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BFI e shqetësuar nga tërmeti që preku Shqipërinë

Pas tërmetit të rëndë që ka prekur Republikën e Shqipërisë
në orët e hershme të datës 26 nëntor, 2019, Bashkësia Fetare
Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kreu i saj,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, janë shprehur të shqetësuar për pasojat e tij në njerëz dhe në infrastrukturë.
Jemi thellë të tronditur nga tërmeti që ka goditur Durrësin
me rrethinë dhe përndajmë dhimbjen me tërë popullin shqiptar,
të prekur nga kjo fatkeqësi e ardhur prej të madhit Zot – thuhet
nga Zyra për Shtyp e BFI-së dhe e Reis’ul-Ulemasë.
Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut është e gatshme të ofrojë ndihmën e saj të pakursyer në
zbutjen e dëmeve. Ajo shprehet e bindur se popullata e Durrësit, i tërë populli i Shqipërisë, do të mbledhin fuqitë dhe do ta
kalojnë këtë të keqe të shkaktuar nga shkundja e dheut. BFI dhe
Reis’ul-Ulemaja i bëjnë lutje Allahut (xh. sh.) për sa më shumë
mëshirë për durrsakët dhe të gjithë të prekurit nga ky tërmet:
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Çdo
lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të Gjithëmëshirshmit,
Mëshirëplotit, Sunduesit të Ditës së Gjykimit. Vetëm Ty të adhu-

Ndërrimi i viteve si shkas
rojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë! Udhëzona në rrugën e drejtë! Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në
të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që
janë të humbur! [ Kuran, 1/1-7]

Kjo komunikatë për shtyp u dërgohet edhe autoriteteve
shtetërore të Republikës së Shqipërisë.

OH “Hilal” në Shqipëri

Pas tërmetit shkatërrues që goditi Republikën e Shqipërisë
më 26 nëntor, 2019, organizata humanitare “Hilal”, e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, ka nisur aksionet e ndihmës në Durrës
dhe në rrethinat e tij.
Sipas kryetarit të OH “Hilal”, Mustafa Dauti, organizata humanitare e myslimanëve të Maqedonisë së Veriut ka nisur

ndihma të mëdha me produkte ushqimore, batanije, mjete higjienike dhe veshmbathje për popullatën e prekur nga shkundja
e dheut.
Vlen të theksohet që ndihmat nga Shkupi për në Durrës do
të jenë të vazhdueshme, deri në normalizimin e plotë të situatës. Në OH “Hilal” janë thellësisht të tronditur nga fatkeqësia që
ka prekur Shqipërinë, ndërsa aktivistët e saj janë të gatshëm që
të ofrojnë çfarëdo lloj ndihme, përmbajtja e të cilave do të koordinohet në bashkëpunim me shtetin shqiptar, përkatësisht me
Shtabin e Emergjencave.
Aktivitetin e saj për Shqipërinë OH “Hilal” e zhvillon në
koordinim të ngushtë me Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.

BFI me 127.372 euro

Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes organizatës së saj humanitare
“Hilal” gjer më 10 dhjetor, 2019, ka
grumbulluar 127.372 euro ndihma
për Republikën e Shqipërisë, pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit.
Menaxhimi i shpërndarjes së këtyre të hollave në Durrës dhe në rrethinat e tij do të nisë të njëjtën ditë,
në formën më të mirë të mundshme –
njoftojnë nga BFI.
Këto ndihma janë grumbulluar
pas thirrjes së Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës
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së Maqedonisë së Veriut, drejtuar besimtarëve të Maqedonisë së Veriut.
BFI dhe OH “Hilal” falënderojnë
të gjitha myftinitë, të cilat me operativat e tyre janë angazhuar në grumbullimin e ndihmave për Shqipërinë,
imamët e xhamive, këshillat e xhamive dhe tërë xhematin për solidaritetin e treguar në ndihmë të të
prekurve nga tërmeti.
Thuhet në Kuranin famëlartë (ElBekare: 274): “Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi
dhe haptazi, do të kenë shpërblim te
Zoti i tyre; ata nuk do të kenë pse të
frikësohen apo të pikëllohen.”
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EDITORIAL

Pasqyra e të hollave të tubuara nga të gjitha Myftinitë e
BFI të RMV (dt. 10.12.2019)

Me rastin e ndërrimit të viteve kalendarike, e shohim të arsyeshme, aq sa e mundëson hapësira editoriale,
t`i themi dy-tre fjalë mbi atë se çka ishte karakteristikë gjatë vitit që po lëmë pas në veprimtarinë e Bashkësisë Fetare Islame në vendin tonë.
BFI, me organet dhe institucionet e saj edukative-arsimore, si dhe me subjektet tjera të themeluara prej saj,
edhe gjatë vitit 2019, përkundër pengesave dhe sfidave të ndryshme, ka arritur që t`i plotësojë nevojat dhe kërkesat e popullatës myslimane, duke treguar se është e gatshme dhe e aftë t`i kryejë obligimet dhe detyrimet e
veta të dhëna në Kushtetutën e saj. Pra, me sukses është marrë me zgjidhjen e çështjeve dhe problematikave
të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin e jetës fetare-islame.
Ajo që e karakterizon punën dhe aktivitetin e BFI-së gjatë vitit 2019 është zhvillimi i jetës fetare në mesin
e xhemateve tona, e begatuar me organizime dhe manifestime të llojllojshme që kanë të bëjnë me vënien e gurthemeleve për objekte të reja fetare, me inaugurimin e atyre që veç janë ndërtuar, me zhvillimin e mësim-besimit nëpër mejtepe, me diplomimin në hifz nga shumë të rinj e të reja etj. Në këtë drejtim, vlen të përmendet
lëshimi në përdorim i Xhamisë së Ali Pashës në Ohër (e shekujve XV-XVI), e cila ka pasur një meremetim të
rëndësishëm, ndërsa i është shtuar edhe minarja, përmes së cilës pas më shumë se një shekulli përsëri këndohet ezani - ngjarje kjo që mund të merret si kryefjalë e punës dhe e aktiviteteve gjatë vitit 2019.
Po ashtu, në korpusin e punës dhe të aktiviteteve të BFI-së gjatë vitit në kalim, lënë gjurmë të pashlyeshme
edhe shumë tubime debative shkencore, arsimore dhe kulturore. Në këtë mes, pa dyshim, spikat Tryeza shkencore me rastin e 35-vjetorit të nisjes me punë të SHMI “Medreseja Isa Beu”.
Edukimi dhe arsimimi i gjeneratave të reja, duke filluar nga bankat e mejtepit e deri në bankat e institucioneve arsimore, të rangut të mesëm dhe të lartë, ka qenë njëra ndër përkujdesjet më prioritare të BFI-së,
duke krijuar kushte adekuate që kërkohen me standarde bashkëkohore për zhvillim të procesit mësimor. Në
këtë drejtim, nga organet
kompetente është kërkuar
akreditimi i Medresesë dhe
BFI është në pritje, sepse
BFI e RMV me punën dhe aktivitetet e veta gjithnjë
premtimet janë marrë se kjo
ka qenë transparente, duke i bërë publike
punë nga viti i ardhshëm
shkollor do të bëhet. Gjithnjë:
qëndrimet dhe qëllimet e saj në mediat
pa harruar kthimin me 100%
elektronike dhe të shkruara. Në këtë drejtim,
të Vakëfit.
Për fat të keq, edhe gjatë
revista e saj “Hëna e Re”, pa dyshim, është një
këtij viti kërkesat e BFI-së për
tablo e transparencës për punën dhe aktivitetet e
drejtësi dhe barabarësi me baBFI-së. Po ashtu, nga organet kompetente është
shkësitë tjera fetare në vend
hasin në vesh të shurdhur të
kërkuar akreditimi i Medresesë dhe BFI është në
institucioneve kompetente
pritje, sepse premtimet janë marrë se kjo punë
shtetërore. Është bërë përpjekje që sa më shumë prona
nga viti i ardhshëm shkollor do të bëhet. Gjithnjë:
të vakëfit të denacionalizohen.
pa harruar kthimin me 100% të Vakëﬁt.
Por, të mos harrojmë se është
bërë një luftë e pakompromis
kundër “neonacionalizimit” të
pronës së vakëfit. Veprime të këtilla kemi shumë në zonat lindore të vendit. BFI e RMV gjatë këtij viti u ballafaqua edhe me një tentim për puç, ku organet gjyqësore, me porosi të politikës, mbi baza të dokumentacionit të falsifikuar tentuan që në këtë institucion të instalojnë kryetar kukull.
Se sa i rëndësishëm është institucioni i BFI-së tregon edhe fakti se atë, gjatë këtij viti, e kanë vizituar
shumë personalitete dhe delegacione me renome ndërkombëtare. Duke u nisur nga fakti se dialogu ndërfetar
është e vetmja rrugë për zgjidhjen e shumë çështjeve që i tangojnë shoqëritë e vendeve të ndryshme, e sidomos në zgjidhjen e çështjeve ndërkonfesionale dhe ndëretnike, Kreu i BFI-së ka marrë pjesë në disa konferenca dhe tubime të karakterit të këtillë, të organizuara nga organizata të ndryshme të vendit dhe të jashtme.
Në fund, ajo që duhet theksuar është se BFI e RMV me punën dhe aktivitetet e veta gjithnjë ka qenë transparente, duke i bërë publike qëndrimet dhe qëllimet e saj në mediat elektronike dhe të shkruara. Në këtë drejtim, revista e saj “Hëna e Re”, pa dyshim, është një tablo e transparencës për punën dhe aktivitetet e BFI-së...
Q. Osmani
Hëna e Re
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Mirënjohje e veçantë për Reisin

Në promovimin e kompletit të librave
“Për Fe dhe Atdhe”, më 22 nëntor, 2019,
autorit, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i
është dorëzuar edhe Mirënjohja e Zyrës së
Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe
Krim (UNODC), me motivacionin “për
kontribut të shquar kundër dhunës dhe radikalizmit islam në Maqedoninë e Veriut”.
Mirënjohjen e dorëzuan veprimtarët e
njohur shqiptarë Ylli Paja dhe gjenerali në
pension Remzi Selimllari. Reisi ka kontribuar në paqen ndërfetare në Maqedoninë e
Veriut, prandaj dhe UNODC i jep këtë mirënjohje kreut të myslimanëve të këtij vendi
– tha z. Paja. Remzi Selimllari, ndërkaq,
tha: “Në fe na ka bashkuar me fjalën e
ngrohtë, prandaj kjo mirënjohje për Rexhepin tonë. Jetë të gjatë për të dhe – ngado që
të kalojë, Zoti i shtroftë vetëm lule, vetëm
trëndafila, pa gjemba (gjembat i ruajmë

ne!). Jetë të gjatë këtij strategut tonë!”
Kryetari i BFI-së, Sulejman ef. Rexhepi, u falënderua për Mirënjohjen me

përshëndetjen islame: “Paqja, mëshira,
begatitë, të mirat e Allahut, qofshin me
ne”...

Kreu i KMSH viziton BFI-në

61

MYFTINIA E SHKUPIT ME LIBËR
KURORËZIMESH
UNIVERSITETI I TETOVËS
SHËNON 25-VJETORIN
PENDAROVSKI PRET KRYETARËT E
BASHKËSIVE FETARE
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OHËR
HAPET XHAMIA PRANË FAKULTETIT TË
SHKENCAVE ISLAME
KRYETARI I BFI-SË TAKON KRYETARIN E
KUMANOVËS
MARRËVESHJA E HUDE JBIJES DHE ‘ERRIDVANI’
NËSE DUAM TË JEMI SHENJË E ZOTIT,
DUHET TA ZGJEDHIM SHOQËRINË
“KURORAT E MUALIMEVE”, GJITHÇKA PËR
FE DHE ATDHE
MBI PLAGËT E SHQIPËRISË BOTA HUMANE
U ZGJUA...
SHEQERI, EPIDEMIA E MIJËVJEÇARIT TË
TRETË
HOXHË VOKA - SAID NA JDENI I DIBRËS
(1864-1903)
KUR FLET DR. RATEB AL-NABULSI…
MYFTIU I STRUGËS NË PARMA TË ITALISË
TAKOHEN MBARËSHTUESIT E PRONAVE
SHTETËRORE
TAKVIM 2020 (1441-1442 H)

Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, h. Bujar Spahiu, i
shoqëruar nga një pjesë e stafit të KMSH-së, ka zhvilluar më 22 nëntor, 2019, një vizitë në Bashkësinë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Gjatë kësaj vizite kreu i KMSH-së u prit nga kryetari i BFI të RMVsë, h. Sulejman ef. Rexhepi.
Kreu i KMSH-së vlerësoi marrëdhëniet e mira mes dy institucioneve dhe uroi Sulejman ef. Rexhepin për promovimin e veprave prej 6
vëllimesh “Për Fe dhe Atdhe”.
Kryetari i BFI të RMV-së, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
falënderoi kreun e KMSH-së për vizitën dhe tha se bashkëpunimi mes
dy institucioneve do të jetë i vazhdueshëm.
5

Na fal, Shqipëri: Gëzuar 28 Nëntorin!

Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka
uruar besimtarët dhe gjithë qytetarët, në
vend dhe në diasporë, me rastin e 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit dhe të Pavarësisë
së Shqipërisë.
Në urim thuhet:

-Në emrin tim personal dhe në emrin e
institucionit që udhëheq – të Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të gjithë shqiptarëve kudo
që janë u drejtohem me përshëndetjen
islame: Es-Selamu Alejkum Ve Rahmetullah Ve Berekatuhu, që do të thotë:
Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me
ju – për t’i uruar: Gëzuar 28 Nëntorin,
Ditën e Flamurit dhe të Pavarësisë së
Shqipërisë!
Republika e Shqipërisë dhe i gjithë populli shqiptar janë të prekur thellë nga tërmeti shkatërrues që goditi tokën e Gjergj
Kastriotit-Skënderbeut, njeriut i cili më 28
Nëntor 1443 ngriti Flamurin Kombëtar në
Krujën heroike. Në po këtë ditë, më 28
Nëntor 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin kuqezi në Vlorë dhe shpalli Pavarësinë.

Këto data kaq të rëndësishme për historinë
shqiptare janë stimul për të qëndruar në
këmbë dhe për t’i bërë ballë sprovimit që
na bën i madhi Zot.
Thuhet në Kuran: Më pas Musai zgjodhi nga populli i tij shtatëdhjetë burra, për
takimin Tonë. Kur i goditi tërmeti, ai tha:
“O Zoti im! Sikur të doje Ti, do t’i zhdukje
ata dhe mua që më përpara. Por, a do të na
shkatërroje për atë që bënë disa mendjelehtë mes nesh?! Ajo ishte veç një sprovë

e urdhëruar prej Teje, për të shpënë në
humbje atë që Ti do dhe për të udhëzuar
atë që Ti dëshiron. Ti je Mbrojtësi ynë,
andaj falna dhe mëshirona! Ti je më i miri
i mëshiruesve! (El-a‘Râf: 155)

Vërtet, Allahu (xh. sh.) është më i miri
i mëshiruesve! Të jeni të bindur: Shqipëria
do të bëhet!
(Shkup, 28 Nëntor 2019)

Një pritje nga Ambasada Shqiptare në Shkup

Me rastin e Festës Kombëtare, Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në
Shkup, zotëri Fatos Reka dhe zonja
Ilira Reka kanë organizuar më 26 nën6

tor, 2019, një pritje në Aleksandar Palace Hotel. Kanë qenë të pranishëm
përfaqësues të jetës shoqërore-politike
të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
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pjesëtarë të Bashkësive Fetare, njerëz
të kulturës, të artit, të sportit dhe të
ftuar të tjerë. Nga Bashkësia Fetare
Islame e Republikës së Maqedonisë së
Veriut kanë marrë pjesë Kryetari i saj,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, mr. Muzemil Osmani - Shef i
Kabinetit, mr. Mustafa Dauti - Kryetar
i OH “Hilal” dhe Muhamer ef. Veseli Drejtor i Agjencisë për Standardin Hallall.
Ambasada e Shqipërisë në Shkup
ka shënuar 28 Nëntorin – Ditën e Flamurit, ose Ditën e Pavarësisë. Më 28
Nëntor 1443 heroi ynë kombëtar
Gjergj Kastrioti Skënderbeu çliroi
Krujën nga pushtimi osman dhe ngriti
flamurin kombëtar mbi kalanë e saj.
469 vite më vonë, më 28 Nëntor 1912,
i quajtur gjithashtu si Nëntori i Dytë, u
shpall Pavarësia e Shqipërisë nga
Ismail Qemali, i cili ngriti flamurin në
Vlorë.

Nuk ka gjuhë të urrejtjes në
deklaratat e Reisit
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
nuk do të gjykohet për “shpërndarje të
gjuhës së urrejtjes ndaj maqedonasve”,
por as për “përçmim të popullit maqedonas”.
“Prokuroria Themelore Publike e
Shkupit, duke vepruar në këtë lëndë, ka
miratuar vendimin për të hedhur poshtë
padinë, pasi që nuk ekzistojnë dyshime
të bazuara se i paraqituri i ka kryer veprat penale ‘përçmim të popullit maqedonas dhe të anëtarëve të komunitetit’
nga neni 179 dhe ‘shkaktim të urrejtjes,
jotolerancës në bazë të diskriminimit
racor, fetar ose tjetër’ sipas nenit 319 të
Kodit Penal”, thonë nga Prokuroria.
Ata shtojnë se i paraqituri askund
nuk përmend drejtpërdrejt “populli maqedonas”, por as “përfaqësuesit e komunitetit” me qëllim që t’i përçmojë. Në
lidhje me padinë për gjuhë të urrejtjes,
është dëgjuar gjykatësja dhe vetë e ka
pranuar se nuk ndjehet e rrezikuar dhe
nuk njeh gjuhë të urrejtjes në fjalët e të

paraqiturit.
Prokurori kompetent ka theksuar se
nëse palët e dëmtuara vlerësojnë se eventualisht u është bërë dëm të nderit dhe reputacionit me deklaratat e të paraqiturit,
mund të realizojnë mbrojtje në procedu-

rën për konstatimin e përgjegjësisë qytetare për ofendim ose shpifje përpara Gjykatës Civile.
Të dëmtuarit kanë të drejtë që të ankohen në Prokurorinë e Lartë të Shkupit.
(Zhurnal.mk, 27.11.19)

Vizitë Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese
Më 26 nëntor, 2019, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame, ka vizituar Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Sali Murati, i cili në këtë detyrë është nga 1 nëntori.
Gjykatësit e Gjykatës Kushtetuese janë me mandat prej 9 vitesh, ndërsa në vendin e Kryetarit – prej 3 vitesh, pa të drejtën e rizgjedhjes.
Kryetari i BFI-së i ka uruar postin z. Sali Murati, duke i
dëshiruar sukses dhe shëndet në këtë pozicion mjaft të rëndësishëm në një shtet dhe në një shoqëri. Ardhja e juristit
nga Vrapçishti i Gostivarit në krye të Gjykatës Kushtetuese,
qoftë edhe për një periudhë të shkurtër trevjeçare, i ka ngjallur shpresat te të gjithë qytetarët tek reformimi i gjyqësisë
dhe i jurisprudencës në përgjithësi, si një nga prioritetet e
Republikës së Maqedonisë së Veriut në vazhdimësi dhe aktualisht.
Sulejman ef. Rexhepi i ka dorëzuar Kryetarit të Gjykatës
Kushtetuese kompletin e veprave të veta “Për Fe dhe Atdhe”
dhe logon e BFI-së me Kuranin e artë.
Të dy bashkëbiseduesit kanë rënë dakord për një bashkëpunim të gjerë midis dy institucioneve, gjithnjë në të
mirë të të gjithë qytetarëve pa përjashtim.
Hëna e Re
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OSBE organizon pritje në Shkup
Misioni i Organizatës për Siguri dhe
Bashkëpunim
në
Evropë
(OSBE/OSCE) me seli në Shkup ka organizuar më 21 nëntor, 2019, një pritje
në restorantin “Mulino” në kryeqytetin
e Republikës së Maqedonisë së Veriut,
ku kanë marrë pjesë përfaqësues të lartë
të jetës shoqërore-politike të vendit, ministra e deputetë, dinjitarë të Bashkësive Fetare etj. Me ftesë të Ambasadorit
Clemens Koja, në këtë pritje ka marrë
pjesë edhe Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut.
Misioni i OSBE-së në Shkup është
hapur qe 26 vjet, me përkushtimin për
të përforcuar sundimin e ligjit, avancimin e marrëdhënieve ndëretnike, përmirësimin e qeverisjes së mirë,
policinë demokratike dhe më shumë
tema të këtilla në të gjithë vendin. Bashkësia Fetare Islame dhe vetë kreu i
saj, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, kanë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Organizatën për Siguri

dhe Bashkëpunim në Evropë - Misioni
në Shkup, seriozisht të angazhuar për

pranimin e Maqedonisë së Veriut në
Bashkimin Evropian dhe në NATO.

Kryeinspektori i Dijanetit takon
Reis’ul-Ulemanë

Më 4 dhjetor, 2019, Kryeinspektori i
Dijanetit (Diyanet) të Republikës së Tur8

qisë, z. Hysejin Jashar (Hüseyin Yaşar),
ka takuar Kryetarin e Bashkësisë Fetare
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Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, në Shkup. Përfaqësuesi i Kryesisë së Çështjeve Fetare të Turqisë dhe
Kreu i myslimanëve të Maqedonisë së
Veriut kanë biseduar për bashkëpunimin
e ndërsjellë, për gjetjen e formave për
zgjerimin e tij dhe për tema aktuale nga
fushëveprimi i të dy komuniteteve fetare.
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi është shprehur për luftimin e të gjitha grupeve që e dëmtojnë BFI-në dhe
Dijanetin. Hysejin Jashar, nga ana e tij,
ka thënë se Dijanetin dhe BFI-në i lidh
një miqësi e vjetër dhe se ajo duhet të pasurohet e të zgjerohet, gjithnjë me qëllim
që bashkëpunimi dypalësh në çdo moment të jetë produktiv dhe në të mirë të
dy vendeve tona.
Kryeinspektori Jashar dhe Reis’ulUlema Rexhepi kanë rënë dakord edhe
për çështje të tjera, me interes për të dyja
Bashkësitë Fetare respektivisht.

Si të fuqizohet qëndrueshmëria
e komuniteteve lokale

Në organizim të organizatës Centre
for Common Ground, e në udhëheqje të
znj. Vilma Venkovska Milçe dhe të z.
Pajtim Saiti, më 4 dhjetor, 2019, në
Shkup është realizuar një takim i përbashkët pune me Kryetarin e Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef.
Rexhepi,
me
Zëvendëskomandantin e Sektorit të Punëve të Brendshme - Shkup z. Sasho Inxhikovski, me Kryetarin e Komunës së
Çairit z. Visar Ganiu dhe me përgjegjësin
e BFI-së për luftimin e ekstremizmit dhe
të radikalizmit z. Mustafa Dauti, për të
diskutuar rreth bashkëpunimit ndërinstitucional në suaza të projektit për parandalimin e fenomenit të ekstremizmit të
dhunshëm.
Siç bëhet e ditur, në takim është
shprehur gatishmëria e plotë në drejtim
të veprimit të përbashkët dhe thellimit të
interaksionit profesional për aplikimin e
mekanizmave sa më efikas për të mbrojtur vlerat më të larta njerëzore të toleran-

cës e të paqes dhe për të shmangur dhunën dhe përçarjen mes njerëzve. Kështu,
një rëndësi e veçantë do t’i jepet edhe fuqizimit të qëndrueshmërisë në mesin e
komuniteteve lokale në luftimin e dukurive të tilla të palakmueshme.

Institucionet tona do të vazhdojnë
me qasjen serioze dhe me koordinimin
në këtë drejtim, në suaza të Ekipit të formuar për Veprim në Bashkësi – thuhet
në komunikatën e përbashkët nga ky
takim.

BFI e lufton ekstremizmin

Më 2 dhjetor, 2019, është mbledhur
në Shkup Komiteti Nacional për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm, i
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së
Veriut, ku i emëruar i Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi, është mr.
Mustafa Dauti.
BFI e RMV, në krye me Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi, si çdoherë vazhdon të jetë aktive në

parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, dukuri kjo negative mbarëshoqërore, me pjesëmarrjen e saj nëpër
konferenca të ndryshme, prej të cilave
është kthyer edhe me mirënjohje ndërkombëtare – ka thënë me këtë rast mr.
Mustafa Dauti.
Ai ka folur hapur dhe mes tjerash ka
thënë që ekstremizmi, radikalizmi, nuk
kanë të bëjnë veç me një religjion, apo
veç me një etni. Për shkak se – ka thënë

ai - shpesh po përmendet nëpër fjalime
“Islami radikal”, “Islami ekstrem” etj.,
por ekstremizmi shfaqet gjithandej dhe
nuk ka të bëjë me Islamin; mund të ketë
individë të manipuluar dhe që thirren në
emër të Islamit nga injoranca që kanë.
Islami është fe e paqes, e tolerancës, e
mirëkuptimit dhe nuk ka vend për islamofobi. BFI e ka situatën nën kontroll
dhe qartë e ka detektuar nëse ka - ku ka,
ku janë dhe ku vërehet se ka elemente
dhe pika të radikalizmit. BFI i lufton ato
dukuri me organet, me kapacitetet dhe
me metodat e saj, por dhe kërkon angazhimin dhe efikasitetin e organeve përkatëse, përgjegjëse, ekzekutive, për
eliminimin e këtyre dukurive negative në
shoqëri – ka thënë përfaqësuesi i BFI-së,
Mustafa Dauti.
Në punën e Komitetit Nacional për
Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm, kryetar i të cilit është Borçe Petrevski, kanë qenë të pranishëm
funksionarë të lartë nga institucione me
relevancë nga vendi dhe nga Bashkimi
Evropian.
Hëna e Re
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Ummetun vahide
KOLUMNA

Kur në shek. XXI në një shtet që e konsideron veten shtet
demokratik akoma po diskutohet se si të cungohet Ligji për
përdorimin e gjuhëve, duke mos e bërë fare hesap ndezjen e
gjakrave që mund, mos e dhashtë Zoti, të shkaktojë destabilizime
serioze, po e sjell ndër mend Kartën e Medinës, dokumentin e parë
të shkruar në historinë e Islamit, që bën fjalë për tolerancën,
bashkëjetesën dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

P

Shkruan
H. Sulejman ef. Rexhepi

ërditshmëria në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjithnjë e më
shumë po bëhet një ekuacion me
shumë të panjohura, të cilin për momentin askush nuk është në gjendje ta
zgjidhë. Qytetari i rëndomtë i këtij shteti
është dukshëm i ngarkuar me halle e me
brenga që kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti
me ekzistencën, me të nesërmen e paqartë, me tkurrjen e familjes si pasojë e
largimit masiv të rinisë. Kjo gjë vërtetohet lehtas nga çdo bisedë në rrugë, në
zyrë, në treg, në komshillëk, në familje,
pra gjithkund ku zhvillohet jeta e vërtetë.
Por, nëse ia hidhni një vështrim skenës politike dhe nëse analizoni deklarimet dhe preokupimet e atyre nga të cilët
pritet që të ndryshojnë pozitivisht gjendjen e njerëzve që e jetojnë jetën reale,
çuditërisht do të konstatoni diçka krejt
tjetër. Do të konstatoni se për momentin, halli dhe brenga që rënduakan mbi
supet e brishta të Maqedonisë na qenka
Ligji për përdorimin e gjuhëve dhe vërejtjet që atij ia paska bërë Komisioni i
Venecias. Pra, preokupim qenka jo varfëria, jo shkollimi, jo niveli katastrofal i
diturive të nxënësve të shkollave të
mesme dhe i studentëve, jo shëndetësia,
jo kultura…, halli dhe brenga e Maqedonisë na qenka se mos shqiptarët po
shfrytëzojnë ndonjë të drejtë më shumë
e po flasin ndonjë fjalë më tepër në gjuhën e tyre, andaj të gjitha forcat duheshka bashkuar për të reviduar ligjin e
10

përmendur.
Aman-aman, hej zaman-zaman! Pas
të gjitha përpjekjeve dhe pas të gjitha
zotimeve, pas “reformave” të ndryshme
dhe rrënimit të njëmendësisë, pas deklarimeve të zjarrta për orientime euroatlantike dhe për barabarësi substanciale
e jo formale, të cilat, ç‘është e vërteta,
dolën blof, Maqedonia e Veriut e shkërmoqur e gjeti “temën madhore” me të
cilën do ta rikthyeka nga përgjumja opinionin e vet. Rojtarët vigjilentë të ndjenjës kombëtare maqedonase, të rreshtuar
edhe majtas edhe djathtas, deri në përfundimin e zgjedhjeve të prillit do të
bëjnë namin për t’ua marrë ”të drejtat e
tepërta” që ua paskan dhënë shqiptarëve.
Po të mos ishte qesharake, siç është, kjo
përpjekje populiste për të siguruar
ndonjë votë më shumë, do të dukej tragjike dhe e pështirë. Sepse, të fitosh vota
duke u përpjekur të diskriminosh bashkëqytetarët me të cilët jeton dhe duhet
të jetosh, është një veprim i turpshëm
dhe një armë që gjendet vetëm në arsenalin e nacionalizmit e të shovinizmit, i
cili në këtë nënqiell ka bërë aq shumë
dëme në një të kaluar jo edhe fort të largët.
Sidoqoftë, çështjen e tolerancës dhe
të mostolerancës, çështjen e barazisë
mes njerëzve dhe të mirëkuptimit mes
tyre, unë e shikoj si një çështje komplekse, por gjithnjë duke u bazuar në
qëndrimet islame ndaj këtyre segmenteve të jetës së njeriut. Dhe, i vetëdij-
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shëm se dallimet fetare, racore e kombëtare janë të bazuara mbi përcaktimin
dhe dëshirën e Zotit, mbetem me bindje
se Krijuesi insiston që të gjithë njerëzit,
pa marrë parasysh dallimet e përmendura, duhet të jetojnë me njëri-tjetrin
dhe pranë njëri-tjetrit.
Në këtë vazhdë, e në këtë situatë, kur
në shek. XXI në një shtet që e konsideron veten shtet demokratik akoma po diskutohet se si të cungohet Ligji për
përdorimin e gjuhëve, duke mos e bërë
fare hesap ndezjen e gjakrave që mund,
mos e dhashtë Zoti, të shkaktojë destabilizime serioze, po e sjell ndër mend
Kartën e Medinës. Bëhet fjalë për dokumentin e parë të shkruar në historinë e
Islamit, që bën fjalë për tolerancën, për
bashkëjetesën dhe respektimin e të drejtave të njeriut.
Keni parasysh: dokumenti është
shkruar para 1.500 vitesh dhe në drejtim
të të drejtave dhe obligimeve të banorëve myslimanë e hebrenj të Medinës
Muhamedi (a. s.) ka urdhëruar që aty të
theksohet se të gjithë banorët e qytetit
janë “Ummetun vahide” (një popull).
Me atë kartë, mes tjerash, jepen garanci
se nuk do ushtrohet dhunë ndaj hebrenjve të Medinës, të cilët lirisht mund të
praktikojnë gjuhën, fenë dhe besimin e
tyre. Ata, pra myslimanët dhe hebrenjtë,
do të krijojnë marrëdhënie të mira me
njëri-tjetrin dhe janë të obliguar të ndihmohen dhe të luftojnë kundër armikut të
përbashkët…

Dhe, vetvetiu imponohet
një pyetje: Si është e mundur
që pesëmbëdhjetë shekuj më
vonë, kur civilizimi njerëzor
ka bërë aq hapa gjigantë drejt
të ardhmes, një popullit autokton me një trashëgimi të theksuar kulturore e civilizuese po
i vihen ndërkëmbëza sikur kjo
lidhur me rishikimin e Ligjit
për përdorimin e gjuhëve?! Si
është e mundur që pengesa të
atij lloji t’i bëhen një populli i
cili i takon fesë islame dhe e
bart me vetëdije kodin që
buron nga Karta e Medinës lidhur me tolerancën dhe mirëkuptimin mes njerëzve?!
Nuk ka asnjë dyshim se
shqiptarët, sikurse në përgjithësi myslimanët e Maqedonisë, janë element konstruktiv,
të cilët nga tradita e raporteve
shekullore me fqinjët dhe nga
historia kanë mësuar se jetën e
përbashkët me pjesëtarët e përkatësive të tjera etnike dhe fetare duhet kuptuar në mënyrë
oganike, jo thjesht si një diskurs për pluralizmin dhe multikulturalizmin. Shqiptarët e
Maqedonisë së Veriut tradicionalisht kanë parapëlqyer të flasin jo për bashkëjetesën me të
tjerët, por për vetë jetën.
Andaj, në kohën e problemeve
të panumërta që e kanë goditur
Maqedoninë e Veriut, kur tensionet dhe mosmarrëveshjet,
mohimi dhe paragjykimet, manipulimet politike në mënyrë
dramatike po shndërrohen në
trend, kujtoj se përpara të gjithë njerëzve qëllimmirë po
qëndron një sfidë shumë serioze që ka të bëjë me Ligjin
për përdorimin e gjuhëve. Çdo
keqpërdorim dhe çdo anashkalim i këtij ligji mund të shkaktojë dridhje në raportet
ndëretnike, prej të cilave varet
stabiliteti i vendit.
“O ju njerëz, vërtet Ne ju
krijuam juve prej një mashkulli e një femre, ju bëmë
popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se tek
Allahu më i ndershmi ndër ju
është ai që më tepër është ruajtur nga të këqijat, e Allahu
është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.”
(El-Huxhuratë: 13)

Xhamitë s’janë
për karshillëk;
ato janë shtëpi të Zotit
“E kush mund të jetë më mizor se ai që në xhamitë e Allahut
pengon të përmendet emri i Tij dhe përpiqet për shkatërrimin e
tyre. Atyre, ndryshe, nuk iu takon të hyjnë vetë në to, por vetëm
duke qenë respektues. Ata në këtë jetë kanë nënçmimin, e në
botën tjetër dënimin e madh!“ (El-Bekare: 114)

I

tërë opinioni ynë dashamirës, të gjithë
besimtarët myslimanë dhe të gjithë njerëzit vullnetmirë, e përjetuan me kënaqësi dhe gëzim të veçantë hapjen e pritur nga
mot të Xhamisë së Ali Pashës në Ohër. Kjo
shtëpi e Zotit, në të cilën myslimanët me
shekuj ia kanë drejtuar lutjet e tyre Krijuesit
dhe Sundimtarit të botëve, u ringjall dhe nga
minarja e saj u dëgjua thirrja: Allahu është
më i madhi/Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut/Dëshmoj se Muhamedi është i
dërguari i Allahut/ Eja në namaz/ Eja në
shpëtim…
Dhe, dua të theksoj: kjo xhami, që dallohet nga bukuria e saj, e cila do të bëhet nishan i Çarshisë së Ohrit dhe i tërë qytetit,
simbol i tolerancës ndërfetare e ndërnacionale dhe dëshmi e multikuluralitetit e multikonfesionalitetit, nuk e ka dhe asnjëherë s’do
ta ketë misionin e karshillëkut, siç po thonë
gojëkëqijtë. Jo, sepse: “Xhamitë janë vend
për të adhuruar Allahun; e, mos adhuroni
në to askë përveç Allahut.” (El-Xhinn: 18)
Me vite të tëra, bashkë me tërë Bashkësinë Islame, kam bërë përpjekje për t’ua
shpjeguar kundërshtarëve të rindërtimit të
kësaj xhamie se Institucioni ynë dhe besimtarët myslimanë nuk kanë as më të voglin
pretendim që të shkaktojnë shqetësim e pakënaqësi te jomyslimanët duke ringjallur një
Shtëpi të Zotit, që njëkohësisht është edhe
monument i çmueshëm historik. Me dekada
kemi luftuar kundër paragjykimeve, me dekada kemi qëndruar gjakftohtë përpara ndërkëmbëzave dhe ofendimeve të llojit
“Xhamia dhe minarja e dëmtojnë pamjen
tradicionale krishtere të Ohrit dhe të Çarshisë…”
Por, ja që Xhamia e Ali Pashës u ngjall
me vullnetin e Zotit dhe, meqë ajo është
Shtëpi e Zotit, të gjithë ata që kanë ndonjë
dilemë për funksionin e saj duhet të kuptojnë
përfundimisht që aty bëhen vetëm gjëra të
bukura, të cilat e kënaqin Krijuesin dhe çdo
gjë tjetër, çdo aktivitet që shkon në dëm të
njeriut e të shoqërisë në përgjithësi - është e

ndaluar dhe e dënueshme. Këtë gjë po e
them sepse, thjesht, janë të padurueshme dhe
ofenduese pallavrat dhe budallallëqet sipas
të cilave kinse “edhe në këtë xhami, si në të
gjitha të tjerat, do të përhapet urrejtja dhe ekstremizmi…”
Thotë Kurani famëlartë: “E drejta e përkujdesjes ndaj xhamisë është vetëm e atij
që i ka besuar Allahut dhe Ditës së Gjykimit, që e fal namazin, që e jep zeqatin dhe
që nuk i frikësohet askujt përveç Allahut.
Të tillët do të jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë).” (Et-Tevbe: 18) Do të thotë,
kur myslimanët ndërtojnë e rindërtojnë
xhami, këtë e bëjnë për shkak se fuqishëm i
përmbahen ajetit të përmendur - ata janë të
vetëdijshëm se njeriu është qenie sociale, të
cilit i dalin në dukje vlerat kur është anëtar i
bashkësisë, i xhematit. Ata e përjetojnë xhaminë si një institucion në vete, që u mundëson dhe u profilizon një jetë të shëndoshë, të
liruar nga urrejtja, një jetë të pasuruar me dashuri ndaj Allahut, ndaj njeriut, ndaj fqinjit e
bashkëqytetarit. Aty, pra në xhami, besimtari
njihet me baraspeshën mes shpirtërores dhe
materiales, nga të cilat pastaj varet prosperiteti i shoqërisë në të cilën ai jeton e vepron,
e cila sipas parimeve islame duhet të jetë humane në raport me çdo krijesë.
Ja, për këto arsye ekzistojnë xhamitë dhe
etiketimet që i bëhen asaj nga individë dhe
qarqe të caktuara, të cilët përpiqen të deformojnë dhe të satanizojnë rolin dhe funksionin e xhamisë të frymëzuar nga mosnjohja
elementare e parimeve të Islamit, nga qasja
selektive ndaj besimeve të ndryshme, nga jogatishmëria për të bashkëjetuar e për të bërë
dialog me atë që mendon, që vepron dhe që
beson ndryshe.
Sidoqoftë, ringjallja e Xhamisë së Ali Pashës në Ohër jep shpresë se në një të ardhme
jo të largët do të mund t’i gëzohemi edhe ripërtëritjes së xhamive të tjera monumentale
në Maqedoni të Veriut, të cilat për shkaqe të
ndryshme janë jashtë përdorimit. E kjo, jo
për t’i bërë dikujt karshillëk.
Hëna e Re
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Kush po luan me dhembjen tonë
Asnjëherë mos
ia dëshiro
tjetrit atë që
nuk dëshiron të
të ndodhë ty.
Dhe, mos ia bën
asnjëherë
tjetrit atë që
s’dëshiron
dikush të ta
bëjë ty.

12

N

ë Maqedoninë e Veriut gjithçka është
e mundur: këtu të gjitha pisllëqet e
brumosura me urrejtje patologjike
dalin në sipërfaqe në çastet më të vështira e
më të dhimbshme; këtu ka njerëz që u gëzohen tragjedive të të tjerëve; këtu kreaturat më
të fëlliqura njerëzore presin çastin e volitshëm për të shpërthyer me orientimet, mendimet dhe qëndrimet më të sëmura e për të
dëshmuar se te njerëz të caktuar fshihet aq
shumë johumanitet, sa nuk mund të imagjinohet dot.
Kështu ishte kur ndodhi fatkeqësia në
Llaskarcë, kështu po ndodh edhe pas tërmetit katastrofal që e tronditi çdo shqiptar dhe
çdo njeri vullnetmirë. Dhe, askush asnjëherë
nuk u përgjigj para ligjit për përhapjen e gjuhës së urrejtjes, askush nuk u dha në gjyq,
ndaj askujt nuk u ngrit kurrfarë padie nga policia e moralit që po kujdestaron rrjeteve sociale për të selektuar ata të cilët do t’i
satanizojnë. U akuzuan dhe u gjykuan vetëm
ata që patën guximin t’u kundërpërgjigjen
përhapësve të urrejtjes.
Ka kohë që po përpiqem të bëj një lloj
përzgjedhje të asaj që duhet ta lexoj në internet, por ja që higjienës së këtillë ndonjëherë
po ndodh t’i përvidhen detaje të cilat po më
shkaktojnë neveri e indinjatë. Kështu, duke e
përcjellë çast pas çasti situatën në Shqipëri,
me qëllim që të detektoj e të targetoj njerëz e
familje që kanë më shumë nevojë për ndihmën që mund t’u ofrojë Bashkësia Fetare
Islame e Maqedonisë, mjerisht hasa në komente e në postime të cilat më shqetësuan me
domethënien e tyre: komentet e tmerrshme,
me të cilat disa “bashkëqytetarë” tanë shprehnin gëzimin e tyre morbid për tërmetin në
Shqipëri dhe për viktimat, më dëshpëruan për
shkak të johumanitetit që po e përcillnin deri
te bashkëmendimtarët e tyre. Këta “bashkëqytetarë” po luteshin që të shtohet numri i
viktimave në Shqipëri dhe uronin që tërmetet
të shkatërrojnë edhe Greqinë, Bullgarinë, Kosovën... O Zot, a ka fund urrejtja që fshihet te
njeriu?! A ka fund injoranca?!
Jam tërësisht i vetëdijshëm se është e pakuptimtë të merresh me përbindëshat të cilët
në rrjetet sociale derdhin frustrimet dhe komplekset e tyre, por njëkohësisht e kuptoj dhe
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po e përjetoj edhe indinjatën e shqiptarëve
nga të gjitha anët të cilët këtyre ditëve po
vuajnë me vëllezërit në Shqipëri. E kuptoj se
nuk është fare e lehtë të lexosh se qoftë edhe
një njeri i vetëm u gëzohet skenave të llahtarshme dhe numrit të të vdekurve që po shtohet. Por, jam i bindur se, megjithatë, numri i
atyre që po i gëzohen dhembjes shqiptare
është i papërfillshëm në krahasim me solidaritetin e njerëzve nga i tërë rajoni dhe bota, të
cilët janë të vetëdijshëm se fatkeqësitë nuk
zgjedhin komb e fe, sepse ato sot na prekin
neve, por nesër mund të qëllojnë dikë tjetër.
Njeriu është i pafuqishëm përpara vullnetit të
Zotit, por me humanitetin e vet mund të zbut
pasojat e dhembjes që po na sillet vërdallë.
Pa dyshim, përhapësit e urrejtjes së shfrenuar duhet lëshuar të rrjedhin kanalizimeve
të mjerimit njerëzor e të përfundojnë aty ku
shkojnë ujërat e zeza. Por, çfarë të bëjmë me
njerëzit tanë për të cilët po dëgjojmë se po i
keqpërdorin ndihmat, të cilat duhet të përfundojnë tek ata që po vuajnë në Durrës, në
Thumanë, në Tiranë... tek ata që humbën të
afërmit e tyre, te fëmijët të cilët këtë fundvjeshtë po e kalojnë tendave. Çfarë të drejte
kemi ne të hidhërohemi me përbindëshat e
huaj, ndërkohë që përbindëshat tanë po na
bëjnë të turpërohemi nga vetja dhe nga fakti
se kampeve provizore për vëllezërit fatkeq po
qarkullojnë hajna, kriminelë e matrapazë që
po peshkojnë në detin e dhembjes sonë?!
Me zemër uroj dhe dëshiroj që informatat të cilat po vijnë lidhur me keqpërdorimet
e ndihmave të jenë trillime dhe thashetheme.
Nëse janë të pavërteta ato gjëra, Zoti i vraftë
ata që fatkeqësinë tonë të përgjithshme po e
shfrytëzojnë për realizimin e qëllimeve të
tyre djallëzore. Por, nëse janë të vërteta, atëherë nuk duhet pritur Zotin dhe ndëshkimin e
tij që, gjithsesi, do t’i godasë kur t’ju vijë
koha. Jo, ne vetë duhet t’i denoncojmë, t’i
vëmë përpara murit të turpit dhe të vihet në
veprim Ligji që aq shumë po mungon e po
hesht në jetën tonë. Ndërkohë, gjithsesi duhet
të vazhdojmë të kryejmë detyrën tonë vëllazërore, shqiptare, njerëzore: ne duhet të jemi
dora e shpresës për ata që po vuajnë dhe
rrezja që do të ndriçojë sadopak në këtë katastrofë që e goditi Shqipërinë...

Të jetosh në qyqari
“Qyqarët vdesin me qindra herë
gjatë jetës së tyre; të guximshmit
e përjetojnë vdekjen vetëm një
herë.” (Uiliam Shekspir)

E

dhe guximtarët më të mëdhenj dhe trimat e dalluar gjatë historisë kanë pranuar se në çaste të caktuara janë frikësuar.
sepse frika është një ndjenjë normale njerëzore, është diçka
që shfaqet si rezultat i një situate specifike. Por, kjo nuk quhet qyqari.
Qyqari quhet fajësimi i tjetrit për mossukseset tua, mbulimi i
gjurmëve të paaftësisë tënde duke ua ngarkuar të tjerëve fajin për
gabimet që vetë i ke bërë, mungesa e përpjekjes për të jetuar në harmoni me Zotin dhe me urdhrat e Tij, me qenien tënde. Të jetosh në
qetësinë e rreme, të cilën ta ofron qyqaria, do të thotë të bashkëjetosh me frikën; qetësia e qyqarisë ngjason me qetësinë që mbulon
varrezat.
Dhe, pikërisht qyqaria është shkaktarja e kaosit në shoqëri; ajo
i zhbën vlerat etike e morale, i mundëson politikës të zhytet në ujërat e zeza, ekonominë e shndërron në fushë pjellore për krimin e
korrupsionin, kulturën e bën tallava. Qyqaria është gjendja e mendjes dhe e shpirtit e cila njeriun, të cilin Zoti e ka krijuar për të
qenë i lirë, e mbërthen në pranga e në zinxhirë. Pastaj, i robëruar
dhe i paaftë, njeriu i mbërthyer nga qyqaria mësohet të frymojë në
botën që ndërtohet, që zhvillohet dhe që funksionon mbi gënjeshtrat përpara syve të tij.
Jeta është ajo që është; ajo nuk bën lajka dhe nuk krijon iluzione; lajkat dhe iluzionet krijohen në mendjen e njeriut, të atij njeriu i cili jetën e shikon si proces vegjetimi në pritje të ndonjë
“budallai” që do ta marrë mbi vete detyrën e vetëdijesimit të individit, të kolektivit, të kombit e të shtetit, të njerëzimit. Por, ja që
“budallenjtë” moti e kanë kuptuar se është shumë më e lehtë dhe më
e leverdishme të nxitësh qyqarinë kolektive sesa të përpiqesh të
udhëheqësh njerëz të vetëdijshëm e të guximshëm. Së këndejmi,
ata tmerrohen nga mundësia që dikujt ndonjëherë do t’i kujtohet të
shtrojë atë pyetjen esenciale: për çfarë arsyesh jeta jonë është e zhytur në kaos, nëse aq shumë po flitet për të vërtetat mbi të cilat po
u ndërtuaka ajo?
E ajo pyetje po pezullon mbi kokat tona dhe po e pret çastin që
dikush ta shtrojë. Atëherë, të gjithë do ta kuptojnë se sa shumë është
keqpërdorur e vërteta, në ç’mënyrë të gabuar është perceptuar ajo.
Mes tjerash, do ta kuptojnë se sa është e madhe diferenca mes krijimit të “të vërtetave” dhe të vërtetës. Druaj që një pyetje e këtillë,
që nënkupton çlirimin nga gënjeshtra dhe nga andrallat, po qëndron
pezull edhe këtu ndër ne, në këtë shoqëri, e cila po vazhdon të funksionojë mbi bazë të aftësisë se kush do ta manipulojë tjetrin, kush
do të jetë më i zoti të imponojë të vërtetën e vet, ndërkohë që ajo
e shkreta është vetëm një.
Sidoqoftë, këtu gjendja e shpirtit dhe e zemrës, e mendjes dhe
e vetëdijes po vazhdon të hibernojë në një situatë në të cilën po
mbretërojnë smira dhe dashakeqësia, të cilat fare lehtas mund të
shndërrohen në idiotësi. Faktet e jetës sonë po thonë se gjithnjë e
më shumë po na mungon njerëzia, se mjerimi shpirtëror e ai material që mbretërojnë po e nxitin ikjen valë-valë të rinisë, e cila po refuzon të etiketohet si qyqare dhe po kërkon jetë më e dinjitetshme.
Hëna e Re
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PËRSIATJE

Libri që ndryshoi botën
Thuaj: “Sikur të
tuboheshin të
gjithë njerëzit dhe
xhindet për të
hartuar një Kuran
të tillë, ata nuk do
të mund të
hartonin një të
ngjashëm me të,
madje, edhe sikur
ta ndihmonin njëri
- tjetrin.”
(El-Isrâ’: 88)

14

A

utori i bestsellerëve të shumtë ndërkombëtarë, shkrimtari brazilian
Paulo Kueljo (Paulo Coelho), para
disa vjetësh publikisht i doli në mbrojtje Islamit, duke e cilësuar botërisht Kuranin si
“Libër që ndryshoi botën”. Atëbotë kishte
reagime nga më të ndryshmet, të cilat ngjallën debate e polemika të shumta dhe, mes tjerash, disa njerëz e patën kualifikuar Kuranin
si burim të dhunës dhe të vrasjeve. Kueljo
ishte përgjigjur: “Nuk është e vërtetë. Unë
jam i krishterë dhe po them që me vite fenë
tonë jemi përpjekur ta imponojmë me dhunë,
me shpatë; kemi vrarë gratë duke i shpallur
shtriga, jemi përpjekur të pengojmë shkencën, siç është rasti me Galileun. Pra, nuk qëndron faji te feja; faji është te njerëzit që
manipulojnë me fenë!”
Mendoj se ky qëndrim i Kueljos është, në
fakt, përgjigjja e drejtë lidhur me fushatën që
po bëhet për të satanizuar Kuranin e Islamin
në përgjithësi, duke propozuar “reforma” të
cilat duheshka t’i përjetojë Fjala e Allahut që
të bëhet kompatibile me kërkesat e jetës moderne. Kohëve të fundit, bile, më ka rastisur
të dëgjoj e të lexoj qëndrime sipas të cilave
“myslimanët duhet të liberalizohen dhe të
pranojnë interpretimin modern të Kuranit, në
përputhje me metodat historike-kritike të hulumtimit, sipas së cilës çdo fjalë e shkruar në
Kuran nuk konsiderohet Fjalë e Zotit. Në të
kundërtën, terroristët dhe ekstremistët do ta
përdorin Kuranin për të rekrutuar përkrahës
të rinj…”!?
Kuptohet, këto teza që po përhapen nga
intelektualë të ndryshëm perëndimorë, por
dhe nga një rreth i caktuar intelektualësh myslimanë, të cilët gabimisht mendojnë se në atë
mënyrë do t’ia sigurojnë vetes atributin e njerëzve modernë, janë teza shumë kundërthënëse dhe përfundojnë në pakuptimësi. Sepse,
pikëpamjet kuranore ofrojnë një gamë të tërë
mekanizmash mbrojtës përpara klisheve kulturore e shoqërore, të cilat mëtojnë të imponohen nën petkun e modernizmit. Kurani,
përfundimisht, paraqet një sistem vlerash të
pamohueshme, të cilat (vlera) me shekuj janë
përcjellë dhe do të vazhdojnë të përcillen deri
te çdo njeri. Për rrugët, mënyrat dhe metodat
se si do të përcillen ato vlera, kush dhe si do
ta transmetojë e do ta shpjegojë Kuranin famëlartë, është ulemaja islame, janë institu-
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cionet shumë serioze islame, universitetet
islame, ato që duhet ta thonë (në të vërtetë:
që e thonë!) fjalën e tyre.
Në këtë vazhdë duhet përkujtuar “këshilluesit kujdestarë” se myslimanët kanë bindjen
dhe besimin që Kurani famëlartë është Fjalë
e Zotit dhe jo një libër i shkruar nga njeriu;
Islami është fe hyjnore, sepse është e shpallur
nga Allahu, përndryshe do të ishte vetëm një
ideologji.
Së këndejmi, nëse Kurani “reformohet”,
nëse njeriu intervenon në përmbajtjen e tij
dhe fillon ta shpjegojë ashtu siç i konvenon
momentumit aktual politik, Fjala e Allahut të
madhërishëm do ta humbë peshën, vlerën dhe
kuptimin e vet.
Është dhe një segment tjetër, që është i lidhur me jetën dhe ekzistencën e myslimanëve
në përgjithësi, e që kërkon një reformë serioze, për të cilën rrallëherë e rrallëkush po
flet. Shoqëria myslimane është ajo që ka nevojë për reforma horizontale e vertikale; ajo
po vuan për ndryshime të cilat janë të domosdoshme në rrafshin e arsimimit, në përparimin e mendimit shkencor, kulturor e
edukativ; shoqëria myslimane po vuan për
një zhvillim të bujshëm ekonomik e teknologjik; ajo ka nevojë për mjekësi të avancuar,
për ngritjen e vetëdijes së myslimanëve për
mbrojtjen e ambientit jetësor… Të këtilla reforma u nevojiten myslimanëve, pa asnjë dyshim, sepse është e qartë se ata në sfera të
caktuara kanë ngecur mjaft. Në një situatë në
të cilën myslimanët do të kuptonin se civilizimi perëndimor ka shumëçka pozitive për të
ofruar dhe se reformat e shoqërisë myslimane
janë kërkesë e kohës, nuk është gabim nëse
të gjithë ne mësojmë dhe marrim shembull
nga ata që e kanë avancuar jetën, arsimin,
shkencën dhe ekonominë e tyre.
“Kurani është përplot me porosi dhe rregulla të mrekullueshme; kompozicioni i tij
është asisoj që nuk mund të shfletojmë asnjë
faqe e të mos gjejmë parime të cilat të gjithë
njerëzit, pa dallim, medoemos duhet t’i mbështetin. Kurani ofron tekste, parime dhe rregulla të cilat krijojnë një tërësi që i përgjigjet
kërkesave dhe nevojave të njeriut të rëndomtë
në çdo situatë.” (John William Draper)
(Autori është Reis’ul-Ulema, Kryetar i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut)

Uniteti i myslimanëve,
obligim fetar

H

Shkruan: Mr. Ekrem Maqedonci
istoria na tregon se çdo shoqëri e
cila vetvetes i ka vënë si obligim unitetin, bashkimin, vëllazërimin, respektin reciprok dhe
mospërçarjen,
tolerancën
mes
vetes, ajo shoqëri ka shënuar progres,
është avancuar në të gjitha aspektet jetësore. Në anën tjetër, çdo shoqëri e cila ka
pasur përçarje, armiqësi, ndarje të padrejta sociale, apo edhe vëllavrasje, në
raste të tilla, këto shoqëri kanë ngelur
prapa - shoqëria e tillë është shndërruar
nga një shoqëri e fortë, në shoqëri të
dobët; nga një shoqëri e pasur, në shoqëri
të varfër; nga një shoqëri të miqësuar, në
një shoqëri të armiqësuar.
“Dhe respektojeni Allahun dhe të
dërguarin e Tij, e mos u përçani mes vete
e të dobësoheni e të bie nami dhe fuqia
juaj. Të jeni të durueshëm, se Allahu
është me të durueshmit.” Në këtë ajet,
përveç që Zoti na ndaloi të jemi të përçarë, edhe na tregoi se nuk mund të ketë
shoqëri kredibile nëse në gjirin e saj e
kultivon përçarjen dhe vëllavrasjen.
Po edhe nëse iu qasemi dhe i studiojmë burimet e kësaj feje - e me theks
të veçantë Kuranin famëlartë - e shohim
qartë se Zoti fuqiplotë në të gjitha ato
ajete që ka folur lidhur me këtë temë, na
ka urdhëruar për unitet e bashkëpunim
dhe na ka ndaluar nga përçarja dhe ndasitë me njëri-tjetrin. Në shumë prej ajeteve kuranore, kur është fjala për urdhra,
për punë e për aktivitet, i madhi Zot na
drejtohet në shumës, si p. sh.: “O ju be-

Bashkimin tonë duhet ta shprehim dhe ta dëshmojmë përmes
punës së përbashkët, përmes aktivitetit të përbashkët, përmes
bashkëpunimit në punë të mira. Nuk mjafton vetëm respekti
ndërvëllazëror, nuk mjafton vetëm uniteti pa punë. Është urdhër
prej të madhit Zot: “Ndihmohuni mes vete në mirësi dhe
devotshmëri, e mosni në mëkate e armiqësi.”

simtarë”, “Ata të cilët besojnë e punojnë
vepra të mirë”... Në këto ajete, dhe të
tjera të ngjashme, në të cilat Zoti i madhërishëm çdoherë na drejtohet në këtë
mënyrë-pra në shumës, në formë të prerë
na e përcjellin mesazhin e qartë se kolektiviteti, punët e përbashkëta, unifikimi i
qëndrimeve etj. kanë vlerë shumë më të
lartë tek Allahu i madhërishëm sesa ato
që janë individuale. Në anën tjetër, në
shumicën e rasteve, ose të ajeteve kur e
ka përmendur njeriun në njëjës, si individ, e ka përmendur si të dështuar, ose të
humbur, përballë vlerës kolektive. P. sh.
ajetet: “Vërtet, njeriu është në humbje...”, “Njeriu si individ është krijesë e
dobët...”, “O ti njeri, që je mashtruar
ndaj Zotit tënd bujar...”

BASHKË NË PUNË
DHE NË NAMAZ
Madje, Zoti i madhërishëm për të na
mësuar në koordinim e në unifikim, na
obligoi të jemi të organizuar jo vetëm në
çështje të dynjallëkut, por na bëri obligim
që edhe disa ibadete t’i kryejmë e t’i kultivojmë në mënyrë kolektive e të organizuar, vetëm e vetëm për të mbjellë te ne
frymën e unitetit dhe ta mishërojë te ne
punën e përbashkët kolektive, siç janë
namazi i xhumasë dhe ai i bajrameve – të
cilat nuk mund të kryhen vetëm, por
mund të manifestohen vetëm kolektivisht, pranë njëri-tjetrit. Pastaj, na bëri
obligim tjetër që duhet të kryhet një herë
në vit, që është agjërimi i muajit të Ramazanit, ku të gjithë myslimanët e botës,
të unifikuar dhe në të njëjtën mënyrë, i
respektojnë normat ose rregullat e agjërimit - të syfyrit dhe të iftarit bashkërisht.

Ngjashëm e kemi edhe obligimin e
haxhit, që është obligim një herë në jetë,
ku të gjithë besimtarët anekënd globit,
me të njëjtin petk, në të njëjtin vend, dhe
në të njëjtën mënyrë, pa u dalluar udhëheqësi nga qytetari, as i pasuri nga i varfri, e as ushtari nga gjenerali, shkojnë dhe
e kryejnë këtë obligim jetësor, duke e
manifestuar në formë të përkryer unitetin
dhe vëllazërimin e sinqertë.
Madje, ajo që është interesante,
shumë prej këtyre obligimeve (agjërimi,
zeqati, haxhi etj.) u obliguan në Medinë,
pikërisht atëherë kur u formua shoqëria
islame dhe kur lindi fryma e punës kolektive, e jo atëherë kur myslimanët ishin
në Mekë si individë të caktuar, kur praktikohej një Islam i cili ndoshta mund të
quhet edhe individual. E për këtë arsye
Umer ibn Hatabi (r. a.) e ndërlidhte edhe
ekzistimin e Islamit në tërësi me ekzistimin e shoqërisë dhe të kolektivitetit i cili
e praktikon atë. Ai thoshte: “Vërtet s’ka
Islam të mirëfilltë pa xhemat-shoqëri kolektive.”
Por, edhe gjatë kryerjes së ibadeteve
manifestojmë unitetin tonë, kemi një Zot,
i përmbahemi një libri - Kuranit, e pasojmë një të dërguar - Muhamedin (a. s.)
dhe e kemi një Kibël, një orientim gjatë
namazit tonë... Që të gjitha këto elemente
pa dyshim se japin porosinë e fuqishme
se ky ummet ka vlerë vetëm si i bashkuar; në të kundërtën, mbesim në greminën e thellë të përçarjeve, të
armiqësive, të cilat fatkeqësisht e kanë
rënduar tejmase gjendjen e myslimanëve
kudo që ata jetojnë.
Allahu i madhërishëm ka kërkuar prej
besimdrejtëve që ta ndiejnë vetën pranë
Hëna e Re

15

njëri-tjetrit, sikur të jenë një trup i bashkuar. Ai na konsideroi të gjithë myslimanëve si një ummet i vetëm, që nuk
pranon ndarje e as përçarje në bazë të
ngjyrave, racave ose gjuhëve që ne flasim. Në një ajet kuranor Ai na drejtohet e
na thotë: “Vërtet, ummeti-populli juaj
duhet të jetë një ummet (pra, i bashkuar)
dhe unë jam Zoti juaj, andaj më adhuroni
mua.” Pra, në këtë ajet e shohim qartë se
Zoti fuqiplotë e ka konsideruar unitetin
dhe bashkimin si çështje të pandarë të
ummetit, prandaj edhe e ka cilësuar dhe
emëruar si ummet të unifikuar.
Në fakt, përçarja dhe ndasitë në
Kuran më shumë përshkruhen si shprehi
dhe tipare që nuk u përkasin fare atyre që
duan të jenë myslimanë të sinqertë, andaj
edhe nuk duhet adoptuar ato asnjëherë në
mesin tonë. Thotë Zoti i madhërishëm: “E, mos u bëni si ata (ithtarët e librit) që u ndanë dhe u përçanë pasi u
patën ardhur argumentet tona.” Madje,
porositë kuranore na bëjnë me dije se
përçarjet në mesin e një shoqërie flasin
troç për cektësinë, për miopinë (shkurtpamësinë) dhe për konceptin e ngushtë
të njohurive islame, të atyre që bien në
një gjendje të tillë, e në këtë mënyrë ata
i shmangen qartazi frymës së pastër
islame dhe mësimeve të tij.
LARG SHEJTANIT TË MALLKUAR

I dashuri i Allahut - Muhamedi
(s.a.v.s.) ishte i kujdesshëm tejmase në
ruajtjen e unitetit dhe të bashkimit ndërmjet sahabëve të tij, saqë, merreni me
mend, nuk i lejonte ata kur merrnin
ndonjë udhëtim ose kur ata uleshin të pushonin të qëndrojnë larg njëri-tjetrit, as
në pozicionim. I thërriste që të jenë në
po të njëjtin vend, ngase largimi dhe distancimi fizik i tyre e lehtësonte misionin përçarës të djallit të mallkuar. Thotë
Muhamedi (a. s.): “Vërtet, qëndrimet
tuaja larg njëri-tjetrit nëpër rrugica dhe
lugina të ndryshme janë të nxitura nga
shejtani i mallkuar.” Andaj, mbi bazë të
një porosie të tillë, sahabët çdoherë qëndronin afër njëri-tjetrit edhe në ndejat e
tyre, e lëre më në çështjet madhore, të
cilat kishin të bënin me ummetin, me
fenë, me vendin ose atdheun e tyre.
Pra, nga çdo mësim i kësaj feje, i
këtij Kurani fisnik, i këtij pejgamberi të
Zotit, kuptojmë që unifikimi, bashkimi
dhe vëllazërimi janë prej obligimeve të
besimtarëve. Andaj, çdonjëri prej nesh e
ka obligim të jetë i kujdesshëm dhe të
jetë prej atyre që ia di vlerën unitetit, që
ia di vlerën vëllazërimit dhe që ia di vlerën bashkëpunimit.
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Për të fuqizuar në formë të denjë
konceptin e unifikimit të radhëve tona,
Zoti i madhërishëm na ftoi që të jemi të
kujdesshëm në ruajtjen lidhjeve të farefisnisë, të shoqërisë, si dhe në ruajtjen e
shtetit në tërësi. Ai në një ajet tjetër kuranor thotë: “Vërtet, myslimanët janë
vëllezër; andaj, kujdesuni dhe ruajeni
vëllazërinë tuaj.” Në përpjekje për të
sqaruar këtë ajet, dijetarët komentues
kanë thënë se edhe nëse një mysliman,
ose një person, është destruktiv dhe përçarës në shoqëri, nuk nënkupton se duhet
ta izolojmë, ta bojkotojmë apo ta atakojmë atë. Përkundrazi, duhet që të merremi me përmirësimin e tij, sepse Allahu
na ka thënë: “Rregulloni dhe përmirësoni raportet mes vete.” Nuk ka thënë:
‘izolojeni atë’, por ka thënë: ‘afroni,
përmirësoni dhe pajtoni ata në mes vete,
në mënyrë që mos rriten përçarjet në
shoqëri’.
E, tani, meqë po e kuptojmë se unifikimi dhe bashkimi janë obligim fetar
dhe po e kuptojmë se këto janë edhe domosdoshmëri e kohës, për shkak të gjendjes që jemi, lind pyetja: a mjafton
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vetëm unifikimi dhe bashkimi, apo
kërkohet edhe puna dhe bashkëpunimi?
Jo vetëm kaq. Bashkimin tonë duhet
ta shprehim dhe ta dëshmojmë përmes
punës së përbashkët, përmes aktivitetit të
përbashkët, përmes bashkëpunimit në
punë të mira. Nuk mjafton vetëm respekti ndërvëllazëror, nuk mjafton vetëm
uniteti pa punë. Është urdhër prej të madhit Zot: “Ndihmohuni mes vete në mirësi dhe devotshmëri, e mosni në mëkate
e armiqësi.” Pra, para 1400 e sa viteve Allahu i plotfuqishëm na tregoi se
bashkëpunimi në vepra dhe punë të mira
është çelësi i suksesit. Në të njëjtën kohë,
para 1400 e sa viteve na ndaloi që të bashkëpunojmë në armiqësi e punë të këqija, sepse - qysh është bashkëpunimi në
punë të mira i suksesshëm në aspektin
pozitiv, edhe bashkëpunimi në punë të
këqija është i rrezikshëm në aspektin negativ.
Nëse e shikojmë historinë e Pejgamberit (a. s.) dhe bëjmë një kthim prapa në
jetëshkrimin (siren) e të dërguarit të Allahut (s.a.v.s.), gjejmë se ai vërtet ishte

individ, por tërë jetën ia kushtoi të mirës
kolektive. E filloi misionin e tij si i
vetëm (gjithsesi, me përkrahje hyjnore),
por e kishte fare të qartë se porosia dhe
amaneti i tij nuk shkonin në vend pa e
ngulitur në mendjen e njerëzimit ndjenjën e dashamirësisë dhe të vëllazërimit.
Për këtë arsye, gjejmë se pjesë e pandashme e misionit të tij si i dërguar i Allahut
ishte
edhe
uniteti
dhe
bashkëpunimi në punë të mbara. Hapi i
parë që ai kishte bërë pas migrimit nga
Meka në Medinë, ishte uniteti dhe vëllazërimi të cilat i kishte bërë në mes ensarëve dhe muhaxhirëve. Një bashkim të
tillë nuk njeh historia njerëzore, kurrë,
asnjëherë. Ata ishin vëllazëruar dhe në
mes vete kishin ndarë çdo gjë. Madje,
edhe pasurinë e tyre që e kishin, ensarët
e kishin bërë të përbashkët me muhaxhirët. Por, a u mjaftua Muhamedi (a. s.) me
kaq, duke u thënë atyre ‘ju tashmë jeni
të bashkuar, të unifikuar e të vëllazëruar’? Jo, nuk u mjaftua, por pikërisht
prej atij momenti filloi bashkëveprimi i
tyre në punë dhe vepra të mira. Bashkërisht, pas kalimit të tyre në disa etapa -

të Bedrit, të Uhudit, të Marrëveshjes së
Hudejbijes, arritën dhe e çliruan vendlindjen e tyre nga idhujtarët e asaj kohe.
Disa komentues ajetin kuranor “Ai
i cili po ta zbret ty Kuranin, do të ta
kthejë prapë ty në Mekë’’ e konsiderojnë si premtim të drejtpërdrejtë nga
ana e Zotit për Muhamedin (a. s.) për
kthimin e tij në vendin e tij, mirëpo
edhe pse kishte premtim nga ana e Zotit
- dhe rëndom, ai si i dërguar i Zotit nuk
ka guxuar të dyshojë në premtimin e Tij
- prapëseprapë ka punuar e bashkëpunuar me ensarët dhe me muhaxhirët për
të na treguar neve se bashkëpunimi në
vepra të mira është kusht i arritjes së rezultateve.
“EL-ASR”, SHKURT E SHQIP

Kaptina “El-Asr” konsiderohet një
prej kaptinave më të shkurtra të Kuranit
famëlartë dhe njëra prej porosive më madhore të saj është porosia e qartë se besimtarët duhet të bashkëveprojnë dhe të
këshillohen ndërmjet vete në punë dhe
vepra të mira, dhe duhet t’i qëndrojnë

afër njëri-tjetrit në sfidat dhe peripecitë
që sjell jeta. Merreni me mend: edhe në
kaptinat më të shkurtra të Kuranit zë
vend porosia e bashkëpunimit. Madje, në
këtë sure i madhi Zot na bën me dije se
njeriu do të jetojë në thellësirat e humnerës nëse ai nuk beson, nëse nuk punon
vepra të mira dhe nëse nuk bashkëvepron
me të tjerët. Për këtë arsye, Imam Shafiu, duke e kuptuar thellë rëndësinë e
kësaj kaptine, ka thënë: “Sikur njerëzve
të mos u zbriste asgjë tjetër nga Kurani,
përveç kësaj kaptine, kjo do t’u mjaftonte (atyre).”
Së këndejmi, është nevojë imediate
që intelektualët, ideologët, dijetarët, hoxhallarët...të vënë si prioritet bashkëkohës përpilimin e një platforme dhe që ta
trasojnë rrugën e cila myslimanët do t’i
nxjerrë nga përçarjet dhe ndasitë ku janë
katandisur. Këta të gjithë duhet të ofrojnë
projekte të qarta të unifikimit të radhëve
tona dhe çdo vonesë ose neglizhencë e
këtij misioni të shenjtë, do ta rëndojë
edhe më shumë gjendjen tonë edhe ashtu
të rënduar. Madje, ne si popull, rëndësinë e unitetit mund ta kuptojmë më mirë
se çdo popull, ngase çlirimin nga kthetrat e armiqve e kemi realizuar vetëm
atëherë kur kemi bashkuar shpirtrat,
zemrat dhe trupat tanë rreth një kauze të
përbashkët – çlirimit të atdheut.
Thirrjet dhe kushtrimet e sinqerta që
kanë kumbuar nga patriotët tanë të vërtetë, kanë qenë të suksesshme vetëm atëherë kur kanë gjetur përkrahjen kolektive
nga populli ynë liridashës. Pas bashkimit
që u bë nga të gjithë, Zoti e begatoi unifikim tonë me më të shtrenjtën – me liri.
Krejt në fund, kisha dashur që mesazhi nga kjo ligjëratë të jetë: të jemi të
unifikuar, ta çmojmë familjen, shoqërinë
dhe vendin ku jetojmë, ngase vetëm të
bashkuar mund të ecim përpara; vetëm
të unifikuar e pa përçarje mund t’i shërbejmë atdheut; vetëm me unitet e vëllazërim mund t’i kalojmë të gjitha
barrierat.
Po e mbyll këtë shkrim me një fjalë
të dijetarit bashkëkohor islam, Shevki
ebu Halil, i cili thotë: “Kurrë nuk dështon ajo shoqëri që bashkëpunon.”
E lusim Zotin e madhërishëm të na i
pranojë lutjet tona, të na i falë mëkatet
tona, të na i zvogëlojë brengat tona, të na
i pastrojë zemrat tona nga xhelozia dhe
urrejtja dhe nga çdo e keqe.
O Zot, na ndihmo në ndërtimin e ardhmërisë sonë!
(Marrë nga faqja e Bashkësisë
Islame të Republikës së Kosovës. Përshtatur me lejen e autorit.)
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NGA MINBERI

Bamirësia,
një porosi hyjnore
“O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm
për çfarëdo që të godet! Me të vërtetë, ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve.”
(Kuran, Llukman: 17)

Sh

Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

oqëritë njerëzore mund të
çmohen dhe të vlerësohen
për të tipare të ndryshme,
kështu që disa nga veçoritë e tyre mund
të jenë më të theksuara, ato të dallohen
dhe të përmenden më shpesh në mesin e
njerëzve. Edhe vetë Zoti i madhërishëm
në Kuranin fisnik flet për tipare dhe cilësi të ndryshme të popujve dhe të shoqërive, qofshin ato karakteristika të
mira apo të këqija. Në konotacion pozitiv Ai flet për njerëzit që meritojnë
shpërblimin e Tij, për shoqërinë (ummetin) mesatare e cila nuk i tejkalon kufijtë
e veprimit, flet për shoqërinë shembullore (Bekare 143), ashtu siç e përmend
edhe tiparin e veprimit me drejtësi, që
është shtyllë e organizimit shoqëror
(Araf 181). Për Zotin shoqëria do të jetë
më e mirë kur mëson, kur nxit, kur urdhëron dhe kur e bën të mirën, për shkak
se kështu, me të gjitha energjitë dhe
përpjekjet e veta, është pengesë për të
keqen: “Ju jeni populli më i mirë i
dalë për njerëzimin: (sepse) ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun.”
(Ali Imran: 110) Më tej, Kurani fton që
njerëzit të solidarizohen dhe të ndihmohen në mënyrë reciproke në fusha të bamirësisë, të devotshmërisë,
duke
ndikuar te njëri-tjetri, që të rritet vetëdija e përgjegjësisë (takvallëkut) në veprimtarinë e përditshme: “Ndihmoni
njëri-tjetrin në bamirësi dhe devotshmëri dhe mos ndihmoni në mëkat
dhe armiqësi! Dhe, kini frikë Allahun,
sepse Allahu është ndëshkimfort.”
(Maide: 2)
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MBËSHTETJE NË PUNË TË MIRA

Andaj, besimtarët gjithnjë duhet që ta
ndihmojnë, ta mbështesin njëri-tjetrin në
punët e mira e të dobishme. Pra, njerëzit
duhet që ta nxisin njëri-tjetrin në punë të
mira, të ndihmohen në vepra që do të jenë
frytdhënëse për popullin dhe njerëzimin.
Në asnjë mënyrë nuk guxon të matet me
sjelljen e tjetrit që është pasiv apo kundër
bamirësisë; përkundrazi, besimtari i mirëfilltë kriter të matjes së veprave dhe të
sjelljes së vet i ka parimet hyjnore të
shpallura në Kuranin fisnik dhe të reflektuara në fjalët dhe sjelljen e Pejgamberit
(a. s.). I dërguari i Allahut shpeshherë
thoshte: “Mos u bëni karakterdobët e të
thoni ‘nëse njerëzit na bëjnë mirë, edhe
ne u bëjmë mirë; nëse na bëjnë padrejtësi, edhe ne u bëjmë padrejtësi’. Por,
mësohuni që kur njerëzit t’ju bëjnë mirë,
t’ua ktheni me të mirë dhe kur t’ju bëjnë
keq, ju të mos ju bëni padrejtësi.”
Nga ana tjetër, besimtari nëse nuk ka
forcë materiale për të ndihmuar, atëherë
duhet të ndihmojë shpirtërisht. Janë disa
punë në të cilat shumë me rëndësi janë
morali dhe guximi, madje më të rëndësishme se forca materiale. Besimtarët myslimanë e kanë për detyrë ta përmbajnë,
ta mbështesin, njëri-tjetrin në hair/vepërmirësi, kurse ta ndalojnë nga punët që
janë të ndaluara fetarisht. Iniciativave që
çojnë drejt mëkateve, drejt harameve,
besimtari duhet të gjejë forcë dhe t’u
thotë ndal/stop. Dhe, nëse shoku i tij
gjendet në veprime të tilla dhe nëse me të
vërtetë e ka shok, ai duhet ta ndalojë nga
harami, që të mbetet shoqëria (e atyre
dyve) edhe në botën e ardhshme, ahiret.
Ashtu siç theksohet edhe në Kuranin fi-
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snik: “Atë Ditë miqtë do të bëhen
armiq të njëri-tjetrit, përveç të drejtëve, që e kanë pasur frikë Allahun.”
(Zuhruf: 67)
Rendi dhe harmonia shoqërore mund
të sigurohen vetëm në sajë të këtij parimi.
Besimtarët janë njerëz që bëjnë përpjekje
për të bërë bashkë, në veten e tyre, të gjitha shprehitë e mira dhe që punët përpiqen t’i bëjnë në formën më të mirë.
Sepse, Allahu është “Ai i cili ka përsosur çdo gjë që ka krijuar”. (Sexhde: 7)
Andaj, edhe Allahu (xh. sh. ) i do njerëzit që po ashtu i bëjnë punët e tyre në mënyrën më të mirë dhe atyre u qaset me
dashuri e mëshirë: “Shpenzojeni pasurinë në rrugën e Allahut dhe mos e çoni
veten tuaj në shkatërrim, por bëni
vepra të mira; Allahu me të vërtetë i do
bamirësit.” (El Bekare: 195) I dërguari
i Allahut, Muhamedi (a. s.), ka thënë:
“Ka të tillë njerëz të cilët thua se janë
çelës të së mirës dhe drurë të së keqes.
Dhe, disa të tjerë thua se janë çelës të së
keqes dhe drurë të së mirës. Lum për ata
të cilëve Allahu i madhërishëm u ka
dhënë në duar çelësat e së mirës! Dhe,
mjerë për ata të cilëve Allahu ua ka
dhënë në duar çelësat e së keqes!”
Kur përmendet fjala mysliman, përnjëherë duhet nënkuptuar njeriun bamirës, të dobishëm për të tjerët, njeriun
nxitës të punëve të mira, që nuk i bë dëm
askujt; njeriun e kulturuar, që sillet mirë
me të tjerët; njeriun e matur, që di të respektojë atë që duhet të respektohet, që i
di kufijtë e vet, që di të flasë kur dhe ku
duhet dhe që di të heshtë kur dhe ku
duhet; që i njeh dhe i di kufijtë e vet të
veprimit; që e di vlerën e kohës dhe që e
planifikon atë për të bërë mirë.

Në çdo punë të mirë, në çdo nismë të
dobishme, ai gjendet aty: nuk ngurron e
as bezdiset nga veprat e mira. Në lidhje
me këtë po përkujtojmë një thënie plot
urtësi me të cilat Llokman Hakimi e këshillonte djalin e vet, duke i thënë: “Biri
im, të porosis për katër gjëra. Dy prej tyre
duhet t’i harrosh. E para që duhet të harrosh është mirësia, të cilën ua ke bërë të
tjerëve (pra, s’duhet t’ua përmendësh);
kurse e dyta: të këqijat që t’i kanë bërë të
tjerët ty. Dy gjëra që duhet t’i mbash
mend janë: Allahu dhe përkujtimi i vdekjes.”
PËR KËNAQËSINË E ALLAHUT
MËSHIRË DHURUES

Besimtari gjatë gjithë jetës së tij duhet
të bëj llogaritë që ta takojë në paqe të Gjithëmëshirshmin dhe ta ketë parim të
vetin që aktet, veprimet e sjelljet e tij të
jenë me vetëdijen dhe synimin për ta fituar kënaqësinë e Allahut mëshirë dhurues. Ai duhet të mos bart shqetësimin
për të arritur ndonjë përfitim material,
apo për t’u dukur simpatik në sytë e të
tjerëve kur i do ata dhe kur u bën mirë,
në çfarëdo lloj situate që gjendet, në të
gjitha ndjenjat dhe sjelljet e tij të mira.
Besimtari që është i vetëdijshëm se asnjë
e mirë e tij nuk do të shkojë kot, nuk
duhet të harrojë se edhe për durimin që
do të tregojë në momentet e vështira të
ballafaqimit me fatkeqësitë siç janë
vdekja apo sëmundja, do të shpërblehet
tek Allahu i madhërishëm. Zoti i madhërishëm në librin e Tij, Kuranin fisnik,
na i përkujton fjalët e Llukmanit drejtuar
të birit: “O djali im, kryeje namazin,
urdhëroje të mirën, pengoje të keqen
dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që
të godet! Me të vërtetë, ky është thelbi
i patundur i të gjitha punëve.” (Llukman: 17)
Po në përputhshmëri me këtë që u
tha, ne si besimtarë duhet ta gjejmë veten
edhe në realitetet e reja që po krijohen në
hapësirat tona. Nisur nga botëkuptimi
“bëre të mirën hidhe në det; nëse nuk ta
di peshku, ta di deti vetë”, bamirësinë të
bëjmë shprehi dhe cilësi të karakterit
tonë. Mirënjohjen dhe shpërblimin, ndërkaq, gjithnjë duke pritur jo nga ai që i
është bërë mirë, por nga Zoti i madhërishëm, i Cili të mirën e shpërblen edhe e
me më të mirë. Pra, të gjejmë metodat
dhe rrugët për të bashkëpunuar dhe për
t’u ndihmuar mes vete; bashkërisht t’i
luftojmë dukuritë negative. Në këtë mënyrë, jo vetëm individualisht, po edhe
shoqërisht, do të jemi më të përparuar,
po, besa, edhe më të pavarur.
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SHIKIME ISLAME

A të kuptuam drejt,
o i dërguar i Zotit?
Ti na the: “Mysliman i vërtetë është ai, prej dorës dhe gojës së të cilit janë të ruajtur myslimanët (njerëzit)
tjerë”, ndërkaq ne, ummeti yt, dorën e kemi ose për ta kruar shpinën, duke jetuar në kurriz të tjetrit, ose e
përdorim për ta përvetësuar edhe atë që i takon një më të dobëtit, jetimit, fukarasë dhe nevojtarit... Dorën
e përdorim, jo për ta ledhatuar kokën e jetimit, siç kërkoje ti prej nesh, por për t’ia rrëmbyer edhe atë
kontribut të vogël që i takon me ligj e me fe... Dorën e përdorim jo për ta shpëtuar tjetrin nga humnera, por
për ta shtyrë atë edhe më thellë se ç’është...

Shkruan: Rejhan Neziri

(Imam në Kreuzlingen TG, Zvicër)

Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi
ty, o i Dërguar i Zotit!
Në këto ditë, kur e përkujtuam edhe
një herë ditëlindjen tënde, më ra të mendoj rreth faktit nëse të kemi kuptuar drejt
apo jo në mësimet dhe në praktikën
tënde?!
Ne sot e shajmë dhe e ofendojmë
njëri-tjetrin fillimisht lidhur me ditëlindjen tënde: ta festojmë apo jo atë; të gëzohemi pse u linde, jetove dhe na
mësove, apo kjo datë të mos ketë asnjë
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kuptim dhe asnjë motiv për t’u gëzuar,
ndërkohë që ne fluturojmë nga gëzimi
për lindjen e çdo fëmije tonë, madje edhe
për lindjen e një kafshe. Nuk bëka, sepse
ti nuk e paske festuar ditëlindjen tënde,
prandaj edhe na qenka risi?! Kjo që është
një çështje kulture, ne e ngritëm në çështje besimi apo doktrine... Nga ana tjetër, shumë festime të këtilla më shumë
ngjajnë në spektakle në të cilat përfitojnë
- s’është e thënë vetëm para - figura të
caktuara, sesa vërtet të përjetohet dhe të
shprehet dashuria ndaj teje. Disa, duke e
festuar kinse ditëlindjen tënde, dëshirojnë
t’i mbulojnë turpet e veta, të cilat i ka
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kuptuar edhe fëmija në djep; dëshirojnë
të shprehin modestinë dhe devotshmërinë
në sytë e ndjekësve të tyre, që u mungon
aq shumë në jetën e tyre reale.
Në emër të Sunnetit tënd të bekuar, ne
sot e përjashtojmë njëri-tjetrin nga besimi
dhe feja.
Ti na the: “Veprat (te Zoti) shpërblehen vetëm sipas qëllimit dhe secilit i
takon vetëm aq sa ka pasur për qëllim”,
ndërkaq: “Ne njerëzit gjykojmë dhe vlerësojmë sipas asaj që shohim, që duket”.
Ndërkohë ne, ummeti yt, u ngritëm dhe
nisëm t’i lexojmë nijetet dhe qëllimet e
pashprehura të njerëzve. Ne ia nisëm të

gjykojmë nëse dikush është besimtar ose
jo; nëse dikush meriton të varroset bashkë me myslimanët e tjerë apo t’i hiqet
koka dhe të mos varroset, por të hidhet
në një gropë, sikur të mos ishte fare qenie
njerëzore; nëse dikush e meriton të
shkojë në xhenet apo në xhehenem... u
nxehëm t’i marrim në dorë kompetencat
e Zotit, nisëm ta luajmë rolin e një zoti të
ulët dhe despot...
PSE DHE PËR CILIN KËTO RITUALE

Ti na the: “Kush më ndjek mua, ai e
ka ndjekur Zotin; kush më kundërshton
mua,
ai
e
ka
kundërshtuar
Zotin...”, ndërsa ne, ummeti yt, vërtetësinë dhe saktësinë e ndjekjes së rrugës
sate e matim me gjatësinë e pantallonave
dhe të mjekrës; e matim nëse kemi në
xhep një krënde të stërthatë, pa asnjë element pastrimi dhe dezinfektimi, të shitur
e të stërshitur nëpër libraritë dhe dyqanet
myslimane, të quajtur misvak; e matim
me llojin e mesteve në këmbë dhe me
gjatësinë e tespiheve që i rrotullojmë pa
vetëdije si numëratore në dorë; e matim
me nëse jemi veshur me fustanella
tamam si arab dhe si pakistanez apo jo se vetëm ashtu jemi myslimanë “prej vërteti”; e matim me ngritjen apo jo të
duarve, me lidhjen e tyre mbi apo nën
kërthizë, me hapjen apo me ngushtimin e
këmbëve në namaz... Ne i hidhërohemi
njëri-tjetrit, e qortojmë dhe nuk i flasim
njëri-tjetrit, vetëm pse disa rituale të fesë
i bëjmë ndryshe nga tjetri... Ndërkohë që

as që merremi me arsyen se pse dhe për
cilin i kryejmë këto rituale. Për ne më
shumë kuptim dhe rëndësi ka se si e
kryejmë një gjë, sesa pse dhe për kë e
kryejmë atë. Më shumë na intereson
forma e jashtme sesa thelbi dhe esenca,
arsyeja që i jep kuptim formës. Ti na
the: “Kur dikush prej jush fal namaz, ai
është duke folur me Zotin e vet”, ndërsa
ne fokusohemi te forma e namazit të tjetrit dhe sikur dëshirojmë ta korrigjojmë e
ta mësojmë tjetrin derisa jemi duke u lutur
vetë. Ne nuk e kemi problem pse nuk jemi
të koncentruar në namaz, edhe pse ti the
se “nga namazi keni (dobi) vetëm aq sa
keni qenë me mend dhe të vetëdijshëm në
të”. Ne gjatë lutjeve tona me gojë recitojmë tekste të shenjta, ndërkohë që me
mend bëjmë hesape dynjaje: blejmë dhe
shesim, lidhim kontrata dhe prishim kurthe, punësojmë tanët dhe shkarkojmë ata
të grupit a të partisë tjetër, nisim luftëra
dhe lidhim paqe, ndërtojmë shtetin tonë
dhe shkatërrojmë të huajin - të gjitha këto
brenda disa minutash gjatë lutjeve tona.
Duke qenë se xhamia është vendi që i
tubon, që i bashkon dhe që i afron zemrat
e besimtarëve, ne, ummeti yt, shkojmë
atje për t’u diferencuar e për t’u dalluar
nga njëri-tjetri: duke qenë se agjërimi dhe
zeqati synojnë përafrimin e njerëzve të
shtresave të ndryshme, ne, ummeti yt, i
përdorim ato për ta shtuar dhe për ta theksuar akoma më tepër dallimin; duke qenë
se haxhi është përbashkuesi ynë më madhështor planetar, ne, ummeti yt, e përdorim atë për të dëshmuar epërsinë tonë

materiale, pa çka se nuk u njoftova atje
me asnjë mysliman të botës, pa çka se
ndenja i vetmuar si hut në mesin e miliona haxhilerëve...
Ti na the: „Mos e urreni, mos e kini
zili dhe mos ia ktheni shpinën njëri-tjetrit! Jini vëllezër në fe..!“, mirëpo ne
sikur kërkojmë edhe më të voglën arsye
për t’u prishur me tjetrin, për ta poshtëruar tjetrin dhe për t’u larguar prej tjetrit.
Aq shumë jemi dashuruar në vetveten,
saqë të tjerët na duken njerëz për aq kohë
sa u shërbejnë interesave tona.
Ti na the: “Ai që bën hile dhe na tradhton, s’është prej nesh”, ndërsa ne,
ummeti yt, e quajmë aftësi, kompetencë,
zotësi dhe strategji mashtrimin, rrenën
dhe hilen, ani pse sapo dolëm nga xhamia, ani pse sapo e mbaruam Ramazanin, ani pse sapo u kthyem nga haxhi
apo umreja. Sikur në xhami, në Ramazan dhe në haxhillëk kemi një Zot të
cilin e lusim për mirëqenie, për shëndet
e për mbarësi, ndërkaq në pazar ai
s’është asgjëkund, në vendin e punës
Zotin s’e kemi fare pranë, në vendin ku
e kryejmë të ndaluarën dhe ku e shkelim
rregullin as që ekziston koncepti Zot. Ai
do të na kujtohet vetëm po na ra një dert
në kokë. Ne s’kemi nevojë për Zotin kur
jemi mirë e rehat; këtu jemi të vetëmjaftueshëm. Aq më pak na duhet Zoti kur
dikush na avancoi në politikë, na avancoi në biznes a në kulturë... Ne nuk
ngurrojmë që këtë ngjitje zvarrë, si kërmilli duke u lëpirë, ta shesim si aftësi
dhe zotësi personale...
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TË KAPLUAR NGA NARCIZMI

Ti na the: “S’është prej nesh ai që nuk
ka mëshirë ndaj më të vegjëlve tanë dhe
ai që nuk tregon respekt ndaj më të vjetërve tanë”, ndërsa ne, ummeti yt, të kapluar nga narcizmi ynë, s’e durojmë dot
as të riun, sepse ai është “i dalë feje”, e
as plakun, sepse ai është “i dalë mode”.
Ne sot po e tkurrim gjithnjë e më shumë
familjen e madhe e të zgjeruar; ajo na
duket sikur na pengon në zhvillimin tonë
personal dhe në karrierë. Prandaj, sa më
larg prindërve dhe vjehërrisë, sa më larg
zhurmës dhe buçimës së fëmijëve e të nipave dhe të mbesave... është motoja e reklamave, e filmave serikë, që s’kanë
asnjë pikë vlere a bereqeti.
Ti na the: “Mysliman i vërtetë është
ai, prej dorës dhe gojës së të cilit janë të
ruajtur myslimanët (njerëzit) tjerë”,
ndërkaq ne, ummeti yt, dorën e kemi ose
për ta kruar shpinën, duke jetuar në kurriz të tjetrit, ose e përdorim për ta përvetësuar edhe atë që i takon një më të
dobëtit, jetimit, fukarasë dhe nevojtarit...
Dorën e përdorim, jo për ta ledhatuar
kokën e jetimit, siç kërkoje ti prej nesh,
por për t’ia rrëmbyer edhe atë kontribut
të vogël që i takon me ligj e me fe...
Dorën e përdorim jo për ta shpëtuar tjetrin nga humnera, por për ta shtyrë atë
edhe më thellë se ç’është... Ne, ummeti
yt, nuk e kemi dert pse me duart tona e
vjedhim pasurinë e popullit në emër të
popullit, zeqatin dhe sadakanë në emër të
fesë, por për xhepat tanë të pafund... Për
këtë as që kemi fytyrë të skuqemi... Gishtat e duarve tona sot, në kohën e digjitalizimit, i përdorim për të ofenduar, për
të lënduar dhe për të përjashtuar të tjerët
nga “radhët tona”... Gojën?! Ah, gojën ne
më pak e kemi për ta falënderuar Zotin

dhe për ta madhëruar Atë sinqerisht... Më
pak e kemi për ta thënë një fjalë të bukur,
një këshillë të mirë, një shaka të kripur,
një ngushëllim që flladit zemra e shpirtra... Për ne, ummetin tënd, goja është një
instrument i fuqishëm për të sharë, për të
nënçmuar dhe për të nënvlerësuar kundërshtarin e interesave tona; për ta ofenduar atë që na mëson për së mbari, sepse
ne jemi të vetëmjaftueshmit dhe të gjithëdijshmit... Gojën, ne ummeti yt, e përdorim për t’u përjargur para politikanëve,
para udhëheqësve të ndryshëm - vetëm e
vetëm të arrijmë aty ku e kemi apo s’e
kemi vendin... Me gojët tona ne nuk
ngurrojmë ta denigrojmë tjetrin, për t’u
“ngritur” vetë... Se, desh harrova, ne
gojët tona i përdorim edhe për të fryrë ata
që kanë derte të ndryshme psikike, pra
bëjmë rukje... Një shishe uji që kushton
dy franga, pasi ta kemi fryrë ne, ajo do të
kushtojë më së paku 20 franga, sepse tanimë ai është i bekuar: me këtë rast kemi
lexuar ajete kuranore dhe lutje që na ke
mësuar ti, o Pejgamber i dashur. Ne
bëjmë biznes me fjalët e të Madhit Zot,
me fjalët tua dhe, më e keqja, pasurohemi
me dertet dhe fatkeqësitë e të tjerëve, ani
pse nuk u ndihmojmë në fakt asgjë, ani
pse vetëm i kemi manipuluar...
A NUK ËSHTË EDHE AI NJERI?!

Ti u ngrite në këmbë kur përpara teje
kaloi një xhenaze. Kur të pyetën pse e
bëre këtë, duke qenë se kjo ishte xhenazja e një çifuti, ti u the: „A nuk është
edhe ai njeri?!“ Këtë mirësjellje dhe respekt ndaj pjesëtareve të feve, besimeve
e kulturave të tjera ne qysh moti ia kemi
ndaluar vetvetes; këtë madje e kemi bërë
tabu... Këtë respekt ne ia mohojmë sot
edhe atij myslimani që nuk është nga

grupi ynë, nga medh‘hebi apo nga menhexhi ynë!!!
Kur dikush të pyeti se cilin njeri dhe
cilën vepër e do më së shumti Zoti, ti iu
përgjigje: “Njeriun që më së shumti e do
Zoti është ai që është më i dobishëm për
njerëzit, ndërsa veprën që më së shumti e
do Zoti është mbjellja e lumturisë dhe e
gëzimit në zemrat e njerëzve...” Të qenët
i dobishëm dhe mbjelljen e lumturisë, si
vlera të pakapërcyeshme, ti nuk i kufizove dhe nuk i rezervove vetëm për myslimanët; ndërkaq ne, ummeti yt, o
Pejgamber i dashur, edhe myslimanit ia
shohim të tepërt.
Kësaj tufe të parimeve tua universale,
që janë shumë të shtrenjta në tregun botëror të vlerave, ne, ummeti yt, ia kemi
ulur çmimin sa s’bën, prandaj edhe kemi
ngelur të pavlerë; ato i quajmë të vogla,
prandaj edhe kemi ngelur kaq të imët...
E di që ka nga mesi i ummetit tënd
shumë njerëz që u përmbahen me sinqeritet, me përkushtim dhe me gjithë zemër
mësimeve dhe orientimeve tua universale, tejkohore dhe tejhapësinore, dhe
mundohen që me to të krijojnë një botë
shumë më të mrekullueshme, më të qetë
e më të hareshme, por kjo ana e errët e
realitetit tonë nuk është e vogël për ta
penguar përpjekjen e tyre.
Jemi të vetëdijshëm se në qoftë se ne
nuk e nderojmë vetveten me fjalët dhe
udhëzimet tua, do të ketë të tjerë që do ta
bëjnë këtë; e atëherë, mjerë për ne e lum
për ata!
Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi
ty, o i dërguar i Zotit, Muhamed mustafa!
(Burimi: http://el-hikmeh.net/14/23-islampergjithshem/288-a-te-kuptuam-drejte-o-iderguar-i-zotit)

ASPEKTE FILOZOFIKE

Fahrudin
Razi

Në Kuran përmendet jetefekerun – ‘ata që mendojnë’. Prandaj, mendimi i njeriut nuk
duhet të ndalet në konstatimet e përcjella, sepse nuk është në natyrën e tij të mos
mendojë. Domosdoshmëria e një supozimi të tillë nuk mund të bëjë që e krijuara të
argumentojë Krijuesin. Çdo gjë është në suaza të diturisë gjithëpërfshirëse të Zotit. Por,
kur përmendet “vështrimi racional”, mendohet në vështrimin e shpirtit racional të
njeriut. Ai ka për qëllim të përvetësojë njohuri të caktuara.

F

Shkruan: Hasan Xhillo

ahrudin Razi-u së pari është teolog, pastaj filozof, dijetar, jurist.
Veten e ka konsideruar ithtar të
Esh’ariut. Megjithatë, Razi-u nuk ishte
ithtar fanatik i asnjë autoriteti teologjik
dhe filozofik. Ishte një filozof-teolog i
shqetësuar. Nuk ishte i kënaqur me asnjë
doktrinë dhe me asnjë vendbanim ku do
të qëndronte pak më gjatë. Ai vazhdimisht udhëtonte - shkonte prej një vendi
në një vend tjetër: Horezm, Transoksani,
Buhara, Herat, Semarkand dhe gjetiu.
Çdo kund hynte në dialog: me batinitë,
mu’tezilët, sufitë, filozofët dhe askujt
nuk ia lëshonte rrugën. Ai me një entuziazëm të madh i komentoi disa tekste të
Aristotelit dhe disa libra të Ibn Sinasë,
por me një entuziazëm edhe më të madh
22
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i kritikoi ata për disa çështje të caktuara.
E kritikoi edhe mësuesin e tij që ndiqte,
Esh’ariun. Nuk ishte indiferent në aspekt
të kritikës as ndaj sufizmit, e as ndaj traditës. Këtu hodhi në shesh idenë se “intelekti është i mjaftueshëm për
vetveten“; do të thotë, ai vetë mund ta arrijë të vërtetën. U shqua në të gjitha këto
disiplina, e veçanërisht në disa çështje
subtile. Sikur më tepër e interesonin gjërat e imëta. Këto imtësi e shtynë të dyshojë në të gjitha prodhimet e
deriatëhershme metafizike, madje bashkëkohësit e tij e quajtën skeptik (mushekik). Ai u drejtoi kritika të ashpra
atyre që u kapën shumë fort për filozofinë greke, e nuk mund t’i përfytyronte
as ata që e shikonin me nënçmim këtë filozofi. Por, shumë të dashur ishin për të
Sokrati dhe Platoni. E prej filozofëve

myslimanë - Ibn Sina, Bagdadi dhe Gazaliu. Me Suhraverdin u takua, kurse me
Ibn Arebiun korrespondoi (Corbin).
NJË HAP MË NDRYSHE NË
DREJTIMIN ESH’ARIT

Razi-u trajtoi në hollësi strukturën
teologjike-filozofike dhe në themelet e
saj ndërmori një hap më ndryshe në
ndërtimin e drejtimit esh’arit në botën
islame. Gazaliu filloi ripërtëritjen e të
gjitha aspekteve të doktrinës fetare, e Raziut i takon merita për dimensionin e
thellë filozofik të selamit, të cilin e identifikoi me urtësinë. Gazaliu dhe Raziu
dallojnë në qasjet e tyre ndaj filozofisë.
Gazaliu hedh poshtë filozofinë peripatetike. Raziu nuk i refuzon mësimet e filozofëve
mbi
ekzistencën
dhe
Hëna e Re
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karakteristikat e saj. Thjesht: e realizon
filozofizimin e kelamit. Ose: me të mësuarit kelamist, i përgjigjet të mësuarit filozofik. Pothuajse edhe nuk e
anashkalon çdo problem për të cilin kanë
debatuar filozofët (Rahman). Gazaliu
përfundoi me përvojën mistike si burim
i vetëm i njohurive të caktuara, ndërsa
Razi-u deri në fund qëndroi besnik ndaj
njohjes racionale, mendimit të pastër (filozofik), të cilin e aspironte dhe e mbante
të sigurt.
Argument për këtë qëndrim është
këndvështrimi i tij mbi kelamin. Sipas
mendimit të tij, kelami është urtësi e vërtetë. Ose, me fjalë të tjera, ai është caku
i filozofisë, i shpënë në kelam. Mospajtimi i tij me filozofët ishte në funksion të
afirmimit të selamit, si një filozofi specifike e cila e ka të drejtën e vet. Për këtë
kishte mjaft arsye: trashëgiminë e madhe
filozofike deri në kohën e tij. Ai është dëshmitar i asaj se në çfarë mënyre mund të
depërtohet në trupin njohës, por, para së
gjithash, pa i braktisur doktrinat fetare.
Ai ka bërë përpjekje të mëdha për të
pajtuar filozofinë dhe teologjinë. Në
fakt, teologjinë e themeloi në hipotezat
filozofike. Në fushën e kelamit kemi veprën e tij Al-Muhasal. Bëhet fjalë për
strukturën vijuese të veprës: qenia dhe
ndarja e saj, teologjia spekulative dhe
doktrinat tradicionale fetare. Në fund ai
depërtoi thellë në çështjet metafizike: në
esencën e gjërave ekzistuese, qenien si
nocion i dykuptimtë, jo-qenien dhe negacionin si modus mes qenies dhe jo-qenies. Analizat e thella në lidhje me të
qenët dhe qenien, me realitetin e substancës dhe aksidentet, lënë përshtypje të
shpirtit të fuqishëm spekulativ. Vetë këto
nocione flasin mjaft për përshtatjen e
tyre në dobi të teologjisë. Korpusi i tij
tregon se me të vërtetë kelami është një
lloj filozofie e tij. Në mesin e vepra të
tjera të tij bëjnë pjesë komentimi i Kuranit dhe traktatet e tij të rëndësishme nga
fusha e të gjitha shkencave natyrore në
kohën e tij: mjekësi, astrologji, alkimi,
mineralogji. Komentimi i tij i Kuranit
me titull Mefatih al-gajb (Çelësat e
fshehtësisë), në disa vëllime, edhe më tej
është dëshmi e qartë për pajtimin e arsyes dhe Shpalljes. Ky komentim dallon
nga komentimet e tjera pikërisht në bazë
të qasjes së tij të thellë dhe filozofike.
Razi-u heq dorë nga metoda tradicionale
e komentimit të Kuranit. Prandaj, tradicionalistët konsiderojnë se komentimi
është çdo gjë tjetër përveç komentimit
(Ibn Tejmije). Racionalistët, përsëri,
kanë mendim pozitiv, duke mbrojtur
qëndrimin se përdorimi i argumenteve fi24

lozofike dhe fizike është në frymën e
kohës në të cilën ai jeton. Sepse: në komentimin e tij ai shtyu shumë të arritura
të deriatëhershme të frymës njerëzore
nga tradita greke dhe islame (Muhamed
Abduhu). Interesim të madh ngjallën
edhe veprat e tij Al-Mubahisat al-mashrikij (Debatet lindore) dhe komentimi
i veprës së Ibn Sinasë Al-Isharat va attanbihat (Udhëzime dhe mësime).
Raziu, në qasjen e tij ndaj problemeve të kelamit dhe filozofisë, i pranon
të dy orientimet metodologjike që dominonin në kohën e tij. Njëri fillon nga
shkaku drejt pasojave, e tjetri nga pasojat drejt shkakut, ose, thënë me gjuhën
fetare, nga Krijuesi kah e krijuara, ose
nga e krijuara kah Krijuesi (kjo në filozofi quhet provë ontologjike dhe kozmologjike për ekzistimin e Zotit). Krahas
kësaj, ai përdor edhe dy nocione të tjera:
unë dhe dritë. Bëhet fjalë për të vërtetën
të cilën njeriu e arrin përmes aftësive të
veta mendore dhe për të vërtetën e cila
vjen përmes Shpalljes. Megjithatë, Raziu së pari fillon nga Krijuesi, sepse nuk
ka asgjë para Tij. Konfirmimi i Zotit
duhet t’i paraprijë çdo gjëje; madje edhe
argumenteve të cilat njeriu përpiqet t’i sigurojë. Vetë natyra e njeriut ose e krijesës
dëshmon
në
mënyrë
të
domosdoshme për ekzistencën e Krijuesit dhe për këtë arsye duhet së pari të fillohet nga Krijuesi si supozim i parë
gnoseologjik (në këtë rast) teologjik. Kjo
është e barabartë me aksiomën. Konfirmohet edhe me natyrën fillestare të njeriut. Thjesht, pohon Razi-u, njohja e
Zotit u paraprin të dërguarve. “Nëse Zoti
është argument për çdo gjë që ekziston, e
asgjë nuk është argument për Të“, atëherë është legjitime që kjo të plotësohet
me “vështrimin racional”. Konstatimet e
përcjella, ose faktet tradicionale, do të
duhej të ishin zbulime të pranishme dhe
të dëshmuara qartë. Të hidhet dritë racionale mbi to. Ato vetvetiu nuk janë
bindëse dhe nuk i sjellin te njohuria e sigurt. Konstatimi racional mund t’i sjellë
deri në një shkallë të njohurisë së caktuar. Arsyeja: Në Kuran përmendet jetefekerun – ‘ata që mendojnë’. Prandaj,
mendimi i njeriut nuk duhet të ndalet në
konstatimet e përcjella, sepse nuk është
në natyrën e tij të mos mendojë. Domosdoshmëria e një supozimi të tillë nuk
mund të bëjë që e krijuara të argumentojë Krijuesin. Çdo gjë është në suaza të
diturisë gjithëpërfshirëse të Zotit. Por,
kur përmendet “vështrimi racional”,
mendohet në vështrimin e shpirtit racional të njeriut. Ai ka për qëllim të përvetësojë njohuri të caktuara. Këtu nuk
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bëhet fjalë për përvojë mistike.

“KJO BOTË NUK ËSHTË E VETME”

Qëndrimi i Raziut në lidhje me kohën
dhe hapësirën dallon nga qëndrimi i Aristotelit dhe i peripatetikëve. Koha dhe
hapësira, sipas tyre, formojnë një unitet
të përjetshëm. Nën ndikimin e Esh‘ariut,
e në aspektin e pandashmërisë së atomeve, Raziu konsideron se kjo botë nuk
është e vetme. Ekzistojnë botë të panumërta. Midis botëve ekziston një vakum
ose hapësirë e zbrazët, dhe aty në çdo
moment vepron vullneti i Zotit (Cooper).
Aty botët lëvizin dhe reflektojnë vullnetin e Zotit që sërish i krijon ato. Kjo është
në harmoni me qasjen vullnetare-okazionaliste. Në fakt, për të vërtetuar qëndrimin e tij mbi vullnetin e Zotit, për të
cilin nuk flasin filozofët, Raziu me mjaft
shkathtësi huazon nga filozofët nocionin
e mundësisë (imkan), kurse nga teologët
nocionin e përkohshmërisë (hudus).
Këtu lihet hapësirë për diskursin mbi krijimin. Duhet patjetër të ketë krijues të
qenieve të mundshme që i hasim në botë,
të pabarabartë me botën. Qeniet në botë
nuk mund të jenë shkaktarë të njëri-tjetrit. Nëse pranohet lidhja shkakësore e
gjërave, atëherë bihet në regresion ad infinitum. Gjërat nuk kanë qenësinë e tyre
në vetvete. Nëse gjërat nuk kanë qenësinë e tyre në vetvete, atëherë si është
fare e mundshme të shpjegohet se gjësendi vjen nga një gjësend tjetër, e kjo
nga një tjetër dhe kështu deri në pafundësi. “Pasoja” (ma’lul), thotë Raziu,
“kërkon shkakun; tani, nëse njëri shkak
(agjent) edhe tjetri, të cilët janë të mundshëm, bëhen pasojë, atëherë secila prej
tyre do të kërkonte tjetrin dhe, si rrjedhojë e saj, secili do të kërkonte atë çka
do të kërkonte për vete. Prandaj, secili do
të kërkonte vetveten, e kjo është absurde”. Shkaku dhe pasoja, e në harmoni
me mësimin që vijon, duhet të jenë të
njëkohshëm - ekzistimi edhe i njërit,
edhe i tjetrit duhet të jetë aktual dhe i
njëkohshëm. Nëse nuk ndodh kështu,
atëherë pasoja do të mund të ekzistonte
vetvetiu. Sa i përket krijimit të botës,
Razi-u konsideron se ajo ka qenë para se
t’i ndodhte ekzistenca në situatë të jo-ekzistencës. Pavarësisht se a bëhet fjalë për
formën, kualitetin dhe vendndodhjen
prej të cilëve përbëhen trupat, ato kanë
ekzistencë të mundshme. Të gjitha këto
aspekte të realitetit tregojnë për Qenien e
domosdoshme, Krijuesin, drejtuesin dhe
shpikësin e Urtë të botës dhe shfaqjeve
në të, që janë rezultat i dëshirës dhe fuqisë së Tij.

Është interesant qëndrimi i Raziut sa
i përket lidhjes mes arsyes dhe shqisave,
me të cilin heq dorë nga mistikët dhe
sensualistët. Edhe këtu vjen në shprehje
qëndrimi i tij për arsyen si arbitër i kontrollimit të mundësive njohëse të njeriut.
Ishte i njohur qëndrimi i disa filozofëve
të mëparshëm, për shembull, si: Ibn
Sina, të cilët konsideronin se shpirti
është i lidhur me shqisat. Ai shikon përmes syve. Raziu konsideron se shpirti racional e di se sytë (po) shikojnë. Ai e di
se veshët (po) dëgjojnë. Dhe, asgjë po të
mos mbetet nga kjo, do të mbetet shpirti
racional. Bëhet fjalë për filozofinë e pastër racionaliste (por, jo në kuptim të racionalizmit evropian). Qëndrime të
ngjashme paraqiti edhe Lajbnici, duke iu
dhënë vërejtje sensualistëve, të cilët pohonin se tek shqisat përmbahen perceptimet dhe kur hiqen shqisat, nuk mbetet
asgjë nga arsyeja. Lajbnici u përgjigjet:
mbetet vetëm arsyeja.
Në debatin e tij dialektik, që nuk
është debat për shkak të debatit, ai me
shkathtësi përdor logjikën e Aristotelit jo në aspektin formal të saj, por në
aspektin përmbajtjesor. Pra, si do të
mund të diskutojë për çështjet metafizike
dhe ontologjike, siç janë ekzistenca,
esenca, karakteri i qenies së Zotit dhe të
ngjashme, pa pasur një përgatitje të tillë?
Fahrudin Razi-u bën dallim të qartë
mes të qenit dhe qenies. Në këtë çështje
më shumë anon kah Platoni. Problem i
diskutimeve të tij janë substancat (esencat). Për këtë shkak, debati i tij për qenien është esencial. Të qenët dhe qenia
duhet të ndahen. Nuk përbëjnë një njëjësi të pandashme. Qenia nuk mund të
jetë të qenët. Me të ndodhurit e qenies,
të qenët realizohet. Dhe, kështu ato bashkohen. Ajo që thonë filozofët se ka
“ekzistencë të pastër”, nuk është gjë tjetër përveçse koncept, thotë Razi-u. Është
evidente esenca e qenies.
PËR KONFIRMIMIN E QENIES

Fondi i nocioneve në diskursin e tij
tregon interesim për qenien dhe dallimin
mes të qenit dhe qenies - dy tema të rëndësishme të filozofisë islame. Megjithatë, ai mbetet, si bashkëkohësi i tij
Suhraverdi, në metafizikën e të qenit.
Mbështet mësimin se ekzistenca është cilësi që i shtohet të qenit dhe në këtë mënyrë kjo e fundit realizohet në realitetin
jashtë mendjes. Rëndësia e ekzistencës,
thotë Razi-u, qëndron në vërtetimin e të
qenit. Realiteti i tij i jashtëm nuk mund të
realizohet nëse nuk i ndodh karakterizimi dhe specifikimi me diçka që do të
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ndërlidhet me të. “Si të qenët të realizuar
(...) të çliruar nga ekzistenca, ato do të
ishin identike sipas rëndësisë dhe të
ndryshme sipas karakteristikave që janë
specifike për to. Ajo e përbashkëta nuk
është e barabartë me atë individuale”.
Për këtë shkak, nocioni i qenësisë nuk
është nocion i njëkuptimtë, por i dykuptimtë. Qenësia e të qenit të gjërave nuk
është e barabartë me qenësinë e karakteristikave të saj. Pra, qenia nuk mund të
jetë nëse nuk realizohet dhe nuk konfirmohet si e tillë. E ajo do të realizohet
nëse thuhet se ajo është. Më tej: nëse nuk
specifikohet me karakteristikat e saj, ajo
nuk mund të shënohet. Me vetë faktin që
themi “e zezë” dhe kur themi: “është e
zezë”, ne konstatojmë situatën e mos-ekzistimit dhe situatën e ekzistimit të së
zezës. Me këtë dëshmi, thotë Razi-u, e
kuptojmë dallimin e qartë midis abstraksionit të së zezës dhe realizimit të së
zezës. Për këtë arsye themi se qenia do
të jetë ajo çka ajo është. Me vetë faktin
që ajo është (ma hije hije), qenie e tillë
dhe e tillë (mahija), tashmë konstatojmë

se ajo në njëfarë mënyrë ekziston, se ajo
vetë supozon qenësinë (Corbin). Prandaj,
te vetë emri i nocionit qenie (mahija/kuiditeti) shtrohet pyetja se çka është ajo që
është. Rezulton se ekzistenca është aksident.
Ka edhe shumë teologë të tjerë që
kanë bërë përpjekje në planin e thellimit
të mësimit të Esh’ariut. Megjithatë, tre të
përmendurit më lart tregojnë mjaft se në
çfarë drejtimi shkoi filozofizimi i kelamit. Ata hapën disa çështje me rëndësi
rrënjësore në historinë e ideve. Mohimi i
raporteve shkakësore të gjërave ndoshta
mund të nënkuptojë mohimin e burimit
të shkencës, por kjo nuk nënkupton edhe
zvogëlimin e diskursit filozofik. Në filozofinë evropiane kjo nuk ka ndodhur pas
Dejvid Hjumit dhe Berklit. Lindën çështje të reja metafizike në filozofinë e
Imanuel Kantit në vendosjen e metafizikës mbi themele të forta. Nëse bota shikohet si një sërë shkaqesh dhe pasojash,
atëherë ku do të mund të themelohej
ideja e dëshirës sonë të lirë? Nuk do të
jetë gabim nëse pohojmë se në ndonjë-

FILOZOFI ISLAME

rën prej këtyre ndarjeve në botë, për të
cilat flasin këta filozofë, atje ku drejtpërdrejt vepron dëshira e lirë i Zotit,
gjendet edhe parimi i lirisë dhe përgjegjësisë sonë që buron prej saj. Debati i
tyre për substancën dhe aksidentet është
i ngjashëm me debatin e filozofëve për
esencën dhe ekzistencën. Derisa disa filozofë flasin për epërsinë e të parës ndaj
të dytës, ose të dytës ndaj të parës, kelamistët flasin për pamundësinë e substancës pa aksidente dhe anasjelltas. Në këtë
mënyrë bota, si e tillë, relativizohet në
raport me Krijuesin e saj, mu ashtu siç
relativizohet ajo te filozofët të cilët konsiderojnë se është qenie e mundshme në
raport me Qenien e domosdoshme Zotin.
Përktheu: Hamdi Iljazi (MIB)

Shënim: Fakhr al-Dīn al-Rāzī ose Fakhruddin Razi është teolog dhe filozof islam
nga rajoni historik Khorasan (Iran etj.).
Është lindur në vitin 1149 në Rey, ndërsa ka
vdekur në vitin 1209 në Herat, Afganistan.
(Nga Wikipedia)

Koncepti i etikës
te Farabiu
Për njeriun e shek. XXI nuk mund të themi se e beson Profetin biologjik të shek. 7, por ai sot obligohet të
besojë konceptin e tij metaﬁzik. Pra, feja (besimi në profetin teologjikisht) dhe politika (besimi në hilafetinmëkëmbësinë e tij) shkojnë paralel, duke e plotësuar njëra-tjetrën. Në çdo kohë këto dimensione janë
prezente dhe kërkohet vetëm ngritja shpirtërore për të rrokur ato në esencë. Në bashkim me to qëndron
edhe përndritja shpirtërore dhe lumturia.

I

Shkruan: Ramazan Fetahu
(Prizren; enkas për HeR)
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slami nuk e njeh laicitetin e metafizikës; ai nuk bën ndarje mes sakrales
dhe së përbotshmes si dhe mes fesë
dhe politikës. Në filozofinë arabe-islame
nuk ekzistojnë periudha dhe ndarje në sistemin e të menduarit filozofik sikurse në
Perëndim, pra (ajo filozofi) është lineare
dhe nuk ndryshon me kalimin e kohës. E
vërteta është e pandryshueshme në kohë
dhe hapësirë. Ajo vetëm se elaborohet me
kalimin e kohës. Nuk kemi ndryshime radikale të cilat do të shënojnë ndërrimin e
epokave në mendimin filozofik arab-

islam. Para se të kalojmë tek filozofia
etike-politike e Farabiut, patjetër duhet
të përmendim perceptimin e tij teologjik
mbi të vërtetën.
KONCEPTI TEOLOGJIK MBI TË
VËRTETËN

E vërteta primare për Farabiun është
Zoti, i cili është pikë synim i shpirtit, por
edhe dimensioni i fundit epistemologjik
që duhet arritur. Është edhe subjekt adhurimi, por edhe objekt dije. Ajo që është e
rëndësishme për filozofinë e Farabiut,
është figura e Profetit.
Në karakterin e Profetit janë të ngër-

thyer tri dimensione:
-Dimensioni biologjik i jetës së tij. Ai
ishte individ social, familjar, që hante dhe
pinte, që ndiente dhe dashuronte, që lodhej dhe pushonte. Në këtë dimension
është njeri i rëndomtë dhe i vdekshëm. Si
i tillë, botërisht pranohet se ai ka qenë
personaliteti i shekullit VII dhe sot është
i vdekur.
-Dimensioni politik i tij (Hilafeh).
Fjala “Halife” në Kuran përdoret në
shumë kuptime. Njëri ndër kuptimet
është se Zoti e quajti njeriun e parë, Ademin, si kalif-mëkëmbës të tij në tokë. Por,
mëkëmbësia nuk nënkupton vetëm mëkëmbësin politik, por mëkëmbësin si
Hëna e Re
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hapës i qenies (futuhatul vuxhud). Për
vetë faktin se ontologjikisht njeriu është
zëri i qenies në qenësi. Hilafeti (mëkëmbësia) e tij qëndron në raport me botën.
Ky dimension është i lidhur ngushtë me
profetësinë. Profeti ishte edhe politikisht
kryetar shteti i Medinës. Shkurt, mund të
themi se koncepti kuranor i udhëheqësit i
përket njerëzores.
-Dimensioni i profetësisë, njëherësh
është edhe hisja e transcendencës në imanencë. Besimi në këtë dimension është
obligim dhe pa të nuk mund të arrihet
përkryerja shpirtërore. Pas besimit në Zot
vjen besimi në Profetësi.
Profeti biologjik ka mbaruar që në
shek. VII, por dy dimensionet e tij vazhdojnë të jenë prezente te ne. Për njeriun
e shek. XXI nuk mund të themi se e
beson Profetin biologjik të shek. 7, por ai
sot obligohet të besojë konceptin e tij metafizik. Pra, feja (besimi në profetin teologjikisht) dhe politika (besimi në
hilafetin-mëkëmbësinë e tij) shkojnë paralel, duke e plotësuar njëra-tjetrën. Në
çdo kohë këto dimensione janë prezente
dhe kërkohet vetëm ngritja shpirtërore
për të rrokur ato në esencë. Në bashkim
me to qëndron edhe përndritja shpirtërore
dhe lumturia.
KONCEPTI METAFIZIK
Sa i përket krijimit dhe prejardhjes së
botës, në ekzistencë, Farabiu dhe Ibn
Sina ndjekin idenë e zbritjes intelektive
nga Qenia deri tek niveli më i ulët i ekzistencës, pra bota e sendeve.
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Procesi i krijimit (ose i dhënies ekzistencë) dhe ai i ndërleximit janë të njëjtë,
sepse pikërisht me anë të soditjes së rendeve të sipërme të realitetit vijnë në qenie
të ulëtat. Në përputhje me parimin e mësipërm, nga Qenia e Domosdoshme Një,
që është burimi i të gjitha gjërave, del një
qenie e vetme, të cilën Farabiu dhe Avicena e quajnë Intelekti i Parë dhe e cila
bëhet të përkojë me krye engjëllin sipëror. Ky Intelekt, atëherë e sodit Qenien e
Domosdoshme si të domosdoshme, thelbin e saj si të domosdoshëm në sajë të
Qenies së Domosdoshme, dhe thelbin e
tij si qenie e mundshme. Kësisoj, ai ka tri
përmasa dijeje, të cilat sjellin Intelektin e
Dytë, Shpirtin e qiellit të parë dhe trupin
e qiellit të parë, përkatësisht. Intelekti i
Dytë i gjeneruar kësisoj e sodit ngjashëm
Intelektin e Parë, duke gjeneruar kësisoj
Intelektin e Tretë, shpirtin e qiellit të dytë
dhe trupin e tij. Ky proces vazhdon derisa gjenerohet Intelekti i Dhjetë e qielli i
nëntë, që është ai i hënës. Këtej e tutje,
‘substanca’ e Gjithësisë nuk ka kullueshmëri të mjaftueshme për të gjeneruar
qiell tjetër. Prandaj, nga ‘mundësitë kozmike’ të mbetura vjen në qenie bota e
gjenerimit dhe e prishjes. Në botën nënhënore – botën e ndryshimit që rrethon
jetën tokësore të njeriut – Intelekti i
Dhjetë kryen disa funksione bazë.
Ai jo vetëm që i jep ekzistencë kësaj
bote, por nxjerr edhe të gjitha format, të
cilat duke u kombinuar me materien sjellin në qenie krijesat e këtij rajoni. Kur
gjenerohet një krijesë, Intelekti i Dhjetë
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e nxjerr formën për t’ia mundësuar ekzistencën; dhe kur ajo fishket e vdes, ai e
merr formën sërish te vetja. Ja përse Avicena e quan gjithashtu Formëdhënës
(wāhibu’ṣ-ṣuwār). Për shembull, nëse uji
ngurtësohet dhe bëhet akull, forma ujore
merret nga ‘Formëdhënësi’, ndërsa forma
e re akullore i shtohet materies së asaj që
më parë ishte ujë, për ta kthyer në akull.
Intelekti i Dhjetë shërben edhe si përndritës i mendjes së njeriut. Njeriu i abstragon format që i gjen të kombinuara
me materien në mendje dhe arrin ta
ngrejë atë sërish në nivelin e një universaleje me anë të përndritjes së marrë nga
Intelekti i Dhjetë. Universalet, pra ekzistojnë në ‘mendjen engjëllore’, pastaj
zbresin në botën e materies për t’u bërë
formë materiale dhe veçanësohen për t’u
ngritur sërish në mendjen e njeriut me
anë të përndritjes së engjëllit tek niveli i
universales. Intelekti i Dhjetë, kësisoj,
përbën jo vetëm instrumentin e krijimit,
po edhe të përndritjes dhe, siç do të shohim më pas, të shpalljes ndaj profetëve
dhe – në një kuptim më të kufizuar – ndaj
shenjtorëve e gnostikëvei.
Intelekti i dhjetë mund të themi ndryshe është i shpërndarë tek të gjithë shpirtrat e njerëzve, dhe vetëm bashkimi i tyre
së bashku me intelektin sipër tyre formon
idenë e Qytetit Ideal.

ETIKA TE FARABIU
Në gjuhën arabe etika njihet me fjalën AHLAK - që do të thotë sjellje e natyrshme, e lirë, e pashtrënguar. Kjo fjalë

vjen nga rrënja e fjalës Halk (Krijim),
dhe Halku është derivat i fjalës Hak (e
vërteta).
Hak, është e vërteta në vetvete; Halk,
është krijimi; dhe Ahlak është morali.
Kurse rruga për të arritur tek kjo është
Edebi (Edukata).
Në terminologji mund të themi se
Ahlaku (Etika) është sjellje në përputhje
dhe në harmoni me krijimin, kurse krijimi është derivat i të vërtetës.
Farabiu për botën dhe njeriun ka botëkuptim mistik (sufi). Ai mendon se përndritja shpirtërore dhe lumturia arrihen
vetëm me bashkimin me intelektin suprem, atë të dhjetin (akl feal), ku hyn në
audiencën e Të Vërtetës. Pengesë për të
arritur deri tek ajo është pa dyshim materia dhe pjesa kafshërore brenda njeriut.
Farabiu mendon se skllavërimi dhe
pengesa e njeriut i shkaktohet pikërisht
nga epshet dhe instinktet dhe liria e vërtetë është vetëm në çlirimin prej tyre.
Vetëm atëherë kur ka liri, ka edhe drejtësi. Në vend të Mesatares së Artë që e
kishte Aristoteli, si dhe të Virtytit te Platoni, Farabiu thotë se “Drejtësia është ajo
e cila të dërgon deri tek spërndritja”.
Kur bëjmë fjalë për drejtësinë, duhet
kuptuar se ai nuk bënë fjalë për drejtësinë
në kuptimin social, por në atë ontologjik. Drejtësia e Njeriut që ka në raport me
vetën, mes Njeriut kuranor që i ka dhënë
besëlidhjen Zotit në kontaktin parazanafillor dhe njeriut tokësor, rob të instinkteve. Farabiu nuk i mohon instinktet,
por thotë se Drejtësia është gjendje ku
“Çdo gjë është në vendin e vet, të drejtë
dhe të duhur, siç është kozmosi apo ngjashëm si gjendje e baraspeshës, qoftë në
raport me gjërat apo qeniet e gjallaii.
Drejtësia është e lidhur ngushtë me
lumturinë dhe vetëm ajo mund të realizojë qëllimin e njeriut në këtë botë.
Rruga për arritjen e drejtësisë morale
pa dyshim se është pikërisht Edebi-Edukata.
Fjala Edeb është gjendur në literaturën e thënieve të Profetit. Edebi nënkupton kur brenda sistemit të arsimit qëndron
qëllimi final. Pikërisht sikur thamë më
sipër Drejtësia është të vendosësh çdo gjë
në vendin e vet, dhe njohja e këtyre vendeve bëhet përmes Edebit-Edukatës.
Në rrethin e Lumturisë
Ideja e moralit-drejtësisë dhe edebit
janë ato të cilat përmblidhen në rrethin e
Lumturisë. Lumturia, sipas Farabiut,
është arritja e qëllimit të jetës. Bashkimi
me intelektin suprem.
Lumturia individuale nuk mjafton;
ajo patjetër duhet të jetë kolektive. Vetëm
edukimi kolektiv është ai i cili mund të

dërgojë shoqërinë në lumturi kolektive.
Pa dyshim, për të arritur këtë duhet
pasur edukues të mirë. Sipas konceptit farabijan, Edukata mësohet vetëm përmes
atij që ka arritur nivelin më të lartë në
këtë rrugë. Dhe, ai i cili e ka arritur këtë
pa dyshim së është obligim të ndiqet. Dhe
këtu Farabiu bën bashkimin e teologjisë
me filozofinë se pikërisht sikurse thamë
në fillim, se besimi dhe ndjekja metafizike e Profetit i cili ka arritur bashkimin
me intelektin Aktiv është rrugë për tek
lumturia dhe realizimi i vetvetes. Profeti
në aspektin besimor ndiqet se plotëson
një kusht të fesë dhe në aspektin filozofik, sepse realizon lumturinë (seadeh)
ngjashëm me Eudaimoninë tek Aristoteli.
Këtu lidhet edhe ideja e politikës dhe
udhëheqësit. Edukues është vetëm ai i cili
është në shkallë më të lartë dhe pikërisht
ky edukues është edhe Halif-kryetar
shteti. Duke e ndjekur Edukuesin dhe Halifin, ti arrin deri tek besimi i shëndoshë.
në një anë dhe realizimi etiko-moral dhe

filozofik në anën tjetër.
Për edukuesin dhe udhëheqësin e
shtetit ideal në aspektin praktik Farabiu
vendos shumë kushte, të cilat i afrohen
vetëm idesë së Profetësisë. Sikurse Platoni, i cili kërkon që udhëheqësi të jetë
Filozof, Farabiu kërkon që ai të jetë Filozof-Pejgamber – pra, edhe Hakim edhe
Sofi. Disi një melaqe-njeri ose mbinjeri,
i cili e ka tejkaluar njerëzorën.
Është e vështirë që njeriu t’i plotësojë
këto kushte, por pikërisht këtu qëndron
thelbi i çështjes se njeriu mund të bëhet
sundimtar absolut në botë, kjo e mbanë
njeriun gjithmonë si ushtrues i detyrës
sepse realisht në kuptimin e vërtetë të fjalës vetëm Zoti është Sundues dhe udhëheqës, kurse në tokë është ai i cili është
afruar më tepër Zotit.
Sejid Husein Nasr, Tre urtarë myslimanë,
(Avicena, Suhraverdi, Ibn Arabi).
ii
Sejid Muhamed Nkib El-Attas, Hyrje në metafizikën e Islamit.
i
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Xhamia
e Madhe e
Fushë-Tophanës
pret ezanin

Janë kah fundi punët në ndërtimin e
Xhamisë së Madhe të Fushë-Tophanës në
Shkup. Në ngritjen e kësaj faltoreje të
rëndësishme të Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
kanë marrë pjesë donatorë të ndryshëm,
përfshi dhe Fondacionin e Çështjeve Fetare të Turqisë (TDV).
Xhamia pritet t’i përmbushë nevojat
e besimtarëve vendorë e më gjerë. Projekti është bërë duke marrë parasysh edhe
xhematin me aftësi të kufizuara dhe
gratë. Sipërfaqja e përgjithshme e saj
shkon në 10 mijë metra katrorë dhe në të
mund të falen mbi 1.500 besimtarë.
Xhamia është e stilit kompleks, me
parkina të mbyllura, me salla për mësimin e Kuranit, me salla konferencash, me
mensë, shatërvan dhe ndërtesa administrative. Arkitektët theksojnë se Xhamia e
Madhe ka më shumë karakteristika të
Xhamisë Mihrimah Sulltan në Edirnekapi të Stambollit dhe të Xhamisë Koxhatepe të Ankarasë.
Projekti i Xhamisë së Madhe të
Fushë-Tophanës është zhvilluar – thonë
burimet - në partneritet të Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, të
Komunës së Çairit dhe të KOMASH-it si
kompani e TDV-së.
Xhamia, ndërtimi i së cilës ka filluar
para dy vjetësh, është me dy minare, me
11 kupola të vogla, bashkë me kupolën
qendrore të madhe. Komuna e Çairit e ka
kryer procesin e kadastrimit të tokës dhe
pronar i truallit dhe i objektit është Bashkësia Fetare Islame e RMV.
30
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Reisi në Seminarin kushtuar hatibëve

Më 30 nëntor - 1 dhjetor, në Hotel Radika të Mavrovës Myftinia e Shkupit ka
organizuar seminarin dyditor me temë
“Ligjërimi në xhami kundrejt realitetit bashkëkohor”, në të cilin kanë marrë pjesë
mbi 100 hatibë që shërbejnë nëpër xhamitë e qytetit dhe të fshatrave përreth.
Në ditën e dytë fjala e rastit i ka takuar
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Re-

publikës së Maqedonisë së Veriut, i cili
mes tjerash ka folur mbi rëndësinë e unifikimit të qëndrimeve të të gjithë hatibëve,
sepse – ka thënë ai - duke qenë të bashkuar, arrijmë suksesin e përbashkët.
Veçmas kësaj, një hatib i ngritur profesionalisht dhe i dëshmuar si personalitet është
pasqyra e besimtarëve dhe ka ndikimin e
vet në ngritjen intelektuale të popullit dhe
këtu qëndron shpjegimi se përse duhet t’i

kushtohet rëndësi arsimimit të tij.
Në fund Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi ka përgëzuar Myftiun e Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili, dhe
bashkëpunëtorët e tij për realizimin e këtij
seminari mjaft të rëndësishëm dhe të nevojshëm për hatibët e Shkupit dhe ka
shprehur gatishmërinë për përkrahje dhe
mbështetje të vazhdueshme nga ana e tij
dhe e institucionit të BFI-së.

Myftinia e Shkupit me Libër
Kurorëzimesh
Myftinia e Shkupit, në pajtim me kompetencat e
saj që të kujdeset për pozitën, të drejtat dhe interesat e
besimtarëve të Shkupit, në koordinim me Bashkësinë
Fetare Islame të RMV-së, ka në funksion edhe Librin
e Kurorëzimeve.
Në këtë libër arkivohen të gjitha martesat fetare të
kryera nga nëpunësit fetarë, të autorizuar nga Myftinia
e BFI - Shkup dhe shërben për regjistrimin e të njëjtave.
Regjistrimi themelor në rubrikat e librit amë përmban të dhënat e çiftit bashkëshortor, të dëshmitarëve
dhe të dhënat e personit zyrtar që kryen kurorëzimin.
Ky libër është në shërbim të besimtarëve për nevojat e mëtutjeshme në jetën e tyre bashkëshortore –
thuhet në njoftimin për shtyp të Myftinisë së Shkupit.
(12.11.19)
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Universiteti i Tetovës
shënon 25-vjetorin

Më 16 dhjetor, 2019, me një akademi
solemne, në Tetovë, në amfiteatrin e Rektoratit, është shënuar 25-vjetori i themelimit të Universitetit të Tetovës. Kanë
marrë pjesë personalitete të jetës shoqërore dhe politike, përfaqësues të komuniteteve fetare, profesorë, studentë etj. Nga
Bashkësia Fetare Islame ka qenë Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi, me bashkëpunëtorë.
Siç dihet, Bashkësia Fetare Islame e
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
vetë kreu i saj, Sulejman ef. Rexhepi,
drejtpërdrejt kanë dhënë kontribut në
ngritjen e kësaj vatre arsimore të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të lindur
përmes shumë sakrificash, kështu që mejtepet dhe xhamitë e saj kanë qenë auditorët e parë të UT-së.
Në kuadër të 25-vjetorit është përuruar edhe shtatorja e themeluesit, rektorit të parë e historik, prof. dr. Fadil

Sulejmanit dhe lapidari “Flakadani i Kujtesës”. Me fjalë rasti për rëndësinë historike të kësaj ngjarjeje madhështore në

Akademinë solemne është paraqitur prof.
dr. Vullnet Ameti, rektor aktual i Universitetit të Tetovës.

Pendarovski pret kryetarët
e bashkësive fetare

Më 17 dhjetor, 2019, në kabinetin e
vet, Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Stevo Pendarovski, ka
pritur kryetarët e bashkësive fetare të
RMV. Nga Bashkësia Fetare Islame në
takim ka marrë pjesë Kryetari i saj, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.
Kishat, bashkësitë fetare dhe grupet
religjioze pa dyshim janë një prej bartësve të proceseve shoqërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe
garantuesit e llojit të vet për ngritjen e
shoqërisë demokratike. Falë kontributit
Tuaj, paqja, toleranca dhe respekti janë
veçori të shtetit tonë, me të cilat jemi të
njohur në botë – thuhet në ftesën nga Kabineti i Presidentit.
Me qëllim shkëmbimin e qëndrimeve
dhe përndarjen e mendimeve rreth zhvillimeve aktuale, si dhe të nevojave e të
sfidave me të cilat ballafaqoheni, Ju ftoj
në takim në kabinetin tim më 17.12.2019
në orën 13.30. Në takim janë ftuar liderët e kishave dhe të bashkësive fetare në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, të
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përmendura përkatësisht në Kushtetutë –
shkruan në Ftesë.
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi i ka paraqitur Kryetarit të Shtetit
pasqyrën e zhvillimit të Bashkësisë Fetare Islame, duke i sqaruar që BFI në
këto troje është me traditë 600-vjeçare,
pjesëtarë të saj janë më shumë bashkësi
nacionale – të gjitha njësoj të trajtuara
nga institucioni fetar, duke kërkuar nga
Presidenti – dhe përmes tij, edhe nga të
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gjitha institucionet e Shtetit – mirëkuptim dhe solidarizim në punë të mira, të
tilla që mund të kontribuojnë në ruajtjen
e kohezionit shoqëror dhe në çuarjen
përpara të proceseve të anëtarësimit të
vendit tonë në NATO dhe në Bashkimin
Evropian.
Takimet e këtilla – është thënë me
këtë rast – janë të frytshme dhe ato
duhen zhvilluar më tej, për të parë efektet konkrete në vazhdimësi.

Është hapur Xhamia
e Ali Pashës në Ohër

Në prani të Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, më 28 Nëntor, 2019, në Ditën e
Flamurit dhe të Pavarësisë së Shqipërisë,
është hapur për xhemat, për adhurim, Xhamia e Ali Pashës në Ohër (e shekujve XVXVI), e cila ka pasur një meremetim të
rëndësishëm, ndërsa i është shtuar edhe
minarja, e rrënuar nga pushtetet e fillimit
të shekullit XX, menjëherë pas largimit të
Perandorisë Osmane. Xhamia me emrin e
Ali Pashës gjendet në Çarshinë e Vjetër të
qytetit, në rrugën për në liqen, afër rrapit të
vjetër.
Kanë qenë të pranishëm në përurim
personalitete të shquara nga Republika e
Turqisë – me ndihmën direkte të së cilës
është bërë rehabilitimi, pastaj të ftuar nga
jeta shoqërore-politike e vendit, dinjitarë
të Bashkësive Fetare, profesorë të Medresesë Isa Beu dhe të Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, myftilerë dhe
hoxhallarë nga më shumë myftini etj.
Hapja është shoqëruar me një program të
pasur fetar, përgatitur nga Myftinia e Ohrit
dhe BFI e RMV.
Xhamia e Ali Pashës gjatë historisë së
saj ka pasur disa meremetime: në vitin
1823, 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 fetaremedrese, ku kanë mësuar nxënës nga qytetet e Ohrit, të Strugës dhe të Pogradecit.
Xhamia e Ali Pashës në qindvjeçarin e
fundit ka qenë pa minare, e cila 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’ulUlema haxhi Sulejman ef. Rexhepi është
nënshkruar edhe marrëveshja mes Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Drejtorisë
së Përgjithshme të Vakëfit nga Republika
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, duke u njohur kështu edhe si Xhamia me Dy Minare,
gjurmët e së cilës gjenden në pjesën e hyrjes së përgjithshme.
Xhamia e Ali Pashës është xhamia
qendrore e Myftinisë, e cila ka qenë gjithnjë aktive – njofton gazetarët Samet ef.
Ajdari, Myfti i Myftinisë së BFI-Ohër.

SULEJMAN EF. REXHEPI: NGA
XHAMIA NUK PRITET ASGJË E KEQE
Duke falënderuar të gjithë ata që kontribuan në restaurimin e Xhamisë së Ali
Pashës, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të Maqedonisë së Veriut, Sulejman
ef. Rexhepi, ka thënë se në xhami nuk
mund të kultivohen gjëra të këqija, pasi
ato janë shtëpi të Zotit, siç janë edhe kishat dhe sinagogat.
"Xhamia e Ali Pashës, të cilën sot ne
po e inaugurojmë, është një xhami historike në këtë nënqiell; është pjesë e trashëgimisë osmane, e cila me dekada ka
funksionuar, ka qenë në shërbim të popul-

lit mysliman, të Islamit dhe të tërë shoqërisë, për arsye se prej xhamive nuk pritet
asgjë e keqe", ka thënë Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV në përurimin e
Xhamisë së Ali Pashës në Ohër, ku kanë
marrë pjesë zv/Ministri i Kulturës dhe Turizmit të Turqisë, Ahmet Misbah Demircan; zv/Kryetari i Kryesisë së Çështjeve
Fetare të Turqisë (Dijanet), Burhan
İşliyen; Ambasadorja e Turqisë në Shkup,
Tülin Erkal Kara; Kreu i Drejtorisë së Përgjithshme të Vakëfeve të Turqisë, dr.
Adnan Ertem; zv/Kryetari i Kuvendit të
Maqedonisë së Veriut, Zeqir Ramçilloviç
etj.

PRESIDENTI ERDOĞAN KA TREGUAR
RËNDËSI TË VEÇANTË
Zv/Ministri i Kulturës dhe Turizmit të
Turqisë, Ahmet Misbah Demircan, në deklaratën për gazetarët para ceremonisë së
hapjes së Xhamisë së Ali Pashës në Ohër
ka uruar që të jetë me fat.
Demirxhan (Demircan) i ka thënë Agjencisë Anadollia se Turqia vazhdon marrëdhëniet e saj me shtetet që dikur ishin
pjesë e Perandorisë Osmane, edhe pas 100
viteve. "Parimi i vakëfit, thesari i vakëfit
është mjeti, baza dhe çimentoja jonë më e
madhe për të zhvilluar këto marrëdhënie.
Duke u bazuar nga kjo përgjegjësi, vakëfet sot kanë rigjallëruar Xhaminë historike
të Ali Pashës", ka thënë ai. Ai po ashtu ka
nënvizuar se “në krye me presidentin turk
Recep Tayyip Erdoğan, si dhe me Ministrin e Kulturës dhe të Turizmit, Mehmet
Nuri Ersoy, kanë treguar rëndësi të veçantë ndaj kësaj teme”.
Hëna e Re
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ARTI I DIPLOMACISЁ PROFETIKE (2)

Hapet Xhamia pranë Fakultetit të
Shkencave Islame

Më 12 dhjetor, 2019, u hap solemnisht Xhamia pranë Fakultetit të Shkencave Islame (FSHI) në Kondovë (Shkup).
Ishin të pranishëm: Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Dekani i FSHI prof. dr.
Shaban Sulejmani, Drejtori i Medresesë
Isa Beu prof. Ibrahim ef. Idrizi, Kryetari
i Kuvendit të BFI-së Fadil ef. Ramadani,
myftilerët e Myftinive të BFI-së, studentë
e nxënës dhe të ftuar të tjerë.
Manifestimi filloi me një ashere të
kënduar nga studenti Ismet Selimi,
ndërsa moderator ishte Ismet ef. Ademi,
përgjegjës i BFI-së për bashkëpunim me
Arabinë Saudite. Dekan i parë i FSHI-së,
tha Ismet ef. Ademi, ka qenë Kryetari aktual i BFI-së, Sulejman ef. Rexhepi, kontributi i të cilit në ndërtimin e kësaj
xhamie është i jashtëzakonshëm. Këtë tha ai – Reisi e ka bërë duke pasur për
moto hadithin e pejgamberit tonë, Muhamedit (a. s.): “Kush ndërton një xhami
për hir të Allahut, Allahu do t’i ndërtojë
atij një shtëpi në Xhenet.”
Kontribuese kryesore në ndërtimin e
Xhamisë pranë FSHI-së, tha Ismet ef.
Ademi, janë dy gratë nga Arabia Saudite:
Meha el Harbij dhe Sijteh el Harbij,
hoxha i Kondovës Nevzat Ahmeti dhe më
shumë donatorë.
Në fjalën e tij përshëndetëse Dekani i

FSHI-së, prof. dr. Shaban Sulejmani, u
shpreh i kënaqur për përfundimin e punëve në ndërtimin e Shtëpisë së Zotit, e
cila si faltore do të shërbejë për studentët
dhe profesorët e Fakultetit, por dhe për
çdo xhematli të këtyre anëve.
Vëmendjen e të pranishmëve e tërhoqi fjala e Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi, i cili tha se Xhamia pranë
FSHI-së është e vogël, por shumë e bukur
dhe ajo është ndërtuar mbi bazë të planit
fillestar kur është hapur Fakulteti i
Shkencave Islame në Kondovë. Gjatë
kohës së komunizmit – tha Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut – Islami në këto
troje i ka duruar të gjitha, por ia ka dalë të
mund secilin që nuk ka njohur Zotin për-

veç librezës së kuqe. Edhe atëherë myslimanët e mirë, myslimanët e devotshëm,
kanë ditur t’u shmangen shtrëngesave të
kohës dhe të bëjnë namazin, ta zhvillojnë
Bashkësinë Fetare dhe Islamin në përgjithësi. Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut – tha ai –
edhe sot, në pluralizëm, has në vështirësi,
mirëpo ajo kurdo e ka nijetin e pastër: të
japë kontributin e vet në zhvillimin e shoqërisë, duke qenë mbi partitë politike dhe
këtë bashkëpunim e pret edhe prej shoqërisë dhe shtetit në përgjithësi.
Përurimi i xhamisë “Meha el Harbij
dhe Sijteh el Harbij” u mbyll me këndim
të Kuranit nga Arijan Fazlia dhe me
duanë e bërë nga Myftiu i Myftinisë së
Gostivarit, h. Shaqir ef. Fetahu.

Kryetari i BFI-së takon Kryetarin e Kumanovës

Kryetari i Komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski,
ka vizituar më 25 nëntor, 2019, Rijasetin e Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Shkup, ku
është takuar me Kryetarin e BFI-së, Reis’ul-Ulema h. Sulejman
ef. Rexhepi.
BFI ka një bashkëpunim të ngushtë me të gjitha komunat
në vend dhe me Komunën e Kumanovës në veçanti, si një komunë me një numër relativisht të madh të besimtarëve të fesë
islame. Në këtë komunë pjesëtarët e Islamit bashkëjetojnë në
një harmoni të dalluar me të krishterët ortodoksë dhe me pjesëtarët e besimeve të tjera, duke i dhënë kështu Kumanovës
ngjyrën e një qyteti të qetë dhe të përkushtuar në zhvillimin social, ekonomik etj.
Në këtë kuadër, të dy bashkëbiseduesit kanë rënë dakord për
të luftuar “izmat” e ndryshëm qoftë në rrafshin thjesht fetar,
qoftë në rrafshin e përkatësive kombëtare, po edhe në rrafshe të
tjera. Bashkësia Fetare Islame e RMV punon në vazhdimësi në
të mirë të besimtarëve të vet, në ruajtjen e paqes dhe të qetësisë
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në vend, si dhe në kultivimin e marrëdhënieve të mira ndërnjerëzore, ndërfetare dhe ndërnacionale.
Bashkëpunimi i Rijasetit të BFI-së me Komunën e Kumanovës, si dhe me çdo komunë tjetër, do të vazhdojë edhe në të
ardhmen – bëhet e ditur nga Zyra për Shtyp e Reis’ul-Ulemasë.

Marrëveshja e Hudejbijes
dhe ‘Er-Ridvani’
Suksesi që
arritën
myslimanët
gjatë kohës së
paqes, pas
Marrëveshjes,
kurrë nuk do të
arrihej me luftë,
madje edhe
atëherë kur
ﬁtorja ishte e
qartë.

K

Shkruan: Hatixhe Bunjaku

ryerja e umres ishte shkaku i
shkuarjes në Hudejbije. Atë kohë,
në vitin 628, Pejgamberi (a. s.)
kishte parë në ëndërr se si me shokët e vet
kishte hyrë në Mekë, e kishte marrë çelësin e Qabesë dhe kishin bërë tavafin dhe
umren, dhe kështu filloi përgatitjet për
udhëtim. Ai u nis me 1.400 deri në 1.500
njerëz, të cilët nuk ishin të armatosur,
përveç armatimit të udhëtarit, që përbëhej
prej shpatës në këllëf.
Posa dëgjuan kurejshët se Pejgamberi
(a. s.) ishte duke ardhur në Mekë, dërguan
një ushtri që t’i zmbrapste ata. Kur e kuptoi këtë lajm Pejgamberi (a. s.), e ndërroi
rrugën për t’i ikur konfliktit dhe arriti në
vendin e quajtur Hudejbije, që ndodhej
shumë pranë Mekës.

Ishte pikërisht ky vendi në të cilin u
dërguan dhe u pranuan disa delegatë për
të negociuar me kurejshët. Gjatë negociatave, nga ana e Pejgamberi (a. s.) ishte
zgjedhur Uthman ibn Affani për t’i takuar
drejtuesit e Mekës. Pejgamberi (a. s.) e
thirri Uthmanin, i dha detyrën për të
shkuar te kurejshët, e i tha: “Lajmëroji ata
se ne nuk kemi ardhur të luftojmë, por
kemi ardhur për të kryer umren. Dhe thirri
ata në Islam.”1
Vonesa e Uthmanit u zgjat paksa,
andaj u përhap lajmi në mesin e myslimanëve se Uthmanin e kishin vrarë. Kur
Pejgamberi (a. s.) dëgjoi për këtë, kërkoi
nga shokët e tij që t’i japin besën se nuk
do të zmbrapsen. Ky betim u emërtua “ErRidvan”, për të cilin Kurani thotë: “Allahu është i kënaqur me besimtarët, të
cilët të janë zotuar në besnikëri nën lis.”2

MARRËVESHJA
DHE PARAGRAFËT E SAJ
Kurejshët e kuptuan seriozitetin e situatës, andaj urgjentisht e dërguan Suhejl
b. Amrin për të lidhur traktatin, duke e porositur vendosmërisht se nga armëpushimi nuk do të ketë asgjë, po qe se nuk
kthehen menjëherë në Medinë.
Suhejli foli shumë gjatë, e më në fund
u pajtuan me kushtet e armëpushimit, e
këto ishin:
1.Pejgamberi (a. s.) të kthehet në Medinë dhe këtë vit të mos hyjë në Mekë,
ndërsa vitin e ardhshëm ta vizitojnë Qabenë në afat prej tri ditësh, duke mos
pasur me vete armë të tjera përveç shpatave në këllëf.
Gjatë kësaj kohe kurejshët nuk guxojnë t’u bëjnë kurrfarë pengesash.
2.Ndërprerje e armiqësive mes tyre në
Hëna e Re
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afat prej dhjetë vjetësh. Gjatë kësaj periudhe, sa zgjat armëpushimi, njerëzit do të
qarkullojnë
lirisht
dhe
do
ta
mbrojnë njëri-tjetrin.
3.Çdo fis që dëshiron t’i bashkohet
Pejgamberit (a. s.), këtë mund ta bëjë me
kusht që ta respektojë këtë kontratë; e
kush dëshiron ta bëjë këtë me kurejshët,
le të veprojë ashtu. Çdo fis i tillë do të
konsiderohet si pjesë e atij populli. Çdo
armiqësi kundër aleatëve, do të konsiderohet si armiqësi ndaj palës që i takon.
4.Ata që ikin te Pejgamberi (a. s.) si
myslimanë nga fisi kurejsh, pa lejen e
kryeparëve të tyre, do t’i kthejnë në Mekë,
kurse ata që vijnë nga myslimanët te kurejshët, përkatësisht nëse dikush prej tyre
ikën te këta, të mos u kthehen myslimanëve.
NEGOCIIMI ME SUHEJLIN

Pejgamberi (a. s.) caktoi Aliun për ta
shkruar këtë marrëveshje në letër. Pejgamberi (a. s.) i diktoi të shkruante: “Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim”... Suhejli,
ndërkaq, tha: “Përsa i përket atij ‘El-Rahman’ – ‘për Zotin’, ne nuk e njohim se
kush është ai. Por, shkruaj kështu: “Bismikellahume.” Pejgamberi (a. s.) e pranoi këtë vërejtje dhe i urdhëroi Aliut që ta
shkruante ashtu. Pastaj Pejgamberi (a. s.)
vazhdoi të diktonte:
“Kjo është marrëveshje mes Muhamedit, të dërguarit të Zotit dhe Suhejlit, të
birit të Amrit...” Suhejli ndërhyn dhe
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thotë: “Ndalu, sikur të të kishim pranuar
për të dërguar të Zotit, ne nuk do të ta ndalonim hyrjen në Qabe, e as që do të luftonim kundër teje... Por, shkruaj kështu:
‘Kjo është marrëveshje mes Muhamedit,
të birit të Abdullahut...’ Pejgamberi (a. s.)
tha: “Unë jam i dërguar i Zotit, edhe pse
ju nuk më besoni.” Pastaj i urdhëroi Aliut
që ta shkruante siç thoshte Suhejli, e ta
fshinte ndajshtimin Resulullah (i dërguar
i Zotit). Pasi Aliu refuzoi, Muhamedi
(a. s.) e fshiu këtë me dorën e vet, e pastaj
në marrëveshje u shënuan kushtet e sipërpërmendura.
Pas përfundimit të Marrëveshjes, fisi
huza’ah u bë aleat i Pejgamberit (a. s.).
Ata ishin nën mbrojtjen e benu-hashimitëve që nga koha e AbdulMuttalibit, andaj aleanca e tyre ishte
konfirmim i aleancës së moçme. Fisi
benu-bekër u bë aleat i kurejshëve.
Duke i studiuar paragrafët e kontratës,
qoftë për të kërkuar domethënien e tyre të
thellë ose vetëm atë sipërfaqësore, pa kurrfarë dyshimi arrijmë te konkludimi i rëndësishëm se armëpushimi dhe kontrata në
Hudejbije është fitorja e parë verbale e
myslimanëve, për çka gjer atëherë kurejshët as që donin të dëgjonin, e lëre më t’i
pranonin ata (myslimanët) për çfarëdo
qoftë.
Është fakt se kurejshët, me pranimin
e armëpushimit të ofruar nga myslimanët,
njëkohësisht pranuan një fuqi të re në ato
hapësira - fuqinë e myslimanëve dhe se
kurejshët nuk ishin në gjendje të luftonin
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kundër tyre. Është me rëndësi të përmendet se paragrafi i tretë i Kontratës së Hudejbisë tregon se kurejshët kishin harruar
udhëheqjen e vet fetare dhe profane në
Arabi dhe se tani atyre asgjë e askush nuk
u interesonte, sepse duhej të kujdeseshin
për vetveten.
Është tejet e rëndësishme të përmendim se me luftërat e gjata dhe betejat e
përkohshme që janë ndërmarrë mes myslimanëve dhe armiqve të tyre, nuk kanë
pasur qëllim - flasim për myslimanët përfitimin e pasurive materiale, pushtimin
e territoreve, vrasjen e njerëzve, apo islamizimin e armikut me dhunë, por qëllimi
i vetëm i myslimanëve ka qenë që me anë
të këtyre luftërave dhe betejave të gjithë
njerëzit të fitonin lirinë e plotë pa marrë
parasysh fenë, kombin dhe racën, e posaçërisht lirinë e vet. “E ai që dëshiron të
besojë, le të besojë; ndërsa ai që dëshiron të mos besojë, mos të besojë.”3
TOLERANCA DHE BARAZIA - MOTO
TË ISLAMIT

Ndërmjet njeriut dhe dëshirës së tij
nuk guxon të vihet dhuna. Toleranca dhe
barazia sociale janë moto të Islamit.
Suksesi që arritën myslimanët gjatë
kohës së paqes, pas Marrëveshjes, kurrë
nuk do të arrihej me luftë, madje edhe atëherë kur fitorja ishte e qartë.
Numri i myslimanëve para Marrëveshjes së Hudejbisë ishte gjithsej 3.000,
ndërsa dy vjet pas armëpushimit ushtria

myslimane përbëhej prej 10.000 luftëtarësh (me rastin e çlirimit të Mekës).
Mësimi tjetër nga kjo marrëveshje
qëndron në atë se myslimanët kurrë nuk i
kanë filluar luftërat dhe betejat të parët,
por këtë gjithnjë e bënin të tjerët (kurejshët). Përkitazi me këtë Kurani thotë: “Në
të vërtetë, ata e filluan të parët luftën.”4
Paragrafi i parë është argument përfundimtar për falimentimin e kurejshëve.
Ndalesa për myslimanët që ta vizitojnë
Qabenë është reduktuar në një kohë të
caktuar - ajo nuk është e vazhdueshme
dhe e përhershme. Me këtë gjest ata arritën t’i dëbojnë myslimanët vetëm për një
vit, kështu që për ta ky nuk paraqiste kurrfarë suksesi.
Me tri pikat e para kurejshët u kanë
dhënë kënaqësi të plotë myslimanëve, e
për vete kanë fituar vetëm një pikë, edhe
atë të katërtën, ose paragrafin e katërt të
kontratës. Ndërkaq, edhe ky është përfitim tejet i lirë. Këtu nuk ka asgjë që do t’i
dëmtonte myslimanët. Është e njohur se
myslimani kurrë nuk do ta braktisë rrugën
e Allahut dhe të Pejgamberit të Tij, e as
që do të ikë prej mesit islam, por vetëm
nëse e lëshon fenë (renegon) haptazi apo
fshehtazi; e nëse e lëshon fenë, atëherë
myslimanët as që kanë nevojë për një të
tillë. Largimi i tij nga shoqëria islame do
të ishte shumë më i vlefshëm sesa mbetja
e tij.
Përkitazi me këtë ka menduar Pejgamberi (a. s.) kur ka thënë: “Ai që largohet prej nesh, atë Allahu e ka larguar.”5
Nëse dikush prej banorëve të Mekës e
pranon Islamin, edhe pse i ndalohet shpërngulja në Medinë, nuk i ndalohet shpërngulja në vende të tjera, ndërsa toka e
Allahut është e gjerë. A mos vallë Abisinia nuk qe e gjerë për myslimanët, përderisa banorët e Medinës as që kishin
dëgjuar diçka për Islamin?
Pejgamberi (a. s.) për këtë zgjidhje ka
menduar kur ka thënë: “Kush prej tyre
vjen te ne, Allahu për të do të gjejë lehtësim dhe zgjidhje.”6
Mbrojtja e sovranitetit në këtë mënyrë, edhe pse paraqet një shprehje të fuqisë dhe të famës kurejshite, në realitet
kjo rezulton nga shqetësimi i madh i tyre,
nga pasiguria dhe nga frika e madhe për
ekzistencën e tyre politeiste. Ata sikur e
dinin se sot, më tepër se çdoherë tjetër,
janë buzë greminës, pasi nuk kanë zgjidhje tjetër, përveçse të pranojnë një
mbrojtje të këtillë të sovranitetit.
Pëlqimi i Pejgamberit (a. s.) që ata të
cilët i braktisin myslimanët dhe ikin te kurejshët, nuk mund të kthehen prapa, është
edhe një argument se ai ka besim të plotë
në ekzistencën e tij, në fuqinë e tij dhe në

besnikërinë e tërësishme, andaj aspak nuk
frikësohej prej armëpushimit nën këso kushtesh.
Në vitin 629 ashtu siç u ishte premtuar
në marrëveshje, myslimanët bënë haxhin
e parë në Mekë.
Vitin e ardhshëm fisi benu-bekër, që
ishin aleatët e kurejshëve, sulmuan fisin
huza’ah, që ishin aleatë me Pejgamberin
(a. s.). Këtë Pejgamberi (a. s.) e konsideroi si shkelje të marrëveshjes, përkatësisht
paragrafit të tretë, ku thuhej se çdo armiqësi kundër aleatëve do të konsiderohet si
armiqësi ndaj palës që i takon, me çka kurejshëve u dha tri alternativa:
-Të prishin aleancën me fisin benubekër.
-Të paguajnë dëmshpërblim në të
holla.
-Të prishin marrëveshjen.
Kurejshët zgjodhën alternativën e
tretë, të prishin marrëveshjen.
Pas këtij vendimi të kurejshëve, Pej-

gamberi (a. s.) vendosi të marshojnë për
në Mekë me një ushtri prej 10.000 njerëzve, me çka edhe e pushtoi Mekën.7

KORRESPONDENCA E PEJGAMBERIT
(A. S.) ME PERANDORËT
Marrëveshja në Hudejbije ka qenë fillimi i një periudhe të re në jetën e Pejgamberit (a. s.) në suazat e vetë Islamit në
tërë Arabinë. Kurejshët kanë qenë fuqia
më e madhe, armiku më këmbëngulës dhe
më shkatërrues i Islamit.
Me zbritjen e kurejshëve nga skena e
ndodhive në ujërat e sigurta të paqes,
është thyer armiku më i fuqishëm prej tre
armiqve të bashkuar: kurejshëve, gatafanëve dhe hebrenjve.8
Kur Pejgamberi (a. s.) u kthye nga
Hudejbija, u shkroi perandorëve dhe sundimtarëve mesazhe me të cilat i thërriste
në Islam. Me këtë rast ai përgatiti edhe
vulën e vet, të cilën do ta përdorte për t’i
nënshkruar letrat. Pejgamberi (a. s.) mori
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një unazë të argjendtë dhe në të skaliti
këtë përmbajtje: “Muhamed, Resulullah”
(Muhammedun Resulullah). Kjo vulë u
skalit në tri rreshta: Në rreshtin e parë Muhammedun, në të dytin - Resul, e në
të tretin - Allah, por rreshtat lexoheshin
prej poshtë-lart: Muhamed, Resul, Allah.9
Pejgamberi (a. s.) për ambasadorë të
vet, përmes të cilëve do të komunikonte
me perandorët, zgjodhi shokët e tij më të
ditur dhe më të aftë që kishte.
Profesor El-Mensur Fevri konfirmon
se Pejgamberi (a. s.) të gjithë emisarët e
vet i ka dërguar në fillim të muajit Muharrem të vitit 7h. (sipas kalendarit
Islam), apo në vitin 629, disa ditë para fushatës ushtarake në Hajber.10
Në vazhdim do ti sjellim tekstet e këtyre mesazheve.

LETRA DËRGUAR PERANDORIT
BIZANTIN HERAKLIT
Letra i ishte dërguar Heraklit përmes
ambasadorit të Pejgamberi (a. s.), Dihjetul b. Hulejfe el-Kelbin, megjithëse këtë
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letër ndoshta Herakli nuk e kishte marrë.11
Sipas një historiani arab, El-Sheih,
në përgjithësi nuk ka dyshim në vërtetësinë e letrës së dërguar Heraklit. Dallimet
vijnë për shkak të burimeve të ndryshme
dhe ato janë në datën e saktë se kur është
dërguar letra dhe në formulimin e fjalive,
por përmbajtja në tërësi është identike.12
Këto dyshime më vonë i hodhi poshtë
një shkenctar mysliman, Muhamed Hamidullah, i cili në librat e tij e argumenton
vërtetësinë e kësaj letre dërguar Heraklit
dhe thotë se ajo është origjinale.13
Në librin Sahihul Buhari transmetohet
teksti i letrës së Pejgamberit (a. s.) dërguar
perandorit të Bizantit, Heraklit, me këtë
përmbajtje:
“Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit! Nga Muhamedi, rob dhe pejgamber i Allahut, Heraklit të madhit të
Bizantit. Paqja qoftë mbi atë që e ndjek
rrugën e Allahut. Pranoje fenë islame, do
të shpëtosh. Pranoje Islamin, Allahu do të
të japë shpërblim të dyfishtë. Nëse e refuzon atë, mbi ty do të bjerë mëkati i gjithë
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erisianëve.”14
“O ithtarë të Librit (të Tevratit dhe të
Inxhillit), ejani të bashkohemi rreth një
fjale të përbashkët edhe për ne edhe për
ju: të mos adhurojmë tjetër përveç Allahut, asnjë send të mos ia bëjmë shok Atij,
që njëri-tjetrin mos ta konsiderojmë për
zot në vend të Allahut! E nëse ata refuzojnë, atëherë ju thoni: ‘Bëhuni dëshmitarë se ne njëmend jemi myslimanë.’”15
Buhariu transmeton16 nga Ibni Abbasi,
se Ebu Sufjan b. Harbi ka lajmëruar që
Herakli ia ka dërguar përgjigjen atij përmes një karvani i cili ka qenë në Sham,
për tregti, në kohën kur Muhamedi (a. s.)
kishte lidhur marrëveshje paqësore me
Ebu Sufjanin dhe me kurejshët.
Ebu Sufjani ishte në Kudus, andaj
shkoi te Herakli17, i cili e thirri në rezidencën e tij. Rreth tij ishin magnatët bizantinë. E thirri përkthyesin e i tha: “Pyeti
cili është më i afërt për nga origjina me
atë njeri që po pretendon se është pejgamber?”
Ebu Sufjani u përgjigj: “Unë jam më i

afërmi i tij.” Herakli tha: “Ma afroni atë,
e shokëve të tij u
thoni që të radhiten prapa tij.” Pastaj
Herakli i tha përkthyesit: “Këtë njeri këtu
(Ebu Sufjanin) do ta pyes për atë njeri
(Muhamedin); e nëse e fsheh të vërtetën,
shokët e tij le të reagojnë.” Ebu Sufjani
tha: “Për Zotin!, sikur të mos më vinte
turp që prej meje të dëgjojnë rrena, unë
do të gënjeja për të.”
Ebu Sufjani rrëfen: Pyetja e parë që
më shtroi ishte:
“Çfarë lidhjesh keni mes jush?” Iu
përgjigja: “Më të afërt.”
-Herakli: “A ka folur ndonjëherë
kush prej jush fjalë të tilla para tij?”
-Ebu Sufjani: “Jo.”
-Herakli: “A ka qenë ndokush prej
etërve të tij mbret?”
-Ebu Sufjani: “Jo.”
-Herakli: “A e përkrahin atë njerëzit
me pozitë apo njerëzit e varfër?”
-Ebu Sufjani: “Njerëzit e varfër.”
-Herakli: “A është duke u shtuar
numri i tyre, apo duke u pakësuar?”
-Ebu Sufjani: “Duke u shtuar.”
-Herakli: “A e lëshon ndonjëri prej
tyre fenë e tij nga urrejtja ndaj saj, pasi
ta ketë pranuar atë?”
-Ebu Sufjani: “Jo.”
-Herakli: “A ka qenë gënjeshtar para
kësaj?”
-Ebu Sufjani: “Jo.”
-Herakli: “A e thyen fjalën e dhënë?”
-Ebu Sufjani: “Jo. Por, që prej kur
nuk jemi bashkë, nuk e kemi të ditur se
ç’është duke bërë (më nuk më ka lejuar
që të them së paku një fjalë timen).”
-Herakli: “A keni luftuar kundër tij?”
-Ebu Sufjani: “Po.”
-Herakli: “Si ka qenë rezultati i luftës midis jush dhe atij?”
-Ebu Sufjani: “Ndërmerrnim luftëra
mes nesh, luftëra garuese; herë fitonin
ata, herë fitonim ne.”
-Herakli: “Çka është duke kërkuar
prej jush?”
-Ebu Sufjani: “Është duke thënë
‘adhuroni vetëm Zotin dhe përveç Tij
mos u besoni zotave të tjerë, braktisni
besimin e gjyshërve dhe të etërve tuaj’;
na urdhëron që t’i falemi (namaz) Zotit,
të flasim të
t’i falemi të drejtës, të jemi të ndershëm, t’i mbajmë lidhjet farefisnore...”
Pastaj Herakli i tha përkthyesit: “Përktheja atij:
Të pyeta për marrëdhëniet farefisnore me të, e ti më the se jeni më të
afërt. Kështu janë pejgamberët e Zotit:
më së pari kanë ftuar farefisin dhe popullin e vet. Të pyeta nëse ka folur dikush
prej jush fjalë të tilla, para tij, ti the jo.

Sikur të kishte folur ndokush fjalë të tilla
para tij, do të kisha menduar se ky njeri
ishte duke i imituar të tjerët.
Të pyeta nëse ka qenë ndokush prej
të parëve të tij mbret, ti më the jo. Sikur
të kishte qenë dikush prej të parëve të tij
mbret, kisha menduar se qenka njeri i
cili kërkon sundimin - pushtetin e të parëve të tij.
Të pyeta nëse jeni duke e akuzuar që
ka gënjyer para se të thoshte këtë që
është duke thënë, ti më the jo, e unë e di
se ai nuk ka mundur të jetë i sinqertë
ndaj njerëzve, e rrenacak ndaj Zotit.
Të pyeta se a janë duke iu përgjigjur
thirrjes së tij paria e popullit apo shtresa
e ulët (masa e gjerë) e tij, ti më the se
janë duke iu përgjigjur populli i thjeshtë
dhe i pambrojtur, e zakonisht të tillët
kanë qenë ithtarët e të gjithë pejgamberëve.
Të pyeta nëse janë duke u shtuar apo
duke u pakësuar, e ti më the se numri i
ithtarëve të Pejgamberit është duke u rritur. Kjo është zakonisht me besimin, derisa shpallja të plotësohet tërësisht.
Të pyeta nëse e ka braktisur ndonjëri
prej tyre fenë nga urrejtja ndaj saj, pasi
e ka pranuar atë, ti më the se jo; kështu
ndodh kur njerëzit e pranojnë besimin
me gjithë zemër.
Të pyeta nëse është besëthyes apo
tradhtar, ti më the se jo, ndërsa pejgamberët nuk e tradhtojnë besimin e vet. Pastaj të pyeta se çka ju urdhëron të besoni,
e ti më the se ju urdhëron të besoni Allahun dhe përveç Tij të mos i besoni hyjnitë - zotat e tjerë, që do të thotë se ju
ndalon t’i adhu-roni idhujt. Pastaj ju urdhëron të kryeni namazin, të jepni sadaka, të jeni të ndershëm - e nëse është
kështu, siç thua ti, atëherë ai së shpejti
do të sundojë me këto vise ku tani gjendem unë. E kam ditur se ai do të dërgohet, por nuk e kam ditur se do të jetë prej
jush (arab). Sikur ta dija se do të mund të
arrija tek ai, do të kisha bërë çmos për
t’u takuar me të. E, sikur të isha pranë
tij, do t’ia kisha larë edhe këmbët.
Pastaj urdhëroi që t’ia lexonin letrën
e Muhamedit (a. s.). Kur përfundoi leximi i letrës, u ngrit zëri i atyre që ishin
përreth tij dhe na urdhëruan që të dilnin
përjashta. Dola prej tij, duke u thënë
atyre që na përcillnin: “E përkrahu djalin
e Ebu Kebshit (emri përbuzës i të parëve
të Muhamedit a. s.). Ka frikë prej tij për
pushtetin e vet.” Atëherë isha fuqimisht
i bindur në suksesin e Muhamedit (a. s.),
andaj e kam ndjerë se edhe mua Allahu
do të ma përshkojë zemrën me Islam.”18
Ky është rrëfimi i Ebu Sufjanit. Ai ka
treguar se çfarë mbresash kishte lënë te

Herakli mesazhi i Muhamedit (a. s.).
Dëshmi për këtë janë edhe dhuratat
shumë të vlefshme që ia ka dhënë Dihjetul b. el- Kelbit, emisarit të Muhamedit
(a. s.).
(Vazhdon)

Referenca:

1
Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari
i vulosur i Xhenetit, fq.406.
2
El-Fet’h, 18.
3
El-Kehf, 29.
4
Et- Teube, 13.
5
Sahihu-l-Muslim, kaptina: “Armëpushimi në Hudejbije”: II/105.
6
Sahihu-l-Muslim, kaptina e njëjtë.
7
Armstrong, Karen (2007). Muhammad:
A Prophet for Our Time. New York. fq. 175–
181.
Armstrong, Karen (2002). Islam: A Short
History. New York. fq. 23.
Learning Islam 8. Islamic Services Foundation. 2009. fq. 14.

8
Safijurrahman El-Mubarekfuri, Nektari
i vulosur i Xhenetit, fq. 417.
9
Sahihu-l-Buhari: II/872, 873.
Vula e Pejgamberit (a. s.).

Rahmetun li-l-Alemin: I/171.
Irfan Shahid, dijetar arab ka fundi i
Kalifatit Umajad (v.661-750), Journal of the
American Oriental Society, Vol 106, No. 3,
fq.531.
12
Muhammad and Heraclius: A Study in
Legitimacy, Nadia Maria El-Cheikh, Studia
Islamica, No. 89. (1999), fq. 5–21.
13
“La lettre du Prophete P Heraclius et
le sort de I’original: Arabica 2(1955), fq. 97–
110, dhe më tepër në: “in Sir originaw des
lettms du prophbte de I’lslam” (Paris, 1985),
fq. 149, 172, në të cilën ai e përsërit atë që
pretendon se është letër origjinale.
Imazh i marrë nga wikipedia.org(25.04.2018).
14
El-Erisijjun janë shërbëtorë dhe administratorë të Perandorisë Bizantine, ose popull pa origjinë. (erisianët = Erisi, perëndeshë
greke e mosmarrëveshjeve – shën.)
15
Ali Imran, 63.
16
Sahihu-l-Buhari: I/4; Sahihu-lMuslim: II/97-99.
17
Herakli posa kishte ardhur të vizitonte
Kudsin. Kishte ardhur nga Humsi, që t’i falënderohej Zotit që e kishte shpëtuar nga persianët. (Shiharmëpushim me Bizantin, krahas
me dorëzimin e të gjitha territoreve të cilat i
kishin okupuar bizantinët. Këta ia kthyen kryqin, për të cilin mendohet se është kryqi i profetit Isa. Cezari ka ardhur në Kuds në vitin
629, për ta kthyer kryqin në vendin e vet dhe
të falënderojë Zotin për fitoren e madhe.
18
Sahihu-l-Buhari: I/4; Sahihu-lMuslim: II/97-99.
10
11

Hëna e Re

39

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF

Nëse duam të jemi shenjë e Zotit,
duhet ta zgjedhim shoqërinë
Kjo sure ka katër tregime bosht për sprovat e jetës: sprovën në fe të djelmoshave,
sprovën në pasuri të pronarit të kopshtit, sprovën në dituri të Musës me Hidrin dhe
sprovën në pushtet të Dhulkarnejnit. Paralelisht me paraqitjen e sprovave është
dhënë edhe zgjidhja e tyre.

Shkruan: Dr. Ziber Lata
AJETI 11

“Ua mbyllëm veshët atyre në
shpellë për vite me radhë.”

Tregimi i banorëve të shpellës është
dëftuesi më i denjë i shoqërisë së mirë
dhe se sa e rëndësishme është të përzgjidhet shoqëria. Këta djelmosha arritën të
quhen shenjë e Zotit
ajetun, vetëm
pse u bashkuan disa të rinj. Kështu historia e tyre do të mbetet deri në Ditën e
Fundit të kësaj bote. Prandaj, nëse duam
të jemi shenjë e Zotit dhe të mbetemi
gjallë për sa të ekzistojë kjo botë, atëherë
duhet ta zgjedhim shoqërinë, të veprojmë
dhe t’i lutemi bashkërisht Zotit (xh. sh.).
Surja Kehf ka katër tregime bosht për
sprovat e jetës: sprovën në fe të djelmoshave, sprovën në pasuri të pronarit të
kopshtit, sprovën në dituri të Musës me
Hidrin dhe sprovën në pushtet të Dhulkarnejnit. Paralelisht me paraqitjen e
sprovave është dhënë edhe zgjidhja e
tyre. Kur të rinjtë u sprovuan në fe, atëherë si hap të parë ndërmorën largimin
nga vendi i sprovës. Kjo tregon se kur
njeriut i kanoset e drejta e jetës dhe e
fesë, atëherë duhet të largohet dhe të gjejë një vend të sigurt ku mund t’i manifestojë këto dyja. Mirëpo, strehimi i tyre në
shpellë ishte strehim taktizues, derisa të
bëjnë një plan tjetër për t’u kthyer dhe për
ta vazhduar thirrjen në rrugë të Zotit, mirëpo Allahu (xh. sh.) ua vlerësoi mundin
e dhënë dhe i vuri në një gjumë të thellë,
prej të cilit u zgjuan vetëm pas treqind e
disa viteve dhe e panë të realizuar atë që
kishin pasur nijet dhe për të cilën kishin
vepruar. Pra, këta gjetën zgjidhje duke u
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larguar fillimisht nga vendi i rrezikut dhe
i sprovës, pastaj duke menduar se si ta
shndërrojnë atë në vend sigurie dhe besimi. Kjo na mëson se ne fillimisht duhet
t’i shmangim vendet ku e kemi të rrezikuar jetën dhe fenë tonë, pastaj të rikthehemi me një strategji ndryshe për t’i
shndërruar të njëjtat në vende sigurie dhe
mirëqenie.
TREGIM SHUMË FRYMËZUES
VEÇANËRISHT PËR TË RINJTË

Tregimi i banorëve të shpellës është
tregim shumë frymëzues, nxitës dhe edukues, veçanërisht për të rinjtë. Çdo i ri ka
dëshirë dhe ambicie që mundin e vet ta
prekë gjatë jetës së tij. Ky tregim na
mëson se punët e mëdha nuk lidhen me
jetën e një njeriu, sepse ka punë që kërkojnë mundin e disa gjeneratave për t’u
arritur ndryshimet e nevojshme. Megjithatë, nëse ju vërtet dëshironi të siguroheni se mundi juaj nuk humbet, shihni
djelmoshat e shpellës, se si arritën ta korrin mundin e dhënë para treqind e disa viteve. Pra, djelmoshat e shpellës janë
siguri për gjithë rininë se çdo pikë djersë
e rënë nga balli i tyre një ditë do të bëhet
dritë për dikë.
Nëse do të analizohej lidhshmëria e
ajetit paraprak, i cili e gërsheton në formë
të shkëlqyer veprimtarinë dhe lutjen e besimtarit, me ajetin në vijim, atëherë do të
shihet se besimtari pasi t’i shfrytëzojë të
gjitha mundësitë e dhëna, i lutet Zotit (xh.
sh.) dhe pret që Ai t’i përgjigjet në mënyrën e Vet. Kjo na mëson se përgjigjja e
lutjes jo domosdoshmërish duhet të vijë
ashtu siç jemi lutur ne, apo siç na pëlqen
neve, por Allahu e zgjedh mënyrën, formën, vendin dhe kohën më ideale për t’iu
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përgjigjur lutjes së robit. Pra, krahas haditheve të Pejgamberit (a. s.) që flasin për
këtë çështje, edhe lidhshmëria mes këtyre
dy ajeteve na rikujton se rezultati i lutjes
së pranuar shpeshherë mund të jetë ndryshe nga ajo siç e kemi menduar ne apo
ndonjëherë ky rezultat mund të jetë edhe
i vonuar – por, çdoherë me më të mirat e
mundshme. Po të ishin pyetur banorët e
shpellës: a dëshironi që të flini treqind e
disa vite, sigurisht do të ishin përgjigjur
negativisht, por Allahu përmes kësaj
forme vendos të bëjë argumentin për
mbarë njerëzimin dhe, kështu, e bëri të
pavdekshme historinë e tyre.
Madhështia e Kuranit nuk ka të mbaruar, sepse brenda këtij ajeti janë gërshetuar shumë mrekulli: stilistike, gjuhësore,
shkencore etj. Shprehja fedarebna ala
adhanihim (ua mbyllëm veshët apo shfuqizuam mbi veshët e tyre), kjo formë e të
shprehurit të kësaj fjalie ishte sfiduese
për arabët e kohës në sferën e stilistikës,
sepse mbyllja e veshëve mund të thuhet
edhe me fjalë të tjera; përse duhet pikërisht një frazë e këtillë polisemike (shumëkuptimshme)?
TRI BOSHTE KUPTIMORE
PËR MËSIM

Kjo frazë mbulon tri boshte kuptimore, me aq sa kemi spikatur ne:
Tregon se u është shfuqizuar shqisa e
dëgjimit, e cila mund të thuhej me një
fjali tjetër të thjeshtë.
Kjo frazë nënkupton se bashkë me
shqisën e dëgjimit janë paralizuar edhe
shqisat (apo nervat) tjera, prandaj thuhet
adhanihim (veshët), e cila kryesisht ka
kuptimin fizik të aparatit të dëgjimit.
Nëse do të thuhej esmaihim (dëgjimet),

atëherë ndikimi do të ishte i kufizuar
vetëm në shqisën e të dëgjuarit, kurse kështu e përfshin edhe shqisën e dëgjimit,
por edhe gjithçka që lidhet me aparatin e
dëgjimit, si p.sh. me nervat e ndryshëm
që kalojnë pranë këtij aparati.
Ka edhe një kuptim tjetër që lidhet
me fushën shkencore. Imam Fahrudin
Raziu pohon se kësaj folje i mungon kundrinori, kurse
ala
adhanihim (mbi veshët e tyre) është togfjalësh që tregon rrethanor vendi.i Tani parashtrohet pyetja: për çfarë vendi bëhet
fjalë (mbi veshët e tyre)? Në një eksperiment shkencor të bërë në Universitetin
Johns Hopkins, në Fakultetin e Inxhinierisë Biomedicinale, ku disa elektroda i
kanë lidhur drejtpërdrejt me trurin e njeriut për të hulumtuar se cilat pjesë të tij
reagojnë nga zërat gjatë gjumit, kanë
zbuluar se qendrat kryesore të dëgjimit,

korja e dëgjimit (auditory cortex) në tru,
gjendet menjëherë mbi veshë, në të dy
anët e trurit, të cilat i pranojnë tingujt në
gjendje të zgjuar dhe gjatë fjetjes.ii
Kjo tregon se Kurani është libër i
shpallur prej Zotit (xh. sh.), sepse vetëm
Ai mund të thotë kaq shumë me një togfjalësh të vetëm.
Nëse i hedhim një vështrim këtij ajeti,
atëherë shohim se me sa përpikëri është
përcaktuar vendi dhe koha e shfuqizimit
të dëgjimit të banorëve të shpellës. Me
frazën fi el-kehfi (në shpellë) nënkupton
vendin ku ata ishin zhveshur nga shqisa e
dëgjimit, kurse me frazën sinine adeden
(vite me radhë) është përcaktuar koha.
Tani, nëse e shohim se me sa përpikëri
është bërë shfuqizimi i dëgjimit, përcaktimi i vendit dhe i kohës, atëherë kuptojmë se Allahu (xh. sh.) çdo gjë e ka bërë
në formë të përsosur, duke e përkufizuar

në formë të përkryer. Kjo na mëson se,
brenda mundësive tona relative, edhe ne
duhet bërë përpjekje që gjatë veprimeve
tona t’i kemi parasysh këto tri dimensione të rëndësishme: kryerja e punës në
formë më të mirë, mbajtja e dimensionit
kohor dhe vendor. Fatkeqësisht, sot
shumë njerëz veprimet i kanë të mira, por
janë jashtë kohës dhe vendit ku ata veprojnë mirë, apo e kundërta: dikush vepron me kohën dhe sipas vendit, por
aspak nuk bën kujdes për kualitetin e
punës.
i
Fahruddin Er-Razi, Et-tefsiru el-kebiruMefatihul Gajb, vëllimi XXI, Bejrut: Dar elFikër, 1981, f. 84
ii
Muhammed Hisham En-Na’san, Karjetu
el-fitjeti As’habu el-kehfi: araun dinijjetun,
tarihijjetun, etherijjetun, ilmijjetun, Daru elkutubi el-ilmijjeti, Bejrut, f. 60-61
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KONTRIBUTI I GRAVE TË SHKUPIT NË MËSIMIN E KURANIT /1930-/ (3)

“Kurorat e mualimeve”,
gjithçka për fe dhe atdhe
Shëmbëlltyra të
përhershme në ruajtjen e
fesë islame, në arsimimin
dhe edukimin e
gjeneratave të reja
shqiptare.

Shkruan: Hanka Mustafa
HFZ. MEJREM EBIBI

87-vjeçarja Merjem Ebibi nga Shkupi
është hafëzja më e vjetër në Maqedoni.
Ashtu si gjatë periudhës osmane,
edhe në periudhën pas-osmane Maqedo-

nia vazhdoi të jetë një nga vendet kryesuese në Ballkan në traditën e memorizimit të Kuranit. Merjem Ebibi, motra e
hafëz Idris efendiut dhe njëra nga shtatë
fëmijët e hafëz Ibrahim efendiut, pjesëtarë të njërës nga familjet me rrënjë
shkupjane, dha kontribut të rëndësishëm
në vazhdimin e kësaj tradite duke nxjerrë

më shumë hafëze të Kuranit.
Ebibi, e cila nga shkupjanët njihet
edhe si “Merjem Ablla”, me mësimet që
i ofroi në shtëpinë e saj ka nxjerrë dhjetëra hafëze dhe ua ka mësuar leximin e
Kuranit mbi një mijë nxënëseve.
Ebibi, e cila në mënyrë që “të mos
harrohet turqishtja”, ka folur turqisht me
bashkëshortin e saj shqiptar, me të cilin
kanë jetuar së bashku 40 vite.
Duke folur për babain e saj të ndjerë,
hafëz Ibrahim efendiun, të cilin e thërriste “babuçem”, Ebibit iu mbushën sytë
me lot. Ajo tregon se i ati kishte qëndrim
të rreptë, por nga i cili ka ruajtur kujtime
shumë të mira.
Duke rrëfyer se për shkak të regjimit
komunist në ish-Jugosllavi babai nuk u
lejonte që të dilnin në rrugë, Ebibi u
shpreh: “Babai im kishte qëndrim të
rreptë. Madje, nuk na lejonte të dilnim në
rrugë. Unë isha pakëz më e rehatshme.
Dilja, por kur nga cepi vëreja se babai po
vinte, menjëherë ikja brenda. Nëna dhe
babai kurrë nuk na kanë goditur, madje
as lehtë.”
Ebibi tha se meqë perçja ishte e ndaluar atëbotë, ishte zakon që vajtja si mysafir të bëhej menjëherë pas faljes së
namazit të sabahut, kur jashtë nuk kishte
njeri, ndërsa kthimi në shtëpi bëhej në er-

rësirën e mbrëmjes, pas namazit të akshamit dhe theksoi se edhe ata vetë kanë
vepruar njëlloj për shkak të trysnive që
bëheshin kur vinin mysafirë.
Për vite të tëra ka nxjerrë shumë hafëze.
Ebibi ka dhënë kontribut të madh që
qyteti i Shkupit të fitojë dhjetëra hafëze
ndër vite, ndërkohë ende flet me gëzim
për nxënëset të cilave u kishte ofruar mësimin e Kuranit. “Kudo në Shkup mund
të gjeni nxënës të mi. Tani e kam lënë
mësimin, meqë nuk më premton shëndeti. Më parë, kisha nxënës po aq sa zinte
dhoma”, tha Merjem Ebibi.
Shkupjania hafëz Merjem ablla shfaqi
modestinë e saj me fjalët të cilat asnjë
çast nuk i largoi nga gjuha: “O Zoti im,
nuk munda të të falënderoj.”
HFZ. MENSURE (...)

Hfz. Mensurja, e lindur në v. 1927 në
Shkup, është e njohur si Hafëz Ablla.
Mësimet fetare dhe hifzin i kreu tek i ati
i saj, hfz. Ibrahimi. Është një ndër hafëzet
e para dhe më të vjetra në Shkup. Ishte
hafëze e respektuar në mesin e popullatës. Siç dihet, në atë kohë funksiononte
sistemi komunist, mirëpo hafëzen e nderuar nuk e pengonte asgjë dhe nuk u
trembte kërcënimeve të tyre - me metoda
të ndryshme vazhdoi gjatë tërë jetës së
saj, që mësimin e Kuranit t’ua mësojë
nxënësve të saj. Këtë më së miri na e deklaroi nxënësi i saj, Abdylqerim Ebibi, i
cili thotë: “Ishte koha e komunizmit dhe
dëgjonim se ka bastisje, presion. Atëherë
shkonim një nga, një për të mos na vërejtur. Nëpër kapixhikë, kalonim shtëpi
më shtëpi dhe arrinim në mejtep, për të
mësuar Kuranin pa u ndalur.“ Puna e saj
e palodhshme dhe e guximshme, bëri që
t’ua mësojë Kuranin mbi 2.000 talebeve
dhe të nxirrte shumë hafëzë e hafëze.
Disa prej tyre janë: hfz. Adnani, hfz. Kadria, hfz. Emine, hfz. Gjylteni, hfz. Habibe, hfz. Mamure etj. Nga dashuria që
kishte ndaj punës, ajo nuk u martua fare;
vazhdoi me sukseset e saj, që të nxirrte
talebe të ditura e të edukuara. Gjatë kohë
ka qenë e sëmurë dhe në vitin 1992 ka
vdekur. Mbetet shëmbëlltyrë e përhershme, për ruajtjen e fesë islame, për arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të reja
shqiptare.
HFZ. ADILE NEXHIPI
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Hfz. Adile Nexhipi ndryshe njihet
edhe si ‘kurora e mualimeve shqiptare’.

Adile Nexhipi u lind në vitin 1901 në
Preshevë. Mësimet e para i mori nga
mualimi i Preshevës dhe njëherësh dhe
babai i saj, Ahmet efendiu, ku mësoi 2
vjet me radhë. Arriti me sukses të mbarojë mësimet në mejtepin sibian dhe
menjëherë mësimet i vazhdoi në mejtepin ruzhdije. Ishte

bija e myderrizit të Preshevës, Ahmet
efendiut. Para Ahmet efendiut mëson mësimet e larta fetare islame dhe në këta lëmenj: sarf, nahl, akaid, tefsir, multeka,
hadith dhe halebi.
Në vitin 1922 martohet në Shkup me
Zekirja Nexhipin, i cili punonte në shtypshkronjën “Uhuvet” (Bashkim dhe vëllazërim), i cili kishte mendime
përparimtare dhe e mbështeti në çdo veprimtari mualimen Adile nga Presheva.
Jetoi në Shkup një jetë të lumtur bashkëshortore, por jo edhe të rehatshme gjatë
kryerjes së aktiviteteve.
Lindi 5 fëmijë: tre djem dhe dy vajza
(Ekrem, Nebahat, Sabiha, Fikret, Kemaletin). Të gjithë fëmijët i shkolloi dhe i
punësoi nëpër vende të ndryshme, ku gjithmonë ishin në shërbim të popullit.
Zonja Adile tregoi sukses të shkëlqyeshëm gjatë kryerjes së detyrës, ku prej saj
dolën rrezet e pastra të diturive islame.
Meqenëse gjendja politike ishte mjaft e
rëndë, ajo ishte shpesh e urdhëruar ta
ndërpriste aktivitetin e saj arsimor. Por,
pasi që ishte oratore e mirë dhe predikuese e zellshme e fesë islame, punoi
pandërprerë dhe ofroi kontribut nëpër
shtëpitë private. Pas një kohe të shkurtër
ajo kthehet në punën e saj zyrtare, ku
punoi gjatë viteve 1931-1941 në shkollën
fillore për femra “Sveti Marija” në
Shkup, ku në këtë shkollë, krahas lëndëve shkencore, mësoheshin edhe lëndët
fetare.
Me hapjen e shkollave fillore në gjuhën shqipe, u hapën edhe kurset për arsimtarë, ku një ndër të parat të cilat e
mbaroi kursin me sukses ishte edhe
mualimja Adile Nexhipi. Pas mbarimit
të kurseve në vitin 1946, pas një kohe
të shkurtër, në vitin 1949 u aktivizua
edhe më tepër në veprimtarinë e saj si
arsimtare në shkollën fillore “Liria” në
Shkup. Zonja Adile Nexhipi, edhe pse
ishte nga Presheva, ajo në historinë e
mualimeve njihet si mualime e Shkupit.
Ajo luftoi kundër errësirës, e cila e kishte kapluar gjininë femërore në atë
kohë.
Mualimja, përveç që ligjëronte tema
fetare, ajo këndonte mevlud nëpër shtëpi
private dhe objektet fetare. Po ashtu, nga
ana kral Aleksandrit ishte e obliguar të
Hëna e Re
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shkonte nëpër fshatra të rrethinës së
Shkupit, për t’u mësuar grave shkrim
dhe lexim. Kjo detyrë nuk ishte e lehtë
për atë, pasi që ajo njëherësh ishte nënë e
pesë fëmijëve, bashkëshorte… por vullneti i punës i tejkalonte të gjitha. Ligjëratat si zakonisht i mbante në dy gjuhë:
në shqip dhe turqisht (kuptohet, sipas nevojës), ndërsa në shkollën fillore “Liria”
ligjëronte në gjuhën shqipe. Ajo, edhe pse
ligjëronte me mbulesë, mbulesa e saj
askujt nuk i pengonte. Kishte një rrogë
mesatare prej 1.000 dinarëve.
Madje, atë e quajtën edhe “kurora e
mualimeve”. Është më rëndësi të ceket se
gjithë biblioteka dhe dokumentacioni i
aktiviteteve të saj është djegur nga ana e
ushtrisë bullgare. Përveç bibliotekës që
iu dogj, asaj ia morën edhe Kuranin famëlartë, ku një kohë të shkurtër në shtëpinë e saj nuk guxonte të lexohej Kurani,
si dhe të tubonte gratë për të mbajtur ligjërata fetare.
Gjatë muajit të Ramazanit në çdo 3
ditë lexonte nga një hatme dhe ishte mualimja e vetme e cila ka shkuar 3 herë në
Haxh (dy herë me detyrë, një herë
bedel). Ajo rrjedh nga një familje e njohur me traditë shqiptare dhe mikpritëse.
Por, asaj nuk i pengoi të martohej në një
familje turke. Ajo u mundua gjatë tërë
jetës së saj të jetë urë mes turqve dhe
shqiptarëve, duke i thërritur në bashkëpunim dhe marrëveshje. Në vitet 19341941 asaj iu mundësua që ta regjistrojë të
birin e vet në medresenë e Kral Aleksandrit I pa pagesë, i cili mësimet e para i
mori nga profesori i njohur Taip Okiç.
Ajo pas vetes la familje të shëndoshë,
histori të gjallë për gjeneratat e reja, si
dhe shumë nxënëse të cilat sot kanë vazhduar rrugën e saj. Një ndër nxënëset e
saj më të njohura janë Muazez Zekerija,
arsimtare e njohur (bashkëshortja e
shkrimtarit të njohur turk Nexhati Zekerija), Nezaket Adil, mualime e njohur
nëpër shkolla fillore, Fitnet Hoxha… Por,
vlen të përmendet se shumica e nxënëseve të saj janë shpërngulur për në Turqi.
Adile Nexhipi nga kjo botë kalimtare
në botën e amshuar u shpërngul në vitin
1986. Është varrosur në varrezat e Butelit të Shkupit.
Ajo, edhe pse u largua nga mesi i
grave të Shkupit, biografia e saj mbeti e
gjallë; ajo do të mbetet një ndër figurat
më të dalluara të trojeve tona sa i përket
dimensionit edukativo-arsimor. Ajo ishte
dhe mbetet shenjë e një punëtoreje të palodhshme, ku kontributi dhe veprimtaria
e saj lanë gjurmë të pashlyera në shpirtrat e myslimaneve.
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familje e respektuar dhe e njohur në këtë
anë, e cila ka dhënë kontribut të madh për
fenë dhe atdheun, gjë e cila ka qenë
shumë e vështirë, pasi që në atë kohë ka
qenë i përhapur sistemi komunist.
Hifzin e ka mbaruar në moshën 12vjeçare, tek i ati i saj hfz. Ibrahim efendi
Idrizi.
Babai i saj hfz. Ibrahim efendiu ka
punuar si imam – hatib në Xhaminë
Murat Pasha dhe në Xhaminë Duqanxhik
Prej fëmijëve të hafëz Ibrahim efendiut janë 5 hafëzllarë:
1. Hfz. Idriz ef. Idriz (1936-2005),
imam hatib i Xhamisë Allaxha në Shkup.
2. Hfz. Adem ef. Idriz. imam në
Xhaminë Mustafa Pasha.
3. Hafëze Mensure Idriz (merhume).
4. Hafëze Sidika Idriz Iseni (merhume).
5. Hafëze Hava Baki (merhume
2013).
Ishte mualime e denjë dhe e respektuar në xhemat. Ajo ishte dashamirëse e
diturisë dhe e palodhshme në këtë fushë.
Prej vitit 1973 – 2013 ka arritur të nxjerrë
talebe rreth 900/1000, gjë e cila
na vërteton se është munduar ta
kryejë obligimin e saj në mënyrë të përpiktë, deri në fund të jetës në këtë dynja
(hfz. Hava Baki ka ndërruar jetë në vitin
2013).
Ka qenë e martuar me hafëz Abdulbaki Baki, imam në Xhaminë Arasta në
Çarshi.

HFZ. FETIJE ALIA

Hfz Fetije Alia lindi më 1939 në Nikushtak të Kumanovës, nga i ati Ramadani dhe e ëma Fehimja.
Qysh si fëmijë ajo u edukua në një
ambient familjar me frymë të lartë fetare,
ku përveç se në xhaminë e fshatit, ezani i
sabahut thirrej edhe në shtëpinë e saj, me
ç’rast të gjithë anëtarët e familjes pa dallim gjinie e moshe e falnin sabahun të organizuar me xhemat.
Ky ambient ishte elementi bazë i cili
ndikoi në formimin e personalitetit të saj
fetar, për të vazhduar më pas me misionin
e saj të shenjtë në të ardhmen.
Hfz. Fetije Alia e kreu hifzin te
hoxha i njohur Ferhat efendiu, në moshën
nëntë vjeçare.
Menjëherë pas mbarimit të hifzit ajo
iu përvesh aktivitetit islam (mësim – besimit), ku gjente kënaqësinë e vet.
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Për të mos pasur pengesa në këtë
rrugë, ajo nuk u martua fare. Ajo pati
mjaft suksese: me angazhimin e saj mësuan leximin e Kuranit famëlartë afër dy
mijë nxënës, kurse një numër i madh prej
tyre arritën të bëhen hafëzë të Kuranit.
Në vitin 2007 Forumi Rinor Islam në
Shkup e dekoroi Hfz. Fetije Alinë për
kontributin e dalluar që ka dhënë në përgatitjen e një numri të konsiderueshëm të
hafëzeve të Kuranit fisnik.
Emrat e hafëzëve:
Hfz. Pashije Kamberi (Nikushtak –
Hasanbeg) Hfz. Aishe Haxhiu (Rashçe –
Hasanbeg )
Hfz. Rafizi (Nikushtak – Hasanbeg)
Hfz. Mevludi (Nikushtak – Hasanbeg)
Hfz. Haruni (Nikushtak – Hasanbeg)
Hfz. Shyhreti (Nikushak – Hasanbeg)
Hfz. Feime (Nikushtak – Hasanbeg) Hfz.
Gjylsime (Nikushtak – Hasanbeg) Hfz.
Zulejha (Nikushtak – Hasanbeg) Hfz.
Lutfije (Grushinë – Hasanbeg) Hfz. Ru-

kije (Grushinë – Hasanbeg) Hfz. Ajdin
(Nikushtak - Hasanbeg)
HFZ. ZEKIJE ARIFI

Haxhi hafëze Zekije Arifi është lindur
më 13.03.1941 në Shkup, në fshatin Studeniçan dhe është hafëzja e parë në rrethinë. U rrit dhe u edukua në një familje
në të cilën mbretëronte atmosfera islame.
Në një familje të tillë, të edukuar me këto
tipare, s’do mend se edhe dituria zë vendin e merituar, andaj bënin përpjekje që
bijtë e tyre të mos ngelin pa arsim, pa e
shijuar dritën e diturisë. Atëherë ishte
koha e komunizmit, hfz. Zekija kishte filluar
shkollën fillore, por në klasën e
shtatë, për shkak se nuk e lejonin të
shkonte me shami, babai i saj e largon
nga shkolla.
Mori titullin hafëze në moshën 12vjeçare nga i ati i saj, haxhi hafëz Uzeir

Demiri, teolog. Ai realizoi ëndrrën e vajzës së tij për t’u bërë hafëze. Ajo hifzin e
kreu së bashku me djalin e xhaxhait. Që
të dy ishin jetimë, pa nënë. Ata morën titullin hafëz në një kohë shumë të vështirë, që njihet si koha e komunizmit,
ku nuk ishte e lejuar feja islame e sidomos mësim-leximi i Kuranit.
Pasi që arriti qëllimin, tërë jetën u
mor me kultivimin e dijes tek nxënësit,
për t’u mësuar Kuranin famëlartë dhe i ka
pasur mbi 150 nxënës (talebe). Më vonë
e kaplon një sëmundje shumë e rëndë dhe
në momentin e fundit të jetës së saj e jep
shpirtin me fjalën më të çmuar AllahAllah, më datë 21.03.2014.
HFZ. HAVA BAKI

Hfz. Hava Baki, e lindur më 1947 në
Shkup.
Rrjedh prej një familje hafëzllarësh,

HFZ. NESIBE BAJRAMI

Mualimja Nesibe Bajrami është e lindur më 25.05.1958 në fshatin Sfillare. Po
aty, në vendlindjen e saj, derisa ishte nxënëse e klasës së 6-të, filloi edhe mësimet
e Kuranit famëlartë tek hoxha i nderuar,
mulla Hazbiu, kështu që pasi mbaroi
shkollën fillore si nxënëse e shkëlqyer,
në moshën 15-vjeçare mbaroi edhe hifzin
e Kuranit.
Ajo menjëherë filloi me përcjelljen
dhe bartjen e Kuranit edhe tek shoqet e
saj, ku arriti që t’i nxjerrë 50 nxënëse (talebe të Kuranit).
Pasi u martua në Saraj, kontributi i saj
në vazhdimësinë e misionit ishte edhe më
i madh, ku gjithsej nxori afërsisht 450 500 talebe, ndër të cilat arriti që t’i
nxjerrë edhe 5 hafëze. Jo vetem kaq: ajo
mësimin e Kuranit e mbolli edhe në disa
fshatra ku mungonte shumë mësimi i Kuranit famëlartë, kështu që ajo udhëtoi
edhe në fshatin Bojanë ku mbaruan hatHëna e Re
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men 100 nxënës, dhe në fshatin Semenisht 60 nxënës.
Hfz. Nurten Shehu Sakipi

Nurten Shehu Sakipi është e lindur
më 13.09.1968 në Shkup. Rrjedh prej një
familje me autoritet dhe funksion të lartë.
Leximin e Kuranit e ka mësuar tek
nëna e saj, për shkak se nuk kanë guxuar
të shkojnë nëpër hoxhallarë se kanë pasur
presion nëpër shkolla.
Shkollën fillore e ka kryer në vendlindje. Shkollën e mesme e ka kryer në
Stamboll, ndërsa shkallën e parë dhe të
dytë të fakultetit në “Klimenti i Ohrit”.
Në vitin 1985 ka filluar si mualime në
shtëpi. Në atë kohë ka pasur mbi 100
nxënës femra dhe meshkuj. Në vitin 1991
u punësua në Myftininë e Shkupit.
Pranë BFI-së u hap mejtepi i mësimbesimit. Në këtë mejtep mësuan mbi
2.000 nxënës deri në vitin 2010. Lëndët
që kanë mësuar në këtë mejtep janë: duke
filluar nga elifi, leximi i
Kuranit dhe bërja e sureve përmendsh, shkrimi arab (kaligrafi)... Është
mësuar 6 ditë në javë; dita e premte ishte
ditë pushimi. Nxënësit ndaheshin sipas
moshës në grupe: mosha e nxënësve ishte
prej 5 deri në 75 vjeç.
Në atë kohë, pasi që nuk kishte medrese për femra - ato ishin me korrespondencë në medrese, kurse në mejtep
mësonin lëndët që u nevojiteshin për në
medrese.
Në vitin 2011 ajo u punësua si Koordinatore në Medresenë Isa Beu-Shkup,
ku ende vazhdon të punojë në këtë drejtim. Po ashtu, është dhe ligjëruese e lëndës së Ahlakut.
Është një ndër femrat e para që është
marrë me aktivitete të ndryshme: gjatë
muajit të Ramazanit ligjëron në Xhaminë
e Mulla Jonuzit; po ashtu ua mëson nxënësve leximin e Kuranit.
HFZ. MEVLUDE (SULEJMANI)
BAJRAMI

Mevlude (Sulejmani) Bajrami: e lindur më 7 gusht të vitit 1964 në Shkup, ku
i kryen edhe
mësimet e para. Në atë kohë, kur në
vendin e saj, po edhe askund tjetër në trojet shqiptare, nuk kishte medrese shkollë të mesme fetare, ajo në rininë e
saj të hershme nuk i kishte ndërprerë mësimet fetare. Me dëshirën e flakët për
Islamin dhe diturinë, ajo kishte vazhduar
të kërkonte dituri larg vendlindjes. Shkollën e mesme e ka kryer në medresenë
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"Gazi Husrev Beu" në Sarajevë, ku ishte
gjenerata e dytë. Ajo duke i ndjekur mësimet në medrese, bëri edhe praktikën e
saj gjatë muajit të Ramazanit. Ishte femra
e parë që hipi në qursi në vitin 1983 në
Xhaminë e Haxhi Jonuzit dhe mban ligjëratën në gjuhën shqipe. Kështu, ajo
edhe i hedh hapat e parë të karrierës së
saj në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, si dhe herë pas here në Mal të Zi
dhe në Shqipëri. Nuk përfundoi me kaq:
ajo vazhdoi edhe më tej studimet në Fakultetin për Studime Islame në Sarajevë.
Aty i kreu studimet në vitin 1986, si teologe shqiptare e diplomuar. Pas 2-3 viteve formojnë një grup bashkë me disa
kolege dhe punojnë në davet (- thërritje).
Ligjëratat janë mbajtur në tri gjuhë - përveç në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën
turke dhe boshnjake. Pas diplomimit
është punësuar në Xhaminë e Isa Beut në
Shkup. Planprogrami i punës së saj përbëhej nga lënda e Kuranit (e cila lëndë
nënkuptonte mësimin e shkronjave të
Kuranit, tilave-leximi i Kuranit, texhvidi)
dhe mësim-besimi, akide, fikh, tefsir.
HFZ. HANIFE KURTISHI

Hfz. Hanife Kurtishi është e lindur
më 2.03.1967 në Shkup. Ka mbaruar
shkollën fillore në vitin 1980/81. Rrjedh
prej një familje të devotshme islame. Si
të gjithë të tjerët, edhe hfz. Hanifja ishte
e interesuar për të vazhduar shkollën e
mesme, në një drejtim që i konvenonte
asaj dhe familjes.
Ajo i përket një familje e cila besimin
dhe diturinë nuk i ndanin, sepse këto dyja
janë fuqitë më të shenjta që njeriu ka në
vete. Sipas saj, mejtepi dhe shkolla u takojnë obligimeve islame dhe ato janë
vende të mësimeve islame, kështu që çdo
ndarje e tyre shkakton dëme të mëdha në
jetën e myslimanëve. Andaj, ishte e domosdoshme të zgjidhet ajo shkollë e
mesme e cila të dy mësimet i përmblidhte - si mësimin fetar, ashtu edhe mësimin shkollor, duke u dhënë të njëjtën
rëndësi. Duke pasur para sysh se në familjen e saj kishte persona që shumë mirë
e njihnin zhvillimin e jetës fetare në tërë
Jugosllavinë e atëhershme, iu dha rasti
që të regjistrohet në Medresenë e Femrave në Sarajevë. Ajo atëherë ishte e
vetmja medrese për femrat, ku përgatiteshin femrat myslimane për marrë misionin e davetit islam.
Allahu (xh. sh.) ua mundësoi që në
vitin shkollor 1981/82 të regjistrohen në
atë medrese hfz. Hanifja bashkë me shoqet e saj shqiptare si: Sherizati nga Tetova, Mevludja nga Shkupi, Zemrija nga
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Tetova, të cilat i takonin gjeneratës së
parë.
“I falënderohem njëherit Allahut (xh.
sh.), Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë (së Veriut), e cila e
financoi shkollimin tim, po ashtu edhe
prindërve të mi, të cilët kishin besim tek
unë dhe në aftësitë e mia dhe më lejuan të
shkoj afër 600 km larg nga shtëpia dhe
larg nga sytë e prindërve dhe të familjes
ne përgjithësi, gjë e cila në atë kohë ishte
shumë e rëndë të largohet femra nga familja. Lumturinë e pranimit në Medrese
nuk mund ta përshkruaj. E dija se shkollimi im në atë shkollë është shkollim dynjaje dhe ahireti. Në familjen time shpesh
u përsëriste fjala se njeriu në këtë botë
duhet të luftojë për iman dhe për vatan.
Ajo kështu ishte e formuluar ‘Dynja e
vatan - ahiret e iman’. Për mua Medreseja ishte ajo e cila më pasuronte me të
dyjat. Në fillim u përballova me vështirësi në lidhje me gjuhën, por atë problem
me ndihmën e Allahut dhe vullnetin tim
për një kohë të shkurtër e tejkalova. Arrita të bëhem një nga nxënëset më të mira
në klasë’’ - kështu u shpreh hfz. Hanifja,
duke përshkruar sakrificën e saj për
shkollim.
Në vitin shkollor 1984/85 e mbaroi
Medresenë me sukses.
Gjatë periudhës në Medrese nuk arriti
ta kryejë hivzin, kështu që pas Medresesë
menjëherë
vazhdoi hifzin te hafëzja e nderuar
Hfz. Mensurja, vajza e hfz. Ibrahimit, dhe
në një kohë relativisht të shkurtër e mbaron hivzin.
“Për mua nuk kishte kënaqësi më të
madhe dhe e ndjeja veten si njeriu më i
lumtur në botë. Atë lumturi edhe sot e
kësaj dite e kam dhe shpresoj se më atë
lumturi do të jetoj, do të vdes dhe do të
ringjallem” – u shpreh hfz. Hanifja duke
përshkruar ndjenjat e saj gjatë mbarimit
të hivzit.
Pas përfundimit të shkollimit ka vazhduar misionin e saj me mësimin talebeve. Njëherë të fëmijëve dhe të rriturve
të afërm, dhe më pas edhe të rrethit. Sipas
informatave, dhjetëra talebeve ua ka mësuar leximin dhe mësimin e Kuranit.
Më pas, së bashku me bashkëshortin
e saj, hoxhën e nderuar Ridvanin, kanë
dhënë kontributin e tyre për mësimin e talebeve të Medresesë në Shkup: Kuran –
Kiraet, Gjuhë Arabe. Ndërkaq, tani jetojnë dhe veprojnë në diasporë, ku edhe
atje vazhdojnë po në të njëjtin drejtim.
(Vazhdon)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)

DEMONSTRATAT E TETOVËS 1968 - DËSHMI TË REJA (2)

Krijohet preteksti për të dënuar
intelektualët shqiptarë

Demonstratat në qytetet e Kosovës dhe në Tetovë patën rëndësi të madhe politike në
ngritjen e vetëdijes kombëtare shqiptare pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore dhe
themelimit të federatës jugosllave. Kjo lëvizje mbarëkombëtare e shqiptarëve nën
sundimin jugosllav e ngriti vetëdijen kombëtare, e shtroi problemin për shkollim dhe e
aktualizoi çështjen shqiptare në nivel të shtetit jugosllav dhe në nivel ndërkombëtar.

Sh

Shkruan: Prof. dr. Vebi Xhemaili

typi maqedonas i dha publicitet shumë të madh demonstratës në Tetovë. Ai në

mënyrë të veçantë trumbetoi që vëmendja e opinionit jugosllav të merrte anë
kundër shqiptarëve, por kjo u kthye si bumerang kundër vetë maqedonasve, për
arsye se çështja shqiptare filloi të dilte

para opinionit ndërkombëtar. Maqedonasit nuk patën mundësi që ta ndryshojnë
situatën as në Kosovë. Përkundrazi, me
përfundimin e gjykimeve në Kosovë, ku
dënimi më i lartë qe 5 vjet, maqedonasit
Hëna e Re
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u gjetën në një situatë të vështirë dhe nuk
dinin se si të arsyetojnë numrin e madh
të të burgosurve politikë.
Pos burgosjeve në Tetovë, u burgosën
edhe disa njerëz në Strugë, në Shkup, në
Gostivar etj. Politika maqedonase akuzoi
edhe shqiptarë të tjerë, që nuk kishin
pasur kurrfarë lidhje me demonstratën
dhe me ngjarjet tjera që kishin ndodhur
më parë. Kështu, për shembull, në Shkup
u burgosën dhe u dënuan Sejdi Kryeziu
me 5 vjet burg, gjoja se ka bërë propagandë armiqësore për shkëputjen e Maqedonisë Perëndimore dhe bashkimin e
saj me Shqipërinë; Inajet Bariu u dënua
me një vit burg po për propagandë armiqësore. Në Strugë u burgosën dhe u dënuan Irfan Vlashi, me 6 vjet burg për
diversion, Tosun Roçi me 4 vjet burg,
mandej Suria Qyra.i
Me demonstratat e vitit 1968 dhe jehonën e saj u mor edhe Evropa demokratike, ku me të madhe afirmohej
çështja shqiptare. Ajo ishte në dijeni për
burgosjet masive të intelektualëve shqiptarë në Kosovë dhe Maqedoni. Gazeta
“Katoliški glasnik” (Slloveni) e 2 janarit
të vitit 1969 shkruante për demonstratat e
shqiptarëve në Tetovë: “Në prag të festave shpërthyen trazira në Tetovë, pranë
kufirit shqiptaro-jugosllav. Ky qytet është
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në Maqedoni, ku jetojnë kryesisht shqiptarët. Demonstruesit, që kryesisht ishin
studentë, kërkuan që Tetova t’i takonte
Kosovës, krahinës me shumicë shqiptare.
Demonstruesit brohoritën parulla kundër
Jugosllavisë dhe e ngritën flamurin
shqiptar.” Gazeta shkruante se demonstruesit e kishin demoluar qendrën e
qytetit, kurse në përballje me forcat e
rendit ishin plagosur tetë persona, prej
të cilëve katër policë.
ÇËSHTJA SHQIPTARE INTRIGON
DIPLOMACINË EVROPIANE

Në kontekst të kësaj, nuk ishte e parëndësishme jehona për pozitën e shqiptarëve në Maqedoni. Gjithsesi, shihet se
çështja shqiptare i ka intrigruar jo vetëm
mjetet e informimit, por edhe diplomacinë evropiane të kohës moderne. Të gjitha këto shkrime e avanconin çështjen
shqiptare para faktorit ndërkombëtar.
Shqiptarët kishin gjetur vend në mediat
evropiane dhe ato botërore si faktor i rëndësishëm politik në federatën jugosllave
dhe në përgjithësi në rajon. Ky fakt, kjo
kërkesë sublime e popullit shqiptar në
Kosovë dhe në Maqedoni, në vitin 1968,
nga analistët perëndimorë u prit pozitivisht, si krejt e logjikshme me lëvizjet de-
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mokratike në mbarë botën përparimtare.
Edhe demonstratat në Tetovë u përkrahën
si kërkesa reale të shqiptarëve të Maqedonisë Perëndimore. Kjo gjendje e krijuar i dha pretekst politikës maqedonase
të hidhet në gjah për dënimin e intelektualeve shqiptarë, që ishin në sy të udhëheqjes shoviniste maqedonase - gjyqet
shfrytëzuan edhe disa dëshmitarë që u
shërbyen me gënjeshtra. Për dënimin e
grupit të Mehmet Gegës para gjyqit dolën
103 dëshmitarë, prej të cilëve vetëm 3
veta dëshmuan në dobi të aktakuzës. Për
dënimin e grupit të Gostivarit dëshmuan
62 veta, por përgjithësisht në të mirë të të
akuzuarve. Si dëshmitarë më të rrezikshëm që dëshmuan në favor të aktakuzave dhe që u shërbyen kryesisht me
gënjeshtra duhet të përmenden disa
mësues nga Tetova me rrethinë: J. H,
M. M, vëllezërit S. S, T. E, si dhe N. B
dhe disa të tjerë. ii Që të gjithë ishin mësues të popullit, por në shërbim të shovinizmit maqedonas, të cilët edhe sot me
zell të madh i shërbejnë udhëheqjes shoviniste maqedonase.iii
Jehona e demonstratave në Tetovë
pati rëndësi të madhe për historikun e
shqiptarëve të këtyre trojeve: deri diku u
ndriçua e vërteta mbi pozitën tejet të vështirë ekonomike dhe politike të shqipta-

rëve të Maqedonisë, pati rëndësi të
madhe në politikën ndërkombëtare, para
se gjithash u aktualizua çështja e flamurit në të gjitha nivelet ndërkombëtare,
edhe atë federativ - së shpejti u miratua
vendimi që ai të përdoret zyrtarisht në të
gjitha festat nacionale, por këtë vendim
Maqedonia nuk e përfilli deri në vitin
1974.
Demonstratat në qytetet e Kosovës
dhe në Tetovë patën rëndësi të madhe politike në ngritjen e vetëdijes kombëtare
shqiptare pas mbarimit të Luftës së Dytë
Botërore dhe themelimit të federatës jugosllave. Kjo lëvizje mbarëkombëtare e
shqiptarëve nën sundimin jugosllav e
ngriti vetëdijen kombëtare, e shtroi problemin për shkollim dhe e aktualizoi çështjen shqiptare në nivel të shtetit
jugosllav dhe në nivel ndërkombëtar. Ky
qe një bumerang kundër maqedonasve;
ata e humbën luftën politike. Pushteti maqedonas nuk pati forcë që të nxiste edhe
një herë shkuarjen në Turqi, sepse koha
kishte ndryshuar në dobi të shqiptarëve rrethanat ndërkombëtare nuk lejonin më
që të përsëriten barbarizma të tillë siç kishin ndodhur një çerek shekulli më parë:
“komunistët maqedonas qenë të detyruar
që të kënaqen edhe me ato masa që i
ndërmorën kundër shqiptarëve”.
Pas aksionit politik për shpërnguljen e
shqiptarëve, fillon edhe lufta kundër arsimit shqip. Politika ditore komuniste
tentonte me çdo kusht ta fshinte nocionin
shqiptar, duke e zëvendësuar me atë
turk, duke pasur hapësirë për hapjen dhe
funksionimin e paraleleve turke ndër
shqiptarë. Kjo kohë e pas luftës shumë
pak premtonte se diçka e re dhe e mirë do
të lindte në horizontin komunist. Qeverinë e re maqedonase, e cila ishte pjellë
e komunizmit jugosllav, me plot të drejtë
mund ta quajmë pinjoll të pushtetit të vjetër - qeveria e Llazar Kolishevskit dhe e
klikës së tij vazhdonte me përpjekje të
ethshme që në çdo pore të jetës të shuante
çdo ndjenjë kombëtare dhe liridashëse të
shqiptarëve në Maqedoni. Edhe pse presionet vazhdonin, populli gjeti një mënyrë tjetër të rezistencës, që ishte shumë
më kuptimplotë, por edhe e rrezikshme.
Në ilegalitet të thellë filluan të vepronin
organizatat e shumta patriotike shqiptare,
si: “Besa Kombëtare”, NDSH “Komiteti
Nacional Demokratik Shqiptar”, me seli
në Shkup, PNP, “Partia Kombëtare e
Punës” ka vepruar në Tetovë me rrethinë, së bashku me K i L “Kushtrimi i
Lirisë”. “Besa” në Tetovë. Ndërsa organizata ML “Marksistë - Leninistët”
ka vepruar në Kërçovë, DPD “Dorë
për Dore”, ka vepruar në Ohër, Strugë

dhe Dibër. Pastaj “Shkëndija”, “Lëvizja e revolucionare për bashkimin e
shqiptarëve”, “Partia komuniste-marksiste-leniniste e shqiptarëve në Jugosllavi”, “Lëvizja marksiste leniniste e
shqiptarëve në Jugosllavi”, “Komiteti
organizativ i marksistëve-leninistëve të
Kosovës”, ”Fronti i kuq popullor”,
“Fronti i Kuq” dhe disa organizata të
tjera më të vogla. Në Maqedoni kanë
vepruar 9 (nëntë) grupe ilegale: 3 në
Tetovë, 2 në Gostivar, 1 në Kumanovë,
Kërçovë, Dibër dhe Strugë.iv
LËVIZJA PATRIOTIKE, ME SHTRIRJE
TË MADHE

Lëvizja patriotike shqiptare kishte një
shtrirje të madhe në kohë dhe në hapësirë, duke përfshirë gati të gjitha trevat
shqiptare nën sundimin jugosllav. Kjo
përfshinte vitet 1945-2001, me aktivitete
dhe me problematikë të larmishme, me
momente kulmore dhe herë–herë shpërthyese, që dilte nga suazat e ilegalitetit,
si në vitet 1968, 1971, 1981, 1989 dhe në
fund me dy fitore më 1997, kur çlirohet
Kosova dhe më 2001, kur arrihet marrëveshja shqiptaro-maqedonase më 13
gusht në Ohër, e nënshkruar nga kampet
politike shqiptare dhe asaj maqedonase

nën mbikëqyrjen dhe garancinë e ndërkombëtarëve.
Qeveria zyrtare në çdo hap mbillte
ndjenjën inferiore ndër shqiptarë si populli i dorës së dytë, si popull i shkallës së
fundit. Qëndresa e popullit shqiptar ndaj
dhunës, ndaj shfrytëzimit ekonomik,
shtypjes politike dhe diskriminimit kombëtar në vitet e pasluftës, deri në vitet 60të, në Mbledhjen e Brioneve, gjithnjë po
hynte në një etapë të re të stoicizmit dhe
po e hapte në perspektivë një luftë të re
në pajtim me rrethanat e kohës.
Në vitet 1955 /1956 Ministria e Punëve të Brendshme organizoi aksionin
për mbledhjen e armëve, të cilat popullit
shqiptar i kishin mbetur gjoja nga lufta e
fundit dhe paraqesin rrezik për sigurinë e
rendit shtetëror, me pretekst se UDB-a kishte “njoftime” të bollshme se në Maqedoni dhe Kosovë po përgatitet të
shpërthente një kryengritje kundër Jugosllavisë dhe sistemit të saj.
Sipas të dhënave që dispononte Lëvizja Kombëtare Shqiptare, në Jugosllavi kishte të vrarë dhe të
shpërngulur vetëm nga Maqedonia
mbi 200 mijë shqiptarë sipas organizatës “Besa”.v Ndërsa revista e Zagrebit
“VUS”, pas Plenumit të Brioneve,
vetëm gjatë periudhës së aksionit të arHëna e Re
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mëve, thoshte se për në Turqi janë
shpërngulur rreth 300 mijë shqiptarë,
100 janë likuiduar, 30 mijë kanë mbetur me pasoja të rënda fizike e shpirtërore.vi
Masat represive e të dhunës u shtuan
shumë sidomos gjatë vitit 1954 e këndej.
Populli shqiptar, i bindur deri në fund se
duhej të qëndronte në trojet e veta, kishte
ngulur këmbë që të kalonte në një rezistencë më të organizuar dhe më masive,
duke shpërndarë afishe, trakte dhe flamuj
kombëtarë. Zemërimi i popullit arriti kulmin sidomos kur u burgos një numër i
madh i anëtarëve të organizatave patriotike ilegale, të cilët u kishin shpallur luftë
të hapur dhe të
pakompromis pushtetit dhe shërbëtorëve të tyre. Në organizatën e vet politike Shaban Xheladini
kërkonte nga anëtarët e organizatës
“Besa” që për çdo shqiptar të vrarë të
ekzekutohen 20 komunistë-maqedonas.vii
Pas mbajtjes së Plenumit të Brioneve
(1966), Kosova filloi të frymonte më
lehtë, ndonëse askush nuk ushqente
ndonjë iluzion të veçantë lidhur me përmirësimin e gjendjes dhe të pozitës së
shqiptarëve që jetonin në trojet e veta etnike. Në situatën e re krahu përparimtar i
kuadrove dhe i inteligjencës popullore,
që tashmë, pas një mijë vuajtjesh e sakrificash, kishte arritur të dilte nga bankat e
shkollave të mesme dhe të fakulteteve të
ndryshme, ngre zërin edhe legalisht, duke
kërkuar të drejtat politike, demokratike,
kulturore dhe arsimore, të sanksionuara
me kushtetutë nga pushteti komunist.
Kërkesat e popullit shqiptar vazhdonin me këmbëngulje, duke prekur edhe
në sfera të tjera të të drejtave politike dhe
ekonomike, të cilat me decenie i ishin
mohuar me dhunë. Në radhë të parë, duke
u mbështetur në të gjitha tiparet dhe karakteristikat e kombit, siç janë gjuha amtare, kultura, konstitucioni shpirtëror i
përbashkët, kompaktësia territoriale. Njëzëri u kërkua që trajtimi i popullit shqiptar si “pakicë kombëtare” të avancohej në
nivelin adekuat, me njohjen e statusit të
kombit, ndërsa Krahinës së Kosovës t’i
njihej statusi i Republikës. Kjo kërkesë u
paraqit publikisht dhe u përkrah masivisht nga shtresat e gjera popullore. Mirëpo, punët rreth kërkesave të popullit
shqiptar të Kosovës po zvarriteshin qëllimisht, Qeveria e Beogradit po e bënte veshin të shurdhër e syrin qorr ndaj
kërkesave të këtij populli. Punën vendimtare për organizimin dhe shpërthimin
e demonstratave të vitit 1968 e bëri Lëvizja përparimtare studentore, së cilës iu
bashkëngjiten masat e gjera popullore.
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Ndërsa kësaj kërkese iu bashkëngjitën
edhe pjesëtarë nga trojet tjera shqiptare,
të Preshevës dhe Tetovës.
NUK MUNDËN TA SHUANIN
REZISTENCËN E POPULLIT

Shuarja me gjak e demonstratave,
lëndimi i truallit të Kosovës nga zinxhirët
e tankeve dhe nga çizmja e policisë dhe e
ushtrisë së ardhur nga Nishi e Shkupi,
vrasja e të riut Murat Mehmeti, plagosja
e shumë djemve dhe e vajzave, arrestimet
e shumta që vazhduan më vonë, nuk
mundën ta shuanin rezistencën e popullit
shqiptar. Në këto rrethana, kur ende në
qiell shihej tymi i tankeve jugosllave, Tetova me rrethinë u ngrit në këmbë kundër
barbarizmave dhe torturave që po bënte
pushteti maqedonas kundër shqiptarëve
të Maqedonisë. Demonstratat e dhjetorit
të vitit 1968 në Tetovë ishin më të mëdha
kundër pushtetit komunist jugosllav.viii
Pushteti komunist përdori masa të papara kundër popullatës shqiptare në Tetovë; ajo rrahu dhe burgosi një numër të
madh të popullatës shqiptare, nëpër duart
e saj kaluan shumë të rinj e në veçanti me
të madhe u maltretuan studentët që studionin në Prishtinë dhe në qytetet tjera të
Kosovës. Pushteti maqedonas përdori
dhunë edhe kundër nxënësve të shkollave
të mesme që i takonte nëpër rrugët e qytetit, të cilët atë pasdite e lëshuan mësimin dhe ktheheshin nëpër shtëpitë e
tyre.ix
Më 23 dhjetor 1968 Beogradi shpalli
gjendjen e jashtëzakonshme në Tetovë
dhe ndaloi qarkullimin e mbi dy vetave
së bashku në vende publike Ndërpreu
mësimin në shkollat fillore, në ato të
mesme dhe kontrollonte studentët që vijonin studimet në Prishtinë dhe në universitetet tjera jugosllave, ku studionte
tek-tuk ndonjë shqiptar. Masa të njëjta u
ndërmorën edhe në komunat tjera shqiptare. Megjithëkëtë, pas demonstratave vazhduan revoltat masive shqiptare.
Ndonëse opinioni ndërkombëtar këto demonstrata i cilësoi paqësore, edhe pse
këto demonstrata kishin karakter demokratik, kombëtar e paqësor, në Tetovë
vërshuan njësi të shumta policësh dhe
ushtarakësh. Kundër demonstruesve
duarthatë u përdorën: bomba me gaz lotsjellës, shkopinj gome e kërbaçë, gazra
helmues kimikë, armë zjarri, tanke, helikopterë, autoblinda, aeroplanë luftarakë.
Në marshin protestues pati të vrarë dhe të
plagosur, të arrestuar dhe të arratisur jashtë atdheut; madje, vetëm në shtetet perëndimore - atje ku shpresohej në
demokraci dhe assesi në shtetet lindore
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dhe komuniste. Gati një brez i tërë në
forma të ndryshme gjenocidi u flijua
në altarin e atdheut –për Kosovën Republikë.
Edhe pse kërkesat që u shtruan në demonstrata ishin të drejta, të ligjshme dhe
nuk dilnin jashtë kornizave të Kushtetutës së RSFJ-së, ato u cilësuan si “kundërrevolucionare”, ndërsa studentët dhe
pjesëmarrësit u cilësuan “armiq”, ”kundërrevolucionarë” dhe “irredentistë
shqiptarë“. Këto epitete shërbenin si kategori themelore me të cilat përcaktoheshin, karakterizoheshin dhe dënoheshin
demonstratat dhe demonstruesit. Këto
epitete i përdorën vetëm e vetëm që të
legjitimoheshin dhe të justifikoheshin
masat dhe mjetet e dhunës që i zbatonin
në këto ngjarje. Ndaj “armiqve të popullit” pushteti i kohës përdori masat më
drastike: i rrahu, i keqtrajtoi, i torturoi, i
arrestoi dhe i dënoi me burg të rëndë deri
në 15 vjet, ndërsa ndaj familjeve të tyre u
aplikuan edhe masa izolimi etj.

ÇËSHTJA SHQIPTARE NË MAQEDONINË E VERIUT (2)

Është tejkaluar faza e pritjes
Ndryshimi i Maqedonisë së Veriut është test i demokracisë, është dëshmi e
demokratizimit të saj. Maqedonia pluraliste, shumëpartiake dhe me demokraci
parlamentare duhet të dallohet nga Maqedonia moniste, jodemokratike,
njëpartiake, e kohës së vetëqeverisjes socialiste.

(Vazhdon)
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Shkruan: Milaim Fejziu

ështja shqiptare në Maqedoninë e
Veriut nuk është vetëm çështje e
reformave kushtetuese, nuk është
çështje e ndryshimit të kushtetutës maqedonase të vitit 1991. Çështja shqiptare në
Maqedoninë e Veriut nuk ka të bëjë me
faktin se shqiptarët të jenë vetëm popull
shtetformues, përkatësisht popull konstitutiv. Zgjidhje për shqiptarët, pra, nuk
janë reformat kushtetuese, as ndryshimi i
Kushtetutës; zgjidhje për shqiptarët nuk
është që ata të jenë popull konstituiv;
zgjidhje për shqiptarët nuk është vetëm

demokracia konsensuale, përkatësisht
njëzëshmëria në njërën nga dy dhomat
eventuale të Parlamentit; zgjidhje për
shqiptarët nuk është decentralizimi i pushtetit qendror për të mundësuar subjektivitetin politik lokal.
Njohja e etnitetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut është imperativ i çastit historik dhe kjo parakupton njohjen e
territorit etnik historik shqiptar deri aty
ku shtrihen edhe kufijtë linguistikë të
shqiptarëve, duke mos harruar faktin se
struktura etnike e popullsisë në disa vise
është ndryshuar gjatë tëre shekullit XX si
pasojë e politikës mbi shqiptarët e pam-

brojtur, por dhe të pamposhtur.

ÇËSHTJA, SI NEGACION I
UNITARIZMIT

Çështja shqiptare në Maqedoninë e
Veriut ekziston jo si çështje për t’u zgjidhur në aspektin kombëtar, por si negacion i unitarizmit, etnocentrizmit, të
nacionalizmit individual, të të drejtës së
popullit maqedonas për të qenë trashëgimtare e vetme dhe autoktone e shtetësisë së Maqedonisë. Ndaj sot, edhe sikur
të kryhet decentralizimi i pushtetit qendror, dhe të bëhet i mundur subjektiviteti
Hëna e Re
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politik lokal i shqiptarëve, maqedonasit
mbeten posedues dhe drejtues të makrosistemeve ekonomike. I tërë makrosistemi në hapësirën etnike shqiptare,
d.m.th. në hapësirën shqiptare të interesit, përkundër ligjshmërive ekonomike,
ndodhet nën kontrollin maqedonas. Kjo
është pasojë e politikës restriktive, diskriminuese, unitariste, centraliste, etnocentrike të Shkupit.
Në skenën politike maqedonase mbizotërojnë në mënyrë alternative, radhazi,
dy grupacione politike me ideologji politike dhe kombëtare, me koncepte dhe me
orientime të kundërta: e para, rryma politike neokomuniste dhe rryma ultranacionaliste e vonuar, e dalë në kohën e Shën
Stefanit (1877), rrymë kjo e ushqyer nga
një ndjenjë e romantizmit kalorësiak, e
cila synon të kompensojë disfatat, vonesat dhe çorientimet historike të Bullgarisë
- që nga koha e Krizës së dytë lindore,
deri te Luftërat ballkanike të fillimit të
shekullit XX e Lufta e Dytë Botërore.
Kjo rrymë jeton me nostalgjinë dhe me
ëndrrat e Shën Stefanit, mallkon Bukureshtin (1913), vajton disfatën e Fuqive
Qendrore. Kjo rrymë duhet të ketë të
drejtën e vet, por duke pranuar faktin historik se hapësira etnike shqiptare në Maqedoninë e Veriut shtrihet deri ku
shtrihen kufijtë linguistikë shqiptarë dhe
jo vetëm me Tetovën, Gostivarin dhe Dibrën.
Në 30 vitet e fundit, përkundër politikës restriktive dhe diskriminuese dhe në
sajë të vitalitetit të pashembullt, çështja
shqiptare shënon një zhvillim dinamik në
shumë lëmenj: në fushën politike, ekonomike-shoqërore, kulturore, shpirtërore.
Shoqëria shqiptare në Maqedoninë e Veriut në 30 vitet e fundit ka përjetuar një
shkallë të lartë të ndërgjegjësimit kombëtar, si popull shqiptar në Maqedoninë
e Veriut.
KËRKESAT DUHEN SHTRUAR NË
INSTITUCIONE

Me fjalë të tjera, shqiptarët e kanë tejkaluar tanimë fazën e pritjes. Brenda 30
viteve të demokracisë parlamentare dhe
të pluralizmit politik tanimë e kanë tejkaluar fazën e përshtatjes, përkatësisht të
adaptimit ndaj njëri-tjetrit. Kërkesat e
shqiptarëve duhen shtruar në institucionet dhe në instancat më të larta të shtetit,
si p.sh., në organin ligjvënës. Kjo vetvetiu u jep legjitimitet dhe justifikim atyre
kërkesave. Duke qenë se do të shtrohen
në mënyre demokratike, në mënyrë të organizuar dhe në rrugë politike e institucionale, do të gëzojnë mbështetje dhe
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legjitimitetin e faktorit ndërkombëtar.
Kërkesat e shqiptarëve përpos që janë historikisht të justifikueshme, për shqiptarët ato janë me rëndësi jetike dhe
ekzistenciale.
Ndryshimi i Maqedonisë së Veriut
është test i demokracisë, është dëshmi e
demokratizimit të saj. Maqedonia pluraliste, shumëpartiake dhe me demokraci
parlamentare duhet të dallohet nga Maqedonia moniste, jodemokratike, njëpartiake, e kohës së vetëqeverisjes socialiste.
Zgjidhja e çështjes shqiptare do të ishte
vlera që Maqedoninë e sotme, e cila
mëton të quhet demokratike, do ta dallonte nga ajo moniste, jodemokratike;
zgjidhja e çështjes shqiptare është interes
sa i shqiptarëve, aq edhe i maqedonasve.
Zgjidhja e çështjes shqiptare është në
funksion të stabilitetit të Maqedonisë së
Veriut dhe të rajonit, si dhe të zhvillimi
të proceseve demokratike dhe integruese
në Maqedoni dhe në rajon. Zgjidhjen e
çështjes shqiptare në Maqedoninë e Veriut e lehtësojnë zhvillimet demokratike,
tendencat demokratike dhe klima demokratike në rajon. Integrimet demokratike
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në rajon po ashtu e lehtësojnë zgjidhjen
e çështjes shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Zgjidhja e çështjes shqiptare në Maqedoninë e Veriut është në përputhje me
tendencën historike që në zgjidhjen e çështjes shqiptare do të respektohen parimet e demokracisë dhe vlerat e
qytetërimit perëndimor.
Duke qenë se shqiptarët janë përçues
të natyrshëm euroatlantik të rajonit, zgjidhja integrale e çështjes kombëtare
shqiptare në Ballkan është interes i fuqive të mëdha perëndimore, d.m.th. i Uashingtonit dhe i Bashkimit Evropian.
Duke qenë se shqiptarët janë digë e parë
e Evropës latine dhe gjermanike nga mësymjet bizantine, bolshevike, rusomadhe, është e vetëkuptueshme që
shqiptarët të mbështeten nga Uashingtoni dhe BE-ja. Janë shqiptarët ata që
shembën perandorinë e së keqes, të dhunës, të tmerrit, të ferrit, të ferrit dantesk
- Serbinë e madhe, këtë murtajë të zezë
të Ballkanit. Janë shqiptarët ata që dhanë
ndihmesën e vet dhe luajtën rolin historik në këtë fundshekull. Duke qenë se
ishin shqiptarët ata që e sollën NATO-n,

Uashingtonin, BE-në dhe demokracinë
në Ballkan, është e natyrshme që faktorët e sipërthënë të ndërhyjnë në funksion
të zgjidhjes së çështjes shqiptare në Maqedoninë e Veriut, të krijimit të Maqedonisë së Veriut demokratike dhe
euroatlantike.
Shembujt në Ballkan dhe në Evropë
Pse kroatët në Bosnjë dhe Hercegovinë mund të jenë popull shtetformues,
dhe njësi federale, edhe pse nuk përbëjnë
as 15% të popullsisë së përgjithshme të
BeH? Përse shqiptarët në Maqedoninë e
Veriut duheshka të jenë pakicë (si vllehët...), edhe pse përbëjnë mbi 35% të popullsisë së përgjithshme të Maqedonisë
së Veriut? Shqiptarët, me një përqindje
shumë më të lartë, marrin pjesë edhe në
krijimin e të ardhurave kombëtare të Maqedonisë së Veriut, madje edhe me mjete
devizore.
Zvicra është me katër popuj shtetformues. Ajo është republikë konfederale.
Rregullimi konfederal i ka kontribuar
shume zgjidhjes së drejtë të çështjes
kombëtare në Zvicër, çështjes kombëtare
të tre grupeve kombëtare kryesore: zvi-

ceranëve që flasin gjermanisht (72% e
popullsisë së përgjithshme), zviceranëve
që flasin frëngjisht, d.m.th. francezëve të
Zvicrës
(20 %) dhe zviceranëve që
flasin italisht (6%). Populli i vogël – retoromanët ose romançët, të cilët flasin
me një dialekt të posaçëm me prejardhje
latine, paraqesin grupin e katërt etnik të
Zvicrës (1 % ). Që të katër gjuhët janë
gjuhë zyrtare të Konfederatës.
Belgjika me ndryshimin e Kushtetutës më 1993 u bë shtet federal me tri bashkësi kulturore: francezët dhe
gjermanofonët dhe tri rajone (Flandria,
Valonia dhe kryeqyteti Bruksel). Për nga
përbërja kombëtare e popullsisë, Belgjika ka ngjashmëri me Maqedoninë e
Veriut: flamanët me 56.3 % në vete; valonët me 32% në jug; gjermanët me 0.6
% dhe hebrenjtë me 0.3% (të dhëna nga
viti 1977). Valonët, banorë të pjesës jugore dhe juglindore të Belgjikës, flasin
frëngjisht me elemente holandeze dhe
gjermane. Parlamenti federal i Belgjikës
përbëhet nga dy dhoma, të zgjedhura për
katër vjet: Dhoma e përfaqësuesve dhe
Senati. Komunat në Belgjikë gëzojnë një

vetëqeverisje lokale të gjerë. Me fjalë të
tjera, komunat kanë një autonomi të
gjerë. Në Belgjikë fliten dy gjuhë: gjuha
flamane, e cila pothuajse është identike
me gjuhën holandeze dhe gjuha frënge.
Gjuha frënge deri në vitin 1914 ka qenë
e vetmja gjuhë zyrtare. Shtypi, arsimi,
radioja, media…në Belgjikë që prej kohësh janë në dy gjuhë: në gjuhën frënge
dhe në atë flamane. Në përbërje të qeverisë, në administratën e vendit dhe në
gjyqësi janë bërë përpjekje gjithnjë e më
konsekuente për sigurimin e përfaqësimit të barabartë të të gjitha grupeve etnike kryesore. Në sistemin e arsimit
universitar është flakur dominimi i mëparshëm i gjuhës frënge. Kërkesat për
rregullimin federal të vendit fituan gjithnjë më shumë ithtarë. Me reforma kushtetuese më 1967 dhe 1971 u
harmonizuan marrëdhëniet ndërmjet bashkësive gjuhësore – mes flamanëve dhe
valonëve, me çka u krijua baza për autonominë e tyre të gjerë në të gjitha fushat
e jetës politike dhe ekonomike. Belgjika
sot, pas shumë peripecish ndëretnike,
është shtet federal. Kuptohet, rrethanat
historike, gjeografike, ekonomike, kulturore dhe shkalla e zhvillimit ekonomik
të Belgjikës, në një anë, dhe të Maqedonisë në anën tjetër, dallohen. Ndërmjet
Belgjikës dhe Maqedonisë së Veriut sa
ka dallime, po aq ka edhe ngjashmëri.
Në Maqedoninë e Veriut nuk ka tendenca proserbe përkatësisht probullgare.
Ka forca politike proserbe, përkatësisht
probullgare, të cilat përbëjnë sistemin
politik dhe juridik të Maqedonisë së Veriut, të cilat ndodhen në shtet, të cilat e
drejtojnë shtetin, radhazi: herë njëra,
herë tjetra. Por, në Maqedoninë e Veriut
gjithnjë e më tepër po forcohen tendencat që konsiderojnë se problemet akute
në lëmin e marrëdhënieve ndërnacionale
nuk mund të zgjidhen brenda suazave të
unitarizmit tradicional. Forcat dominuese në Maqedoninë e Veriut më kot
përpiqen t’i kënaqin aspiratat kombëtare
me masa gjysmake. Edhe pse, herë-herë,
nuk po realizohen as masat gjysmake.
Prandaj, në realitetin politik të Maqedonisë së Veriut duhet të paraqiten elementet e trajtimit të ri të problemit kombëtar.
Bartës i pushtetit ligjvënës duhet të
jetë Parlamenti dydhomësh, i përbërë
nga Dhoma e përfaqësuesve dhe nga
Dhoma e qytetarëve. Në të parën do të
duhej të zbatohej institucioni i demokracisë konsensuale. Çdo vonim në këtë
drejtim nuk është në të mirë të zhvillimeve shoqërore-politike këtu e më gjerë.
(Fund)
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MIDIS DY NAMAZEVE

SHËNDET! DIABETOLOGJIA MODERNE (3)

Mbi plagët e Shqipërisë bota
humane u zgjua...
Proverbi im i pleqve: “Era e fryn drurin e njomë, me degë e me gjethe; nuk e fryn drurin e
thatë.” Kuptohet, Shqipëria është një dinamikë. Dinamika e saj bashkon popujt në rrafshin
human dhe njerëzor. Minaret e Orientit, kishat dhe xhamitë kuvendojnë bashkë për të inklinuar
dhe për të mbështetur realitetin gjeograﬁk shqiptar.

M

Shkruan: Taxhudin Hamidi

uhamedi (alejhis-selam) ka
thënë: “Më i miri nga ju është
ai i cili është më i dobishëm për
njerëzimin.” Të gjithë njerëzit apo popujt gjenden përballë sprovash. A thua
sprova atakon të fuqishmin dhe ato vende
që nuk e akuzojnë Krijuesin?! Aproksimativisht, me rol afirmativ.
Në hapësirat gjeografike të globit
nuk mund të hasim vend që mund t’i
bëhet rival – alter ego Shqipërisë; për nga
shpirti, karakteri, sinqeriteti, miqësia,
toleranca dhe teozofia.
Shqipëria është vendi më i lashtë që
u njoh me të gjitha perandoritë e botës.
Me politikat e sofistikuara, subtile, mes fuqive botërore, gjithnjë doli si opozitë kundër sistemeve despotike, ku në kohën e
fundit po e shemb atë definitivisht. Nuk u
asimilua; mbeti gjigante mbi dashurinë e
vatanit, të fesë dhe të shtetit! E dashur me
simpatitë e miqve nga kontinente të ndryshme.
Perandoritë e botës përmallohen të takohen me këtë gjeografi dhe me këtë
popull. Shqipëria nuk i lëndoi ata; i priti,
i duroi, i përcolli dhe përsëri vazhdoi… në
tokën, në malet dhe në ujërat e Adriatikut.
Pa harruar dhe Jonin.
Shqipëria është një dëshmi e madhe
për historinë njerëzore. Si një popull i
vogël në eurostatikë, ndjek pikërisht nismën e traditës njerëzore me disiplinat
si: toleranca, barazia dhe paqja si një fenomen teozofik përbrenda vatanit të vet.
Vepra e saj është e gjerë dhe përfshin të gjitha disiplinat aktuale. Ajo
është shtyllë rreth së cilës lëviz mendimi
dhe progresi i ambientit tradicional dhe
konfesional.
Ajo nuk zhduket, sepse është pro54

Sheqeri, epidemia
e mijëvjeçarit të tretë
dukt hyjnor me disponueshmëri të sprovave nga Zoti. Ajo edukon popujt mbi plagët e saj.
Kur Zoti zgjedh që përmes një populli të edukojë botën, bëhet bejan - rizbulohet se Zoti e do atë, apo se e
konsideron halil – aleat të vetë.
Në ditët e dridhjeve tektonike mund të
kuptojmë se realiteti gjeografik është i
pavarur nga populli dhe mundësitë e tij.
Populli shqiptar ka jetuar në brigjet e
Adriatikut, sepse tërë jetën ka besuar në
penetrimin e realitetit intelektual gjeografik dhe metafizik.
Ky popull në kontinuitet nuk ka kundërshtuar parimet e Zotit, sepse inteligjenca e tij i ka kuptuar realitetin
gjeografik dhe sfidat e hipertensionit
tektonik në thellësinë e ujërave detare!
Nga valët e detit ka mësuar durimin
dhe urtësinë e profetëve.
Pasi historia e këtij populli të vogël
fshihej kohë pas kohe me marrëveshjet e
fuqive hegjemoniste nga Berlini, Lozana,
Varshava, Zoti, duke e dashur këtë vend
të urtë, përmes tërmetit dhe realitetit
gjeografik vendosi që bota të shkruajë një
histori dinjitoze me arkiv të regjistruar nga
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qielli.
Këto akte që ekzistojnë ditëve të fundit në realitetin gjeografik ndriçojnë
mendjen e botës humane. Nuk mund të
ndriçojë diçka që nuk ekziston. Realiteti
shqiptar është evident!
Këtij vendi nuk mund t’i qasemi nga
jashtë, nga eksterniteti historik, sepse ai
nuk ka gjakosur asnjë popull, nuk ka
aneksuar asnjë nga tokat e fqinjëve. Ky
vend është një VAKËF i copëtuar për të
ndihmuar konstituimin e shteteve fqinje!
Nuk i ka larë duart nga gjaku i fqinjëve si
Pilati.
Proverbi im i pleqve: “Era fryn drurin
e njomë, me degë e me gjethe; nuk fryn
drurin e thatë.”
Kuptohet, Shqipëria është një dinamikë. Dinamika e saj bashkon popujt në
rrafshin human dhe njerëzor. Minaret e
Orientit, kishat dhe xhamitë kuvendojnë
bashkë për të inklinuar dhe për të mbështetur realitetin gjeografik shqiptar.
Shqipëria dëshiron të tregojë…Aksioni humanitar është burim i gjërave
unike njerëzore...
(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)

Me rëndësi është të merrni me vete vërtetim të nënshkruar nga mjeku juaj se jeni
diabetik dhe se mund të udhëtoni. Ky vërtetim duhet të përmbajë lejen që t'i merrni
barnat për diabet, siç janë insulina, gjilpërat, aparati për matjen e sheqerit etj.
Shkruan: Prim. dr. Mair Iseini

BINGVANIDINET
Ky grup ndikon ngadalë në zbritjen e
glikemisë. Veprimi është më i ndryshëm
sesa tek sulfonylurea. Barnat nga grupi i
këtillë mund të jepen bashkë edhe me insulinën, edhe me barna nga grupi sulfonylurea dhe megalitidine. Bingvanidinet
kryesisht u jepen personave që marrin
doza të larta të insulinës (rezistencë insulinike). Sot është në përdorim vetëm metformini (glukophage). Për shkak të
efekteve të padëshiruara, të cilat mund ta
rrezikojnë jetën (acidozë laktike), bingvanidinet nuk duhet të përdoren gjatë kohë.
Bingvanidinet reagojnë jashtë pankreasit, ose i kursejnë insulinat tuaja rezervë. Ato e lehtësojnë futjen e glukozës
nëpër qeliza, veçanërisht në muskuj dhe
zvogëlon apetitin, jepet normal në doza
nga dy herë në ditë. Mund të japin gazra

në zorrë, barkqitje, si dhe mundim të stomakut. Nuk guxohet t'ju jepen personave
të moshuar, shtatzënave, personave me
diabet të tipit 1, si dhe personave me veshka dhe mëlçi të zezë të dëmtuar, personave me pengesa në qarkullimin e gjakut,
më ënjtje dhe dobësim të zemrës. Nuk ju
jepen edhe personave të cilët përdorin
preparate kundër trombozës.
MEGLITIDINE (NOVONORM)
Ato janë gjeneratë e re e antidiabetikëve oralë. Ndikimi i tyre është në sekrecionin më të madh të insulinës nga
pankreasi. Përparësia është se ndikojnë
disa orë dhe imitojnë sekrecion normal të
insulinës nga pankreasi. Pikërisht sulfonilureat ndikojnë gjatë kohë, kështu që
pankreasi është në gjendje të përhershme
për tajitjen e insulinës. Pas disa viteve ajo
shpie deri në shterjen e gjëndrave - të
ashtuquajtur dobësi sekondare, me çka

kalohet në insulinë.
Meglitidinet (NovoNorm) reagojnë
me kohëzgjatje të shkurtër ose stimulojnë
sekrecion gjatë kohës së ushqimit. Pastaj,
ndikimi i tyre ndërpritet. Në këtë mënyrë
ruhen rezervat pankreatike, ndërsa zbritja
e glikemisë është e dukshme pas ushqimit. Me meglitidine veçanërisht normalizohet hiperglikemia pas ushqimit
(postprandiale). Hiperglikemitë postprandiale janë shkaku kryesor për shkatërrimin e enëve të gjakut tek diabetikët
(anginopati diabetike), veçanërisht në
enët e mëdha të gjakut (makroangiopati),
me të cilën rritet dukshëm mundësia për
goditje cerebrale, infarkte, si dhe qarkullim të keqësuar të këmbëve.
Meglitidinet japin liri në marrjen e
ushqimit, si dhe në dozimin individual të
barit ndaj ushqimit, me çka përputhet terapia me stilin e jetës, e jo anasjelltas. Për
atë, më mirë është bari të merret tri herë
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në ditë me dozë të njëjtë. Nëse ushqimi
është i bollshëm, atëherë përpara tij të
merret dozë e madhe e barit. Nëse nuk
merrni ushqim, atëherë tableta nuk duhet
të merret. Meglitidinet mund t'i marrin
edhe të sëmurët nga veshkat. Hipoglikemitë janë të rralla dhe më të lehta.

AKARBOZA (GLUCOBAY)
Nga ky grup i ri ekzistojnë më shumë
barna që reagojnë, ashtu që e zvogëlojnë
absorbimin e glukozës nga ushqimi në
nivel të zorrëve, me çka ulet sheqeri i gjakut. Merret para ushqimit dhe mund të
kombinohet me lloje të tjera të terapisë.
Mund të shkaktojnë barkqitje, kërcitje në
zorrë, si dhe gazra.

BARNA TË REJA
Sensitajzerët insulinikë - barna të reja
tiadozolidin, dioni (tzd) - e rritin ndjeshmërinë ndaj insulinës: ai është krejtësisht grup i ri, i cili në kohë hyn me të
madhe në shërimin e diabetit. Mekanizmi
i veprimit të tyre përbëhet, thjesht, në rritjen e ndjeshmërisë së qelizave ndaj insulinës - qoftë ajo nga vetë organizmi, apo
është i marrë përmes injeksionit. Sensitajzerët mund ta shkatërrojnë mëlçinë e
zezë dhe kohë pas kohe duhet të bëhet
kontrolli i funksionit të mëlçisë së zezë.

INSULINA
Insulina është bari më i thjesht natyral, i cili përdoret për shërimin e sëmundjes së sheqerit. Numri më i madh i
personave me diabet të tipit 2 kalojnë në
shërim me insulinë përderisa shumë vite
kanë përdorur tableta. Numri i madh i personave me diabet të tipit 2 pas disa viteve
të shërimit të tyre (normalisht, mbas 6 viteve) kanë nevojë për shërim me insulinë.
Çdo diabetik mbaron me terapi me insulinë. Përdorimi shumëvjeçar i antidiabetikëve oralë shpie deri tek e
ashtuquajtura dobësi sekondare (apo deficit), e cila është rezultat i pamundësisë
nga pankreasi të hiqet më shumë insulinë.

PËRGATITJE PËR UDHËTIM
Para se të largoheni nga shtëpia juaj,
sigurohuni se jeni mirë të informuar për
destinacionin tuaj, me qëllim që të tërhiqni maksimumin nga udhëtimi, si dhe
t’i minimizoni befasitë e padëshiruara
eventuale. Veçanërisht, me rëndësi është
të merrni me vete vërtetim të nënshkruar
nga mjeku juaj se jeni diabetik dhe se
mund të udhëtoni. Ky vërtetim duhet të
përmbajë lejen që t'i merrni barnat për
diabet, siç janë insulina, gjilpërat, aparati
për matjen e sheqerit etj.
Sasia e mjaftuar e barnave - Kur udhë56

toni, veçanërisht është e rëndësishme që
me vete të merrni rezervat e mjaftueshme
të barnave për diabet. Ekzistojnë shumë
shkaqe për këtë:
- mund të ndodhë që mos t'i gjeni barnat për diabet, të cilat zakonisht i përdorni;
- insulina dhe barnat orale mund të
jenë në shtetet e tjera ekskluzivisht të
shtrenjta.
Gjatë paketimit - Luteni personin me
të cilin udhëtoni që të marrë me vete pjesë
të insulinës tuaj, tabletat, apo GlucaGen
HypoKit, apo të paketojë pjesë të barnave
tuaja në çanta të ndryshme. Në këtë mënyrë, në raste të vjedhjes apo humbjes së
teshave, rreziku për ta humbur të gjithë
rezervën e barnave tuaja është më i vogël.
Asnjëherë mos i paketoni insulinën, barnat apo GlucaGen HypoKit në teshat të
cilat kontrollohen. Çdoherë ruani barnat
për diabet në çantën të cilën e mbani gjithmonë me vete.
Identifikimi dhe sigurimi - Çdoherë
mbani me vete formë të dukshme për
identifikim, e cila tregon atë se ju jeni diabetik. Ajo mund të jetë kartë, zinxhir apo
byzylyk. Identifikimi i këtillë mund të
ndihmojë në rast se ju keqësohet shëndeti,
si dhe gjatë shmangies së mosmarrëveshjes eventuale (për shembull, doganieri
mund t'ju pyet pse mbani me vete gjilpëra,
pompa, aparate për injektim e të ngjashme). Mjeku juaj mund t'ju japë edhe
shpjegime në letër për aparatet e këtilla,
të cilat i mbani me vete.
Kontrolloni sigurimin tuaj shëndetësor - Sigurimi juaj shëndetësor a ju mbulon të udhëtoni kudo qoftë? Kontrolloni
imtësitë e këtillat para se të shkoni në
rrugë.
Shqyrtoni planin e udhëtimit tuaj me
mjekun para se të largoheni nga banesa Nëse mbani recetë të shkruar nga mjeku
juaj, kujdesuni të kuptoni se kjo recetë
pranohet në vendin ku udhëtoni, si dhe a
janë atje të ofrueshme. Në disa shtete barnat e njëjta mund të jenë të ofrueshme,
por mund të jenë me tjetër emër. Edhe pse
është e arsyeshme t'i merrni me vete të
gjitha barnat për diabet, të cilat ju duhen
gjatë kohës së udhëtimit, më mirë është të
informoheni ku do të mund të furnizoheni
me të tjera në rast se keni nevojë.
Valixhe të humbura - Nëse ju ndodh
që t’i humbni barnat për diabet së bashku
me teshat tuaja, menjëherë duhet të
shkoni te mjeku apo ta vizitoni repartin
për raste urgjente në spitalin më të afërt.
Para se të niseni në udhëtim, mos harroni:
- të bisedoni me mjekun tuaj për planin e udhëtimit.
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- të merrni recetë të shkruar për sasinë
e mjafteshme të insulinës apo të barnave
të tjera për diabet.
- të kontrolloni çka mbulon sigurimi
juaj shëndetësor.
- të paketoni aparatin për matjen e
sheqerit, si dhe të mjeteve ndihmëse të
diabetit.
- të paralajmëroni personin me të cilin
udhëtoni se keni diabet.

FLET SHKRIMTARJA IVANA SHOJAT - KUÇI, AUTORE E ROMANIT “EZAN” (2018)

Pak mistikë,
më shumë demitizim

Gjatë kohës së udhëtimit, mos harroni:
- të ruani pasaportën, paratë dhe dokumentet tjera të rëndësishme, të cilat i
keni gjithmonë me vete;
- të mbani identifikimin special se jeni
diabetik.
- të paketoni insulinën në çanta të
ndryshme, ndaras nga teshat - humbja e
njërës prej çantave, nuk do të thotë se
është humbur edhe rezerva e tërë e insulinës.
- të mbani sasi të mjaftueshme të
ushqimit për ju, për çdo rast.
- të kontrolloni më shpesh nivelin e
sheqerit në gjak.

KUR JENI TË SËMURË
Kujdesuni për veten kur jeni të sëmurë. Sëmundja mund ta rrit nivelin e glikemisë në gjak. Ja disa këshilla se çfarë
duhet bërë:
- Kontrolloni nivelin e glikemisë në
gjak në çdo 4 orë; shkruani rezultatet.
- Vazhdoni t’i merrni barnat tuaja për
diabetin. Ju duhen edhe kur nuk mund të
hani.
- Pini më pak se një gotë ujë apo lëngje të tjera pa kalori, çdo orë derisa jeni të
zgjuar.
- Përderisa nuk mund të hani ushqimin e zakonshëm, provoni të pini lëngje
apo të hani supë.
- Përderisa nuk mund të hani asgjë,
pini apo hani diçka me sheqer në përbërjen e tyre, sepse, gjithsesi, ju duhen kalori. Nëse nuk hani mjaft, e rritni shansin
për paraqitjen e hipoglikemisë.
- Tek njerëz me diabet të tipit 1, kur
është glikemia e lartë në gjak, trupi prodhon ketone, të cilat janë shumë të rrezikshme për shëndetin tuaj.
- Drejtojuni diabetologut tuaj menjëherë nëse: nuk mund ta zbritni sheqerin e
rritur në gjak më shumë se 1 ditë, nëse
ndjeheni të përgjumur më shumë se zakonisht, nëse keni probleme me frymëmarrjen, nuk mund të mendoni qartë, villni
më shumë se një herë, keni diare më
shumë se 6 orë.
(Mbyllet cikli për diabetin)

"Ne duam të themi se kemi qenë një
mburojë e Krishterimit, por në fakt Islami
dhe Krishterimi kanë komunikuar
vazhdimisht, me vetëdije apo pa vetëdije,
përmes gërshetimit të kulturave”, thotë ajo.

R

Nga Stipe Majiq (Majić)

omani “Ezan” i shkrimtares së shpërblyer nga Osijeku i Kroacisë Ivana Shojat - Kuçi (1971) është kthyer në historinë e largët të shekullit të 16-të, në periudhën e Sulejmanit të
Madhërishëm, kur Perandoria Osmane ka përjetuar kulmin e saj kulturor dhe territorial. Personazhi kryesor i romanit është Ibrahimi, i
cili në fund të jetës së tij i rrëfen djalit të tij duke shikuar në të kaluarën dhe në jetën e tij. Ibrahimi dikur ishte Lluka, një djalë që u dorëzohet osmanëve në devshirme, i cili dërgohet mu në qendër të
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perandorisë së madhe osmane, ku Ibrahimi bëhet jeniçer.
Duke pasur parasysh terma të shumtë
nga ajo kohë, të cilat Shojat në këtë roman
i “ripërcakton” nga negative në pozitive
dhe anasjelltas, hyrja në këtë temë sigurisht ka qenë e rrezikshme dhe ka kërkuar
shumë informacione, ashtu që autorja të
mos bie në atë që e quan falsifikim, diçka
e shpikur dhe prodhim të mitologjive të
reja. Prandaj, përveç letërsisë, ajo është
konsultuar me miqtë e saj dervishë dhe
me miqtë tjerë të cilët e njohin temën e
Islamit dhe historinë e rajonit nga kjo perspektivë. Nëpërmjet rrjeteve sociale ajo
mori mijëra fotografi të vendeve ku zhvillohet ngjarja e romanit të saj.
“Mitizimi është puna më e shëmtuar që
i ndodh njerëzimit në vazhdimësi, e cila atë,
pra palën tjetër, që nuk jemi ne, e shndërron
në një përbindësh. Ndërkaq, kam kërkuar
që t’i shmangem kurthit për të kaluar në ekstremin tjetër”, thotë Shojat në një prononcim për Anadolu Agency (AA).

shëm, është njeriu që fiton, i cili nuk heq
dorë, njeriu që ngacmonte Vjenën. Ai
ishte një sundimtar jashtëzakonisht inteligjent dhe i zgjuar, i pamëshirë edhe ndaj
fëmijëve të vet, të cilët nuk i fal nëse dëshirojnë ta shembin botën e tij”, thotë autorja e romanit Ezan.
FUSHËBETEJA PAS LUFTËS
KUNDËRMON

ESHTRAT NGA VARREZAT OSMANE
SI NJË FRYMËZIM

Djali Lluka nga Ostrozhaci i Hercegovinës, pranë Jabllanicës, në fillim të
tregimit dhe rrëfimit të Ibrahimit për të
birin, udhëton larg në lindje, në Stamboll,
dhe në fund të romanit kthehet në varrezat osmane në Sllavoni, pranë Danubit,
ku pas zbulimit të eshtrave të njeriut fillon frymëzimi i vërtetë i autores.
Shkrimtarja Shojat disa vjet më parë,
gjatë shoqërimit me kolegët, mbrojtësit e
atdheut (ushtarët kroatë), diku në fushën
e Sllavonisë midis Erdutit dhe Almashit,
nga një koleg u paralajmërua se ndodhen
pikërisht në vendin i cili dikur ka qenë
varrezë osmane.
“Mora një lopatë ushtarake dhe fillova të gërmoj; dhe, isha me fat: gjeta një
copë të kockës së këmbës së njeriut. Këtë
pas analizës ma konfirmoi një mik patolog, i cili tha se kocka është e vjetër të
paktën 300 vjet”, thotë Shojat.
Duke menduar, pjesërisht duke imagjinuar fatin e mundshëm të ish “pronarit”
të kockës së gjetur, autorja Shojat filloi të
shkruajë historinë e këtij romani.
Shojat thotë se ishte e inkurajuar të
shkruante romanin “Ezan” me një temë
të tillë specifike nga dy këndvështrime:
“Këndvështrimi i parë është se ngjarjet
historike gjithmonë shihen njëanshëm, e
cila u shkon për shtati disa grupeve të
njerëzve dhe mitologjistëve. Shpesh harrohet se sa i përgjakshëm ishte shekulli i
16-të, jo vetëm për shkak të Perandorisë
Osmane, por edhe për shkak të reformi58

mit dhe të kundërreformimit që po ndodhte. Ishte një kohë e masakrës së madhe
mes të krishterëve, të cilën shpesh e harrojmë.” Këndvështrimi i dytë i autores
për romanin është motivimi për pjesën
mistike, e cila e inkurajon shkrimtaren.
DEVSHIRMA SI METODË E
ARRATISJES NGA ROBËRIA

Rrëfimet e kryeheroit Ibrahim në
shtratin e vdekjes në romanin “Ezan” fillojnë me kujtimet se si duke qenë djalosh
merret në devshirme. Ajo e përshkruan në
mënyrë shumë emocionale ndarjen me
nënën e tij, dhe pastaj edhe mbërritjen në
qendrën e Perandorisë Osmane, ku i vihet
emri Ibrahim, ndërsa me vetë aktin e sunetimit, Lluka pushon të jetë më një i krishterë.
Marrja peng nëpër tërë historinë e letërsisë kroate, por edhe në letërsinë e popujve të tjerë të rajonit, gjithmonë
portretizohet si rrëmbim i dhunshëm i fëmijëve nga prindërit e tyre, si një akt i
tmerrshëm dhe i pashpirt i pushtuesve
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osmanë, por Shojat në romanin e saj
ofron një pamje krejtësisht të ndryshme:
“Sa më shumë kalonte koha, kjo për devshirmët ishte një mundësi e madhe, pasi
që fëmijët ishin lindur në feudalizëm, në
anën krishtere; ishin bujkrobër nga familje bujkrobërish, të gjykuar të qëndrojnë aty. Nuk ka pasur zhvillime,
mënyrë për të përparuar, pavarësisht aftësive dhe shkathtësive të tyre. Thjesht,
ke lindur i tillë dhe kështu do të qëndroje
deri në vdekje. Fëmijët që përfundonin në
devshirme, marrja peng, dhe që do të
shkonin në disa vende rreth Stambollit,
ku do të merrnin arsimin bazë – vazhduan të zhvillohen, u shkolluan, ndërsa
në disa raste edhe arritën deri në pozita të
larta. Kemi disa vezirë që janë nga zonat
tona”.
“Gjatë gjithë historisë, në shkolla
kemi mësuar se kufijtë që lindin mes qytetërimeve në zgjerimin dhe ata që e
mbrojnë veten janë të fortë si një gardh i
gurit. Kjo nuk është e vërtetë. Këta kufij
janë të depërtueshëm... Nuk ka asnjë kufi
që do të ndalte tregtarët, ndërsa kultura

vazhdon të shkëmbehet. Ne duam të
themi se kemi qenë një mburojë e Krishterimit, por në fakt Islami dhe Krishterimi kanë komunikuar vazhdimisht, me
vetëdije apo pa vetëdije, përmes gërshetimit të kulturave”, thotë Shojat.
Një nga mitet më të zakonshme në lidhje me pushtimin osman dhe ndëshkimin e të pabindurve, në letërsi shpesh
është përdorur “ngulitja në hu”, për çka
autorja e pohon se është një gënjeshtër historike dhe se kjo në të vërtetë është një
zakon i ndëshkimit që vjen nga banorët e
lashtë në Ballkan, vllehët.
“Ne vazhdimisht e prezantojmë Perandorinë Osmane si diçka që erdhi te ne
për të djegur dhe për të shembur. Perandoria Osmane ka ndërtuar. Janë ndërtuar
ura mbi lumenj, të cilët deri në ardhjen e
osmanëve në rajonin tonë nuk kanë qenë
të kalueshëm, por janë përdorur ekskluzivisht skela ose diçka të ngjashme për të
kaluar përtej lumit. Ata ndoqën romakët
dhe vazhduan të ndërtojnë. Romakët ndërtuan rrugë mbi të cilat ne sot kemi shtruar
asfalt”, tregon autorja e romanit “Ezan”.

Ajo konsideron se kultura vendore
tenton të tregojë të ardhurit si një lloj të
errësirës që gllabëron gjithçka dhe se
para ardhjes së tyre ka qenë më mirë,
ndërsa autorja e sheh nevojën e ridefinimit të kësaj dhe të vetes sonë.
Në Sllavoni nuk mbeti asnjë xhami
pas tërheqjes së osmanlinjve, thotë Shojat, ndërsa ishin 5 xhami: “Kaq për tolerancën. Le të jemi të sinqertë me veten”,
porosit lexuesit e saj.
Për autoren, Sulejmani i Madhërishëm është një figurë e rëndësishme që
shfaqet në romanin “Ezan”, një figurë historike që meriton vëmendje, sepse ajo
beson se një shtrirje e tillë e Perandorisë
Osmane nuk mund të arrinte dikush që
nuk kishte një konsideratë të thellë të personalitetit dhe të edukimit.
“Më vjen keq që herë pas here e
shtrembërojnë”, thotë shkrimtarja Shojat.
“Sulejmanin e kam përjetuar si një
personalitet kompleks, i cili sikur të ketë
qëndruar në dy dhoma. Ai është një poet
dhe një i dashuruar, që shkruan poezi; në
anën tjetër, është një luftëtar i pamëshir-

Autorja Shojat ka një përvojë pasi ka
qenë pjesëmarrëse e luftës së fundit në
Kroaci, e cila ka shërbyer në mbrojtje të
Osijekut. “Dua të heq maskën nga lufta.
Të gjitha mitologjitë nacionale dhe të
tjera duan të rrisin trimërinë dhe heroizmin në fushëbetejë, duke injoruar plotësisht realitetin. Njeriu kur është i
plagosur, ai është i pafuqishëm; atij nuk i
bien ndër mend fjalë të mëdha; ai nuk
dërgon mesazhe të mëdha. Kam parë
shumë njerëz që ishin pranë meje të plagosur; disa janë shëruar, disa kanë vdekur. Nuk mbaj mend se ndonjëri prej tyre
tha diçka mbresëlënëse; asgjë të rëndësishme. Këtu ka dhimbje; thërritet nëna; ka
të qara; këto janë momente të cilat nuk
mund të kontrollohen”, thotë Shojat.
“Fushëbeteja pas luftës kundërmon
erë të keqe; ajo mbetet me kufoma të
gjymtuara. Vijnë grabitqarët dhe hajdutët; këtu nuk ka asgjë të bukur. Nëse koha
është me diell, për disa orë ajo fillon të
kundërmojë erë të keqe dhe mbushet me
miza”, shton ajo.
Për sa kërkon që përpiqet të gjejë një
të vërtetë tjetër rreth ngjarjeve historike,
po ashtu edhe personazhet e romanit
“Ezan” e bëjnë këtë duke treguar papërsosurinë njerëzore. Gruaja e dashur e
Ibrahimit, Vasilika, u rrit si një ortodokse
dhe kurrë nuk e braktisi profetin Isa, edhe
pse burri i saj ishte një mysliman.
“Dashuria e tij për Vasilikën nuk ka
gardh, sepse për dashuri nuk ka rëndësi
as dallimi kulturor, as fetar, as gjuhësor,
as ndonjë dallim tjetër”, thotë autorja.
E pyetur nëse ajo e sheh stilin e saj të
letërsisë dhe afërsinë tematike me Ivo
Andriqin ose me Ivana Aralicën, Shojat
thotë se ajo, në fakt, ka më shumë afërsi
me Mesha Selimoviqin, i cili, si ajo, i
qaset më shumë nivelit metafizik; sepse,
edhe pse shkrimi është i bazuar në qasjen
historike, vazhdimisht kërkon disa
shkëmbime shpirtërore.
Burimi: https://www.infoshqip.com/romani-ezan-flet-autorja-osmanlinjte-nuk-rrenuan-dhe-nuk-dogjen-por-ndertuan/?fbclid=
IwAR2r-AJg9PLKTeocdir2CHqBnFMUMHWYpf7K1ImIyQhadvm-KLi2jNbddpI
(2.12.19, AA - Zagreb)
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NGA TRADITA

THËNIE

Hoxhë Voka - Said Najdeni i Dibrës
(1864-1903)
(Ca fragmente nga libri i Zekerija Idrizit
„Xhamia në analet e historisë”, Zürich,
2009)
"Dashuni e mëmëdheut nuk bahet me
të dhënë fjalën se e due mëmëdhenë. Kjo
dashuni ka nyjet e rranjët e veta. Për mëmëdhenë duhet me qenë gjithnjë shërbëtorë.” (Said Najdeni-Hoxhë Voka,
”Fe-rrëfenjësja e myslimanëvet”, "Mbrothësia", Sofje, fq. 6)
Në vitin 1900 Said Najdeni boton në
shtypshkronjën “Mbrothësia” të patriotit
të shquar Kristo Luarasi librin “Fe-rrëfenjësja e myslimanëvet”. Në çdo pasazh
të këtij libri rri zgjuar ideja se pa marrë
dituri, pa mësuar gjuhën e vet, çdo komb
mund të shuhet...
Në vitin 1900 ai hapi për herë të tretë
shkollën shqipe në Dibër. Po në këtë vit
në Sofje botoi “Abetare e gjuhesë shqip:
nde të folë gegënisht”...
Momentet e fundit të jetës, para se t’i
pushonte rrahja e zemrës, në dhomën ku
dergjej shtrirë, zëri i Said Najdenit, ngadalë, nën një butësi engjëllore, kumtoi një
porosi sa sublime, aq edhe të shenjtë:
“Edhe në vdeksha, ju të mos u vije keq,
sepse po vdes me dashurinë e atdheut në
zemër. Qëllimin, për të cilin u mundova,
s’mund me ma kalb as toka. Në vorrin
tem mos me veni gurë deri sa të lirohet
Shqipëria dhe kur të fitohet liria, më veni
gurë, t’ue m’i shkrue shqip. Në këto gurë
të ngrini edhe flamurin e kombit me
shkabën dykrenore, të cilin une, për fat të
keq, s’un po e shof për së gjalli, po mund
barem ta kem afër”...
Më 21 nëntor të vitit 1903, kur ishte
vetëm 39 vjeç, mbylli sytë Hoxhë Said
Najdeni, ky pishtar i pashuar i dritës dhe
i shqiptarizmës, ky rilindës famëmadh.
Kristo Luarasi do të shkruajë për të:
“Në fund të motit 1903 vdiq në Dibër
shqiptari me zemër e me mend Said
Hoxha… Ish njeri i matur, me veti të mira
60

Kur flet dr. Rateb al-Nabulsi…

“Jetojmë në një jetë të shkurtër, ku
mosha është e shtrenjtë, koha e pakët,
detyra e madhe, provimi i vështirë!”
“Njeriu, sa më tepër që e shton besimin, aq më shumë i frikësohet Allahut!”
“Momentet më të bukura të jetës
janë ato kur lidh një besë pendimi me
Allahun! Momentet më të bukura të
jetës janë ato kur e ndjen se Allahu të
do ty, se është razi me ty, se vepra jote
është sipas kërkesës së Allahut dhe se
vepra jote nuk përmban armiqësi; as
tejkalim kufiri, as neglizhencë!”
“Nëse më kërkon ta përmbledh
krejt fenë në pak fjalë, do të thosha: Ta
njohësh Zotin, ta adhurosh Atë, të
lumturohesh me afrimin tënd pranë
Tij; në këtë botë dhe në të përtejmen!”
“Pasha Allahun, o vëllezër, kur e
njeh Allahun, kur e njeh sekretin e ekzistencës tënde dhe qëllimin e prezencës në këtë jetë, pasha Allahun, ajo
ditë është ditë Bajrami!”
“Kur Allahu është me ty, kush
mund të dalë kundër teje?

Kur Allahu është kundër teje, kush
mund të jetë me ty?
O Zot, çfarë ka humbur kush të
gjeti Ty dhe, çfarë gjeti kush të humbi
Ty?!”
“Atij që e frenon shikimin nga ndalesat e Allahut Ai do t’i dhurojë ëmbëlsi besimi në zemrën e tij, deri në
Ditën e Kiametit!”

“Fjala ‘Allahu ekber’ është një
fjalë e rëndë në peshore! Sepse, kur
besimtari i vërtetë do ta njohë kuptimin e saj, domethënien dhe pozitën e
saj, jeta do t’i kthehet në sistem të organizuar dhe ajo do të jetë e qetë!”
“Ndjenja jote e fajit, pas gjynahut
të bërë, dëshmon jetën e zemrës! Mungesa e kësaj ndjesie dëshmon se zemra
të ka vdekur! Të ndjehesh në faj, pas
gjynahut, dëshmon shëndetin e zemrës!”
“Vështirësia e adhurimeve dhe e
bindjeve kalon; mbetet shpërblimi i
tyre! Kënaqësitë e gjynaheve kalojnë;
mbetet ndëshkimi i tyre! Hero nuk
është ai që gëzohet në fillim; hero
është ai që gëzohet në fund!”
Përktheu nga arabishtja
dhe përshtati në shqip:
Muhamed B. Sytari
Shkodër, më 2 gusht 2016
Shënim: Mohammed Rateb al-Nabulsi është shkrimtar dhe profesor sirian, i lindur në vitin 1939 në
Damask. Aktualisht jeton në Jordani.

“Karta e Medinës” (nga Sesioni shkencor)

dhe do t’i kish bërë shumë shërbime
kombit sikur të kish rojtur akoma.”
Nikolla Naço do të shkruajë: “Me të
keqe të madhe mësuam vdekjen e atdhetarit Said Dibrani, një shqiptari të vërtetë,
një të madhi ushtar të palodhur të Shqipërisë.”
Kurse Sotir Kolea, duke e portretizuar
personalitetin e Hoxhës, do të shkruajë:
“I butë e i urtë, fjalë e gojë mjaltë, me
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zemër të gjerë dhe të thellë. Said efendiu
qe atdhetar i rrallë, i pjellë e i lindur për
punë propagande kombëtare, së cilës i qe
dhënë me mish e me shpirt.”
Si përfundim, për këtë figurë do të parafrazoj një thënie të prof. dr. Mahmud
Hysës, i cili konstaton: “Hoxhë Saidi i
Dibrës jetoi në kohën e Rilindjes, mendoi si rilindësit, veproi si rilindës, shkroi
si rilindës dhe vdiq si rilindës”...

Doli nga shtypi edhe një botim i ri i BFIsë të RMV me titullin “Karta e Medinës prijatare e Deklaratës Universale për të
Drejtat e Njeriut të OKB-së” (nga Sesioni
shkencor).
Ky botim është si rezultat i një sesioni
shkencor organizuar nga Rijaseti i BFI-së të
RMV më 1 dhjetor 2018, me rastin e Ditës
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Libri
në vete përmbledh punimet shkencore të 11
studiuesve nga Republika e Maqedonisë së
Veriut dhe Republika e Kosovës, të cilët
kanë paraqitur punimet e tyre në Sesionin
shkencor. Nga kjo vetvetiu nënkupton se
kësaj tematike për herë të parë në trevat tona
i kushtohet një sesion shkencor, i realizuar
në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup.
Në këtë sesion studiuesit tanë në mënyrë
shkencore i janë qasur kësaj tematike në
aspekte të ndryshme, me prurje dhe analiza
të reja shkencore. Prandaj, Bashkësia Fetare
Islame duke vlerësuar punën dhe punimet e
tyre, vendosi që këto punime të mos ngelin

thjesht vetëm takim formal, por të shndërrohen në literaturë shkencore - vendosi për
botimin e tyre në një libër, që do të jetë rast

i mirë edhe për gjeneratat e reja të marrin
mësime dhe orientime nga ky libër. (JZ,
13.12.2019)
Hëna e Re
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Myftiu i Strugës në Parma të Italisë
Më 7 dhjetor, 2019, Këshilli i FAAI
(Federata e Shoqatave Shqiptare në
Itali) ka organizuar në qytetin e Parmës
një manifestim përkrahës për Durrësin
dhe gjithë Shqipërinë pas tërmetit katastrofal të 26 nëntorit. Në këtë ngjarje, si
përfaqësues i Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka marrë pjesë Myftiu
i Strugës, Salim ef. Sulejmani.
Si përfaqësues të BFI-së dhe të Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, të
komunitetit fetar islam në Maqedoninë
e Veriut, jemi besnikë të frymëzimeve
fillestare të së mirës dhe të paqes. Me
mirësi, me paqe, me durim, me guxim,
me besim dhe me solidaritet mund t’i
kapërcejmë të gjitha sfidat e jetës, pra
edhe situatën e vështirë që kemi sot si
komb – ka thënë ai para bashkatdhetarëve tanë atje.
Bashkësia Fetare Islame i inkurajon
të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen të
qëndrojnë të bashkuar, pa inate e përçarje, të pandarë dhe të gjithë të unifi-

kuar drejt Bashkimit Evropian dhe
zhvillimit demokratik të shoqërisë sonë.
Këtë kemi amanet edhe nga të parët
tanë. Të bashkuar jemi më të fuqishëm.
I madhi i kombit, hoxhë Mulla Idriz
Gjilani, thotë: “I kemi tri fe, por të për-

bashkët kemi vetëm një atdhe.” Do t’i
tejkalojmë të gjitha vështirësitë, por
vetëm duke qëndruar njëri pranë tjetrit.
Jemi popull i vogël për të qenë i ndarë.
Largësia juaj nga atdheu nuk paraqet
pengesë për ta shfaqur dashurinë ndaj
tij, për ta shfaqur dashurinë ndaj njerëzve të një gjaku.
Dhëntë Zoti i Gjithëmadhërishëm që
zemrat e thyera nga gjëma dhe pasojat
që përjetuam nga tërmeti i 26 nëntorit,
ku u godit perla e Shqipërisë - Durrësi,
t’i kalojmë nëpërmjet veprimeve të përbashkëta, me një solidarizim të këtillë
siç kemi bërë dhe po bëjmë akoma. Në
fund dua të citoj ajetin kuranor nga
surja El Maide: ‘Ndihmoni njëri-tjetrin
me vepra të mira dhe me devotshmëri;
jo për mëkate dhe armiqësi!’ Zoti ju
ruajt juve dhe të gjithë miqtë e popullit
shqiptar!
I falënderoj edhe udhëheqësit e
kësaj faltoreje, e cila sot na mundësoi
që të takohemi këtu së bashku – ka
thënë Myftiu Salim ef. Sulejmani në
Parma të Italisë.

Takvim 2020 (1441-1442 H)
Në vazhdën e botimeve të Bashkësisë
Fetare Islame të RMV dhe shoqatës “Ilmije”, doli në dritë Takvimi për vitin
2020 (1441-1442 hixhrij).
Rëndësia dhe roli i takvimit për xhematet tona janë shumë të mëdha, nga
fakti se në pjesën e tij kalendarike, përpos kalendarit paralel (sipas matjes diellore dhe hënore), ku janë shënuar të
gjitha festat dhe ngjarjet nga historia
islame, janë regjistruar edhe kohët e faljeve të namazeve ditore, gjatë tërë vitit,
si dhe kohët e faljes së namazit të bajrameve. Pikërisht për këtë Takvimi gjen
vend, në përdorim përditshmërie, te çdo
familje myslimane. Në fund të kësaj
pjese jepet informacioni rreth ndërrimit
të orës verore dhe dimërore, ndërrim ky i
cili deri më tani ka qenë praktikë e shumë
shteteve, po ashtu edhe e vendit tonë.
Pjesa e dytë e Takvimit, që fillon nga
faqja 35, është me përmbajtje tematike,

ku janë përmbledhur disa punime të fushave të ndryshme, siç janë: “Vlera e
identitetit të një populli janë shpirti, feja
dhe kombi” nga Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, “H. Sulejman ef. Rexhepi, figurë markante e fesë dhe e
kombit” shkruar nga Rexhep Ziberi,
“Përhapja e Islamit në Ballkan”, shkruar
nga Muhamer Veseli, “Të besuarit dhe
veprat e mira” (në gjuhën maqedonase),
përgatitur nga Hasan Xhillo, “Pse është
krijuar njeriu” (në gjuhën turke), përgatitur nga Nizam Reshid etj.
Kujdes: Në kohë të fundit është bërë
dukuri që të botohen takvime nga subjekte dhe sekte të ndryshme nga vendi
dhe jashtë. Takvimet e këtilla jo vetëm që
kohët e namazeve i kanë gabim, duke u
dalluar nga kohët e namazeve të përfshira
në Takvimin e BFI-së, por edhe i përçojnë qëllimet e sekteve, për të devijuar
besimtarët e vërtetë nga besimi i drejtë

islam. Po ashtu, përmes formës elektronike, si zakonisht nëpër celularë, zbriten
kohët e namazeve që nuk janë të sakta,
ndërkaq, dihet se falja e namazit para
kohe është e pavlefshme. U bëjmë apel
xhemateve që të mos përdorin takvime të
këtilla të dyshimta, duke marrë parasysh
vlerën dhe rëndësinë e namazeve.
(Q.O.18.12.2019)

Foto-kuadër: OH ‘Hilal’ (BFI), Shqipëri

Takohen mbarështuesit
e pronave shtetërore

Më 18 dhjetor, 2019, Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ulUlema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka
pritur në Kabinetin e vet në Shkup revizoren e brendshme të Shoqatës Aksionare për Mbarështimin e Hapësirave
Afariste në Pronësi të Shtetit mr. Nada
Temellkovska dhe këshilltarin e SHAsë, prof. dipl. Xhevat Iseni.
Kreu i myslimanëve të Maqedonisë
së Veriut dhe dy punonjësit e lartë të
shoqatës aksionare që kujdeset për
hapësirat afariste në pronësi të RMVsë kanë biseduar në një atmosferë
mjaft miqësore për të gjitha problemet
pronësore-juridike që ka BFI me
Shoqatën Aksionare për Mbarështim
me Hapësirat Afariste në Pronësi të
Shtetit, duke paraqitur vështirësitë e
ndërsjella në këtë mes dhe mundësitë e
zgjidhjes së tyre në dobi të të dyja
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palëve.
Me këtë rast është rënë dakord për
vazhdimin e takimeve të këtij lloji në
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të ardhmen, pastaj për zgjerimin e
bashkëpunimit dypalësh e shumëpalësh etj.
Hëna e Re
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Pesë kolumna

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.
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Adresa: Bashkësia Fetare Islame në RM,
rr. Çairska, nr.52, Shkup.
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