Rijaseti i BFI-së
shkarkoi Sulejman
Rexhepin
Me 2/3 e shumicës, u shkarkua Reisi i BFI të RMVsë Sulejman Rexhepi. Vendimi për shkarkimin e Rexhepit nga pozita e kryetarit të këtij institucioni fetar është
marrë njëzëri - deklaroi Myftiu i Myftinisë së Gostivarit,
Shaqir ef. Fetahu, i cili është caktuar ushtrues detyre në
krye të BFI-së, deri në zgjedhjen e një kryetari të ri.
Mbledhja për shkarkimin e Rexhepit, e cila zgjati rreth
katër orë, u zhvillua në selinë e Myftinisë së Gostivarit,
ku merrnin pjesë pjesa dërrmuese e anëtarëve të Rijasetit – ka bërë të ditur TV Globi (Gostivar) më 27 maj
2020.
“Bazuar në procesverbalin e mbledhjes së jashtëzakonshme të shumicës së anëtarëve të Rijasetit të BFI-së,
të mbajtur më 27.05.2020, ne të nënshkruarit më poshtë
në bazë të Nenit 36 dhe 58 të Kushtetutës së BFI-së, që
e përbëjnë më shumë se 2/3 e anëtarëve të Rijasetit të
BFI-së, vendosëm njëzëri shkarkimin e Sulejman Rexhepit nga posti i Reis’ul-Ulemasë, Kryetar i BFI-së.
Deri në përgatitjen e kushteve për zgjedhje të reja, për
ushtrues detyre Kryetar i BFI-së është caktuar myftiu i
Gostivarit Shaqir Fetahu”, ka deklaruar Shaqir Fetahu
para gazetarëve.

Në vazhdim të press-konferencës u bënë të ditur edhe
16 emrat nga 20 anëtarët e nënshkruar për shkarkimin e
Sulejman Rexhepit.
Emrat:
Shaqir Fetahu, myfti i Gostivarit;
Qenan Ismaili, myfti i Shkupit;
Qenan Nesimi, myfti i Tetovës;
Abedin Imeri, myfti i Kumanovës;
Selim Sulejmani, myfti i Strugës;
Murat Useini, myfti i Kërçovës,
Samet Hajdari, myfti i Ohrit;
Hamit Rasimoski, koordinator i Myftinisë së Manastirit;
Mustafa Dauti, drejtor i “Hilal”;
Nasir Rexhepi, koordinator i Myftinisë së Shtipit;
Shaban Sulejmani, dekan i FSHI;
Selver Xhemaili, drejtor i Diasporës,
Fadil Ramadani, anëtar i Rijasetit të BFI-së;
Reshat Kaçallniku, koordinator i Myftinisë së Dibrës;
Shefqet Imeroski, koordinator i Myftinisë së Prilepit.
Vendimi për shkarkimin e Sulejman Rexhepit hyn në
fuqi nga dita e sotme – thuhet në njoftimin për shtyp pas
mbledhjes së Rijasetit të BFI-së në Gostivar më 27 maj
2020.
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EDITORIAL

Mbi të gjitha, uniteti
Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, në mbledhjen e vet të jashtëzakonshme, të mbajtur më 27 maj
të këtij viti, shkarkoi Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepin dhe emëroi Myftiun e Gostivarit h. hfz. Shaqir
ef. Fetahun ushtrues detyre Reis’ul-Ulema i BFI-së të RMV. I pari, pas dy ditësh, në BFI dorëzoi dorëheqje
të parevokueshme nga posti i Reis’ul-Ulemasë, me ç’rast BFI-së i dëshiroi suksese dhe punë të mbarë në të
ardhmen.
Kjo ngjarje në vete është një pikënisje për ndryshimet tjera që organi i quajtur Reis’ul-Ulema, së bashku
me organet tjera kompetente të këtij institucioni fetar, duhet t`i bëjnë në të ardhmen e afërt. Ndryshime ka pasur
dhe do të ketë. Ato duhet bërë si nevojë e kohës, si kërkesë e gjeneratave të reja, të cilat nuk mund ta kuptojnë
zgjedhjen apo emërimin në një post apo funksion pa mandat. Pra, ndryshimet së pari duhet bërë në sferën e
normativës së BFI-së, edhe atë përmes një diskutimi gjithëpërfshirës të strukturave të BFI-së.
Në ecjet dhe zhvillimet e mëtejme të BFI-së gjithnjë duhet respektuar të menduarit ndryshe. Kjo, në funksion të zhvillimit të jetës fetare islame në këtë nënqiell,
por asnjëherë nuk duhet lejuar
Për fat të keq, deri më tani politika zyrtare nuk ka
që të ngufatet veprimtaria e
pasur një qasje të mirëﬁlltë dhe të barabartë,
saj për interesa personale, të
ashtu
siç e kanë shtetet e rajonit apo shtetet
grupacioneve të ndryshme
apo për politikë ditore. Secili
evropiane ndaj komuniteteve fetare të tyre. Të
prej nesh e ka obligim që ta
shpresojmë se kjo politikë në të ardhmen do të
mbrojë autonominë vepruese,
ndryshojë, për të mirën e harmonisë ndërfetare
por mbi të gjitha kemi për
obligim që ta mbrojmë unitedhe për të mirën e gjithë qytetarëve të vendit
tin e këtij institucioni.
tonë.
Mbrojtja e unitetit të BFI-së
do të thotë mbrojtje e unitetit
të popullatës myslimane në
vendin tonë.
Bashkësia Fetare Islame është institucion i hapur për bashkëpunim me të gjithë ata që janë të interesuar të
bashkëpunojnë në interes të zhvillimit të jetës fetare-islame dhe në të mirën e popullatës myslimane. Subjektet politike duhet t`i ndërpresin pretendimet e tyre që interesi i tyre të jetë mbi interesin e institucionit fetar.
Përkundrazi, BFI është institucion mbipartiak dhe për të gjithë ata që e ndjejnë veten myslimanë është Kible.
Për fat të keq, BFI-ja në të kaluarën jo të largët, apo thënë më mirë në kohën e tranzicionit, ka përjetuar
lloj-lloj tentativash për përçarje që vinin nga subjektet politike, pushteti dhe, që është më e keqja, edhe nga
vetë Komisioni për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare, i cili vite më parë, për t`i përçarë qytetarët e përkatësisë islame, duke manipuluar me një numër të vogël të myslimanëve të etnitetit rom, në Prilep regjistruan një
grup religjioz, vunë gurthemelin e një xhamie dhe “dekretuan” një imam - së paku për t`u fotografuar me ta.
Pa fije turpi deklaruan se BFI nuk mund të ketë monopol mbi xhamitë, gjë që të jep të kuptosh se një mentalitet i këtillë antiislam ka bërë që përpos BFI-së, pronar të xhamive në vendin tonë janë edhe Qeveria e RMV,
(rasti i Jeni-Xhamisë në Manastir) dhe Kisha Ortodokse Maqedonase (rasti i Xhamisë së Shtipit)!
Për fat të keq, deri më tani politika zyrtare nuk ka pasur një qasje të mirëfilltë dhe të barabartë, ashtu siç e
kanë shtetet e rajonit apo shtetet evropiane ndaj komuniteteve fetare të tyre. Të shpresojmë se kjo politikë në
të ardhmen do të ndryshojë, për të mirën e harmonisë ndërfetare dhe për të mirën e gjithë qytetarëve të vendit tonë.
Q. Osmani

Hëna e Re
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“Thuaj: ‘Punoni, se Allahu, i dërguari i Tij dhe besimtarët do
ta shohin punën tuaj. Së shpejti do të ktheheni tek Ai që di të
dukshmen dhe të padukshmen, e Ai do t’ju njoftojë për atë që
keni bërë.” (Teube, 105)
Falënderimi i takon Allahut fuqiplotë, krijuesit të gjithçkasë,
i Cili është i Vetmi dhe i Pashoq. Salatet dhe përshëndetjet tona
qofshin mbi Muhamedin (a. s.), i cili është i dërguar i mëshirës
- lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen
e tij të pastër dhe mbi të gjithë shokët e tij e këdo që pason rrugën e tij.

Të nderuar besimtarë!
Ndjehem i nderuar që sot flas si ushtrues detyre Reis’ulUlema i RMV-së, post ky që më është dhënë amanet që ta mbaje
me plot përgjegjësi. Detyra e Kryetarit të Bashkësisë Fetare
Islame është një përgjegjësi e nderuar dhe shpirtërore. Bashkësia Fetare Islame e RMV është institucioni i vetëm që e organizon jetën fetare të myslimanëve në vend dhe jashtë. BFI
veprimtarinë e vet e mbështet në Kuran, në Sunnet, në Kushtetutën e vet, në aktet normative që dalin nga e njëjta, si dhe në
Ligjin për pozitën juridike të Bashkësive Fetare në RMV. BFI
është e pavarur në organizimin e jetës fetare, në edukimin dhe
arsimimin fetar, në vakëfet, veprimtarinë administrative-financiare, si dhe në veprimtaritë tjera që dalin nga Kushtetuta e saj.
Të nderuar besimtarë!
Ky institucion është ngritur nga njerëzit që kanë marrë përgjegjësi për të artikuluar zërin e besimtarit mysliman. Që nga
fillimi e deri më sot ka qenë promovues i edukatës dhe moralit
të lartë shoqëror, i besës, i mikpritjes, i bujarisë, i harmonisë
dhe i bashkëjetesës etnike dhe fetare në vend. Fryma e besimit
i mëson njeriut që të jetë respektues me të tjerët, pranues i të
ndryshmes dhe të jetë bashkëpunues me qëllimin e përbashkët:

për zhvillimin e shoqërisë, emancipimin, integrimin dhe edukimin e saj.
Bashkësia Fetare Islame e RMV në aktivitetin e saj institucional ka luajtur një rol të rëndësishëm në edukimin dhe arsimimin e brezit të ri, që do të jetë një faktor i rëndësishëm për
stabilizimin dhe zhvillimin e Bashkësisë Fetare Islame, në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit social, edukativ dhe moral të këtij
nënqielli.
Kultura institucionale është një nga asetet më të rëndësishme për mirëfunksionimin e mirëfilltë të Institucionit dhe në
këtë drejtim në të ardhmen do të merren disa hapa konkretë për
riorganizim të institucionit më të lartë fetar. Pritja dhe dëshira
jonë janë që Bashkësia Fetare Islame, si një institucion serioz,
të merret si qendër referimi për të gjitha institucionet tjera.
Besoj se ky institucion do të jetë shumë serioz në përmbushjen
e shërbimeve të pritura dhe në mënyrë shumë dinjitoze do ta
luajë rolin e bartësit të paqes, të prosperitetit, të unitetit dhe të
solidaritetit në këtë vend.

Të nderuar besimtarë!
Falënderoj përzemërsisht të gjitha Myftinitë, në krye me
Myftinjtë dhe Koordinatorët e Myftinive, Dekanin e Fakultetit
të Shkencave Islame, drejtorët e sektorëve, profesorët dhe profesoreshat e Fakultetit të Shkencave Islame dhe të Medreseve,
imamët dhe nëpunësit fetarë, diasporën, xhematin, besimtarët
dhe të gjithë ata që ndihmuan, që mbështetën dhe që dhanë përkrahjen e parezervë në gjithë këtë rrugëtim.
Allahu fuqiplotë ju shpërbleftë dhe ju begatoftë me të mirat
e Tij të pakufishme!
(U. d.) Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, Kryetar i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut
(31 maj 2020)
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Reisi fal xhumanë e parë
pas marrjes së postit

Për shkak të orës policore në qendrat
më të mëdha në vend, ushtruesi i detyrës
Reis’ul-Ulema i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, xhumanë e parë pas marrjes së këtij posti e
fali në qytetin e Gostivarit, përkatësisht në
Xhaminë e Sahatit – ka raportuar media
nga ky qytet.
Fillimisht para të pranishmëve Kryetari i BFI mbajti një fjalim falënderues për
nëpunësit fetarë të këtij qyteti, Këshillat e
xhamive dhe besimtarët të cilët gjatë tërë
periudhës në të cilën h. hfz. Shaqir ef. Fe-

tahu ka qenë myfti i Myftinisë së Gostivarit kanë treguar nivel të lartë përkushtimi dhe dedikimi shembullor në
organizimin e jetës fetare dhe kryerjen e
riteve fetare.
“Nëpunësit fetarë të kësaj myftinie
dhe Këshillat e xhamive gjithmonë kanë
qenë në shërbim të besimtarëve, duke
zbatuar mësimet e Kuranit të madhërishëm dhe urdhrat e Allahut fuqiplotë,
prandaj i falënderoj për përkushtimin
shembullor”, tha mes tjerash Reis h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, duke shtuar: “I mbe-

temi të falënderuar xhematit tonë, si
brenda ashtu edhe në diasporë, për gjithë
mbështetjen e parezervë që e ka dhënë
deri më tani, andaj ju siguroj se edhe në
të ardhmen prioritet i ynë si institucion
fetar islam BFI do të të jemi gjithmonë
afër dhe në shërbim të besimtarëve tanë.”
Pas faljes së xhumasë, së cilës i priu
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, u.d. Reis’ulUlema i RMV mbajti edhe një konferencë
për shtyp, për mediat që ishin prezente në
lidhje me virusin Korona.
(5 qershor 2020)

Për ngushëllime në Kallnik
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Më 2 qershor, 2020, u.d. Reis’ul-Ulema i BFI-së
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu me bashkëpunëtorët: myftiun e Tetovës prof. dr. Qani ef. Nesimi, myftiun e
Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, myftiun e Kërçovës
Murat ef. Huseini, myftiun e Strugës mr. Salim ef.
Sulejmani, myftiun e Shtipit mr. Nasir ef. Rexhepi,
kanë qenë në ngushëllime te familja e studentes së
Fakultetit të Shkencave Islame Merije Murati nga
fshati Kallnik i Tetovës, e cila ndërroi jetë ditë më
parë.
Me këtë rast, Kryetari i BFI-së shprehu keqardhjen e thellë për ndarjen nga jeta të studentes, duke
ndarë dhimbjen bashkë me të afërmit e saj, si dhe
duke lutur Zotin që të ndjerën ta marrë pranë rahmetit të Vet dhe familjarëve Zoti t’u japë durimin.

Hëna e Re
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Xhumaja e parë zyrtare,
në ‘Mustafa Pashë’
Në organizim të Myftinisë së Shkupit, përkatësisht të Myftiut dr. Qenan ef.
Ismaili, më 12 qershor 2020 në Xhaminë
e Mustafa Pashës në Shkup u fal edhe
xhumaja e parë zyrtare e u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. Në daljen e tij publike para xhematit, myftinjve
të Shkupit, Tetovës dhe Kumanovës, si
dhe para një numri të madh të figurave
eminente në vendin tonë, Kryetari i BFIsë personalisht njoftoi për ndryshimet e
bëra në udhëheqjen e Bashkësisë Fetare
Islame, për mbështetjet dhe përkrahjet e
përditshme dhe të pa rezervë që vijnë si
nga vendi, ashtu edhe nga jashtë në
adresë të BFI-së dhe të Kabinetit të Reis’ul-Ulemasë.
Fillimisht, para të pranishmëve Kryetari i BFI-së mbajti një fjalim falënderues
për nëpunësit fetarë të qytetit të Shkupit,
për operativën e Myftinisë së Shkupit, e
cila nën drejtimin e Myftiut dr. Qenan ef.
Ismaili po kthehet në një myftini shembullore. Ai posaçërisht falënderoi xhematin e Shkupit, i cili gjithmonë e ka
ndihmuar organizimin e jetës fetare, gjithmonë ka qenë pranë xhamive dhe institucionit BFI, duke i mbështetur ato, andaj
edhe meritojnë përkushtim më të madh
nga ana e institucionit tonë.
Reisi gjithashtu e njoftoi opinionin se
pikërisht në Shkup e ka filluar karrierën e
tij, duke punuar si ligjërues për katër vite
në Xhaminë e Jahja Pashës, por edhe si
edukator e profesor në Medresenë Isa
Beu për mbi 10 vjet. “Ndjej kënaqësinë e
veçantë që ndodhem sot para jush, këtu,
në Shkupin e madh me traditë të lashtë
fetare, këtu ku kultivohen vlerat e Islamit
të mirëfilltë, qyteti ku kalova një pjesë të
jetës sime në edukimin e gjeneratave
shembullore” - tha Reis’ul-Ulemaja,
duke shtuar:
“Shpreh mirënjohjet e mia për organizimin e sotëm dhe për mikpritjen nga
ana e Myftinisë së Shkupit nën udhëheqjen e Myftiut dr. Qenan ef. Ismaili, i cili
po bën një punë të jashtëzakonshme,
duke sjellë një frymë të re që marrja e
këtij amaneti si i pari i Shkupit, në jetësimin e objektivave tanë si institucion
kryesor, të jetë shembull përgjegjësie për
jetën fetare në vendin tonë.”
Për sa i përket organizimit të BFI-së,
Reis’ul-Ulema Shaqir ef. Fetahu tha:
“Kemi përgjegjësi për lëvizje të drejtë të
8
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BFI. Organizimin e jetës fetare, udhëheqjen e drejtë dhe prezantimin e Islamit
e kemi amanet nga i madhi Zot dhe nga
gjithë besimtarët. Gjithashtu, e kemi për
detyrë organizimin sa më të mirë, më të
shëndoshë, për të lëvizur drejt së ardhmes
së Islamit. Ky do të jetë gjithmonë përkushtimi ynë i pakompromis.”
Jetojmë në një ambient multietnik,
andaj me vetëdije të lartë ju premtoj se
BFI gjithmonë do të jetë në shërbim të
besimtarëve, ndërsa dyert e saj do të jenë
gjithmonë të hapura për besimtarët, pavarësisht ngjyrës që kanë apo gjuhës që
flasin – tha ai.
Është përgjegjësi e madhe për ta ndërtuar ardhmërinë e Bashkësisë Fetare
Islame bazuar në frymën pozitive, të
shëndoshë, ku pikësynimi kryesor do të
jetë të jemi sa më afër Allahut fuqiplotë,
sa më afër porosive të Zotit, besimit në
Zot, besimit në respektin ndaj njëri-tjetrit, në ngritjen e vetëdijes për respekt
mes njerëzve, e në këtë mënyrë t’i japim
Institucionit kompetencën që ka – pra, të
arrijmë deri te zemrat e besimtarëve dhe
tek ta të mbjellim ndjenjën më të lartë që
quhet njerëzorja, moralja, shpirtërorja
dhe edukimi i vetëdijes njerëzore- theksoi
Reisi i ri.
“Jemi të gatshëm të përballemi me të
gjitha sfidat që na presin në të ardhmen.
Momentalisht BFI është një organizatë
shumë e madhe, e cila në vete përfshin

rreth 1 milion besimtarë të të gjitha nacionaliteteve, ka rreth 700 objekte fetare
me mbi 1.000 nëpunës fetarë, me 5 institucione fetare arsimore, shkolla të mesme
të gjinisë mashkullore dhe femërore, me
një Fakultet të Shkencave Islame, me
shumë shoqata dhe organizata të brendshme në sferën humanitare dhe sferën
organizative. Institucioni ynë na detyron
të kemi vetëdije të madhe, sepse me organizim të shëndoshë brenda institucionit tonë, ne prezantojmë vlerat e Islamit
në vend e veçanërisht në Evropë dhe Ballkan” - tha mes tjerash Kryetari i BFI,
duke shtuar më tej se edhe koha në të
cilën jetojmë është një sfidë e vërtetë në
aspektin e nivelit të edukimit dhe të arsimimit, modernizimit të shoqërisë në
aspektin e ngritjes së vetëdijes sonë, për
themelimin e instituteve të veçanta që do
të merren me problematika të veçanta,
duke mos na lënë pas konkurrencës së
madhe kulturore brenda popujve.
H. hfz. Shaqir ef. Fetahu e përfundoi
fjalimin e tij me një porosi dhe lutje për
besimtarët: “Nuk ua bëjmë hallall nëse sa
herë që do ta shihni se nuk jemi në rrugën
e drejtë, ju nuk do të na ndërmendni.”
Mesazhin e Xhumasë e përcolli atasheu për Çështje Fetare pranë Ambasadës
së Republikës së Turqisë, z. Murat Alkan,
ndërsa në namazin e xhumasë besimtarëve u priu Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu.

Reisi fali xhumanë në Xhaminë e Larme

“Do të jemi gjithmonë pranë dhe me
besimtarët tanë” - ishte një nga premtimet
e para që i bëri h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
pas marrjes së postit u.d. Reis’ul-Ulema Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë
frymë, ashtu siç edhe premtoi, Reisi i ri
vazhdon t’i vizitojë xhamitë e ndryshme
të vendit.
Më 19.06.2020, në organizim të Myftinisë së BFI-Tetovë, përkatësisht Myftiut
prof. dr. Qani ef. Nesimi, u organizua falja
e xhumasë nga Reis’ul-Ulemaja në një
nga xhamitë më të bukura dhe më të vjetra të kësaj Myftinie, Xhaminë e Larme,
Tetovë.
Fillimisht Kryetari i BFI u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu falënderoi
operativën e Myftinisë së BFI-Tetovë me
në krye Myftiun e nderuar prof. dr. Qani
ef. Nesimi, pastaj xhematin shembullor të
qytetit të Tetovës, të cilët, tha, gjithmonë
kanë dëshmuar dhe ditur që më zemërgjerësi dhe besnikëri ta mbrojnë Islamin dhe
vlerat madhore të kësaj feje paqësore.
Në fjalimin e tij drejtua xhematit,
Kryetari i BFI h. hfz. Shaqir ef. Fetahu i
njoftoi të pranishmit me ndryshimet që
kanë filluar në Bashkësinë Fetare Islame,
me frymën e re dhe udhëheqjen që ka
marrë mbi supe drejtimin e institucionit
më të vjetër në vend. Për sa i përket organizimit dhe udhëheqjes së BFI, Reis’ulUlema Shaqir ef. Fetahu tha: “Kemi marrë
mbi supe amanetin dhe përgjegjësinë për
ta lëvizur drejt Bashkësinë Fetare Islame,
andaj organizimi serioz dhe sa më i mirë i
jetës fetare dhe prezantimi dinjitoz i Islamit janë një detyrim dhe obligim për ne,
kështu që me vetëdije të lartë ju premtoj
se BFI gjithmonë do të jetë në shërbim të
besimtarëve dhe sa më afër porosive të
Zotit, besimit në Zot, besimit në respektimin e njëri-tjetrit, ngritjen e vetëdijes për

respekt mes njerëzve dhe në këtë mënyrë
t’i japim Institucionit kompetencën që ka,
pra të arrijmë deri te zemrat e besimtarëve
dhe tek ta të mbjellim ndjenjën më të lartë
që quhet njerëzillëk, moral shpirtëror dhe
edukim i vetëdijes njerëzore. Institucioni
ynë na detyron të kemi vetëdije të madhe,
sepse me organizim të shëndoshë brenda
institucionit tonë, ne prezantojmë vlerat e
Islamit në vend, në Ballkan e në Evropë.”
Më tej, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu foli edhe për rrezikun që paraqitet nga pandemia me virusin Korona, pra
Kovid-19. Ai edhe një herë bëri thirrje për
besimtarët që të jenë shumë të kujdesshëm
dhe t’i respektojnë në përpikëri udhëzimet
e dala nga organet kompetente shëndetësore. “Është detyrë e çdo myslimani që ta

mbrojë veten e vet së pari, më të dashurit
e tij, por edhe shoqërinë, duke zbatuar
udhëzimet që kanë për qëllim parandalimin e Kovid-19. Nuk mund të sillemi në
mënyrë të papërgjegjshme në një kohë kur
nga ne kërkohet që të jemi vigjilentë dhe të
veprojmë me përgjegjësi, andaj ju bëj thirrje që të jemi shumë të kujdesshëm në këtë
drejtim”, tha mes tjerash Kryetari i BFI.
Për sa i përket historikut të Xhamisë së
Larme (Alaca Camii), ajo ndryshe është e
njohur edhe si Xhamia e Pashës, e ndërtuar për të parën herë në vitin 1495 dhe e
rindërtuar më vonë në vitin 1833 nga Abdurrahman Pasha, biri i Rexhep Pashës, që
janë mbrojtësit e Tetovës, të cilët kanë
qenë edhe dashamirë të mëdhenj të artit.
Të gjitha këto të dhëna i kuptojmë nga
mbishkrimi i ruajtur mbi hyrjen e Xhamisë, si dhe nga nishani i varrit që ruhet
në tyrben e ndërtuar në oborrin e Xhamisë.
Këta pashallarë të njohur, që kanë vepruar
në Tetovë në gjysmën e parë të shekullit
XIX, e kanë ndërtuar dhe rindërtuar Kalanë e qytetit dhe teqenë Arabati Baba. Në
tyrben
tetëanësore janë varrosur
zonjat Hurshide dhe Mensure. E para ka
vdekur më 1534. Për to supozohet se kanë
qenë donatore të xhamisë së mëparshme,
nga shekulli XV. Në afërsi të Xhamisë
gjendet edhe shatërvani, i cili ka pasur
funksion të dyfishtë: për të marrë avdes
para namazit dhe si çezmë për nevojat e
popullatës së Tetovës.

Kryetari i BFI-së: Kujdes maksimal
me Covid-19

Kryetari i BFI-së, Shaqir ef. Fetahu, u ka bërë apel besimtarëve
pas faljes së xhumasë në Xhaminë
e Sahatit-Gostivar më 5 qershor
2020:
-Kujdes maksimal, që të
mbrojmë më të dashurit tanë. Virusi korona është mjaft i rrezikshëm dhe duhet të bëhet kujdes
maksimal për të mbrojtur më të
afërmit tanë. Institucioni i BFI-së i
ndërmerr të gjitha masat dhe i respekton të gjitha rekomandimet
dhe protokollet për mbrojtje të besimtarëve. Kjo ka qenë dalja e parë
e tij publike pas marrjes së detyrës
së re. Ai u ka thënë përfaqësuesve
të shtypit se e ka zgjedhur Gostivarin që ta vizitojë të parin, pasi kjo është vendlindja e tij dhe vendi ku ka shërbyer për shumë vite si myfti.
Hëna e Re
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Press: Frymë e re në bashkëpunimin
me gazetarët
Të martën, më 16.06.2020, Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame, u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në frymën e ndryshimeve të reja në Bashkësinë
Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, organizoi një takim, ku me
bakllava i priti gazetarët e vendit, përfshi
këtu televizionet nacionale dhe lokale, radiostacionet dhe agjencitë e portalet e
ndryshme që veprojnë në vendin tonë e
më gjerë.
Kryetari i BFI-së, i shoqëruar nga
myftinjtë e Myftinive të BFI, u dëshiroi
mirëseardhje gazetarëve dhe u premtoi se
BFI gjithmonë do të jetë një institucion
transparent si para mediave, ashtu edhe
para besimtarëve, duke kthyer një faqe të
re të historisë së komunikimit të institucionit fetar me pushtetin e katërt, pra me
median.
Duke respektuar të gjitha masat për
mbrojtje nga Kovid-19, fillimisht bëri një
deklaratë për vizionin mbi parimet me të
cilit BFI do të funksionojë në të ardhmen
me mediat, ndërsa më pas, në sallën e
konferencave të BFI, u shtrua edhe bakllavë dhe u bë prezantimi i stafit të BFI,
si dhe i gazetarëve të cilët mbulojnë çështjet fetare nëpër mediat e vendit.
Në vazhdim ju japim të plotë deklaratën e Kryetarit të BFI, u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu që bëri
para mediave:

”Të nderuar përfaqësues të mediave.
Këtë takim tonin nuk e konsideroj si
një formalitet që duhet plotësuar sa për
sy e faqe. Përkundrazi, BFI e vlerëson
lart rolin e mediave në shoqëri dhe ka
konsideratë për kontributin që ato e japin
kur është në pyetje debati publik lidhur
me çështjet që e interesojnë njeriun tonë.
Në këtë drejtim, institucioni ynë ka
obligim fetar, moral e ligjor të respektojë
rregullat e transparencës dhe në çdo çast
e në çdo rast t’ju ofrojë informata burimore përfaqësuesve të medieve, me qëllimin e vetëm: që ato të kryejnë detyrat
dhe obligimet e tyre në mënyrë sa më të
drejtë dhe në mënyrë sa më të pavarur.
Duke u zotuar për transparencë të
plotë të BFI ndaj mediave dhe opinionit,
unë dëshiroj të theksoj se ky institucion
gjithmonë ka pasur dhe do të vazhdojë të
ketë qëndrim të njëjtë ndaj të gjitha me10
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diave, qofshin ato të vendit ose nga jashtë.
Gjithashtu, duke qenë të vetëdijshëm
se ne të gjithë po jetojmë në një bashkësi
multikulturore e multietnike, të cilën e
konsiderojmë si dhuratë nga Zoti e jo
mangësi, në emër të BFI të RMV po ju
garantoj se për ne çdo media dhe çdo gazetar ka peshë dhe vlerë të njëjtë përderisa u përmbahen rregullave të informimit
të drejtë dhe respektojnë kodin e gazetarisë. Për ne nuk ka prioritet gjuha në të
cilën informon gazetari e as përkatësia e
tij kombëtare e fetare.
Në këto kohë të eksplodimit të informacioneve që po përhapen me shpejtësi
marramendëse dhe kur të gjithë ne po e
përjetojmë nga afër revolucionin informativ, po fuqizohet ai rregulli i vjetër se
fuqinë e kanë ata që i posedojnë informatat. Ne do të bëhemi krah i juaj me informacionet që kemi, të cilat asnjëherë
nuk do t’i fshehim prej jush, sepse duam
të jemi transparentë ndaj qytetarëve, ndaj
opinionit, ndaj besimtarëve tanë, të cilët
janë fuqia jonë shtytëse.
Por, ne transparencën nuk e konsiderojmë vetëm si fjalë boshe, me të cilat
duhet plotësuar faqet e internetit e të gazetave, edicionet e lajmeve dhe artikujt
gazetaresk. Ne transparencën e kuptojmë
si njoftim të opinionit me të vërtetën për
punën dhe veprimtarinë tonë dhe parakusht për këtë është që ne të jemi të sin-

qertë me vetveten e të ballafaqohemi me
të vërtetën çfarëdo qoftë ajo.
Ne dëshirojmë të kemi miq e të reflektojmë miqësi; ne dëshirojmë edhe
miqësi me ju gazetarët, por gjithnjë
duke e ruajtur raportin e korrektësisë.
Ne dëshirojmë t’i drejtohemi opinionit
duke i prezantuar sukseset tona, por
edhe duke i pranuar dështimet eventuale
dhe duke shpjeguar sinqerisht shkaqet e
vërteta të tyre; dëshirojmë të ngremë
zërin ndaj ndonjë padrejtësie, ndaj
ndonjë fenomeni negativ dhe ndaj
ndonjë procesi për të cilin mendojmë se
e dëmton jetën tonë në përgjithësi. Kështu e kuptojmë ne transparencën dhe
kështu do të veprojmë.

Të nderuar gazetarë,
Ju jeni partnerët tanë në përhapjen e
të vërtetës dhe ne jemi gjithmonë të gatshëm të bashkëpunojmë me ju lidhur me
çështje të cilat kanë bazë serioze dhe nuk
janë prodhim
thashethemesh, që nuk
janë trillime.
Ja ku jemi, do të jeni të mirëseardhur
e të mirëpritur në këtë shtëpi, e cila me të
gjitha organet e veta do të përpiqet t’ju
ofrojë fakte, të vërteta, informacione të
qëndrueshme.
Zoti qoftë me të gjithë ne!” – ka thënë
Kryetari i BFI të RMV, u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në konferencën për shtyp më 16 qershor, 2020.

Biografia e Reisit të ri
Prof. Shaqir Fetahu, u. d. Reis’ul-Ulema i BFI
të RMV nga 27 maji i vitit 2020. është i lindur
më 25.04.1959 në fshatin Çegran të Gostivarit

Shkollën fillore e ka kryer në vendlindje, në vitin 1974, ku është dalluar si
një ndër nxënësit më të mirë të gjeneratës. Gjatë kësaj kohe, krahas mësimeve
të shkollës, i përvishet punës edhe në
nxënien e mësimeve fillestare të leximit
të Kuranit famëlartë dhe njohurive elementare të Islamit, edhe atë një kohë të
shkurtër tek alimi i njohur h. Qemal ef.
Abduli, pastaj te hafëzi Vesel Langu,
ndërsa pastaj mjeshtërinë e Kuranit e
mëson te hafëz Arif ef. Sadiku, tek i cili
edhe e filloi hifzin - memorizimin e Kuranit. Më vonë hifzin e vazhdon tek
imami i Xhamisë Loke në fsh. Çegran,
hafëz Qebir ef. Mahmudi, i cili me përkushtim të jashtëzakonshëm ia përcjell
procesin e hifzit – të memorizimit të Kuranit, kështu që në vitin 1975, në moshën
15-vjeçare, arrin edhe ta kryejë atë. E jep
me sukses provimin e hifzit para komisionit në përbërje: hafëz Hasan ef. Zendeli, hafëz Qahil ef. Halili dhe hafëz
Nuriman ef. Abduli, të gjithë imamë dhe
hafëzë të mirënjohur të asaj kohe, pas të
cilit akt i jepet edhe dëshmia - diploma e
hifzit nga ana e BFI-së.
Me të kryer shkollën fillore, regjistrohet në shkollën e mesme islame “Medreseja Alaudin” në Prishtinë, të cilën me
sukses e kryen në vitin 1980. I inspiruar
nga mësimdhënësit e kësaj medreseje, në
veçanti nën mbikëqyrjen e dy alimëve të
njohur - h. Hasan ef. Nahi dhe h. Sherif
ef. Ahmeti, më vonë edhe përkthyes të
Kuranit famëlartë në gjuhën shqipe, në
këtë shkollë përvetëson jo vetëm njohuri
të shumta nga shkencat fetare-islame, por
edhe inspirohet që të vazhdojë rrugën e
profesionalizimit fetar, me ndjekjen e studimeve në të njëjtin vit në Fakultetin e
Shkencave Islame në Sarajevë (BeH), të
cilin po ashtu e kryen me sukses në vitin
1984. Gjatë studimeve në Sarajevë,
shfrytëzon rastin që të përvetësojë edhe
idetë e dijetarëve të njohur të këtij nënqielli: prof. Husein ef. Gjozo dhe prof. dr.
Ahmed Smajloviq, me të cilët ishte në lidhje të ngushtë dhe të cilët lanë mbresa
të veçanta në rrugën e profesionalizimit
fetar të hfz. Shaqir ef. Fetahut.
Pas kryerjes së Fakultetit, punësohet
në fsh. Çegran si imam dhe mualim dhe

në bazë të rezultateve të treguara gjatë
kësaj kohe, emërohet si mësimdhënës në
SHMI ”Medreseja Isa Beu” - Shkup, ku
si ligjërues punon 10 vjet, kryesisht si
profesor i lëndëve Akaid-apologjetikë
islame dhe Filozofi islame dhe të përgjithshme, por gjatë kësaj kohe ka ligjëruar
edhe disa lëndë të tjera. Në vitin 1994
emërohet drejtor i Sektorit për Shkencë e
Kulturë Islame në BFI; pastaj, plot katër
vjet, kryen edhe detyrën e përgjegjësit të
Sektorit Fetar-Arsimor në Kryesine e BFI
të RMV, ndërsa në vitin 2001 zgjidhet
Myfti i Myftinisë së Gostivarit.
Prej ditëve të para në Medresenë e
Alaudin në Prishtinë fillon të merret me
shkrime, duke i botuar ato në gazetën e
Shoqatës së Nxënësve të Medresesë me
emrin “Nur”. Ka botuar mbi 100 artikuj
edhe në gazetat tjera si: Dituria Islame,
Hëna e Re, Flaka, Fakti, Vepra, Drita
Islame etj.
Ka shkruar mbi gjashtë vepra të sferës islame. Është njohës i mirë i religjioneve komparative. Kjo ka ndikuar që të
marrë pjesë aktive në disa konferenca,
simpoziume dhe panele në vend dhe jashtë në sferën e dialogut ndërreligjioz
mbi paqen, tolerancën dhe bashkëpunimin ndërfetar.

Prej ditëve studentore është marrë
edhe me përkthime, edhe atë ka qenë anëtar i grupit për përkthimin e veprës së
Rozhe Garodit me titull: ”Islami, kultura
dhe socializmi”, të botuar në Sarajevë,
pastaj ”Feja-fenomen i vërtetë”, botuar
nga BFI në Shkup, ”Akaid-1” në Tiranë,
pastaj “Akaid-2, gjashtë kushtet e besimit”. Që të dy librat janë botuar nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë në
Tiranë, si tekste mësimore për nevojat e
shkollave të mesme islame në tërë Shqipërinë e më gjerë.
Tashmë i ka dhënë provimet postdiplomike në USHT, në Fakultetin Filozofik - Dega e Historisë.
Është iniciator dhe themelues i Shkollës së Mesme Islame për gjininë femërore
në Gostivar, ku ka qenë plot 11 vjet Koordinator, pastaj një nga themeluesit e institutit për profesionalizim të Kuranit
famëlartë "Hfz. Hasan ef. Zendeli" etj.
Është dekoruar me dekorata të ndryshme. Këtu po i cekim vetëm dy, prej
shumë tjerash: dekorata "Vehbi Dibra" dekoratë e BFI të RMV dhe dekoratën
nga Akademia Internacionale e Shkencave Sociale në Palm Beach, Florida,
SHBA.
Është prind i tre fëmijëve.
Hëna e Re
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AKTUALE

Sfidat e Bashkësisë Fetare
Islame
B

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

Reagimi i BFI ndaj
kritikave nuk duhet të
jetë: ‘ne jemi duke
punuar për rizanë e
Zotit-ne ndihmojmë’,
‘ne kështu e kemi
gjetur këtë institucion
dhe kështu do ta
vazhdojmë’ dhe se ‘ne
më tepër s’kemi
mundësi’. Por, duhet
përgjigjur si një
institucion tejet
serioz dhe rigoroz, me
bindjen se kemi
opsione të reja dhe
me dëshirën për t’i
kërkuar ato që kanë
më tepër mundësi
veprimi. Është e një
rëndësie të veçantë
që shteti dhe të gjitha
institucionet
qeveritare dhe
joqeveritare, secila në
formën e vet, të
kontribuojnë
sinqerisht dhe
realisht, në mënyrë të
vazhdueshme, në këtë
drejtim.

ashkësia Fetare Islame është një institucion shumë i madh, shumë serioz,
shumë i rëndësishëm, me shumë
peshë. Po ashtu, relevanca e saj është e padiskutueshme si brenda Republikës së Maqedonisë së Veriut, ashtu dhe në rajon e më gjerë.
Kështu që, me cilindo problem që të ballafaqohet shteti, qoftë ai edhe një problem politik
(pasi që për atë ekonomik dhe social - sidomos për të mbrojtur shumënacionalitetin, shumëgjuhësinë dhe shumetnicitetin e tij - as që
diskutohet), roli dhe pesha e kategorisë së parë
të BFI-së janë të padiskutueshme.
Ky vit, përkatësisht viti 2020, që nga fillimi - një herë si diskutim serioz e pastaj edhe
duke e përjetuar shumë rëndë - po kalon me
përballje shumë serioze me një virus që i është
bërë halë në sy tërë botës; konkretisht, fjala
është për pandeminë, përkatësisht për virusin
Korona, Covid-19. Kjo pandemi, përveç që i
futi panikun njerëzimit, mori shumë jetë njerëzish dhe kjo ende po vazhdon me të njëjtin
ritëm: mbylli xhami, kisha, institucione lokale
dhe shtetërore, mbylli qytete, shtete etj. Thënë
shkurt, e mbylli tërë botën në një kafaz. Nuk
dua të futem në diskutimin se atë a e krijoi
Zoti dhe njeriu u habit, apo me qëllim ose pa
qëllim gaboi njeriu. E rëndësishmja është se
ne ende jemi duke luftuar me këtë, dhe si
duket pasojat e rënda, që vazhdojnë të bëhen
dita-ditës edhe më të rënda, do të na ndjekin
pas një periudhë kohore edhe në të ardhmen.
SHTREMBËRIM I REALITETIT
HISTORIK DHE ETNIK

Bashkësia Fetare Islame dekada me radhë
është duke u ballafaquar me sfida të ndryshme, të cilat nuk dinë të marrin fund. Kështu
12
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që, gjatë viteve 1989-1991, në periudhën e rënies së sistemit monist, përkatësisht të bllokut
lindor, si dhe pas copëtimit të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, u shpërbënë edhe institucionet fetare që ishin nën
ombrellën e regjimit të atëhershëm jugosllav.
Pas viteve ‘90-të Republika e Maqedonisë nga
pala maqedonase u shpall e pavarur. Kurse
shqiptarët nuk e votuan. Tendenca dhe synimi
i krijimit të këtij shteti nuk ishte që ai të jetë
një shtet me platformë multikulturore, multireligjioze dhe jo monoetnike. Deklarata e pavarësisë së Maqedonisë ishte pikënisje për
themelimin e një shteti të ri, të pavarur në hapësirat e Gadishullit Ballkanik, por pa shqiptarët/pa besimtarët myslimanë. Përcaktimet
bazë të deklaratës për pavarësi e shtrembëronin realitetin historik dhe etnik mbi të cilat
duhej të themelohej shteti i ri në Ballkan.
Sipas këtyre përcaktimeve, projekti për shtetin
e pavarur të Maqedonisë mbështetej mbi “integritetin territorial të shtetit maqedonas” dhe
mbi “të drejtën e popullit maqedonas për vetëpërcaktim”. Ky formulim në mënyrë shumë
të qartë do të përcaktojë karakterin e shtetit të
ri si shtet nacional maqedonas, duke përjashtuar mundësinë e themelimit të një shteti
multietnik, multikulturor dhe multireligjioz,
ku do të përfshiheshin të gjithë popujt tjerë që
jetojnë në Maqedoni, e në veçanti shqiptarët.
Ky lloj monopolizmi i politikës nga udhëheqja
e atëhershme e Maqedonisë do të vërehet edhe
në trajtimin me dy arshinë të organizatave fetare, apo të komuniteteve fetare që gravitojnë
në këtë shtet, duke e vlerësuar njërën (KOM)
më tepër se tjetrën (BFI).
Sipas Kushtetutës aktuale të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, kemi pesë komunitete
fetare, edhe atë: Kishën Ortodokse Maqedo-

nase, Bashkësinë Fetare Islame, Kishën
Katolike, Komunitetin Hebraik dhe Kishën Metodiste-Evangjeliste. Derisa të
gjitha komunitet fetare e përdorin vetëm
gjuhën maqedonase, BFI e përdor gjuhën
shqipe, maqedonase, boshnjake, turke,
rome etj. Në anën tjetër, vetëm BFI ngërthen në vete besimtarë me përkatësi të
ndryshme nacionale, si: shqiptarë, turq,
boshnjakë, romë, torbeshë etj. Shteti i
Maqedonisë, ndërkaq, nuk ishte i barabartë në këtë drejtim. Ai nuk e përfillte
këtë realitet multikonfesional. Ai BFI-në
jo që nuk e trajtonte si të veten, por herëherë vepronte sikur ajo të jetë ‘armike’ e
saj. Këtë e vërtetojnë tendencat për puç
në BFI (4 maj 2015 dhe 20 prill 2019), të
cilat, fatkeqësisht, bëhen me mbështetje
institucionale shtetërore. Feja islame dhe
institucioni i saj në Maqedoni asnjëherë
nuk janë trajtuar dhe ende nuk trajtohen
në mënyrë të barabartë me institucionet
tjera. Në këtë vend përdoret një ‘drejtësi
selektive’, e cila “e thellon hendekun e
ndasive etnike dhe fetare” dhe e pamundëson ndërtimin e “një shoqërie të sigurt
dhe demokratike në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara demokratike”. Rasti më i mirë për ta kuptuar këtë
qëndrim selektiv është qasja e shtetit ndaj
Kishës Ortodokse Maqedonase (KOM),
e cila vlerësohet më shumë nga të gjitha
institucionet tjera fetare në vend, si në
kthimin e pronave, në mbështetjen financiare në forma të ndryshme etj.
Si rrjedhojë, Republika e Maqedonisë
më herët ballafaqohej me dy gabime kruciale. E para, Maqedonia në opinionin rajonal dhe atë global mundohej ta paraqet
veten si multireligjioze, multikonfesio-

nale, multietnike dhe multikulturore. Në
fakt, brenda në shtet, jo vetëm që nuk
tentohej për një shoqëri multietnike dhe
multireligjioze, por as që investohej në
këtë drejtim, kështu që të gjitha forcat e
shtetit ishin të orientuara në krijimin e një
shteti monoetnik, monokulturor dhe monoreligjioz.
E dyta, Maqedonia me politikën e saj
kishte një tendencë ekstreme në krishterimin/ortodoksimin e vendit, e cila ishte
në dëm të të tjerëve, konkretisht kundër
myslimanëve. Këtë e vërejmë posaçërisht
në vendosjen/ndërtimin e kryqeve dhe të
kishave nëpër tërë territorin e vendit,
madje edhe në ato vende ku myslimanët
janë shumicë ose bashkëjetojnë me të krishterët.

NEGLIZHENCA, SHTETIN E RENDIT
KUNDËR BFI-SË
Ndërkaq, shteti me neglizhencën e vet
haptas e shfaqi qëndrimin se është kundër BFI-së. Përpos që e neglizhonte këtë
institucion të rëndësishëm fetar, në asnjë
farë mënyrë nuk e ndihmonte atë. Mosinteresimin dhe anashkalimin e BFI-së
nga ana e shtetit mund ta shprehim me sa
vijon:
-BFI nuk mbështetet financiarisht nga
ana e shtetit. Në Gadishullin Ballkanik
vetëm Maqedonia zyrtarisht nuk investon
në komunitetet fetare.
-BFI-së nuk i kthehen pronat/vakëfi.
Kisha Ortodokse Maqedonase, ndërkaq, i
ka kthyer të gjitha, madje pranon edhe investime nga shteti dhe merr në pronësi
edhe vende të reja.
-Shkolla e mesme islame “Medreseja
Isa Beu” nuk pranohet si shkollë zyrtare

shtetërore, nuk vlerësohet në vendin e
duhur. Shteti nuk ka qëndrim të qartë
ndaj saj, madje ajo trajtohet si kategori e
dytë në shtet.
-Nuk lejohet ndërtimi ose rindërtimi
i xhamive të prishura dhe të rrënuara,
qoftë më herët ose në kohën më të re, si
në vitin 2001 etj. (p.sh. xhamitë në Prilep, Shtip, Manastir, Strumicë etj.).
Faktori politik shqiptar që nga fillimi
i demokracisë dhe ai i pas vitit 2001 e
këndej, në veçanti, gjithmonë është
shprehur për një Maqedoni të përbashkët.
Ndërkaq, edhe ndryshimet e reja politike, sidomos pas 27 prillit të vitit 2017,
në palën maqedonase janë shpresëdhënëse. Sidomos pas futjes së RMV-së në
NATO dhe hapjes së derës për anëtarësim në BE, shpresat janë edhe më të
mëdha.
Moment tjetër i rëndësishëm që duhet
theksuar në mesin e sfidave të BFI-së
është edhe ajo se pas viteve ’90, qëkur u
bënë ndryshimet politike, përpos këtyre,
do të hasim edhe në ndryshime dhe tendenca në diskursin fetar, përkatësisht në
doktrinat fetare. Kësaj radhe, do të kemi
paraqitje të rrymave me ngjyrime të reja
fetare islame. Fillimisht do të paraqiten
organizata/shoqata kulturore dhe humanitare që do të jenë të financuara nga jashtë dhe brenda shtetit. Kjo vërehet me
paraqitjen e predikuesve fetarë dhe përkthimeve të veprave në të cilat do të promovohen botëkuptimet dhe doktrinat e
tyre. Këto lëvizje do të paraqesin sfidë të
re për BFI-në në Maqedoni, e cila do të
jetë e irrituar nga praktikat dhe simbolet
e reja fetare që do të promovohen nga aktorët e rinj.
Hëna e Re
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Nëse, në rrethanat e sotme, e gjithë
kjo analizohet mirë, do të vijmë në konkludim se shoqatat dhe lëvizjet me karakter fetar kryesisht kanë qenë
promotorë për:
- Tentimin për të krijuar huti dhe probleme aty ku nuk ka.
- Kthimin e vëmendjes së myslimanëve
drejt çështjeve sporadike dhe jo të rëndësishme; dhe, në vend që ata të merren me çështje esenciale dhe aktuale,
të harxhojnë energjinë dhe kohën për
formalitete.
- Kthimin pas, në vend që të mendohet
për zgjidhjen e çështjeve të cilat janë
parësore dhe vendimtare për fatin e
Islamit dhe myslimanëve në këto
treva.
- Vendosjen e fatit të shpjegimit dhe të
praktikimit të Islamit në duar të individëve apo grupeve jokompetente dhe
joprofesionale.
- Mohimin dhe zhdukjen e një tradite
shumëshekullore islame, mbi të cilën
është ndërtuar e kaluara jonë dhe e cila
paraqet bazë për sigurimin e së tashmes dhe e së ardhmes sonë.
- Pengimin i kontinuitetit të kultivimit
dhe zhvillimit të Islamit nga subjektet
kompetente legjitime.
- Tentimin për t'u mënjanuar, shmangur
dhe degraduar subjektet profesionale
teologjike, të cilat unanimisht kanë
vendosur që në jurisprudencë të ndiqet shkolla hanefite, kurse në atë doktrinar shkolla maturidite.
- Veprime në dëm të BFI-së, duke theksuar se vetëm ata janë duke bërë punë
efikase dhe janë duke e mbuluar sektorin që duhet ta mbulojë BFI.
- Grumbullimin e mjeteve financiare me
të cilat mbijeton BFI: zeqatin, fitrat,
kurbanet, lëkurat dhe ndihmat tjera
vullnetare.
- Hapja e qendrave të ndryshme si: kurse,
konvikte, shkolla, kolegje, shtëpi botuese në njëfarë mënyre do ta përcjellin doktrinën e tyre fetare te shoqëria
myslimane në RMV.
BFI, INSTITUCION
SHUMËSHEKULLOR DHE I VETËM

Bashkësia Fetare Islame e RMV, si
institucion shumëshekullor dhe i vetëm
që është kompetent për organizimin e
jetës fetare dhe si shprehje e forcave intelektuale-teologjike që janë produkt i
këtij populli dhe i kësaj tradite shumëshekullore islame, me përgjegjësinë e nivelit më të lartë mban timonin drejt
rrugës për mbrojtjen, zhvillimin dhe va14
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zhdimësimin e Islamit në këto treva dhe
më gjerë. Njëherësh, me një strategji dhe
metodologji të karakterit bashkëkohor
dhe një veprimtari të kualitetit më të lartë,
jo vetëm që iu përgjigjet nevojave dhe
kërkesave që i paraqet koha dhe vendi,
por e zgjeron ndikimin e vet edhe më
gjerë, duke shfrytëzuar origjinalitetin e
punës së vet, si dhe përvojën që e përfiton
si anëtare e shumë organizatave botërore
islame. Në anën tjetër, në fillim të shek.
XXI - shekull ky i cili trashëgoi krahas të
mirave edhe të gjitha sëmundjet, peripecitë, deformimet morale, shkatërrimin e
asaj që quhet moral shoqëror, desakralizimin e qenies njerëzore dhe të natyrës BFI ballafaqohet me sfida të llojeve të
ndryshme, të cilat duhet t’i tejkalojë me
anë të rolit dhe të misionit që ka në shoqëri. Në këtë botë të modernizuar, të globalizuar dhe me këto tipare që i
përmendëm më lart, BFI ka një pozitë sa
të qartë, aq edhe të paqartë. E qartë, sepse
në esencë dihet ç’është misioni dhe ideali
i saj. E paqartë, sepse shumë njerëz mendojnë se ky është një institucion pasiv
dhe i fosilizuar.
Hapësira vepruese më e rëndësishme
nëpërmjet së cilës Bashkësitë Islame në
trojet shqiptare, përkatësisht: Bashkësia
Fetare Islame e RMV e realizon misionin e saj themelor dhe obligimin e saj kushtetues për edukimin dhe për arsimimin
e ithtarëve të saj, është hapësira vepruese
e teologut. Kjo edhe për kohën moderne
është një kusht i domosdoshëm për jetën
dhe për të jetuarit në këtë kohë - qoftë
këtu te ne, qoftë kudo në botë. Prandaj,
BFI është e obliguar dhe përgjegjëse që
teologut t’i ndihmojë në kapërcimin e
këtyre sfidave, pasi ai individualisht
është i pamundshëm të jetë i suksesshëm
në punën e tij. Kështu që institucioni i
lartpërmendur duhet t’i ndihmojë teologut, edhe atë në: momentin e punësimit
të tij, realizimin e misionit, përgatitjen e
ligjëratave të përshtatshme për kohën, financimin e tij. Pra, nëse dëshirojmë jetë
fetare të fortë, na duhet Bashkësi Islame
e fortë; nëse dëshirojmë Bashkësi Islame
të fortë, na duhet autoritet i fortë i teologëve/imamëve, e kjo bëhet me ndihmesën reciproke që do të jepet në tejkalimin
e sfidave të lartpërmendura.

Po ashtu, do të kisha thënë se reagimi
i BFI ndaj kritikave që i bëhen nuk duhet
të jetë: ‘ne jemi duke punuar për rizanë e
Zotit-ne ndihmojmë’, ‘ne kështu e kemi
gjetur këtë institucion dhe kështu do ta
vazhdojmë’ dhe se ‘ne më tepër s’kemi
mundësi’. Por, duhet përgjigjur si një institucion tejet serioz dhe rigoroz, me bin-

djen se kemi opsione të reja dhe me dëshirën për t’i kërkuar ato që kanë më
tepër mundësi veprimi në këtë drejtim.
Prandaj, është e një rëndësie të veçantë
që shteti dhe të gjitha institucionet qeveritare dhe joqeveritare, secila në formën e
vet, të kontribuojnë sinqerisht dhe realisht, në mënyrë të vazhdueshme, në këtë
drejtim. Pra, të mundësojnë që njerëzit,
kulturat, fetë etj., të pranojnë njëra-tjetrën
sinqerisht dhe realisht. Institucionet këtë
mund ta bëjnë vetëm duke u dhënë atyre
mundësi më të mëdha që ato ta njohin
njëra -tjetrën më mirë dhe më për së
afërmi dhe, në fund, të shpëtojnë nga vetizolimi, i cili sjell vetëm mundësi të
mbjelljes së urrejtjes. Për këtë, çdo udhëheqje - qoftë shtetërore apo joqeveritare duhet të ketë parasysh edhe atë me sa
vijon:
-Vetëdijesimin për periudhën postmoderne që jemi duke e jetuar dhe për
përgjegjësitë që mban mbi supe ai ose
ajo.
-Duhet mbjellë ndjenjën e rëndësisë
së fesë në riparimin e marrëdhënieve
ndërnjerëzore, të dialogut, tolerancës etj.
-Duhet dhënë shumë rëndësi njohjes
së historisë, gjuhës, kulturës, fesë së vet,
po edhe të historisë, gjuhës, kulturës e
fesë së tjetrit, me të cilën jepet mundësia
e njohjes së ndërsjellë mes njëri-tjetrit. Sa
më tepër njohje, aq edhe më tepër respekt reciprok.

TRA JTESË

Ibrahimi (a. s.),
shembull i prezantimit të idesë
së Zotit në Tokë
Shembulli i këtillë dha të vërtetën tjetër: se çdo kohë dhe hapësirë kërkon personalitete
të fuqishme intelektualisht dhe moralisht, për të bërë luftën për ngritjen e vetëdijes
njerëzore dhe shoqërore dhe për të udhëhequr ndryshimin e rrjedhave drejt konstruktives
dhe njerëzores. Pa këtë përgatitje nuk mund të nisesh në rrugën e prezantimit të së mirës.

NËNË PËR TË GJITHË

Në fund, mund të potencoj se që BFI
të jetë e suksesshme në këtë drejtim,
duhet të ketë parasysh:
-Ngritjen e nivelit intelektual të nëpunësve fetarë, në veçanti, e të teologëve
në përgjithësi,
-Ruajtjen e vlerave morale në relacion
me Allahun fuqiplotë, me xhematin pa
dallim gjinie, race dhe gjuhe, në relacion me hoxhallarët, studentët/et, nxënësit/et, midis të punësuarve brenda
institucionit, të komunitetit në përgjithësi,
-Rritjen e ndjenjës së përgjegjësisë,
-Ngritjen e nivelit kulturor të shërbyesit
në BFI, pa marrë parasysh se cilën detyrë e ushtron brenda saj,
-Ngritjen e nivelit profesional,
-Duhet të avancojë sektorin e gjinisë femërore,
-Duhet të flasë puna e BFI-së, jo fjalët e
saj,
-Duhet të jetë nënë për të gjithë,
-Duhet pasur një trajtim të barabartë profesional,
-Duhet të jetë frymëzim për të gjithë etj.

Nj

Shkruan: Prof. Shaqir Fetahu

eriu është qenia më e ngritur
e të Madhit Zot në jetën e
kësaj bote. Kurani konceptin
njeri e vë në qendër të vëmedjes, si bartës i idesë së Zotit në Tokë. Prej tij (- konceptit njeri) fillon të kuptuarit e idesë së
Zotit, prezantimi dhe aplikimi i saj në
jetën njerëzore. Ai, njeriu, është subjekt i
ndryshimeve të rrjedhave në jetën njerëzore dhe strategu kryesor i vendosjes dhe
hapjes së rrugës së kultivimit të rrjedhave
historike në kohë dhe hapësirë. Ai mbi
supet e veta, si krijesa më e dalluar psi-

kofizike, mbart obligimin për të prezantuar idenë e të Madhit Zot si ide absolute,
e cila duhet ta udhëheqë njeriun si qenie
më e lartë, e definuar si mëkëmbës i Zotit
në Tokë. Është ky një pozicion i lartë, që
i jep obligimin njeriut të udhëheqë dhe të
mbajë përgjegjësinë e të gjitha krijesave
dhe të gjitha botëve në tokë: ajo njerëzore, bimore dhe shtazore. Ky pozicion
është i vështirë të kuptohet në shikim të
parë, që e vërtetojnë pyetjet e melaqeve
mbi pozicionin aq të lartë të njeriut, të
cilat njëzëri e pranuan këtë superioritet të
njeriut me përulësinë më të madhe; refuzimi i këtij pozicioni nga toka, malet dhe

qiejt në mënyrën më bindëse dhe më të
qartë, si dhe xhelozia e djallit që e
shprehu me nivelin më të lartë të xhelozisë që i dha rrugën e rebelimit radikal
të tij në rrjedhat historike, mbeten të paluhatshme në vazhdimin e këtij rebelimi
si shërbëtor i destruktivitetit.
Të gjithë këtë i Madhi Zot e emërtoi
me termin <emanetun>, nivel i lartë i besnikërisë, aftësisë dhe përgjegjësisë që
më të shtrenjtën në këtë botë - atë hyjnoren ta përcjellë në botën e të menduarit
njerëzor dhe të aplikimit të tij në të gjitha
sferat: njerëzore, bimore, shtazore dhe
hapësirat tjera qiellore, për të drejtuar hiHëna e Re
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storinë drejt qëllimit kryesor, e që është
hyjnorja, njerëzorja, moralja, e natyrshmja etj.
Njeriu në botën që jeton, si qenie inteligjente, është e ngarkuar me obligime
të shumta në jetën e tij. Ai duhet të definojë, të kuptojë dhe të marrë qasje aktive
ndaj jetës dhe ngjarjeve që ndodhin në të.
Ai, thjesht, i shpjegon fenomenet e botës
dhe lidhshmëritë e ligjeve në të, duke i
shpjeguar ato me qëllim të njohjes së tyre
nga vetë njeriu. Pra, thjesht njeriu është
komunikues dhe shpjegues i sendeve në
natyre për t’u dhënë kuptim jetës dhe fenomeneve të saj. Për këtë njeriu është
bartës i vetëm dhe kryesor i përhapjes së
vlerave për të kuptuar më në fund qëllimin e krijimit të tij dhe gjithçka që e rrethon atë.
Këtë ide i Madhi Zot e filloi nga amshueshmëria, si ide hyjnore dhe e nisi
aplikimin e saj përmes fjalës së Tij, të formësuar në fjalën e njeriut përmes të të
dërguarve të tij që nga Ademi (a. s.) e deri
te Muhamedi (a. s.), duke e dhënë definimin e plotë të bartjes së këtij amaneti
(emaneti) gjatë tërë historisë për të vendosur të kuptuarit, aplikimin dhe drejtimin e përsosur në të gjitha sferat e
aktivitetit njerëzor.
Ibrahimi (a. s.) ka qenë pejgamber i
Allahut (xh. sh.), i cili u lind në një bashkësi të degjeneruar, përkatësisht në një
popull i cili e kishte humbur rrugën e
drejtë, popull i cili jetonte një jetë luksoze me bindje dhe besim të verbër, të
cilin besim e karakterizonte politeizmi i
shprehur në besimin e idhujve, të cilët i
bënin nga druri, nga guri, metali etj. Përveç kësaj mënyre të idhujtarisë, ky popull besonte edhe në fenomenet natyrore
si hëna, dielli, yjet etj. Në krye të kësaj
shoqërie të prishur dhe të degjeneruar
gjendej sundimtari i prishur Nemrudi, i
cili vetveten e quante Zot.
Allahu (xh. sh.) me mëshirën e vet,
nga mesi i këtij populli zgjodhi për pejgamber Ibrahimin (a. s.), me qëllim që ta
largojë këtë popull nga rruga e gabuar
dhe ta dërgojë në rrugën e drejtë, në
besim të një Zoti të vërtetë, Krijuesit të
çdo sendi, si dhe të jetoje ai popull sipas
ligjeve të Allahut
(xh. sh.).
Kurani famëlartë rrëfen mjaft për
Ibrahimin (a. s.), për jetën dhe
aktivitetin e tij hyjnor. Ndër detajet më edukative është mënyra e thirrjes së tij në
besimin e Allahut (xh. sh.), përkatësisht
metoda dhe parimet e saj.
Pra, nga rrëfimi kuranor mbi thirrjen
e Ibrahimit (a. s.), duke iu qasur nga të
gjitha aspektet, mund të nxirren disa parime të metodës së thirrjes, të cilat mund
16
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të përdoren edhe sot e kësaj dite, e ato parime mund të jenë:
FORMIMI I PERSONALITETIT
TË FORTË

Kurani famëlartë e nxjerr në pah Ibrahimin (a. s.) dhe përpjekjet e tij për një
formim të personalitetit në sferën e të
kuptuarit të së Vërtetës. Kjo përpjekje në
vete paraqet simbiozë të një angazhimi
të përgjegjshëm me të gjitha potencialet
psikofizike, që kalon rreth një meditimi
që përfshin në mënyrë të barabartë të gjitha aftësitë e tij - atë intelektuale, shpir-

tërore, shqisore dhe empirike. Njëherësh,
del në pah se e vërteta zbulohet vetëm
përmes këtij angazhimi dhe kësaj qasjeje,
që përbën universalitetin e të Vërtetës
dhe të mjeteve për të arritur te kjo e Vërtetë. Në të njëjtën kohë, e jep modelin e
prezantuesit dhe ngritjen e tij në prezantimin e asaj në jetën praktike dhe shoqërore, të përmbushur me bindje të thellë,
me argumente të forta logjike shkencore
dhe me një nivel të lartë empirik shkencor. Vrojtimi i Diellit me fuqinë e dritës
dhe të nxehtësisë së tij, i Hënës me fuqinë
dhe bukurinë e dritës së natës, si dhe i
yjeve në numrin e tyre të pakufishme, që

zbukurojnë qiellin dhe e bien njeriun deri
te një mahnitje të vërtetë, që shpeshherë
nga kjo mahnitje formojnë kult të besimit
te njeriu, në këtë kuadër, pra, Ibrahimi (a.
s.) simbolizon personalitetin dhe medituesin inteligjent dhe logjik se ndryshueshmëria e tyre varësisht nga nata e dita
janë argumente të fuqishme, se janë krijesa të mahnitshme në krijimtarinë e pafund të Zotit, të cilat drejtojnë drejt
besimit të vërtetë - në njëjësinë e Tij të
Plotfuqishme. Vrojtimi i lartë i Ibrahimit
ndaj fenomeneve kosmologjike, futi në
bindjen e tij argumentin e besimit të paluhatshëm te Krijuesi dhe bindjen se të

gjitha sendet në natyrë dhe gjithçka që
ekziston - transcendente dhe intranscendente, e dukshme dhe e padukshme - janë
krijesa të Krijuesit, i Cili është i padukshëm, jashtë aftësive të vrojtimit, hulumtimit njerëzor dhe i pandryshueshëm, që
nuk bie në suaza të vendit dhe të kohës.
Niveli i lartë i pjekurisë mendore dhe empirike bënë që Ibrahimi (a. s.) të mahnitet
dhe nga thellësia e zemrës, me plot mahnitje që dërgon te fjalët madhështore të
një shkencëtari të vërtetë kur e gjen të
vërtetën, por këtu edhe më lartë - të një
pejgmaberi që i drejtohet Zotit në mënyrën më të qartë me këto fjalë:

“Unë ia drejtoj fytyrën time asaj
fytyre që krijoi qiejt dhe tokën......” (El
En’am: 79)
Kjo nuk do të thotë se Ibrahimi paraprakisht ishte një politeist apo ateist dhe
me këtë hulumtim besoi në Zot; jo, përkundrazi, ai ishte në një dramë në mes të
politeizmit dhe ateizmit, dramë kjo që ia
ngatërronte dhe ia zbehte të vërtetën.
Ibrahimi (a. s.) vendosi t’i japë fund kësaj
drame të tmerrshme dhe t’i pastrojë të
gjitha dilemat e shpirtit dhe të mendjes, i
mbathur me një vetëdije edhe më të fortë
intelektuale dhe morale për t’u përgatitur
drejt një rruge ku duhet të ndryshojë jetën
dhe botën që e rrethonte, drejt shërbimit
njerëzor, për ta ngritur atë intelektualisht,
materialisht, fizikisht dhe shpirtërisht,
drejt së mirës dhe ardhmërisë së shëndoshë të njerëzimit. Shembulli i këtillë dha
të vërtetën tjetër: se çdo kohë dhe hapësirë kërkon personalitete të fuqishme intelektualisht dhe moralisht, për të bërë
luftën për ngritjen e vetëdijes njerëzore
dhe shoqërore dhe për të udhëhequr ndryshimin e rrjedhave drejt konstruktives
dhe njerëzores. Pa këtë përgatitje nuk
mund të nisesh në rrugën e prezantimit të
së mirës.
Përgatitja e Ibrahimit (a. s.) është urtësi e një personaliteti mirë të përgatitur,
është urtësi që është tejet e nevojshme për
të udhëhequr një popull në rrugë të
drejtë dhe për të qenë i aftë në inspirimin
e tij drejt nivelit të ndjekjes së rrugës më
të duhur dhe më të shëndoshë. Analiza e
çdo personaliteti që do të merret me rrjedhat e kohës, tregon se ai duhet ta njohë
mirë situatën aktuale, (atëherë, dukurinë
e politeizmit), sepse nuk mund të shërosh sëmundjen pa e njohur mirë atë; pa
e njohur situatën e një vendi apo popullit,
nuk mund të lëvizet drejt përmirësimit të
saj Analizimi i Ibrahimit (a. s.) që ua
bëni trupave qiellorë kishte për qëllim
që popullin e vet ta bind në mënyrë konkrete, duke i treguar se nëse njeriu analizon dhe mediton rreth krijesave të
Allahut (xh. sh.) në natyrë, do të vijë në
përfundim se gjithçka që ekziston nuk
është e krijuar rastësisht, as vetvetiu, por
të gjitha ato e kanë Krijuesin e vet, e ai
është Allahu (xh. sh.). Gjithçka që ekziston në natyrë paraqet argument për ekzistimin e Allahut (xh. sh.) e jo sende që
duhet besuar në vend të Zotit të vërtetë.
Këtë e shohim nga fjalët e Allahut (xh.
sh.).
Nga kjo nënkuptojmë se nuk kanë
vend të gjitha ato mendime që thonë se
Ibrahimi (a. s.) nuk ka besuar ose nuk ka
pasur besim stabil, ose nuk ka ditur se
çfarë zoti të besojë, se gjoja tek ai ka ndiHëna e Re
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kuar mjedisi në të cilin ka jetuar dhe kjo
e ka shtyrë të besojë në trupat qiellorë si:
Dielli, Hëna, yjet etj.
Pra, e vërteta është krejtësisht ndryshe. Ajetet që flasin rreth meditimit të
Ibrahimit (a. s.) mbi trupat qiellorë nuk
është besim në to, por paraqet parapërgatitje se si duhet në mënyrë praktike, të
argumentuar dhe të shëndoshë, të thirret
në rrugën e Allahut (xh. sh.), duke u njohur mirë me situatën dhe idetë e popullit
në mesin e të cilit jeton.
EDUKIMI DHE FORMIMI I FAMILJES
SË SHËNDOSHË

Në realizimin e misionit hyjnor faza
e dytë qëndron në edukimin dhe ngritjen
e vetëdijes tek rrethi më i ngushtë, respektivisht formimi i familjes së shëndoshë, për të qenë bazë e fuqishme dhe
shumë stabile drejt vazhdimit të rrugëtimit të zhvillimit të misionit në fazat të
tjera, që kanë të bëjnë me shoqërinë dhe
strukturat tjera të saj. Familja është qeliza
kryesore rreth së cilës rrotullohet gjithçka
që ka të bëjë me shoqërinë e shëndoshë.
Të gjithë sociologët dhe etikologët janë
unikë në parimin se nuk ka shoqëri të
shëndoshë pa familje të shëndoshë. Këtë
parim Islami me kohë e ka konfirmuar
dhe filozofët dhe sociologët islamë i kanë
kushtuar kujdes të veçantë, duke e analizuar nga të gjitha aspektet (në veçanti,
Ibn Halduni, Farabiu, Rushdi-u, Ibni
Sina, Maverdi, Tufejli dhe shumë të
tjerë). I gjithë ky angazhim është inspirim që buron nga vetë fjala kuranore, e
cila i kushton një vend të posaçëm edukimit dhe formimit të familjes, po bile
është obligim i domosdoshëm kjo çështje.
Ibrahimi (a. s.) në Kuran na paraqitet
si një personazh profetik, i cili çështjes së
formimit të familjes i qaset me seriozitetin më të madh, duke përdorur urtësinë,
këshillën, argumentin logjik, ballafaqimin intelektual, debatin dhe dialogun e
urtë dhe të argumentuar, përcaktimin e
hapur ndaj të keqes dhe rrugëtimit të tij
drejt kultivimit të së mirës në çdo sferë të
jetës. Ky koncept i personazhit të Ibrahimit (a. s.) i tregon të gjitha aspektet dhe
parimet që duhet t’i ketë procesi i edukimit dhe formimit të familjes, por në rast
të mosarritjes së qëllimit, pason edhe
qasja e distancimit, po sikur të jetë edhe
më i afërti i tij familjar, siç ishte konfrontimi direkt me të atin e tij, i cili ishte
jo vetëm politeist i përbetuar, por edhe
mjeshtër i përsosur i idhujve. Vetëm nëse
e analizojmë rrugëtimin e Ibrahimit (a. s.)
në procesin e thirrjes dhe edukimit, na
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del në shesh edhe mënyra e këtij procesi.
Duke filluar nga vetë babai i tij, me familjen në përgjithësi. Këtu qartë shihet se
në çfarë radhitjesh dhe me çfarë karakteristikash duhet zhvilluar ky proces. Në
procesin e thirrjes dhe udhëzimit, në momentet e mossuksesit apo dështimit, refuzimit - në rastin e Ibrahimit (a. s.),
refuzimit të babait të tij - vjen në shprehje
keqardhja, ndjenja e pikëllimit, si dhe
dhimbja për mosarritjen e efektit në rrugën e prezantimit të besimit dhe vlerave
të tjera. Kjo nuk do të thotë fund i procesit, por akti tjetër është lutja drejtuar Allahut fuqiplotë për t’i udhëzuar të tjerët në këtë rast, familjen e tij - sepse Udhëzimi (Hidajeti) është çështje e Allahut fuqiplotë, meqenëse njeriu ka për detyrë
vetëm ta shpjegojë misionin hyjnor. Pra,
edhe Ibrahimi (a. s.), pasi që e thërret babain e vet në besimin e Allahut (xh. sh.),
i lutet Atij që ta falë babain e tij, si dhe ta
drejtojë në rrugë të drejtë:
“Dhe, fale babain tim, se ai vërtet
ishte nga të humburit.” (Esh-Shuara:
86)
Lutja është një pjesë e këtij procesi
që tregon parimin se udhëzimi është çështje që e cakton i Madhi Zot, ndërsa njeriu ka obligim të përdorë të gjitha
potencialet e veta psikofizike dhe intelektuale për të shpjeguar misionin e tij,
për të depërtuar ajo në zemrat dhe bindjet
e njerëzve. Ja si e përshkruan Kurani famëlartë këtë porosi:
“Përkujtoju (lexoju idhujtarëve e
të tjerëve) në Libër (në Kuran) Ibrahimin. Ai vërtet ishte shumë i drejtë dhe
pejgamber.
Kur babait të vet i tha: “O babai
im, pse e adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh, e as nuk ke asgjë prej
tij?” (Merjem, 41-42)
Në procesin e prezantimit të porosive
hyjnore në shumë raste haset në pengesa,
vështirësi, stagnim dhe mosaftësi për tejkalim të situatës. Ky është momenti kur
njeriun e mbulojnë injoranca, epshi, emocioni, arroganca, të cilat e ngushtojnë aftësinë e të menduarit të shëndoshë, që
kërkon një hapësirë tjetër të veprimit.
Ibrahimi (a. s.) pasi që thirri babain në
rrugën e drejtë dhe pasi që ai nuk e pranoi
këtë thirrje, u detyrua që ta lëshojë babain dhe gjirin familjar. Distancimi dhe
ndërprerja e lidhjeve me njerëzit dhe vendin ku e ke filluar jetën, nuk do të thotë
abstenim i procesit, por përkundrazi, do
të thotë lëvizje e përkohshme dhe dinamizëm në zhvillimin e këtij procesi, si
dhe gjetje e një hapësire dhe e ambienti
të volitshëm për t’u zhvilluar procesi i
edukimit dhe vlerave të larta. Në termi-

nologjinë e Kuranit famëlartë quhet hixhret, lëvizje prej një vendi në një vend
tjetër. Qëndrimi statik, sipas Kuranit famëlartë, prodhon konservatorizëm, mbyllje dhe izolim total, që formon ambient
shterp dhe zhduk kushtet për një zhvillim
të hovshëm të idealit të lartë. Me këtë
konfirmohet edhe më fuqishëm ideali kuranor se procesi i realizimit të së mirës
është i rëndë, kompleksiv dhe kërkon
mençuri, qëndrueshmëri, kalitje, durim
dhe sakrifica të jashtëzakonshme, sepse
është vërtetuar parimi hyjnor i Kuranit famëlartë - nuk ka vepra madhore, pa sakrifica të mëdha dhe se nuk mund të
arrihet më e mira, pa sakrificë të më të
dashurës, e në këtë rast largimi dhe distancimi nga më të afërmit dhe më të dashurës siç është vatani, dhe e gjithë kjo
sakrificë bëhet për të mirën e të afërmve
dhe më të dashurës. Nëpër këtë fenomen
kanë kaluar të gjithë të dërguarit e Allahut Fuqiplotë, të dashurit e Zotit, personalitetet e fuqishme gjatë historisë
njerëzore dhe idealistët e mëdhenj që lanë
gjurmë të pashlyeshme në drejtimin e
njerëzimit në rrugën e vërtetë. Vështirësitë, pengesat, mundimet, persekutimet,
arrestimet, dhunimet, dëbimet, ikjet etj.,
janë karakteristikat e njerëzve të mëdhenj, në veçanti të të dërguarve të Allahut fuqiplotë.
THIRRJA E RRETHIT MË TË GJERË

Si parim i tretë në thirrjen e Ibrahimit
(a. s.) na del thirrja e rrethit më të gjerë,
thirrja e njerëzve në përgjithësi. Ibrahimi
(a. s.) pasi që ndërpret çdo lidhje me familjen e vet, ai e vazhdon misionin e tij
duke thirrur rrethin më të gjerë. Kjo
etapë, siç shihet nga rrëfimi kuranor,
duhet të ketë dy parime kryesore:
- thirrja e popullit në mënyrë më të
mirë dhe më të argumentuar, duke u shërbyer me argumente më të forta dhe më të
shëndosha, siç shihet dhe nga thirrja e
Ibrahimit (a. s.), i cili për t’i treguar dhe
argumentuar popullit shfrytëzon rastin e
një feste, gjatë së cilës populli del nga qyteti, ai hyn në tempull dhe i thyen të gjithë idhujt, ndërsa atij më të madhit ia var
në qafë sëpatën. Mbasi e hetuan se ai
këtë e ka bërë, e pyetën se ‘kush e bëri’.
Ibrahimi (a. s.) u tha: ‘Pyeteni më të madhin.” Ata, ndërkaq, iu përgjigjën se ‘si
të pyetet diçka që nuk flet’. Atëherë Ibrahimi (a. s.) u përgjigjet se si mund t’u besoni disa sendeve që nuk sjellin kurrfarë
dobie. (El Enbijaë:58 dhe 61-620)
Ky qëndrim dhe qasje e Ibrahimit me
argumente logjike ndaj kundërshtarit tregon se gjithmonë kërkohet debati dhe

dialogu konstruktiv, i bazuar në argumente të forta logjike dhe praktike për të
demonstruar të vërtetën, sepse njeriu nga
vetë natyra kërkon që përveç shpjegimit
teorik, e lyp edhe shpjegimin praktik, që
paraqet një demonstrim shkencor të çështjes në fjalë. Nga kjo del parimi kryesor
i Ilhmait, se sendet duhet të kuptohen
logjikisht dhe eksperimentalisht dhe se
çdo shpjegim formal pa thellësi logjikimi, bindjeje, pa argumentim, është qëndrim parazit, i verbët, i paqartë,
konservativ, i errët dhe jokuranor, dhe kjo
bie ndesh me parimin kuranor se të menduarit, të shijuarit, të parit, të dëgjuarit,
ndijimi etj. janë mjetet kryesore që dërgojnë drejt konkluzioneve të drejta mbi
besimin dhe çështjeve tjera. Ve la tekvu
ma l;lejse leqe bihi ilm.
- evitimi i të keqes, duke përdorur
edhe mekanizmat praktikë, në momentet
kur injoranca është aq e fuqishme, saqë
nuk asnjë vrimë prej së cilës mund të
kapet drita e të së mirës dhe e të vërtetës.
Kjo simbolizon shoqërinë e normave juridike dhe të praktikimit të ligjit, pa të
cilën nuk do të kishte harmoni shoqërore,
sepse sado që të zhvillohet e mira dhe
konstruktivja, vazhdon në masë të vogël
apo të madhe të ekzistojë edhe e keqja
dhe destruktivja. Thyerja e idoleve nuk
është ashpërsi e as arrogancë, por përdorim i të gjitha potencialeve shpirtërore
e materiale për t’i dhënë fund së keqes,
me qëllim të vendosjes së rendit juridik
për qëllime më të larta. Kjo njëherësh inspiron në vendosjen e rendit në shoqëri,
rregullim të marrëdhënieve shoqërore
dhe stabilizim të familjes shoqërore për
të vendosur rend dhe rregull në shoqëri,
me qëllim të perspektivës së njeriut dhe
njerëzimit në përgjithësi. Pra, shkatërrimi
i idolatrisë me mekanizma praktikë tregon edhe parimin dinamik dhe aktiv
drejt një mobilizimi të të gjitha potencialeve për të evituar destruktiven në çdo
vend dhe në çdo kohë - siç shihet
nga thyerja e zotave të popullit të Ibrahimit (a. s.) nga ai vetë. Nga kjo nënkuptohet se në rast mundësie të keqes jo që
duhet t’i largohemi, por duhet marrë
pjesë aktive në shkatërrimin e saj.
Që këto dy parime i shohim në këto
ajete uranore.
DIALOGU ME QARQET MË TË LARTA
ELITARE MBI TË VËRTETËN

Misioni pejgamberik i Ibrahimit (a.
s.) është model universal për qasje në
marrëdhënie dhe komunikim me qarqe
të larta politike, shoqërore e shkencore.
Ky model është universal dhe aktual për

të gjitha kohët. Kurani në rrugëtimin e tij
misionar përmend kontaktet e tij dhe dialogun me elitarët e kohës së tij, në veçanti
me sunduesin Nemrud, i përshkruar si i
egër, konservativ, i ashpër, arrogant, vrasës dhe një diktator i paparë në historinë
e njerëzimit, prezantues i së keqes kulminante të kohës. Ky qëndrim dinjitoz i
Ibrahimit (a. s.) tregon guximin e tij, burrërinë, trimërinë, paluhatshmërinë, gatishmërinë e flijimit etj., që janë
karakteristika kryesore të një udhëheqësi
të idealit të lartë - në këtë moment, idealit të shenjtë, misionit hyjnor. Vendosmëria e kontaktit dhe ballafaqimi me
sunduesin është i domosdoshëm, sepse
të gjitha rrjedhat e kohës janë nën mbikëqyrjen e elitave politike-shoqërore, të
cilat me mekanizmat e tyre u japin kahe
në bazë të karakterit të tyre logjik, moral,
që do të thotë pa vetëdijesimin, edukimin
dhe formimin e personaliteteve elitare,
është vështirë kultivimi i së mirës dhe
zhvillimi i saj në të gjitha sferat. Pra, kontakti dhe dialogu me qarqet elitare, me
qëllim të vetëdijesimit, informimit dhe
edukimit të tyre, është obligim dhe nevojë e domosdoshme në zhvillimet e
kohës. Dialogu i Ibrahimit në këtë moment është racional, shkencor, logjik dhe
i thellë, që i jep debatit një nivel të lartë.
Ai këtë e bëri në dy segmente të nivelit
të lartë dhe të thellë, në dy çështje, që
janë esencë e debateve, diskutimeve dhe
hulumtimeve shkencore në të gjitha kohërat, po edhe sot dhe si të tilla janë
burim i pashtershëm i ideve dhe mendimeve dhe edhe më tutje ngelin enigmatike, pa përgjigje definitive, si: Në rrugën
e së vërtetës duhet thirrur, bile, edhe
udhëheqësit e popullit të cilët po ashtu
janë larg rrugës së vërtetë, të cilët populli
i ndjek në të keqe. Ky parim i thirrjes na
del nga dialogu i Ibrahimit (a. s.) me sunduesin e atëhershëm, të prishur dhe të
egër, Nemrudin, në të cilin dialog Ibrahimi (a. s.) në mënyrë të pathyeshme dhe
më racionale zhvillon dialog me një sundues i cili nuk njeh argument dhe arsye,
por veten e shpall Zot. Në këtë dialog
Ibrahimi (a. s.) për të bindur sunduesin e
prishur përdor dy argumente shkencore:
-Fenomenin e jetës dhe të vdekjes;
“...Kur Ibrahimi tha: “Zoti im është
Ai që jep jetë dhe vdekje”!.. (El-Bekare:
258)
- Ligjet precize të lëvizjeve të trupave qiellorë, vendosur nga Allahu (xh.
sh.)
“... Ibrahimi tha: “Zoti im e sjell diellin nga lindja; sille, pra, ti atë nga perëndimi”?.... (El Bekaretu: 258)
Pra, rrëfimi kuranor mbi mënyrën e

thirrjes së Ibrahimit (a. s.) e shpjegon dhe
paraqet metodën më të përsosur të thirrjes në besim të Allahut (xh. sh.), si dhe
në të jetuarit sipas ligjeve të Tij. Kjo mënyrë e të thirrurit, në të vërtetë, është e
veshur me të gjitha llojet e argumenteve,
të cilat me të vërtetë janë praktike, konkrete, racionale, të gjalla etj.
Mu për këtë, mënyra e thirrjes së
Ibrahimit (a. s.) paraqet metodën shembullore se si duhet të veprohet në luftën
kundër së keqes dhe në luftën e afirmimit
të vlerave më të larta, të cilat burojnë nga
besimi i Allahut (xh. sh.). Një metodë e
tillë është aktuale për të gjitha kohët, për
të gjitha vendet ne të cilat paraqitet nevoja të përdoret.
PËRFUNDIM

Rrëfimet kuranore në Kuranin famëlartë janë burim i pashtershëm i ideve të
ndryshme. Ato nuk janë thjesht tregime;
në to fshihen ide të sferave të ndryshme,
që kanë bëjnë me jetën e njeriut. Ato
nuk janë thjesht rrëfime; përkundrazi,
ato janë rrëfime që shndrisin me ide të
jashtëzakonshme për çdo kohë dhe
vend, pa marrë parasysh zhvillimin intelektual dhe shkencor të njerëzimit. Siç,
është Kurani famëlartë burim i pashtershëm i ideve të llojllojshme, ashtu edhe
rrëfimet e tij janë inspiruese për çdo
sferë të mendimit njerëzor, andaj ato në
vete përmbajnë ide nga sfera fetare, morale, ekonomike, psikologjike, sociologjike,
artistike,
astronomike,
arkeologjike, etnologjike, metodike etj.
Sot edhe qarqet e ndryshme shkencore,
islame dhe joislame, u qasen nga të gjitha aspektet dhe zbulojnë fakte shkencore dhe mbesin të mahnitur. Andaj,
idetë e rrëfimeve kuranore në esencë
janë të pashterura, varësisht nga koha
dhe vendi dhe aftësia e tyre për të mundur të thellohen në to. Kuptohet, kjo
kërkon profesionalizëm të vërtetë universal nga të gjitha shkencat. Pra, sa më
shumë që ngrihet njeriu në nivelin e tij
në sfera të ndryshme, aq më tepër vijnë
në shprehje idetë e Kuranit në të gjitha
sferat. Po kështu është, pra, edhe me
rrëfimin e Ibrahimit (a. s.). Është detyrë
e domosdoshme nga bartësit e Islamit që
të profesionalizohen në atë masë që sa
më tepër sot, në kohën moderne, t’i
zbulojnë idetë e Tij, për të mirën e njeriut në përgjithësi.
(Autori është Reis’ul-Ulema
i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, në detyrë)
Hëna e Re
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TRADITA DHE ISLAMI (1)

Asnjëherë kundër së mirës
Islami e lufton imitimin e verbër; kështu, besimtari nuk duhet të trashëgojë traditat pa mos e analizuar se
ajo traditë është e mirë apo e keqe. Islami kërkon që besimtari t’i seleksionojë traditat. Këtë e vërteton
edhe fjala e Pejgamberit (a. s.): ’Ju jeni më të ditur në çështjet e dynjasë suaj.’

Shkruan: Memed Memedi

Në gjuhën arabe tradita njihet me
shprehjet: El-adetu ΓΩΎόϟ dhe El-urf
ϑήόϟ. Kështu, sipas dijetarëve të gjuhës
arabe El-urf ka këtë kuptim:
Në Lisanul-arab të Ibn Mendhurit
fjala traditë (urf) gjuhësisht do të thotë:
Ϯϫϭ ήϜϨϤϟ Ϊο ϑϭήόϤϟϭ ΔϓέΎόϟϭ ϑήόϟϭ
ϦΌϤτΗϭ ϪΑ ΄δΒΗϭ ήϴΨϟ Ϧϣ βϔϨϟ ϪϓήόΗ Ύϣ Ϟϛ
.Ϫϴϟ·
El-urf dhe el-arifetu dhe el-mearuf
është e njëjtë në kuptim - e kundërta e së
keqes, ajo që njihet si e mirë te njeriu, me
të cilën është i qetë dhe i rehatuar me të.1
Sipas një përkufizimi tjetër, fjala
traditë (urf) ka këtë kuptim: “një grumbull zakonesh që i trashëgojnë baballarët prej gjyshërve, ose të cilat depërtojnë vetëm nga faktori i jetës së afërt
me dikë tjetër, në një ambient prej
ambienteve ose vend prej vendeve, me
kusht që vetëm faktori i imitimit të jetë
shtylla kryesore që u jep jetë atyre
traditave për t’i mbajtur të gjalla”.2
KUPTIMI TERMINOLOGJIK
Traditë (El-urf ) në terminologjinë e
Sheriatit Islam do të thotë: Ai veprim, që
njerëzit (αϮϔϨϟ) e kanë pranuar, e që zë
vend në shpirtrat e tyre, dhe një gjë e
tillë e pranon karakteri i shëndoshë .
ϪΘϘϠΗϭ ϝϮϘόϟ ΔϬΟ Ϧϣ αϮϔϨϟ ϲϓ ήϘΘγΎϣ
3
.ϝϮΒϘϟΎΑ ΔϤϴϠδϟ ωΎΒτϟ
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Sipas një përkufizimi tjetër
nga Ibn Abidini, fjara traditë (urf) në
kuptimin terminologjik do të thotë:
ΎϬΗΩϭΎόϣϭ ΎϫέήϜΘΑ ϲϬϓ ΓΩϭΎόϤϟ Ϧϣ ΓΫϮΧ΄ϣ
αϮϔϨϟ ϲϓ ΓήϘΘδϣ Δϓϭήόϣ ΕέΎλ ϯήΧ ΪόΑ Γήϣ
ϰΘΣ ΔϨϳήϗ ϻϭ Δϗϼϋ ήϴϏ Ϧϣ ϝϮΒϘϟΎΑ ΓΎϘϠΘϣ ϝϮϘόϟϭ
.4Δϴϓήϋ ΔϘϴϘΣ ΕέΎλ
“Shprehia e njerëzve në diçka dhe
vazhdimësia e tyre ndaj çdo vepre e cila
është e përhapur në mesin e tyre, ose të
ndonjë shprehjeje të cilën e kuptojnë në
një kuptim të veçantë, të cilën njerëzit e
kuptojnë për atë qëllim dhe jo për
ndonjë qëllim tjetër.”5
Për të sqaruar më mirë qëndrimin e
sheriatit islam në lidhje me traditën,
duhet të theksojmë se, sipas Islamit,
tradita mund të jetë ose e mirë, ose e
keqe dhe në bazë të kësaj vjen në
shprehje edhe vendimi dhe dispozita e
sheriatit, respektivisht e fesë islame mbi
këtë çështje.
Islami asnjëherë nuk ka qenë kundër
traditës së mirë, por duhet të dimë se
Islami gjithmonë ka luftuar dhe i ka
refuzuar traditat e këqija. Këtë e
vërteton edhe hadithi i Pejgamberit
(alejhis-selam), i cili thotë:
ϞΜϣϭ ΎϫήΟ Ϫϟ ϥΎϛ ΎϬΑ ϞϤόϓ ΔϨδΣ ΔϨγ Ϧγ Ϧϣ
Ϧϣϭ ΎΌϴη ϢϫέϮΟ Ϧϣ κϘϨϳ ϻ ΎϬΑ ϞϤϋ Ϧϣ ήΟ
Ϧϣ έίϭϭ Ύϫέίϭ ϪϴϠϋ ϥΎϛ ΎϬΑ ϞϤόϓ ΔΌϴγ ΔϨγ Ϧγ
.ΎΌϴη Ϣϫέίϭ Ϧϣ κϘϨϳ ϻ ϩΪόΑ Ϧϣ ΎϬΑ ϞϤϋ

“Kush sjell në Islam një traditë të
mirë, ai ka shpërblimin e saj dhe atë të
atyre që punojnë me të pas tij pa iu
pakësuar shpërblimi aspak atyre. Kush
sjell në Islam një traditë të keqe, ai ka
barrën e saj dhe barrën e atyre që
punojnë me të, pa iu lehtësuar atyre
aspak nga barra e tyre.”6
Traditat janë pjesë e pandarë e
shoqërisë dhe ato zënë vend në formë të
mirë apo të keqe. Islami erdhi për t’ua
lehtësuar gjendjen njerëzve, për të
seleksionuar traditat dhe për t’i miratuar
traditat e mira dhe njëherit ta eliminojë
çdo traditë që është e keqe. Këtë e
vërteton edhe fjala e Pejgamberit
(alejhis-selam): 7Ϣϛ˵ Ύ˴ϴϧ˸ Ω˵ ή˶ ϣ˸ ˴΄Α Ϣ˵ ˴Ϡϋ˸ ˴ Ϣ˸ ˵Θϧ˸ ˴ ‘’Ju
jeni më të ditur në çështjet e dynjasë
suaj.’’
Islami e lufton imitimin e verbër; me
këtë kemi qëllim të themi se, nuk duhet
që besimtari të trashëgojë traditat pa
mos e analizuar se ajo traditë është e
mirë apo e keqe. Islami kërkon që
besimtari t’i seleksionojë traditat. Në
lidhje me këtë Allahu (xh. sh.) thotë:
Իϰ˴Ϡϋ˴ Ύ͉ϧ˶·ϭ˴ Δ˳ ϣ͉ ˵ ϰԻ ˴Ϡϋ˴ Ύ˴ϧ˯˴ Ύ˴Α Ύ˴ϧΪ˸ Ο˴ ϭ˴ Ύ͉ϧ˶· Ϯ˵ϟΎ˴ϗ ˸Ϟ˴Α
. ϥϭ˵Ϊ˴ΘϬ˸ ϣ͊ Ϣϫ˶ έΎ
˶ ˴ Λ
(thonë injorantët) Ne i kemi gjetur të
parët tanë në këtë fe (tradita e zakone)
dhe vazhdojmë gjurmëve të tyre.
(Zuhruf, 22)

Ϫ˶ ϴ˸ ˴Ϡϋ˴ Ϣ˸ ͊ΗΪΟ˴ ϭ˴ ΎϤ͉ ϣ˶ ϯ˴Ի Ϊϫ˸ ˴΄˶Α ϢϜ˵ ˵ΘΌ˸ Ο˶ ˸Ϯ˴ϟϭ˴ ˴ ϝΎ
˴ ˴ϗ
. ˴ϥϭ˵ή˶ϓΎ˴ϛ Ϫ˶ ˶Α Ϣ˵ΘϠ˸ γ˶ ˸έ˵ ΎϤ˴ ˶Α Ύ͉ϧ˶· Ϯ˵ϟΎ˴ϗ ଉ مϢ˸ ϛ˵ ˯˴ Ύ˴Α
“Ai tha: ‘A edhe nëse ju ka, sjellë
rrugë më të mirë nga ajo që i gjetët të
parët tuaj?’ Ata thanë: ‘Ne nuk i
besojmë asaj me çka ju jeni dërguar!’”
(Zuhruf, 24)
SAHABËT DHE DUKURITË
E REJA
Sahabët ishin njerëzit që kishin më
shumë njohuri rreth traditës (sunnetit) së
Pejgamberit (alejhis-selam). Dihet se
sahabët për çdo çështje të re e pyesnin
Pejgamberin (alejhis-selam), por dihet
se sahabët kryenin edhe disa veprime pa
mos e pyetur Pejgamberin (alejhisselam) dhe të njëjtat Muhamedi (alejhisselam) i miratonte ose i refuzonte. Nga
kjo kuptojmë se disa veprime (tradita)
kanë bazë në sheriatin islam dhe janë të
pranuara, kurse disa të tjera nuk kanë
bazë dhe janë të refuzuara.
Në vazhdim do të sjellim shembuj
për traditën pejgamberike ndaj dukurive
të reja që sillnin Sahabët:
a)Detyrimi që Bilalli (r. a.) i vuri
vetes të pastrohej nga çdo papastërti,
falja e dy reqatëve namaz pas çdo avdesi dhe pas çdo ezani. Këto kanë qenë
ndër punët më të mira të tij të vyera tek
Allahu (xh. sh.). Ky detyrim ishte ndër
ato që Bilalli i vuri vetes detyrë dhe nuk
ka qenë një traditë pejgamberike e njohur nga Muhamedi (alejhis-selam).
Teksti i hadithit tregon se Muhamedi
(alejhis-selam) u ngrit në mëngjes, e
thirri Bilallin (r.a) dhe e pyeti: “O
Bilall, me çfarë më kalon mua në Xhenet? Kurrë nuk kam hyrë në Xhenet pa
dëgjuar hapat tu para meje.” Bilalli iu
përgjigj: “O i dërguar i Allahut. Unë kurrë nuk e kam thirrur ezanin pa falur dy
reqatë.8 Kurrë nuk kam kryer nevojat
fiziologjike pa marrë avdes pas saj dhe
pashë se e kam detyrë para Allahut të
fal dy reqatë namaz.” Atëherë Muhamedi (alejhis-selam) i tha: ”Atëherë,
pra, me këto të dyja.9
b) Detyrimi që i vuri vetes një nga
sahabët për të lexuar suren El-ihlas në
çdo reqatë të namazit të natës. Ebu Said
el-Hudriu kishte dëgjuar një person të
lexonte këtë sure vazhdimisht. Kur u
gdhi, ai i shkoi Muhamedit (alejhis-selam) e i përmendi këtë ngjarje e dukej
sikur po e përgojonte atë. Muhamedi
(alejhis-selam) i tha: “Betohem në Atë
që ka në dorë shpirtin tim, ajo sure
është e barabartë me 1/3 e Kuranit.”10
c) Shtesa që njëri prej sahabëve bëri
pasi u ngrit nga rukuja pas Muhamedit
(alejhis-selam). Kjo ishte shprehja:
“Rabena ve lekel hamd, Hamden kethiren tajiben mubaraken fihi - Zoti ynë,

për Ty është falënderimi. Falënderim të
shumtë, të bukur e të begatë në të.” Kur
Muhamedi (alejhis-selam) mbaroi namazin, pyeti: Kush ishte ai që foli qëparë?
Personi iu përgjigj: Unë, o i dërguar i
Allahut. Atëherë Muhamedi (alejhisselam) i tha: “Pashë tridhjetë e disa melaqe të nxitonin se kush më parë ta shkruante atë.” Këtë dhikër-përkujtesë sahabiu e shtoi në namaz pa pasur një traditë
pejgamberike nga Muhamedi (alejhisselam), porse duke qenë se ishte Dhikërpërkujtesë e vogël që përshtatej me rastin
ku falënderohej Allahu (xh. sh.), se
kishte arritur një reqatë nga namazi,
Pejgamberi e miratoi një gjë të tillë.11
REFUZIMI I DISA VEPRIMEVE
TË SAHABËVE
Muhamedi (alejhis-selam) nuk pëlqeu veprimin me qëllim adhurimi të
Ebu Israilit (r. a.) në atë vepër e cila nuk
konsiderohet afirmitet adhurimi në ligj.
Derisa Muhamedi (alejhis-selam) po
ligjëronte dhe pa një person në këmbë
në diell, pyeti për të. I thanë: Ai është
Ebu Israil, është zotuar të qëndrojë në
këmbë e të mos ulet, të mos qëndrojë
nën hije, të mos flasë e të agjërojë.
Muhamedi (alejhis-selam) tha: ”Urdhërojeni të flasë, të hyjë ndër hije dhe të
ulet e të plotësojë agjërimin e tij.” Hafidh ibn Haxher është shprehur: “Ky hadith dëfton se çdo gjë nga e cila lëndohet njeriu, qoftë edhe për një afat të gjatë dhe për legjitimitetin e së cilës nuk
kemi as ajet ose hadith, si të ecurit zbathur, ulja nën diell etj.. nuk është pjesë e
punëve që të afrojnë me Allahun (xh.
sh.), kështu që nuk vlen zotimi në to.
Muhamedi (alejhis-selam) urdhëroi Ebu
Israilin të plotësojë agjërimin e tij, por
jo në të tjera veprime.12
Muhamedi (alejhis-selam) e ka refuzuar beqarinë e Uthman ibn Medh’un (r.
a.). Sa’d ibn Ebi Vekas (r. a.) tregon:
Muhamedi (alejhis-selam) refuzoi beqarinë e Uthman ibn Medh’unit, pra veçimin me adhurim dhe braktisjen e martesës. Nëse do t’ia lejonte atë atij, ne do të
shkatërroheshim.13
Muhamedi (alejhis-selam) ndaloi sahabët të zgjatnin agjërimin e tyre, ndërkohë që ai e zgjaste atë. Shokët e tij
bashkë me të vepruan po ashtu duke e
ndjekur Muhamedin (alejhis-selam).
Por, Muhamedi (alejhis-selam) i ndaloi
ata të bënin një veprim të tillë dhe u tha:
“Mos e zgjasni agjërimin.” Ata iu
përgjigjën: Ti e bën një gjë të tillë. Muhamedi (alejhis-selam) është përgjigjur:
“Unë nuk jam si ju. Unë do të jem te
Zoti im, i cili më ushqen e më jep ujë.”
Imam Neveviu është shprehur:
“Arsyeja e kësaj ndalese është

dhembshuria për ata, në mënyrë që të
mos e detyronin veten me diçka që i
mundonte.”14
DALLIMI MES TRADITËS DHE
IXHMAIT
Tradita formohet me të gjitha strukturat e njerëzve – dijetarë ose jodijetarë,
që di shkrim-lexim apo analfabet, kurse
ixhmai formohet vetëm me strukturën e
dijetarëve (muxhtehidëve), pra nuk
formohet me strukturën e rëndomtë.
Tradita formohet nëse të gjithë
njerëzit e pranojnë një gjë, por ajo gjithashtu formohet edhe nëse nuk e pranojnë të gjithë, kurse ixhmai formohet
atëherë kur të gjithë muxhtehidët e
kohës janë të një mendimi. Nëse një apo
më shumë nga muxhtehidët nuk janë të
një mendimi, atëherë mospajtimi i tillë
e mposht ixhmain.
Dispozita që mbështetet mbi ixhmain deklarativ është e ngjashme sikur
ajo (dispozitë) e cila mbështetet mbi
argumentet e shkruara, sepse çdo ixhma
doemos duhet të mbështetet mbi ndonjë
argument të shkruar, andaj për çdo
ixhma të arritur nuk lejohet që përsëri të
bëhet ixhtihad, e nga kjo kuptohet se
dispozitat e tilla me kalimin e kohës nuk
pranojnë ndryshime, kurse dispozita e
cila mbështetet mbi traditën, mund të
ndryshojë me ndryshimin e kohës.15
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RRËNJËT E SHTETIT OSMAN (2)

Perandoria e parë Osmane,
1280-1413
Erturulli konsiderohet të jetë themeluesi i Dinastisë Osmane në Anadoll. Ai supozohet të
ketë sjellë 400 ndjekës të tij si ushtarë në shërbim të Selxhukëve të Rumit, të cilët luftonin
kundër Bizantit dhe mongolëve, kur të fundit ﬁlluan të vinë drejt Erturullit toka në kuﬁj të
Anadollit perendimor, apo më saktë dy lagje të vogla: Sëyt dhe Domaniç, në veri të Frigisë
dhe në kuﬁj të provincës Bizantine të Bitinias. Kur Erturulli vdiq në vitin 1280, tokat në
fjalë dhe posti i tij sundues mbi ﬁsin Kajt i kaloi djalit të tij, Osmanit.

Sh

Shkruan: Enis Xheladini

ekulli i parë i ekzistencës së
osmanëve përbën erën e tyre
të mbijetesës. Duke qenë
udhëheqës i gazinjve, themeluesi i dinastisë në fjalë nuk ishte asgjë më tepër sesa
një komandant i një fisi turk, me mision:

‘sulmimi dhe pushtimi i territoreve të të
pafeve’.
Kur rezistenca bizantine ra, për osmanët ishte shumë më e lehtë të përparonin
në Anadollin perëndimor dhe përkarshi
Dardanelve në Evropën juglindore, sesa
të lëviznin drejt komshinjve të tyre tepër
më të fuqishëm myslimanë dhe turq.

Duke avancuar në mënyrë të shpejt drejt
Trakës dhe Maqedonisë, osmanët arritën
të pushtonin shumicën e Bullgarisë, të
Greqisë veriore, të Bosnjës dhe Serbisë,
deri thellë në brigjet e Danubit, duke
zhvilluar paralelisht një sistem sundimi
nëpërmjet të të cilit princërit vendas të
krishterë gëzonin tokat dhe të drejtat e

tyre në shkëmbim të njohjes së sundimit
osman dhe furnizimit të të tyre me para
dhe ushtarë. Gjatë fushatave të tyre,
osmanët ishin tepër të suksesshëm, pasi
si gazi që ata ishin dhe luftonin të pafetë,
kauza e tyre arriti të tërhiqte nga pas me
mijëra nomadë që vërshonin në Anadoll
për t’u shpëtuar mongolëve.
Udhëheqësit e hershëm osmanë ishin
në shumë raste udhëheqës të vëllazërive
urbane të ahive, misioni i të cilëve ishte
ndihma dhe mbështetja e të varfërve dhe
atyre të cilët mbështetja e shtetit nuk i arrinte dot. Edhe pse në Anadoll kishte
udhëheqës të shumtë turkmanë që ishin
gazinj, osmanët ishin në kontakt direkt
me bizantinët dhe mund të shfytëzonin në
mënyrë efikase dobësinë e të parëve,
duke arritur kështu të bindin dhe tërhiqnin forcën njerëzore rreth tyre, që iu
mundësonte pushtimin dhe sundimin mbi
tokat kristiane përtej ngushticave në
Evropë.
Perandoria e parë Osmane ishte ndërtuar si rrjedhojë e motiveve ekonomike
dhe fetare. Mbështetësit e saj kërkonin të
zgjeronin dominimin e Islamit dhe të siguronin fitime ekonomike. Por, kur sunduesi i fundit i kësaj periudhe u mundua
të përdorte paratë dhe pushtetin e tij të fituar në pushtimet në Evrope për të pushtuar tashmë Lindjen Turke dhe Islame,
ai provoi dështimin përballë hordhisë së
re nomade, të udhëhequr nga Timurlengu, i cili mundi armatën osmane,
shkatërroi Perandorinë dhe i ktheu osmanët në status të njëjtë me atë të emirateve
të tjera turkmene të kohës.
Periudha e parë e historisë osmane
dhe, në fakt, Perandoria e parë Osmane
mbaroi me një pauzë (1402- 1413), në të
cilën u përleshën për pushtet elementët e
ndryshëm të shoqërisë osmane, duke i
lënë vend kaosit që pushtoi të gjithë hapsirën.
PERIUDHA E OSMANËVE DHE EPOKA
E GAZINJVE 1250-1389
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Problemi i origjinës së osmanëve ka
shqetësuar shumë nxënësit e historisë, si
rrjedhojë e mungesës së materialeve burimore të kohës dhe e tregimeve konfliktuale që janë shkruar për ngjarjen në fjalë,
por që shpesh kontradiktojnë njëra-tjetrën. Tregimet popullore dëftojnë se nga
të parët e dinastisë, një njeri ka qenë me
emrin Sulejman Shah, udhëheqës i fisit
turkmen Kajt, që sundonte në zonën e
Mahanit në Iranin verilindor në fund të
shekullit të dymbëdhjetë. Për të flitet të
jetë larguar nga pushtimi mongol në fillim të shekullit të trembëdhjetë me mijera

turkmenë të tjerë që kërkonin t’i shpëtonin vdekjes apo skllavërisë në duar të pushtuesve nga Azia qendrore. Legjenda
tregon se ai u mbyt ndërsa po kalonte
lumin Eufrat për në Siri, pas së cilës familja e tij u nda; ku nën dy djemtë e tij
shumica e familjes u kthye për në Horosan, për të hyrë në sherbim të mongolëve,
ndërsa djali tjetër, Erturulli, shkoi me pjesën tjetër për në Anadoll.
Erturulli konsiderohet të jetë themeluesi i Dinastisë Osmane në Anadoll. Ai
supozohet të ketë sjellë 400 ndjekës të tij
si ushtarë në shërbim të Selxhukëve të
Rumit, të cilët luftonin kundër Bizantit
dhe mongolëve, kur të fundit filluan të
vinë drejt Erturullit toka në kufij të Anadollit perendimor, apo më saktë dy lagje
të vogla: Sëyt dhe Domaniç, në veri të
Frigisë dhe në kufij të provincës Bizantine të Bitinias. Kur Erturulli vdiq në vitin
1280, tokat në fjalë dhe posti i tij sundues mbi fisin Kajt i kaloi djalit të tij,
Osmanit.
Historia e sipërpërmendur ka shumë
versione, por me rëndësi është të theksohet se duke u bazuar në tregime të zbuluara së fundmi, kuptojmë se pasardhësit
e osmanëve hynë në Anadoll jo në shekullin e trembëdhjetë, duke iu larguar
mongolëve, por në shekullin e njëmbëdhjetë mes turkmenëve që u përhapën në
gadishull pas betejës së Manzikertit.
Sipas këtij informacioni, pasardhësit e
osmanëve nuk ishin asgjë më shumë përveçse nomadë të zakonshëm që i shisnin
shërbimin e tyre si mercenarë çdo pushtetari.
Për më tepër, ideja se të parët e osmanëve kanë hyrë në Anadoll si komandantë
në shërbim të selxhukëve dhe jo si nomadë të thjeshtë, është përhapur vonë nga
osmanët për të forcuar mitin e tyre mbi
pushtetin. Por, sido që të jetë e vërteta e
këtyre historive, me rëndësi është fakti
se Osmani, themelues i Dinastisë
Osmane, është lindur në Sëyt, në verilindje të Anadollit rreth vitit 1258 dhe trashëgoi pushtetin në kufijtë e Bitinias disa
kohë përpara vitit 1280, në kohën kur
emiri i marsheve braktisi luftën kundër
bizantinëve.
Pa dyshim, me mbështetjen e gazive
të cilët ne atë kohë formonin një lidhje të
vërtetë, dhe të vjehrrit, një sheh, domethënë një kryetar fetar, Osmani themeloi
një dinasti që do të vazhdonte deri ne shekullin XX.
Prijesi i ri Gazi i organizoi forcat e tij
në tri uxhe, nga të cilat bejlerët godisnin
papushim feudalët bizantinë të Nikomedisë. Më 1300 ai pushtoi Jenishërin e
sotëm, rreth të cilit ngriti një shtet që

ishte ende embrion.
Që nga ai çast Osmani e konsideroi
vetën si të pavarur: emri i tij përmendej
në hutbe dhe ndoshta sulltani selxhukas i
dha invenstiturën e bejllëkut. Princi filloi
atëherë një politik të re ndaj fqinjëve bizantinë: krahas xhihadit, ai bëri disa aleanca në luftërat për trashëgimi dhe
vendosi disa marrëdhënie tregtare.
INSTITUCIONET DHE SHOQËRIA
OSMANE NË SHEKULLIN XIV

Ardhja në pushtet e Bejazitit shënon
një ndryshim rrënjësor nga politikat dhe
traditat shtetërore osmane nën Osmanin
dhe të ruajtura nga Orhani dhe Murati.
Për të shpjeguar ndryshimin në fjalë në
mënyrë të plotë, origjinën, implikimet
dhe rezultatet, ne më parë duhet të shqyrtojmë zhvillimin e institucioneve osmane
gjatë shekullit katërmbëdhjetë nën tre
udhëheqësit e parë.
Me triunfin e Mehmetit mbi të vëllezërit, filloi një periudhë e re e imperalizimit osman. Kufijtë e perandorisë së
Bejazitit u restauruan dhe zgjeruan dhe
bazat e brendshme të shtetit u riorganizuan për të ndaluar përsëritjen e dobësive
që kishin krijuar humbjen e Ankarasë dhe
pasojat e saj.
MEHMETI I, 1413-1420

Është sulltani i pestë osman.
Ndër 36 sovranët osmanë, si njeriu i
cili eliminoi konfuzionin e brendshëm
më të tmerrshëm dhe i ktheu shtetit forcën e mëparshme intelektuale dhe ekzekutive, Sulltan Mehmet Çelebi ka një
pozitë të zgjeruar.
Rezultatet e arritura prej tij jo vetëm
si forcë materiale, por, në të njëjtën kohë,
si forcë politike dhe morale shpirtërore,
qëndron mbi çdo lloj vlerësimi. Sepse,
eliminimi i konfuzionit, kontradiktave
dhe konfrontimeve të brendshme, i anarkisë dhe stacionimit, është shumë më e
vështirë se qëndresa ndaj sulmeve të armikut dhe fitorja ushtarake, pasi në situatën e konfuzionit të brendshëm,
shumica e njerëzve e kanë vështirë ta diagnostikojnë dhe përcaktojnë atë çka është
e drejtë. Arritja për së pari e bashkimit
dhe e unitetit vështirësohet jashtëzakonisht.
Ja pra, sulltan Mehmet Çelebiu arriti
ta kapërcente këtë vështirësi dhe emri i tij
si njeriu që i ngriti për së dyti në këmbë
osmanët, si ndërtues i dytë i Shtetit
Osman, zuri vendin e vet meritor në këtë
histori.
Siç dihet, Timuri, i cili, megjithëse
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ishte mysliman, u hodh kundër osmanëve
i shtyrë nga ndjenja e pavlerë egoiste e
sundimit personal botëror dhe nga nxitjet
dhe inkurajimet provokative të papatit, e
rrënoi popullin dhe shtetin me grabitjet,
shkatërrimet dhe krimet që kreu. Ja,pra,
sulltan Mehmet Çelebiu, i cili i eliminoi
trazirat dhe lëkundjet prej dhjetë vjetësh
të shkaktuara nga problemi Timur dhe të
cilësuara në historinë osmane ‘’ periudha
e stanjacionit dhe regresit’’, eshte një personalitet gjigant i cili duhet analizuar me
vëmendje dhe duke nxjerrë mësimet përkatëse. Janë shumë mësime që duhen
nxjerrë për ditët e sotme nga lufta dhe
përpjekjet e tij.
Pas fundit të hidhur të Bajazitit Rrufe,
princat, bijtë e tij, të cilët ishin vërtet personalitete të mëdhenj, i hynë një konflikti
për vdekje mes tyre.
Ndërkaq, janë dy momente me rëndësi të këtij konflikti që duhen analizuar
24
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me korrektësi.
E para, asnjë princ nuk u kap nga
mendimi për të krijuar një shtet më vete
në zonën ku kishte arritur të vendoste autoritetin e vet. Synimi i secilit prej tyre ka
qenë të fuste në dorë fronin osman dhe të
bëhet sundimtar i vetëm. Po të mos qe kështu, do të ndodhte si me principatat e
Anadollit - shteti unik osman do të copëtohej në katër-pesë principata dhe pastaj
do të duheshin shekuj për të rifituar forcën osmane.
E dyta, në konfliktin mes princërve
vëllezër, populli ishte, pakrahasimisht me
të sotmen, i shëndoshë, i pjekur dhe i vetëdijshëm për rolin e vet historik, kështu
që nuk përkrahu asnjërin princ, por parapëlqeu të priste përfundimin e konfliktit
mes tyre. Kështu ndodhi që përfaqësuesit e popullit që bënë takim me Musa Çelebiun diku në lagjet e jashtme të qytetit
të Bursës, i thanë kështu:

‘’Ne s’jemi ndaj askujt prej jush, as
përkrahës, as kundërshtarë. Ju zgjidheni
çështjen mes jush si vëllezër që jeni. Po të
na ngatërroni neve me këtë grindje, do të
bëheni shkak për hapjen e plagëve që
s’do të mund të mbylleshin kurrë!
Ushtarët që janë nën komandën e secilit prej jush, e kanë për detyrim ndërgjegjeje të ju binden, por ne kemi edhe
një lutje për ju: mos lejoni që mosmarrëveshja mes jush të përçajë këtë popull!”
Kjo përgjigje ishte forca tjetër vepruese e cila, së bashku me inteligjencën
dhe men¬çurinë e Mehmet Çelebiut, bëri
që të parandalohej përçarja dhe copëtimi.
Dhe forca qëndronte në përbërjen e shëndoshë dhe personalitetin e popullit. Në të
kundërt, siç është parë në shumë popuj,
secili do të lidhej verbërisht pas një princi,
si të lidhej me fantizëm pas një partie politike, dhe atëherë mes individëve të popullit do të futej gjaku dhe urrejtja.

Pas vdekjes së Mehmedit I, më 1421,
filluan krizat që zgjatën tre vjet. Bizantinët e liruan princ Mustafën, i cili pranoi
ta lëshojë Galipolin. Atë e pranoi për sulltan e tërë Rumelia.
MURATI II, 1421-1451

Murati II edhe ai u vendos në Bursë,
në kryeqytetin osman. Murati II, në vitin
1422, e mundi mixhën e vet, i cili ishte
nisur kundër tij prej Rumelie, në krye të
ushtrisë së mëkëmbësve të vendeve kufitare. Ai pasi që i tuboi të gjitha forcat e
veta, prej 2 qershorit deri më 6 shtator
1422, e rrethoi Stambollin, i cili e përmbante kundërshtarin e tij. Këtë rast e
shfrytëzuan të gjithë princërit e nënshtruar në Anadoll, u çuan në kryengritje
dhe i kthyen të gjitha territoret që me
shumë vështirësi i kishte marrë Murati I.
Ata e trimëruan vëllanë më të ri të Mura-

tit, Mustafën, që të çohet në kryengritje
dhe e rrethuan Bursën. Murati II e ndërpreu rrethimin e Stambollit, e mundi vëllanë e vet dhe me 20 shkurt të vitit 1423
i dënoi sundimtarët anadollakë që e nxitën.
Murati II lidhi paqe me sundimtarët e
Anadollit dhe i mblodhi të gjitha forcat
ushtarake që t’i sulmojnë venedikasit në
Selanik. Lufta me Venedikun zgjati deri
në vitin 1430, kur osmanlinjtë e kthyen
Selanikun.
Murati II u kthye në Anadoll dhe në
bazë të kontratës se Jenishehirit, të lidhur
në verë të vitit 1444, karaminidëve ua lëshoi territoret në Hamidili. Mbeti i kënaqur, mbase kështu e siguroi kufirin lindor
dhe atë perëndimor të shtetit të vet. Mirëpo, qëkur bizantinët e strehonin Orhanin, njërin nga nipat e Bejazitit,
ekzistonte rreziku nga luftërat qytetare,
gjë e cila Muratin II e brengoste mjaft se-

riozisht. Ai duke qenë ende në gjendje të
mirë shëndetësore, në vitin 1444, abdikoi
në favor të të birit të tij Mehmedit, duke
shpresuar se në këtë mënyrë me siguri do
ta forconte fronin.
Murati II, me të kaluar grykën e detit,
pas shumë vështirësive, e priti armikun
në Varne, më 10 nëntor të vitit 1444. Kjo
fitore osmane e vulosi fatin e Ballkanit
dhe të Bizantit. Osmanlinjtë, duke i konsideruar bizantinët përgjegjës të krizës,
bënin plane për ta sulmuar përfundimisht
Bizantin.
Osmanlinjtë kanë përdorur topa në rastin e rrethimit të Stambollit në vitin
1422, kurse mosketën në Varnë, më 1444.
Lufta me Venedikun në të njëjtën mënyrë
e modernizoi marinën osmane. Në vitin
1442 osmanlinjtë ruanin 60 anije në Galipol dhe kishin flotën e lumit prej tridhjetë deri njëqind objekte lokale notuese
në Danub. Rritja e forcave të marinës
Hëna e Re

25

osmane i detyroi venedikasit që ta forcojnë flotën e tyre.
Sulltanati i Muratit II është një periudhë me rëndësi në përparimin ekonomik.
Tregtia u degëzua, kurse qytetet osmane,
siç janë Bursa dhe Edreneja u zhvilluan
mjaft. Në vitin 1432, udhëtari Bertrandon
de la Brokier shënoi se të ardhurat vjetore osmane arrinin në 2.500.000 dukatë
dhe nëse Murati II i shfrytëzon të gjitha
këto mjete, lehtë mund të bëjë invandimin e Evropës.
Kur vdiq Murati II, Perandoria
Osmane ishte mjaft e fuqishme që t’i
mundësojë Mehmedit II të ri dhe këshilltarëve të tij, Shihabudinit dhe Zaganosit,
që ta realizojnë idenë e tyre për zgjerimin
e territoreve. Qëllimi kryesor i Mehmedit
I ishte që ta përtërijë perandorinë e gjyshit të vet, Bejazitit I, ashtu që të gjitha
tokat në Evropë në jug të Danubit dhe të
gjitha tokat në Azi, në perëndim të Eufratit, t’i vë nën pushtetin e tij drejtpërdrejt.
Por, në dallim nga gjyshi i tij, hapi i parë
i Mehmedit ishte që të marrë Stambollin.
Ai e kuptoi se vetëm në këtë mënyrë
mund të sigurojë prestigj dhe autoritet të
duhur për të krijuar perandori. Edhe pse
pas ardhjes së tij në fron Candërlinë e
mbajti në detyrën e vezirit të madh; pushteti i vërtetë iu takonte pjesëmarrësve
të luftës.
Pas një lufte të shkurtër kundër karaminidëve, të cilët pas vdekjes së Muratit
u çuan në kryengritje, në verë të vitit
1451 filloi me përgatitjet për të marrë
Stambollin.
KULMI I FUQISË OSMANE
1451-1566

Me ardhjen e Mehmedit II, të quajtur
‘’Pushtuesi’’(Fatihu), osmanët hynë në një
epokë të re pushtimesh, të cilat e zgjeruan
sundimin e Perandorisë përtej Danubit,
për në Evropën qendrore dhe nëpër tokat e
kalifëve islamë në Lindjen e Mesme dhe
në shumicën e Afrikës Veriore.
MEHMETI II 1451-1481

Mehmeti II e filloi mbretërinë e tij të
gjatë (1451-1481) me vënien e rregullit
në Sarajin që kish qenë i trazuar nga dy
abdikimet dhe nga rikthimet në pushtet të
atit të tij. Ai urdhëroi që të vritej vëllai
Ahmeti, e internoi në despotatin e Serbisë, prej ku e kishte prejardhjen, validenë e sulltanit, Marën, gruan e Muratit.
Mbi të gjitha, mori në dorë korpusin e Jeniçerëve; për herë të parë në historinë
osmane ndryshoi kryetarin e tyre- agadhe rekrutoi një kontigjent të ri burrash
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nga devshirm-eja. Jeniçerët u bënë atëherë ajo për të cilën qenë krijuar: garda
private e Sulltanit dhe një instrument pushteti që ai e dispononte personalisht.
Sulltani i ri ishte 19 vjeç ëndërronte
pushtimin dhe filloi menjëherë me përgatitjet për sulm. Me gjithë protestat e
Basileusit, dhe në kohën rekord prej tre
muajsh, ai ndërtoi në bregun perëndimor
të Bosforit kalanë e Rumeli Hisarit, gjashtë kilometra në veri të qytetit. Në garnizonin e tij ai vuri 400 jeniçerë dhe një
artileri të afte për të ndaluar kalimin e çdo
anije të dyshimtë. Pastaj trupat e tij pushtuan qyteza jashtë mureve të qytetit.
Më në fund, i dha ultimatum Konstandinit që t’i dorëzonte Bizantin. Ishte fillimi
i vjeshtës së vitit 1452.
Gjatë dimrit osmanët u morën me
përgatitjen e një artilerie shumë të fuqishme: një inxhinier hungarez, ose vllah, i
quajtur Urban, arriti të shkrinte predha
kolesale, pre 30 inç, sipas gojëdhënës
(pra, me një diametër prej 81 centimetrash) për të shkatërruar muret. Basileusi
u bëri thirrje të ngushtë papës dhe qyteteve italiane - Venedikut dhe Gjenovës -

që kishin ende baza në Ballkan dhe në
detin Egje. Papa u përgjigj me dërgimin e
një legati, kardinalit Isdoi, ish- mitropolit i Moskës: më 12 dhjetor 1452, në basilikën e Shën Sofisë, ky shpalli
bashkimin dhe zhvilloi meshën sipas liturgjisë romane. Ky ishte një skandal, që
bëri të shpërthente urrejtja antilatine e
turmës dhe që një i afërm i Basileusit e
cilësoi me formulën e famshme:<< Më
mirë të shihet çallma turke në mes të
kryeqytetit, sesa mitra romane>>. Partriku i fundit i emërtuar nga Basileusi,
Gregor Milisenos, kishte shkuar në Romë
që më 1450, kështu që gjatë rrethimit në
Bizant nuk kishte asnjë partrik. Për sa u
përket monarkëve të krishterë, ata ishin
zhytur në rivalitet mes tyre, kurse princi
më i fuqishëm i Mesdheut, Alfonsi V i
Aragonës dhe i Napolit, ëndërronte një
perandori të re latine të Kostandinopojës.
Vetëm Gjenova dërgoi 700 vetë të garnizonit të Kios, të komanduar nga Justiniani; ata që erdhën, erdhën me dy anije
në mes të një entuziazmi të madh; pas
kësaj briri i artë u mbyll me një zinxhir
të rëndë.

Në fillim të prillit 1453, të dy kundërshtarët ishin përballë njëri-tjetrit.
Nga ana bizantine, bazoheshin para së
gjithash te muret, sepse qyteti ishte shpopulluar për shkak të largimit të një numri
të madh banorësh. Për sa u përket mbrojtësve të qytetit, janë dhënë shifra nga më
të ndryshmet: në tërësi, ndoshta 7000 deri
8000 vetë, prej të cilëve 1000 <<Latinë>> të Kios dhe të ishujve, dhe 200
mercenarë të papës. Këta mezi mjaftonin
për të zënë murin e jashtëm të Teodorit
II. Ata kishin topa të lehtë që mund ta
përdornin zjarrin grek.
Përballë, Mehmeti II kishte grumbulluar një ushtri prej 120.000 vetash, bërthama e së cilës përbëhej nga 10.000
ushtarë jo të rregullt të joshur nga perspektiva e plaçkitjes. Pra, një raport një
me njëzet. Por, epërsia thelbësore ishte
tek artileria. Mehmeti kishte mbledhur
atë që mund të konsiderohet si << praku
i parë i altilerisë>> në histori
: katërmbedhjetë bateri prej pesë pjesësh, të përbëra secila nga një bombardë
e madhe prej tredhjetë inç dhe nga katër
pjesë më të vogla, pra një total prej tridhjetë topash. Siç vërejti një bashkëkohës: << Topat vendosën për gjithçka>>.
Kësaj duhet shtuar një flotë prej 300 anijesh, që kishte sjellë trupat nga Anadolli,
e cila lundronte në detin e Marmarasë.
Rrethimi i mirëfilltë filloi më 5 prill
1453, qitjet filluan që të nesërmen, me
një ritëm të ngadaltë, sepse për çdo qitje
duheshin dy orë dhe duhej kufizuar në
gjashtë ose shtatë goditje në ditë.
Por, muret e vjetra të shekullit V u
tundën dhe u dukën disa të çara. Më 18
prill, Mehmeti nisi sulmin e parë në sektorin e portës Romanos dhe të luginës së
Likosit, që ishte një pikë e dobët e fortifikimit; i mbrojtur me trimëri nga Justiniani.
Të nesërmen, 20 prill, katër anije gjenoveze dhe një greke arritën të çanin
bllokadën osmane dhe ta furnizonin qytetin: kjo ngjalli entuziazmin në popullsinë e rrethuar. Por, dy ditë më vonë,
Mehmeti i befasoi të gjithë: në agim, bizantinët panë me habi në bririn e artë 79
deri 80 anije me flamurin e sulltanit!
Sipas këshillës së një inxhinieri italian,
osmanët kishin ndërtuar një rrugë prej
druri të gjatë shtatë-tetë kilometra, e cila,
prapa Galatës, e lidhte Bosforin me përroin e ujërave të ëmbla; kjo rrugë u
shndërrua në një platformë rrëshqitëse,
duke mbuluar me vaj e dhjamë, dhe ndërmjet saj, gjatë natës, u tërhoqën anijet që
hynë, kështu, në bririn e artë me gjithë
zinxhirin që ishte vënë për t’i ndaluar - të
gjitha anijet kristiane që ndodheshin atje

u kapën ose u shkatërruan dhe Mehmeti
urdhëroi që gjatë bririt të artë të ndërtohej
një urë e ngritur mbi fuçi. Tashmë qyteti
kërcënohej edhe nga veriu.
Gjatë kësaj kohe, muret e perëndimit
vazhdonin të goditeshin nga një bombardim pa ndërprerje dhe po hapeshin të çara
përherë e më të mëdha.
Më 23 maj Mehmeti i drejtoi Basileusit një ultimatum të ri: kapitullim me
disa kushte ose sulmimin përfundimtar.
Kostandini e hodhi poshtë dhe me përbuzje. Sulltani mblodhi këshillin e tij: veziri i madh Halil u shpreh edhe një herë
për një zgjidhje diplomatike dhe propozoi që t’i jepej fund rrethimit. Por, Zagan
Pasha-greku Zaganoz, i dalë nga devshirm-eja dhe kundërshtar i Xhenderlivepërkrahu veprimin ushtarak: qyteti, tha
ai, ishte i humbur, sepse monarkët e krishterë, të paaftë për t’u bashkuar, nuk kishin lëvizur dhe nuk do të lëviznin. Ai
fitoi. Mehmeti e caktoi sulmin më 29 maj
dhe, për t’i rigjallëruar trupat, njoftoi se
pas marrjes së qytetit, ushtarët fitimtarë
do të kishin tri ditë në dispozicion për
plaçkitje. Gjithë kampi osman u entuziazmua pa masë.

Më 28 maj, Kostandini, i rrethuar nga
të gjithë zyrtarët e lartë të Perandorisë,
urdhëroi që të zhvillohej një meshë solemne në basilikën e vjetër të homonimit
të tij të shquar - dhe kjo ishte e fundit përpara se Shën Sofia të shndërrohej në
xhami.
Vetë Mehmeti dha sinjalin e sulmit
natën nga 28 deri 29 maj, përpara agimit.
Dy valë ushtarësh jo të rregullt u shpartalluan përpara mureve, por e treta, e përbërë nga këmbësoria anadollake, krijoi
një të çarë pranë portës së Edrenesë. Sulltani hodhi atje jeniçerët që u ranë mbrojtësve nga pas; Justiniani u plagos dhe
ushtarët e tij u tërhoqën për ta larguar.
Pasi vunë këmbë mbi bedenat, jeniçerët i
spastruan sistematikisht nga mbrojtësit e
tyre, ndërsa flota osmane thyente zinxhirin ndalues dhe hynte në bririn e artë.
Trupat e fundit kristiane u grumbulluan
rreth basiluesit Konstandini XI, që u vra
me armë në dorë në rrethana që nuk
dihen mirë.
Mbrëmjen e 29 majit, Mehmet Fatihu
(Pushtuesi) e afirmoi fitoren e tij duke
hyrë mbi kalë në Shën Sofi. Shteti bizantin kishte vdekur bashkë me perandorinë
e fundit të tij dhe shumë thesare të kulturës së tij u zhdukën gjatë plaçkitjes, e
cila, sipas premtimit të Sulltanit, zgjati tri
ditë.
Megjithatë, ajo ishte më pak shkatërruese sesa ajo e kryqtarëve të vitit 1204,

sepse kryeqyteti që po jepte shpirt ishtë
më pak i pasur se ai i Engjëjve dhe shumë
nga pasuritë e tij kishin marrë rrugën
drejt Perëndimit.
Për sa i përket qytetit, ai u bë njëfarë
qyteti vasal: në muret e tij u hap një e
çarë dhe kullës së tij të famshme iu hoqën
dy katet më të larta: përkundrazi, banorët
i ruajtën pasuritë, lirinë fetare, nuk iu
nënshtruan devshirm-esë, por u detyruan
të paguanin taksa dhe tatime doganore.
Mehmeti ia besoi administrimin e qytetit një veziri që u ngarkua të vendoste
rendin dhe ta ndreqte e ta bënte një kryeqytet. Për këtë duhej ndërtuar një pallat i
denjë për Fatihun: ky përfundoi gjatë
dimrit 1457-1458. Që nga kjo datë, qyteti
i Kostandinit u bë kryeqytet i Perandorisë
Osmane në vend të Edernesë; ai kishte
atëherë 50.000 banorë, shumica dërrmuese myslimane.
Megjithatë, nuk ishin të gjithë myslimanë. Posa mbaroi plaçkitja e qytetit,
sulltani caktoi një patriark të ri: teologun
dhe kanonistin grek Jorgo Genadios, i
mbiquajtur Skolarios, që kish qenë një
kundërshtar i rreptë i Bashkimit të Firencës. Njëkohësisht, ai përcaktoi me një
berat statusin e kryetarit të kishës së krishtere, duke e përkufizuar si <<të pangarkueshme me taksa dhe të
palëvizshme>>, duke i garantuar të gjitha privilegjet që kishin gëzuar më parë
paraardhësit e saj. Të krishterëve akti i
sulltanit u lejonte të ruanin në shtëpi
ikona dhe libra të shenjtë, ai garantonte
lirinë e kultit në një nga kishat e rralla që
mbijetuan, si ajo e Pamakaristos- Virgjireshës së mrekullueshme, që u bë Katedralja e patriarkut deri më 1586, datë në
të cilën ajo u bë xhamia Fetie.
Fitoret e lavdishme që arriti sulltan
Fatihu nuk ishin të mjaftueshme për t’i
dhënë satisfaksion zellit dhe devotshmërisë fetare të tij. Për këtë arsye, në krye të
një ushtrie tjetër, ai marshoi drejt Anadollit pa përcaktuar qëllimin e tij të saktë.
Ndoshta ai planifikonte ta kapte armikun
në befasi, duke u bazuar në fjalën e urtë:
‘’ ndihmoji punët e tua nëpërmjet fshehtësisë’’, por ndërkohë që ndodhej në
Gebze, sulltan Fatih në vitin 886/1481
vdiq në mënyrë të papritur në moshën 51vjeçare. Stanley Lane- Poole ka shkruar
për këtë ngarje:
‘’… Muhamedi po përgatiste një fushatë të madhe, synimin e të cilës asnjëri
nuk e di, kur papritur vdiq. Është e vështirë të kuptohet se ç’mund të vinte pas
Romës. Sed Dis aliter visum. Vdekja e
pushtuesit shpëtoi Evropën.
(Vazhdon)
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RAPORT NGA TERRENI: MYFTINIA E STRUGËS

Shtëpi e përgjegjësive të mëdha
Viteve të fundit ajo po e merr vendin e merituar në organizimin
e jetës fetare në RMV.

M

yftinia e Strugës është njëra
nga myftinitë e Bashkësisë Fetare Islame të RMV, me seli në
qytetin e Strugës, dhe është përgjegjëse
për organizimin e jetës fetare të besimtarëve të Strugës, duke përfshirë dhe pjesën dërrmuese nga pesëdhjetë fshatra,
pjesa më e madhe e të cilave janë me popullsi myslimane. Komuna e Strugës numëron mbi 60 mijë banorë, ku pjesa më
e madhe janë myslimanë.
Nga gjërat e vështira që përjeton
Myftinia e Strugës, ashtu sikurse shumë
vende të tjera në RMV, është largimi i
popullsisë nga vendi i tyre për në vendet
e ndryshme të botës, për një jetë më të
mirë dhe më të sigurt. Kjo dukuri e
28
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dhimbshme pa dyshim se ka ndikuar si
pengesë në disa aktivitete të Myftinisë së
Strugës, sikurse organizimi i mësim-besimit në disa xhami etj. Sidoqoftë, Myftinia e Strugës përsëri bën përpjekje dhe
mundohet që me aktivitete të tjera të jetë
sa më pranë besimtarëve, që edhe ata, sikurse shumë të tjerë, të mos e ndjejnë
mungesën e kësaj shtëpie, por edhe mungesën e vetë Islamit si fe.
STRUKTURË E BASHKUAR, SI NJË
TRUNG

Myftinia e Strugës, si një nëndegë e
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, funksionon në bazë të Kushtetutës së BFI-

së. Myftinia e Strugës e ka operativën e
vet, duke filluar nga përgjegjësi kryesor
- Myftiu mr. Salim ef. Sulejmani, sekretari, arkëtari, referenti fetar-arsimor, si
dhe shërbimi informativ pranë Myftinisë, si dhe nëpunësit fetarë, konkretisht
hoxhallarët dhe mualimët, bashkë me
Këshillat e xhamive. Kjo strukturë e bashkuar, si një trung, ka arritur deri më sot
zhvillimin dhe ngritjen e kësaj myftinie,
përkundër sfidave të ndryshme me të
cilat është përballur.
Myftinia e Strugës, për një organizim
sa më të volitshëm dhe më funksional,
ka formuar Këshillin me anëtarët e Myftinisë në përbërje me 11 anëtarë, si dhe
komisionet e Myftinisë, edhe atë:

-Komisioni fetar-arsimor: Ky komision është përgjegjës dhe mbikëqyrës për
vëzhgimin e procesit të zhvillimit të
mësim-besimit nëpër mejtepe, përgatitjen e materialeve që mualimët do të
zhvillojnë me nxënësit, zgjidhjen e
ndonjë problemi që mund të paraqitet
gjatë zhvillimit të mësim-besimit, si dhe
mban evidencë për numrin e nxënësve
dhe formën se si zhvillohet mësim- besimi.
-Komisioni ekonomik-financiar: Ky
komision është përgjegjës për financat e
Myftinisë së Strugës, të hyrat dhe të
dalat, përfitimet dhe harxhimet dhe nevojat financiare që mund të paraqiten në
Myftininë e Strugës. Gjithashtu, ky komision është përgjegjës për tubimin e financave të Zeqatit, Sadakatul-Fitrit,
Kurbanet, Financat e Haxhit etj. Arkëtari
jep raport para Myftiut dhe Komisionit
për çdo transaksion financiar.
-Komisioni për organizimin e manifestimeve fetare: Nga gjërat e rëndësishme dhe që ndikon shumë pozitivisht te
besimtarët e Strugës, janë edhe manifestimet e ndryshme, të cilat i organizon
Myftinia e Strugës. Ky komision është
përgjegjës që këto manifestime të organizohen në mënyrë sa më të mirë dhe të
jenë sa më produktive dhe të dobishme
për besimtarët myslimanë. Manifestimet
që organizohen tashmë janë publike për
opinionin, sikurse: Manifestimi i Mevludit, Manifestimi i Hixhrit, Nata e Israsë
dhe Miraxhit, ligjëratat javore etj.
-Komisioni për pajtime: Myftinia e
Strugës kurrsesi nuk ka mundur ta lë në

harresë këtë çështje, e cila ka një rëndësi
të veçantë në fenë tonë, e që është uniteti dhe bashkimi i besimtarëve. Ky komision është përgjegjës për pajtimin e
besimtarëve dhe moslejimin e përçarjeve. Përçarja dhe hidhërimi janë dobësi,
kurse bashkimi dhe uniteti janë fuqi. Komisioni për pajtim merret me problemin
e shkaktuar, arritja deri te zgjidhja dhe
shuarja e hidhërimeve. Ky komision
synon që në mesin e besimtarëve të mbizotërojë dashuria, harmonia dhe mirëkuptimi, me qëllimin e një xhemati sa
më të mirë dhe sa më të edukuar.
Gjithashtu, Myftinia e Strugës ka dhe
Arkivin, ku ruan dhe grumbullon aktivitetet, dokumentacionin, legalizimin e
pronave dhe pronat e vakëfit që janë në
proces e sipër për t’u legalizuar. Arkivi
është i rëndësishëm, dhe është në dispozicion për t’u shfrytëzuar nga besimtarët
që bëjnë hulumtime, sepse ka çdo detaj
të organizimit të Myftinisë prej dhjetëra
vitesh.
XHAMITË TONA: “MUSTAFA
ÇELEBI”, “LULISHTE”...

Struga është qytet turistik, që çdo vit
vizitohet nga mijëra turistë nga vendi
dhe jashtë. Pa dyshim se ai që vjen në
Strugë, gjatë daljes në qendër do të përballet edhe me xhaminë e vjetër mbi 400
vjet “Mustafa Çelebi”. Kjo xhami është
më e njohura në Strugë dhe është xhamia
qendrore e saj. Shumë vizitorë e vizitojnë për shkak të historisë që ka. Me
ndihmën e TIKA-s, kjo xhami u restau-

rua dhe sot ka një pamje të mrekullueshme Ajo çdo vit vizitohet nga shumë turistë, por edhe besimtarë që vijnë të falin
namazin. Ai që e viziton këtë xhami, do
të shoh edhe selinë e Myftinisë së Strugës, e cila ndodhet në oborrin e saj. Nëse
e ke vizituar Xhaminë Mustafa Çelebi
para pesë vitesh, ndoshta edhe nuk ke
mundur ta vëresh selinë e Myftinisë,
sepse ishin vetëm disa zyra të vogla, të
cilat gati se nuk vëreheshin. Por, me restaurimin e Xhamisë së Mustafa Çelebiut, organizata qeveritar e Turqisë
TIKA e ndërtoi nga themelet selinë e
Myftinisë së Strugës. Andaj, ai që sot viziton Strugën do të shohë edhe selinë e
madhe të Myftinisë, e cila ndoshta është
më e mira në gjithë BFI-në. Pa dyshim
se selia e re ishte një shtytje për organizimin më të mirë të jetës fetare në këtë
qytet të bukur turistik. Andaj, lirisht
mund të themi se Myftinia e Strugës viteve të fundit po e merr vendin e merituar në organizimin e jetës fetare në
RMV.
Një vend tjetër atraktiv për turistët
dhe ata që e vizitojnë Strugën është xhamia e re “Lulishte”, një xhami e cila
kaloi shumë sfida dhe peripeci deri në
ndërtimin e saj dhe fillimin e namazit në
të. Xhamia “Lulishte” është xhamia më e
madhe dhe më e bukur në Strugë, andaj
me të drejtë struganët e quajnë Bukuroshe e Strugës. Ajo gjendet në dalje të
Strugës, gjatë rrugës për në
QafëThanë. Bukuria e saj bën që udhëtarët që
shkojnë për në Shqipëri, por edhe ata që
vijnë që andej, të ndalen dhe ta vizitojnë.
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Nuk mund të mos e përmendim kontributin e xhematit strugan, në krye me organizatorin e ndërtimit të saj h. Azmi
Alushin e ndjerë, të cilët kaluan shumë
sfida dhe pengesa derisa e ndërtuan këtë
bukuroshe në dalje të Strugës.
Myftinia e Strugës është përgjegjëse
edhe për ngritjen e nivelit të diturisë fetare tek besimtarët. Duke e pasur parasysh këtë, ajo e ka Bibliotekën e
Myftinisë, e cila është e pajisur me libra
të shumtë me tematika të ndryshme. Biblioteka është në shërbimin e besimtarëve, të cilët dëshirojnë dhe hulumtojnë
çështje fetare dhe të tjera. Besimtarët
mund të shfrytëzojnë klasën e bibliotekës dhe librat e bibliotekës, për të arritur
në atë që kërkojnë. Gjithashtu, në objektin e Myftinisë ndodhet edhe libraria
“Ebu Hanife”, e cila gjithashtu është në
shërbim të besimtarëve, me ç’rast u
kryen shërbime besimtarëve të cilët dëshirojnë të blejnë libra. Libraria “Ebu
Hanife” shumë shpesh pajiset me tituj të
ndryshëm, për t’i ofruar xhematit dituri
të reja fetare, të fushave të ndryshme.
AFËRSI ME XHEMATIN, ME
PUBLIKUN...

Myftinia e Strugës ka faqen e saj zyrtare në Facebook, ku i publikon të gjitha
aktivitetet që organizon. Kjo, me qëllimin që aktivitetet të jenë përfituese edhe
për ata besimtarë që prezantojnë në akti-
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vitetet e organizuara, por edhe për ata të
cilët ndoshta për shkak të pamundësisë
nuk mund të jenë të pranishëm.
Myftinia e Strugës ka edhe përkrahjen e mediave, të cilat incizojnë dhe paraqesin
aktivitetet
para
gjithë
besimtarëve. Myftinia e Strugës bashkëpunon shumë ngushtë me TV-Kaltrina,
Studio Rinora dhe Radio Rrapi. Ky bashkëpunim, përveçse ndikon pozitivisht
në edukimin e përgjithshëm të besimtarëve, gjithashtu paraqet dhe rëndësinë
dhe peshën e Bashkësisë Fetare Islame
dhe Myftinisë tek myslimanët. Myftinia
e Strugës si një pronë vakëf që është në
shërbim të besimtarëve, mirëmbahet dhe
funksionon nga anëtarësia e besimtarëve
dhe ndihmat e dashamirësve të kësaj
feje. Por, besimtarët nuk duhet harruar
që kjo shtëpi ka nevojë çdoherë për përkrahjen e tyre dhe se nuk duhet harruar,
sepse përveçse vakëfin, e kemi amanet të
të parëve, mbi të gjitha e kemi amanet
nga Zoti që ta përkrahim, ta ruajmë dhe
të kujdesemi për ngritjen dhe zhvillimin
sa më të mirë të Myftinisë së Strugës.
Për ngritjen e vetëdijes së besimtarëve në këtë drejtim, mediat e lartpërmendura japin një kontribut të veçantë,
duke bërë sa më publike manifestimet,
intervistat, dhe aktivitetet e muajit të Ramazanit.
Kur jemi tek anëtarësia, duhet të
theksojmë se besimtarët e qytetit obligimin e anëtarësisë e paguajnë në mënyrë

direkte në Myftini, përkatësisht tek arkëtari dhe kjo ka bërë që operativa e Myftinisë çdo ditë të jetë në kontakt me
xhematin dhe të dëgjojë mendimet dhe
nevojat e tyre.
Në Myftininë e Strugës momentalisht
janë aktiv 40 hoxhallarë dhe 2 mualimë,
të cilët kryejnë shërbimin si imam nëpër
xhami të caktuara. Këta hoxhallarë, bashkërisht me mualimët, gjithashtu janë
aktiv edhe me mësim-besimin nëpër xhamitë e tyre.
Siç përmendëm edhe më lart, Struga
dhe rrethina e saj janë nga vendet më të
prekura nga emigrimi dhe numri i fëmijëve është shumë i vogël. Krahas kësaj,
Myftinia e Strugës në bashkëpunim me
imamët ka arritur të organizojë me sukses mësim-besimin fetar nëpër mejtepet
e xhamive. Për momentin janë aktiv
dhjetëra mejtepe dhe qindra nxënës, të
cilët ndjekin mësim -besimin te hoxha
dhe mualimët.
Krahas kësaj, një risi nga viti i kaluar është se në kuadër të Myftinisë së
Strugës është edhe mejtepi që funksionon në selinë e Myftinisë, ku mësohet
leximi i Kuranit nga nxënës të ndryshëm nga qyteti dhe rrethina. Ky mejtep për Myftininë është një sfidë për ta
avancuar edhe më tej dhe në të ardhmen, me ndihmën e Zotit, të shndërrohet në institut të hifzit.
Përgatitja: Musa Biba etj.

Ministri Ademi në BFI: “Vazhdojnë
përpjekjet për Medresenë”
Të premten, më 12.06.2020, Kryetari
i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
priti në një takim pune Ministrin e Arsimit dhe të Shkencës, z. Arbër Ademin.
Gjatë takimit Ministri Ademi u njoftua me ndryshimet e ndodhura së fundmi
në BFI dhe uroi u.d. Reis’ul-Ulemanë për
detyrën e re, e cila njëherësh është e një
rëndësie të madhe si për Institucionin
Fetar, ashtu edhe për besimtarët e vendit
dhe diasporën.
Nga ana tjetër, Kryetari i BFI h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu falënderoi Ministrin
Ademi për punën e palodhshme në asistencën me Fakultetin e Shkencave
Islame, si dhe i shprehu mirënjohje për
angazhimin dhe përpjekjet e tij maksimale në akreditimin e Medresesë Isa Beu
drejt institucionalizimit shtetëror të kësaj
shkolle.
Me rastin e takimit, h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu dha edhe një deklaratë për mediat,
me ç’rast nënvizoi: “Sot kishim kënaqësinë dhe nderin që në vizitë të BFI të
RMV të kemi Ministrin e Arsimit z.
Arbër Ademi. Vizita e Ministrit ishte me
rastin e zhvillimeve të reja, pra shprehu
urimet e sinqerta të tij, duke na dëshiruar
suksese të reja në rrjedhat e organizimit
fetar islam.
Gjatë këtij takimi ne shfrytëzuam rastin që të bisedojmë edhe për shumë çështje që kanë të bëjnë në sferën e arsimit,
posaçërisht për Medresenë Isa Beu në
Shkup dhe degët e saj. Në i shprehëm mirënjohje të veçantë për angazhimin e tij,
për akreditimin e kësaj shkolle fetare
islame. Ja që akoma nuk ka arritur të finalizohet kjo çështje. Ministri na premtoi
se do të vazhdojnë përpjekjet e tij maksimale për ta finalizuar çështjen e akreditimit të shkollës së mesme islame
“Medreseja Isa Beu”. Mbetemi me
shpresë se do të gjendet një rrugë drejt finalizimit të kësaj çështjeje. Ne gjithashtu
i shprehëm mirënjohjet e BFI-së për kon-

tributin e madh që ka dhënë në participimin financiar nga Qeveria për Fakultetin
e Shkencave Islame, si dhe kënaqësinë e
madhe për këtë akt jashtëzakonisht të
rëndësishëm për lehtësimin financiar të
BFI dhe të Fakultetit të Shkencave
Islame. Për fund, e falënderojmë Ministrin për vizitën dhe do të jemi të gatshëm
që edhe më tej të bashkëpunojmë. Do të
jemi në shërbim të aktiviteteve të ndryshme që kanë të bëjnë me sferën fetarearsimore dhe më gjerë.”
Nga ana tjetër, Ministri Ademi dha
vlerësimin e tij në lidhje me këtë takim:
“Sot kishim nderin dhe kënaqësinë që të
qëndrojmë për një vizitë në Bashkësinë
Fetare Islame, me ç’rast shprehëm urimet tona më të sinqerta për kreun e ri të
BFI, për Reisin e ri, z. Shaqir ef. Fetahu,
me ç’rast shprehëm edhe qëndrimin tonë
për mbështetje të vazhdueshme për BFInë, veçanërisht për institucionet arsimore
të Bashkësisë Fetare Islame, ku paraqitet
BFI si themeluese e të njëjtave.
Pra, siç e dini dy vitet e fundit Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka dyfishuar
buxhetin e mbështetjes financiare për
FSHI, gjithashtu një çështje e cila nuk
është rrumbullakuar – fatkeqësisht, edhe
përkundër përpjekjeve të vazhdueshme

edhe përkundër përfundimit të gjitha detyrimeve të Ministrisë të Arsimit dhe
Shkencës - është edhe çështja e institucionalizimit të Medresesë Isa Beu, me çka
si ministër kam propozuar ligj special për
institucionalizimin e shkollave fetare në
vend, me ç’rast do të fitonte statusin e merituar në sistemin nacional arsimor edhe
Medreseja e Isa Beut, me ç’rast nxënësve
të cilët do të kryenin arsimimin e mesëm
në këtë institucion arsimor do t’u mundësohej vazhdimi i ndërtimit arsimor edhe
në institucionet e larta arsimore, por njëkohësisht do të mundësohej edhe një stabilitet në aspekt të funksionimit të
Medresesë dhe tejkalim më të lehtë të sfidave - qofshin të natyrës financiare, apo
edhe të ndonjë natyre tjetër, për arsye se
do të kishin mbështetjen e institucioneve
shtetërore dhe të vetë Ministrisë së Arsimit. Megjithatë, përpjekjet tona nuk mbarojnë këtu; ato do të vazhdojnë në drejtim
të realizimit të këtij qëllimi, me ç’rast Ministria e Arsimit dhe Shkencës, por edhe
Qeveria e vendit, do të mbeten të hapura
për çfarëdo lloj bashkëpunimi tjetër, për
çfarëdo lloj bashkërendimi të aktiviteteve
e veprimeve tona, për tejkalim të sfidave
eventuale me të cilat mund të përballemi.”
Hëna e Re
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KMSH mbështet dhe uron Reisin e ri
Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, h. Bujar ef.
Spahiu, në emrin e tij personal dhe të KMSH-së i ka dërguar një
letër mbështetje dhe urimi h. hfz. Shaqir ef. Fetahut për zgjedhjen Reis’ul-Ulema i BFI të RMV, duke shprehur besimin se
nën udhëheqjen e tij BFI do të vazhdojë përhapjen e vlerave fetare dhe morale për besimtarët. Ai gjithashtu ka ftuar në vazhdimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve.

Bashkëpunëtorët e Myftinisë
së Gostivarit urojnë Reisin

Bashkëpunëtorët e mëparshëm gjatë
kohës kur h. hfz. Shaqir ef. Fetahu ushtronte
detyrën e Myftiut të Myftinisë së Gostivarit,
të enjten, më 11.06.2020 erdhën në zyrat e
Rijasetit të BFI për ta përgëzuar atë në detyrën e re.
Delegacioni që përbëhej nga operativa e
Myftinisë së Gostivarit dhe korit të kësaj
myftinie uroi h. hfz. Shaqir ef. Fetahun në
postin e u.d. Reis’ul-Ulema i Bashkësisë
Fetare Islame dhe i dëshiruan sukses dhe
shëndet në udhëheqjen e Institucionit të Bashkësisë Fetare Islame të RMV.

Në letër thuhet:

“I nderuar z. Fetahu,
Në emër të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe në
emrin tim personal, përcjell përshëndetjet më të përzemërta për
Ju dhe më lejoni t’Ju uroj për zgjedhjen tuaj si Reis’ul-Ulema i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Me bindjen se nën drejtimin tuaj BFI e RMV, ashtu si edhe
më parë, do të vazhdojë të punojë në përhapjen e vlerave fetare
dhe morale për besimtarët, jetën sociale dhe promovimin e harmonisë ndërfetare.
Urojmë që bashkëpunimi midis dy institucioneve tona të vazhdojë dhe të intensifikohet edhe më shumë në të ardhmen.
Lus Zotin që t’ju japë shëndet në jetë, mbarësi në punë e suksese në misionin tuaj të rëndësishëm e fisnik!

Mbështetje për Kryetarin e ri të BFI-së

Me respekt,
H. Bujar Spahiu, Kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë”

BIK përkrah
zhvillimet e fundit
në BFI
Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) ka dalë me komunikatë
më 3 qershor, 2020, përmes së cilës mbështet dhe përkrah zhvillimet e fundit në BFI të RMV-së. Në komunikatë thuhet (faksimile):
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Më 15 qershor 2020 u.d. Reis’ulUlema i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, priti në zyrën e tij përfaqësuesit e Bashkësisë Lokale të fshatit

Çegran, vendlindjes së tij, të cilët kishin
ardhur për ta uruar për detyrën e re.
Me mysafirët, që janë të njohur për
aktivitetet e tyre të pandalshme në fushën
e humanizmit, të mbarëvajtjes së jetës so-

ciale në fshat, po edhe në mbrojtje të interesave të përgjithshme të myslimanëve,
u bisedua rreth sfidave që e presin këtë
institucion dhe vizionin e Reisit të ri për
modernizimin e po të njëjtit.
Në bisedë e sipër u fol edhe për ndryshimet që janë bërë nga Reis’ul-Ulemaja, së bashku me ekipin, që ditën e
parë kur është filluar me punë. Duke
ditur se ky është vetëm fillimi i një rrugëtimi serioz dhe shumë të rëndësishëm,
mysafirët shprehën mbështetjen e tyre të
pakushtëzuar për Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu dhe për institucionin e
BFI-së, i cili si institucion përfaqëson
dhe mbron interesat e rreth një milion
myslimanëve që frymojnë në këtë nënqiell.
Për këtë vizitë Reis’ul-Ulemaja është
shprehur mirënjohës edhe në faqen e tij
personale.

Delegacioni nga Çegrani dhe Forina viziton Reisin
Një delegacion i përbërë nga udhëheqësit e Këshillave të xhamive të fshatit
Çegran dhe Forinë (Gostivar), duke filluar nga imamët, vaizët, myezinët, mutevelitë, si dhe dashamirët e jetës fetare, të
mërkurën më 10.06.2020 ka vizituar
Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, të cilin e kanë uruar për postin
e marrë, duke i dëshiruar shëndet dhe
suksese në të ardhmen.
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Reisi takon zv/ministrin Nuhiu

Më 4.06.2020, u.d. Reis’ul-Ulema i
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, i shoqëruar nga myftinjtë e
myftinive të BFI në RMV pritën në vizitë
zv. Ministrin e Punëve të Brendshme z.
Agim Nuhiun, i shoqëruar nga z. Besir
Dehari zv. Drejtor i Byrosë për Siguri Publike, për të diskutuar rreth zhvillimeve
të fundit me përhapjen e Kovid-19.
Fillimisht u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu iu uroi mirëseardhje
mysafirëve dhe iu shprehu mirënjohje
dhe falënderim për iniciativën që ta vizitojnë institucionin fetar islam për të diskutuar lidhur me masat për parandalimin
e Kovid-19, e cila po merr përmasa të
mëdha në vendin tonë.
“Më paraqet kënaqësi të veçantë që
ndatë kohë për të na vizituar dhe ndatë
opinionet dhe eksperiencat tuaja për këtë
situatë të krijuar. Duke demonstruar seriozitetin tonë për këtë çështje, jemi
mbledhur këtu me të gjithë myftinjtë e
BFI të RMV, duke u nisur nga Prof. Dr.
Qani Nesimi, Myfti Tetovës, Dr. Qenan
ef. Ismaili, Myfti i Shkupit, h. Murat ef.
Huesini, Myfti i Kërçovës, Mr. Salim ef.
Sulejmani, Myfti i Strugës, Samet ef. Ajdari, Myfti i Ohrit, për t’ju shprehur mirënjohje për punën e palodhshme që keni
bërë në të kaluarën, por edhe gjatë këtyre
ditëve të vështira nëpër të cilat po kalon
vendi ynë me virusin Kovid-19. Kjo sfidë
kërkon angazhimin dhe bashkëpunimin e

Urimi i Ambasadës së
Egjiptit

Shkup, 9 qershor: Ambasadori i Ambasadës së Egjiptit në Sofje, Khaled Ammarah, i uron detyrën e u.d. Reis’ulUlema i BFI-së h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu.
Në telegramin e urimit ai thotë:
“I nderuar h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, u.d. Reis’ul-Ulema i Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, e pranuam shkresën tuaj më datë 3.06.2020 dhe kam
nderin që t’ju shpreh urimet e mia më të mira nga zemra që jeni zgjedhur
u.d. Reis’ul-Ulema i BFI-së të RMV.
Duke ju uruar suksese në punët tuaja dhe duke theksuar aspiratën time
për komunikim dhe bashkëpunim në atë që ka dobi dhe në të mira të dy
vendeve vëllazërore të ummetit mysliman, Ju lutem pranoni urimet e mia
më të mira.Ambasadori Khaled Ammarah.”

ndërsjellë me të gjitha institucionet relevante, të cilat funksionimin e tyre ia dedikojnë shëndetit dhe sigurisë së
qytetarëve të këtij nënqielli. Andaj, dua
të theksoj se në këtë drejtim, asnjëherë
nuk do të mungojë bashkëpunimi ynë i
ndërsjellë.“
Edhe zv. Ministri Nuhiu nga ana e tij
shprehu kënaqësinë dhe falënderimin për
pritjen dhe strukturën më të lartë në BFI,
ku u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu bashkë me myftinjtë e Myftinive
të RMV po tregojnë përkushtim serioz në
përpjekjet për ta mposhtur pandeminë e
Kovid-19.
“Jemi shumë të kënaqur dhe falënde-

rues për mbështetjen dhe përkrahjen që
Bashkësia Fetare Islame ka bërë gjatë
kësaj periudhe të vështirë, duke sensibilizuar opinionin dhe besimtarët, sidomos
me masat e marra për parandalimin e virusit Korona në terren. Shumë xhami në
vend janë bërë shembull se si duhet respektuar rekomandimet e organizatave
shëndetësore nga ana e besimtarëve,
andaj me plot bindje mund të themi se
kjo është rezultat i angazhimeve tuaja të
palodhura si udhëheqësi e deri tek hoxhallarët e xhamive” – ka thënë zv/ministri Nuhiu.
(4.06.2020)

Urimi i Ligës Botërore
Islame
Shkup, 8 qershor: Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Botërore Islame
me seli në Mekë, dr. Mohammad Abdulkarim Alissa, i uron detyrën e u.
d. Reis’ul-Ulema i BFI-së h. hfz. Shaqir ef. Fetahut, duke i dëshiruar suksese në punën e tij dhe duke treguar gatishmërinë e bashkëpunimit mes
Ligës Botërore Islame dhe Rijasetit të BFI-së, në interes të përbashkët për
çështjet e myslimanëve në shtetet ballkanike.

Atasheu i Ambasadës Turke viziton Reisin
Në selinë e Rijasetit të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, më datë 8.06.2020 në vizitë tek u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu ka qenë Atasheu për Çështje
Fetare pranë Ambasadës Turke në Shkup,
z. Murat Alkan, i cili e ka uruar Reisin (u.
d.) për postin e marrë dhe i ka dëshiruar
punë të mbarë dhe suksese në udhëheqjen e Bashkësisë Fetare Islame të RMV.
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Ambasadori saudit në
Tiranë uron BFI-në
Shkup, 4 qershor: Ambasadori i Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë, Abdul Momin Mohammad Sharaf, i uron detyrën e u. d. Reis’ulUlema i BFI-së h. hfz. Shaqir ef. Fetahut, duke e falënderuar për respektin
e treguar ndaj Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe popullit të saj dhe duke e
përgëzuar në emërimin e postit të ri, drejtuar me lutje Allahut (xh. sh.) që
t`i japë suksese në punën e tij, me shpresë për bashkëpunim për t`u shërbyer
vëllezërve tanë myslimanë në trojet ballkanike.
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STUDIM

Myftiu i Shkupit
viziton Reisin e ri
Në vazhdën e vizitave që i bëhen u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
të mërkurën, më 10.6.2020 Kryetarin e
Bashkësisë Fetare Islame të RMV e vizitoi Myftiu i Myftinisë së Shkupit, dr.
Qenan ef. Ismaili, bashkë me operativën
e kësaj myftinie, të cilët i dëshiruan punë
të mbarë dhe të suksesshme Reisit të ri.

Covid-19, me shumë ndryshime
Reisi priti Myftiun e
TetovËs me
bashkëpunëtorë
Tё enjten, më 11.06.2020 u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu priti
Myftiun e Myftinisë së Tetovёs, prof. dr.
Qani ef. Nesimi, bashkë me operativën e
kësaj myftinie. Gjatё kёsaj vizite, mysafirёt i dëshiruan shёndet, punë të mbarë
dhe të suksesshme u.d. Reis’ul-Ulemasё
sё BFI tё RMV.

Vazhdojnë urimet
Më datë 4.06.2020 në vizitë urimi tek
u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu kanë qenë
ish-myftiu i Myftinisë
së Tetovës, h. Alifekri ef. Esati, dhe ishkryetari i Kuvendit të BFI-së në RMV, h.
Haki ef. Agushi.

Kryetari i Gostivarit viziton BFI-në
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Të mërkurën, më datë 3.06.2020, u.d. Reis’ul-Ulema i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në selinë e Rijasetit ka pritur Kryetarin e Komunës së Gostivarit, dr. Arben Taravari, i cili i dëshiroi
sukses dhe punë të mbarë në udhëheqjen e institucionit më të
vjetër në vend, atij Islam.
Gjatë këtij takimi të ngrohtë e miqësor, u.d. Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu u bëri një përshkrim të shkurtër ngjarjeve, angazhimeve dhe aktiviteteve të BFI, si dhe punëve që e
presin këtë institucion në të ardhmen.
Nga ana tjetër, z. Taravari shprehu kënaqësinë e tij dhe besimin se i zgjedhuri ushtrues i detyrës Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu ka kapacitet, energji dhe njohuri që t’u bëjë
ballë sfidave që e presin Bashkësinë Fetare Islame në të ardhmen. Ai gjithashtu e uroi dhe i dëshiroi shumë suksese në
punë, bashkë me stafin e tij.

Menaxhimi i krizës ka një rëndësi shumë të madhe në kushtet e pandemisë. Kriza në ndërmarrjet e biznesit
shpesh manifestohet si rënie e të ardhurave, ku si pasojë reduktohen ﬁtimet dhe shumë shpejt vjen deri tek
humbja. Nëse kriza nuk zgjidhet shpejt, bizneset do të ndodhen pranë huamarrjes (hyrjes në borxh) apo
falimentimit. Prandaj, rekomandohet që të gjithë menaxherët të bëjnë një analizë “SWOT” të bizneseve, për
të arritur në informacionin e duhur dhe më të saktë të kompanisë dhe për të ndërmarrë strategji të duhura
të biznesit në këto kushte.

M

Shkruan: Prof. dr. Izet Zeqiri
(Enkas për HeR)

ënyra që ne kuptohemi dhe flasim me njëri-tjetrin në jetë dhe
në punë është përcaktuesi kryesor për suksesin tonë kudo. Nëse komunikimi është i dobët, e zvogëlon efikasitetin
dhe krijon inat, mosbesim, cinizëm si në
shoqëri, po ashtu edhe në organizata të
ndryshme etj.
Aktivitetet e komunikimit e plotësojnë
aktivitetin ditor të punës së njeriut. Një
analizë e kohës së harxhuar në komunikim
tregon se 10% e kohës harxhohet në
shkrim, 15% në lexim, 35% në bisedë dhe
40% në dëgjim.
Pandemia dhe covid-19 do të ndryshojnë mënyrën e komunikimit nga komunikimi me bisedë dhe dëgjim, që është
75% e komunikimit apo të takimit të drejtpërdrejtë, do të zvogëlohet dukshëm në
dobi të komunikimit me shkrim apo të një
mënyre tjetër komunikimi përmes telekomunikimit, i cili mundëson që një grup
njerëzish të jenë në bashkëveprim të ndërsjellë me ndihmën e audio dhe video-mediave, pa mos u takuar fizikisht, duke
përdorur video-kamera, duke u mundësuar
pjesëmarrësve të bashkëveprojnë personalisht.
KOMUNIKIM PA U TAKUAR FIZIKISHT

Ndoshta beneficioni më i madh i këtij
tipi të komunikimit është që të mund të
shkëmbehen idetë dhe të sigurohet reagimi
i menjëhershëm, por pa mos u takuar fizikisht.
Komunikimi ndërpersonal është komunikimi ndërmjet dy personave, zakonisht ballë për ballë. Nëpërmjet
komunikimit ndërpersonal zhvillojmë dhe
i ruajmë relacionet njerëzore në shoqëri

dhe biznes. Është shumë vështirë që një
individ të arrijë shumë pa komunikuar me
të tjerët në organizatë. Vetëm komunikimi
i suksesshëm ndërpersonal i rrit efektet e
qeverisjes, sepse komunikimi i jep mundësi individit që të ndikojë në sjelljen e të
tjerëve dhe t’i orientojë përpjekjet e tyre
nga realizimi i qëllimeve.
Mirëpo, pandemia Covid-19 do të
ndryshojë shumë gjëra. Si rezultat i kësaj
pandemie, tash njerëzit do t’i ikin komunikimit në afërsi, por do të përdorin disa
forma dhe lloje të tjera të komunikimit në
largësi, si rezultat i frikës nga infektimi i
tashëm dhe i ardhshëm.
Sot, si pasojë e Covid-19, në vend të
komunikimit ballë për ballë, do t’i jepet
rëndësi të madhe komunikimit të shkruar.
Ky lloj komunikimi mund të ndihmojë për
zhdukjen e problemit të komunikimit
gojor. Mesazhi i shkruar u lejon njerëzve,
por edhe menaxherëve, që të mendojnë
për mesazhin, që ta lexojnë disa herë atë
dhe, ndoshta, të gjejnë njerëz të tjerë që ta
rishikojnë mesazhin para se të transmetohet. Pranuesi mund të ketë kohë që ta lexojë mesazhin me kujdes dhe saktësi.

Mesazhet e shkruara janë edhe më të qëndrueshme sesa mesazhet gojoret.
Komunikimi i shkruar merr më shumë
kohë për t’u përgatitur dhe nuk lejohet bashkëveprimi, ose reagimi i menjëhershëm, por kjo pandemi si rezultat i frikës
do t’i bind njerëzit që ta bëjnë këtë.
Covid-19 do t’i japë mundësi të madhe
zhvillimit të komunikimit të pafolur. Komunikime të pafolura janë: komunikimi
me lëvizjet trupore, komunikimi me hapësirë, komunikimi me pamje. Njerëzit
nga shtete të ndryshme dhe me kultura të
ndryshme kanë simbole dhe domethënie
të ndryshme të pafolura. Shenjat e të pafolurit përdoren në mënyra të ndryshme,
varësisht prej kulturave.
Covid-19 do ta ndryshojë rrjetin e komunikimit. Rrjeti i komunikimit paraqet
rrugën përmes së cilës informacioni rrjedh
tek grupet dhe ekipet e një organizate. Kanalet mund të jenë formale ose joformale,
si rezultat i së cilës edhe rrjetet klasifikohen si rrjete formale dhe joformale.
Rrjeti formal i komunikimit ndërpersonal në organizatë mund të jetë: rrjet në
formë të rrethit, rrjet në formë të zinxhirit,
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rrjet në të gjitha kanalet. Covid-19 do ta
zhvillojë rrjetin e komunikimit në formë
të zinxhirit, duke u ikur takimeve të drejtpërdrejta.
Zhvillimet e informatikës dhe të teknologjisë në mënyrë të shpejtë i çojnë përpara mundësitë që menaxherët të
shfrytëzojnë pajisje të ndryshme elektronike për përmirësimin e komunikimeve
dhe qasjeve në informacione për të marrë
vendimet. Krahas pajisjeve elektronike që
bëjnë pjesë në komunikim, siç janë: kompjuterët qendrorë, personalë, posta elektronike, duhet të përmendim edhe tri të
arriturat që kanë ndikim të madh në komunikimin menaxhues: interneti, intraneti
dhe grupneti.
Kjo pandemi do ta zhvillojë akoma më
shumë grupnetin, softuerin kompjuterik i
cili u mundëson anëtarëve të grupeve dhe
ekipeve që të këmbejnë informacione
midis tyre dhe ta përmirësojnë komunikimin dhe realizimin e punëve si ekip. Ky
sistem u mundëson ekipeve përkrahje dhe
edukim adekuat, duke e shfrytëzuar grupnetin.
Një mënyrë tjetër komunikimi paraqet
edhe telekomunikimi, i cili mundëson që
një grup njerëzish të jenë në bashkëveprim
të ndërsjellë me ndihmën e audio dhe
video-mediave. Përparësi e këtij lloj komunikimi është se bëhet kursim në kohë
dhe në shpenzime tek udhëtimet. Konferencat mund të mbahen çdoherë kur është
e nevojshme, për shkak se ato nuk mund të
pengohen nga orari për udhëtime. Në këtë
mënyrë mund të përmirësohet sistemi i komunikimit.
DREJT STRATEGJIVE TË SHËRIMIT
DHE TË MBIJETESËS

Planifikohej që ekonomia e Republikës së Maqedonisë së Veriut të kishte rritje
prej 3.2% për vitin 2020, por si rezultat i
situatës me Covid-19, kjo rritje nuk do të
realizohet, pasi kriza ekonomike dukshëm
është thelluar në vend dhe më gjerë. Tashmë është evidente se Maqedonia e Veriut do të përjetojë recesion, rënie
ekonomike.
Si rezultat i situatës me koronavirusin,
në raportin e fundit të Bankës Botërore parashikohet ulje e aktivitetit ekonomik në
vend, përkatësisht një rënie prej -0.4% të
PPB (Produktit të Përgjithshëm Bruto).
Kjo krizë ekonomike dhe ky recesion për
Maqedoninë e Veriut vjen si rezultat i lidhjeve të ngushta me ekonomitë e vendeve të BE-së, por edhe si rezultat i
gjendjes së jashtëzakonshme, ku zinxhiri i
restoranteve, hoteleve dhe shumë bizneseve është mbyllur, konsumi është zvogë38
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luar dhe investimet janë ulur në masë.
Këtë e vërteton fakti se brenda periudhës së jashtëzakonshme në Maqedoninë
e Veriut në mars kemi rënie të të hyrave
buxhetore për 24%, kurse në dy javët e
parë të prillit kemi ulje për 38.15% të të
hyrave të shtetit. Nëse vazhdon ky trend,
atëherë rënia do të jetë edhe më e madhe.
Menaxhimi i krizës ka një rëndësi
shumë të madhe në kushtet e pandemisë
Covid-19. Kriza në ndërmarrjet e biznesit
shpesh manifestohet si rënie e të ardhurave, ku si pasojë reduktohen fitimet dhe
shumë shpejt vjen deri tek humbja. Nëse
kriza nuk zgjidhet shpejt, bizneset do të
ndodhen pranë huamarrjes (hyrjes në
borxh) apo falimentimit. Prandaj, rekomandohet që të gjithë menaxherët të bëjnë
një analizë “SWOT” të bizneseve, për të
arritur në informacionin e duhur dhe më të
saktë të kompanisë dhe për të ndërmarrë
strategji të duhura të biznesit në këto kushte.
Kriza me të cilën do të ballafaqohen
bizneset është ajo e likuiditetit – që ndodh
pasi bizneset nuk mund t’i plotësojnë të
gjitha detyrimet e tyre brenda afateve dhe
sasive. Në qoftë se humbja vazhdimisht
bartet mbi kapital, kjo e rrit borxhin dhe
del me humbje të mëdha; në këtë rast
kompania shkon drejt falimentimit.
Shumë pak biznese këtë vit mund të
fokusohen në strategjitë e rritjes siç janë:
strategjia e rritjes së qëndrueshme, strategjia e integrimit vertikal, strategjia e integrimit
horizontal,
strategjia
e
diversifikimit koncentrik, strategjia e diversifikimit konglomerat, strategjia e koncentrimit në një produkt të vetëm,
strategjia e zhvillimit të produktit të tregut
dhe strategjia e inovacionit etj.
Shumica e bizneseve do të fokusohen
në strategjitë e mbijetesës dhe në strategjitë e shërimit, por disa biznese do të jenë
të detyruara të implementojnë strategjitë e
shkurtimit.
Pas bllokimit të tërësishëm shkaku i
Covid-19, bizneset duhet të fokusohen në
strategjitë e shërimit. Këto strategji zbatohen në rastet kur në kompaninë përkatëse shënohet rënie e fitimit. Nënkuptohet
që në raste të tilla kompania do të tentojë
të nxirret nga pozita e tillë e disfavorshme
dhe e rënies së fitimit. Alternativa e rritjes
së çmimeve mund të jetë tepër e rrezikshme, andaj organizata e biznesit do të nevojitet që të përqendrohet në rritjen e
efiçencës në punë. Strategjia e shërimit
zakonisht zbatohet në mënyrat vijuese: a)
zvogëlim i shpenzimeve dhe b) zvogëlim
i aseteve të organizatës etj.
Zvogëlimi i shpenzimeve bëhet zakonisht nëpërmjet zgjatjes së kohës së për-

dorimit të makinave, nxjerrjes së disa produkteve nga asortimenti i prodhimtarisë,
lëshimi nga puna i një pjese të të punësuarve; përderisa zvogëlimi i aseteve nënkupton shitjen e mjeteve fikse të
organizatës e në veçanti të tokave, mjeteve
të transportit, të veturave luksoze etj.
Bazuar në mbijetesën e ndërmarrjeve
në sektorët kryesorë, kompania duhet të
refuzojë bizneset të cilat konsiderohen të
panevojshme. Ajo duhet të refuzojë ato
biznese që nuk kanë bërë fitime të mjaftueshme dhe, në të njëjtën kohë, të bëjë
zhvillimin e bizneseve që janë fitimprurëse. Kjo mund të arrihet duke ulur kostot,
duke larguar pjesën e panevojshme të personelit, duke bërë ndryshime në menaxhimin e personelit në të gjitha nivelet etj.
PËR OPSIONE QË ÇOJNË NË
NDRYSHIM TË SUKSESSHËM

Shumë kompani e kanë humbur favorin strategjik, prandaj është i nevojshëm
rishikimi i strategjisë ekzistuese dhe marrja në konsideratë e disa opsioneve që do
të çojnë në ndryshim të suksesshëm. Kjo
strategji është bazuar në aktivitetet e
shqyrtimit dhe të përqendrimit, që do t’i
japë kompanisë një avantazh konkurrues
në treg. Qëllimi është që të forcohet pozita
në një veprimtari ku profitabiliteti është
më i kënaqshëm. Në kohën që kompania
është specializuar për të shërbyer apo për
të prodhuar në një veprimtari, suksesi
është i garantuar, sepse kompania është
fokusuar vetëm në një industri.
Shumë biznese duhet të implementojnë strategjinë e tkurrjes, e cila bën që
kompania të lirohet nga ato njësi punuese
që nuk arrijnë normë të kënaqshme fitimi,
kështu që kompania mund të arrijë të ardhura të konsiderueshme që mund të investohen në segmente të bizneseve
kryesore.
Në këtë situatë të krizës, nga ana e menaxherëve të kompanive kërkohet menaxhimi i suksesshëm i krizave, që përfshin
disa hapa:
-Vlerësimi i krizës (apo: auditimi i krizës) dhe sigurimi sistematik i mundësive
për të eksploruar problemet e mundshme;
-Parashikimi në formulimin e planeve
që ofrojnë aktivitetet, në rast se diçka nuk
shkon mirë (ose ndodh diçka që devijon
në drejtim të gabuar apo të keqe);
-Krijimi i ekipeve që kanë përvojë në
parandalimin e krizave dhe që merren me
menaxhimin e tyre në mënyrë efektive.
(Autori është Anëtar Korrespondues i
Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkup)

Covid-19 dhe reagimi i xhamive
shqiptare në Zvicër
Ne si myslimanë arritëm që në këtë kohë krize të dëshmojmë se feja islame nuk është thjesht besim dhe
ritual, por edhe angazhim social, humanitar, kulturor, ekologjik etj.,; arritëm të dëshmojmë se ne, para se të
jemi myslimanë, jemi njerëz dhe se i qëndrojmë pranë çdokujt, falë vlerave universale që na i mëson feja
islame, të cilat na ngrejnë në nivelin e popujve seriozë e ndërtues të jetës së përnjëmendtë dhe të
përgjegjshme në rruzullin tokësor.

Q

Shkruan: Rejhan Neziri

ë nga momenti i përhapjes fillestare të virusit Korona në shtetet
evropiane, fillimisht në Itali e
menjëherë më pas edhe në Zvicër, imamët dhe xhamitë në përgjithësi, por edhe
ato shqiptare në veçanti, këtu në Zvicër,
vepruan me syçeltësi e me seriozitet ndaj
kësaj dukurie të veçantë, edhe pse mjaft
komplekse dhe e ngarkuar me shumë paqartësi.
Për ta thuajse asnjëherë nuk u vu në
pikëpyetje vërtetësia e virusit dhe e përhapjes së tij të shpejtë. Ka pasur dyshime
rreth shkaktarëve, që akoma vazhdojnë të
mbesin enigmë, por jo nëse kjo dukuri
ishte e vërtetë ose jo. I gjithë fokusi u vu
në parandalimin, kufizimin dhe pengimin
e shtrirjes së kësaj pandemie, që e kaploi
pjesën më të madhe të botës dhe e cila
nuk kurseu asnjë fe, asnjë komb dhe
asnjë kulturë.
Rol të madh në këtë drejtim, sa ka
luajtur largpamësia e imamëve dhe e
kryesive të xhamive, si dhe e organizatave islame, po aq, ndoshta rolin më kryesor, e ka luajtur vetë shteti, në fakt
qeveria zvicerane, e cila edhe pse në fillim veproi pak si me nge, duke shpresuar
në përgjegjësinë personale të çdo qytetari, por më vonë edhe ajo ndërmori
masat jo të zakonshme për kulturën dhe
stilin e jetës së këtushme, që për shumëkënd nënkuptonin kufizim të lirive dhe të
të drejtave njerëzore, nënkuptonin prani
apo përzierje të tepërt të shtetit. Duke u
deklaruar pothuajse për çdo ditë rreth
zhvillimit të ngjarjeve, shteti arriti ta ndalojë fillimisht pazarin e pakontrolluar të
qytetarëve, duke i siguruar se industria

ushqimore nuk do të pësojë as ngadalësim e as kufizime të tjera dhe se paniku i
shkaktuar për këtë brengë ishte i pavend,
kështu që arriti të plasohet edhe si faktor
stabilizues dhe orientues në kohë të
duhur.
Kufizimet që i vuri qeveria zvicerane
ishin vërtet të sikletshme për njerëz të rritur në demokraci të drejtpërdrejtë, ku
shumëçka mbetet në dorë të individit, të
komunave e të kantoneve e shumë pak në
duar të shtetit. Kjo ishte një kthesë jo
shumë e dëshirueshme, por të cilën qeveria arriti ta artikulojë drejt, duke i mënjanuar dyshimet rreth fuksionimit të
sistemit, duke e ngritur gjendjen nga normalja në atë të veçantë dhe përfundimisht
në të jashtëzakonshme. Ajo arriti të
mbjellë dhe ta fitojë besimin e qytetarëve
për seriozitetin e situatës, jo vetëm me
miliarda frangat zvicerane që i vuri në dispozicion për mbështetjen e ekonomisë
së vendit, por edhe nëpërmjet manifestimit të brengës reale, por pa krijuar panik
dhe pa lënë hapësirë që kjo situatë të dalë

nga binarët e vërtetësisë në ato të dyshimeve konspirative.
KUFIZIME NËPËR FALTORET E TË
GJITHA FEVE

Ndër hapat konkretë, që për ne këtu
është me rëndësi, ishte edhe çështja e kufizimeve nëpër faltoret e të gjitha feve.
Ajo që vlente për të gjitha vendet ku tuboheshin njerëzit në masë të madhe, gjeti
zbatim edhe nëpër xhamitë tona, e këto
ishin: ruajtja e higjienës, ruajtja e distancës fizike, ikja e tubimit në masë në vendet publike, ndejtja në shtëpi dhe
mosdalja jashtë pa nevojë, braktisja e
përshëndetjes për dore, teshtitja në shami
ose në lakun e krahut, vetizolimi në rast
dyshimi dhe konsultimi me mjekun amë
nëpërmjet telefonit etj. Më vonë, kur u
shpall gjendja e jashtëzakonshme, e cila
kulmin e arriti kah fillimi dhe mesi i prillit, kur në ditë kishim më shumë se një
mijë infektime të reja, faltoret tona, në
fakt, mund të qëndronin hapur, por që në
Hëna e Re
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to të mos merrnin pjesë përnjëherësh më
shumë se pesë persona. Kjo nënkuptonte
lënien hapur të dyerve të xhamive për
lutje individulale, mirëpo ndalimin e lutjeve në grup (me xhemat), ndalimin e
predikimeve e ligjëratave, si dhe mësimin
fetar të të gjitha niveleve e të gjitha grupeve në xhami.
Këto masa qeveritare u zbatuan pa
mëdyshje dhe pa rezerva nga xhamitë
tona - megjithëse me siklet e me mërzi sepse tanimë ekzistonte besueshmëria e
plotë ndaj qeverisë dhe ndaj autoriteteve
shëndetësore, por edhe ndaj organizatave
islame të niveleve kantonale, siç ishin
DIGO, VIOZ, VAM etj., por edhe të atyre
nacionale, siç ishin DAIGS, FIDS etj., të
cilat në mënyrë të denjë dhe proporcionale i artikulonin dhe i përshtatnin ato
sipas kushteve të xhamive tona. Kjo ishte
kështu në fazat e shtrëngimit të masave
për pengimin dhe ngadalësimin e përhapjes së virusit, por vazhdon edhe sot në
fazat e lirimit dhe të lehtësimit të masave.
Falë këtij besimi dhe bashkëpunimi
reciprok, ne sot mburremi që në mesin e
xhemateve tona kemi pasur shumë pak
infektime dhe pothuajse asnjë vdekje nga
ky virus, dhe që sot edhe Zvicra qëndron
në majën e piramidës së sheteteve më të
sigurta në këtë drejtim. E gjithë kjo është
arritur falë solidarizimit me njëri-tjetrin
të të gjithë qytetarëve të këtij vendi, ku
bëjmë pjesë edhe ne si myslimanë.
Këtu dua të shpreh mirënjohjen time
më të thellë e më të përzemërt për të gjitha xhematet tona, për kryesitë e xhamive, për imamët tanë të zellshëm e
vizionarë, si dhe për të gjitha organizatat
islame të të gjitha niveleve.
Po e ritheksoj se kjo kohë dhe situatë
nuk ishte edhe aq e lehtë, përkundrazi e
mbushur plot sfida, paqartësi, dyshime të
vazhdueshme, kundërshtime, refuzime
etj. Në këto pika në veçanti në qendër të
vëmendjes mbetën imamët, si aktorët
kryesorë në nivel lokal dhe si promotorët
e mirëkuptimit dhe të mbjelljes së sigurisë te xhematet e tyre.
Angazhimin e xhamive, dhe në veçanti të imamëve, natyrisht në koordinim
edhe me organizatat e ndryshme islame
në vend, gjatë procesit të pandemisë
mund ta trajtojmë në disa plane, edhe atë
në planin emocional-psikik, teologjik,
fetar-praktik, social etj.
Në planin emocional-psikik imamët
arritën që nga situata e frikës, e panikut
dhe e pasigurisë së shkaktuar nga paqartësia e rrezikut të situatës, të krijojnë një
atmosferë besueshmërie në vetvete, të
ushqyer me mësimet fetare islame, si dhe
një klimë solidarizimi e mbështetjeje re40
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ciproke. Këtu u vu në pah edhe një herë
elementi shpresë - dhe jetëndërtues i fesë,
i ndërlidhur me besimin në Zotin e Plotëfuqishëm dhe të Gjithëmëshirshëm, si një
antipod i qëndrimeve pesimiste dhe apokaliptike që përhapeshin gjithandej. Ata i
sqaruan me kohë rekomandimet dhe mësimet e Muhamedit (a. s.) lidhur me rastin e përhapjes së sëmundjeve
epidemike, duke theksuar se Muhamedi
(a. s.) qysh atëherë ka pasur njohuri për
rastet e këtilla dhe se ai nuk ia ka lënë rastësisë apo determinizmit kryeneç trajtimin e këtyre rasteve, duke i vënë në pah
edhe premtimet profetike lidhur me
shpërblimet shpirtërore të njerëzve që durojnë me besim në Zot dhe marrin masat
e duhura për pengimin dhe tejkalimin e
epidemive dhe pandemive. Durimi, rezistenca dhe qëndrueshmëria përballë sfidës së këtyre situatave në Islam barazohet
me vetëflijimin më të madh të mundshëm.
TRE MUAJT E BEKUAR

Këtu nuk duhet harruar edhe ndikimin që pati përputhja në kohë midis rritjes së infektimeve dhe rrezikut të virusit
me hyrjen në Tre Muajt e Bekuar në
Islam. Si zakonisht, muajt Rexheb, Shaban, bashkë me muajin Ramazan, në
botën islame njihen si të pandashëm kur
është në pyetje ngritja e spiritualitetit të
besimtarëve. Prandaj, kjo koincidencë në
vetvete, për besimtarët myslimanë, luajti
një rol shumë amortizues kur ishte në
pyetje frika, pasiguria e dyshimet që kishin të bënin me thelbin e qenies njerëzore.
Në planin teologjik imamët tanë fillimisht u desh të merreshin me mënyrën
e interpretimit të kësaj dukurie, duhej
parë kjo si një dënim dhe mallkim nga
Zoti apo jo; ishte kjo një sprovë apo një
pasojë e mënyrës së gabuar të jetesës dhe
e funksionimit të pakontrolluar të jetës
njerëzore në planetin tokë, apo ishte
diçka krejt tjetër…
Falë vizionit të imamëve shqiptarë të
këtushëm, të furnizuar me dije, me kompetencë e me përgjegjësi, shumica e këtyre dyshimeve u mënjanuan nga kokat e
besimtarëve të këtushëm dhe situata tanimë shihej si vërtet serioze, por që nuk
duhej bërë panik, dhe se kjo do të kalonte
duke vepruar secili prej nesh me përgjegjësinë e nevojshme personale dhe sociale.
Këtu le të përmendim edhe parandalimin
e prirjeve devijante për t’i dhënë drejtim
të gabuar mënyrës së trajtimit dhe largimit të kësaj pandemie. Fjalën e kam për
individë të caktuar, natyrisht nga jashtë

Zvicra, por që mbërrinin shpejt edhe këtu
me anë të rrjeteve kryesisht sociale, të
cilët ofronin “ilaçe” popullore të mësuara
në ëndërr kinse nga ana e pejgamberit
Muhamed (a. s.); pretendime kinse filan
e filan duaje (lutje) e formuluar në një stil
a formë të veçantë do ta largonte si me
shkop magjik pandeminë, si dhe dërdëllitje të tjera në emër të fesë. Një pikë tjetër që ata u desh ta trajtonin ishte edhe
çështja e “dorëzimit” dhe e “nënshtrimit”
të imamëve e të xhamive ndaj politikave
qeveritare në raport me masat preventive,
me ç’rast kryesisht imamët etiketoheshin
si më lojalë ndaj shtetit dhe kurdisjeve
globale sesa ndaj “caktimit” të Zotit. Një
çështje tjetër me të cilën ata u desh të
merreshin ishte edhe ana e kundërt e
kësaj që u përmend këtu, respektivisht
pyetja se ku ishte Zoti në gjithë këtë
krizë, pse ai nuk e ndalonte këtë? Pse, në
fakt, Ai e lejonte këtë?! E pastaj edhe
prirja tjetër se kjo krizë mund të tejkalohet vetëm me metoda shkencore dhe se
feja nuk mund të luante asnjëfarë roli në
këtë drejtim.
Pra, imamët tanë u desh të angazhoheshin me sqarimin e të gjitha këtyre
pyetjeve në mënyrë të përgjegjshme e serioze, duke mos i lënë hapësirë përhapjes
së besëtytnive, besimeve të kota, devijimeve dhe keqkuptimeve, keqinterpretimeve, si dhe keqpërdorimit të fesë, nga
njëra anë, dhe theksimit të rolit dhe funksionit pozitiv të fesë në trajtimin dhe
konceptimin e kësaj dukurie, nga ana tjetër.
Në planin fetar-praktik imamët u
desh që me xhematet e tyre të punonin në
drejtim të sqarimit dhe të kthjellimit të
shumëdimensionalitetit të konceptit të
ibadetit, adhurimeve fetare; se ato nuk
janë të kufizuara brenda objekteve të xhamive; se në raste nevojash e shtrëngimesh vlenin përjashtimet; se në raste të
veçanta si kjo e pandemisë besimtarët liroheshin nga disa detyra, siç ishte namazi
i xhumasë, ose ofroheshin mundësi të
tjera, të kryerjes së tyre në shtëpi brenda
rrethit familjar; se, megjithëkëtë, ruajtja
e jetës së njeriut kishte (ka) prioritet karshi lutjeve të përbashkëta në xhami; se
boshatisja e xhamive nuk nënkuptonte
“zemërimin” e xhamive me ne, siç pretendonin disa…; pra, i sqaruan alternativat dhe opsionet e tjera të fetarisë dhe të
praktikimit të normave fetare. Kjo vazhdon edhe sot, me rastin e daljes së përshkallëzuar
nga
gjendja
e
jashtëzakonshme në gjendje të veçantë e
drejt normales, ku duhet edhe më tej të
tregohemi të kujdesshëm, duke bërë dezinfektimin e duarve, duke e ruajtur di-

stancën fizike jashtë dhe brenda xhamive
– që më parë nuk ka qenë e njohur dhe as
praktikë - duke përdorur maskat higjienike etj.
Një përvojë e re për shumë prej imamëve ishte edhe bartja e ligjërimit dhe e
komunikimit fetar nga bota reale në atë
virtuale. Jo vetëm ligjëratat e së premtes,
pastaj edhe të Ramazanit, por edhe mësimi fetar me fëmijët dhe të rriturit, këndimi i mukabeles (leximit me melodi e
Kuranit fisnik), kuizet me fëmijë, intervistat me personalitete të ndryshme fetare
dhe të fushave të tjera, kaluan të gjitha
online, nëpërmjet internetit.
Në planin social xhamitë dhe kryesisht imamët kanë luajtur një rol si kurrë
më parë. Duke qenë se ishte një përvojë e
re që xhamitë të mbylleshin për namazet
me xhemat, të mos dëgjoheshin ligjëratat
dhe predikimet drejtpërdrejt, të mos takoheshin me njëri-tjetrin disa herë në ditë
në kafeteritë dhe në hapësirat e tjera të
xhamisë, pra këtë boshllëk social kryesitë
e xhamive dhe të organizatave islame, në
veçanti imamët, u munduan ta plotësojnë
nëpërmjet formave të tjera të komunikimit, si nëpërmjet letrave postare njoftuese e uruese për Ramazan e për Bajram,
nëpërmjet telefonatave të kohëpaskohshme me anëtarët e xhamisë dhe interesimit në mos ata kishin ndonjë nevojë që
nuk mund ta plotësonin vetë për shkak të
moshës ose ndonjë sëmundjeje etj. – të
gjitha këto ishin kanali i gjallë që i mbajti
lidhjet sociale midis kryesisë dhe imamit
me anëtarët e xhamisë.
Një segment shumë i rëndësishëm që
meriton të përmendet këtu është edhe angazhimi i kryesive dhe i imamëve tanë në
aktivitetet sociale dhe humanitare që i
kërkonte shoqëria, konkretisht grupet pu-

nuese pranë komunave politike të themeluara enkas për përballjen me krizën pandemike. Me këtë rast, imamët dhe disa
anëtarë të xhamive kanë marrë përsipër
të kryejnë pazarin e artikujve ushqimorë,
por edhe punë të tjera private, për familjet ose për personat që konsideroheshin
si të rrezikuar nga infektimi eventual. Ky
angazhim social e humanitar i tejkalonte
kufijtë fetarë dhe etnikë, kështu që doli
në pah një segment tjetër shumë me rëndësi i Islamit: vlerësimi i qenies njerëzore, pa marrë parasysh fenë, gjuhën a
kulturën.
BASHKË, KUNDËR SHUMË
VIRUSEVE

Segmenti i radhës në këtë drejtim
është ai i forcimit të lidhjeve midis anëtarëve të familjes. Edhe pse fillimisht u
përhap frika se në një situatë kur anëtarët
e familjes për një kohë të gjatë do të rrinin në shtëpi bashkë, do të lindnin fërkime e kriza familjare, kjo nuk ndodhi
me familjet fetare islame. Përkundrazi
dhe për fat të mirë, ndër të tjera edhe nëpërmjet jetës fetare të praktikuar në familje në mënyrë të përbashkët, si
namazet ditore dhe të teravive, i leximit
të Kuranit dhe i dëgjimit të ligjëratave
online, lidhjet familjare rifituan në vlerë
dhe shfaqën një përvojë të re fetare e sociale, e cila thoshte se, megjithëkëtë, familja ka peshë dhe luan rol të madh
psikologjik, pedagogjik, sociologjik,
fetar etj.
Në përmbyllje, themi se ishte, pra, një
gamë e gjerë e fushës së veprimit të imamëve dhe e kryesive të xhamive, si dhe e
organizatave islame në këtë kohë të vështirë, për të cilën sot, kur janë hapur

xhamitë dhe kur shikojmë pas, ne shohim
se bashkërisht, me përgjegjësi individuale
e kolektive, ia arritëm ta takojmë sërish
njëri-tjetrin shëndoshë e mirë. Ne sot i
gëzohemi bashkërisht tejkalimit të situatave të vështira e të sikletshme dhe i jemi
mirënjohës njëri-tjetrit për nderin dhe respektin që ia bëmë vetvetes dhe tjetrit,
kushdo qoftë ky tjetri, mysliman ose jomysliman, shqiptar apo i ndonjë nacionaliteti tjetër.
Ne si myslimanë arritëm që në këtë
kohë krize të dëshmojmë se feja islame
nuk është thjesht besim dhe ritual, por
edhe angazhim social, humanitar, kulturor, ekologjik etj.,; arritëm të dëshmojmë
se ne, para se të jemi myslimanë, jemi
njerëz dhe se i qëndrojmë pranë çdokujt,
falë vlerave universale që na i mëson feja
islame, të cilat na ngrejnë në nivelin e popujve seriozë e ndërtues të jetës së përnjëmendtë dhe të përgjegjshme në
rruzullin tokësor. Pra, ra ky rast dhe ne i
përjetuam dhe i shfaqëm edhe anët e tjera
të shumta të fesë në raport me jetën e njeriut si individ, si bashkësi, si shoqëri dhe
si mbarë familje njerëzore në tokë. Ne
edhe një herë e kuptuam se, me gjithë diversitetin gjuhësor, racor, fetar etj. që
kemi, ne vlerë të përbashkët e kemi njerëzoren, shenjtërinë e jetës së njeriut, si
dhe dinjitetin e integritetin e tij. Kjo e
fundit besoj se do të nënkuptojë tani e
tutje, në të njëjtën kohë, edhe një paradigmë të re jo vetëm teologjike, por edhe
mbarëshoqërore se, megjithëkëtë, ne si
familje njerëzore dimë t’ia dalim bashkërisht jo vetëm kur është në pyetje virusi
Covid-19, por edhe shumë “viruse“ të
tjera njerëzore, etike, fetare, ekonomike,
politike etj. Po, ne mundemi bashkërisht!
(Kreuzlingen, 10.06.2020)
Hëna e Re
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MESELE FETARE

SPROVAT TONA

Dilemë e madhe:
A do të na mjaftojë mielli?

Me durim aktiv transcendental
në tejkalimin e sfidave
Në çdo sprovë ka mësim, predikim dhe përkujtim për njerëzit, sepse kjo botë është botë e telasheve, e
halleve, e derteve dhe jo vend i lumturisë; është vend i përkohshëm dhe jo i përhershëm.

(TREGIM KËSHILLUES NË KOHË TË
KORONËS)

Thuhet se në Medinë jetonte një jehudi me familjen e tij. Furnizimin e tyre
vjetor ata e siguronin nga një arë, të cilën
e mbillnin për çdo vit me grurë. Ara u
jepte çdo vit nga 12 thasë grurë, të cilët
i bluanin, i bënin miell, me të cilin ushqeheshin për një vit. Për çdo muaj harxhonin nga një thes miell.
Por, këtë vit kishte ndodhur diçka e
papritur: ara e tyre kishte bërë vetëm 10
thasë grurë dhe ata do të kishin ushqim
vetëm për 10 muaj dhe jo për tërë vitin.
Një mërzi që s’e kishin pasur më
parë, se ç’ua mbërtheu shpirtin: po dy
muajt tjerë të vitit çdo të bënin?! Me çka
do të ushqeheshin? Si do ta mbanin veten
gjallë?
Meqenëse kishin mbetur pa rrugëdalje, nuk dinin ç’të bënin. Gruas së tij i
ra ndër mend një ide, që ua ngjalli
shpresën se mund të dilnin nga kjo fatkeqësi. Ajo i sugjeroi të shoqit që të shkonte
te Muhamedi, pejgamberi i myslimanëve
që t’i kërkonte këshillë. Vërtet, ata nuk e
besonin fenë e Muhamedit, por ai pa dyshim që ishte njeri i urtë, i mençur dhe që
u ndihmonte njerëzve. Thënë shkurt,
nëse ai s’do të mund t’u gjente zgjidhje,
atëherë s’kishin për ta gjetur kurrë.
Shkoi ky njeri te Pejgamberi (a. s.)
dhe i qau hallin. Por, përgjigjja që mori
nga Pejgamberi (a. s.) e shastisi edhe
më shumë. Ai i kishte thënë burrit që të
merrte dy thasë miell dhe të dilte rrugëve
të Medinës e të pyeste nëse dikush ka nevojë që t’ia dhuronte. Ashtu, i habitur, u
kthye në shtëpi dhe i tregoi gruas së tij ç’i
kishte thënë Muhamedi.
- Me siguri ia ke treguar rastin gabimisht, mor burrë; ai ka menduar se ne
kemi dy thasë tepër, por ne kemi dy thasë
më pak dhe jo më shumë. Kthehu edhe një
herë dhe sqaroja njeriut gjërat mirë e
mirë – i tha gruaja burrit të vet.
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Duke shpresuar së vërtet Pejgamberi
(a. s.) mund ta kishte keqkuptuar, burri u
kthye dhe ia sqaroi edhe një herë rastin.
Por, Pejgamberi (a. s.) ia dha përsëri
përgjigjen e njëjtë: t’i merrte dy thasë
miell, të dilte në rrugë e të pyeste kush ka
nevojë për to.
Pasi nuk kishin asnjë zgjidhje tjetër,
burri dhe gruaja vendosën të ndjekin këshillën e Muhamedit (a. s.).
Doli burri në rrugë dhe filloi t’i
ndalte njerëzit e t’i pyeste nëse kishin nevojë për miell. E ndali një njeri dhe e
pyeti. Por, ai i tha:
- Faleminderit, por nuk më duhet;
kam furnizim për muajin e ardhshëm, elhamdu lilah. Shiko mos ka ndonjë më
shumë nevojë se unë.
I habitur nga përgjigjja që mori,
burri filloi të mendonte me vete se ky
njeri me siguri nuk ishte në rregull - ky
kishte miell për 10 muaj e po brengosej,
ndërsa ai ndihej rehat me vetëm 1 muaj
furnizim.
Ndaloi njeriun e dytë, por ai e habiti
edhe më shumë kur refuzoi të merrte nga
mielli, sepse kishte miell për këtë javë:
- Kërko dikë tjetër që mund të ketë më
shumë nevojë se unë – i tha.
Ndali edhe të tretin dhe mbeti i shtangur nga përgjigjja e tij:
- El hamdulilah - tha ai - kam bukë
për të ushqyer familjen time sot; kërko
ndonjë tjetër që mund të ketë mbetur i
uritur; mua s’më duhet për sot.

Pas përgjigjes që mori, burri u kthye
në shtëpi i qetësuar dhe i tha gruas së tij:
As mos i mendo ato dy muajt grua - ne
ishim njerëzit me hambarin më të mbushur në tërë Medinën e po mërzitemi,
ndërsa të tjerët kënaqen që kanë të hanë
bukë ditën e sotme!
Mesazhi: I dashur vëlla, mos vrapo të
blesh të gjitha ushqimet e të zbrazësh dyqanet, duke menduar se ashtu po siguron
të ardhmen tënde! Kur të kesh frikë për
ditën e nesërme, kujto se Allahu (xh. sh.)
në një hadith kudsij ka thënë: “O biri i
Ademit, mos u frikëso se do të mbetesh pa
risk (furnizim) derisa hambarët e mi të
jenë të mbushur; e hambarët e mi janë të
mbushur e nuk zbrazen kurrë!”
Prandaj, në vend që të vraposh dyqan
më dyqan duke kërkuar miell, kujto që Ai
që të dha të hash sot, do të japë edhe
nesër, prandaj shijoje ditën e sotme dhe
mos u lodh për të nesërmen, sepse Allahu
(xh. sh.) ka thënë: “O biri i Ademit, mos
ma kërko riskun e ditës së nesërme, sepse
unë nuk ta kërkoj punën e ditës së nesërme.”

P. S. Këtë rrëfim e kam lexuar para
shumë kohësh, por nuk e mbaj mend ku.
As nuk e di sa i vërtetë mund të jetë. Por,
në këtë rast, më shumë se vërtetësia e tij,
rëndësi ka mesazhi që përcjell, e ai është,
pa dyshim, më se i nevojshëm.
(Përktheu dhe përshtati:
Ensar Sinani)

erëzimi në këtë botë është ballafaquar me sprova të ndryshme. S’do mend që sprova
është prej ligjeve të Allahut në këtë gjithësi. Allahu (xh. sh.) i sprovon vazhdimisht njerëzit gjatë jetës së tyre sipas
ligjeve të Tij hyjnore, me sprova të llojeve
dhe formave të ndryshme, që janë të mbushura me sekrete dhe fshehtësi, të cilat
nganjëherë na bëhen të qarta, e nganjëherë
nuk mund t’i zbulojmë të gjitha në këtë
botë. Njëkohësisht, çdo sprovë më vete
është një përvojë, ku ne mund të tregojmë
(dëshmojmë) veten tonë. Allahu fuqiplotë,
i Cili e njeh vlerën dhe karakterin e krijesës së Tij të përsosur, kërkon në njëfarë
mënyre që ta sprovojë robin e vet sa mund
të përballojë, cili do të jetë reagimi i tij
përballë fatkeqësive që mund ta ndjekin;
ku do të durojmë, e ku do të devijojmë.
Në çdo sprovë ka mësim, predikim
dhe përkujtim për njerëzit, sepse kjo botë
është botë e telasheve, e halleve, e derteve
dhe jo vend i lumturisë; është vend i përkohshëm dhe jo i përhershëm. I dërguari i
Allahut ka lajmëruar se gjatë historisë fatkeqësitë më të mëdha i kanë përjetuar pejgamberët dhe njerëzit e mirë, por kjo
gjendje në asnjë mënyrë nuk i ka shtyrë në
dëshpërim dhe në kundërshtim. Kurani fisnik tregon se këta njerëz, që ishin shembull, problemet, fatkeqësitë dhe sëmundjet
i kanë vështruar si sprova. Për shembull,
Ejubi (a. s.) u ballafaqua me një problem
dhe për këtë Allahu (xh. sh.) thotë: “(Kujtoje) Ejubin, kur iu lut Zotit të vet: ‘Mua
më ka goditur fatkeqësia, e Ti je më mëshiruesi i mëshiruesve!’” (Enbija, 83)
“PËRGËZOJI TË DURUARIT”

Kur myslimani herë pas here ballafaqohet me fatkeqësi në dynja, kurrë nuk e
sheh si mjerim një gjë të tillë. Përkundrazi,
vuajtja, vështirësia, gjëma dhe fatkeqësia

janë një proces sprove e besimit tek Allah
që ka myslimani, me qëllim që ai të mund
të shfaqë sjellje të virtytshme. Një vuajtje
e tillë kurrë nuk mund të jetë mjerim. Kurani këtë gjendje e përshkruan përmes ajetit në vijim: “Sigurisht që Ne do t’ju
sprovojmë me frikë dhe uri, me dëmtim të
pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave!
Prandaj, përgëzoji të duruarit.” (Bekare,
155) Nga ky ajet kuranor vërejmë një të
vërtetë se njeriu do të përballet me shumë
sprova gjatë jetës së tij, por për t’u dhënë
sihariq, janë ata që do të durojnë. Sipas
kësaj, ashtu siç adhurimet ia ngrenë gradën njeriut, edhe sprovat që mund të
quhen nga një lloj adhurimi i pësuar, e pastrojnë njeriun prej mëkateve, për ta ngritur mandej drejt gradave më të larta dhe
më madhështore tek Allahu fuqiplotë. Pra,
detyra që i bie mbi supe çdo besimtari përballë sprovimeve të vazhdueshme nga ana
e Allahut është që të bëjë durim. Siç shprehet edhe i dërguari i Allahut, kur thotë: “Sa
e mirë është gjendja e besimtarit. Të gjitha
veprat e tij janë të mira. Askush përveç besimtarit nuk është kështu. Besimtari, kur i
vjen ndonjë e mirë, falënderon; e kjo për të
është mirësi. Kur i bie ndonjë problem dhe
ngushti, duron; edhe kjo për të është mirësi.”
I dërguari i Allahut, Muhamedi (a. s.),

së bijës, Zejnebes, e cila dërgoi dikë tek ai
për t’i dhënë lajmin se djalin e kishte të sëmurë rëndë, i dha këshillë përmes lajmëtarit: “E Allahut është çka jep dhe çka
merr. Tek Ai është caktuar afati i çdo gjëje.
Thuaji (bijës sime) që të bëjë durim dhe ta
dijë se ky durim e ka shpërblimin tek Allahu.” Ideja e durimit është një ide hyjnore, të cilën na e këshillon Kurani, pasi
është melhem dhe ilaç efektprurës; ai
është sekreti dhe çelësi i çdo suksesi.
Durimi është domosdoshmëri për besimtarin, për faktin se është virtyti më i
lartësuar në Islam dhe i vetmi për të cilën
shpërblimi është i pakufizuar. Allahu fuqiplotë në Kuranin fisnik thotë: ”…
ndërsa durimtarëve u jepet shpërblimi i
tyre pa masë!” (Zumer, 10) I dërguari i
Allahut thotë: ”Shpërblimi më i madh
është në sprovat më të mëdha. Nëse Allahu e do një popull, e sprovon atë; kush
është i kënaqur (me atë sprovë), me atë
është kënaqësia e Allahut; e kush është i
pakënaqur, edhe Allahu do të jetë i pakënaqur më të.” Sa për ilustrim, humbja e më
të shtrenjtës, e fëmijës, për prindërit është
një nga sprovat më të vështira. Por, në
qoftë se edhe në këtë rast pajtohen me caktimin e Allahut, kjo do të thotë hamd i vërtetë. Dallimi kryesor midis hamdit dhe
shukrit është te ky element.
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Besimtari, nga goditja e fatkeqësive
dhe sprovave të ndryshme, pavarësisht
rrethanave me të cilat mund të përballet,
duhet të mbështetet tek Allahu (xh. sh.).
Allahu fuqiplotë thotë: “O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e me të
falur, se vërtet Allahu është me durimtarët!” (Bekare, 153) Ky ajet është një mesazh i çiltër hyjnor drejtuar besimtarëve
të vërtetë, për t’i vënë në dijeni se zemrat dhe mendjet e tyre duhet t’i kenë gjithmonë të lidhura te mëshira e
pakufishme e Allahut, sepse vetëm Ai e
meriton adhurimin e vërtetë dhe se
vetëm prej Tij kërkohet ndihma për të
përballuar çdo të papritur a fatkeqësi.
PRANË MËSHIRËS SË ALLAHUT

Ai që Allahun e ka pranë në çdo
kohë, në çdo situatë dhe vend, ai që e
gjen veten pranë mëshirës së Allahut, ai
që i përballon sfidat dhe të papriturat, me
besim dhe përkushtim të plotë, duke
bërë sabër-durim, duke falur namaz,
duke agjëruar, ai vërtet i ka të hapura
dyert e mëshirës hyjnore. Në Kuran thuhet: “Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm
prej Teje kërkojmë ndihmë!” (Fatiha, 4)
Pa dyshim që nga faktorët që ndihmojnë
në lehtësimin e sprovës së besimtarit
është besimi në caktimin e Allahut (xh.
sh.) dhe llogaritja në shpërblimin e Tij.
Nuk ka diçka që e flladit zemrën e besimtarit, që e qetëson shpirtin e tij dhe
që sjell qetësi shpirtërore në momentin
e sprovave më shumë se besimi në caktimin dhe nënshtrimin ndaj asaj që ka
caktuar Allahu i madhërishëm. Nënshtrimi ndaj caktimit të Allahut e largon
njeriun nga hidhërimi, nga mospërmbajtja, nga mendimi i keq për Zotin e
tij.
Prej besimit që ka besimtari ndaj Allahut është se Ai nuk i bën padrejtësi
askujt. Atë të cilin e ka sprovuar dhe e
ka privuar nga ndonjë e mirë, prej së
cilës nuk i ka privuar të tjerët, Allahu
(xh. sh.) për durimin e treguar atë do ta
shpërblejë. Përcillet nga Ebu Hurejra (r.
a.) se Pejgamberi (a. s.) ka thënë: “Besimtari u ngjan drithërave të gjelbër: lakohet me erën (por, nuk thyhet). Kur
qetësohet era, ai drejtohet përsëri. Pikërisht i tillë është edhe besimtari. Si pasojë e sprovave dhe fatkeqësive, lakohet
(por nuk thyhet). Ndërsa jobesimtari
është si druri i selvisë, i cili shkulet nga
rrënja (menjëherë), nëse do Allahu.”
Si rrjedhojë, çfarëdo që urdhëron
Zoti, urdhëron për të mirë! Është durimi
që duhet treguar karshi belave, fatkeqësive dhe kryerja e ibadeteve. Sepse,
vetëm kështu mund të fitohet provimi i
dynjasë.
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Bukë për të gjithë
Muhamedi (a. s.), mobilizuesi publik i mëshirës dhe moralit njerëzor,
nuk përﬁton (nuk dëshiron ta bëjë këtë!) nga situatat politike
instrumentalizuese që i shkakton kriza, lufta dhe sëmundja.

K

Shkruan: Taxhudin Hamidi

riza e Mekës u paraqit pas emigrimit dhe dëbimit të myslimanëve prej saj. Mushrikët, pasi
filluan krizat ekonomike, e kuptuan qartë
se gjendja e krizës per banoret e Mekës
pa dyshim se shfaqet nga dëbimi brutal i
mëshirës se njerëzimit, i quajtur Muhamed i biri i Abdullahut.
Mëshira e Muhamedit anuloi miratimin e bllokimit te eksportit nga shtetet e
Nexhdit.
Kuran, surja Hashr, 8: "(Ajo pronë)
u takon muhaxhirëve te varfër, te cilet u
debuan prej shtepive te tyre dhe prej pasurise se tyre, duke kërkuar miresine dhe
kenaqesine prej Allahut dhe te derguarit e
Tij; të tillë jane ata te sinqertit."
Bojkoti i Muhamedit ne Mekë la pasoja ne ndërgjegjen e shume qytetareve
aty dhe fqinjëve përreth. Bojkoti ishte i
miratuar qe te implementohet ne te gjitha
sferat e jetes shoqerore, per te asgjesuar
çdo aktivitet të Muhamedit (alejhisselam) dhe te ithtarëve te tij.
URIA NË PERIUDHËN E BOJKOTIT

Në historinë e Ibn Hishamit permendet se nga piskama, renkimet dhe te vajtuarit e femijeve nga uria ne periudhen e
bojkotit, u shkaktua nje gjendje e padeshiruar dhe e paduruar.
Femijet nga uria kane filluar qe te gëlltitin shtresat nga lëkura nën çadrat e tyre.
Ne perceptimin e tyre qarkullonte nje
mendim se Muhamedi mund te falë gjithçka, por jo edhe mendimet e bojkotit
qe iu shtruan nga mushrikët pabesimtave.
Kete konstatim ne politikat e mushrikeve
e ruanin ata qe e ushtruan bojkotin.
Kaluanin dite dhe vite, Muhamedi
(alejhis-selam) emigroi në Medinë. Pas
emigrimit, ai e themeloi shtetin e forte.
Papritmas u shfaq lajmi se Themanete
Bin Ethal, lider i fisit Beni Hanife nga
provinca e Nexhdit, e ka pranuar fene
islame. Pasi pranoi Islamin, Themanete

ibn Ethal ne mendjen e tij filloi te mendojë per vuajtjet, debimin qe ia bene banoret
e
Mekës
Muahmedit
(alejhis-selam).
Per kete shkak lideri i Nexhdit vendosi qe te pezulloje marrëveshjet diplomatike bilaterale mes dy vendeve.
Provincat e Nexhdit ishin ato që ee
furnizonin qytetin e Mekës me nje kulture shume te rendesishme, që ishte gruri.
Lideri i fisit Beni Hanife mori vendimin qe te mos bashkepunoje me trevat e
Mekës, qe t'u tregoje se çka do te thote te
mbetesh i izoluar dhe i bojkotuar. Themanete Bin Ethal definitivisht e miratoi
vendimin per nderprerjen e eksportit te
prodhimit te grurit ne Mekë.
Per t'u qartesuar me mire, duhet ditur
se Meka nuk kishte kapacitete bujqesore.
Kur dihet mire se Meka nuk eshte
vend bujqesor.
Pasi degjuan paria e Mekës se Themanete ibn Ethal ka anuluar tregtine dhe
nderprerjen e eksportit te grurit per
Mekën, ky vendim dhe lajm per banoret
e Mekës dhe udheheqesit e tyre ishte nje
trishtim dhe debakel ekonomik.
Ata i kaploi paniku, frika nga kriza e
ushqimit - bukës.
Mekasit e kuptuan se Uthamete Bin
Ethal, pas pranimit te fese islame, u ndikua fuqishem nga keqtrajtimet e mushrikeve qe i bene Muhamedit gjate bojkotit
dhe izolimit total.
Per te mos e zgjatur tekstin shumë,
duhet potencuar se politika e nderprerjes
se eksportit nga lideri i Nexhdit u konfirmua me vete inciative te Uthame ibn
Ethal.
Ai me kete deshiroi t’u hakmerret banoreve te Mekës.
Muhamedi (alejhis-selam) nuk ishte i
involvuar ne prishjen e marredhenieve te
dy vendeve.
Uthamete Bin Ethal nuk deshironte
me buxhetin e tij te perfitojne nga Meka
dhe vendosi ta bllokojë tregun e Mekës.
Kështu, politikat ekonomike dhe te importit te Mekës nuk mund te funksiono-

nin ne mungese te importit te grurit nga
vendet fqinje.
Paria mekase, duke e ditur zemren e
bute te Muhamedit dhe simbolin e meshires njerezore,
vendosen qe t'i
shkruajne nje leter Muhamedit (alejhisselam). Ne kete leter ata e informonin per
gjendjen e krizes nga bllokimi i eksportit
qe eshte ndërmarrë nga lideri Uthamete
ibn Ethal.
Ata ne kete shkrese, dokument, kerkuan qe Muhamedi te ndikoje ne permiresimin e marrëdhenieve te dy vendeve,
mes Mekes dhe Nexhdit.
Plaget tek muhaxhiret ishin te freskta
nga bojkoti i mushrikeve. Gjithashtu
edhe traumat psikologjike te femijeve
akoma nuk ishin shëruar. Mushriket pa
fije turpi tani kerkonin meshire nga ata te
cilet dje i debuan dhe pasurinë e të cilëve
e konfiskuan.
Por, ç'ndodhi...?
SIMBOLI I MËSHIRËS NJERËZORE
NË AKSION

Simboli i mëshirës njerëzore, Muhamedi (alejhis-selam) dergoi delagacionin

e tij tek Uthamete Bin Ethal dhe kerkoi
nga ai zhbllokimin e restriksioneve makroekonomike.
Me ndikimin e mëshirës se Muhamedit (alejhis-selam), Meka perfitoi te riktheje gjendjen e transportit te grurit nga
viset fqinje. Fale Muhamedit (alejhisselam) Uthamete ibn Ethal e rishqyrtoi
vendimin e stopimit te eksportit dhe te
vazhdimit te marrëdhenieve tregtare si
para kohes së pranimit te fese islame,
duke u bazuar ne rekomandimet e Muhamedit (alejhis-selam).
Ky gjest i Muhamedit (alejhis-selam)
shokoi opinionin mbarë te asaj kohe.
Mekasit nuk mendonin se Muhamedi
(alejhis-selam) do te praktikojë keto politika vellazerore ndaj mushrikeve. Kjo,
përkundrazi, bëri qe te kuptojnë se ai nuk
është dërguar te zbatoje politika restriktive dhe te hakmarrjes.
Morali i Muhamedit (alejhis-selam)
dhe mëshira e tij ndaj njerëzimit nuk
mund të lejonin që fëmijët, gratë dhe
pleqtë e Mekës të vuajnë për BUKË. Muhamedi refuzoi vendimin e Uthamete ibn
Ethal për stopimin e eksportit të grurit.
Analiza e shume historianeve dhe

mufessireve, si p.sh: Taberi ibn Hisham,
Dr. Ameri, Dr. Abdulaziz etj., tregon se
sikur Muhamedi (alejhis-selam) te kishte
shfrytezuar vendimin e stopimit te eksportit te grurit nga lideri Uthamete ibn
Ethal, ai shume shpejt do te vendoste
masat e kolonializmit ne Mekë. Muhamedi nuk dëshiroi që të mposht solidaritetin shoqëror dhe të kërcënojë Mekën
nga gjendja e bojkotit tregtar. Muhamedi
(a. s.), mobilizuesi publik i mëshirës dhe
moralit njerëzor, nuk përfiton (nuk dëshiron ta bëjë këtë!) nga situatat politike
instrumentalizuese që i shkakton kriza,
lufta dhe sëmundja.
(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)

NDJESË
Në numrin e kaluar, në faqet 43-45, është botuar
shkrimi “Isai (a. s.) në traditën islame dhe
krishtere”, me ç’rast gabimisht është paraqitur si
tekst me vazhdime.
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SHËNDET!

A na bëjnë të lumtur fëmijët?

kudo lumturinë. Është e vërtetë, por në
kohën dhe mënyrën e duhur.
“Duke parë shpërndarjen e lumturisë,
të pavarur nga mosha, nga gjinia, nga të
ardhurat, nga statusi i çiftit, por edhe nga
përqindja e lindshmërisë, vihet re se kjo
mund të shpjegohet vetëm nga pikëpamja e prindërve për jetën.”
Në të vërtetë, duhet marrë edhe parasysh se në fillim lumturia prishet paksa
nga netët pa gjumë, nga shqetësimet dhe
tensionet. Nga studimet ka dalë se çiftet
shumë të reja në moshë mezi i përballojnë. Personat më të matur, përkundrazi,
arrijnë t’u rezistojnë më mirë situatave
negative dhe kur fëmijët do të jenë rritur
mjaftueshëm, ata mund të jenë rreth moshës 45-60, duke garantuar për veten një
bazë të mirë ekonomike dhe emocionale.
Me pak fjalë, sa më shumë fëmijë,
por me zgjuarsi dhe në momentin e
duhur. Vetëm kështu mund të garantohet
lumturia e fëmijëve dhe, për rrjedhojë,
edhe ajo e prindërve.
KURRË NUK ËSHTË VONË PËR NJË
KRIJESË TË RE NË JETË

Sipas zakonit, ardhja e fëmijës së parë është burim lumturie, por sigurisht edhe burim
stresi psikologjik dhe ﬁzik për prindërit e papërgatitur për të përballuar net të tëra pa
gjumë, sëmundjet dhe mundimet e të vegjëlve.

L

Shkruan: Prim. dr. Mair Iseini

umturia dhe qetësia shpirtërore
varen nga shumë faktorë. Mes
tyre është edhe realizimi personal,
dashuria dhe, para së gjithash, familja.
Por, kur është momenti i duhur që një
çift vendos të ketë fëmijë? Kjo është
shumë e vështirë për t’u vendosur, por e
sigurt është se gjithmonë vjen momenti
kur duhet të zgjedhim.
Sipas një studimi të ri, do të ishte e
përshtatshme të zgjidhej jo vetëm mo46
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mentin, por edhe numri i fëmijëve në
bazë të moshës së bashkëshortëve. Kjo,
sepse nëse është e vërtetë që një çift i
formuar nga dy persona mbi 30 vjeç janë
më të lumtur nëse kanë më shumë fëmijë, është e vërtetë edhe se çiftet e reja
janë krejt e kundërta: për ta ardhja e një
fëmijë tjetër në jetë është motiv për t’u
stresuar.
Të paktën ky është përfundimi i një
studimi të bërë nga Universiteti i Pensilvanisë në Amerikë, se si çiftet që kanë
një moshë nga 30 deri në 39 vjeç ndihen

më të realizuar dhe më të lumtur nëse arrijnë të sjellin në jetë fëmijën e katërt.
Nga 40 vjeç e lart çiftet ndihen më të kënaqura, në krahasim me çiftet që nuk
kanë fëmijë, nëse kanë sjellë në jetë tre
fëmijë. Akoma më mirë prindërit mbi 50,
që normalisht janë më të lumtur se bashkëmoshatarët e tyre që nuk janë prindër, edhe pse mund të kenë vetëm një
fëmijë.
Kërkuesit Mikko Myrskyla dhe Rachel Margolis kanë hedhur kështu poshtë
bindjen se fëmijët sjellin gjithmonë dhe

Si përfundim, nuk është kurrë vonë
për të sjellë në jetë një krijesë të re, që
sipas studimeve, të “shijon” më shumë
kur nëna dhe babai janë tek të 40-at. Gjithsesi, lumturia është një çështje e brendshme dhe paratë apo “mjetet tjera
ndihmëse” nuk janë ato që në të vërtetë
na bëjnë të lumtur, edhe pse ndihmojnë
shumë në këtë drejtim.
Lumturia e fëmijëve - Ndoshta
shumë pak prej nesh e dinë, por karakteri i fëmijëve përcaktohet para ngjizjes.
Një tjetër studim i bërë nga “Research
Center Halabe”, në Meksikë, ka dashur
të tregojë se: i lumtur lind, nuk bëhesh...
Jo vetëm që humori i fëmijëve kushtëzohet nga ai i prindërve, por këta të fundit e përcaktojnë edhe të ardhmen e tyre
optimiste ose jo.
Çifti i lumtur - Në varësi të faktit
nëse jemi të lumtur ose jo, trupi ynë prodhon nivele të ndryshme substancash si
hormone apo transmetues të tjerë, që influencojnë kështu në mënyrë të ndryshme mbi vezoret dhe spermatozoidet,
“protagonistët” kryesorë të fekondimit.
Substancat reagojnë drejtpërsëdrejti mbi
gjenet përgjegjëse për humorin e mirë,
që duket se trashëgohet edhe te fëmijët.
Kështu, nëse prindërit kur bëjnë dashuri
janë të lumtur, edhe fëmijët lindin kështu; nëse janë depresivë, ka rrezik që
edhe fëmijët të lindin në të njëjtën mënyrë. Më përpara besohej se karakteri i
prindërve influenconte te fëmijët gjatë

rritjes së tyre dhe jo në nivelin qelizor,
që çojnë më pas në formimin e embrionit. Një motiv më tepër për të qenë të
lumtur dhe të qetë kur nisim një shtatzëni, pasi që nga momenti i ngjizjes, çdo
ndryshim humori ndikon te fëmijët që
sjellim në jetë. Shtatzënia është një moment i veçantë në jetën e çdo gruaje dhe
karakterizohet nga një sërë ngjarjesh, të
cilat që nga momenti i ngjizjes nisin të
ndryshojnë mënyrën e jetesës së nënave
të ardhshme. Jo të gjitha reagojnë në të
njëjtën mënyrë dhe diferencat varen nga
aspekte të ndryshme si: personaliteti i
gruas, mënyra se si e përjeton idenë e të
qenit nënë, nga lloji i raportit dhe mbështetja morale që merr nga shoku me të
cilin jeton etj., sidomos kur je në pritje
të fëmijës së parë. Megjithatë, një gjë
është e sigurt: të bërit nënë ju realizon si
femër.
Një studim amerikan tregon se ardhja e një fëmije provokon një “tërmet”
në marrëdhëniet në çift. Një rikthim në
rolet e vjetra, si për mashkullin, ashtu
edhe për femrën. Për shumë, ardhja në
jetë e një trashëgimtari do të thotë fund
i lirisë. Po kur rriten? Ndonjëherë shkon
edhe më keq.
“Jo vetëm që jemi prindër, por kemi
të drejtë të kujdesemi për çdo gjë që i
nevojitet fëmijës sonë” - fillon kështu
një shkrim që u përhap me shpejtësi në
të gjitha universitetet amerikane, për t’u
bërë më pas tema e diskutimit për shumë
mjete komunikimi. E shkruar nga Robin
Simon, pedagoge sociologjie në Universitetin e Floridës, përmbajtja vë në diskutim gëzimin prindëror për ardhjen në
jetë të një fëmije. Sepse, sipas saj, çiftet
që nuk kanë fëmijë janë më të lumtura
se ato që kanë. Sociologia që ka analizuar të dhënat e fundit të hetimeve të
bëra në SHBA, në rreth 13 mijë familje,
ka arritur në përfundimin se çiftet me fëmijë janë më të stresuara, më të shqetësuara, më të lodhura dhe, mbi të gjitha,
më pak të lumtura se çiftet pa fëmijë. Ky
studim vlente për të gjitha etapat e moshës.
Me pak fjalë, sipas zakonit, ardhja e
fëmijës së parë është burim lumturie,
por sigurisht edhe burim stresi psikologjik dhe fizik, për prindërit e papërgatitur për të përballuar net të tëra pa
gjumë, sëmundjet dhe mundimet e të
vegjëlve. Të gjithë mendojnë se prindërit që kanë fëmijë të rritur janë të lumtur
po aq sa një çift bashkëmoshatarësh pa
fëmijë. E, në fakt nuk ndodh kështu.
“Kjo është surpriza e parë. Pak rëndësi
ka mosha apo që fëmijët nuk janë më
adoleshentë rebelë, por të rritur dhe të

realizuar. Prindërit shprehnin një lloj pa
lumturie, në krahasim me ata që nuk kishin fëmijë”, shpjegon Simon.
Por, surprizat nuk kanë të sosur. “Një
tjetër e papritur del nga të dhënat e
mbledhura. Të dy prindërit kalojnë periudha depresioni shumë më shpesh se
ata që nuk kanë asnjë trashëgimtar. Një
tregues interesant, aq më tepër që hedh
poshtë postulatin që ka lindur thuajse
bashkë me njerëzimin, se fëmijët janë
ata që na bëjnë të lumtur dhe i japin jetës
kuptim. Përkundrazi, sipas studimit
mund të themi se fëmijët kontribuojnë
për t’i bërë prindërit më pak të lumtur.”
Në fakt, studiuesja amerikane nuk
është e vetmja që ka këtë mendim. “Lindja e një fëmije transformon tërësisht
marrëdhënien në çift, duke provokuar
një krizë të thellë. Në çiftet moderne
është vendosur një lloj barazie rolesh, të
cilat ardhja e një fëmije mund t’i prish.
Rolet bëhen gjinore - ata që kanë qenë
të dashur, kthehen nga burrë e grua në:
mama dhe baba”, thotë psikanalisti i
njohur francez Serge Hefez. Por, gjërat
përkeqësohen me ardhjen e fëmijës së
dytë, vazhdon më tej Hefez: “Me fëmijën e parë mund të jetosh ende me iluzionin se je thjesht një ‘çift i ri me një
fëmijë’, që mund të shkosh ende në
festa, darka, apo dëfrime me miqtë. Por,
me ardhjen e fëmijës së dytë krijohet
plotësisht qeliza familjare, ku rolet janë
mirë të përcaktuara”.
Me pak fjalë, nëse në të kaluarën familja konsiderohej vendi i vetëm i “realizimit” të vetvetes, sot nuk është më
kështu. Studiuesit tregojnë më tej se
ndjenja e pakënaqësisë dhe e mungesës
së lumturisë në çiftet me fëmijë “zvogëlohej kur fëmijët rriteshin dhe largoheshin nga shtëpia, për të krijuar familjen
e tyre”, shpjegon Daniel Gilbert, docent
psikologjie në Harvard dhe specialist që
i ka kushtuar me qindra studime konceptit të lumturisë. “Niveli i kënaqësisë
dhe gëzimit bie në mënyrë dramatike me
lindjen e fëmijës së parë”, thotë Gilbert,
“dhe fillon të rritet kur fëmija i fundit
është larguar për të jetuar vetëm. Por, niveli i përgjithshëm i lumturisë ngelet më
i ulët se ai që shprehin çiftet që nuk kanë
fëmijë.”
Si Gilbert, ashtu edhe Simon, theksojnë se ndjenja e pakënaqësisë e dalë
nga të dhënat e analizuara është rritur në
mënyrë konstante në 50 vitet e fundit,
sikur të ishte një raport shkak-efekt, mes
përqindjes së lumturisë të shprehur nga
prindërit modernë dhe rolit shumë të përqendruar që kanë fëmijët në shoqërinë
tonë.
Hëna e Re
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SECILI E DI Ç’DO TË THOTË RRITJA E
FËMIJËVE

Robin Simon kërkon të nënvizojë se
konsideratat e tij nuk duhen marrë si një
lloj kundërgoditje psikologjike, por si një
ftesë për të marrë parasysh një lloj problemi i cili deri tani është injoruar tërësisht. “Nuk dëshiroj të dekurajoj asnjë
prind të ardhshëm, sepse vetë kam dy fëmijë të mrekullueshëm, që i dua shumë.
Megjithatë, e di mirë se çdo të thotë t’i
rrisësh. Askush nuk na ka përgatitur për
këtë ngjarje të madhe në jetë dhe askush
nuk na ndihmon”, sqaron Simon, që pranon edhe se ka marrë me qindra letra nga
shumë nëna amerikane, ku shkruajnë se
fëmijët u kanë sjellë veç gëzime në jetë.
“Kjo është e lidhur me psikologjinë
femërore, e cila mendon akoma se mund
të realizohet vetëm atëherë kur bëhet
nënë”, tregon Hefez. E, në fakt, me tendencën e sotme të çifteve për të pasur një
ose asnjë fëmijë, duket që Simon ka tërësisht të drejtë.
Por, ka nga ata që mendojnë ndryshe.
Të mendosh se libri i shkrimtares Corinne Meier, “40 arsye për të mos pasur
fëmijë”, është bërë objekt kritikash dhe
thashethemesh dashakeqe nëpër faqet
apo blogët e ndryshëm të internetit. Por,
çfarë shkruan Meier, që i ka bërë prindërit të kenë gjykime të tilla? Asgjë më
shumë se ajo që thonë docentët ameri-

kanë: është më mirë pa fëmijë. Vetë
Meier është nëna e dy fëmijëve 14 dhe
12 vjeç. “Ka ditë që mendoj se më mirë
mos t’i kisha sjellë në jetë. Mendoj se
nëse do të kthehesha pas, nuk do ta kisha
bërë sërish të njëjtin gabim. Më habit
shumë mendimi që kanë shumë femra
apo gra, se kënaqësinë më të madhe në
jetë na e sjellin fëmijët. Jam tërësisht e
bindur se para se të gënjejnë të tjerët,
gënjejnë veten”, shpjegon ajo pa asnjë
lloj pendimi.
“Fëmijët janë të parëndësishëm,
madje shpesh shihen si pengesa për të arritur qëllimet që çiftet i kishin vënë vetes.
Kushtojnë shumë, mund të largohen nga
familja qysh 15 vjeç dhe mund të qëndrojnë në shtëpi deri në 30 vjeç duke jetuar në kurriz të prindërve - janë ankesat
që dëgjohen më shpesh nga çiftet sot.”
Është e vërtetë, të bësh “fëmijë” sot duket
si sipërmarrje e vështirë. Shumë nëna i
cilësojnë ata si barrë që shkaktojnë lodhje, që kërkojnë kohë, kujdes e para,
ndaj gjithmonë e më shumë gratë dhe çiftet e martuara janë përqendruar te karriera, ndaj mendojnë se fëmijët nuk do të
bënin gjë tjetër veçse do të pengonin projektet që ata kanë hartuar për veten.
Para se të bëhen prindër, çiftet janë
partnerë, të cilët kënaqen me aktivitete
të përbashkëta, por është me rëndësi që
pas zgjerimit të familjes kjo të mos ndryshojë, sepse me këtë do të ruhet afërsia e

NË SPIKAMË

nevojshme për mbijetesë të lidhjes. Harmonia pa dyshim që do të zgjasë, dhe
nëse me kujdes zgjidhni betejat, përkatësisht nuk grindeni për secilën imtësi të
lidhur me rritjen e fëmijës. Gjatë valës së
“rrëmbimit” mendoni se a do të jetë ajo
për të cilën nuk pajtoheni e rëndësishme
për disa javë, muaj apo vite. Nëse nuk do
të jetë, më mirë është të merrni frymë
thellë dhe sa më parë ta zgjidhni mosmarrëveshjen.
Po ashtu, është e rëndësishme që
asnjëri partner të mos vërë në dyshim
vendimet e tjetrit sa i përket edukimit të
fëmijëve. Madje, edhe nëse keni karaktere të ndryshme, është e rëndësishme që
t’u tregoni fëmijëve se ju pajtoheni dhe
jeni në përputhje me njëri-tjetrin. Më e
keqja është, nëse, për shembull, babai
lejon atë që nëna e ka ndaluar më parë.
Butësia, si dhe përqafimet e puthjet para
fëmijëve po ashtu duhet të jenë pjesë e
përditshmërisë bashkëshortore. Kjo do të
ruajë romantikën në lidhje, ndërsa fëmijët do të kenë ndjenjën e sigurisë dhe do
të shohin nga afër se bashkëshortësia nuk
është vetëm një debat i ashpër për pagesën e faturave dhe stresin në punë. Edhe
ushtrimet janë të rëndësishme, sepse me
anë të tyre e lironi stresin, janë më të kënaqshëm dhe më të përmbushur, por
edhe u tregojnë fëmijëve se si aktiviteti
fizik është i rëndësishëm për shëndetin
mendor dhe fizik.

Kronika e zezë
në bashkekzistencë mediale

Efektet psikologjike dhe sociale që nxiten me përkushtimin e mediave ndaj kësaj rubrike janë
shndërruar në pjesë e debateve akademike midis qarqeve të ndryshme. Etika profesionale është vënë
në sprovë përballë ﬂuksit të madh të informacioneve të përditshme nga bota e kronikës së zezë. Deri
ku janë kuﬁjtë? A kanë të drejtë mediat të publikojnë dhe të informojnë për gjithçka, apo ndoshta
duhet ruajtur etika profesionale, duke respektuar disa norma dhe parime njerëzore?

K

Shkruan: Hamdi Nuhiju
(Enkas për HeR)

oha në të cilën po jetojmë ka dëshmuar qartë për transformimin
e madh të informacioneve dhe
sjelljeve të njerëzve. Ndryshimet teknologjike dhe zhvillimi i hovshëm i mediave e ka sjellë botën e informacioneve
nga katër anët e globit në duart e njeriut.
Tashmë vetëm me një klik mund të informohesh për ngjarjet më të ndryshme
në cepin më të thellë të globit, duke mos
harxhuar mund dhe kohë për gjurmim.
Informacioni është përzier dhe përlyer së
tepërmi me dezinformimin, saqë pjesa e
dytë është shndërruar në fenomen modern. Njerëzit, shtetet, qeveritë, institucionet e ndryshme ndërkombëtare, kanë
probleme serioze me lajmet e rreme dhe
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me qasjen ndaj tyre.
Profesori universitar Vladimir Shtambuk, nga Fakulteti i Shkencave Politike
në Universitetin e Beogradit, jep interpretime të ndryshme për atë se si duhet
kuptuar mediat.
“Problemi me përcaktimin e termit
media është aty që ai jo vetëm që është
tepër i rëndësishëm, por ka edhe disa
përdorime triviale të cilat në masë të
madhe e ndërlikojnë jo vetëm përcaktimin e atij termi, por paraqesin edhe pengesa serioze në komunikim.” , shkruan
Shtambuk.
Shtambuk përcjell mendimin se mediat kanë role dhe detyra të ndryshme,
ndërsa tradicionalisht definicioni më i
përdorshëm është ai se mediat janë bartëse të informacioneve.
Përskaj një bote pafund të definicio-

neve dhe përcaktimeve akademike dhe
shkencore të përdorimit të mediave nga
ana e njerëzve dhe ekzistencës së informacioneve, problem thelbësor në kohën
moderne është bërë edhe përdorimi ose
keqpërdorimi i fatkeqësive dhe ngjarjeve
me ngjyrime krimi, për të rritur efektet
komerciale në një treg të pamëshirshëm.
Kronika e zezë është bërë e domosdoshme në ofertën mediale. Thuajse as
që guxohet të mendohet krijimi i një platforme mediale pa ekzistencën e kronikës
së zezë. Por, efektet psikologjike dhe sociale që nxiten me përkushtimin e mediave ndaj kësaj rubrike janë shndërruar
në pjesë e debateve akademike midis qarqeve të ndryshme.
Etika profesionale është vënë në
sprovë përballë fluksit të madh të informacioneve të përditshme nga bota e kroHëna e Re
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nikës së zezë. Deri ku janë kufijtë? A
kanë të drejtë mediat të publikojnë dhe të
informojnë për gjithçka, apo ndoshta
duhet ruajtur etika profesionale, duke respektuar disa norma dhe parime njerëzore?
EFEKTI SOCIAL DHE PSIKOLOGJIK

“Kronika e zezë është shprehje e cila
me rëndësinë e saj e definon rubrikën në
gazetë të caktuar për lajmet nga krimi,
tregtia e palejuar dhe fatkeqësitë tjera,
përkatësisht ngjarjeve të ngjashme që thirren në vdekje, ose dëmtime masive. Në
kuptimin e gjerë të fjalës, nënkuptohet
përmbajtja përgjegjëse në të gjitha mediat
masive, duke përfshirë edhe radion, televizionin dhe internet -portalet. Edhe pse
përmbajtjet të cilat tradicionalisht udhëhiqen nën kronikën e zezë janë prezente
qysh në fillimin e gazetave si media, kronika e zezë shpesh herë llogaritet si shumë
pak e rëndësishme në formën e gazetarisë.
Përkatësisht, përmbajtja e kronikës së
zezë në raport me të gjitha të tjerat, përkatësisht qasja ndaj temave të tilla merret
si një indikator se sa është serioze ose e
verdhë një media”.
Edhe përskaj qasjes dhe kuptimit fillestar të kronikës së zezë si përcaktuese
e seriozitetit ose
joseriozitetit të një
media të caktuar, megjithatë ajo gjithnjë
e më shumë po është prezente, duke krijuar efekte të ndryshme sociale dhe psikologjike.
Mediat gjithnjë e më shumë po i kushtojnë rëndësi kësaj rubrike, duke krijuar imazhe dhe efekte psikologjike te
njerëzit për fenomene të ndryshme negative që ndodhin në shoqërinë tonë. Lajmet e tilla për ngacmime seksuale në
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polici, shantazhime të vajzave përmes
rrjeteve sociale, tradhti bashkëshortore,
përdorim të drogës, trafikim të qenieve
njerëzore, aksidente të shumta me efekt
vdekjen, janë bërë tashmë normale.
Siç duket, roli i mediave për të mbrojtur dhe ruajtur të mirën publike e ka humbur sensin dhe kuptimin e vet. Ai rol
tashmë është transformuar në një vegël
në duart e manipuluesve, të cilët po i përdorin mediat për të shfrytëzuar të mirën
publike në dobi të tyre.
Doktorët Ricard Poll dhe Linda Elder
në librin “Manual për mendimtarin për
GABIMET LOGJIKE”, e kanë qartësuar
dhe definuar saktë rolin e një manipuluesi
të këtillë:
“Manipuluesit nuk e shfrytëzojnë inteligjencën e tyre për të mirën publike. E
shfrytëzojnë për ta fituar atë që e duan
bashkërisht me ato që i ndajnë interesat e
tyre. Arma e tyre janë dominimi, demagogjia dhe kontrolli.”
Kur dëshira e manipuluesve është për
ta shfrytëzuar inteligjencën e tyre drejt
përfitimit të mirave publike, ata lehtas e
përdorin edhe kronikën e zezë dhe imazhet e saj dhe efektet psikologjike dhe sociale për të arritur deri te qëllimi i tyre.
Kaosi dhe problemet që mund të krijohen
nga përdorimi dhe keqpërdorimi i pozicioneve të tilla mblidhen në nënvetëdijen
e njerëzve dhe krijojnë sjellje të habitshme. Qëllimi është që të krijohet panik,
të mbillet frikë, që sa më lehtë njerëzit të
përçahen dhe të sundohen. Këto efekte
dhe imazhe përshtaten me direktivat korporatave të mediave, të cilat (jo vetëm)
sot janë pushteti i katërt.
Gjuro Shushniq në librin e tij “Peshkatarët e shpirtrave njerëzorë” e shpjegon shumë bukur këtë gjendje:

“Mënyra më efektive për manipulimin e njerëzve është që situata e tyre ekzistenciale të bëhet e pasigurt, e paqartë,
e papërcaktuar, e paqëndrueshme; një situatë e re, e dyshimtë, me plot pritje, me
ankth dhe frikë. Në këto lloje situatash,
aftësia kritike e vetëdijes pëson rënie dhe
individi merr sjelljen e të tjerëve (të shumicës), si masë për sjelljen e tij”.
Mjet më të mirë për të arritur deri te
manipulimi i njerëzve se sa mediet nuk
ka dhe rubrikë më e përshtatshme se sa
kronika e zezë nuk ekziston.
Situata e këtillë u shkon përshtati pushteteve që duan të sundojnë me njerëzit
dhe të humbasin masën kritike të tyre.
Për këtë arsye, jo rastësisht, në të kaluarën – ose pothuajse vazhdimisht - pushtetet kanë krijuar material ose lajme për
kronikën e zezë, për të rritur nivelin e frikës dhe të pasigurisë te njerëzit.
Koncepti i lirisë në media nuk duhet
që të keqpërdoret prej manipuluesve për
të arritur synimet e tyre.
Profesoresha universitare Viktoria
Kafexhiska në librin e saj “Mendimi publik dhe mediat masive” e ka sqaruar saktësisht se liria në aspektin medial është
gjendje dhe jo kriter:
“Liria më shumë është gjendje, e më
pak kriter për realizimin medial. Ajo ka
të bëjë me të drejtën e shprehjes së lirë
dhe të formimit të lirë të mendimeve, por
kjo e drejtë që të realizohet duhet të ketë
qasje deri në kanalet mediale dhe mundësi për të pranuar lloje të ndryshme të
informacioneve. Kredibiliteti i cilitdo informacion varet nga ajo se sa qeveria, reklamuesit, pronarët ndikojnë ndaj tij
(informacionit). Pavarësia është njashtu
kusht që ajo të sigurojë që mediat të janë
mbrojtëse të interesit publik, duke nxitur

interesimin e qytetarëve për ato që kanë
fuqi më të madhe në shoqëri.”
Në anën tjetër, Noam Chomsky ka
bërë dallime thelbësore midis lirisë së
shtypit dhe lirisë së fjalës. Sipas tij, liria
e fjalës është vlerë e cila duhet kultivuar
dhe mbrojtur, ndërsa liria e shtypit varet
prej situatave të caktuara se si përdoret:
“Që të jemi më të qartë, duhet që të
bëjmë dallimin midis lirisë së fjalës prej
lirisë së shtypit. Sipas kësaj, edhe nëse
liria e shtypit është fasadë, liria e fjalës
do t`ia vlente që të mbrohej dhe të shpërndahej. Vlerësoj se kjo gjë është e rëndësishme dhe se SHBA-të kanë arritur
standarde të larta në mbrojtjen e lirisë së
fjalës. Kur jemi te liria e shtypit, edhe pse
nuk ka dyshim se koncentrimi i madh i
fuqisë ekonomike-politike ka ndikim të
madh në mediat masive, unë ato do t`i
emëroja si ‘kontrolle absolute’. As në
shtetet totalitare, diktaturat ushtarake ose
shoqëritë e robëruara, kontrolli asnjëherë
nuk ka qenë absolut.”
SHKELJA E NORMAVE ETIKE

Normat morale dhe etike janë të domosdoshme në punën e gazetarëve dhe të
mediave. Përderisa ato norma shkelen në
vazhdimësi, atëherë krijohen efekte tepër
negative në mesin e njerëzve.
Profesori universitar Dejan Donev në
librin me titull ‘Etika e gazetarisë’ e sqaron rolin e normave morale dhe etike në
mediat masive:
“Mediat masive fitojnë karakterin e
fenomenit moral, pasi që janë formë,
shprehje dhe faktor i ndryshimit të gjendjes morale të një shoqërie. Të gjitha çështjet e hapura të ekzistencës moderne,

morale, të njeriut reflektohen në mediat
masive, me çka ato po bëhen subjekt i
procesit moral, përderisa të gjithë aktorët
që janë pjesë e termave komunikues, por
edhe pranues në mediat masive, janë të
përfshirë nga rrjeti i kategorive etike.“
Në anën tjetër, profesoresha Marina
Tuneva dhe Filana Koka kanë analizuar
për nevojën e ekzistimit të standardeve
profesionale etike në media. Ato kanë
bërë krahasime të këtyre normave dhe
standardeve profesionale në Evropë dhe
në Maqedoni:
“Nevoja për standarde profesionale
etike në kohën e sotme është bërë e
madhe. Liria më e madhe në media nënkupton më pak gazetari defensive dhe më
shumë vetëdije për nevojën e standardeve, me qëllim që të sigurohet cilësia
dhe t`i iket keqpërdorimit. Pasojat nga
puna
joetike në periudhën e ekonomisë globale dhe komunikimit të shpejtë
janë më serioze sesa në kohën kur dëmi
nga puna joetike ka qenë i izoluar dhe i
pavërejtur. Etika në mediat del nga ata që
shkruajnë dhe i redaktojnë lajmet, nga
botuesit dhe pronarët e mediave, ndërsa
përgatitja e standardeve etike pjesërisht
është përgjegjësi personale dhe pjesërisht
përgjegjësi kolektive. Prej këtu del se
përgatitja efektive dhe zbatimi i standardeve etike, asnjëherë nuk nënkuptojnë
burime të jashtme të ndikimit.”
Qëllimi i publicitetit dhe rritjes së audiencës ka bërë që një pjesë e madhe e
mediave t`i shkelin kodet etike dhe morale, duke mos respektuar privatësinë
dhe ndjenjat e njerëzve. Në televizionet
publike zbulohet identiteti i personave të
vrarë në aksidente të ndryshme rrugore,
ndërsa në internet-portalet, në lajmet që

kanë të bëjnë me prostitucionin, promovohen fotografi të cilat kanë efekte psikologjike të dëmshme për fëmijët dhe të
rinjtë.
Arsyetimi i vazhdueshëm i këtyre
mediave është se ato përmes fotografive
të këtilla po e ndërlidhin lajmin ose ngjarjen me diçka vizuale, të dukshme, që
është pjesë e të njëjtit aktivitet. Por, realiteti është se në atë mënyrë nxisin klikimin dhe rritjen e audiencës.
PËRFUNDIM

Kronika e zezë është shndërruar në
një karrem medial jo për të informuar
dhe për të njoftuar opinionin për ngjarjet e trishta, por për të tërhequr audiencën dhe vëmendjen e njerëzve. Ajo sot
po luan rolin e një bishe gjigante të lidhjes emocionale të individit dhe shoqërisë me ngjarje të ndryshme në çdo
cep të globit.
Përmes saj po synohet që të avancohet pozita komerciale e mediave. Sa më
shumë që do të dominonte ngjyra e zezë,
në aspektin figurativ, në lajmet e përditshme, aq më e madhe do të ishte kërshëria dhe interesi i njerëzve. Njerëzit rrinë
zgjuar dhe të gatshëm për t`u informuar
në çdo kohë karshi çdo fatkeqësie që
ndodh në rrethin ku jetojnë. Edhe pse informacioni që plasohet ndonjëherë duket
edhe tejet i parëndësishëm - si për shembull kafshimi i njerëzve nga një qen endacak - por nuhatja e mediave për të
nxitur kërshërinë e njerëzve është e hollë.
Si rezultat i kësaj, kronika e zezë po
gjen bashkekzistencën e saj mediale duke
mos pyetur aspak për kodet etike dhe morale të raportimit në gazetari.

Hëna e Re
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Përfaqësues të Ambasadës Amerikane
vizitojnë Reisin

Me rastin e zgjedhjes së h. hfz. Shaqir
ef. Fetahut si u.d. Reis’ul-Ulema i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, të enjten,
më 11.06.2020, një delegacion i Ambasadës Amerikane në Shkup e vizituan në
zyrat e Rijasetit të BFI-së.
Në shoqërinë e Kryetarit të BFI të
RMV, në shenjë respekti për mikun amerikan, ishin të ftuar edhe Myftiu i Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili dhe
Myftiu i Myftinisë së Tetovës, prof. dr.
Qani ef. Nesimi, ndërsa delegacioni nga
Ambasda Amerikane përbëhej nga z. Andreu Moffat, Këshilltar për Çështje Politike dhe Liritë Fetare në Ambasadën e
SHBA-ve në Shkup dhe z. Adrian
Ismaili, analist politik.
Mysafirët e përgëzuan u.d. Reis’ulUlemanë h. hfz. Shaqir ef. Fetahu për

marrjen e postit të ri dhe i dëshiruan suksese në udhëheqjen e Institucionit Islam,
duke e siguruar se bashkëpunimi mes dy
institucioneve do të vazhdojë edhe në të
ardhmen.

Nga ana tjetër, Kryetari i BFI i falënderoi për vizitën, të cilën pikë së pari e
konsideron si shenjë respekti, kujdesi të
lartë dhe përkrahjeje të madhe për një
nismë të re ndryshimesh.

Përkrahje nga
diaspora

Unionet e qendrave islame shqiptare në diasporë më 3 qershor,
2020, kanë përkrahur dhe mbështetur zhvillimet e reja në BFI. Në
urimin e tyre thuhet (faksimile):

Urim i Mexhlisit Botëror të
Komuniteteve Myslimane

Shkup, 12 qershor - Mexhlisi Botëror i Komuniteteve Myslimane, me
seli në Abu Dabi, h. hfz. Shaqir ef. Fetahut i uron zgjedhjen në krye të Bashkësisë Fetare Islame të RMV, duke iu drejtuar të Madhit Zot me lutje që
t`i japë suksese në shërbim të Islamit dhe të myslimanëve.
Urimi është i nënshkruar nga Kryetari i Mexhlisit, dr. Ali Rashid.
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Unioni i Qendrave Islame Shqiptare në
Diasporë mbështet Reisin

Vazhdojnë mbështetjet dhe përkrahjet
ndaj Kryetarit të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema H.
hfz. Shaqir ef. Fetahu pas ndryshimeve të
reja në këtë institucion fetar. Delegacione
të shumta nga vendi e nga jashtë pandërprerë vijnë për urime dhe për të shprehur
mbështetjen e tyre ndaj udhëheqjes së re
të Rijasetit të BFI dhe Kryetarit h. hfz.
Shaiqr ef. Fetahu.
Në këtë frymë, të martën, më
16.06.2020, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, në shoqërim të Myftiut
të Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, të Myftiut të Tetovës prof. dr. Qani ef. Nesimi,
të Myftiut të Kumanovës h. Abedin ef.
Imeri, të Myftiut të Kërçovës h. Murat ef.
Huseini, të Myftiut të Strugës mr. Salim
ef. Sulejmani, të Myftiut të Ohrit h.
Samet ef. Ajdari dhe të Shefit të Kabinetit dr. Selver ef. Xhemaili, priti një delegacion të udhëhequr nga mr. Reshat ef.
Ibishi, i cili në emër të Unioneve të Qendrave Islame Shqiptare në Diasporë uroi

për postin e ri Kryetarin e BFI-së dhe i
shprehu mbështetje dhe përkrahje të parezervë në organizimin dhe drejtimin e
Bashkësisë Fetare Islame të RMV drejt
së ardhmes.
Nga ana tjetër, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, pas një mikpritje të ngrohtë e vëllazërore, bëri një prezantim të shkurtër për
atë se çfarë ka ndodhur në BFI, si dhe foli
rreth sfidave që e presin këtë institucion
në të ardhmen. Ai tha se udhëheqja e BFIsë ka marrë një obligim të shenjtë dhe se

në këtë drejtim e presin punë të mëdha në
organizimin e saj të denjë, por edhe përgjegjësi të mëdha njëkohësisht, sepse mbi
të gjitha, mirë organizimi dhe udhëheqja e
sinqertë në rrugë të drejtë e institucionit
islam, është një detyrë, obligim dhe amanet që e kemi marrë mbi supe.
Nga ana tjetër, mr. Reshat ef. Ibishi,
në emër të Unioneve të Qendrave Islame
Shqiptare në Diasporë, i dëshiroi shëndet
dhe shumë sukses Kryetarit të ri të Bashkësisë Fetare Islame.

Reisi takoi Ambasadorin e Iranit

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
në një takim zyrtar ka pritur më
19.06.2020 ushtruesin e detyrës Ambasador të Republikës Islamike të Iranit në
Shkup, z. Mohammad Mehdi Movahedi, i
cili fillimisht e përgëzoi Reisin në postin e
ri dhe i dëshiroi shëndet e sukses në udhëheqjen e BFI drejt sfidave të së ardhmes.
I shoqëruar nga Shefi i Kabinetit, dr.
Selver ef. Xhemaili, Kryetari i BFI-së h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, fillimisht e njoftoi
mysafirin e respektuar me ndryshimet e
reja në BFI, me frymën e re aty, të përkrahura mjaft mirë nga myftinjtë e BFI dhe
nga xhematet anembanë vendit tonë.
Reisi h. hfz. Shaqir ef. Fetahu më pas
e njoftoi Ambasadorin Movahedi me organizimin e jetës fetare dhe veprimtarinë
e Bashkësisë Fetare Islame, duke përmendur edhe veprimtarinë e 13 myftinive
në vend, si dhe punën e të gjithë sektorëve që veprojnë brenda BFI-së, përfshi
këtu edhe Organizatën Humanitare Hilal,
Agjencinë për Varrime Er-Rahatu dhe Ag-

jencinë për Certifikatat Hallall. Gjithashtu, në bisedë theks i veçantë u vu tek
Sektori Edukativ-Arsimor, rreth të cilit
Reisi e njoftoi Ekselencën e Tij, përfshi
veprimtarinë dhe organizimin e procesit
edukativo-arsimor në Medresenë Isa Beu
dhe në të gjitha Paralelet e Shtrira si për
vajza, ashtu edhe për djem. Më pas u diskutua rreth kuadrit akademik që vepron
në Fakultetin e Shkencave Islame, si dhe
rreth përgatitjes së studentëve, disa prej të
cilëve rregullisht kanë marrë pjesë në
garat kuranore në Republikën Islamike të
Iranit.

Ekselenca e Tij, Ambasadori Mohammad Mehdi Movahedi, e falënderoi Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu për
mikpritjen vëllazërore dhe e siguroi atë se
BFI do të ketë gjithmonë miq e dashamirë
që do ta përkrahin dhe mbështesin.
Me këtë rast, të dy bashkëbiseduesit
janë ndalur edhe në temat që kanë të bëjnë
me bashkëpunimin e BFI-së dhe Republikës Islamike të Iranit. Ata, po ashtu, e kanë
çmuar lart ruajtjen e paqes dhe zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve kudo në botë pa dhunë,
pa luftë – gjithnjë në frymën paqësore të
Islamit.
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Kumanova uron Reisin
Nё vazhdёn e vizitave pas zgjedhjes
së u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, tё enjten, më 11.06.2020 Kryetarin e BFI të RMV e vizitoi Myftiu i Myftinisё sё Kumanovёs, h. Abedin ef. Imeri,
i shoqёruar nga operativa e kёsaj myftinie. Reisit tё ri, mysafirёt i dёshiruan
shёndet dhe shumё suksese nё punё dhe
nё udhёheqjen e Bashkёsisё Fetare
Islame, si Institucioni i vetёm qё kujdeset
pёr organizimin e jetёs fetare nё vendin
tonё.

Myftinia e Prilepit, mbështetje Reis’ul-Ulemasë
Të hënën, më 15.06.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
priti një delegacion nga Myftinia e Prilepit. Delegacioni udhëhiqej nga Koordinatori i kësaj myftinie, h. Shefket ef. Imeroski. Në takim u diskutua rreth sfidave të cilat e presin BFI-në
pas ndryshimeve të reja. Koordinatori ef. Imeroski i dëshiroi
shëndet dhe sukses në punë Reis’ul-Ulemasë, duke i ofruar
mbështetje të parezervë në ndryshimet e reja që institucioni
fetar BFI i ka ndërmarrë përsipër.
Nga ana tjetër, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu falënderoi mysafirët për urimet e sinqerta dhe dëshirat e çiltra,
si dhe për mbështetjen që ia japin Bashkësisë Fetare Islame në
përgjithësi dhe Reis’ul-Ulemasë në veçanti.

Myftinia e Manastirit përkrah ndryshimet e reja

Mbështetje dhe përkrahje ndaj u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
dhe ndryshimeve të reja në BFI vijnë edhe
nga Qyteti i Alfabetit – Manastiri. Të
hënën, më 15.06.2020, një delegacion i
Myftinisë së BFI-Manastir, i udhëhequr
nga Koordinatori i kësaj myftinie, h.
Hamit ef. Rasimi, bashkë me operativën,
vizitoi selinë e Rijasetit të BFI, përkatësisht Reis’ul-Ulemanë h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu dhe e uruan për postin e ri.
Delegacioni nga Manastiri i shprehu
mbështetje të parezervë Kryetarit të BFIsë në procesin e ndryshimeve të reja dhe i
dëshiroi shëndet dhe suksese në udhëheqjen e Institucionit Islam në të ardhmen.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu falënderoi Koordinatorin e Myftinisë
së Manastirit, h. Hamit ef. Rasimin dhe e
siguroi se BFI do t’u bëjë ballë sfidave të
kohës dhe se gjithmonë do të jetë në shërbim të besimtarëve, pa pardon, duke ndje54
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Përkrahje nga Myftinia e Shtipit

Në vazhdën e përkrahjeve ndaj u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, si dhe ndryshimeve të reja në Bashkësinë Fetare Islame të RMV, mbështetje vijnë edhe nga Myftinia e Shtipit.
Të mëkurën, më 17.06.2020, një delegacion i Myftinisë së
BFI – Shtip (dhe Maqedonia lindore), i udhëhequr nga Myftiu
mr. Nasir ef. Rexhepi dhe në shoqërinë e Myftiut të mëparshëm
të kësaj myftinie, h. Isa ef. Ismaili, uruan u.d. Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahun për postin e ri, duke i dëshiruar shëndet
dhe sukses në udhëheqjen e institucionit më të vjetër në vend.
Delegacioni nga Shtipi i ofroi mbështetje të parezervë Kryetarit të BFI-së, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në procesin e ndryshimeve të reja dhe të frymës së re.
Për këtë vizitë, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu falënderoi Myftiun e Myftinisë së Shtipit, mr. Nasir ef. Rexhepi
dhe e siguroi atë, bashkë me stafin e tij, se BFI do të dijë t’u bëjë

ballë sfidave të kohës, duke ndjekur me përpikëri mësimet e Kuranit fisnik dhe porositë e pejgamberit Muhamed (a. s.).

Forumi i Boshnjakëve në krah të zhvillimeve të reja

Të hënën, më 15.06.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu priti në
takim zyrtar Kryetarin e Forumit të Boshnjakëve në Republikën
e Maqedonisë së Veriut z. Enes Shemsoviç, i cili bashkë me sta-

fin e tij vizituan Rijasetin e BFI dhe Kryetarin e saj.
Z. Shemsoviç shprehu kënaqësinë për ndryshimet e reja në
BFI dhe i uroi zgjedhjen Reis’ul-Ulemasë në postin e ri, duke i
dëshiruar sukses e shëndet në kryerjen e obligimeve, me rëndësi
të madhe për organizimin e jetës fetare islame në vend. Ai gjithashtu premtoi se ka vullnet të madh për bashkëpunim në të ardhmen mes Forumit të Boshnjakëve dhe BFI-së dhe se gjithmonë
do të jenë të gatshëm dhe në krah të institucionit fetar islam.
Edhe Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, si udhëheqës i
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, falënderoi mysafirët për urimet, për mbështetjen dhe dëshirat e mira. Ai u premtoi se tanimë
në BFI do të mbizotërojë një frymë e re, ku të gjithë besimtarët,
pa dallim të gjuhës që e flasin, apo të ngjyrës së lëkurës së tyre,
do t’i kenë dyert e hapura dhe do të jenë të mirëseardhur në këtë
institucion, i cili mbështetet në mësimet e Kuranit famëlartë dhe
porositë e pejgamberit Muhamed (a. s.).

Letër nga Asambleja Botërore
e Rinisë Myslimane

kur me përpikëri mësimet e Kuranit famëlartë dhe porositë e pejgamberit Muhamed
(a. s.).
Në frymën e re, do të vazhdojmë ta
ngremë institucionin tonë, sepse mirëmenaxhimin e institucionit më të vjetër në
vend e kemi amanet nga stërgjyshërit tanë,
përçuar përmes fjalëve të më të dashurit

tonë, Allahut të madhërishëm: “La ilahe illAllah”, me ç’rast dituria, bindja, sinqeriteti
dhe besnikëria jonë, të shoqëruara me dashurinë për Allah, do të jenë nxitësit më të
mëdhenj në punën tonë – ka thënë me këtë
rast u.d. Reis’ul-Ulema i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.

Asambleja Botërore e Rinisë Myslimane, anëtare e organizatave joqeveritare
në Kombet e Bashkuara.
Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm,
nr. 23306/1
datë 14/06/2020, 22/10/1441
I nderuar h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
u. d. Reis’ul-Ulema i BFI-së të RMV.

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve
berekatuhu.
Lusim Allahun që të jeni mirë e shëndoshë.

Më vjen mirë që në emrin tim dhe në
emrin e anëtarëve të bordit të Asamblesë
Botërore të Rinisë Myslimane dhe të bashkëpunëtorëve që të ju uroj, i nderuar,
për emërimin Tuaj në postin e u. d. Reis’ul-Ulema i BFI-së të RMV.
Duke lutur Zotin e plotfuqishëm që të
ju ndihmojë në punët e mira në çështjet e
fesë dhe të dynjasë.
Allahu ju ruajt.

Sekretar i Përgjithshëm,
D. Salih bin Sulejman El-Uhejbij
Hëna e Re

55

Mbështetje dhe besim tek Reisi i ri
Nё vazhdën e mbështetjeve, vizitave
dhe takimeve pas zgjedhjes së u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, tё
premten, më 12.06.2020 Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame e vizituan Kryetari i Gjykatës së Apelit Gostivar, z.
Shefajet Hajdari, zv. Drejtori i Drejtorisë
për Mbrojtje dhe Shpëtim z. Ekrem Zendeli, si dhe pronari i Durmo Tours z. Durmish Beluli.
Fillimisht, Reisi i njoftoi mysafirët e
çmuar me ndryshimet që i ka ndërmarrë
Bashkësia Fetare Islame, me qëllim që
institucioni fetar islam të vihet në binarë
të duhur, për të hapëruar me kohën, sepse
ky është një amanet me mjaft përgjegjësi,
ndërsa organizimi sa më i mirë, më i
shëndoshë, është garancia e vetme për të
lëvizur drejt së ardhmes së Islamit. Ai gjithashtu shtoi se është përgjegjësi e madhe
për ta ndërtuar ardhmërinë e Bashkësisë
Fetare Islame bazuar në mësimet që na
sjellin sa më afër Allahut të madhërishëm, andaj duhet t’i japim Institucionit
kompetencën që ka, për ta organizuar sa

më mirë e sa më drejtë jetën fetare në
vend, por edhe jashtë, në diasporë.
Nga ana tjetër, mysafirët fillimisht e
përgëzuan Reis’ul-Ulemanë h. hfz. Shaqir ef. Fetahu për detyrën e re si udhëheqës dhe drejtues i Bashkësisë Fetare

Islame, duke i dëshiruar shëndet e sukses, e duke shprehur besimin se me kapacitetin dhe dijen që ka, Efendi Shaqiri
është njeriu i duhur për të hapëruar drejt
së ardhmes, në drejtimin e duhur institucional.

BFI shtëpi e të gjithë myslimanëve

Kryetari i Partisë Forcat Demokratike të Romëve, dr. Shaban Saliu, të enjten, më 11.06.2020, vizitoi Rijasetin e BFI të
RMV, përkatësisht u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahun dhe e uroi për postin e ri si Kryetar i Bashkësisë Fetare
Islame, duke i dëshiruar shëndet dhe sukses në udhëheqjen e
Institucionit më të vjetër fetar në vendin tonë.
Ndërsa u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu e siguroi mysafirin se Bashkësia Fetare Islame është shtëpi e të
gjithë myslimanëve në vend dhe se dyert e saj do të jenë gjithmonë të hapura për të gjithë popujt që jetojnë në RMV.

Studentët në përkrahje të BFI-së

Ardhmëria e çdo vendi varet nga rinia
dhe përgatitja profesionale e kulturore e
asaj rinie, shpeshherë të ndërthurur me
parakushtet e krijuara nga gjeneratat e
vjetra dhe rrugën e trasuar drejt dijes dhe
prosperitetit.
Në këtë drejtim, Bashkësia Fetare
Islame e Republikës së Maqedonisë së
Veriut ka vendosur themele të shëndosha
në përgatitjen e kuadrove që do ta mbajnë
gjallë Islamin dhe fjalën më të dashur të
Allahut fuqiplotë: La ilahe il-lAllah (nuk
ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç
Allahut), duke investuar në edukimin e
gjeneratave të reja.
Aktualisht BFI ka në dispozicion Medresenë Isa Beu, e cila ka pesë degë të
shtrira nëpër qytete të ndryshme (Shkup,
Tetovë dhe Gostivar për vajza dhe Shkup
e Shtip për djem), si dhe Fakultetin e
Shkencave Islame. Mirëmbajtja dhe
avancimi i këtyre pishtarëve të dijes është
obligim dhe amanet, të cilin BFI e udhë-

heq me shumë seriozitet dhe mban mbi
supet e veta karshi kërkesave dhe nevojave të besimtarëve të këtij nënqielli.
Në këtë frymë, të mërkurën, më
17.06.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame, u.d. Reis’ul -Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu në dy takime të ndara priti një
delegacion të përbërë nga studentë të Fakultetit të Shkencave Islame dhe një delegacion nga studentë tanë që mësojnë në
vendet e jashtme.Në këto takime miqësore me studentët Reis’ul-Ulemaja i njoftoi studentët me ndryshimet dhe frymën e
re që është vendosur në institucionin më
të vjetër fetar në vendin tonë, i cili ka mbi
6 shekuj që funksionon në këtë nënqiell,
si rezultat i besimit të paluhatur të besimtarëve tanë dhe studentëve që brez pas
brezi nëpër shekuj kanë ditur t’i përçojnë
mësimet e Kuranit fisnik dhe porositë e
pejgamberit Muhamed (a. s.).
Ai i këshilloi studentët që gjithmonë
të jenë aktiv në zënien e dijes dhe atë dije

ta shpërndajnë dhe përçojnë gjithmonë në
shoqërinë ku veprojnë, duke e dhënë kontributin e tyre maksimal, sepse vetëm
ashtu do të jenë garanci se ditë më të mira
e presin ummetin mysliman. Jo rastësisht
me fjalën “Lexo me Emrin e Zotit tënd, i
Cili krijoi”, Allahu (xh. sh.) e ka filluar
shpalljen e Kuranit fisnik në një kohë kur
njerëzimi ishte në errësirë të thellë të padijes, të injorancës dhe analfabetizmit.
Fjala LEXO ishte për t’u treguar njerëzve
se rruga e përparimit, e rilindjes, e ngritjes, e fuqisë - madje edhe ajo e krenarisë
- fillon me diturinë, pas së cilës vjen edhe
puna edhe vepra.
Në të dy takimet studentët i përshëndetën ndryshimet e reja dhe frymën e re
në BFI. Ata falënderuan për respektin dhe
kohën e përkushtuar, duke i uruar postin
e ri Kryetarit të BFI-së, u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu dhe duke
i dëshiruar shëndet dhe sukses në drejtimin dinjitoz të BFI-së.

Myftiu i mËparshËm i Shkupit
uron Reis’ul-UlemanË

Tё enjten, më 11.06.2020, Myftiu i mёparshёm i Shkupit, profesor
Rexhep ef. Jusufi, vizitoi u.d. Reis’ul-Ulemanё e Bashkёsisё Fetare Islame
tё Republikёs së Maqedonisё së Veriut, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, duke i
dёshiruar suksese nё udhёheqjen e BFI-sё.
Ndryshe, profesor Rexhep ef. Jusufi ёshtё njё nga personat mё tё respektuar qё ka punuar ndonjёherё nё Medresenё Isa Beu, i cili karrierёn e
tij profesionale e mbylli para dy viteve, duke dalё nё pension nga posti i
Myftiut tё Shkupit.
56

Qershor 2020 | Shawwal - Dhul-Qa’dah 1441

Hëna e Re

57

Studentët e Al-Az’harit vizituan Reis’ul-Ulemanë

Të mërkurën, më 17.06.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në
selinë e Rijasetit të BFI-së priti edhe një
grup studentësh nga Universiteti i famshëm i Al-Az’harit në Kajro.
Gjatë takimit Kryetari i BFI i njoftoi
studentët me ndryshimet e reja në Bashkësinë Fetare Islame të RMV, si dhe
me frymën e re që mbretëron në këtë institucion.
Ai i këshilloi mysafirët, njësoj si stu-

dentët e FSHI dhe ata që mësojnë nëpër
universitete tjera jashtë vendit, se ata
janë ardhmëria e Islamit në këto troje.
Andaj, nxënia e dijes dhe kontributi juaj
në shoqëri janë më se të nevojshme - tha
ai me këtë rast.
Në shenjë falënderimi për këtë vizitë, në fund të takimit, u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu u dhuroi
nga një kopje të Kuranit fisnik.
Nga ana tjetër, studentët e Al-Az’harit e falënderuan për respektin dhe

kohën Kryetarin e BFI, u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu dhe ia
uruan postin e ri, duke i dëshiruar shëndet dhe sukses në drejtimin sa më të
mirë dhe shembullor të BFI-së.
Do thënë që Universiteti i Al-Az’harit ndodhet në Kajro të Egjiptit dhe është
një ndër universitetet më të vjetër dhe
me një renome të lartë në botën islame,
por edhe në tërë rruzullin tokësor dhe
njihet me titullin “Universiteti më prestigjioz i Islamit”.

Profesorë të Universitetit Evropian në BFI

Mirëmenaxhimin e kemi obligim dhe amanet

Në vazhdën e takimeve për urime dhe
mbështetje, të enjten, më 18.06.2020,
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
në selinë e Rijasetit të BFI priti z. Fatmir
Xheladinin, ish-ambasador në Republikën Popullore të Kinës, Lituanisë dhe Polonisë, si dhe z. Fatmir Ajrulin, noter, të
cilët e përgëzuan Reisin për postin e ri
dhe i dëshiruan shëndet e sukses në udhëheqjen e Bashkësisë Fetare Islame, si një
nga institucionet më të vjetra në vend.
Mysafirët e çmuar u njoftuan fillimisht me ndryshimet e reja dhe frymën
pozitive, e cila mbretëron aktualisht në
BFI, si dhe me sfidat që e presin Institucionin në të ardhmen. Ata gjithashtu u
njoftuan edhe me aktivitetet e pandalshme në fushën e humanizmit, atë të
mbarëvajtjes së jetës fetare dhe sociale,
si dhe me vizionin e Reisit të ri për modernizimin e BFI, e cila duhet të jetë në
hap me kohën, duke investuar në kuadrot
e reja dhe në ngritjen e instituteve profesionale që do të merren me çështjet fetare. Gjithashtu u fol edhe për
ndryshimet që janë bërë nga Reis’ul-Ulemaja, së bashku me ekipin e tij të përzgjedhur nën mbështetjen e gjithë
myftinjve të vendit.
Duke e ditur se ky është vetëm fillimi
i një rrugëtimi serioz dhe shumë të rën-

dësishëm, mysafirët shprehën mbështetjen e tyre të pakushtëzuar për Reis’ulUlemanë h. hfz. Shaqir ef. Fetahun dhe
për institucionin e BFI-së, që është institucion që përfaqëson dhe mbron interesat
e rreth një milion myslimanëve që frymojnë në këtë nënqiell.
Për këtë vizitë miqësore, Kryetari i
BFI u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu u shpreh mirënjohës, duke i falënderuar mysafirët dhe i siguroi ata se
Bashkësia Fetare Islame e RMV do t’u

bëjë ballë të gjitha sfidave të kohës dhe
se gjithmonë do të jetë në shërbim të besimtarëve, pa pardon, duke ndjekur me
përpikëri mësimet e Kuranit famëlartë
dhe porositë e pejgamberit Muhamedit
(a. s.).
Në frymën e re, do të vazhdojmë ta
ngremë institucionin tonë, sepse mirëmenaxhimin e Institucionit më të vjetër në
vend e kemi detyrim dhe amanet nga
stërgjyshërit dhe nga besimtarët tanë – u
tha me këtë rast.

El-Furkan përgëzon Reisin e ri
Qendra islame shqiptare “El-Furkan” nga Munihu (Gjermani), nëpërmjet
një letre urimi përgëzon Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame të RMV, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu për detyrën e re.

Lajmi për ndryshimet e reja në Bashkësinë Fetare Islame të RMV është
pritur shumë mirë edhe në qarqet akademike universitare si brenda vendit,
ashtu edhe jashtë. Urimet dhe telegramet
janë të përditshme që vijnë nga figura
eminente të ortës së profesorëve dhe
akademikëve, ku nuk mungojnë as vizitat.
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Në këtë frymë, të mërkurën, më
17.06.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu në selinë e Rijasetit të
BFI, në shoqërim të Shefit të Kabinetit
dr. Selver ef. Xhemaili, priti prof. dr.
Atanas Kozarevin dhe mr. Millan Stefanovskin, që të dy profesorë në Universitetin Evropian në Shkup, të cilët e

përgëzuan Reisin për postin e ri dhe i dëshiruan suksese në drejtimin e institucionit fetar islam.
Nga ana tjetër, Kryetari i BFI h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu për së afërmi i njoftoi
mysafirët me ndryshimet në BFI dhe me
sfidat që e presin këtë institucion në të
ardhmen. Ai i falënderoi mysafirët për
respektin dhe mbështetjen.

Në letër thuhet:
I nderuar Reis,
Me plot kënaqësi dhe entuziazëm morëm lajmin për caktimin tuaj në krye
të BFI-së të RMV-së, nga Myftinitë e gjitha qyteteve dhe institucioneve përkatëse. Zgjedhje e duhur në kohë të duhur dhe personin e duhur, ngase veprimtaria juaj shumëvjeçare me përkushtim profesional dhe të pashembullt
është qëndisur me shkronja të arta në analet e historisë si simbol i reformave,
si simbol i tolerancës dhe jo i arrogancës, si simbol i afrimit dhe jo i largimit.
Puna juaj si Myfti i Myftinisë së Gostivarit mbetet frymëzim për organizimin e jetës fetare-kombëtare këtu në diasporë.
E lusim Allahun fuqiplotë që t’ju japë shëndet dhe shumë suksese në përballje me sfidat.
Mbetemi me selame të përzemërta, duke shpresuar në kultivimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve tona reciproke.
Vesselamu Alejkum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
Qendra islame shqiptare “El-Furkan” Munih, nënshkruar nga Kryetari Afet
Rushiti dhe Imami h. Ujkan ef. Sejdini.
Hëna e Re
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NGA PEDAGOGJIA

Disa nga shumë role të fesë në
jetën e individit dhe të shoqërisë
Pedagogjia islame paraqet ndërtimin më të plotë dhe më
gjithëpërfshirës në ngritjen e njeriut në të gjitha
aspektet, në mënyrë që të mund të japë kontributin e tij
të plotë në ndërtimin e ummetit dhe t’i përgjigjet
kërkesës së përgjegjësive të tij të shumta.

F

Shkruan: Mr. Imer Jusufi

eja e siguron vazhdimësinë e shoqërisë. Ajo në veçanti e rregullon
shoqërinë, duke rregulluar familjen, dhe duke u dhënë zgjidhje të gjitha
çështjeve dhe rregullave në lidhje me
martesën dhe veçanërisht duke vënë rregulla në marrëdhëniet e ndërsjella. E gjithë kjo çon në një solidaritet më të madh
shoqëror.
Kjo e arrin ekuilibrin mendor të njeriut, duke e udhëhequr njeriun drejt asaj
që shëron shpirtrat dhe udhëzimet e Zotit.
Allahu i Lartësuar në suren Ez-Zuhruf,
në ajetin 32, thotë:
“A thua ata e përcaktojnë mëshirën
(pejgamberllëkun) e Zotit tënd? Ne kemi
përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në këtë
botë; Ne kemi dalluar disa në shkallë më
të lartë se të tjerët, që të shfrytëzojnë
njëri-tjetrin për shërbime. E mëshira
(caktimi për pejgamber) e Zotit tënd
është shumë më e dobishme se ajo që ata
grumbullojnë.” (Ez-Zuhruf, ajeti 32)

BESIMI I MUNDËSON BESIMTARIT
QËNDRUESHMËRI MENDORE
Besimi i mundëson besimtarit të ketë
qëndrueshmëri mendore, sepse besimi në
Një Allah e çliron shpirtin nga frika ndaj
çdo gjëje, përveç Tij, sepse askush tjetër
nuk posedon asgjë nga jeta e njeriut. Allahu i Lartësuar në suren El-Furkan, në
ajetin 3, thotë:
“Mirëpo, ata (idhujtarët) në vend të
Tij adhuruan zota tjerë, të cilët nuk krijuan asgjë, sepse ata edhe vetë janë të krijuar. Ata nuk posedojnë për vetvete as
dëm, as dobi; ata nuk kanë në dorë as
vdekje, as jetë e as ringjallje.” (El-Furkan: 3)
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Feja, gjithashtu, realizon edhe qëndrueshmërinë ideologjike dhe kjo qëndrueshmëri fton në krijimtari dhe
origjinalitet të ri.
Përmbledhja e fjalimit do të ishte që
feja, pa marrë parasysh se cila, në jetën e
një individi, si dhe të shoqërisë, ka një
sërë detyrash në të cilat bien edhe me sa
vijon:
1.Detyrat shpirtërore, ato bazohen në
bindjen dhe forcën e besimit tek Allahu,
krenarinë për Të dhe vetëdijen për kontrollin e Tij absolut në fshehtësi dhe haptazi, pastaj, besimi në engjëjt e Tij, librat
dhe të dërguarit e Tij, në Ditën e Gjykimit, dhe gjithçka që qëndron pas vdekjes
si: ringjallja, llogaria, Xheneti, Xhehenemi, shpërblimi, ndëshkimi dhe gjithçka
tjetër që lidhet me akiden - besimin.
2.Detyrat mendore, ato bazohen në
luftën e shpirtit përmes durimit, kurajos,
vështirësive të qëndrueshme, butësisë,
sinqeritetit, besueshmërisë, virtyteve etj.,
nga vlerat personale mendore tek të cilat
thërret dhe na inkurajon besimi.
3. Detyrat shoqërore të cilat bazohen
në bamirësi, devotshmëri, zbatim të rregullave fetare dhe shmangie nga ndalimet
fetare, kultivim i bindjes ndaj Allahut, të
rregullimit të lidhjeve dhe marrëdhënieve midis njerëzve, derisa njeriu të dijë
të drejtën e tij dhe mos ta tejkalojë atë, ta
dijë detyrimin e tij dhe me përsosmëri ta
kryejë dhe derisa të gjithë ta kuptojnë se
janë përgjegjës për atë që iu besohet.
Pamja e vërtetë e mësimdhënies së
pedagogjisë islame
Duhet të theksohet se mësimi i pedagogjisë islame, përmes niveleve të
ndryshme të arsimit, kryesisht përqendrohet në mësimin e fesë dhe është ngushtë e lidhur me degët e saj si tefsiri,

hadithi, hifzi, si dhe prezantimi i informacioneve në lidhje me fikhun, siren,
akiden, metodologjinë e kërkimit dhe
poezinë islame.
Në këtë mënyrë, në pjesën më të
madhe, mësimi i pedagogjisë islame në
procesin edukativo-arsimor kryhet në të
njëjtën mënyrë si lëndët tjera. Nuk ka dyshim se mësimi i saj, njohuritë që lidhen
me degët e pedagogjisë islame dhe memorizimi i atyre njohurive, janë baza,
por duhet theksuar se pedagogjia islame
nga vetë natyra e saj meriton vëmendje të
veçantë. Arsyeja është se ajo ka detyra të
veçanta me një shtrirje shumë më të gjerë
sesa thjesht ta kuptosh atë si një lëndë të
zakonshme dhe se si e tillë ajo duhet të
ketë një ndikim shumë më efektiv te studenti se çdo lëndë tjetër që e mëson ai.
Pedagogjia islame, nëse kuptohet siç
duhet, është shumë më e gjerë se të dhënat e zakonshme për fenë dhe njohuritë që
lidhen me të. Ajo ka detyrim të zhvillojë
sferën e religjionit te studentët dhe se religjioni paraqet mënyrën konsekuente në
sjellje në përputhje me parimet, rregullat
dhe ligjet islame. Këtu nuk duam të zvogëlojmë vlerën e të dhënave për fenë,
sepse ato janë pjesë përbërëse e pedagogjisë islame, dhe natyrisht, nuk janë të gjithë pedagogjia islame - ato janë vetëm
tulla e parë në ndërtimin e kësaj lënde.
Në bazë të asaj që u tha më lart, mund
të përsërisim se: pedagogjia islame paraqet ndërtimin më të plotë dhe më gjithëpërfshirës në ngritjen e njeriut në të
gjitha aspektet, në mënyrë që të mund të
japë kontributin e tij të plotë në ndërtimin
e ummetit dhe t’i përgjigjet kërkesës së
përgjegjësive të tij të shumta.
(Autori është nga Radusha, Shkup; është
imam, hatib dhe mualim në Kërçovë)
Hëna e Re
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ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɂɋɅȺɆɋɄɂ ɇȺɍɄɂ - ɋɄɈɉȳȿ
øSLÂMÎ BøLøMLER FAKÜLTESø – ÜSKÜP

FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME - SHKUP
FACULTY OF ISLAMIC SCIENSE - SKOPJE



Në bazë të nenit
 149 pika1 të Ligjit për Arsim të Lartë, (Fleta Zyrtare e RMV nr. 82/18), nenit 72 të Statutit të Fakulteti i Shkencave Islame- Shkup, në pajtim me Rregulloren
për kushtet,
kriteret
për regjistrimin
e studentëve
në studimet e ciklit të dytë në
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´
studimeve
semestër
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Studime Islame të avancuara
I. Statusi i studimit dhe numri
i studentëve të cilët duhet
të
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Shkup, në vitin akademik 2020/21

´  Ǧ Ͳ ͷͲͲ 
Kandidati e ka realizuar të drejtën e regjistrimit nëse gjendet


në listën e rangimit deri në numrin e paraparë me konkursin për

regjistrim, por, nëse në afatin e paraparë nuk do ta kryej
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Kompensim
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specializimit
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22 Shtato studentët paguajnë 500 euro, mjete të tjera
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FATET E REGJISTRIMIT
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të së magjisǦ
studimeve
semestër
2020/2021
´   14 Shtatotraturës respektivisht
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www.fshi.edu.m
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ͷͲͲ
vazhdimësi e studimeve themelore.
• Studimet e ciklit të dytë janë2020
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´
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Studime
Islamemësimor
të
ͶͲ
´ përkatës.
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soni i cili ka mbaruar
programe studimore përkatëse2020
të ciklit të parë
IV. Afatet për paraqitje

´
10 Shtato
22 Shtato
dhe
i cili i plotëson të gjitha kushtet
të cilat parashihen
me Ligjin për
AFATETEREGJISTRIMIT
´
11
Shtato
23 Shtato
Arsim të Lartë, Statutin e Fakultetit dhe me Rregullore
si dhe në REALIZIMIIKONKURSITPËR
REGJISTRIMTËSTUDENTËVE
IǦrë
IIǦtë
´

14 Shtato
Shtato
studime
deri diplomike
kanë arritur
notën mesatare24mbi
8,0.
2020/2021
´
• Në programin studimor të ciklit të II-të Metodika e mësimd- (www.fshi.edu.mk) 20Qershor–6Shtator 11Ǧ15Shtator
2020
´
21.09.2020
25 Ǧ 30.09.2020
hënies
së arsimit fetar mund15
tëǦ regjistrohet
personi
i cili ka të ´
07Ǧ09Shtator2020
16Ǧ21Shtator
regjistruar por të papërfunduar studimet e ciklit të dytë Metodika
2020
´
10Shtator
22Shtator
e mësimdhënies së mësimit fetar në institucione tjera të arsimit të
´
11Shtator
23Shtator
lartë në vend ose jashtë tij.
24Shtator
• Studentët e këtillë regjistrohen në bazë të transferit të lëndëve ´   14Shtator
dhe ngarkesës studimore të fituar në institucionin. Fakulteti sjellë ´
25Ǧ30.09.2020
15Ǧ21.09.2020
Vendim për pranimin e ngarkesës në bazë të kompatabilitetit të ´

programeve studimore.
• Në ciklin e dytë të studimeve universitare të specializimit proSipas nevojës, FSHI do të aplikoj edhe afat plotësues për
fesional mund të regjistrohen kandidatë të cilët kanë të kryer cik- regjistrim
lin e parë të studimeve përkatëse në kohëzgjatje prej 3 vjetësh,
V. Dokumentet për paraqitje;
respektivisht 180 kredi ose në kohëzgjatje prej 4 (katër) vjetësh,
Me rastin e paraqitjes për regjistrim në fakultete, kandidatët i
respektivisht 240 kredi.
dorëzojnë këto dokumente:
• Në ciklin e dytë të studimeve universitare mund të regjistrohen
1. Formulari i plotësuar nga aplikimi online: www.fshi.edu.mk;
kandidatë të cilët kanë të kryer ciklin e parë të studimeve
2. Fletëparaqitje për regjistrim
përkatëse në kohëzgjatje prej 4 (katër) vjetësh, respektivisht 240
3. Dëshmi për kryerjen e ciklit të parë të studimeve (diplomë ose
kredi.
certifikatë në origjinal, ose fotokopje e vërtetuar në noter);
• Në ciklin e dytë të studimeve mund të regjistrohen edhe kandi4. Certifikatë për provimet e dhëna, me nota dhe kredi (në origjidatë të cilët kanë të kryer ndonjë program tjetër të ngjashëm pasi nal, ose fotokopje të vërtetuar në noter);
t’i ketë dhënë provimet diferenciale të Programit studimor
5. Certifikatë të shtetësisë;
Studime islame respektivisht Metodika e mësimdhënies së arsimit
6. Dëshmi për njohje të gjuhës së huaj;
fetar, me suksesin që është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.
7. Rekomandim nga muftinia përkatëse
• Fakulteti përcakton se cilat studime janë të përshtatshme për
8. CV e shkurtë.
regjistrim në programe të veçanta studimore të ciklit të II-të, si dhe
9. Vërtetim për pagesën e mjeteve: 500 denarë, në emër të shkushtet për regjistrimin e kandidatëve të cilët kanë kryer pro- penzimeve administrative në xhirollogarinë e Fakultetit: HALKgrame të tjera studimore nga programi në të cilin aplikohet.
BANK AD SHKUP 270070852730133.
• Kompatibiliteti i ciklit të parë të studimeve universitare për
10. Dokumente të tjera me kërkesë të njësisë në lidhje me kushtet
regjistrim në ciklin e dytë të studimeve universitare, si dhe kushtet e regjistrimit
plotësuese për regjistrim në studimet e ciklit të dytë përcaktohen
Me rastin e regjistrimit në fakultet, kandidatët i dorëzojnë këto
me aktin e Fakultetit të shpallur në tabelën e shpalljeve të Fakultetit. dokumente:
b). Shtetas të huaj
1. Indeks dhe legjitimacion studenti;
Shtetasit e huaj kanë të drejtë regjistrimi në studimet e ciklit të
2. Tri fotografi (1 në madhësi 6x9 dhe 2 në madhësi 4x5);
II-të në mënyrë të njëjtë si edhe shtetasit e Republikës së Maqe3. Fletëparaqitje;

donisë Veriore.
4. Fletëpagesë origjinale, si dëshmi për pagesën e mjeteve për
Address: Kondovo, Saraj, 1000 Skopje; REPUBLIC NORTH OF MACEDONIA
c). Procedurën për regjistrimin e kandidatëve
në ciklin e dytë studime në ciklin e dytë të studimeve.
++ 389 2 2057270; Tel. / Fax: ++ 389 2 2057271; Web faqe : www.fshi.edu.mk; e-mail: dekanati @fshi.edu.mk
të studimeve e udhëheq Tel.:
Komisioni
i FSHI-së për realizimin e
5. vërtetim për pagesën e mjeteve: pagesë e mjeteve për semesKonkursit.Address: Kondovo, Saraj, 1000 Skopje; REPUBLIC NORTH OF MACEDONIA
trin e parë ose në bazë të semestrit të përcaktuar me Vendim të
Tel.:•++Rangimin
389 2 2057270;eTel.
/ Fax: ++ 389 2 2057271;
faqe : www.fshi.edu.mk;
kandidatëve
e bën Web
Komisioni
i FSHI-sëe-mail:
për
realiz-@fshi.edu.mk
Fakultetit (nëse studenti regjistrohet me transferë). Pagesat bëhen
 dekanati
Address: Kondovo, e
Saraj,Fakultetit:
1000 Skopje; REPUBLIC
NORTH OF MACEDONIA
imin e Konkursit.
në xhirollogarinë
HALKBANK
AD SHKUP
Tel.: ++ 389 2 2057270; Tel. / Fax: ++ 389 2 2057271; Web faqe : www.fshi.edu.mk; e-mail: dekanati @fshi.edu.mk
• Lista e rangimit të kandidatëve të pranuar shpallet në tabelën 270070852730133.
e shpalljeve të Fakultetit dhe në ueb faqen e Fakultetit.
Fletëparaqitja me dokumentet e lartpërmendura dorëzohet në
• Kandidati, ka të drejtë për kundërshtim deri te Komisioni i sportelet për çështje studentore në Fakultetin e Shkencave Islame
FSHI-së për realizimin e konkursit, në afat prej 24 orësh nga dita - Shkup, Shërbimi për çështje të studentëve në studimet e ciklit të
e shpalljes së rezultateve në tabelën e shpalljeve të Fakultetit.
dytë,
• Vendimi në lidhje me kundërshtimin sillet në afat prej 24 orësh
Kandidatët, për informata më të hollësishme mund të drejtohen
nga parashtrimi i kundërshtimit. Vendimi i kumtohet parashtrue- në Shërbimin për çështje studentore të ciklit të dytë të studimeve
sit të kundërshtimit përmes shpalljes në tabelën e shpalljeve, dhe në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup.
njëherësh shpallet edhe në wueb faqen e Fakultetit.
Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup
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FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME - SHKUP
FACULTY OF ISLAMIC SCIENSE - SKOPJE



Në bazë të nenit 110 të Ligjit mbi Arsimin Sipëror të R.M.V., (Fleta Zyrtare e RMV nr. 82/18), nenit 68 të Statutit të Fakultetit të
Shkencave Islame – Shkup dhe
në bazë të Vendimit
Mësimor-Shkencor
tëpë
FSHI-së të mbajtur më date 13.05.2020
 nga mbledhja
  e Këshillit
Kohëzgjatja
e Kompensim
dhe Konkursit për regjistrim Ǧ
të studentëve në vitin akademik
2020/21,
Fakulteti i Shkencave
´
studimeve
semestër Islame shpall:
Metodika e mësimdhënies

K O N K´
UR
S Ǧ Ͳ
sëarsimitfetar
ͶͲ

ͷͲͲ
për transferimin dhe
regjistrimin e studentëve në Fakultetin
e Shkencave Islame
- Shkup në semestrin dimëror për vitin
2020/21
ͶͲ
´  Ǧ Ͳ ͷͲͲ 
Studime Islame të avancuara akademik

Sjellje e vendimeve përfundimtare 48 orë pas pranimit të
versionit preliminar
REALIZIMI I KONKURSIT PË
FATET E REGJISTRIMIT
Regjistrimi i kandidatëve të transferuar* 22 - 29.09.2020
REGJISTRIMTËSTUDENTËVE
IǦrë
IIǦtë
Deridiplomik
1. Shkencat islame
2020/2021
*KANDITATËT
TË
CILËT NUK DO TA BËJNË REGJISTRIMIN
2. Studime Islame
Deridiplomik
) 20 Qersho – 6 Shtato 11Ǧ15 Shtato
( www.fshi.edu.m
E SEMESTRIT NË KOHËN E CAKTUAR, DO TA HUMBIN TË
2020
3. Studime të avancuara islame
Magjistraturë
DREJTËN
TRANSFERIM
TË ECTS KREDIVE
´
07Ǧ09 Shtato
2020 PËR
16Ǧ21
Shtato
4. Metodika e mësimdhënies
Specializim
2020
10 Shtato
22 Shtato
IV . Dokumentacioni
i nevojshëm për aplikim:
në mësimbesimin fetar ´
´
11 Shtato• Fletëparaqitja
23 Shtato
për aplikim (e cila mund të merret në sportelet e
studentor
´   14 Shtato Shërbimit 24
Shtato të FSHI-së),
Kushtet e transferimit
të studentëve në Fakultetin e
´
• Certifikata origjinale e notave dhe indexi nga Universiteti amë;
Shkencave Islame - Shkup:
• Vërtetim për
e fundit të studentit;
´
15 Ǧ 21.09.2020
25 statusin
Ǧ 30.09.2020
• Dëshmi për akreditimin e njësisë akademike (shtetasit e

1. Të drejtë transferimi
nga institucionet tjera të arsimit sipëror në
huaj);
njësitë akademike të FSHI-së kanë të gjithë studentët që kanë
• CV
regjistruar dhe të përfunduar së paku një semestër nga Uni• Dëftesat origjinale nga shkollimi i mesëm (ose të verifikuara
versiteti (ose kanë diplomuar) i cili vjen kandidati, ndërsa denë noter) dhe
tyrimet tjera i kryejnë varësisht statusit të transferimit.
• Diplomën e shkollës së mesme të kryer;
2. Gjatë aplikimit, detyrimisht kandidati duhet të paraqes dëshmi
• Certifikatën e lindjes dhe dëshmi për nënshtetësi (certifikatë
për akreditimin e institucionit të arsimit të lartë, respektivisht
ose aktvendim);
fakultetit apo programit nga i cili transferohet ose dokumente
shtesë varësisht kërkesës së komisionit për transfer;
Vërtetim për pagesën:
3. Dëshmi për nostrifikimin e shkollimit të mesëm nga Ministria e
a) 3000 denarë në xhiro-llogarinë e Fakultetit: në emër të takArsimit dhe Shkencës të RMV-së (për shtetasit e huaj ose shkolsave administrative
lim të mesëm jashtë vendit), apo të shkollimit sipëror (për cikKandidatët të cilët janë të pranuar (pas shpalljes/dhënies së
lin e dytë apo specializimin).
Vendimit përfundimtar), në afatin e caktuar duhet të realizojnë
4. Studenti mund të transferohet në fakultetin dhe programin e
regjistrimin e studimeve, në të kundërtën vendimi i transferimit
njëjtë studimor ose në drejtime të ngjashme të programeve
do të shpallet i pavlefshëm.
studimore të FSHI-së. Ngjashmërinë e programeve studimore
Gjatë regjistrimit duhet të dorëzojnë:
e përcakton komisioni për transfer i Fakultetit.
1. Fletëparaqitje për regjistrim (fletëparaqitjet merren në shërbimin për çështje studentore të Fakultetit)
B. Në Fakultet mund të regjistrohen edhe kandidatët që kanë
2. Aktvendim ose dëshmi për çregjistrimin e studimeve nga fakulkryer shkollën e lartë ose të ngjashme .
teti i cili transferohet (varësisht mënyrës së studimeve);
Regjistrimi i tyre bëhet në bazë të ngjashmërisë së provimeve
3. Tri fotografi ( 1- fotografi 6 x 9 dhe 2 – 4 x 5 c.m.)
të dhëna dhe programeve studimore të shkollimit paraprak.
4. Vërtetim për pagesën e mjeteve:
C . Kandidatët që transferohen, regjistrohen me vetëfinancim
në studime, respektivisht sipas tarifave aktuale të studimit për pro• 500 dinarë, në emër të dhënies së Indexit.
gramet studimore në vitin akademik 2020/21.
• 400 dinarë pagesa për fletoret e provimit.
D . Në programet studimore ku në Konkursin për regjistrim
• 300 dinarë pagesa për Revistën mujore Hëna e Re.
janë përcaktuar provime pranuese (kontroll i talentit), kandidatët
• 100 dinarë në emër të Parlamentit studentorë në FSHI.
që aplikojnë për transferim të kredive, janë të obliguar t’i nën• Pagesë e mjeteve për semestrin e parë, varësisht nga statusi
shtrohen provimit pranues në lëndë përkatëse.
i studimit.
E. Kandidatët të cilët transferohen në semestrin e I, III, V, VII
Të gjitha pagesat e lartpërmendura do të kryhen në xhiro-llogdhe IX, së pari i regjistrojnë lëndët jo të transferuara të semesarinë e Fakultetit, në këtë mënyrë:
trave dimëror, ndërsa pastaj lëndët e semestrit në të cilin janë
• Në emri i marrësit ( назив на примачот ) – Fakulteti i Shkentransferuar, por jo më shumë se 40 ECTS së bashku, respekcave Islame - Shkup,
tivisht mund të regjistrojnë vetëm 40 ECTS sipas lëndëve
• Në ,,banka e marrësit” ( банка на примач ) – Halkbank AD
përkatëse.
Shkup,
F. Kandidatët të cilët transferohen në semestrin e I-rë, mund

• Në “llogaria” ( сметка ) – 270070852730133,
t’i regjistrojnë vetëm lëndët e semestrit
I-tëKondovo,
jo të transferuara.
Address:
Saraj, 1000 Skopje; REPUBLIC NORTH OF MACEDONIA
• Në “shuma” ( износ )– shuma e mjeteve financiare që duhet të
Tel.: jo
++ të
389transferuara
2 2057270; Tel. / Fax:
++ 389
2 2057271;
G. Regjistrimi i lëndëve
bëhet
në
bazë tëWeb faqe : www.fshi.edu.mk; e-mail: dekanati @fshi.edu.mk
paguhen,
parakushteve për dëgjim.
• Në rubrikën qëllimi i realizimit të pagesës ( цел на дознака )
– qëllimi i pagesës (semestri etj.)
III. Afatet e paraqitjes për transferimin dhe regjistrim në
semestrin dimëror 2020/21:
Të gjithë kandidatët dokumentet e tyre për aplikim dhe
regjistrim duhet t’i dorëzojnë në shërbimet studentore të FakulREALIZIMI I KONKURSIT PËR TRANSFER DHE REGJISTRIM
tetit të Shkencave Islame - Shkup
TË STUDENTËVE – 2020/21
Konkursi do të shpallet në faqen e internetit:
Paraqitja e kandidatëve (aplikimi në administratën e fakultetit)
http://www.fshi.edu.mk,
01- 16.09. 2020 Sjellja e vendimeve preliminiare për pranim
të kandidatëve (Kanditati vendimin preliminar e pranon në eShkup, maj, 2020
mail, me të cilin ka aplikuar) deri 17.09. 2020
Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup
Transferimi do të realizohet në programet aktive studi
more të Fakultetit
të Shkencave Islame - Shkup:



Hëna e Re
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