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Kujdes me betimin
Pyetje: Es-selamu alejkum.
Jam betuar se do ta bëj një punë, por nuk e kam bërë. Ka rezultuar se jam betuar rrejshëm. Kjo më shqetëson.
Kam dëgjuar se ka rrugëdalje për këtë, andaj vendosa t’ju drejtohem me këtë pyetje, për të marrë një përgjigje zyrtare nga institucioni përgjegjës, për të qenë më i sigurt. Cila është rrugëdalja ime? Çka duhet të bëj unë në këtë
rast? Ju faleminderit.

Përgjigje: Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim.
I nderuar, fillimisht ju informojmë se mesazhi dhe porosia islame janë që besimtarët islamë të mos formojnë shprehi për
betim të përditshëm, me qëllim që të mos e shfrytëzojnë betimin si mjet të përfitimeve mediokre, për interesa të jetës së
kësaj bote.
Sipas asaj që ju keni parashtruar, nënkuptohet se keni bërë betim që të kryeni një veprim apo një punë në të ardhmen.
Ky lloj i betimit quhet “betim i përforcuar”, ose “betim i qëllimtë”.
Për mosplotësimin e këtij lloji të betimit, në sheriatin islam ekziston sanksioni (kefaret) që duhet plotësuar, gjithsesi i
shoqëruar me pendim. Argument për këtë kemi ajetin kuranor që thotë: “Allahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimet
tuaja të paqëllimta, por ju merr në (përgjegjësi) për atë që jeni zotuar qëllimisht. Shpagimi (kefareti) i tij është duke
i ushqyer dhjetë të varfër me ushqim mesatar, nga ajo që ushqeni familjen tuaj, ose duke i veshur ata, ose duke e
liruar një rob. E, kush nuk ka mundësi t’i bëjë këto, le t’i agjërojë tri ditë. Ky është shpagimi për betimin tuaj kur
e thyeni atë. Ruani betimet tuaja. Kështu Allahu (xh. sh.) ju sqaron dispozitat e veta, ashtu që të jeni mirënjohës.”
(El-Maide: 89)
Nga ky ajet kuranor vërehet qartë se kefareti i betimit është:
1. Ushqimi i dhjetë të varfërve, ose
2. Veshmbathja e tyre, ose
3. Lirimi i një robi.
Në rastet kur betuesi nuk mund të zbatojë njërin nga këto tri kefarete, atëherë obligohet me agjërimin e tri ditëve
radhazi, pandërprerë, që nënkupton se nëse betuesi ka mundësi që të zbatojë njërin nga këto tri lloje të kefaretit, atëherë
nuk i lejohet të kalojë në llojin e katërt të kefaretit, që është agjërimi.
Ajo që detyrimisht duhet të sqarojmë në këtë rast është se betimi për në të ardhmen mund të jetë betim për një veprim,
ose betim për një mosveprim. Veprimi për të cilin betohet betuesi mund të jetë i lejuar, por mund të jetë i ndaluar. Andaj,
nëse betuesi është betuar se do të bëjë një punë të mirë - dhe nuk ka mundur ta bëjë të njëjtën - atëherë e zbaton kefaretin
më parë të përmendur. Mirëpo, nëse betuesi është betuar se do të bëjë një veprim të ndaluar, sipas Islamit - si p.sh. të rrahë
dikë, apo të vrasë dikë - atëherë në këtë rast betuesi ka për detyrim (farz) që të tërhiqet nga ky betim, të pendohet dhe të
zbatojë kefaretin e përcaktuar sipas ajetit kuranor.
Pejgamberi (a. s.) ka thënë: “Kush betohet për diçka, e pastaj të kundërtën e betimit e sheh më të mirë, le ta bëjë
atë që është më e mirë për të, kurse për betimin e tij le të paguajë kefaret.” (Muslimi dhe Ahmedi)
Nëse betimi bëhet për të lënë mendubin (- sunnetin, përkatësisht ligjin edukativ) dhe thotë: ‘për Zotin, s’e fal dot namazin nafile’, ose ‘nuk e vizitoj të sëmurin’, ose ‘nuk e përcjell xhenazen’ etj., ose betohet se do të bëjë një veprim të urryer (mekruh), në këtë rast është më mirë ta prishë betimin dhe ta bëjë mendubin dhe të kryejë kefaretin në rastin e parë.
Në rastin e dytë, më mirë është të mos e bëjë (veprojë) mendubin, që do të thotë: ta prish betimin dhe të paguajë kefaretin.
Mexhlisi për Fetva i Rijasetit të BFI të RMV, Shkup

Haxhi dhe Kurban-Bajrami,
nën hijen Covid-19
Kohë më parë popullata myslimane e vendit tonë, por jo vetëm, përjetoi një Ramazan dhe një Fitër-Bajram nën hijen e pandemisë Covid-19. Për fat të keq, ky virus vazhdon të jetë prezent ndër ne dhe në shumë
vende tjera të botës, por më brengosëse është se askush nuk di se sa kjo pandemi do të jetë e pranishme në
mesin tonë. Ajo, për çdo ditë shkakton vdekjen e shumë njerëzve, përkundër përpjekjeve të shumta të mjekëve dhe të personelit mjekësor. Shifrat e të infektuarve, gjithnjë në rritje, tregojnë qartë se Haxhi dhe Kurban-Bajrami i sivjetmë do të kalojnë nën hijen e kësaj pandemie, ashtu siç kaloi Ramazani dhe Fitër-Bajrami.
Duam apo nuk duam ta pranojmë, pandemia i ka ndryshuar qasjet tona në çdo sferë të jetës. Si pasojë e kësaj gjendje, nxënësit
u detyruan që t`i lënë bankat
shkollore, shumë evenimente
të karakterit kulturor dhe
Në këtë gjendje pandemie, t`i drejtohemi të
sportiv u anuluan,
ose
Madhit Zot me lutjen që nga mesi ynë ta largojë
mbajtja e tyre u shty për një
kohë më të mirë. S`ka dyshim
këtë sëmundje, nga e cila seriozisht duhet të
se edhe në kryerjen e ibadembrohemi. Para se gjithash, ta mbrojmë shëndetin
teve fetare islame, duke pasur
personal dhe shëndetin e të afërmve tanë, si dhe
për qëllim kryesor mbrojtjen
të të gjithë atyre që në një mënyrë kanë raporte
e shëndetit të popullatës, detyrohemi që t`u nënshtrohemi
me ne. Në këtë drejtim, ne, si pjesëtarë të Islamit,
protokolleve të nxjerra nga
duhet të jemi shembull edhe për të tjerët, sepse
organet kompetente shëndetëmësimet e kësaj feje na obligojnë që të mbrohemi
sore. Për këtë qëllim, në vennga çdo e keqe dhe gjithnjë të rrezatojmë mirësi.
din tonë dhe në shumë vende
të tjera u mbyllën xhamitë për
faljen e namazeve ditore në
mënyrë kolektive, përfshi
këtu edhe Qabenë, dhe e gjithë kjo rezultoi me xhami të zbrazura etj.
Tani, kur gjendemi në kohën e Haxhit, jemi dëshmitarë se pandemia i detyroi organet kompetente të
Mbretërisë së Arabisë Saudite që të dalin me vendim për të mos pranuar haxhinj nga shtetet tjera, vetëm e
vetëm që të parandalohet përhapja e virusit, përkundër dëshirës së madhe të shumë besimtarëve për ta kryer
kushtin e pestë islam – haxhin. Nijetin e tyre për ta kryer haxhin, ishallah do ta realizojnë në haxhin e ardhshëm, për çka i lutemi Allahut të madhërishëm që t`ua mundësojë një gjë të tillë.
Po ashtu, manifestimi i Kurban-Bajramit dhe festimi i tij do të bëhet sipas protokollit të përpiluar nga Bashkësia Fetare Islame, e që ka dritë jeshile nga organet kompetente shëndetësore. Pra, të respektohen masat
që kanë të bëjnë me ndalimin e përhapjes së këtij virusi vdekjeprurës. Uratat edhe për këtë Bajram të bëhen
përmes mjeteve elektronike, sidomos përmes celularit, kështu që ta ruajmë distancën e duhur, t`i mbajmë maskat dhe të mos lejojmë që një dëshirë e jonë, apo një moskujdesje e jonë, neve apo dikujt tjetër rreth nesh,
qoftë anëtar i familjes, qoftë koleg pune apo shok, të na kushtojë me jetë.
Në këtë gjendje pandemie, t`i drejtohemi të Madhit Zot me lutjen që nga mesi ynë ta largojë këtë sëmundje, nga e cila seriozisht duhet të mbrohemi. Para se gjithash, ta mbrojmë shëndetin personal dhe shëndetin e të afërmve tanë, si dhe të të gjithë atyre që në një mënyrë kanë raporte me ne. Në këtë drejtim, ne, si
pjesëtarë të Islamit, duhet të jemi shembull edhe për të tjerët, sepse mësimet e kësaj feje na obligojnë që të
mbrohemi nga çdo e keqe dhe gjithnjë të rrezatojmë mirësi.
Q. Osmani
Hëna e Re
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Bashkësia Fetare Islame e RMV më 23 qershor, 2020, ka dalë me Vendim
për Haxhin 2020, në të cilin thuhet (shih faksimilen):

Kundër
shpifjeve

Njoftojmë opinionin e gjerë se, fatkeqësisht, disa portale vazhdojnë të merren
me shpifje të kulluara kundër personaliteteve të Bashkësisë Fetare Islame të
RMV. Andaj, ia bëjmë me dije opinionit
të gjerë se BFI e RMV është e fokusuar
në mbarëvajtjen e proceseve brenda BFIsë dhe organizimit të jetës fetare dhe nuk
ka kohë të merret me individë – shërbëtorë të së keqes, me shpifjet e tyre dhe as
që e ka ndër mend të bie në nivel aq të
ulët, siç po dëshirojnë ata që iniciojnë
shpifje dhe të pavërteta. Këtë po e lëmë
në ndërgjegjen e tyre, por edhe të organeve kompetente. Tentimet për të dezinformuar, shpifur apo përçmuar autoritetet
e BFI do të marrin përgjigjen e merituar
nga organet e drejtësisë.
BFI është organizatë shumë e madhe
dhe nuk ka kohë që të humbë me njerëz
jashtinstitucionalë, të nxitur nga qëllime
e dëshira të errëta. Ngritja e aktpadive,
vlerësojmë se do të jetë veprimi i drejtë
dhe i shëndoshë ndaj fenomenit të tillë
destruktiv dhe përçarës.
Duke marrë parasysh se ky shtet ka
ligjet e veta edhe për shpifjet e pista, atëherë gjithçka do të realizohet sipas ligjit.
Apelojmë që të debatohet për opsione të
frytshme - qofshin edhe kritika konstruktive, por jo me shpifje, dezinformata dhe
ofendime që kanë për qëllim diskreditimin e figurave udhëheqëse në BFI.
E mira kultivohet vetëm me të mirë, e
ajo assesi nuk arrihet me mjete destruktive. Ky është ligj i Zotit. Zoti i udhëzoftë
të gjithë ata që po merren me të keqen.
(22.06.2020)

“Xhamitë janë zyrat tona”: Isa Beu, Shkup
“Xhamitë janë zyrat tona”, premtim që po
mbahet nga Kryetari i BFI të RMV, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i cili
në shoqëri të Myftiut të BFI - Shkup, dr. Qenan
ef. Ismaili dhe Shefit të Kabinetit, dr. Selver ef.
Xhemaili dhe stafit të tyre, në Xhaminë Isa Beu
(Shkup) bënë faljen e Namazit të Xhumasë më
3 korrik, 2020.
Allahu ua pranoftë lutjet të gjithë besimtarëve – thuhet në njoftimin me shkrim nga Kabineti i Kryetarit të BFI të RMV, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.
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Në mbledhjen e Këshillit Arsimor të
Medresesë Isa Beu

Të enjten, më 25.06.2020, Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
mori pjesë në mbledhjen e rregullt të Këshillit Arsimor të shkollës së mesme
islame Medreseja Isa Beu, në të cilën u
diskutua për peripecitë në zhvillimin e
procesit edukativo-arsimore për vitin
shkollor 2019-2020 dhe fillimin e vitit
shkollor 2020-2021, në një kohë kur pandemia e Covid-19 po e dikton mënyrën e
zhvillimit të këtij procesi.
Gjatë kësaj mbledhje Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu mbajti një fjalë
rasti, ku theksi i veçantë u vu tek rëndësia dhe mirëmbajtjen e Medresesë Isa
Beu, bashkë me paralelet e shtrira në tërë

territorin e vendit dhe nxënia e dijes në
veçanti, pasi që edhe ajeti i parë i Kuranit fisnik na udhëzon për një gjë të tillë:
“lexo, mëso, studio”, apo “Lexo, me
emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë)”
(Kuran, 96:1) dhe si i tillë na motivon e
na orienton drejt leximit, mësimit, studimit.
Pra, ne si Bashkësi Fetare Islame e
kemi për obligim moral dhe amanet që
gjeneratave të reja t’ju krijojmë kushte
maksimale për nxënien e dijes, duke i pajisur ata me njohuri në të gjitha sferat e
jetës. Përgatitja profesionale e rinisë myslimane hap perspektiva të ndritura për
ardhmërinë e shëndoshë të një kombi në
këtë nënqiell, ndërsa dituria dhe studimi

janë garancia e vetme për këtë arritje dhe
për një të ardhme më të ndritur të shoqërisë sonë. Medreseja Isa Beu gjithmonë
ka luajtur rol të rëndësishëm në këtë drejtim dhe gjithmonë ka dhënë kuadro të
formuara dhe të përgatitura për t’u bërë
ballë sfidave dhe stuhive të kohës, në
mbrojtjen e fjalës së Allahut të plotfuqishëm “La ilahe il-lAllah” (nuk ka të
adhuruar tjetër, me të drejtë, përveç Allahut).
Andaj, në këtë frymë, ne si BFI duhet
të investojmë edhe më tepër në kultivimin e gjeneratave të shëndosha, ashtu siç
bënë paraardhësit tanë, të cilët na mësuan
për dashurinë ndaj Islamit në përgjithësi,
e ndaj Allahut të plotfuqishëm në veçanti.
Sot po jetojmë në një kohë kur bota
po ecë me hapa të mëdhenj drejt ardhmërisë. Ne nuk duhet të qëndrojmë pas, por
vetëm me dituri dhe studime mund të
ecim në mënyrë të barabartë, madje edhe
t’i tejkalojmë, ashtu siç ka ndodhur
shumë herë më parë gjatë historisë - tha
mes tjerash Reisi.
Shkolla e mesme islame “Medreseja
Isa Beu” është shkollë e orientuar profesionale dhe bën pjesë në rangun e shkollave të mesme, nën ombrellën e
Bashkësisë Fetare Islame. Vepron si
shkollë e vetme edhe për djem edhe për
vajza në tërë territorin e R. Maqedonisë
së Veriut me paralelet e saj të shtrira në:
Shkup, Tetovë, Gostivar dhe Shtip.

Uron gjenerata e gjashtë e Medresesë Isa Beu

Me emocione dhe nostalgji kaloi takimi i Kryetarit të BFI u.d. Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu dhe medresantëve të gjeneratës së gjashtë të Medresesë
Isa Beu, të cilët në mënyrë të organizuar
kishin ardhur në selinë e Rijasetit për ta
uruar h. hfz. Shaqir ef. Fetahun për postin e ri.
Fillimisht Reis’ul-Ulema, duke
shprehur kënaqësinë e veçantë për këtë
takim dhe për urimet e sinqerta, i njoftoi
ish-nxënësit e tij me ndryshimet dhe frymën e re në BFI, e më pas në një bisedë
të ngrohtë e vëllazërore me përmallim u
kujtuan edhe vitet e shkollës së mesme,
kohë kur Medreseja Isa Beu i vinte themelet dhe po bëhej një vatër e dijes në
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këtë nënqiell.
Sot Medreseja Isa Beu, përmes punës
së palodhshme të stafit të saj dhe unitetit
që mbretëron në BFI - që nga Reis’ulUlemaja, myftinjtë e myftinive të BFI,
koordinatorët e Paraleleve të Shtrira,
profesorët e profesoreshat, edukatorët e
tërë stafi edukativo-arsimor e kanë bërë
këtë shkollë të mesme profesionale në
një nga vatrat më të respektuara të dijes
jo vetëm në vend, por edhe në rajon.
Deri tani në këtë Medrese kanë diplomuar rreth 3.000 nxënës, të cilët i përmbushin nevojat e Bashkësisë Fetare
Islame, si për vendin tonë, ashtu edhe për
qendrat islame anembanë botës dhe me
plot të drejtë BFI mburret me karrierën e
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gjithsecilit nxënës, sepse baza e dijes, e
njohurive të tyre dhe rrugëtimi në karrierë është pikërisht Medreseja Isa Beu –
u theksua me këtë rast.
Andaj, edhe porosia e Kryetarit të BFI
u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu ishte se edukimi dhe avancimi i gjeneratave të reja gjithmonë do të mbetet
prioriteti numër një i Bashkësisë Fetare
Islame, sepse vetëm në këtë mënyrë mund
të kemi garanci se fjala e Allahut fuqiplotë
do të mbetet përgjithmonë në këto troje,
ndërsa mësimet e Kuranit fisnik dhe porositë e pejgamberit më të dashur të njerëzimit, Muhamedit (a. s.), do të jenë bazë
në krijimin e një shoqërie me vlera të larta
morale dhe shoqërore. (29.06.2020)

Medreseja,
drejt sukseseve kolosale

ef. Fetahu, i cili u shpërndau nga një komplet me libra nxënësve të kësaj gjenerate,
ndërsa në shenjë mirënjohjeje u bëri një
surprize të gjithë maturantëve duke i
shpërblyer me regjistrim falas në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. “Le të
jetë kjo dhuratë dhe një stimul më tepër
për gjeneratat e tjera që vijnë”, tha në fund
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu.

SHMI Medreseja Isa Beu e kishte ditë
feste 1 korrikun (2020). Për 172 medresantët që diplomuan gjatë këtij viti shkollor - plot sfida e të panjohura për shkak të
situatës së krijuar me covid-19 - ishte ditë
gëzimi e krenarie. Më në fund, të gjithë
morën diplomat e shkollës së mesme, me
ç’rast u mbajt ceremonia e rastit, ku ishin
të pranishëm Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu me stafin e tij, të udhëhequr nga
Shefi i Kabinetit dr. Selver ef. Xhemaili,
të gjithë myftinjtë dhe koordinatorët e
myftinive të BFI, Drejtori i Medresesë Isa
Beu Ibrahim ef. Idrizi, Koordinatorët e Paraleleve të Shtrira të Medresesë, profesorë-profesoresha, edukatorë, prindër, miq
e dashamirë të kësaj vatre edukativo - arsimore.
Manifestimi filloi me ashere nga nxënësi i Medresesë Hfz. Bejan Baki, ndërsa
programin e udhëhoqi Sekretari i Medresesë, mr. Lutfi Nexhipi.
Drejtori i shkollës së mesme islame
Medreseja Isa Beu, prof. Ibrahim ef. Idrizi,
foli për arritjet e kësaj medreseje duke u
bazuar në statistika, shifra, fakte dhe argumente.
Fjalën kryesore të rastit e mbajti Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i cili
foli për rëndësinë e diturisë dhe të arsimit.
Për investimet kapitale që BFI po bën në
edukimin dhe përgatitjen e gjeneratave të
reja, Reisi shprehu kënaqësinë e veçantë,
sepse sukseset e tilla kolosale, tha ai, nuk
mund të maten me kandar, por me histori,
me vepra të mira që do të rrezatojnë mirësi dhe që do të shkojnë në hap me kohën.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të

RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, falënderoi
të gjithë nxënësit, e posaçërisht maturantët
për të cilët kjo është një ditë e madhe, e cila
gjatë do të mbahet mend, për punën e tyre
që do t’i pret në të ardhmen, ku gjithsecili
do të jetë një ambasador i Islamit, andaj
këtë detyrë duhet ta kryejnë me shumë krenari dhe dinjitet, kudo që të veprojnë. Reisi
gjithashtu lavdëroi dhe falënderoi edhe stafin edukativo-arsimor të Medresesë dhe të
Paraleleve të Shtrira për punën e palodhshme dhe sakrificat e tyre në përgatitjen
dinjitoze të gjeneratave të reja.
“Ky sukses i medresesë sonë, por
edhe i organeve të tjera të BFI-së, lirisht
mund t’i përshkruhet vetëm unitetit dhe
bashkëpunimit tonë të sinqertë. Kemi punuar bashkërisht për Medresenë. Kemi punuar që të prodhojmë kuadro të vyera,
kuadro që do të jenë shembull se dalin nga
vatra të dijes dhe me të drejtë mund të
konstatojmë se uniteti ynë është garanci se
mund t’i tejkalojmë të gjitha barrierat që
na dalin përpara drejt avancimit të jetës
sonë fetare islame”, tha mes tjerash Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i cili
theks të veçantë vuri mbi gatishmërinë e
BFI që investimi kryesor të jetë në përgatitjen e gjeneratave të reja, të arsimuara
dhe të edukuara mirë, të cilat do të jenë garanci për një besim të pastër, për një Islam
burimor, ku ndikimet e huaja për Islamin,
apo për ne si shoqëri, të mos kenë tokë
pjellore në këtë nënqiell.
“Ju uroj shëndet e suksese, që me dinjitet ta përfaqësoni emrin e Medresesë Isa
Beu dhe kudo që të shkoni të jeni ambasadorët e saj, mbrojtësit e saj dhe garancia
e gjallë për jetëgjatësinë e kësaj vatre të
dijes”, tha Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir

IBRAHIM IDRIZI, DREJTOR I
MEDRESESË:
Dituria dhe edukimi janë bazat e Islamit dhe të zhvillimit të ummetit. Pejgamberi (a. s.) ka thënë se myslimanëve u
është bërë obligim dituria dhe se ky është
mesazhi më madhështor i të dërguarit të
Allahut, sepse Kurani fund e krye është dituri, edukatë, dije, sugjerim, gjykim,
mëtim për të nxënë rregullat jetësore dhe
zbatimin e tyre nga ana jonë.
Ju keni ardhur në këtë institucion për
të vërtetën-hakun, për dijen, për sinqeritetin dhe respektimin njerëzor.
Islami është mision, që ka për qëllim
përsosjen e sjelljes njerëzore në çdo
aspekt, derisa ai (njeriu) të barazohet plotësisht me udhëzimet kuranore dhe me
praktikën e Muhamedit (a. s.).
Zoti ju dhashtë shëndet, fuqi, që dituritë e marra t’i përforconi dhe t’i zbatoni
në jetën tuaj të përditshme...
MYFTIU I SHKUPIT, DR. QENAN EF.
ISMAILI:
Ky manifestim me kujtoi përjetimet e
mia, emocionet e papërshkruara, momentet e ditës së diplomimit tim si medresant
i dalluar në gjeneratën time.
Sot, si gjithmonë, u dëshmua edhe një
herë se medreseja 'Isa Beu' është vend i
dijes dhe edukimit të mirëfilltë të brezave
të shëndoshë, i bijve dhe vajzave tona të
ndershme, të cilët nesër do t'u shërbejnë
myslimanëve të këtij nënqielli. Unë si
Myfti i Shkupit, në emrin tim dhe të Myftinisë së BFI – Shkup, premtoj se do të vazhdoj t’i mbështes medresantët dhe
medresenë 'Isa Beu' gjatë veprimtarisë së
saj në të gjitha format.
Lus Allahun e madhërishëm që edukatorët, ligjëruesit e Medresesë t'i shpërblejë
për angazhimin e tyre, ndërsa medresantëve t’u japë shëndet e vullnet për ta jetësuar fjalën e Allahut!
Hëna e Re
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Kryemyftiu
Naim ef. Tërnava në BFI

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i
shoqëruar nga të gjithë myftinjtë e myftinive
të BFI dhe nga anëtarët e Rijasetit të BFI, të
mërkurën, më 8 korrik 2020, priti një delegacion të lartë nga Bashkësia Islame e Kosovës,
i udhëhequr nga Kryemyftiu Naim ef. Tërnava, të cilët erdhën në një vizitë urimi dhe
mbështetjeje për zhvillimet e reja në Bashkësinë Fetare Islame të RMV.
Fillimisht, Kryetari i BFI, u.d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, u dëshiroi
mirëseardhje vëllazërore mysafirëve nga Kosova dhe shprehu kënaqësinë për prezencën e
tyre, pas një periudhe të gjatë të mbylljes
shkaku i pandemisë.
“Shfrytëzoj rastin që në emër të Bashkësisë Fetare të Kosovës, në emrin tim personal
dhe në emrin e delegacionit që më shoqëron,
t’i uroj Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame
të Maqedonisë së Veriut, u.d. Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, zgjedhjen në postin
e ri dhe t’i dëshiroj shëndet e shumë sukses në
të ardhmen”, tha Kryemyftiu ef. Tërnava, i cili
premtoi se Bashkësia Islame e Kosovës gjithmonë do të jetë e hapur për Bashkësinë Fetare Islame të RMV dhe se bashkërisht do të
ndihmojnë njëra-tjetrën, sa herë që të paraqitet nevoja. “Më vjen mirë që ju shikoj kështu
të bashkuar dhe dhashtë Zoti fuqiplotë që kështu t’ju shikoj edhe në të ardhmen”, u tha Ef.
Tërnava myftinjve dhe drejtorëve të sektorëve
që e shoqëronin Reisin. “Uroj që të vazhdoni
8
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të punoni të bashkuar dhe ta ndihmoni u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahun në
udhëheqjen e Bashkësisë Fetare Islame, sepse
vetëm të bashkuar bëheni të fortë dhe askush
nuk mund t’ju nëpërkëmbë apo t’ju nënshtrojë”, tha Kryemyfti Tërnava, i cili u bëri
edhe ftesë zyrtare të gjithëve, me fjalët: “Uroj
që në këtë përbërje, së shpejti të shihemi edhe
në Kosovë”.
Kryetari i BFI, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, shprehu mirënjohje dhe falënderime të posaçme për këtë vizitë vëllazërore dhe për dëshirat e sinqerta nga Kryemyftiu
i Kosovës. Ai e falënderoi Kryemyftiun, bashkë me stafin e tij, që erdhën në Shkup, në një
kohë të vështirë pandemie, për të shprehur urimet dhe dëshirat e sinqerta. “Bashkësia Fetare
Islame gjithmonë do të mbetet e hapur për institucionet simotra nga Kosova, Shqipëria, Lugina (e Preshevës), Sanxhaku e tjerë”, tha mes
tjerash Kryetari i BFI dhe shtroi: “BFI në frymën e re ka parashikuar bashkëpunim më aktiv
me të gjitha institucionet simotra, e posaçërisht
me BIK dhe KMSH.”
Pas përfundimit të takimit, të dy prijësit e
institucioneve fetare dhanë edhe nga një deklaratë për media, ku e shfrytëzuan rastin të
bëjnë edhe një lutje për përfundimin e pandemisë së Covid-19 dhe shërim sa më të shpejtë
të të sëmurëve prej saj. Ata gjithashtu u bënë
thirrje besimtarëve dhe të gjithë njerëzve të
kenë kujdes të posaçëm dhe t’i zbatojnë të gjitha rekomandimet që vijnë nga institucionet
përkatëse për parandalimin e epidemisë.

Urim
për
Xhaminë
Qendrore
në
Prishtinë

Me rastin e fillimit të
punimeve në Xhaminë
Qendrore të Prishtinës,
Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i dërgoi
një telegram urimi homologut të tij, Kryemyftiut të Bashkësisë
Islame të Kosovës, h.
Naim ef. Tërnava, duke
i dëshiruar atij dhe gjithë myslimanëve të Kosovës punë të mbara
dhe të suksesshme në
ndërtimin e Xhamisë, e
cila do të jetë një vlerë
e madhe fetare e artistike dhe nga e cila në
të ardhmen do të rrezatojnë paqja, dashuria
dhe mirësia.
(16.07.2020)

Letër urimi
nga Xhamia
Buhara

Xhamia Buhara Kradolf-Schonenberg (Zvicër), në emër të Imamit,
Kryetarit, Kryesisë dhe
xhematit i uron detyrën
e u.d. Reis’ul-Ulema të
RMV-së h. hfz. Shaqir
ef. Fetahut dhe i dëshiron punë të mbarë dhe
të suksesshme.
Me këtë rast Xhamia
shpreson në një bashkëpunim të ngushtë dhe të
mirëfilltë.
Me respekt, Kryesia e
Xhamisë. (20 qershor
2020)

OBSH viziton BFI-në

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
të enjten, më 25.06.2020, në selinë e Rijasetit të BFI priti një delegacion të lartë të
Organizatës Botërore të Shëndetësisë
(OBSH), të udhëhequr nga dr. Fabio
Skano, Këshilltari i Drejtorit Rajonal të
Organizatës Botërore të Shëndetësisë për
Evropë z. Hans Kluge dhe Udhëheqësja e
Zyrës së OBSH në Shkup, dr. Xhihane
Tavilah.
Fillimisht Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu i bëri një prezantim të
shkurtër funksionimit të Bashkësisë Fetare Islame, pastaj foli për seriozitetin me
të cilin BFI i merr rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe OBSH në betejën e përbashkët kundër virusit Korona.
Që në daljen e parë publike, pas marrjes së postit Kryetar i Bashkësisë Fetare
Islame, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu tregoi sensibilitet dhe përgjegjësi të lartë ndaj kësaj problematike, duke
u bërë thirrje besimtarëve që me seriozitetin më të madh ta trajtojnë rrezikun që
paraqet Covid-19 dhe t’u përmbahen të
gjitha rekomandimeve të OBSH-së.
Si rezultat i këtyre qëndrimeve dhe
veprimeve sensibilizuese të Kryetarit të
BFI, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, zyrtarët e
lartë të OBSH-së falënderuan Reis’ulUlemanë dhe nënvizuan se BFI në përpjekjet e saj si në sferën e sensibilizimit,
ashtu edhe në atë të marrjes së masave në
terren, po tregohet si një institucion shembullor.
Bashkësia Fetare Islame ka qenë bashkësia fetare e parë që iu është përgjigjur

kërkesave të Ministrisë së Shëndetësisë
dhe OBSH-së në luftën kundër Covid-19,
duke i mbyllur fillimisht të gjitha vatrat
edukativo-arsimore, siç janë Medreseja
Isa Beu me paralelet e saj të shtrira, Fakultetin e Shkencave Islame, si dhe mejtepet nëpër xhamitë e vendit. Më pas u
mbyllën edhe xhamitë si pasojë e frikës
së përhapjes së virusit.
BFI edhe në aspektin humanitar ka
luajtur një rol të rëndësishëm në shoqëri,
ku nëpërmjet organizatës humanitare
‘Hilal’ ka bërë shpërndarjen e ndihmave
humanitare – ushqimore dhe higjienike për rajonet e prekura nga Covid-19 dhe
shtresat e shoqërisë të prekura nga varfëria. Gjithashtu, BFI ka bërë shpërndarjen
e mijëra maskave dhe dorezave nëpër spitale të ndryshme të vendit.
Organizata Botërore e Shëndetësisë
është një agjenci e specializuar e Kombeve të Bashkuara, përgjegjëse për shën-

detin publik në nivel ndërkombëtar.
OBSH është pjesë e Grupit për Zhvillim
të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. Kushtetuta e OBSH-së, e cila
përcakton strukturën dhe parimet drejtuese të organizatës, përcakton objektivin
e saj kryesor e që është sigurimi i "arritjes
nga të gjithë popujt e nivelit më të lartë të
shëndetit të mundshëm". Ajo e ka selinë
në Gjenevë, Zvicër, me gjashtë zyra gjysmë-autonome rajonale dhe 150 zyra terreni në të gjithë botën. Në këtë organizatë
janë 194 shtete anëtare.
OBSH është themeluar më 7 prill
1948, datë kjo e cila përkujtohet si Dita
Botërore e Shëndetësisë. Puna e saj filloi
me seriozitet në vitin 1951, pas një infuzioni të konsiderueshëm të burimeve financiare dhe teknike. OBSH mbështetet
në kontributet e vlerësuara dhe vullnetare
nga shtetet anëtare dhe donatorët privatë
për financim.

Ministri Filipçe falënderoi Reisin

Për shkak të qasjes mjaft serioze dhe
angazhimit permanent të Bashkësisë Fetare Islame të RMV dhe Kryetarit të saj
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
ndaj pandemisë së virusit Korona, një
ditë pas vizitës që i bëri delegacioni i
lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Rijasetin e BFI dhe Kryetarin e saj
u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu e vizitoi edhe Ministri i Shëndetësisë i RMV, dr. Venko Filipçe.
Fillimisht, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu e njoftoi Ministrin Filipçe me ndryshimet e reja në BFI si në

aspektin e lidershipit, ashtu edhe në atë
të perceptimit të problemeve, e posaçërisht atë me Covid-19. Në këtë drejtim,
Reis’ul-Ulema foli për qasjen mjaft serioze të BFI ndaj rrezikut të kësaj pandemie, si dhe për masat dhe kujdesin
maksimal të ndërmarrë në të gjitha objektet administrative dhe fetare të BFI,
për të siguruar funksionim të sigurt në
këto objekte për të gjithë vizitorët - besimtarët.
Nga ana tjetër Ministri i Shëndetësisë
dr. Venko Filipçe shprehu mirënjohje në
emrin e tij dhe në emër të dikasterit që ai

drejton dhe uroi Reis’ul-Ulemanë h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu për postin e ri, si dhe e
falënderoi për angazhimin e tij serioz dhe
qasjen mjaft të përgjegjshme ndaj kërcënimit që vjen si pasojë e pandemisë së
Covid-19.
Gjatë takimit të dy bashkëbiseduesit
ranë dakord se kjo pandemi do të zgjasë
edhe më tej, andaj i porositën qytetarët që
t’u përmbahen rekomandimeve të dhëna
nga Organizata Botërore e Shëndetësisë,
nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe nga
organet kompetente që janë në vijën e
parë të luftës me Covid-19. (26.06.2020)
Hëna e Re
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Ambasadori Reka uroi Reisin

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, u.d. Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, të mërkurën, më 1 korrik 2020, në një vizitë urimi e priti Ekselencën e Tij, Ambasadorin e Shqipërisë në
Shkup, z. Fatos Reka.
Fillimisht Kryetari i BFI, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i cili ishte
i shoqëruar nga Myftiu i Myftinisë Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili,
shprehu mirënjohje dhe falënderime për vizitën e Ekselencës së
Tij z. Reka dhe në një bisedë të ngrohtë e vëllazërore e njoftoi me
ndryshimet dhe frymën e re në BFI, e cila parasheh ngritjen e
këtij institucioni në piedestalin e merituar.
Ndërkaq, sa i përket organizimit dhe udhëheqjes së BFI, Reis’ul-Ulema Shaqir ef. Fetahu tha se ky është një amanet që e kemi
marrë mbi supe, andaj edhe duhet ta çojmë përpara në mënyrë
dinjitoze, ku organizimi serioz dhe sa më i mirë i jetës fetare është
obligim për ne. Bashkësia Fetare Islame është institucioni më i
vjetër në vend, me një vazhdimësi rreth 600-vjeçare, andaj edhe
meriton përkushtim edhe më të madh nga ana jonë, sepse me organizim të shëndoshë brenda institucionit tonë, ne prezantojmë
vlerat e Islamit në vend, e veçanërisht në Ballkan dhe në Evropë.
Nga ana tjetër, Ambasadori i Shqipërisë në vendin tonë, z.

Drejtori i Vakëfit të Turqisë uron Reisin

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
pranoi një letër urimi nga Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së
Vakëfit të Republikës së Turqisë, z. Burhan Ersoj.
Në letër thuhet:

Fatos Reka, e uroi Reis’ul-Ulemanë për postin e ri dhe i dëshiroi
shëndet dhe shumë suksese në drejtimin dhe udhëheqjen e institucionit fetar islam.
Të dy bashkëbiseduesit ranë dakord që bashkëpunimi mes dy
institucioneve që ata drejtojnë të vazhdojë edhe në të ardhmen,
duke krijuar një klimë më të afërt dhe më vëllazërore në procesin e përfitimit të të mirave të përbashkëta e të ndërsjella.

I nderuari Efendi Fetahu,
Unë do të doja të shpreh urimet tona për Kryesimin e Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut
dhe, njëkohësisht, t’i shpreh edhe urimet e mia me këtë rast.
Ne dëshirojmë ta jetojmë dhe përparojmë këtë civilizim së bashku me ju, që kemi ndarë një gjeografi të përbashkët për shekuj
dhe kemi ndërtuar një civilizim të përbashkët themelor. Për këtë
arsye, unë do të doja të ndaj me ju besimin tim se historia është
trashëgimia e zakonshme e civilizimit dhe përfaqësuesi i saj në
gjeografi.
Drejtoria jonë e Përgjithshme dhe Bashkësia Fetare Islame e
Maqedonisë së Veriut kanë filluar rindërtimin dhe restaurimin e
Xhamisë Hajdar Kadi në Manastir dhe që në fillim të vëllazërimit tonë historik ka filluar që të varfrit e Maqedonisë të dërgohen për trajtim në Turqi dhe të dërgohen ndihma ushqimore në

Maqedoni. Me restaurimin e xhamisë së Ohrit, Ali Pasha, që
bëmë në vitin 2019, i çuam marrëdhëniet tona miqësore në një
nivel më të lartë. Shpresojmë të përfundojmë restaurimin e Xhamisë Haxhi Mahmut Bej në Manastir, tek e cila akoma janë duke
vazhduar punët, në kuadër të bashkëpunimit me ju, me të njëjtin
entuziazëm dhe dëshirë. Ne planifikojmë të bëjmë restaurimin e
xhamive Isa Bej dhe Jahja Pasha në Shkup, protokollet e të cilave
ne i kemi nënshkruar midis institucioneve tona, në vitet e kaluara.
Si menaxher i përgjithshëm i fondacioneve, ne do të vazhdojmë të ofrojmë shërbime falë kontributit tuaj të vlefshëm dhe
bashkëpunimit miqësor, në mënyrë që të përmbushim kushtet e
fondacioneve që ne përfaqësojmë dhe menaxhojmë në Maqedoninë e Veriut.
Shpresojmë në largimin sa më të shpejtë të pandemisë dhe të
mund t’i përgjigjemi ftesës tuaj. Shpresoj se detyra juaj e re do të
ndihmojë Bashkësinë Fetare Islame për të nënshkruar më shumë
projekte sublime dhe ju përshëndes nga zemra.
Me respekt,
z. Burhan Ersoj
Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Vakëfit të Republikës
së Turqisë
(9 korrik 2020)

Reisi uron Pavarësinë e SHBA-ve

Me rastin e Ditës së Pavarësisë të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, u.d.
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në emrin e tij
personal, në emrin e BFI të RMV dhe në
emër të të gjithë besimtarëve myslimanë
në vend, i dërgoi telegram urimi Ekselencës së Saj, Ambasadores së SHBA-ve
në Shkup, znj. Kate Marie Byrnes, së
cilës, bashkë me stafin e Ambasadës që
udhëheq Ajo dhe popullit amerikan, u
uroi 4 Korrikun - Ditën e Pavarësisë së
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Për herë të parë në historinë e Ambasadës së SHBA-ve në Shkup, manife-

stimi për nder të 4 Korrikut - Ditës së Pavarësisë do të mbahet në formë virtuale,
ku mysafirët e ftuar mund ta ndjekin ceremoninë festive nëpërmjet internetit,
pra online.
Në telegram thuhet:
E nderuara Ambasadore,
Duke marrë parasysh situatën e krijuar me Covid-19 dhe për shkak të mospasjes mundësi që personalisht t’Ju
përcjellim urimet e sinqerta, më lejoni që
në emrin tim personal, në emrin e Bashkësisë Fetare Islame të RMV dhe të
tërë myslimanëve të vendit, t’ju urojmë
Juve, e nderuara Ambasadore, stafit të

Mirënjohje për dhuruesit e Vakëfit
Ambasadës dhe tërë popullit amerikan,
4 Korrikun - Ditën e Pavarësisë së Amerikës.
Me respekt dhe mirënjohje,
u.d. Reis’ul-Ulema i BFI, h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu
(3.07.2020)

BFI mbetet në frontin për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

Të enjten, më 2 korrik 2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
priti një delegacion nga Komiteti Nacional për Parandalimin e Ekstremizmit
të Dhunshëm, të kryesuar nga z. Borçe
Petrevski dhe z. Xheladin Ajvazi, të cilët
erdhën për t’i uruar postin e ri Kryetarit
të BFI, duke i dëshiruar shëndet dhe
suksese në udhëheqjen e institucionit
fetar islam.
Fillimisht Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, i shoqëruar nga Kryetari i organizatës humanitare ‘Hilal’, mr.
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Mustafa ef. Dauti, shprehu mirënjohje
dhe falënderime për këtë vizitë dhe i informoi në pika të shkurtra mysafirët me
ndryshimet dhe frymën e re në BFI.
Bashkëbiseduesit në vazhdim ranë
dakord që bashkërisht të vazhdojnë në
përpjekjet për parandalimin e çdo lloj
ekstremizmi të dhunshëm në vendin
tonë, por edhe më gjerë.
Bashkësia Fetare Islame e RMV është
një nga bashkësitë fetare në vend e cila
reagoi që në fillim të paraqitjes së fenomenit ekstremist, kur djem të rinj nga rajoni rekrutoheshin dhe dërgoheshin në
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luftërat e Lindjes të Mesme, kryesisht në
Siri dhe në Irak. Që në paraqitjen e rasteve të viktimave të para, BFI hartoi një
strategji për të parandaluar fenomenin e
tillë. Në bashkëpunim me miqtë ndërkombëtarë, BFI në vitin 2004 hartoi edhe
projektin e quajtur Stop RadTer (Stop Radical Terrorism) dhe kështu ishte e para
bashkësi fetare në rajon e cila me vetiniciativë u vu në përpjekjet për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm dhe për të
parandaluar valën e të rinjve të indoktrinuar për t’iu bashkëngjitur luftërave të
pakuptimta në Lindjen e Mesme.

Një ndër konceptet më të rëndësishme të qytetërimit islam është Vakëfi,
apo siç njihet në gjuhën moderne: institucionalizimi i bamirësisë. Heqja dorë
nga pasuria personale dhe dedikimi i saj
në shfrytëzim shoqëror për qëllime bamirësie, është një nga veprat më madhore të besimtarëve myslimanë.
Për këtë qëllim, të martën, më
7.07.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu ftoi në Selinë e Rijasetit: familjarë të merhum Haxhi Xhevdet Saraçi,
Haxhi Shaban Beshirin dhe z. Qenan Rexhepi, të cilëve u ndau mirënjohje në
emër të Bashkësisë Fetare Islame dhe falënderime për pronën e dhuruar në të
mirë të Islamit në këtë nënqiell.
Përkatësisht, merhumit Haxhi Xhevdet Saraçi, pas kalimit në amshim, iu nda
mirënjohje për dhurimin e një banese
vakëf për Bashkësinë Fetare Islame,
Haxhi Shaban Beshirit iu dha mirënjohje
për dhurimin e një trualli vakëf për BFI,
z. Qenan Rexhepit për dhurimin e një veture për Myftininë e BFI-Gostivar.
“Thuaj: Me të vërtetë, Zoti im, i jep
risk të bollshëm kujt të dojë nga robërit
e Tij dhe ia pakëson atë kujt të dojë prej
tyre; Ai ua kompenson atë që e ndani ju

dhe Ai është më i miri Furnizues.”
(Kuran, 34:39) Pas këtij ajeti nga Kurani
fisnik, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu tha: “Vakëfi është institucionalizim i bamirësisë, me qëllim që t’i
jepet vazhdimësi dhurimit, ndihmës dhe
bamirësisë si shfaqje të mëshirës, dhembshurisë dhe dashurisë ndaj krijesave për
hir të Krijuesit.”
Institucionalizimi në fjalë është ku-

shtim i një pasurie Allahut, që do të thotë
se heqja dorë nga pronësia ndaj një pasurie duke siguruar që ajo të përdoret
përjetësisht për qëllime shpirtërore. Ky
qëllim shpirtëror është fitimi i pëlqimit
të Zotit, duke i trajtuar nevojtarët përkatës me dhembshuri dhe mëshirë – tha me
këtë rast Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu.
Hëna e Re
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SËRISH PËR NDRYSHIMIN

Reformat bëhen prej vetvetes
N

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

dryshimi ndodh kur gjërat, idetë,
njerëzit, sistemet, format, pamjet,
lëvizjet etj. duken ndryshe nga
ajo që kanë qenë më herët. Ndryshimi
është një gjë reale. Nëse ndryshimi nuk
duket në të tashmen, por ndodhja e tij
mendohet për në të ardhmen, atëherë kjo
nuk quhet ndryshim, por mund të quhet
planifikim dhe përgatitje për ndryshim.
Ndryshimi kërkon që gjërat të jenë më
ndryshe, por edhe më mirë, edhe pse gjithmonë pritja është që ndryshimi të sjellë
gjëra më të mira, më të bukura, më fitimprurëse në shumë dimensione. Pritja është
që ndryshimi të jetë një përmirësim, e jo
një keqësim. Askush nuk do të dëshironte
ndryshim që sjell keqësim. Askush nuk do
të dëshironte që të ketë ndryshim në shëndetin e tij, e që do të ishte keqësim i tij,
por kërkon ndryshim duke pritur që shëndeti t’i përmirësohet.
PREJ THELBIT, JO PREJ FORMËS

Ndryshimi nuk fillon nga jashtë; ai fillon nga brenda. Prej brenda botës së besimit, prej bindjes, ideve, koncepteve,
sistemeve. Ndryshimi fillon prej thelbit,
jo prej formës. Ndryshimi i bërë vetëm në
formë, në dukje, është sa për sy e faqe,
nuk është i qëndrueshëm - me një fjalë,
një ndryshim i tillë është mashtrim. Ndryshimi i bërë në thelb ka qëndrueshmëri,
ka potencial pozitiv, jep shpresa për përmirësim, është origjinal, fiton besueshmëri, si dhe merr epilog të pritshëm.
Ndryshimi prej të cilit pritet përmirësimi - thënë ndryshe: ndryshimi i vërtetë
- nuk lejon që të dominojë injoranca, egocentrizmi, familjarizmi, korrupsioni, amoraliteti, gënjeshtra.
Ndryshimin nuk e bëjnë njerëzit të
cilët vetëm flasin për ndryshim - qofshin
12

ata shumë të mençur, shumë të lexueshëm
- por atë e bëjnë ata që veprojnë në atë
drejtim me vendosshmëri, me sinqeritet
dhe pa hile.
Ndryshimi që rezulton me përmirësim
është rezultat i pjekurisë. Pjekuria është
ajo që njeriun e bën të rëndësishëm dhe
me peshë. Intelektuali Xhemil Meriç këtë
segment shumë të rëndësishëm e shpreh
me sa vijon: “Pjekuri do të thotë të kesh
zemër më të ndjeshme, gjak më të nxehtë,
zgjuarsi më të shpejtë dhe shpirt më të
lirë. Ata të cilët ndjejnë një gjallërim të
këtillë, një entuziazëm të këtillë jetësor,
janë të vetmit udhëheqës të botës. Të gjithë udhëheqësit tjerë janë materializim i
kësaj mirëqenieje, janë varfëria e saj: një
lloj mbretërie teatrale. Udhëheqësit e vërtetë janë udhëheqës të përhershëm. Sa më
shumë që të plaçkiten, thesari i tyre bëhet
edhe më i pasur.” (Meriç, Atdheu, fq. 150)
Ndryshimi kërkon dëshirë, vullnet dhe
personalitet. Ndryshimi nuk bëhet vetëm
me mendime të huazuara. “Njëra prej
shprehive më të këqija është të mjaftohesh me fjalët e tjetërkujt dhe të konsultosh mendimet e tjetërkujt, për çdo temë
t’i referohesh kuptimit të tjetërkujt dhe të
konsultosh mendimet e tjetërkujt. Fjalët e
llojit ‘e lexova në libër, gazeta shkruan’
(më tha filani) tregojnë mungesën e personalitetit dhe të dëshirës.” (Meriç, fq.
154).
Ndryshimi që rezulton me përmirësim
është rezultat i sinqeritetit. Aty ku ka sinqeritet, aty ka edhe gjëra të mira, të bukura, të vërteta; aty duan të jenë të gjithë
njerëzit - madje, ndonjëherë edhe ai i
keqi, karrieristi, përfituesi, egoisti, egocentristi etj. Aty ku nuk ka sinqeritet, nuk
dëshiron të jetë askush; aty është vetëm i
keqi, hileqari, përfituesi, mashtruesi, egoisti, karrieristi, egocentristi; vetë djalli etj.
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Në ﬁllimin e historisë së
njerëzimit ndryshimin e bëri
Habili, duke ﬂijuar veten e tij
për të ruajtur të mirën.
Ndryshimi u bë kur Ademi (a.
s.) e kuptoi thelbësisht
gabimin që kishte bërë dhe
vendosi që t’i lutet Allahut që
t’ia falë gabimin e mëhershëm.
Pra, bëri teube - u pendua.
Ashtu, edhe shumë diktatorë
në historinë e njerëzimit, por
edhe ata të sotmit, të cilët
kanë bërë shumë ndryshime,
por nuk kanë bërë
përmirësime, ata në fakt kanë
bërë keqësime të situatave, të
rrethanave etj.
Aty ku nuk ka sinqeritet, gjithmonë tentohet që gjërat të përfitohen me mashtrime, me hile; shikohet të shfrytëzohet
momenti – ‘po pastaj le të bëhet çfarë të
bëhet’ etj. Edhe shprehja pejgamberiane
‘ed-Dinu nasihatun’ nuk është e rastësishme, e që e ka kuptimin: “Feja është sinqeritet për Allahun, për Pejgamberin, për
besimtarët dhe për prijësit e besimtarëve.”
JO DUKE KEQPËRDORUR MIMIKAT

Ndryshimi mund të ndodhë edhe me
mashtrime, me hile e me lajka të ndryshme, por ndryshimi i këtillë domosdoshmërisht do të ketë epilog negativ.
Gjithashtu, ndryshimi nuk ndodh duke
keqpërdorur mimikat. Për keqërdorimin e
mimikave, përkatësisht për përbuzjen,
nuk Kuran ka vende ku njeriut i tërhiqet
vërejtja: “Mjerë për çdo përqeshës – shpifës.” (Kuran, Humeze: 1) Mimikat janë
thelbi i asaj se ç’është njeriu. Mimikat e
njeriut janë më gjithëpërfshirëse sesa
gjuha e tij, ato janë më të qarta sesa mendon njeriu të jetë i qartë, ato janë më origjinale se ajo që tregon njeriu, ato i
kuptojnë edhe njerëzit që nuk e dinë gjuhën e folësit, pasi gjuha e mimikave është
e të gjithëve, pa dallim gjuhe, race, pro-

fesioni, gjinie apo moshe.
Në fillimin e historisë së njerëzimit,
ashtu sikurse që na tregon Allahu fuqiplotë në Kuranin famëlartë, ndryshimin
nuk e bënë Kabili dhe Iblisi. Edhe pse
edhe veprimi i tyre ishte ndryshim i situatës, por jo edhe përmirësim i saj. Realisht, ndryshimin e bëri Habili, duke
flijuar veten e tij për të ruajtur të mirën.
Ndryshimi u bë kur Ademi (a. s.) e kuptoi
thelbësisht gabimin që kishte bërë dhe
vendosi që t’i lutet Allahut që t’ia falë gabimin e mëhershëm. Pra, bëri teube - u
pendua. Ashtu, edhe shumë diktatorë në
historinë e njerëzimit, por edhe ata të sotmit, të cilët kanë bërë shumë ndryshime,
por nuk kanë bërë përmirësime, ata në
fakt kanë bërë keqësime të situatave, të
rrethanave etj.
Allahu (xh. sh.) ndryshimin e lidh me
thelbin dhe jo me formën. Kërkon ndryshim të unit, të bindjes, të besimit. Ndryshimin e turmës, të shoqërisë, ndërkaq, e
lidh me veten e Tij. Që na lë të kuptojmë
se, nëse njeriu e ndryshon mendimin, bindjen e tij, ndryshimi social vjen vetë:
“Njeriu ka përcjellës (engjëj), para tij
dhe pas tij, që e mbikëqyrin atë me urdhrin
e Allahut. Me të vërtetë, Allahu nuk e
ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata
të ndryshojnë ç’kanë në vetvete. Kur Ai
dëshiron ta ndëshkojë një popull, askush
nuk mund ta pengojë Atë; dhe ata, përveç
Tij, s’kanë asnjë ndihmës.” (Ra’d, 11)
Në komentin e këtij ajeti në tefsire të
ndryshme përmenden hadithe të Pejgamberit (a. s.) se njeriun e mbrojnë treqind e
gjashtëdhjetë melaqe, shtatë melaqe e
mbrojnë syrin e njeriut, dy melaqe i regjistrojnë të mirat dhe të këqijat e njeriut
etj. Melaqet të gjithë këtë e bëjnë me urdhrin e Allahut. Vetëm se, shkrimi/regjistrimi i melaqeve nuk i ngjan shkrimit
tonë. Më shumë mund t’i ngjajë regjistrimit në mendje/tru të gjërave që i mësojmë. Për këtë, mufesiri/komentuesi i
njohur i Kuranit famëlartë, Fahruddin

Razi, shprehet: “Çdo punë që bën njeriu,
ajo në shpirtin e tij lë një gjurmë. Kjo
vepër, duke u përsëritur, shndërrohet në
një shkathësi/aftësi/virtyt (melaqe). Nëse
kjo shkathësi/aftësi është e dobishme dhe
përgëzuese - e shton gëzimin dhe lumturinë shpirtërore të njeriut në këtë botë,
kurse pas vdekjes ai me të gëzohet. Nëse
kjo shkathësi e fituar është e dëmshme për
njeriun, shpirti i tij pas vdekjes është i
mërzitur. Pra, përfundimisht, lëvizjet/veprimet e njeriut të keq apo të mirë në
shpirtin e njeriut lënë gjurmë. Sipas filozofëve, melaqet janë forca të cilat ndikimet e veprave të njeriut i bartin deri te
shpirti i tij. Ndërkaq, gjërat e shkruara
janë ndikimet në shpirt nga gjërat e bëra.
(Suleyman Ates, Yuce Kur’an’in Cagdas
Tefsiri, v. 4, fq. 461).
KUR ALLAHU TË BËN PERISHAN...

Në pjesën tjetër të ajetit, ndërkaq, thuhet: “...Me të vërtetë, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të
ndryshojnë ç’kanë në vetvete...” Përderisa
një popull nuk i braktis parimet morale
dhe nuk e mohon Allahun, Allahu nuk do
t’ia merr dhuntitë që ia ka dhënë më herët.
Ndërkaq, një popull që prishet moralisht,
që lëshohet në të këqija dhe në fesate, që e
mohon Allahun, Allahu atij populli ia merr
dhuntitë që ia ka dhënë dhe e bën perishan
(e shkatërron). Kështu, ai popull e humb
forcën dhe minimizohet. Kjo është prej
rregullave shoqërore të Allahut. Popujt e
sigurt, ndërkaq, janë të fortë dhe të suksesshëm. Dhe, kur Allahu vendos që ta dënojë një popull, atë nuk mund ta shpëtojë
më askush. (Suleyman Ates, Yuce Kur’an’in Cagdas Tefsiri, v. 4, fq. 461)
Në këtë ajet fjala është për dy ndryshime: vepruesi i ndryshimit të parë është
Allahu, kurse i të dytit është njeriu. Ndryshimi i parë është i detyrueshëm (xhebri),
kurse i dyti është fakultativ (ihtijari). (Ali
Sh., Kur’an’a Bakis, fq. 71-73) I pari tre-

gon shoqërinë, kurse i dyti tregon individin-gjendjen shpirtërore të tij. Që të ndryshojë e para, është kusht realizimi i të
dytës (ma bi enfusihim). Fuqia ndryshuese
është një sintezë, në bazë të ajetit të lartpërmendur, të asaj që është xhebri dhe ihtijari, përkatësisht është rezultat i
marrëdhënieve në mes të dëshirës së njeriut dhe Dëshirës së Allahut (xh. sh.). Pra,
realizimi i ndryshimit, që kryhet me fuqinë e Allahut, është i varur nga dëshira e
njeriut, përkatësisht: që Allahu të ndërhyjë, sipas këtij ajeti, është kusht përmirësimi i njeriut. Njeriu duhet të
ringjallet/të ndryshojë vetë shpirtërisht,
para se të jetë në gjendje të ringjallë/të
ndryshojë botën rreth tij. Nuk duhet harruar asnjëherë premisa se reforma e vërtetë e botës fillon me reformën e vetvetes.
Pra, reforma e shoqërisë që quhet vëllazërim, të cilën e realizoi Muhamedi (a. s.)
në Medinë, fillon me reformën e brendshme shpirtërore të individit. (Sejid Husein N., Islami dhe brenga e njeriut
modern, fq. 277)
TË NDRYSHOSH ATË QË KE
NË VETEN TËNDE

Ndërkaq, Allahu fuqiplotë dikujt i jep
të mira e dikujt i jep vështirësi. Me këtë Ai
e sprovon njeriun, se çfarë qëndrimi do të
marrë ai. Njeriu do të tejkalojë kufijtë
duke mbivlerësuar veten dhe duke nënvlerësuar të tjerët, duke u pajtuar me të
mirat që Allahu ia ka dhënë, apo duke
shprehur lakminë edhe për të mirat që i
janë dhënë edhe tjetrit. Kur njeriu nuk e
ka vlerësuar atë që i është dhënë nga ana
e Allahut, atëherë Allahu ia merr atë mirësi që e ka pasur më herët. Ajeti i poshtëshënuar e tregon këtë:
“Kjo ndodh se Allahu nuk ia ndryshon
kurrë një mirësi që ia ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë
në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe
di gjithçka.” (Enfal, 53)
Në fund, dua të them se në një institucion/shtet për të pasur ndryshim pozitiv,
duhet pasur parasysh këto gjëra: në çdo
punë, çdo përgjegjës duhet të jetë i moralshëm; duhet të jetë kombëtar dhe njohës e mbështetës i fesë së tij; duhet të
vlerësojë vlerat e shoqërisë ku jeton;
duhet të jetë njeri i besueshëm në të drejtën dhe në të mirën; duhet të jetë profesionalisht i përgatitur; duhet të bëjë punën
që e meriton; nuk duhet të insistojë që të
marrë një punë që nuk e meriton, duke
përdorur rrugët edhe më të pista; duhet të
respektojë tjetrin në kulturë, gjuhë, fe,
profesion, aftësi; duhet të mos gënjejë
asnjëherë etj.
Hëna e Re
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Uniteti duhet ruajtur
si sytë e ballit

nyra e qetë e realizimit të këtij zhvillimi,
ku mendoj se dhanë kontribut të gjithë
faktorët relevantë dhe kjo mundësoi që
menjëherë t’i futemi punës për stabilizimin e BFI në sfera të ndryshme.

Si është BFI - si Myfti i Gostivarit
dhe si është sot - si Kryetar i saj në detyrë?
-Brenda BFI të RMV jam mbi 25
vjet, duke filluar nga detyra e Imamit 2
vjet, mësimdhënës në shkollën e mesme
islame “Medreseja Isa Beu” - Shkup
mbi 9 vjet, drejtor në disa sektorë të
BFI-së, pastaj plot 18 vjet Myfti i Myftinisë së Gostivarit. Nisur nga kjo, e
njoh mirë këtë institucion dhe rrugëtimin e tij gjatë kësaj kohe. Unë aq sa ndihem i Gostivarit, aq ndihem edhe i
Shkupit, sepse gjysmën e rrugëtimit tim
në BFI e kam bërë në Shkup. Janë bërë
shumë punë në organizimin e jetës fetare-islame, ku me Myftininë e Gostivarit kemi qenë gjithmonë subjekt kreativ
dhe shtyllë e stabilitetit brenda BFI-së,
duke qenë pa kompromis në mbrojtjen e
unitetit dhe të forcës së saj. Gjatë kësaj
kohe është ndërtuar Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup (FSHI), ku kam
qenë njëri ndër anëtarët e themelimit të
tij; është mirëmbajtur SHMI “Medreseja
Isa Beu”, janë hapur edhe katër Paralele
të Shtrira të saj, si dhe shumë punë të
tjera. Si Myfti i Gostivarit, gjatë 18 viteve kemi zhvilluar një Myftini moderne, me të gjitha kushtet që i
nevojiten. E gjeta Myftininë me do kushte të mjerueshme, kështu që menjëherë u dhamë në ndërtimin e selisë së
Myftinisë, ku formuam kushte optimale

për punë, rregulluam standardin e imamëve - që ishte një detyrë e vështirë, por
me hapa të sigurt arritëm ta rregullojmë
këtë çështje - pastaj shumë herët e
kthyem pronën e nacionalizuar dhe tani
Myftinia menaxhon me 40 lokale afariste, me 5 banesa, me Parkingun qendror,
me tri ndërtesa në qytetin e Gostivarit.
Në këtë kohë u nis iniciativa për hapjen
e Medresesë së Gostivarit dhe e ndërtimit të godinës së re, hapja e Institutit të
Hifzit dhe shumë punë të tjera. Këtë e
arritëm me një unitet të paparë të të gjithë faktorëve të Myftinisë, nga imamët,
vaizët, myezinët, mutevelitë dhe besimtarët në përgjithësi, të cilët me kontributin e tyre moral e material bënë që të
kemi një Myftini bashkëkohore dhe të
jemi model se si duhet të udhëhiqet një
institucion fetar. Por, rezultatet tona në
kontributin ndaj Rijasetit të BFI, edhe
pse me territor jo aq të madh, kanë qenë
optimale dhe janë marrë si shembull për
të tjerët. Sot si njeri i parë i BFI të RMV
- dua të jem i sinqertë: Institucionin nuk
e kemi gjetur si rrënojë; ajo është një organizëm i madh, me të gjitha strukturat
që duhet t’i këtë një institucion, me pesë
medrese, me FSHI - Shkup, me shoqata
dhe organizata... Por, kohëve të fundit
Institucioni fetar islam filloi të duket si
një anije e madhe që po lëkundet nga
stuhitë dhe valët e detit - si në sferën autoritative, po ashtu edhe në atë materiale, andaj ishte koha që kjo lëkundje të
ndalet dhe të stabilizohet. Çdo vonesë
do të ishte fatale për vetë BFI dhe myslimanët në përgjithësi. Në këtë shërbim
u vendosën të gjithë Myftinjtë dhe Koordinatorët e Myftinive dhe disa nga

anëtarët e Rijasetit dhe morëm vendimin
tanimë të njohur për opinionin, që u kurorëzua me dorëheqjen e ish-Reis’ulUlemasë.

Cilat janë sinjalet e para të arsyeshmërisë së zhvillimeve të reja me ardhjen Tuaj?
-Ne jemi në muajin e dytë të ardhjes
sonë në krye të BFI të RMV. Menjëherë
i jemi përkushtuar stabilizimit të gjendjes financiare të BFI-së, të cilën - duhet
pranuar - e gjetëm në një nivel shumë të
ulët. Për këtë qëllim kemi marrë vendime për një kursim të rreptë, ndërprerjen e harxhimeve të kota, derdhjen e
financave atje ku ka nevojë primare,
kontrollimin mbarështues të çdo denari,
si dhe planifikimin financiar me nikoqirllëk, masa këto që në të ardhmen e
afërt do të japin rezultate. Po ashtu, i
jemi qasur me seriozitetin më të madh
punës administrative, sepse mu aty ka
qenë defekti i dobësive brenda BFI të
RMV dhe nuk ishte e rastit që dokumentacioni i BFI-së është gjetur në çdo
skaj të botës, e të mos flasim në vendin
tonë. Administrata është busulla e çdo
institucioni - qoftë ai fetar apo ndonjë
tjetër. Ajo që na gëzoi pa masë, sikur
ndodhi një zhbllokim i BFI, si dhe dalja
nga një izolim i paparë deri më tani. Kjo
ndodhi me njohjen e menjëhershme nga
institucionet brenda dhe jashtë vendit, si
Rabita, Organizata e Ligës Botërore
Islame me seli në Arabinë Saudite, Ambasada e Arabisë Saudite në Tiranë, me
urimet nga Emiratet e Bashkuara, Kuvajti, Turqia, Ambasada Amerikane, nga
subjektet politike të vendit, Bashkësitë

Do të mundohem të kemi një institucion që do të frymojë islamikisht, me një frymë të re, ku
primare do të jetë moralja, njerëzorja, shpirtërorja, konsultimi, debati, dialogu, mendimi i lirë,
konstruktiviteti etj. BFI do të jetë një organizëm i konkurrencës në të mirë, e hapur për të gjithë,
në veçanti për të gjithë besimtarët, pa marrë parasysh përkatësinë nacionale, por në të njëjtën
kohë do të bashkëpunojë me të gjithë faktorët relevantë në shoqëri - prej atyre lokalë e deri tek
ata të nivelit republikan - me qëllim të realizimit të synimeve të veta dhe për të qenë faktor
stabiliteti, paqeje, solidariteti dhe kreativiteti në shoqërinë tonë – thotë Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut për mujoren e BFI-së “Hëna e Re”.

J

Intervistoi: Nazif Zejnullahu
(Kryeredaktor)

eni njeriu i parë i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u.d. Reis’ul-Ulema i
BFI-së. Si erdhi deri te ndryshimet e
14

fundit në institucionin tonë të lartë
islam?
-Mendoj se opinioni i gjerë tashmë
është njoftuar përmes komunikatave
tona dhe konferencave për shtyp. Kohëve të fundit u ndie nevoja që vërtet të
ndodhin ndryshime në kreun e BFI të
RMV, sepse u formua një ambient te be-
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simtarët dhe te faktorët tjerë në BFI e
RMV dhe u ndie nevoja për ndryshime,
të cilat ne i emërtuam si zhvillime të reja
në BFI e RMV. Këtë proces e udhëhoqën vetë Myftinjtë e Myftinive të BFI të
RMV dhe anëtarët e Rijasetit të BFI, ku
me dy të tretat u vendos ky ndryshim.
Ajo që mendoj se u bë mirë është më-

Hëna e Re
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saj brenda kornizës ligjore, por rruga për
realizimin e synimeve është përplot me
sfida dhe pengesa. Vazhdojmë përpjekjet maksimale në kthimin e pronës së nacionalizuar – të Vakëfit, ku ende po na
bëhet padrejtësi; çështja e Xhamisë së
Prilepit është një brengë e trishtueshme,
e cila prej vitit 2001 është rrënuar nga
qarqet vandaliste maqedonase dhe tani
jo vetëm që është rrënojë dhe gërmadhë,
por përdoret edhe si tualet, dhe kjo paraqet një turp për shumicën maqedonase
dhe një dhimbje për pjesëtarët e Islamit.
Kjo çështje definitivisht duhet të marrë
fund, sepse është një pamje e turpshme
edhe për faktorët ndërkombëtarë, ndërsa
në vend mbjell averzion dhe prish në
masë të madhe edhe bashkëjetesën në
shoqëri, por edhe tolerancën ndërfetare.
Zgjidhja e çështjes financiare të shkollës së mesme islame “Medreseja Isa
Beu”- Shkup, e FSHI - Shkup, vendosja
e taksës fetare për sigurimin e pagesave
të nëpunësve fetarë sipas modelit evropian, pastaj, duke marrë parasysh se tashmë jemi anëtare e NATO-s, do të
parashtrohet çështja e realizimit të të
drejtave fetare nëpër kazermat ushtarake, pastaj në strukturat policore, hapja
e vendeve të lutjeve nëpër spitale, burgje, hapja e çerdheve për fëmijë dhe
shumë punë të tjera. Nuk duhet habitur
për këto synime, për shkak se këto janë
vlera demokratike në botë. Ata habiten
kur dëgjojnë se ne ende nuk mendojmë
për këto vlera.

Islame të Kosovës dhe të Shqipërisë, si
dhe shumë shoqata dhe organizata të
tjera. Shumica prej këtyre na ftojnë që
t’i vizitojmë dhe të fillojmë bashkëpunimin reciprok.

Sa ndikojnë rrjedhat politike në
vend dhe jashtë në sfidat që po kalon
BFI e RMV?
-Është krejt normale se në pluralizmin demokratik të vendit, i cili edhe më
tutje është i brishtë, BFI të ballafaqohet
me tendenca për futjen e ndikimeve politike në të. Kjo ka ekzistuar dhe do të
ekzistojë. Do të varet prej nesh sa do të
jemi të aftë dhe të vetëdijshëm për këto
tendenca. Ajo që është e sigurt, se ne do
të jemi të pa kompromis në mbrojtjen e
autonomisë së BFI-së në veprimtarinë e
saj. Bashkësia Fetare Islame është mbipartiake dhe do të mundohet maksimalisht këtë ta vërtetojë edhe në praktikë,
me një bashkëpunim me të gjithë, por
16

në shërbim të realizimit të synimeve
bazë të BFI, me qëllim që të jetë një organizëm i prezantimit të shëndoshë të
Islamit dhe faktor kreativ në mirëqenien
e shoqërisë në përgjithësi. Kjo kryesisht
do të varet prej vetë neve, respektivisht
nga të gjitha organet e BFI të RMV.
Kam bindjen se do t’ia dalim, sepse
kemi organe të vetëdijshme për lëvizjen
e rrugëtimit të BFI-së tash e në të ardhmen. Me këtë rast do t’i kisha lutur
edhe subjektet politike që të mos japin
deklarata të pamatura lidhur me BFI-në,
ngase ajo është e hapur për bashkëpunim me të gjithë spektrin politik në
vend.

Çështja e akreditimit të Medresesë
Isa Beu vazhdon të jetë e
pazgjidhur dhe paraqet problem për të diplomuarit e saj. Çka pritni Ju?
-Në këtë sferë edhe më herët janë
bërë hapa përpara, por ka ngecur në Qe-
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veri. Gjendja e jashtëzakonshme që u
krijua nga sëmundja Covid-19, si dhe
zgjedhjet parlamentare, e penguan këtë
proces. Ne menjëherë me ardhjen tonë
mbajtëm edhe një takim me ministrin
aktual të Ministrisë së Arsimit dhe të
Shkencës, z. Arbër Ademi, i cili edhe
një herë premtoi se kjo çështje duhet të
marrë fund njëherë e përgjithmonë dhe
se do të bëhen përpjekje maksimale që
të zgjidhet ky problem dhe nxënësit dhe
nxënëset e Medresesë t’i gëzojnë të drejtat si të gjitha shkollat tjera. Ne nuk do
të ndalemi së angazhuar në zgjidhjen e
kësaj çështjeje - do t’i përdorim të gjitha aftësitë tona, si dhe mekanizmat e
mundshëm për përfundimin e këtij procesi shumë të rëndësishëm.
Cilat janë synimet Tuaja për zhvillimin e BFI të RMV në të ardhmen?
-BFI e RMV ka kërkesa dhe synime
të shumta në realizimin e të drejtave të

Cilat janë projektet më madhore
të BFI të RMV në të ardhmen?
-Bashkësia Fetare Islame është i
vetmi subjekt kompetent për prezantimin e Islamit dhe organizimit të jetës fetare-islame në vendin tonë. Ky
prezantim është tejet kompleksiv, sepse
jetojmë në Ballkan dhe Evropë, në nënqiellin e shkencës, të ekonomisë, kulturës, artit dhe zhvillimeve të shumta,
andaj duhet të jemi të përgatitur mirë, si
për nga aspekti kadrovik, po ashtu edhe
nga ai institucional. Andaj, në programin tonë për në të ardhmen, së pari do të
fillojmë me hapjen e Institutit të Arkivit
të BFI, Institutit të Kërkimeve Shkencore Islame, të Bibliotekës së BFI, themelimin e Shtëpisë Botuese, me
shtypshkronjë, formimin e Shoqatës së
Femrës Myslimane; riorganizimin e organizatës “Hilal”, e cila rrënjësisht do
të ndryshojë dhe do ta marrë formën e
vet origjinale; formimin e Sektorit për
Rininë, e cila në suaza të BFI do të
mund të organizohet më së miri dhe

shumë projekte që do t’i kërkojë koha.
Të mos harrojmë: do të jemi shumë
aktiv me pjesëmarrjen tonë në konferenca të vendit dhe ndërkombëtare, ku
do prezantojmë vlerat dhe mendimet
tona rreth shumë çështjeve me të cilat
ballafaqohet bota moderne. Për këtë
kemi edhe aftësi kadrovike, edhe profesionalizëm të vërtetë.

Keni deklaruar se BFI do të jetë e
hapur në zhvillimin e vlerave dhe të
mendimeve?
-Po, është e vërtetë. Do të mundohem të kemi një institucion që do të frymojë islamikisht, me një frymë të re, ku
primare do të jetë moralja, njerëzorja,
shpirtërorja, konsultimi, debati, dialogu, mendimi i lirë, konstruktiviteti etj.
BFI do të jetë një organizëm i konkurrencës në të mirë, e hapur për të gjithë,
në veçanti për të gjithë besimtarët, pa
marrë parasysh përkatësinë nacionale,
por në të njëjtën kohë do të bashkëpunojë me të gjithë faktorët relevantë në
shoqëri - prej atyre lokalë e deri tek ata
të nivelit republikan - me qëllim të realizimit të synimeve të veta dhe për të
qenë faktor stabiliteti, paqeje, solidariteti dhe kreativiteti në shoqërinë tonë.

Ju keni paralajmëruar edhe për
çështjen e zgjedhjeve për Reis’ulUlema. Çfarë mendoni për këtë?
-Jemi në fazën e analizave të situatës në BFI. As dy muaj nuk janë bërë që
kemi ardhur në krye të këtij institucioni.
Do ta analizojmë mirë edhe këtë çështje:
a do shkojmë në ndryshime kushtetuese
- ku duhet angazhuar ekspertë të kësaj
çështjeje - apo do të shkojmë sipas Kushtetutës aktuale. Unë kam mendimet e
mia për këtë çështje dhe do t’ua propozoj anëtarëve të Rijasetit dhe Myftinive.
Duhet të jemi të kujdesshëm, sepse është
çështje e ndjeshme. Kemi përgjegjësi të
ruajmë unitetin e BFI të RMV, edhe atë
si dy sytë e ballit.

Sëmundja Covid-19 po mbjell
shqetësime të trishtueshme te ne dhe
në mbarë botën. Si e shihni të ardhmen e kësaj situate?
-Kohë më parë kam bërë një punim
në lidhje me këtë sëmundje dhe kam
dhënë mendimet e mia fetare dhe më
gjerë dhe ju e dini, se është botuar në
revistën “Hëna e Re”. Publikisht e kemi
thënë se kjo pandemi nuk është lojë. Kjo
po bën kërdi në tërë globin. Duhet në
përpikëri t’u përmbahemi rekomandimeve të OBSH dhe të Ministrisë së

Shëndetësisë të Maqedonisë së Veriut.
Ne prej momentit të parë kemi ndërmarrë të gjitha masat që janë kërkuar
dhe jemi shumë të kënaqur me disiplinën nëpër xhamitë tona. Vazhdojmë të
jemi të kujdesshëm në nivelin e lartë.
Jemi të bindur se edhe kjo sëmundje do
të ketë mbarimin e saj, vetëm se duhet
të jemi të kujdesshëm. Nuk duhet të na
përshkojë frika dhe paniku, por guximi
dhe mobilizimi i të gjitha potencialeve
tona intelektuale dhe morale në tejkalimin e kësaj sëmundje të rëndë dhe të vështirë.

Në prag e kemi festën e madhe të
Kurban-Bajramit. Cila është porosia
Juaj për këtë festë?
-Festa e Kurban-Bajramit është njëra
ndër festat më të mëdha dhe më të dashura te besimtarët. Kjo simbolizon përfundimin dhe kompletimin e Kuranit
famëlartë, prerjen e kurbaneve dhe
kryerjen e haxhit si kusht themelor
islam, i cili sivjet, shkaku i pandemisë
Covid-19, do të mungojë në masë të
madhe. Besimtarët duhen të mobilizohen me gjithë qenien e tyre që ta përjetojnë me besim të paluhatshëm, duke e
kryer obligimin e prerjes së kurbaneve
të tyre dhe obligimet tjera. Kjo festë
është festë e paqes, e solidaritetit, humanitetit, tolerancës, afrimit në mes njerëzve, e pajtimit, unitetit, e shërbimit
ndaj skamnorit dhe me shumë vlera të
tjera. Kjo festë na ofron begati të shumënumërta, andaj të angazhohemi maksimalisht t’i shfrytëzojmë ato. Unë
shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve
në vend dhe jashtë vendit, kudo në botë,
t’u uroj këtë festë të madhe, me lutje Allahut fuqiplotë që t’ua pranojë kurbanet
dhe të gjitha ibadetet e bëra në këto ditë
të shenjta.
Revista “Hëna e Re” me dekada
po prezanton fjalën e Islamit. Si e
shihni Ju atë?
-Unë e kam përjetuar fillimin e kësaj
reviste, tashmë të famshme, dhe prej
numrave të parë kam filluar të shkruaj
në të. Të them shkurt: ajo është enciklopedi e BFI dhe një burim i pashtershëm
për lexuesit. Tashmë ka marrë formën e
vet dhe është një revistë me renome në
këtë nënqiell. Mendoj se me ardhjen tuaj
kjo revistë e ka ngritur vlerën e vet edhe
më lart. Vetëm se duhet tani të bëjmë një
strategji për distribuimin e saj, sepse
këtu shoh një neglizhencë dhe unë jam
kategorik se duhet të ndryshojmë mënyrën e distribuimit të saj.
Hëna e Re
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AKTUALITET

Haxhi në kohë pandemie
“Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabesë) është obligim për atë që ka mundësi
udhëtimi tek ajo.” (Ali Imran: 97)

Shkruan:
Prof. dr. Abdylxhemil Nesimi

J

(Enkas për HeR)

emi në muajin Dhul-Ka’de, i pasuar
nga muaji Dhul-Hixhe, muaji i fundit
sipas kalendarit hixhrij, i cili me
emrin e tij, por edhe për shkak se është
muaji i fundit i hixhretit, simbolikisht tregon kushtin e pestë themelor të Islamit haxhin.
Në momentin kur përmendet fjala
Haxh, Qabe, Mekë, Arafat, Medine, në
zemrat dhe mendjet e atyre që kishin nde-

rin për të kryer Haxhin paraqiten me mijëra fotografi të këtyre vendeve, detajet
dhe përshtypjet që kurrë nuk zhduken, të
cilat mbeten thellësisht të gdhendura dhe
paraqesin kujtimet më të bukura të jetës,
kujtime nga të cilat rritet dashuria për
Islamin, krenaria dhe gëzimi që i përkasim Islamit. Ndërkaq, ata që deri më tani
nuk kanë pasur mundësinë që ta kryejnë
Haxhin, në momentin kur përmendet
fjala Haxh, në zemrat e tyre paraqitet
ndjenja e përmallimit, dëshira e madhe,
qëllimi i sinqertë dhe nijeti i fortë, por
edhe lutjet e pandërprera Zotit të madhë-

rishëm për t’ua mundësuar që t’i vizitojnë
vendet e shenjta, sepse një ndjenjë e tillë
është ndjenjë e besimtarit, të cilën Zoti i
madhërishëm mund ta njohë dhe ta
shndërrojë nga ëndrra në realitet.
Si zakonisht, në këta muaj mbarë
bota islame bën përgatitje me rastin e përcjelljes për në Haxh, për udhëtimin më të
bukur dhe më të mahnitshëm në jetën e
kësaj bote, udhëtimin për në vendet e
shenjta, udhëtim në vendet më të zgjedhura në rruzullin tokësor, udhëtim në
faljen e mëkateve dhe mundësi për idealin më të lartë të secilit prej nesh, në një

Xhenet të bukur - nëse Haxhi kryhet me
qëllimin më të sinqertë, plotësisht dhe si
duhet.
Megjithatë, pamjet që qarkullojnë në
internet rreth Qabesë së zbrazët, në Xhaminë e Madhe të Mekës, janë të trishtueshme, habitëse, madje befasuese për
shumë myslimanë në pjesë të ndryshme
të botës, të cilët janë mësuar ta shohin
Qabenë plot e përplot me vizitorë, duke
kryer detyrat e përditshme në të. Mbase,
askush prej nesh nuk mund të priste një
pamje të tillë, apo ta imagjinonim se do të
vijë dita ku Qabeja do të mbyllet, ose se
ritualet e Haxhit dhe të Umres - që lidhen
me të – do të ndaloheshin.
Besoj se në këtë kohë pandemie, kur
njerëzit qëndrojnë të izoluar, kur shkollat
gjatë vitit shkollor, kur xhamitë, çerdhet
qëndrojnë të mbyllura, kur kufijtë shtetërorë janë të mbyllur, kur qëndrohet në distancë edhe me njerëzit më të dashur,
fjala e imamit, e trashëguar qe plot XV
shekuj: “mbushni safet, afrohuni me
njëri-tjetrin, që Zoti t’ju mëshirojë”, si
duket më nuk dëgjohet. Përkundrazi, sugjerohet që të mbahet distanca. Andaj, të
flasësh për Haxhin në kontekstin e këtyre
rrethanave është vështirë.
Në këto rrethana, myslimanët e kanë
të vështirë që t’i përgjigjen pozitivisht
thirrjes ibrahimiane: “Dhe thirr ndër njerëz për haxhin, se të vijnë ty këmbësorë e
edhe kalorës me deve të rraskapitura që
vijnë prej rrugëve të largëta. (vijnë) Për
të qenë të pranishëm në dobitë e tyre dhe
që ta përmendin Allahun në ato ditë të
caktuara (në shenjë falënderimi) dhe atë
për që i ka furnizuar me kafshë.” (ElHaxh: 27)
Nisur nga kjo, realizimi i këtij rrugëtimi jetik, të cilin shumë besimtarë gjatë
tërë jetës e kanë pritur dhe janë përgatitur
shpirtërisht dhe financiarisht për të udhëtuar për në vendet e shenjta, si duket në
vitin 2020 nuk mund ta realizojnë. Andaj,
ky vit do të mbetet në kujtesë dhe do të
rreshtohet në vitet kalendarike ku Qabeja
i ka mbyllur dyert e saj për vizituesit, për
të treguar madhështinë e saj se jeta e njeriut është më e shenjtë se vetë ajo.
HISTORIKU I HAXHIT
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Forma e sotme e Haxhit është themeluar nga Muhamedi (a. s.). Sidoqoftë,
sipas Kuranit famëlartë, elemente të Haxhit datojnë që nga koha e Ibrahimit (a.
s.). Sipas traditës islame, Ibrahimi (a. s.)
u urdhërua nga Allahu fuqiplotë për të
lënë vetëm në shkretëtirën e Mekës së lashtë gruan e tij Haxheren dhe djalin e tij,
Ismailin. Në kërkim të ujit, Haxherja dë-

shpërimisht vrapoi shtatë herë mes dy kodrave - mes Safasë dhe Merves - por nuk
arriti të gjente ujë. Duke u kthyer e dëshpëruar kah Ismaili, ajo pa që fëmija po
gërryente tokën me këmbë dhe një burim
uji u hap nën këmbën e tij. Më vonë, Ibrahimi u urdhërua të ndërtojë Qabenë bashkë me të birin, Ismailin, dhe të ftojë
njerëzit që të bëjnë Haxhin aty. Kurani u
referohet këtyre ngjarjeve në ajetet 2:124:
“Dhe kur shtëpinë (Qabenë) e bëmë vendkthim dhe vendsigurie për njerëzit, (u
thamë) Vendin ku qëndroi Ibrahimi pranojeni për vendfalje! Ibrahimin dhe
Ismailin i urdhëruam: ju të dy pastrojeni
shtëpinë Time për vizituesit, për ata që
qëndrojnë aty dhe për ata që falen aty.
Dhe kur Ibrahimi tha: ‘Zoti im, bëje këtë
një qytet sigurie dhe banorët e tij, që besuan Allahun dhe jetën tjetër, furnizoji me
lloje të frutave!’, Ai (Allahu) tha: “(e
furnizoj) Edhe atij që nuk besoi do t’ia
mundësoj shfrytëzimin e frutave për një
kohë të shkurtër, e pastaj do ta shtyj në
dënimin e zjarrit; e, sa përfundim i shëmtuar është ai. Edhe kur Ibrahimi dhe
Ismaili, duke i ngritur themelet e shtëpisë
(Qabesë) luteshin: ‘Zoti ynë, pranoje prej
nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe
që di!’” (El-Bekare: 125-127)
Në Arabinë paraislame, në kohën e
njohur si xhahilija, Qabeja ishte e rrethuar nga idhujt paganë. Në vitin 630
Muhamedi (a. s.) udhëhoqi ndjekësit e tij
nga Medina në Mekë për të pastruar Qabenë, duke shkatërruar të gjithë idhujt
paganë. Në vitin 632 Muhamedi (a. s.)
bëri haxhin e tij të vetëm dhe të fundit,
së bashku me një numër të madh ndjekësish dhe i udhëzoi ata mbi ritualet e Haxhit. Ishte kjo pikë, ku haxhi u bë një
nga pesë shtyllat e fesë islame.
DOMETHËNIA E NOCIONIT “HAXH”
DHE OBLIGUESHMËRIA E TIJ

Haxhi është obligim për ata persona
të cilët janë në gjendje të mirë materiale,
fizike dhe psikike dhe nuk kanë pengesa
për të vizituar Qabenë e shenjtë në Mekë.
Në kuptimin etimologjik fjala
“haxh” do të thotë: të drejtuarit kah një
gjë që është e madhërishme dhe e çmuar.
Ndërkaq, në kuptimin terminologjik fjala
“haxh” do të thotë: “Të vizituarit e vendeve të caktuara (Qabesë dhe Arafatit) në
kohë të caktuar (gjatë muajve të Haxhit)
duke kryer vepra të caktuara.”
Ky rit zhvillohet në një pikë të caktuar, përkatësisht në Mekë, dhe në një
kohë të caktuar. Është udhëtim dhe
shkuarje me qëllim dhe çdokush që lëviz
në këtë rrugë, me përpjekje dhe devot-

shmëri, arrin lumturinë dhe të vërtetën.
Në Kuranin fisnik gjejmë një numër
të konsiderueshëm ajetesh të cilat flasin
rreth njërit prej pesë themeleve mbi të
cilat është ngritur Islami, pra rreth Haxhit. Në to thuhet: “Shtëpia (xhamia) e
parë e ndërtuar për njerëz është ajo që u
ngrit në Bekë (Mekë), e dobishme, udhërrëfyese për mbarë njerëzimin. Aty ka
shenja të qarta: vendi i Ibrahimit dhe
kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të
Allahut, vizita e shtëpisë (Qabesë) është
obligim për ata që kanë mundësi udhëtimi tek ajo; e kush nuk e beson (ai nuk e
viziton), Allahu nuk është i nevojshëm për
(ibadetin që e bëjnë) njerëzit.” (Ali
Imran: 96-97)
Hadithet e Muhamedit (a. s.) në lidhje
me obligueshmërinë e Haxhit janë të
shumta. Ndër to bën pjesë edhe hadithi të
cilin e transmeton Ibn Omeri (r. a.) se i
dërguari i Allahut ka thënë: “Islami është
i ndërtuar mbi pesë shtylla: dëshmia se
nuk ka Zot tjetër pos Allahut dhe se Muhamedi (a. s.) është i dërguari i Tij, falja
e namazit, dhënia e zeqatit, agjërimi i Ramazanit dhe kryerja e Haxhit për atë që
ka mundësi.”
Tramsmetojnë Muslimi dhe Nesaiu nga Ebu Hurejreja (r.a), i cili ka
thënë se i dërguari Allahut mbajti një ligjëratë dhe tha: “O ju njerëz! Allahu ua
bëri juve obligim haxhin, andaj kryejeni
atë.” Një person tha: “A për çdo vit, o
i dërguar i Allahut?” Heshti Muhamedi
(a. s.) derisa e përsëriti tri herë. I dërguari
i Allahut tha: “Sikur të kisha thënë po, do
t`ju bëhej obligim; e ju këtë nuk do të kishit mundësi ta bëni.”
Argument për obligueshmërinë e Haxhit kemi edhe konsensusin e dijetarëve
islamë - duke filluar prej sahabëve e deri
në kohën tonë – se çdo mysliman që i
plotëson kushtet për ta kryer Haxhin e ka
për obligim ta bëjë atë, edhe atë vetëm
një herë gjatë jetës së tij, duke u bazuar
në hadithin e lartshënuar të transmetuar
nga Ebu Hurejreja. Ndërkaq, ai që e
mohon obligueshmërinë e Haxhit, apo së
paku mendon se Haxhi mund të kryhet në
ndonjë vend tjetër, pos Mekës (Qabesë),
personi i tillë konsiderohet pabesimtar.
RËNDËSIA DHE VLERA E HAXHIT

Zbatimi i shtyllës më të fuqishme të
Islamit - namazi, është ngushtë i lidhur
me shtyllën e pestë të tij - Haxhin, ngase
pesë kohët e namazit të cilat besimtari i
kryen, ai ato i fal në drejtim të Qabesë,
që është simbol i ibadetit të ithtarëve të
Islamit.
Si ibadetet tjera, edhe Haxhi lë
Hëna e Re
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gjurmë të thella në jetën shpirtërore dhe
fizike të besimtarit. Edhe pse është një
udhëtim i gjatë e i mundimshëm, megjithatë, e gjithë kjo sakrificë e rëndë nuk e
bën atë të demoralizuar e të luhatur në
kryerjen e tij.
Besimtarët qysh herët e kuptuan se
Haxhi nuk është një udhëtim spontan, por
është një prej stacioneve në të cilat myslimani ripërtërin jetën e tij shpirtërore,
pastron vetveten nga mëkatet, përsos
personalitetin e tij islam para Zotit të madhërishëm. Madje, si çdo ibadet tjetër,
edhe haxhi duhet të kryhet me përpikëri
dhe me një sinqeritet të pastër, nëse dëshirojmë që tek Allahu të jetë i pranuar.
Në lidhje me këtë, thotë i dërguari i Allahut: “Kush e kryen haxhin me rregull
dhe pa gabime, bëhet i pastër sikur të jetë
i lindur nga nëna përsëri.”
Edhe pse haxhi ka vështirësitë e veta,
myslimani i tejkalon me një lumturi të
veçantë, ngase ai është i vetëdijshëm se
me këtë ai e shpreh përulësinë e vet të
plotë ndaj Allahut të madhërishëm. Haxhi
besimtarin e ushtron të bëhet edhe më i
durueshëm ndaj mundimeve dhe vështirësive të cilat ai i përjeton. Për këtë arsye,
haxhi është krahasuar me xhihadin në
rrugën e Allahut.
MUNDËSIA E UDHËTIMIT NË VENDET
E SHENJTA

Bazuar në tekstet kuranore, në sunnetin e Pejgamberit (a. s.) dhe konsensusin
e dijetarëve islamë, Haxhi është obliguar
për çdo mysliman të shëndoshë, të mençur, të rritur, i cili gjendjen ekonomike e
ka të mirë dhe i cili rrugën deri në vendet e shenjta e ka të hapur dhe të sigurt.
Mirëpo, disa vite haxhi nuk u realizua
për shkak të mungesës së sigurisë, frikës
nga epidemitë dhe sëmundjet, ose vështirësisë së rrugës, çmimet e larta, situatat
politike, luftërat, trazirat etj.
Zoti i madhërishëm në kaptinën Ali
Imran, ajeti 97, thotë: “Vizita e shtëpisë
(Qabesë) është obligim për ata që kanë
mundësi udhëtimi tek ajo.” Me mundësi
nënkuptojmë: mundësitë shëndetësore
dhe ato financiare.
I është thënë të dërguarit të Zotit paqja e Zotit qoftë mbi të: cili është
udhëtimi (es-sebil)? Ai tha: “Ushqimi
dhe mjetet e transportit.”
Myslimani pasi t’i ketë kryer obligimet dhe detyrat juridike dhe nevojat e domosdoshme, duke filluar nga shpagimi i
borxheve, zeqatit, kundërvajtjet, familjes
duhet t’i sigurojë mirëqenie derisa të
kthehet nga Haxhi, duke siguruar pasuritë e patundshme, mallrat ose industrinë,
20

punëtorët e kështu me radhë. Në këto
rrethana ai e ka obligim realizimin e këtij
riti fetar.
Siguria rrugore konsiderohet nga
mundësitë e haxhit, të cilën dijetarët
islamë që herët e kanë potencuar nga kriteret e domosdoshme që duhet t’i plotësojë haxhiu për të nisur rrugën drejt
vendeve të shenjta; po ashtu të sigurojë
strehim në vendet e shenjta, mjete të transportit, biletën, taksat si nevojë e kohës
moderne. Mbi të gjitha, haxhiu duhet të
jetë i siguruar për jetën dhe kapitalin e
vet. Përkundrazi, nëse ka frikë për fatin
e vet nga pasiguria rrugore, nga rebelët
ose nga ndonjë epidemi, siç ishte kolera
ose gripi i derrit, ose të tjera, e tërë kjo
hyn në pamundësinë e realizimit të këtij
kushti islam. Në pamundësi bën pjesë
edhe kostoja e udhëtimit për në haxh nëse tarifat që merren nga haxhiu janë të
larta, atëherë Haxhi mund të prolongohet.
Për sa i përket virusit aktual Korona,
i shndërruar në një krizë ndërkombëtare,
që nuk duket se do të përfundojë së
shpejti, shumë vende presin që Haxhi për
këtë vit të anulohet, në mënyrë që të
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shmangen tragjeditë masive që kanë ndodhur në sezonet e mëparshme të Haxhit.
PERIUDHAT NË TË CILAT U NDËRPRE
KRYERJA E HAXHIT

Është fakt se udhëtimi i myslimanëve
për në Shtëpinë e Shenjtë është ndërprerë
më shumë se një herë për shkak të epidemive, mungesës së sigurisë, karmatasit,
malarjes, kolerës, kostove të larta, motit
të keq, me ç’rast Qabeja ka qenë e mbyllur. Ndërkaq, këtë vit globi u godit nga
pandemia më e njohur Covid-19, a koronavirus, e cila sipas të dhënave ka marrë
qindra jetë dhe dita-ditës vjen duke u bërë
edhe më e rrezikshme, kështu që shtetet
akoma i kanë të mbyllur kufijtë e tyre si
masë preventive dhe do të jetë vështirë që
këtë vit të realizohet kushti i pestë islam,
sidomos për ne myslimanët që jetojmë në
këto vende.
Librat e historisë islame përmendin
ngjarje që bënë që Haxhi të ndërpritet për
arsye politike, ose për shkak të përhapjes
së epidemive, kushteve klimatike, çmimeve të larta dhe frikës nga rebelët.

KERAMITËT:

Gjatë historisë, njerëzit janë ndaluar
të shkojnë në Haxh për shkak të keramitëve, sepse ata e konsideronin Haxhin si
vepër paraislame, siç përmend Dhehebiu
në veprën e tij “Historia e Islamit”. Në
këtë vepër potencohet se: Ebu Taher elKermiti qëndroi duke brohoritur në derën
e Qabesë në datën tetë të Dhul-hixhes, në
vitin 317 hixhri, duke u bërë thirrje pasuesve të tij që me shpata t’i prisnin haxhilerët e Shtëpisë së Zotit, duke vrarë,
plaçkitur dhe derdhur gjak, në një kohë
kur ai vetë e mbikëqyri këtë masakër të
tmerrshme dhe duke thirrur shokët e tij:
“Luftoni pabesimtarët, shërbëtorët e gurëve dhe shkatërroni qoshet e Qabesë dhe
hiqeni Gurin e Zi.” Atë ditë haxhilerët u
varën në perden e Qabesë dhe kërkonin
ndihmë nga Zoti. Mirëpo, shpatat e tiranëve nuk kishin mëshirë: trupat dhe
gjaku i tyre u mbuluan me astarët e Qabesë. Njerëzit e tij i godisnin fuqishëm
haxhilerët dhe besimtarët dhe me tallje
thoshin: “Ku janë shpendët ebabilë? Ku
janë gurët nga balta e gurëzuar, sixhil?”

Disa të dhënia historike përmendin se
keramitët mblodhën 3.000 kufoma haxhilerësh, e demoluan pusin e Zemzemit,
pastaj e hoqën Gurin e Zi nga vendi i tij
dhe e morën me vete, në qytetin Hajar të
Bahreinit, ku ishte qendra e thirrjes dhe
kryeqyteti i shtetit të tyre. Ebu Taheri kishte ndërtuar një shtëpi, të cilën e quajti
“Darul Hixhre” (Shtëpia e Emigracionit)
dhe në të e vuri Gurin e Zi, në mënyrë që
ta prishte Haxhin në Qabe dhe njerëzit
më të udhëtonin në qytetin “Hixhre”.
Haxhi u ndërpre në këto vite. Thuhet
se për 10 vjet askush nuk qëndronte më
në Arafat dhe nuk i kryente ritet, edhe atë
për të parën herë qëkur u obligua Haxhi.
EPIDEMITË:

a. Epidemia e malarjes: Ibn Kathir në
veprën e tij “El Bidaje ven-nihaje” ka deklaruar se në vitin 357 hixhri malarja u
shfaq dhe u përhap në Mekë, kështu që
shumë njerëz vdiqën. Devetë ngordhnin
në rrugë nga etja dhe vetëm disa haxhilerë arritën në Mekë. Megjithatë, shumica
e atyre haxhilerëve që arritën vdiqën pas

ritit të Haxhit.
b. Epidemia e kolerës: Kjo epidemi
filloi në shekullin XIX pas Isait (a. s.),
midis viteve 1817-1824, dhe u njoh si
“kolerë aziatike” dhe shpërtheu nga qyteti indian i Kalkutës, për t’u përhapur
në të gjithë Azinë juglindore, në Lindjen
e Mesme, në Afrikën lindore dhe në bregdetin e Mesdheut. Gjatë kësaj periudhe
mijëra pelegrinë vdiqën nga epidemia, infeksioni i së cilës u zhvendos nga fokusi
i saj kryesor në Azinë lindore dhe jug, në
rrugët e Haxhit dhe të Mekës. Në vitin
1831, që korrespondon me 1246 hixhri,
epidemia që vinte nga India u përhap përsëri, për të marrë jetën e shumë haxhilerëve.
Stinët e Haxhit deri në vitin 1840 dëshmuan ndërprerje të Haxhit për shkak të
përhapjes së epidemisë, si dhe në periudhën nga vitet 1846 deri në vitin 1850.
Viti 1892 arriti kulminacionin e të vdekurve, si pasojë e përhapjes së kolerës në
sezonin e Haxhit, e cila ishte e rëndë.
Trupat e vdekur u grumbulluan dhe nuk
ishte e mundur për një kohë që t’i varrosnin. Numri i të vdekurve u rrit në Arafat, kurse kulminacioni u arrit në Mina.
Tre vjet më vonë, d.m.th. në vitin 1895,
një epidemi e ngjashme me ethe të tifos,
ose dizenteri, filloi nga një kolonë që
erdhi nga Medina dhe vazhdoi në një
shkallë të dobët në Arafat. Falë Zotit,
nuk u përhap dhe përfundoi në Mina. Në
vitin 1987, meningjiti u përhap dhe arriti
në afër dhjetë mijë raste.
c. Gripi i derrit: Haxhi dhe Umrah
nuk u anulua për shkak të përhapjes së sëmundjes së “gripit të derrit” në vitin
2009, sepse epidemia nuk arriti në Mekë
apo Medinë, por ishin disa raste në të gjithë Mbretërinë e Arabisë Saudite, siç
ishte në shumicën e vendeve.
ÇMIMET E LARTA:

Haxhilerët egjiptianë ndërprenë rrugëtimin për në vendet e shenjta gjatë sundimit të El-Aziz bilah el-Fatimij për
shkak të çmimit të lartë. Në vitin 419 hixhri asnjë haxhi nga Lindja ose nga njerëzit e Egjiptit nuk e kryen Haxhin. Në
vitin 430 hixhrij nuk udhëtoi asnjë haxhi
nga Iraku, Khorasani, as nga banorët e
Levantit ose të Egjiptit për shkak të kostove të larta të Haxhit.
KOHA E KEQE:

Ibn el-Athir në ngjarjet e vitit (417 hixhri) thotë: “Në këtë vit, në Irak pati acar
të fortë, gjatë të cilit uji në Tigris ishte
ngrirë, si dhe shumë lumenjtë. Sa u përHëna e Re
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ket rrugëve ujore, ato ishin të gjitha të
ngrira; shiu u vonua dhe u rrit niveli i
lumit Tigër. Kështu që pak u kultivua në
Sevad dhe haxhi në Horasan dhe Irak u
ndërpre.”
Si edhe shumë ngjarje publike që u
shkaktuan nga grindjet shoqërore, luftërat, roli i pushtetarëve tiranë, pati trazira
dhe protesta që çuan në ndikimin e riteve
të Haxhit në kohën e ndodhjes së tyre.
Sipas disa studimeve, thuhet se
Haxhi është ndërprerë 40 herë gjatë historisë islame. I pari, në vitin 930 pas
Isait (a. s.), ishte kur keramitët e vodhën
Gurin e Zi dhe ai i fundit në vitin 1987,
për shkak të shpërthimit të meningjitit.
MUNGESA E HAXHIT PËR SHKAK TË
COVID-19

Duke u bazuar në qëllimet islame në
ruajtjen e nevojave, dhe në përputhje me
rregullat juridike që janë ndërtuar për të
arritur dobitë dhe për t’u mbrojtur nga e
fatkeqësitë, besoj se institucionet tona fetare në trevat do të marrin qëndrim të unifikuar si masë parandaluese për
përhapjen e virusit Korona, i cili kërcënon jetën e njerëzve që dëshirojnë t’ia
mësyjnë rrugës drejt dy Xhamive të
Shenjta. Andaj, për të ruajtur jetën e njerëzve, dhe për të parandaluar përhapjen e

sëmundjes, Haxhi, Umreja dhe vizita e
Xhamisë së Profetit u pezulluan përkohësisht.
Se cili është mendimi juridik islam në
lidhje me çështjen e ndërprerjes së Haxhit dhe të Umres prononcohet Shejh
Avayda Othman, drejtor i fetvave dhe sekretar i fetvave në “Dar el Fetva” në Egjipt, se lejohet për Ministrinë e
Shëndetësisë të pezullojë performancën
e Haxhit dhe të Umres nëse haxhilerët
rrezikohen nga virusi Korona. Duke
shtuar se fetvaja këtu ka një dimension
tjetër, i cili është një sondazh i mendimit
mjekësor dhe i cili merret në konsideratë.
Njerëzit duhet t’i përmbahen mendimit të
Ministrisë së Shëndetësisë për t’u përballur me këtë sprovë. Mendimi juridik
islam bazohet në shmangien e pasojave
për hir të dobisë, sepse nëse një person
sëmuret ose vdes, ai nuk do të mund të
bëjë adhurim. Por, nëse ai shpëton nga
sëmundja, atëherë ai ka hapësirë kohore
që të kryejë disa herë Haxhin dhe Umren.
Ky vendim erdhi nga një premisë legjitime që është në përputhje me ato që
përcaktuan juristët myslimanë, pasi juristët kanë deklaruar se nëse epidemia përhapet përfundimisht - përmes ekspertëve
të specializuar - që haxhilerët dhe umrexhinjtë, ose disa prej tyre mund të infektohen me këtë epidemi për shkak të

NDALIMI I NAMAZIT NË XHAMI

Kush mund ta imagjinonte që në këtë kohë do të izolohemi në
shtëpi dhe se shtetet më të fuqishme në botë do t’i mbyllin kufijtë. Aq
më pak të imagjinohej se do të vijë dita kur xhamitë do të mbyllen.
Çka ishte më e keqja, myezini në vend që të thotë ejani në xhami,
do të thotë: faluni në shtëpi!
Mirëpo, kur u referoheme librave të historisë, shohim se ka pasur
periudha kur janë mbyllur xhamitë. Sipas të dhënave historike, thuhet se dyert e xhamive kanë qenë të mbyllura për ata që i ndjekin për
arsye të lidhura me përhapjen e epidemive të ndryshme. Imam Dhehebiu në veprën “Historia islame” potencon ngjarjet e vitit 448 hixhrij. Mes tjerash thotë: “Në Andaluzi ishte thatësi e madhe dhe
kishte epidemi. Njerëzit vdisnin në Sevilje, kurse xhamitë mbetën të
mbyllura për ata që luteshin. Xhamitë mbetën të mbyllura, meqenëse
nuk gjeje njeri që do të falej në to. Ky vit u quajt viti i urisë së
madhe.”
Ndërkaq, historiani Ibn el-Xheuzi (vdiq 597 hixhri) e portretizoi
një epidemi të pahijshme që ndodhi në vitin 449 hixhri, e cila e pushtoi botën në atë kohë dhe e mbushi jetën e njerëzve me tmerr. Për
këtë ai shkroi: “Një epidemi e madhe ndodhi në këto troje, e cila i
kaloi kufijtë. Dyert e shtëpive u mbyllën, kurse shumica e xhamive
ishin bosh, pa xhemat.”
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turmës, lejohet të parandalohet përkohësisht Umra ose Haxhi, si masë preventive
për t’u mbrojtur nga e keqja.
Juristët islam kanë rënë dakord që
ndalohet Haxhi kur ka frikë nga rruga.
Vetëm kur të ketë siguri ato mund të kryhet – janë të mendimit ata. Prandaj, sëmundjet epidemike janë një nga
arsyetimet e lejueshme për ndalimin e
Haxhit dhe të Umres, me kusht që frika të
bazohet në mbizotërimin e dyshimit për
ekzistencën e sëmundjes, ose përhapjen
e saj për shkak të Haxhit dhe të Umres.
Nuk është sekret për askënd që Islami
kërkon vënien në fuqi të masave preventive në parandalimin e përhapjes së epidemisë. Pejgamberi (a. s.) u tha shokëve
të tij - Zoti qoftë i kënaqur me ta - për
murtajën: “Nëse keni dëgjuar për të në
ndonjë vend, atëherë mos shkoni kundër
saj, dhe nëse ka rënë në vendin në të cilin
gjendeni, atëherë mos dilni për të shpëtuar prej saj.”
Gjithashtu, duhet të bëjmë të ditur se
tek ai i cili paraqiten simptoma pandemie, duhet t’i referohet autoriteteve kompetente, në mënyrë që të mos shkaktojë
dëm për të tjerët dhe përhapjen e epidemisë, për të cilën institucioni ynë fetar
bën thirrje permanente.
Nisur nga ky realitet, të gjithë myslimanët në zemrat e tyre kultivojnë dashurinë ndaj Mekës dhe ëndërrojnë të
shkojnë në gjirin e saj mikpritës. Ata nga
të gjitha skajet e botës dëshirojnë t’ia mësyjnë asaj, sepse shkuarja atje është qëllimi, destinimi dhe fundi i të gjitha
udhëtimeve. Meka është zemra e universit islam, ngase në qendrën e saj është
Qabeja, faltorja e parë e ndërtuar në tokë,
në të cilën madhërohet e adhurohet Allahu fuqiplotë. Mirëpo, sipas të gjitha të
dhënave dhe statistikave, numri i të prekurve edhe më tepër rritet dhe si duket
kjo dëshirë dhe ëndërr vështirë të realizohen këtë vit.
Mbetemi me shpresë se Allahu fuqiplotë atyre që nuk mund ta realizojnë këtë
rrugëtim jetik për në vendet e bekuara,
për shkak të gjendjes së krijuar, t’u japë
jetë dhe shëndet, që të mund ta realizojnë
ndonjëherë tjetër, kurse për nijetin e tyre
të pastër dhe të sinqertë t’i shpërblejë.
Në të njëjtën kohë, lus të Madhërishmin që ta largojë pandeminë nga vendet tona dhe nga mbarë bota. Ndërkaq,
ata që kujdesen për shpëtimin e jetëve të
njerëzve - në këtë rast, mjekët dhe secili
që ka kontribuar sadopak, që t’i shpërblejë me të mirat e Tij të pakufishme,
kurse të goditurit nga ky virus t’i shërojë
dhe t’i ndihmojë në përballimin me këtë
epidemi.
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Haxh, deri në Ditën e Fundit
(Me prolog dhimbjesh)

N

Shkruan: Evzal Sinani

ë mesin e shekullit të tretë të hixhrit, shekullin e nëntë gregorian, mes rrënojash e trazirash,
masakrash e torturash, frikash e persekutimesh, ca fise arabe me disa grupe banorësh të zinj të pakënaqur me shtetin, po
edhe banorë të shumë fshatrave të etur
për gjak, nga mllefi kundër hilafetit abasid vrisnin e prisnin anekënd Shamit. Banorët e kësaj zone të bekuar nga goja e
më të bekuarit, me frikën në palcë dhe të
gllabëruar nga kthetrat e pamëshirshme
të mortjes, në ankth dhe huti, vendosën të
mos shkojnë në haxh atë vit. Por haxh,
megjithatë, pati, sepse shumë myslimanë
të mirë, njerëz të dashur të Zotit, atë vit,
vitin 317 hixhrij, ishin në gosti te Zoti i
tyre, që i thirri, e ata iu përgjigjën.
Mbase vinin nga anë të tjera, mbase
rruga që shkelnin nuk kalonte nga Shami
dhe qenë të siguruar nga frika e kryengritjes së Zingëve, udhëheqësit e të cilëve
i therën myslimanët si të ishin gjahu që
ia mbyt gjuetarit qeni dhe në shpejtësi
rend ta therë para se t’i dalë shpirti e kësisoj t’i bëhet hallall, po ndoshta edhe jo,
ndoshta edhe duhej të kalonin përmes
zjarrit përcëllues të fitnes dhe netëve të
gjata në shkretëtirë të flinin me një sy
hapur rrugës që kalon nga Shami për në
viset e bekuara e të jetë udhëtimi i tyre
më i rrezikshëm se i vetë Ibrahimit (a. s.).
Në vend të sigurt (beledu’l emin)

Nuk dihet, por një gjë dihet gjithsesi;
nuk iu ndahej shpresa se kur do hynin në
“beledu’l emin” – vendin e sigurt, qëndrimi i tyre do të jetë vetëm kujtim i
dhimbjeve të hidhura të Haxheres (a. s.),
e jo përjetim i tyre. Sido që të ketë qenë,
erërat e detit nuk fryjnë kah duan anijet,
e s’ka asnjë masë që mund të pengojë furtunat e kaderit. Këto furtuna janë gjithëpërfshirëse, të pakthyeshme, të

parezistueshme, tmerrësisht të forta dhe
jashtëzakonisht gllabëruese - përpijnë
çdo gjë që iu del përpara dhe nuk i ndal
kush dot, sepse i ka çuar i Pandalshmi. Të
tilla janë, por vetëm nga jashtë, sepse ai
që përfshihet prej tyre, goditjen e furishme dhe të rrufeshme të dallgëve qindrakilometërshe e ndjen si miklim dhe

përkëdhelje dhe mirazhet e shkretëtirës i
shndërrohen në ujë të vërtetë si Haxheres
Zemzemi.
Në mesin e kësaj kryengritjeje të llahtarshme që tronditi gjithë Perandorinë e
madhe Abaside – për të cilën perandori
udhëheqësi i saj emblematik Reshidi, tek
sodiste qiellin e mjegulluar një ditë, kiHëna e Re
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shte thënë plot lavdi dhe krenari: “Oj
mjegulla, shkoni ku të doni, se prapë bereqeti juaj do të vijë në arkat e mia!” –
dhe si pasojë e veprimeve të tyre, transformoi edhe vendin më të sigurt në një të
pasigurt; pa dyshim, për ata që besimin e
kanë të tillë, sepse stoikët e stolisur me
jekin-in e imanit nuk lëkunden dot nga
stuhitë e tronditjeve të kësaj dynjaje. Në
mes të gjithë kësaj, mbreti i Bahrejnit të
asaj kohe, Ebu Tahir el-Xhenabij, prijësi
i sektit jomysliman të keramitëve, pa rastin e volitshëm për t’u dhënë shpirt të
gjitha qufrijateve të tija të vdekura, hoqi
edhe dyshimet e më skeptikëve të dijetarëve që mbase diku në thellësi mund të
kishin pasur ndonjë fije peri dyshimi
rreth blasfemisë së tyre dhe, në pabesi,
ditën kur Ibrahimi (a. s.) e pa ëndrrën, që
u përjetësua nga Kurani, se e bënte kurban Ismailin (a. s.), sulmuan shtëpinë e
parë të ndërtuar nga engjëjt fisnikë për
njeriun, krijesën më të dashur të Zotit,
sulmuan Qabenë - vranë e masakruan
dhjetëra mijëra myslimanë që kishin ardhur nga të gjitha skajet e botës myslimane për ta gjetur rrugën më të sigurt për
në xhenet. Ditën e Tervijes, 8 Dhulhixhe
të vitit 317 hixhrij u masakruan nga keramitët rreth tridhjetë mijë haxhilerë.
Mes tyre, sigurisht, ka pasur edhe të atillë
që gjithë jetën kanë ëndërruar për këtë
udhëtim dhe kanë shitur kalë e gomar, bagëti e arë, që të sigurojnë ç’duhet për të
çuar trupin në banesën e shpirtit, në Qabenë e madhërueshme. Haxhilerëve të
bekuar me ihrame e me nijet nuk ua mori
vetëm jetën, u mori edhe diç tjetër, shumë
më të shenjtë se jeta - u mori një isharet
xheneti në Tokë, u mori gurin e shenjtë.
Ebu Tahiri e mori Gurin e Zi dhe e çoi në
Hexher dhe urdhëroi njerëzit që të bëjnë
haxhin në luginën që deshi ai e jo në luginën që deshi Zoti. Besimtarët nuk iu
bindën dhe ëndrrat iu shuan. Por, Guri i
Zi mbeti aty për 22 vjet, derisa më vonë
e kthyen në vendin e vet udhëheqësit e
Shtetit Fatimij.
Atë vit nuk pati haxh dhe tmerri i vitit
251 të hixhrit, kur Ismail ibn Jusuf elAlewij vrau haxhilerët me ihrame në Arafat, u përsërit. Haxh nuk ka pasur edhe 38
herë të tjera, krahas këtyre të dyjave, dhe
viti i dy njëzetave do të sjellë për gjithë
myslimanët anembanë botës pezullimin
e pjesërishëm të udhëtimit për në vendet
e shenjta, udhëtimit që përfaqëson sakrificën sublime të trupit për ta ngritur në
një tjetër dimension shpirtin dhe njërin
nga shtyllat e fesë islame – haxhin.
Mbretëria e Arabisë Saudite ka vendosur që sivjet haxhin të mund ta bëjnë
vetëm të huajt që veç më janë brenda
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Arabisë Saudite, për të parandaluar kështu përhapjen e mëtejme të virusit famëkeq covid-19, të cilit iu desh vetëm
gjysmë viti për ta shkatërruar gjithë sistemin e paprekshëm të interesave të gjithë njerëzimit dhe ktheu te të gjithë
nevojën për rishikim definitiv të listës së
prioriteteve në jetën e përditshme, duke
demonstruar praktikisht ekzistencën e një
mënyre alternative të jetesës, pak më
ndryshe, më fragjile, më njerëzore, më të
dhembshme, por me kalimin e kohës,
shumë herë më të egër.
Këtë vit myslimanët janë të pikëlluar,
sepse nijetlinjtë duhet ta prishin nijetin
dhe të pajtohen se 2020 nuk është viti që
ua mundëson ta prekin Qabenë dhe do të
duhet të presin, të paktën edhe një vit.
Por, ç’e bën Haxhin aq të veçantë që
të na dhemb neve pse nuk i bëjmë dot
tawaf Qabesë, ne - robërit e epsheve, kur
asaj i sillen përreth melaqet e bekuara e të
pastra të Zotit?
MARGARITARËT E UJËRAVE TË
CEKËTA

Është e mahnitshme ndërlidhja mes
tri veprave më të mira që i përmend Muhamedi (a. s.) në një hadith të tijin, të
cilin e shënojnë Buhariu, Muslimi e të
tjerë, kur përgjigjet në pyetjet e njërit nga
të pranishmit, që i drejtohet për të mësuar
se cila punë është më e mira, dhe thotë:
“Besim tek Allahu dhe tek i dërguari i
Tij.” Pastaj pyetet për tjetrën më të vlefshme pas imanit dhe thotë: “Xhihadi në
udhë të Zotit.” Për ta përfunduar me:
“një haxh të pranuar”.
Muhamedi (a. s.) e filloi me besimin
tek Allahu dhe tek ai, Muhamedi (a. s.), si
të dërguar, sepse kur besimi përfshin
zemrën, ndriçon çdo skutë të qenies njerëzore dhe pushton tërësisht qenien e tij.
Një ndriçim i këtillë bën që vetë i ndriçuari të jetë aq altruist dhe vetëmohues,
saqë të jetë i gatshëm ta flijojë veten në
tentim të sinqertë për të ndriçuar sa më
shumë zemra të jetë e mundur, me të gjitha mjetet e ligjësuara dhe të lejuara.
Dhe, kur një zemër e ndriçuar me “besim
tek Allahu dhe i dërguari i Tij” do të ndriçojë me mund dhe sakrificë - “xhihad” gjithë botën; më e mira pas këtyre dyjave
që mund të ndodhë është një “udhëtim
haxhi”, që do përkujtojë burimin e këtij
udhëzimi dhe babanë e prijatarëve të
ndriçimit të zemrave të njerëzimit dhe arritja përfundimtare e kënaqësisë së Zotit.
Ky haxh vjen si pasojë e natyrshme e një
jete në sakrificë për Zotin dhe si shenjë
mirënjohjeje e falënderimi ndaj Zotit dhe
të dashurve të Tij.
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Nëse tregohemi pak më të guximshëm, mbase mund të themi se hadithi gjithmonë bazuar mbi të kuptuarit e mësipërm - na bën të mësojmë se një haxh
për të qenë i pranuar (mebrur) duhet që
të jetë i ndërtuar mbi dy shtylla të përmendura shpesh në Kuran e në hadithe:
besim të sinqertë (iman) dhe sakrificë
(amel salih), të cilat përmenden në hadithin me xhihadin, që është një përfaqësues i tërësisë, por mund të nënkuptohet
edhe tërësia.
E tëra kjo na tregon dobinë e madhe
të Haxhit, që është llogaritja e tij nga veprat me të vlefshme te Krijuesi i Gjithësisë.
Por, jo vetëm kaq. Haxhi ka mundësi
që nga e treta vepër më e vlefshme, të kalojë edhe tek e dyta dhe ta zëvendësojë
xhihadin. Bile, Muhamedi (a. s.) e ka cilësuar haxhin si ‘xhihadin më të bukur
dhe më të mirë’. Këtë e mësojmë nga hadithi ku i përgjigjet Aishes, e cila nga dëshira e madhe për të fituar kënaqësinë e
Zotit në sa më shumë vepra, i kishte kërkuar Pejgamberit (a. s.) që të luftojë krah
për krah me besimtarët burra në mbrojtje
dhe zhvillim të shtetit dhe vlerave universale njerëzore. Kërkesës së saj Muhamedi
(a. s.) i ishte përgjigjur duke i treguar se
‘xhihad për të dhe shokët e shoqet e saj që
nuk kanë mundësi të luftojnë fizikisht, do
të llogaritet haxhi’ (Buhariu, Nesaiu).
Haxhi është mëshirë shumë e madhe
e Zotit, e shpërndarë në vende të ndryshme të mbyllura, të cilat hapen vetëm në
orë fikse dhe me veprime të caktuara. Për
besimtarët që e bëjnë atë, ai ua mundëson t’u falen mëkatet. Por, ajo më e bukura dhe më e ëmbla është se Muhamedi
(a. s.) e shpreh në një formë aq të këndshme dhe aq tërheqëse për zemrën këtë
mëshirë të Zotit, saqë të bën ta përsërisësh në vete, në kokë e në zemër, shumë
herë me nënqeshje kënaqësie dhe gëzimi:
“Kush e bën haxhin, nuk flet fjalë të këqija dhe as nuk i thyen rregullat gjatë
tij; kthehet në shtëpi (i pastër nga mëkatet) si ditën që e ka lindur nëna.” (Buhariu)
Nuk
ka
mundësi
më
shpresëdhënëse për një besimtar sesa
mundësia e të menduarit se pas një jete
plot lëshime dhe gjynahe, të jesh për Krijuesin tënd që i di edhe mëkatet tua më të
fshehta dhe më të turpshme, i pastër si atë
ditë që qaje ngaqë ishe i koduar ta bësh
atë dhe jo ngaqë e dije pse qan. Këtë
mundësi ta jep haxhi.
E pas kësaj, a ka dobi tjetër më të
madhe se sa të përfundosh në Xhenet?
Sepse, aty e ke përfundimin, ngaqë:
“haxhi i pranuar, shpërblim të vetëm e
ka xhenetin” – thotë Muhamedi a. s.

(Muslimi).
E, për t’i treguar njeriut se të gjitha llogaritë dhe matematikat e tij në jetë janë relative ashtu siç është natyra dhe ekzistenca
e tij, Zoti absolut i thyen ligjet e vendosura
logjike që na mësojnë se kur diçka konsumohet, harxhohet dhe thotë në gjuhë të
Muhamedit (a. s.): “Shpeshtojini njëra
pas tjetrës haxhin dhe urren, sepse kjo e
përzë fukarallëkun dhe i flak gjynahet siç
fryn gjyryku të keqen e hekurit!” (Tirmidhiu, Ibn Maxheh)
E, si mund të jetë ndryshe? Si mund
të jetë ndryshe kur haxhiu është vënë në
një kategori me luftëtarin në udhë të Zotit
dhe Muhamedi (a. s.) ka thënë për të:
“Haxhiu është delegacion që vjen tek
Allahu (f. p.). Ai e ka thirrur, e haxhiu
i është përgjigjur.” (Ibn Maxheh) E, Fisniku i nderon haxhinjtë, e “nëse e lusin
Atë, Ai u përgjigjet; nëse i kërkojnë
falje, Ai i fal”. (Ibn Maxheh) Këto dhe
shumë të tjera, të cilat zemërndriturit i
dinë shumë më mirë se ne, janë margaritarët e paçmueshëm që Zoti i ka nxjerrë
për robin e Tij të dashur në ujërat e cekëta që reflektojnë të gjithë brendinë e
shtratit të lumit me bujari.
SHENJË E KIAMETIT?!

“Kush do ta kryejë haxhin le të
shpejtojë në të, ngaqë mund që njeriu të
sëmuret, a t’i humbet kafsha ose t’i dalë
ndonjë e papritur!” – Muhamedi (a. s.).
(Tirmidhiu)
Askujt nuk do t’i besohej se mund të
vijë një ditë që myslimanët me dëshirën e
vet do ta shpallnin pezullimin e këtij farzi
të madh të fesë së tyre. Prandaj, Muhamedi (a. s.) na këshillon që, kur të jetë
mundësia, ta shpejtojmë kryerjen e haxhit, sepse nuk i dihet së nesërmes.
Haxhi do të vazhdojë. Do të vazhdojë
deri atëherë kur Zoti do të çojë një erë të
lehtë, e cila besimtarëve të mirë do t’u
hyjë ndër sqetull dhe në qetësi do t’ia dorëzojnë shpirtin Krijuesit e tyre dhe në
Tokë do të mbeten vetëm jobesimtarët e
prishur. Kiameti nuk bëhet përderisa ka
ndonjë njeri në tokë që thotë se nuk ka
zot tjetër pos Allahut. E, kur besimtarët
të gjithë të zhduken, haxh më nuk do të
ketë, Qabeja do shkatërrohet nga njeriu
me dy kërcinj të vegjël gur për guri. Atëherë, thotë Muhamedi (a. s.), do të shkatërrohet bota dhe nuk do ketë më haxh.
(Tirmidhiu)
Nga kjo bëhet e qartë se mungesa e
kryerjes së haxhit është shenjë e kiametit,
por në rrethana të tjera dhe pa dyshim se jo
në rrethanat tona. Kjo është e qartë dhe nuk
ka nevojë për argumentim të mëtejshëm.

MYZHDE PËR TË GJITHË

Besimtar i vërtetë, ndjekës i rrugës së
denjë të të dashurve të Zotit, është ai që
gjen shpresë në situatat e pashpresa. Për
t’u bërë të tillë ne, falë Zotit, e kemi mundësinë dhe e kemi bashkë me të edhe
udhëzimin. Pejgamberi ynë i dashur nuk
na ka lejuar të mërzitemi dhe na ka mësuar shumë mirë se po nuk patëm mundësi ta kryejmë haxhin dhe jemi të
penguar, atëherë kemi një alternativë që
na mundëson ta arrijmë sevapin e një
haxhi.
Le ta lexojmë së bashku këtë hadith:
“Kush e fal namazin e sabahut me xhematë, pastaj ulet dhe e bën dhikër Allahun derisa të lindë dielli. E, pasi lind
dielli, i fal dy reqatë namaz, Zoti ia
shkruan atij sevapin e një haxhi dhe të

një umreje të plotë, sevap të plotë, sevap
të plotë” – e përsëriti këtë tri herë Muhamedi a. s. (Tirmidhiu).
Ky hadith është një myzhde e madhe
për të gjithë haxhilerët që nuk patën mundësi të shkojnë sivjet dhe të kryejnë haxhin. Zoti, me mëshirën e Vet, na sjell
para duarsh një mundësi të artë për ta arritur këtë shpërblim të madh.
Thesaret e haxhit janë të shumta dhe
përjetimet edhe më të veçanta. Të bekuarit me kryerjen e haxhit kanë thënë drejt
se madhështinë e këtij adhurimi besimtari mund vetëm ta përjetojë dhe assesi ta
përshkruajë. Çdo laps dhe çdo mendje
është e mangët dhe e destinuar të dështojë
në këtë tentativë. Le të lutemi që shpresat
e së nesërmes dhe ëndrrat e së ardhmes
të realizohen me forcën e duasë së mysafirëve të Zotit!
Hëna e Re
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KURBANI DHE RËNDËSIA E TIJ

MIDIS DY NAMAZEVE

Të afrohesh me Zotin
Nj

Shkruan: Beqir Memeti

"Allahu pranon vetëm prej të sinqertëve." (El-Maide, 27)

eriu që në fillim të ardhjes së tij
në tokë ndiente nevojë që t’i
drejtohet një fuqie më të lartë,
për t’i kërkuar ndihmë dhe mbrojtje, ngushëllim dhe guxim, siguri dhe plotësim nevojash.
Të drejtuarit e tillë shprehej përmes ceremonive dhe ritualeve të ndryshme, duke filluar nga lutjet e falënderimet e deri te flijimet
në pasuri e ndonjëherë edhe në njerëz.
Ky fenomen i adhurimit shpeshherë ka
devijuar nga e vërteta, duke u manifestuar
në adhurim të gabuar, siç kemi hasur popuj
që adhurojnë edhe diellin, hënën, yjet, zjarrin apo idhujt. Njeriu si krijesë është orvatur
që nëpërmjet tyre të fitojë pëlqimin e Zotit,
të plotësojë kërkesat e Tij, ose të zbusë dhe
t’i shmanget hidhërimit të Tij.
Këto fakte na i bën të qartë edhe Kurani
famëlartë, kur e shpreh mendimin e idhujtarëve për sa i përket arsyes së adhurimit të
idhujve: “Ne i adhurojmë ata vetëm që të
na afrojnë sa më afër Zotit.” (Zumer, 3)
Duke shpresuar simpatinë e Zotit, njeriu flijonte dhe shpresonte që në këtë mënyrë
më së miri do të kënaqte dhe do t’i afrohej
Atij.
Sakrifica apo flijimi gjatë gjithë historisë
njerëzore, edhe pse ndryshonte në periudha
kohore, megjithatë, e kishte një segment të
përbashkët, të cilën e hetojmë te të gjitha traditat shoqërore - si tek ato që mbështesin
shpalljen hyjnore, po edhe tek ato që kanë
origjinë pagane.

SAKRIFICA PËR ÇDO POPULL

Kurbani si formë adhurimi ka ekzistuar
pothuajse në të gjitha fetë si shprehje adhurimi. Këtë mënyrë të adhurimit e përmend
edhe Kurani famëlartë: “Ne i caktuam çdo
populli kurbanin.” (El-Haxh, 34)
Shprehja kurban në kuptimin gjuhësor
do të thotë “të afrohesh, mjet që të afron me
Zotin”. Në literaturën islame e ka kuptimin
“të therësh një kafshë të caktuar, me kushte
të caktuara, me qëllim adhurimi”.
Therja e kurbanit është një adhurim
shumë i vjetër, zanafilla e të cilit lidhet me
ngjarjen e djemve të Ademit (a. s.), Kabilin
dhe Habilin, ku njërit iu pranua kurbani, e
tjetrit jo. Për këtë Allahu (xh. sh.) thotë:
“Lexoju (Muhamed) atyre (jehudive e të
tjerëve) ngjarjen e vërtetë të dy djemve të
26

Për “këmishën” dhe diçka tjetër

Ademit, kur të dy flijuan kurbanë, nga të
cilët njërit iu pranua. Ai (që nuk iu pranua) tha: “Unë do të të mbys ty” (Kabili i
tha Habilit). E ai (që iu pranua) tha: “Allahu pranon vetëm prej të sinqertëve.“
(El-Maide, 27)
Po ashtu, në Kuranin famëlartë e kemi të
potencuar edhe ngjarjen e Ibrahimit (a. s.),
kur ai vendosi të flijonte djalin e tij, Ismailin (a. s.), duke iu bindur urdhrit të Allahu
(xh. sh.) që iu paraqit në ëndërr. Këtë ndodhi Kurani famëlartë e sqaron duke na thënë:
“Zoti im, më dhuro mua (një fëmijë) prej
të mirëve! Ne e gëzuam atë me një djalë
që do të jetë i butë (i sjellshëm). Dhe kur
arriti ai (djali) që së bashku me të (me
Ibrahimin) të angazhohet në punë, ai
(Ibrahimi) tha: “O djali im, unë kam parë
(jam urdhëruar) në ëndërr të të pres ty.
Shiko, pra, çka mendon ti?“ Ai tha: “O
babai im, punoje atë që urdhërohesh, e ti
do të më gjesh mua, nëse do Allahu, prej të
durueshmëve!“ E, kur ata të dy iu dorëzuan urdhrit të Zotit dhe e përmbysi atë
në fytyrë (në ballë), Ne e thirrëm atë: “O
Ibrahim! Ti tashmë e zbatove ëndrrën!
Ne kështu i shpërblejmë të mirët! Vërtet,
kjo ishte sprovë e qartë. Ne e shpaguam
atë me një të therur (kurban) të rëndësishëm. Dhe ndaj tij Ne lamë përkujtim të
mirë ndër popujt e ardhshëm. Selam
(shpëtim e paqe) pastë Ibrahimi! Kështu,
në këtë mënyrë Ne i shpërblejmë bamirësit. Vërtet, ai ishte nga robërit Tanë besimtarë.“ (Es-Saffat, 100-111)
Sipas ndodhisë së lartpërmendur, kurbani është shprehje e heroizmit, sakrificës
dhe bindjes së njeriut në rrugën për përfitimin e kënaqësisë së Zotit. Kjo bindje dhe sakrificë është simbolizuar me Ibrahimin (a. s.)
dhe Ismailin (a. s.), duke arritur edhe kulmin e mbështetjes dhe të nënshtrimit.
Sipas këtij parimi, edhe pejgamberi ynë
i nderuar, Muhamedi (a. s.), e vazhdoi këtë
traditë, duke kultivuar te populli i tij ndjenjën e sakrificës dhe të flijimit, për të vetmin
qëllim të lartë e të shenjtë: afrimin tek Allahu (xh. sh.). Urdhri i drejtpërdrejtë për therjen e kurbanit erdhi në Mekë, me shpalljen
e sures “Keuther”, ku thuhet: “Ne, vërtet,
të dhamë ty shumë të mira. Andaj, ti falu
dhe pre kurban për hir të Zotit tënd!“ (ElKeuther, 1-2)
Gjithashtu, në suren Maide, ajeti 27,
thuhet: “Lexoju, o Muhamed, atyre ngjar-
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jen e vërtetë të dy djemve të Ademit (Habilit dhe Kabilit), kur të dy flijuan kurban, nga
të cilët njërit iu pranua, ndërsa tjetrit jo...”
Edhe nga ky ajet kuranor shihet se urtësia
kryesore e kryerjes së këtij obligimi fetar
është afrimi tek Allahu me vepra të mira.

“BAMIRËSVE MERRU MYZHDE”

Kurbani, në esencë, është një shprehje
përkushtimi, sakrifice, sinqeriteti dhe nënshtrimi ndaj vullnetit të Allahut fuqiplotë.
Me praktimin e këtij urdhri hyjnor, besimtarët shprehin përkushtimin ndaj Allahut
(xh. sh.). Në këtë mënyrë, besimtari mbart
në vetvete sjelljen e nënshtrimit ndaj Zotit,
mundohet të shprehë mirënjohjen ndaj krijuesit të tij.
Përveç kësaj, kurbani ka vlera të veçanta edhe në jetën shoqërore. Kurbani nxit dhe
zhvillon shpirtin e vëllazërimit, të ndihmës
mes njerëzve, nxit solidaritetin, sakrificën
dhe mbështetjen mes njerëzve.
Kurbani bëhet shkak që edhe i varfri, me
ndihmën e njerëzve në gjendje më të mirë
ekonomike, të falënderojë Allahun fuqiplotë.
Gjithashtu, njeriu në gjendje ekonomike të
dobët, në sajë të kurbanit, çlirohet prej pesimizmit dhe armiqësisë që mund të ndiejë për
arsye të shpërndarjes së të mirave materiale
në këtë botë dhe kupton se shoqëria në të cilën jeton tregon vëmendje ndaj tij. Krahas
gjithë atyre sa u thanë, për kurbanet e therura
për hir të Allahut (xh. sh.) janë premtuar
shumë e shumë shpërblime. Një besimtar që
e ther kurbanin me zemër të pastër dhe me
sinqeritet, Ditën e Gjykimit pa dyshim se do
të shpërblehet nga Allahu (xh. sh.). Për këtë
Pejgamberi (a. s.) thotë: “Ditën e Gjykimit
nuk ka asnjë vepër të birit të Ademit më të
dashur tek Allahu sesa therja e kurbanit. Ai
kurban vjen Ditën e Gjykimit me brirët, me
lëkurën dhe me thundrat e veta. Gjaku i kurbanit tek Allahu ka një vlerë të madhe. Kurbani pranohet para se gjaku të bjerë në tokë.
Paraqitini kurbanet tuaja tek Allahu me një
zemër të pastër dhe të sinqertë.”
Kurbani, në përgjithësi, krahas çdo dobie
individuale e shoqërore që mbart, si qëllim
esencial dhe kryesor ka adhurimin ndaj Allahut (xh. sh.). Për këtë, në Kuranin famëlartë
thuhet: “Tek Allahu nuk arrin as mishi e as
gjaku i tyre, por tek Ai arrin bindja juaj. Ai
ashtu ua nënshtroi ato juve që ta madhëroni
Allahun për udhëzimet që ua bëri. Bamirësve merru myzhde.” (El-Haxh, 37)

Çfarë ishte ajo që i bënte gjyshërit tanë ‘të shikojnë pas shtatë kodrave”? Tani ne sot sikur
nuk po shohim as para syve tanë...

Ç

Shkruan: Taxhudin Hamidi

farë ishte ajo që i bënte gjyshërit
tanë ‘të shikojnë pas shtatë kodrave”? Tani ne sot sikur nuk po
shohim as para syve tanë. Dikur konakët
na bashkonin me ato kushte modeste dhe
të papërshtatshme, ndërsa sot sikur kemi
arritur deri te pika kulminante ku edhe e
mira edhe pozitivja na përçajnë.
Kjo është një patologji psikologjike, të
cilën e ka parashikuar edhe vetë pejgamberi islam Muhamedi (a. s.) kur thotë:
“Kujtojeni - diskutoni Kuranin derisa t’ju
bashkohen zemrat. Atëherë kur të përçaheni, largohuni prej tij.”
Lëvizja historike islame që nga fillimi
u desh të luftojë me mushrikët dhe me të
gjitha makineritë propagandistike antiislame, me dinakëritë e tyre të llojllojshme
dhe kjo vazhdon edhe sot. Përtej asaj: ‘dakordohem dhe pajtohem me konkludimet
dhe temat që po na ofrohen’ se kush i
vodhi ditët tona më të bukura; kush i
vodhi ditët e hoxhallarëve, të mësuesve,
të shkrimtarëve etj.; kush e demoloi fenë
tradicionale në mesin e shqiptarëve; kush
na e solli “këmishën” e fesatit, të përçarjes
dhe të mosdurimit të njëri-tjetrit; pse lejuam që ta veshim këtë këmishë, e cila as
e mbron trupin tonë nga i ftohti, as e
mbron nga i nxehti.

FEJA E PASTËR
Përcillet nga Ibn Abasi, se kur e pyetën Pejgamberin (alejhis-selam) se cila
është feja më e dashur tek Allahu, ai qe
përgjigjur: “Është feja e pastër me besim
në një Zot (elhanifetus semhatu).“ Por,
feja tradicionale, e cila e mbushte jetën
tonë me dashuri, me punë, me lumturi, me
gjithë të mirat e Zotit, sikur na u vodh.
Dikush bën pyetje se a duhet ta nxjerrim “këmishën” që na është veshur pa
lejen dhe dëshirën tonë? Sigurisht që
duhet nxjerrë dhe duhet hedhur nga trupi,
mirëpo duke mbajtur llogari që mos ta
dëmtojmë lëkurën tonë, për shkak se ajo
“këmishë” e huaj e përçarjes është ngjitur
në gjuhën tonë, në kulturën tonë, në iden-

thotë për jetën e njeriut në përgjithësi, as
për sistemin shoqëror.
Mjerisht, kjo propagandë e poshtër
dhe degutante pati efekte. Këto shkolla
dëmtuan rëndë fenë islame dhe tematikat
e saj shoqërore dhe politike. Kjo solli disfunksionalizimin e ligjit islam në shoqëri
dhe në politikë.

titetin dhe në fenë tonë të pastër e të çiltër.
Prej kohësh është kuptuar që feja
islame është shkollë që e lufton përçarjen
dhe prapambeturinë, që e mbështet lirinë,
demokracinë dhe pavarësinë me metoda
konsultative, ku të gjithë qytetarët ndajnë
të njëjtën infrastrukturë të punës dhe të veprimit.
Islami është fe e cila atyre që duan
liri dhe pavarësi, u ofron argumente, por
jo dhe motive konspirative përderisa nuk
bashkohen dhe nuk përjetojnë të njëjtën
infrastrukturë në fushat e resurseve.
Shumë është punuar (dhe po punohet!) për
të krijuar imazhe të gabuara mbi Islamin,
mbi myslimanët dhe shqiptarët.
Ky imazh i gabuar mbi Islamin bëri
që Islami të identifikohet përmes këmishës
sofistike, e cila është e aftë të ruajë fenë e
Zotit vetëm në zemër dhe jo edhe në infrastrukturën e superstrukturës dhe të jetës
publike.
Kështu, versioni i shtrembëruar mbi
Islamin dëmtoi tejmase edhe sistemin demokratik botëror, sepse u shkëputën
masat që Islami të ndihmojë njerëzimin
me urtësinë dhe lirinë e fenomenit njerëzor.
Në momentin kur feja nuk dëshiron të
marrë tagrin publik, por dëshiron thjesht
të ndihmojë nevojat e njerëzve, atëherë
çdo përpjekje e pushtetit dhe e instrumenteve ekzekutive është mbi spektrin e bastardimit dhe tiranisë që mund t’i
instalohet botës së sotme moderne. Kështu, shërbëtorët e të tjerëve propagonin
se Islami merret vetëm me normat e pastrimit ritual, se ai ka disa parime për etikën, por me siguri nuk ka kurrgjë të

100 ME 1
Nëse e marrim numrin e ajeteve kuranore që trajtojnë çështjen shoqërore në
krahasim me ajetet që bëjnë fjalë për
shërbimet e namazit, ky numër është më
i madh dhe raporti është njëqind me një.
Nga pesëdhjetë kaptinat e korpusit të haditheve që përmbajnë të gjitha dispozitat e Islamit, tri apo katër kaptina u
kushtohen çështjeve të namazit dhe obligimeve të njeriut ndaj Krijuesit të gjithësisë. Diç më tepër prej tyre merren me
çështjen e etikës, ndërsa të gjitha kaptinat
tjera u kushtohen çështjeve shoqërore,
ekonomike, ligjore dhe politike; shkurtimisht, shoqërisë.
Por, e keqja nuk ka vend të caktuar dhe
nuk njeh fe dhe komb apo kontinent.
Dikur fëmijët vraponin dhe dëshironin të
shihnin uniformën qoftë ajo intelektuale,
ushtarake, shëndetësore, gjyqësore dhe fetare. Për shkak se besonin se ato janë përgatitur me djersën, sakrificën dhe mundin
e familjes, të popullit dhe të shtetit. Tani
ka ardhur koha që të frikësohemi edhe prej
uniformave të pontifikatave fetare…?!
Sepse, këto nuk qepen nga populli, por
nga institucione të ndryshme imperiale.
P.sh. veladonin e A. Janullatosit (shih:
romanin “Djaj nën veladon” të Sejdi Kondit, 2011, shtëpia botuese “Çamëria”) nuk
e qepi pontifikata autoqefale e Shqipërisë,
por atë ia qepi greku… për ta larguar gjuhën shqipe nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, duke i dhënë dhe
shtetësinë.
Por, nëse diçka prishet, prishet e gjitha; kur ajo rregullohet, rregullohet e gjitha, në përjashtim të nuancave.
(Autori është Referent i Vakëfit në
Myftininë e Tetovës)
Hëna e Re
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DY RAPORTE NGA MYFTINIA E KËRÇOVËS

çovë dhe rrethinat e saj. Nata e Kadrit në
vitin e kaluar u gjallërua në shumë xhami
tona, e në veçanti në dy teqetë e qytetit.
Në Teqenë Ajati Baba pas namazit të teravisë u organizua një mbrëmje e pasur
me ibadet, dhikër në forma kolektive, si
dhe ligjeratë në organizim të referentit të
Myftinisë h. Erqan ef. Selim. Në Teqenë
Çulu Baba u mbajt ceremoni e duasë së
hatmes për fëmijët që kishin përfunduar
leximin e Kuranit famëlartë.
Në përcjellje të muajit Ramazan dhe
në pritje të festës së Fitër-Bajramit Myftinia ka organizuar Koncertin tradicional
të Bajramit në Pallatin e Kulturës në Kërçovë, me një program të begatë me lexim
të Kuranit, ilahije, kaside dhe ligjërata,
me mysafirë nga Kosova dhe
NoviPazari.

Punët e merhumit janë aty
Ky institucion ka mbetur shumë i dëmtuar nga mosdenacionalizimi. “Ne kemi kërkuar dhe
vazhdojmë të kërkojmë nga organet kompetente që të bëjnë gjithçka për të ndihmuar
këtë iniciativë, ngaqë gjykojmë që është momenti që të përmirësohet një padrejtësi mbi
shtatë dekada ndaj institucionit tonë, aq më tepër kur tani kemi edhe njerëzit tanë aty, të
cilët besojmë se dinë sadopak mbi rolin dhe kuptimin e Vakëﬁt”, thonë në njërën prej 13
pjesëve përbërëse të BFI të RMV.

R

aporti nga terreni fillon kështu:
Myftinia e Kërçovës, si institucion i organizimit të jetës fetare në territorin e Kërçovës,
ka pasur dhe ka një rol shumë të rëndësishëm në vendin ku vepron. Kjo myftini
aktivitetin e saj e realizon në 52 xhami,
të cilat gravitojnë në komunën e Kërçovës dhe komunën e Pllasnicës. Ajo ka një
shtrirje të gjerë, në të cilën përfshihen
xhemate të nacionaliteteve të ndryshme,
si: shqiptarë, turq dhe romë.
Myftinia e Kërçovës udhëhiqet nga h.
Murat ef. Huseini... Por, jo: vjen kumti
mortor se më 16.07.2020, në moshën 68vjeçare, pas një sëmundje të shkurtër, ka
ndërruar jetë Myftiu i nderuar i Myftinisë
së BFI – Kërçovë, njëherësh anëtar i Rijasetit të BFI-së, haxhi Murat ef. Huseini...
Më tej? Më tej mbetemi tek puna që
bërë dhe që ka lënë – rahmet i pastë
shpirti.
Myftininë e Kërçovës, përveç Myftiut, e përbëjnë: sekretari, arkëtari dhe dy
referentë, si personel administrativ – tregojnë sekretari Qamil ef. Rushiti dhe referenti Vullnet Mehmeti. Zyrat e saj janë
në rrugën “Isen Akioski”, në qytetin e
Kërçovës.
SHIHET ANGAZHIMI I MYFTIUT TË
NDJERË

Mund të thuhet që është nga myftinitë
e para në territorin e RMV-së që ka ndërtuar objekt të ri administrativ dhe e gjithë kjo falë angazhimit të Myftiut tashmë
të ndjerë, Murat ef. Huseini. Gjithashtu,
vlen të përmendet që infrastruktura e
Myftinisë është diku 95% e re, moderne
dhe që i plotëson standardet bashkëkohore: duke filluar nga xhamitë, mejtepet,
28

shatërvanët etj. Të punësuarit në kuadër
të Myftinisë, si imamë dhe mualimë, gjithashtu janë kuadër të dëshmuar dhe të
profesionalizuar në drejtimet e tyre.
Ky institucion i shenjtë dhe i vlerësuar, gjithashtu, ka qenë aktiv në nisma
të mbara, duke ndihmuar situata me karakter shoqëror: ka mbledhur dhe ka
ndarë ndihma brenda dhe jashtë qytetit të
Kërçovës.
Myftinia e Kërçovës ka ngritur një
komunikim të vazhdueshëm dhe shumë
miqësor me të gjitha institucionet tjera të
Bashkësisë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, duke nisur nga
Rijaseti si organ më i lartë i BFI-së, pastaj
me myftinitë tjera të BFI-së në të gjithë
territorin e RMV-së, si dhe me qendrat
edukative-arsimore të Bashkësisë Fetare
Islame, përfshi Fakultetin e Shkencave
Islame dhe Medresenë Isa Beu në Shkup.
Duke e ditur rolin dhe rëndësinë e
qendrave edukative-arsimore në vendin
tonë, nga ku dalin kuadro të profesionalizuara në drejtimin fetar, Myftinia e Kërçovës ka bërë përpjekje të vazhdueshme,
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duke apeluar te xhemati i Kërçovës, që të
mbështeten financiarisht këto qendra
edukimi dhe këtë e ka bërë duke mbledhur Sadekatul-Fitrin, Kurbanet, Zeqatin
dhe ndihmat tjera vullnetare.
Në nivel lokal, gjithashtu ka ndërtuar
ura komunikimi me pushtetin lokal, duke
nisur nga Komunat - ajo e Kërçovës dhe
e Pllasnicës, bashkëpunim i cili ka qenë i
shkëlqyer. Nisur nga ky bashkëpunim,
Myftinia e Kërçovës iu është përgjigjur
pozitivisht të gjitha kërkesave të këtyre
organeve, aty ku ka vlerësuar se qëndron
interesi i përgjithshëm shoqëror.
Duke pasur parasysh numrin e madh
të xhematit tonë që jeton dhe vepron në
diasporë, Myftinia e Kërçovës ka qenë e
kujdesshme për të krijuar një komunikim
të rregullt dhe vëllazëror me njerëzit tanë
të cilët, për fat të keq, jetojnë jashtë kufijve të vendit.
Meqë organizimi fetar i diasporës
sonë tanimë ka hyrë në një fazë shumë të
suksesshme organizative dhe institucionale, duke ngritur qendra islame, xhami
dhe këshilla organizativ në shumë qytete

të Perëndimit, lirisht mund të themi se
kjo e rrit dhe e shton nevojën akoma më
tepër për të pasur një komunikim shumë
cilësor ndërmjet institucioneve tona.
Neve na gëzon fakti që në disa xhami ne
tashmë kemi edhe kuadrot tona, qoftë si
imamë, apo kryetarë ose kryesi të qendrave islame në diasporë.
Në Kërçovë veprojnë dy televizione
private - TV Uskana dhe TV Gurra, me
të cilat Myftinia e Kërçovës vazhdon të
ketë një bashkëpunim të shkëlqyer. Si rezultat i këtij bashkëpunimi, janë realizuar
një numër i madh i emisioneve fetare, i
tribunave dhe manifestimeve me interes.
Myftinia e Kërçovës, po ashtu, është prezente edhe në rrjetet sociale, ku në Facebook tashmë është aktive edhe faqja
zyrtare e Myftinisë, ku prezantohen informacionet më të reja rreth aktiviteteve
të saj.

tanë të cilët besojmë se dinë sadopak mbi
rolin dhe kuptimin e Vakëfit.
Ne si institucion, thonë më tej Qamil
ef. Rushiti dhe Vullnet ef. Mehmeti,
jemi shumë të vendosur në kërkesën tonë
dhe do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të mbrojtur dhe avancuar interesin e myslimanëve të këtij nënqielli.
Myftinia e Kërçovës gjithmonë ka
qenë e angazhuar në organizimin e manifestimeve të ndryshme për popullatën
myslimane në këto troje, për ngritjen e
vetëdijes fetare islame, duke shënuar data
të rëndësishme në historinë e ndritshme
islame. Manifestime ka pasur në Xhaminë Ajati Baba Teqe, në xhaminë e qytetit ‘Sulltan Pajazit’, bashkë me
organizatën humanitare ’Hilal’ janë ndarë
paketa me artikuj ushqimor për familjet
e varfra dhe me gjendje të rëndë në Kër-

KËTË VIT ME AKTIVITETE PAK MË
NDRYSHE

Këtë vit, për shkak të situatës së pandemisë, Myftinia organizoi bashkë me
imamët e Kërçovës me rrethinë ligjërata
të rregullta çdo natë, të cilat transmetoheshin drejtpërsëdrejti në faqen zyrtare të
Myftinisë në rrjetin social Facebook, si
dhe ligjërata javore transmetuar në TV
Uskana. Në xhumanë e fundit të muajit
Ramazan Myftiu i Kërçovës mbajti hytben dhe përcolli urimet e tij për festën e
madhe të Fitër-Bajramit në xhaminë e qytetit ‘Sulltan Pajazit’. Në natën e festës së
Fitër-Bajramit Myftinia e Kërçovës me
korin e saj mbajti një program festiv.
Nga tradita e pashkëputur e cila vazhdon, që besimtarët e dhurojnë Sadekatul-Fitrin dhe Zeqatin për nxënësit e
Medresesë Isa Beu, për çdo vit dëshmohet me rritjen e numrit të dhuruesve, duke

TË DËMTUAR NGA MOSKTHIMI
I VAKËFIT

Myftinia e Kërçovës, ashtu si edhe
myftinitë tjera në vend, ka mbetur shumë
e dëmtuar nga ish-sistemi, i cili nacionalizoi shumë prona të cilat kanë pasur statusin e Vakëfit. Janë bërë përpjekje të
vazhdueshme - dhe vazhdojnë akoma të
bëhen - që këto prona t`i kthehen pronarit të vërtetë, që në këtë rast është BFI e
RMV.
Ne kemi kërkuar dhe vazhdojmë të
kërkojmë nga organet kompetente që të
bëjnë gjithçka për të ndihmuar këtë iniciativë, ngaqë gjykojmë që është momenti që të përmirësohet një padrejtësi
mbi shtatë dekada ndaj institucionit tonë,
aq më tepër kur tani kemi edhe njerëzit
Hëna e Re
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treguar zemërgjerësinë e tyre që të kontribuojnë në mirëmbajtjen e Medresesë,
kësaj vatre të arsimit dhe të kulturës
islame që kultivon vlera të larta morale
ndër breza dhe ndriçon rrugën e udhëzimit në shoqërinë tonë islame.
Medresantët kanë dalë nga gjiri i këtij populli, andaj gjithmonë kanë qenë të privilegjuar në mesin e njerëzve.
Vitin e kaluar, gjatë sezonit të verës,
Komuna Osman Gazi e rrethit të Bursës
- Turqi, në bashkëpunim me Myftininë e
Kërçovës dhe me Komunën e Kërçovës
organizuan synetimin e 40 fëmijëve nga
familje me gjendje të rëndë sociale nga
Kërçova me rrethinë - për të tretën herë
me radhë. Kjo u mbajt në Çulu Baba
Teqe.
Myftinia e Kërçovës është e angazhuar në grumbullimin e kurbaneve për
Medresenë Isa Beu. Përveç plotësimit të
nevojave të Medresesë Isa Beu, kurbanet
kanë shkuar edhe për familjet me gjendje
të rënduar sociale (1.600 e më tepër). Ne
shpresojmë që kjo të përsëritet edhe këtë
vit – thonë bashkëbiseduesit.
Aktivitete të veçanta janë organizuar
edhe për Hixhretin dhe Ditëlindja e Muhamedit (a. s.). Në vitin e ri islam 1441 u
mbajt një manifestim qendror në xhaminë e qytetit ’Katër Kalifët’, me një
program me ligjërata, ilahije dhe pjesë
nga Mevludi. Me këtë rast, në fund, u
ndanë dekorata për veprimtari fetare

Ngushëllime

Biografia

Myftiu Murat ef. Huseini ka qenë
i lindur më 15.03.1952 në Shitovë të
Kërcovës. Ka qenë Profesor i Shkencave Islame, baba i dy fëmijëve.
Shkollën fillore e ka kryer në vendlindje në vitin 1967. Shkollën e
mesme - Medresenë Alaudin në Prishtinë e ka kryer me sukses të shkëlqyeshëm në vitin shkollor 1971/72.
Ka qenë i regjistruar në Shkollën
e Lartë Pedagogjike, drejtimi HistoriGjeografi në Shkup, të cilën e ka
kryer me korrespondencë me sukses
të plotë. Pas hapjes së Fakultetit të
Shkencave Islame në Prishtinë, në
vitin 1991/92 është regjistruar me
korrespodencë, ku diplomon në afat
rekord me mesatare afër nëntë.
Karriera: Në vitet 1974 –1992 ka
punuar si Imam në fshatin e lindjes.
Gjatë këtyre viteve, në intervale të
ndryshme, disa muaj ka punuar në
Zvicër dhe disa muaj si arsimtar në
shkollën fillore “M. Tito”. Që nga viti
islame për ish-Sekretarin e Myftinisë h.
Salif ef. Shemoski, ish-Imamin e fshatit
Baçishtë h. Mexhait ef. Zeqiri dhe ishImamin e fshatit Drogomisht i Madh Ali
ef. Ademi. Në ambientet e Xhamisë Sul-

Falet xhumaja në Xhaminë Sinan Tatar Pasha

1992 ka qenë i angazhuar në Myftinin e Kërçovës. Fillimisht është pranuar si Referent Fetar-Arsimor. Nga
1.01.1996 ka kaluar si kryeimam i
Myftinise. Prej datës 5.10.1998 ka
kaluar si Koordinator i Myftinisë. Në
tetor të vitit 2003 merr detyrën si
Myfti i Kërçovës me murasele të
dhënë nga Kryetari i atëhershëm hfz.
Arif ef. Emini. Më 6.04.2009 emërohet si Myfti i Kërçovës nga ish-Kryetari h. Sulejman ef. Rexhepi, pa
zgjedhje, me propozim të Myftinisë.
ltan Pajazit është shënuar ditëlindja e
Muhamedit (a. s.) me disa ajete kuranore, pjesë të Mevludit dhe ligjëratë.

(Përgatiti: Ekipi i “Hënës së Re”)

Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, h. Bujar Spahiu, i ka dërguar më 17 korrik 2020 një letër me
ngushëllime të sinqerta në emrin e vet personal Kryetarit të BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, me rastin
e ndarjes nga jeta e kësaj bote e të nderuarit Myfti të Myftinisë së BFI- Kërçovë, h. Murat ef. Huseini.
Gjithashtu, KMSH ngushëllime u ka drejtuar edhe familjarëve të Myftiut, miqve dhe shokëve të tij, duke
lutur Allahun fuqiplotë që t’u japë durimin në këto çaste të rënda – thuhet në njoftim.

Kryemyftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës, h. Naim ef. Tërnava, në emrin e tij dhe të gjitha organeve të BIKut i ka dërguar një telegram ngushëllime Kryetarit të BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, me rastin e
kalimit në ahiret të Myftiut të nderuar të Myftinisë së BFI-Kërçovë, h. Murat ef. Huseini.
Me këtë rast Kryemyftiu Tërnava ngushëllon familjarët e Myftiut të ndjerë, Rijasetin e BFI të RMV, si dhe të
gjithë besimtarët e Kërçovës dhe të Maqedonisë së Veriut.

Unioni i Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër (UBISHZ, DAIGS), me rastin e kalimit në ahiret të Myftiut të
nderuar të Myftinisë së BFI-Kërçovë, h. Murat ef. Huseini, Kryetarit të BFI, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, myftinjve të BFI, anëtarëve të Myftinisë së Kërçovës dhe gjithë besimtarëve myslimanë po ashtu
u ka dërguar telegram ngushëllimi.
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Ndarja nga njerëz të tillë që punojnë për të mirën e popullit dhe të fesë së Allahut fuqiplotë është e rëndë
dhe me plot dhimbje, thuhet mes tjerash në këtë telegram ngushëllimi, dërguar nga Kryetari i UBISHZ,
Mehas Alija.
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Në kuadër të vizionit për të qenë gjithnjë e më afër besimtarëve myslimanë,
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
vazhdon t’i vizitojë xhamitë e ndryshme
të vendit. Të xhumanë, më 26.06.2020,
në organizim të Myftinisë së
BFIKumanovë, përkatësisht të Myftiut të respektuar h. Abedin ef. Imeri, u
organizua falja e xhumasë nga Reis’ulUlemaja në një nga xhamitë më të vjetra, më të bukura dhe më të frekuentuara
të kësaj myftinie, Xhaminë Sinan Tatar
Pasha.
“Zyrat tona do të jenë xhamitë e vendit” - me këtë fjalë e nisi fjalimin e tij
drejtuar xhematit Kryetari i BFI h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, duke u bërë me dije
besimtarëve se kjo udhëheqje e Bashkësisë Fetare Islame do të jetë gjithnjë në
shërbim të besimtarëve. Ai i njoftoi të

pranishmit me ndryshimet që kanë filluar në Bashkësinë Fetare Islame, me
frymën e re dhe udhëheqjen që ka marrë
mbi supe ngritjen dhe drejtimin e institucionit më të vjetër në vend në piedestalin e merituar.
Për sa i përket organizimit dhe udhëheqjes së BFI, Reis’ul-Ulema Shaqir ef.
Fetahu tha: “Amanetin që e kemi marrë
mbi supe duhet ta çojmë përpara në mënyrë dinjitoze, andaj organizimi serioz
dhe sa më i mirë i jetës fetare dhe prezantimi dinjitoz i Islamit janë detyrimi
ynë dhe obligim për ne. Me vetëdije të
lartë ju themi se Bashkësia Fetare
Islame gjithmonë do të jetë në shërbim
të besimtarëve, duke zbatuar gjithmonë
porositë e pejgamberit më të dashur të
njerëzimit, Muhamedit (a. s.) dhe mësimet e Kuranit fisnik. Bashkësia Fetare
Islame është një institucion i madh,

andaj edhe meriton përkushtimin më të
madh nga ana jonë, sepse me organizim
të shëndoshë brenda institucionit tonë,
ne prezantojmë vlerat e Islamit në vend
e veçanërisht në Evropë dhe në Ballkan.”
Gjatë fjalimit të tij, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu theks të veçantë i
vuri rrezikut nga virusi Korona, pandemia e të cilit e ka kapluar rruzullin tokësor. 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.
Myftinia e Kumanovës paraqet një
shtyllë të fuqishme të BFI të RMV,
andaj, për këtë arsye, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu publikisht i
shprehu mirënjohje të veçantë kësaj myftinie, për të gjitha të arriturat e saj.

Imamët e Tetovës urojnë Reis’ul-Ulemanë

Të mërkurën, më 24.06.2020, imamët e Tetovës erdhën në një vizitë të organizuar në Bashkësinë Fetare Islame të
RMV për ta uruar Kryetarin e BFI, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
dhe për ta përgëzuar për postin e ri, duke
i dëshiruar shëndet dhe shumë suksese
në udhëheqjen e institucionit fetar islam.
Gjatë këtij takimi Reisi i njoftoi imamët e Tetovës për ndryshimet dhe për

hapat e ndërmarra në BFI me qëllim
udhëheqjen sa më të drejtë e më të suksesshme të kësaj kështjelle fetare, e cila
ndër shekuj ka ditur të mbahet pikërisht
falë përkushtimit të besimtarëve më besnikë dhe nga nëpunësit fetarë që kanë
sakrifikuar çdo gjë për të punuar sipas
mësimeve të Kuranit fisnik dhe porosive
të pejgamberit më të dashur të njerëzimit, Muhamedit (a. s.).

Andaj, sot, duke marrë parasysh sakrificën e paraardhësve tanë, gjyshërve
tanë, atyre që u rezistuan edhe furtunave më të egra të kohës, e kemi amanet dhe obligim që këtë institucion ta
ruajmë, ta zhvillojmë dhe ta ngremë në
piedestalin e merituar – ka thënë me
këtë rast u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu para imamëve të Tetovës.

Myftinia e Ohrit, vizitë në BFI
Nё vazhdën e vizitave që i bëhen
Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame pas
emërimit si u.d. Reis’ul-Ulema h. hafz.
Shaqir ef. Fetahu, tё mërkurën, më
24.06.2020 Reisin e vizitoi Myftiu i Myftinisё sё Ohrit, Samet ef. Ajdari, i shoqëruar nga operativa e kësaj myftinie.
Pjesëtarët e Myftinisë e uruan Reis’ul-Ulemanë dhe i dëshiruan shëndet e
jetë të gjatë, si dhe sukses në drejtimin sa
më dinjitoz të Bashkësisë Fetare Islame,
si institucioni i vetёm qё kujdeset pёr organizimin e jetёs fetare islame nё vendin
tonё.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu falënderoi Myftiun e respektuar, bashkëpunëtorët e tij dhe i njoftoi ata me

ndryshimet e ndodhura së fundmi dhe me
vizionin e tij për drejtimin e këtij institu-

cioni fetar, në mënyrë sa më të drejtë e
më dinjitoze.
Hëna e Re
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Imamët e Shkupit urojnë Reisin
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, të mërkurën, më 24.06.2020, në një takim urimi priti një
delegacion nga imamët e Myftinisë së Shkupit, të cilët e përgëzuan Reis’ul-Ulemanë për postin e ri dhe i dëshiruan shën-

det e sukses në udhëheqjen e Bashkësisë Fetare Islame të
RMV.
Gjatë takimit Reis’ul-Ulema i njoftoi mysafirët e çmuar
me ndryshimet që kanë ndodhur në BFI dhe vizionin e tij në
udhëheqjen e institucionit islam në të ardhmen.

Një delegacion nga FSHI vizitoi Reisin

Dekani i Fakultetit të Shkencave
Islame, prof. dr. Shaban ef. Sulejmani, i
shoqëruar nga stafi akademik i FSHI, të
mërkurën, më 24.06.2020, vizituan
Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu dhe e uruan për postin e ri,
duke i dëshiruar shëndet dhe sukses në
drejtimin e BFI-së, ku gravitojnë edhe
dy vatrat edukativo-arsimore, siç janë
Medreseja Isa Beu me paralelet e saj të
shtrira dhe Fakulteti i Shkencave Islame.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-

tahu falënderoi Dekanin dhe profesorët
e nderuar për dëshirat e sinqerta dhe i
njoftoi ata për nga afër me vizionin dhe
frymën e re në drejtimin e Bashkësisë
Fetare Islame, ku rëndësi e veçantë i
jepet përgatitjes së gjeneratave të reja,
posaçërisht edukimit dhe përgatitjes profesionale të studentëve të Fakultetit të
Shkencave Islame, në përputhje me nevojat e Bashkësisë Fetare Islame dhe të
shoqërisë brenda vendit dhe në diasporë.
Fakulteti i Shkencave Islame tanimë
ka krijuar një traditë respektuese në

rajon, por edhe më gjerë. Studentët që
mbarojnë në këtë vatër arsimore janë
shumë të kërkuar nëpër qendrat islame
anembanë Evropës dhe SHBA-ve. Falë
kuadrit akademik, përgatitjes së këtyre
studentëve, posaçërisht në sferat e islamistikës, teologjisë, shkencave humane
etj. me specifikat që e dallojnë atë, e
kurorëzojnë FSHI me një vlerë të rëndësishme për shoqërinë dhe diversitet
në mësimdhënie dhe arritje të ndryshme bashkëkohore – është thënë me
këtë rast.

Urime për Reisin nga Kërçova, Struga dhe Dibra

Tri delegacione nga operativat e myftinive të Kërçovës, Dibrës dhe Strugës, të
udhëhequra nga Myftiu i Kërçovës h.
Murat ef. Huseini, Myftiu i Strugës mr.
Salim ef. Sulejmani dhe Koordinatori i
Myftinisë së Dibrës Reshat ef. Kaçallniku,
e vizituan të hënën, më 22.06.2020, Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, të cilët e përgëzuan Reisin e ri për
postin dhe i dëshiruan shëndet dhe sukses
në udhëheqjen e institucionit islam.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu falënderoi myftinjtë bashkë me operativat e tyre dhe i siguroi se BFI do t’u

bëjë ballë 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 Muhamed (a. s.).
Fillimisht Kryetari i BFI i njoftoi personalisht operativat dhe imamët e këtyre
myftinive me ndryshimet në institucionin
fetar islam, si dhe me frymën e re dhe vizionin e tij në drejtimin e drejtë të BFI-së
në të ardhmen.
Edhe pse akoma jemi në hapat e parë
të ndryshimeve, ju premtoj se në frymën
e re, me punë të mira dhe të mbara, do të
vazhdojmë ta ngremë institucionin tonë

Anëtarët e Myftinisë së Shkupit uruan Reisin

Edukimi i femrës myslimane, prioritet i BFI-së
Të mërkurën, më 24.06.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu priti në selinë e Rijasetit të BFI një delegacion të përbërë nga administratoret dhe profesoreshat e Medresesë Isa Beu - Paralelet e Shtrira
të Vajzave në Shkup, Tetovë dhe Gostivar.
Mysafiret e nderuara fillimisht e përgëzuan Reis’ul-Ulemanë
për postin e ri dhe i dëshiruan atij shëndet dhe sukses në udhëheqjen e institucionit Bashkësia Fetare Islame, e posaçërisht vatrave të dijes dhe të arsimimit, përkatësisht Medresesë Isa Beu
me Paralelet e Shtrira për Vajza: në Shkup, Tetovë dhe Gostivar, vende ku edukohet dhe arsimohet femra myslimane, e cila
realizon trinomin “grua-familje-komb”.
Nga ana tjetër, Reis’ul-Ulema falënderoi profesoreshat e respektuara dhe gjatë bisedës theks i veçantë u vendos në edukimin e femrës myslimane të këtyre trojeve, ku përgatitja e rinisë,
e posaçërisht e vajzave tona, është një nga prioritetet thelbësore
të BFI. “Përgatitja profesionale e femrës myslimane hap perspektiva të ndritura për ardhmërinë e shëndoshë të kombit në
këtë nënqiell, sepse gruaja jep një kontribut të një rëndësie të
veçantë në edukimin, përgatitjen dhe ngritjen e nivelit të shoqërisë”, tha Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, duke shtuar
më tej: “Ne si Bashkësi Fetare Islame me kohë e kemi kuptuar
dhe shpalosur para xhemateve tona se pa emancipimin dhe edukimin e femrës myslimane sipas normave islame, nuk mund të
flitet për një shoqëri të shëndoshë me moral të lartë. Prandaj, ne
kemi investuar në këtë drejtim dhe vazhdojmë t’i mirëmbajmë
Paralelet e Shtrira për Vajza në Shkup, Tetovë dhe Gostivar.”
Emancipimi dhe përparimi i gruas, brenda normave islame,
e bëjnë një shoqëri më të emancipuar, më të përparuar dhe më rezistuese ndaj fenomeneve negative dhe sfidave të kohës mo32
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Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-

derne, andaj me dije dhe emancipim arrihet në afrimin e gruas
në të gjitha fushat e jetës shoqërore dhe eliminimin e botëkuptimit të gabuar se gruaja është vetëm nënë dhe amvisë, e mbyllur
dhe e lidhur vetëm me fëmijët. Gruaja bashkëkohore, e brumosur me ideologjinë islame, është gjithnjë e më shumë e emancipuar dhe me aftësi që i mundësojnë të jetë aktive në jetën
ekonomike dhe politike, por edhe në edukimin e një kombi me
vlera të larta morale e fetare. Detyrë themelore për të emancipuar
shoqërinë sot është besimi në Zot. Andaj, prioritet i BFI mbetet
investimi në dituri dhe edukimi i gjeneratave të reja sipas normave dhe moralit islam. Islami është një sistem i plotë jetese,
që përfshin të gjitha aspektet e ekzistencës njerëzore dhe ka për
qëllim ndërtimin e një njeriu dhe të një shoqërie mbi bazën e
idealeve dhe vlerave të paraqitura në mësimet e Kuranit fisnik
dhe porosive të pejgamberit më të dashur të njerëzimit, Muhamedit (a. s.) – ka thënë me këtë rast Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.

gjithnjë e më lart, sepse menaxhimin e
mirë të këtij institucioni e kemi amanet
nga stërgjyshërit tanë, nga ata që ndër
shekuj na e kanë përçuar fjalën më të dashur të Allahut fuqiplotë: “La ilahe illAllah”, ku dituria, bindja, sinqeriteti
dhe besnikëria jonë, të shoqëruara me
dashurinë, do të jenë nxitësit më të mëdhenj për ne, me qëllimin e vetëm: që
edhe ne t’u lemë një institucion të shëndoshë dhe të fuqishëm brezave që vijnë
pas – ka thënë u.d. Kryetar i BFI të
RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu para delegacioneve të Kërçovës, Strugës dhe
Dibrës.

qir ef. Fetahu, të premten, më
26.06.2020, i priti në zyrën e tij anëtarët

e Myftinisë së Shkupit, të shoqëruar nga
Myftiu i respektuar i Shkupit, dr. Qenan
ef. Ismaili.
Anëtarët e Myftinisë së Shkupit e
uruan Reis’ul-Ulemanë h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu për postin e ri dhe i dëshiruan
shëndet e sukses në udhëheqjen e Bashkësisë Fetare Islame në të ardhmen.
Reisi i falënderoi mysafirët e çmuar
për këtë vizitë urimi dhe i njoftoi ata me
frymën e re, me vizionin e tij dhe të Rijasetit në drejtimin dhe udhëheqjen e Bashkësisë Fetare Islame të RMV në
përputhje me të gjitha dispozitat e parapara në Kushtetutën e BFI, të bazuara në
mësimet e Kuranit fisnik dhe në porositë
e pejgamberit më të dashur të njerëzimit,
Muhamedit (a. s.).

Imamët e Gostivarit urojnë Reisin
Të mërkurën, më 1 korrik 2020, në
shenjë respekti dhe mirënjohjeje për
punën e palodhshme disadekadëshe, por
edhe për marrjen e postit të ri: u.d. Reis’ul-Ulema i BFI, imamët e Myftinisë së
Gostivarit erdhën për ta uruar Kryetarin e
Bashkësisë Fetare Islame h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, i cili fillimisht u falënderua
dhe shprehu kënaqësinë e veçantë për
këtë vizitë dhe për urimet e sinqerta nga
imamët e xhamive më në zë të Myftinisë
së Gostivarit. Në një bisedë të ngrohtë e
vëllazërore, Reis’ul-Ulema i njoftoi imamët me ndryshimet dhe frymën e re në

BFI, si dhe diskutoi edhe për vizionin e tij
për përparimin e këtij institucioni fetar, i
cili është më i vjetri në vend për nga organizimi juridik, shoqëror e fetar.
“Akoma jemi në hapat e parë të ndryshimeve thelbësore të këtij institucioni,
por ju siguroj se në frymën e re, me punë
të mira dhe të mbara, do të vazhdojmë ta
ngremë këtë vatër fetare gjithnjë e më lart.
Mirëmenaxhimin e këtij institucioni e
kemi amanet nga stërgjyshërit tanë, nga
ata që na e mësuan dhe na e rrënjosën fjalën më të dashur të Allahut fuqiplotë: “La
ilahe il-lAllah”, ku dituria, bindja, sinqe-

riteti dhe besnikëria jonë, të shoqëruara
me dashuri, do të jenë nxitësit më të mëdhenj për ne, me qëllimin e vetëm: që
edhe ne t’u lemë një institucion të shëndoshë dhe të fuqishëm brezave që vijnë
pas”, tha kreu i BFI-së.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu falënderoi imamët, bashkë me xhematet e tyre shembullore dhe i siguroi ata
se BFI do t’u bëjë ballë sfidave të kohës
dhe gjithmonë do të jetë në shërbim të besimtarëve, duke ndjekur me përpikëri mësimet e Kuranit famëlartë dhe porositë e
pejgamberit Muhamed (a. s.).
Hëna e Re
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RRËNJËT E SHTETIT OSMAN (3)

Drejtori i Komisionit për Marrëdhënie me
Bashkësitë Fetare vizitoi Reisin

Të hënën, më 22.06.2020, në selinë e Rijasetit të Bashkësisë Fetare Islame drejtori i Komisionit për Marrëdhënie me
Bashkësitë Fetare dhe Grupet Religjioze, z. Darijan Sotirovski, vizitoi Kryetarin e BFI të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, me ç’rast e përgëzoi për postin e ri dhe i
dëshiroi shëndet e sukses në udhëheqjen e BFI-së.
Gjatë takimit, Reisi e njoftoi drejtorin e Komisionit për
Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe Grupet Religjioze me
ndryshimet e ndodhura në BFI dhe funksionimin e institucionit fetar islam, me obligimet dhe detyrat që ka ky institucion
karshi kërkesave dhe nevojave të besimtarëve myslimanë që
jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në diasporë.
Të dy bashkëbiseduesit ranë dakord që në të ardhmen të
thellohet edhe më tepër bashkëpunimi mes dy institucioneve.

Mbretërimi fillonte nga
skllevërit e portës

Veprimtarët e mirënjohur urojnë Reis’ul-Ulemanë

Të martën, më 23.06.2020, Kryetari i
Bashkësisë Fetare Islame të RMV, u.d.
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
priti në kabinetin e tij zv/drejtorin e SHA
‘Elektranat e Maqedonisë’ (ELEM), z.
Fatmir Limani dhe themeluesin e OJQ
‘Lulet e Malësisë’ z. Luan Veliu, të cilët
e uruan Reisin për postin e ri dhe i dë-

shiruan shëndet e sukses në udhëheqjen
e institucionit fetar islam.
Nga ana tjetër, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu i falënderoi dhe i njoftoi nga afër mysafirët e çmuar me ndryshimet e ndodhura në BFI, si dhe me
vizionin dhe rrugën në të cilën do të hapërojë ky institucion në të ardhmen.

Reis’ul-Ulema e çmon lart këtë vizitë, duke marrë parasysh veprimtarinë e
mirënjohur të tyre në ngritjen e vetëdijes
kombëtare të popullit dhe më gjerë. Zoti
i bekoftë me të mirat e tij – i ka uruar
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, veprimtarët e mirënjohur.

Kryetari i Butelit uron Reisin
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
priti në një vizitë urimi Kryetarin e Komunës së Butelit (Shkup),
z. Velimir Smilevski.
Gjatë takimit Reisin e shoqëronin Myftiu i Myftinisë së BFI
Shkup, dr. Qenan ef. Ismaili, si dhe Kryetari i organizatës hu-

manitare ‘Hilal’, mr. Mustafa ef. Dauti.
Fillimisht Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu e njoftoi
mysafirin me ndryshimet e reja në Bashkësinë Fetare Islame,
ndërsa Kryetari i Komunës së Butelit, z. Velimir Smilevski, e
uroi Reisin për postin e ri dhe i dëshiroi shëndet e sukses në
udhëheqjen e BFI-së. (29.06.2020)

Telegram nga Banka Islame për Zhvillim
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, të
hënën, më 13 korrik 2020, pranoi një telegram urimi nga Banka
Islame për Zhvillim me seli në Xhedah – Arabi Saudite.

Mes tjerash, në këtë telegram thuhet:
I nderuar h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, u.d. Reis’ul-Ulema i BFI
të RMV, kemi kënaqësi të veçantë që t’ju urojmë postin e Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame dhe njëkohësisht t’ju njoftojmë
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se banka jonë edhe më tej do të vazhdojë bashkëpunimin intensiv me institucionin që Ju udhëhiqni, në të gjitha sferat, e posaçërisht në ndihmat rreth bursave studentore për studentët e
mjekësisë, të inxhinierisë dhe të informatikës.

Me respekt,
Drejtor i Përgjithshëm dr. Bendar bin Muhamed Hamza
Hixhar (në emrin e cilit është nënshkruar edhe telegrami i urimit).

Bashkëngjitja e Mekës dhe Medinës shënon ﬁllimin e epokës së re. Prej këtij momenti
sulltanët osmanë veten e konsideronin mbrojtës të tërë botës islame dhe jo vetëm të
kuﬁrit të tyre.

V

Shkruan: Enis Xheladini

itet e fundit të Mehmedit II u
turbulluan nga rivalitetet ndërmjet bijve të tij, Bajazitit dhe
Xhemit, të dy kandidatë për
trashëgimi. Sulltani kishte shpallur një
kanun, të njohur me emrin ligji i vëllavrasjes: “Për të mirën e shtetit, ai prej
bijve të mi të cilit Perëndia i ka besuar
sulltanatin mund t’i vrasë vëllezërit e vet.”
Shumica e ulemave mendon se kjo është
e lejuar.
Fatihu u mundua ta pengonte veprimin e tij, duke i emërtuar të dy trashëgimtarët si guvernatorë provincash që
kishin një largësi të barabartë nga Stambolli. Kështu, ata kishin shanse të barabarta që të mbërrinin në kryeqytet dhe të
shpalleshin sulltan. Në të vërtetë, veziri i

madh Karaman Mehmet pasha u përpoq
ta mbante të fshehtë vdekjen e Sulltanit
derisa Xhemi të mbërrinte në saraj.
Por, manovra dështoi. Jeniçerët u
shprehën në favor të Bajazitit. Më 21 maj
1481 ky u bë sulltan, Bajaziti II. Ai emëroi menjëherë Vezir të Madh aganë e jeniçerëve Is’hak Pashën dhe u shpërndau
trupave të tij një shpërblim që u bë tradicionalisht, “dhurata e hipjes në fron”; veç kësaj, ai u lejoi të vrisnin Karaman
Pashën dhe klanin e tij dhe të plaçkitnin
pasurinë e tyre. Mbretërimi i ri fillonte
nën patronazhin e kapi kullari-ve, skllevër të portës.
Por, Xhemi nuk e pranoi disfatën: pasi
dështoi në kryeqytet, ai u shpall sulltan në
Bursa, qytet i shenjtë, dhe i propozoi vëllait pjesëtimin e Perandorisë. Bajaziti u
përgjegj duke dërguar jeniçerët e tij. Të

dy ushtritë u përplasën në Jenishehir,
pranë Bursës në korrik. Xhemi, i mundur,
iku në Egjipt dhe filloi një jetë të gjatë endacake që e çoi në Rodi, ku kalorësit spitalorë e pranuan, pastaj në Francë, ku
qëndroi shtatë vjet në oborrin e Karlit VIII
dhe, së fundi, në Napol, ku vdiq më 1495,
ndoshta i helmuar me urdhër të vëllait,
kundër të cilit, siç thuhej, kishin dashur ta
përdornin Papa dhe sovranët e krishterë.
‘ËNDRRA E KRYQËZATËS’
SHQETËSON SULLTANIN

Ëndrra e kryqëzatës ishte një ankth që
e mundonte atëhere Inocentin VIII. Bajaziti u shqetësua dhe, duke dashur të rimëkëmbte financat e Perandorisë, të
dëmtuara nga luftërat e vazhdueshme të
Fatihut, ai ndoqi një politikë relativisht të
Hëna e Re
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matur ndaj fuqive të krishtera fqinje: Hungarisë, Principatave Romane dhe Polonisë. Me Matias Krovinin, që ishte në
luftë kundër Habsburgëve, sulltani nënshroi një armëpushim pesëvjeçar, ndërsa
nisi një operacion të kombinuar, në tokë
dhe në det, kundër Stefanit të madh të
Moldavisë, të cilit i mori portet e Kilisë,
në Danub, dhe të Akermanit, në Dënjestër; ai e përjashtoi kështu Moldavinë dhe
pas saj Hungarinë e Poloninë nga tregtia e
Detit të Zi (vera e vitit 1484). Me gjithë
orvatjet e Stefanit, Moldavia, sikurse dhe
Vllahia, u detyruan më 1503 të nënshkruanin traktate të reja, me të cilat e
sanksiononin statusin e tyre si vasale të
sulltanit.
Konflikti më i rëndë i mbretërimit
ishte lufta kundër Venedikut; që zgjati më
shumë se 10 vjet. Më 1482, duka kishte
përfituar nga Bajaziti i ri një marrëveshje,
që e lironte nga haraçi i parashikuar nga
trakati i Kostandinopojës të vitit 1479.
Megjithatë, armiqësia mbetej shumë e
gjallë në Adriatik dhe më 1491 konsulli i
Venedikut u dëbua nga Stambolli.
Pasuan incidente të reja, ndërsa Bajaziti filloi të ndërtonte një flotë të re, komandën e së cilës ia besoi Qemal Reisit,
një “barbaresko”, i cili kishte plaçkitur
brigjet e Francës dhe të Spanjës. Më 1499
shpërtheu lufta: të gjithë venedikasit u
përzunë nga Kostandinopoja dhe u pushtua baza e tyre e Lepanit, pastaj ranë
Modoni, Navarini dhe Koroni, ndërsa
flota osmane u duk përpara Venedikut.
Për të shpëtuar Republikën e Përndritur,
papa Aleksandri VI Borxhia u përpoq të
mobilizonte një kryqëzatë; por, kjo u kufizua në një ekspeditë detare, e cila zbriti
në Lesbos dhe shqetësoi kështu drejtuesit
e Portës. Paqja u nënshkrua në Kostandinopojë, në dhjetor 1502, falë ndërmjetësimit të Polonisë: ndërsa Venediku ruante
portet që i mbeteshin ende në More dhe
në Shqipëri, osmanët tanimë ishin jo
vetëm fuqia detare mbizotëruese në Mesdheun lindor, por edhe një fuqi e rëndësishme e pellgut perëndimor. Që nga viti
1482, myslimanët e Andaluzisë i bënin
thirrje asaj; pas rënies së Granadës më
1492, shtetet barbareske të Afrikës së Veriut shikonin tek ajo një mbrojtje kundër
ripushtimit kristian.
Përballë forcave armiqësore të botës
së jashtme, Bajaziti kishte përforcuar kështu perandorinë e trashëguar nga i ati. Të
njëjtën gjë bëri brenda vendit, duke riorganizuar financimin e operacioneve
ushtarake. Së pari, ai shtoi numrin e kalorësve, të cilët duhet të siguroheshin nga
titullarët e trimave, pastaj vendosi një
taksë të posaçme (avariz), e cila merrej në
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rast nevoje nga të gjithë ata që nuk ishin
luftëtarë. Rezultatet e kësaj reforme ishin
pozitive dhe të ardhurat e thesarit u dyfishuan gjatë mbretërimit. Në një rrafsh
vetjak, me kalimin e moshës, Bajaziti u
kthye gjithmonë e më tepër ndaj shqetësimeve fetare dhe mistike, duke ia lënë Vezirit të Madh përgjegjësinë e çështjeve
shtetërore.
Përsëri u shtrua problemi i trashëgimisë: më 1511, Bajaziti kishte pesë bij të
rritur, pra trashëgimtarë të mundshëm. Dy
vdiqën me një distancë disa muajshe njëri
nga tjetri: një i tretë, i devotshëm dhe i arsimuar, që shihej me sy të mirë nga ulematë, kishte shfaqur pak prirje në fushën
ushtarake. Mbeteshin Aheti, me i madhi,
i caktuar nga i ati për ta trashëguar, dhe
Selimi, një luftëtar shumë popullor ndërmjet jeniçerëve. Të dy kandidatët në fillim u grindën për qeverisjen e provincave
që ishin më afër kryeqytetit, pastaj Selimi
urdhëroi jeniçerët në inkursione fitimprurëse në Gjeorgji dhe në Persi. Në prill
1512, jeniçerët e Sarajit e detyruan Bajazitin që të abdikonte në favor të Selimit, të
cilin ata e konsideronin njeriun e vetëm të
aftë për të mbrojtur Perandorinë kundër
rrezikut të persianëve shiitë. Bajaziti deshi
të tërhiqej në Demotikë, qyteti i tij i lindjes, për të mbyllur jetën e vet duke u
lutur, por vdiq gjatë rrugës për shkak një
të sëmundjeje, ndoshta i helmuar me urdhër të Selimit.i
Në këtë mënyrë, Bajaziti, që kishte
ditur se si të balanconte pushtetin e aristokracisë turke dhe devshirmeve përgjatë
shumicës së sundimit të tij, më në fund u
hodh nga trupat jeniçere, që edhe pse rridhnin nga devshirmetë, kishin ditur se si
të shfaqeshin si forcë e pavarur politike
që bashkëpunonte me timariotët e Rumelisë dhe bejlerët kufitarë të Serbisë dhe të
Bosnjës, për të siguruar ngritjen e kandidatit të tyre, Selimit.ii
SELIMI I (1512-1520), SULLTANI I
NËNTË OSMAN

Qysh në kohën e rinisë së vet princërore u arsimua në mënyrë të plotë në
shkencat fetare e të natyrës nga dijetarët
më të zgjuar të kohës. Në fjalimin që pati
mbajtur para parësisë së jeniçerëve dhe
burrave të shtetit pak para se të bëhej sulltan, kur e patën ftuar për në fron dhe pati
ardhur në Stamboll, ai e reflekton bukur
qëllimin e vërtetë të zemrës, kërkesën për
sakrifica dhe vuajtje: “Po të bëhem padishah, do të eci me seriozitet në rrugën e unitetit islam; po të më lejojë
Zoti, do të shkoj në Indi dhe Turan dhe
do të përpiqem në lindje dhe në perën-
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dim për lartësimin e fjalës së Allahut!
Nuk do të kem mëshirë për mizorin,
edhe sikur të jetë biri im! Në kohën
time nuk do të ketë prehje, por popullit nuk do t’i bihet në qafë! Ja, ky jam
e do të jem unë! Im vëlla, ndërkaq, e do
rehatinë dhe ka natyrë të butë. Po qe se
nuk keni frikë nga lufta dhe e kërkoni
vuajtjen dhe mundin, jepmani besën
mua! Në të kundërt, zgjidheni tim
vëlla, princ Ahmedin, dhe, atëherë, në
kohën e tij, keni për t’u marrë me rehati dhe dëfrime!..”
Selimi I (1512-1520) i largoi një nga
një të gjithë vëllezërit e vet që i kishte rivalë në fron. Burgosi dhe likuidoi rreth
katërdhjetë mijë ithtarë të Shah Ismailit
në Anadoll, e më pastaj e sulmoi edhe
vetë Ismailin, duke e quajtur shiit, heretik. Ismaili u përgjigj siç veproi edhe
Uzun Hasani dikur, duke ia përkujtuar Selimit I Timurlengun. Ushtritë e tyre u ndeshën në Anadollin lindor dhe Selimi I fitoi
përfundimisht te Çaldirani, më 23 gusht
1514. Kjo fitore e largoi përkohësisht rrezikun që kanosej prej kizilbashëve dhe
Selimit I i mundësoi që Perandorisë
Osmane t’ia bashkangjet viset malore prej
Erzururni deri në Diarbekër. Gjatë viteve
1516/17 dinastitë e vendit dhe të parët e
fiseve të atyre territoreve e pranuan mbikëqyrjen e osmalinjve.
Në këtë mënyrë Anadolli u sigurua
nga invazioni prej Lindjes, ndërsa osmanlinjve iu hapën rrugët nga Azerbajxhani,
Kaukazi dhe Bagdadi. Mirëpo, në të njejtën kohë, fiset turkmene nga Anadolli, posaçërisht ato të Lindjes, filluan
masovikisht të migrojnë në Iran dhe në
Azerbajxhan, ku si forcë kryesore shërbenin në aradhat safavide.
Për shkak të invazionit të Selimit I,
vitin e ardhshëm, në Principatën Dhulkadir, ndeshja me memalikët u bë e domosdoshme.
Sundimtarët
memalikë,
pjesëtarët e kastës, sundonin Egjiptin dhe
Sirinë qe dy shekuj e gjysmë, në atë kohë,
duronin shtypje të mëdha nga portugezët
e jugut, prandaj prej osmanlinjve kërkuan
t’u ndihmojnë me anë të marinës luftarake.
E tërë bota islame, e shqetësuar për
shkak të sulmit të portugezëve, ishte mbështetur tek sulltani osman, sundimtar i
madh gazi. I pari i Mekës dhe pasardhës i
pejgamberit Muhamed (a. s.) në vitin
1515 propozoi që Selimit I t’i dërgohej
një delegacion. Sulltani memalik, ElGauri, e ndaloi që të bëjë një gjë të tillë.
Megjithatë, toka arabe ndoshta atëherë
ishin të gatshme të pranojnë sundimin
osman, sepse Selimi, kur u nis me
ushtrinë kundër memalikëve, arabëve u

lajmëroi se vjen si çlirues, që t’i çlirojë
prej zgjedhës së memalikëve dhe të
mbrojë botën islame.
Selimi I së pari u nis në drejtim të Halepit. Mëkëmbësi dhe banorët e qytetit u
kthyen në anën e osmanlinjve. Ai, më 24
gusht 1516 e shkatërroi ushtrinë e ElGaurit te Merxh Dadiku. Sulltani memalik vdiq në fushëbetejë. Selimi, në
xhaminë e madhe në Halep, në prani të
kalifit abasid El-Mutevekilit e mori titullin ‘’Mbrojtës i Mekës dhe Medinës’’
(sulltanët memalikë mbanin titullin
,,mbrojtës të Mekës dhe të Medinës’’).
Ushtria osmane pastaj e theu qëndresën e
njësiteve të tjera memalike dhe e mori
Damaskun dhe Jerusalemin.
Tumanbeu, i cili u shpall sulltan i Egjiptit, refuzoi që t’u nënshtrohet osmanlinjve. Për këtë arsye Selimi I me ushtrinë
e tij e kaloi shkretëtirën e Sinajit, duke
shpallur që më parë se do t’i falte qytetarët dhe fshatarët e Egjiptit dhe se marshimi i tij është drejtuar drejtpërdrejt

kundër memalikëve.
Tumanbeu pasi pësoi humbje në luftën te Rejdani, më 22 janar 1517, mendonte të vazhdojë qëndresën me anë të
luftës gurile, mirëpo turqit e kapën dhe e
likuiduan. Shpejt pas kësaj, më 17 korrik
1517, i pari i Mekës ia dërgoi Selimit çelësat e qyteteve të shenjta dhe iu nënshtruan. Kështu e pranuan qeverinë
osmane Siria, Egjipti dhe Hixhazi, përderisa Sulltan Selimi në të njëjtën kohë kishte si pikësynim disa pjesë të Jemenit.
Pasi që Selimi I e vendoi mëkëmbës të
Egjiptit Hajribeun, ish-mëkëmbësin memalik në Halep, u kthye në Stamboll.
NJË EPOKË E RE PËR HILAFETIN
ISLAM

Bashkëngjitja e tokave arabe Perandorisë Osmane, e posaçërisht bashkëngjitja e Mekës dhe Medinës, shënon
fillimin e epokës së re. Perandoria
Osmane më nuk ishte shtet kufitar, por hi-

lafet islam, dhe prej këtij momenti sulltanët osmanë veten e konsideronin mbrojtës
të tërë botës islame, e jo vetëm të kufirit të
vet. Përparësia politike e konceptit të këtillë shtetëror do të vijë në shprehje gjatë
sundimit të trashëgimtarit të Selimit.
Një prej aspekteve të kësaj vetëdije të
re të sundimtarëve osmanë ishte fakti se
ligjet fetare islame u ngritën në një shkallë
të atillë, saqë fitoi vendin primar në udhëheqjen e shtetit.
Edhe një rezultat i çlirimeve të Selimit, hiç më pak i rëndësishëm nga ai i
pari, ishte ai që osmanlinjtë tash i kontrollonin qendrat më të pasura të tregtisë
transitore në botë.
Të ardhurat e Perandorisë Osmane u
dyfishuan, kurse rezervat e të hollave
shtetërore mbusheshin.iii
Në korrik të vitit 1520, Selimi I u nis
drejt Edrenesë, por gjatë rrugës ai u sëmur
rëndë.
Derisa ishte në shtratin e vdekjes, ai i
kërkoi Hasanit t’i lexonte vargje nga JaHëna e Re
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sini. Ata të dy filluan të recitonin të njëjtën sure dhe kur arritën tek ajeti ”Selamun
kavlen min rabbin rahim’’ (Paqe do të
jetë fjala prej një Zotit Mëshirëplotë!)
(Jasin: 58), Selimi ndërroi jetë në qetësi
në 926/ shtator 1520.
Synimi i pushtimeve evropiane të mëhershme në Lindje ishte të zhdukte myslimanët në bashkëpunim me mongolët.
Por këtë herë drejtuesit e Indisë e kishin
përqafuar Islamin dhe evropianët ishin
gjithnjë e më shumë të interesuar për tregtinë e erëzave. Në këtë mënyrë, faktori
tregtar mbizotëroi mbi faktorin fetar në lëvizjen e evropianëve drejt Oqeanit Indian
dhe Lindjes së Largët. ‘’Ndikimi i tregtisë
së portugezëve në Lindje vazhdoi edhe
pas vdekjes së Albukuerkit, por monopoli
portugez i tregtisë në Lindje u kthye nga
konkurruesit holandezë dhe anglezë, interesat tregtare të të cilëve nuk i shpëtuan
motivit kryqëtar. Sulltan Selimi, nga ana
tjetër, dëshironte të shkonte në Indi, por
jo për arsye të tilla tregtie. Ai kishte mendimin se kapja e stërgjyshit të tij si rob
nga Emir Timuri qëndronte si një njollë
‘’mbi dinastinë tonë’’. Në atë kohë India
drejtohej nga nipërit e Emir Timurit. Veziri i Madh e këshilloi të mos përpiqej të
merrte një vend kaq të largët, duke i argumentuar se kishte kaluar më shumë se
një shekull që nga ajo ngjarje kishte ndodhur dhe se devleti osman e kishte pastruar plotësisht këtë njollë nëpërmjet
suksesit të tij të madh të arritur me hapjen e territoreve të gjera ndaj Islamit. Por,
Sulltan Selimi iu përgjigj se ai dëshironte
të shkonte në Indi nëpërmjet një kanali në
el-Suvejsh, i cili do ta lidhte, kështu, Mesdheun me Detin e Kuq dhe Oqeanin Indian.iv
SULEJMANI I, LIGJVËNËSI, I
MADHËRISHMI (1520-1566)

Marrja e pushtetit nga sulltani i ri u bë
pa problem: nga të katër djemtë e tij, Selimi kishte ekzekutuar tre që kishin ngritur krye. Sulejmani I si trashëgimtar
kishte shëndet të dobët, por mbeti në fron
për 46 vjet. Perëndimorët i dhanë nofkën
”i Madhërishëm”, ndërsa tradita osmane
e cilësoi si Kanuni (Ligjvënësi) dhe e
konsideroi si sulltanin më të madh.
Duke ndjekur zakonin e vendosur, Sulejmani u dha jeniçerëve bakshishin për
hipjen në fron dhe mori masa për të qetësuar ata që kishin vuajtur nga veprimet
brutale të të atit. Kështu, ai i lejoi kalifit
të fundit abasid El-Mutevekil, i cili ishte
zënë rob nga Selimi dhe ishte mbyllur në
kështjellën e Shtatë Kullave, që të kthehej në Kajro. Ai u përpoq gjithashtu të eli38

minonte abuzimet që kishin ndodhur në
administratë, ose në drejtësi, duke përligjur që në fillim nofkën e tij Kanuni. Por,
shumë shpejt ai u josh nga politika ndërkombëtare, ku Perandoria Osmane ishte
bërë një faktor i rëndësishëm - si në
Evropë, ashtu edhe në Azi. Ai vetë udhëhoqi 13 fushata të mëdha. Pra, duheshin
shmangur konfliktet që kërkonin ndërhyrje në sektorë tepër të largët. Kjo ishte
arsyeja e luftërave parandaluese të Sulejmanit, i cili pothuajse gjithmonë ia doli të
impononte zgjidhjen e tij.
Kufiri i Danubit ishte i pari që tërhoqi
vëmendjen e tij. Prej më shumë se një
shekull Mbretëria e Hungarisë kishte qenë
bërthama e të gjitha orvatjeve për kryqëzata antiosmane dhe kështjella e Budës
ishte shpallur me krenari si “mburojë e
Krishterimit”. Por, që pas vdekjes së Matias Korvinit, më 1490, kjo mbretëri po
kalonte një krizë të rëndë politike dhe
shoqërore. Trashëgimia solli një reaksion
feudal, në mbarim të të cilit hipi në fron
një Ladislav Jageloni, me një personalitet
të dobët, ndërsa banorët sundonin në administratë. Kësaj i shtohej një krizë ekonomike e shkaktuar, ndër të tjera, nga
inflacioni i provokuar nga ardhja e metaleve me vlerë nga Amerika, që shkaktoi
revoltën e tmerrshme fshatare, të quajtur
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‘revolta e Dozhës’.
Kjo revoltë lidhej drejtpërsëdrejti me
fushatën antiosmane. E predikuar nga arqipeshkvi i Eztergomit, i cili deshi që kështu t’i ofronte një alternativë
pakënaqësisë së fshatarëve, bëri që të
grumbullohej një numër i madh kryengritësish, në pranverë të vitit 1514, në një
kamp pranë Pestës, të organizuar nga një
kapiten i kufirit, i mbiquajtur Dozha. Por,
banorët, të shqetësuar nga ky grumbullim
i armatosur, u bënë shkak që të ndalohej
kryqëzata. Kryqëtarët e ardhshëm, të
udhëhequr nga Dozha, sulmuan kështjellat dhe masakruan fisnikët, por u shpartalluan përpara Temashvarit nga ushtria e
banorëve. Shtypja ishte e tmerrshme:
Dozha, të cilit iu vu mbi kokë një kurorë
e nxehtë hekuri, u dogj i gjallë, ndërsa mijëra fshatarë u varën (tetor 1415). Të
tmerruar, tanimë iu nënshtruan si ”bujkrobër të përjetshëm”, me vendim, Dietës. Masat e fshatarëve hungarez, ashtu si
fshatarët serbë të një shekulli më parë,
ishin të gatshme të mendonin se pasardhësit e Agarit ishin më të mirë sesa senjorët e tyre hungarez.
Më 1519 Karli V u zgjodh perandor:
tani e tutje kishte prapa saj fuqinë e perandorisë së pafundme mbi të cilën dielli
nuk perëndonte kurrë. Sulejmani mori

masa paraprake. Më 1521 ai zhduku pikat
e fundit kristiane në jug të Savës, si: Shabac, Beograd dhe e pushtoi këtë fortesë
hungareze më 29 gusht.
Një vit më vonë Sulejmani mori një
tjetër dry kristian: Rodosin. Kalorësit e
Shën Gjonit që nga viti 1309 e kishin
shndërruar atë në një fortesë të fuqishme,
flota e së cilës ndiqte anijet e të pabesëve
në gjithë Mesdheun lindor.v Beogradi u
çlirua më 29 gusht 1521, ndërsa më 21
janar vitit 1522 do të çlirohet Rodosi, çelësi i Mesdheut lindor.vi
Rënia e Beogradit, pastaj e Rodosit,
nuk kishin shkaktuar asnjë reaksion nga
ana e të krishterëve, madje Venediku e kishte përgëzuar Sulejmanin për fitoren e tij
kundër spitalorëve, të cilët, ç’është e
drejta, ishin kundështarë të rrezikshëm të
Republikës së Përndritur; Papa merrte
pjesë në lidhjen e Konjakut, e cila bashkonte Francën, Doxhin dhe Milanon
kundër Karlit V, dhe atëher Luteri deklaronte: “të luftosh kundër turqve, do të
thotë të rezistosh kundër gjykimit të Perëndisë mbi mëkatin e njerëzve”.
Për sa i përket Hungarisë, që ishte ekspozuar drejtpërsëdrejti, ajo ishte përçarë
nga luftërat ndërmjet familjeve Batory
dhe Zapoljaj, si dhe nga një revoltë e armatosur e punëtorëve të minierave.

MOHAÇI, NJË HUMBJE E MADHE PËR
HUNGAREZËT

Sulejmani gjykoi se kishte ardhur
çasti i favorshëm. Ai la Stambollin në prill
1526 në krye të një ushtrie prej 80 mijë
vetësh, kaloi nëpër Beograd, që ishte pushtimi i tij i fundit, shtiu në dorë fortesën
e Petervaradinit, pastaj marshoi gjatë bregut të djathtë të Danubit drejt Budës.
Mbreti Luigji II pati shumë vështirësi të
grumbullonte trupat e banorëve, sepse
shumë feudalë të vegjël preferuan t’i përgjigjen thirrjes së Janosh Zapoljajit, kryetar i partisë armike ndaj Hungarisë, i cili
në pjesën verilindore të vendit grumbulloi ushtrinë e vet, nën komandën e arqipeshkvit të Kaloshës, ushtar i vjetër i
përmendur, kështu që ushtria mbretërore i
bëri përballë pushtuesit pa pritur trupat e
Janosh Zapoljajit: ndeshja 80 mijë vetë
nga ana hungareze, 45 mijë nga ana e
osmanëve - ndodhi në fushën e përmbytur
të Danubit, pranë fshatit Mohaç, më 29
gusht 1526. Të krishterët u befasuan nga
një lëvizje e shpejtë e Sulejmanit, prapa
një bregoreje të vogël; ata bënë një sulm
ballor, i cili u prapësua nga zjarri i topave
turq dhe nga qitjet e jeniçerëve. Një manovër tërheqjeje u kthye në panik të për-

gjitshëm: Luigji II, i tërhequr nga kali i
tij, ra në një pellg me ujë dhe u mbyt. Ai
ishte vetëm 20 vjeç. Bashkë me të vdiqën
edhe pjesa më e madhe e banorëve dhe e
klerit, si dhe të paktën gjysma e ushtrisë
së tij, sepse osmanët nuk bënë robër. Mohaçi ishte për hungarezët një humbje e
madhe.
Rruga për në Budë ishte e lirë. Dhjetë
ditë më vonë, Sulejmani hyri atje pa luftë
dhe e dogji kështjellën e vjetër që ishte
shpallur si “mburojë e Krishterimit”.
Në shkurt 1529 u përfundua një marrëveshje: Zapoljaj do të zinte fronin e
Shën Stefanit, si vasal i osmanëve, njësoj si vojvodët e Moldavisë dhe të Vllahisë. Në muajin maj Sulejmani kryesoi
vetë një ushtri, e cila nga Kostandinopoja
përsëriti rrugën e vitit 1526. Në Mohaç,
Zapoljaj i doli përpara: ai sillte me vete
një kontigjent të rëndësishëm kalorësish
dhe paraqiti homazhe në fushën e betejës.
Sulejmani ripushtoi Budën pa vështirësi,
pastaj rifilloi marshimin drejt kryeqytetit
austriak, i vendosur se do t’i përmbyste
Habsburgët. Ky ishte rrethimi i parë i Vjenës. Gjithsejt 20 mijë vetë e mbronin qytetin, nën urdhërat e gjeneralit plak N. von
Salm. Rrethimi filloi me vonesë, më 18
shtator 1529, dhe u pengua nga rebeshe
që e bënë dheun tërë baltë dhe e penguan
sulltanin që të përdorte topat e tij të mëdhenj. Më 14 tetor Sulejmani hoqi dorë
dhe dha urdhër për tërheqje nga Vjena.
Por, duke dashur të shlyejë turpin e
dështimit të tij përpara kryeqytetit austriak, sulltani ndërmori më 1532 atë që
historiografët e tij e kanë cilësuar si “ekspedita e tretë hungareze”. I Madhërishmi
ëndërronte të përmbyste jo vetëm familjen e Habsburgëve, por edhe Perandorinë
e Shenjtë, për t’u afirmuar si drejtues më
i lartë i botës. Ai formoi një ushtri kolosale - 300 mijë vetë, sipas gojëdhënës pastaj, në vend të marshonte drejt Vjenës,
kërkoi të ndeshej me ushtrinë e Habsburgëve, por kjo u shmang, vendi u rrënua,
sado që fortesat rezistonin, sidomos ajo e
Gunsit.
Polonia u bë ndërmjetëse dhe, më 22
qershor 1533, u arrit një marrëveshje
ndërmjet Sulejmanit dhe Ferdinandit: për
herë të parë një Habsburg hynte në bisedime me të pabesin. Ferdinandi e njihte
sulltanin si “një atë dhe një sovran”; ai i
bëntë homazhe dhe do t’i paguante haraç
për pjesën e Hungarisë që kishte pushtuar
pas Mohaçit; veç kësaj, ai hiqte dorë nga
pretendimi i tij për të pasur gjithë mbretërinë e Shën Stefanit dhe i linte Janosh Zapoljajit titullin e mbretit. Karli V nuk e
njohu kurrë këtë marrëveshje dhe vazhdoi
ta konsideronte veten në luftë me osmaHëna e Re
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nët. Por, është fakt që Hungaria u zhduk si
fuqi. Një e treta e pjesës së saj perëndimore mbetej nën Ferdinandin: tanimë ajo
u quajt Hungaria mbretërore. Gjithë pjesa
tjetër, që iu besua Zapoljajt si vasal i Sulltanit, përshkohej vazhdimisht nga bandat
osmane dhe nga mercenarët e Habsburgëve.vii
Në vitin 1541 vdiq Zapoli dhe Ferdinandi për herë të tretë e pushtoi tokën
hungareze. Por, edhe Sulejmani me
ushtrinë e vet arriti në Hungari, të cilën,
kësaj radhe, e vuri nën pushtetin e drejtpërdrejtë të osmanlinjve dhe e shpalli si
provincë osmane nën qeverisjen e bejlerbeut.viii
Lufta me Karlin V vazhdonte dhe Mesdheu lindor u bë fusha e ndeshjes ndërmjet flotave të Habsburgëve dhe të
Barbareskëve. Në fakt, nga 1502, piratët
myslimanë kishin shtënë në dorë Goletën,
portin e Tunisit. Njëri prej tyre, Hajredini,
i mbiquajtur nga të krishterët “Mjekërkuqi”, pushtoi Algjerinë më 1516 dhe pranoi të ishte vasal i sulltanit; më 1533
Sulejmani krijoi bejlerbejllëkun e Algjerisë, të cilën ia besoi Hajredinit, bashkë
me titullin kapudan-I derja
(admiral i madh).
DY DETE SHNDËRROHEN NË ‘LIQENE
OSMANE’

Fitoret e Hajredinit - sidomos ajo e
Prevezës në shtator 1538 - i shndërruan
Detin Egje dhe Detin Jon në ‘liqene
osmane’. Në të njëjtën epokë, një flotë tjetër e sulltanit mënjanon portugezët nga
Deti i Kuq, pushton Adenin dhe shkon
deri në Indi.
Nuk kaloi shumë kohë dhe lufta rifilloi në Danub. Nën ndikimin e Habsburgëve, princi i Moldavisë Petru Raresh, biri
i Stefanit të Madh, kishte refuzuar të paguante haraçin. Sulejmani drejtoi kundër
tij fushatën e tetë (1538). Ai plaçkiti qytetet kryesore moldaviane, pushtoi Jashin,
ku më vonë vendosi kryeqytetin; vojvoda
u zëvendësua në fron dhe jugu i Besarabisë iu aneksua perandorisë së pafundme.
Sulltani organizoi atje tokat raja (domethënë, zonat ushtarake) të Tiganës dhe
Bugeacit, duke e veçuar Moldavinë nga
Deti i Zi. Më 1542 bëri të njëjtën gjë me
Vllahinë, duke aneksuar rajonin rreth
Brailës, duke e mënjanuar principatën nga
grykëderdhja e Danubit. Tashmë gjithë
bregu i Detit të Zi, nga Bosfori deri në
grykën e Dnjestrit, ishte përfshirë në perandorinë e sulltanit.
Më 1542, Ferdinandi, që ishte pajtuar
me princat protestantë gjermanë, u përpoq
të ngrinte një kryqëzatë të re. I paralaj40

mëruar nga Françesku I, Sulejmani mundi
të porforconte mbrojtjen e Budës, pastaj
kaloi në kundërsulm: kjo ishte “fushata e
pestë hungareze” e tij (1544). Ajo përfundoi me aneksimin e Granit dhe Shtulvajsenburgut (Fehervarit) dhe, pas tre vjet
përpjekjesh të vogla në kufi, me paqen e
shkurtit 1547, Ferdinandi I ruante zotërimet e tij hungareze duke paguar një haraç
prej 30.000 dukatësh flori, të dy palët angazhoheshin t’i ndalonin veprimet plaçkitëse të ndërsjella dhe tregtarët e
Habsburgëve fitonin privilegje tregtare në
Perandorinë Osmane. Françesku I vdiq të
nesërmen e kësaj marrëveshjeje; paqja në
Danub do të zgjaste pesë vjet.
Sulejmani përfitoi nga ky armëpushim
për të organizuar një fushatë të madhe
kundër Persisë, të cilën e çoi deri në Tabriz, ndërsa Veziri i tij i Madh depërtonte
në Gjeorgji. Por, u desh një ekspeditë e re
luftarake që të arrihej paqja në kufirin lindor të Perandorisë më 1555.
Gjatë kësaj kohe, kish rifilluar lufta
kundër Ferdinandit për shkak të Transilvanisë, që ishte pushtuar nga ushtritë e
Habsburgëve më 1551.
Sulejmani ia besoi bejlerbeut të Rumelisë, Mehmet Sokullu - Sokolloviç, nga
Bosnja - drejtimin e operacioneve. Dy fushata, më 1551 dhe 1552, i dhanë mundësi që të shtinte në dorë Temishvarin, që
u bë selia e një vilajeti, dhe të rrethonte
Erlaun, që u mbrojt historikisht nga Dobo
Ishtvan. Me urdhër të sulltanit, Dieta e
Transilvanisë thirri atëher Zapoyaitë, Ferdinandi hoqi dorë nga pretendimet e tij
mbi këtë rajon dhe vazhdoi të paguante
haraçin. Më 1562 pas dhjetë vjet lufte me
ndërprerje, u nënshkrua përsëri paqja.
Por, dy vjet më vonë Ferdinandi vdiq dhe
pasardhësi i tij, perandori Maksimilian i
Habsburgëve, i hodhi poshtë të dy klauzolat e marrëveshjes. Sulejmani, që po
plakej - atëherë ishte 70 vjeç - ndërmori
kundër tij fushatën e trembëdhjetë, të fundit. Që nga Beogradi, ushtria osmane u
ngjit gjatë Savës dhe rrethoi një nga fortesat e kufirit, Segedin. E mbrojtur nga fisniku kroat Zrini Miklosh, u bë shkrumb
e hi nga artileria osmane dhe u pushtua
më 8 shtator, pas një dalje të dëshpëruar të
garnizonit, që u vra i gjithë me armë në
dorë. Dy ditë më parë, natën midis 5 e 6
shtatorit 1566, kishte vdekur Sulejmani i
Madhërishëm.ix
PËRFUNDIM

Si përfundim, mund të cekim se turqit
nga fillimi i historisë së tyre kanë qenë
popull endacak, duke vendosur edhe strategjinë e tyre mbi popujt tjerë. Në vendet
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ku kanë vendosur të qëndrojnë më gjatë,
sistemet ekonomike dhe etnike turke mbizotëronin në vendin ku ishin vendosur.
Duke shkuar në rrjedha tjera historike,
këtu mund të cekim edhe selxhukët, të
cilët kanë qenë një dinasti mjaft mistike,
të cilët janë paraardhësit e osmanlive, të
cilët e braktisën fenë e të parëve të tyre fenë shamaniste dhe e përqafuan Islamin.
Këtu e rëndësishme është të potencohen edhe fillet e para të Perandorisë
Osmane, ku mund të përmendim edhe atë
se osmanët në fillimet e tyre ishin tepër të
suksesshëm si gazi (luftëtar) dhe i luftonin
të pafetë; kauza e tyre arriti të tërhiqte nga
pas me mijëra nomadë që vërshonin në
Anadoll për t’u shpëtuar mongolëve.
Në lidhje me prejardhjen e osmanëve,
këtu mund të përmendim Osmanin si themelues, i cili do ta formojë këtë dinasti, e
cila do të zgjasë deri në shekullin XX, me
mbështetjen e gazive dhe të një kryetari
fetar.
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TRADITA DHE ISLAMI (2)

“E mirë është e pastra”
Thotë Pejgamberi (a. s.): “Kush sjell në Islam një traditë të mirë, ai e 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 e
ka barrën e saj dhe barrën e atyre që punojnë me të, pa iu lehtësuar atyre aspak nga barra e tyre.”

Shkruan: Memed Memedi

ȱ

Tradita si burim i sheriatit islam zë
vend në burimet jo të njëzëshme.1
Islami i ka dhënë rëndësi të veçantë
traditës, saqë disa dispozita janë bazuar
dhe janë precizuar në bazë të traditës.
Ka ajete kuranore ku tradita
përmendet dhe urdhërohet që të
veprohet sipas traditës. Si p. sh.:
. ˴Ϧϴ˶Ϡϫ˶ ΎΠ˴ ϟ˸ Ϧ˴˶ ϋ ˸νή˶ ϋ˸ ˴ϭ˴ ϑ
˶ ˸ή˵όϟΎ˸ ˶Α ˸ήϣ˵ ˸ ϭ˴ Ϯ˴ ϔ˸ ό˴ ϟ˸ ά˶ Χ˵
“Ti (Muhamed) merre të lehtën,
urdhëro për të mirë dhe hiqu prej të
paditurve.” (El Earaf: 199)
Është e vërtetë se këtu fjala (El urf)
është përdorur si e “mirë”, mirëpo kjo
mjafton për argumentueshmërinë e
traditës si burim i sheriatit, sepse e mirë
është ajo çështje që konsiderohet se
është e mirë dhe s’do mend se “e mirë”
është ajo çështje që nuk është në
kundërshtim me sheriatin islam.
Dijetarët me të dhëna të shumta e
kanë nxjerrë argumentin e traditës, edhe
atë nga Kurani, Sunneti, Ixhmai, Kijasi.
ARGUMENTE NGA KURANI
Në lidhje me këtë do të sjellim disa
argumente. Zoti i madhërishëm, sa i
përket shumës së shpenzimit për
gjidhënie ndaj fëmijës për gruan e
shkurorëzuar dhe për shpenzimet tjera
dhe shumës së kompensimit të
përbetimit me ushqim, e ka lënë që të
jetë sipas traditës. Këtë e vërtetojmë me
ajetet në vijim. Zoti i madhërishëm
thotë për gjidhënësen:
ϑϭ˵
˶ ήό˸ Ϥ˴ ϟΎ˸ ˶Α Ϧ˵͉ Ϭ˵ΗϮ˸˴ δϛ˶ ϭ˴ Ϧ˵͉ Ϭ˵ϗί˸ έ˶ ˵Ϫ˴ϟ Ω˶ Ϯ˵ϟ ˸ϮϤ˴ ϟ˸ ϰ˴Ϡϋ˴ ϭ˴
“Dhe për prindin e tij, i takon
furnizimi për ta dhe veshmbathja për
ta, aq sa është e zakonshme.” (El
Bekare: 233)2
Shpenzimi për bashkëshorten shihet
në ajetin:
ϑϭ˵
˶ ήό˸ Ϥ˴ ϟΎ˸ ˶Α Ϧ͉ Ϭ˶ ϴ˸ ˴Ϡϋ˴ ϱά˶ ͉ϟ Ϟ˵ Μ˸ ϣ˶ Ϧ˵͉ Ϭ˴ϟϭ˴
“Dhe për ta, njësoj sikurse për ata,
pra aq sa është e zakonshme.” (El
Bekare: 228)

Shuma e furnizimit për të
shkurorëzuarën:
˶ Ϥ˵ ϟ˸ ϰ˴Ϡϋ˴ Ϧ˵͉ ϫϮ˵ό͋Θϣ˴ ϭ˴
˵ϩέ˵ Ϊ˴ ˴ϗ ή˶ ˶ΘϘ˸ Ϥ˵ ϟ˸ ϰ˴Ϡϋ˴ ϭ˴ ˵ϩέ˵ Ϊ˴ ˴ϗ ϊ˶ γϮ
. ˴Ϧϴ˶Ϩδ˶ ˸ΤϤ˵ ϟ˸ ϰ˴Ϡϋ˴ Ύ˱˷ϘΣ˴ ଉ مϑϭ˵
˶ ήό˸ Ϥ˴ ϟΎ˸ ˶Α Ύ˱ϋΎ˴Θϣ˴
...po pajisni ato (me diçka prej
pasurisë suaj si dhuratë për to),
pasaniku sipas mundësisë së tij dhe i
varfri sipas mundësisë së tij. Një pajisje
e zakonshme (tradicionale) është
obligim për bamirësit.” (El Bekare:
236)

Shuma e shpenzimit për kompensim
të përbetimit:
ϦϜ˶ ˰Ի ˴ϟϭ˴ Ϣ˸ Ϝ˵ ˶ϧΎϤ˴ ϳ˸ ˴ ϲ˶ϓ Ϯ˶ ϐ˸ ͉ϠϟΎ˶Α ˵Ϫ˰͉Ϡϟ Ϣ˵ ϛ˵ ά˵ Χ
˶ ˴Ά˵ϳ ϻ˴
˸ ˶· ˵Ϫ˵ΗέΎ
˴
͉
͉
˸
م
͊
˴
˴
˸
Ϥ
ϳ
Ϣ
Η
Ϊ
Ϙ
ϋ
Γ˶ ή˴˴ θϋ˴ ϡ˵ Ύό˴ ρ
ϔ
Ϝ
ϓ
ଉ
Ϸ
˴ϥΎ ˴
˴
˶ ˴Ά˵ϳ
˵ ˴ ΎϤ˴ ˶Α Ϣϛ˵ ά˵ Χ
˸ ˵Η Ύϣ˴ ς˶ γ˴ ˸ϭ˴ Ϧ˸ ϣ˶ ˴Ϧϴϛ˶ Ύδ˴ ϣ˴
˸ϭ˴ Ϣ˸ ˵Ϭ˵ΗϮ˸˴ δϛ˶ ˸ϭ˴ Ϣ˸ Ϝ˵ ϴ˶Ϡϫ˸ ˴ ˴ϥϮϤ˵ ό˶ τ
Ϛ
˴ ˶ϟΫ˴ Ի ଉ ىϡΎ͉˳ ϳ˴ Δ˶ ˴Λϼ˴ ˴Λ ϡ˵ Ύ˴ϴμ
˶ ˴ϓ Ϊ˸ Π˶ ˴ϳ Ϣ˸ ͉ϟ ϦϤ˴ ˴ϓ ଉ مΔ˳ ˴Β˴ϗέ˴ ή˵ ϳή˶ ˸Τ˴Η
Ϛ
˴ ˶ϟά˴ Ի ϛ˴ ଉ ىϢ˸ Ϝ˵ ˴ϧΎϤ˴ ϳ˸ ˴ Ϯ˵ψ˴ϔ ˸Σϭ˴ ଉ ىϢ˸ ˵Θϔ˸ ˴ϠΣ˴ Ϋ˴ ˶· Ϣ˸ Ϝ˵ ˶ϧΎϤ˴ ϳ˸ ˴ ˵ΓέΎ
˴ ͉ϔϛ˴
. ˴ϥϭ˵ήϜ˵ θ˸ ˴Η Ϣ˸ Ϝ˵ ͉Ϡό˴ ˴ϟ Ϫ˶ ˶ΗΎ˴ϳ Ϣ˸ Ϝ˵ ˴ϟ ˵Ϫ˰͉Ϡϟ ˵Ϧ͋ϴ˴Β˵ϳ
“Allahu nuk ju merr në përgjegjësi
për betimet tuaja të paqëllimta (për
betim), por ju merr për ato që jeni
zotuar qëllimisht. E shpagimi i tij (i
Hëna e Re
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betimit të bërë) është duke i ushqyer
dhjetë të varfër me ushqim mesatar që
ushqeni familjen tuaj, ose duke i veshur ata (të dhjetë), ose duke liruar një
rob. E kush nuk ka mundësi t’i bëjë
këto, le të agjërojë tri ditë. Ky është
shpagim për betimet tuaja kur i thyeni
ato. Ruani betimet tuaja. Kështu Allahu ju sqaron dispozitat e veta, ashtu
që jeni mirënjohës.” (El Maide: 89)3
Argumente nga Sunneti
Thotë Pejgamberi (alejhis-selam):
ΎϫήΟ Ϫϟ ϥΎϛ ΎϬΑ ϞϤόϓ ΔϨδΣ ΔϨγ Ϧγ Ϧϣ
ΎΌϴη ϢϫέϮΟ Ϧϣ κϘϨϳ ϻ ΎϬΑ ϞϤϋ Ϧϣ ήΟ ϞΜϣϭ
έίϭϭ Ύϫέίϭ ϪϴϠϋ ϥΎϛ ΎϬΑ ϞϤόϓ ΔΌϴγ ΔϨγ Ϧγ Ϧϣϭ
ΎΌϴη Ϣϫέίϭ Ϧϣ κϘϨϳ ϻ ϩΪόΑ Ϧϣ ΎϬΑ ϞϤϋ Ϧϣ
“Kush sjell në Islam një traditë të
mirë, ai e 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 e
ka barrën e saj dhe barrën e atyre që
punojnë me të, pa iu lehtësuar atyre
aspak nga barra e tyre.” 4
Tjetër argument është hadithi i
Pejgamberit (alejhis-selam), i cili thotë:
“Atë të cilën myslimanët e shohin
të mirë, është e mirë. Atë të cilën
myslimanët e shohin të keqe, ajo tek
Allahu është e keqe.”5
Thënia e Pejgamberit (alejhis-selam)
kur i është drejtuar Hindit, gruas së
Sufjanit, pasi që ajo ishte ankuar se
burri i saj nuk e furnizon mjaftueshëm:
“Merr nga ai (nga pasuria) aq sa të
mjafton ty dhe fëmijëve tu dhe sa është
e zakonshme.” Fjala e zakonshme e
ka qëllimin për shumën e cila zakonisht
është e mjaftueshme.6
ARGUMENTE NGA IXHMAI
Për argumentimin nga ixhmai, se
tradita është burim i sheriatit islam, do
të sjellim fjalën e imam Shatibiut, i cili
thotë: “Dijetarët kanë argumentuar me
ixhmain në atë se sheriati islam është
zbritur për t’i realizuar interesat e
njerëzve. Nëse kjo është realitet, atëherë
duhet pasur parasysh zakonet e tyre,
sepse në zakonet e tyre gjendet ajo e
cila është interes i tyre. Përderisa bazë e
ligjësimit janë realizimi i interesave,
atëherë duhet të merret për bazë ajo çka
i realizon interesat. Nuk do të kishte
kuptim tjetër marrja për bazë e zakonit
përpos kësaj.”
Po ashtu, Shatibiu ka paraqitur një
argument tjetër: “Mosmarrja për bazë e
zakoneve shpie te ngarkesa e së
pamundurës dhe kjo është jopraktike
dhe nuk lejohet. Sqarimi i kësaj është
se: Ngarkesa patjetër duhet të ketë
parasysh që të kujdeset për mundësinë e
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të ngarkuarit dhe diturinë e tij,
përndryshe do të ishte ngarkesë e së
pamundurës.”
Përpos kësaj, për argumentimin e
traditës dijetarët kanë pasur për bazë
ixhmain praktik (veprimin e shoqërisë
në përgjithësi, pa e mohuar ndokush).
Hanefijtë argumentojnë me argumente
të shumta rreth ixhmait për traditën, si
p.sh; mosllogaritja e papastërtisë së
madhe nëse është nën perimetrin e
dërhemit. Lejimi i shitblerjes së frutave
ende pa u pjekur.7
ARGUMENTI LOGJIK APO I
KIJASIT
Dijetarët kanë paraqitur të dhëna të
shumta për argumentin e traditës, e
njëra prej tyre është se sheriati islam ka
miratuar disa ligje të cilat kanë qenë të
pranishme para Islamit, si p. sh.
shitblerja me paradhënie, sistemi i
organizimit aksionar dhe çdo gjë e cila
ka qenë e mirë (zakon i mirë) ka mbetur
në Islam dhe çka nuk ka qenë e
dobishme, është eliminuar, si p.sh: aktet
mashtruese, kamata etj..
Mund të themi se të gjitha shkollat
juridike islame në mënyrë të
përgjithshme traditën e pranojnë për
argument, edhe pse disa prej tyre e
përdorin më shumë e disa më pak. Nga
kjo nënkuptohet se disa i japin një fushë
më të gjerë, e të tjerët ia ngushtojnë
kufijtë.8
Duhet të dimë se ekzistojnë çështje
që mbështeten mbi traditën për të cilat
dijetarët nuk janë të një mendimi dhe
kjo nuk do të thotë se këta dijetarë nuk e
pranojnë traditën për argument, por
thjeshtë mospajtimi i tyre është në
vlerësimin e këtyre çështjeve se a janë
traditë apo nuk janë.
Fukahatë janë pajtuar në atë se
tradita është argument, apo burim prej
burimeve të sheriatit, përderisa hanefijtë
dhe malikijtë janë zgjeruar më shumë se
sa të tjerët në të vepruarit me të dhe janë
mbështetur në të në shumicën e ligjeve
praktike dhe në perceptimin e teksteve
të sheriatit,
duke i përcaktuar të
papërcaktuarat dhe duke i sqaruar
dispozitat e ndryshme të fikhut si në
fushën e adhurimeve, po ashtu edhe në
dispozitat e raporteve reciproke, në
statusin personal, në ligjet penale dhe
jopenale dhe në marrëdhëniet me jashtë,
si p.sh:
- përkufizohet qëllimi në fjalët
shpifëse varësisht prej formës së
paraqitjes, apo të shkruarit varësisht siç
e kanë traditë njerëzit;
- përcaktohet dënimi në kundërvajtje
varësisht se si mund të realizohet
qëllimi apo pikësynimi në edukimin e
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vepërkryerësve, pasi nuk është qëllim
final dënimi i tyre.
Shumica e interpretimit të disa
shprehjeve të Kuranit, si p.sh.,
interpretimi i fjalës “saidë” në thënien e
Zotit të madhërishëm:
Ϣ˸ Ϝ˵ ϫ˶ Ϯ˵ΟϮ˵ ˶Α Ϯ˵Τδ˴ ϣ˸ Ύ˴ϓ ˱ΐ͋ϴ˴ρ ˱Ϊϴό˶ λ
˴ ϮϤ˵ Ϥ͉ ˴ϴ˴Θ˴ϓ ˯˱ Ύϣ˴
˵ϪϨ˸ ϣ͋ ϢϜ˵ ϳΪ˶ ϳ˸ ˴ϭ˴
Dhe lëmoni me dhe të mirë” (El
Maide: 6)
Sipas mendimit të hanefijve, këtu
hyn çdo gjë e cila është me origjinë nga
dheu, e mirë dhe e pastër: balta, rëra,
gipsi, dheu. Pra, çdo gjë e cila e ka
origjinën nga toka-dheu. E mirë është e
pastra.”
Shafiijtë e përkufizojmë vetëm në
dhe, ndërsa fjalën e mirë e interpretojnë
në dhe-truall pjellor.
Ibn Abidini thotë: Ta dini se në
zakon dhe traditë janë bazuar shumë
çështje, saqë ato çështje e kanë bërë
(traditën) si bazë.9
KUSHTET E PRANIMIT TË
TRADITËS
a) Tradita duhet të jetë e rregullt
dhe praktike në të shumtën e rasteve.
Çështja “të jetë e rregullt”, është që të
praktikohet në të gjitha rastet, ose në të
shumtën e rasteve. Nëse nuk veprohet
rregullisht, ajo nuk është e rregullt, ose
nëse nuk veprohet në të shumtën e
rasteve, atëherë ajo traditë nuk merret
parasysh. Ky kusht kërkohet në të gjitha
llojet e traditës, në traditën shprehimore,
praktike, të përgjithshme dhe të veçantë.
E rregullta, apo e shumta, nuk e ka
qëllimin e përgjithësisë,
sepse
përgjithësia e traditës nuk është e
rregullt,
sepse
me
traditën
e
përgjithshme
kemi
për
qëllim
shpërndarjen e saj në të gjitha vendet,
përderisa tradita e veçantë është ajo që
bëhet zakon në një qytet apo në qytete
të caktuara, ose në mes të një profesioni
apo zanati dhe jo në profesionet apo
zanatet tjera, përderisa e rregullta apo
veprimi në të shumtën e rasteve nuk
kërkohet që të jetë traditë e
përgjithshme, por qëllimi është që të
veprohet te të gjithë, apo te shumica e
tyre, që do të thotë të mos ketë
kundërshtime në mes tyre. Nga kjo
rezulton se është i rregullt klasifikimi i
mehrit në mehr të menjëhershëm dhe në
mehr të afatizuar, nëse këtë e
praktikojnë banorët e një vendi në të
gjitha rastet e martesës. Nëse artikujt
shiten ose blihen me dërhem, atëherë
ajo valutë quhet valutë e atij vendi.
Shumica është fakti i pëlqimit të tyre.
Fakti se ata kanë nevojë që ta marrin për
bazë quhet traditë e tyre.10

b) Tradita duhet të jetë aktive në
kohën kur dëshirohet të gjykohet për atë
veprim. Me këtë kusht nënkuptohet që
tradita të jetë ekzistuese në momentin e
kryerjes së atij veprimi, e që qëllimi
është që tradita t’i paraprijë veprimit
dhe kjo nuk merret për bazë nëse është
kryer në të kaluarën (para traditës).
Nëse tradita ndryshohet, nuk merret për
bazë veprimi me traditën paraprake (të
vjetër), por me traditën e re.11
c) Tradita të mos jetë në
kundërshtim me tekstin sheriatik. Kjo
do të thotë se tradita nuk duhet të vijë në
kundërshtim me tekstet e Kuranit dhe të
Sunnetit. Nëse ndodh të ketë
kundërshtim, atëherë refuzohet, sepse
tekstet e sheriatit dhe parimet e tij i
paraprijnë traditës.
d) Tradita të jetë e përgjithshme
në të gjitha vendet.12
MBI TRADITËN SI BURIM I
SHERIATIT ISLAM
Në vijim do të sjellim shembuj nga
secili medhheb për çështjet që janë
bazuar mbi traditën si burim i sheriatit
islam:
Hanefijtë thonë: Nëse në kontratën e
shitblerjes përmendet çmimi duke mos e
përmendur emrin e valutës (denar,
markë, dollar etj.) nënkuptohet se bëhet
fjalë për atë valutë që është e njohur në
mjedisin dhe vendin ku është bërë
shitblerja.13
Shafijtë thonë: Për prerjen e dorës së
vjedhësit duhet që sendi i vjedhur të
ruhet në një vend të rëndomtë; se cili
vend konsiderohet i rëndomtë, (këtë) e
përcakton tradita. Nëse tradita e
përcakton se sendi i cili ruhet është vend
i rëndomtë dhe nga ai vend vjedhësi e
vjedh sendin, atëherë dora e vjedhësit i
pritet; në të kundërtën, jo.
Malikijtë thonë: Një person i jep
pasuri tjetrit person me qëllim që ato
para t’i investojë në biznes dhe pasurinë
e fituar ta ndajnë në mes vete. Nëse këta
dy persona në kontratë nuk e kanë
përcaktuar përqindjen e fitimit se sa i
takon njërit dhe tjetrit, atëherë duhet
shikuar traditën.
Hanbelijtë pozitën, zejen (zanatin) e
kanë konsideruar ekuivalencë mes
bashkëshortëve. Nëse femra ka ndonjë
pozitë, është e shkolluar, apo rrjedh
prej ndonjë familjeje me famë dhe të
pasur, nuk është ekuivalente për një
bashkëshort që nuk ka pozitë, që nuk
është i shkolluar, që nuk rrjedh prej
ndonjë familjeje të ngjashme me atë të
bashkëshortes, apo punon ndonjë punë e
cila në mesin e njerëzve konsiderohet e
pavlefshme. Këtë qëndrim hanbelijtë e

bazuan mbi traditën, sepse një
kurorëzim i tillë konsiderohet i
pabarabartë (joekuivalent).14
NDRYSHIMI I DISPOZITËS ME
NDRYSHIMIN E TRADITËS
Dispozitat që janë mbështetur mbi
traditat, të cilat janë stabile dhe të
pandryshueshme gjatë kohërave dhe
vendeve të ndryshme, ato dispozita nuk
pranojnë ndryshime me kalimin e kohës
dhe ndryshimin e vendit. Ato dispozita,
të cilat janë mbështetur mbi traditat, të
cilat pësojnë ndryshime gjatë kohës dhe
prej një vendi në tjetrin, është obligim
që me ndryshimin e traditës të
ndryshojë edhe dispozita.15
Ibn Abdijni ka deklaruar: “Duke
pasur parasysh ndryshimin e traditave
me ndryshimin e kohëve, atëherë edhe
dispozitat ndërtohen me traditën e
ndryshuar.”16
Shembull: në vendin tonë nëse gjatë
kurorëzimit nuk ceket se mehri do të
jetë i menjëhershëm, apo me vonesë, në
këtë rast tradita në vendin tonë është që
mehri i bashkëshortes të jetë me vonesë,
por nëse në të ardhmen tradita e dhënies
së mehrit ndryshon dhe bëhet me
vonesë, dhe nëse nuk ceket gjatë aktit të
kontratës së martesës mehri, se a do të
jetë mehr i menjëhershëm apo me
vonesë,
atëherë
ndryshon
edhe
dispozita.
Dijetarët e mëvonshëm e kanë
lejuar pranimin e pagës për t’ua mësuar
Kuranin të tjerëve, pranimin e pagës nga
imami, myezini dhe për adhurime të
tjera siç janë namazi, agjërimi, haxhi
dhe kjo dispozitë është ndryshe me
mendimin të cilin e kanë dhënë dijetarët
e mëhershëm - prej tyre imamët e
mëvonshëm e kanë shikuar se si
rrjedhin punët, sepse më herët iu është
caktuar paga prej arkës qendrore për
dijetarët dhe aktivistët për çështjet
kryesore fetare, mirëpo po të
angazhoheshin këta në bujqësi, tregti
apo industri, do të humbej vlera e
Kuranit dhe do të paralizoheshin
çështjet themelore islame.17
Ndalimi i grave të reja për të
prezantuar në xhami me xhematë, e
kundërta e asaj që ka qenë në kohën e
Pejgamberit (alejhis-selam):
këtë
mendim e kanë dhënë dy nxënësit e tij
në bazë të asaj çka kanë vërejtur në
kohën e tyre.
Hadithet e Pejgamberit (alejhisselam) janë regjistruar në shek. II me
urdhrin e kalifit Umer bin Abdul Aziz
(r. a.), pasi që në opinion është krijuar
frika se ata që dinin përmendsh hadithet
do të vdisnin dhe hadithet nuk do të

ishin të siguruara (të ruajtura), edhe pse
Pejgamberi (alejhis-selam) në fillim e
kishte ndaluar shkrimin e haditheve, që
të mos përziheshin me Kuranin, kur
Muhamedi (alejhis-selam) u ka thënë
shokëve të tij: “Kush ka shkruar nga
unë përpos Kuranit, le ta fshijë atë.”18
Në kohën e Ebu Hanifes, përveç
pushtetarit, nuk ka mundur askush
tjetër të bëjë imponim për diçka. Ebu
Hanife ka dhënë mendim se duhet të
ketë imponim vetëm nga shteti, duke e
parë si ka qenë gjendja në kohën e tij,
sepse fuqi për të realizuar dhe për të
penguar diçka ka pasur vetëm pushteti,
mirëpo duke pasur parasysh ndryshimin
e kohës dhe të gjendjes së shoqërisë dhe
paraqitjen e padrejtësisë, dy nxënësit e
tij kanë dhënë mendim se mund të bëhet
imponimi edhe prej të tjerëve, përpos
pushtetit, duke u bazuar në atë çka kanë
vërejtur në kohën e tyre.19
(Vazhdon)
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MARRËDHËNIET TONA ME NATYRËN (1)

jisë, filozofisë, drejtësisë sociale dhe politikës sociale.
NË LUFTË ME NATYRËN

Ekoetika - për një planet
mesxhid
“Shkatërrimi në tokë dhe në det është shfaqur si pasojë e punëve të këqija të
njerëzve, kështu që (Allahu) do t’i bëjë ‘të shijojnë’ pjesë nga ajo që kanë punuar,
me qëllim që ata të kthehen (në përmirësim).” (Rum: 30/41)

M

Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

jedisi apo ambienti jetësor
shpreh tërësinë e kushteve
natyrore në të cilat jeton e
zhvillohet njeriu, si dhe të
gjitha qeniet tjera. Në kuptimin e tij më të
gjerë, i referohet biosferës, sferës së gjallë,
e cila është e përshtatshme për të jetuar.
Kur themi ambient, ndoshta ne e perceptojmë dhe nënkuptojmë atë si një
zonë/hapësirë jashtë nesh që na rrethon.
Prandaj, ne mund të qëndrojmë të pandjeshëm ndaj problemeve që lidhen me këtë
zonë të jashtme në një farë mase. Mirëpo,
problemet mjedisore nuk janë vetëm një
problematikë që kërcënon krijesat e gjalla
përveç njerëzve, por gjithashtu ato janë
bërë të tilla saqë janë duke kërcënuar ekzistencën e njerëzimit, me të gjitha gjërat që
e rrethojnë atë.
Në vitin 1952 vdekja e mbi 4 mijë njerëzve brenda disa javëve në Londër si pasojë e ndotjes së ajrit, apo katastrofa që
ndodhi me rastin e eksplodimit të qendrës
bërthamore Çernobil në vitin 1986 në
Ukrainë, si dhe të ngjashme me këto, janë
shembuj që tregojnë se në çfarë dimensione të rrezikshme e kemi shndërruar planetin tonë. Madje, nuk ka kurrfarë sigurie
se këto nuk mund të ndodhin sërish në
vende apo kohëra të tjera.
Mirëpo, këto zhvillime krejtësisht prekëse dhe ngacmuese të ndërgjegjes njerëzore si duket ishin shkaktare që njerëzit të
ishin më të ndjeshëm ndaj natyrës dhe problemeve mjedisore. Pas këtyre zhvillimeve, njerëzit kanë filluar të ndiejnë më
shumë përgjegjësi morale ndaj mjedisit
krahasuar me periudhat e mëparshme dhe
kanë diskutuar çështje mjedisore në kontekstin e ekonomisë, ekologjisë, sociolog44
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Marrëdhëniet njeri-mjedis jetësor/ambient datojnë që në fillim të historisë njerëzore. Njerëzimi si duket që nga
ekzistenca e tij është në një luftë me natyrën në të cilën ka jetuar. Në të kaluarën ka
mbisunduar mendimi se njeriu duhej të
mbrohej apo të shpëtohej nga natyra apo
fatkeqësitë natyrore, ndërsa sot gjithnjë e
më tepër shkon duke u përforcuar mendimi
se natyra duhet të mbrohet dhe të shpëtohet
nga njeriu.
Planeti ynë mbi të cilin jetojmë i ka
ofruar njerëzimit mundësi dhe begati që
nuk mund të krahasohen me asnjë periudhë të historisë, ose ndryshe thënë: njerëzimi i ka fituar këto mundësi duke
deshifruar ligjet dhe kodet e natyrës, që në

terminologjinë fetare islame quhet “Sunetullah”.
Ky proces mund të jetë një sukses i
mahnitshëm për njerëzimin në aspekt të
evolucionit të mendimit dhe zhvillimit të
njerëzimit. Por, është edhe një realitet tjetër, që çdo përfitim ose çdo bekim është
një ngarkesë, një përgjegjësi apo, thënë me
terminologjinë uranore, është një emanet.
Qytetërimi i teknologjisë dhe industrisë
tepër të zhvilluar, përpos begative të panumërta, ekzistencës së njerëzimit i ka sjellë
edhe telashe dhe kokëçarje të mëdha.
Në fakt, qytetërimi dominues aktual
është bërë simbol i rreziqeve, i sulmeve
dhe i pasigurisë për të gjitha gjallesat në
faqen e dheut. Madje, rreziqet dhe dëmet
që kanosin mjedisin jetësor të njeriut dhe
problemet në përgjithësi, në lidhje me ambientin, janë të pariparueshme,
p.sh. ndryshimi i klimës,
hapja e vrimës

së ozonit, të cilat janë si rezultat i industrializimit, shkatërrimit dhe zhdukjes së
mijëra specieve biologjike; i ngrohjes globale, i shkatërrimit të pyjeve, i ndotjes së
tokës, ujit dhe ajrit; e mungesës së ujit të
pijshëm, teknologjive të rrezikshme, ndotjes radioaktive, paraqitjes së epidemive,
pandemive dhe sëmundjeve virusale; prezencës së tepërt të dioksidit të karbonit etj.
paraqesin një nga problemet më të mëdha
të njerëzimit të sotëm.
Pra, fjala është për një krizë globale,
botërore, në lidhje me marrëdhëniet tona
me natyrën si një mjedis jetësor. Të gjitha
këto që u theksuan, po edhe shumë fakte të
tjera, flasin për këtë realitet. Pa dyshim që
faktori kyç në bërjen e gjithë kësaj situate
është vetë njeriu. “Shkatërrimi në tokë dhe
në det është shfaqur si pasojë e punëve të
këqija të njerëzve, kështu që (Allahu) do t’i
bëjë ‘të shijojnë’ pjesë nga ajo që kanë punuar, me qëllim që ata të kthehen (në përmirësim).” (Rum: 30/41)
Në rrugën drejt përparimit, njeriu, duke
i shfrytëzuar arritjet shkencore dhe teknologjinë e aplikuar, në mënyrë të konsiderueshme jetën, dhe me atë edhe bazën e saj,
natyrën e ka sjellë buzë shkatërrimit. Dimensionet e këtij rrënimi janë aq të mëdha,
saqë mbi njerëzimin parashtrohet pyetja
për mbijetesën e tij dhe jetën e Tokës, në
përgjithësi. Çështjet morale, etike, të ndërlidhura me vetë jetën, në të gjitha nivelet
dhe shkallët zhvillimore të tij, sot janë
shumë më të pranishme sesa dje. Parimi i
përgjegjësisë dhe njohurisë është bërë më
se i nevojshëm të diskutohet sa më shpesh.
Njohuria për pasojat e veprimeve tona ka
një rëndësi thelbësore për trajtimin moral
të problemeve mjedisore. Të dish se çfarë
është detyra jonë, çfarë është e drejtë dhe
çfarë e gabuar, bëhet detyra e parë morale.
Qëndrimi kuranor
Në traditën islame është ngulitur thellë
mendimi që e trajton/që e sheh “natyrën si
Kuran që hesht dhe Kuranin si natyrë që
flet”. Fjalitë kuranore quhen shenja-ajete
dhe në Kuran fenomenet, dukuritë natyrore
quhen gjithashtu ajete. Nisur nga ky botëkuptim, nëse natyra është libri në faqet e të
cilit gjenden dorëshkrime hyjnore, ne jemi
të detyruar t’i qasemi këtij “Kurani të heshtur” me një gjendje të pastër, me avdesnjëjtë sikurse përgatitemi për të falur
namaz. Për kuptimin islam të natyrës është
thelbësore që të mos ketë ndarje në botë:
profane dhe të shenjtë.
I dërguari i Allahut fliste për një botë e
cila e gjitha është mesxhid. “Mua dhe ummetit tim e tërë bota na është falur mesxhid.” Dhe, kjo do të thotë që e tërë bota
është e pastër, e mbushur me shenjtëri.
Sensi islam ndaj ekologjisë është i mbërHëna e Re
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thyer me një ndjenjë të bashkimit emocional midis njeriut dhe natyrës. Në traditën
islame Muhamedit (a. s.) i përshkruhet thënia: “Ne e duam kodrën e Uhudit, edhe
Uhudi na do neve.” (Hodziç, 274)
Mësimi islam sjell një botëkuptim krejtësisht më ndryshe ndaj natyrës sesa mësimet paraprake. Fakti që natyra
konsiderohet një krijesë e Zotit, që i nënshtrohet Sunnetullahut (ligjeve që i ka
vënë Zoti), e njëjta vlen si për një besimtar që zbaton imperativet dhe ligjet e Zotit,
pa asnjë ligjërim ndryshe. Besimtarët e mishëruar me këto mësime nuk e perceptojnë
natyrën si një forcë për t’u frikësuar. Përkundrazi, duke zhvilluar një ndjenjë të përkatësisë në mjediset ku ata jetojnë, ndjejnë
dashuri, respekt dhe siguri ndaj ambientit.
Arsyeja kryesore për këtë është se njerëzit
e këtyre mësimeve nuk e shohin veten si të
ndarë nga natyra; duke pranuar faktin se
ata janë një pjesë e pandashme e saj. Ata
gjithnjë përkujtojnë një të vërtetë; prej toke
jemi të krijuar, jetojmë mbi faqen e dheut,
ushqehemi nga toka dhe përsëri do të kthehemi në tokë.
Bota kuranore është e mbushur përplot
elemente të natyrës. Sa për ilustrim të përkujtojmë disa emra të sureve kuranore: 2.
Lopa, 6. Bagëtitë, 16. Bleta, 27. Milingonat, 29. Merimanga, 52. Mali, 53. Ylli, 54.
Hëna, 57. Hekuri, 91. Dielli dhe 105. Elefanti etj. Madje, në shumë vargje/ajete
Vetë Allahu Madhëriplotë betohet me krijesat e ndryshme dhe në shumë ajete Kurani fisnik i sjell në vëmendje njeriut urtinë
e jashtëzakonshme që pasqyrohet në krijimin e Tij. (Nasr: 64)
Në Kuran këndvështrimi i njeriut vazhdimisht orientohet dhe përqendrohet tek
natyra, duke përmendur: qiejt, tokën,
bimët, shiun, zhvillimin e jetës, ndërrimin
e ditës dhe të natës, lumenjtë, pemët, malet,
bimët, kafshët etj. Kurani flet për inspirimin hyjnor të bletës. Madje, një kaptinë ka
marrë emrin Bleta. Flet për bisedën e Sulejmanit (a. s.) me milingonat etj. Në Kuranin fisnik, duke u përshkruar panorama e
xhenetit, kryesisht janë përdorur peizazhe
natyrore. Gjithnjë e më tepër, bota e xhenetit është e mbushur me idealet e natyrës:
lumenj, kopshte, pemë, peizazhe natyrore
etj. Në mësimet e fesë islame është tejet i
njohur botëkuptimi mbi ujin. (Hodziç, 275)
Pa dyshim që, sipas mësimit Islam, njeriu konsiderohet si mëkëmbës (halif) i Zotit
në Tokë, ndërsa natyra në një farë mënyre
nënshtruar atij. Mirëpo, natyra është në ekzistencë për të lavdëruar Zotin, njëjtë sikur
qeniet njerëzore. “Atë e madhërojnë shtatë
qiejt, Toka dhe gjithçka gjendet në to. Dhe,
nuk ka asgjë që nuk e madhëron Atë, duke
e lavdëruar, por ju (o njerëz) nuk e kuptoni
46

madhërimin që i bëjnë ata. Ai, me të vërtetë, është i Butë dhe Falës.” (Isra: 17/44)
“A nuk e sheh ti se, në të vërtetë, Allahut i
përulen në sexhde ata që gjenden në qiej
dhe në Tokë, edhe Dielli, edhe Hëna, edhe
yjet, edhe malet, edhe drurët, edhe kafshët
dhe shumë nga njerëzit (myslimanët)? Por,
ka shumë njerëz (mohues), që meritojnë
dënimin. E atë që e poshtëron Allahu,
askush nuk mund ta bëjë të nderuar. Allahu, me të vërtetë, bën çfarë të dëshirojë.”
(Haxh: 22/18) “A nuk e vëren ti, se Allahun
e lavdëron çdo krijesë që ndodhet në qiej
dhe në Tokë, madje edhe shpezët krahëhapur?! Çdokush e di se si t’i falet e ta lavdërojë. Allahu e di mirë çfarë bëjnë ata.”
(Nur: 24/41)
Filozofia tradicionale islame, e cila në
thelb të saj ka një qasje të thellë mbi ekologjinë, e sheh natyrën si një emanet që i
është dhuruar njeriut dhe standardet morale të njeriut i vlerëson në përputhje me
respektimin e këtij emaneti. Islami, në
esencë, është një mesazh uniteti, paqeje
dhe pajtimi. Ky mesazh është i vlefshëm
për botën e brendshme, për shoqërinë dhe
universin. Islami është proces i dorëzimit
te Zoti. Në këtë proces arrihet nga mikrokozmosi te
makrokozmosi. Në një
kuptim të thellë mund të thuhet se e tërë
natyra është myslimane, që do të thotë se
ajo i është dorëzuar krejtësisht Vullnetit të
Allahut. Të gjitha krijesat ndjekin natyrën
që u ka dhënë Allahu. “Dielli dhe Hëna
ndjekin rrugën e caktuar, bimët dhe pemët
i përulen (Allahut).” (Rahman: 55/5-6)
Njeriu nuk është zot i natyrës. Ai është
vetëm mëkëmbës. që do të thotë se ai është
përgjegjës për jetën e saj. (Nasr: 18-19)
Qëndrimi islam natyrën e sheh si tërësi
të shenjave ku manifestohet fuqia e Krijuesit dhe ky pozicion midis njeriut dhe natyrës nuk lind një relacion subjekt-objekt,
por një relacion ekzistencial. Pra, njeriu
dhe natyra janë në një shkallë të barabartë
të ekzistencës dhe nga aspekti i të qenit të
krijuar kanë status të objekteve të Subjektit të njëjtë. Parimi i monoteizmit/teuhidit
është baza e këtij bashkimi. Universalizmi,
toleranca dhe përqafimi i Islamit përfshin
tërë gjithësinë, siç shprehet poeti i njohur
Junus Emre: “Për shkak të Krijuesit trajtoje krijesën me mirëkuptim“. Apo siç
shprehet profesori i letërsisë në Universitetin e Shamit, Essed Ali: “Zot, unë ashtu
siç të dua Ty, i dua edhe ata që të duan Ty.
Kur kuptoj që çdo krijesë në një farë mënyre të do, tani unë i dua të gjitha krijesat,
sepse krijimi i të gjitha atyre varet prej
Teje.“
Pra, gjëja që e veçon njeriun nga dukuritë natyrore nuk është dominimi vertikal
ontologjik, por kapaciteti për të perceptuar
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dhe kuptuar realitetin që shfaqet në natyrë
dhe misioni specifik i të qenit i krijuar.
(Davutoglu, 90-91)
EKUILIBRI EKOLOGJIK

Për nga natyra, njeriu vazhdon ekzistencën e tij në marrëdhënie me gjithçka që
e rrethon. Marrëdhëniet me veten e tij, me
njerëzit tjerë, me ambientin i tij fizik dhe
me Qenien transcendentale, përkatësisht
me Zotin e Madhërishëm, janë raporte të
domosdoshme për vazhdimin e ekzistencës së njeriut. Pra, jeta e njeriut është e lidhur me ekzistencën e këtyre
marrëdhënieve. Ky rregull i marrëdhënieve
të ndërsjella vlen për të gjitha qeniet. Jeta e
një peme varet nga uji, ajri, dielli dhe toka.
Humbja e marrëdhënies së pemës me njërën nga këto, do të thotë vdekje e saj. Jeta
e njeriut gjithashtu është e mundur përmes
lidhjeve të saj me qeniet tjera. Ekzistenca e
qenieve sikur të jetë një rrjetë e thurur, ku
çdo nyjë varet nga tjetra. Kjo marrëdhënie
në rendin e ekzistencës vazhdon me një
ekuilibër të ndjeshëm. Nëse një këputje,
ose ndarje, ndodh në këtë rrjetë marrëdhëniesh, problemet ekzistenciale fillojnë të
shfaqen në ambientin jetësor.
Asnjë libër hyjnor nuk i shpjegon njeriut aq gjerë mbi natyrën dhe kozmosin në
përgjithësi, saqë i flet Kurani fisnik. Ai i
tregon njeriut si është krijuar gjithësia dhe
pse është krijuar. I ofron njohuri të përgjithshme në lidhje me strukturën e qenieve të
ndryshme. Gjithashtu, e mëson dhe e
udhëzon njeriun se çfarë lidhjesh dhe raportesh duhet të ndërtojë me ambientin që
e rrethon. Zoti i Madhërishëm në ajete të
ndryshme të Kuranit fisnik i sjell në vëmendje njeriut çështjet rreth ambientit të tij
dhe kërkon prej tij të mendojë rreth mjedisit të vet të afërt (tokës) dhe mjedisit të vet
të largët (kozmosit). Një ndër çështjet që
Kurani fisnik shpeshherë e potencon është
edhe ekuilibri ekologjik. Herë pas here e
përkujton njeriun se gjithçka është krijuar
në një sistem të ekuilibruar, në masë të përpiktë, me kriter të saktë dhe drejtësi. “Vërtet, Ne çdo gjë e kemi krijuar me masë të
paracaktuar.” (Kamer: 54/49) “Dhe
tokën e kemi shtrirë e nëpër të kemi shpërndarë male të patundura. Ne kemi bërë që
në tokë të rritet çdo gjë në përpjesëtim.”
(Hixhr: 15/19) “Nuk ka asnjë send që të
mos gjendet te Ne thesar për të; por, prej tij
Ne japim me masë të caktuar.” (Hixhr:
15/21) “Sundues i qiejve dhe i tokës, i Cili
nuk ka bir e nuk ka ortak në pushtet; i Cili
ka krijuar çdo gjë dhe e ka rregulluar si
duhet!” (Furkan: 25/2)
(Kryhet në numrin tjetër)

Dy pëllumba flijim
në Tempullin e Jerusalemit
Polemizonte me dijetarët kur ishte vetëm 12 vjeç. Kur i mbushi të tridhjetat Jovan Pagëzori ia
realizoi ritin e kryqëzimit, pastaj agjëroi katërdhjetë ditë, pas të cilit rit ﬁlloi të vepronte si I
Dërguar, i cili sjell lajme të gëzuara. Pastaj Sotona u mundua ta devijojë në misionin e tij, por
Jezusi nuk u dha dhe tha: “Mos sprovo Zotin, Zotin tënd.” (Matej, 4:7)

N

Shkruan: Ibrahim Selmani

uk është aq lehtë të flitet mbi Jezusin (Isain a. s.) sipas të kuptuarit të të krishterëve. Shkaku
qëndron në faktin se fraksionet e shumta
krishtere kanë besime dhe mendime të
ndryshme. Respektivisht, ato në fillim
kanë besuar në një bindje të përbashkët,
por më vonë, pas një kohe të caktuar,
ndryshuan dhe u shumëfishuan, që do të
thotë se në idenë mbi Jezusin në Krishterim u dalluan mes vete duke u përçarë në
grupacione të mëvetësuara brenda Krishterimit.
Në punimin tonë do të thirremi në katër
Ungjijtë Kanonikëi dhe në burimet tjera, të
cilat në detaje apo në mënyrë universale
janë krishtere, me qëllim që të sjellin mendime, qëndrime dhe ide krishtere ashtu siç
besojnë ata në to: “Shpirti i shenjtë në mitrën e së shenjtës dhe të gruas që nuk lindte, Maries.”
Të krishterët Isain (a. s.) e emërtojnë me emrin Jezus, pastaj e thërrasin
Krisht dhe Hristos - emra këta që janë fjalë
greke e që kanë kuptim: “Zoti është
ndihmë“, ose “Zoti është shpëtim”. Ekziston edhe një thirrje tjetër për Isain (a. s.)
dhe ajo është Mes’hia (Mesiu), që në gjuhën arameje do të thotë lëmuesii.
TË KRISHTERËT: “JEZUSI NUK ËSHTË
NJERI”
Sipas të kuptuarit të të krishterëve Jezusi nuk është njeri. Është lindur në
mënyrë të posaçme, që kushtëzon se procesi i formimit tek ai ndryshon nga ai njerëzor. “Ai është djali i Zotit të
amshueshëm, dhe është i amshueshëm
ashtu siç është i Ati i tij: Zoti nga Zoti, drita
nga drita, Zoti i vërtetë nga Zoti i vërtetë, i
lindur nga i pakrijuari.”iii Zoti At është

transferuar në llojin njerëzor për shkak të
mëkateve të tyre, e në veçanti për shkak të
mëkateve të stërgjyshit të tyre, Adamit
(Ademit a. s.), të cilin Zoti At e dëboi nga
Parajsa.
Por, nga urrejtja, Zoti At ndaj njerëzve
ka edhe mëshirë, me ndihmën e së cilës Ai
dëshiroi të fshinte mëkatet dhe ta rikthente
kënaqësinë e Tij ndaj njerëzve. Përjetë e
dërgoi të vetmin djalë të tij të lindur në
tokë, i cili është mbarësuar nga Shpirti i
Shenjtë në mitrën e nënës së tij Maries, e
cila ishte e pastër dhe virgjine.
Mbi lindjen e Jezusit, sipas rrëfimit të
Mateut, del se nëna e tij Maria (Merjemja)
ka qenë e fejuar me Josipin. Por, para se të
banojnë së bashku, u konstatua se është
mbarësuar sipas shpirtit të shenjtë. Josipi,
burri i saj, kur dëgjoi për këtë, deshi ta lëshojë. Mu në momentin kur u vendosën në
dhomë, iu tregua në ëndërr engjëlli i Zotit
dhe i tha: “Josip, i biri i Davidit, mos u frikëso të marrësh afër vetes Marien. Ajo që
është zënë në mitrën e saj, vërtet është nga
Shpiri i Shenjtë.” (Mateu: 1:10)
Të krishterët konsiderojnë se janë paraqitur grupe të mëdha engjëjsh në fushat
e afërta të Betlehemit me rastin e lindjes së

Jezusit. Grupet e mexhusijëve -zjarrputistëve nga lindja, të cilët erdhën nga Jerusalemi, shpërndanë lajme mbi ‘Mbretin e
Porsalindur’, e cila frikësoi Herodin dhe
Jerusalemin, për shkak të fëmijës së porsalindur, dhe Herodi për këtë shkak urdhëroi
që të vriten të gjithë fëmijët e porsalindur
në Betlehem. Në këto momente engjëlli i
Zotit iu shfaq Josipit dhe i tha: “Çohu!,
merre fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt dhe ri atje deri sa të të them unë, sepse
Herodi do ta kërkojë fëmijën deri sa ta
vrasë.” (Mateu, 2:13) Josipi e dëgjoi këtë
dhe në Egjipt mbeti deri në vdekjen e Herodit, ndërsa Herodi urdhëroi të vriten të
gjithë fëmijët meshkuj më të vegjël se dy
vjeç në Betlehem dhe rrethinë.iv
SYNET, NË MOSHËN 8 VJEÇ

Sipas traditës së vjetër hebraike, Jezusi është sunetuar kur ka qenë 8 vjeç dhe
pastaj është dërguar në Tempullin e Jerusalemit, ku Josipi dhe Maria realizuan flijimin, për arsye se ishte traditë që për çdo
fëmijë të porsalindur mashkull të flijoheshin dy pëllumba.v
Ritet e pranimit në bashkësinë
Hëna e Re
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fetare ekzistojnë gati te të gjithë popujt. Jezusi këtë rit e
mori nga Jovan Pagëzori (Jahja a. s.) në lumin Jordan.
Kjo bëhej duke e shtrirë në ujë dhe duke e lagur me ujë.vi
Kur Jezusi u kthye në Palestinë, u vendos me nënën
e tij në Nazaret dhe ata për çdo vit shkonin në Jerusalem
në ditët e Pashkëve. vii Pastaj, pas disa ditësh, u kthyen.
Njëherë ndodhi që fëmija mos të kthehet me të. Kur
shkuan ta kërkojnë, e gjetën duke qenë i ulur në Tempull,
duke polemizuar me dijetarët. Atëherë ishte vetëm 12
vjeç. Kur i mbushi të tridhjetatviii Jovan Pagëzori ia realizoi ritin e kryqëzimit,ix pastaj agjëroi katërdhjetë ditë,
pas të cilit rit filloi të vepronte si I Dërguar, i cili sjell
lajme të gëzuara.x Pastaj Sotona u mundua ta devijojë në
misionin e tij, por Jezusi nuk u dha dhe tha: “Mos
sprovo Zotin, Zotin tënd.” (Matej, 4:7)
Jezusi zgjodhi dymbëdhjetë nxënës nga ithtarët e tij
dhe i qiti nëpër fshatra për të shpërndarë lajmet e gëzuara.
I këshilloi që në këshillat e tyre të jenë të urtë, sepse do
të jenë të drejtë, do të jenë të dënuar dhe do të sillen para
udhëheqësve dhe mbretërve për shkak të tij, dhe për këtë
nuk duhet të brengosen, duke iu thënë: “Andaj, unë do
t’ju jap gojë dhe urtësi, të cilën nuk do të mund ta kundërshtojnë, e as që do të mund t’u kërcënohet asnjë kundërshtar.” (Lluka, 21:15)
Jezusi, sipas mësimeve krishtere, ka poseduar edhe
mrekulli të ndryshme, siç ishin: shëronte të verbrit,
ushqente afër 5.000 njerëz, e ringjalli Llazarin, i cili ishte
i vdekur, shëronte të zgjebosurit, shëronte të sëmurët të
cilët sëmureshin nga lia e ujit etj.

FILLON KEQTRAJTIMI I PROFETIT...
Kur hebrenjtë hetuan se edhe misioni i Jezusit do të
zhvillohet dhe do të ngrihet lart, filluan që ta keqtrajtojnë
Jezusin dhe filluan të dezinformojnë, duke përhapur
rrena se ai dëshiron të jetë profet i popullit dhe se ai e
mëson popullin që mbretit mos t’i jepet tatimi dhe thotë
se është mbret dhe hebre që u fal mëkatet njerëzve.
U krijua një huti e madhe në mbretëri dhe Pilati, guvernator i Palestinës, me mllefin më të madh urdhëroi që
ta kryqëzojnë në kryq. Ashtu siç kishte shumë ithtarë e
miq, po ashtu kishte edhe kundërshtarë të përbetuar.xi
Dhe, më pastaj e arrestuan dhe ia dërguan guvernatorit të
Palestinës, i cili i dha dënimin me vdekje përmes kryqëzimit në kryq: e kryqëzuan, duke e mbajtur të këtillë derisa vdiq. E varrosën dhe pas tri ditësh qëndrimi në varr,
duke u ringjallur dhe duke u transferua nga trup i vdekur në trup të gjallë. Sipas mësimit të krishterë, qëndroi
me nxënësit e tij katërdhjetë ditë dhe pastaj në prani të të
gjithëve u ngrit në qiell, duke u lënë obligim që me zellshmërinë më të madhe ta përhapin misionin e tij në të
gjithë botën, duke i “kryqëzuar në emër të Zotit, të atit
dhe të shpirtit të shenjtë”.xii
(Vazhdon)
Që të katër Ungjijt Kanonik - i Mateut,
i Markut, i Llukës, i Gjonit flasin mbi
Jezusin, pastaj edhe shkrimet tjera të
Dhiatës së Re
ii
Novi zavjed - Dhiata e Re, Botimi IV,
Zagreb, 1997, fq. 590.
iii
Tomaso Beckh- Giovana Dellakroce,
Isus je gospodar, Libri i dytë, përktheu
nga italishtja dr. Josip Marceliq, Zagreb, 1984, fq. 31.
iv
Matej, 2:16
v
Lluka, 2:21 dhe 24
vi
Dhiata e Vjetër, fq. 591
vii
Po ashtu, fq. 591
viii
Lluka 2: 41-47 dhe 3:23
ix
Akti i kryqëzimit është një rit fetar, të
cilin ia bëri Ivan Pagëzori (Jahja a. s.)
Jezusit dhe shumë të tjerëve. Qëllimi i
këtij riti konsiderohet argument i përi
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katësisë, i të qenit në atë bashkësi fetare. Kjo është njëjtë si në rastin e pranimit të Islamit: së pari duhet pastruar
– gusëll, e pastaj të bëhesh anëtar i
Islamit si mysliman. Bibla e predikon
këtë rit deri te Jezusi, e pastaj askund
dhe asnjëherë nuk përmendet se ai e
ka realizuar këtë rit tek nxënësit e tij.
Kjo do të thotë se kjo është deroguar
(hequr), edhe pse është gjendur te çdo
popull.
x
Mateu, 4:2
xi
Juda Iskarioti, sipas ungjijve, ishte
njëri ndër dymbëdhjetë nxënësit e Jezusit, i cili pastaj e tradhtoi duke u treguar ushtarëve, me qëllim që sa më
lehtë ta arrestojnë dhe t’ia dorëzojnë
guvernatorit të Palestinës.
xii
Dhiata e Re, fq. 590.
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DEBATE

Bidati
dhe bidatofobia
Guy Sorman pohon se Perëndimin dhe
zhvillimin e tij e përcaktojnë tri gjëra: pasioni
për të renë, barazia gjinore dhe kultura e
kritikës dhe e vetëkritikës. Në këto tri
elemente myslimanët kanë ngecur mbrapa,
sidomos dominon prapambetja në inovacione
dhe kreativitete.

E

Nga dr. Mevludin Dizdarević

kzistojnë tema dhe çështje që u përkasin sferave të politikave
identitare dhe të diferencimeve shoqërore, të cilat, veçanërisht, tërheqin vëmendjen e medias. Sapo të përmendet ndonjëra prej tyre, të gjithë ngrihen në këmbë dhe menjëherë përgatiten
për luftën e pakompromis ideologjike. Njëra prej këtyre temave, e
cila me automatizëm ndikon që shoqëria të pozicionohet në taborë
fërkimesh, është edhe çështja e bid’atit, apo, siç i themi në gjuhën bashkëkohore, çështja e inovacionit, në Islam.
Por, nuk duhet shqetësuar.
Kësaj here nuk do të flas për atë se çfarë është dhe si definohet
bid’ati. Megjithatë, dua të them se kjo shprehje ka konotacione pozitive, kur është në pyetje zhvillimi inovativ civilizues, dhe ka konotacione negative, kur në pyetje është çështja e risisë në besim apo
fe. Kurse sa u përket definicioneve, për to më mirë dhe më me meritë mund të flasin të tjerët.
Gjithsesi, unë çështjen e inovacioneve kulturore do të mund ta
trajtoja nga aspekti i fushës me të cilën merrem, e që në kulturologji
konsiderohet nga çështjet tejet interesante. Sado që mund të pretendohet dhe të konsiderohet se ekziston një kulturë e “pastër”, një gjë
e tillë nuk ekziston.
Asnjë kulturë nuk lind vetvetiu, sikurse që shprehet Bernard
Lewis si një “afërditë nga shkuma e detit”, porse është fryt i shumë
ndikimeve dhe huazimeve të ndryshme. Eduard Kale pohon se te
çdo kulturë elementet e huaja arrijnë deri në 90 për qind, kurse vetëm
dhjetë për qind mund të konsiderohen si elemente burimore, origjinale.
Përkundër kësaj, dorën në zemër, ky dhjetë përqindësh është elementi kryesor me çfarë mund të njihet një kulturë. Shumë elemente
që sot mund t’i konsiderojmë si pjesë të pandashme të kulturës sonë
islame, në fakt, janë të importuara.
Si shembull kemi minaren, e cila nuk ishte prezente në fillimet e
para të përhapjes së Islamit, porse më vonë u përvetësua nga kultura
kristiane e ndërtimit të kullave të kambanave. S’do mend se një ele-

ment të tillë edhe të krishterët e kanë huazuar nga kulturat tjera, e kështu me radhë.
Nga inovacionet nuk pati frikë as Muhamedi (a. s.), i cili, pa asnjë dilemë, pranoi
hapjen e hendekut rreth Medinës - propozim ky i cili erdhi nga persiani Selman
el-Farisiu, sikurse dhe që vepronte ngjashëm edhe me sundimtarët e vendeve
fqinje kur dokumentet zyrtare i vuloste
me unazën e vet. (Shënon M. Hamidullah)
Sidoqoftë, nga çështjet kryesore që
dua të adresoj është qëndrimi apo raporti
ndaj inovacioneve qytetëruese në botën
myslimane. Teza ime fillestare është se
inovacionet (risitë), prodhimi dhe përhapja e shpejt e tyre, janë nga ato që kontribuojnë në mbijetesën dhe të ardhmen e
shtetit dhe të bashkësisë.
Civilizimet e fuqishme janë ato që
gjithmonë gjenerojnë gjëra të reja inovative qytetëruese, ndërsa dështojnë ato që
mbyllen dhe vetëm konsumojnë. Indeksi
global i inovacionit tregon në mënyrë të
pashmangshme për lidhjen ndërmjet risive dhe pasurisë së përgjithshme të një
vendi. Nuk është plotësisht e qartë nëse
vendet janë të pasura ngase janë inovative, apo janë inovative ngase janë të pasura?
NOKIA ishte njëra nga kompanitë me
të njohura të telefonave celularë, por mosgatishmëria e tyre që ta adaptojnë sistemin operativ Android bëri që praktikisht
kjo kompani të mbetet jashtë hartës së
prodhuesve të rinj botërorë në lidhje me
telefonat celularë. Në këtë moment, teksa
e lexoni këtë tekst, korporata të madha
botërore janë vënë në garë se kush do të
zbulojë vaksinën kundër virusit Covid-

19, pasi që e dinë se zbuluesin e presin
shpërblime të mëdha. Është fakt i pamohueshëm se ne jemi të rrethuar me inovacione me të cilat janë zgjidhur një sërë
problemesh, me ç’rast zbulimet e tilla për
autorët e tyre kanë sjellë fat dhe përfitime
të mëdha.
Paramendoni, popujt myslimanë assesi të marrin pjesë në këtë garë!
Bota myslimane, në periudhën e saj
të artë, ishte një botë dhe hapësirë e
shpikjeve dhe kreativitetit. Historiani i
njohur i Mesdheut, Fernard Broaudel,
gati të gjitha inovacionet e jetës moderne
tregtare ia përshkruan gjeniut mysliman,
e jo qytet-shteteve mesjetare italiane.
Mehmet Fatihu arriti ta çlirojë Kostandinopojën vetëm në sajë të zbulimit
të një topi të veçantë, i cili kishte arritur
që t’i rrënojë muret e larta. Në epokën e
artë të Islamit, sidomos në kohën e abasidëve, u zbuluan spitalet, universitetet,
psikiatritë dhe një sërë shpikjesh të tjera
teknike, të cilat dukshëm ndikuan në lehtësimin e jetës njerëzore. Ndërkohë që sot
gjendja është krejtësisht ndryshe. Myslimanët sot dominojnë me shfrytëzimin e
shpikjeve dhe krijimtarive të të tjerëve, të
cilat i blejmë shtrenjtë, pasi nuk i posedojmë tonat. Ali Allavi në librin “Kriza e
qytetërimit islam” me të drejtë vjen në
përfundim se tridhjetë milionë myslimanë të periudhës së abasidëve ishin më
të dobishëm për botën dhe njerëzimin
sesa sot një miliardë e gjysmë.
Guy Sorman pohon se Perëndimin
dhe zhvillimin e tij e përcaktojnë tri
gjëra: pasioni për të renë, barazia gjinore
dhe kultura e kritikës dhe e vetëkritikës.
Në këto tri elemente myslimanët kanë

ngecur mbrapa, sidomos dominon prapambetja në inovacione dhe kreativitete.
Dekarti ka thënë se “mendja e shëndoshë është gjëja më e shpërndarë në
botë”, kurse Edgar Morin shton se në çdo
bashkësi njerëzore ekzistojnë dy dimensione dominante të arsyeshmërisë (racionalitetit): ai konstruktiv, i cili anon kah e
reja dhe e ndryshueshmja, dhe ai kritik, i
cili synon të ruajë gjendjen ekzistuese. Të
parët dëshirojnë të zbulojnë gjëra të reja,
ndërsa të dytët të konservojnë. Një shoqëri do të ketë sukses dhe do të përparojë
për aq sa ndërmjet këtyre dy rrymave do
të ketë ekuilibrim dhe dialog aktiv. Aty
ku ka çekuilibrim (mosbalancim), shoqëria shkon në shkatërrim të vetvetes dhe
drejt parëndësisë historike.
E tash vijmë te një pyetje thelbësore
për të gjithë ne që promovojmë Islamin
dhe realitetin mysliman: Në çfarë mase
është insistimi ynë kundrejt risive (bidateve) dhe se frika nga gjërat e reja, bidatpfobia (Murad Hoffman), sa e mban
civilizimin mysliman në pozitën në të
cilën gjendemi sot?
Me fjalë të tjera, sa u përket aspekteve të tjera të jetesës, deri në ç’masë interpretimi ynë i konservuar i fesë i ka
“terur lëngjet” e krijimtarisë civilizuese
dhe kulturore, duke pasur parasysh kushtëzimin e komentimit të fesë dhe kontekstin shoqëror?
Ose ja edhe një pyetje tjetër më të
mirë: A kemi ngecur mbrapa në aspekt të
qytetërimit sepse insistojmë në kryerjen
e bidateve, apo insistojmë në bidate
sepse kemi ngecur mbrapa?
Burimi: Preporod.info
Përktheu: Hfz. Mehas Alija
Hëna e Re
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PËR KOMUNIKIMIN

“Buzëqeshja në fytyrën e vëllait
tënd është sadaka”
Për shkak të porosisë që të
heshtim kur s`kemi diçka të
dobishme për të thënë, por
edhe për shumë të tjera, të
mbajmë llogari dhe të
kujdesemi për fjalët, për
bisedën tonë dhe të
afrohemi me njëri-tjetrin
me fjalët të mira dhe më të
bukura.

Nj

Shkruan: Prof. Ibrahim Idrizi

eriu është qenie të cilën Allahu (xh. sh.) e dalloi me
mendje dhe të folur. Të folurit
ia dhuroi si mjet përmes të cilit do të
shprehë mendimin e vet. Ashtu siç nuk ka
të folur pa mendim, gjithashtu nuk ka as
mendim pa të folur. Me të folurit ne tregojmë atë çka mendojmë dhe atë çka e
kemi në zemrat tona. Të folurit asnjëherë
nuk është vetëm mjet për të shprehur
diçka për të cilën flitet, por është edhe
mjet për të folur mbi vetveten dhe kjo e
folur paraqitet si refleksion mbi vetveten.
Fuqia e fjalës i ka rrënjët në fuqinë e personit. Kur personi flet, ajo atëherë paraqitet nga jashtë. Në këtë kuptim është
edhe fjala e vjetër, e cila thotë: “Fjalët
duhen matur, duhen peshuar dhe jo te numërohen.”
Duke marrë parasysh se fjala përfshin
të vërtetën, e cila vazhdon edhe në të ardhmen, efekti i fjalës së thënë mund që
ta mbijetojë atë që e ka thënë. Prandaj,
për të gjitha fjalët e folura - qofshin ato të
rënda, apo të lehta - patjetër duhet të jemi
të kujdesshëm dhe të mbajmë llogari,
sepse me ato fjalë që i themi mund ta
dëmtojmë ndonjërin dhe t`i sjellim varrë
aq të rëndë, sa as arma s`mund t’ia sjellë.
Fjala që është thënë bëhet e vërtetë dhe
realitet që nuk mund të revokohet. Mund
të thuhet ndonjë fjalë tjetër, e cila në një
50

mënyrë do ta zbutë të mëparshmen, por
assesi nuk mund ta fshehë fjalën që është
thënë më parë. Për atë, varrat nga arma
mund të shërohen, ndërsa varra që është
bërë nga fjalët e këqija dhe ofenduese
asnjëherë nuk shërohet.

LE TË FLASIM TË MIRËN, OSE LE TË
HESHTIM
Pikërisht për shkak të rëndësisë dhe
peshës që ka fjala e folur, Pejgamberi (a.
s.) në një hadith thotë: “Kush beson në
Allahun dhe në Ditën e Gjykimit, le të
flasë atë që është e mirë, ose le të hesht.”
(Muttefekun alejhi)
Dijetarët që merren me etikën islame
kujdes të madh i kushtojnë lëndës së bisedës, si dhe mënyrës së të shprehurit.
Porosia e Pejgamberit të Allahut (xh. sh.)
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është që të flasim atë çka është e mirë, që
në mënyrë të bukur ta paraqesim qëndrimin tonë. Këtë ka urdhëruar edhe Kurani
i ndershëm kur thotë: “Dhe njerëzve u
thoni fjalë të mira...” (El-Bekare: 83)
Më duket se asnjëherë nuk ka qenë
më aktuale dhe më e nevojshme për ne se
sa sot, teksa bartim një numër të madh
problemesh siç janë: problemet e pandemisë, problemet familjare, problemet
shoqërore, problemet e punës, ato ekzistenciale, raportet me njerëzit etj. etj. Gjithashtu, ne kemi shumë nevojë për fjalë
të mira dhe të bukura - qoftë ajo si bisedë,
si këshillë, ose, bile, si ngushëllim në situata të vështira.
Pikërisht përmes fjalës së bukur dhe
të mirë Muhamedi (s.a.v.s.) me fjalët e tij
të zgjedhura, precize, të vërteta dhe të

mira, përfitoi zemrat e njerëzve. Thëniet
e tij, hadithet e tij, kanë mbijetuar vite
dhe shekuj, dhe edhe më tej vazhdojnë të
jenë aktuale - krahas fjalës më të bukur
dhe më të përsosur të Allahut (xh. sh.)
dhe kjo do të zgjasë sa të jetë jeta mbi
dheun e kësaj bote. Në Kuran thuhet: “E
ti robërve të Mi thuaju: Le ta thonë atë që
është më e mira…” (El-Isra: 53)
Ne jemi të shqetësuar nëse ndodh
ndonjë disharmoni në natyrë, nëse ndodhin disa dukuri të papritura natyrore, tërmete, vërshime, për të cilat ne nuk kemi
kurrfarë ndikimi, mirëpo në të njëjtën
kohë nuk jemi të shqetësuar për atë që ne
jemi shkaktarë të disharmonisë në familjet tona, te fqinjët tanë, në vendin e
punës, në kontakte me të tjerët dhe ai
shqetësim dhe çrregullim pikërisht vjen
si pasojë e përdorimit jo të rregullt të fjalëve dhe thënieve tona, apo të keqpërdorimit të fjalëve dhe të folurit tonë. Vërtet,
fjala e mirë, e bukur dhe e përshtatshme
e forcon unitetin dhe dashurinë mes miqësisë dhe shoqërisë në njërën anë, dhe
në anën tjetër, me siguri e pengon shejtanin e mallkuar që në përpjekjet e tij të
nxit dhe të ngjallë përçarje dhe armiqësi
në mesin e të tjerëve dhe në këtë mënyrë
të prish marrëdhëniet në mes njerëzve.
Prandaj Pejgamberi (s.a.v.s.) thotë:
“Ju asnjëherë nuk do të mund t’i përvetësoni njerëzit me pasurinë tuaj. Prandaj,
përvetësoni ata me fytyrën tuaj të ndriçuar dhe me sjellje të mirë.” (El-Bezari)

LARGIM NGA KOTËSITË
Përveç thënieve të Pejgamberit
(s.a.v.s.) që ne të flasim vetëm atë që
është e mirë ose të heshtim, gjithashtu
edhe Kurani qerim na porosit që të largohemi nga fjalët e padobishme dhe të kota,
të largohemi nga kotësitë të cilat qarkullojnë dhe na ofrohen në thënie dhe tregime të ndryshme, në gazeta dhe lajme,
si edhe nëpër kuvende të ndryshme dhe
të cilat (fjalë, tregime) i kënaqin veshët
tanë. Megjithëkëtë, kur Allahu (xh. sh.)
i përshkruan besimtarët e drejtë, thotë se
të tillë janë pikërisht janë ata që largohen
nga këto gjëra: “Është e sigurt se kanë
shpëtuar besimtarët - ata që janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit dhe ta që i shmangën të kotës
(qoftë fjalë a punë) dhe ata që rregullisht
e japin zeqatin…” (El-Mu`minunë)
Dijetarët myslimanë që merren me
etikën dhe sjelljen islame, gjithashtu porositin për mënyrën se si duhet të ruhen
fjalët dhe të folurit tanë, se si të mbrohemi prej fjalëve të pamenduara dhe të
pakëndshme. Pra, e nevojshme është, siç
thonë këta dijetarë, ndalimi i polemikave

dhe i diskutimeve të kota - pa marrë parasysh se a është njeriu në të drejtë ose jo.
Njeriu shpeshherë hyn në diskutime duke
paraqitur argumente në favorin e thënieve
të tij dhe, i udhëhequr me pasionin që
qëndrimi i tij të jetë i pranuar dhe shpesh
ndodh që e vërteta të vihet në plan të
dytë, ndërsa biseda-polemika vetëm për
vete të bëhet qëllim. Kjo edhe neve na
ndodh sidomos në kohën e sotme, kur
shpeshherë jemi pjesëmarrës - e ndonjëherë edhe lëndë e diskutimeve dhe bisedave - të cilat shpesh dinë të kalojnë në
zënka mes nesh.
Një ditë Muhamedi (s.a.v.s.) i takoi
shokët-sahabët e tij në një diskutim-polemikë të ashpër, e cila kaloi në zënkë.
Megjithëkëtë, me hadith Pejgamberi
(s.a.v.s.) ua dha gjykimin e tij për këtë:
“Ngadalë, o ummeti i Muhamedit! Lini
zënkat, për arsye se në to ka shumë pak të
mirë dhe për atë se besimtari nuk grindet!
Lini grindjet, sepse juve ju mjafton edhe
pa këtë mëkati! Largohuni nga grindjet,
sepse unë nuk do të jem shefatxhiu juaj
në Ditën e Gjykimit për atë që merr pjesë
në grindje! Lëshoni grindjet. Unë i garantoj atij që lë grindjen tri pallate në
Xhenet, qoftë edhe nëse është në të
drejtë…” (Taberani)
Mirëpo, ne këtu duhet të bëjmë dallim mes dialogut dhe polemikës së kotë.
Biseda, dialogu konstruktiv mes njerëzve
i pasuron mendjet dhe zemrat e tyre dhe
shpeshherë në bisedë me personin, i cili
në mënyrë të kujdesshme dhe të bukur e
paraqet mendimin e vet, ndjenjat tona
mbeten të kënaqura, madje edhe nëse
personi në fjalë gjatë bisedës na ka bërë
neve kritikë, na ka treguar për gabimet
apo na ka dhënë këshilla, por biseda e
tillë e ka plotësuar qëllimin, sepse edhe
ato këshilla dhe kritika do të jenë të pranuara dhe të mirëseardhura për ne se sa
këshillat dhe kritikat e personit që i bën
në mënyrë të ashpër dhe të pakujdesshme, sepse një bisedë e tillë nuk do të
depërtojë në veshët dhe zemrat e personave të tjerë edhe po qe se ky person ka
qëllime të mira dhe fisnike.
Sa është me rëndësi mënyra e sjelljes
dhe komunikimit, si dhe pranimi i gabimeve, pranimi se ndonjërin e kemi ofenduar, gjithashtu është me rëndësi që të
kërkojmë falje për ofendimet dhe gabimet e bëra dhe për të cilën në mënyrë të
qartë flet Kurani i ndershëm kur thotë:
“Një fjalë e mirë dhe një lehtësim, është
më e dobishme se një lëmoshë që përcillet me të keqe. Allahu nuk ka nevojë për
askënd; Ai është i butë.” (El-Bekare: 263)
Gjithashtu, Allahu (xh. sh.) në Librin
e Tij na urdhëron që me pjesëtarët e re-

ligjioneve të tjera të bisedojmë në mënyrën më të mirë, të bëjmë dialog në suaza
dhe në frymën e tolerancës, pa fjalë të
ashpra dhe ofenduese, përveç se nëse
bëhet fjalë për ndonjë përdhunues dhe
kriminel të cilin duhet penguar që të mos
bëjë dëm dhe zullum: “Ithtarët e librit
mos i polemizoni ndryshe (kur i thirrni në
fenë tuaj), vetëm ashtu siç është më së
miri; përveç atyre që janë mizorë…” (ElAnkebutë: 46)
ME FJALË TË ZGJEDHURA DHE NË
MËNYRËN MË TË MIRË
Myslimani në veçanti duhet të jetë i
kujdesshëm që me fjalët dhe veprimet e
veta të mos e ofendojë dhe lëndojë myslimanin dhe këtë më së miri do ta kuptojmë nga përgjigjja e Muhamedit
(s.a.v.s.), që ua ka dhënë shokëve-sahabëve të tij në pyetjen drejtuar të dërguarit
të Allahut: “Islami i kujt është më i
mirë?” Pejgamberi u është përgjigjur: ”I
atij prej gjuhës dhe dorës së të cilit janë të
mbrojtur myslimanët tjerë.” (El-Buhariu)
Nasihati për fjalën e mirë dhe të
bukur nuk do të ishte i kompletuar nëse
nuk do të shfrytëzonim nga rasti që të tregojmë edhe diçka për gjërat, veprimet,
dukuritë dhe ndodhitë e shëmtuara në rrethin tonë ku jetojmë, por këtë herë duke e
bërë atë me fjalë të zgjedhura, të matura
dhe në mënyrën më të mirë.
Prandaj, për shkak të dhuratës së begatshme të fjalës dhe të folurit që na është
dhënë, për shkak të qenësisë dhe madhështisë së të folurit, për shkak të urdhrit që
vetëm fjalë të mira të flasim, për shkak të
porosisë që të heshtim kur s`kemi diçka
të dobishme për të thënë, për shkak të
rëndësisë që ta lëshojmë polemikën dhe
bisedat e kota, për shkak të këshillës që
njerëzit t’i ofrojmë me këshilla dhe sjellje të mira, për shkak të rëndësisë së të
kërkuarit falje pas ofendimeve të bëra,
për shkak të imperativit që me pjesëtarët
e Librit të sillemi në mënyrën më të mirë
dhe për shkak të premtimit të besimtarëve, të cilët u shmangen fjalëve të kota,
se ata do ta arrijnë atë që e dëshirojnë, për
arsye të gjithë asaj që e thamë - të
mbajmë llogari dhe të kujdesemi për fjalët dhe bisedën tonë dhe të afrohemi me
njëri-tjetrin me fjalë të mira dhe të bukura.
Dhe, ta përfundojmë këtë shkrim me
fjalët e Allahut (xh. sh.) dhe këto të jenë
pjesë e përditshmërisë sonë: “Dhe, njerëzve u thoni fjalë të mira… Ndërsa me
vëllezërit tuaj në fe të keni sjellje më të
mirë, duke i kujtuar fjalët e Pejgamberit
(s.a.v.s.): “Buzëqeshja në fytyrën e vëllait tënd është sadaka.” (Et-Tirmidhi)
Hëna e Re
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Lajmet e rreme në
kronikën e zezë
Edukimi medial është bërë domosdoshmëri botërore në përballjen titanike me lajmin e
rremë. Të gjitha shtetet dhe shoqëritë po hartojnë plane dhe strategji se si t’i edukojnë
njerëzit e tyre në përballjen me informacionet e shumta. Është me rëndësi të dihet të
ruhet shëndeti mendor dhe zgjedhja dhe seleksionimi i lajmeve të vërteta përballë
lajmeve të rreme. Do të ishte thuajse i pakuptimtë çdo tentim për të qëndruar indiferent
përballë këtij virusi shoqëror, i cili në vazhdimësi po kërkon kurban nga të gjitha shtresat.

F

Shkruan: Mr. Hamdi Nuhiju

enomeni i lajmeve të rreme (fake
news) është shndërruar në trend
global, me të cilin po përballen të
gjitha shoqëritë. Në kohën e zhvillimit të
hovshëm tekniko-teknologjik dhe të
emërtimit të shekullit në të cilin po jetojmë (XXI ) si shekull i informatikës,
është bërë thuajse e pakontrolluar rrjedha
dhe burimi i informacioneve.
Kjo gjë nuk po i ndan shoqëritë në të
zhvilluara dhe të pazhvilluara, në të pasura e të varfra, por infektimi me lajmet e
rreme është ciklik dhe prezent në çdo
cep. Shtetet dhe shoqëritë dallojnë vetëm
për nga mënyra e trajtimit dhe për nga
forma e edukimit.
Lajmet e rreme sidomos përdoren dhe
krijohen nga qarqe politike me qëllim të
ndikimit dhe krijimit të një opinioni të
rrejshëm, që do të ndikonte, për shembull, në qëndrimin e votuesve në ditën e
votimit. Me gjithë hovin e tij, kjo gjë
është tepër shqetësuese nëse bëhet fjalë
për pjesëmarrjen e tyre në kronikën e
zezë. Burimi zyrtar i kronikës së zezë
është buletini i Policisë dhe nëse në buletinin e Policisë përcillen informacione të
pafiltruara, që do të kishin elemente të
krijimit të lajmeve të rreme, siguria në informacione do të binte në nivelin zero.
EDUKIMI MEDIAL
DHE INFODEMIA

Asociacioni nacional amerikan për
edukim medial e jep këtë definicion përmbledhës për edukimin medial: “Edu52

kimi medial është aftësia për të pasur
qasje, për të pranuar, analizuar dhe vlerësuar në forma të ndryshme përmbajtjen
mediale dhe, në fund, ajo përmbajtje të
vihet në veprim ose të përdoret.”
Kjo aftësi qasjeje kërkon një njohuri
të elementeve tekniko-teknologjike si dhe
formë ose mënyrë të leximit ose dëgjimit
të lajmit. Analiza kërkon një mendim kritik deri në momentin e vlerësimit të saj
se a është lajmi i vërtetë apo i rremë. Krijimi i përmbajtjes mediale është një fazë
finale para përdorimit dhe zbatimit në
praktikë të njohurive që krijohen nga kjo
formë edukimi.
Profesoresha universitare Sonja Livingston (2004), në artikullin me titull
“Çka është edukimi medial” përmend
katër elemente tejet të rëndësishme të
edukimit medial: 1. Qasja, 2. Analiza, 3.
Evoluimi dhe 4. Krijimi i përmbajtjes. Në
anën tjetër të medaljes kemi lajmin e
rremë, që e mundëson zbatimin e edukimit medial.
Kang jep një definicion të zgjeruar të
asaj se si duhet perceptuar dhe kuptuar
lajmi i rremë: “Lajmi i rremë fshihet
prapa legjitimitetit të një forme të kredibilitetit, duke tentuar që të shfaqet si një
lajm i vërtetë. Për më tepër, duke shkuar
përtej paraqitjes së thjeshtë të një artikulli
informativ, përmes përdorimit të klikimit
të lajmeve lajmet e rreme imitojnë gjithëpërfshirjen e lajmeve, duke ngritur një
rrjet faqesh të rreme. Kjo është një njohje
e qartë për vendin e lajmeve në shoqëri,
por duke shpërdoruar besueshmërinë e
lajmeve, lajmet e rreme mund të minojnë
gjithashtu legjitimitetin e gazetarisë, ve-
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çanërisht në një mjedis të mediave sociale kur burimi aktual i informacionit
shpesh hiqet, ose të paktën perceptohet
në distancë.”
Mënyra tinëzare e fshehjes së lajmit
të rremë prapa petkut të lajmit të vërtetë
dhe paraqitja në opinion si lajm i vërtetë
krijon shumë tendenca dhe turbullira.
Arnold Yasin Mol dhe Jeroen Vlug,
në artikullin me titull “Lajmi i rremë
(fake news) dhe qasja islame e përçimit
të lajmit” e ndërlidhin lajmin e rremë si
një formë infodemie, e cila paraqitet në
tregun e informacioneve të skajshme:
“Gjithmonë ka qenë shqetësuese se si
gënjeshtrat, informacioni i rremë dhe lajmet e rreme ndikojnë në karakterin personal, në marrëdhëniet dhe në shoqërinë
në tërësi. Me rritjen e mediave sociale
dhe lehtësinë e krijimit, marrjes dhe
shkëmbimit të informacionit, ky shqetësim është rritur gjithashtu. Përkufizimi
themelor i dezinformimit është ‘informacion i gabuar’, ndërsa keqinformimi
shpjegohet si ‘informacion i rremë, i përhapur për të mashtruar njerëzit’. Dezinformimi mund të krijohet pa dashje, ose
të bazohet në qasje të gabuara për shkencën, por keqinformimi ka për qëllim të
shtrembërojë pikëpamjen tonë për të vërtetën e çështjeve në fjalë. Ai përfshin një
gënjeshtër të qëllimshme.”
Edukimi medial është bërë domosdoshmëri botërore në përballjen titanike me
lajmin e rremë. Të gjitha shtetet dhe shoqëritë po hartojnë plane dhe strategji se
si t’i edukojnë njerëzit e tyre në përballjen me informacionet e shumta. Është
me rëndësi të dihet të ruhet shëndeti men-

dor dhe zgjedhja dhe seleksionimi i lajmeve të vërteta përballë lajmeve të
rreme. Do të ishte thuajse i pakuptimtë
çdo tentim për të qëndruar indiferent përballë këtij virusi shoqëror, i cili në vazhdimësi po kërkon kurban nga të gjitha
shtresat.
KRONIKA E ZEZË NË DITËN E
ZGJEDHJEVE

Kronika e zezë në ditën e zgjedhjeve
është e mbushur me informacione që tregojnë për incidente, për mbushjen e kutive të votimit, për agjitacion politik të
subjekteve politike, presion, blerje votash, djegie të veturave të ndryshme,
ndaljen e rrymës elektrike etj. Me një
fjalë, kronika e zezë në ditën e zgjedhjeve
parlamentare, lokale ose presidenciale
dallon prej ditëve tjera. Ky dallim e vë në
pikëpyetje funksionimin e vlerave demokratike të asaj shoqërie. Ata që e ndjekin
kronikën e zezë dhe e përcjellin në opinion krijojnë në vetvete një pasiguri.
Në ditën e zgjedhjeve kronika e zezë
shpeshherë përzihet me lajmet e rreme.
Kjo gjë bëhet qëllimshëm dhe në mënyrë
të orkestruar nga ana e institucioneve të

shtetit. Sidomos në mbrëmje, pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe nisjes së
numërimit të votave dhe shpalljes së rezultateve preliminare, kronika e zezë luan
rolin e zëdhënësit.
Dejan Vercic në librin “Marrëdhëniet
me mediat” ka shkruar për kërkesën e pashmangshme të mediave dhe të gazetarëve pas fatkeqësive. Fatkeqësitë, sipas
Vercic, u interesojnë njerëzve dhe paraqitja e tyre në media do të ishte tepër tërheqëse dhe atraktive: “Fatkeqësia u
intereson njerëzve. Prandaj edhe raportojnë gazetarët për to. Sidomos në mesin
e të prekurve kjo është e frikshme: mediat sikur të fitojnë nga fatkeqësia e të tjerëve, ndërsa gazetarët paraqiten si
kasapë. Sa më shumë viktima dhe gjak fatkeqësia për mediat është tërheqëse.
Kur ndodhin fatkeqësi, individët dhe organizatat i raportojnë jo vetëm ato gjëra
që realisht ndodhin, por edhe në lidhje
me atë që po flitet.”
Po flitet për vjedhje masive në zgjedhje, për “tren bullgar” dhe për rënie të
sistemit të kompjuterëve, për hakerim të
faqes zyrtare të Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve... Prej kësaj u krijua pamja e
përgjithshme e “renditjes së mandateve”:

partia e parë barazoi me partinë e dytë...
Pastaj u kërkua falje për këtë, siç u quajt,
lëshim dhe përsëri informacionet fillestare iu kthyen opinionit (publikut)...
NË FUND

Sipas një informacioni të publikuar
nga Uashington Post, presidenti amerikan
Donald Trump nga viti 2017 deri më sot
ka gënjyer mbi 20.000 herë.
Këto informacione i ka publikuar Uashington Post, e cila shpeshherë ka qenë
e akuzuar nga presidenti amerikan Donald Trump për shpërndarje të lajmeve të
rreme.
Kronika e zezë për nga efektet psikologjike dhe sociale keqpërdoret shumë
nga mediat dhe gazetarët për efekte komerciale. Por, ajo bëhet tepër e rrezikshme kur përzihet edhe me fenomenin e
lajmeve të rreme.
Jo rastësisht Zoti në Kuran thotë: “O
ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i
pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos
i bërë dëm ndokujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.” (Kuran,
49:6)
Hëna e Re
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Ardhja në këtë botë dhe kthimi
prej saj lidhen me diturinë
Njerëzit patjetër do t’i nënshtrohen llogarisë për atë që kanë bërë - për veprat e mira do
të shpërblehen, ndërsa për veprat e këqija do të ndëshkohen. Përgjegjësia përfshin një
koncept të gjerë.

K

Shkruan: Mr. Jetmir Sulejmani
(Enkas për HeR)

ush është njeriu dhe çfarë krijese
është? Cili është qëllimi i krijimit? Nga vjen dhe ku shkon?
Cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë e tij?
Gjatë gjithë historisë njerëzore mendja e njeriut është marrë me pyetje (çështje) të këtilla. Për to - duke menduar
dhe duke dashur të mësojë qëllimin e ardhjes në këtë jetë - ka kërkuar përgjigje të
sakta.
Për mendjet tona, përgjigje të saktë
kanë dhënë të dërguarit e Allahut. Ata na
shpjeguan qëllimin e jetës dhe të vërtetën
e vdekjes. Kështu që urtësia e ardhjes
sonë në këtë botë dhe kthimi prej kësaj
bote është për arsye diturie.
MENDJA, PËR NJERIUN

Njeriu është krijesa më e ndritshme
dhe më e përsosur e Allahut fuqiplotë. Allahu e ka krijuar njeriun në mënyrën më
të bukur dhe i dhuroi atij mirësinë më të
çmuar, të quajtur mendje, dhe e ka bërë
njeriun superior ndaj qenieve të tjera.
Qëllimi i krijimit dhe dërgimit të njeriut në këtë botë në Kuran shpjegohet në
këto ajete: “Unë nuk i krijova xhindet dhe
njerëzit për tjetër, pos që të më adhurojnë
Mua.” (Dharijat, 51/56) “Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën, për t’ju provuar se
cili prej jush është më vepërmirë.” (Mulk,
67/2)
Për të kuptuar zhvillimin pozitiv, njeriu duhet të thellohet në shkaqet, në atë
se çfarë dhe kush është, që t’i kuptojë detyrat dhe të arrijë vetëdijen e përgjegjësisë.
Jetën e tij njeriu duhet t’ua kushtojë
qëllimeve të mëdha dhe të jetë i vetëdij54

shëm për detyrat që ka. Vdekja e mbush
zemrën dhe mendjen e njeriut - në këtë
mënyrë shqetësimet mund të zëvendësohen me miqësi; frika nga vdekja të zëvendësohet me gëzim. Vdekja nuk është
zhdukje për një person që është i vetëdijshëm për përgjegjësitë e veta. Krejt e
kundërta, do të thotë: të ndryshosh një
vend dhe të çlirohesh nga detyra e botës.
Varri, ndërkaq, është një derë ahireti për
botën tjetër.
Fjala detyrë do të thotë: “punë e bërë
nga dikush, funksionim dhe arritje“.
Allahu (xh. sh.), i Cili e krijoi njeriun
dhe e dërgoi në këtë botë, nuk e la pa
mbikëqyrje dhe i bëri atij të domosdoshme kryerjen e disa e detyrave, imtësisht
të caktuara.
“A mos mendon njeriu se do të lihet
duke mos zënë asgjë (pa kurrfarë përgjegjësie)?!”, (Kijameh, 75/36) “A menduat se Ne ju krijuam kot dhe se ju nuk
do të ktheheni te Ne?” (Mu’minun,
23/115) - kështu Allahu fuqiplotë dekla-
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ron se qeniet njerëzore nuk janë krijuar
kot, por ato kanë detyra dhe përgjegjësi.
Në fakt, tipari më i rëndësishëm që i
shton vlerë jetës njerëzore është të dish
dhe të përmbushësh detyrat dhe përgjegjësitë. Njerëzit që lënë pas dore detyrat
dhe përgjegjësitë e tyre, ata që vazhdojnë
një jetë të papërgjegjshme, duke humbur
vlerat dhe nderin e tyre njerëzor, ngelin
si përfaqësues të varfër, duke u privuar në
tokën e Allahut. Për këtë arsye, duke lënë
pas dore detyrat dhe përgjegjësitë e tyre
në këtë botë, dënohen me verbëri shpirtërore.
Ashtu siç e cekëm në ajetet e lartpërmendura, shihet shumë qartë që, pasi
nuk është e mundur të shpëtosh nga përgjegjësitë në këtë botë, nuk është e mundur të shpëtosh edhe nga llogaria hyjnore
në botën tjetër. Po të kishte mendim të
kundërt, Islami - që është rregull morali
dhe drejtësie njerëzore - do të shkonte në
mohim.
Ndërkaq, fjala përgjegjësi do të thotë:

punë e bërë me dëshirën e vet dhe dhënie
llogari për punën e ngarkuar.
Përgjegjësia do të thotë: detyrimet që
personi duhet t’i përmbushë, ai është i detyruar t’i bëjë. Njeriu është pronar i përgjegjësive të vlerave. Allahu thotë: Vërtet,
Ne e krijuam njeriun në formën më të
bukur! (Tin, 95/4) dhe i dhamë urdhëresën të zgjedhë lirinë. E, kush punoi ndonjë
të mirë, që peshon sa grimca, atë do ta
gjejë. Dhe, kush punoi ndonjë të keqe, që
peshon sa grimca, atë do ta gjejë. (Zelzeleh, 99/7-8) Për këtë arsye, është përgjegjës dhe duhet të marrë masat
maksimalisht me ndjenja. Kështu, Allahu
fuqiplotë ia bën me dije njeriut përgjegjësitë që ka dhe i tregon se si duhet t’i arrijë
ato: Ne ua ofruam amanetin (obligimet)
qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën ta marrin përsipër atë, dhe u frikësuan prej tij, ndërsa njeriu e mori atë mbi
vete; vërtet ai është i padrejtë ndaj vetes
së tij (kur nuk e përmbush amanetin) dhe
jo i vetëdijshëm (për përgjegjësinë që bart
mbi vete). (Ahzabë, 33/72)
Në këto ajete shihet se ky amanet së
pari u është ofruar qiejve, tokës dhe maleve. Megjithatë, duke e ditur peshën e
këtij amaneti, ato nuk e kanë pranuar këtë
amanet të rëndësishëm. Njeriu, duke e
ditur përgjegjësinë e këtij amaneti të
shenjtë, e ka pranuar atë, por me obligimin për të qenë vazhdimisht në provim
se si e përmbush detyrën e duhur.

SECILI NË PROVIM ME PUNËT E VETA

Në këtë botë, njeriu është në provim
me punët, me fjalët dhe veprat e bëra, ato
janë përgjegjësi e tij dhe me to do të merret në pyetje në botën tjetër. Njerëzit që
nuk i përmbushin detyrat dhe përgjegjësitë e tyre do të jenë në ndëshkim të Allahut. Por, nuk duhet të harrojmë kurrë, se
Allahu (xh. sh.), përkundër të gjithave,
është shumë i mëshirshëm ndaj robve të
Vet. Pra, ata që pendohen për gabimet dhe
mëkatet që kanë bërë, ata Ai do t’i falë.
Në ajetin e 72 të sures Ahzabë. që u
përmend më lart, janë bërë komente të
ndryshme se cili është obligimi dhe përgjegjësia e njeriut. Shumica e komentuesve fjalën amanet, që ceket tek ajeti, e kanë
komentuar në këtë mënyrë: “duhet të jenë
përmbushur obligimet dhe farzet”. Meqenëse Allahu e ka dërguar njeriun si udhëheqës në tokë, për të qenë i përmbajtur në
përgjegjësitë, kuptohet se Zoti i plotfuqishëm dëshiron që të kryhen të gjitha veprimet dhe obligimet. Qiejt, toka dhe malet u
tërhoqën nga kjo peshë e madhe, nuk pranuan, por njeriu e pranoi këtë përgjegjësi.
Allahu fuqiplotë robit i dha drejtësi
dhe kompetenca të mëdha. Duke i dhënë
një pjese të vullnetit, njeriun e ka lënë të
lirë në vepra. Kurani njeriut ia ka treguar
të drejtën dhe të gabuarën; po ashtu, për
të mos u larguar nga e drejta, i ka dërguar
pejgamberë. Përmes librave të shpallur

nga Allahu, pejgamberët janë udhëzuar
të urdhërojnë, ta njohin njerëzimin dhe t’i
zbatojnë mësimet gjatë jetës së tyre.
Për të përmbushur detyrën e kalifit
ashtu siç duhet, Allahu (xh. sh.) vendosi
gjithçka në këtë gjithësi nën urdhrin e tij.
Allahu i plotfuqishëm, i Cili krijoi gjithçka
nga asgjëja, e ka pajisur njeriun me aftësinë për t’i përdorur të gjitha këto. Për sa
kohë që njeriu i përdor me mençuri ato
sipas urdhrit të Krijuesit, do të zbulojë përfitime të qarta. Si rezultat natyror i gjithë
kësaj, njerëzit patjetër do të merren në llogari për atë që kanë bërë - për veprat e mira
që i kanë bërë do të shpërblehen, ndërsa
për veprat e këqija do të ndëshkohen.
Përgjegjësia përfshin një koncept të
gjerë. Njeriu ashtu siç është përgjegjës
ndaj Zotit, është përgjegjës edhe ndaj familjes, farefisit, ambientit dhe ndaj krijesave të tjera. Thelbësorja është se: çdo
veprimtari e njeriut do të arrijë tek Allahu
(xh. sh.) duke respektuar këto të drejta
dhe duke parë rëndësinë e përgjegjësisë,
siç thotë Allahu fuqiplotë: “...dhe vetëm
tek Allahu është përfundimi i çështjeve.”
(Llukman, 31/22) Ai që e dëgjon fjalën e
Perëndisë, edukohet me çdo fjalë që e
dëgjon dhe çdo pikë e edukimit të tij
duhet të vështrohet si cilësi e veçantë.
Vetëm duke u munduar që të jesh i vetëdijshëm dhe duke u përpjekur, mund të
jetosh një jetë besnike; por, edhe kjo
është një përgjegjësi njerëzore.

Të dhëna rreth Kuranit...
Kurani përmban 114 sure, 6.666 ajete
(sa u përket ajeteve të Kuranit, midis dijetarëve ka qëndrime të ndryshme: të tjerë
thonë se ka 6.236), 30 xhuza (pjesë); çdo
xhuz ndahet në katër pjesë më të vogla,
që quhen hizb, kështu që Kurani përmban
120 hizbe.
Nga 114 suret, 86 janë mekase (janë
shpallur në Mekë), ndërsa 28 janë medinase (të shpallura në Medinë).
Çdo sure fillon me Besmelen, përveç
sures së nëntë (Teube). Surja Neml përmban dy besmele.
Gjashtë sure janë emërtuar sipas emrave të pejgamberëve: Junus, Hud, Jusuf,
Ibrahim, Muhamed dhe Nuh.
Surja më e gjatë në Kuran është ElBekare dhe ajo ka 286 ajete, ndërsa surja
më e shkurtër është Keuther, me tri ajete.
Surja e parë në Kuran është surja Fatiha, ndërsa e fundit Nas. Kjo, sipas ren-

dit të njohur në Kuran, e jo sipas kohës së
shpalljes. Nëse do të rreshtoheshin sipas

kohës së Shpalljes, atëherë surja e parë do
të ishte Alek, ndërsa e fundit Nasr.
Hëna e Re
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SHËNDET!

A mund të ekzistojë bota
pa viruse
“Nëse të gjitha viruset do të zhdukeshin papritur, bota do të ishte një vend i
mrekullueshëm për afër 1 ditë e gjysmë; më pas të gjithë do të vdisnim”. Kjo, pasi
pjesa dërrmuese e viruseve nuk janë vrastarë për njerëzit; madje, shumica luajnë
një rol jetik në ekzistencën e ekosistemeve.

V

Shkruan: Prim. dr. Mair Iseini

iruset duket sikur ekzistojnë
vetëm për ta shkatërruar shoqërinë dhe për t’i shkaktuar vuajtje
njerëzimit. Ato kanë marrë miliona jetë
njerëzish gjatë mijëvjeçarëve, shpesh duke
shfarosur pjesë të mëdha të popullatës globale - nga pandemia e Gripit Spanjoll e
vitit 1918 e cila vrau 50-100 milionë njerëz, tek 200 milionë njerëzit që vlerësohet
se kanë vdekur nga sëmundja e lisë vetëm
në shekullin XX. Pandemia aktuale e
Covid-19 është vetëm një nga seria e sulmeve virale të vazhdueshme dhe të pafundme. Nëse do të ekzistonte mundësia për
të gjetur një ilaç që do t’i zhdukte të gjitha
viruset në qarkullim, shumica e njerëzve
do të donin që ky moment të ishte pikërisht tani.
Por, ky do të ishte një gabim vdekjeprurës; në fakt, më vdekjeprurës se ç’ka
qenë ndonjëherë për çfarëdo lloj virusi.
“Nëse të gjitha viruset do të zhdukeshin
papritur, bota do të ishte një vend i mrekullueshëm për afër 1 ditë e gjysmë; më
pas të gjithë do të vdisnim”. Kjo, pasi
pjesa dërrmuese e viruseve nuk janë vrastarë për njerëzit; madje, shumica luajnë
një rol jetik në ekzistencën e ekosistemeve. Të tjerët ruajnë shëndetin e organizmave individuale - nga kërpudhat dhe
bimët, deri tek insektet dhe njerëzit. “Ne
jetojmë në një ekuilibër të përsosur, dhe
viruset janë një pjesë e këtij ekuilibri”,
thotë Susana Lopez Shareton, virologe në
Universitetin Kombëtar Autonom të Meksikos. Shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm për rolin që luajnë viruset në
mbështetjen e pjesës më të madhe të jetës
në Tokë, për shkak se ne priremi të fokusohemi vetëm tek viruset që i shkaktojnë
56

probleme njerëzimit. Gati të gjithë virologët studiojnë vetëm viruset patogjenë. Por,
kohët e fundit disa studiues kanë nisur të
analizojnë viruset që na mbajnë gjallë
neve dhe planetin tonë, në vend se të na
vrasin.
NUK DIHET NUMRI I VIRUSEVE NË
TOKË

Ajo që shkencëtarët dinë me siguri
është se pa viruse jeta dhe planeti, siç e
njohim sot, do të pushonte së ekzistuari.
Pastaj, edhe sikur ta dëshirojmë me gjithë
shpirt, asgjësimi i çdo virusi në Tokë do të
ishte diçka e pamundur. Por, duke imagjinuar se si do të ishte bota pa viruse, ne
mund të kuptojmë më mirë jo vetëm sa jetikë janë ato për mbijetesën tonë, por edhe
se sa duhet të mësojmë ende rreth tyre. Së
pari, studiuesit nuk e dinë sa viruse ekzistojnë saktësisht në Tokë. Mijëra janë klasifikuar zyrtarisht, por në fakt mund të
jenë me miliona. “Ne kemi zbuluar vetëm
një pjesë të vogël, pasi njerëzit nuk kanë
kërkuar shumë për to”, thotë Merilin Rosink, ekologe në Universitetin Shtetëror të
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Pensilvanisë, SHBA. Shkencëtarët nuk e
dinë se sa përqindje e viruseve në total
janë problematike për njerëzit.
“Në aspektin numerik, do të ishte afër
zeros” - thotë Kërtis Satëll, virolog mjedisor në Universitetin British Columbia.
“Gati të gjitha viruset nuk janë patogjene
ndaj gjërave që janë më të shtrenjta për
ne.“ Ajo që dimë, është se fagët, apo viruset që infektojnë bakteret, janë shumë të
rëndësishëm. “Ata janë grabitqarët kryesorë të botës bakteriale. Pa to, ne do të
ishim në telashe të mëdha” - shprehet Goldberg. Fagët janë rregullatori kryesor i popullatës bakteriale në oqean, dhe ka të
ngjarë edhe në çdo ekosistem tjetër në planet.
Nëse viruset do të zhdukeshin befas,
disa popullata bakteriale do të lulëzonin
shumë; të tjerat mund të ndalonin së rrituri. Dhe, kjo gjë do të ishte shumë problematike, sidomos në oqeane, ku më
shumë se 90 për qind e të gjithë materialit
të gjallë është e natyrës mikrobiale. Këto
mikrobe prodhojnë rreth gjysmën e oksigjenit në planet - një proces që mundësohet
nga viruset. Këto të fundit vrasin çdo ditë

rreth 20 për qind të të gjitha mikrobeve
oqeanike dhe rreth 50 për qind të të gjitha
baktereve oqeanike. Duke zhdukur mikrobet, viruset sigurojnë që planktoni që prodhon oksigjen të ketë mjaftueshëm lëndë
ushqyese për të kryer si duhet fotosintezën, duke mbështetur pjesën më të madhe
të jetës në Tokë.
TË RËNDËSISHME PËR RICIKLIMIN

“Nëse nuk kemi vdekje, atëherë nuk
do të kemi as jetë, pasi jeta është plotësisht
e varur nga riciklimi i materialeve. Viruset janë kaq shumë të rëndësishme për sa
i përket riciklimit” - thotë Satëll. Studiuesit që studiojnë vrasësit e insekteve kanë
zbuluar se viruset janë jetike për kontrollin e popullatës së specieve. Nëse një specie e caktuar shtohet më shumë sesa duhet,
një virus do të shfaqet mes tyre dhe do t’i
zhdukë ato, thotë Rosink. “Viruset janë një
pjesë shumë e natyrshme e ekosistemeve”.
Edhe Satëll thekson se kur popullatat
bëhen shumë të mëdha, viruset kanë prirjen të shumohen më shpejt dhe ta shfarosin atë popullsi, duke krijuar hapësirë për
jetesën e gjithçkaje tjetër. Dhe, nëse viruset do të zhdukeshin papritur, speciet konkurrente ka të ngjarë të lulëzojnë në dëm të
të tjerave. “Ne do të humbnim me shpejtësi shumëçka nga biodiversiteti në planet”, shton Satëll. Ndërkohë, disa
organizma varen nga viruset për mbijetesë, ose për t’u dhënë atyre një avantazh
në një botë konkurruese.
Për shembull, shkencëtarët dyshojnë
se viruset luajnë role të rëndësishme për të
ndihmuar lopët dhe kafshët e tjera ripërtypëse që ta shndërrojnë celulozën e marrë
përmes barit në sheqerna që mund të metabolizohen dhe që në fund shndërrohen
në masë trupore dhe qumësht. Studiuesit
gjithashtu mendojnë se viruset janë shumë
të rëndësishme në mbajtjen e mikrobiomeve të shëndetshme në trupat e njerëzve
dhe kafshëve të tjera. Rosink dhe kolegët
e saj kanë zbuluar prova konkrete për këtë.
Në një studim ata ekzaminuan disa kërpudha që kolonizojnë një bar specifik në Parkun Kombëtar të Jelloustounit në SHBA.
Ata zbuluan se një virus që infekton kërpudhat dhe lejon që bari të bëhet tolerant
ndaj temperaturave gjeotermale të tokës.
“Kur virusi, kërpudhat dhe bimët janë bashkë, atëherë bimët mund të rriten edhe në
territore me temperatura shumë të larta.
Kërpudhat, të vetme, nuk e bëjnë dot këtë
gjë”, deklaron Rosink. Infeksioni me viruse të caktuara beninje mund të ndihmojë
në largimin e disa patogjeneve te njerëzit.
Virusi C GB - një virus i zakonshëm, i
lindur nga gjaku i njeriut, që është një i

afërm jo i largët patogjen i virusit të Nilit
Perëndimor dhe Etheve të Dengos - është i
lidhur me progresionin e vonuar të AIDSit te njerëzit pozitivë me HIV. Shkencëtarët
zbuluan gjithashtu se virusi C GB duket se
i bën njerëzit e infektuar me Ebola më rezistentë ndaj sëmundjes dhe ata kanë më
pak gjasa të humbin jetën. Po kështu, herpesi i bën minjtë më pak të ndjeshëm ndaj
infeksioneve të caktuara bakteriale, përfshi
murtajën bubonike. Ndërkohë, pa viruse,
ne dhe shumë specie të tjera mund të jemi
më të prirur të sëmuremi nga sëmundje të
tjera. Viruset janë gjithashtu disa nga agjentët terapeutikë më premtues për trajtimin e sëmundjeve të caktuara. Terapia me
fagë, subjekt i një studimi të madh në Bashkimin Sovjetik që në vitet 1920, përdor
viruse për të luftuar infeksionet bakteriale.
Kjo është një fushë që po zgjerohet me
shpejtësi, jo vetëm për shkak të rritjes së
rezistencës ndaj antibiotikëve, por edhe për
shkak të aftësisë për të luftuar më mirë specie specifike bakteriale, në vend se të spastrojë pa dallim të gjithë popullatën tonë
bakteriale, siç bëjnë antibiotikët.
“Shumë njerëz kanë shpëtuar nga
vdekja duke përdorur viruse, aty ku antibiotikët kanë dështuar” - thotë Satëll. Viruset onkolitike, pra ato që infektojnë në
mënyrë selektive qelizat e kancerit, po studiohen gjithnjë e më shumë si një trajtim
më pak toksik dhe më efikas ndaj tumoreve. Shkencëtarët sapo kanë nisur të zbulojnë mënyrat se si ndihmojnë viruset në
vijimësinë e jetës në Tokë. Sa më shumë të
mësojmë në lidhje me të gjitha viruset, dhe
jo vetëm mbi ato patogjene, aq më të përgatitur do të jemi për të zhvilluar kura kundër viruseve të tjera që mund të shkaktojnë
në të ardhmen pandeminë e radhës.
Ekspertët botërorë të sëmundjeve infektive kanë bërë të ditur vazhdimisht se
nuk është e nevojshme që të shpenzohen
me qindra euro për të siguruar mbrojtje
nga koronavirusi dhe viruset e tjera. Ata
kanë dhënë disa rekomandime, të cilat
mund të ulin shkallën e rrezikut deri në 64
për qind. Por pavarësisht kësaj, teksa bota
ballafaqohet akoma me pandeminë
COVID-19, jo të paktë janë personat që
besojnë se opsionet më të shtrenjta janë
më të sigurta dhe ofrojnë mbrojtje më të
mirë nga koronavirusi. Por ekzistojnë mënyra me kosto fare të ulët dhe që ofrojnë
po aq mbrojtje sa dhe ato të kushtueshmet.
SI TË MBROHEMI NGA COVID-19

Pastrimi i duarve, sipas mjekëve, larja
e duarve për të paktën 20 sekonda, është
një mënyrë e mençur për mbrojtje. Por,
këtu rëndësi të madhe ka fakti se si lahen

duart - ka thënë mjeku Igor Koralnik.
Dhe, që procesi të kryhet si duhet, ai ka
rekomanduar që së pari t’i lagni duart, pastaj të shtohet sapun, t’i fërkoni pëllëmbët
së bashku, pastaj pjesën e prapme të secilës dorë, duke mbyllur gishtat. Në vazhdim duhet fërkuar çdo gisht me
pëllëmbën e duarve. “Nëse keni një unazë,
sigurohuni që të lani edhe nën të”, ka
shtuar Koralnik. Dhe, në fund duhet shpëlarë dhe tharë duart me anë të paloma-ve
prej letre.
Pastrimi i telefonit - telefonat celularë
ka të ngjarë të jenë një nga gjërat më të
ndyra që çdo person posedon. Kështu të
paktën kanë bërë të ditur mikrobiologët në
Universitetin e Arizonës. Por, këto pajisje mund të jenë të vështira për t’u pastruar, pasi prodhuesit rekomandojnë të
mos përdoren dezinfektuesit apo alkooli,
që mund të dëmtojnë pjesët mbrojtëse në
ekran. Rekomandimi i Koralnikut është
fillimisht që të vihet një mbrojtës ekrani
(nuk ka rëndësi se çfarë lloji përdoret, por
duhet të jetë i tillë që e mbron ekranin nga
gërvishtjet) dhe të fshihet më pas me alkool izopropil 70-përqindësh, që përdoret
rregullisht në punët shtëpiake. “Unë e bëj
këtë gjatë gjithë kohës”, ka thënë ai. Telefoni është një pjesë e pajisjeve që ne përdorim brenda dhe jashtë shtëpisë.
Konsumoni vitaminën D - ndërsa
mund të shihen video të shumta në YouTube, të cilat demonstrojnë se sa efikas
është përdorimi i vitaminës C në doza të
shumta. “Nuk ka asnjë provë që marrja e
një shtese të vitaminës C, madje edhe në
doza të larta, mund të mbrojë kundër infeksionit”, ka thënë Tod Cooperman. Në
vend të kësaj, ai sugjeron që të merren 800
miligramë të vitaminës D-3, për çdo ditë.
Studiuesit e Universitetit të Bostonit kanë
bërë të ditur se konsumimi i vitaminës D
zvogëlon rrezikun nga problemet me vështirësi në frymëmarrje, të cilat i shkakton
koronavirusi, madje, deri në 64 për qind.
Pandemia e Covid-19 po hyn në fazën
e saj të dytë, teksa vendet po rihapin gradualisht ekonomitë e tyre dhe po lehtësojnë, apo madje edhe po heqin, masat e
rrepta të distancimit social. Megjithatë, në
mungesë të një terapie të efektshme, apo
pasjes në dispozicion të një vaksine, rikthimi në “normalitet” do të jetë më shumë
një aspiratë sesa një realitet. Më keq
akoma: ai rrezikon të shkaktojë një valë të
dytë infektimesh në nivel lokal dhe rajonal dhe ndoshta edhe në një shkallë shumë
më të madhe. Është e vërtetë: vendimmarrësit politikë, punonjësit e kujdesit shëndetësor, shkencëtarët dhe publiku i gjerë
kanë mësuar shumë nga përvoja e valës së
parë.
Hëna e Re
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Takim me Unionin e Motrave Medicinale

Infermierët janë heronjtë e heshtur
për kontributin e dhënë në betejën me koronavirusin. Ka qenë ky mesazhi që doli
nga takimi që të hënën, më 13 korrik
2020, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, pati me shoqatën Unioni i
Motrave Medicinale të Akusherisë dhe
Stomatologjisë, përfaqësuar nga mr. Gordana Beshliovska, Nesrin Mustafa dhe
Ilija Milloshovski.
“Ju jeni të parët që rrezikoni të prekeni prej pandemisë, pasi jeni në vijën e
parë të luftës me virusin duke ju ndihmuar pacientëve dhe kjo pa dyshim se
është një vepër madhore te Zoti i plotfuqishëm, ku në një hadith thuhet se ‘Al-

lahu i ndihmon robit të Tij, ashtu siç i
ndihmon ai vëllait të vet’”, ka thënë Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu duke
i inkurajuar dhe lëvduar për punën, vullnetin, sakrificën, heroizmin që bëjnë infermierët në këtë kohë të pandemisë
globale.
Mysafirët kanë shprehur falënderime
për fjalët miradije të kreut të BFI-së,
duke i uruar suksese në punën e tij, ndërkohë që kanë kërkuar që të jenë në lutjet
dhe duatë e të gjithëve.
Në fund të takimit, u. d. Reis’ulUlema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu ka shprehur mirënjohjen për punën e
pandalshme, duke iu dëshiruar vullnet të

pamposhtur dhe profesionalizëm në
kryerjen e detyrës, si dhe shëndet të
plotë që të mund të mbajnë këtë barrë të
jashtëzakonshme për t’u kujdesur për të
prekurit nga virusi, duke iu garantuar se
Bashkësia Fetare Islame ka qenë, është
dhe do të jetë në gatishmëri për të ndihmuar sektorin e shëndetësisë edhe në
aspektin moral, edhe në atë material kur
kërkohet nevoja.
“Qofshi nën mëshirën dhe kujdesin e
Zotit fuqiplotë”, ka përfunduar h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, duke kërkuar nga të
gjithë nëpunësit fetarë që të mos i harrojnë sakrificat e jashtëzakonshme të këtyre njerëzve në lutjet dhe duatë e tyre.

BFI mbështet shoqatën SOS-Vita
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, të hënën, më 6.07.2020,
priti në një takim urimi Kryetarin e shoqatës për personat me nevoja të posaçme SOS-Vita, z. Ertan Shakiri, i cili
i uroi postin e ri dhe i dëshiroi shëndet
dhe sukses në udhëheqjen e Bashkësisë
Fetare Islame në të ardhmen.
Në një bisedë të ngrohtë e vëllazërore, Reisi shprehu mirënjohje për vizitën e z. Shakirit dhe e falënderoi atë për
dëshirat e sinqerta.
Ai e njoftoi bashkëbiseduesin se
BFI, përveç obligimeve të organizimit
të jetës fetare, në programin e saj ka paraparë edhe aksione humanitare për të
ndihmuar të gjithë që kanë nevojë, e posaçërisht personat me nevoja të posaçme.
Në këtë frymë, të dy bashkëbisedue-

sit ranë dakord që në të ardhmen BFI ta
ketë parasysh, në të gjitha aksionet hu-

manitare, edhe shoqatën për persona me
nevoja të posaçme SOS-Vita.

Udhëheqësit e TMBH urojnë Reisin
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, të martën, më 7 korrik 2020,
priti në një vizitë urimi Kryetarin e Lëvizjes për Bashkim Nacional të Turqve në
Maqedoni (TMBH), z. Erdogan Saraç, të
cilin e shoqëronin z. Furkan Çako, ishMinistër në Qeverinë e Maqedonisë dhe
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z. Tahsin Ibrahim, ish-Kryetar i MATUSITEB. Fillimisht mysafirët e uruan
Kryetarin e BFI-së për postin e ri dhe i dëshiruan shëndet e shumë suksese në udhëheqjen e Bashkësisë Fetare Islame, si dhe
premtuan se si subjekt politik gjithmonë
do të kontribuojnë në zhvillimin e BFI-së.
Nga ana tjetër, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz.
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Shaqir ef. Fetahu shprehu mirënjohje dhe
falënderim për vizitën dhe urimet e sinqerta dhe i informoi mysafirët e nderuar
me zhvillimet në Bashkësinë Fetare
Islame. Më pas bashkëbiseduesit shkëmbyen mendime rreth situatës së përgjithshme në vend, si dhe organizimit të
jetës fetare islame në veçanti.

‘Urtësia e Shenjtë’ e Stambollit jo muze, po xhami

Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan,
në një mesazh të postuar në “Twiter” më 10 korrik, 2020, ka
shkruar: “Qoftë për të mirë. Xhamia e Shën Sofisë i kaloi Entit
të Çështjeve Fetare.”
Zyra e 10-të e Gjykatës së Lartë Adminsitrative (Këshilli i
Shtetit) e ka anuluar vendimin e Këshillit të Ministrave të datës
24 nëntor 1934 për kthimin e Shën Sofisë nga xhamia në muze.
Gjykata e Lartë Administrative, kështu, vendimin e Mustafa
Qemal Ataturkut, themeluesit të Turqisë moderne, e shpalli “të
paligjshëm”. Vendimi i Presidencës që Shën Sofia t’i kalojë Entit
dhe të hapet për adhurim është publikuar në ‘Fletoren Zyrtare’.
Në një fjalim të transmetuar drejtpërdrejt pak orë pasi u dha
një dekret presidencial, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan tha që
ajo do të hapet për lutje më 24 korrik 2020.
“Sikurse dyert e të gjitha xhamive të tjera, dyert e Aja Sofisë
do të jenë të hapura për të gjithë, përfshi qytetarët turq dhe turistët. Aja Sofia është nën juridiksionin turk. Çdo kundërshtim ndaj
vendimit të gjyqësorit, do të perceptohet si një shkelje e sovranitetit tonë”, ka thënë Presidenti Turk.
E ndërtuar nga bizantinët si një kishë, Shën Sofia (Hagia
Sofia) u kthye në një xhami në vitin 1453, pas marrjes së Kostandinopojës nga osmanët.
Shën Sofia, një nga simbolet e Stambollit, u ndërtua prej druri
në vitin 360 nga perandori romak Konstantin, por ajo u dogj e u
shkrumbua pjesërisht gjatë një revolte në vitin 404. Perandori Justiniani I e pati rindërtuar atë me gurë. Shën Sofia u rihap përsëri
për adhurim në 537, pas pesë vitesh ndërtim, duke e bërë ndërtesën e tanishme mishërimin e tretë të Shën Sofisë (“Shën Sofi” do
të thotë “Urtësi e Shenjtë").
Në kohën e Mehmetit II osmanët e kthyen në xhami vendin
më të madh të adhurimit në qytet dhe parapëlqyen ta lënë siç ishin
vendet e tjera të adhurimit. Pasi Kisha e Shën Sofisë u kthye në
xhami më 1 qershor 1453, ajo u quajt Xhamia e Shën Sofisë, apo
Xhamia Fetih. Sulltan Mehmeti II e restauroi ndërtesën dhe ndërtoi një minare.
Shën Sofia është një ndërtesë e periudhës bizantine, por u
është borxh së tepërmi osmanëve ndërsa ende qëndron në këmbë.
Shumë legjenda dhe histori fetare janë thënë për Shën Sofinë që
në kohët bizantine dhe turqit panë një shenjtëri të ndryshme në të.

Sulltani Mehmeti II njihet me emrin Muhamed El-Fatih. Ka
qenë shumë largpamës dhe tepër i zgjuar. Pasi e kishte marrë Kostandinopojën, ai u kishte ofruar priftërinjve blerjen e ndërtesës
së Aja Sofisë nga pasuria e tij personale dhe jo nga pasuria e shtetit, apo Bejtul-Mal.
Historianët thonë se kjo blerje (marrëveshje) individuale është
arritur pa pasur lidhje me postin e tij shtetëror. Blerja është dokumentuar me kontratën e blerjes, duke paguar shumën e kërkuar dhe menjëherë Sulltan Mehmet El-Fatih krijon vakëfin
(Fondacionin), duke hequr dorë nga pronësia e vet, duke e lënë
gjithë atë pronë vakëf dhe me tapi në emër të Vakëfit.
Para një kohe, siç është njoftuar, Turqia është tronditur kur
është bërë verifikimi i 27 mijë dokumenteve, ku papritur, mes
gjithë atyre dokumenteve, është gjetur edhe dokumenti origjinal
i pasurisë (tapia), ku dallohej qartë pronësia private e Vakëfit.
Me këtë rast, të zotët e kësaj pasurie kërkuan me të drejtë përdorimin e kësaj prone, duke ditur se ata janë të zotët e saj. Kërkesa e tyre ishte që kjo ndërtesë të kthehet në xhami, siç është
përdorur që nga momenti i blerjes së saj.
Kthimin e Shën Sofisë në xhami e kanë kundërshtuar disa
vende të botës (Vatikani, Greqia, Rusia etj.).

‘Mustafa Pasha’: Përkujtohet 15 Korriku i vitit 2016

“Më 15 Korrik u pa se një popull ka
lider dhe se lideri ka një popull pas
vetes” - kështu e filloi fjalimin e tij Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu para
të pranishmëve në Xhaminë Mustafa
Pasha, në Shkup, në programin fetar “Për
shehidët e rënë në mbrojtjen e vatanit
kundër puçistëve të grusht shtetit të dështuar më 15 korrik 2016 në Republikën
e Turqisë”.
Dita e përkujtimit u organizua nga
Atasheu për Çështje Fetare i Ambasadës
Turke në Shkup, z. Murat Alkan, dhe
kaloi me lexim të pjesëve të Kuranit fisnik nga lexues të mirënjohur nga Turqia, ndërsa nga vendi ishte mr. Eljesa ef.

Hasani.
Në këtë eveniment merrnin pjesë:
Ambasadori i Republikës së Turqisë në
Shkup, Ekselenca e Tij z. Hasan Mehmet
Sekizkök, Myftiu i Myftinisë së BFIShkup dr. Qenan ef. Ismaili dhe mysafirë
të tjerë nga vendi dhe jashtë.
Në fjalimin e tij përshëndetës Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, foli për besnikërinë, qëndrimin
stoik, të drejtë e shembullor të popullit
turk ndaj liderit të tyre, z. Recep Tayyip
Erdoğan (Rexhep Taip Erdoan), kundrejt
forcave ushtarake, dhunës dhe tentimit të
grusht shtetit. Ai, përveç tjerash, tha:

“Respekt maksimal shehidëve të cilët
ranë në mbrojtje të vatanit. Asnjë vepër
nuk është e barabartë me veprën e rënies
shehid. Rënia dëshmor për vatan është
grada më e lartë sublime dhe më e nderuar në besimin tonë. Kurani fisnik për
këtë gjë thotë: ‘Mos thoni për ata që vriten në rrugën e Allahut se janë të vdekur!
Jo! Ata janë gjallë, ndonëse ju nuk e
ndjeni! (Bekare: 154)’.” Në pjesën përmbyllëse të fjalimit Reisi shprehu fjalë
miradije edhe për rolin pozitiv të Turqisë
në krye me Presidentin Erdoan për ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe më gjerë.
Ngjarja përfundoi me një dua, të
cilën e bëri Atasheu Murat Alkan.
Hëna e Re
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ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɂɋɅȺɆɋɄɂ ɇȺɍɄɂ - ɋɄɈɉȳȿ
øSLÂMÎ BøLøMLER FAKÜLTESø – ÜSKÜP

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

Në bazë të nenit 149 pika 1 të Ligjit mbi Arsimin Sipëror të Republikës së Maqedonisë Veriore (Fleta Zyrtare e RMV nr. 82/18), Rregullores për kushtet dhe kriteret për
regjistrim në studimet deridiplomike në Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup, si dhe në bazë të vendimit të Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit të Shkencave
Islame - Shkup të miratuar në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 13. 05. 2020. Dekanati i Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup, shpall:
KONKURS
për regjistrimin e studentëve në studimet deridiplomike në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup në vitin akademik 2020/2021
Statusi i studimit dhe numri i studentëve të cilët duhet të pranohen,
I. Statusi i studimit dhe numri i studentëve të cilët duhet të pranohen;
X

Fakulteti i Shkencave Islame Shkup

1

Shkencat Islame

Tërregullt
50
Gjithsej:

50

Shuma e pagesës Me korrespodencë
për semestër (euro)
100

50
50

Shuma e pagesës Numri i përgjithshëm
për semestër (euro)
i studentëve
200

100
100

II. Kushtet dhe kriteret për regjistrim:
1. Të drejtë regjistrimi për studime deridiplomike kanë kandidatët që kanë të kryer shkollën e mesme katërvjeçare, respektivisht të gjithë ata që kanë mbaruar
Medresenë “Isa Beu” në Shkup dhe paralelet e saja.
2. Kandidatët regjistrohen si studentë të rregullt dhe studentë me korrespodencë, me bashkëfinancim të studimeve.
3. Në studime deridiplomike të fakulteteve mund të regjistrohen edhe kandidatë të cilët kanë të kryer arsimim të lartë apo sipëror, në fakultetet e ngjashme dhe
shkollat e larta. Këta kandidatë regjistrohen jashtë kuotës, më së shumti deri në 10% nga numri i përgjithshëm i studentëve të rregullt në fakultetin përkatës të përcaktuar
në Konkurs.
4. Kandidatët nga paragrafi i mëparshëm regjistrohen sipas suksesit nga arsimimi i mëparshëm. Ngjashmërinë e vërteton dhe e shpall Fakulteti. Kandidatët nga kjo
pikë regjistrohen me bashkëfinancim të studimeve, varësisht a regjistrohen si student të rregull ose me korrespodencë.
5. Mënyra e seleksionimit të kandidatëve do të kryhet në bazë të suksesit nga arsimi i mesëm dhe me kontrollim të talentit të kandidatëve. Vlerësimi i suksesit të
studentëve shprehet me pikë. Kandidatët mund të fitojnë më së shumti 100 pikë, edhe atë: suksesi i përgjithshëm në të gjitha lëndët (si dhe nga lëndët e rëndësishme për
programin shkollor) merr pjesë me 60 pikë, ndërsa suksesi i arritur nga kontrollimi i njohurive dhe aftësive të kandidatëve merr pjesë me 40 pikë.
6. Kandidatët do të rangohen me mbledhjen e pikëve të fituara nga këto dy baza.
a1. Llogaritja e pikëve nga suksesi i arsimit të mesëm:
Llogaritja e pikëve vetëm nga suksesi i arritur në arsimin e mesëm, bëhet në këtë mënyrë: mblidhen të gjitha notat që janë përfshirë në dëftesat, nga të gjitha vitet,
shuma e fituar pjesëtohet me numrin e notave dhe kështu, suksesi mestar i fituar shumëzohet me 12. Në këtë bazë mund të fitohen më së shumti 60 pikë.
a2. Llogaritja e pikëve nga kontrollimi i talentit të kandidatit:
Vlerësimi i suksesit nga kontrollimi i njohurive dhe aftësive të kandidatëve bëhet me fitimin nga 0 deri në 40 pikë. Kontrollimi ka karakter eliminues. Nuk rangohen kandidatët
të cilët kanë fituar më së paku 10 pikë.
III. Seleksionimi i kandidatëve
1. Për përcjelljen e realizimit të Konkursit, Dekanati formon Komision Qendror të Konkursit.
2. Për llogaritjen e pikëve nga suksesi i arritur nga arsimi i mesëm dhe nga suksesi i arritur nga kontrollimi i njohurive dhe aftësive të kandidatëve, Dekanati
formon Komision për kontrollin e njohurive dhe diturive.
3. Komisioni Qendror i Konkursit e përcjell realizimin e Konkursit, kujdeset për respektimin e përpiktë të dispozitave të Konkursit, jep udhëzime dhe mendime në procesin e
realizimit të tij.
4. Rangimin e kandidatëve e kryen Komisioni Qendror i Konkursit i Fakultetit.
5. Komisioni Qendror i Konkursit, në tabelat e shpalljeve të Fakultetit e shpall rangimin sipas poenëve nga suksesi i arsimit të mesëm (shumën e fituar), dhe nga
rezultatet e kontrollimit të njohurive dhe talentit.
6. Pas shpalljes së rang listës preliminare të kandidatëve për regjistrim nga Komisioni Qendror i Konkursit, kandidati ka të drejtë për kundërshtim në afat prej 24 orësh. Në
të kundërtën, e humb të drejtën për kundërshtim në procedurën e mëtejme të ankesave për rezultatet e shpallura.
7. Kundërshtimi ka të bëjë vetëm me lëshimet teknike-gabime të bëra gjatë llogaritjes së pikëve, dhe i njëjti i drejtohet Komisionit Qendror të Konkursit. Aktvendimi i
Komisioni Qendror është përfundimtar. Vendimet për kundërshtimet shpallen në Fakultet.
8. Pas skadimit të afatit për parashtrimin e kundërshtimeve dhe shqyrtimit të tyre, Komisioni Qendror i Konkursit shpall Aktvendim për pranimin e studentëve (Rang lista
përfundimtare), në bazë të së cilës bëhet regjistrimi i studentëve.
9. Nëse pas përfundimit të afatit të parë të regjistrimit do të mbeten vende të paplotësuara, atëherë regjistri i studentëve bëhet në afatin e dytë dhe të tretë regjistrues.
10. Nëse në afatin e parë regjistrues, gjatë rangimit, në fund të listës së kandidatëve të pranuar ka më shumë kandidatë me numër të barabartë të pikëve (më së shumti
pesë kandidatë), Fakulteti i regjistron të gjithë kandidatët e tillë. Por, nëse numri i kandidatëve të tillë është më i madh se 5 (pesë), atëherë Fakulteti kandidatët e tillë i rangon
sipas kritereve plotësuese: çmimet e fituara në garat republikane dhe ndërkombëtare, certifikatat e fituara për njohje të gjuhëve të huaja në nivel më të lartë etj.
11. Studentët e rregullt regjistrohen duke paguar kompensim për bashkëfinancim të studimeve, në shumë prej 100 euro për një semestër, respektivisht 200 euro për një
vit akademik, me kundërvlerë në denarë, sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të RMV. Pagesa e kompensimit mundë të kryhet në dy këste të barabarta.
12. Kompensimi nga paragrafit 1 i kësaj pike, studentët e dorëzojnë gjatë periudhës së përgjithshme të studimeve.
13. Dekanati sjell Udhëzim të veçantë për realizimin e Konkursit.
IV. Regjistrimi i studentëve me korrespodencë
1. Student me korrespodencë mund të regjistrohen kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për regjistrim dhe kanë kontratë për punësim në kohë të pacaktuar, si
dhe kandidatët të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk kanë mundësi të regjistrohen si studentë të rregullt.
2. Si shkaqe të arsyeshme nga paragrafi paraprak llogariten: invalid, i cili nuk është në gjendje ta ndjek mësimin e rregullt; sëmundje e rëndë afatgjate, e cila
pamundëson vijim të rregullt të mësimit më tepër se një semestër; prind i fëmijës deri sa zgjatë pushimi i lehonisë.
3. Studentët me korrespodencë regjistrohen sipas kushteve dhe kritereve të njëjta si studentët e rregullt, ndërsa rangohen në lista të veçanta të rangimit. Studentët me
korrespodencë regjistrohen me vetëfinancim të studimeve.
4. Studentët me korrespodencë regjistrohen duke paguar kompensim për bashkëfinancim të studimeve, në shumë prej 200 euro për një semestër, respektivisht 400 euro
për një vit akademik, me kundërvlerë në denarë, sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të RMV. Pagesa e kompensimit kryhet në dy këste të barabarta.
5. Gjatë paraqitjes për regjistrim, si studentë me korrespodencë, kandidatët dorëzojnë dëshmi për punësim në kohë të pacaktuar, ose vërtetim mjekësor për
shkaqet e theksuara në pikën 1, paragrafi 2.
6. Studentët me korrespodencë gjatë regjistrimit lidhin kontratë me fakultetin, për të drejtat dhe obligimet e ndërsjella në realizimin e procesit edukativo-arsimor.
V. Kandidatët me arsim të mesëm të kryer jashtë vendit
a) Shtetasit e huaj
1. Shtetasit e huaj regjistrohen jashtë kuotave të përcaktuara në Konkurs.
2. Seleksionimi i shtetasve të huaj që paraqiten për studim kryhet me anë të kontrollit të diturive dhe aftësive.
3. Gjatë paraqitjes, kandidatët e theksojnë se a janë bursistë të qeverisë së tyre, apo vetë i bartin shpenzimet e studimeve. Me fletëparaqitje dorëzojnë dëftesë për
mbarimin e arsimit të mesëm, si dhe dëftesa për të gjitha klasat, përkthim të vërtetuar të certifikatës së lindjes, certifikatë për gjendjen shëndetësore dhe vërtetim nga
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Ministria e Punëve të Brendshme për lejeqëndrim në RMV. Shtetasit e huaj, diplomën për mbarimin e shkollës së mesme, si dhe dëftesat për të gjitha klasat, duhet t’i kenë të
nostrifikuara në RMV.
4. Pagesa e studimeve për studentët e rregullt, shtetasit e huaj për vitin shkollor 2019/20 është në vlerë prej 100 euro për një semestër respektivisht 200 për një vit
akademik, kurse studentët me korrespondencë paguajnë 200 euro për një semestër respektivisht 400 euro për një vit akademik.
5. Në këtë kategori të studentëve bëjnë pjesë edhe kandidatët, shtetas të huaj, prindërit e të cilëve apo vetë ata punojnë në përfaqësitë diplomatike në Republikën e
Maqedonisë Veriore.
6. Shtetasit e huaj e mbajnë statusin e njëjtë deri në diplomim. Shtetasit e huaj pranohen në Listë të veçantë dhe numri i tyre nuk tejkalon 10%.
b) Mërgimtarët dhe shtetasit e RMV-së me arsim të mesëm të kryer në tërësi dhe me arsim të mesëm të kryer pjesërisht jashtë vendit
1. Kandidatët, prindërit e të cilëve janë mërgimtarë tanë dhe kandidatët shtetas të RMV, që arsimin e mesëm të plotë e kanë kryer jashtë vendit regjistrohen jashtë kuotave,
me bashkëfinancim të studimeve.
2. Seleksionimi i kandidatëve nga pika 1 kryhet me kontrollim të njohurive dhe aftësive.
3. Kompensimet për studime të kësaj kategorie të studentëve vlejnë rregullat për pagesë si për kandidatët nga kreu -V-.
4. Kandidatët nga pika 1, bashkë me fletëparaqitjen dorëzojnë diplomë të nostrifikuar si dhe dëftesa të nostrifikuara për katër vitet e kryera të arsimit të mesëm
jashtë vendit.
5. Kandidatët shtetas të RMV-së, që një pjesë të arsimit të mesëm e kanë kryer jashtë vendit regjistrohen me kushte dhe kritere të njëjta, si dhe kandidatët me shkollë
të mesme të mbaruar në Republikën e Maqedonisë Veriore, me atë që përveç dokumenteve të tjera, dorëzojnë edhe dëftesa të nostrifikuara për pjesën e arsimit të mesëm të
kryer jashtë vendit.
6. Këta kandidatë rangohen në rang - listë të veçantë, kurse do të pranohen ata kandidatë të cilët do të fitojnë aq pikë, të paktën sa edhe kandidati i fundit i pranuar në kuadër të
kuotës së rregullt ose me korrespodencë. Numri i këtyre kandidatëve mund të arrijë më së shumti 10%.
VI. Afatet për paraqitje, kontrollimin e njohurive dhe aftësive dhe regjistrimi
REALIZIMI I KONKURSIT PËR REGJISTRIM TË Afati i I i regjistrimit
STUDENTËVE – 2020/21
me kontroll të njohurive dhe talentit
Aplikimi online ( www.fshi.edu.mk )

15 Qershor – 28 Gusht 2020

Afati i II i regjistrimit

Afati i III i regjistrimit

me kontroll të njohurive dhe talentit

me kontroll të njohurive
dhetalentit

4 -6 Shtator

11-15 Shtator

Paraqitja e kandidatëve

31-02 Shtator 2020

07-09 Shtator 2020

16-21 Shtator 2020

Kontrollimi i njohurive dhe aftësive

03 Shtator

10 Shtator

22 Shtator

Shpallja e listës preliminare

04 Shtator

11 Shtator

23 Shtator

Shpallja e vendimit për pranim të kandidatëve

07 Shtator

14 Shtator

24 Shtator

Regjistrimi i kandidatëve

09 - 11.09.2020

15- 21.09.2020

25 - 30.09.2020

Numri dhe kushtet për regjistrim të kandidatëve në afatin e dytë do të përcaktohet me Konkurs plotësues për regjistrimin e studentëve në studimet deridiplomike i cili do të
shpallet në web faqen e fakultetit.
VII. Dokumentet për paraqitje dhe regjistrim
Gjatë paraqitjes për regjistrim në fakultetet, kandidatët i dorëzojnë këto dokumente:
1. formulari i plotësuar nga aplikimi online: www.fshi.edu.mk;
2. fletëparaqitje për regjistrim;
3. dëftesa origjinale dhe kopje për të gjitha klasat;
4. dëftesë për kryerjen e shkollës së mesme origjinal dhe kopje;
5. certifikatë nga libri amzë i të lindurve origjinal dhe kopje;
6. referencë nga muftinia përkatëse;
7. vërtetim për nënshtetësi të RMV (Certifikat ose Vendim);
8. vërtetim për pagesat e:
x 1000 denarë në emër të taksave administrative;
x 600 denarë mjete plotësuese për secilën lëndë të theksuar në Listën shtesë-1, të Programit studimor përkatës, në emër të Komisionit për verifikimin e njohurive dhe aftësive.
Gjatë regjistrimit, kandidatët e pranuar duhet të dorëzojnë:
1. Fletëparaqitje për regjistrim (fletëparaqitjet merren në shërbimin për çështje studentore të fakultetit).
2. Tri fotografi (një fotografi 6 x 9 dhe dy 4 x 5 c.m.)
3. Vërtetim për pagesën e mjeteve:
x 500 dinarë, në emër të dhënies së Indexit.
x 400 dinarë pagesa për fletoret e provimit.
x 300 dinarë pagesa për Revistën mujore ”Hëna e Re”.
x 100 dinarë në emër të Parlamentit studentorë në FSHI.
x pagesë e mjeteve për semestrin e parë, varësisht nga statusi i studimit të bëhet në xhiro- llogarinë e Fakultetit: HALKBANK AD SHKUP 270070852730133.
Vërejtje: Dokumentacioni origjinal i cili dorëzohet gjatë aplikimit i njëjti në fazën e regjistrimit u kthehet kandidatëve por pasi të kenë dorëzuar dokumentacionin e
kompletuar.
Lista 1 - Lloji dhe përmbajtja e testimit/seleksionimit plotësues të kandidatëve
Provimi pranues do të mbahet vetëm nga lënda e Kur’ani Kerimit dhe atë:
A. Lexim nga Kur’ani Kerimi,
B. Texhvid dhe
C. Pjesë të nxërë përmendësh nga Kur’ani Kerimi.

Provimi në afatin e parë të pranimit do të mbahet më: 03. 09. 2020 (e enjte) ora 10:00 h, në afatin e dytë provimi do të mbahet më: 10. 09. 2020 (e enjte) në ora 10.00 dhe
afati i tretë i provimit pranues do të mbahet më: 22. 09. 2020 (e martë) në ora 10.00 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup. (për informata më të hollësishme
vizitoni faqenzyrtare të Fakultetit http://www.fshi.edu.mk).

Ky akt shpallet në gazetën e Bashkësisë Fetare Islame “Hëna e Re”. Nga një kopje e aktit u dorëzohet:
- Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
- Muftinive të Bashkësisë Fetare Islame të RMV dhe
- Arkivit të Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup.
Assoc. Prof. Dr.sc. Shaban SULEJMANI – Dekan

Hëna e Re

61





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


 dhe rregullat
e Kompensim
pë
Fakultetin e Shkencave Islame
- Shkup, si dhe
në bazë
të vendimit tëKohëzgjatja
Këshillit Mësimor-Shkencor
të Fakulteti i Shkencave IslameǦ
´
studimeve
semestër
Shkup të miratuar në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 13.05.2020 Dekanati i Fakulteti i Shkencave Islame- Shkup, shpall:
Metodika e mësimdhënies

´  Ǧ Ͳ
KONKURS

ɎȺɄɍɅɌȿɌ
ɁȺ ɂɋɅȺɆɋɄɂ
ɇȺɍɄɂ
- ɋɄɈɉȳȿ
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sëarsimitfetar
ͶͲ

ͷͲͲ
regjistrimin
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në ciklin e dytë
të studimeve
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e Shkencave
IslameøSLÂMÎ BøLøMLER FAKÜLTESø – ÜSKÜP
FACULTY OF ISLAMIC SCIENSE - SKOPJE

ͶͲ
Studime Islame të avancuara
I. Statusi i studimit dhe numri
i studentëve të cilët duhet
të
pranohen.

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
Kohëzgjatja
 


e
Kompensim
për
REALIZIMI I KONKURSIT PË
FATET Eregjistrimin,
REGJISTRIMITe humb të drejtën dhe në vend të tij, të drejtën për
Ǧ
´
studimeve
semestër
REGJISTRIMTËSTUDENTËVE 
IǦrë
IIǦtë
regjistrim
e fiton kandidati
i radhës në listën e rangimit.
Metodikaemësimdhënies   2020/2021 ´  Ǧ Ͳ 
III. Shpenzimet për studimet e rregullta dhe me korrespodencë
sëarsimitfetar
ͶͲ

ͷͲͲ
6 Shtato e 11Ǧ15
Shtato i mban vetë studenti me vetëfinancim të
( www.fshi.edu.m ) 20 Qershonë–studimet
specializimit
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɂɋɅȺɆɋɄɂ ɇȺɍɄɂ - ɋɄɈɉȳȿ
FAKULTETI
I SHKENCAVE ISLAME - SHKUP
2020
StudimeIslametë avancuara
ͶͲ
´  Ǧ Ͳ ͷͲͲ  FACULTY
OF
ISLAMIC SCIENSE
-shumës
SKOPJE së përcaktuar me pikën
BøLøMLER
FAKÜLTESø – ÜSKÜP
øSLÂMÎ
studimeve,
sipas
I të
këtij konkursi,
´
07Ǧ09 Shtato 2020
16Ǧ21 Shtato

si taksë shkollimi.
Për
punimin
e
temës
së
magjistraturës
respek2020

´
10 Shtatotivisht të specializimit,
22 Shtato studentët paguajnë 500 euro, mjete të tjera

REALIZIMI I KONKURSIT PË
FATET E REGJISTRIMIT
II. KUSHTET DHE KRITERET PËR REGJISTRIM
plotësuese.
Mjetet
për punimin e së magjistraturës
Kohëzgjatja e respektivisht


Kompensim pë të
REGJISTRIMTËSTUDENTËVE
´
Shtato  
IIǦtë 11 Shtatospecializimit,23
IǦrë
a). Të drejtë për konkurrim kanë kandidatët
që i plotësojnë
i paguajnë´
para mbrojtjes
së punimit
të së magjisǦ
studimeve
semestër
2020/2021
´   14 Shtatotraturës respektivisht
24 Shtato
këto
kushte të
përgjithshme:
i Dekanatit
do të sjell
´ 
Ǧ Ͳ
Metodika e mësimdhëniestë specializimit. Këshilli
(
www.fshi.edu.m
)´
20 Qersho – 6 Shtato 11Ǧ15 Shtato
sëarsimitfetar

ͷͲͲ
vazhdimësi e studimeve themelore.
• Studimet e ciklit të dytë janë2020
vendim
për numrin minimal të ͶͲ
nevojshëm
të studentëve
për fillimin
Ǧ 21.09.2020
25avancuara
Ǧ 30.09.2020
´
07Ǧ09tëShtato
2020 të regjistrohet
16Ǧ21 Shtato15
• Në programin studimor të´
ciklit
II-të mund
perme
procesin
në programin
studimor
Studime
Islamemësimor
të
ͶͲ
´ përkatës.
Ǧ Ͳ ͷͲͲ 

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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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:
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DHURONI ONLINE KURBAN...

Të gjithë të interesuarit që duan ta dhurojnë kurbanin e tyre për nxënësit e Medresesë Isa Beu, këtë mund
ta bëjnë edhe në formë elektronike, duke klikuar në linkun e mëposhtëm:
https://bﬁ.mk/dhuro-kurbanin-tend-per-medresen-isa-beu/

