaro-Amerikane të

Shkencave, si dhe mbështetjen e akademive simotra në Kosovë dhe Shqipëri”,
ka thënë mes tjerash prof. dr. Skënder
Kodra.
Nga ana tjetër, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi ka falënderuar prof.
dr. Skënder Kodrën për përkrahjen dhe
mbështetjen e parezervë që ai dhe Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave po ia japin Bashkësisë Fetare
Islame sa herë që është nevoja, apo sa
herë që atakohet ky institucion nga mercenarët e qendrave antiislame e antikombëtare – thuhet në njoftim. Kreut të
BFI-së mbështetje të ngjashme, me vizita, telefonata, emaila dhe mesazhe po
i vijnë me qindra, nga të katër anët e
globit.
Hëna e Re
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Identiteti i një populli janë
shpirti, feja dhe kombi

(Fjalim i Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
në Gostivar, me rastin e hapjes së institutit të hivzit “Hfz. Hasan ef. Zendeli“)

Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, i cili në Kuranin famëlartë
thotë: ‘Ne me madhërinë Tonë e shpallëm
Kuranin dhe Ne gjithsesi jemi mbrojtës të
tij.’ (El Hixhr: 9)
I nderuar nikoqir, myfti i respektuar i
Gostivarit, Shaqir ef. Fetahu; i nderuar
mushavir - përgjegjës për çështjet fetare
në Ambasadën e Republikës së Turqisë
në Shkup, z. Murat Alkan; të nderuar
myftilerë, kolegë të mi - unë nuk kam
vetëm dy duar, po kam trembëdhjetë,
plus dy - pesëmbëdhjetë duar, duke filluar nga Tabanoci deri në Qafë të Thanës.
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Të respektuar haxhilerë dhe humanistë të mëdhenj të çështjes sonë fetare dhe
kombëtare, i nderuar Kryetar i Këshillit
të Komunës së Gostivarit, të respektuara
figura publike, politike, kulturore, shkencore që gjendeni se bashku me ne sot, në
këtë rast dhe në këtë moment, më lejoni
që të gjithë juve pa përjashtim, nga pozicioni im si Kryetar i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, të gjithë juve t’ju përshëndes me
përshëndetjen më të përkryer që na e ka
preferuar Allahu fuqiplotë: Esselamu
alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu - që do të thotë ‘paqja, të mirat, be-

gatitë e Zotit fuqiplotë, mëshira e të Madhit Allah dhe ndihmesa e Tij, të jenë gjithmonë me ne’.
Të nderuar vëllezër, kjo është një përshëndetje e përkryer, ngase kur kjo kultivohet në jetën tonë praktike, demonstron
paqe, dashuri, siguri absolute, e cila duhet
të dominojë në mesin tonë.
NJË THEMEL I ARTË, GRANIT

Vëllezër të nderuar, profesoresha, pedagoge të Paraleles së Femrave këtu në
Gostivar, që janë së bashku me ne, kam
kënaqësi të veçantë që sot gjendem këtu

së bashku me ju për të përuruar edhe një
themel të artë e të fortë si graniti për kultivimin e shkencës së Kuranit – të Hivzit
dhe të bukurleximit të tij.
Kjo është një kënaqësi e veçantë për
popullin mysliman të këtij nënqielli këtu
në Gostivar, është një begati shumë e
madhe, është një bereqet i paharxhuar,
sepse ky institut do të qëndrojë prore deri
sa të jetë jeta mbi dhe.
Vëllezër të nderuar, prej fillimit dua
të potencoj emërtimin e Institutit, që
është emërtuar me emrin e një hafëzi të
famshëm, një vaizi dhe myderrizi të talentuar këtu në Gostivar, ashtu siç u prezantua nga ana e Myftiut, por njëherësh
ka qenë një mik shumë i sinqertë imi dhe
nuk do ta harroj asnjëherë në jetën e kësaj
bote dhe, dhashtë Zoti që në jetën e amshueshme të takohem me të. Ai ka qenë
hafëzi i mirënjohur Hasan ef. Zendeli Zoti ishallah me xhenet e shpërblen, Allahu (f. p.) të gjitha të mirat ia dhashtë në
jetën e varrit dhe në vendin ku qëndrojnë
shpirtrat e njerëzve të mirë, paraparë nga
i Madhi Zot.
Vëllezër, gjithashtu ma merr mendja
se jo rastësisht, por e kemi të qëlluar nga
aspekti i veprimit tonë praktik - ai që do
ta menaxhojë Institutin e Hivzit këtu, që
do të punojë, që do ta udhëheqë këtë institut, që do të veprojë me gjeneratat e
reja, që do të prodhojë hafëzllarë, rojtarë
të Kuranit famëlartë dhe kultivues të bukurisë kuranore, është Hafëz Eljesa Hasani, i cili është një ndër zërat më të
bukur këtu në këtë nënqiell në Republikën e Maqedonisë së Veriut, apo më mirë
të them: është njëri që meriton çdo lëvdatë nga Bashkësia Fetare Islame e RMV,
për arsye se gjithmonë takimet tona, tubimet tona, xhamitë tona dhe mesxhidet
tona i ka zbukuruar me zërin e bukur të tij
dhe mund të them lirisht se është një legjendë e gjallë sa i përket këndimit të ilahive dhe bukurleximit të Kuranit
famëlartë, andaj e lus Allahun fuqiplotë
që ai me kontributin e vet, me përkushtimin e vet në ngritjen e këtij instituti të na
nxjerrë edhe shumë Eljesa të tjerë, sepse
jeta duhet të vazhdojë, e ne duhet të ecim,
të hapërojmë me trendet e kohës që jetojmë.
Këtu Myftiu preku pak një çështje nuk e di sa mund të jetë realitet, por e vërteta është se ka realitet që dikujt nuk i
konvenon kjo punë edhe në mjediset
tona: arsyeja qenka kjo që do t’jua them,
se unë dje isha në Shqipëri; në FushëKrujë për herë të parë ndërtohet një
xhami shumë e bukur, me dy minare, me
sallë për konferenca dhe me shumë objekte anësore që e kompletojnë tërësinë e

Xhamisë, dhe në bisedë e sipër me njërin
më tha: ‘Po nuk e di, ne kemi probleme
të llojllojshme, po një prej atyre problemeve që kemi edhe Bashkësia Ndërkombëtare që gjendet këtu kërkon një Islam
tolerant - nuk e do Islamin e pastër dhe të
fuqishëm.’ I thashë: I nderuar, një herë
e fole para meje dhe, edhe një herë kurrë
mos të ta dëgjoj këtë! Bashkësia Ndërkombëtare është një forcë e paluhatshme,
që vepron së bashku me ne; na ka ndihmuar, na ndihmon dhe do ta përfundojë
ndihmën e vet në interes të këtij populli.
I thashë: Gabimi yt është vlerësimi që ti
ke në kokën tënde. Bashkësia Ndërkombëtare gjithmonë është me më të fortin,
prandaj ne në Republikën e Maqedonisë
së Veriut jemi forcë si Bashkësi Islame,
andaj edhe komplet Bashkësinë Ndërkombëtare e kemi me vete; nuk e ka asnjë
bashkësi fetare me vete Bashkësinë
Ndërkombëtare. Gjithë Bashkësia Ndërkombëtare e akredituar në Maqedoninë e
Veriut për çdo ditë është në Bashkësinë
Fetare Islame, vijnë, qëndrojnë dhe kënaqen me ambientin tonë dhe gjithmonë
ndihmën e tyre e kemi.
Do t’ju sjell vetëm një shembull këtu,
brenda, ashtu si jemi si popull multietnik,
multikonfesional me shumë fe dhe
kombe - nuk jemi të mirë, nuk e kemi arritur moshën e pjekurisë ende, urrehemi
në mes vete, ia mendojmë të keqen njëritjetrit, duam ta zhdukim njëri-tjetrin. Pejgamberi (s.a.v.s.) thoshte: “Kushdo që me
atë që bashkëjeton një vëllai të vet ia
mendon të keqen, që ia hap (përgatit) varrin, ai që ia hap (përgatit varrin), ai ka me
ra në të.”
RESPEKTI NA DUHET

Prandaj, unë nuk pajtohem me këtë
mentalitet të egër, të brishtë, ilegal, të
cilin s’e do as Zoti e as bota e civilizuar.
Ne duhet të respektohemi në mes vete,
duhet të ndihmohemi në mes vete, duhet
të jemi tolerantë me njëri-tjetrin, duhet të
përhapim dashurinë, respektin, harmoninë, bashkëjetesën. Por, nuk do të thotë
se vetëm ne duhet të jemi flamurtarë të
saj dhe vetëm ne duhet të thërrasim në të;
atë që e bën Bashkësia Fetare Islame,
duhet ta bëjnë të gjitha bashkësitë tjera
fetare, sepse të tolerosh për së tepërmi,
bëhesh bashkëpunëtor në mëkat, në punë
të këqija, në atë që do të pjellë e keqja
nga mostoleranca.
Në këtë rast, këtu në Gostivar u bëj
apel të gjitha bashkësive fetare, të gjithë
atyre që besojnë në Zot, që janë myslimanë apo që janë të krishterë, të formave
të ndryshme, apeloj që duhet të jenë më

të vetëdijshëm, duhet ta kultivojnë, ta
ngrenë vetëdijen e vet.
T’ia mendosh të keqen tjetërkujt, nuk
ec përpara. T’ia hapësh varrin tjetrit, thashë, bie vetë në të. Dhe ne dita-ditës e
shohim se të gjithë ata që s’na e kanë dashtë të mirën, ata për fat të keq e zhdukin
vetveten; nuk kanë peshë, nuk kanë rëndësi... Të tillët, po ju garantoj, Bashkësia
Ndërkombëtare nuk i do, sepse i ka hetuar se janë njerëz të brishtë, pa moral
dhe pa karakter. Myslimani i mirë nuk
mundet me qenë i pamoralshëm; myslimani i mirë nuk mundet me qenë i paedukatë dhe pa karakter favorit; myslimani
i mirë nuk guxon ta urrejë një send që
është progresive.
Prandaj, i nderuari Myfti, ata që mendojnë se ne bëjmë disa punë të kota, ata
janë njerëz të kotë në vetveten e tyre. Ne
bëjmë punën tonë si Bashkësi Islame. Ne
shpeshherë dalim prej binarëve –prej shinave, përzihemi në disa punë dhe menjëherë akuzat janë të mëdha: ç’kanë këta të
Bashkësisë Islame që merren me politikë?! Po unë nuk e di çfarë dallimi duhet
të kemi ne!? Zotëria para meje është ai që
udhëheq Këshillin Komunal të Gostivarit, ai është një post politik dhe shumë të
tjerë ka këtu që udhëheqin nëpër sfera të
ndryshme. Ja, shoh këtu në të dy anët politikanë, shoh këtu një njeri të Akademisë
së Shkencave të Maqedonisë së Veriut jo të Maqedonisë, por të Maqedonisë së
Veriut - dua të them se ne nuk zgjedhim
ku e kapim, por duhet ta kapim atje ku e
kërkon nevoja, prandaj mos mendoni se
unë rastësisht dal prej shinave-prej binarëve; me shumë vetëdije të plotë futem në
ato punë. E, nëse dikush mendon se ne
bëjmë tepër xhami - kjo është gabim; kjo
është puna jonë dhe i lus të gjithë njerëzit e mirë, të shpirtit të mirë, të mos përzihen në punët tona; e nga ana tjetër, nëse
mendojnë se mund të ndihmojmë - a
mund të ndihmojmë gjithandej e më gjerë
- atëherë nuk duhet të na hidhërohen dhe
të na thirrin dhe ne jemi vëllezër, jemi të
një gjaku, jemi të një shpirti, jemi të një
feje dhe duhet të jemi një organizëm,
sepse vetëm uniteti përbën forcën tonë
dhe forca e trason prosperitetin, ardhmërinë dhe rrugën e drejtë. Ne forca të tjera
si duket deri më tani nuk kemi.
S’KA KUSH E PËRÇAN BASHKËSINË
ISLAME!

Ju shihni, ka përpjekje, janë shumë,
ca të demoralizuar për unitetin e Bashkësisë Islame dhe ka shumë vullnetarë që
duan atë unitet ta copëtojnë... Ua bëj me
dije: ajo është aventurë e paparashikueHëna e Re
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shme. Betohem në Zot: nuk ka forcë që e
përçan
Bashkësinë
Islame!
I lutemi edhe politikës edhe shtetit - se ky
shtet nuk është vetëm i dikujt, ne nuk
jemi në shtet të huaj, ky shtet është yni, a
jemi turq, a jemi shqiptarë, a janë maqedonas s’ka lidhje ajo punë - nuk kemi
shtet tjetër. Nëse fillojmë t’i vëmë hudutet, prapë ju garantoj se huduti ynë është
më i madh! Por, t’i lëmë ato punë, të jemi
unikë, të jemi të bashkuar, ta kultivojmë
tolerancën, bashkëjetesën, paqen dhe dashurinë. Kjo na çon përpara, kjo na forcon, kjo na mban të qëndrueshëm në
këmbë, kjo na jep forcë të madhe.
Vëllezër të nderuar, në ajetin kuranor
që e lexova Allahu i plotfuqishëm na bën
me dije: Ne këtë Kuran - thotë i Madhi
Zot - e kemi shpallur dhe Ne do ta
mbrojmë sa të jetë jeta mbi dhe, prandaj
kanë kaluar mbi 1441 vjet, Kurani valëvitet lart e më lart, nuk ka arritur askush
ta devalvojë. Është mirësi kur ka shkencëtarë të Perëndimit, të Evropës, kur e
pranojnë se ka ardhur një libër prej Zotit
që nuk ka pësuar kurrfarë devijimi e që
është Kurani, deri në kohën kur ai e deklaron, mirëpo një mysliman, një intelektual i përgjigjet: Faleminderit për
korrektësinë tënde, zotëri, por duhet ta
dish, se asnjëherë Kurani nuk ka për të
përjetuar devijime, ndryshime dhe devalvime, sepse ne para disa ditëve festuam
Vitin e Ri islam - vetëm në Myftininë e
Shkupit ishin afërsisht njëzet hafëza, e ku
janë të Tetovës dhe të qyteteve të tjera do të thotë, numri i hafëzave shtohet,
numri i rojtarëve të Kuranit shtohet,
bahçja, lulishtja e bukur e asaj që quhet
Islam për çdo ditë zbukurohet, prandaj
nëse dikush me na e pasë inat dhe me na
urrejt, ai vetëm bën vetëvrasje ndaj vetvetes dhe asgjë tjetër. Përkundrazi, neve
na e shton forcën, na e shton vullnetin, që
të jemi më të fuqishëm, të jemi më të vullnetshëm dhe të jemi më civilizues.
Bashkësia Fetare Islame edhe me këtë
Institut të Hifzit, që sot e inaugurojmë
para jush, forcohet edhe më shumë, sepse
kësaj bërthamës sonë të përgjithshme i
shtohet edhe një institucion, i shtohet
edhe një forcë. U përmend nga Myftiu i
nderuar - se kjo ndërtesë nuk ka qenë kështu e rregulluar, por duke iu falënderuar
njerëzve bujarë, ata që kanë bujari edhe
në dorë edhe në xhep, ata na i zbukurojnë
për çdo ditë e më shumë këto lloje ndërtesash, që kanë qenë caku i shkundjes së
urrejtjes së madhe të shumë e shumë
strukturave politike në këtë vend që kanë
kaluar, por nuk kanë arritur që ta zhdukin. Ja, sot e kemi para nesh, ja sot e inaugurojmë në formën më të re dhe me një
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mualim shumë të fuqishëm, me një muhafiz - Zoti i dhashtë shëndet, jetë, forcë
e energji dhe krejt neve na ka me vete.
Nga ana tjetër, i nderuari Myfti, më
lejo që të llogaris pak në kohë t’ju dëshiroj sukses, përparim, progres, ecje përpara, duke mos ia menduar askujt të
keqen, por duke mos ia lejuar askujt që e
ka të keqen në vetvete ta mbjellë mbi ne,
sepse ajo nuk do t’i lejohet askujt - nuk
më intereson si e ka emrin, ama absolutisht s’po më intereson se si e ka emrin.

DO TA KTHEJMË XHAMINË E
HUSAMEDIN PASHËS

Desha të them se dje një prej ambasadave më të fuqishme në vend e ka kuptuar
se kush e shiti Husamedin-Xhaminë dhe
sa u shit dhe në çfarë rrethanash u tjetërsua ajo. Komplet-raporti ditën e djeshme
u dërgua, kurse unë moti i kam lutur që
ata të tërhiqen prej atij hegjemonizmi,
prej asaj punës së keqe, mirëpo kanë menduar se jam tendencioz dhe ndoshta më

kanë llogaritur se s’jam kurrnjë send. Nuk
e di unë; unë ndoshta s’jam, por për ata
jam shumë i fortë dhe me ndërmjetësimin
e të fortit, unë kam shpresë se ajo ishallah
do të na kthehet - ajo ka qenë kështjellë,
qendër shekullore historike dhe do të
mbetet si e tillë, prandaj unë e lus Allahun
fuqiplotë të gjithë njerëzve të vullnetit të
mirë, pa marrë parasysh a i takojnë Islamit ose jo, gjithë ata që e ndihmojnë
hakun dhe të vërtetën, Zoti t’u japë forcë,
Bashkësinë Islame e kanë me vete, mua

më kanë në zemër dhe me ata eci përpara.
Ju faleminderit edhe një herë. Na
qoftë për hair ky institut dhe dhashtë Zoti
të hapim edhe institute të tjera, që do të
jenë në interes të popullit e të myslimanëve të këtij nënqielli.
T’ju uroj edhe një herë, Myfti i nderuar: Allahu ju dhashtë forcë e energji,
Zoti e bekoftë këtë popull; ky popull gjithmonë ka qenë mysliman i dëshmuar, me
dëshmi të fuqishme islame, por njëherësh
ka qenë edhe patriot. Pse? Sepse vlerat e

identitetit të një populli janë shpirti, feja
dhe kombi dhe ne flasim shqip, ne flasim
turqisht, ne flasim arabisht, ne jemi myslimanë, por edhe atë gjuhën shqipe, edhe
atë turke, edhe atë gjuhë kush çka e flet,
nuk ia urrejmë kurrkujt, por tonën nuk ia
lejojmë askujt të na e spastrojë.
Allahu na dhashtë forcë dhe energji që
të ecim vetëm përpara.
Vesselamu alejkum ve rahmetullahi
ve berekatuhu!
(Përgatiti për shtyp: Rexhep Ziberi)
Hëna e Re
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TRA JTESË

Hapet Instituti
i Hivzit në Gostivar

Më 25 shtator, 2019, në Gostivar
është hapur instituti i hivzit dhe i bukurleximit të Kuranit “Hfz. Hasan ef. Zendeli”. Të pranishëm kanë qenë Kryetari
i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
myftilerë të më shumë myftinive, hoxhallarë, profesorë, nxënës dhe të ftuar
të tjerë.
Instituti është hapur me një ashere të
kënduar nga hfz. Xhemail ef. Nuhiu,
ndërsa fjalën e përshëndetjes e ka paraqitur myftiu i Myftinisë së Gostivarit,
Shaqir ef. Fetahu. Para të pranishmëve
kanë folur edhe Atasheu për Çështje Fetare i Ambasadës Turke në Shkup, z.
Murat Alkan dhe z. Besim Mehmeti,
kryetar i Këshillit tē Komunës së Gostivarit.
Kryetari i BFI-së, Reis’ul-Ulema h.
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Sulejman ef. Rexhepi, në fjalimin e tij
është ndalur tek personaliteti i hafëz
Hasan ef. Zendelit - emrin e të cilit e
mban Instituti, duke e vlerësuar lart
punën dhe kontributin e tij në çështje të
fesë në rrethinat e Gostivarit e më gjerë.
Ne si BFI, ka thënë ai, jemi duke shkuar
në hap me trendet e kohës dhe ky institut është vazhdimësi e këtij trendi, kështu që në këtë institucion do të mësohet
Kurani dhe bukurleximi i tij. Ky institucion është forca më e re e Bashkësisë
Fetare Islame. Dhe thotë Zoti në një ajet:
“Ne e zbritëm Kuranin dhe ne do ta
ruajmë.” Kështu, i uroj punë të mbarë
hfz. Eljesa Hasanit – drejtorit të Institutit dhe i dëshiroj suksese të njëpasnjëshme – ka thënë Kryetari i BFI-së,
Sulejman ef. Rexhepi.
Manifestimi është mbyllur me një

ashere, të kënduar nga hfz. Egzon Ibrahimi. Duanë e hapjes së Institutit të Hivzit dhe të Bukurleximit të Kuranit në
Gostivar e ka bërë prof. dr. Qani Nesimi, myfti i Myftinisë së Tetovës.
Instituti i Hivzit dhe i Bukurleximit
të Kuranit ka për qëllim memorizimin e
Kuranit famëlartë, leximin e bukur të
Kuranit famëlartë, pastaj shkencën e texhvidit (- shqiptimin e saktë të fjalëve të
Zotit), kultivimin dhe trajnimin e zërit të
bukur, mënyrat e bukurleximit - mekametet, organizimin e kurseve të leximit
të drejtë të Kuranit famëlartë për mosha
të ndryshme etj. Instituti është i pajisur
me zyrën e pranimit dhe të testimit të
kandidatëve, me mësonjëtoren e kultivimit të bukurleximit, mësonjëtoren e memorizimit të Kuranit famëlartë - hivzit,
zyrën për mysafirë dhe bibliotekën.

Për shkollën dhe identitetin
“Ky është libri që nuk ka dyshim në të; është udhëzues për ata që janë të devotshëm.”
(Kuran: El-Bekare: 2)

Sh

Shkruan: Taxhudin Hamidi

kolla, libri dhe mësuesi përballë gafletit, zullumit dhe nifakit! Thotë poeti i panjohur
arab: “Trivialiteti i dijetarëve shkaktohet
nga pakujdesia-gafleti. Trivialiteti i politikanëve shkaktohet nga padrejtësia –

zullumi. Trivialiteti i të varfërve shkaktohet nga naiviteti – nifaki.”
Myftiu i Vilajetit të Manastirti, Rexhep Vokë Tetova, në një vjershë të tij
epokale, ndërkaq, ka thënë: “Shkolla prej
kashte të ndërtoni, fëmijët t’i tuboni;
vetëm t’i mësoni.”
Shtylla e besimit islam është e pa-

kuptueshme pa shkolla, pa libra dhe pa
hoxhallarë-edukatorë të arsimit e mësues.
Zhvillimin kryesor feja islame e bazon
në ndërtimin e shkollave dhe të përgatitjeve të teksteve shkollore për edukimin e
gjeneratave të reja. Nuk është e rastit,
prandaj, që strategjia e vakëfit çdo herë
ka qenë e shtyrë në aplikimin dhe realiziHëna e Re
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min e projekteve dinamike të infrastrukrurës pedagogjike. Sepse, gjithnjë ka
qenë në qendër të perceptimit: atje ku reduktohen mundësitë e arsimit, de fakto
edhe në ato vende është pritur neglizhenca dhe jehona e ulët rreth organizimit dhe themelimit të sistemit të Vakëfit.
Ibn Abasi transmeton: E kam dëgjuar
Muhamedin (s.a.v.s.) duke thënë: “Allahu (xh. sh.) më ka thënë se ‘gjënë më
të parë që kam krijuar ka qenë lapsi
(shkrimi)’.”
Allahu (xh. sh.) në shumë vende i
zgjeron performancat e strukturave
shkollore, duke lënë bindje te vetë lexuesi se shkolla dhe shkollimi konsiderohen sipas librit të Allahut të mirat më
të favorshme dhe më të dobishme të njerëzimit. Muhamedi (s.a.v.s.) në hadithisherif thotë: “Atij që e ndjek rrugën e
shkollimit Allahu (xh. sh.) do t’ia lehtësojë rrugën drejt xhenetit.”
Ëndrra e çdo populli gjatë ekzistimit
të tij ka qenë se si ta përvetësojë mjeshtërinë e librit dhe të leximit. Çdo popull ka pasur fatin që të njihet me librat
qiellorë. Allahu (xh. sh.) për çdo popull
dhe periudhë epokale ka shpallur libra
për njerëzimin apo për banorët e tokës.
Allahu (xh. sh.) asnjë popull nuk e ka

lënë pa libër (qitap) dhe pa pejgamber.
E gjithë kjo praktikë dhe kronologji e
historisë së librit në literaturën e historisë
së religjioneve bindshëm e faktorizon të
dhënën që libri si mjet edukimi dhe informimi është i domosdoshëm për të gjitha shtresat dhe për të gjitha gjeneratat.
Bota islame gjithnjë e ka ruajtur mendimin se bota pa shkrim e pa libra konsiderohet botë e falsifikuar dhe e
manipuluar. Në fillim të Kuranit Allahu
(xh. sh.) e përmend librin (leximin) në
kontekst të sigurisë dhe evitimit të të gjitha dilemave që i shkakton jeta. Aty potencohet bindja se vetëm përmes librit do
t’i fitojmë të gjitha peripecitë dhe ngatërresat shoqërore që mundësisht do ta shoqërojnë njeriun gjatë gjithë jetës së tij. Sa
më shumë që krijohen kushte të volitshme për lexim, aq më shumë e lehtësojmë jetën e gjeneratave të reja nga
stresi dhe sedativet qetësues. Thuhet në
Kuran: “Libri (i veprave të tyre) do t’u
vihet përpara dhe do të shohësh gjynahqarët të frikësuar nga shënimet që janë
në të dhe të thonë: ‘Të mjerët ne! Ç’është
puna e këtij libri që nuk paska lënë asnjë
vepër të madhe apo të vogël pa e shënuar?’ Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë punuar, e Zoti yt nuk i bën

padrejtësi askujt.“ (El-Kehf: 45)
Mësuesi është shtylla kryesore e çdo
populli dhe identitetit të tyre. Mësuesi
për popullin është dora dhe mëshira e
Zotit. Ali ibn Ebi Talib (r. a.) ka thënë:
“Atij që më ka mësuar një shkronjë, (për
kompensim) i jam bërë rob.” Mësuesi
duhet të mbetet edukator i denjë dhe i
ndershëm, pavarësisht politikave diskriminuese ndaj kulturave të feve, e posaçërisht të proveniencës islame në vend e
gjetiu. Misioni fisnik i mësuesit nuk e vë
këmbën mbi parimet humane!
Misioni pararendës pedagogjik dhe
misioni pedagogjik i ilmihalit (rregullat
themelore të fesë islame) duhet të qëndrojnë fort në këmbë. Konstatimi i teologëve islamë vazhdon me dersin në lidhje
me boshtin e identitetit: “Përderisa fuqia
e teksteve shkollore dhe e teksteve të ilmihalit nuk unifikohen si një tërësi konstruktive, të pranueshme nga arsyeja e
bashkëpunimit, do të jetë vështirë të
shpëtojmë nga lobi dhe avangarda kamarile me buzë të njollosura nga bëzhdillat e sahanit antishqiptar dhe nga
çmenduria e spiningut.“

STUDIM

Mejtepi-institucion bazë i
edukimit dhe i arsimimit fetar

(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)

Qëllimi i mejtepit është nxitja e interesit si te fëmijët, ashtu edhe te prindërit, rreth
parimeve të edukimit islam, që tek ata të përcillen mësimet bazë të fesë, të angazhohen
dhe të thërrasin për të bërë mirë, për t’u larguar nga e keqja, për të siguruar zhvillim të
pandërprerë shpirtëror dhe intelektual, si dhe progres në ngritjen e nivelit të kulturës
islame në familje dhe në shoqëri.

D

Shkruan: Dr. Qenan ef. Ismaili
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etyrë parësore e çdo myslimani
është amaneti i fesë dhe vetëdija
për vlerat autentike fetare. Në
rend të parë, besimtarët vlerat fetare
duhet t’i përcjellin te fëmijët e tyre, pastaj te të afërmit etj. Pa dyshim, në mënyrë direkte ose indirekte, vetë jetësimi
praktik i të njëjtave është një mesazh që
bartet në mesin e njerëzve, duke u bërë,
kështu, edhe obligim për ta. Duke marrë
parasysh këtë amanet, detyra kryesore e
teologëve dhe e mësimdhënësve fetarë
është që, fillimisht, të përvetësojnë njo-

huritë dhe të vërtetat islame në mënyrë
të saktë dhe, më pas, të njëjtat t’i përhapin përmes mësimdhënies dhe këshillimit te të tjerët.
Është një e vërtetë e pamohueshme
se shkollat e para në botën islame ishin
xhamitë dhe që atëherë institucionet arsimore në pjesën më të madhe u bënë të
pandashme prej tyre. Kjo formë e arsimimit fetar në xhami, me fjalë të tjera,
fillimi i këtij lloj arsimimi në botën
islame, shkon deri në kohën e Muhamedit (a. s.). Ndoshta në fillim edhe nuk
mund të thuhet se ishte një proces i sofistikuar edukativo-arsimor dhe mirë i

sistemuar, nëse krahasohet me ditët e
sotme, por ishte një proces shumë i rëndësishëm për të mësuar rregullat bazë të
fesë në ato kohëra. Kështu, besimtarët
epiqendër e kishin xhaminë, ku orientoheshin për të mësuar, kurse mësues (predikues) ishte Muhamedi (a. s.). Në këtë
mënyrë doli në pah edhe shkolla e parë
brenda, ose pranë, xhamisë, që në mënyrë të tërthortë u quajt mejtep.
Mejtep (mekteb) - fjalë që buron nga
ketebe e arabishtes, që do të thotë
“shkruan”, në botën islame për një kohë
të gjatë u njoh si shkollë fillore. Në mënyrë më të organizuar dhe më të sisteHëna e Re
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muar paraqiten në kohën e Umerit (r. a.),
kurse në mënyrë masive dhe me një organizim më të lartë veç më përmenden
në shekullin e shtatë dhe të tetë. Me përhapjen e Islamit, u bartën në shumë
vende të tjera. Në këtë drejtim, krahas
mejtepeve paraqitet edhe medreseja, që
përfaqëson një shkallë më të lartë të arsimit (të arsimimit). Ndërkohë, mejtepet
vazhduan tradicionalisht të ishin të lidhura me xhamitë.
METODA TRADICIONALE

Në fillim termi mejtep (mekteb)
nënkuptonte vendin ku realizohej mësimdhënia, në kuadër të së cilës nxënësit mësonin: lexim, shkrim, gramatikë
dhe disiplina islame. Me termat mejtep
ose kutab sot e kësaj dite nënkuptohet
metoda tradicionale e arsimit/arsimimit
në shumicën e vendeve myslimane, që
njëkohësisht nënkupton ligjërimin e
mësuesit për një grup nxënësish të ulur
përpara tij.
Siç përmendëm, sistemi arsimor “El
Ketatijb”, ku fëmijët mësonin shkrimin, leximin dhe merrnin njohuritë elementare rreth fesë islame - i cili në
krahasim me ditët e sotme duhet të jetë
i barabartë me arsimin fillor - për herë
të parë është vënë në funksion në udhëheqjen e kalifit Umer bin el Hatab, në
kuadër të reformave të shumta që ai i
ndërmori. Umeri kishte vërejtur numrin
e madh të fëmijëve dhe kishte menduar
se kjo masë e rinisë duhej të menaxhohej për ta orientuar në aspektin pozitiv,
në mënyrë që të ishin produktivë për të
ardhmen e tyre dhe për përparimin e
vendit. Kishte dhënë urdhër që në çdo
lagje të Medinës të caktohej një lokal,
ku fëmijët do të mësonin njohuritë fillestare, të përshtatshme për kohën dhe
vitet e tyre. Mësimi fillonte pas namazit
të sabahut, diku në kohën e lindjes së
diellit dhe vazhdonte, në vlerësim me
kohën e sotme, diku deri rreth orës
dhjetë. Pas mësimit të paradites, fëmijët shkonin në shtëpi, pushonin deri pas
namazit të drekës, e më pas ktheheshin
prapë në ”Ketatib” dhe vazhdonin mësimin deri në iqindi. Është interesante
se Umeri kishte paraparë edhe ditët e
pushimit. Ndër të tjera, kishte nxjerrë
edhe disa udhëzime bazë, apo rregullore, që kishin të bënin me planprogramin mësimor.
Me një hov të këtillë, me kontribut
të jashtëzakonshëm në arsimimin e njerëzve, në më pak se 100 vjet pas shfaqjes së Islamit, me një shpejtësi të
konsiderueshme myslimanët arritën që
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të zgjeroheshin dhe të zënë një territor
mjaft të gjerë. Në mes të shekullit të
dytë arritën në Gadishulli Iberik, në të
gjitha vendet e Afrikës Qendrore, në
Lindje të Mesme, në rajone të mëdha të
Azisë, në Kaukaz dhe në një pjesë të luginës së lumit Ind, nga të dyja anët.
Disa autorë perëndimorë theksojnë
se është e vështirë që me argumente racionale të shpjegohet një përhapje e tillë
e shpejtë e Islamit dhe formimi i shtetit
të ri. Pas përfundimit të ndërtimit të
shtetit, me të gjitha institucionet formale
të tij, shoqëria islame drejtohet rreth
ngritjes dhe zhvillimit të saj të brendshëm. Kontributin më të madh në këtë
drejtim e dhanë arsimi dhe shkenca dhe
ato llogariten si faktorët kryesorë të
kësaj ngritjeje në shekujt e parë. Në këtë
drejtim kontribut të jashtëzakonshëm
dhanë institucionet arsimore krah xhamive, të cilat krahas si vende adhurimi
(ibadeti), në fillim me një theks të veçantë, por edhe më vonë në kohën e
emevitëve, abbasitëve, selçukëve dhe
osmanlinjve u përdorën si mejtepe dhe
medrese për të mësuar fëmijët dhe të rriturit.
Nga shekulli i dhjetë deri në shekullin e dymbëdhjetë, dhe më vonë, përkundër rrjetit mirë të zhvilluar të
mejtepeve, mësimdhënia shpeshherë
ishte joformale dhe amatore. Një pjesë e
konsiderueshme e familjeve mjaftoheshin që fëmijët t’i mësojnë vetë në
shtëpi. Familjet më të ngritura angazhonin mësues - tutorë për këtë qëllim.
Burimet japin informacione të pjesshme, jo të plota dhe mirë të detajizuara
në lidhje me arkitekturën dhe planprogramin e mejtepeve dhe medreseve të
hershme. Në disa dokumente ka të
dhëna të përgjithshme për mejtepet e
shekullit të dhjetë, deri në shekullin e
pesëmbëdhjetë; po ashtu, mund të gjenden prova të vlefshme vizuale për enterierin, për materialet mësimore dhe për
kodin e sjelljes së nxënësve dhe të mësuesve.
Sipas sistemit arsimor të asaj kohe,
kërkohej dërgimi i fëmijëve në mejtep,
edhe pse mosha e dërgimit nuk ka qenë
e fiksuar saktë, por zakonisht pranoheshin në moshën 6-7- vjeçare. Kur fëmija
të arrijë atë moshë, prindi obligohej të
kërkonte një mualim (mësues) të mirë,
i cili duhej të ishte i mençur, i devotshëm dhe i cili do t’i dinte metodat e
mësimdhënies dhe të edukimit moral
dhe intelektual. Edhe pse mejtepi si një
institucion arsimor ishte i detyrueshëm
për të gjithë fëmijët, kujdes të veçantë
iu kushtohej fëmijëve të talentuar. Gjatë

procesit edukativo-arsimorë në këtë institucion, fëmijët arrinin në nivel të lartë
të respektit ndaj mësuesit dhe arrinin të
përvetësonin mësimet që ai ua përcillte.
Mejtepi ishte baza mbi të cilën më pas
ndërtohej marrja e vazhdueshme, gjatë
tërë jetës, e njohurive dhe karakteristikave morale islame në vendin ku jeton
dhe vepron besimtari.
SHKOLLA FILLESTARE

Mejtepet kanë funksionuar si
shkolla fillestare, ku është marrë arsimi
i llojit të shkollave fillore, si: shkrimleximi, bazat e fesë dhe edukimi fetar.
Pas përfundimit të mejtepit, nxënësi
ishte i aftë për të vazhduar shkollimin në
medrese, përkatësisht në shkollë të
mesme, ose për të mësuar dhe për t’u aftësuar në ndonjë zanat. Nëse ngelte në
atë nivel arsimor - prej të tillëve ka
pasur më së shumti, posedimi i shkollimit fillor fetar ka mundësuar udhëheqjen e namazit dhe këndimin e Kuranit.
Mësimdhënësi në mejtepe është ndikuar nga rrethanat, kështu që edhe vetë
ka shpikur mënyrën e realizimit të mësimdhënies. Në përgjithësi, nëpër mejtepe është mësuar sipas metodës
tradicionale, përmendsh, duke përsëritur
pas mësuesit, i cili ka qenë subjekti
kryesor i mësimdhënies. Mësimdhënia
ka qen e individualizuar, ashtu që mësuesi ka vëzhguar çdo nxënës veçmas,
kështu që nëse shkonte shpejt me mësime, ai kalonte në grupin tjetër, që
ishte më para. Nxënësi që ngelte prapa
në mësime vazhdonte qëndrimin në nivelin e njëjtë.
Fillimi i vitit shkollor nuk ishte përcaktuar saktësisht, kurse në fshatrat e
largëta, ku kushtet e mësimit ishin më të
vështira, procesi mësimor zgjaste shumë
më shkurt. Në mungesë të hapësirave
për mejtep, procesi mësimor nëpër fshatra realizohej nëpër shtëpi private.
Kishte kritere të veçanta për zgjedhjen e një mësuesi fetar; ata me shumë
kujdes përzgjidheshin veçanërisht në
aspektin e veçorive morale. Duke marrë
parasysh vlerat profesionale dhe morale
për të cilat insistohej, dhe në bazë të atributeve të lartpërmendura, mësuesi
mund të përshkruhej si më poshtë: i
mirë, i besueshëm, besnik, i gëzueshëm,
i buzëqeshur, i këndshëm, i shëndoshë, i
arsimuar, (që) i njeh rregullat për mësim
të drejtë të Kuranit dhe (që) e njeh metodologjinë e mësimdhënies.
Sa i përket arkitekturës, mejtepet
ishin pjesë e pandashme e lagjeve ku jetonin myslimanët. Edhe në vendin tonë

Pamje nga mejtepi, Saraj,
Shkup (tetor 2019).
situata ishte e njëjtë sikurse në tërë Perandorinë Osmane. Madje, ato ishin
ndërtuar duke ndjekur shembullin e arkitekturës osmane – islame, me ndikim
të fortë të arkitekturës lokale. Mejtepet
kanë qenë të ndërtuara sipas mundësive
dhe kushteve që kanë pasur dhe me
mjete materiale në përputhshmëri me
traditën e ndërtimit.
Deri në shekullin e njëzetë mejtepet
ishin mënyra e vetme e edukimit dhe arsimimit masiv në pjesën më të madhe të
botës islame. Në to, përveç mësimit të
rregullave të fesë islame, është përfituar
edhe arsim dhe njohuri e përgjithshme.
Për shkak të ndryshimeve dinamike në
shoqëritë moderne myslimane, roli i
mejtepeve në procesin edukativo – arsi-

mor gjithnjë e më shumë ra në konceptin e edukimit fetar.
Fillimet e mejtepeve në Maqedoninë
e Veriut kanë qenë në çerekun e parë të
shekullit të pesëmbëdhjetë. Mejtepet,
pas xhamive dhe mesxhideve, njihen si
ndër institucionet edukative-arsimore
më të shumta dhe më të vjetra në Maqedoninë e Veriut, kështu që nuk kishte
lagje në qytet a fshat që nuk kishte një
ose më shumë mejtepe. Rolin kryesor në
ngritjen e mejtepeve e kanë luajtur vakëfet, por kjo nuk do të thotë se ndërtimi
i tyre kufizohej në to, meqë në ngritjen e
mejtepeve kanë kontribuar edhe zejtarët,
tregtarët, dijetarët etj.
Në Maqedoninë e Veriut në shekullin
e tetëmbëdhjetë, derisa sundonte Peran-

doria Osmane - edhe pse nuk dihet
numri plotësisht i saktë - sipas të dhënave historike të Evlia Çelebisë Shkupi
ka pasur 70 mejtepe, Shtipi 11, Ohri 7,
Strumica 6 e kështu me radhë. Por, vlen
të përmendet se pranë çdo xhamie që
është ndërtuar ka pasur edhe një mejtep
- traditë kjo që vazhdon edhe sot e kësaj
dite.
SHPJEGIMET, NË GJUHËN SHQIPE

Lëndët mësimore në mejtepet e vendit tonë kishin karakter fetar, duke përdorur terminologji edhe në gjuhën arabe,
kurse shpjegimet bëheshin në gjuhën
amtare shqipe. Pjesën më të madhe të
kohës së mësimit e zinte Kurani. ParaHëna e Re
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lelisht me këtë nxënësve u mësoheshin
edhe elementet e para të aritmetikës. Në
mejtepe në përgjithësi mësoheshin edhe
lëndë të tjera. Nga të dhënat historike
mësojmë se nga viti 1931 mejtepet kanë
pasur edhe planprograme mësimore ku
mësohej elif-baja (shkrim-leximi), dituritë themelore të Islamit (ilmihali), rregullat e leximit të Kuranit (texhvidi),
mësimi përmendsh nga Kurani, rregullat e avdesit dhe të guslit, edukata etj.
Misioni i mejtepit lidhet drejtpërdrejt
me misionin e Islamit. Si një nga misionet më të rëndësishme është edhe mësimi i fesë në mejtep, përkatësisht
edukimin e brezave të rinj dhe formimin
e identitetit të tyre islam. Duke pasur parasysh se edukimi dhe arsimimi në mejtep është një proces mirë i organizuar,
sistematik dhe i përcaktuar me qëllime
dhe objektiva të qartë, realizimi i tij
është i kushtëzuar nga rregullat e institucionit në të cilin vepron. Në këtë drejtim, me rëndësi të veçantë janë kodet
etike, të cilat i obligojnë të gjithë pjesëmarrësit për një kujdes të veçantë në

këtë mision.
Qëllimi i mejtepit është nxitja e interesit si te fëmijët, ashtu edhe te prindërit, rreth parimeve të edukimit islam, që
tek ata të përcillen mësimet bazë të fesë,
të angazhohen dhe të thërrasin për të
bërë mirë, për t’u larguar nga e keqja,
për të siguruar zhvillim të pandërprerë
shpirtëror dhe intelektual, si dhe progres në ngritjen e nivelit të kulturës
islame në familje dhe në shoqëri.
Qëllimi i mësimit në mejtep mund të
përkufizohet edhe si formësim i një personaliteti të kompletuar islam, që unifikon forcën dhe fenë, përkushtimin në
kryerjen e obligimeve fetare dhe pranimin e palëkundur të Islamit si një mënyrë gjithëpërfshirëse e jetesës.
Mos të harrojmë se, sipas Islamit, dituria në vetvete nuk është e mjaftueshme, sepse në procesin e edukimit
islam çdo mysliman ka nevojë për aplikim dhe zbatim cilësor të diturisë që
merr. Kjo do të thotë që familja dhe mësuesi duhet të bashkëpunojnë dhe t’i sinkronizojnë të gjitha njohuritë, aftësitë,
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vullnetin dhe forcat e tyre se si do të arsimohet dhe edukohet një fëmijë. Fëmija
nuk duhet të marrë vetëm njohuri të caktuara, por duhet të orientohet që njohuria e fituar të shndërrohet në dashuri të
tij, në mënyrë të sjelljes, të jetë krenar
për atë që di dhe për atë se çka punon
dhe si jeton.
Për fund, na duhet përmendur se
puna në mejtepe në të njëjtën kohë llogaritet edhe si mision, edhe si profesion.
Mësuesi në mejtep (mualimi) duhet t’i
ketë të gjitha njohuritë dhe aftësitë e duhura. Ai duhet t’i afirmojë vlerat, si: profesionalizmin,
përgatitjen
e
vazhdueshme, autoritetin, aftësitë ndërpersonale e të taktikave dhe të strategjive etj.
Është e njohur se studimi i fesë çdoherë është vlerësuar në botën myslimane
dhe, nga aspekti fetar, ka paraqitur
bazën legjitime për të përfituar mjete për
jetë dhe ekzistencë të atyre që i takojnë
këtij profesioni.
(Autori është Myfti i
Myftinisë së BFI-Shkup)

Mulla Sadër Shirazi

Ndërsa ﬁlozofët tjerë pohonin se te Zoti ekzistenca dhe esenca janë identike, Mulla
Sadri e hedh poshtë këtë diskurs. Nuk mund të ketë identitet të ekzistencës dhe të
esencës te Zoti. Nëse supozohet një gjë e tillë, atëherë esenca do ta kishte shkrirë
ekzistencën. Atëherë Zoti nuk do të ishte vetëm Qenie ose Pastër-Qenie. Për këtë
arsye, ai për Zotin ﬂet me nocionin ekzistencë.

M

Shkruan: Hasan Xhillo
Komisioni arsimor i Myftinisë së Shkupit në mejtepin e fshatit Moranë (shtator 2019).
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ulla Sadri është një teozof dhe
metafizikan i famshëm. Jetoi
në Persi, në kohën e Dinastisë

Sasanide. Në hapësirat e tjera të botës
islame nuk hasim një profil filozofi që
mund t’i bëhet rival në fushën e metafizikës dhe të teozofisë. Ai mori pseudonimin SadërMuteal-lihinë (I pari i

teozofëve). Ai, në të vërtetë, jetoi në
kohën e Laibnicit në Gjermani.
Mulla Sadri është një dëshmi e
madhe se filozofia islame nuk mbaron
me Ibn Ruzhdin në pjesën perëndimore
Hëna e Re
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të kulturës islame. Krijoi drejtimin e vet
filozofik, të cilin do ta ndjekë një plejadë filozofësh në Persi. Me punën e palodhshme, Henry Corbini në veprën e tij
“Filozofia islame në Iran”, e ndjek pikërisht nismën e traditës metafizike dhe
teozofike deri më sot. Vepra e tij është e
gjerë dhe i përfshin të gjitha disiplinat
aktuale të asaj kohe, por metafizika
është shtylla rreth së cilës lëviz mendimi
i tij. Çdo problem metafizik për të cilin
diskuton e percepton nëpërmjet historisë
së tij, duke paraqitur faktet themelore
për problemin para filozofëve, e pastaj
jep këndvështrimin e tij origjinal.
Ekzistojnë më shumë lloje të metafizikës në historinë e ideve, siç janë, për
shembull, metafizika e njëshit, metafizika e dashurisë, metafizika e dëshirës,
metafizika e esencës, metafizika e dritës
etj. dhe të gjitha këto janë të pjesshme,
sepse shqyrtojnë vetëm një aspekt të
realitetit. Por, metafizika e të qenit, për
të cilën ai përcaktohet, i përfshin të gji48
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tha aspektet e metafizikës. Ja pse: nëse
akti i ekzistencës përjashtohet nga dashuria, nga njëshi, nga drita, nga esenca
etj., atëherë ato nuk përfaqësojnë asgjë.
I gjithë realiteti, sipas tij, ndodhet në
aktin e ekzistencës. Ai paraqiti një dallim të qartë midis ekzistencës dhe të ekzistuarit. Në këtë plan teoria e tij është
revolucionare. Për shkak se askush deri
në kohën e tij nuk e shqyrtoi këtë problem me argumente aq të qarta.
FILOZOF-DËSHMITAR

Mulla Sadri është filozof-dëshmitar
se në çfarë mënyre marrja me filozofinë
mund të bëhet jo vetëm një formë e të
menduarit, por edhe e të ekzistuarit. Ai
zbatoi një sintezë të lumtur të trashëgimisë deri atëherë pothuajse të papajtueshme filozofike të peripatetizmit dhe
neoplatonizmit. E vërteta, e cila është
lëndë e filozofisë, nuk perceptohet
vetëm në mënyrë spekulative, por edhe

në mënyrë intuitive, drejtpërsëdrejti, me
një ndërmarrje në të cilën përfshihet e
tërë qenia e njeriut. Këtu në mënyrë të
barabartë përfshihen analizat logjike,
gjykatat, demonstratat, meditimet,
ushtrimet shpirtërore, vëzhgimet personale, e jo vetëm ndjekja verbërisht e
mendimeve të autoriteteve në filozofi.
Qëllimi i gjithë kësaj është që të vëzhgohen gjërat ose fenomenet në esencën e tyre dhe nuk duhet të neglizhohet
qasja racionale. Ai konsideron se realiteti është i pavarur nga mendja, por
mendja ka aftësi ta perceptojë këtë realitet. Në një aspekt të tij të vetmuar nga
jeta, siç thekson në shënimin hyrës të
veprës së tij “Katër udhëtime të intelektit/shpirtit” vjen në një ide me vlerë të
rëndësishme për filozofinë: bën kthesë
në teorinë e ekzistencës dhe të esencës.
Akti i ekzistencës i paraprin esencës me
vetë faktin që ai është i pranishëm edhe
te vetë esenca. Përparësia e ekzistencës
në raport me esencën, ose metafizikën e

qenies, është formuluar qartë. Paramendoni, ai flet për aktin e ekzistencës (vuxhudijja/mavxhudijja), kur nuk flitej
fare për të në filozofinë evropiane, pikërisht, mes atyre filozofëve që ishin bashkëkohës të tij, siç ishin, për shembull,
Dekarti, Spinoza, Leibnici..., të cilët diskutonin për substancën dhe aksidentet.
Kjo ishte një kthesë e rëndësishme, siç
pohon Henri Korbini, në suaza të filozofisë islame. Për këtë koncept Mulla
Sadri do të jetojë tërë jetën e tij intelektuale duke e thelluar atë me penetrime të
thella metafizike, të cilat do të lënë pasoja të mëdha në jetën intelektuale në
Persi.
Është interesant të thuhet se për jetën
e Mulla Sadrit nuk ka të dhëna të mjaftueshme, por nuk ka asnjë vepër të tij
për të cilën nuk ka të dhëna. Nuk la
asnjë shënim për jetën e tij, sikur kjo të
mos ishte fare me rëndësi - i vetëdijshëm se ajo çka është e rëndësishme,
është pikërisht mendimi ose shkrimi.
Shënimi themelor që e jep në hyrje të
veprës së tij Kitabual-asrar nuk ka të
bëjë aq shumë me detajet e jetës së tij,
por ai flet për atë për çka tregoi interes e ai është aktiviteti i tij intelektual, dhe
thotë se pati interesim për teozofinë dhe
metafizikën në përgjithësi. Gjallërisht
ishte i interesuar për traditën peripatetike dhe iluministe.
Supozohet se ai u lind në vitin
1571/72 në Shiraz; sipas tij e mori pseudonimin Shirazi. Njëjtë si edhe shumë
djelmosha nga Shirazi, ai vjen në Isfahan, ku kultivohej tradita metafizike.
Këtu, në mënyrë burimore i përkushtohet studimit të veprave filozofike të Ibn
Sinasë, Shihabudin Jahja Suhraverdit,
Nasruddin Tusit, Ibn Arebiut, Mir Damadit etj. Përveç kësaj, tregoi interesim
të madh për sufizmin, ekzegjezën kuranore dhe për shkencat juridike. Megjithatë, më së shumti bëri përgatitje në
filozofi. Vdiq në vitin 1641. Pas vetes la
një veprimtari të madhe filozofike: mbi
dyzet e pesë vepra. Më e rëndësishme,
magnum opus, është vepra e tij: Asfaralerbe`a (Katër udhëtime të shpirtit/intelektit). Përmban mbi një mijë faqe në
dorëshkrim. Këtu shqyrton problemet
më të rëndësishme metafizike: jep definicione të plota për filozofinë dhe metafizikën, që kanë rëndësi preliminare,
për të kaluar pastaj në diskutimin për të
qenët, esencën dhe ekzistencën, për shumësinë dhe njëjësinë, për natyrën e të
vërtetës, për Zotin dhe cilësitë e Tij, për
argumentet e ekzistencës së Zotit, për
natyrën e esencës së Tij, për shkakësinë,
për marrëdhëniet e Zotit dhe botës, për

kohën dhe hapësirën, për krijimin, si dhe
për etikën dhe eskatologjinë, për jetën
shpirtërore (morale) prej së cilës varet
shpëtimi i njeriut dhe për tema të tjera të
ngjashme. Këtu bën pjesë edhe studimi
i tij Kitabual-Mesha`ir (Libri i përshkimeve metafizike), si dhe dy debatet e tij
metafizike: Hikmahaa`arshijja (Urtësia
e fronit) dhe Shavahidal-rububijja (Dëshmi Hyjnore). Po ashtu janë të rëndësishme edhe komentimet e tij të Kuranit,
si dhe komentimi i veprës së Ibn Sinasë
Esh-Shifa. Deri më sot pothuajse janë
ndriçuar të gjitha veprat e tij.
Tashmë lajmëruam se problem qendror i mësimit të tij është të qenët ose

ekzistenca. Me abstraksionin e këtij nocioni, Mulla Sadri debaton për raportin e
ekzistencës dhe të esencës, të njëshit dhe
të shumësit, për individualitetin e gjërave, për esencën e Zotit, për argumentet e ekzistencës së Zotit, si dhe për
shkakësinë. Është e sigurt se nuk ka
asnjë filozof islam i cili më shumë ka
debatuar për këtë nocion se sa Mulla
Sadri.
EKZISTENCA SI KONCEPT DHE
EKZISTENCA SI REALITET

Filozofimi duhet patjetër të fillojë
nga diçka. Mulla Sadri, njëjtë si Ibn
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Sina, konsideron se ky është nocioni ekzistencë, me të cilin çdo gjë përfshihet.
Por, ky nocion fitohet në bazë të spekulimit për realitetin jashtë mendjes. Nëse
nuk perceptohet realiteti jashtë mendjes,
dhe ajo të shpihet vetëm në nocione, atëherë nuk mund të arrihet deri te kapja e
realitetit. Për këtë arsye Mulla Sadri flet
për ekzistencën si koncept dhe për ekzistencën si realitet. Ekzistenca si nocion
i abstraktuar është esencë, do të thotë,
koncept, por si realitet ajo e tejkalon
konceptin. Ekzistenca si nocion është
universalja, por si realitet ajo e tejkalon
universalen. Dallimi është siç vijon: universalja është shtrirje e ndonjë nocioni
për diçka të caktuar në realitet, e ekzistenca si realitet e tejkalon edhe atë
50
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shtrirje. Prandaj, ekzistenca si koncept
është e qartë, por si realitet ajo nuk
mund të definohet dhe të shndërrohet në
nocion. I gjithë realiteti, sipas Sadrit,
është i mbushur me aktet e ekzistencës
(të qenieve), e mendimi vetëm i ndriçon
këto akte që ekzistojnë jashtë tij dhe në
këtë mënyrë krijon esenca. Arsyeja nuk
mund të ndriçojë diçka që nuk ekziston.
Kështu, pra, ekzistenca “e shtyp“ esencën në mendje si rezultat i saj. Për këtë
shkak Mulla Sadri flet për përparësinë e
ekzistencës në raport me esencën (asalatual-vuxhud). Tek e vërteta nuk mund
të ketë dy të vërteta - ajo e esencës dhe
ajo e ekzistencës. E vërteta është vetëm
një. Esenca është ekskluzivisht koncept
mendor. Bardhësia, për shembull, nuk

ekziston askund në realitet, por kemi
gjëra të bardha. Kjo nuk mund të zbatohet në ndonjë gjë të vetme - e bota përbëhet vetëm prej gjërave të vetme ose
akteve të ekzistencës, nga të cilat as dy
gjëra nuk janë të njëjta. Bardhësia nuk
është diçka që posedon bardhësi, por ajo
që posedon bardhësi është ndonjë gjë
konkrete (trup ose materie). Ekzistenca,
sipas Mulla Sadrit, nuk mund të definohet. Definicioni i diçkaje supozohet nga
lloji dhe dallimi. Ekzistenca nuk është
as lloj e as gjini. Nuk mund t’i qasemi
nga jashtë, sepse jashtë saj nuk ka asgjë.
Do të thotë, kjo nuk shpihet as në gjini e
as në lloj, siç nuk shpihet as në formë e
as në materie. Sepse, edhe këto nuk do
të ishin ato ç’janë pa aktin e ekzistencës

- qoftë formë, ose materie. Të gjitha
këto bëjnë pjesë në ekzistencë. Kuptohet, ekzistenca nuk është diçka konkrete
dhe nuk mund të kapet me asgjë. Bëhet
fjalë për realitetin e pakufishëm që nuk
mund të kapet në tërësi.
Ekzistenca, mëson Mulla Sadri, nuk
është vetëm nocion i njëkuptimshëm,
por ajo është e vërtetë hierarkike. Çdo
ekzistues ose akt i ekzistencës në atë
realitet, është i realtë në rrafshin e vet.
Në këtë kontekst, Mulla Sardi flet për lëvizjen substanciale (tashkik). Kuptohet,
ekzistenca është dinamike dhe nuk arrin
gjithmonë ta kapë mendja. Dinamika e
saj pasqyron shumësinë e ekzistuesve.
Ekzistuesit si ekzistues, pasi që ekzistenca është realiteti i tyre, janë të vetëm

në bazë të ekzistencës. Forma dhe materia, nga të cilat formohen gjërat, përbëjnë një identitet. Këto “dy” gjëra nuk
janë të ndara. Ajo çka i ndan është abstraksioni, e ajo çka i bashkon është realiteti jashtë mendjes. Për këtë shkak, ai
flet për “qenie mendore” dhe për “qenie
reale”. Qenia mendore tregon se kjo
është një mënyrë e caktuar e ekzistencës. Sikurse esencat të ekzistonin në realitet, atëherë ato do të ishin statike dhe të
palëvizshme, kurse realiteti është dinamik. I gjithë Realiteti, sipas Mulla Sadrit, është unik, pikërisht, përmes
ekzistencës, ku çdo gjë është e përfshirë, e ajo nuk është e përfshirë në
asgjë unike, të tërhequr në të, me ç’rast
do të krijohej njëfarë ndarjeje mes gjë-

rave, dhe gjëja do të kufizohej me
hiçgjë. Kjo nuk është kështu për një
arsye të thjeshtë: sepse nuk ka asgjë jashtë ekzistencës. Kur do të kishte edhe
diçka tjetër, atëherë do të bëhej fjalë për
një ekzistencë të dytë, ekzistencë të
tretë, e kështu me radhë, deri në pafundësi. Dhe kjo është vetëm një sjellje në
rreth.
Sa i përket mësimit për individualitetin e gjërave, Mulla Sadri edhe këtu
është i paarritshëm. Edhe këtë problem e
percepton me abstraksionin e mëtutjeshëm të nocionit ekzistencë. Shtrohet
pyetja se ç’është ajo çka i bën gjërat
unike? Filozofët peripatetikë konsideronin se materia është parimi i individualitetit të gjërave. Mulla Sadri nuk
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pajtohet me ta sa i përket kësaj çështjeje.
Bëhet fjalë, vërtet, siç pohoi Boacie, për
një çështje të lartë filozofike - e ajo
është për të përgjithshmen dhe individualen. Ose - si të pajtohen këto dy nocione. Mulla Sadri në lidhje me këtë
çështje shqyrtoi më shumë nocione. Nuk
është i njëjtë individualiteti, dallimi dhe
përcaktimi. Individualiteti nënkupton
diçka të vetme, tipike për të; dallimi
nënkupton ndarjen e gjërave; ndërsa përcaktimi nënkupton abstraksionin e
ndonjë gjëje dhe sipas abstraksionit të
tillë ajo dallon nga gjëja tjetër. Ende në
start të këtij problemi Mulla Sadri nuk
flet për gjinitë dhe llojet; ai flet për ekzistencën si parim të individualitetit, flet
për ekzistuesit. Aktet e ekzistencës ose
të ekzistuesit nuk janë gjë tjetër, përveçse mënyra të ekzistimit. Si mundet
materia të jetë parim i individualitetit,
kur ajo gjithmonë mbetet materie, pa
marrë parasysh se sa forma do të marrë.
Ajo nuk mund të bëhet asgjë tjetër, përveç se materie. Pra, edhe materia edhe
forma së bashku, nga ana tjetër, nuk
mund të jenë parime të individualitetit,
sepse ato nuk janë parim i ekzistimit të
tyre, nuk varen prej vetë atyre, por nga
parimi i jashtëm. Gjëja individuale është
identike me ekzistencën e saj individuale. Nuk ka dallim mes ekzistuesit
dhe individualitetit. Ato mund të dallojnë vetëm në formën e konceptit.
ZOTI ËSHTË BURIMI I GJËRAVE
EKZISTUESE

Këtë problem Mulla Sadri e shqyrtoi
edhe përmes analizës së shkakut dhe pasojës. Ajo çka e lidh shkakun dhe pasojën është ekzistenca. Pasoja e pranon
ekzistencën nga shkaku dhe kur do ta
pranojë ekzistencën, ajo e pranon edhe
individualitetin e saj. Nëse është kështu,
atëherë individualiteti bëhet element
konstitutiv i gjësendit, do të thotë, ai lidhet në mënyrë thelbësore me të, e nuk
është ndonjë lloj cilësie që i shtohet.
Është e qartë se çka dëshiron të tregojë
Mulla Sadri: Zoti është burimi i gjërave
unike ose i gjërave ekzistuese. Akti i ekzistimit varet prej Tij dhe e tërë bota, që
është e mbushur me ekzistues ose akte
të ekzistencës, është një botë e moduseve të ekzistimit, të unikëve, që dalin
nga ekzistenca dhe kthehen në të. Për
asnjërin prej tyre nuk mund të thuhet se
nuk ekziston. Madje, edhe esencat në
mendje janë esenca me atë që brenda
tyre është i pranishëm akti i ekzistimit,
që i bën të jenë ajo çka janë - esenca.
Pasi që Mulla Sadri flet për realite52
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tin objektiv, ose për atë që është këtu, i
pranishëm, i pavarur nga mendimi, ai
mbështet tezën, njëjtë si edhe filozofët e
mëparshëm islamë, se ekzistuesit në botë
janë të mundshëm, e jo të domosdoshëm.
Në maje të hierarkisë së qenieve është
Qenia e Domosdoshme, nga e cila varen
të gjitha qeniet e tjera. Shkalla më e lartë
e kësaj piramide të qenieve i përket Qenies së Domosdoshme, ekzistenca e së
cilës nuk kushtëzohet me asgjë. Lidhja e
Qenies së Domosdoshme me qeniet në
atë zinxhir të qenieve ose akteve të ekzistencës, sipas Mulla Sadrit, duhet të jetë
e natyrës ekzistenciale, siç është lidhja e
natyrës ekzistenciale mes shkakut dhe
pasojës. Për këtë arsye, Qenia e Domosdoshme e ndan ekzistencën me ekzistencë të qenieve të mundshme, sepse
Mulla Sadri flet për “unitetin e qenies”
dhe se kjo, në këtë mënyrë, është e lidhur
me qeniet, do të thotë vuxhud në këtë
kontekst paraqet nocionin e përbashkët
për të gjitha qeniet dhe se këto janë moduset e ekzistencës (anhael-vuxhud).
Në realitet, sipas Mulla Sadrit, ekzistojnë vetëm akte të ekzistencës ose ekzistues. Aktet e ekzistencës nuk e
mohojnë vetë ekzistencën, por e konstatojnë atë, tregojnë shumësinë e saj - jo
në kuptimin se kjo shumësi është pjesë e
ekzistencës. Sipas saj, të gjitha këto
qenie ose të gjitha këto shkallë i lidh një
realitet, që është ekzistenca. Veç kësaj,
ky është nocioni i mesëm mes shumësisë dhe njëjësisë. Sapo të vërejmë diçka
në botën reale, gjëja e parë që na bie në
mend është ajo se ekziston.
Është me rëndësi të përmendet këtu
se çdo gjë që ndodh ndodh brenda në ekzistencë, e cila, në këtë rast, manifestohet si një ose e unifikuar, nga njëra anë,
dhe si shumësi përmes shkallëve të akteve të ekzistencës ose intensifikimit të
qenieve (tashkik), nga ana tjetër. Prandaj, kuptimi univokan i të qenit mundëson kapjen e tërësishme të ekzistencës,
përfshi këtu edhe Qenien e Parë, brenda
pjesëmarrjes në qenie, ekzistencë. Kjo
është arsyeja për shkak të së cilës dëshmohet “uniteti i të qenit”. (Corbin,
2002:79) Për t’iu shmangur botëkuptimit monist, Mulla Sadri paraqet mësimin për karakterin e shkallë-shkallshëm
të qenies. Në fakt, objektet e shumëllojshme janë futur në vuxhud dhe përfaqësojnë shkallët e vuxhud-it. Shkalla më i
përsosur e vuxhud-it ndodhet tek ajo
qenie që është e domosdoshme dhe që
është burim i qenieve të mundshme, që
është Pastër-Qenie. Meqë vuxhud-i,
sipas Mulla Sadrit, i përfshin të gjitha
shkallët e qenies, atëherë këtu hyjnë
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edhe vetë shkallët e të qenit ose bota e
Platonit të qenies dhe të qenit (Yazdi).
Natyra gjithëpërfshirëse e vuxhud-it po
ashtu nuk lejon ndarjen mes rendit të
mendimit dhe rendit të ekzistencës, do
të thotë, edhe mendimi konsiderohet si
model i ekzistencës. Shkurt thënë, çdo
gjë që shfaqet nga hiçi absolut edhe realizohet, qoftë e mundshme ose reale, ose
që vjen nga bota e përjetësisë në botën e
realitetit, është e drejtë të llogarit për ekzistencë. Akti i ekzistencës pasqyron të
gjithë mbushullinë e vuxhud-it. Kjo më
së miri vjen në shprehje në mësimin e
Mulla Sadrit për raportet mes shkakut
dhe pasojës, ku akti i ekzistencës i lidh
pikërisht shkakun dhe pasojën: shkaku i
jep ekzistencën pasojës ose e realizon
atë dhe e bën të jetë qenie e veçantë, do
të thotë, merr pjesë në vetë esencën e
saj.

Vlera dhe rëndësia
e Librit të Shenjtë

QENIA PERSONALE NUK
KUSHTËZOHET ME ASGJË

Diskontinuiteti esencial mes ekzistencës së Zotit dhe ekzistencës së botës
perceptohet me shqyrtimin e natyrës së
ekzistencës. Deri te ky botëkuptim
Mulla Sadri vjen përmes konceptimit të
nocionit vuxhud. Derisa filozofët e mëparshëm pohonin se esenca dhe ekzistenca janë identike te Zoti, Mulla Sadri
e mohon këtë identitet të esencës dhe të
ekzistencës, duke thënë se Zoti është Pastër-Qenie. Pra, kjo është shkalla më e
lartë e të qenit në aspektin diferencial në
raport me qeniet e tjera? Kjo ashtu është,
sipas Mulla Sadrit, për shkak të qenies
së vetë personale, që nuk kushtëzohet
me asgjë, kurse të gjitha gjërat në përvojën e jashtme që i vërejmë nuk kanë
ekzistencën e tyre personale. Megjithatë, ajo që sipas së cilës bashkohen të
gjitha gjërat është vuxhudi, e Zoti në
krejt këtë është Qenie e qenieve, dhe
pasi Qenia është e vërteta e vetme (hakika), atëherë Zoti është Realitet mbi
realitetet (hakikatuel-hakaik), i cili përfshin çdo gjë, e atë nuk e përfshin asgjë,
siç e përmend këtë Kurani.
Ndërsa filozofët tjerë pohonin se te
Zoti ekzistenca dhe esenca janë identike,
Mulla Sadri e hedh poshtë këtë diskurs.
Nuk mund të ketë identitet të ekzistencës dhe të esencës te Zoti. Nëse supozohet një gjë e tillë, atëherë esenca do ta
kishte shkrirë ekzistencën. Atëherë Zoti
nuk do të ishte vetëm Qenie ose PastërQenie. Për këtë arsye, ai për Zotin flet
me nocionin ekzistencë.
(Fund i ciklit)

“Më i miri prej jush është ai që e mëson Kuranin për vete dhe që ua mëson të
tjerëve.” (Hadith)

P

Shkruan: Hanka Mustafa

ersoni i parë, i cili tërë jetën e vet
është kujdesur që vlera e Kuranit,
si shpallje e fundit hyjnore, të
shpjegohet qartë dhe drejt, ka qenë Muhamedi (a. s.), të cilit, siç dihet, edhe i
është shpallur Kurani. Hadithe të shumta,
që kanë të bëjnë me leximin dhe studimin
e Kuranit, konfirmojnë se pejgamberi i
fundit ka dashur që ta përqendrojë vëmendjen e gjithë myslimanëve në rëndësinë e madhe të asaj mjeshtërie, e cila
duhet të bëhet pjesë përbërëse e jetës së
tyre të përditshme.
Ja disa ajete dhe hadithe që flasin për
vlerën e Kuranit:
“…Dhe lexoje Kuranin ngadalë dhe
qartë, sepse Ne do të dërgojmë vërtet një

fjalë me peshë të rëndë.”
“Ata që lexojnë librin e Allahut, që e
falin namazin dhe nga begatitë që ne u
kemi dhënë japin fshehtazi e haptazi,
ata shpresojnë në një fitim që kurrë nuk
humbet. Që Ai (Allahu) do t’ju plotësojë
shpërblimin e tyre dhe do t’ju shtojë nga
mirësia e Tij; vërtet Ai është Mëkatfalës
dhe shumë Mirënjohës.”
“Kush e këndon Kuranin me saktësi,
bën pjesë në shoqërinë e melaqeve të
ndershme dhe të mira, ndërsa ai që gjatë
tij (këndimit ) belbëzon dhe e lexon me
mundim, për këtë ka dy dhurata. Dhurata është sipas masës së angazhimit.”
Në këtë hadiht Pejgamberi (a. s.) përmend dy kategori të recituesve të Kuranit: ata të shkathëtit, të cilët këndojnë
rrjedhshëm, dhe të tjerët, të cilët e kën-

dojnë me vështirësi, sepse ndoshta merren më rrallë me këtë, dhe gjatë leximit
belbëzojnë. Lexues të shkathët të Kuranit janë ata të cilët e lexojnë me urtësi, pa
kurrfarë vështirësie dhe secilën shkronjë,
secilën fjalë dhe fjali e shqiptojnë drejt
dhe çiltër, sipas rregullave të gjuhës arabe
dhe disiplinës së posaçme të Kuranit që
quhet texhvid. Ashtu e ka kënduar Muhamedi (a. s.) Kuranin në bazë të shpalljes
së pranuar. E ka kënduar me zë, që ta
dëgjojnë edhe të tjerët dhe gjithë këtë ta
mësojnë. Vetë këndimi i tillë i Kuranit,
që i plotëson kriteret e duhura, u sjell
kënduesve vlera të mëdha dhe ata hyjnë
në radhën e melaqeve të ndershme, të
cilat gëzojnë admirimin e Zotit.
Imam Neveviu thotë: “‘El-Mahir”
është ai që e lexon Kuranin rrjedhshëm
Hëna e Re
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dhe lehtë, sipas të gjitha rregullave dhe
etikës së leximit të Kuranit, dhe ata që
kanë vështirësi gjatë leximit kanë dy
shpërblime: i pari është shpërblimi i leximit dhe i dyti vështirësia gjatë leximit. El
Kadij thotë: “Nuk është kuptimi i hadithit se ata që e lexojnë Kuranin me vështirësi kanë shpërblim më të madh se sa
ai që lexon me zell; leximi i tij është më
i mirë, normalisht, si dhe shpërblimi
është më i madh.”
Ebu Umame (r. a.) transmeton se Profeti (a. s.) ka thënë:
“Lexojeni Kuranin, sepse në Ditën e
Gjykimit ai vjen si ndërmjetësues për ata
që e lexojnë atë.”
Shpjegimi i hadithit:
Ky hadith flet për vlerën e leximit të
Kuranit, për shpërblimin e madh dhe se
Kurani është ndërmjetësues në Ditën e
Gjykimit, që ata që e lexojnë Atë të hyjnë
në xhenet.
Leximi i Kuranit nuk mund të jetë si
54
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leximi i çdo libri, pasi ai është libri i Allahut.
Ndaj, leximi dhe këndimi i tij ka edukatën e tij të jashtme e të brendshme. Një
veçori e jashtme që duhet ta karakterizojë
është recitimi. Recitim gjatë leximit do të
thotë: Lexim i ngadaltë, i qartë e i prerë,
me përqendrim në shkronja dhe shenjat e
tij, të radhitura bukur, tamam si dhëmbët
e drejtë e të bukur. Sujutiu thotë: “Recitimi i Kuranit është traditë e pëlqyer.’’
Allahu (xh. sh.) thotë: ’’...dhe Kuranin
lexoje me vëmendje.” (El-Muzemmil, 4)
Këtë e mendon Sujutiu, por nëse dikush
do të thoshte se recitimi i bukur, i rrjedhshëm i Kuranit është detyrë, do të ishte
më afër asaj që tregon urdhri kuranor,
pasi në themel urdhrat kuranorë përbëjnë
detyrim dhe ky urdhërim i komunikohet
Pegamberit (a. s.) dhe ymetit mysliman
si pasues të tij, andaj Zerkishiu thotë:
’’Është detyrë e çdo myslimani që e lexon
Kuranin, që atë ta recitojë bukur dhe
qartë.”

MËSIMDHËNIA E KURANIT

“Më i miri prej jush është ai që e
mëson Kuranin për vete dhe që ua
mëson të tjerëve.”
Nga hadithi mësohet se mirëbërësia e
mësuesit të Kuranit dhe e atij që e mëson
nuk është afatshkurtër dhe e përkufizuar
me periudha dhe vende, por ajo është e
përhershme, e vazhdueshme në çdo vend
dhe çdo periudhë. Ajo mirëbërësi është
në këtë botë, në varr dhe në ahiret, dhe
këtë e vërteton fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ve selem): “Le të jetë imam
ai i cili di më së miri leximin e Kuranit.”
(Transmetojnë: Ahmedi, Ebu Davudi,
Tirmidhiu, Nesaiu, Ibn Maxheh)
Vlera e imamit është e lartë dhe respektuese. Prandaj, më meritor për këtë
pozitë është ai i cili e njeh më së miri Kuranin, për shkak të vlerës dhe pozitës së
lartë që e ka tek Allahu (a. s.), e jo pasaniku për shkak të pasurisë, të pozitës sun-

duese (pushtetare) apo prejardhjes që ka.
Nga ky hadith gjithashtu mësojmë se
përpikëria e vazhdueshme në mësimin e
Kuranit dhe mësimdhënien e tij, dhe kujdesi prej asaj që e njollos dhe e zbeh atë,
janë shkaktarë për mbijetesën e kësaj mirëbërësie të madhe.
Fjala “më i miri prej jush” e ka kuptimin dituria më e mirë dhe mësues më i
mirë është ai që e mëson Kuranin dhe që
atë ua mëson të tjerëve. Kjo mirësi dhe
dallueshmëri është e përgjithshme dhe
janë më të mirët në këtë botë, në jetën e
varrezave (berzahut) dhe në botën tjetër.
Sa i përket kësaj bote, se cili duhet të
udhëheqë njerëzit në namaz, thotë i dërguari i Allahut (a. s.): “Duhet të prijnë
në namaz ata që e lexojnë më mirë librin e Allahut.” Ndërkaq, për jetën e
varrezave, siç transmetojnë Buhariu dhe
Muslimi: “Kur u shtua numri i të vrarëve në Betejën e Uhudit dhe shokët e të
dërguarit të Allahut e kishin vështirë që
ta varrosnin secilin në varrin e vet dhe
kërkuan leje nga Pejgamberi (a. s.) që t’i
varrosin nga dy veta ose tre në një varr,
dhe ai ua lejoi dhe kur i varrosnin Pejgamberi (a. s.) afrohej dhe u jepte përparësi atyre që dinin më shumë nga Kurani
dhe ata i varrosnin më së pari.”
Sulemiu, megjithëse ishte njëri ndër
dijetarët më të shquar në shkencat islame,
pasi e kishte dëgjuar këtë hadith, ishte
ulur në vendin e mësuesit të këndimit të
Kuranit të xhamisë në Kufë dhe kishte
thënë: ’’Ky është hadithi që më ka ulur
mua këtu!’’ Pas kësaj kishte dhënë aty
për dyzet vjet me radhë mësim për këndimin e Kuranit.
Duke u nisur nga kjo, të parët tanë,
duke u nisur nga shokët e Pejgamberit (a.
s.), nuk angazhoheshin me asgjë tjetër
kur ishte në pyetje mësimi dhe leximi i
Kuranit. Ibn Mes’udi
(r. a.) në një
rast, kur ishte pyetur se cili ishte shkaku
që agjëronte pak agjërim nafile, ishte përgjigjur duke thënë: “Nëse unë e kaloj
kohën më tepër duke agjëruar, do të ngushtohej koha për mësimin e Kuranit;
ndërsa unë në mësimin e Kuranit gjej më
tepër rehati.”
Ez-Zerkeshiju në librin e tij ”El-Burhan” thotë: ”Kanë thënë tanët se mësimdhënia e Kuranit është obligim i
mjaftueshëm; e po kështu edhe mësimmarrja (nxënia) e tij detyrim për myslimanët.” Dhe, siç thotë El-Xhuvejni,
kuptimi i kësaj është të mos mungojë
numri i dendurisë së përcjellësve, as të
ketë shmangie dhe ndryshim. E nëse këtë
e bëjnë një pjesë, të tjerët shkarkohen nga
gjynahu; përndryshe, të gjithë janë fajtorë. Nëse në një vend nuk ka asnjë që

lexon Kuran, të gjithë janë gjynahqarë.
Nëse ka një grup që mund të japë mësim,
dhe kjo gjë u kërkohet disave e këta nuk
pranojnë, sipas versionit më të saktë ata
nuk mëkatojnë. Forma e kësaj çështjeje
është: nëse dobia nuk humbet me vonesë;
sepse nëse humbet, mospranimi nuk lejohet. Kuptimi i të mësuarit të Kuranit
nga njëri-tjetri është përpjekje për të njohur fjalët dhe shprehjet e tij, çfarë përfitohet prej tyre, ku të orientojnë e çfarë
përmbajnë. Ndryshe, kjo mund të shpjegohet kështu: këtu kemi të bëjmë me
mësim kolektiv, ku njëra palë pyet e tjetra përgjigjet; njëra palë përfiton, ndërsa
tjetra saktëson. Ky është qëllimi i kësaj
shprehjeje. Ky lloj i të mësuarit të ndërsjellë është praktikuar çdo vjet nga Pejgamberi (a. s.) me Xhibrilin gjatë muajit
të Ramazanit, siç tregohet edhe nga Abdullah ibn Abbasi (r. a.): “Çfarë të mësuar të begatshëm: dy besnikë që
mësojnë - njëri në qiell, tjetri në tokë!”
Ky hadithi përmban udhëzimin që
Kuranin jo vetëm që duhet ta mësojmë ta
këndojmë, t’i shqiptojmë drejt fjalët, por
edhe ta studiojmë, respektivisht gjithë
këtë duhet ta bartim edhe te të tjerët,
sepse kjo nuk guxon të stagnojë assesi,
nuk guxon të dobësohet. Vetëm njerëzit e
tillë meritojnë të jenë ndër më të mirët.
Në këtë, normalisht, nuk mund të ketë
sukses secili person, mirëpo secila bashkësi islame me doemos të ketë numër
të konsiderueshëm njerëzish të tillë, dhe
atë në secilën gjeneratë. Mund të thuhet
pa e tepruar se kjo është pjesë përbërëse
e jetës së vërtetë islame dhe lënia pas
dore e këtij obligimi nuk do të mund të
15
arsyetohet me kurrgjë.
KURANI, KUSHTETUTA MË
E MIRË E JETËS

Besimi islam, që përmban urdhër-rrëfimin e plotë dhe parimet jetësore të njeriut që përfshin atë që njerëzimin e
udhëheq në lumturi dhe në mirëqenie....
këto elemente nënkuptohen së bashku me
ligjet themelore që i njohim me anë të
Kuranit, që është burimi i parë i besimit
islam dhe nxehtësia e saj nga e cila depërton në sipërfaqe, për parimet, dispozitat dhe urdhëresat islame të cilat e
përmbajnë zinxhirin e njohurive fetare,
parimeve morale dhe praktike - të gjitha
këto burime themelore i gjejmë në ajetet
e Kuranit famëlartë.
Allahu i madhërishëm thotë:
“Ky Kurani shpie në rrugën e
vetme të drejtë.”
“Ne ty, o Muhamed, ta shpallëm Librin si shpjegim për çdo gjë!”17

Është evidente se në Kuran ka shumë
ajete ku i gjejmë themelet e bindjeve fetare, të vlerave morale dhe të rregullave
të përgjithshme praktike. Njeriu me jetën
e vet synon lumturinë, kënaqësinë dhe
18
plotësimin e kërkesave që i dëshiron.
Pastaj, Kurani njeriut ia përcakton ligjet
praktike, të cilat e përfshijnë lumturinë e
vërtetë dhe të cilat njeriut ia shtojnë vlerat morale, si shkaktare që njeriun e sjellin në besim të vërtetë dhe në tezat
fundamentale të besimit.
Kurani famëlartë i përcaktoi qëllimet
jetës dhe synimet e njerëzve në të. Ai e
bëri të qartë se disa njerëz synimet dhe
preokupimet e tyre të jetës i orientuan në
drejtim të dëfrimit dhe ngrënies. Ndërkaq, disa tjerë synimet e tyre i orientuan
në drejtim të përjetimit të bukurive të
kësaj bote, si dhe të mirave afatshkurtër.
Nëse myslimanët dëshirojnë për vete
dhe për ymetin e tyre të mirën, shpëtimin
dhe lartësinë, atëherë prej tyre kërkohet
që t’i përmbahen rrugës së Muhamedit (a.
s.) dhe të shokëve të tij në hifzin e Kuranit, në të kuptuarit e tij dhe në punën me
të, sepse nuk përmirësohen gjeneratat e
fundit të këtij ymeti me diç tjetër, përpos
me atë që janë përmirësuar gjeneratat e
para të tij.
Është e ditur se Kurani ka një ndikim
jashtëzakonisht të fortë, gjë që është vërtetuar edhe historikisht. Madje, shihet se
ky Kuran, përveç që ka ndikuar te myslimanët, ai ka luajtur rol të rëndësishëm
edhe te vetë mushrikët, që nuk e besonin
atë. Sot, pas disa shekujve me radhë, Kurani është po ai, ndikimi i tij ende ekziston, po bile është bërë edhe më i fortë
dhe argumentet e tij janë bërë edhe më
bindëse. Miliona myslimanë i praktikojnë
dispozitat e Kuranit, i respektojnë vullnetarisht urdhrat e tij. Miliona njerëz e
lexojnë vazhdimisht; mjetet e informimit
i transmetojnë ajetet e tij anembanë
botës, shtypshkronjat botojnë me mijëra
ekzemplarë në të gjitha anët e botës.
Në çdo vit vërejmë se si Kurani me
ajetet e tij ndriçon vende të reja të botës
dhe Islami përhapet edhe në vise ku më
parë nuk ka pasur myslimanë. Megjithatë, besimtari vëren se ky ndikim është
i vogël në krahasim me atë që synon, e që
ēshtë - udhëzimi i të gjithë njerëzve në
rrugë të drejtë dhe shpëtimi i tyre prej
sherrit të qytetërimit material bashkëkohor. E gjithë kjo, pa dyshim, varet nga ajo
se sa i kthehen myslimanët sinqerisht Kuranit, që të udhëzohen me ajetet e tij dhe
t’u përmbahen dispozitave të tij.
(Vazhdon)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)
Hëna e Re
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Sheqeri, epidemia
e mijëvjeçarit të tretë
Sipas një studimi të fundit, ushqimi i foshnjave me qumësht gjiri ndihmon jo vetëm
për mirërritjen e tyre, por edhe për pakësimin e rrezikut të diabetit te nënat.

D

Shkruan: Prim. dr. Mair Iseini

iabeti është çrregullim i metabolizmit, që reflektohet me paraqitjen e sasisë jonormale të
glukozës në gjak, si pasojë e rezistencës
së qelizave të gjakut ndaj insulinës, apo si
pasojë e sasisë së vogël së insulinës së sekretuar nga pankreasi. Janë dy gjendje që
mund të shkaktohen nga diabeti i sheqerit (diabetes mellitus): hiperglicemia (niveli i lartë i glukozës) dhe hipoglicemia
(niveli i ulët i glukozës).
Terapia e ilaçeve mund të parandalojë
përparimin e mëtejshëm të diabetit te miliona njerëz, të cilët kanë një stad të lartë
të rrezikshmërisë së sëmundjes dhe
shumë studime sugjerojnë mënyrat e duhura për ta. Studiues të specializuar në fushën e diabetit, në një konferencë të
mbajtur në Kopenhagë kanë deklaruar se
dy nga tre njerëzit me gjendje të përparuar të sëmundjes, të cilët janë mjekuar
që me medikamentin kalofon për tre vjet
nga momenti që kanë zbuluar ekzistencën e sëmundjes, e kanë ulur ndjeshëm
mundësinë e përparimit të mëtejshëm të
saj. Në këtë studim janë përfshirë më
shumë se 5.000 njerëz nga 21 shtete të
ndryshme të botës. Studiuesit deklarojnë
se ndikimi që ky test ka pasur jo vetëm te
pacientët, por te të gjithë ata që e duan
shkencën dhe përparimin e saj, nuk ka
qenë i papritur, aq sa kanë nisur ta krahasojnë atë si zhvillimi i një arsenali të tërë.
Para 5 ose 10 vjetësh, pavarësisht përpjekjeve të shumta, as nuk mund të imagjinoheshin arritje të tilla në këtë fushë.
Disa shkencëtarë të pavarur shprehën
skepticizëm për këtë studim, i cili është
botuar edhe në internet; kjo kryesisht nga
fakti se nuk dihej se sa njerëz do të përfitonin nga kjo arritje. 5 për qind e popul56
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lsisë së botës është e sëmurë me diabet
dhe gati 7 për qind janë paradiabetikë. Ky
studim u fokusua më shumë në atë që
mjekët e përcaktojnë si tip dytë i diabetit.
Kjo lloj sëmundje zhvillohet zakonisht në
moshë madhore dhe te pacientët të cilët
kanë nivel të lartë të sheqerit në gjak,
sepse qelizat e tyre janë bërë rezistente
ndaj insulinës, hormonit që e stabilizon
ngritjen e sheqerit në gjak. Këto rezultate
u paraqitën si një rreze shprese atëherë
kur doktorët dhe institucione të ndryshme
të shëndetit po përpiqen të kontrollojnë
shkallën e rritjes së sëmundjes së diabetit në gjithë botën. Në SHBA 20 milionë
njerëz, pra 7 për qind e popullsisë, janë
të sëmurë me diabet dhe gati 54 milionë
janë paradiabetikë, megjithëse shumë
prej tyre nuk janë në dijeni. Në Evropë
8.4 për qind e moshës madhore të popullsisë janë diabetikë dhe 60 milionë janë
paradiabetikë. Nga 1.000 paradiabetikë,
të cilët janë kuruar me kalofon, rreth 144
raste janë parandaluar në përparimin e sëmundjes, kurimi i së cilës kërkonte fatura
marramendëse. Pas një sërë studimesh
dhe testimesh të kryera tek pacientë në
mbarë botën, rezulton se të sëmurët me
diabet kanë më shumë mundësi dhe janë
më të ekspozuar se një njeri i shëndetshëm të preken nga një sëmundje e dytë,
e cila përgjithësisht është shumë e kushtueshme për t’u kuruar, ku mund të përmenden sëmundjet e ndryshme të
zemrës, apo dëmtime të veshkës. Ky test
u paraqit para specialistëve më të kualifikuar për këtë sëmundje, si një studim i 3
kompanive të ilaçeve, të cilat ishin “Sanofi-Aventis”, “GlaxoSmithKline” dhe
“King Pharmaceutikal”, në bashkëpunim
edhe me Institutin e Kërkimeve për Shëndetësi në Kanada, që bënë të mundur
edhe financimin e tyre.

QUMËSHTI I GJIRIT RUAN NËNAT

Sipas një studimi të fundit, ushqimi i
foshnjave me qumësht gjiri ndihmon jo
vetëm për mirërritjen e tyre, por edhe për
pakësimin e rrezikut të diabetit te nënat.
Sipas Alison Stuebe, mjeke në spitalin
Brigham, “ushqimi i foshnjave me qumësht gjiri për një vit e ul 15 për qind rrezikun e prekjes së nënave nga diabeti”.
Në një studim të kryer në spitalin Brigham morën pjesë 150 gra. Aty u theksua
se, nëse një nënë ka dy fëmijë dhe që të
dy i ushqen me qumësht gjiri, derisa secili prej tyre të bëhet 1 vjeç, kjo nënë e ul
me 30 për qind rrezikun e prekjes nga
diabeti. Mbipesha trupore është një nga
shkaktarët e diabetit dhe shkencëtarët
mendojnë se përdorimi i qumështit të gjirit e parandalon
mbipeshën trupore te
nënat, sepse çdo nënë përdor 500 kalori
në ditë për të ushqyer fëmijën e saj me
qumësht gjiri.
Diabeti është një gjendje kronike, e
cila paraqitet si pasojë e pamundësisë së
pankreasit të prodhojë sasi të mjaftueshme të insulinës, ose të pamundësisë së
veprimit efektiv të insulinës në trup.
Çrregullimi i tillë shpie në rritje të glukozës në gjak (hiperglicemia). Kjo ka për
pasojë shfaqjen e komplikimeve kronike
në trup. Për momentin në botë ka rreth
366 milionë njerëz me diabet dhe ky
numër rritet drastikisht, kështu që për v.
2030 parashihet të jenë mbi 550 milionë
në botë. Për çdo vit evidentohen afër 7
milion raste të reja me diabet (1 rast i ri
për çdo sekondë). Ka dy tipa të diabetit:
TIPI 1 - karakterizohet me dëmtim të qelizave beta të pankreasit dhe si pasojë e
kësaj shfaqet mungesa e insulinës. Ky tip
i diabetit më shpesh diagnostikohet te fë-

mijët dhe të rinjtë. Rreth 70.000 fëmijë
nën moshën 14-vjeçare sëmuren nga diabeti në vendet e zhvilluara. TIPI 2 - karakterizohet me rezistencë insulinore, ose
me deficit relativ të prodhimit të insulinës. Ky tip është më i shpeshtë dhe përbën 90% të njerëzve me diabet. Paraqitet
te njerëzit e rritur, ku gjysma e tyre janë
të moshës 40 – 59-vjeçare. Kohëve të
fundit vërehet një rritje e numrit të fëmijëve me diabetin e tipit 2. Shpeshtësia e
këtij tipi shtohet për shkak të rritjes së urbanizmit, trashësisë, ndryshimit të stilit
të jetës, stresit dhe faktorëve të tjerë. Zakonisht, diabeti i tipit 2 në fillim kontrollohet me aktivitet fizik dhe me dietë, me
tableta, si dhe me insulinë pas një kohe,
kur trajtimi i mëparshëm nuk ka sjellë rezultate.

SHENJAT E DIABETIT

Tipi 1 i diabetit zakonisht është i
shpejtë dhe shpesh dramatik, me shenja
të etjes, urinimit të shpeshtë, lodhjes së
theksuar, urisë, uljes së peshës trupore,
shërimit të ngadaltë të plagëve, infeksione të shpeshta, çrregullim të të parit.
Të njëjtat simptoma mund të shfaqen
edhe te tipi 2 i diabetit, por kanë një rrjedhë më të ngadaltë, prandaj edhe diagnostikimi i diabetit të tipit 2 është më i
vonuar. Me rastin e diagnostikimit të vonuar (bile, edhe me vite) shpesh vërehen
komplikimet e diabetit që në fillim. Komplikimet kronike të diabetit, nëse nuk parandalohen (prevenohen) me kohë,
mund të rrezikojnë edhe jetën. Komplikimet më të shpeshta kronike janë: Ne-

fropatia diabetike, e cila mund të mbarojë
me një sëmundje kronike të veshkës dhe
si pasojë e kësaj, me nevojën për dializë
ose transplantim. Sëmundjet kardiovaskulare, të cilat mund të jenë edhe fatale,
siç janë sëmundja koronare e zemrës
(shkaktare e infarktit) dhe insulti. Njerëzit me diabet kanë 15 deri 40 herë rrezik
më të lartë për amputim të këmbës si pasojë e këmbës diabetike se sa njerëzit e
shëndoshë.
Rreth 2,5 milionë njerëz me diabet
zhvillojnë retinopati diabetike. Kjo është
shkaktare e shpeshtë e verbimit te diabetikët.
Keqkuptime për diabetin:
‘Diabeti nuk është sëmundje vrasëse’
- Gabim! Diabeti është vrasës global; nga
kjo sëmundje vdesin 3,8 milionë njerëz
Hëna e Re
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në vit. Çdo 10 sekonda vdes një njeri nga
diabeti.
‘Diabeti i kap vetëm vendet e zhvilluara’ - Gabim! Diabeti e kap gjithë popullsinë në botë. Në vitin 2030 numri i
përgjithshëm i njerëzve me diabet pritet
të jetë 550 milionë. Nga ky numër pritet
që 80% e popullsisë t’u përkasin vendeve
të varfra dhe mesatarisht të zhvilluara.
‘Fondet për diabetin janë të mëdha’
- Gabim! Në vitin 2002 vetëm 0,1% të
fondeve për sëmundjet kronike joinfektive i kanë takuar diabetit.
‘Kujdesi për diabetin nuk kushton
shumë’ - Gabim!
‘Diabeti i përfshin vetëm njerëzit e
moshuar’ - Gabim! Diabeti i përfshin të
gjitha grupmoshat.
‘Diabeti më tepër i përfshin meshkujt’
- Gabim! Diabeti i përfshin të dyja gjinitë.
‘Diabeti nuk mund të prevenohet’ Gabim! E vërtetë është se tipi 1 i diabetit
nuk mund të prevenohet, përderisa 80% e
tipit 2 të diabetit mund të prevenohet me
dietë të shëndoshë, me aktivitet fizik dhe
58
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stil të jetës së shëndoshë.
‘Prevenimi i diabetit është shumë i
shtrenjtë’ - Gabim!
‘Të gjithë do të vdesim nga diçka’ - e
vërtetë, por... Vdekja është e pashmangshme, por nuk duhet të jetë e ngadalshme, e mundimshme, apo e
parakohshme. Nga diabeti vdesin 3.8 milionë njerëz në vit. Me rritjen e vetëdijesimit, prevenimit dhe të kujdesit adekuat,
shumica e këtyre vdekjeve mund të prevenohen.
Studimi më i fundit tregon se shurupi
i misrit me nivel të lartë fruktoze mund
të shkaktojë sjellje të njëjtë varësie ashtu
siç mund të na shkaktojnë droga e llojit
kokainë. Që prej vitit 1980, numri i obezëve në të gjithë botën është dyfishuar
dhe shkencëtarët vazhdojnë të kërkojnë
për ilaçin dhe sjelljet e duhura që do të
ndihmojnë në largimin e kësaj epidemie.
Eksperti mbi varësinë, Françesko Leri,
një profesor i asociuar i neuroshkencës
dhe i shkencave konjitive të aplikuara në
Universitetin e Guelphit në Ontarion, Kanada, këshillon se disa njerëz krijojnë va-

rësi ndaj ushqimit, ashtu siç përdoruesit
e drogës varen prej saj. Kjo varësi e theksuar ndaj ushqimit mund të shpjegojë të
paktën pjesërisht shkallën gjithnjë e në në
rritje të obezitetit.
JENI EDHE JU TË VARUR NGA
SHEQERI?

Leri kërkoi mbi sjelljen dhe përgjigjet
kimike e neurobiologjike te minjtë me një
përqendrim jonormal të sheqerit, yndyrës dhe “kënaqësive të shijes”, siç janë
shurupi i misrit me përmbajtje të lartë të
fruktozës dhe ushqimeve shumë të ëmbla.
Teksa rritja e kërkesës për ushqime të
përpunuara, të ëmbla dhe me nivele të
larta yndyre mund të shpjegojë pjesërisht
shkallën e obezitetit në të gjithë botën,
shkencëtari Françesko Leri kundërshton
se rritja e kërkesës dhe mallrat e shumtë
të ëmbël nuk mund ta shpjegojnë këtë
obezitet. Përkundrazi, ai ka teorinë e tij
të varësisë. Sipas tij, ushqimet që ne përdorim çdo ditë përmbajnë lëndë të tilla që
e rrisin nivelin e varësisë dhe dëshirën

tonë për t’i konsumuar përsëri. A është
kjo vetëm falë substancave që përmbajnë,
apo vjen edhe si shkak i ndërhyrjes së
prodhuesve me lëndë artificiale - ky nuk
është qëllimi i studimit. Çka është e qartë
për shkencën, është fakti se ushqimet që
përdorim çdo ditë, nuk janë pjesë e rutinës sonë ditore, por pasojë e një varësie
që vjen gjithnjë e më në rritje.
Leri shpjegon se në këtë konsumim
përfshihet si dëshira e njerëzve, edhe
fakti i disponueshmërisë së këtyre ushqimeve. Mjafton të shkoni në një supermarket dhe do ta gjeni atë të mbushur me
ushqime të ëmbla, me yndyrë dhe të dëmshme për shëndetin. Ky mund të jetë një
faktor i obezitetit, por jo i vetmi. Kërkimet mbi konsumin e kokainës, për shembull, tregojnë se mes shumë individëve
që përdorin drogë, vetëm një përqindje e
vogël e tyre bëhen të varur. Të gjithë ne
kemi akses në substanca që përfshijnë alkoolin dhe të tjera akoma më të rrezikshme. Shumë prej nesh po zhvillojmë
probleme në lidhje me peshën, por jo të
gjithë janë të varur ndaj ushqimit. Ne

kemi prova të sakta që tregojnë se rreziku
njerëzor vjen më shumë si pasojë e sjelljes, sesa si pasojë e mënyrës së ushqimit dhe kur kjo ndodh, krijohet një cikël
që të ndjek gjithë jetën.
VARËSIA NDAJ USHQIMIT

Leri nuk është i vetmi që po merret
me këto lloj studimesh, se sheqeri mund
të jetë katër herë më problematik se kokaina, bazuar në studimet e Universitetit
të Bordeaux në vitin 2007. Në vitin 2012,
Nora Volkou, shefe e Institutit Amerikan
mbi Abuzimin me Drogën, u shfaq në një
emision vendas, duke shpjeguar se sheqeri, droga dhe alkooli kanë mundësi të
barabarta për të krijuar efekte varësie mbi
trurin. Në prag të Ditës botërore të diabetit, më 14 nëntor, shkencëtarët zviceranë kanë botuar në revistën prestigjioze
“British Medical Journal” një studim të
ri, që tregon se si norma e incidencës për
diabetin e tipit 2 është dukshëm më e ulët
në vendet ku pihet më tepër çaj se sa në
vendet tjera, ku nuk konsumohet. Stu-

diuesit morën në shqyrtim 50 vende të
botës, duke krijuar një model matematikor, për të provuar nëse konsumimi i
çajit kishte ndonjë impakt mbi shëndetin
dhe sëmundjet te njerëzit.
Ajo që doli qartësisht nga studimi
ishte lidhja që ekzistonte mes diabetit dhe
çajit.
Për vendet në të cilat konsumohet më
tepër çaji (çaji klasik, ose ndryshe çaji i
zi, rezultuan të ishin Britania e Madhe,
Irlanda dhe Turqia, ndërsa vendet ku konsumohet më pak: Koreja e Jugut, Brazili
dhe Kina), sipas dr. Ariel Bëresniak dhe
kolegëve të tij, rezultatet e analizave kanë
treguar një lidhje koherente mes pirjes së
çajit të zi dhe diabetit të tipit 2.
“Sigurisht që një pohim i tillë nuk
mund të bëhet duke u nisur vetëm nga ky
studim, por rezultatet janë koherente
edhe me studime të mëparshme, që kanë
sugjeruar një korrelacion të tillë” - shprehen autorët e studimit. Ajo që mbetet evidente është se çaji i zi të mbron nga
rreziku i diabetit, përfundojnë studiuesit.
(Vazhdon)
Hëna e Re
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Mesele fetare

Xhamia e Ali Pashës në Ohër
(e shekujve XV-XVI)

Të merr malli...

Të merr malli...Për kë e për çfarë s'të merr malli...
E mrekullueshme është lidhja e natyrshme që ka njeriu me
vendlindjen e tij. Është dashni e heshtur, e lindur që ditën kur
vijmë në këtë botë. Është toka, zanafilla e krijimit tonë! Është
brumi i përzgjedhur që na lidh fort pas saj, aq sa Resulull-llahu
(a. s.) e krahasonte me Nanën: "Ruajeni Tokën, sepse ajo është
Nana juaj...".
Kudo që të shkosh, sado të kënaqesh e të mbushesh me
frymë e miradi, në momentin e parë që shkel në tokën tënde,
mbushesh me frymë dhe vetvetiu ndjehesh mirë; sapo ke shkelur në vendlindjen tënde! Krejt njerëzit të duken të afërm, familjarë, farefis, komshi, të dashur, të shtrenjtë..!
Sa mungesë e madhe ishte Shkodra kur ishim studentë! (Kështu thoshin edhe studentët e kombësive të tjera. Asnjëri nuk
fshihej, kur ishte fjala për vendlindjen dhe simbolet e veta kombëtare.)
Ishte dhe mbeti e tillë përgjatë ditëve dhe netëve të gjata,
pa frymë Shkodre, ndonëse fryma me të cilën ishim rrethuar,
ngjante si eliksir epokash drite e jete, që ruan tabanin e të shenjtës në kufijtë e jetës së përkohshme mbi tokë..!
Sa mungesë e çuditshme për njeriun, sidomos, kur e mendon
nga jashtë, kur je larg, kur të thërret malli i saj e të mungon era
e jetës në prehrin e saj... Çdo detaj nga kujtesa e afërt a e largët, që të lidh me emrin a frymën e saj, ngjet me një shkëndijë
të papërfillshme në pamje të parë, por që mjafton për të ndezur
një zjarr të madh, sa krejt zjarret e botës; mall e dashni që nuk
përshkruhen me fjalë...
Të merr malli për njerëzit e zemrës, për Nanë e Babë, për
vëlla e motër, për të afërm e miqësi. Të merr malli për sokakun
e fëmijërisë, për personazhet e bëmat e tyre. Të merr malli për
aromën e luleve, për ajrin e mëngjeseve e perëndimin e diellit,
që gjurmë lë mbi sipërfaqen e rrjedhave të ujit. Të merr malli...;
për kë e për çfarë s'të merr malli...
I ngjan një ëndrre, që sa herë na shfaqet, na përfshin e na
mbush me një prekje transparente, që s'e përshkruajmë dot;
thjesht, e ndjejmë, teksa mbushemi me frymë, të kënaqur e të
lumtur me të, në të!
I ngjan një kujtimi të pafajshëm fëmijërie, që struket me fanatizëm thellë në qenien tonë; nuk shfaqet, veçse kur nervi i
mallit shtypet aq fort, sa dhimbjen s'e largon më asnjë melhem,
veç tij...
I ngjan ajrit të pastër të prag agimit të një dite të re; ajër dashnie e lutjesh, dhikresh e përgjërimesh.., ajër plot nur malli e
psherëtima durimtarësh të përulur në mihrabin e kaderit; të
bindur e të kënaqur, të sprovuar e të lumtur..!
E mrekullueshme është kjo lidhje..!
Imam Muhamed B. Sytari
Shkodër, korrik 2019
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Ç'të bësh, ta bëjnë!
Vepro ç'të duash; ç'të bësh, ta bëjnë!

Kujtoj një rast, po rrija me një mikun tim, kur papritur, ai
shkaktoi një ndeshje me makinën e tij. Duke e kthyer makinën
nga pas, gabimisht u ndesh me një makinë tjetër, së cilës i
shkaktoi disa dëme të vogla, i theu një pasqyrë, por jo vetëm...
I zoti i makinës së dëmtuar zbriti menjëherë nga mjeti i tij,
u hodhi një sy dëmeve të shkaktuara, pastaj u afrua tek miku
im dhe i tha: "Të qoftë hallall, shko në punën tënde!"

Realisht nuk e kuptova se çfarë ndodhi, por vura re se mikut
tim i dolën ca pika loti... I thashë: Me siguri duhet të jetë në
gjendje të mirë ekonomike zotëria, t'i kurseu ca mijëra lira!

Ma ktheu: Jo, nuk është pikërisht kështu! Para dy vitesh, po
udhëtoja në një vend, këtu afër nesh, kur një makinë më ndeshi
automjetin tim, duke e dëmtuar. I zoti i makinës dukej besimtar,
bri tij ishte ulur e shoqja, një grua me hixhab, po ashtu edhe
vajzat e tij... Nuk desha t'ua prish ditën dhe shëtitjen e tyre, kështu që i thashë menjëherë: Kalo, pa problem, të qoftë hallall!

Më duket se ai veprim, nuk shkoi bosh, por shpërblimin e tij
e mora pikërisht sot, siç e pe...!
E MIRA NUK TRETET, GJYNAHU NUK HARROHET, I
GJALLI (ZOTI) NUK VDES!
VEPRO Ç'TË DUASH; Ç'TË BËSH, TA BËJNË!
Dr. Ratib Nabulsi, Damask

Përktheu nga arabishtja dhe përshtati në shqip:
Muhamed B. Sytari

Xhamia me emrin e Ali Pashës gjendet në Çarshinë e Vjetër të qytetit të
Ohrit, në rrugën për në liqen, afër rrapit
ose çinarit të madh të këtij vendi.
Të gjitha xhamitë e qytetit të Ohrit
datojnë prej periudhës së Perandorisë
Osmane. Edhe Xhamia e Ali Pashës,
sipas karakteristikave arkitektonike dhe
formës së saj, është ndërtuar kah fundi i
shekullit XV ose fillimi i shekullit XVI,
në vakëfin e Sulejman Beut, vakëfi i të
cilit ka përfshirë një sipërfaqe deri afër
Xhamisë Haxhi Kasëm, afër limanit të
Liqenit të Ohrit, e cila xhami (Haxhi
Kasëm) është rrënuar nga sistemi i atëhershëm komunist në vitin 1953 dhe sot
nuk ka asnjë gjurmë prej saj.
Xhamia e Ali Pashës gjatë historisë së
saj ka pasur disa meremetime: në vitin
1823 është renovuar nga veziri Ali Pashë,
me ç’rast edhe xhamia do të emërohet me
këtë emër - Ali Pashë. Në këtë kohë xhamia gjithashtu ka shërbyer si një shkollë
e mesme fetare-medrese, ku kanë mësuar
nxënës nga qyteti i Ohrit, i Strugës dhe i
Pogradecit.
Xhamia e Ali Pashës në qindvjeçarin
e fundit ka qenë pa minare, që është rrënuar nga pushteti i atëhershëm, në vitet
1912-1917. Iniciativa për rikonstruktimin
e saj ka pasur gjithnjë gjatë kësaj periudhe të qindvjeçarit të fundit. Për këtë qëllim, në vitin 2015, me iniciativë të
Reis’ul-Ulema haxhi Sulejman ef. Rexhepi, është nënshkruar edhe marrëveshja mes Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Drejtorisë së Përgjithshme të Vakëfit nga R. e Turqisë dhe Muzeut të
Ohrit. Në këtë marrëveshje u parapa edhe
rikonstruktimi i minares, e cila sot është
realizuar me sukses dhe xhamisë i është
rikthyer identiteti origjinal.
Është e vërtetë se Xhamia e Ali Pashës ka pasur edhe minaren e dytë, që
është njohur si Xhamia me Dy Minare në
këto troje, ku edhe sot në xhami gjenden
gjurmët dhe hyrja në pjesën e minares së

dytë.
Xhamia e Ali Pashës është xhamia
qendrore e Myftinisë, e cila ka qenë gjithnjë aktive dhe së shpejti, pas restauri-

mit dhe rikonstruktimit, do të rihapet për
adhurim.

(Përgatiti: Myfti Samet ef. Ajdari)
Hëna e Re
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Fillon ndërtimi i Xhamisë së Re në
Çajlanë (Shkup)
Në prani të Kryetarit të Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, të Kryetarit të
Kuvendit të BFI-së Fadil ef. Ramadani,
të Sekretarit të Përgjithshëm Irsal Jakupi, të Myftiut të Shkupit dr. Qenan ef.
Ismaili, të Myftiut të Tetovës prof. dr.
Qani Nesimi, të Myftiut të Shtipit mr.
Nasir ef. Rexhepi, të Myftiut të Strugës
Salim ef. Sulejmani, të Myftiut të Ohrit
Samet ef. Hajdari, të Dekanit të FSHI
prof. dr. Shaban Sulejmani, të Drejtorit të Përgjithshëm të Medresesë Isa Beu
Ibrahim Idrizi, të Kryetarit të OH
‘Hilal’ Mustafa Dauti, të Kryetarit të
Ulemave Rexhep ef. Ziberi, më 7 tetor,
2019, në fshatin Çajlanë të Shkupit (Komuna e Sarajit) është vënë guri themeltar
i xhamisë së re.
Ndërtimi ka filluar me një ashere nga
Xhemil ef. Sadiku. Në emër të Këshillit
iniciues ka folur Shefajet Dauti, i cili ka
paraqitur edhe një panoramë të shkurtër
të fshatit dhe të zhvillimit të fesë islame
në të. Me fjalë përshëndetëse është paraqitur edhe Myftiu i Myftinisë së Shkupit,
dr. Qenan Ismaili, i cili ka falënderuar
të gjithë të pranishmit, pastaj dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin
e planit për ndërtimin e një xhamie të re
në këtë vendbanim në mes të Shkupit
dhe të Tetovës, Grykës së Dervenit.
Para të pranishmëve ka folur edhe

Kryetari i Komunës së Sarajit, z. Blerim
Bexheti, i cili ka falënderuar BFI-në për
kontributin që po jep në ndërtimin e xhamive krejtësisht të reja, nga fillimi, ose
në meremetimin e atyre ekzistueseve.
Vëmendjen e të pranishmëve e ka
tërhequr fjalimi mjaft inspirativ i Kryetarit të BFI-së, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i cili ka falënderuar
Çajlanën dhe popullin e saj për gjithë
çka ka bërë gjer më tani, Xhamisë së Re
i uroi një themel të bekuar, solidaritet
dhe ndërtim sa më të shpejtë.
Kemi dy objekte shumë vitale në
këtë fshat: shkollën dhe xhaminë – tha
ai. Si njëra, ashtu edhe tjetra janë institucione pa të cilat nuk mund të ecet për-

35 vjet Medrese (1984/1469)

para; pa ato, thjesht, nuk do të kishim
kondicion për të bërë përparimin, ka
thënë ai. Sulejman ef. Rexhepi po ashtu
ka rikujtuar pejgamberin Muhamed (a.
s.), largimin e tij të detyrueshëm nga
Meka dhe kthimin e sërishëm në vendlindje – duke aluduar edhe në kthimin
e të gjithë atyre që janë larguar nga Çajlana dhe kthimin e sërishëm të tyre aty,
si një mundësi për një zhvillim të gjithmbarshëm të jetës shoqërore e fetare
“aty ku balta është më e ëmbël se
mjalta”...
Programi ka përfunduar me një
ashere nga Omer ef. Arsllani dhe me
duanë e bërë nga Myftiu i Myftinisë së
Tetovës, prof. dr. Qani Nesimi. (N. Z.)

Mbikëqyren punimet në Xhaminë e Opajës
Më 30 shtator, 2019, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, i shoqëruar nga disa bashkëpunëtorë, ka mbikëqyrur (inspektuar) punimet në Xhaminë e Re të fshatit
Opajë, komuna e Likovës (Kumanovë).
Reisi ka uruar ustallarët për punën e bërë, i kënaqur që gjithçka ka shkuar sipas
planit, me shpresë se së shpejti do të bëhet edhe çelja solemne e saj.
Bashkësia Fetare Islame e RMV në të gjitha anët e vendit ka hapur disa sheshndërtime për ngritjen e xhamive të reja, apo për meremetimin e atyre ekzistueseve, gjithnjë duke pasur për bazë interesat e besimtarëve myslimanë. Në disa
lokalitete burokracitë komunale, ose ato qendrore, e pengojnë këtë valë vetinvestimi dhe vetëndërtimi – pa asnjë denar nga shteti! – ndërsa krerët e BFI-së presin
që ata të reflektojnë pozitivisht dhe të mos e pengojnë një punë që s’mund të pengohet. Burokratët e këtillë - thonë nga BFI - vetëm mund të turpërojnë veten dhe
institucionin që përfaqësojnë, por dhe shtetin në tërësi, për shkak se pengesat e këtilla nuk i kontribuojnë inkuadrimit të RMV në BE dhe në institucionet tjera relevante ndërkombëtare.
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ER-RAHATU
Ndërmarrje për ofrimin
e shërbimeve të varrimit

Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë, duke qenë e vetëdijshme për problemet dhe
pengesat në të cilat has popullata myslimane gjatë procedurave të varrimit, e pa të udhës të themelojë
ndërmarrjen e vet ER-RAHATU për ofrimin e shërbimeve të varrimit.
Ndërmarrja "ER-RAHATU" është e regjistruar në Regjistrin Qendror të RM-së më datë
22.02.2011 dhe me numër licence 0042/2013 lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjes në RM.
Kjo ndërmarrje ofron shërbime të varrimit në bazë të dispozitave islame, si dhe dispozitave ligjore,
për të gjithë myslimanët që jetojnë brenda territorit të Maqedonisë si dhe atyre nga diaspora.

Medreseja Isa Beu
shënon 35-vjetorin
5
Kolumna:

Kur askush askujt
asgjë s'i beson...

10

Mulla Sadër Shirazi
47

Adresa: Bashkësia Fetare Islame në RM,
rr. Çairska, nr.52, Shkup.
i-meil: er.rahatu.bfi@gmail.com

RIJASETI
Bashkësia Fetare Islame e R.M.V.

Tel: ++ 389 2 3117 410; ++ 389 2 3117 412
Mob: ++ 389 75 374 402; ++ 389 75 374 411

Mesele fetare:

Ç'të bësh, ta bëjnë!
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Xhamia e Ali Pashës në Ohër
(e shekujve XV-XVI) sot:
Pas shumë peripecish...

