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2 Hëna e Re 3

E hedh gurin,
e fsheh dorën...

E D I TO R I A L

Në vendin tonë liria dhe e drejta fetare janë të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së
Veriut, në të cilën thuhet: “Garantohet liria e besimit. Garantohet lirisht dhe publikisht, individualisht ose së
bashku me të tjerët, të shprehurit e besimit. Kisha Ortodokse Maqedonase, Bashkësia Fetare Islame e Maqe-
donisë së Veriut, Kisha Katolike, Kisha Ungjillore Metodiste, Bashkësia Hebraike dhe bashkësitë tjera fetare
dhe grupet religjioze janë të ndara nga shteti dhe të barabarta para ligjit."

Duke marrë parasysh se vendi ynë sipas Kushtetutës është shtet shekullar, nga institucionet shtetërore në
asnjë rast nuk janë respektuar normat juridike të një shekullariteti të mirëfilltë. Pos kësaj, për fat të keq këto
institucione kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë qasje selektive ndaj komuniteteve fetare, duke e bërë shtetin për
dikë nënë e për dikë njerkë.

Në këtë drejtim, tendencat janë të qarta: sa më shumë të dobësohet dhe të përçahet komuniteti mysliman,
vetëm e vetëm që ai të merret me vetveten e të mos merret me zhvillimin e jetës fetare. Për këtë qëllim orga-
net kompetente, duke vepruar jashtë kornizës ligjore, regjistrojnë grupe religjioze në baza etnike, konstruk-
tojnë dhe ndihmojnë komplote të ndryshme ndaj Bashkësisë Fetare Islame etj.

Nuk mund ndryshe të kuptohet veprimi i gjykatës, e cila në bazë të dokumentacioneve të falsifikuara shpall
kryetar paralel të BFI-së. Apo, si mund të kuptohet neglizhenca e organeve kompetente për t`i sanksionuar të
gjithë ata që nuk e lënë “rehat” këtë in-
stitucion. Tanimë është fshehtësi publike
se aktorëve apo “shefit” të tyre u ka ar-
dhur porosia në vesh, përmes celularit
apo transmetimit gojor, që të ndërmarrin
sulme ndaj BFI-së.

Këtë na e vërteton edhe leximi i sms-
porosive të rastit “Monstra”, ku ish-
kryeministri azilant porosit një
bashkëbisedues të tij që të kundërshto-
het qëndrimi i BFI-së, duke kërkuar që
edhe KOM-i t’i replikojë BFI-së, për
shkak se kjo e fundit kundërshtoi mëny-
rën e arrestimit të grave myslimane.
Edhe sa e sa porosi të tjera mund të ketë
kundër BFI-së, të cilat opinioni nuk i di.
Madje, pushtetarët opinionin e ma-
shtrojnë përmes paraqitjeve të tyre pu-
blike, duke fshehur veprimet e tyre
anti-BFI. Pikërisht sjellja e tyre është ashtu siç thotë fjala e urtë “E hedh gurin, e fsheh dorën”.

Padrejtësive të këtilla, të cilat institucioni fetar mysliman me vite të tëra i përjeton në lëkurën e vet, një-
herë e përgjithmonë duhet t`u jepet fund, me qëllim që raportet ndërfetare në shoqërinë tonë të ruhen si një pa-
suri e çmuar. Për këtë qëllim, ditë më parë BFI përmes një letër qarkoreje e informoi Korin diplomatik në
vendin tonë, Presidentin e shtetit, Kryetarin e Parlamentit, si dhe Kryeministrin me të gjitha sulmet që i bëhen
qoftë nga organet shtetërore, qoftë nga individë të porositur.

Duhet theksuar se elita politike dhe ajo kulturore me përkatësi islame, pavarësisht se cilit etnikum i takojnë,
apo cilit tabor politik i takojnë, këtij problemi duhet t`i qaset me një seriozitet më të madh. Arsyen për infe-
rioritetin e kësaj elite mund ta gjejmë tek mosnjohja e historisë së Islamit në këto troje, mosnjohja e pozitës
dhe e rëndësisë së BFI-së në shoqërinë tonë dhe shumë çështje të tjera që ndërlidhen me qenien e myslima-
nëve në vendet e tyre autoktone.

Po ashtu, politikëbërësit duhet ta dinë se Bashkësia Fetare Islame, si çdo institucion, ka politikën e vet dhe
nuk i përket asnjë partie politike.

Q. Osmani

Misioni Diplomatic Paqe dhe Prosperitet (Diploma-
tic Mission Peace and Prosperity), i akredituar nga OKB,
NATO dhe një sërë organizatash të tjera ndërkombëtare,
në bashkëpunim me partnerët e vet ndërkombëtarë, si
American Diplomatic Mission for World Peace etj., në
një ceremoni rasti të mbajtur më 16 nëntor, 2019, në Ti-
ranë, e vlerësoi Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhe-
pin, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, me titujt Misionar Paqeje dhe Am-
basador Nderi i DMPP.

Siç e arsyetoi në fjalën e vet guvernatori dr. Shefki
Hysa, drejtues i misionit diplomatik, ky titull i jepet Su-
lejman ef. Rexhepit “në shenjë respekti si Misionar i
Paqes, si njeri i cili në çdo mënyrë, me veprimet dhe ak-
tivitetin e vet shumëvjeçar, ka kontribuar në përhapjen e
tolerancës dhe mirëkuptimit mes njerëzve…”.

Me fjalë rasti në këtë ceremonial u paraqit
edhe dr. sci. Arijan Hamiti, këshilltar pranë
Kabinetit të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës,
z. Erion Veliaj. Ai, duke bërë një paraqitje
mbresëlënëse të profilit teologjik e kombëtar
të Sulejman ef. Rexhepit, theksoi se një mi-
rënjohjet e këtilla me të drejtë e vendosin Rei-
s’ul_Ulemanë e BFI të RMV në krah të
personaliteteve të shquara ndërkombëtare të
vlerësuara me këtë titull.

Nga personalitetet e shumta që ishin të pra-
nishme në këtë ceremoni, me fjalë respekti e
kënaqësie u paraqitën edhe Magbule Çeço -
zëvendëskryeministre e mëparshme dhe ish-
nënkryetare e Kuvendit të Shqipërisë; ish-pre-
fekte e Tiranës dhe deputete shumëvjeçare;
Fiqiri Kllari - konsull nderi i BeH në Shqipëri;

deputeti aktual z. Koçi Tahiri; ish-zëvendësministri i
Ekonomisë, Leonard Beqiri; Gjenerali i Paqes nga Ko-
sova, Alush Shala; prof. dr. Sulejman Abazi - Amba-
sador i Paqes; Dylbere Dika, drejtore e përgjithshme e
Misionit Diplomatik Paqe dhe Prosperitet; dhe Ndue
Doda, Misionar i Paqes nga Mirdita.

Në fund të kësaj ceremonie, h. Sulejman ef. Rexhepi
duke u falënderuar për nderin dhe respektin që i paraqet
ky titull, si dhe për vlerësimet e folësve të nderuar, thek-
soi se “është privilegj dhe nder i madh të bartësh titujt
Misionar i Paqes dhe Ambasador Nderi i DMPP, në ve-
çanti për shkak se përveç respektit për personalitetin e
tij, ky titull është i rëndësishëm sepse i jepet një prijësi
fetar mysliman, me ç’ gjë njëkohësisht shprehet respekt
edhe për fenë islame si fe që rrezaton paqe e tole-
rancë…” (16.11.19)

Në këtë drejtim, tendencat janë të qarta: sa
më shumë të dobësohet dhe të përçahet
komuniteti mysliman, vetëm e vetëm që ai të
merret me vetveten e të mos merret me
zhvillimin e jetës fetare. Për këtë qëllim
organet kompetente, duke vepruar jashtë
kornizës ligjore, regjistrojnë grupe religjioze
në baza etnike, konstruktojnë dhe ndihmojnë
komplote të ndryshme ndaj Bashkësisë
Fetare Islame etj., duke e bërë shtetin për
dikë nënë e për dikë njerkë.
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BBoottuueess::  
RRiijjaasseettii  ii  BBaasshhkkëëssiissëë  FFeettaarree  IIssllaammee
ttëë  RRMMVV

KKrryyeerreeddaakkttoorr::  
NNaazziiff  ZZeejjnnuullllaahhuu

RReeddaakkssiiaa::    
IIrrssaall  JJaakkuuppii,,  
QQuuffllii  OOssmmaannii,,  
JJuussuuff  ZZiimmeerrii,,  
MMuuzzeemmiill  OOssmmaannii,,  
AAggrroonn  VVoojjnniikkaa,,  
DDrriittoonn  DDiikkeennaa,,  
IIbbrraahhiimm  IIddrriizzii,,  
SShhaabbaann  SSuulleejjmmaannii,,  
RReexxhheepp  ZZiibbeerrii

RReeddaakkttiimmii  ggjjuuhhëëssoorr::  
AAllii  MMaasshhkkuullllii

RReeddaakkttoorr  tteekknniikk::
HHaalliill  BBeerriisshhaa

TTeelleeffoonnaatt  ee  RReeddaakkssiissëë::  
0022//3311  1177  441100;;  
0022//  3311  1177  441122
AAddrreessaa::  
rrrr..  ÇÇaaiirr  nnrr..  5522,,  NNMMKK--11000000  SShhkkuupp,,  
RReeppuubblliikkaa  ee  MMaaqqeeddoonniissëë  
ssëë  VVeerriiuutt  

UUeebb--ffaaqqjjaa::
wwwwww..bbffii..mmkk    
ee--mmaaiill::  bbffiihheennaaeerree@@ggmmaaiill..ccoomm

rriijjaasseettii..bbffii@@ggmmaaiill..ccoomm          

SShhttyypp::  
SShhttyyppsshhkkrroonnjjaa  AA JJ--GGRRAAFF  mmaattbbaaaa,,
SShhkkuupp,,  rrrr..  AAttaannaass  BBaabbaattaa  nnrr..  2266;;
HHËËNNAA  EE  RREE,,  ttiirraazzhhii::  22..000000  ccooppëë
((nnëënnttoorr  22001199))              

DDoorrëësshhkkrriimmeett  ddhhee  ffoottooggrraaffiittëë  nnuukk  kktthheehheenn..

Përmbajtja

RIJASETI

Bashkësia Fetare Islame e R.M.V.

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.

Tel: ++ 389 2 3117 410; ++ 389 2 3117 412

Mob:  ++ 389 75 374 402; ++ 389 75 374 411

Adresa: Bashkësia Fetare Islame në RM,

rr. Çairska, nr.52, Shkup.

i-meil: er.rahatu.bfi@gmail.com
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55 BBFFII  DDHHEE  KKOOMM  MMAARRRRIINN  PPRROOJJEEKKTTLLIIGGJJIINN  
PPËËRR  SSHHKKOOLLLLAATT  EE  MMEESSMMEE

66 KKUUVVEENNDDII  II  RRMMVV::  RREEIISSII  NNËË  MMBBLLEEDDHHJJEENN  MMEE
SSAASSOOLLIINN

77 MMBBLLEEDDHHJJEE  EE  MMYYFFTTIINNIISSËË  SSËË  GGOOSSTTIIVVAARRIITT  
77 HHAAPPEETT  KKAABBIINNEETTII  II  RREEIISS’’UULL--UULLEEMMAASSËË  NNËË  SSTTRRUUGGËË
88 MMËË  2288  NNËËNNTTOORR  PPËËRRUURROOHHEETT  XXHHAAMMIIAA    

EE  AALLII  PPAASSHHËËSS    NNËË  OOHHËËRR  
99 KKRRYYEETTAARRII  II  BBFFII--SSËË  NNËË  FFEESSTTIIMMIINN    EE  PPAAVVAARRËËSSIISSËË  

SSËË  TTUURRQQIISSËË
1100 TTOOKKMMAAKKËËZZIIMM
1111 SSHHEEMMBBUULLLLII  II  PPEEJJGGAAMMBBEERRIITT  ((AA..  SS..)),,  UUDDHHËËZZUUEESS  II

MMIIRRËË  PPËËRR  ÇÇDDOO  LLIIDDEERR
2222 FFOORRMMAATT  KKRRYYEESSOORREE  TTËË  MMUUZZIIKKËËSS  FFEETTAARREE  IISSLLAAMMEE
2244 HHFFZZ..  RRUUFFAATT  SSAALLIIUU,,  NNJJËË  VVIIZZIIOONNAARR    DDHHEE  TTRRAASSUUEESS

NNDDRRYYSSHHIIMMEESSHH
2277 MMYYDDEERRRRIIZZ  YYMMEERR  PPRRIIZZRREENNII
2277 ÇÇAAIIRRII  II  NNGGRREE  BBUUSSTT  PPRREESSIIDDEENNTTIITT  UUIILLLLSSOONN  
2288 KKUULLTTUURRAA  EE  LLEEXXIIMMIITT    DDHHEE  SSHHPPRREEHHIIAA  

EE  KKUUVVEENNDDIIMMIITT
2299 AALLLLAAXXHHAA--XXHHAAMMIIAA,,  NNDDËËRR  MMËË  TTËË  VVJJEETTRRAATT  

NNËË  SSHHKKUUPP  ((EE  SSHHEEKKUULLLLIITT  XXVV))
3300 AADDEELLAA  GGJJOOKKAA  ––  TTEENNTTIIMM  II  DDËËSSHHPPËËRRUUAARR  PPËËRR  

TTËË  SSHHPPËËTTUUAARR  NNJJËË  PPOOPPUULLLL
3311 PPËËRRGGJJIIGGJJEE  AATTYYRREE  QQËË  KKËËRRKKOOJJNNËË  DDOORRËËHHEEQQJJEENN  

EE  RREEIISSIITT  DDHHEE  TTËË  RRIIJJAASSEETTIITT  
3322 TTIIMMOONNIIEE::  ““PPOOLLIITTIIKKAA,,  SSAA  MMËË  LLAARRGG  

BBAASSHHKKËËSSIIVVEE  FFEETTAARREE””
3322 SSKKËËNNDDEERR  BBUUZZAAKKUU,,    MMEE  MMAASSHHTTRRIIMMEE  TTËË  RREEJJAA

3333 PPRROOMMOOVVOOHHEENN  VVEEPPRRAATT  ““PPËËRR  FFEE  DDHHEE  AATTDDHHEE””  
TTËË  SSUULLEEJJMMAANN  EEFF..  RREEXXHHEEPPIITT

3333 NNGGRRIIHHEETT  BBUUSSTTII  II  HHAALLIILL  LLAATTIIFFIITT  NNËË  GGËËRRÇÇEECC
3344 XXHHAAMMIIAA  SSHHQQIIPPTTAARREE  NNËË  MMEELLBBUURRNN  SSHHËËNNOONN  

5500--VVJJEETTOORRIINN  EE  TTHHEEMMEELLIIMMIITT
3344 PPËËRRDDHHOOSSJJEE  TTËË  KKUURRAANNIITT  NNËË  NNOORRVVEEGGJJII
3355 UURRIIMM  NNËË  DDIITTËËLLIINNDDJJEENN  EE  PPEEJJGGAAMMBBEERRIITT

MMUUHHAAMMEEDD  ((AA..  SS..))
3355 SSHHËËNNOOHHEETT  DDIITTËËLLIINNDDJJAA  EE  MMUUHHAAMMEEDDIITT  ((AA..  SS..))
3366 MMOOSS  LLEEJJOO  QQËË  EELLEEFFAANNTTII  TTËË  DDAALLËË  MMËË  

II  MMEENNÇÇUURR  SSEE  TTII......
3377 IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEETT  EEDDUUKKAATTIIVVOO--AARRSSIIMMOORREE  

TTËË  BBFFII--SSËË  NNËË  MMBBRROOJJTTJJEENN  EE  IIDDEENNTTIITTEETTIITT
KKOOMMBBËËTTAARR  SSHHQQIIPPTTAARR  NNËË  RRMMVV

4433 NNËË  GGJJUURRMMËËTT  EE  NNËËNNAAVVEE  TTËË  BBEESSIIMMTTAARRËËVVEE
4466 MMEESSEELLEE  FFEETTAARREE  
4499 GGRRIISSJJAA  EE  FFLLAAMMUURRIITT  KKOOMMBBËËTTAARR
5533 SSUUBBJJEEKKTTII  YYNNËË  PPOOLLIITTIIKK    DDHHEE  PPOOLLIITTIIKKAA  ZZYYRRTTAARREE
5566 JJAANNËË  TTËË  DDËËSSHHIIRRUUEESSHHMMEE    AAKKTTIIVVIITTEETTEETT  FFIIZZIIKKEE
6600 PPOOSSHHTTËËRRSSIITTËË    EE  RRAASSTTIITT  ““MMOONNSSTTRRAA””  DDIIHHEESSHHIINN

QQYYSSHH  AATTËËHHEERRËË
6611 MMEEMMOORRAANNDDUUMM  BBAASSHHKKËËPPUUNNIIMMII    MMEE

BBAASSHHKKËËSSIINNËË  IISSLLAAMMEE  TTËË  SSEERRBBIISSËË
6611 NNËË  SSHHKKUUPP  HHAAPPEETT  EEKKSSPPOOZZIITTAA    ““110000  RRAARRIITTEETTEE  

TTËË  SSHHTTEETTËËSSIISSËË  RRUUSSEE””
6622 NNËË  PPËËRRKKUUJJTTIIMMIINN  EE  NNAATTËËSS  SSËË  KKRRIISSTTAALLTTËË  
6622 VVËËZZHHGGOOHHEENN  PPUUNNIIMMEETT  NNËË  XXHHAAMMIINNËË

KKOODDRRAA  EE  DDIIEELLLLIITT
6633 ““MMIIRRËË  SSEE  EERRDDHHEE,,  OO  RREESSUULLAALLLL--LLLLAAHH””,,  GGOOSSTTIIVVAARR

Tiranë: Konferenca “Feja si
instrument për paqen”

5

E pranon Islamin para
Reis’ul-Ulemasë...

8

Mr. Mustafa ef. Dauti në
Konferencën RAN-HLC 
në Bruksel 6

Vështrime hermeneutike në
suren Kehf 

14-17

Tansu Çiller, Kryeministrja
që garantoi kufijtë e
Shqipërisë 9

Nocioni fitne sipas hfz.
Ibrahim Dalliut: Mjaftojnë
kaderi dhe sabri 18-21

Më 18-19 nëntor 2019, në Tiranë, është
mbajtur konferenca dyditore “feja si in-
strument për poaqen”, në të cilën me ftesë
të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Ilir Meta, nën patronatin e të cilit është
mbajtur, ka marrë pjesë aktive edhe Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Krye-
tar i Bashkësisë Fetare Islame të
Maqedonisë së Veriut,.

Konferenca për avancimin e lirisë fe-
tare,  të cilën Shqipëria e organizon në ko-
ordinim me Departamentin e Shtetit të
SHBA, ka sjellë së bashku udhëheqësit
kryesorë fetarë të rajonit, zyrtarë qeveri-
tarë, njohës të lirive fetare dhe aktivistë nga
i tërë Ballkani, Bashkimi Evropian dhe
SHBA. Ky grup i përzgjedhur ka diskutuar
kahet dhe mënyrat që mundësojnë ndiki-
min pozitiv të prijësve fetarë në drejtim të
rritjes të respektit për larminë fetare.

Konferencën e ka hapur me fjalën e vet
Presidenti i Shqipërisë, z. Ilir Meta, i cili
ka theksuar se e drejta për besimin fetar në
Shqipëri është një e drejtë kushtetuese, nga
e cila buron qëndrimi pozitiv i përgji-
thshëm që shteti ka ndaj pjesëtarëve të be-
simeve të ndryshme. Liria fetare është
thelbësore për arritjen e sigurisë dhe të
paqes, ndërsa harmonia tradicionale ndër-

fetare me të cilën njihet dhe mburret Shqi-
përia është, pa dyshim, një model i ba-
shkëjetesës dhe tolerancës. Këtë model, ka
thënë ai, përherë duhet kultivuar e avan-
cuar, me të gjitha mënyrat.

Ndryshe, në konferencën “Feja si in-
strument për paqen”, me fjalën e tyre janë
paraqitur edhe Ambasadori i Përgjithshëm
për lirinë fetare pranë Departamentit të
Shtetit të SHBA - Sam Browback, Presi-
denti i Republikës së Kosovës Hashim
Thaçi, Kryetari i Kuvendit të RMV - Talat
Xhaferi, Ivan Brajoviç - Kryetar i Kuven-
dit të Malit të Zi, Nikola Seljakoviç - Se-

kretar i Përgjithshëm i Presidentit të Ser-
bisë, Nusret Cancar – Ambasador i Bosnjës
dhe Hercegovinës, Gramoz Ruçi - Kryetar
i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Gjatë Konferencës, Reis’ul-Ulema i
BFI të RMV, h. Sulejman ef. Rexhepi, pati
takime shumë të frytshme me krerët fetarë
të rajonit, si dhe me zyrtarë qeveritarë të
shteteve të ndryshme.

Konferenca “Feja si instrument për
paqen” ka punuar në sesione, duke trajtuar
besimin si një vlerë e përbashkët për për-
parimin e paqes, rolin e fesë në shoqëritë
post-komuniste etj.

Ministri i Arsimit dhe i Shkencës i
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Arbër Ademi, e ka paraqitur më 5 nëntor,
2019, Projektligjin për shkollat e mesme
para dy Bashkësive Fetare: Bashkësisë
Fetare Islame dhe Kishës Ortodokse Ma-
qedonase - Arkipeshkopia e Ohrit.

Nga ana e BFI-së kanë qenë të pra-
nishëm: Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi; Dekani i Fakultetit të Shken-
cave Islame, prof. dr. Shaban ef. Sulej-
mani; Drejtori i Agjencisë së Standardit
Hallall, Muhamer ef. Veseli dhe Shefi i

Kabinetit të Reis’ul-Ulemasë, mr. Mu-
zemil ef. Osmani.

Ministri Ademi në diskutimin e
shkurtër rreth ndryshimeve ligjore e ka
dorëzuar versionin draft të Projektligjit
për shkollat e mesme, me ndryshimet
dhe plotësimet që vetë ai dhe dikasteri i
tij i propozojnë. Bashkësitë Fetare, por
dhe subjektet tjera që kanë lidhje me
shkollën e mesme, do të duhet që në një
afat të caktuar t’i japin vërejtjet dhe
propozimet e tyre.

Siç dihet, Bashkësinë Fetare Islame
qe disa vjet rresht po e mundon pro-
blemi i shkollës së mesme islame Me-
dreseja Isa Beu, e cila as financohet nga
buxheti i shtetit dhe as i njihen diplomat
nga sistemi arsimor i RMV. Kreu i saj,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
ka bërë gjithçka që Medreseja Isa Beu
ta marrë pjesën e vet nga buxheti i shte-
tit dhe diplomat e saj të jenë të bara-
svlefshme me diplomat e çdo shkolle të
mesme publike në Maqedoninë e Veriut.

Tiranë: Konferenca “Feja si instrument për paqen”

BFI dhe KOM marrin Projektligjin për shkollat e mesme
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Më 29 tetor, 2019, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkë-
sisë Fetare Islame të Republikës së Ma-
qedonisë së Veriut, ka marrë pjesë në
Mbledhjen e rregullt të Myftinisë së Go-
stivarit. Kanë qenë të pranishëm anëtarët
e Myftinisë dhe të ftuar të tjerë.

Në mbledhjen e saj Myftinia e Gosti-
varit i ka bërë një analizë të thukët Ha-
xhit të vitit 2019, Raportit rreth
aktiviteteve të Myftinisë gjatë Kurban-
Bajramit 2019 etj. 

Kryetari i BFI-së, h. Sulejman ef. Re-
xhepi, e ka vlerësuar lart aktivitetin e
Myftinisë në përgjithësi dhe dy çështjet e
marra në shqyrtim në këtë mbledhje, në
veçanti. Puna e Myftinisë së Gostivarit
dhe e myftiut hfz. Shaqir ef. Fetahu çmo-
hen shumë nga organet e larta të BFI-së,
ndërsa rezultate të reja presim edhe në të
ardhmen – ka thënë me këtë rast Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.

Mbledhja e rregullt e Myftinisë së
Gostivarit i ka mbyllur punimet me suk-

ses, duke miratuar pikë për pikë çështjet
e shtruara. Anëtarët e Myftinisë janë
shprehur të gatshëm për të vazhduar

punën, duke i ndenjur gjithmonë besnik
Kuranit famëlartë, Sunnetit të Pejgambe-
rit (a. s.) dhe Kushtetutës së BFI të RMV.

Myftinia e Strugës më 4 nëntor,
2019,  ka hapur Kabinetin e Reis’ul-
Ulemasë në qytetin buzë Drinit. Me
këtë rast është mbajtur dhe Mbledhja e
rregullt e Myftinisë, në të cilën ka
marrë pjesë edhe Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Su-
lejman ef. Rexhepi. 

Anëtarët e Myftinisë kanë shqyrtuar

raportin e Haxhit të sivjetmë, çështjen e
rikonstruktimit  të lokalit të Vakëfit dhe
të Hamamit; legalizimin e objekteve fe-
tare; përgatitjet për t’i çuar në pension
dy imamët: h. Akim efendiun dhe h. Zi-
jadin efendiun, si dhe sekretarin e Myf-
tinisë, h. Mushteba efendiun. 

Në përshëndetjen drejtuar struga-
nëve, Kryetari i BFI-së, Sulejman ef.
Rexhepi, ka theksuar: “Celula fetare e

Strugës është njëra prej 13 myftinive sa
ka BFI e RMV gjithsej, e cila në va-
zhdimësi ka punuar dhe po punon në
frymën e Kuranit famëlartë, të Sunnetit
të Pejgamberit    (a. s.) dhe të Kushtetu-
tës së Bashkësisë Fetare Islame. Në këtë
vazhdë, ne jemi të sigurt që edhe në të
ardhmen nuk do të mungojnë rezultatet,
ndërsa bashkëpunëtorëve që shkojnë në
pension iu dëshiroj jetë të gjatë dhe ditë
të lumtura si pensionistë.” 

Raportin rreth Haxhit e ka paraqitur
Myftiu i Myftinisë, mr. Salim M. Su-
lejmani, i cili ka thënë se Myftinia e
Strugës e ka realizuar me sukses Ha-
xhin 2019, si pjesë e planit të përgji-
thshëm të Rijasetit të BFI-së dhe të
trupave e të sektorëve të tij. 

Edhe pikat tjera të rendit të ditës
kanë kaluar në frymën e bashkëpunimit
e të respektimit të ndërsjellë, gjithnjë
me qëllim që puna e Myftinisë së Stru-
gës, arritjet dhe rezultatet e saj, të jenë
nxitje për në të ardhmen. 

Në fund, Kryetari i BFI-së, h. Su-
lejman ef. Rexhepi, ulemasë së pensio-
nuar strugane i ka dhuruar nga një
komplet prej librave të tij “Për Fe dhe
Atdhe”. 

Mbledhje e Myftinisë së Gostivarit

Hapet Kabineti i Reis’ul-Ulemasë në Strugë

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
së Veriut më 5 nëntor, 2019, ka mbajtur
Mbledhjen e 118-të, në të cilën para depu-
tetëve ka folur zotëri David Sasoli (David
Sassoli), Kryetar i Parlamentit Evropian, i
cili këto ditë qëndron në një vizitë zyrtare
në vendin tonë. Në këtë mbledhje, me
ftesë të Kryetarit të Kuvendit, mr. Talat
Xhaferi, ka marrë pjesë edhe Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi. 

Siç bëhet e ditur, në sallën “Maqedo-
nia” të Kuvendit, Kryetari i Parlamentit
Evropian është shprehur i sigurt se “kemi
ardhmëri të përbashkët”, se “kemi vështi-
rësi, por ato do të tejkalohen”, gjithnjë në
të mirë të integrimit të papenguar të Bal-
lkanit Perëndimor - pra, edhe të Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut  -  në
Bashkimin Evropian. 

Kemi nevojë t’u sqarojmë mirë qyte-
tarëve tanë se nuk kishte një “jo” dhe nuk
bëhet fjalë për një “gabim historik”, por
për një “pezullim historik”. Me mbështet-
jen e Komisionit të ri Evropian për aderi-
min dhe fillimin e negociatave me

Maqedoninë e Veriut,  do të jetë e mundur
që mirë ta shqyrtojmë situatën dhe të va-
zhdojmë me rrugën e përbashkët – citohet
të ketë thënë Kryetari i Parlamentit Evro-
pian. 

Para fillimit të mbledhjes, Kryetari i
Kuvendit Xhaferi ka mbajtur mbledhje me

koordinatorët e grupeve parlamentare dhe
me përfaqësuesit e partive të tjera politike
(që nuk kanë grupe parlamentare). Krye-
tari i Parlamentit Evropian David Sasoli
një ditë më parë është takuar me Kryemi-
nistrin Zoran Zaev dhe me Kryetarin e
Shtetit, Stevo Pendarovski. 

Nga data 5 nëntor, 2019, në Bruksel
po i zhvillon punimet Konferenca e 5-
të e Rrjetit për Ndërgjegjësim rreth Ra-
dikalizmit (RAN-HLC), në të cilën si i
deleguar i Kryetarit të Bashkësisë Fe-
tare Islame të Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut, Resi’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, merr pjesë mr.

Mustafa ef. Dauti, Kryetar i OH
“Hilal”, pjesë përbërëse e BFI-së.

Konferenca e nivelit të lartë në
Bruksel ka bërë bashkë të gjitha struk-
turat e Komisionit Evropian, vendet
anëtare dhe vendet aspirante, për të di-
skutuar rreth ndërgjegjësimit për paso-
jat e radikalizmit (dhe të radikalizimit!),

për të përmirësuar efektivitetin e për-
gjigjeve tona, në varësi të statuseve në
shoqëri, për t’i dalë zot luftës kundër ra-
dikalizmit, ekstremizmit të dhunshëm
dhe terrorizmit. 

BFI e RMV me vite është kyçur në
RAN, ka dhënë dhe po jep kontribut të
jashtëzakonshëm në luftimin e elemen-
tëve radikalë në shoqëri, të mbështjellë
me petkun fetar dhe etnik. Këtë detyrë
po e kryen me sukses në bashkëpunim
me këtë rrjet dhe me përfaqësuesit evro-
pianë në Shkup. Në këtë drejtim, kon-
tributi direkt i Kryetarit të BFI-së, h.
Sulejman ef. Rexhepi, gjithnjë është
çmuar lart dhe është vlerësuar si i pat-
jetërsueshëm. Ajo që i hedh hije gjithë
kësaj janë inkursionet e njëpasnjëshme
ndaj institucionit të lartë islam, BFI të
RMV, mosveprimi në kohë dhe me
efektivitetin e duhur i shtetit juridik, pa-
staj i organeve të gjyqësisë etj., të cilat
nuk e lënë rehat Bashkësinë Fetare
Islame ta bëjë punën e vet, por dhe të
kontribuojë si dhe sa duhet në RAN e
kështu me radhë.        

Kuvendi i RMV: Reisi në mbledhjen me Sasolin

Mr. Mustafa ef. Dauti 
në Konferencën RAN-HLC në Bruksel
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Më 4 nëntor, 2019, në Strugë, qyte-
tarja P. N. e ka pranuar Islamin para
Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi.
Kryetari i BFI-së në Strugë ka qëndruar
me rastin e hapjes së Kabinetit të Rei-
s’ul-Ulemasë dhe të Mbledhjes së rre-
gullt të Myftinisë së Strugës.

Qytetarja, e cila me vullnetin e vet
ka kaluar në Islam, e ka thënë shehade-
tin dhe ka deklaruar se do t’u mbetet be-
snike mësimeve nga Kurani famëlartë,
se do ta pranojë si Pejgamber të fundit
të njerëzimit Muhamedin (a. s.), se do
të kryejë namazin, ose, me pak fjalë, se
do t’u nënshtrohet të gjitha parimeve
dhe rregullave të jetës islame. 

Në Maqedoninë e Veriut, por dhe më
gjerë, kalimi në Islam vazhdon me një

ritëm të lartë dhe këtë e bëjnë – siç
thonë vetë besimtarët e rinj – për shkak
të vlerave të jashtëzakonshme të fesë

islame, si fe e paqes dhe e mirëkuptimit
midis njerëzve, pavarësisht përkatësive
të tyre fetare, etnike, racore, sociale etj.    

E pranon Islamin 
para Reis’ul-Ulemasë...

Me rastin e 96-vjetorit të Ditës së Re-
publikës, festës kombëtare të Republikës
së Turqisë, Ambasada Turke në Shkup ka
organizuar një pritje në Hotel Aleksandër
Palace më 29 tetor, 2019, ku kanë qenë të
pranishëm krerët më të lartë të Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut, përfaqësues
të jetës shoqërore-politike, dinjitarë të
Bashkësive Fetare dhe të ftuar të tjerë.
Me ftesë të ambasadores Tülin Erkal
Kara dhe të bashkëshortit të saj Xhumhur

(Cumhur) Kara, në manifestim ka marrë
pjesë edhe Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef.
Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut me bashkëpunëtorë. 

Pas marrëveshjes së Lozanës të datës
24 korrik 1923, nga ish-Perandoria
Osmane është krijuar Republika e Tur-
qisë në krye me Mustafa Qemalin, i cili
në Ankara është zgjedhur dhe Presidenti
i saj i parë. Kështu, edhe Turqia e kishte

zënë vendin e saj në mesin e shteteve mo-
derne në sistemin e ri botëror, ku kishte
marrë fund periudha e perandorive. Tani
Turqia e kishte projektuar rrugën e saj -
ajo kishte zgjedhur një formë regjimi, e
cila më vonë do të shërbente si shembull
për shtetet e tjera në hapësirën e saj gjeo-
grafike.

Data e 29 Tetorit është një ditë e shë-
nuar për Republikën e Turqisë dhe për
miqtë e saj kudo në botë.       

Kryeministrja e Turqisë që garantoi
kufijtë e Shqipërisë, kur hynë grekët në
vitin 1997, quhet Tansu Çiller. 

Gjatë luftës civile në Shqipëri, në
vitin 1997, kur 1.000 ushtarë grekë, të
udhëhequr nga zv/ministri i Jashtëm i
Greqisë, Janis Kranidhiotis, hynë brenda
territorit shqiptar për të aneksuar jugun e
Shqipërisë, ishte Kryeministrja e Turqisë
ajo që i dha ultimatum Greqisë se nëse
brenda 24 orëve nuk tërhiqen trupat
greke, ‘atëherë do t’ju pushtojmë brenda
një ore’.

KUSH PREK SHQIPËRINË, KA
PREKUR DHE TURQINË.  

(Arben Llalla, historian)

Kryetari i BFI-së në festimin 
e Pavarësisë së Turqisë

Kryeministrja që garantoi kufijtë 
e Shqipërisë

Më 28 nëntor, 2019, në orën 13:30, solemnisht
do të hapet Xhamia e Ali Pashës në Ohër  – njof-
tojnë nga Zyra për Shtyp e Reis’ul-Ulema h. Sulej-
man ef. Rexhepi, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Xhamia është e shekujve XV-XVI dhe gjendet
në Çarshinë e Vjetër të qytetit të Ohrit, në rrugën
për në liqen, afër rrapit ose çinarit të madh të këtij
vendi.

Ftojmë besimtarët myslimanë të jenë pjesë e
hapjes së kësaj xhamie të bukur, pas rindërtimit të
fundit - njoftojnë nga Zyra për Shtyp e Reis’ul-Ule-
masë.

Më 28 Nëntor
përurohet
Xhamia 

e Ali Pashës 
në Ohër
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Të gjithë ne ndonjëherë flasim për
kohët e vështira, ankohemi nga
kohët pa kohë, vuajmë nga

shkaku se kohët që po i jetojmë qenkan
të mbrapshta dhe të zeza, por gjithmonë
po harrojmë se kohët nuk janë të këqija
vetvetiu, të këqij  janë njerëzit të cilët
bëjnë që kohët të duken të këqija e të
rënda.  Dhe, asnjë kohë nuk mund të
marrë mbi vete fajin nëse ne nuk e kemi
të qartë se kohët dhe kujtimet ecin drej-
timeve diametralisht të kundërta. A do të
shkojmë shtegut të kujtimeve dhe a do
të jetojmë të zhytur në të kaluarën, a do
të bredhim labirinteve të kënaqësive ka-
limtare, apo do të mbështetemi te Zoti
dhe do ecim me kohën duke u përpjekur
t’u shmangemi kurtheve të shumta që
jeta i vendos si pritë në çdo hap tonin -
kjo është esenca që e përcakton mëny-
rën tonë të jetesës dhe e bën të shëmtuar
ose të bukur kohën që jetojmë.

Së këndejmi, momentumi politik e
kombëtar aktual, për të cilin gjithnjë e
më shumë po vlerësojmë se është pjesë
e “kohëve të këqija, sepse po na përball
me dilema dhe paqartësi të duar-
nduarta”, në fakt është vetëm refleks i
hamendjeve tona.  Zhgënjimet dhe pa-
kënaqësitë, frustrimet e shtresuara për
shkak të dështimit dhe mosrealizimit të
synimeve tona kolektive, nuk është se
kanë ardhur vetvetiu, nuk është se i
paska sjellë koha dhe tani ne u dashka të
shndërrohemi në një kope delesh që do
presin të ndryshojnë kohët. Ne e kemi
prekur fundin në shumë aspekte, por jo
një herë është dëshmuar se pikërisht

prekja e fundit i mundëson njeriut të
ndërtojë një bazament mbi të cilin do t’i
ripërtërijë edhe shpresat, edhe përpjek-
jet, edhe synimet individuale e kolek-
tive.  ”Kur të harxhosh të gjitha
mundësitë e tua,  kujtohu se - nuk i ke
harxhuar!”, ka thënë Thomas Edison,
duke iu lënë porosi gjeneratave se nga
çdo rrugë qorre ka një rrugëdalje, se ne
kurrsesi nuk mund t’i harxhojmë e t’i
humbim të gjitha shanset që gjatë jetës
na ofrohen.

Pra, njeriu është ai që kohët i bën të
shëmtuara ose të bukura; pa marrë pa-
rasysh problemet dhe vështirësitë, të
cilat duket se po zgjatin shumë. Vë-
shtirësitë dhe problemet tona asnjëherë
nuk mund të zgjatin më shumë se sa vë-
shtirësitë dhe problemet me të cilat, ta
zëmë, është ballafaquar Muhamedi (a.
s.),  që është dëshmia dhe shembulli më
i mirë në tërë historinë e njerëzimit se
vuajtjet dhe problemet shërohen me
besim të paluhatur, i cili sjell kënaqë-
sinë dhe qetësinë në shpirtrat tanë me
përpjekje dhe angazhim, me vetëdije të
zhvilluar, me flijim.

Sidoqoftë, ne të gjithë jemi dëshmi-
tarë se Ballkani, pra edhe Maqedonia e
Veriut, nuk është liruar akoma nga për-
pjekjet për unifikimin e një pjese të po-
pullatës dhe të ndarjes së saj nga “të
tjerët”, ndërkohë që elitat politike po va-
zhdojnë të përdorin ideologjinë e nacio-
nalizmit ekstrem si mënyrë për të
dëshmuar një lloj superioriteti ndaj kon-
kurrentëve. Mjerisht, edhe politika e cila
në letër anon kah e majta dhe zotohet

për integrim, për bashkëjetesë dhe tole-
rancë, kurrsesi nuk po arrin që fjalët t’i
shndërrojë në vepra. E tërë kjo, kupto-
het, ndjell pasiguri dhe shqetësim te nje-
riu i zakonshëm, i cili pastaj, duke mos
qenë në gjendje të detektojë defektet e
politikës së cilës i beson, fajin ua lë “ko-
hëve të vështira”.

E, zgjidhja është aq e lehtë dhe aq e
thjeshtë: ajo qëndron gatitu në vetëdijen
tonë dhe e pret çastin e volitshëm për të
shpërthyer e për të bërë ndryshimin. Ky
çast do të vijë, mendoj unë, atëherë kur
ne do t’i them tokmakut (- njeriut të tra-
shë nga mendja, shën.) “ndal”, duke ia
pamundësuar të shpalosë rrugëve, kafe-
neve e çajtoreve, portaleve e fejsbukeve
idetë dhe synimet tona më sublime kom-
bëtare e fetare. Zgjidhja do të vijë kur do
t’ua ndalojmë tokmakëve që nga radhët
tona të rekrutojnë e të prodhojnë tok-
makë të tjerë, kur do të themi zëshëm se
nuk e pranojmë tokmakëzimin, kur do
t’u themi “nesër n’sabah” atyre që janë
me bindje fashizoide se ne qenkëshim
“popull për një përdorim”.

Përfundimisht, koha jam unë, je ti,
është ai; jemi të gjithë ne; ne e bëjmë
kohën dhe nuk është koha ajo që e për-
cakton mendimin, bindjen dhe veprimin
tonë. Kjo kohë që po e jetojmë, pra, nuk
është kohë tokmake; ajo vetëm është një
kohë në të cilën, incidentalisht, shumë
tokmakë kanë dalë mbi sipërfaqe. 

“Pajtohu me dhembjen, por përdore
atë si lëndë djegëse për udhëtimin tënd.”
(Kenxhi Mijazava/Kenji Miyazawa).
(1.11.2019)

KKOOLLUUMMNNAA  

Tokmakëzim

Shkruan 
H. Sulejman ef. Rexhepi

Kjo kohë që po e jetojmë nuk është kohë tokmake;  ajo vetëm
është një kohë në të cilën,  incidentalisht, shumë tokmakë kanë

dalë mbi sipërfaqe.

Shkruan: Hatixhe Bunjaku

Ky punim është një studim para-
prak mbi konceptin e të mendua-
rit kreativ islam nëpërmjet jetës së

Pejgamberit (a. s.). Ky studim synon të ri-
vlerësojë krijimtarinë e Pejgamberit (a. s.)
në politikë dhe si burrë shteti, të nxjerrë në
pah krijimtarinë e tij në diplomaci, zgji-
dhjen e konflikteve dhe çështjet ndërkom-
bëtare.

Konkretisht, ky punim fokusohet
vetëm në disa aspekte të jetës së tij, veça-
nërisht në kreativitetin e tij në diplomaci,
në zgjidhjen e konflikteve dhe në çështjet
ndërkombëtare.

Ky shkrim do të sigurojë një perspek-
tivë të veçantë në konceptin e kreativitetit
dhe të inovacionit dhe është i domosdo-
shëm në qasjen bashkëkohore politike
islame, që duhet të konsiderohet si karak-
teristikë e rëndësishme për Islamin mo-
dern dhe për botën perëndimore.

Dashuria e madhe ndaj lëndës së hadi-
thit më ka motivuar që të jap një kontribut
modest në këtë fushë.

Fillimisht janë përcaktuar kornizat e
projektit, kuptohet në konsultim me men-
torin. Më pas, hapi i dytë ishte grumbul-
limi i materialit. Kam qenë e kujdesshme
që punimi mos të zgjatet pa nevojë dhe
jam përpjekur që të paraqes atë që është e
nevojshme për punimin.

HYRJE
Marrëdhëniet ndërkombëtare kanë

qenë një nga pikësynimet e Pejgamberit
(a. s.) qysh në gjallërinë e vet dhe këtë na
e bëjnë me dije të gjitha biografitë e har-
tuara nga biografët e tij, të hershmet dhe
të vonshmet.

Në botën islame Pejgamberi (a. s.)
është krijim i përkryer i njerëzimit, siç
është përmendur nga Afzalur Rahman 1.
Studiuesit perëndimorë Pejgamberin (a. s.)

e shohin si një pejgamber dhe si një poli-
tikan të përkryer.

Udhëheqja e tij ishte më e plotë dhe di-
namike; nga një udhëheqës fetar, deri në
udhëheqës politik dhe ushtarak 2.

Ernest Renan, një kritik francez, i cili
ka shkruar shkëlqyeshëm në 1851, ka
thënë se Pejgamberi (a. s.) ishte i vetmi
udhëheqës fetar i cili ka jetuar “në dritën e
plotë të historisë” 3 .

Nuk ka dyshim se profeti Pejgamberi
(a. s.) në rend të parë ishte pejgamber i
dërguar për të gjithë njerëzit pa dallim,
ishte pranues i shpalljes hyjnore dhe e ki-
shte për detyrë të transmetonte predikimin
e saj. Pejgamberi (a. s.), përveç që ishte
pejgamber, ishte edhe udhëheqës. Ai ishte
në cilësinë e një kryetari të shtetit. Pej-
gamberi (a. s.) mbante mbi vete edhe pu-
shtetin shtetëror, edhe pushtetin fetar.

Si një politikan që drejton një shtet, ai
arriti të themelonte entitetin e parë politik
në Gadishullin Arabik. Në këtë entitet të ri
ai bashkoi pothuajse të gjitha fiset në një
shoqëri të vetme arabe. Kjo ishte një ar-
ritje e madhe, që kurrë nuk është arritur
nga një udhëheqës arab para Pejgamberit
(a. s.).

Mënyra e tij e sjelljes me njerëzit e
Mekës dhe Medinës tregon aftësitë e tij të

mëdha në udhëheqjen politike. Ai e bëri
Islamin një bazë të qytetërimit, duke i ba-
shkuar arabët dhe joarabët.

Shembulli i Pejgamberit (a. s.) na tre-
gon se si mënyra e tij e udhëheqjes e bëri
atë një lider dhe diplomat të madh të asaj
kohe, si dhe ky shembull mund të na shër-
bejë si një udhëzues i mirë për liderët mo-
dernë.

Në këtë punim do të mundohemi që
sadopak të përshkruajmë kreativitetin e
Pejgamberit (a. s.) nga pikëpamja politike
dhe si udhëheqës. Ky studim gjithashtu ka
për qëllim të nxjerrë në pah krijimtarinë e
tij në zgjidhjen e konflikteve, në çështjet
ndërkombëtare dhe në diplomaci.

KUSH ISHTE PEJGAMBERI (A. S.)?
Pejgamberi i fundit, Muhamedi (a. s.),

u lind në Mekë, më 20 prill të vitit 571.
Babai i tij e ka pasur emrin Abdullah,
kurse nëna Emine.

Muhamedi (a. s.) e ka pasur edhe gjy-
shin, që është quajtur Abdulmutalib dhe
axhën Ebu Talib. Babai i Muhamedit (a.
s.), Abdullahu, ka ndërruar jetë dy muaj
para lindjes së tij. Arabët e kanë pasur tra-
ditë që fëmijët e tyre të vegjël t’i çojnë në
fshat, ku do të thithin ajër të pastër.  Kë-
shtu veproi edhe nëna e Muhamedit (a. s.),

ARTI I DIPLOMACISЁ PROFETIKE (1)

Shembulli i Pejgamberit (a. s.),
udhëzues i mirë për çdo lider

Mënyra e tij e sjelljes me njerëzit e Mekës dhe Medinës tregon aftësitë e tij të
mëdha në udhëheqjen politike. Ai e bëri Islamin një bazë të qytetërimit, duke i

bashkuar arabët dhe joarabët.
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Eminja, e cila ia dha djalin e vet një gruaje
me emrin Halime, prej fisit Benu Sa’d.

Kur Muhamedi (a. s.) mbushi gjashtë
vjeç, i vdiq edhe nëna, kështu që atë e mori
në mbikëqyrje gjyshi i tij, Abdulmutalibi,
i cili e ka dashur aq shumë, saqë i ka har-
ruar fëmijët dhe nipat e vet.

Por, gjyshi i tij së shpejti vdes, kur Mu-
hamedi (a. s.) ishte tetë vjeç, duke e lënë
në mbikëqyrje të djalit të vet, axhës së
Muhamedit, Ebu Talibit.

Axha i Muhamedit (a. s.) ka qenë treg-
tar, si edhe shumë arabë tjerë, të cilët kanë
jetuar nëpër qytete, kështu që shpeshherë
për tregti shkonte, bile, edhe deri në Sham.
Me vete ai disa herë e ka marrë edhe Mu-
hamedin (a. s.).

Në dallim nga fëmijët tjerë, Muhamedi
(a. s.) ishte më i njerëzishëm, më i urtë, më
i drejtë dhe posedonte edhe virtyte të tjera
të larta. Gjithmonë e ka folur të vërtetën,
nuk ka adhuruar idhujt, e as që ka pirë
ndonjëherë pije alkoolike; me një fjalë,
është larguar nga e gjithë ajo që është e
keqe. Ai ishte shembull në çdo pikëpamje,
andaj nuk është edhe çudi që përpos gjy-
shit dhe mixhës e kanë dashur të gjithë dhe
e kanë thirrur me emrin El-Emin.

Derisa ai ishte i tillë, arabët e tjerë je-
tonin një jetë të shfrenuar.

Në moshën 25-vjeçare Pejgamberi (a.
s.) u martua me Hadixhen, e cila i lindi dy
djem dhe katër vajza. Muhamedi (a. s.) u
bë pejgamber në moshën 40-vjeçare. Ai në
këtë moshë e kishte traditë të largohej nga
Meka dhe të shkonte në shpellën Hira, ku
edhe i erdhi shpallja e parë nga Zoti, me
ajetet e para të sures El Alak: ”Lexo, mëso
në emër të Zotit tënd, i cili krijoi çdo
gjë!”. 4

Në këtë mënyre Pejgamberi (a. s.) e
pranoi urdhrin që të thërret në Islam - një-
herë fshehurazi e më vonë edhe haptazi.

Kur filloi ai të thërret në fenë islame
haptazi, atëherë mushrikët filluan ta sul-
mojnë me të madhe Muhamedin (a. s.),
por nuk guxonin të ndërmerrnin asgjë kun-
dër tij, sepse atë e mbronte axha i vet, Ebu
Talibi, por ata armiqësinë dhe dhunën e
ushtronin mbi myslimanët e pambrojtur,
që ata t’i detyrojnë të kthehen në fenë e
tyre të vjetër.

Këto sulme dita-ditës shtoheshin dhe
bëheshin më të padurueshme, kështu që
shumë myslimanë u detyruan ta lëshojnë
Mekën dhe me dy hove të shpërngulen në
Abisini, e më vonë edhe në Medinë.

Pas vdekjes së Ebu Talibit, Pejgamberi
(a. s.) e pa se nuk mund të qëndrojë më në
Mekë, andaj vendosi që së bashku me my-
slimanët e tjerë të shpërngulet në Medinë,
ku ishin shpërngulur gati të gjithë mysli-

manët dhe ku Islami tashmë ishte përha-
pur dhe ishte forcuar mjaft.

Kjo shpërngulje e Pejgamberit (a. s.)
nga Meka në Medinë ndodhi në vitin 622
dhe quhet hixhret. Prej kësaj date të rën-
dësishme myslimanët e llogaritin kalen-
darin e tyre hixhrij.

Pas shpërnguljes, për një kohë të
shkurtër e gjithë Medina me rrethinë  e
pranoi Islamin. Por, pabesimtarët as në
Medinë nuk i lanë të qetë Pejgamberin (a.
s.) dhe shokët e tij, por edhe më tej i sul-
monin, kështu që në mes myslimanëve
dhe pabesimtarëve zhvillohej një luftë e
vërtetë.

Myslimanët në krye me Pejgamberin
(a. s.) dhe me ndihmën e Zotit gjithmonë
dilnin ngadhënjimtarë. Feja islame, për-
kundër dëshirës së pabesimtarëve, gjithnjë
e më shumë përhapej dhe myslimanët
dita-ditës gjithnjë e më shumë shtoheshin.
Pabesimtarët e panë se ishte e kotë të luf-
tohet me ta, andaj myslimanët pa kurrfarë
rezistence e morën edhe Mekën.

Edhe pse u çlirua Meka, Pejgamberi
(a. s.). nuk qëndroi aty, por për t’iu falën-
deruar medinasve, të cilët në çastet më të
vështira e pranuan, përsëri u kthye në Me-
dinë. Vitin e dhjetë hixhrij Pejgamberi (a.
s.) erdhi për herë të fundit në Mekë, që ta
kryejë haxhin, i cili edhe quhet “Haxhi
Lamtumirës”.

Këtu Pejgamberi (a. s.) më së miri e
shihte suksesin e punës së vet dhe me kë-
naqësinë më të madhe shikonte para vetes
mijëra e mijëra myslimanë, të cilët për
herë të fundit i këshillonte ta ndjekin rru-
gën e Allahut, rrugën e mirëkuptimit, rru-
gën e ndihmës që duhet dhënë njëri-tjetrit.

Në atë rast ua lexoi edhe ajetin e fun-
dit të Kur’anit: “Sot juve ua kam përsosur
fenë tuaj, plotësova dhuntinë time ndaj
jush, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë
fe e juaj.” 5

Shumë myslimanë e panë se së shpejti
do të ndahen nga Pejgamberi i tyre. Ashtu
edhe ndodhi: Pejgamberi (a. s.), pas një së-
mundje të shkurtër, kaloi në botën më të
mirë në moshën 63-vjeçare, në vitin e 11
hixhrij, më 8 qershor të vitit 632.

KARRIERA DIPLOMATIKE E
PEJGAMBERIT (A. S.)

Është e lavdërueshme për intelektua-
lët modernë myslimanë, por edhe për ata
jomyslimanë, që për menaxhimin e sho-
qërive moderne të kërkojnë frymëzim mu
në qëndrimin shembullor të Pejgamberit
(a. s.). Një nga politikat e paraqitura prej tij
ishte që të inicohet “një kontratë politike”
mes komunitetit mysliman dhe grupeve të
tjera në Medinë. Në histori kjo kontratë
është e njohur si Karta e Medinës.

Shkrimtari egjiptian Muhamed Husein
Heykel në librin e tij ‘Jeta e Muhamedit’
e konsideron këtë si një dokument politik
që garanton lirinë e besimit dhe të mendi-
mit, mbrojtjen e vendit, të drejtat për jetë
dhe të pronës dhe të drejtat e jomyslima-
nëve; atë e konsideron edhe si një sistem
gjyqësor për zgjidhjen e mosmarëve-
shjeve. Ajo ishte kushtetuta e parë e
shkruar dhe dokumentuar si e tillë. 6

Pejgamberi (a. s.) gjithashtu ka zhvil-
luar një shërbim shumë të sofistikuar të in-
teligjencës pas krijimit të Shtetit të
Medinës. Ky veprim i këtillë ishte për t’u
siguruar se është mirë i informuar për si-
tuatën dhe atë që po ndodh përreth tij. Në-
përmjet ngjarjeve që kanë ndodhur më
pas, p.sh. si në Luftën e Bedrit, shumë
shkrimtarë kanë shkruar se Pejgamberi (a.
s.) gjithmonë ka marrë informata nga ag-
jentët e tij - informata këto që i kanë shër-
byer për të marrë gjykime të sakta dhe të
bazuara në fakte.

Ekzistojnë një numër i madh i shkri-
meve që tregojnë se Pejgamberi (a. s.)
shpesh kërkonte mendimin e shokëve të tij
dhe diskutonte me ta para se ai të merrte
ndonjë vendim. Kjo e provon krijimtarinë
e Pejgamberit (a. s.) dhe pikëpamjet e tij të
plota në marrëdhëniet diplomatike.

Me rastin e Marrëveshjes së Hudejbi-
jes, armëpushimi u nënshkrua në vitin
628. Me këtë marrëveshje Pejgamberi (a.
s.) arriti që të marrë leje për myslimanët
që të bëjnë pelegrinazhin e tyre në Mekë
në vitin e ardhshëm. Në vitin 629 Pej-
gamberi (a. s.) vendosi kontrollin mbi qy-
tetin e Hixhazit dhe udhëhoqi
pelegrinazhin në Mekë siç kishte planifi-
kuar.7

Biseda që u zhvillua mes Pejgamberit
(a. s.) dhe Suhejl ibn Amr 8) tregon shkal-
lën më të lartë të diplomacisë, të demon-
struar nga Pejgamberi (a. s.) ndaj armiqve
të tij. Katër pikat e Marrëveshjes gjitha-
shtu treguan kreativitetin dhe vizionin lar-
gpamës të Pejgamberit (a. s.). Nuk ka
dyshim se nga kjo marrëveshje më së
shumti kanë përfituar Pejgamberi (a. s.)
dhe Islami në përgjithësi. Marrëveshja e
Hudejbijes gjithashtu u bë edhe gurthemel
për ngritjen e Islamit në Arabi.9 Edhe pse
Marrëveshja ishte nënshkruar për 10 vjet,
mekasit e thyen atë shumë shpejt dhe si
përgjigje Pejgamberi (a. s.) u përgatit për
ta sulmuar Mekën. Pothuajse të gjithë stu-
diuesit perëndimorë dhe orientalistët
shkruajne me paragjykim se ky veprim i
Pejgamberit (a. s.) ishte moralisht dhe po-
litikisht i nxituar.10 Në fakt, mekasit e
shkelën Marrëveshjen dhe vendimi i Pej-
gamberit (a. s.) për sulm ishte ndikuar pi-
kërisht nga kjo tradhti. Kjo është një tjetër

ngjarje që na e përshkruan cilësinë e vetë-
përmbajtjes së Pejgamberit (a. s.).

KREATIVITETI NË ZGJIDHJEN
E KONFLIKTEVE

Ekzistojnë shumë shkrime që na i pa-
sqyrojnë aftësitë e shkëlqyera të Pejgam-
berit (s.a.w.s.) që kishte për të zgjidhur
konfliktet mes njerëzve.

Kreativiteti i Muhamedit (a. s.) në këtë
lëmi na qartësohet kur lexojmë rastin se si
ai arriti të zgjidhë një konflikt që ndodhi
në mesin e fiseve mekase në lidhje me një
incident me Gurin e Zi.11 Kur mekasit e
rindërtuan Qabenë pas një zjarri që e ki-
shte kapluar, Guri i Zi ishte hequr përko-
hësisht për ta lehtësuar punën e
rindërtimit. Kur erdhi koha për ta vendo-
sur Gurin e Zi në vendin e vet përsëri, lindi
konflikti, pasi që çdo fis e konsideronte
veten të privilegjuar që këtë punë të nder-
shme ta bënte ndonjëri prej tyre.

Grindja mes tyre zgjati katër apo pesë
ditë dhe kanosej rreziku që të shpërthente
përleshje e përgjakshme. Atëherë njëri prej
tyre 12) jep këtë propozim: personi i parë
që paraqitet në dyert e Qabesë le të ven-
doste dhe le ta zgjidhte këtë problem. Ai
individ ka ndodhur të jetë Muhamedi (a.
s.), 35-vjeçar, pesë vjet para pejgamberisë
së tij.

Zgjidhja e tij e urtë e shpëtoi eskalimin
e konfliktit. Ai kërkoi një copë pëlhurë, e
shtriu në tokë dhe në mes vuri Gurin e Zi.
Pastaj u tha kryeparëve të fiseve të nga-
tërruara të afrohen, të kapin nga një kënd
të pëlhurës dhe të gjithë së bashku ta
ngrenë gjer te vendi ku do të vendosej ai.
Pastaj, Muhamedi (a. s.) e mori atë me
duart e veta dhe e vuri ku duhet. Me këtë
veprim të mirë ishin të kënaqur të gjitha
palët. 13

Një mësim tjetër që mund të nxirret
nga kjo ngjarje është se ndarja kolektive e
një barre mund të çojë në një shpërblim

kolektiv, që në këtë rast ishte ndarja e
famës së vendosjes së Gurit të Zi në pozi-
tën e tij të caktuar në Qabe.

Barra u bë shumë më e lehtë për t’u
ngritur duke vendosur gurin në pëlhurë, që
i lejoi pjesëmarrje të barabartë çdo fisi.

Në qoftë se vetëm një fisi i ishte lejuar
për të vënë gurin, do të ishte tepër e rëndë
për ta ngritur atë; aq më tepër, do të shto-
heshte edhe pakënaqësia midis fiseve që
nuk u është dhënë shansi për të marrë
pjesë në vendosjen e gurit.

Kështu, vendimi i Pejgamberit (a. s.)
që të angazhohen të gjitha fiset ishte një
zgjidhje shumë inteligjente dhe kreative,
që rezultoi me kryerje të punës me shumë
lehtësi dhe shpejt i dha fund një mosmar-
rëveshje që mund të kishte eskaluar në një
luftë fizike. Në fund, të gjitha palët kanë
qenë të kënaqura, pasi që të gjithëve u
ishte dhënë mundësia për ta vendosur
gurin.

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE
Vendimi që mori Pejgamberi (a. s.) për

të lejuar që myslimanët e asaj kohe të mi-
grojnë në Etiopi dy herë (në vitin 613 dhe
615) nuk ishte thjesht për shkak të lidhjes
së tij psikologjike që kishte me Etiopinë,
për shkak të nënës së tij të gjirit, Ummu
Ayman. Migrimi në Etiopi është një shem-
bull i aftësive të tij politike në kërkimin e
aleancave të reja. Kur persekutimi ishte
rritur në Mekë dhe disa nga pasuesit e tij e
patën të vështirë të jetonin në këtë mjedis,
ai i lejoi ata të migrojnë në Etiopi dhe të
kërkojnë ndihmë nga Mbreti atje, i cili
ishte i krishterë. Në Etiopi, myslimanët
gjetën paqe dhe atë mikpritje ata ia kthyen
Mbretit duke u lutur për të dhe duke e
mbështetur atë dhe parinë e tij.

Marrëdhëniet e myslimanëve ishin aq
të mirë me Mbretin, saqë ai filloi ta da-
shurojë Islamin dhe u bë mysliman para
vdekjes së vet.

Ky është një shembull i shkëlqyer se
si dy njerëz të ndryshëm dhe fe të ndry-
shme ishin në gjendje të jetojnë në paqe
dhe harmoni, duke hedhur poshtë teorinë e
“përplasjes së qytetërimeve”.
Dërgimi i delegacioneve
Ёshtë përmendur në librat e historisë

se Pejgamberi (a. s.) kishte dërguar
mbi 80-të delegatë te fiset, monarkët dhe
vendet fqinje.

Pejgamberi (a. s.) i dërgoi një ftesë He-
raklitit, perandorit të Romës, për ta ftuar
atë në Islam. Duke dërguar ekspedita
ushtarake në zonat fqinje dhe duke nën-
shkruar pakte mes Medinës dhe vendeve
fqinje, Pejgamberi (a. s.) donte të sinjali-
zonte fuqinë dhe influencën e Islamit; me
atë edhe të thyente dominimin e Kurej-
shëve mbi Gadishullin Arabik.

Këto ekspedita shërbyen si pararojë në
furnizimin e Pejgamberi (a. s.) me infor-
macione që nevojiteshin për t’i hapur rru-
gën predikimit të Islamit, jo vetëm në
Arabi, por edhe në kontinente të tjera.14

Pejgamberi (a. s.) është gjithashtu i
njohur edhe si një inovator i konceptit të të
Burgosurve të Luftës. Edhe pse luftërat ki-
shin filluar shumë kohë para ardhjes së
Pejgamberit (a. s.), deri atëherë nuk kishte
asnjë udhëzues të përgjithshëm lidhur me
trajtimin e të Burgosurve të Luftës. Në
fakt, Pejgamberi (a. s.) ishte i pari që ven-
dosi rregulla të tilla menjëherë pas betejës
së Bedrit.

(Vazhdon)

Referenca:
1 Rahman Afzalur, 1980. Muhammad as a Mi-

litary Leader. London: Muslim Book Trust.
2 FedererWilliam, 2008. Muhammad: Leader

of Change. marrë nga
http://www.wnd.com/2008/07/69082/- (20.02.2018)

3 Ernest Renan, 2000. “Muhammad and the
Origins of Islam,” në pjesën, The Quest for the Hi-
storical Muhammad, ed. Ibn Warraq , vep. e cituar.

4 Alak, 2.3.4.
5 El-Maide, 3
6 Heykel M. Husayn, 1976. The Life of Mu-

hammad, North American Trust Publication.
7 Esposito John, L., 1984. Islam and Politics.

New York: Syracuse University Press.
8 Suhejl ibn Amri ishte i dërguari i Mekkasve

që bëri marrëveshjen e Hudejbijes me Pejgamberin
(a. s.)

9 Ayoub, Mahmoud, M. and G.L. Clarke, 1997.
Beacons of Lights: Muhammad: The Prophet.

10 Pipes, D., 1999. “Lesson on Muhammad’s
Diplomacy”. Middle East Quarterly.

11 (Haxher el - Esved ) Guri i Shenjtë, guri i
këndit lindor të Qabesë.

12 Ebu Umejje b. El-Mugire El-Mahzumi
13 Mahmoud Abdel Halim, 1972. The Prophet;

Glimpses from His Life. Cairo: Al-Azhar Universi-
ty’s Majma‘al- Buhuth al- Islamiyyah

14 Fet’hullah Gullen, 2005. Prophet Muham-
mad: Aspects of His Life. New Jersey



14 Nëntor 2019 | Rabi ul-Awwal  - Rabi-ul-Aakhir  1441 Hëna e Re 15

Shkruan:  Dr. Ziber Lata

Ajeti 10

“Kur djelmoshat u strehuan në
shpellë, thanë: “Zoti ynë, jepna nga
ana Jote mëshirë dhe përgatitna nga
(kjo) puna jonë udhëzim!””

Djelmoshat që e kundërshtuan besi-
min e mbretit, apo të perandorit, u dety-
ruan ta lëshojnë pallatin mbretëror dhe të
kërkonin një vend tjetër, ku mund ta
adhuronin Allahun. Rrjedhshmëria log-
jike e ngjarjes thotë se ata u fshehën në
shpellë nga frika e mbretit, mirëpo Allahu
(xh. sh.) nuk e ka filluar rrëfimin e ngjar-
jes me fjalët “kur djelmoshat u fshe-
hën...”, por “kur djelmoshat u
strehuan...”. Fshehja është rezultat i nga-
dhënjimit të frikës dhe i përpjekjes për
të shpëtuar fizikisht, kurse strehimi
është largim nga rreziku, por pa u mun-
dur nga frika e personit që fshihet. Pran-
daj, banorët e shpellës u strehuan në
shpellë sepse ishin në rrezik nga njerëzit
e mbretit, por frika kurrë nuk i sundoi
tërësisht ata. Pra, porosia që kërkon të
japë fillimi i këtij ajeti me foljen u stre-
huan tregon se ata, krahas faktit se u
ishin mbyllur të gjitha dyert e mun-
dshme për të shpëtuar, zgjodhën shpel-
lën për t’u strehuar, të bindur dhe plot
shpresë se do ta gjejnë një mënyrë për ta
adhuruar Allahun (xh. sh.) dhe për ta
përhapur fjalën e tij, veçanërisht kur
bëhet fjalë për djelmosha. 

Fillimi i këtij ajeti duhet të ngjallë
ndjenjën e optimizmit dhe të inkurajimit
në masë të madhe. Të rinjve të  pa per-
spektivë të asaj kohe u mbeti alternativa
dhe strehimi më i trishtueshëm - mbyllja
në shpellë, por përsëri nuk u dorëzuan

dhe nuk u dekurajuan në rrugën e Zotit.
Sido qofshin situatat bashkëkohore, për
t’i kaluar krizat dhe sfidat bashkëkohore,

duhet strehuar (në) çdo mjet, madje edhe
ato që ndonjëherë do të duken të tmer-
rshme dhe të errëta si Shpella e Kehfit. 

DJEMA (DJELMOSHA), MË SHUMË
SE ‘TË RINJ’

Për moshën e rinisë në gjuhën arabe
përdoren dy terma kryesorë: sheba-
bun-të rinj dhe fit’jetun-djelmosha. E
para          kryesisht është e fokusuar në
dimensionin kohor, pra flet për moshën e
re të njeriut, kurse e dyta        është më
gjithëpërfshirëse, sepse krahas dimensio-
nit kohor, përfshin edhe këto kuptime:
bujarinë, zemërgjerësinë dhe autenticite-
tin në mendim. Pra, fit’jetun është më e
përgjithshme se shebabun. 

Duke e pasur parasysh këtë dallim,
atëherë është e qartë përse Zoti (xh. sh.)
e ka përdorur për djelmoshat e shpellës
fjalën fit’jetun. Pra, ata nuk ishin thjesht
disa të rinj në moshë të re, por ishin djel-
mosha zemërgjerë, bujarë dhe me men-

dime autentike, të vetat. 
Përshkrimi paraprak tregon se në si-

tuata serioze dhe të rëndësishme duhet të
vijnë në shprehje të rinjtë zemërgjerë, bu-
jarë dhe kreativë në ide. Problemi me të
cilin ballafaqohen sot të rinjtë tanë është
pikërisht mungesa e vetive të djelmo-
shave të shpellës. 

Koordinimi i unifikuar i djelmoshave
për të vepruar brenda një plani të caktuar
bëri që Zoti (xh. sh.) ta sjellë mrekullinë
e banorëve të shpellës. Prandaj, ndoshta
në mesin e njerëzve tanë kemi të rinj me
ideale, me kapacitete dhe afinitete indi-
viduale, por fatkeqësisht mungon koordi-
nimi dhe bashkëveprimi brenda një
projekti të caktuar, që secili të japë kon-
tributin e vet. Kjo ngjarje është një siha-
riq për çdo popull që dëshiron të
përparojë, ngase ashtu siç Zoti nuk e çoi

huq bashkimin e disa të rinjve bujarë dhe
mendjehollë, ashtu nuk do ta humb edhe
mundin e çdo iniciative të mirëfilltë ri-
nore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala
fit’jetun nuk nënkupton domosdo moshën
rinore - mund të jetë edhe moshë tjetër,
por e rëndësishme është që t’i ketë vetitë
e cituara më lart. 

Gjëja e parë që kërkuan banorët e
shpellës është mëshira. Përse pikërisht
mëshirë? Kjo, për disa arsye: e para: ata
e kishin kuptuar mirëfilli besimin, pran-
daj ishin të vetëdijshëm se gjëja kryesore
që duhet fituar njeriu në këtë botë është
mëshira e Zotit, e pastaj Zoti me mëshi-
rën e tij i shpërblen me xhenet; e dyta:
mëshira ishte ajo që u mungoi te mbreti i
tyre, prandaj e kërkuan atë nga Zoti (xh.
sh.). Nëse e vështrojmë me vëmendje for-
mulimin gjuhësor të lutjes së tyre “Zoti
ynë, jepna nga ana Jote mëshirë...”, vë-
rejmë se fillimisht u interesoi burimi i
mëshirës “nga ana Jote”, pastaj u intere-
soi mëshira, d.m.th. ata ishin shumë të
kujdesshëm se nga kush u vjen mëshira,
ngase mëshirë u siguroi edhe mbreti nëse
ata hiqnin dorë nga besimi, por ata zgjo-
dhën mëshirën, por nga tjetër burim. Kjo
jep të kuptosh se jo çdo e mirë që të ofro-
het duhet të pranohet, por paraprakisht
duhet të zgjidhet burimi i mirësisë. 

Sapo hynë në shpellë, veprimin e parë
që e realizuan është lutja. Sigurisht që ata
kishin mundësi t’i luten Zotit edhe për-
para se të hynin në shpellë, madje edhe
ndoshta i janë lutur, por Allahu na e tre-
gon vetëm lutjen pasi ata veç më kishin
hyrë në shpellë.

LUTJA MË E DASHUR TE ZOTI (XH.
SH.), PAS PËRPJEKJES

Pa mëdyshje se ata me zemër vazhdi-
misht i janë lutur të Gjithëfuqishmit, por
lutja e drejtpërdrejtë me gojë dhe ba-
shkërisht u bë vetëm pasi ata e shfrytë-
zuan gjithë potencialin e tyre. Kjo tregon
se lutja më e dashur te Zoti (xh. sh.) është
ajo që bëhet pas përpjekjes. Këtu nuk fli-
tet për kohën e realizimit të lutjes dhe as
që duhet diskutuar për këtë, por theksi
është vënë mbi mbajtjen e ekuilibrit të
lutjes dhe shfrytëzimit të potencialit nje-
rëzor. Shpeshherë, mbështetja në lutje
bëhet nga përtacia dhe neglizhenca, si re-
zultat i së cilës dështimi i përshkruhet Al-
lahut, por është edhe e kundërta - kur
njerëzit (jobesimtarët) thonë se njerëzimi
nuk ka nevojë për lutje, por vetëm për
punë; ky ajet, ndërkaq, tregon se këta
djelmosha në formë të shkëlqyer e mbaj-
tën ekuilibrin e këtyre dyjave, e cila më
shumë se çdo gjë tjetër u mungon mysli-

VËSHTRIME HERMENEUTIKE NË SUREN KEHF 

Koha i kërkon të rinjtë
zemërgjerë, bujarë dhe kreativë

Problemi me të cilin ballafaqohen sot të rinjtë tanë është pikërisht mungesa
e vetive të djelmoshave të shpellës.
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gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  
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manëve të sotëm. 
Po ashtu, është një moment tjetër që

duhet spikatur në ndërtimin gjuhësor të
këtij ajeti, përkatësisht momenti i lutjes.
Edhe pse djelmoshat hynë në shpellë - e
cila është simbol i rrezikut dhe i errësirës
- përsëri e quajti strehë dhe vetëm pasi
djelmoshat e trajtuan si të tillë (si strehë),
iu drejtuan Allahut (xh. sh.) me lutje.
Streha (me’va        ) nuk nënkupton vetëm
se ata u siguruan nga frika, por bashkë
me këtë ata kishin edhe metodën, besimin
dhe kauzën, të vizatuar mirë, pra, thjesht
thënë, ata qysh moti e kishin rehatuar dhe
e kishin bindur veten për rrugën që duhet
zgjedhur, kurse tani vetëm sa u plotësua,
sa u krye, strehimi. Kjo tregon se kur be-
simtari i drejtohet Zotit (xh. sh.), filli-
misht duhet t’i ketë të pastruara disa
çështje - ta ketë arritur strehimin. Pra,
nëse robi i drejtohet me lutje Allahut (xh.
sh.) me mendje të trazuar dhe me mëdy-
shje, atëherë lutja vështirë se pranohet,
sepse një nga kushtet e lutjes është bin-
dja se Zoti do ta pranojë atë, por këtë bin-
dje nuk e kanë njerëzit që nuk kanë të
pastruar shumë çështje besimore dhe
mendore. Si përfundim, qëndrueshmëria
në besim dhe stabiliteti në të menduar
janë ato që e përbëjnë strehimin, sepse
ndryshe nuk ka si quhet strehim fshehja
në një shpellë. 

PRIJNË STABILITETI, IDEALI DHE
GATISHMËRIA PËR SAKRIFICË

Kjo tregon se prej të rinjve tanë filli-
misht kërkohet mbërritja e strehimit: sta-
biliteti në të menduar, krijimi i një ideali
në të cilin do të jenë të bindur dhe për të
cilin do të jenë të gatshëm të sakrifikojmë
gjithçka, atëherë vjen strehimi dhe vijnë
momentet e lutjeve të pranuara. 

Lutja e djelmoshave tregon edhe al-
truizmin e tyre, sepse ata nuk kërkuan një
mëshirë që do t’i shpëtonte vetëm ata, por
kërkuan një mëshirë ndaj së cilës të ndje-
hen të përgjegjshëm dhe të detyruar. Fjala 

atina (na jep), e cila është përdorur
në këtë ajet, flet për dhënie për të cilën
pastaj do të kërkohet përgjegjësi, kurse
fjala         a’tina (na jep), e cila nuk për-
doret në këtë ajet, është sinonim i të parës
dhe flet për dhënie për të cilën nuk kër-
kohet përgjegjësi.

Kategoritë gramatikore të shquarsisë
dhe të pashquarsisë në gjuhën arabe kanë
një rëndësi të veçantë, veçanërisht në lig-
jërimin kuranor. Të gjithë gramatikanët
arabë janë të një mendje se trajta theme-
lore e emrit në gjuhën arabe është trajta e

pashquar. Llojet e emrit të pashquar në
gjuhën arabe janë disa: për glorifikim,
për përcaktim të llojit, për përgjithësim
etj. Pavarësisht të gjitha këtyre tipave të
shquarsisë, një gjë është e ditur: se emri i
pashquar parimisht tregon esencën e gjë-
rave dhe përgjithësinë e tyre, kurse emri
i shquar tregon të veçantën dhe gjënë e
përcaktuar. 

Në këtë ajet kuranor, si në shumë
ajete të tjera, lutja është thurur me dy
emra të pashquar �rahmeten (më-
shirë) dhe          resheden (udhëzim). 

Pra, lutja e banorëve të shpellës, si
shumë lutje të tjera që janë dhënë me
emra të pashquar në Kuran, i është drej-
tuar Zotit (xh. sh.) për t’u kërkuar më-
shira dhe udhëzimi si tërësi, e jo një
mëshirë parciale dhe e momentit. Kjo tre-
gon edhe largpamësinë e besimtarit në
lutje - se ai nuk kërkon një mëshirë apo
udhëzim të caktuar, por e kërkon esencën
e saj, sepse vetëm si e tillë (e pashquar)
ajo (mëshira dhe udhëzimi) mund të jenë
të përshtatshme për çdo situatë të jetës së
tij. 

Kjo trajtë e pashquar përsëritet në
shumë lutje kuranore dhe profetike. Një-
soj si rahmeten (mëshirë) dhe �����
resheden (udhëzim), është edhe fjala 

haseneten (mirësi). P.sh. ��������
������ ��� ���������� �������� �����
��������� �������� ������� �������
“Zoti ynë, na jep në dynja mirësi dhe në
ahiret mirësi, e na ruaj nga dënimi i zjar-
rit!” (El-Bekare, 201) dhe shumë fjalë të
tjera. Krahas pashquarsisë, më të përgji-
thshme dhe më universale këto fjalë i bën
edhe qenia e tyre si paskajore apo infini-
tiv (masdar). Krejt këto japin të kuptosh
se mëshira, udhëzimi, mirësia që kërko-
hen në lutjet e besimtarëve nuk janë si-
përfaqësore dhe parciale, por janë
esenciale dhe të përgjithshme. Pra, my-
slimani nuk duhet ta kërkojë mëshirën,
udhëzimin dhe mirësinë për një moment
apo synim të caktuar – sepse, pastaj do të
jetë i privuar për të tjerat - por e kërkon
atë kështu, të pashquar dhe në paskajore,
që pastaj Allahu (xh. sh.) t’ia japë aty ku
atij (besimtarit) i nevojitet, madje të je-
tojë me vetë këto. 

Kjo pashquarsi tregon se kërkohet
esenca e mëshirës, e udhëzimit dhe e mi-
rësisë, por rruga se si Allahu (xh. sh.) do
t’i plasojë në jetën tënde mund të jetë e
panjohur, sepse ndonjëherë mëshirë dhe
udhëzim mund të jetë ajo që në sytë tanë
nuk është e tillë, p.sh. një dështim apo
fatkeqësi e caktuar mund të jenë të tri-
shtueshme në sytë tanë, por ato në thelb
janë mëshirë dhe udhëzim, p.sh. 

“O ju që besuat, u është bërë obligim
kisasi (gjurmimi për dënim për mbytje): i
liri për të lirin, robi për robin, femra për
femrën. Kurse atij që i falet diçka nga
vëllai i vet, atëherë ajo le të përcillet (e
atij që fal) kuptueshëm dhe shpagimi
(nga dorasi) atij le t’i bëhet me të mirë.
Kjo është një lehtësim dhe mëshirë prej
Zotit tuaj. E kush tejkalon pas këtij (paj-
timi), ai ka një dënim të idhët.” Ky ajet
vërteton se jo çdoherë mëshira është e de-
shifrueshme dhe e pëlqyeshme në sytë
tanë, sepse ky ajet flet për dënimin kapi-
tal, ndërsa një veprim i tillë në sytë tanë
është i papëlqyer, por në esencë ajo është
mëshirë. 

Kështu, dhënia e këtyre fjalëve në
trajtën e pashquar është edhe një nxitje
për ta ndryshuar konceptin tonë të gabuar
për mëshirën, udhëzimin dhe mirësinë,
sepse ato shpeshherë janë të padeshifrue-
shme për ne, prandaj i lutemi Zotit
(xh.sh.) që të na pajisë me esencën dhe
përgjithësinë e tyre që ne të mund të për-
fitojmë. 

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me
fjalën          resheden (përudh), jo me fja-
lën           huda (udhëzim). Në kontekstin
e përgjithshëm këto fjalë janë sinonime,
mirëpo në thelb dallojnë në nuanca kup-
timore. Dallimet e spikatura nga studiue-
sit arabë mes këtyre dy fjalëve janë: 

Huda          është orientim; nëse është
i drejtë, atëherë është udhëzim për tek e
vërteta; nëse është orientim jo i drejtë,
atëherë është udhëzim për tek e pavërteta.
Pra,          përdoret edhe për tek e pavër-
teta,  p.sh.
“Udhëzoni ata në rrugën e strehimit!”
(Es-Saffatu, 23), kurse reshed për-
doret vetëm për udhëzimin në rrugë të
vërtetë.

Në Kuran dhe në traditën profetike
njohja e të vërtetës është shprehur me fja-
lën            huda (udhëzim), kurse vepra
dhe ndjekja e së vërtetës me fjalën ru-
shdun (udhëzim). Po ashtu, janë përdorur
edhe antonimet e tyre, ku dalalun
(devijim) është mosnjohje e të vërtetës,
kurse gajjun (devijim) është mo-
sndjekja dhe mosveprimi me të vërtetën.
Pra, këtu shihet se dalali është shkatër-
rim i forcës intelektuale të njeriut, kurse
gajji është shkatërrim i forcës vepruese
të njeriut, huda është rigjenerim i forcës
mendore të njeriut, kurse ruzhdi është

rigjenerim i forcës praktike.
Këto dy dallime na japin të kuptojmë

se banorët e shpellës kërkuan udhëzim
për tek e vërteta dhe në të njëjtën kohë
kërkuan udhëzim që do t’u mundësonte
praktikimin e së vërtetës. 

PËR PUNËT E DYNJASË DHE TË
AHIRETIT

Siç u potencua më lart, ky ajet për-
fundon me fjalën (paskajoren) re-
shedun (udhëzim), por në gjuhën arabe e
njëjta fjalë ka edhe paskajore tjetër me të
njëjtin kuptim rushdun (udhëzim).
Përderisa ka dy alternativa dhe është
zgjedhur njëra, në fjalitë e zakonshme jo-
kuranore mund të jetë krejt njësoj, por në
Kuran përzgjedhja e njërës ndaj tjetrës ka
një arsye. “Një pjesë e dijetarëve kanë
bërë dallimin mes reshedun dhe 

rushdun. Kanë pohuar se ru-
shdun përdoret për punë të dynjasë dhe të
ahiretit, kurse reshedun përdoret
vetëm për punë të ahiretit.” Pra, kjo e
fundit i përfshin edhe punët e dynjasë,
por që vlejnë vetëm për ahiret, kurse e
para i përfaqëson edhe punët që synim e
kanë ahiretin, por edhe ato që i kanë in-
teresat e kësaj bote. Pra, nëse bëjmë një
renditje, atëherë huda është udhë-
zimi më i përgjithshëm, pastaj ru-
shdun është më specifik se huda, kurse

�          reshedun është udhëzimi më speci-
fik nga të gjitha, sepse lidhet vetëm me
punët, rezultati i të cilave lidhet vetëm me
Botën Tjetër. 

Kështu, kuptojmë se banorët e shpel-
lës me lutjen e tyre “përgatitna nga puna
jonë udhëzim” kërkonin udhëzim (ose
zgjidhje të hallit të tyre) i cili,  mbi të gji-

tha,  t’u vlejë për në Botën Tjetër, sepse
nëse do të kërkonin zgjidhje vetëm për ta
hequr qafe telashin me mbretin e tyre,
atëherë nuk do ta kishin përdorur fjalën 

resheden, madje po ta kishin synim
shpëtimin vetëm në këtë botë, nuk do të
vinin deri në shpellë. 
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Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  
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(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  
 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 

madje po ta kishin synim shpëtimin vetëm në 

këtë botë, nuk do të vinin deri në  

ngushtë njëra me tjetrën, me lidhëzën   fe. 

Ky ajet i shkurtër e.  

 

Ajeti 10 

 

             

    

 

gjuhën arabe përdoren dy terma kryesorë: 

  shebabun-të rinj dhe   fit’jetun-

djelmosha. E para ( ) kryesisht është e 

fokusuar në dimensionin kohor, pra flet për 

moshën e re të njeriut, kurse e dyta ( ) është 

më  

rinore. Madje, ka dijetarë që thonë se fjala 

 fit’jetun nuk  

 

 (me’va- ) nuk nënkupton vetëm se ata u  

të detyruar. Fjala  atina përgjegjësi, kurse 

fjala  a’tina (na jep), e cila nuk përdoret në 

këtë ajet, është  

thurur me dy emra të pashquar   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim).  

kuranore dhe profetike. Njësoj si   

rahmeten (mëshirë) dhe  resheden 

(udhëzim), është edhe fjala   haseneten 

(mirësi). P.sh. 

                

 

udhëzim, p.sh.  

                 

                     

                     

           

Në këtë ajet udhëzimi kërkohet me fjalën 

 resheden (përudh), jo me fjalën  huda 

(udhëzim). Në  

Huda ( ) është orientim; nëse është i 

drejtë, atëherë është udhëzim për tek e vërteta; 

nëse është orientim jo i drejtë, atëherë është 

udhëzim për tek e pavërteta. Pra,  përdoret 

edhe për tek e pavërteta, p.sh.    

  strehimit!” (Es-Saffatu, 23), kurse  

reshed përdoret vetëm për udhëzimin në rrugë të 

vërtetë. 

 vërtetës është shprehur me fjalën  huda 

(udhëzim), kurse vepra dhe ndjekja e së 

vërtetës me fjalën   ashtu, janë përdorur 

edhe antonimet e tyre, ku   mosnjohje e 

të vërtetës, kurse   gajjun (devijim)  
Siç u potencua më lart, ky ajet përfundon 

me fjalën (paskajoren)   reshedun (udhëzim), 

por në gjuhën arabe tjetër me të njëjtin kuptim 

  rushdun (udhëzim). Përderisa ka dy 

alternativa dhe është dijetarëve kanë bërë 

dallimin mes   reshedun dhe   rushdun. 

Kanë pohuar se   rushdun përdoret për punë 

të dynjasë dhe të ahiretit, kurse   reshedun 

përdoret vetëm Pra, nëse bëjmë një renditje, 

atëherë   huda është udhëzimi më i 

përgjithshëm, pastaj   rushdun është më 

specifik se huda, kurse   reshedun është 

udhëzimi më specifik nga të gjitha, sepse lidhet 

vetëm me punët, rezultati i të cilave lidhet 

vetëm me Botën Tjetër.  

do ta kishin përdorur fjalën  resheden, 
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Ndërkaq, ata që kontribuan përmes
ligjërimit verbal (aty ku ishte nevoja,
duke u nisur nga kursija, mihrabi, min-
beri, mexhlisi, pazari, po qoftë edhe në
rrugë dhe të cilët jetën e kaluan në po-
stiqe, para rahles dhe mbi qitabë) dhe
përmes talebeve të tyre, ndër të tjerë,
janë: 1. Myderrizixxv i mirënjohur Ataul-
lah ef. Kurtishixxvi, 2. Mehmet ef. Meh-
meti, 3. Fetah ef. Raufi, 4. Hfz. Nexhati
ef. Ahmetixxvii, 5. Hfz. Sadulla ef. Selami,
6. Hfz. Shaban ef. Saliu, 7. Ferat ef. Hir-
daxxviii, 8. Xhemail ef. Xhemaili, 9. Hfz.
Hasan ef. Ibrahimi, 10. Hfz. ef. Abdurra-
him Xheladini, 11. Hfz. Mustafë ef.
Shema, 12. Idriz ef. Sulejmanixxix, 13.

Qemal ef. Aruçixxx, 14. Hfz. ef. Ibrahim
Idrizi, 15. Hfz. Xhafer ef. Azizi, 16.
Qazim ef. Aliuxx, 17. Hfz. Sabri ef. Koçi,
18. Hfz. Idriz ef. Idrizixxx, 19. Vejsel ef.
Xheladini, 20. Nevzat ef. Hasani dhe 21.
Rafiz ef. Hoxhaxxx.

SPROVA PËRMES 
SË DËSHIRUARËS

Këtu për shkoqitje kemi një ajet nga
surja El-Enfāl.

Kurani fisnik bën me dije se pasuria
dhe fëmijët janë preokupim i kësaj jete,
mirëpo nuk duhet mashtruar pas tyre e të
harrohen urdhrat, ndalesat dhe adhurimi
ndaj Allahut (xh. sh.). Gjithashtu, për çdo

begati myslimani duhet të jetë i kujde-
sshëm, se ajo vjen nga i madhi Allah dhe
se nuk vjen rastësisht.

Allahu (xh. sh.) thotë: 
“Ta dini mirë se pasuria dhe fëmijët

tuaj janë sprovë për të gabuar ju; ta dini
se për ata që nuk tradhtojnë, ka shpër-
blime të mëdha te Zoti (xh. sh.).”(El-
Enfāl)xxx/xx

Ndërkaq, në kontekst të ajetit në
shkoqitje, nocioni fitne e ka kuptimin e
shkakut për të gabuar (të sprovës). Por,
shkaku i gabimit paraqitet përmes të dë-
shiruarës-pasurisë dhe fëmijëve.

Kështu që, nëse myslimani i caktuar
është mirënjohës ndaj Allahut, (xh. sh.)
për fëmijën dhe pasurinë që ia ka falur
Ai, sprova në fjalë është tejkaluar me
sukses. Në të kundërtën, ka dështuar në
të.

SPROVA PËRMES 
SË PADËSHIRUARËS

Këtu shtjellohen tri ajete nga suret El-
Bekare, El-Enām dhe El-A’rāf.

Njëra prej mënyrave të sprovës është
magjia. Por, myslimani i cili është me
bindje të paluhatshme se ajo është e nda-
luar (haram), ai as që merret me mësimin
e saj, me praktikimin e saj dhe nuk  pret
ndihmë prej një çështje e cila rreptësisht
është e ndaluar. Sipas ligjit të Allahut
(xh. sh.), njeriu, respektivisht myslimani,
sprovohet në mënyra të ndryshme, pran-
daj njerëzit sprovohen me njëri-tjetrin, re-
spektivisht i pasuri sprovohet me të
varfrin; ai me autoritet sprovohet me atë
pa autoritet etj.  Myslimanët kanë shem-
bull te popujt e periudhës                  pa-
rakuranore, kur për shkak të mospranimit
të pejgamberit të caktuar dhe për shkak
të mëkateve janë dënuar në mënyra të
ndryshme. Njëri prej tyre është populli i
Musait (a. s.). 

Në Kuranin adhimushan thuhet: 
“...Por, ato dy melaqet nuk ia mëso-

nin askujt magjinë pa i thënë: ‘Ne jemi
fitne (të dërguar për të provuar njerëzit);
pra, ti mos u bëj qafir (mohues) i Allahut
(xh. sh.)!”xxxvi

Për ajetin në fjalë Ibrahim Dalliu bën
komentimin në vijim: Dy melaqet -
Harut dhe Marut - që u mësonin njerëzve
magjinë, atë e bënin sipas urdhrit të Zotit
të madhërishëm. Këto ishin të dërguara
nga ana e Allahut fuqiplotë për t’i pro-
vuar njerëzit. Por,  para së gjithash, ato
këshillonin: ”Ne jemi dërguar për të
sprovuar njerëzit; ju mos u bëni qafira
duke mësuar magjinë e të veproni me
të.”xxxvii

Ndaj, atyre që ishin besimtarë të pa-

Shkruan: Hfz. doc. dr. Ataullah Aliu

HYRJE NË INTERPRETIMI

Ndër shqiptarët pati studiues që u
morën dhe që dhanë kontributin e tyre në
fushën e islamistikës në përgjithësi dhe të
studimeve kuranore në veçanti. Për çë-
shtjen në fjalë, me këtë rast, pos hfz.
Ibrahim ef. Dalliut, të cilin e kemi për
studim, po shtrojmë dhe po përmendim
edhe disa emra prej atyre që lanë gjurmë
përmes ligjërimit të shkruar të tefsirit dhe
të talebeve (studentëve) të tyre; dhe të
atyre që kontribuan përmes ligjërimit ver-

bal të tefsirit dhe të talebeve të tyre. 
Ata që lanë gjurmë përmes letrave të

tyre, ndër të tjerë, është edhe  Omer ef.
Faniu, me origjinë nga Dibra, i cili jetoi
në Stamboll. Për shkak se ishte marrë me
komentimin e Kuranit- adhimushan, e ki-
shte marrë ofiqin “Tefsîrî” (komentues i
Kuranit-qerim). Ka qenë edhe vaiz në
Xhaminë e Aja Sofisë. Ka ndërruar jetë
në vitin 1622, që do të thotë se shqiptarët
me komentimin e Kuranit fisnik merren
që nga gjysma e dytë e shekullit XVIii. 

Ndërkaq, për periudhën 1875-2013
po i shënojmë ata që kontribuan përmes
ligjërimit të shkruar të tefsirit; dhe ata që
kontribuan përmes ligjërimit verbal të

tefsirit.
Kështu, ata që kontribuan përmes lig-

jërimit të shkruar, ndër të tjerë, janë:
Sami Frashëriiii, Naim Frashëriiv, Ilo
Mitko Qafëzeziv, Hfz. Ali ef. Korçavi,
Haki ef. Sharofivii, Sherif ef. Ahmeti,
Salih ef. Ferhat Hoxhaviii, Vehbi ef. Ismai-
liix, Dr. Feti Mehdiux, Hasan ef. Nahixi,
Hfz. Ali Fehmi Krajaxii, Hfz. Ismet Di-
braxiii, Hfz. Qazim Ismilixiv, Sheh Qazim
Hoxhaxv, Haxhi Dashixvi, Haxhi Mahmud
Dashixvii, Vehbi Dibraxviii, Qazim Hoxha-
xix, H. Vehbi Dibraxx, Haxhi Tahir Hallul-
lixxi, Hasan S. Kullarati (talebe)xxii, Adem
Salihu (talebe)xxiii, Adem Alikaj (ta-
lebe)xxiv.
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NOCIONI FITNE SIPAS HFZ. IBRAHIM DALLIUT

Mjaftojnë kaderi dhe sabri
Shqiptarët me komentimin e Kuranit fisnik merren që nga

gjysma e dytë e shekullit XVI.
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luhatshëm dhe të denjëxxxviii këshilla e me-
laqeve u bënte përshtypje, ndërsa tek ata
që në qenien e tyre kishin mosbesimin
dhe qufrin (kufër) këshilla e melaqeve
nuk kishte ndikim dhe e mësonin mag-
jinë.

Në korniza të ajetit në shtjellim, no-
cioni i sipërshtruar e ka kuptimin e spro-
vës. Por, sprova bëhet përmes së
padëshiruarës – magjisë.

Në Kuranin qerim thuhet:
“Ja kështu i kemi hedhur në sprovë

disa njerëz me disa të tjerë, që të thonë:
‘A këtyre ua ka parë Zoti i merituar mi-
rësinë e madhe ndër ne?’ (Zoti ynë, kun-
drejt thënies së atyre, urdhëron e thotë):
A nuk është Zoti që i di më mirë falënde-
ruesit?” xxxix

Andaj, për ajetin e sipërnënvizuar au-
tori ofron interpretimin si duhet: “Ne, me
madhërinë Tonë, kështu i kemi sprovuar
kurejshët e pasur me disa të varfër, të
cilët e kanë pranuar besimin e vërtetë, që
të pasurit të thonë:  ‘Ne, duke qenë paria
e kombit, si bëhet të na e kalojnë disa të
varfër? Si është e mundur që këta të ar-
rijnë nivelin e besimit para nesh? A për
këtë e ka parë Zoti të udhës t’u japë atyre
atë gradë? Po e zëmë se edhe ne po bë-
hemi myslimanë, por sipas parimit të për-
gjithshëm, ata që e kanë sjellë besimin
para nesh do të jenë më të virtytshëm se
ne. E, një gjë e tillë nuk durohet!’”xl

Në vazhdim Dalliu shtron komenti-
min e Fahri Raziut: Nuk është e mundur
që të gjithë njerëzit të jenë të barabartë,
qoftë në intelekt, qoftë në pamje trupore,
qoftë në pasuri etj. Kështu, pra, Allahu
(xh. sh.) i sprovon njerëzit se a janë të kë-
naqur me atë që u ka dhënë ose jo.  Por,
të lumtur janë ata që janë të kënaqur me
atë që u ka dhënë Allahu i madhërishëm
dhe nuk ankohen. Andaj, për një sjellje të
tillë në këtë botë jetojnë të qetë, e në
botën tjetër kanë shpërblime.xli

Si rrjedhojë, në suaza të ajetit në
shqyrtim, nocioni i lartpërmendur e ka
kuptimin e sprovës. Kështu, pra, sprova
bëhet përmes së padëshiruarës –varfë-
risë/varfërimit.

Në Kuranin e madhërishëm thuhet:
“Musai zgjodhi edhe shtatëdhjetë

burraxl prej kombit, për të ardhur në Tur
në kohën e caktuar prej Nesh. Kur ata i
përfshiu një rrufe e fortë (ose një tërmet
i lemerishëm), Musai tha: O Zot! Nëse do
të kishe dashur, na kishe shkatërruar më
parë, mua dhe ata (më kishe mbytur para
se të vija këtu së bashku me ata) dhe mua
nuk do të më akuzonin për mbytjen e pa-
risë. Ose: nëse do të kishe dëshiruar Ti, o
Zot, do t’i kishe mbytur ata përpara se
unë ta mbytja jevgun në Egjipt); por Ti

na mëshirove e nuk na mbyte. A do të na
mbytësh për punën e disa të marrëve? (O
Zot! Mos na mbyt për punën e disa të
marrëve!) Ajo (puna e adhurimit të viçit),
nuk është gjë tjetër, veçse një sprovë nga
Ti dhe me të tilla sprova, Ti, o i madhi
Zot, cilin të duash e nxjerr nga udha e
drejtë dhe cilin të duash e shpie në udhën
e drejtë...” xliii

Për ajetin e lartpërmendur autori sjell
shkoqitjet e F. Raziut dhe të Kaziut: Shta-
tëdhjetë persona shkuan me Musain (a.
s.) në Turi Sina. Malin e rrethoi një re dhe
pejgamberi në fjalë hyri nën re, i ftoi të
pranishmit që të luten edhe ata nën re dhe
ranë në sexhde, ku i dëgjuan urdhrat që
Allahu (xh. sh.) ia përcolli Musait (a. s.).
Por, pas gjithë kësaj ata kërkuan prej Mu-
sait (a. s.) që ta shohin Zotin (xh. sh.), se
përndryshe do të shprehnin mosbesim
ndaj tij. Me atë rast plasi rrufeja dhe i
mbyti, e Musai (a. s.) iu lut të madhit
Allah që t’i ngjallë, meqë kishte drojë se
populli do ta akuzonte se ai i kishte mby-
tur shtatëdhjetë personat. Prandaj, me
lutjen e Musait (a. s.) Allahu i madhëri-

shëm i ngjalli ata.xliv

Ajo që duhet veçuar nga ajo që flitet
në ajet është se shtatëdhjetë persona me
Musain (a. s.) shkuan në Tur për ta lutur
Zotin e madhërishëm që t’i falte ata që e
kishin adhuruar viçin e Samiriut. Por,
edhe këta që nuk e adhuruan viçin ga-
buan, meqë kërkuan prej Musait (a. s.) që
ta shohin Allahun (xh. sh.), gjë për të
cilën përmes rrufesë mbetën pa jetë, e për
shkak të lutjes së Musait (a. s.) Allahu fu-
qiplotë i ngjalli.

Kështu që, në suaza të ajetit në stu-
dim, nocioni në fjalë e ka kuptimin e
sprovës. Ndaj, sprova bëhet përmes së
padëshiruarës - Samiriut.

Kështu, pra, në taban të tri ajeteve në
studim, sprova bëhet përmes së padëshi-
ruarave si në vijim:

• në kontekst të ajetit të parë, sprova
bëhet përmes magjisë;

• në korniza të ajetit të dytë, sprova
bëhet përmes varfanjakut; dhe

•  në suaza të ajetit të tretë, sprova
bëhet përmes Samiriut.

Prandaj, një mysliman të padëshirua-

rën mund ta përballojë në taban të dy ele-
menteve:

-duke pasur bindje se pa caktimin
(kaderin) e Allahut (xh. sh.) ajo nuk do
t’i vinte dhe nuk do ta godiste; dhe

- duke vënë në dispozicion durimin
(sabrin), pra duke e përballuar të padë-
shiruarën me durim.

Kështu, pra, nëse i kemi dy elemen-
tet në fjalë, sprova tejkalohet me sukses.
Në të kundërtën, dështohet në sprovë.

Poshtëshënime:

i H. Hafëz Ibrahim Dalliu, Ajka e kuptimeve
të Kuranit qerim, Tiranë, 2005. (Në vazhdim të
kësaj shkoqitje: Dalliu, Ajka e kuptimeve,... ). 

iiHasan Kaleshi, Kontributi i shqiptarëve në
dituritë islame, Logos-A, Shkup-Prishtinë-
Tiranë, 2013, fq. 65-66.

iii Dr. Ismail Ahmeti, Përpjekja e heronjve në
përhapjen e Islamit, Shkup, 2003, fq. 10, ref., 2.

iv M. Hysa, Alamiada shqiptare, 2, Shkup,
2000, fq. 39-70.

v Ilo Mitko Qafëzezi, Kurani-përkthyer
shqip, Rumani, 1921. Janë të përkthyera suret: 1-
6. (Ky material është  huazuar nga prof. dr. Ismail
Ahmedi).

vi Dr. Feti Mehdiu, Përkthimet e Kur’anit në
gjuhën shqipe, Shkup, 1996, fq. 47, ref., 21.

vii Po aty, fq. 41.
viii Muftiu Salih Ferhat Hoxha, Kur’ani me

përkthim në gjuhën shqipe, Logos-A, Shkup,
2016.

ix Dr. Fetih Mediu, Përkthimet e Kur’anit në
gjuhën shqipe, Shkup, 1996, fq. 42.

x Feti Mehdiu, Kur’ani, KBI, Prishtinë, 1985.
xi Prof. Hasan I. Nahi, Kur’ani i Madhëruar,

Prishtinë, 1988.
xiiZani i Naltë, 1, KMSH, Tiranë, Prishtinë,

Shkup, 2015, fq. 247.
xiii Po aty, 2, fq. 207. 
xiv Po aty, 3, fq. 1158.
xv Po aty, 4, fq. 3.
xvi Po aty, 4, fq. 15.
xvii Po aty, 4, fq. 86.
xviii Po aty, 4, fq. 498.
xix Po aty, 4, fq. 520.
xx Po aty, 6, fq. 1.
xxi Po aty, 6, fq. 12.
xxii Po aty, 6, fq. 198.
xxiii Po aty, 6, fq. 270.
xxiv Po aty, 6, fq. 354.
xxvProf. dr. Adnan Ismaili, Arabizmi u alban-

skom jeziku (disertacion doktorate-në dorë-
shkrim), Internacionalni Univerzitet u Novom
Pazaru, Novi Pazar, 2013, fq. 85-92.

xxvi Ataullah ef. Kurtishi veproi në Medresenë
Medah-Shkup dhe kishte përcjellë tri generata të
talebeve (me ixhazet - të diplomuar), numri i për-
gjithshëm i të cilëve është njëzet e tre. Talebet po
i shënojmë në vazhdim: gjenerata e parë: 1. Meh-
met ef. Memeti, 2. Feta ef. Raufi, 3. Hfz. Nexhati
ef.  Ameti, 4. Hfz. Sadulla ef. Selami, 5. Hfz Sha-
ban ef. Saliu dhe 6. Selim ef. Memeti; gjenerata
e dytë: 1. Hfz. Mustafë ef. Shema, 2. Haki ef. Sar-
maxhaj, 3. Hfz. Hasan ef. Ibrahimi, 4. Hfz. ef.
Hamdi (për mbiemrin nuk kam informatë), 7.
Kadri ef. Jashari, 8. Husejn ef. Çelebiu, 9. Osman
ef. Abdurrahmani, 10. Ferat ef Hirda dhe 11. Idriz
ef. Sulejmani; gjenerata  e tretë: 1. Xhemail ef.
Xhemaili, 2. Hfz. Bekir ef. Sadiku, 3. Hfz. ef. Ra-
madan (?), 4. Salih ef. Idrizi, 5. Hfz. Sami ef.
Nebiu dhe 6. Qemal ef. Aruçi. (Për disa emra dhe
mbiemra të këtyre talebeve është intervistuar
Usame ef. Xhemaili nga Kumanova).

xxvii Hfz. ef. Nexhati Ahmeti ka pasur një

numër të konsiderueshëm të talebeve, por kësaj
radhe nuk i kemi të dhënat e duhura.

xxviiiFerat ef. Hirda veproi në Medresenë e
Kumanovës - Kumanovë, kishte një numër të
konsiderueshëm të talebeve, mirëpo, meqë nuk i
kemi të dhënat e duhura për të gjithë, po për-
mendim këto emra: 1. h. Faik Ferati, 2. h. Adem
Ademi, 3. h. Zulfi  Bakiu, 4. h. Halil Hirda dhe 5.
Qazim ef. Aliu. Këto talebe me idenë e hoxhës së
tyre janë inkuadruar për të vepruar si mësues
nëpër shkolla: h. Adem Nexhibi dhe h. Faik Fe-
rati janë pensionuar si mësues, h. Zulfi Bakiu
është tërhequr dhe është marrë me bujqësi, h.
Halil Hirda - edhe ky më vonë është marrë me
bujqësi, ndërkaq Qazim ef. Aliu pas gjashtë
muajve është tërhequr nga detyra e mësuesit. 

xxix Idriz ef. Sulejmani veproi në Medresenë
Tutunsëz. Meqë nuk kemi të dhëna të duhura për
numrin e talebeve, me këtë rast po i shënojmë
këta emra: 1. Hfz. Liman Ismaili, 2. Hfz. Ferid
Ismaili, 3, Hfz. Taip Aliu, 4. Hfz. Sadudin Sulej-
mani, 4. Hfz. Abdurrahim Sulejmani dhe 5. Hfz.
Nusret Sulejmani.

xxx Qemal ef. Aruçi ka punuar me talebe në
shtëpinë e tij, por nuk kemi të dhëna për emrat e
talebeve.

xxxi Qazim ef. Aliu (stërnip i Ali ef. Aliut të
dytë, gjenerata e katërt e hoxhallarëve në famil-
jen Aliu: 1. Ali ef. Aliu, 2. Bekri ef. Aliu, 3. Ali
ef Aliu /i dyti/ dhe 4. Qazim ef. Aliu). Ka qenë
imam, dai, muhafiz dhe mual-lim i spikatur, i di-
siplinuar, i përpiktë, dinjitoz dhe i palodhshëm.
Kur është fjala për të si imam, ai që nga mosha e
bulugut (pubertetit) namazin e sabahut e falte me
xhematin e përbërë nga prindërit, vëllezërit, mo-
trat etj. Një praktikë e tillë kishte vazhduar gjer në
vitin 1961, kur ai merr vazifen e imamit në fsha-
tin Orllancë. Sa i përket si mual-lim, ai kësaj ve-
primtarie i rreket që nga ditët kur ishte në mejtep,
pra ai filloi me prindërit e tij dhe me kushërirët e
prindit të tij,  të cilëve ua kishte mësuar suret e
shkurtra gojarisht, faljen e namazit dhe tridhjetë
e tri sharte. Andaj, veprimtarinë e lartpërmendur
disa vite e bën edhe në mejtep në bashkëpunim
me hoxhën e tij Ferat ef. Hirdën, e më vonë në
shtëpinë e tij (në fshatin Nakushtak),  gjer në vitin
1961. Kështu që, nuk mund të themi se pranë
duarve të mual-limit të lartshënuar kaluan tre
mijë (3.000) ose pesë mijë (5.000) talebe, mirëpo
me përgjegjësi të plotë themi se talebet e tij ishin
me mijëra, meqë në këtë fushë ai veproi gati
shtatë dekada, 1939-2007. Nipat e tij Mumin Aliu
dhe Muslim Aliu ishin talebet e fundit që bënë
hatme tek ai. Ndërkaq, nipi Muhsin Aliu, mbesat
Sekine Aliu dhe Sumeja Aliu një periudhë u ulën
pranë tij, por nuk arritën të bëjnë hatme. Kur jemi
te fusha e hifzit, respektivisht veprimtaria e tij si
muhafiz, nëpër duart e tij kaluan shtatëmbëdhjetë
hafëzllarë. 1. Hfz. Makbule Aliu, 2. Hfz. Ataullah
Aliu, 3. Hfz. Abdulfetah Aliu, 4. Hfz. Fatime Aliu
dhe 5. Hfz. Redife Aliu (këta janë fëmijët e
Qazim ef. Aliut), 6. Hfz. Fetije Aliu (motra, e cila
pjesën dërrmuese të hifzit e bëri tek i vëllai,
Qazim ef. Aliu), 7 Hfz. Xhevrije Abazi (vajza e
motrës; për ta rrumbullakuar hifzin,  gjashtë muaj
banoi në shtëpinë e dajës Qazim ef. Aliu), 8. Hfz.
Lutfije Asllani (vajza e motrës; për ta rrubulla-
kuar hifzin, katër muaj banoi në shtëpinë e dajës
Qazim ef. Aliu në fshatin Orllancë), 9. Hfz. Rafiz
Aliu (djali i vllait; për ta rrubullakuar hifzin, katër
muaj banoi në shtëpinë e axhës Qazim ef. Aliu
në f. Orllancë), 10. Hfz. Rexhije Rahmani (vajza
e vëllait; për nxënien e hifzit banoi tre vjet në
shtëpinë e axhës Qazim ef. Aliu në f. Orllancë),
11. Hfz. Hasip Abazi, nga f. Orllancë; për nxë-
nien e hifzit, dy vjet banoi në shtëpinë  e muha-
fizit  të tij Qazim ef. Aliu  në f. Batincë, 12. Hfz.
Hisnije Bajrami (f. Orllancë), 13. Hfz. Fazli Ra-
madani (f. Nakushtak), 14. Hfz. Qemal Fejzul-
lahu (f. Sllupçan), 15. Hfz. Qemal Osmani (f.
Sllupçan) - për dy Qemalat Qazim ef. Aliu ka
qenë ndihmës –asistent i hoxhës së tij, Ferat ef.

Hirdës. 16. Xhezmi Xhemaili (f. Orllancë) - hif-
zin e ndërpreu në devrin e pestë dhe 17. Xhezair
Alimi (f. Orllancë) - edhe ky hifzin e ndërpreu në
devrin e pestë. Për të bërë hatme: 1 Sadudin ef.
Hirda, dy vjet banoi në shtëpinë  e Qazim ef.
Aliut në  f. Orllancë. 2. Hfz. Abdulhamid Ali
(djali i motrës), dy vjet banoi në shtëpinë  e dajës
Qazim ef. Aliu  në Orllancë. 3. Dr. Zija Abdul-
lahu (f. Nakushtak), rreth dy vjet udhëtoi Naku-
shtak-Orllancë për të bërë hatme te Qazim ef.
Aliu dhe 4. H. Vehbi Kamberi. Këtu ndodh e
kundërta: Q. ef. A. në vitin 1951 kishte punuar
në Hekurudhën e Shkupit, andaj kishte banuar në
f. Hasanbeg, respektivisht në shtëpinë e talebes
në fjalë dhe gjatë asaj periudhe, pas orarit të
punës, Vehbiut dhe Ibrahim Aliut ua mëson elif-
bajën, të cilët kanë arritur të bëjnë edhe hatme.
Qazim ef. Aliu, në shtëpinë e tij, përpos fëmijëve
të tij, më se dhjetë vjet u kujdes edhe për shtatë
fëmijë shtesë, kështu që ai dhe hanëmja e tij
(Haxhi Hava Aliu) gjatë më se një dekade ishin
edhe zëvendësprindër të shtatë fëmijëve të lartë-
cekur. Pra, mund të thuhet se Qazim ef. Aliu ishte
prijëtar dhe fanar për familjen Aliu; por jo vetëm
për të.

xxxii Hfz. Idriz ef.  Idrizi veproi në Medresenë
e Allaxhës –Shkup (aktualisht mbi themelet e saj
qëndron WC publike), ku gjatë periudhës
1970/80 pati njëzet e nëntë talebe, në katër gje-
nerat. Gjenerata e parë: H. Abdurrahim Loki, 2.
H. Rufat Berisha, 3. H. Ruzhdi Berisha, 4. H.
Irfan Seferi dhe 5. H. Selver Alili. Gjenerata e
dytë: 1. Hfz. Baki Bakiu, 2. Hfz. Zenun Berisha,
3. Hfz. Mitat Ibrahimi dhe 4. Hfz. Ismail Bardhi
(i cili kishte filluar më vonë, por iu ka bashkën-
gjitur kësaj gjenerate). Gjenerata e tretë: 1. Hfz
Ismet Jusufi, 2. Hfz. Mustafë Jashari, 3. Hfz. Be-
hadin Bajrami, 4. Hfz. Musli Iljazi, 5. Hfz. Ne-
xhmedin Aliu, 6. Hfz. Nadri Muharremi, 7. Hfz.
Emri Hirda, 8. Hfz. Sabit Emini, 9. H. Milaim
Vejseli, 10. Hfz. Pajazit Kadriovski, 11. Hfz.
Shafi Osmani, 12.  Hfz. Adem Abazi, 13. Hfz.
Ramadan Jashari dh 14. Hfz. Ataullah Aliu. Gje-
nerata e katërt: 1. Hfz. Adnan Ismaili (i cili më
vonë iu bashkëngjit gjeneratës së tretë), 2. Hfz.
Ismet Murtezanovski, 3. Hfz. Ismail Latifi, 4.
Hfz. Nexhat Jashari, 5. Hfz. Hashmet Jashari dhe
6. Hfz. Huzri Idrizi. (Për personalitetin në fjalë,
kemi shkruar një tekst më herët, në të cilin jemi
koautorë).

xxxiii Rafiz ef. Hoxha ka pasur medresenë në
xhaminë ku ka vepruar si imam në Tetovë, me
një numër të konsiderueshëm të talebeve; por, për
numrin dhe emrat e tyre nuk kemi të dhëna.

xxxivH. Hafiz Ibrahim Dalliu, Ajka e kuptime
të Kur’ani Kerimit, vëll., III., fq. 1510-pa vend
dhe vit botimi. (Në vazhdim të këtij shtjellimi:
Dalliu, vëll.III...).

xxxv Materialin që kemi në dorë, të sures El-
Enfāl, ajetet, 25, 28, 39 dhe 73 është: Ajka e kup-
timeve  të Kur’ani Kerimit, vëll. III. (pa vend dhe
vit botimi).  Por, sipas informacionit që pose-
dojmë nga:H.Hafiz Ibrahim Dalliu, Ajka e kupti-
meve të Kur’ani Kerimit, Tiranë, 2005; materiali
në fjalë është botuar në Tiranë,1924. Duke pasur
parasysh kohën në të cilën është shkruar ky ma-
terial, e pamë të arsyeshme që në përkthimin e
ajeteve dhe të komentit të bëjmë përshtatje në
gjuhën e sotme shqipe.

xxxviEl-Bekare,102. 
xxxvii Dalliu, Ajka e kuptimeve, fq. 116. 
xxxviii Shih për këtë: DİBY., Katërdhjetë hadi-

the për dinjitetin e njeriut, OHM., Shkup, 2016.
xxxEl-En’am, 53.
x Dalliu, po aty, fq. 682.
xl Sipas: Dalliu, po aty, fq. 683. 
xl Me urdhrin e Zotit, Musai (a. s.) ndau shta-

tëdhjetë veta nga ata që nuk e kishin adhuruar
viçin, pët t’iu lutur Zotit që ti falte ata që e adhu-
ruan viçin e Samiriut.( I.D.). 

xliEl-A’raf, 155. 
xl Sipas: Dalliu, po aty, fq. 804.



lasë në kohën e sotme ka pësuar disa ndryshime të interpretimit
nga ana e interpretuesve. Lirisht mund të themi se nuk lexohet
origjinali i salasë, të cilën e ka kompozuar Hatip Zakiri Hasan
efendiu. Kjo sala është kompozuar në mekamin husejnî. Teksti
është si vijon:

Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ sherîke lehû ve lâ nazîra lehû
Muhammedun emînullâhi hakkan ve sidkan
Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin
Ve salli ve sellim alâ es’adi ve eshrafi nûr-i cemîi’l-enbijâi

ve’l-murselîn
Ve’l-hamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

SALATI UMMIJE
Kjo sala lexohet pothuajse nëpër të gjitha ceremonitë fetare,

duke filluar prej xhamisë, por edhe nëpër tubime dhe manife-
stime të ndryshme jashtë xhamisë.

Po ashtu, lexohet ditëve dhe netëve që kanë vlerë të po-
saçme, e posaçërisht gjatë muajit të Ramazanit dhe gjatë faljes
së namazit të teravisë. Kompozimi që kemi në dorë është vepër
e kompozitorit të madh Buhurizade Mustafa Itri efendiu, e kom-
pozuar në mekamin segâh.

Është karakteristike se kjo sala është pranuar nga pothuajse
tërë bota islame dhe sot e kësaj dite është duke u lexuar dhe
praktikuar posaçërisht gjatë muajit të Ramazanit. Teksti i kësaj
salaje është si vijon:

Allahumme salli alâ sejjidinâ Muhammedinin-nebijji’l-
ummijji ve alâ

âlihî ve sahbihî ve sel-lim.

TEMXHID
Në përkthim do të thotë: madhërim, lartësim, ndërsa në ter-

minologjinë e muzikës fetare: formë e veçantë e muzikës fe-
tare, që lexohet nëpër minaret e xhamisë jashtë Ezanit dhe që ka
për qëllim madhërimin dhe lartësimin e Allahut (f. p.). Tem-
xhidi është lexuar apostafat në Tre Muajt, duke filluar nga muaji
Rexhep dhe ka vazhduar deri në fund të muajit Ramazan.

Natën e parë lexohet vetëm nga një person (vokalist),
ndërsa prej natës së dytë lexohet nga ana e më tepër interpre-
tuesve (myezinëve), ose, me fjalë të tjera, lexohet në mënyrë
korale. Këto forma muzikore nuk janë të kompozuara me kom-
pozime të veçanta, por lexohen në mënyrë improvizuese.

Ja Hazreti Mevlâ; Mevle’l-Mevâlî
Ente’l-Kerîmu’l-Bâkī ve ente’r-Rahîmu

Ja Allah; Ente’l-ledhi teferrede bi’l-fadli ve ve’l-keremi ve’l-
ulâ

Ja Rahman; Ilâhun Vâhidun Rabbun Teâlâ Huvallahu’l-
Bedîu’l-Hakku’l-ulâ

Ja Mennân; Subhâne men tâbe alâ Âdeme ba’de mâ asâ fec-
tebâhu Rabbuhû ve

rafea ile’s-semâvâti’l ulâ

Ja Subhân; Subhâne men encâ Nûhan ile’s-sefîneti ve eshâ-
behû, Subhâne Men

ersele Mûsâ ilâ Fir’avne bi’l-asâ

Ja Dejjân; Subhâne men ahsene savte Dâvude ve fafea Isâ,
Subhâne meni’ttehaze Ibrâhime halîlen ve’stafâ

Ja Rıdvân; Subhâne men tecellâ ve kelleme Mûsâ,
Ja Hannân; Subhâne men hateme’l-enbijâ bi-Muhammedi-

ni’l-Mustafâ, Fedâke
ebî ve ummî keme’l-Halilu Ismaile Fedâ;

Allah, Jâ Hazreti Mevlâ;
Lâ Ilâhe Il-lallah, Hak Lâ Ilâhe Il-lallah, Lâ Ilâhe Il-lallah;

Evvel Âdem Safijjullah Jâ Hazreti Mevlâ;
Lâ Ilâhe Il-lallah, Nuh Necijjullah, Jâ Hazreti Mevlâ;
Lâ Ilâhe Il-lallah, Jusuf Sâdıkullah, Jâ Hazreti Mevlâ;
Lâ Ilâhe Il-lallah, Mûsâ Kelîmullah, Jâ Hazreti Mevlâ;
Lâ Ilâhe Il-lallah, Isâ Rûhullah, Jâ Hazreti Mevlâ;
Lâ Ilâhe Il-lallah, Muhammedun Resûlullah Hakkan ve Sid-

kan 
ve Sal-li ale’n Nebijji’l-Mustafa Ahmedune’l-Hâdî 
ve Alejhi’s-Senâ; Kerîmun, Rahîmun, Allah,

Jâ Mevlâ.

TESBIH
Janë forma muzikore të cilat kanë për qëllim falënderimin

e Allahut (f. p.). Këto forma lexohen gjatë muajit të Ramazanit,
respektivisht në ditët dhe netët e posaçme, nga ana e myezi-
nëve, nëpër minaret e xhamive. Nga ana e llojeve, dallojmë dy
lloje të tesbihut (tesbihateve):

Pasi që imami jep selam, myezini vazhdon me “Allahumme
entes-selamu ve minkes-selam, tebarekte ja dhel xhelali vel
ikram”, pastaj nga 33 herë Subhanallah, Elhamdulil-lah dhe
Allahu Ekber, ku pas kësaj bëhet duaja (lutja) e namazit dhe në
këtë mënyrë përfundon namazi.

Lloji i  dytë është tesbihu që lexohet gjatë muajit të Rama-
zanit. Po ashtu, kjo formë e muzikës fetare lexohet në mënyrë
improvizuese. Sipas traditës, tesbihu fillon me fjalët “Subhanel
meliku-l Mevâ”.

TEVSHIH

Në përkthim do të thotë zbukurim. Kjo formë e muzikës fe-
tare lexohet në mes pjesëve të Mevludit dhe të Miraxhijes (- një
ndër format më të mëdha dhe më artistike të muzikës fetare
islame). Karakteristika e tevshiheve qëndron në atë se interpre-
tohen në mënyrë korale dhe në dallim nga temxhidet dhe tespi-
het, janë vepra të kompozuara. Tekstet janë në gjuhën arabe,
por mund të jenë edhe në gjuhët tjera. Në përmbajte këto vepra
kanë për qëllim ta përshkruajnë lindjen e Pejgamberit (a. s.),
duke e lavdëruar atë. Ka edhe tevshihe të cilat për temë i kanë
trajtuar vetitë e Pejgamberit (a. s.).  Nga ana e teksteve, janë
vepra me vlerë më të madhe artistike se sa ilahitë. Si zakonisht,
tekstet përbëhen prej dy, katër, pesë ose gjashtë strofave dhe
kryesisht kompozohen në ritmet si devrikebir, çenber, evsat dhe
zenxhir. Në çfarë mekami lexohet pjesa e Mevludit, ashtu duhet
të lexohen edhe tevshihet, që të mos prishet muzikaliteti i Me-
vludit. Kjo vlen si nga ana melodike, ashtu edhe nga ana tek-
stuale.
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Shkruan: Dr. Abas Jahja 

SALAT-I 
Sala (- salah) ose salat në gjuhën

shqipe do të thotë lutje, ndërsa në termi-
nologjinë e muzikës fetare quhen veprat
të cilat janë të kompozuara me qëllim të
përkujtimit të pejgamberit tonë, Muha-
medit (a. s.), në të cilat bëhet lutje për të,
duke dëshiruar nga Allahu (f. p.) mëshirë
dhe shpëtim për të Dërguarin.

Deri para disa viteve kjo formë e mu-
zikës fetare,  përkatësisht salaja, thirrej
në mëngjes, para thirrjes së ezanit të sa-
bahut, ndërsa në drekë, iqindi dhe jaci
thirrej pas ezanit.

Kohëve të fundit kjo traditë e ka hum-
bur efektin e vet dhe nëpër disa vende të
gjeografisë islame salaja më së shumti
thirret të hënën dhe të premten, në ditët
dhe netët e posaçme të kalendarit hixhri,
si dhe në rastet kur ndërron jetë ndonjë
besimtar mysliman. 

Sipas kësaj, salatë mund të radhiten si
vijon: 

SALAJA E SABAHUT 
Edhe pse ka disa mendime që këtë

formë e ka kompozuar kompozitori i mi-
rënjohur Buhurizade Mustafa Itri efen-
diu, përsëri të dhënat vërtetojnë se
kompozitori i salasë së sabahut është
Hatip Zakiri Hasan efendiu, i cili e ka
kompozuar në mekamin dilkeshaveran,
ku teksti është si vijon:

Es-salâtu ve’s-selâmu alejk
Alejke jâ sejjidenâ jâ Rasûlallah
Es-salâtu ve’s-selâmu alejk
Alejke jâ sejjidenâ jâ Habîballah
Es-salâtu ve’s-selâmu alejk
Alejke jâ sejjidenâ jâ Nebijjallah
Es-salâtu ve’s-selâmu alejk
Alejke jâ sejjidenâ jâ Hajra halkëllah
Es-salâtu ve’s-selâmu alejk
Alejke jâ sejjidenâ jâ Nûra arshillah
Allah, Allah, Allah, Mevlâ Hû.

Salaja e xhumasë dhe i dy bajra-
meve

Kjo formë e salasë lexohet para na-

mazit të xhumasë dhe para namazeve të
bajrameve, nga ana e dy ose e më tepër
myezinëve. Kjo sala është e kompozuar
po ashtu nga ana e Hatip Zakiri Hasan
efendiu, edhe atë në mekamin bajati.
Teksti i kësaj salaje është si vijon:

Lejse’l-îdu li-men lebise’l-xhedîd,
Inneme’l-îdu li-men hâfe mine’l-va’îd
Lejse’l-îdu li-men rakibe’l-metâjâ,
Inneme’l-îdu li-men terake’l-hatâjâ
Lejse’l-îdu li-men beseta li-besât,
Inneme’l-îdu li-men texhâveze ale’s-

sirât
Lejse’l-îdu li-men tezejjene bi-zî-

neti’d-dunjâ,
Inneme’l-îdu li-men tezevvede bi-zî-

neti’t-takvâ
Lejse’l-îdu li-men nezara envâi’l-

elvân,
Inneme’l-îdu li-men nezara Xhemâ-

le’r-Rahmân.

Pjesa e parë lexohet në mënyrë korale
nga ana e myezinëve. Pjesa e dytë përbë-

het prej pesë fjalëve. Pjesa e tretë lexohet
në mënyrë korale dhe te pjesa e katërt
përfundon salaja.

SALAJA E XHENAZES
Pasi që merret lajmi për të vdekurin,

kjo sala shërben për informimin e shoqë-
risë myslimane me rastin e vdekjes së një
besimtari.

Kjo sala shërben për të treguar dhe
për të informuar se kur do të falet namazi
i xhenazes. Sipas disa të dhënave histo-
rike, mësojmë se kjo traditë për herë të
parë është praktikuar në Egjipt, në kohën
e qeverisjes fatimije. Në kohën e sotme
kjo sala lexohet dy-tre orë më herët para
kohës së rregullt të namazit, për të treguar
se kur do të falet namazi i xhenazes.
Duhet të theksojmë se kjo traditë mund
të ketë ndryshime prej një vendi në ven-
din tjetër dhe varet sipas kushteve dhe
rrethanave të vendit. Në vendin tonë kjo
traditë në disa krahina vazhdon që të
praktikohet, por mënyra e leximit të sa-

NOTA RE

Format kryesore të muzikës
fetare islame 

Salaja ose salati,
temxhidi, tesbihu

dhe tevshihu
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Nga Suzana Saliu

Të lumë janë ato familje, ato ven-
dbanime dhe ato nahije që në  gji-
rin e tyre kanë pasur njerëz të

mëdhenj, që kanë kontribuar në zhvilli-
min e dinjitetit dhe të përparimit të një
populli. I tillë ishte hafëz Rufat (Abdulla)
Saliu - imami i parë i Xhamisë së Vjetër
të Sarajit (Husein Shah), i cili me besni-
këri, me ndershmëri dhe devotshmëri
ndaj Zotit dhe popullatës  ka shërbyer
mbi gjysmë shekulli. Më 7 nëntor 2019 u
bënë  10 vjet nga vdekja e tij. Gjatë kësaj
periudhe  xhemati  dhe popullata e Sara-
jit nuk prajnë duke e kujtuar si mendim-
tar, veprimtar, patriot, vizionar dhe
trasues ndryshimesh të mëdha të trevave
të Sarajit, të Karshiakës dhe të Dervenit.

Hafëz Rufat Saliu u lind në vitin 1928
në fshatin Gërçec,  rrethina e Shkupit, ko-
muna e Sarajit. Rrjedh nga një familje e
madhe  fisnike, e cila njihej për vetitë e
burrërisë dhe të drejtësisë - si nga trungu
i nënës, ashtu edhe nga trungu i babait.
Këto veti fisnike kishin bërë që babai i
tij, Abdullai (Dulla), për disa vite të
ushtronte detyrën e nderit-Kryeplak i Ka-
tundit. Për shkak të posedimit të tokave
në Saraj, familja e tij  çdo ditë frekuen-
tonte në mes Gërçecit dhe Sarajit. Rufati,
si djali më i madh i një familjeje të
madhe,  që në fëmijëri kishte treguar af-
tësi dhe dëshirë për të ndjekur  rrugën e
dijes,  të dritës dhe të përparimit. Aty nga
viti 1943, në Shkup i mori mësimet e para
fetare,  dhe shoqërore,  nga ulematë më
të njohura të kohës  (Hafëz Azizi, Hafëz
Abdirrahimi etj.). Mësuesit  te Rufati
menjëherë kishin zbuluar  zgjuarsinë dhe
dëshirën e tij të flaktë për mësim e dije
dhe ai arriti që për një kohë të shkurtër të
memorizojë tekstin e plotë të Kuranit.
Madje, mësuesit dhe shokët e tij e kishin

parë Rufatin si ,,një djalosh që përtyp
edhe leblebi të hekurta”...

MISIONI HYJNOR PËR HAPJEN E
XHAMISË

Pas përfundimit të shkollimit të Me-
dresesë,  në klasën e hafëz Abdi Rrahimit
(i  cili për shkak të disiplinës dhe serio-
zietit që kishte treguar Rufati,  e  kishte
konsideruar si birin e tij), Hafëz Rufati
me familjen e tij  ishte vendosur defini-
tivisht në Saraj, në afërsi të Xhamisë  që
dukej sa madhështore, aq edhe e lënë pa-
sdore. Djaloshi i ri, Rufati,  asaj kohe i
vuri vetes një detyrë, mbase edhe një mi-
sion hyjnor: që  të ngjallë e të ringjallë
Xhaminë dhe monumentin më të bukur
që shtrihej në mes bukurive të Treskës
dhe Vardarit, mu në zemër të Sarajit. 

Hafëz Rufati e kishte të qartë se be-
teja për hapjen e Xhamisë është e lehtë.
Duhej të luftonte me një sistem totalitar,
i cili shqiptarët që s’ishin  rreshtuar  në
anën e partizanëve dhe të komunistëve i
shihte si primitivë, injorantë, ballistë dhe
armiq të sistemit të shtetit. Pas një ven-
dosmërie dhe këmbëngulësie të madhe,
Hafëz Rufati arriti që në vitin 1954  të
hapë dyert e xhamisë së Sarajit  dhe të
ndezë dritë në të. Ai,  mbi gjysmë she-
kulli mbeti prijës besnik i Xhamisë,
mbase edhe tërë jetën, deri në frymën e
fundit, deri sa ndërroi jetë, në moshën 82-
vjeçare, me mendje plotësisht të kthjel-
lët.

Në kohë dhe rrethana të vështira ve-
proi Hafëz Rufati. Institucionet e shtetit
funksiononin  pa shqiptarët. Këtu e ka
burimin thënia e tij e njohur ,,Më thuaj
sa njerëz  ke në institucione shtetërore,
të të tregoj sa të drejta ke”. Me hapjen
e dyerve të Xhamisë, filloi popullimi,
qarkullimi dhe prosperiteti  i Sarajit me
rrethinë. Krahas rolit fetar,  Xhamia e Sa-
rajit luante edhe rolin e  institucionit. Aty
mblidhej burrëria e rrethit, qaheshin hal-
let e problemet; në vazhdimësi bëhej thir-
rje  për shkollimin e fëmijëve, me theks
të veçantë shkollimin e vajzave; aty mer-
reshin vendime me interes jo vetëm të
xhematit, por edhe të mbarë popullatës.
Në tribunën e xhamisë sqarohej  bin-
dshëm  se feja islame është në harmoni të
plotë me  vlerat perëndimore, me demo-
kracinë, me të drejtat universale të nje-
riut, me barazinë dhe përparimin e
gjithmbarshëm të njerëzimit.

PRESIONI PËR SHPËRNGULJE 
NË TURQI

Shërbimet e atëhershme shtetërore,
duke pasur parasysh rolin dhe ndikimin e
madh të Hafëz Rufatit te popullata, fil-

luan  masa të rrepta të përcjelljes dhe për-
ndjekjes së vazhdueshme të tij, pothuajse
gjatë tërë jetës. Kah fundi i viteve ‘50-të
dhe fillimi i viteve ’60-të të shekullit të
kaluar presioni i shërbimeve të UDB-ës
u rrit aq shumë ndaj Hafëz Rufatit,  saqë
kërkohej shpërngulja e tij dhe e familjes
së tij në Turqi. I garantoheshin jo vetëm
,,vesikat”,  por edhe pasuri dhe shtëpi e
jetë luksoze në cilindo qytet të Turqisë që
do të zgjidhte ai.  Presioni ishte aq i
madh,  saqë kjo temë me net të tëra ishte
diskutuar në familje dhe në xhami me
xhematin. Vendimi përfundimtar ishte se
,,nuk kemi ku të shkojmë përtej  va-
trave tona etnike shekullore”.UDB-a e
kishte të qartë se po të shpërngulej imami
i xhamisë me familje, këtë shembull do
ta ndiqnin edhe të tjerët. Parashikimi i
UDB-ës nuk u realizua, përkundrazi,
hasi në rezistencë dhe qëndresë të gji-
thëmbarshme të popullatës së Sarajit.

Virtytet njerëzore, profesionale dhe
intelektuale me të cilat pajisej Hafëz Ru-
fati ndikuan që ai të jepte kontribut edhe
në  Bashkësinë Fetare Islame të Shkupit
dhe të Maqedonisë. Ai në vitet 60 shër-
beu si Sekretar i Përgjithshëm dhe ba-
shkëpunëtor i  parë dhe  njeriu më i
besueshëm i Hafëz Bedri efendiut - krye-
tarit të atëhershëm të organizimit mysli-
man të Maqedonisë. Hafëz Bedriu nuk
ishte vetëm një dijetar i madh i kohës,
por edhe një personalitet mjaft me ndi-
kim.  Ai ishte miku më ,,pa teklif” dhe
më i mirëseardhur  në familjen e Hafëz
Rufatit dhe në Xhaminë e Sarajit. Hafëz
Bedriu druante për guximin dhe karakte-
rin  e Hafëz Rufatit, që të mos bëhej pre
dhe viktimë e sistemit. E këshillonte për
veprim patriotik diskret dhe  të përmbaj-
tur. Hafëz Rufati kishte mësuar shumë
nga filozofia dhe diplomacia e Hafëz Be-
driut, madje ndikimi i këtij patrioti dhe
dijetari të madh shqiptar  tek imami i  Sa-
rajit  ishte shumë i dukshëm. Edhe pse
Hafëz Rufati në cilësinë e Sekretarit të
Bashkësisë Fetare Islame ka qenë pjesë e
shumë forumeve vendimmarrëse,  ai
asnjëherë nuk iu nënshtrua ndonjë inte-
resi personal. Përkundrazi, udhëhiqej
nga parimi dhe interesi i përgjithshëm i
popullatës.

ZBULIMI I MREKULLISË 
SË LEXIMIT

Imami i Sarajit herët  kishte zbuluar
nevojën dhe mrekullinë e leximit dhe
çdo qindarkë të mundshme e investonte
në libra e gazeta. Për këtë ka paguar
,,çmim” e sakrificë. Shërbimet e UDB-ës
në vazhdimësi e thërrisnin në ,,biseda in-

formative” -  se çka ishte duke lexuar,
pse lexonte aq shumë, pse blinte revista
kroate dhe sllovene, pse sarajevase, pse e
lexonte Rilindjen, Danas-in, NIN-in, Gla-
snik-un, Galaksija-n, pse nën Nova Ma-
kedonija fshihte gazeta të tjera, pse  sillte
literaturë ndërkombëtare. Literatura  që
sillte nga jashtë Hafëz Rufati me javë  të
tëra  i nënshtrohej  analizës dhe kontrol-
lit doganor, e shpesh edhe sekuestrimit.
Ishte falënderues që disa funksionarë të
mirë të kohës, që e njihnin mirë  punën
e  Hoxhës, intervenonin që sërish t’i kthe-
heshin librat.  Biblioteka që ka lënë pas
Hafëz Rufati edhe sot paraqet një trashë-
gimi të mirëfilltë dhe është një ndër bi-
bliotekat më të mëdha në Maqedoni,  të
cilën nuk  e kanë as institucionet përka-
tëse. 

Ai fliste dhe shkruante shumë mirë
turqishten dhe arabishten. Ishte njohës
dhe interpretues shumë i mirë i osmani-
shtes. Fliste një gjuhë të pastër dhe të vje-
tër shqipe. Yllit i  thoshte hully. Lexonte
nga 7-8 orë në ditë. 

Ishte i pari që kërkoi përkthimin e
takvimeve në gjuhën shqipe, me arsyen e
madhe se pjesa  dërrmuese e xhematit në
Maqedoni janë shqiptarë dhe nuk i kup-
tojnë kalendarët në gjuhën maqedonase
dhe turke. 

Shoqërimi me shumë hoxhallarë për-
parimtarë,  patriotë dhe  intelektualë, ve-
primtarë të ndryshëm  të kohës - si: me
Hafëz Qamilin, Hafëz Mustafën (e Nere-
zit), më vonë me Efendi Sulejman Re-
xhepin (Reisin aktual të BFI), Mamut
Dumanin (mësues i njohur),  Qemal
Skenderin  (aktivistin më të madh të
NDSH-së në Shkup), Sulejman Belulin,
Shefket Latifin (babai i patriotit të ndjerë
Halil Latifi, i cili  ishte edhe tezak i Ho-
xhës), Abaz dhe Shefket Arnaqinë, Hamit
Hamitin, Shaban Laçin  dhe shumë ve-
primtarë të tjerë, ndikuan guximshëm në
veprat e Hafëz Rufatit. Fliste me admi-
rim për heroin dhe patriotin e madh Idriz
Moranën.  I ngazëllyer nga  kjo përvojë
dhe nga vizioni i qartë, në vitin 1968, në
minaren e Xhamisë së Sarajit, u ngrit fla-
muri kombëtar shqiptar. Në këtë drejtim
shumë kontribut dha edhe mësuesi i nde-
ruar Xhemil Beluli (nipi i Sulejman Be-
lulit). Me këtë rast pati përndjekje masive
në Saraj, duke filluar nga burgosja e Ho-
xhës e më tej.

UDB-a shihte element turbullues dhe
rrezik të madh  te Hoxha i Sarajit, sa herë
që Tito (ish-kryetar i Jugosllavisë) e vi-
zitonte Shkupin. Ai 24 orë përpara  se të
arrinte Tito merrrej në polici në bisedë in-
formative dhe mbahej i izoluar  derisa të
përfundonte vizita. 

10 VJET NGA VDEKJA E IMAMIT TË PARË TË SARA JIT

Hfz. Rufat Saliu, një vizionar 
dhe trasues ndryshimesh

Drita që ndezi ai në Xhaminë e Sarajit nuk u shua kurrë dhe vazhdon të reflektojë mbi edukimin, mirëqenien
dhe bekimin e popullatës. Sot Saraji është rajoni më i populluar i Shkupit dhe po zhvillohet në një komunë

bashkëkohore, urbane, me një perspektivë akoma më të ndritur për banorët e vet, të cilët tanimë kanë
përqafuar vlerat perëndimore dhe demokratike, të cilat janë në harmoni të plotë me vlerat e shqiptarizmit

dhe të fesë islame.
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Nxjerrja jashtë me dhunë e inspekto-
rëve policorë që kishin  hyrë me këpucë
brenda në xhami për ta marrë në pyetje,
është vetëm një nga ngjarjet se si luftonte
Hafëz Rufati për ruajtjen e integritetit të
këtij tempulli. 

Objekt trajtimi i shërbimeve të UDB-
së ishte edhe eleganca dhe veshja e Hafëz
Rufatit. Gjatë marrjes në polici  pyetej
edhe për kostumet që vishte, te cili rro-
baqepës shkonte, ku i blinte, pse mban
kravatë, pse  syza dielli, pse  gazetë në
xhep. Eleganca dhe pedanteria e Hoxhës
u kishte penguar aq shumë shërbimeve,
saqë shpesh kishin porositur shoferët e
autobusëve që ta provokonin  gjatë udhë-
timit. Bile, këto provokime shpesh kishin
qenë shkaktare të rrahjeve masive midis
shoferëve dhe të rinjve të Sarajit që e
njihnin Hoxhën.

Gjatë aksionit të njohur shtypës,  in-
spektorial dhe policor të viteve ’70-të të
shekullit të kaluar, kur masivisht filloi
prishja e avllive të shtëpive shqiptare,
duke përfshirë edhe vendbanimet e Sara-
jit, Hafëz Rufati kishte luajtur rol sensi-
bilizues. Në bashkëpunim me
korrespondentin e rregullt të gazetës Ri-
lindja nga Maqedonia, gazetarin e njo-
hur Rexhep Zllatku, kishin arritur që
këtë dhunë ndaj shqiptarëve ta alarmonin
në faqet e para të gazetës, që pastaj lajmi
të përhapej  gjithandej në shtypin e atë-
hershëm jugosllav e më gjerë.

Me mençurinë dhe urtësinë  që kishte,
imami i Sarajit ishte iniciator dhe bartës
i zgjidhjes së situatave të ndryshme kon-
fliktuoze. Të pajtonte njerëz e familje -
ishte prirje e tij.

GUXIMI DHE PATRIOTIZMI, EDHE
NË DOSJET SEKRETE

Gjithçka që thuhet për Hafëz Rufatin
- imamin e parë të Xhamisë së Sarajit
është e dokumentuar. Hapja e dosjeve se-
krete edhe  më shumë hedh dritë mbi gu-
ximin, patriotizmin dhe veprën e tij.
Shërbimet kishin mbajtur evidencë për
shumë paraqitje private dhe publike të tij.
Dosjet zbulojnë se ,,qëndrimet e forta të
Hafëz Rufatit për hapjen e shkollave,
shkollimin e vajzave, përdorimin e fla-
murit, paraqesin rrezik real për siste-
min shtetëror”. Zbulimi i dosjeve për të
vërtetën e Hafëz Rufatit nuk i bën nder
vetëm familjes së tij, por të gjithë ho-
xhallarëve - do të thotë Qerim Lita, stu-
diues  i dosjeve.

Kontributi i Hafëz Rufatit për shkol-
limin  e femrës shqiptare  me të drejtë
vlerësohet si kontribut  revolucionar për
arsimin shqip. Bijat e tij janë vajzat e para
të shkolluara në grykën  e Dervenit dhe
të Karshiakës. Ai pozitën e atëhershme,
të  vështirë, të femrës shqiptare e për-
shkruante me fjalët ,,si nuk ka asnjë
femër  shqiptare me shkollë të mesme
nga ura e Sarajit e deri tek ura e Zhe-

linës?!”;  “nënat tona ende me drapër
ua presin kërthizën  fëmijëve”; ,,nënat
tona qorrohen duke i fryrë hirit dhe
zjarrit”. Sot, me plot mburrje mund të
themi se Saraji ka më shumë femra të
shkolluara se sa meshkuj. Familja  e
madhe e tij është ndër më të shkolluarat
në Saraj.

Gjatë përfundimit të misionit të tij
hyjnor në Xhami, gjatë hallallëkut me
xhematin, Hafëz Rufati sërish u ndërlidh
me rëndësinë e shkollimit të femrës. Ai
vuri në pah se e arritura më e madhe e tij
si njeri dhe familje qëndron në faktin se
bija e bijës së tij ka arritur që të doktorojë
në universitetet më të njohura të Ameri-
kës. 

Hafëz Rufat Saliu prehet i qetë në
oborrin e Xhamisë së Sarajit dhe kjo
është dëshmia më e madhe për respektin
dhe vlerësimin e veprave të tij.

Drita që ndezi ai në Xhaminë e Sara-
jit nuk u shua kurrë dhe vazhdon të re-
flektojë mbi edukimin, mirëqenien dhe
bekimin e popullatës. Sot Saraji është ra-
joni më i populluar i Shkupit dhe po
zhvillohet në një komunë bashkëkohore,
urbane, me një perspektivë akoma më të
ndritur për banorët e vet, të cilët tanimë
kanë përqafuar vlerat perëndimore dhe
demokratike, të cilat janë në harmoni të
plotë me vlerat e shqiptarizmit dhe të fesë
islame.

Zoti e bekoftë!

Shkruan: Abdullah Klinaku

Myderriz Ymer Prizreni - hoxha, pa
emrin e të cilit nuk do të ekzistonte histo-
ria jonë kombëtare!

Ishte ai që themeloi platformën e parë
nacionale!

Ishte Ramazan, 12 qershor i vitit 1887,
kur hoxha i madh i kombit shqiptar, duke
u kthyer në shtëpi, prej xhamisë, ku kishte
falur namazin e jacisë dhe të teravisë, vri-
tet pranë pragut të shtëpisë ku jetonte, në
Ulqin.

Hoxha, myderrizi, lideri politik, myf-
tiu dhe udhëheqësi politik e shpirtëror, ia
dorëzoi shpirtin e tij fisnik Zotit të madh e
bujar, fiks 9 vite pasi që kryesoi mbledhjen
më të rëndësishme për kombin shqiptar -
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, e cila i vuri
themelet e nacionalizmit shqiptar.

Ai ishte merhum haxhi Ymer Prizreni,
e Zoti neve na faltë sa padrejtësi, duke e
fshehur të vërtetën për të, kemi bërë.

Hoxha i kombit shqiptar ka lindur në
vitin 1826, në rrethinën e Prizrenit. Mësi-
met e para dhe të mesme i ka kryer në me-
dresenë “Mehmet Pasha” në Prizren.
Studimet e larta për drejtësi, filozofi dhe
shkenca islame, ndërkaq, i kreu në Stam-
boll. Ishte njohës i katër gjuhëve.

Pas studimeve kthehet imam i Xha-
misë Bajrakli në Prizren. U bë imam në
xhaminë e cila do të jetë çerdhe e platfor-

mës nacionale dhe shpresë për rizgjimin
kombëtar gjatë gjithë historisë shqiptare.

Ishte zgjedhur përfaqësues në Parla-
mentin Osman dy herë, si përfaqësues i
sanxhakut të Prizrenit, duke mbrojtur in-
teresat e vendit të tij.

I bindur se “respektimi i tërësisë së to-
kave shqiptare, bashkimi i tyre në një pro-
vincë të vetme, pra, në një vilajet, dhe
zbatimi i reformave për përparimin e ven-
dit”, është rruga me e mirë për kombin
shqiptar.

Në qershorin e vitit 1878, hoxha dhe
imami i Xhamisë Bajrakli, me punën dhe
angazhimin e tij arriti t’i bashkojë në xha-
minë e tij përfaqësuesit e popullit për for-
mimin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.

Ai ishte udhëheqësi ideor dhe drejtuesi
kryesor i Lidhjes.

Lidhja e Prizrenit formoi qeverinë e saj
autonome, kryetar i së cilës zgjidhet hoxha

dhe imami Ymer Drini, apo Ymer Pri-
zreni, apo ashtu siç e njihnin në atë kohë:
haxhi Ymer efendiu.

Lidhja e Hoxhës ishte themeli i formi-
mit, i ngritjes dhe i përparimit të vetëdijes
kombëtare.

Ai me Lidhjen formoi platformën
kombëtare, të cilën edhe sot e tutje nuk e
kemi realizuar në pajtim me amanetin e të
parëve tanë!

Haxhi Ymer Prizreni ishte mistik
shumë i madh, madje kryesonte një nga lë-
vizjet mistike në Kosovë, ku kishte mble-
dhur dijetarët dhe patriotët më të mirë të
kohës.

Ai tërë jetën e kishte për Zotin dhe për
kombin e tij!

Zoti ia hapi dyert e përjetësisë në mua-
jin më të mirë të vitit, e neve na mbetet ta
themi të vërtetën për të gjatë gjithë jetës
sonë.

Më 21 nëntor, 2019, në Komunën e
Çairit (Shkup) është shpalosur busti i z.
Woodrow Wilson,  president i SHBA-ve
në vitet 1913-1917 dhe 1917 - 1921,

kryetar i delegacionit amerikan në Kon-
ferencën e Paqes në Versajë (1919-1920).
Organizatorët këtë ngjarje e lidhin me
100-vjetorin e Marrëveshjes së Parisit.

Presidenti i 28-të amerikan gëzon simpa-
tinë e shumicës së shqiptarëve kudo që
janë.  Në Akademinë përkujtimore dhe në
shpalosjen e bustit ka marrë pjesë edhe
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut. Kanë
qenë të pranishëm: Kryetari i Kuvendit të
RMV, z. Talat Xhaferi, ministra e zv/mi-
nistra, Kori diplomatik, Kryetari i BDI-
së z. Ali Ahmeti etj. I pranishëm ka qenë
edhe një delegacion nga vendlindja e Pre-
sidentit (Staunton, Virginia) etj. 

Për figurën e Presidentit Udrou Uil-
lson ka folur z. Skënder Hasani, drejtor i
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve - Shkup.    

Myderriz Ymer Prizreni

Çairi i ngre bust Presidentit Uillson

NGA E KALUARA

Hoxha, pa emrin e të cilit nuk do të ekzistonte historia jonë kombëtare.
Ishte ai që themeloi platformën e parë nacionale.
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Shkruan:
Nexhmedin Saqipi

Kohëve të fundit, si duket, qyteta-
rin tonë e ka zënë një plogështi
ndaj librit: ai më shumë shpen-

zon energji duke kaluar kohën me muha-
bete nëpër kafene, restorante, oda e
kuvende, sesa me lexim. Po rastise të shë-
tisësh rrugës, apo të vizitosh kafiteritë
tona jo të pakta, rrallë se mund të gjesh
njeri me libra ose gazeta në duar; por, të
gjithë ose  bëjnë muhabet, ose i shikojnë
telefonat. Kjo dukuri është shndërruar në
një epidemi e cila sa vjen e thellohet te
shoqëria jonë, e cila po ngufatet nga in-
joranca, padituria e mjerimi social. Një
njeri nuk mund të jetë i ditur, orator i for-
muar, pa lexuar libra dhe pa shfletuar ga-
zeta. Këtë e dinë të gjithë, por veprojnë
ndryshe, duke dhënë një shembull të keq
edhe te brezi i ri, i cili duhet të edukohet
dhe të arsimohet me libra e gazeta, e jo
me celularë të shtrenjtë e makina luksoze.
Braktisja e librit dhe e gazetave, në favor
të internetit, facebook-ut dhe formave të
tjera të komunikimit, po reflekton nega-
tivisht te sjelljet e njerëzve dhe shprehitë
e tyre. Në mungesë të kulturës së leximit,
në debatet tona televizive, pastaj në ku-
vendimet tona, gjithnjë e më tepër po për-
doren shprehje banale dhe sjellje
arrogante. Kultura e mirësjelljes, e edu-
kimit, e oratorisë, nuk arrihen pa lexuar
libra dhe pa e kultivuar ndjenjën e da-
shurisë ndaj leximit.

SHPREHIA
Ka njerëz që thonë se na ka humbur

shprehia e leximit, duke ua lënë fajin te-
lefonave celularë. Kjo nuk është e vër-
tetë - shikoni vendet e qytetëruara dhe
binduni se atje shpesh të bie, gjatë udhë-

timit me aeroplan, me tren ose me auto-
bus, të shikosh njerëz me libra dhe ga-
zeta në dorë. Por, edhe në shtëpitë  e tyre
vëren familjarët se si lexojnë; bile, edhe
librin e përdorin si terapi për t’i zënë më
lehtë gjumi. Por, te ne është krijuar një
përshtypje e mbrapshtë se përmes inter-
netit, google, më lehtë vjen te të dhënat
për një ngjarje, histori etj. në formën më
të shkurtër të mundshme. Për ta është
humbje e madhe e kohës të shëtisësh
nëpër faqet e librit, apo të gazetave, kur
e ke të gatshme, të servirur, në internet,
Fcb etj. Kjo shprehi nuk na shkon së
mbari për një të ardhme të ndritur të
dijes, kulturës dhe edukimit në përgji-
thësi. Duhet ngadalë e me dashuri t’i
kthemi librit - dritës së diturisë. Institu-
cionet tona  arsimore, kulturore e infor-
mative, më shumë duhet ‘të argëtohen’
me këso temash, që nxitin interesimin
ndaj librit e shtypit, me projekte e forma
të tjera joshëse për të kthyer shprehinë e
humbur ndaj leximit.

EDUKIMI
Me forma të ndryshme të edukimit, të

cilat nuk mund të imagjinohen pa libra

dhe gazeta, shoqëria jonë do të vetëdije-
sohet drejt rrugës së drejtë, që na e kanë
trasuar të parët tanë, të cilët dikur nuk ki-
shin televizorë, internet, celularë, po ki-
shin odat tona filozofike dhe edukatën
njerëzore. Në mungesë të një shprehie le-
ximi, sot nëpër debatet tona televizive,
nëpër ndejat tona, qoftë edhe nëpër da-
smat skandaloze, vërehen dukuri të pa-
hijshme, të cilat e kanë burimin te
mosleximi, injoranca, arroganca etj. Edu-
kimi përmes librit dhe informimi përmes
gazetave, janë forma më e mirë e ngritjes
së diturisë dhe e formimit të karaktereve
të njerëzve, prandaj çdo hap pozitiv në
këtë drejtim do të ndikonte në ndryshi-
min e  sjelljeve tona, që sa vijnë e çoro-
diten.

PËR FUND
Në përmbyllje të këtij opinioni po ua

përkujtojmë një shprehje anekdotike ki-
neze: „Nëse planifikon për një vit – mbille
fidanin, për 10 vjet – mbille pemën, kurse
për 100 vjet – shkolloje popullin.” E,
shkollimi dhe edukimi i një populli nuk
arrihen pa lexuar libra dhe pa shfletuar ga-
zeta, apo jo?! (28 tetor 2019)

REFLEKSE

Kultura e leximit 
dhe shprehia e kuvendimit

Edukimi përmes librit dhe informimi përmes gazetave, janë forma më e mirë e ngritjes së diturisë dhe e
formimit të karaktereve të njerëzve, prandaj çdo hap pozitiv në këtë drejtim do të ndikonte në ndryshimin e

sjelljeve tona, që sa vijnë e çoroditen.
Allaxha-Xhamia është njëra ndër

xhamitë më të vjetra në Shkup.
Ajo paraqitet monument i rëndë-

sishëm historik dhe arkitektonik. Gjendet
në Bit-Pazar (Tregu i gjelbër i Shkupit). 

Është ndërtuar në gjysmën e parë të
shekullit XV nga ana e Isa beut, udhëhe-
qësit të famshëm luftarak osman. Isa beu
ka jetuar dhe ka vepruar në kohën e sun-
dimit të Sulltan Muratit II, periudhë kjo e
përhapjes dhe përforcimit të pushtetit
osman në këtë pjesë të Evropës. 

Pranë Allaxha-Xhamisë
gjendet një tyrbe, që paraqet
një monument vërtet të bukur
arkitektonik. Është e llojit të
tyrbeve të mbyllura me kube.
Ka gjashtë kënde dhe është e
ndërtuar në mënyrë precize
nga guri i përpunuar mirë.
Përpos dekorimit të pasur në
gur, tyrbja ka edhe një deko-
rim të jashtëzakonshëm fa-
jance. Në dekorim dominojnë
ngjyra e kaltër dhe e gjelbër -
edhe atë, e kaltra e çelur dhe e
gjelbra tirkize. 

Kjo tyrbe dhe Jeni-Xhamia, që gjen-
det në Manastir, janë të vetmet monu-
mente në territorin e kësaj pjese të
Ballkanit të cilat e kanë ruajtur dekorimin
me fajancë. Tyrbja pranë Allaxha-Xha-
misë është rikonstruktuar komplet pas
tërmetit të vitit 1963 dhe dekorimi me fa-
jancë është rikonstruktuar në vitin 1972
me pllaka qeramike.

Allaxha-Xhamia, ndër më të vjetrat
në Shkup (e shekullit XV)



30 Nëntor 2019 | Rabi ul-Awwal  - Rabi-ul-Aakhir  1441 Hëna e Re 31

Shkruan: Evzal Sinani

Sot, në 29-vjetorin e rihapjes së
Xhamisë së Plumbtë në Shkodër,
pas rreth gjysmë shekulli privimi të

institucionalizuar nga ajo që mban të
gjallë dhe vital shpirtin, pas rreth gjysmë
shekulli privim nga hyjnorja, shihet, më
shumë se kurrë dhe më fort se asnjëherë
më parë, nevoja e stërmadhe për
prezencën e Zotit në jetën shoqë-
rore dhe të parimeve që Krijuesi
do t’i shohë në organizimin tonë
shoqëror.

Më tronditi një lajm që e pashë
sot, se një vajzë e re kishte vrarë
veten, pasi që, siç vazhdonte
shkrimi, pas sa e sa tentativave për
të gjetur një vend pune pas diplo-
mimit, gjithnjë i ishte mbyllur dera
në fytyrë dhe, në qorrsokak, zgji-
dhja që për një çast i kishte dhënë
vetes kishte qenë hedhja nga kati i
7-të i pallatit ku jetonte, në Rrë-
shen. Në rast se lajmi është i vër-
tetë, dhe ka gjasa të jetë - meqë
edhe vetë Dioqeza e Rrëshenit e
kishte publikuar - kjo ngjarje sim-
bolizon “derdhjen e kupës”, eska-
limin e situatës dhe në shumë
vende të tjera, mbase, do nënkup-
tonte protesta masive, në mos re-
volucion. 

Islami, si sistem universal i
vlerave dhe organizimit të jetës, njerëzit
që kanë vendosur t’i japin fund jetës së
vet, edhe pse marrin guximin dhe ten-
tojnë të marrin në duart e veta një ingje-
rencë që i takon veç Zotit, i trajton, pas
vdekjes, si myslimanë dhe ata varrosen
me myslimanët, u lahet dhe u falet xhe-
nazja. Gjithë këtë e bën me arsyetimin se
një njeri me intelektin e ruajtur plotësisht
nuk do ndërmerrte një veprim të atillë
dhe mbase në momentet e fundit humbet
njësia matëse që vlerëson vlerën e vërtetë
të jetës. Pra, shkurt thënë: gjen një arsye-
tim, por asnjëherë nuk jep arsyetime, të

asnjë farë lloji, për pushtetarët gjakpirës
që institucionalizojnë padrejtësinë dhe
shndërrohen në faraonë modernë, duke
vazhduar të lajnë kokat e elektorateve të
veta mandat pas mandati me paritë e tyre
(lexo: mediat) dhe vazhdojnë të merren
me ëndrra kur populli “vdes” për bukë.
Po ç’e çmendi Adelën e Rrëshenit? Ç’e
bëri atë të flijojë më të shtrenjtën e vetë

në lulen e rinisë, vetëm 23 vjeçe? Ishin
borxhet? Humbja e shpresës? Sistemi i
korruptuar apo korrupsioni i shndërruar
në sistem? 

Nuk e di, por e di se Adela nuk e vrau
veten; ajo vrau papërgjegjshmërinë tonë
kolektive, ajo na vrau të gjithë neve që të
keqen që e shohim, jo që nuk mundohemi
ta ndryshojmë as me duar e as me gjuhë,
por edhe më keq: kemi filluar ta bëjmë
edhe zemrën razi me të dhe, si ajo pula
që nuk i interesonte se në shtëpi kishin
sjellë një kurth minjsh, jemi duke për-
funduar të gjithë në tavolinën e gostisë së

madhe të pushtetarëve të papërgjegjshëm
që vazhdojnë e na gënjejnë me ëndrrën
evropiane dhe japin e marrin për Evro-
pën, e nga ana tjetër lejojnë, të mos them,
krijojnë, korrupsionin dhe e zhvillojnë
atë aq shumë,  saqë e kanë shndërruar në
sistem gjakpirës dhe të pamëshirshëm si
një dragua që djeg çdokënd që tenton t’i
afrohet përreth.

Adela nuk është e vetme; Adela
ka shumë edhe në Maqedoni, në
Kosovë e në Shqipëri, por një fije
shprese që buron nga elokuenca e
pashoq e pushtetarëve tanë, që gji-
thë jetën nuk bëjnë gjë tjetër pos
ushtrimit të gojës, i mban të gjallë. 

Po deri kur?
E, ç’punë ka Xhamia e Plumbtë

dhe feja në këtë mes? 
Populli ynë shqiptar do sorolla-

tet kot e më kot korridoreve të in-
stitucioneve për të lypur vende
pune dhe rinia jonë do të vuajë de-
risa politikëbërja shqiptare ta kup-
tojë se shqiptarët, si shumicë
myslimane, do të jenë politikanë të
mirë kur do të jenë myslimanë të
mirë dhe pjesa e krishterë do të jenë
politikanë të mirë, kur do të jenë të
krishterë të mirë. 

Rinia jonë nuk do ta vrasë më
veten, as ndërgjegjen tonë, atëherë
kur Xhamitë e Plumbta do të nxjer-
rin Omera si Ibn Hattabi,  që do

marrin në pyetje të bijtë e pushtetarëve që
janë të padrejtë ndaj qytetarit të thjeshtë
dhe pushtetarit në Tiranë do t’i dhembë
shpirti kur një qytetar lëndon këmbën në
Rrëshen, e jo më të humbasë jetën. 

Shqiptaria do ta shohë dritën kur
Xhamitë e Plumbta do të nxjerrin Omera
si Ibn Abdulazizi, të cilët, edhe pse do ta
kenë gjithë botën në duar, fëmijëve të vet
do t’u lënë një shtet të fortë,  por jo pasu-
rinë e qytetarëve të atij shteti. 

Deri atëherë, më duket se neve nuk na
ka mbetur forcë as për protesta... 

(16 nëntor 2019)

E lexuam këtyre ditëve një tekst të
“Andi Rakipit”, për të cilin jemi të sigurt
se është një prej emrave të fshehtë të një
ish-punëtori tonë shumëvjeçar,  i cili
paska pasur mision njollosjen e Resit dhe
të kolektivit ku e ka ushqyer familjen.
Opinioni ynë e ka të njohur punën de-
struktive të atij njeriut, për të cilin dhanë
dëshmi njerëzit me të cilët ka bashkëpu-
nuar. Me këtë njeri, i cili e ka bërë veten
instrument të Afrim Tahirit duke u
shndërruar dhe luajtur rolin e satrapit en-
verist Kadri Hazbiu,  i cili gjithë jetën i
etiketoi dhe i përndoqi njerëzit e pafaj-
shëm,  ne i kemi ndarë rrugët zyrtarisht
dhe do të merremi me atë dhe me aktivi-
tetin e tij atëherë kur ai do të mbledhë gu-
ximin të dalë publikisht me emrin e vet
dhe të mos maskohet me pseudonime dhe
me emra të shpikur.

Reagimi të cilin po e bëjmë ka për
qëllim të shpalosë përpara njerëzve diçka
në tekstin e fundit, i cili nuk ka asnjë kup-
tim dhe është vetëm edhe një përpjekje
për të shantazhuar BFI-në me letra dhe
tekste të shkruara nga një njeri qëllimkeq.

Në tekstin e vet të fundit, “Andi Ra-
kipi”, ndoshta pa dashje, ka treguar se
përveç punës së zëdhënësit sekret, të

cilën po e bën me vite, po provon të bëhet
edhe këshilltar dhe ideolog i së ashtu-
quajturës lëvizje të Afrim Tahirit. Në këtë
drejtim, “Andi Rakipi”e shpreh kërkesën
qesharake që “Reisul Ulema Sulejman
Rexhepi dhe komplet Rijaseti i BFI duhet
të japin dorëheqje ose, në të kundërt, një
redaksi që është formuar do të botoje li-
brin me të gjitha tekstet e botuara nëpër
portale kundër Reisit dhe Rijasetit...”. Për
të penguar botimin e librit, Reisi do të
duhet të bënte marrëveshje me Afrim Ta-
hirin, që pas dorëheqjes të largohen të gji-
tha shkrimet negative nga portalet ku janë
botuar ato. A do t’i botojë në libër “Andi
Rakipi” qindra tekste pozitive që i ka
shkruar për Reisin, të cilin tani po e sul-
mon dhe a do t’i botojë tekstet me të cilat
e shante Afrim Tahirin dhe shokët e tij -
momentalisht nuk dihet,  por mund t’i bo-
tojë ato edhe dikush tjetër.

Po theksojmë që jemi shumë të habitur
se ky propozim ka ardhur nga “Andi Ra-
kipi”, autori i trillimeve me tonelata, i cili
në mënyrë naive, duke thënë se “tekstet
nga portalet do të largohen”, po pranon se
ato portale janë të kontrolluara nga ai vetë
dhe nga Afrim Tahiri. Por, këtë gjë e dimë
ne në BFI shumë moti, sikur që e dimë që

autori i pjesës më të madhe të teksteve
është vetë “Andi Rakipi” me emrat e vetë
të tjerë që i ka trilluar. Kuptohet se këtë
gjë e di edhe opinioni ynë i gjerë.

Po shihet shumë mirë nga ky tekst, se
autorit të tekstit kanë filluar t’i përzihen
telat, sepse atij nuk i takon të merret me
“oferta” dhe ato do të duhet t’i bënte nje-
riu që dëshiron të bëjë “ndryshime në
BFI”, pra i takon Afrim Tahirit. Por,
Afrim Tahiri e di mirë se Reisi dhe Rija-
seti nuk rrëzohen me tekste që përmbajnë
gënjeshtra dhe trillime, prandaj e lejon
aletin e vet që të dalë në opinion me kër-
cënime, për të cilat shpreson se mund të
kenë ndonjë efekt të vogël. E tërë kjo
punë është e qartë se ka të bëjë me fu-
shatën e koordinuar e cila qe një kohë më
të gjatë po zhvillohet kundër Institucio-
nit të BFI dhe kreut të saj, duke çuar ujin
në mullirin e armiqve të Islamit dhe të be-
simtarëve myslimanë të vendit. Të vërte-
tat se kush është në krye të kësaj fushate
dhe cilat janë qëllimet e tij të fshehura,
do të dalin së shpejti në sipërfaqe - do të
dalin fakte dhe dëshmi të turpshme për
njerëzit tanë që kanë pranuar të hyjnë në
këtë lojë të fëlliqur.  (26.10.2019)
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Adela Gjoka – tentim i dëshpëruar
për të shpëtuar një popull

Për papërgjegjshmërinë e institucionalizuar, ëndrrën evropiane dhe fenë

Përgjigje atyre që kërkojnë
dorëheqjen e Reisit dhe të Rijasetit



Më 30 tetor, 2019, Kryetari i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, është takuar me
ambasadorin francez Kristian Timonie
(Christian Thimonier) në Ambasadën
e Republikës së Francës në Shkup. 

Kryetari Sulejman ef. Rexhepi i ka
shprehur falënderimin Ambasadorit Ti-
monie për kohën e ndarë për të zhvilluar
takimin. Në takim ai i ka paraqitur të
gjitha problemet juridike me të cilat bal-
lafaqohet BFI – për të dy tentimpuçet
dhe për proceset gjyqësore  që kanë
mbetur shtangur, pa lëvizur fare përpara
në zgjidhjen e tyre, gjithnjë në interes
të gjyqësisë së mirëfilltë dhe të drejtë-
sisë së pavonuar. Me këtë rast Reis’ul-
Ulemaja ka përgëzuar Ambasadorin
Timonie dhe shtetin e Francës për mbë-
shtetjen e reformave të thella në siste-
min gjyqësor të RMV. 

Nga ana e tij, Ambasadori Timonie
ka uruar dhe ka falënderuar Kryetarin e
BFI-së dhe tërë institucionin që ai udhë-
heq në luftimin e rrymave radikale kudo

në shoqëri. Në të njëjtën kohë, ai është
deklaruar se “ne si Ambasadë  mbajmë
qëndrimin që politika të jetë sa më larg
Bashkësive Fetare dhe ato duhet të jenë
të pavarura; shqetësimet tuaja si komu-

nitet fetar rreth mosfunksionimit të lig-
jeve do t’i kemi parasysh”. 

Në fund, nga të dyja palët është
shprehur gatishmëria për të vazhduar
dhe për të thelluar bashkëpunimin. 

Timonie: “Politika, sa më larg
Bashkësive Fetare”

Bashkësia Fetare Islame e RMV rea-
gon ashpër ndaj gënjeshtrave dhe fabri-
kimeve të vazhdueshme që bëhen nga
ana e veglës policore Skënder Buzaku, i
cili në konferencën për shtyp të mbajtur
të mërkurën, më 30.10.2019, i ka vënë
vetes ta arsyetojë dështimin e Qeverisë së
RMV për hapjen e bisedimeve për hyrje
të Republikës së Maqedonisë së Veriut në
Bashkimin Evropian, duke akuzuar Ba-
shkësinë Islame për këtë qëllim.

Meqenëse bëhet fjalë për një ma-
shtrues ordiner, tashmë të njohur, BFI e
RMV i kujton opinionit publik se Maqe-
donia e ka shumë të vështirë anëtarësimin
në BE përderisa Qeveria dhe politika
mbështeten në shërbimet e njerëzve si
Skënder Buzaku, të cilët përdoren për të

shantazhuar, për të zhvatur apo për të ce-
nuar institucione fetare, biznese e qyte-
tarë.

Nga ana tjetër, të mos flasim për drej-
tësinë, e cila skajshmërisht është e politi-
zuar, sepse, po të ishte në rregull,
Skënder Buzaku këtë konferencë duhej ta
mbante pas grilave të hekurta, bashkë me
shokët e tij që e organizuan puçin e vitit
2015, apo për falsifikimin e dokumenta-
cionit me të cilin paraqitën dorëheqjen e
Reis’ul-Ulemasë Sulejman ef. Rexhepi,
apo për mbledhjen e Rijasetit e deklaratat
e falsifikuara të myftinjve të BFI. Skën-
der Buzaku është turpi më i madh i drej-
tësisë së vendit. Ai njeri ishte i dënuar me
kusht 1 vjet për ushtrim dhune, në kohën
kur me dhunë sulmoi bashkëpunëtorët në

puçin e vitit 2015. Llogarinë e tij dhe ra-
steve të ngjashme, në të cilat drejtësia ka
rënë në provim, do ta paguajmë edhe
shumë gjatë të gjithë qytetarët e Maqe-
donisë.

Akuzat e përgatitura në kuzhinat e
njohura për ne, të cilat i lexoi me vështi-
rësi Skënderi, në konferencën e parë para
disa javëve, e detyruan BFI-në që të
ngrinte aktpadi për shpifje. E njëjta gjë
do të bëhet edhe për konferencën e dytë
skandaloze, për të cilën qëndrojmë me
shpresë se një ditë drejtësia do të nga-
dhënjejë dhe se njerëzit si Skënderi, sado
që të jenë në shërbim të pushtetit, do ta
marrin dënimin e merituar. (30.10.19)
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REAGIM

Skënder Buzaku, 
me mashtrime të reja

Në hotelin “Aleksandër Palace” në
Shkup, më 22 nëntor, 2019, në Ditën e Al-
fabetit Shqip, është promovuar kompleti i
veprave “Për Fe dhe Atdhe” të autorit
Sulejman ef. Rexhepi,Kryetar i Bashkë-
sisë Fetare Islame të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut. Janë këto veprat: “Për Fe
e Atdhe” (intervista), “Vetëm Krijuesit tim
i përkulem” (intervista), “Përkulem para
idealit kombëtar e fetar” (intervista, opi-
nione), “Shtigjeve të dritës” (kumtesa, lig-
jërata, fjalime), “Frymëzime të shenjta”
(fjalime, hytbe, mesazhe, vlerësime) dhe
“Heshtja si zhurmë” (kolumna).

Promovimi ka filluar me një pjesë nga
Kurani i shenjtë, interpretuar nga hfz.
Xhemail Nuhiu, dhe me këndimin e Him-
nit Kombëtar nga medresantja Rabije Su-
lejmani. Me fjalë përshëndetëse janë
paraqitur: Bujar ef. Spahiu,Kryetar i Ko-
munitet Mysliman të Shqipërisë; dhe Se-

kretari i Përgjithshëm i Bashkësisë Islame
të Republikës së Kosovës, Ahmet ef. Sa-
driu. Për librat e botuar folën Skënder
Hasani, drejtor i Institutit të Trashëgimisë
Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve
në Shkup, publicisti dhe botuesi nga Shqi-
përia Fahri Balliu dhe Dekani i Fakulte-
tit të Shkencave Islame në Shkup, prof.
dr. Shaban Sulejmani.

Kjo vepër – tha Bujar ef. Spahiu –
tregon qartë kontributin e Sulejman Re-
xhepit në shërbim të fesë dhe të atdheut,
duke filluar nga vitet ’90 e gjer më sot. I
tërë materiali është përmbledhur kujde-
sshëm  në gjashtë vëllime. Veprat janë një
vlerë e shtuar për të gjithë ata që duan të
udhëtojnë në kohë dhe të njihen me periu-
dhat e rrugëtimit të BFI-së me në krye Su-
lejman Rexhepin si Reis’ul-Ulema. 

Moderatori, mr. Muzemil ef. Osmani,
vuri në dukje një thënie të Rektorit të parë

të Universitetit të Tetovës, Fadil Sulej-
mani, i cili në fillimet e tij ka thënë: “Po të
mos ishte Sulejman Rexhepi, nuk do të
ishte Universiteti i Tetovës. Dyert e xha-
mive dhe të mejtepeve kanë qenë të ha-
pura për Universitetin e Tetovës falë
Sulejman Rexhepit.” 

Filozofia fetare e Sulejman Rexhepit,
u tha me këtë rast, është të ruajë dhe të kul-
tivojë Islamin burimor, shqiptar. Ndërsa fi-
lozofia e tij politike është: pa fe nuk ka
atdhe – dy filozofi të cilat pa dyshim bar-
tin emrin e Sulejman Rexhepit. 

Në fund, në emrin e vet dhe të institu-
cionit që udhëheq foli vetë autori, Sulej-
man ef. Rexhepi, i cili falënderoi për
pjesëmarrjen e gjerë dhe tha se binomi për
fe dhe atdhe e ka udhëhequr në jetë dhe
kësaj do t’i mbetet besnik deri në fund. 

Në promovim kanë qenë të pranishëm
zv/Kryeministri Bujar Osmani, ministri i
Arsimit Arbër Ademi, përfaqësues të jetës
shoqërore-politike, kryetarë komunash,
mysafirë nga diaspora etj., prej nga Rei-
s’ul-Ulemasë iu dorëzua edhe një mirën-
johje për kultivimin e Islamit burimor. 

Në oborrin e shkollës fillore të fshatit
Gërçec (Saraj, Shkup) është ngritur busti i
veprimtarit Halil Latifi, i vrarë në vitin
1993 në kuadër të Aferës së Armëve të vi-
teve 1992-1993, në kohën kur në pushtet
ka qenë partia e parë e shqiptarëve të Ma-
qedonisë (së Veriut), Partia për Prosperi-
tet Demokratik (PPD). Në shpalosjen e
bustit më 20 nëntor, 2019, ka marrë pjesë
edheReis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Re-
xhepi,Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut.  

Me këtë rast, në ambientet e shkollës
është mbajtur një akademi përkujtimore në
nderim të Halil Latifit dhe është promo-
vuar libri i autorit Xhelal Jakupi “Halil
Latifi, një jetë për Atdhe (1947-1993”.

Në promovim, në të cilin kanë folur re-
censenti dhe autori, kanë marrë pjesë për-
faqësues të jetës shoqërore-politike nga
Komuna e Sarajit, nga Shkupi etj. Kanë
qenë të pranishëm Kryetar i BFI-së Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
Zv/Kryeministri z. Sadulla Duraku,
Kryetari i Komunës së Sarajit Blerim Be-
xheti, Kryetari i SHVL-UÇK Fazli Veliu
etj. Në Akademinë përkujtimore ka folur
edhe Kryetari i BFI-së, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, duke thënë që Halil
Latifi është dalluar me trimëri të rrallë, si
dhe tërë familja e tij. Ai – ka shtuar më tej
Kreu i myslimanëve të Maqedonisë së Ve-
riut – ka qenë i frymëzuar edhe nga feja,
sepse pa fe nuk ka atdhe. Sipas Islamit, ka

thënë ai, dëshmorët nuk vdesin, ata janë
gjallë, dëgjojnë, ndërsa veprën e Halil La-
tifit e sheh Allahu (xh. sh.), Pejgamberi (a.
s.) dhe gjithë populli. Fjalimin përkujtimor
Sulejman ef. Rexhepi e ka mbyllur me lut-
jen që të këndohet një Fatiha për shpirtin
e Halil Latifit. I gjithë aktiviteti – i orga-
nizuar nga Komuna e Sarajit – është mbyl-
lur me një program artistik me këngë dhe
valle shqiptare. 

Promovohen veprat “Për Fe dhe
Atdhe” të Sulejman ef. Rexhepit

Ngrihet busti i Halil Latifit në Gërçec



Xhamia Shqiptare në qytetin e Mel-
burnit në Australi, e para në këtë metro-
pol australian, e ndërtuar nga një
ndërtesë e zbrazur në lagjen Carlton nga
myslimanët me origjinë shqiptare, shë-
noi 50-vjetorin e themelimit, raporton
AA.

Në festimet e organizuara nga Sho-
qëria Islame Shqiptare e Australisë
(AAIS) morën pjesë përfaqësues të par-
tive politike, krerë të organizatave joqe-
veritare, zyrtarë të policisë, qytetarë
myslimanë dhe australianë të besimeve
të ndryshme.

Kryetari i AAIS-së, Urim Balla, në
një prononcim për AA u shpreh i këna-
qur nga interesimi për këtë eveniment.

“Elhamdulilah, siç e shihni, rreth
3.000 njerëz po marrin pjesë në këtë ditë
të posaçme për xhaminë e parë në Mel-
burn. Brenda xhamisë kemi një ekspo-
zitë me historinë 50-vjeçare, të cilën të
gjithë kanë hyrë për ta parë. Kemi një ek-
spozitë të mrekullueshme brenda. Po
ashtu gjendet një hapësirë me kafshë për
fëmijët dhe një me garë me bakllava.
Pra, kjo është një ditë e bukur familjare
për ta kujtuar xhaminë e parë të Melbur-
nit”, tha Balla.

Ai theksoi se në festime kanë ardhur
njerëz nga të gjitha besimet dhe përkatë-
sitë.

“Ky është eveniment publik. Të gji-

tha komunitetet në Melburn janë të mi-
rëseardhura në këtë eveniment. I për-
fshijmë të gjithë. Jemi të hapur për të
gjitha komunitetet, të na bashkohen për
ta festuar këtë ditë të posaçme”, shtoi
Balla. Najad Fayed, myslimane me orig-
jinë nga Eritrea, e cila mori pjesë në shë-
nimin e kësaj dite, tha se është një
mundësi e mirë që komunitete multikul-
turore jetojnë së bashku në Australi dhe
shtoi se është e lumtur që një gjë të tillë
e sheh pranë xhamisë.

“Unë vazhdimisht falem në këtë
xhami. Është kënaqësi që e kemi. Në ve-
çanti, sot ndihemi mirë, sepse kemi nje-
rëz nga komunitete të ndryshme, nga
besime të ndryshme dhe kjo është ajo që
duam ta shohim në Australi. Gjëja më e

mirë është t’i shohim pikat tona të për-
bashkëta dhe ndihem e lumtur që e shoh
këtë. Shpresoj të jemi gjithmonë kështu,
ta mirëpresim njëri-tjetrin”, tha Fayed.

Po ashtu, Nurcihan Öztürk, me orig-
jinë nga Turqia, tha se edhe babai i saj ka
dhënë kontribute në ndërtimin e kësaj
xhamie.

Ajo shtoi se në të kaluarën babai i saj
gjatë festave të Bajramit ftonte shumë
shqiptarë të pamartuar,  në mënyrë që të
mos e kalonin festën të vetëm.

Festimet e 50-vjetorit të Xhamisë
Shqiptare u shënuan me valle popullore,
me aktivitete për fëmijë, gara me kafshë,
ndërsa po ashtu u shpërndanë ushqime
për pjesëmarrësit.

(Shekulli Agency, 17 nëntor 2019)

Xhamia Shqiptare në Melburn shënon
50-vjetorin e themelimit

Më 16 nëntor, 2019, grupimi i ekstre-
mistëve SIAN (Stopp Islamiseringen av
Norge) në qytetin Kristiansand të Nor-
vegjisë ka tentuar djegien e librit të shen-
jtë islam – Kuranit famëlartë. 

Siç bëhet e ditur nga NRK.no, këtij
akti të ndyrë i ka paraprirë lideri sian-ist
Arne Tumyr (gazetar, botues, politikan
nga “Partia Progres”, i lindur më 1933). 

I penguar nga policia, ai, në fund, li-
brin më të dashur të myslimanëve e hedh
– në koshin e plehrave! 

Këtë akt e ka dënuar Kryetari i Ba-
shkisë së Kristiansandit (Kristiansan-
dsordfører), Harald Furre. (Foto:
Madeleine Mellemstrand / NRK)

Përdhosje të Kuranit në Norvegji
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Nga zemra dhe shpirti, të gjithë besimtarëve myslimanë
në vend e më gjerë, si dhe të gjithë vëllezërve e motrave tona
nga diaspora jonë e çmuar, ua uroj ditëlindjen e Pejgamberit
tonë, Muhamedit (a. s.).

Ditëlindja e Pejgamberit, njeriut më të veçantë që ndonjë-
herë ka lindur në këtë botë, për ne të gjithë është një mundësi
dhe rast i ri të përkujtojmë madhështinë e tij, besimin e palu-
hatur, dashurinë ndaj Islamit, ndaj njeriut, prindërve, familja-
rëve, miqve e fqinjëve; të përkujtojmë humanitetin dhe
gatishmërinë e tij për t’u ndihmuar të varfërve, bonjakëve e të
sëmurëve.

Mënyra e jetesës së Muhamedit (a. s.) është dhe do të mbe-
tet model se si duhet jetuar, është shembull që duhet ndjekur
në vazhdimësi, kurse misioni i tij fisnik në përhapjen e ur-
dhrave të Allahut dhe të Islamit janë dëshmia më madhështore
e arsyes së ardhjes në këtë botë të njeriut që është vula e pej-
gamberisë.

Gëzuar, vëllezër e motra! 
(8.11.2019)  S/R

Më 8.11.2019, në organizim të Myfti-
nisë së BFI - Gostivar dhe nën patrona-
zhin e Reis’ul-Ulemasë së BFI të RMV, u
mbajt për të 16-tin vit me radhë manife-
stimi tradicional “Mirë se erdhe, o Resu-
lall-llah”, në përkujtim të Ditëlindjes së
Muhamedit (alejhis-selam). 

Në palestrën sportive “Rinia” të qyte-
tit të Gostivarit jehoi zëri i bukur i këndi-
mit të fjalëve të Allahut (xh. sh.) nga
grupi i nxënësve të institutit të hifzit dhe
të bukurleximit të Kuranit famëlartë
“Hfz. Hasan ef. Zendeli”,  nën udhëheq-
jen e drejtorit të këtij instituti, mr. Eljesa
ef. Hasani. Me fjalë përshëndetëse u pa-
raqitën: Kryetari i BFI, Reis’ul-Ulema h.
Sulejman ef. Rexhepi, dhe myftiu i Myf-
tinisë së BFI - Gostivar, hfz. Shaqir ef.
Fetahu. 

Paraqitje të mrekullueshme patën
Kori i Myftinisë dhe i Medresesë së Go-
stivarit dhe solistët Esra Ahmeti, Azra
Rushiti dhe Suad Zulbehari. Më pas,
Egzon Ibrahimi si mysafir special këndoi
ilahinë “Allah”.  Në skenë pastaj u ngjit
mjeshtri i madh nga Shqipëria, Artisti i
Popullit Mirush Kabashi, i cili recitoi

mrekullisht poezinë “U nda Hëna” të au-
torit Fatmir Muja, kushtuar Pejgamberit
(a. s.).  Arben Emini u paraqit me ilahijen
e re “Kubeja jeshile”, sikurse dhe Egzon
Ibrahimi me këngën po ashtu të re “Ti je
zëri i shqiptarit”, kushtuar eksodit koso-
var dhe 20-vjetorit të Kampit të Çegranit.

Programi është mbyllur me ilahijen “Al-
lahumme Sal-li-ala” nga Arben Emini
dhe Suad Zulbehari.   

Manifestimi është transmetuar drejt-
përdrejt nga RTVM2, Programi në Gju-
hën Shqipe – ka njoftuar Shërbimi për
Informim i Myftinisë së Gostivarit. 

MIRË SE ERDHE, O RESULALL-LLAH! 

Urim në ditëlindjen e Pejgamberit
Muhamed (a. s.)

GOSTIVAR

Shënohet Ditëlindja e Muhamedit (a. s.)
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Shkruan: Taxhudin Hamidi 

Ditëlindja e Muhamedit (a. s.) - 12
Rebiul Evvel (9 nëntor 2019)
gjatë gjithë vitit qëndron  në

zemrat e besimtarëve myslimanë  jo për
shkak të ditëlindjes, por për një arsye tje-
tër dhe ajo kuptohet: për shkak të  asaj se
çka i solli kjo datë dhe ky njeri botës
mbarë.

Lindja është si çdo lindje tjetër, por
pas kësaj lindje dhe datëlindje fshihet
pejgamberi i fundit i njerëzimit, të cilit
pas dyzet vitesh do t’i shpallet edhe libri
i fundit nga Zoti, Kurani-qerim.

Në Kuran vendlindja e Muhamedit
(alejhis-selam)  quhet "Beledun Emin",
që do të thotë: Qytet i Sigurisë, Qytet i
Bekuar, Qytet i Kuranit, Qytet i Xhebrai-
lit, Qytet i Vendlindjes së Muhamedit dhe
qytet i vendlindjes së të gjithë shpirtrave
të krijuar nga Zoti.

Ky qytet pa datëlindjen e Muhamedit
(alejhis-selam) ishte nga brenda dhe nga
jashtë në gjendje morbide dhe të shkatër-
ruar; pa rregulla dhe me „parime“ të çrre-
gulluara. Çdo gjë funksiononte me
dëshirat e supremacive hegjemone dhe
agresive. Kibla apo Qabeja ishte një tem-
pull i verbuar nga idhujtaria.

ÇLIRIMI NGA VERBËRIA
Muhamedi (alejhis-selam) këtij qyteti

dhe Qabesë ua hodhi vellon e pashikue-
shmërisë, që mos të duken të verbra. Me
lindjen e Muhamedit (alejhis-selam) dhe
shpalljen e Kuranit, njerëzit dhe kibla u
çliruan nga verbëria  e idhujtarisë. Lindja
e Muhamedit (a. s.) krijoi një industri bo-
tërore, që optika e vahjit dhe e shpalljes
(bessarijat) të  përfshijnë kiblen dhe Qa-
benë nga çdo anë të botës.

Më konkretisht, Pejgamberi (a. s.) u
lind   50  ditë  pas  sulmit  të filit (elefan-
tit), në të cilin  erdhi  Ebrehaja  nga Je-
meni për ta rrënuar Qabenë  e
madhërishme.  Kjo ekspeditë ushtarake e

Ebrehasë dështoi falë shfaqjes aty për aty
të mekanizmave të tjerë kundërshtues.
Ebrehaja në këtë aksion ka zgjedhur tru-
pat e elefantëve më të fuqishëm në një-
sinë e tij ushtarake. Por, rezistenca shënoi
rregulla të reja në operacionet ushtarake.
E para: padëgjueshmërinë e elefantit në
drejtim të Qabesë, për rrënimin e saj. E
dyta:  përkundër trupave të mëdha  ushta-
rake,  Zoti angazhoi turmën e zogjve,
duke kthyer mbrapsht mekanizmat e më-
symjeve me karakter imperial.

E para tregon çrregullimin psikolog-
jik, të brendshëm dhe e dyta, mospara-
shikimet e rezistencës nga ana e jashtme
e sulmit - sqepat e shpendëve, me një ma-
terie të vogël, lëshuar ushtarëve të Ebre-
hasë mbi kokë...

Në Kuran Allahu (xh. sh.) në Suren
105, Fil: 1-5, thotë:  “Vallë, a nuk ke dëg-
juar ti se si bëri Zoti yt me njerëzit e ele-
fantit? A nuk ua prishi atyre kurthin, duke
dërguar kundër atyre tufa zogjsh,

të cilët i gjuajtën me gurë prej baltës
së pjekur? Dhe kështu, i bëri si byk i
ngrënë.” 

Ditëlindja e Muhamedit (a. s.) çdo-
herë kujtohet me këtë ngjarje, të cilën
edhe vetë Kurani nuk  e la të paveçuar!

Në kuadër të mesazhit të kësaj date,
kam veçuar një mendim të urtë dhe me
metodologji të lehtë të të kuptuarit të
gjendjeve që kontribuojnë në parametrat
e ruajtjes së kibles sonë si ithtarë të besi-
mit islam.

BESNIK KIBLES SË POPULLIT TËND
Duke iu drejtuar brezit të ri,  reko-

mandimi i porosisë  ngrihet në kuptimin:
“Mos lejo që elefanti të dalë më i mençur
se ti!“ Prandaj,  kur ndokush të urdhëron
të  prishësh, të rrënosh  ndonjë  rregull të
Allahut, bëhu më i mençur se elefanti dhe
ngul këmbë, mos u dorëzo, mos i kundër-
shto rregullat e kërkuara nga feja islame
dhe nga Kurani.  Elefanti i Ebrehasë
nguli këmbë, nuk lëvizi para komandave
ushtarake në drejtim të rrënimit të Qabesë
dhe të kibles. Kur ndokush të thërret në
ndonjë  haram, ti ngul këmbë  dhe mos
shko, mos u përgjigj dhe mos mbështet
projekte që e rrënojnë  ekzistencën e po-
pullit tënd dhe drejtimin e kibles së um-
metit ku jeton. Edhe ti qëndro besnik në
vendin dhe KIBLEN e popullit tënd.

Elefanti nuk u gjunjëzua; nguli
këmbë dhe nuk i dëgjoi urdhrat e mbrap-
shta komanduese të njësisë ushtarake!

Prandaj, thuaj guximshëm, sypatrem-
bur, kokën lart: do ta fal namazin; nuk e
prish Ramazanin; dhe, asnjëherë  nuk e
dëgjoj shejtanin e mallkuar!

Duke e ditur se çdo kohë e ka Ebre-
hanë që organizoi rrënimin dhe prishjen e
Qabesë me  elefantët e kohës së vet, de-
tyrohemi të përcjellim devizën: “Kujdes!
Mos të ta  kalojë  ty  elefanti me ndjenjat
patriotike!” Do të ishte shumë e lumtur
bota po të merrte si shembull Muhame-
din  (alejhis-selam).

(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)

MEVLUDI SI INSPIRIM

Mos lejo që elefanti të dalë më 
i mençur se ti...

S’ka më keq se byk i
ngrënë.

Shkruan: Prof. dr. Qani Nesimi
Myfti i Tetovës

Populli shqiptar, si autentik në këto
troje, ka përjetuar periudha të
ndryshme historike, si kohë të pe-

randorive të mëdha: romake, bizantine
dhe osmane... Në këtë të fundit, ndër-
kaq, shqiptarët arritën që të jenë autori-

tet i rëndësishëm në Gadishullin Ballka-
nik dhe më gjerë. P.sh. pjesëmarrja e
tyre aktive në jetën politike, sociale, fe-
tare në shoqërinë osmane, po ashtu edhe
Kryengritja e Dervish Carës, e cila bëhet
kundër reformave e jo kundër vetë pe-
randorisë, dhe e shumë rasteve të tjera
të rëndësishme. Në periudhat e mëvon-
shme shqiptarët janë ballafaquar edhe

me shumë sfida kulturore, fetare, poli-
tike, sociale dhe ekonomike. Dikush li-
tarin e tërhiqte drejt perëndimizimit,
dikush drejt lindjes, dikush drejt slla-
vëve e dikush drejt grekëve. Por, ajo që
u vuri kapakun të gjitha vështirësive
ishte paraqitja e regjimit sllavo-komu-
nist në të gjitha trojet shqiptare të copë-
tuara në disa shtete. Ishin dy gjëra që

STUDIM

Institucionet edukativo-arsimore
të BFI-së në mbrojtjen e identitetit

kombëtar shqiptar në RMV

Allahu myslimanët i ka ftuar që të jenë avangardë shpirtërore e civilizimit njerëzor. Prandaj,  myslimanët e
kanë obligim që në mënyrë të denjë të jenë në majë të botës së dijes si një ‘qytet i ndritshëm i urtësisë dhe

njohjes’. A kanë myslimanët mundësi që të kthehen përsëri në shtëpinë e tyre?  Ata nuk mund të kenë
shtëpi përderisa nuk i rikthejnë vlerat personale të personalitetit të tyre, ato vlera në të cilën janë rritur

gjeneratat më brilante.
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shqiptarët i lodhnin edhe kulturalisht
edhe fetarisht. Njëra ishte vija sllave dhe
helene, sipas të cilave shqiptarët duhet
të mos jenë as shqiptar e as myslimanë.
Kurse tjetra ishte ajo që buron nga vetë
shqiptarët. Sipas këtyre të fundit, shqip-
tarët gabimisht janë bërë myslimanë,
prandaj ata duhet ta braktisin fenë
islame, pasi sipas tyre, kjo është pengesa
kryesore që ata kanë probleme në Bal-
lkan. Por, nëse ato pranojnë që të kon-
vertohen, më mirë thënë, të kthehen në
fenë e të parëve të tyre, përkatësisht në
katolicizëm, gjithmonë sipas tyre, do të
mbroheshin nga Evropa. Ky mendim

mua më duket shumë naiv dhe i papje-
kur. Pasi një njeri që mendon se feja
ndryshon sikur të ndërrosh këmishën, do
të thotë se ky nuk ka aspak kuptim se
cili është roli i fesë te njeriu dhe shoqë-
ria, po të ishte kjo fe edhe ndonjë tjetër
përveç Islamit, si Krishterimi, He-
braizmi etj.

PERIUDHA E KOMUNIZMIT, MJAFT E
RËNDË

Periudha e komunizmit ishte mjaft e
rëndë për popullin shqiptar, i cili u ta-
konte feve të ndryshme, gjë që krijoi
çrregullim metafizik, duke e luftuar çë-

shtjen më të shenjtë të popullit, siç është
besimi në Zot, e cila ishte më artificialja,
më e rrezikshmja; si nga aspekti politik,
ashtu edhe nga ai kulturor e fetar për
vetë popullin shqiptar. Në këtë periudhë
veprimtaria fetare jo që u pengua, por në
mënyrë sistematike edhe u shkatërrua
dhe u interpretua sipas dëshirës së pu-
shtetit. Kjo bëri që populli shqiptar ta
përjetojë errësirën shpirtërore të kultu-
rës fetare.

Në anën tjetër, njeriu, në përgjithësi,
e shqiptarët në veçanti, në fund të she-
kullit XIX dhe në tërë shekullin XX për-
jetuan krizën e paparë më herët. Krizë

kjo e cila është rezultat i një çekuilibri
psiko-ontologjik të njeriut, i cili pason
me një çekuilibër etiko-material në një
nyjë kritike shoqërore që çon drejt një
gjendje anomie. Nga kjo situatë lindin
edhe kriza të tjera, ku ndër tjerash mund
të përmendim krizën ekologjike apo të
mjedisit etj. Në themelin e këtyre kri-
zave, ndërkaq, qëndron ideja e mënjani-
mit të shpalljes hyjnore, përkatësisht
ideja që ka për burim të saj epistemo-
logjinë antropocentrike. Sipas botëkup-
timit të intelektualëve tradicionalistë,
ndërkaq, ndotja e rrethit nuk është gjë
tjetër, veçse një pasefekt i ndotjes së
shpirtit të njeriut, gjë që lindi në çastin
kur njeriu i Perëndimit vendosi të luajë
rolin e hyjnisë mbi sipërfaqen e tokës
dhe vendosi ta përjashtojë dimensionin
transcendental nga jeta e tij. Ndërkaq,
Guenon, njëri prej ideatorëve të filozo-
fisë perenniale, duke përshkruar botën
moderne, shprehet se “ideali i botës mo-
derne është ‘shtaza njerëzore’, e cila ka
zhvilluar më së shumti fuqinë e vet mu-
skulore; heronjtë e saj janë atletët, qoftë
edhe të jenë brutalë, pikërisht ata e
ngrenë entuziazmin e popullarizuar dhe
bëmat e tyre që komandojnë interesimin
e pasionuar të turmës; një botë në të
cilën gjërat e tilla janë të mundshme,
është zhytur vërtet poshtë dhe duket se
po i afrohet fundit të vet”.

Feja islame, jo që nuk ka luajtur
ndonjë rol negativ për shqiptarët, por ajo
e ka mbrojtur atë nga asimilimi, sllavi-
zimi dhe helenizimi. Po të mos ishte feja
islame prezente te shqiptarët, sot përveç
një numri të vogël katolikësh, ndoshta
nuk do të kishte shqiptarë në këto troje.
Pasi shqiptarët e këtyre trojeve, pas
ndarjes së kishës në lindore dhe në pe-
rëndimore (skizma e madhe-viti 1054),
shumica dërrmuese mbeti nën kishën
lindore, që kjo do të thotë se ata kanë
mbetur me kishën ortodokse, e cila ka
qenë nën ndikimin e kishës sllave dhe
asaj helene. 

Po ashtu, se feja islame ka luajtur një
rol shumë pozitiv për ruajtjen e identite-
tit shqiptar në këto troje, tregojnë edhe
veprat e shumë shqiptarëve myslimanë,
e sidomos e atyre dijetarëve myslimanë
si: Hafiz Ali Korça, Hafiz Ali Ulqinaku,
Vehbi Dibra, Ataullah Efendiu, Kemal
Aruç Efendiu, Abdulxhemil Efendiu dhe
shumë të tjerë, kurse në Tetovë, krahas
shumë të tjerëve, edhe pse jo në atë nivel
intelektual, por i vendosur në idealet e
tij patriotike-fetare, ishte edhe Mulla
Garip Beadini. 

Pas Luftës II Botërore Ballkani për-
jetoi formësimin e disa shteteve të reja,

midis të cilave ishte edhe Republika So-
cialiste Federative e Jugosllavisë, e cila
përbëhej nga gjashtë republika dhe dy
krahina autonome. Në shumicën e kë-
tyre republikave, dikund më shumë e di-
kund më pak, kishte myslimanë, qofshin
ata shqiptarë, boshnjakë etj. Kurse në
njërën prej republikave të RSFJ-së, në
RS të Maqedonisë, afër gjysmën e po-
pullatës e përbënin shqiptarët mysli-
manë. Ky regjim antishqiptarizmin dhe
antiislamizmin i mbante në të njëjtën ka-
tegori. Nëse do të ishte kundër shqipta-
rëve, ishte i tillë pasi ato ishin edhe
shqiptarë edhe myslimanë. Ndonëse reg-
jimi jugosllav ishte pak më i butë nga ai
në Shqipëri, por përsëri i mbylli  medre-
setë, prishi shumë xhami, përvetësoi
pronat/vakëfet e Bashkësisë Fetare
Islame etj. Përveç kësaj, ka qenë edhe
shumë provokativ. Po ashtu ky sistem
është munduar që në kokat e njerëzve,
përkatësisht të intelektualëve shqiptarë,
të ngulit bindjen se shkolla është shumë
e rëndësishme, kurse feja, etika famil-
jare etj., nuk kanë ndonjë vlerë. Këtu
duhet potencuar se, nuk ka qenë qëllimi
se duhet lavdëruar shkollimi, por për t’u
zhvlerësuar feja, si dhe të krijohet huti
në popullatën shqiptare myslimane,
kudo në botë, e sidomos te shqiptarët në
RS të Maqedonisë. Për këtë qëllim janë
bërë edhe shumë drama, filma, pro-
grame, janë mbajtur shumë ligjërata se
mbulesa e femrave (havalja), agjërimi
etj. janë shenja të prapambeturisë.

Si rezultat i ndryshimeve politike,
shoqërore dhe ekonomike, në fund të vi-
teve të nëntëdhjeta të shekullit të kaluar
në institucionet edukativo-arsimore të
ndryshme të Evropës dhe botës, e sido-
mos në ato me karakter fetar,  bëhen
ndryshime dramatike të organizimit,
udhëheqjes dhe përpilimit të kushteve sa
më të volitshme për kryerjen e obligi-
meve të sistemit universitar. Këto ndry-
shime dallohen sipas sasisë dhe llojit,
ndërsa koha për sendërtimin e tyre është
shumë  e shkurtër. Mjediset të cilat e
kuptojnë domosdoshmërinë e ndryshi-
meve dhe reformave shumë shpejt tre-
gojnë punë dhe veprimtari efikase,
organizim më të mirë të studimit dhe hu-
lumtimit, përparim të programeve dhe
proceseve mësimore. Çerdhet arsimore
me kualitete të këtilla formojnë qytetarë
akademikë me ide përparimtare, të për-
gatitur për t’u ballafaquar me kërkesat
dhe sfidat e reja. Në raste të veçanta ak-
tivitetet arsimore të zhvilluara në xhami
kanë ndikuar edhe në tërheqjen e kujde-
sit udhëheqësve të jetës shoqërore si sul-
ltanëve, emirëve, kadive etj. Për pasojë,

parimi i dytë i arsimit islam është kuj-
desi dhe ndikimi i arsimit dhe reprezen-
tëve të tij në kahun pozitiv të shoqërisë.
Planprogrami i medreseve tona klasike
përbëhej prej dy grupeve të lëndëve -
atyre përcjellëse (naklijje) dhe intelek-
tuale (aklijje). Në medresetë mësoheshin
lëndët e tefsirit, hadithit, fikhut, usulit,
gjuhës arabe, së bashku me gramatikën
dhe retorikën, logjikën, historinë, në
disa vende astronominë etj.

MEDRESE NË QENDRA TË
NDRYSHME

Strukturën e këtillë të arsimit islam
e hasim edhe në mejtepet, xhamitë, me-
dresetë dhe departementet tjera të arsi-
mit islam në trojet tona. Që nga
depërtimi i pushtetit osman, në viset
shqiptare janë themeluar medrese në
qendra të ndryshme, si në Shkup, Tiranë,
Shkodër, Prizren, Mitrovicë, Tetovë etj.
dhe ato deri në ditët e sotme nga njëra
anë kanë shërbyer për përgatitjen e kua-
drit fetar, kurse nga ana  tjetër kanë kon-
tribuar në ngritjen e vetëdijes shoqërore
të popullatës më të gjerë.

Gjysma e dytë e shekullit XX dhe
ndryshimet e shpejta në strukturën sho-
qërore të botës pas viteve nëntëdhjetë na
bëjnë të domosdoshëm që të planifi-
kojmë arsimin tonë, e në këtë rast atë
fetar, duke pasur parasaysh rrethanat
shoqërore, politike, ekonomike, sociale
dhe kulturore të kohës sonë, por edhe
duke ruajtur elementet pozitive të siste-
mit tonë edukativo-arsimor klasik.

Dijetarët islamë në Maqedoni, sido-
mos pas Luftës së Dytë Botërore, për
nga numri kanë qetë të pakët, edhe pse
me uniformë ka ecur një numër bukur i
madh i tyre. Por, nuk duhet harruar se në
mesin e tyre ka pasur nga ata që kanë
qenë vetëm hafëzë, ose kanë mësuar
shumë pak për fenë, por në mungesë të
kuadrit fetar të njëjtët kanë shërbyer si
hoxhë; por, ka pasur edhe prej atyre që
kanë qenë autodidaktë. Por, këtu fjala
është për ata që kanë qenë koka të ule-
mave, në këtë apo atë segment, që janë
marrë me idetë madhore kombëtare dhe
fetare, që kanë shkruar apo kanë ligjë-
ruar në këtë drejtim,  të cilët, për shkak
të mendimeve, veprimeve dhe qëllimeve
të tyre, janë torturuar dhe burgosur nga
ana e regjimit të atëhershëm. Kështu që
të gjithë ulematë kanë vepruar në kushte
shumë të vështira, edhe pse kanë qenë të
vendosur. 

Për të kuptuar mënyrën e veprimit të
tyre, do të përmend me sa vijon: 

1-Ata kanë vepruar në jetën fetare në
mesin e shqiptarëve jashtë sistemit shte-
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tëror, përveç disa përfaqësuesve të BI me qendër në Sara-
jevë. Pra, ata as që kanë pranuar paga nga shteti e as që
kanë qenë të siguruar.

2-Ata kanë kontribuar vullnetarisht. Shumë herë edhe
duke mos qenë të paguar edhe nga vetë xhemati, ata kanë
punuar fizikisht në arat e tyre dhe përsëri kanë vazhduar të
mbajnë detyrën në xhami.

3-Ata kanë folur gjuhën amtare nëpër xhami dhe tubime
të ndryshme me karakter fetar - jo gjuhën zyrtare të shtetit,
si serbokroatisht apo më vonë edhe maqedonisht etj.

4-Gati se në çdo fshat ka pasur xhami, kështu që gati se
në çdo fshat ka pasur edhe hoxhë që i ka shërbyer popullit,
duke i rikujtuar vlerat morale, kombëtare e fetare.

5-Ata janë ndjekur rregullisht nga pushteti: si arsye krye-
sore ka qenë pse mëson fëmijë dhe se çfarë i flet xhematit
nëpër tubime private dhe në xhami.

6-Sistemi komunist gjithmonë ka pasur merakun të kup-
tojë se çfarë bëjnë ata, si  veprojnë, çfarë i urdhërojnë nje-
rëzit që të bëjnë. Sistemi këtë e ka bërë me anë të njerëzve,
“spiunëve-bashkëpunëtorë”, të cilët janë emëruar nga pu-
shteti i asaj kohe.

7-Ata pa përjashtim kanë qenë për shkollën në gjuhën
amtare shqipe.

8-Ata me këmbëngulësi kanë qenë për mbrojtjen e tra-
ditës kombëtare dhe fetare të popullit.

9 -Ata kanë punuar për arsimin shqip, duke lejuar që
mejtepet dhe xhamitë të përdoren për mësimin e nxënësve
shqiptarë. Si shkolla të para janë përdorur mejtepet. Kjo shi-
het edhe në kohën më të re ku ne jemi duke jetuar. Pas vi-
teve 1990, konkretisht në vitin 1994, hapet Universiteti i
Tetovës - aty kanë marrë pjesë shumë dijetarë islamë shqip-
tarë nga organet më të larta të Bashkësisë Islame, Myftinisë
së Tetovës dhe shumë organe të niveleve të tjera, referentë,
imamë, muteveli etj. Objekti ku sot vepron Myftinia e Te-
tovës, deri para disa viteve (19954-2006) i ka shërbyer Uni-
versitetit të Tetovës. Shumë para nga fitrat, sadakatë, zeqati
dhe ndihma të tjera janë grumbulluar nëpër xhamitë për çë-
shtje arsimore në Maqedoni dhe më gjerë në botën shqip-
tare. Shumë mejtepe, sikur mejtepi i Xhamisë Eski në
Tetovë, mejtepi i Xhamisë në fshatin Poroj etj. kanë shër-
byer si shkolla të para shqipe. Këtu duhet të përmendet edhe
simpoziumi “Shqiptarët e Maqedonisë”, i organizuar nga
BFI dhe i mbajtur në lokalet e Medresesë Isa Beu dhe shumë
e shumë të tjera.

PËR TË GJITHË BESIM DHE FE ISLAME
Njëra prej detyrave kryesore të institucioneve edukativo-

arsimore është që ai maksimalisht të përkujdeset për arsi-
mimin e popullit, pa marrë parasysh se cilës shtresë të
shoqërisë i takon ai xhemat-apo ajo shoqëri, pasi që xhe-
matin e përbëjnë pleq, të rinj dhe të moshës mesatare. Gji-
thashtu, shoqërinë e përbëjnë edhe shumë të arsimuar dhe
më pak të arsimuar. Institucioni, ndërkaq, e ka për obligim
që të gjithëve t’ua mësojë besimin dhe fenë islame. Këtë
mësim ai e bën me shpjegim apo me shkrim, ose e bën me
leximin e ndonjë libri apo duke porositur leximin e ndonjë
libri që ka të bëjë me çështjen në fjalë - hiç nuk është me
rëndësi; me rëndësi në këtë rast është rezultati i fituar. Ky
është një obligim që lind detyrimisht nga misioni që ka
marrë institucioni. 

Ky rol shumë i rëndësishëm i institucionit të imamit për
arsimimin e xhematit/popullit nuk është një rol që i takon
vetëm kësaj kohe, por ai është një rol që trashëgohet edhe

nga historia jonë e shkëlqyer, ku pejgamberët e Zotit, dije-
tarët etj. kanë qenë ata të cilët kanë luajtur rolin kryesor në
këtë drejtim. Duke u nisur nga Ademi - njeriu dhe pejgam-
beri i parë, për të cilin Zoti i Gjithëfuqishëm në Kuran
thotë: 

“E Ai (Zoti) ia mësoi Ademit të gjithë emrat (e sendeve),
pastaj ata ua prezantoi engjëjve dhe u tha: ‘Më tregoni për
emrat e këtyre (sendeve të emërtuara), nëse jeni të drejtë
(çka mendoni)? (engjëjt thanë: Ti je i pa të meta, ne nuk
kemi dije tjetër përveç atë që na e mësove Ti. Vërtet, Ti je i
gjithëdijshëm, i urti!”

Muhamedi (a. s.), i cili në xhaminë e parë të ngritur në
Medinë ndërtoi shkollën e parë të quajtur Suffa, që ishte një
qendër arsimi dhe studimi.

Aktiviteti i institucionit edukativo-arsimor nuk është një
aktivitet vetëm teorik, por ai sa është teorik, aq është edhe
praktik. Pra, fetarisht ajo që mësohet, nuk mësohet për të
thënë se unë di, por për ta praktikuar; përkatësisht, për të
qenë një arsim i tillë efektiv, ai duhet të zë vendin e duhur
në jetën e përditshme të njeriut. Zoti i madh në Kuran thotë:
“Me të vërtetë Allahu nuk e ndërron gjendjen e një populli,
para se ai ta ndërrojë veten e tij.” (Rrad, 11)  Këtu në këtë
ajet përmenden dy gjëra me rëndësi: e para, përmendet fjala
ma bi enfusikum, që do të thotë ‘pa mos ndryshuar nefsi
(uni), nuk ndryshon shoqëria’, pasi kjo e fundit përbëhet
prej disa njerëzve, përkatësisht prej disa nefseve-unëve.
Dhe fjala e dytë: ma bi kaumin, që do të thotë se shoqëria
ndryshon kur të ndryshojnë njerëzit, pasi shoqëria është një
grup njerëzish. Duke pasur parasysh këtë, imami rol kyç e
ka të kontribuojë në përmirësimin dhe zhvillimin e nefsit-
unit të njerëzve, përkatësisht të individit. Nëse ndryshon
uni-vetëdija e disa njerëzve, atëherë arrihet edhe ndryshimi
i unit shoqëror, i vetëdijes shoqërore. Kështu, arrihet edhe
te ngritja e vetëdijes fetare dhe kombëtare te njerëzit

Institucioni edukativ në procesin e arsimit dhe në prak-
tikimin e tij nuk duhet ta zhveshë atë nga ajo që është afrim
i njerëzve, përkatësisht nga ajo që quhet respekt reciprok
në shoqëri. Tek ai vjen çdo njeri, çdo individ dhe i shpalos
çështjet edhe më sekrete. Kështu që nga institucioni kërko-
het që të gjykojë për rastin që diskutohet. Prandaj, roli i tij
në afrimin e njerëzve dhe në mënjanimin e çdo mundësie
për mosmarrëveshje dhe për përçarje është shumë i rëndë-
sishëm, e sidomos kur është fjala tek urdhrat e Zotit (xh.
sh.):

“...më i miri nga ju është ai që është më afër Zotit.....”
“...ndihmohuni në të mirë dhe në takvallëk....”

O ZOT, TË DUHEMI SI VËLLEZËR!
Institucioni shihet si diçka “e shenjtë”, nga i cili mund

të kërkohet vetëm e mira, e pëlqyeshmja, e assesi ajo që
është në dëm të njeriut apo shoqërisë. Për këtë roli i imamit
në afrimin dhe në pajtimin e njerëzve është shumë i madh.
Për pajtimin dhe afirmimin e njerëzve Mulla Idriz Gjilani
shprehet si më poshtë: 

“O Zot! Urrejtjen nga zemra e njerëzve e shndërro në
dashuri. Të pafeve u dhuro besim. Syve të verbër u fal
dritë...”, “Të ndihmojmë njëri-tjetrin me fjalë, me penë, me
porosi, të duhemi si vëllezër”, “Jemi përgjegjës për varret
e prindërve tanë para Zotit dhe para kombit. Nuk guxojmë
të heqim dorë prej tyre, t’i lëmë të shkreta, t’i lëvrojnë der-
rat e naselenikëve (kolonistëve) sllavë. Jo vetëm në Turqi,
por as edhe në Shqipëri nuk bën të shkojmë. Zoti me Kuran
na ka bërë përgjegjës për vatanin dhe për kombin...!”
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Kur është fjala për pajtimin mes nje-
rëzve, ai obligohet që të kontribuojë
edhe në përforcimin e mirëkuptimit ndë-
retnik dhe ndërreligjioz. Dhe, në asnjë
mënyrë të mos veprojë të kundërtën.
Pasi mirëkuptimi, afrimi dhe pajtimi
mes njerëzve për Zotin janë çështje me
rëndësi dhe me vlerë të veçantë. Fjalët
uranore: “Në fe nuk ka dhunë”, “Ju keni
fenë tuaj, e unë kam fenë time”, “Të gji-
thë besimtarët janë vëllezër” etj. tre-
gojnë botëkuptimin kuranor për
respektin reciprok dhe mirëkuptimin.
Ndërkaq, kur është fjala për besimtarët
shqiptarë, kemi shprehjet e intelektua-
lëve shqiptarë, si Vehbi Dibra:

“Sikurse e dini zotëria juej, popullsia
e Shtetit tonë përmbahet prej tre ele-
mentesh d.m.th. Mysliman, Katolik dhe
Ortodoks, po në pikëpamje të Kombësisë
në mest kemi një vëllaznie të plotë e të pa-
tundshme, e nuk mund të thohet e të kup-
tohet asnji send qi e tund atë vllaznie të
plotë. Çashtja e fesë asht nji çashtje e po-
saçme e sjecilli asht i lirë për me e sigu-
rue forcimin e fesë së vet. Ky organizim i
fesë sonë asht vendosun qysh në Kongres
të Dibrës. Fatzezë, po luftat ballkanike etj.
e ndaluen këtë qellim.”

Kur i kemi parasysh këto thënie me
vlerë të veçantë, atëherë duhet të kuptojmë
se çdo besimtar në përgjithësi është i obli-
guar të veprojë dhe të kontribuojë në këtë
drejtim dhe assesi të veprojë të kundërtën,
duke bërë keqpërdorimin e gjendjes së
mjerueshme të shqiptarëve të feve tjera, e
sidomos të atyre që janë myslimanë. Për
këtë Koço Danaj, analisti i njohur, shpre-
het kështu: “...shqiptarët janë një popull
ku shumica është myslimane. Dhe pas këtij
‘zbulimi’, flitet për kulturën, traditat, la-
shtësinë. Ky shovinizëm fetar që ushtrohet
mbi shqiptarët e quan normale dhe civili-
zuese ndërrimin e fesë nga mysliman në të
krishterë, që ndodhin sot në Shqipëri, për
arsye ekonomike, për të gjetur dhe sigu-
ruar një punë në Greqi, që të mbajnë
gjallë me bukë familjen. Por, ky është bar-
barizëm dhe jo civilizim. Të përdorësh
kërcënimin e urisë si mjet për të ndryshuar
fenë apo emrin, është përsëri më tepër se
shovinizëm, është inkuizicionizëm.”

Urdhër fetar është që njeriu të largo-
het nga çdo dukuri e dëmshme për indivi-
din, familjen apo shoqërinë. Zoti i
Gjithëfuqishëm urdhëron me Kuran që
njeriu të largohet nga alkooli (vera, birra,
droga), vjedhja, rrena, mashtrimi, amora-
liteti etj.:

“O ju që besuat, s’ka dyshim se vera,
bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për
fall) janë vepra të ndyta...” (Maide, 90-
91)

Kështu që, pasi që vetë të jetë i larguar
nga këto dukuri, ai do të angazhohet që
këto fenomene t’i shkul nga shoqëria nëse
këto ekzistojnë dhe në vend të tyre të
mbjellë atë që është e dobishme: nderin,
drejtësinë, sinqeritetin etj. 

Sfida e parë me të cilën ballafaqohet
institucioni edukativo-arsimor është
sfida e profesionalizmit, përkatësisht
ballafaqimi i kuadrit me vetveten. Insti-
tucioni edukativo -arsimor për të qenë i
suksesshëm në punën e tij, ai duhet të
ketë kujdes në shumë aspekte të jetës.
Institucioni edukativo-arsimor duhet të
mundohet të jetë i kapshëm për të gjithë,
por duke mos ikur nga parimet esen-
ciale. Ndërkaq, institucioni edukativo-
arsimor është i obliguar që kërkesat e
xhematit t’i shndërrojë në kërkesa të
kohës, ose të paktën xhematin ta për-
shtat për kërkesat e kohës. Edhe të arri-
turat teknologjike janë një sfidë në vete
që imami duhet t’i ketë parasysh: kom-
pjuteri, interneti, mediat elektronike dhe
të shkruara. 

Një sfidë tjetër me rëndësi është para-
qitja e botëkuptimeve të grupacioneve të
ndryshme, të cilat krijojnë përçarje në
xhematë. Institucioni edukativo-arsimor
në rastin konkret me ligjëratat dhe me fet-
vatë që do t’i japë duhet të ketë parasysh
interesin fetar dhe kombëtar dhe jo inte-
resin fraksional. Kështu që duhet të jetë i
vëmendshëm në dhënien e fetvave dhe në
marrjen e vendimeve për çështjet disku-
tabile. 

Një problem serioz që një sfidë disi
për momentin e patejkalueshme është çë-
shtja e financimit, apo më mirë thënë të
ardhurat e tij. 

Institucioni fetar-arsimor luan rol
shumë të rëndësishëm në ruajtjen nga
shtrembërimet e vlerave shoqërore, që të
mos shtrembërohet perspektiva fetare; të
mos çrrënjoset shpirtërisht dhe intelek-
tualisht; që të mos tëhuajësohet nga sfondi
i huaj tradicional; që të mos i shtohet një
tjetër element i fuqishëm rritjes së çrre-
gullisë dhe kaosit brenda vetë shoqërisë
islame. 

AVANGARDË E CIVILIZIMIT
NJERËZOR

Institucionet edukativo-arsimore me
karakter fetar duhet të synojnë dhe të ar-
rijnë deri atje që të kuptojnë se:

Ajeti kuranor “Ju jeni populli më i
zgjedhur…” tregon se Allahu myslimanët
i ka ftuar që të jenë avangardë shpirtërore
e civilizimit njerëzor. Prandaj,  myslima-
nët e kanë obligim që në mënyrë të denjë
të jenë në majë të botës së dijes, kulturës
dhe civilizimit, pra duhet të jenë ‘qytet i

ndritshëm i urtësisë dhe njohjes’.
Muhamedi (a. s.) ka sjellë formën e

përkryer të botëvështrimit monoteistik re-
ligjioz, e cila mbulon çdo aspekt të jetës
njerëzore, duke i mësuar ata se Islami nuk
është vetëm fe e kulturës, po gjithashtu
është edhe kulturë e njohjes.

Botëvështrimi religjioz islam është
rrugë e njohjes për civilizimin njerëzor, i
cili rritet, zhvillohet dhe piqet shpirtërisht,
gjë e cila nuk mundet pa njohjen.

Myslimanët jetojnë në botë, por bota
ata nuk i pranon ende; në të kundërtën,
bota ata i paragjykon, i lëndon, i torturon.
Ata nuk janë ende ‘subjekt’, ‘personalitet’
të njohur në botë etj.

Ata nuk janë të aftë të tregojnë pre-
zencë në botë me vlerat e tyre identitare;
bota atyre ua ka vjedhur ‘botën e tyre’, ua
ka fshirë gjeografinë dhe ka ngritur mure,
që myslimanët mos të kenë qasje në asnjë
mënyrë. 

A kanë myslimanët mundësi që të
kthehen përsëri në shtëpinë e tyre? Por,
ata nuk mund të kenë shtëpi, përderisa
nuk i rikthejnë vlerat personale të perso-
nalitetit të tyre, në të cilën janë rritur gje-
neratat më brilante myslimane.

7. Në anën tjetër, ora mësimore për-
bën një përparim të padukshëm, një pro-
ces zhvillimi çast pas çasti. Ora mësimore
nuk na jep vetëm dituri, nuk është vetëm
shtim në dije, por qërim hesapesh me të
gjitha problemet e injorancës, me gjendjet
e reja të dijes dhe shtimit të saj... Në këtë
proces ndërtohet personaliteti.

8. Gjithashtu, para matematikës të
mësoheshin matematikanët; para hyrjes
në fizikë të mësoheshin fizikanët; para le-
tërsisë, poezisë dhe të romanit....; para
shpjegimit të historisë të shqyrtoheshin
historianët e mirënjohur. 

9. Qytetërimi ynë t’u mësohet dhe t’u
bëhet i dashur nxënësve, studentëve dhe
të gjithë të tjerëve.

10. Studenti/nxënësi duhet të njohë
dhe të dijë të sotmen në art, në fe, në men-
dim, në filozofi, në histori. E pastaj t’i
kthehet të kaluarës. 

11. Për ne këtu, në trojet tona, institu-
cionet edukativo-arsimore janë institu-
cione që duhet të jenë në shërbim të së
vërtetës, të drejtësisë, të së bukurës dhe të
së mirës; janë institucione që duhet të
kontribuojnë për konsolidimin dhe ndër-
timin e vendit, vatra të përgjegjësisë, të
përgatitjes të brezave dhe kuadrove idea-
liste. 

Për fund, mund të theksoj se këto që
janë përmendur më lart janë elemente
kyç për rolin institucional në ngritjen
dhe forcimin e identitetit kombëtar dhe
fetar të popullit tonë. 

Shkruan: Hanka Mustafa

Të gjithë urdhrat e cekur për nxitjen
e leximit të Kuranit fisnik i për-
fshijnë si burrat, ashtu dhe gratë.

Gjithashtu, ajo që është cekur për nxitjen
e mësimit përmendsh, pra për nxitjen për
mësimin e tij dhe mësimin të tjerëve, i ka
parasysh edhe gratë.  Për këtë arsye,
gratë e myslimanëve janë kujdesur që
modelin ta marrin nga gjeneratat e para
të as’habëve, nga nënat e besimtarëve të
parë (Allahu qoftë i kënaqur me ta),  si
vlerë e madhërishme.

Interesimi i tyre për librin e Allahut të
madhërishëm paraqitet siç vijon:  Nxënia
përmendsh, në gjokse.

Si lexuese të zakonshme të Librit të
Allahut ka pasur mjaft, siç është gjendja
edhe me burrat. Kjo do të thotë se kanë
ekzistuar hafëze dhe lexuese të Librit të
Allahut që atëherë dhe për këtë është ar-
gument ekzistimi i tyre në këto kohra të
mëvonshme. Nuk është e mundur që mos
të ketë pasur në gjeneratën e parë lexuese
të tilla, kur gratë e myslimanëve të asaj
kohe kanë qenë më të kujdesshme dhe
kanë nxitur më shumë për të mirë sesa
gratë në kohën e tashme.

Ajo rrallë është shfaqur dhe nuk ek-
sponuar për lexim, sepse ka qëndruar në
shtëpi. Nëse ajo është urdhëruar me atë
që është më e  rëndësishme – me nama-
zin, që ta falë në shtëpi, duke qenë na-
mazi i saj në shtëpi më i vlefshëm se
namazi i saj në xhami, e njëjta gjë vlen
edhe për leximin e Kuranit:  ta dëgjojë
zërin e saj, tertilën e saj (leximin e
bukur), në shtëpi, ose duke qenë me vaj-
zat e fisit të saj, ose me fëmijët nëse dë-
shiron që t’i mësojë ata. 

Ebu Abid el-Kasim ibn Selam i ka
përmendur lexuesit që kanë qenë shokë
të Pejgamberit (a. s.). Ndër ta ka për-
mendur edhe gratë (prej muhaxhirëve).  I

ka numëruar 4 kalifët e drejtë, Talhanë,
Sa’din, Ibn Mes’udin, Hudhejfen, Sali-
min, Ebu Hurejrën, Abdullah ibn Es-saib,
pastaj 4 Abdullahët, Aishen, Hafsën,
Umu Selemen, ndërsa prej ensarëve:
Ubade Bin Samit, Muadhin, i cili e ka
nofkën Ebu Halime, Mexhma bin Xha-
rije, Fadale bin Abid, Museleme ibn Mu-
hlid.

Ata që e kanë tubuar Kuranin prej
grave janë të pakta, edhe nga nënat e be-
simtarëve - dhe kjo me gjithë kujdesin e
madh të tyre për leximin, dëgjimin dhe
bartjen e Kuranit. Ajo që e argumeton
këtë se nëna e besimtarëve Aisha (r. a.) e
ka pasur imam të saj robin e vet që e ki-
shte nofkën Ebu Amër dhe në transmeti-
min nga Ibn Ebi Shejbe dhe Buhariu,
kuptojmë që ai ka qenë imam i saj në mu-
s’haf. Është cekur se Umi Vereka, e bija
e Abdullah ibn Nufekit (r. a.), e ka tubuar
të gjithë Kuranin. Ebu Davudi transme-
ton në Sunenin e tij se Pejgamberi (a. s.)
kur ka qenë në Bedër, një grua i ka thënë:
“I thashë atij: O i dërguar Allahut! Më
lejo në luftë me ty, që t’i  kuroj të sëmu-
rët tuaj; ndoshta Allahu më mundëson që
të bëhem dëshmore. Ai tha: Qëndro në
shtëpinë tënde, sepse Allahu do të ta
mundësojë që të jesh dëshmore.”  Më
vonë atë e quanin dëshmore. Ai tha dhe
ajo e lexonte Kuranin dhe kërkoi leje nga

Pejgamberi që të marrë në shtëpinë e saj
një myezin dhe ai ia lejoi këtë. 

Në një transmetim tjetër ka thënë: I
dërguari i Allahut e vizitonte në shtëpinë
e saj dhe ia mundësoi asaj që të ketë një
myezin që t’ia thirrë ezanin asaj dhe e ur-
dhëroi atë që të udhëheqë si imam në fa-
miljen e saj, në shtëpinë e saj.  Tirmidhiu
- Allahu e mëshiroftë - e ka veçuar një
libër në Sunenin e tij dhe e ka quajtur
Libri i kirajeteve. Aty cek shumë tran-
smetime që i kanë transmetuar nënat e
besimtarëve: Aishja, Umu Seleme (r. a.) -
Allahu qoft i kënaqur me to. Aty sqarojnë
disa mënyra të kirajeteve (leximeve) të
Kuanit, të kaptinave Hud, Kehf etj. Kjo e
vërteton kujdesin e nënave të besimtarëve
për hifzin, për librin e  Allahut dhe bar-
tjen e tij ashtu  siç e kanë dëgjuar, në llo-
jllojshmërinë e leximeve të tij. Ajo që e
vërteton kujdesin e nënave të besimtarëve
- Allahu qoftë i kënaqur me ato - për Ku-
ranin fisnik është edhe kujdesi tyre për
marrjen e mus’hafeve dhe urdhri për
shkrimin e tyre.

Ibn Junusi, shërbëtori i Aishes, tran-
smeton se ka thënë: “Aishja më ka ur-
dhëruar që t’i shkruaj asaj një mus’haf
dhe ajo tha: Kur të mbërrish te ky verset,
më trego.  Dhe, kur arrita te ky verset, i
tregova asaj dhe ajo më diktoi mua:
Kryeni rregullisht namazin, sido-

mos atë të mesmin. Dhe, bëni namaz
për Perëndinë, duke iu lutur Atij.

Aishja tha: Këtë e kam dëgjuar nga i
dërguari i Allahut.“

El Baxhij ka thënë: Kjo domosdo-
shmërisht ka qenë pas tubimit të Kuranit
në një mus’haf. Është e mundur që ajo e
ka dëgjuar atë, se ajo është pjesë e Kura-
nit, dhe pastaj të jetë abroguar... Ndoshta
Aishja -Allahu qoftë i kënaqur me të -
nuk ka ditur për abrogimin e kësaj. 

Dëshmia për këtë bisedë të mësi-

Në gjurmët e nënave të
besimtarëve 

KONTRIBUTI I GRAVE TË SHKUPIT NË MËSIMIN E KURANIT /1930-/   (2)

‘Ne u ndriçuam; u ndriçua edhe i dërguari i Allahut (s.a.v.s.)...’ 
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përme është interesimi i nënës së besim-
tarëve Aishe (r. a.) për mus’hafin dhe kuj-
desi i saj për të duke e mësuar
përmendsh, duke e shkruar, aq sa ajo e ka
nxitur atë që të ketë edhe mus’hafin e saj
të veçantë, për ta lexuar, për ta nxënë për-
mendsh, për ta komentuar dhe studiuar.
Këtu hyn edhe nëna e besimtarëve, Hafsa
(r. a.).  

Imam Maliku në librin e tij El-Mu-
veta, në kapitullin e namazit të mesëm,
transmeton nga Amër bin Rafi’ë se ai ka
thënë: “Isha duke e shkruar një mus’haf
për Hafsën (r. a.), nënën e besimtarëve.
Dhe ajo tha: Kur të arrish te ky verset, më
trego: 

Dhe. kur arrita, i tregova asaj dhe ajo
më diktoi mua.” 

Ky transmetim në Muveta, ka sinjali-
zuar për të Tirmidhiu, pas hadithit të Ai-
shes (r. a.), bën të ditur se Hafsa (r. a.)  ka
qenë hafëze e mus’hafit të parë që është
tubuar dhe shkruar gjatë kohës së Kalifa-
tit të Kalifit të Drejtë Ebu Bekër Es-Sid-
dik. Ky mus’haf ka qenë tek ai deri në
fund të jetës së tij, pastaj ka qenë tek
Omer ibn El-Hattabi deri në fund të jetës
së tij, pastaj ai e la te Hafsa (r. a.) dhe
erdhi dita që ummeti kishte nevojë për të. 

Nga Enesi (r. a.) transmetohet: Hu-
dhejfe bin Eljeman erdhi tek Othmani (r.
a.) pasi kishte qenë në luftë me banorët e
Shamit në Armeni dhe me banorët e Ira-
kut në Azerbajxhan. Hudhejthen e ki-
shin frikësuar kundërshtimet e tyre
në lexim.  Othamani (r. a.) tha:
Shpëtoje ummetin para se të kun-
dërshtohen siç u kundërshtuan
jehudët  dhe  të  krishterët  dhe
dërgoje  te  Hafsa  një  njeri  që
të na  dërgosh  neve  fletushkat,
që të përpilojmë Mus’hafa, pa-
staj t’i kthejmë ty. Hafsa i dër-
goi ato tek Othmani (r. a.).  Ai
urdhëroi Zejd bin Thabitin, Ab-
dullah bin Ez-Zubejrin, Seid bin
El- Asin, Abdurahman bin el-Hari-
thin, El-Harith bin Hishamin dhe ata i
përpiluan në  Mus’hafa. Pastaj Othmani
(r. a.)  ia ktheu fletushkat Hafsës. Ai pa-
staj dërgoi në çdo vend nga një Mus’haf
që e përpiluan dhe urdhëroi që çdo Kuran
tjetër, çdo fletushkë ose ndonjë mus’haf
tjetër të digjet. 

Zejdi ka thënë: E humba një verset
nga El-Ahzabi kur e përpiluan Mus’ha-
fin.  E kërkuam atë dhe e gjetëm te Hu-
zejme bin Thabiti el-Ensarij dhe ia
bashkëngjitëm kaptinës në Mus’haf.
Imam ibn Haxheri (r. a.) ka thënë: I kop-
juan fletushkat në mus’hafe dhe Otha-
mani (r. a.)  ia ktheu fletushkat Hafsës.
Abdullah bin Omeri ka thënë: Mervani

dërgonte njerëz te Hafsa - do të thotë, kur
ishte i caktuar si udhëheqës i Medinës
nga ana e Muavijës - dhe i kërkonte fle-
tushkat prej të cilave ishte përpiluar Ku-
rani, ndërsa ajo refuzoi që t’ia japë atij. 

Salimi ka thënë: Kur ndërroi jetë
Hafsa dhe pasi u kthyen prej varrimit të
saj, Mervani dërgoi njerëzit e tij tek Ab-
dullah bin Omeri që t’ia dorëzojë ato fle-
tushka. Abdullah bin Omeri ia dërgoi ato
dhe urdhëroi që të shkyhen dhe tha: E
kanë bërë këtë,  sepse unë u frikësova që
njerëzve do t’u zgjatet koha që pastaj të
dyshojnë në çështjen e këtyreve fletu-
shkave.

KUJDESI  I  GRAVE (AS’HABEVE)
NDAJ  KURANIT  FISNIK

As’habet në përgjithësi e mësonin
Kuranin nga i dërguari i Allahut (s.a.v.s.)
dhe në veçanti nga nënat e besimtarëve.
Prej tyre e ka mësuar përmendsh zonja
Aishe, zonja Hafsa, zonja Ummu Se-
leme. Zonja Hafsa dinte shkrimin dhe ajo
ishte shkaku që ia lanë amanet fletushkat
në të cilat u shkrua Kurani në kohën e të
Dërguarit (s.a.v.s.).  

Imam Buhariu transmeton në Sahihun
e tij nga Zejd ibn Thabiti një hadith të
gjatë, që ceket në fund të tij, se i gjithë
Kurani është tubuar dhe ato pjesë që janë
shkruar kanë qendruar tek Ebu Bekri deri
në fund të jetës së tij, pastaj tek Omeri
deri në fund të jetës së tij, pastaj te Hafsa
- bija e Omerit. Ato janë interesuar edhe
për kuptimin më të imët të tij, për njohjen
e ligjeve të tij dhe për vetë synimet.

Interesimi i grave - as’habeve për më-

simin përmendsh të librit të Allahut ka
qenë i madh. Disa prej tyre e kanë më-
suar tërë Kuranin, disa i kanë mësuar disa
pjesë.  Ummu Vereka (r. a.) e kishte më-
suar tërë Kuranin.  Këtë e ka përmendur
Ibn Haxheri në El Isabe, ku ka thënë:
’Ummu Vereka, e bija e Abdullah ibn el-
Harith bin Uvejmin bin Neufel Ensarij, e
nxori hadithin e saj kur ishte në luftën e
Bedrit. Omeri kur është zgjuar ka thënë:
Pasha Allahun, nuk e kam dëgjuar hallën
time Umi Verekën dje duke lexuar Kuran.
Pastaj ka hyrë në shtëpinë e saj. Aty nuk
ka parë asgjë. Pastaj ka hyrë brenda dhe
e ka parë të mbështjellë me një copë të
kadifes, në një skaj të dhomës. Tha:  ‘E
kanë thënë të vërtetën Allahu dhe i dër-
guari i Tij.’  Pastaj hipi në minber dhe e
tregoi tregimin e saj dhe tha:  ‘mua të m’i
gjeni ata’ (vrasësit) dhe pasi e pranuan se
ata e kanë mbytur,  urdhëroi që të dëno-
hen me kryqëzim.

Prej atyrëve që e kanë mësuar për-
mendsh Kuranin nga gratë e sahabeve
është edhe Ummi Derdaja e madhe.
Nëna e saj ishte vajza më e mirë e Ebi
Hadredit. Ibn Abdul Birri e ka përshkruar
atë me mençuri, me mirësi dhe devot-
shmëri. 

Numri i grave as’habe që mësuan për-
mendsh disa pjesë të Kuranit ishte shumë
më i madh dhe kjo pa dyshim se e vërte-

ton dashurinë e tyre ndaj fesë islame
dhe ndaj Pejgamberit (a. s.). Tran-

smeton Imam Muslimi nga Umrete
binti Abdurrahman (r. a.) për mo-
trën e Umres, e cila ka thënë: E
kam mësuar ajetin nga goja e të
dërguarit të Allahut (s.a.v.s.).

Çdo të premte (xhuma) ai e
lexonte atë në minder. Umre
nuk ka qenë e vetmja që e ka
mësuar përmendsh kaptinën

Kehf nga goja e të dërguarit të
Allahut. Edhe motra e saj më e

madhe, Ummi Hishami binti Ha-
rithe bin En-Nu’man, siç është

cekur edhe në një hadith tjetër te Mu-
slimi nga Jahja bin Abdurrahman bin
Sa’d bin Zunane nga Ummi Hisham binti
Harithe bin En-Nu’man, ajo tha: Ne u
ndriçuam, u ndriçua edhe i dërguari i Al-
lahut (s.a.v.s.) dy vjet, ose një vjet e diçka
dhe kaptinën Kehf nuk e ka mësuar veçse
nga gjuha e të dërguarit të Allahut s.a.v.s.
- ai e lexonte atë në minber çdo të premte,
kur iu ligjeronte njerëzve. Ndërsa fjala e
saj u ndriçuam dhe u ndriçua i dërguari
i Allahut

(s.a.v.s.) sinjalizonin për mësimin
përmendsh, për njohjen e saj me gjendjen
e Pejgamberit

(a. s.) dhe se ka qenë afër shtëpisë së

Pejgamberit (a. s.). Gjithashtu, në të ka
simbolikë se burimi i dritës që ua ka ndri-
çuar atyre të gjithëve jetën ishte ajo që i
shpallej të dërguarit të Allahut (s.a.v.s.)
nga shpallja dhe Kurani që ua ndriçonte
zemrat të gjithë atyre.

As’habët kujdeseshin që t’ua mësonin
grave dhe vajzave të tyre Kuranin, që ta
praktikojnë urdhrin e Pejgamberit (a. s.)
në hadithin që e nxjerr Imam Buhariu në
Sahih, në kapitullin Mësimi i burrit për
gruan dhe familjen e tij nga Ebi Berde,
nga babai i tij, se ka thënë: Tre persona
kanë nga dy shpërblime dhe prej tyre nje-
riu i cili ka një robëreshë e edukon atë
dhe e përsos edukatën e saj, e arsimon atë
dhe e plotëson arsimimin e saj dhe pastaj
e liron dhe e marton atë - ai ka dy shpër-
blime. Dhe nga kjo është edhe ajo që e ka
cekur El-Hafidhi në El-Isabe në histori-
kun e Rabita bintu Hiban ibn Anzete se
ka thënë për të: Ishte nga plaçka e Heva-
zit që ia dhuroi i dërguari i Allahut
(s.a.v.s.) Ali ibn ebi Talibit dhe ai i mësoi
diçka nga Kurani. 

Nuk ka dyshim se shumë nga gratë
as’habe e mësuan përmendsh Kuranin,
ashtu dhe hadithin e të dërguarit të Alla-
hut (s.a.v.s.).  Prej tyre pati shumë që
transmetuan, pastaj njohëse të fik’hut,
myfti; prej tyre pati që dhanë shumë
fetva. Është e ditur se Pejgamberi (a. s.) i

këshillonte as’habët që më së pari të më-
sojnë përmendsh Kuranin, pastaj hadi-
thin, pastaj njohjen e fesë – të cilat
kërkojnë që të mësohen përmendsh Ku-
rani dhe sunneti-tradita dhe njohja e tyre.

SHEMBUJ  TË  KUJDESIT  TË  GRAVE
NË  HISTORINË  ISLAME

Interesimi i grave ka vazhduar për Li-
brin e Allahut të lartësuar dhe ky intere-
sim ka marrë forma dhe mënyra të
ndryshme, të cilat në përgjithësi vërte-
tojnë lidhjen e grave me Librin e Allahut
të lartësuar dhe dëshira për mësimin për-
mendsh të tij, mësimin të tjerëve dhe fli-
jimin e më të çmueshmes për këtë. Nga
këto është edhe ndërtimi i xhamive,
shkollave dhe shpenzimi i pasurisë për le-
ximin e Kuranit dhe mësimin përmendsh
të tij. Interesimin i nënave të besimtarëve
dhe të tjerave nga as’habet për mësimin
përmendsh të Kuranit fisnik dhe mësimi
i kuptimeve të tij dhe mësimi i të tjerëve,
që nga shpallja e të dërguarit të Allahut

(s.a.v.s.), ka qenë njëjtë si as’habët e
tjerë. Andaj, ka prej tyre hafëze, lexuese
të Librit të Allahut, komentuese të kupti-
meve të tij dhe dijetare të rregullave të tij.
Këto lexime (kiraete) vërtetojnë interesi-
min e nënave të besimtarëve për hifzin e
Librit të Allahut dhe përcjelljen siç e kanë

dëgjuar llojllojshmërinë e leximeve të tij.
Hifzi (mësimi përmendsh) i Librit të Al-
lahut nuk është kufizuar vetëm nga nënat
e besimtarëve, por edhe gratë e tjera e
kanë mësuar atë, siç ishte Ummi Vereke
binti Neufele (r. a.), e cila e ka mësuar
gjithë Kuranin.

Nëna e besimtarëve Hafsa (r. a.) ka
luajtur një rol të madh në ruajtjen e Ku-
ranit fisnik dhe unifikimin e ummetit me
një Mus’haf. Roli i nënave të besimtarëve
nuk u ndal aty, por ato u kujdesën edhe
për komentimin e Librit të Allahut, nxjer-
rjen e vendimeve (ligjeve). Ummu Se-
leme dhe Aishja (r. a.) janë njohur me
komentimin e veçantë të tyre sipas meto-
dës së tyre. Aishja (r. a.) e komentonte
Kuranin duke u ndihmuar me traditën e
ndershme profetike, siç e komentonte
edhe sipas shkaqeve të shpalljes, pastaj
komentim gjuhësor, letrar - që bazohej në
njohuritë e saj për gjuhën, dhe ndjenjat
për fshehtësitë e gjuhës dhe retorikës. 

Këto ishin disa forma të kujdesit të
grave as’habe në kohën pejgamberike.
Ky ishte roli i tyre që e bënë për hir të Al-
lahut – sikur burrat, në ruajtjen (mbrojt-
jen) e Librit të Tij, duke i vërtetuar fjalët
e Tij -  i lartësuar qoftë: ‘Ne e kemi zbri-
tur Kuranin dhe ne do ta ruajmë atë.’

(Vazhdon)
(Fusnotat, hequr nga Redaksia)



Nga Nexhip Fazëll Kësakyrek

Ruhi: O Nefs, sa i tmerrshëm që je
brenda meje! Aq i ngjitur je me mua, saqë
hija ime, në krahasim me ty, më duket e
huaj… Aq brenda meje që je, aq në mua
që je, aq unë që je, saqë tani nuk mund ta
dalloj se cili është nefsi: këtij që po i flas,
apo ai që po flet… Ti je pjesa e
pandashme e një tërësie dhe ata që e
ndajnë veten prej teje janë ata që e kanë
arritur sekretin e copëtimit të thelbit të
zemrës, ata që e kanë shpërthyer atomin
e zemrës, janë ata që janë ngjitur në
shkallën e njohjes hyjnore.

Nefsi: (...)
Ruhi: Po hesht, hë! E di, e di! Kush

e di tani se për çfarë përgjigjesh po
përgatitesh! Për përgjigje që ta hutojnë
mendjen, për përgjigje që ta trazojnë
zemrën! Gjëja e parë që duhet pasur
parasysh lidhur me ty është ai që ta ka
ngjitur emrin dhe që ka mundur të të
ndajë nga tërësia ku je strukur si ngjyra
brenda një trupi. Nefs… ky emër nuk
ekziston në asnjë gjuhë tjetër përpos
fjalorit islam… Nefsi; kuptimi gjuhësor:
qenia, e njëjta e një gjëje… Por, nuk është
ajo vetë… Mu ashtu si pamja në pasqyrë,
që është e njëjtë me atë që ndodhet para
saj, por që nuk është ai… Si të mos
habitem me fjalorin islam, i cili para se të
të kullojë, të të ndajë e të të nxjerrë nga
tërësia e njeriut, fillimisht të ka kulluar,
të ka ndarë, të ka nxjerrë në shesh dhe të
ka personifikuar në mendje.

Nefsi: (...)
Ruhi: Hesht sa të duash! Hesht, edhe

pse emri yt ka kuptimin e nefsit folës!
Edhe pse të gjithë kollotumbat e rrejshëm
të logjikës, të gjitha akrobacitë
mashtruese të kelamit (teologjisë) janë
marifeti yt, ti po hesht. Ja kështu, pra, sa
herë që vëren një sjellje që mund të të
djegë, puna e parë e jote është kjo heshtje
hileqare. Ama, mos u mërzit; ti do të
flasësh; nga murmuritjet e deri te britmat
tua, do të regjistroj çdo zë tëndin. Deri sa
ti, mu ashtu si pozitivi dhe negativi i një

filmi fotografik, të dalësh nga të qenët e
kundërta e shpirtit me të cilin ti je i
njëjtë…

*****
Ruhi: Të ta them prapë unë, ti dëgjo!

Ti, o nefsi im, a nuk je ai pisi që dole nga
goja e veliut të madh Abdulkadir
Gejlaniut, pas ushtrimeve të tij të gjata
me agjërim, që dole në formë të një qeni

dhe që shkove ta lëpish enën në një
qoshe?.. Ti, a nuk je ai ifriti (djalli), kur
atëbotë veliu i madh të tha: “Ja, dole nga
goja ime dhe më shpëtove prej teje! Nuk
do të të marr më kurrë brenda meje!”?
Po ti, a nuk je ai qafiri (mosbesimtari)
për të cilin veliut i tha një zë nga bota e
padukshme: “Merre brenda teje; ty të
duam bashkë me të!”?

Nefsi: Ha, ha, ha!..
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MMEESSEELLEE  FFEETTAARREE

Bisedë midis ruhit dhe nefsit 

Ruhi: Pse po qeshesh?
Nefsi: Po, unë jam ajo gjëja për të cilën Zoti u tha njerëzve

“mbajeni atë brenda vetes suaj; Unë ju dua bashkë me të!” A
thua çka jam unë?

Ruhi: Ti je poli i kundërt brenda njeriut, që ka për detyrë
ta largojë njeriun nga udhëzimi…

Nefsi: Po të mos isha unë, ti si do ta gjeje të drejtën?
Ruhi: Po të mos ishe ti, për mua nuk do të kishte diçka të

shtrembër.
Nefsi: A po i bishtnon konfrontimit dhe sprovimit?
Ruhi: Jo, unë i ik vërtetimit të vlerësimit që ti po ia bën

vetvetes, i ik nënshkrimit të kryelartësisë sate.

*****
Ruhi: Po, e gjithë çështja qëndron në përpjekjen për t’u

shmangur prej teje, që po merr çdo ngjyrë midis të bardhës dhe
të zezës, edhe pse ti në bazë je një e zezë katran; e s’e kam se
po të vlerësoj ty!.. Ti je ajo krijesë e shkathët dhe e
rrëshqitshme, e cila edhe kur e thekson domosdoshmërinë e vet,
tenton të nxjerrë një arsye për t’u lavdëruar; je ajo që po
hidhesh në humnerë edhe kur po dukesh se e pranon Zotin, fenë,

urdhëresat fetare dhe mposhtjen tënde, vetëm e vetëm ta tregosh
domosdoshmërinë a pashmangshmërinë tënde… Kokëtrashë,
nuk je ti i domosdoshmi; e domosdoshme është shtypja jote, jo
ti!

Nefsi: Si mund të më shtypësh mua, pa mua?
Ruhi: Ti shtypesh vetëm kur të mbetesh “pa ty”!
Nefsi: Pse melaqja i bëri sexhde Ademit? A kishte nefs

melaqja?
Ruhi: Hiqu andej, hiqu, perde që e fsheh Zotin! U

shkatërrofsh, he ndryshku i çdo veshi, njolla e çdo syri!
Nefsi: Nëse vazhdon kështu me këtë fjalor, çdokush mund

të mendojë se po flet nefsi e jo ruhi!
Ruhi: Do të të mbërthej e do ta zë frymën me të gjitha ato

që ti s’i do, me ato që ti i urren!
*****
Ruhi: Pa më thuaj, kush e vizatoi fytyrën tënde?
Nefsi: Nuk e di!
Ruhi: Fytyra jote, a nuk është përmbledhje e vijave dhe e

vizatimeve?
Nefsi: Le të jetë!...
Ruhi: Kush është vizatuesi yt?
Nefsi: A është kusht ta kërkoj?
Ruhi: Mund të ketë vizatues pa vizatime, apo jo?
Nefsi: Është e mundur!
Ruhi: Por, a mund të ketë vizatim pa vizatues?
Nefsi: Nuk dua broçkulla!
Ruhi: Do të ta puth dorën nëse më thua “fytyrën time e

kam vizatuar vetë”!
Nefsi: Unë nuk e kërkoj këtë dhe nuk e shoh të dobishme ta

kërkoj!
Ruhi: Pse?
Nefsi: Ngase e di se nuk do të gjej gjë po të kërkoj… Ngase

e di se po ta kërkoj do ta gjej “të pagjetshmen”…
Ruhi: Ta gjesh atë, të duket si një gjë materiale që kapet me

dorë e rroket me sy?
Nefsi: Me çka tjetër mund të kënaqem, përveç se me këto

gjëra që më janë dhënë si mjet për të gjetur dhe besuar?
Ruhi: Duke e mposhtur dhe tejkaluar vetveten…
*****
Ruhi: O Nefs! O ti, që e çove Nemrudin të ndërtonte kulla

kat me kat dhe që aty të gjuante me shigjeta drejt qiellit! O ti
nefs, që Faraonit në vetvete i pëshpërite të thoshte “Unë jam
zoti!”! O ti nefs, që në Romë e bëre që besimtarët të hidheshin
në gojët e luanëve dhe që të tjerët ta shikonin këtë skenë me
kënaqësi të papërmbajtur! O ti nefs, që kënaqesh vetëm kur ti
ha, kur ngihesh, kur shikon, kur dëgjon, kur kap dhe kur shijon,
dhe që tërbohet nga zemërimi nëse këto i bëjnë nefset tjera! O
ti nefs, që shtrihesh nga individi te familja, nga familja te fisi,
nga fisi te kombi dhe që mbërthen çdo rreth e qark!

Nefsi: Si urdhëron!
Ruhi: Dieta më fisnike në botë është ajo që të fshikullon

ty! Drejtësia dhe fisnikëria e një gjëje përcaktohet vetëm nga
sjellja kundërshtuese ndaj teje!

Nefsi: Edhe?…
Ruhi: Edhe ky sheriat, për të cilin ti ndien gërdi, është i

drejtë dhe fisnik vetëm për shkak të elementeve të dënueshme që
gjenden te ti.

Nga turqishtja:
Rejhan Neziri
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Do të vijë dita kur do të shkrihesh nga dashuria për Zotin
kur do ta kuptosh urtësinë e veprimeve të Tij. Mos dysho në
këtë!

Të dashur miq!

Kështu desha ta titulloj këtë rrëfim që preku thellësitë e
natyrshmërisë sime njerëzore dhe më nxori një nënqeshje
karakteristike të njeriut që shtanget, për të satën e të satën herë
në jetë, dhe që habitet me pafuqinë e vet, me kufizimet që ka
brenda botës shqisore që e rrethon. Pa u zgjatur shumë, ju lë me
vetë rrëfimin, që komentet dhe përshtypjet t’i japim bashkë
pastaj.

Një mjek me renome në Siri rrëfen një ndodhi që i kishte
ndodhur gjatë kohës së studimeve. 

Thotë:

‘Kthehesha në banesën time nga fakulteti me vetura publike,
që merrnin nga katër udhëtarë. Studentët e botës arabe besoj të
jenë të familjarizuar me këtë koncept të transportit. Kur, sapo
kishte hipur udhëtari i fundit dhe shoferi bëhej gati të nisej. 

Pa e parë aspak nga më erdhi, një njeri hapi derën e taksisë,
më kapi për teshash dhe me forcë më nxori nga vetura. Ndryshe
thënë, më hodhi si një leckë dhe e urdhëroi taksistin të niste
menjëherë. 

Ky krimineli kishte në të njëjtën taksi shokun e vet dhe donte
të shkoj bashkë me të, por nuk më pyeti. Sikur të më kishte
kërkuar leje, do ta lija dhe nuk do më bëhej vonë. 

Por, të më kapë si të jem një mizë dhe të më hedhë jashtë
veturës si një bërllok, këtë nuk mund ta duroja. Më vlonte gjaku
në kokë. Sa nuk plasa nga dhimbja, pasha Zotin!

Nënçmim i madh! Student i medicinës, klasë e ngritur e
shoqërisë, i ulur në taksi - të vijë një injorant, ta kapë nga teshat
dhe ta heqë zvarrë jashtë veturës, bile edhe ta urdhërojë
drejtuesin e taksisë që të niset! 

Çfarë çudie! Po, çudi më e madhe që askush nuk reagoi.
Ndërsa shoferi, shoferi i taksisë, si të ishte hamall i tij -
menjëherë të niset dhe t’i përgjigjet urdhrit të zotërisë! Njerëz
të prishur.

Sidoqoftë, shkoi taksia dhe unë mbeta duke pritur. Ngaqë
rrallë shkelej udha nga shkoja unë, m’u desh të prisja dy orë të
plota derisa erdhi vetura e radhës. 

Hipa dhe u nisëm. Rrugës, ç’të shohim: pamë të ketë
ndodhur një aksident. Një veturë e rrokullisur prapthi

qëndronte shumë metra larg rrugës. Taksia jonë ndaloi dhe unë
vrapova të shoh në ka nevojë dikush për ndihmë. 

Ishte vonë. Të gjithë udhëtarët kishin vdekur. 

Por, ajo që ishte më e habitshme dhe që më ndryshoi brenda
ca sekondash disponimin, po edhe jetën, duke i thënë me zë
falënderimet ndaj Krijuesit, ishte vetura e aksidentuar, ishte
vetë taksia që nuk më kishte marrë, 3 bashkudhëtarët, shoferi
dhe “krimineli”, i cili, siç thotë populli ynë, kishte vrapuar për
tek exheli dhe më nxori me dhunë nga vetura, sepse Azraili nuk
më priste.’

I shtrenjti mik!
Ne jemi të krijuar të atillë, të kufizuar. Por, kjo nuk do thotë

se nuk vërejmë në jetën tonë prezencën e Forcës Hyjnore që
komandon universin. Është vështirë për një krijesë të dobët të
kuptojë urtësinë e veprimeve që duhet të koordinojnë një
univers të tërë; është vështirë për një krijesë të brishtë si njeriu
të arrijë të shohë përtej asaj që e ka përpara, përtej shqisores
dhe materiales. Është vështirë për të të arrijë të kuptojë shkaqet
e padukshme, të cilat fatkeqësisë së tij ia ndryshojnë natyrën
dhe e shndërrojnë në mundësi fitimi.

Pikërisht për këtë, për këtë natyrë të njeriut, Zoti ka dhënë
udhën e shpëtimit, sabrin, durimin. Njeriu kur nuk arrin ta
kuptojë vetë urtësinë prapa një vepre, duhet të durojë. Po përse
të dorëzohet? Duhet të dorëzohet, sepse durimi realisht buron
nga besimi, nga besimi në Zotin Fuqiplotë, se Ai çdoherë e bën
më të mirën për ne, edhe po s’e kuptuam ne mënyrën sesi e bën.
E durimi, siç na mëson Muhamedi (a. s.), e ka vlerën e vet dhe
jep frytet në momentin e goditjes së parë të së padëshiruarës.

Për të gjitha mirësitë - i kuptuan apo jo mendtë tona - falë
të qofshim ty, o Zot!

Rrëfimi vjen nga perlat e dr. Ratib Nabulsi-t.
Përktheu: Evzal Sinani

Do të vijë dita...

Shkruan: Prof. dr. Vebi Xhemaili

Pas Plenumit të Katërt, edhe në Re-
publikën Popullore të Maqedonisë
gjatë muajit nëntor të vitit 1968

Kuvendi Republikan formalisht kishte
lejuar përdorimin “e lirë” të flamujve të
kombësive, ku hynin edhe shqiptarët.

Por, flamuri nuk u ngrit dhe nuk u për-
dor askund gjatë festës së 29 Nëntorit –
Ditës së Republikës, edhe pse me urdhër
të Sali Saliut, sekretar i ndërmarrjes treg-
tare “Jellak”, flamujt ishin siguruar dhe
shqiptarët kishin filluar të blinin flamuj
nëpër dyqane dhe përgatiteshin që t’i
përdornin gjatë kremtes fetare - Bajra-

mit.    
FILLIMI

Një ditë para Bajramit, më 21 dhje-
tor, flamujt shqiptarë vendosen në disa
xhami. Në Xhaminë e Sahatit, që gjen-
det në qendër të qytetit, flamurin në mi-
nare e vendosi Murtezan Murtezani,

DEMONSTRATAT E TETOVËS 1968 - DËSHMI TË REJA (1)

Grisja e Flamurit Kombëtar

Profesori i Gjuhës Latine, Xhevahir Shaqiri, vendosi që ta ndërpriste mësimin dhe na tuboi
në një klasë, ku na foli për situatën politike në përgjithësi dhe fillimin e demonstratave
në Tetovë. Profesori në mes të diskutimit të tij tha: “Këto demonstrata janë të kurdisura
nga tjetërkush e jo nga shqiptarët. U pyet: Profesor, nga kush? Nga UDB-a jugosllave - u

përgjigj.”  Profesori më tej na luti që të shkojmë nëpër shtëpitë tona dhe mos të dalim në
shesh, pasi ishte vonë pasdite...
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vëllai i Mehmet Gegës, personalisht me
porosi të Mehmetit; në Xhaminë e Vjetër
(Eski-Xhami) flamurin e vendos Abdul-
lah Jusufi, ndërsa në Xhaminë e Pashës -
Haqif Ferati. Flamuri u ngrit lart edhe në
disa shtëpi private dhe në disa dyqane.
Qytetarët për këtë aktivitet ishin të njof-
tuar nga Mehmet Gega, i cili në Xha-
minë e Sahatit më 28 Nëntor i foli masës
për këtë festë.                                                                            

Një skenar provokues në orët e
mbrëmjes të datës 22 dhjetor 1968 e ki-
shte përgatitur fotografi maqedonas
Sreçko Janeski, i cili e grisi flamurin
shqiptari që qëndronte i ngritur në dyqa-
nin e Ismail Spahiut, në qendër të qytetit.
Njerëzit që kishin qenë aty pranë kishin
reaguar kundër këtij akti barbar të
Sreçko Janeskit, ndërsa Abdylmenaf
Rrustemi dhe Hysniqemal Merxhani ia
marrin flamurin. Masa fillon të grum-
bullohet dhe të bëhet gjithnjë e më e
madhe. Në këtë tollovi të madhe Sreçko
Janevski, i cilësuar si bullgarofil, nga
frika e nxjerr revolen dhe ia drejton
masës, duke e zmbrapsur në lokalet e
Hotel Maqedonia.                                                                                                           

Shqiptarët që gjendeshin aty dhe disa
që erdhën me të shpejtë i thyejnë xhamat
e hotelit dhe futen në lokalet e tij, por së
shpejti arrin policia, e cila e merr në
mbrojtje këtë shovinist maqedonas. Në

këtë tollovi dallohen mjekët Harun Ja-
kupi dhe Mahmut Bajraktari, si dhe ar-
simtarët Selajdin Hyseini dhe Abdullah
Kalishta. Për një kohë të shkurtër grum-
bullohen shumë qytetarë shqiptarë, të
cilët indinjohen shumë për këtë akt sho-
vinist dhe mbi 40 nacionalistë shqiptarë
e rrethojnë dyqanin e këtij shovinisti dhe
e demolojnë tërësisht, duke i thyer edhe
xhamat dhe inventarin që kishte brenda.ii

Policia maqedonase, kur e pa se
shqiptarët janë të vendosur dhe do të
shkojnë deri në fund për t’ia djegur edhe
shtëpinë, vendosi t’i mbrojë shtëpinë. Në
të njëjtën natë, kah ora 20, demonstrue-
sit u mblodhën përpara Komitetit Komu-
nal të LKM, duke bërtitur parullat
“Poshtë Rankoviqi dhe policia e tij
shoviniste ”, “Poshtë banda”, “Si t’i
mbrojë policia ata; edhe ato janë
armët tona”. iii

Por, meqë kjo ndodhi vonë rreth, orës
20, protestuesit përhapën lajme se prote-
sta do të vazhdojë edhe nesër.Madje, të
nesërmen, më 23 dhjetor, do të orga-
nizohet edhe mitingu protestues në
qendër të Tetovës. 
Demonstrata filloi në orën 11. De-

monstruesit u nisën nga qendra e qytetit
dhe së pari iu drejtuan selisë së Komite-
tit Komunal, në ndërtesën e të cilit u
futën demonstruesit, duke hyrë nëpër

zyrat e tij. Këtu u dallua në mënyrë të ve-
çantë nxënësi i gjimnazit Hamit Saliu, i
cili e shpalosi flamurin kombëtar në dri-
taren e një zyre të katit të tretë. Prej këtu
demonstruesit kthyen në qendër dhe iu
drejtuan Sekretariatit të Punëve të Bren-
dshme, duke kaluar gjithnjë nëpër rrugët
kryesore të qytetit. Para ndërtesës së Se-
kretariatit (Policisë) demonstruesit qën-
druan një kohë të gjatë, duke kërkuar që
“të lirohen të burgosurit”. Lajmi se janë
burgosur, që ishte përhapur, nuk ishte i
vërtetë, meqë ende nuk ishte burgosur
asnjë shqiptar. Prej këtu demonstruesit
sërish kthehen në qendër të qytetit, ku ka
qenë e tubuar një masë e madhe. Ora
ishte 13.iv Në krye të demonstratave, si
organizatorë të saj, u paraqitën:  Faik
Mustafa, Ramadan Sinani (profesori im
nga Gjimnazi i Tetovës),v Ismail Emini,
Hysniqemal Merxhani, Ahmet Mahmut
Zeqiri.vi Këta i kanë shkruar parullat dhe
kanë dhënë kushtrimin për fillimin e de-
monstratave. Ndër parullat kryesore
kanë qenë: “Rroftë Fadil Hoxha”, ”Po-
shtë shovinizmi maqedonas”, ”Kër-
kojmë hapjen e Universitetit të
Kosovës”, ”Kërkojmë përdorimin e
lirë të Flamurit”, “Ky është momenti i
fundit të fitojmë të drejtat tona”, “25
vjet ne shqiptarët jemi të robëruar”
etj. vii

Në sheshin e qytetit demonstruesit
qëndruan një kohë të gjatë duke brohori-
tur parulla për barazi kombëtare. Ndërsa
në orët e pasdites një grup demonstrue-
sish, në krye me Isniqemalin, u futën
edhe në Gjimnazin e Tetovës, ku kërkuan
nga ne nxënësit dhe profesorët që të
dalim në qendër të qytetit dhe t’u ba-
shkohemi demonstruesve në qendër të
Tetovës. 

Në këto rrethana, kur ky grup de-
monstruesish kërkonte që t’i bashkohe-
shim, ndërhyri profesori i Gjuhës Latine,
Xhevahir Shaqiri. Ai vendosi që ta
ndërpriste mësimin dhe na tuboi në
një klasë, ku na foli për situatën poli-
tike në përgjithësi dhe fillimin e de-
monstratave në Tetovë. Profesori në
mes të diskutimit të tij tha: “Këto de-
monstrata janë të kurdisura nga tje-
tërkush e jo nga shqiptarët. U pyet:
Profesor, nga kush? Nga UDB-a jugo-
sllave – u përgjigj.”viii Profesori më tej
na luti që të shkojmë nëpër shtëpitë
tona dhe mos të dalim në shesh, pasi
ishte vonë pasdite. ix

POLICIA RREH NXËNËSIT DUKE
PRITUR AUTOBUSIN

Sa e lëshuam Gjimnazin, u nisëm për
në shtëpi, te Stacioni i autobusit, i cili në

atë kohë ishte i improvizuar te salla “Par-
tizan”, afër ndërtesës së Gjykatës së Te-
tovës. Aty na rrethoi  Policia, e veshur
dhe e armatosur deri në dhëmbë. Paprit-
mas filloi rrahja e nxënësve, duke u vënë

në përdorim edhe topat me ujë për të
shpërndarë atë grup nxënësish të pafaj-
shëm, që pritnin autobusin për të shkuar
në shtëpitë  e tyre, në drejtim të fshatrave
Pirok dhe Bogovinë. Ashtu të lagët arri-
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tëm nëpër shtëpitë tona. Por, mendjen e
kishim tek ato parulla:  “Duam flamur.
Jemi me Kosovën.  Rroftë shoku Tito.” 

Të dhëna të tjera për 23 dhjetorin e
viti 1968 në Tetovë: Në orët e vona të pa-
sdites, në qendër të qytetit ishte grum-
bulluar një masë e madhe prej më se
20.000  demonstruesve. Kjo masë vinte
gjithnjë duke u rritur. Por, krahas masës
filluan të vijnë edhe përforcime të poli-
cisë speciale, të përcjellë me teknikë të
motorizuar nga Shkupi, të cilët e bënë
masën e demonstruesve gjithnjë më të
padurueshme dhe më agresive. Këta po-
licë, posa arrijnë nëpër rrugët e qytetit,
fillojnë të sillen ndaj qytetarëve në më-
nyrë tejet barbare. 

Një grup policësh na takon te shtëpia
“Partizan” dhe pa një pa dy fillon të kër-
casë shkopi i gomës, ndërsa  rruga ishte
e stërmbushur përplot me policë të ar-
dhur edhe nga Beogradi. Policët përveç
gomave, ndaj qytetarëve të Tetovës për-
dornin edhe kondakët e pushkëve. Por,
kishte raste kur ndaj turmave përdornin
edhe topat e ujit të ftohtë, për të shpër-
ndarë çdo kënd. Për fat të keq,  u përdor
forca edhe ndaj nxënësve të Gjimnazit të
Tetovës, i cili që në atë kohë nga pushteti
komunist ishte  shpallur si “çerdhe e na-
cionalizmit shqiptar”. x

Në këtë entuziazëm të madh të de-
monstruesve, kur në qendër të qytetit
dëgjoheshin vetëm brohoritma të ndry-
shme, i riu Shefajet Fetahu hipi në shtyl-
lën  metalike dhe e ngriti flamurin
kombëtar - për të parën herë qëkur kishte
përfunduar Lufta e Dytë Botërore, ose,
më mirë me thënë, pas mbarimit të luftës
në Maqedoni në vitin 1945.  

Ngritja e flamurit para kësaj mase të
madhe njerëzish qe akti kulminant i
kësaj demonstrate. Pas pak kohe, një
provokues nga qeveria u paraqit në një
dritare të një ndërtese duke folur nëpër-
mjet megafonit, ku iu kërcënua masës se
brenda disa minutash fillon ora policore
dhe intervenimi i Policisë. Kundër kësaj
deklarate demonstruesit reaguan ashpër,
filluan të bërtasin, ndërsa një grup nga
demonstruesish u shkëput nga masa dhe
u drejtua kah Komiteti Komunal, duke
gjuajtur me gurë. Aty e ngritën përsëri
flamurin kombëtar, duke bërtitur edhe
parulla të tjera, si: “Rroftë Shqipëria”,
“Rroftë Enver Hoxha”,  “Kërkojmë
që Enver Hoxha të vijë këtu”, “Poshtë
borgjezia kishtare”, “Rroftë Fadil
Hoxha”, “Tito-Fadil” etj.

Demonstrata zgjati deri në orën 18.
Pas disa minutash intervenoi Policia dhe
demonstruesit, pasi e kishin bërë të
veten, filluan të largohen dhe në këtë më-

nyrë përfundoi demonstrata njëditëshe
në Tetovë. Në këto demonstrata u demo-
luan hotel “Maqedonia”, ndërtesa e Ko-
mitetit të Lidhjes Komuniste të
Maqedonisë, dyqani privat i Sreçko Ja-
nevskit dhe  u lënduan edhe katër po-
licë.xi

GJENDJA POLITIKE, E VËSHTIRË PAS
DEMONSTRATAVE  

Ora policore, e cila filloi në Tetovë
pas largimit të demonstruesve, tregoi fy-
tyrën e vërtetë të pushtetit maqedonas
dhe mllefin e tij kundër shqiptarëve. Me
qëllim të marrjes së masave sa më të
ashpra, ky pushtet filloi bastisjet shtëpi
më shtëpi, duke frikësuar popullatën me
sjelljet e veta të ashpra. Me shumë të
drejtë mund të thuhet që në Tetovë u
kthye terrori shtetëror. U kthye, si të
thuash,  situata  para-Brion e Kosovës
dhe në të gjitha viset shqiptare, ndërsa
qeveritarët maqedonas e glorifikuan
shumë qëllimin e demonstratave. Ata de-
monstratat i paraqitën si armiqësore, me
kërkesa irredentiste për bashkim të
shqiptarëve në Jugosllavi, për Kosovën-
Republikë dhe për bashkim me Shqipë-
rinë. 

Sipas gazetës gjermane “Frankfurter
Algemajne Cajtung”, e vitit 1968, Repu-
blika e Serbisë do ta humbte Kosovën.
Kjo ndoshta do të mund të kapërcehej,
por me rëndësi është këtu të theksohet
problemi maqedonas dhe Republika Po-
pullore Maqedonisë,  e cila në kuadër të
Jugosllavisë kishte arritur të shndërrohej
nga një krahinë në Republikë. Copëtimi
i këtij shteti në aspektin territorial do ta
përgjysmonte territorin  e saj.xii Në anën
tjetër, nacionalitetin maqedonas  e refu-
zojnë Bullgaria, Greqia dhe qarqet ser-
bomëdha në Jugosllavi. Me atë rast,
ndarjet e territorit në baza etnike do të
sillnin si rezultat shkatërrimin e Maqe-
donisë si shtet më vete (V. XH).  Pran-
daj, pushteti maqedonas në këto
rrethana, të paraqitura pas demonstra-
tave, i kishte duart e lira të burgoste cilin
të donte dhe kur të donte. Në veçanti ajo
ishte shumë e interesuar të burgoste
udhëheqësit e frymës nacionaliste. 

Pas demonstratave, jo vetëm në Te-
tovë, por edhe në tërë Maqedoninë, u
burgosën me  qindra shqiptarë, të dënuar
“për kundërvajtje”, ndërsa 54 veta, të
gjykuar për “vepra penale”, u dënuan me
mbi një vit burg, jo vetëm në Tetovë, por
edhe në qytete të tjera si: në Shkup, Go-
stivar, Strugë dhe Kërçovë.xiii

Ndonëse raprezaliet ishin shumë të
rënda, megjithatë duhet theksuar se këto

ishin vetëm minimumi nga ajo që plani-
fikohej të realizohej. Pushteti i kohës
planifikonte disa dënime me vdekje dhe
shumë dënime me burg të rëndë, mbi
dhjetë vjet. Por, situata ndërkombëtare,
klima e butë pas largimit nga Komiteti
Qendror i Rankoviqit dhe rezistenca që
bëhej në Kosovë dhe kudo në Maqedoni,
patën ndikim. Përmbajtja e Shqipërisë që
të ndërhyjë e të reagojë dhe pozita që gë-
zonte atëherë Jugosllavia e bënë të vetën.
Pushteti i kohës në këtë situatë qe i dety-
ruar që të kënaqej edhe vetëm me një
dënim maksimal prej shtatë vjetësh që ia
shqiptuan veprimtarit të      palodhshëm
të kauzës kombëtare Mehmet Gegës.
Mësues Gega, pas burgosjes së parë, dhe
tani për së dyti, fitoi stazh më të madh në
kazamatet e Maqedonisë, pas Adem De-
maçit nga Kosova, i cili po ashtu për in-
teresin madhor të kombit u dënua me
mbi 28 vjet burg.xiv

(Vazhdon)

Poshtëshënime:
i Tome Batkovski, Velika albanska igra

vo Makedonija, ...pun. i cit. f.201.
ii Po aty, f. 201.
iii Po aty.
iv Tome Batkovski, Velika albanska igra,

QEP. e cit. f. 201; ky në librin  e tij anti-
shqiptar potencon se në këto demonstrata ki-
shte vetëm 300 vetë.  

vVebi Xhemaili: Isha nxënës në vitin e
parë në Gjimnazin e Tetovës, “Kiril Pejçino-
viq”, në vitin 1968. Kujdestar klase e kishim
profesor Xhevahir Shaqirin nga fshati Ne-
rasht (Tetovë). 

vi Ahmet Mahmut Zeqiri; Ahmeti dekla-
ron:  ‘Ne ishim ata që i shkruanim dhe i
shpërndanim parullat nëpër vende të ndry-
shme.’ 

vii Tome  Batkovski, po aty. Ky në librin
e tij “Velika albanska igra vo Makedonija, në
librin e tij propagandues mashtron kur dekla-
ron: “se demonstruesit gjuanin me gurë edhe
policët”.

viii Xhevahir Shaqiri, profesor në Gjimna-
zin e Tetovë në vitet 1968-1699,  i ndjekur
tërë jetën nga organet e sigurimit jugosllav. 

ix Xhevahir Shaqiri, mësues dhe profesor,
tërë jetën kontribuoi  për çështjen kombëtare
dhe arsimin shqip në përgjithësi.

x Vebi Xhemaili:  ‘Na rrihnin  vetëm pse
ishim grup dhe dëgjonim parullat duam  ba-
razi.’

xi Tome Batkovski, Velika albanska igra,
pun. i cit., f. 201.

xii Gazeta “Frankfurter Allgemajne Caj-
tung”, Frankfurt, Gjermani, dhjetor 1968. 

xiii Beqir Berisha, Çështja kombëtare
shqiptare dhe “ultrakomunistët” shqiptarë,
Tetovë, 1996, fq. 199.

xiv Selatin Novosella, Demaçi, metaforë
lirie, Prishtinë, 2006, fq. 81.

Shkruan: Milaim Fejziu

Çështja shqiptare në Maqedoni (të
Veriut) gjatë këtij 30 vjeçari, që
nga mëvetësimi, është shtruar va-

zhdimisht, por asnjëherë nuk është ofruar
zgjidhje e qëndrueshme dhe e drejtë.
Është me rëndësi të veçantë që më parë
të shqyrtojmë funksionimin e subjektit
politik shqiptar si një nga pjesëmarrësit
aktiv gjatë kësaj periudhe. Duke anali-
zuar përvojën e deritanishme të organizi-
mit dhe veprimit politik, mund të nxirren
disa vlerësime:

- Së pari, subjekti politik shqiptar
nuk qe në nivelin e kohës që ta prezan-

tojë peshën reale që ka çështja shqiptare
në RMV në institucionet e sistemit, në
radhë të parë në Parlament, si dhe në të-
rësinë e sistemit elektoral, qofshin ato për
organe të pushtetit qendror apo atij lokal.
Të shumtën, vota e elektoratit të subjek-
tit politik shqiptar nuk u valorizua në më-
nyrë më efikase, apo shkoi fare kot.

- Së dyti, subjekti politik shqiptar
nuk kishte nivelin e duhur të pjekurisë
politike, diplomatike dhe të efikasitetit të
veprimit për t’u matur me politikën zyr-
tare, me definimet dhe qëndrimet e saj të
qarta, konsekuente dhe jotransparente li-
dhur me faktorin shqiptar dhe problemin
shqiptar në RMV. U operua me termino-

logji të paformuluara në komunikimin
politik e diplomatik, me qëndrime dhe
aktivitete të pakoordinuara, me kërkesa
të pastudiuara dhe të paargumentuara në
mënyrë bindëse dhe të qëndrueshme. Ky
subjekt krijoi perceptimin e subjekteve të
papjekura dhe joserioze politike.

- Së treti, subjekti politik shqiptar
nuk gjeti as mënyrën e prezantimit më
efektiv para faktorit dhe mediatorëve
ndërkombëtarë, sepse kurrë nuk arriti të
formulojë një dokument unik për formën,
përmbajtjen dhe mënyrën e zgjidhjes së
pranueshme dhe të qëndrueshme të çë-
shtjes shqiptare në kuadër të RMV-së. Aq
më keq, me mënyrën e prezantimit dhe

ÇËSHTJA SHQIPTARE NË MAQEDONINË E VERIUT (1)

Subjekti ynë politik 
dhe politika zyrtare

Me mënyrën e prezantimit dhe me konfuzitetin e qëndrimeve, ky subjekt hutoi
edhe diplomatët racionalë, saqë të deklarojnë se nuk e kanë të qartë se çka në të

vërtetë kërkojnë shqiptarët.
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me konfuzitetin e qëndrimeve hutoi edhe
diplomatët racionalë,  saqë të deklarojnë
se nuk e kanë të qartë se çka në të vërtetë
kërkojnë shqiptarët.

- Së katërti, subjekti politik
shqiptar, i prirur nga interesa të ngushta
partiake, personale dhe grupore, fermen-
toi brenda vetvetes dhe përçoi nga fak-
torë tjerë të brendshëm dhe të jashtëm
tendenca dhe qëllime përçarëse dhe çin-
tegruese, të cilat degjeneruan në formën
më të rrezikshme horizontale dhe verti-
kale, saqë baza e tyre elektorale, anëtarë-
sia dhe simpatizantët filluan të
denoncojnë dhe të diferencojnë njëri-tje-
trin në patriotë dhe tradhtarë, kush me
kënd është dhe mekanizmi i vetëlikuidi-
mit moral e politik depërtoi deri në ka-
tundin e fundit, brenda familjes, në mesin
e shokëve dhe miqve të deridjeshëm. Kjo
u shkaktoi dëme të pakompensueshme
morale e politike si çështjes shqiptare në
RMV, ashtu edhe vetë subjekteve poli-
tike.

- Së pesti, subjekti politik shqip-
tar, me pozicionimin e pushtetit më të
lartë ekzekutiv në qeveri, koalicioni me
parti të bllokut politik maqedonas pa
marrëveshje për llogaritë politike – pro-
gramore të secilës palë, faktikisht u bë pi-
këmbështetje dhe alibi e politikës zyrtare

në trajtimin e çështjes shqiptare në RMV,
sepse të jesh në qeveri do të thotë ex ofi-
cio (zyrtarisht) të përçosh dhe të ekzeku-
tosh politikën zyrtare – edhe ndaj bazës
sate elektorale me dije apo pa dije, me
dashje apo pa dashje, të pyetën apo të s’të
pyetën, për mirë apo për keq. Çdo parti
politike me anëtarësi dhe elektorat shqip-
tar rrezikon të humbë subjektivitetin,
identitetin, dinjitetin dhe autonominë e
veprimit po qe se hyn në raporte koali-
cioni qeveritar me cilëndo forcë politike
në trajtimin e faktorit dhe çështjes shqip-
tare në RMV, për shkak se nuk ka dallime
në mesin e partive politike maqedonase
qofshin ato në pushtet apo në opozitë. 

Përderisa nuk ndryshon kjo filozofi
politike, pozicionimi më i qëlluar i sub-
jektit politik shqiptar do të ishte të qenët
në opozitë konstruktive në Parlament,  si
një grup parlamentar që do të sillej ndaj
forcave në pushtet apo opozitë sipas llo-
garisë së vet politike. Kështu, ai do të dë-
shmonte peshën e njëmendtë të faktorit
shqiptar në RMV, sepse prej votave të
tyre në të shumtën e rasteve do të varej
fakti i çdo ministri apo i çdo qeverie. Kë-
shtu siç veprohet tash në Parlament,
pesha e këtij faktori është sjellë gati në
zero. 

Pozita juridike-kushtetuese 
Lëvizja kombëtare politike e shqipta-

rëve në Maqedoninë e Veriut, që e për-
bëjnë subjektet politike dhe jopolitike
legale në Maqedoninë e Veriut, në pro-
gramet e tyre angazhohen për status të
barabartë juridiko-kushtetues të shqipta-
rëve me maqedonasit duke i marrë për
bazë disa kritere në definimin e këtij sta-
tusi, edhe atë: 

1. Kriterin e pozitës historike ku
jetojmë sot që është përfshirë në këtë ha-
pësirë, ose i njohur si kriter i autoktonisë;
këtë e dëshmon bindshëm shkenca histo-
rike.

2. Kriterin e shtrirjes gjeografike.
Masa demografike shqiptare shtrihet në
afër 12.000 km2 në kompaktësi, kun-
druall 25.713 km2 të krejt hapësirës së
Maqedonisë së Veriut. 

3. Kriteri numerik, që do të thotë
se në strukturën nacionale të popullsisë
së Maqedonisë së Veriut shqiptarët mar-
rin pjesë me 40% të masës së përgji-
thshme në Maqedoninë e Veriut e jo me
manipulimin statistikor prej 25%,  siç e
paraqet statistika zyrtare.

4. Kriteri i popullit të ndarë me
forcë, fenomen ky i njohur botërisht në
Evropë. Për të definuar një status meritor
juridiko-kushtetues të shqiptarëve në Ma-

qedoninë e Veriut, duhet që të anulohet
parimi kushtetues që ka sanksionuar një
rregullim shtetëror unitarist, karakteristik
vetëm për shtetet kombëtare homogjene,
ndërkaq Maqedonia e Veriut nuk mund të
jetë e tillë, por në strukturën e Kushtetu-
tës të involvohen parime të një shteti bi-
nacional, si solucion evropian për
zgjidhjen e drejtë të çështjes kombëtare
për të gjithë që e përbëjnë këtë shtet. 

Koncepti aktual kushtetues për kon-
stituimin e Maqedonisë së Veriut si shtet
unitar definitivisht duhet të braktiset për
shkak të favorizimit të një populli, të një
gjuhe dhe të një feje. Këtë duhet ta zë-
vendësojë një koncept modern e demo-
kratik,  i cili do të bazohet në integrimin
vullnetar të diversiteteve të popujve më
të mëdhenj në Maqedoninë e Veriut.

Sistemi ekzistues politik në Maqedo-
ninë e Veriut komentohet si një sistem
“bolshevik”, pra i dështuar, i cili forma-
lisht proklamon “barazi qytetare”, por kjo
proklamatë vjen në kundërshtim me
zhvillimin e proceseve demokratike dhe
konceptin e sendërtimit të marrëdhënieve
në mes të këtyre dy bashkësive të mëdha
etnike. 

Periudha e tranzicionit, siç quhet kjo
e sotmja, karakterizohet me kthimin e dy
komuniteteve në identitetin kombëtar të

vetin, ndërsa kjo përveç tjerash do të
thotë kthim i tyre në konfesionet e veta
dhe mbetja në sferën e kulturave të veta.
Për ndonjë kulturë të përbashkët në mes
këtyre dy popujve nuk mund të bëhet
fjalë, sepse ajo thjesht nuk ekziston.
Zhvillimi i deritanishëm në Maqedoninë
e Veriut ka favorizuar gjithmonë popul-
lin maqedonas, ndërsa shqiptarët si ko-
munitet numerikisht i barabartë me të i ka
lënë në margjinat e këtij zhvillimi dhe po-
zitën në këtë shtet gjithmonë ia kanë cak-
tuar maqedonasit dhe kurrë s’kanë qenë
në pozitë ta përcaktojnë fatin e tyre. 

Ballafaqimi si bashkësi
Maqedonia e Veriut është territor

antik. Në historinë politike të kohës së re
ndaj këtij territori shfaqin aspirata hegje-
moniste historike fqinjët ballkanik – Bul-
lgaria, Serbia, Greqia. Aty, pra, kemi një
popull, atë shqiptar, që identifikohet me
kombin shqiptar, pjesë e të cilit është, dhe
një popull tjetër, atë maqedonas, i cili
përvetësohet nga fqinjët bullgarë, serbë...
Populli shqiptar flet një gjuhë, ka një hi-
stori, ka një hero të përbashkët kombëtar
- Gjergj Kastriotin, ka një etnopsiko-
logji... 

Partitë shqiptare në RMV nuk janë të
preokupuara të ngadhënjejnë ndaj atyre

maqedonase, por ndaj njëra-tjetrës. Me
fjalë të tjera, partitë shqiptare ndeshen
kundër njëra-tjetrës, kundër vetvetes.
Partive shqiptare u intereson epërsia ndaj
partisë tjetër shqiptare dhe jo ndaj politi-
kës maqedonase, ideologjisë maqedo-
nase, unitarizmit, individualizmit
nacional, etnocentrizmit dhe centralizmit
maqedonas. Loja me koalicionet është
mashtrim. Një parti shqiptare mund ta
mposht partinë tjetër shqiptare dhe të
mendojë se e ka forcuar pozicionin para
partnerit të bashkëlidhjes  dhe të shpre-
sojë realizimin e kërkesës së caktuar. Mi-
rëpo, partia shqiptare e caktuar nuk mund
t’i imponojë asgjë partnerit të koalicionit.
Edhe nëse realizon ndonjë kërkesë, ajo
(kërkesë) nuk është politike. Partitë mund
të realizojnë vetëm kërkesa jopolitike. 

Çështja shqiptare në Maqedoninë e
Veriut është çështje historike, është çë-
shtje demokratike, është çështje e re-
spektimit të parimit etnik dhe të parimit
demokratik. Çështja shqiptare në Maqe-
doninë e Veriut është çështje e respekti-
mit të të drejtës së natyrshme të popullit
për vetëvendosje. Shqiptarët në Maqedo-
ninë e Veriut janë në shtëpi të vet, ndërsa
çështja shqiptare ka edhe dimension të
thellë social. (15.11.2019)
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YNDYRAT

Yndyrat janë prezent në çdo lloj të
ushqimit me prejardhje shtazore, si dhe

te disa bimë të cilat janë mirë të njohura,
siç janë: rrepa vajdhënëse, luledielli, ul-
liri, susami, kikirikët, soja etj. Yndyrat
gjithashtu janë të rëndësishme për një jetë
të shëndoshë. Por, duhet të dihet se mar-
rja pa masë e yndyrave shtazore ndikon
keq në enët e gjakut. Mirë është të dihet

se yndyrat që janë në përbërjen e orga-
nizmit (kolesteroli dhe trigliceridet) janë
shkatërruesit kryesorë të enëve të gjakut.

Yndyrat janë të përbëra prej acideve
yndyrore, të cilat ndahen në të ngopura
dhe të pangopura. Këtë e theksojmë, për
ta ditur se acidet yndyrore të pangopura

nuk janë aq të dëmshme për enët e gjakut
sa janë ato të ngopurat. Acidet yndyrore
të pangopura janë të përfshira në yndyrat
bimore; për atë ushqimi duhet të përgati-
tet vetëm me to.

Një gram yndyrë lëshon 9 kalori. Për
metabolizmin e yndyrave gjithashtu është
e nevojshme insulina. Tek indet yndy-
rore, te njerëzit e trashë, për metaboliz-
min normal të qelizave yndyrore është e
nevojshme insulina, e cila me kohë ka
pasur predispozita për shpenzimin e re-
zervave të insulinës së pankreasit. Për
këtë shkak është e domosdoshme të mos
merrni kalori të panevojshme gjatë ushqi-
mit, me çka faktikisht vetëm e zmadhoni
depon e indeve yndyrore, pastaj në më-
nyrë indirekte i harxhoni rezervat e
çmuara të insulinës.

Në kohën e fundit grumbullimi i yn-
dyrave nëpër organe (siç janë zemra, ve-
shkat, në stomak përreth zorrëve, në
mëlçinë e zezë) shpie deri te paraqitja e
diabetit, edhe pse njerëz në pamje të parë
duken të shëndoshë, përderisa teprica e

indit yndyror nën lëkurë dhe në vendet e
dukshme nuk do të thotë predispozicion
për diabet.

Deri në rritjen e yndyrave dhe frak-
sionet e tyre në gjak shpie edhe konsu-
mimi i alkoolit (veçanërisht të
triglicerideve).

Sot përgjithësisht është e pranuar se
vaji i ullirit është më i shfrytëzuar për or-
ganizmin dhe i mbron enët e gjakut, si
dhe yndyrat që gjenden tek peshku (nga
grupi omega 3). Për përdorim çdo ditë,
më mirë është vaji i ullirit më i rafinuar,
por edhe të gatuhet me minimum yndyrë
(thjesht, me disa pika) në enë speciale ter-
moproduktive, të përpunuara prej lëkure
speciale, që janë me mbyllje gjysmë her-
metike. Sallatat të cilat i rekomandojmë
me të madhe duhet të përgatiten me vaj
ulliri.

Gabim është nëse nuk futni yndyra në
ushqim. Yndyrat hyjnë në përbërjen e të
ashtuquajturës hormone stereoide, pa të
cilat jeta është e pamundur.  Gjithashtu
shërbejnë edhe për tretjen e vitaminave

A, D, E dhe K. Yndyrat speciale janë ele-
ment ndërtimor në qelizat e gjakut.

BARNAT POPULLORE

Mjekësia moderne dhe diabetologjia
nuk njohin asnjëfarë çaji popullor apo
barnash që ndikojnë pozitivisht në she-
qerin e gjakut. Pra, mos përdorni asnjë
lloj të çajeve apo barnave popullore, si
dhe barna që nuk janë të kontrolluara.
Përdorimi i këtyre materieve shumëfish
ua dëmton shëndetin, materialisht ju var-
fëron, ndërsa ua mbush xhepat prodhue-
sve. Nëse llogaritni sa para keni dhënë
për barna të panevojshme, apo të dëm-
shme, do të vëreni se me ato para do të
keni mundur të blini aparat për të kon-
trolluar sheqerin në shtëpi, e cila është e
vlefshme për ju.

VITAMINAT

Mjedisi ynë është i begatshëm me
ushqim të shkallës së parë, veçanërisht

SHËNDET! DIABETOLOGJIA MODERNE (2)

Janë të dëshirueshme 
aktivitetet fizike

Grumbullimi i yndyrave nëpër organe (siç janë zemra, veshkat, në stomak
përreth zorrëve, në mëlçinë e zezë) shpie deri te paraqitja e diabetit, edhe

pse njerëzit në pamje të parë duken të shëndoshë.
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me fruta dhe perime (të cilat duhet t’i
hani të freskëta, me lëvore dhe sipas
mundësisë nga pak të ziera, apo të ga-
tuara sidoqoftë), sepse mund t’i gjejmë
gjatë gjithë vitit. Mendohet se për diabe-
tin më shumë reagim mbrojtës kanë dy
vitamina:

- vitamina C në doza deri në 1 gram
në ditë; dhe

- vitamina E në doza prej mbi 300
mg.

Këto dy vitamina sot janë të rëndësi-
shme në ushqimet më të reja për ndiki-
min e tyre në ndërtimin e të
ashtuquajturave produkte oksiduese të
metabolizmit, ose materie të cilat janë në
mënyrë direkte të dëmshme për qelizat
dhe bëjnë pjesë në grupin e të ashtuquaj-
turave antioksidanse.

Sa kalori duhet të merrni ditën?
- Njeriu normalisht i ushqyer, që

kryen aktivitete fizike normale, çdo ditë
duhet të marrë nga 25 kalori në kilogram
të peshës trupore.

- Njeriu me mbipeshë në ditë duhet të
marrë deri 18 kalori në kilogram të pe-
shës trupore. 

- Njeriu i ligështuar duhet të marrë 30
kalori për kilogram të peshës trupore.

Të gjithë duhet t'i përmbahen përbër-
jes së theksuar të materieve bazë.

AKTIVITETI FIZIK DHE SPORTI

Është e dëshirueshme të merreni me
aktivitete fizike dhe me sport, por jo me
çdo çmim. Aktiviteti sportiv ju bën më të
lumtur, më të shëndoshë, por e njohur
është se lëvizja i mbron enët e gjakut. Ak-
tiviteti fizik i bën qelizat tuaja më të ndje-
shme në insulinë, me çka nevojat për
barna për diabet dhe insulinë zvogëlohet.
Duhet ditur se ndikimi i aktivitetit fizik
gjatë nivelit të sheqerit në gjak nuk është
i vazhdueshëm, por veç gjatë kohës për-
derisa jeni aktiv. Aktiviteti fizik nuk është
e thënë se ju është dhënë mundësia të
hani më shumë, sepse humbja e kalorive
është e vogël.

Aktiviteti juaj fizik e zvogëlon apo e
mban peshën tuaj trupore, e zvogëlon
shtypjen e gjakut dhe të yndyrave. Për
shembull, gjatë ecjes prej 4 deri 5 km
humben deri 300 kalori. Mund të merreni
me çfarëdo sporti të matur, apo me çfa-
rëdo aktiviteti të matur fizik. Duke mos
qenë shumë të rinj (as shumë të vjetër),
nuk rekomandohet aktiviteti intensiv
fizik, apo sporti aktiv, veçanërisht nëse
keni komplikime nga diabeti në sy, në
zemër, si dhe tek veshkat. Në rastet kur
sëmundja është me komplikime, lodhja
intensive fizike do të shkaktojë lirimin e

hormoneve, të cilat do ta rrisin apo zvo-
gëlojnë sheqerin tuaj, për shkak të mar-
rjes intensive të glukozës në qelizat të
cilat janë aktive. Vlen të theksoj se
zhytja, noti apo sportet e rënda shumë
lehtë mund të shpien deri tek gjakderdhja
në sy,  apo deri tek shkëputja e retinës së
syrit.

1. Asnjëfarë aktiviteti fizik ose sport
nëse keni: 

- Vlera të larta të sheqerit me paraqit-
jen e acetonit në urinë, 

- Temperaturë e rritur trupore, 
- Shkurt, nëse nuk ndiheni mirë, apo
- Gjatë paraqitjes së plagëve në

këmbë.
2. Para se të merreni me aktivitet

fizik, çdoherë merrni deri në 2 njësi të
bukës për shkak të rrezikut të hipoglike-
misë. 

3. Asnjëherë mos u merrni me aktivi-
tetin fizik menjëherë pas ushqimit, por
më së paku një orë pas ushqimit. Çdoherë
pas aktivitetit sportiv kontrollojeni glike-
minë dhe, derisa është në kufij normalë,
përsëri merrni disa njësi të ushqimit. Në
moshën e përparuar, apo në moshën e
pjekur, më e rekomanduar është shëtitja

në ajër të pastër, ecja me biçikletë apo ae-
robia e lehtë. Ditë për ditë shëtitje së paku
deri në gjysmë ore është e mjaftueshme
për shëndetin tuaj. Noti gjithashtu reko-
mandohet shumë, por nëse merrni diabe-
tikë në mënyrë orale (tableta),
përkatësisht insulinë, asnjëherë mos no-
toni vetëm, për shkak të rrezikut nga hi-
poglikemia. Nëse vendosni për ndonjë
sport më intensiv,  apo tjetër lloj aktivi-
teti fizik, është e rëndësishme të këshil-
loheni me diabetologun tuaj dhe të bëni
kontroll sistematik të zemrës, të enëve të
gjakut dhe të syve. Sot rekomandohen lë-
vizje apo aktiviteti fizik prej 25 deri 30
orë në javë.

TERAPIA E DIABETIT

Janë 5 grupe më të rëndësishme dhe
të cilat përdoren më shumë për të ulur
sheqerin në gjak. Ato janë:

1. Sulfonylurea (më shumë përdoren
edhe te ne edhe në botë),

2. Bingvanidinët 
3. Meglitidinët 
4. Akarboza 
5. Senzitajzerë insuline

Nuk guxoni vetë të caktoni asnjë lloj
barnash për tretman të diabetit dhe ndry-
shim të dozës, pa konsultim me mjekun
tuaj.

Sulfonylurea - ky grup barnash është
më i vjetri dhe më shumë e përdorur deri
më tani. Ato janë materie që ndikojnë në
zvogëlimin e sheqerit në gjak në mënyra
të ndryshme, por më shpesh nëpërmjet
stimulimit të pankreasit për të tajitur më
shumë insulinë. Kjo do të thotë se bari
mund të veprojë vetëm nëse keni sasi in-
suline rezervë. Nga shkaqet e këtilla, këto
barna nuk guxojnë t'u jepen njerëzve që
përdorin insulinë nga fillimi i sëmundjes,
sepse ato nuk kanë insulinë personale. Në
këtë grup marrin pjesë më shumë barna
që kanë përbërje të njëjtë, por ndalohen
sipas kohëzgjatjes së veprimit, si dhe nga
fuqia e veprimit. Këto barna gjithashtu
janë të ndaluara për fëmijët dhe të rinjtë,
gjatë kohës së shtatzënisë, si dhe gjatë pa-
raqitjes së komplikimeve akute të së-
mundjes, siç janë glikemitë e larta,
veçanërisht gjatë paraqitjes së infeksionit
të tipit të ndryshëm. Sulfonyluerët nuk
guxohet të jepen pa kontroll te njerëz
shumë të vjetër, si dhe te njerëzit me çrre-

gullime mentale. Nuk guxohet t'u jepet
edhe njerëzve që humbin nga pesha tru-
pore, si dhe njerëzve të cilët përpos tera-
pisë dhe dietës, përsëri kanë glikemi mbi
10 mmol/l esëll. Ekzistojnë më shumë
lloje preparatesh sulfonylurike. Numri i
barnave nga ky grup rritet nga dita në
ditë. Te ne në përdorim i kemi disa.

Preparate më shpesh të përdorura
janë:

1. Klorpropamid (diabineze), e cila ka
veprim të gjatë, mbi 24 orë (deri 48 orë).
Merret një herë në ditë, kur e rekoman-
don mjeku juaj. Veçanërisht është rrezik
nëse nuk merrni ushqim, apo në moshë
më të vjetër, për shkak të hipoglikemisë
së mundshme.

2. Glimenklamid (Glibedall, Euglu-
kon, Daonill). Reagojnë me kohë zgjatje
më të shkurtër se klorpropamidi (deri 12
orë), që është shkaku të jepet dy herë në
ditë. Me rëndësi është të theksohet se ky
bar duhet të merret para ushqimit, p.sh.
20 deri 30 minuta (drekë apo darkë),
sepse në atë mënyrë ndikimin e ka më të
fortë.

3. Glikvidon (Beglinor) reagimin e ka
disa orë dhe merret para ushqimit. Mund

të jepet edhe te veshka diabetike. Para-
qitja e komplikimeve të sëmundjes, po-
saçërisht dëmtime të syve dhe të
veshkave, do të thotë ndërprerje absolute
e terapisë me sulfonylurea. Ka më shumë
reagime të padëshiruara të preparateve të
sulfonylurea. 

Më të shpeshta janë:
1. Paraqitja e hipoglikemisë apo

zbritja e sheqerit të gjakut nën 2,5
mmol/(50 mg%). Hipoglikemitë më
shpesh janë rezultat i:

- Dozës më të madhe të tabletave,
- Aktivitetit të shtuar fizik
- Marrjes së sasive të vogla të ushqi-

mit,
- Dëmtimit të veshkave
2. Alergji në formë të skuqjes në lë-

kurë, si dhe forma më të rënda të aler-
gjisë.

3. Dëmtim të palcës kockore, me
ndryshime të pasqyrës së gjakut.

Vetëm mjeku juaj apo diabetologu
mund të vendosë se cilin bar duhet ta
merrni nga ky grup, sa gjatë dhe në çfarë
doze.   

(Vazhdon)
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Rasti “Monstra” ka vazhduar këto ditë me le-
ximin e sms-porosive të ish-kryeministrit Nikolla
Gruevski dhe të ish-ministres së Punëve të Bren-
dshme Gordana Jankullovska nga gjykatësi Ognen
Stavrev në Gjykatën Penale në Shkup. 

Azilanti i Budapestit në një porosi me një ba-
shkëbisedues, emri i të cilit nuk bëhet i ditur, ka
shkruar:  “Ndonjë organizatë e grave ose KOM-i
le t’i replikojë BFI-së. Po i bie se shqiptarkat
mund të ruajnë tanke në shtëpi dhe policia asgjë
nuk mund t’u bëjë ngase janë gra myslimane.”  Të
njëjtin mesazh në disa vende e ridërgon G. J.,  e
cila ka shtuar: “Është turp këtë që po na e bëjnë
këto kafshë.”

Çfarë mund të thuhet për këto qëndrime dhe
veprime fashiste?! Qysh atëherë Bashkësia Fetare
Islame ka qenë shumë e qartë dhe këtë e ka para-
qitur në qëndrimin e protokolluar të Rijasetit me
nr. 03-279, dt. 10.05.2012, të nënshkruar nga Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë (së Veriut). 

Në vazhdim po e japim të plotë Qëndrimin,
tejet anticipues sa u përket poshtërsive të pushte-
tit të atëhershëm rreth rastit “Monstra”.
(7.11.2019)

Poshtërsitë 
e rastit

“Monstra”
diheshin qysh

atëherë

Bashkësia Fetare Islame e Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut dhe Rija-
seti i Bashkësisë Islame të Serbisë më
22 tetor, 2019, në selinë e Rijasetit të
BFI në Shkup kanë nënshkruar Memo-
randumin e bashkëpunimit të ndër-
sjellë. Në emër të BFI të RMV
Memorandumin e ka nënshkruar Rei-
s’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi,
Kryetar i BFI të RMV, ndërsa në emër
të Rijasetit të BIS, Reis’ul-Ulema h.
Sead ef. Nasufoviq. Memorandumi ka
dhjetorin e vitit 2021 si hark kohor
realizimi.

Në pritjen e organizuar me këtë rast,
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi
ka përshëndetur delegacionin e lartë
nga Beogradi, në përbërjen e të cilit ka
qenë edhe nënkryetari i Rijasetit të BIS,
h. Nexhbedin ef. Saqipi, duke u shpre-
hur i gatshëm për thellimin e bashkë-
punimit dypalësh, gjithnjë mbi bazë të
parimeve të shenjta të Kuranit famë-
lartë dhe të Sunnetit të Pejgamberit (a.
s.), përkatësisht të akteve të tyre si Ba-

shkësi dhe të interesave të besimtarëve
që përfaqësojnë.

Memorandumi – është thënë nga
Sead ef. Nasufoviq – ka për qëllim
ngritjen e vetëdijes fetare, organizimin
dhe zhvillimin e mirëfilltë të jetës
islame, si dhe jetësimin e Islamit te my-

slimanët e të dy vendeve. 
Memorandumi i nënshkruar para-

sheh organizimin e veprimtarive fetare,
kulturore, shkencore, humanitare dhe
sociale, me qëllim avancimin e vlerave
fetare të popullatës myslimane në
RMV, në RS e më gjerë.   

Memorandum bashkëpunimi 
me Bashkësinë Islame të Serbisë

Më 1 nëntor, 2019, në Shkup, në Mu-
zeun e Luftës Maqedonase për Pavarësi,
është hapur ekspozita dokumentare “100
raritete të shtetësisë ruse”. Ekspozita është
organizuar nga Agjencia Arkivore Federale
e Rusisë, nga Arkivi Shtetëror i Federatës
Ruse, nga Ambasada Ruse dhe nga Muzeu
i Luftës Maqedonase në Shkup. Ajo është
hapur me rastin e “Ditës së Unitetit Popul-
lor të Federatës Ruse” (4 nëntor). 

Në hapjen e ekspozitës kanë marrë
pjesë përfaqësues të jetës shoqërore-po-
litike të Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut (i pranishëm ka qenë edhe kryetari i
shtetit, Stevo Pendarovski), punonjës të
kulturës, të Bashkësive Fetare dhe të
ftuar të tjerë. Nga Bashkësia Fetare
Islame e Republikës së Maqedonisë së
Veriut, pas ftesës që ka marrë, ka qenë i
pranishëm Kryetari i saj, Reis’ul-Ulema
h. Sulejman ef. Rexhepi, me  bashkëpu-

nëtorë. 
Rusia është vendi më i madh në botë.

Ka afër 150 milionë banorë. Pas shkatër-
rimit të BRSS-së, që nga dhjetori i vitit
1991 ka shpallur pavarësinë dhe është me

ndikim në atë që quhet Bashkësi e Shte-
teve të Pavarura. Ekspozita, e cila do të
jetë e hapur për disa ditë, ka eksponate
nga kjo periudhë, por dhe nga koha cari-
ste etj.  

Në Shkup hapet ekspozita 
“100 raritete të shtetësisë ruse”

RETRO



Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore
dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup,
Departamenti për studime dhe hulum-
time të Holokaustit, organizoi më 9 nën-
tor, 2019, mbrëmjen përkujtimore në
kujtim të Natës së Kristaltë,  që është
një manifestim tradicional, me të cilin
u bëhet respekt e nderim viktimave të
shumta të Holokaustit.

Në këtë manifestim, i cili zgjoi inte-
resim të veçantë, mori pjesë edhe Rei-
s’ul-Ulema i BFI, h. Sulejman ef.
Rexhepi, kurse të pranishëm ishin edhe
Presidenti i RMV Stevo Pendarovski,
që pati fjalën e rastit, si dhe pjesëtarë të
korit diplomatik të akredituar në vend
dhe figura të shquara nga jeta politike
dhe publike. Gjithashtu, u potencua
kontributi i popullit shqiptar gjatë asaj
periudhe.

Me fjalën e vet u paraqit edhe drej-
tori i Institutit të Trashëgimisë Shpirtë-
rore dhe Kulturore të Shqiptarëve, dr.

Skënder Hasani.
Me rastin e këtij manifestimi u hap

edhe ekspozita dokumentare “Rrugës së
të drejtës, storje nga Holokausti”.

Më 31 tetor, 2019, Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-
Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, u ka
bërë një vëzhgim punimeve në Xham-
inë Kodra e Diellit, në Malësinë e Shar-
rit, mbi Tetovë. 

E kanë shoqëruar: myftiu i Myftin-
isë së Tetovës, prof. dr. Qani ef. Nes-
imi; myftiu i Myftinisë së Shkupit, dr.
Qenan ef. Ismaili; myftiu i Myftinisë së
Gostivarit, hfz. Shaqir ef. Fetahu; drej-
tori i Medresesë Isa Beu, prof. Ibrahim
ef. Idrizi; dekani i Fakultetit të Shken-
cave Islame, prof. dr. Shaban ef. Sulej-
mani; drejtori i Agjencisë për
Standardin Hallall, Muhamer ef. Veseli
dhe bashkëpunëtorë të tjerë.  

Xhamia Kodra e Diellit, në qendrën
më të njohur turistike të sporteve
dimërore që ka Republika e Maqe-
donisë së Veriut, ka filluar të ndërtohet
kah mesi i qershorit të vitit 2017. Ideja
për ndërtimin e kësaj xhamie ka qenë e
kahershme, ndërsa iniciativa është

ngritur në vitet ’90-të të shekullit të
kaluar, edhe atë falë pikërisht Kryetarit
aktual të BFI-së, Sulejman ef. Rexhepi.
Në këtë drejtim, një punë të madhe ka
bërë edhe Myftinia e Tetovës, ak-
tivitetin e së cilës Reis’ul-Ulemaja e
kishte vlerësuar lart gjatë mbikëqyrjes
në terren. 

Plani i tempullit fetar islam
parasheh: xhaminë (faltoren), sallën e
konferencave dhe sallën e mbledhjeve,

dhomën për qëndrimin e mysafirëve
dhe Rezidencën e Reis’ul-Ulemasë,
restorantin, vendin për parkimin e ve-
turave dhe hapjen e një parku aty pranë.
Kompleksi do të jetë me tri hyrje. Tërë
këtë e zbukuron minarja madhështore,
tashmë e ngritur. 

Të gjithë të pranishmit i janë lutur
Allahut (xh. sh.) që Shtëpia e Zotit në
Malësinë e Sharrit të përfundojë dhe sa
më shpejt t’i hapë dyert për besimtarët.  

Në përkujtimin e Natës së Kristaltë

Vëzhgohen punimet në Xhaminë Kodra e Diellit
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Fotoreportazh: 

“Mirë se erdhe, o Resulall-llah”, Gostivar 
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ER-RAHATU
Ndërmarrje për ofrimin
e shërbimeve të varrimit

Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë, duke qenë e vetëdijshme për problemet dhe
pengesat në të cilat has popullata myslimane gjatë procedurave të varrimit, e pa të udhës të themelojë
ndërmarrjen e vet ER-RAHATU për ofrimin e shërbimeve të varrimit.

Ndërmarrja "ER-RAHATU" është e regjistruar në Regjistrin Qendror të RM-së më datë
22.02.2011 dhe me numër licence 0042/2013 lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjes në RM.

Kjo ndërmarrje ofron shërbime të varrimit në bazë të dispozitave islame, si dhe dispozitave ligjore,
për të gjithë myslimanët që jetojnë brenda territorit të Maqedonisë si dhe atyre nga diaspora.
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Misionar Paqeje

Allaxha-Xhamia, ndër më të vjetrat
në Shkup (e shekullit XV)
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