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Viti i ri shkollor,
nën “mëshirën” Covid-19

ED I TOR IAL

Prania e koronavirusit në vendin tonë, jo vetëm që e shtyu fillimin e vitit shkollor 2020/21 për një muaj,
por ka bërë që organet shtetërore kompetente të arsimit, si dhe drejtoritë e shkollave, të përballen me sfidat
e fillimit të këtij viti shkollor, në një kohë shumë të pasigurt për shëndetin e qytetarëve, e në radhë të parë të
nxënësve. Kjo, aq më tepër kur vendi ynë, si shumë vende të tjera, për të mbrojtur ekonominë, gradualisht i
ka hequr disa kufizime që kanë qenë në fuqi që nga paraqitja e këtij virusi vdekjeprurës, por duke përcak-
tuar masat mbrojtëse, posaçërisht distancën fizike, bartjen e maskave në hapësira të mbyllura etj.

Duke marrë parasysh se mësimi në distancë, respektivisht mësimi on-line që u praktikua në pjesën e dytë
të vitit shkollor që e lamë pas, nuk i dha rezultatet e pritura, të gjithë dëshirojmë që nxënësit përsëri t`u kthe-
hen bankave shkollore me prezencën e tyre fizike. Por, sa do të ishte kjo e pranueshme që nxënësit të kthe-
hen në shkollë pa qenë të sigurt nga përhapja e koronavirusit në mesin e tyre?! Kjo i vë në dilemë e
njëkohësisht i nxit të gjithë
faktorët që merren me arsimin
të japin kontributin e tyre në
përgatitjen e shkollave që të
jenë fleksibël në planifikimin
dhe në organizimin e procesit
mësimor, të jenë të përku-
shtuara për të ofruar arsim ci-
lësor dhe gjithëpërfshirës, të
gatshme për t’u ofruar nxënë-
sve kushte të sigurta, duke re-
spektuar rregullat e
distancimit fizik dhe masat e
tjera mbrojtëse, si dhe të afta
për t’u përballur me pasojat e
pandemisë Covid-19.

Siç dihet, protokollet për
zhvillimin e procesit mësimor
do të zbatohen varësisht nga
infrastruktura e shkollave, numri i nxënësve dhe përhapja e virusit. Andaj, mund të ndodhë që brenda një ven-
dbanimi të ketë një shkollë që e zhvillon procesin mësimor normalisht dhe një shkollë që zbaton mësimin e
kombinuar (shkollë dhe shtëpi), siç mund të ndodhë që një shkollë ta nisë procesin mësimor normalisht dhe
më pas të vijojë me mësimin në kushtet e shtëpisë për shkak të përhapjes së virusit. Pra, çdo gjë do të varët
nga prania e virusit në shoqërinë tonë.

Në këtë drejtim, edhe dy institucionet edukativo-arsimore të Bashkësisë Fetare Islame në RMV - me-
dreseja e mesme e “Isa Beu”, me Paralelet e Shtrira të saj dhe Fakulteti i Shkencave Islame, në përballje me
situatën aktuale, e duke i respektuar protokollet dhe masat mbrojtëse, të marra nga organet kompetente shte-
tërore, bëjnë përpjekje që edhe këtë vit shkollor ta fillojnë sa më të përgatitur, me qëllim që procesi eduka-
tivo-arsimor të zhvillohet në bazë të plan-programeve të parapara.

Pavarësisht nga kjo që u tha më lart dhe përkundër peripecive të ndryshme që po has procesi mësimor te
ne, të mësuarit apo nxënia e dijes duhet të merret si një punë shumë e rëndësishme dhe serioze, para se të gji-
thash nga faktori nxënës, mësimdhënës dhe prindër. Rëndësia e të mësuarit shihet edhe nga fakti se ai është
urdhri i parë me ajetin e parë “Mëso, në emër të Zotit” dhe se ky urdhër i Krijuesit të gjithësisë, drejtuar
njeriut si mëkëmbës i Tij në Tokë, nuk është fare i rastësishëm.

Krejt në fund, Redaksia e revistës sonë të gjithë nxënësve, studentëve dhe mësimdhënësve ua uron vitin
e ri shkollor 2020/2021, duke u dëshiruar suksese në vazhdimësi.

Q. Osmani

Në këtë drejtim, edhe dy institucionet edukativo-
arsimore të Bashkësisë Fetare Islame në RMV -
medreseja e mesme e “Isa Beu”, me Paralelet e Shtrira
të saj dhe Fakulteti i Shkencave Islame, në përballje
me situatën aktuale, e duke i respektuar protokollet
dhe masat mbrojtëse, të marra nga organet
kompetente shtetërore, bëjnë përpjekje që edhe këtë
vit shkollor ta fillojnë sa më të përgatitur, me qëllim
që procesi edukativo-arsimor të zhvillohet në bazë të
plan-programeve të parapara.

Kur kremton KOM, askush nuk e uron për kremten dhe për
përçarjen që bëri dhe askush nuk dërgon përfaqësues të vet për
të marrë pjesë në kremtet e saj.

Kush ka sy për të parë, do ta shikojë dallimin midis shtetit
dhe KOM-it, dhe rrugët e tyre, por edhe atë çka KOM me këm-
bëngulje bën duke vazhduar karantinën, deri në atë masë sa mos
të bëjë dallimin midis karantinës dhe realitetit. Kush ka sy për
të parë, do ta shikojë edhe vendin jashtë drejtësisë (ang. unjust),
si të tillë, që ka KOM, të cilin e fiton nga shteti, anash faktit që
ajo me Kushtetutë është e ndarë nga shteti. (8.09.2020)

Burimi: https://plusinfo.mk/nezavisnosta-na-drzhavata-vs-rascepot-
na-mpc/
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Myftinia e Tetovës ka bërë të ditur se
më 20 shtator, 2020, xhemati i Tetovës ka
pasur fatin që të përjetojë gëzimin e ma-
nifestimit të duasë së hifzit të hafëzes së
re Bora Kujtim Ramadani, të kryer pranë
hoxhës hfz. Ibrahim ef. Alija.

Hafëzja është e lindur më 2004 në Te-
tovë, hifzin e ka filluar më 24.10.2018,
kurse e ka përfunduar më 24.06.2020.
Ndërkaq provimin e hifzit e ka mbrojtur
para komisionit profesional të Myftinisë
së Tetovës, i përbërë nga: hfz. Abdurra-
him ef. Murati, kryetar; hfz. Abdulbaki
ef. Kasami anëtar; hfz. Havzi ef. Rama-
dani anëtar. 

Në këtë manifestim, të cilin e ka mo-
deruar mr. Xhemil ef. Sadiki, kanë marrë
pjesë: u. d. Kryetari i BFI-së Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i
Tetovës prof. dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu
i Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i
Strugës mr. Salim ef. Sulejmani, Myftiu i
Manastirit Amit ef. Rasimi, Myftiu i
Ohrit Samet ef. Ajdari, Myftiu i Prilepit
Shefket ef. Imeri, Shefi i Kabinetit të Rei-
s’ul-Ulemasë dhe Drejtori për Diasporë
në BFI  dr. Selver ef. Xhemaili; ish-myf-
tinjtë e Tetovës hfz. mr. Nexhadi ef. Li-
mani dhe Alifekri ef. Esati, Imami i
xhamisë hfz. Ibrahim ef. Alija, ish-Krye-
tari i Kuvendit të BFI h. Haki ef. Agushi,
Kryetari i Këshillit Komunal z. Bekim
Memeti, profesorë nga UT, profesorë nga
UEJL, profesorë nga FSHI - Shkup, pro-

fesorë nga medreseja "Isa Beu", hoxhal-
larët e Tetovës me rrethinë, si dhe një
numër shumë i madh i xhematit.

Të dhënat për hafëzen e re i ka pre-
zantuar, thuhet në njoftimin e Myftinisë
së Tetovës, Kryetari i Komisionit të hif-
zit, Referenti për arsim fetar pranë Myf-
tinisë së Tetovës, hfz. Abdurahim ef.
Murati, kurse pas fjalës përshëndetëse të
Myftiut të Tetovës, fjalën e rastit e mbajti
u.d. Kryetari i BFI Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu. Ai hafëzes së re, si dhe
familjes së saj u shprehu urime për hifzin
e bërë, duke u dëshiruar shëndet, lumturi
dhe suksese në jetë. 

Ky manifestim, mbyllet njoftimi, për-

fundoi me duanë e bërë nga Myftiu i
Shkupit dhe dhënien e diplomës nga ana
e Kryetarit të BFI-së dhe Myftiut të Te-
tovës. Në shenjë respekti, Rijaseti i BFI
të RMV hafëzes së re dhe mualimit u
ndau nga një dhuratë simbolike (në të
holla), ndërsa në namazin e drekës priu
Myftiu Alifekri efendiu.

Respekt për Hafëz Ibrahim ef Aliun,
imam i Xhamisë së Rinisë, njëherësh mu-
hafidh i hafëzes së re. Prezenca e xhema-
tlinjve e zbukuroi tubimin në fjalë. Zoti e
bekoftë hafëzen e re për këtë vepër të
madhe – ka shkruar të njëjtën ditë në faqen
e vet të Facebook-ut Kryetari në detyrë i
BFI të RMV, h.hfz. Shaqir ef. Fetahu. 

Dua hifzi në Tetovë

Myftinia e Shkupit, falë punës së pa-
lodhshme dhe angazhimit në vijimësi të
stafit në drejtim të zhvillimit të veprim-
tarisë, vazhdon me avancimin e punës
dhe të veprimtarisë së saj të përgji-
thshme, thuhet në komunikatën e bërë
publike të Myftinisë së Shkupit më 17
shtator, 2020.

Tashmë, vazhdon njoftimi, e kemi në
përdorim Librin Elektronik të Kurorëzi-
meve,  që do të shërbejë si 'data-bazë',
ku do të arkivohen të gjitha certifikatat e
kurorëzimeve që shënohen në librin
kryesor. Me këtë, ne sigurojmë raport më
të detajuar dhe të dhëna më të përmble-
dhura e të sakta të palëve të kurorëzuara,
duke u përgjigjur ndaj kërkesave të tyre
në të ardhmen – kanë thënë nga Myfti-
nia e Shkupit. 

Libri Elektronik i Kurorëzimeve 
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Një delegacion i lartë i BFI të
RMV,  në përbërje: h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, u.d. Rei-

s’ul-Ulema i BFI të RMV; h. Abedin ef.
Imeri, Myfti i Myftinisë së BFI të Kuma-
novës; dhe h. Ismet ef. Ademi, Drejtor
për Marrëdhënie  me Botën Arabe-Islame
në BFI të RMV, me ftesë të Këshillit Bo-
tëror të Komuniteteve Myslimane dhe
Kryetarit   të saj,  dr. Ali  Rashid  En
Nuajmi, në datat 13-18.09.2020 ka reali-
zuar një vizitë zyrtare në Emiratet  e Ba-
shkuara Arabe, në Dubai. 

Më 14 shtator  është realizuar takimi
i parë, për të cilin edhe ishte akorduar vi-
zita, me Kryetarin  e Këshillit Botëror të
Komuniteteve Myslimane,  dr. Ali Rashid
En Nuajmi me bashkëpunëtorë. Ai e njof-
toi delegacionin nga Shkupi me Këshil-
lin që e udhëheq dhe me qëllimet
kryesore të tij, duke shpjeguar nevojën e
prezantimit të Islamit në formën më të
mirë dhe konform kushteve dhe rretha-
nave të reja. I dha rëndësi kultivimit të
vlerave fetare konform traditës ku je-
tojmë, duke iu ruajtur ndikimeve nga ja-
shtë, nga kushdo  qoftë. Ai shprehu

gatishmërinë për  një  bashkëpunim se-
rioz dhe shumë të ngushtë, afatgjatë. 

Reisi në detyrë në emër të delegacio-
nit të BFI të RMV shprehu falënderimin
për ftesën e bërë, si  dhe për pritjen e mre-
kullueshme. Pastaj shpjegoi organizimin
e jetës fetare-islame në Maqedoninë e Ve-
riut, zhvillimin e saj, si dhe sfidat me të
cilat ajo ballafaqohet, në veçanti në sfe-
rën financiare.

Ditën tjetër, më 15 shtator, u realizua
takimi i dytë i punës me përfaqësues të
Bordit-Sektorit Operativ të Këshillit me
dr. Nasir Muhamed Arif - Drejtor për
Marrëdhënie me Jashtë dhe me dr. Hasen
Merzuki - Drejtor i Sektorit Ekzekutiv. U
analizua mirë situata financiare e BFI,
nevojat dhe kërkesat tona. Takimi për-
fundoi me njohjen e situatës dhe mbeti që
të shqyrtohet në Bordin e Këshillit Botë-
ror  të Komuniteteve Myslimane.

Më 16 shtator na vizitoi Ambasadori
i RMV në EBA, me seli në Abu Dhabi,
z. Abdylkadër  Mehmedi. Këtë rend dite
na e imponuan Covid-19 dhe masat ndaj
saj. Delegacioni i shprehu falënderimet e
veta për vizitën dhe interesimin e tij të

madh për këtë vizitë, për të shoshitur prit-
jen dhe kushtet e qëndrimit në Dubai.
Ambasadori tregoi për situatën në EBA
dhe vendet tjera që ai i mbulon. Në ve-
çanti, u bisedua edhe për rrezikun e së-
mundjes Covid-19 që po trondit botën, si
dhe për përpjekjet e daljes nga kjo situatë
e rëndë.

Qendra Ndërkombëtare për Organizi-
min e Garave të Bukurleximit dhe të Hif-
zit të Kuranit famëlartë u vizitua më 17
shtator, me ç’rast delegacioni i BFI-së u
njoftua me mënyrën e funksionimit të
kësaj qendre, si dhe me synimet dhe re-
zultatet e deritanishme. Është rënë dakord
që në të ardhmen të ftohen edhe kandidatë
nga BFI e RMV, propozim ky që u pranua
menjëherë. Në këtë qendër, në vend qen-
dror, ishte hapur edhe Muzeu i Pejgam-
berit (a. s.) - ku praktikisht ishte
përshkruar jeta e tij fëmijërore, ajo ma-
dhore, koha e vahjit, e peripecive në
Mekë, Hixhreti, koha e Medinës dhe
shumë segmente të tjera. Kjo vizitë ka
bërë përshtypje të gjallë dhe inspiruese te
të  gjithë. Këtu delegacionit iu nda edhe
mirënjohja me titull "Dekoratë Ndërkom-

bëtare e Dubajit e Kuranit Famëlartë".
Në të njëjtën ditë, si pikë e fundit e

programit, ishte vizita Muzeut të Nën-
shkrimit të Marrëveshjes Historike në
vitin 1971, kur shtatë principatat arabe
kanë nënshkruar aktin e  

pavarësisë dhe themelimin e shtetit
Emiratet e Bashkuara Arabe. Aty janë
njohur drejtpërdrejt me historikun e
EBA dhe zhvillimin e saj të jashtëza-
konshëm deri më sot.

Një ditë, sipas protokollit, i është
kushtuar shëtitjes në qytetin e Dubajit,
për t’u njohur me traditën,   me zhvil-
limin e madh, me rregullin që mbretë-
ron në qytet, me historikun dhe
simbolin e Dubajit  "Burç el Khalifeh"
- ndërtesë kjo më e larta në botë, me
mbi 180 kate, e cila shquhet për nga
bukuria dhe atraktiviteti i vet. 

Përgatiti: Ismet ef. Ademi

VVIIZZIITTAA  ZZYYRRTTAARREE  EE  DDEELLEEGGAACCIIOONNIITT  TTËË  BBFFII  TTËË  RRMMVV  NNËË  DDUUBBAAII

Për kultivimin e vlerave fetare sipas
traditave ku jetojmë 

Ndërkohë, h. hfz. Shaqir Fetahu,
u.d. Reis’ul-Ulema i BFI të RMV, ka
nxjerrë Konkluzionet pas vizitës në
EBA, në të cilat thuhet: 
1.Vizita vërtetoi se kontaktet me faktorë

të njohur botërorë janë më se të do-
mosdoshme dhe kjo është tejet e do-
bishme për BFI e RMV dhe për
faktorët me të cilët bashkëpunon;

2.Takimi me Këshillin Botëror të Ko-
muniteteve Myslimane është tejet i
dobishëm në shumë sfera, në veçanti
në atë shkencore dhe financiare;

3.Nga bisedat me dr. Alij Rashid  El
Nuajmin dhe Bordin që udhëheq  ai u
konstatua se Kryetari  i këtij Këshilli
është një personalitet me renome
ndërkombëtare, me ide bashkëkohore,
i drejtuar

drejt bashkëpunimit me vendet euroa-
tlantike dhe kjo bën që të hap rrugë
drejt një perspektive të shëndoshë të
BFI të RMV në të gjitha sferat;

4.U vendos që këshilli në fjalë të jetë
partner shumë i ngushtë, duke kontri-
buar me mjete materiale, krijimin e
vakëfeve, realizimin e projekteve afa-
riste, bashkëpunim në sferën arsi-
more, në ngritjen e qendrave për
hulumtime shkencore islame, që do të
ishin të dobishme në ngritjen mate-
riale të BFI të RMV;

5.Bashkëpunim serioz në organizimin e
vizitave të ndërsjella, përmes mësim-
dhënësve, delegacioneve, konferen-

cave shkencore etj.;
6.U vendos që BFI e RMV me të gjitha

harxhimet e paguara nga Këshilli Bo-
tëror i Komuniteteve Myslimane të
organizojë Konferencë ndërkombë-
tare në Shkup, nën patronazhin e vet
BFI të  RMV;

7.Mikpritësit kërkuan të dorëzojmë
Projekt për një Qendër Shkencore
Islame në Shkup prej 15 milionë dol-
larësh, edhe atë në një afat sa më të
afërt;

8.BFI e RMV shfrytëzon rastin që për-
zemërsisht, në emër të të gjitha orga-
neve, institucioneve fetare- arsimore
dhe të gjithë besimtarëve dr. Alij Ra-
shid En Nuajmit dhe anëtarëve tjerë
të Bordit t'u shprehë falënderimet më
të sinqerta për pritjen vëllazërore që
bënë, për partneritetin për një bashkë-
punim të mirëfilltë, drejt ngritjes së
BFI në të gjitha sferat e saj, me lutje
Allahut fuqiplotë për shëndet, forcë
dhe suksese të reja në ngritjen e vle-
rave fetare-islame dhe shoqërore e
njerëzore;

9.Anëtarêt e delegacionit shprehin po
ashtu falënderimet e thella ndaj të gji-
thë muftinjve për besimin që iu dha
dhe njëherësh kërkojnë falje të thellë
që për shkaqe objektive kjo vizitë nuk
u realizua me formacion të plotë, siç u
parapa nga kreu i BFI të RMV, me
shpresë që në të ardhmen do të ketë
edhe vizita të tjera.

Telegram urimi 
nga Shkupi

Letra juaj me të cilën na njoftoni për ba-
shkimin e subjekteve Fetare Islame Shqiptare
në Zvicër, përkatësisht Unionit të Bashkësive
Islame Shqiptare të Zvicrës e drejtuar nga
Mehas ef. Alija dhe e Bashkësisë Islame
Shqiptare e drejtuar nga Fehim ef. Abazi,
duke formuar një subjekt të vetëm, të emër-
tuar Komuniteti Mysliman Shqiptar në Zvi-
cër, ishte lajmi më i gëzueshëm dhe më i
shumëpritur për Bashkësinë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut – ka
shkruar në telegramin e urimit drejtuar Ko-
munitetit Mysliman Shqiptar në Zvicër Krye-
tari në detyrë i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu më 22 shtator, 2020.

Marrja e këtij vendimi në prezencë të një
numri të madh kuvendarësh, përfaqësuesish
dhe imamësh të xhamive shqiptare nga e gji-
thë Zvicra e bën atë edhe më të fuqishëm.

Ne si Bashkësi Fetare Islame e Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut mbështesim pa
rezervë këtë vendim të subjekteve të lartpër-
mendura  dhe urojmë që ky unitet të marrë
rrugë të mbarë dhe të suksesshme në organi-
zimin e jetës fetare islame në Zvicër; njëhe-
rësh të jetë shembull i mirë për organizimet e
jetës fetare në vendet tjera perëndimore..

Në mënyrë të veçantë përgëzojmë dy
kryetarët e subjekteve të lartpërmendura,
Kryetarin e Unionit të Bashkësive Islame
Shqiptare në Zvicër Mehas ef. Alija dhe
Fehim ef. Abazin, Kryetar i Bashkësisë
Shqiptare Islame në Zvicër për guximin, lar-
gpamësinë dhe konstruktivitetin e treguar
gjatë procesit të unifikimit të qëndrimeve dhe
kurorëzimit të këtij procesi, duke nënshkruar
aktin e bashkimit të dy subjekteve fetare në
një.

BFI e RMV, gjithnjë me një qëndrim të
paluhatshëm, do të jetë në shërbim të unitetit
të të gjithë besimtarëve myslimanë shqiptarë
kudo që gjenden dhe veprojnë,  në veçanti të
atyre që jetojnë  dhe veprojnë në Zvicër, tani
më të udhëhequr nga KMSHZ në krye me
kryetarin e saj hfz. Mehas ef. Alija dhe një-
kohësisht shprehim qëndrimin tonë se BFI
çdo organizatë tjetër jashtë KMSHZ nuk do
të njohë, me qëllim të ruajtjes së unitetit të
myslimanëve shqiptarë në Zvicër.

BFI edhe një herë shpreh urimet më të
thella për këtë akt madhështor, duke ju dë-
shiruar punë të mbarë, prezantim të denjë të
Islamit dhe suksese permanente në organizi-
min e jetës fetare në Zvicër.  Gjithnjë paçi
ndihmën e Zotit të Madhërishëm – thuhet në
telegramin e urimit, të nënshkruar nga u. d.
Reis’ul-Ulema i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu. 

Në prezencë të një numri të madh kuvendarësh, përfaqë-
suesish dhe imamësh të xhamive shqiptare nga e gjithë Zvicra,
zyrtarisht u realizua bashkimi i dy subjekteve fetare islame në
një subjekt të vetëm.

Kryetari i Unionit të Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër,
Mehas ef. Alija dhe Fehim ef. Abazi, kryetar i Bashkësisë

Shqiptare Islame në Zvicër, nënshkruan aktin e bashkimit të dy
subjekteve fetare në një.

E gjithë kjo ngjarje u zhvillua në Xhaminë Shqiptare të Re-
gensdorfit, Kanton Zyrih, në Zvicër. (20.09.2020)
Burimi: https://www.albinfo.ch/zvicer-dy-subjektet-fetare-shqiptare-

bashkohen-ne-nje-te-vetem/?fbclid=IwAR3S5ulPtb-
0HZGMdFfAg2U_Rj2UUqBj0rbbLHeP4Rt2br1E5WTUwPxtqnc

Vizita, më se e domosdoshme

Bashkohen subjektet fetare shqiptare në Zvicër

Me Kryetarin e Këshillit Botëror të Komuniteteve
Myslimane, dr. Ali Rashid En Nuajmi.

Në Qendrën për Organizimin e Garave Ndërkombëtare të Hifzit dhe të Bukurleximit të Kuranit
famëlartë, Dubai,  ku edhe iu dha mirënjohje h.hfz. Shaqir ef. Fetahut, u.d. Reis’ul-Ulema i BFI të RMV.

Më 15 shtator u realizua takimi me përfaqësues të Bordit-Sektorit Operativ të Këshillit, me dr. Nasir
Muhamed Arif - Drejtor për Marrëdhënie me Jashtë dhe me dr. Hasen Merzuki - Drejtor i Sektorit Ekzekutiv.

Takim me Ambasadorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Abu
Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe, z. Abdylkadër Mehmedi.

Qendra Ndërkombëtare për Organizimin e Garave të Bukurleximit dhe të Hifzit të
Kuranit Famëlartë:  në vend qendror ishte hapur edhe Muzeu i Pejgamberit (a. s.) -

ku praktikisht ishte përshkruar jeta e tij fëmijërore, ajo madhore, koha e vahjit, e
peripecive në Mekë, Hixhreti, koha e Medinës dhe shumë segmente të tjera.
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Kryetari i Bashkësisë Fetare Islamë të
RMV, u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, të hënën, më 31.08.2020, në
shoqërimin e Drejtorit për Diasporë, një-
kohësisht edhe Shef i Kabinetit dr. Selver
ef Xhemaili, priti në një vizitë zyrtare dr.
Bashkim Aliun, imam në Qendrën Islame
Shqiptare në Wetzikon ZH të Zvicrës.

Si anëtar i Kryesisë së Unionit të
Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër,
në krye me z. Mehas ef. Alija dhe i au-
torizuar i këtij unioni, ai përcolli për-
shëndetjet dhe përkrahjen e parezervë
ndaj zhvillimeve të reja në BFI të RMV
dhe gatishmërinë për një bashkëpunim
të mirëfilltë, me qëllim të ngritjes së ni-
velit të lartë të organizimit të jetës fe-
tare e kombëtare në vend dhe në
diasporë.

Gjatë këtij takimi u bisedua gjerë e
gjatë për rrjedhat e zhvillimit të organizi-

mit të jetës fetare islame, si dhe për sfidat
me të cilat ballafaqohet ajo, në veçanti në
kohën e ballafaqimit me sëmundjen e rre-
zikshme Covid-19. Ishte kënaqësi e ve-
çantë vizita e dr. Bashkim Aliut, i cili
është edhe anëtar i Bashkësisë Islame të
të gjithë Myslimanëve në Zvicër,  si dhe

anëtar i këshillit etik (për fetva).
Në fund Reis’ul-Ulemaja në detyrë i

përcolli falënderimet e BFI-së për Unio-
nin dhe të gjithë bashkatdhetarëve tanë
për punën e madhe që e bëjnë në sfera të
ndryshme të jetës. Zoti i bekoftë me të
mira, ka thënë ai. 

Qendrat Islame në Zvicër 
në mbështetje të Reisit

Të enjten, më 27 gusht 2020, Krye-
tari i Bashkësisë Fetare Islame u.d. Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në
shoqërim të Shefit të Kabinetit dhe një-
herësh Drejtor i Diasporës pranë BFI, dr.
Selver ef. Xhemaili, pritën në një vizitë
zyrtare aktivistët e mirënjohur të organi-
zimit të jetës fetare dhe kombëtare të
këtij nënqielli: h. Mahir Mustafin, Krye-
tar i Qendrës Islame në Trojsdorf të Gjer-
manisë; z. Daut Demirin, aktivist i
mirënjohur dhe z. Femi Shasivarin,
udhëheqës i Këshillit të Xhamisë në Sa-
nakos.

Haxhi Mahiri njëherësh është Krye-

tar i Këshillit të një qendre shumë mirë të
organizuar në Trojsdorf, ku tashmë është
përfunduar ndërtimi i xhamisë së re, e
cila dallohet për nga bukuria dhe komo-
diteti funksional. Sipas informatave që i
transmetoi Haxhi Mahiri,  “ndërtimi i
kësaj xhamie u realizua falë punës se pa-
lodhshme të besimtarëve tanë,  të cilët
nuk kursyen asgjë nga dija dhe pasuria e
tyre për të bërë një qendër kaq të bukur”.

Pas një bisede të shkurtër rreth orga-
nizimit të xhemateve tona në diasporë,
Kryetari i BFI, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
i njoftoi mysafirët e çmuar me ndryshi-
met e bëra në BFI dhe me vizionin për të

ardhmen në organizimin e jetës fetare të
këtij institucioni fetar,  i cili është ndër
më të vjetrit në vend. Gjithashtu u bise-
dua edhe për angazhimin e Bashkësisë
Fetare Islame në përkrahjen e bashkat-
dhetarëve tanë të cilët veprojnë në
Evropë dhe në vende të tjera perëndi-
more, me ç’rast u çmua lart kontributi i
bashkatdhetarëve tanë për të ndihmuar
dhe për të mirëmbajtur Medresenë Isa
Beu, me lutje drejtuar Zotit që t’i bekojë
të gjithë ata të cilët e mbajnë gjallë dhe
ndihmojnë në ruajtjen e fjalës së Allahut
fuqiplotë në këtë nënqiell dhe kudo në
botë.

Aktivistë fetarë vizitojnë Reisin në detyrë

Të hënën,  më 31 gusht 2020, Krye-
tari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
u.d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, në prezencë të Drejtorit për Dia-
sporë dhe Shef të Kabinetit, dr. Selver
Xhemali, priti në një  takim zyrtar h.
Sevgani ef. Hasanin, imam në Nyrnberg
të Gjermanisë dhe njëkohësisht i autori-
zuar nga Unioni i Bashkësive Islame
Shqiptare në Gjermani në krye me z.
Mensur ef Halili, i cili ishte në shoqë-
rinë e Kryetarit të Komunës së Dollnenit
z. Xhemil Qamili me bashkëpunëtorin e
tij, si dhe imamin e fshatit Cërnilishtë z.
Muhamed ef. Sulejmani.

Gjatë takimit u bisedua për ndryshi-
met dhe rrjedhat në Bashkësinë Fetare
Islame, për frymën e re dhe vizionin për
të ardhmen e institucionit islam në vend.
Gjithashtu, u këmbyen mendime për
shumë çështje me të cilat ballafaqohet
sot organizimi i jetës fetare-islame. Në

të njëjtën kohë,  h. Sevgavi ef. Hasani
shprehu përshëndetjet dhe përkrahjen e
tij për zhvillimet e reja në BFI e RMV,
si dhe gatishmërinë e Qendrave Islame
në Gjermani për një bashkëpunim të
ngushtë në organizimin e jetës fetare
islame në vend dhe në diasporë.

Në fund të bisedës u konstatua se

vetëm bashkëpunimi i ngushtë është
vlera që hap rrugën e zhvillimit tonë të
përgjithshëm. Reisi në detyrë në emër të
BFI u shprehu mirëseardhje dhe falën-
derime mysafirëve për kontributin e
dhënë,  si dhe për vizitën në fjalë. Zoti i
bekoftë me të mira-është lutur me këtë
rast ai. 

BFI në mbështetje të Qendrave 
Islame në Gjermani

Të martën, më 25 gusht 2020, Krye-
tari i Bashkësisë Fetare Islame të Maqe-
donisë së Veriut, u.d. Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu priti në një vizitë
Nënkryetarin e ALKIG-ut,  Komunitetit
Shqiptar pranë Bashkësisë Islame të Au-
strisë dhe njëherësh Imam i mirënjohur i
Qendrës Kulturore Islame “Ikre” në krye-
qytetin e Austrisë, në Vjenë, z. Usam ef.
Halimin. Në këtë takim Reisin e shoqë-
ronte Myftiu i Myftinisë së BFI Strugë,
mr. Salim ef. Sulejmani.

Me këtë rast, hollësisht u bisedua për
organizimin e jetës fetare në Vjenë e për-
gjithësisht në Austri, pas së cilës Reis’ul-
Ulemasë në detyrë i la përshtypje të
madhe organizimi serioz dhe i lartë i jetës
fetare në këtë vend evropian, e në veçanti
në Qendrën Kulturore Islame “Ikre”. Nga
biseda u konstatua se Qendrat Islame,
prijësit fetarë dhe besimtarët, fuqishëm
janë në shërbim të prezantimit të Islamit
si aktualitet bashkëkohor që i prin paqes
dhe solidaritetit reciprok, duke luajtur
njëherësh rolin e ambasadorëve të rëndë-
sishëm të vendit, të popullit dhe të besi-
mit tonë në qendër të Evropës. Është

edhe një vlerë tjetër e vendit tonë që
Usam ef. Halimi është edhe anëtar i Kë-
shillit për Fetva pranë Bashkësisë Islame
të Austrisë.

Në vazhdim Kryetari i BFI, h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu e njoftoi mysafirin e
nderuar me ndryshimet në Bashkësinë
Fetare Islame të RMV dhe vizionin që ka
kjo bashkësi për të ardhmen e organizi-
mit të jetës fetare në vend dhe përpjekjet
e të gjithëve për një Bashkësi të shëndo-
shë drejt prezantimit të Islamit në rrjedhat

e kohës.
Bashkërisht u konfirmua vendosmë-

ria për një bashkëpunim edhe më të fuqi-
shëm në shërbim të prezantimit të vlerave
islame, për mirëqenien e bashkatdheta-
rëve tanë kudo që janë dhe veprojnë.
Teksa u bisedua për bashkatdhetarët,
theks i veçantë iu vu edhe shqetësimeve
për shëndetin e aktivistit të mirënjohur h.
Sadik Sadiku në Austri dhe njëkohësisht
u bë lutje tek Allahu fuqiplotë për shëri-
min e tij sa më të shpejtë.

Nënkryetari i ALKIG-ut viziton Shkupin
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Të enjten, më 9.09.2020,  Kreu në de-
tyrë i Bashkësisë Fetare Islame të Maqe-
donisë së Veriut, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
pati një takim të rëndësishëm pune me
Kryekëshilltarin e Ambasadorit të Repu-
blikës së Turqisë në Shkup, z. Umut Lutfu
Uzturk, i cili shoqërohej nga Këshilltari
për Çështje Fetare pranë Ambasadës
Turke në RMV, z. Murat Alkan.

Pas një diskutimi të hollësishëm rreth
angazhimeve dhe hapave që BFI po i
ndërmerr në organizimin e jetës fetare në
RMV, Kreu në detyrë i BFI, h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, falënderoi zyrtarin e Ambasa-
dës Turke në Shkup, z. Umut Lutfu Uzturk
për vizitën dhe angazhimet, për kontribu-
tin e dhënë nga Dijaneti i Turqisë dhe or-

ganizatat tjera që po bëjnë renovimin e
xhamive të periudhës së Perandorisë
Osmane në vendin tonë, duke i dhënë një
shkëlqim të ndritur kulturës dhe të kalua-
rës së begatshme. 

BFI mbetet edhe më tej në vazhdimësi
për një bashkëpunim të mirëfilltë në sfera
të ndryshme, bëhet e ditur nga Kabineti i
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.  

Takim me Kryekëshilltarin e Ambasadës Turke

Për një organizim të mirëfilltë të ba-
shkatdhetarëve tanë në Itali-ka qenë moto

e takimit të u.d. Kryetar i Bashkësisë Fe-
tare Islame të RMV, u.d. Reis’ul-Ulema

h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,  me z. mr. Re-
shat ef. Ibishi, imam në Qendrën Islame
në Casaloldo dhe Kryetar i BFI në Itali. 

Në takimin mjaft përmbajtësor është
biseduar për rolin e organizimìt të jetës
fetare të bashkatdhetarëve tanë me punë
në Evropë, në veçanti në Itali. Qendra ku
vepron z. Reshat efendiu tashmë është
mirë e organizuar, me veprimtari të
shumta në shërbim te besimtarëve. 

Të dy efendilerët kanë rënë dakord
për të qenë në bashkëpunim më të ngu-
shtë në të ardhmen, për një zhvillim më të
sigurt të bashkatdhetarëve në të gjitha
anët ku jetojnë në Itali dhe më gjerë.
(24.08.2020)

Reshat ef. Ibishi në BFI

Krerët e Kadastrës së Gostivarit vizitojnë BFI-në

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, u. d. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu,  ka vizituar më 4 shtator, 2020,
Myftininë e Manastirit dhe xhematin e saj,
duke qëndruar për të falur namazin e xhu-
masë në Xhaminë Is’hakije,  ku përcolli
edhe mesazhin për përkrahje të parezervë
për organizimin e jetës fetare dhe realizi-
min e projekteve të kësaj myftinie. Ai ka
qenë i shoqëruar nga Shefi i Kabinetit dr.
Selver Xhemali, Myftiu i Strugës mr.
Salim ef.Sulejmani,  Myftiu i Prilepit
Shefket ef. Imeroski, Drejtori për Bashkë-
punim me Shtetet Arabe Ismet ef. Ademi
dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Në Myftininë
e BFI - Manastir u prit nga Myftiu Hamit
ef. Rasimi, në shoqërim të besimtarëve,
bashkëpunëtorëve të tij dhe të operativës
së kësaj Myftinie.

Pas një vizite të shkurtër nëpër am-
bientet e Myftinisë së Manastirit, Kryetari
i BFI nga të pranishmit dhe Myftiu Rasimi
u informua për mbarëvajtjen e punëve në
Myftininë e Manastirit, realizimin e pro-
jekteve të ndryshme të kësaj myftinie, si
dhe për projektet që janë planifikuar apo
që janë në realizim e sipër. Reisi gjithashtu
u informua edhe për organizimin e jetës
fetare në këtë qytet me rrethinë, e sidomos
për problemet me të cilat përballen disa
fshatra që kanë mungesë të objekteve fe-
tare, si dhe objekte fetare që janë jashtë
përdorimit.

Pasi dëgjoi të pranishmit në këtë
takim, Kreu i BFI h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
i shprehu mirënjohje Myftiut dhe operati-
vës së kësaj myftinie për punën shembul-
lore në organizimin e jetës fetare dhe
administrimin e Myftinisë në përgjithësi,
duke u premtuar mbështetje dhe përkrahje
më të madhe nga BFI. Ai më pas i njoftoi

të pranishmit edhe për ndryshimet në BFI
dhe vizionin drejt të cilit po drejtohet In-
stitucioni më i vjetër në vend, Bashkësia
Fetare Islame, ku edhe mori mbështetje
nga xhemati në Manastir dhe nga Myfti-
nia e këtij qyteti.

Myftiu i Myftinisë së Manastirit është
shprehur falënderues për vizitën e bërë, e
cila është një vizitë e nivelit të lartë, që i
kishte munguar Manastirit. Sipas Myftiut
Rasimi, vizita e Reisit është një shtytje e
fuqishme për punët që Myftinia e Mana-
stirit planifikon t’i realizojë në të ardhmen.

Nga Xhamia Is’hakije Kreu i BFI h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu iu falënderua xhe-
matit për pritjen madhështore në këtë
qytet, e sidomos një falënderim të posa-
çëm paraqiti për kontributin dhe përkrah-
jen që ky xhemat e jep në mirëmbajtjen e
institucioneve edukativo-arsimore të BFI,
Medresenë Isa Beu dhe Fakultetin e
Shkencave Islame.

“Me vetëdije të lartë ju them se Ba-
shkësia 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”,  tha mes
tjerash Reisi në detyrë dhe shtoi:  “Me be-
simin në Zot, duke u mbështetur në besi-
min dhe respektin ndaj njëri tjetrit, në
ngritjen e vetëdijes tek respekti mes nje-
rëzve, amanetin që e kemi marrë mbi supe
duhet ta çojmë përpara në mënyrë dinji-
toze, e kështu t’i japim Institucionit kom-
petencën që ka, andaj organizimi serioz
dhe sa më i mirë i jetës fetare dhe prezan-
timi dinjitoz i Islamit janë detyrimi ynë
dhe obligim për ne.”

Faljen e namazit të Xhumasë e udhë-
hoqi Kreu i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV u.d. Reis’ul- Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, ndërsa hytben e xhumasë e
mbajti Myftiu i Myftinisë së Strugës,  mr.
Salim ef. Sulejmani.

Pas namazit të Xhumasë, delegacioni i
Bashkësisë Fetare Islame, i udhëhequr nga
myftiu Hamit ef. Rasimi, ka vizituar edhe
Jeni (Yeni) Xhaminë dhe Xhaminë Haxhi
Mahmud Bej,  në të cilën për momentin
zhvillohen punimet e rindërtimit dhe të re-
staurimit. Ndryshe, në Manastir nga dhjetë
Xhamitë që ka në dispozicion qyteti i Ma-
nastirit, gjashtë janë funksionale.   

Reisi në detyrë 
fal xhumanë në Manastir

Kreu i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, të enjten, më
9.09.2020, priti në një takim dy perso-
nalitete të mirënjohura nga qyteti i Go-
stivarit - z. Xhemil Ejupi, Drejtor i
Agjencisë së Kadastrës së Patundshmë-
rive - Gostivar dhe z. Emin Mehdiji, Re-
ferent pranë kësaj agjencie.

Pas një informimi burimor për ndry-
shimet në Bashkësinë Fetare Islame të
RMV, të dy mysafirët i uruan sukses në
punë në udhëheqjen e Bashkësisë Fetare
Islame në të ardhmen h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu. Ata gjithashtu e njoftuan Kreun
e BFI-së me shumë punë që kanë të

bëjnë me pronën e Myftinisë së Gosti-
varit, si dhe u bisedua gjerësisht edhe
për shumë çështje të tjera. Nga ana tje-
tër, Kreu në detyrë i BFI, h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, u shprehu falënderime të dy

mysafirëve për gjithçka që japin nga
mundi i tyre profesional dhe institucio-
nal në shërbim të qytetarëve, e në ve-
çanti në shërbim të bashkëpunimit me
Bashkësinë Fetare Islame të RMV.
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Shkruan: Prof. dr. Qani ef. Nesimi 
(Myfti i Tetovës)

Lajmi është çështje shumë e rëndë-
sishme. Lajmi formëson botën
ideore të njeriut, e cila më vonë i

kahëzon edhe fjalët edhe veprimet e tij.
Kështu,  lajmi/informata luan një rol
shumë të rëndësishëm edhe në formimin
e personalitetit dhe të identitetit të nje-
riut. Njeriu fillon të definohet edhe në
rrethin e tij të ngushtë familjar, dhe pa-
staj edhe në atë më të gjerë shoqëror,
sipas lajmeve/informatave që i pranon.
Kështu ndodh edhe me fëmijën e vogël
kur fillon të merret vesh në shoqëri se
cili është ai/ajo, çfarë zëri ka, si flet, si e
bën planifikimin etj.. Gjithashtu, edhe
njeriu i rritur në shoqëri njihet me një
vokacion të theksuar. Pasi fillon të marrë
“lajme/informacione” (njohuri) në një
profesion të caktuar, ai pastaj do të quhet
mjek, gazetar, ekonomist, hoxhë, më-
sues, arsimtar, profesor, politikan etj. Po

ashtu, më vonë do të kuptohet se a është
profesionist i mirë apo i keq. 

Lajmi është forcë. Kur ti e posedon
një lajm, je më i fortë, më i përgatitur,
madje edhe më i suksesshëm. Ke mun-
dësi të përgatitesh më mirë, të mos ka-
pesh në injorancë, të mos dështosh, ose
të mos mashtrohesh e të biesh në ndonjë
kurth. Këtë e bën lajmi i mirë, i sigurt, i
bartur nga një gojë e sinqertë dhe e
drejtë. 

LAJMI I KEQ E PRISH NJERIUN 

Ndërkaq, lajmi i keq, i gabuar, pasi
bartet nga një gojë jo e sinqertë dhe e
drejtë, të gjitha ato që i përmenda më
lart, vërtet t’i mundëson, por t’i mundë-
son vetëm si të dëmshme, dëshpëruese,
që të marrin shumë kohë, të harxhojnë
shumë energji, të prishin me shumë
shokë, të shkatërrojnë edhe njerëzisht
edhe profesionalisht.

Ajeti i lartpërmendur lajmëron se

duhet pasur kujdes në lajmin që vjen,
pasi ai lajm mund të ta prish rendin, të
bën të jesh shkaktar për vepër shumë të
keqe, të marrësh në qafë veten dhe të tje-
rët, dhe më e keqja është se duhet të pen-
dohesh kur të kuptosh se ke bërë gabim.
Porosia tjetër është se duhet me qenë
shumë i kujdesshëm se nga cili njeri,
nga cila gojë e merr lajmin. Nëse njeriu
(goja) gjynahqar (fasik), njeriu i dalë
udhe, njeriu i pabindur të sjell lajm,
duhet të kesh shumë kujdes, duhet ta
shfrytëzosh mendjemprehtësinë tënde
dhe ta shqyrtosh mirë atë, për të kuptuar
se a është i vërtetë apo jo ai lajm (fete-
bejjenuu-fetethebbetuu).

Lajmit kuptim i jep lajmëtari, përka-
tësisht bartësi apo goja që e bart lajmin.
Këtu nuk është me rëndësi profesioni,
zanati apo funksioni i bartësit të lajmit.
Shumë me rëndësi është karakteri dhe
njerëzia e tij. Mu për këtë shumë njerëz
mashtrohen në marrjen dhe pranimin e
lajmit si të vërtetë, duke u mbështetur në

autoritetin, profesionin, zanatin apo
edhe funksionin e atij që e sjell atë lajm.
Këtu dua t’ia rikujtoj lexuesit se nëse një
njeri një herë rren dhe kuptohet në opi-
nion se ai është gënjeshtar, atij njeriu
nga ana e Allahut i ndalohet që të jetë
dëshmitar. A, nëse një besimtar, pa
marrë parasysh profesionin dhe detyrën
që ka e di se ka gënjyer me dëshirë dhe
në mënyrë të organizuar, pa ndonjë pre-
sion, madje edhe një herë në jetën e tij,
edhe nëse këtë nuk e di opinioni, duhet
që vetveten mos ta lejojë më që të jetë
dëshmitar për ndonjë çështje, e jo më
për çështje shumë të rëndësishme dhe
kruciale në shoqëri.

Edhe shkaku i zbritjes së ajetit të lar-
tpërmendur na tregon për kujdesin që
duhet pasur në marrjen e lajmit. Pej-
gamberi i Allahut Velid bin Ukben e dër-
gon deri te fisi Mustalik, që të
grumbullojë zeqatin. Velidi më herët me
ata paska pasur armiqësi. Kur një grup
nga fisi Mustalik del në rrugë për ta pri-
tur Velidin si i dërguar i Pejgamberit të
Allahut, Velidi duke menduar se ata
kanë dalë t’i hakmerren për armiqësinë e
mëhershme, kthen prapë. Vjen te Pej-
gamberi dhe i thotë: Fisi Mustalik nuk
dëshiron të japë zeqatin dhe deshën që
mua të më vrisnin. Pejgamberi, i prekur
nga sjellja e tyre, dhe duke menduar që
atyre t’ua tregojë se ku e kanë kufirin,

shikon duke ardhur një delegacion nga
fisi Mustalik. Ata i treguan se kishin
dalë për ta pritur Velidin dhe për t’ia
dhënë zeqatin, e jo për ta mbytur atë, si
dhe as që e kishin ditur se ai pse kishte
ikur prej tyre. Pastaj Pejgamberi i Alla-
hut dërgoi Halid bin Velidin që të shkojë
te fisi Mustalik, të vërtetojë situatën dhe
të grumbullojë zeqatin. Kështu edhe
ndodhi. Për këtë zbret ky ajet kuranor.
(Shih, Tefsir et-Taberij, V. 7, f. 79; Ates,
Yuce Kur’an’in Cagdas Tefsiri, V. 8, f.
514-516 dhe 523-529)

E keqja është se lajmi i keq dhe i ga-
buar, që mund të vijë nga një gojë e qël-
limshme, ose nga një gojë naive, njeriut
i duket më i shijshëm, më i lezeçëm,
pasi që brendia e tij – përmes kësaj goje
- rezulton e mirë, e këndshme, mag-
jepse, më konvenuese, po që në të vër-
tetë nuk është ashtu. Kur të kuptohet e
vërteta, shqetësohesh, mërzitesh, dë-
shpërohesh. Por, njeriu kohën nuk mund
ta kthejë prapa. Njeriu ka një jetë, ai nuk
ka dy apo tri jetë, që të provojë një herë
kështu, e pastaj ashtu - kështu që, cila
jetë do të qëllojë më e mira dhe më e
suksesshmja, atë ta pranojë si jetë të
veten. 

Një çështje shumë me rëndësi është
edhe bartja e lajmit të mirë në formë të
gabuar, në kohë dhe vend të gabuar, ose
qëllimisht të deformuar. Kjo, nëse do të

bëhej me qëllim të caktuar, do të ishte
mënyra më perfide e një lloji të “krimit”.
Këtë mund ta bëjë vetëm njeriu i prishur
dhe i degjeneruar moralisht, njerëzisht,
shpirtërisht, kulturalisht etj. Pasi përmes
lajmit të mirë dëshiron të arrijë qëllime
apo epilogje të këqija.

ÇËSHTJA ËSHTË ME RËNDËSI

Edhe mediat sot është shumë vë-
shtirë që, ndonjëherë, t’i kuptosh drejt.
Më duket sikur ndonjëherë jepen lajme
vetëm për t’u kuptuar se sa të afta janë
disa media, e sikur aspak nuk mendohet
çështja për të cilën jepet lajmi. Harrohet
ana morale, intime e çështjes. Sikur më
e rëndësishme është lajmi sesa vetë çë-
shtja. 

Lajmi nuk merret, nuk pranohet si i
mirë nga njeriu, vetëm se ai është i yti, i
grupit tënd, i bindjes tënde, i partisë
tënde, i sektit tënd, i shoqatës tënde, i
fondacionit tënd etj. Lajmi i mirë është i
mirë në esencë. Atë e bartin vetëm nje-
rëzit e sinqertë dhe të mirë, të cilët ndon-
jëherë janë nga të afërmit tu, e
ndonjëherë nga jo të afërmit tu. Pasi ka
nga ata njerëz të afërm të cilët ndonje-
herë edhe lajmin e keq e sjellin si të
mirë. Ata këtë e bëjnë me qëllim që te
pronari i tyre, te shefi i tyre, te udhëhe-
qësi i tyre të fitojnë simpati, afërsi, po-
zicion apo ndonjë privilegj tjetër. Kjo
njeriun e ‘mbyt’ duke qenë kinse i lum-
tur.

Njeriu gjithmonë është i ngarkuar
me dilema jetike për veten, familjen e tij
dhe rrethin më të gjerë. Ai rregullisht
mendon se duhet të ketë apo duhet të
jetë. Të kesh, nuk do të thotë edhe të
jesh. Pasuria nuk e ka kuptimin e vetëm
të qenit i kamur. Ka të kamur që nuk
janë të pasur. Por, ka edhe jo të kamur
që janë të pasur. Pasuria nuk është një-
dimensionale. Ajo ka disa dimensione.
Në shumë forma njeriu mund të llogari-
tet i pasur: me pasuri të tundshme, me
pasuri të patundshme, me autoritet, me
njerëzi, me karakter, me profesion, me
pozitë, me familje, me gjenezë etj. Kjo,
më, mbetet në zgjedhjen e njeriut. Ai
duhet të vendos se si e do jetën e tij të
jetë, e cila fetarisht nuk përbëhet vetëm
prej jetës në këtë botë, por ajo është një
pjesë e jetës, kurse pjesët e tjera janë jeta
shpirtërore para lindjes, jeta e varrit dhe
jeta në ahiret. Njeriu besimtar domo-
sdoshmërisht duhet në planin e tij ta
mendojë jetën si tërësi. Njëra prej dile-
mave jetike të tij është që ai të jetë i suk-
sesshëm deri në pjesën e fundit të jetës
së tij (në ahiret). Mu për këtë, ai, në çdo

Bartja 
e lajmit

PPËËRR  DDIILLEEMMAATT  JJEETTIIKKEE  TTËË  NNJJEERRIIUUTT

“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.” 
(Huxhurat, 6)
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rast, edhe në dhënien edhe në marrjen e
lajmit, duhet të ketë parasysh që në çdo
moment është i vëzhguar nga ana e Al-
lahut fuqiplotë. 

Këtu në Ballkanin tonë sikur ekzi-
ston një ndjenjë apo një bindje se njerë-
zit kanë shumë informacione/lajme,
sikur kanë shumë dëshirë të dinë më
shumë për tjetrin, e sidomos të flasin për
tjetrin, të tregojnë se kush është ai, si
jeton ai, si vepron ai, çfarë planesh ka ai
etj. E keqja e kësaj është se ky lajm nuk
mendohet aspak se a është i vërtetë apo
jo, se cili është burimi i lajmit, kush e
thotë atë; është një gojë e besueshme,
apo e pabesueshme. Aspak nuk mendo-
het se ai a është një lajm që të dështon
nesër, që të turpëron nesër, që të bën pi-
shman nesër etj. Mu për këtë poeti thotë
që njeriu duhet ta shikojë veten në pa-
sqyrë sy më sy - që ta kuptojë, duhet ta
puthë, apo ta pështyjë. (Azem Shkreli)

O JU QË KENI BESUAR!

Në suren Huxhurat, e cila është një
sure që tregon për etikën/moralin sho-
qëror, për edukatën e raporteve ndërnje-
rëzore, me qëllim të krijimit të një
shoqërie më të shëndoshë dhe më të për-
sosur, Allahu fuqiplotë e vë theksin mbi
disa elemente që ndoshta shumë pak

bien në syrin e njeriut, e sidomos në
kohën kur jemi duke jetuar:

“O ju që keni besuar! Asnjë burrë
prej jush të mos tallet me burra të tjerë,
se këta mund të jenë më të mirë se ai.
Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me
gra të tjera, se këto mund të jenë më të
mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e
qesëndisni njëri -tjetrin me nofka (të
këqija)! Sa e shëmtuar është të thirresh
me emër të keq pas (pranimit të) besi-
mit! Ata që nuk pendohen, janë vërtet
keqbërës. O ju që keni besuar! Mënja-
noni shumë dyshime, se, vërtet, disa dy-
shime janë gjynah. Mos e spiunoni dhe
mos e përgojoni njëri-tjetrin! Mos,
vallë, dëshiron ndokush prej jush të hajë
mishin e vëllait të vet të vdekur?! Sigu-
risht që ju do ta urrenit këtë! Kijeni frikë
Allahun! Me të vërtetë, Allahu është
Pranues i pendimit dhe Mëshirëplotë.”
(Huxhurat, 11-12)

Ajetet e lartëpërmendura na përkuj-
tojnë dy sende shumë me rëndësi. Njëri
është se këto ajete flasin për myslima-
nët, dhe e dyta se, myslimanët duhet të
kenë kujdes në definimin e tjetrit, për-
katësisht dhënien e lajmit se kush është
ai tjetri, ose cilat janë mendimet, pla-
net, idetë dhe punët e tij. Prandaj Al-
lahu i Lartësuar porosit që, një burrë
ose grua mos të tallet me njëri-tjetrin,

të mos e përbuz njëri-tjetrin, të mos e
shpotit mashkulli ose femra njëri-tje-
trin; që mos ta nënçmojnë e as ta qe-
sëndisin njëri-tjetrin me nofka, e ta
fyejnë me epitete; të largojnë dyshimet,
hamendjet e shumta; të mos spiunojnë,
mos t’i bëjnë hetim njëri-tjetrit, mos ta
përgjojnë njëri-tjetrin; mos ta përgo-
jojnë njëri-tjetrin, mos të flasin prapa
krahëve, mos ta lejojnë veten të flasin
keq për njëri-tjetrin prapa shpine. Këto
shprehje kuranore më tepër flasin për
gojën (lajmëtarin-definuesin) sesa për
vetë lajmin. 

Pasi lajmi/informata e gabuar, me
qëllim ose pa qëllim, dhe që nuk është
vërtetuar, po që jepet për një person,
lajmëtarin e krahason trishtueshëm me
një njëri që dëshiron të hajë mishin e
vëllait të vet të vdekur.

Të japish një lajm për tjetrin, do të
thotë ta definosh tjetrin. Ndërkaq, ta de-
finosh tjetrin, në fakt nuk është një defi-
nim vetëm për tjetrin. Definimi është një
argument që tregon se kush është defi-
nuesi. Kështu shpaloset bagazhi i bren-
dshëm i definuesit, përkatësisht i
lajmëtarit. Ai kështu kuptohet se është i
sinqertë, i drejtë, apo është ndonjë ma-
shtrues, gënjeshtar, ngatërrestar etj. Pra,
lajmi (fjala) më tepër flet për lajmëtarin
(thënësin) sesa për vetë lajmin. 

Shkruan: Jusuf  Zimeri

Një ditë i dërguari i Allahut [sal-
lall-llahu alejhi ve sel-leme]
hyri në xhaminë e tij dhe aty e

pa një prej ensarëve, që quhej Ebu
Umame, dhe i tha: “O Ebu Umame, pse
po të shoh ulur në xhami, në një kohë
kur nuk është kohë e namazit?” Ebu
Umame (r. a.) tha: Shqetësimi dhe borxhi
im që kam më kanë detyruar të qëndroj
këtu,  o i dërguar i Allahut!  Atëherë Pej-
gamberi [alejhis-selam] i tha: A ke gati-

shmëri që të t’i mësoj disa fjalë, të cilat
ti nëse i thua, Allahu do të largojë
shqetësimin dhe do të paguajë borxhin
tënd?! I thashë: Po, si jo, o i dërguar i Al-
lahut! Tha: “Çdo mëngjes kur të zgjo-
hesh dhe çdo mbrëmje kur të biesh në
gjumë, thuaj: ‘O Zoti im, kërkoj ndih-
mën tënde të më mbrosh nga shqetë-
simi dhe derti; kërkoj mbrojtjen
Tënde të më mbrosh nga pafuqia dhe
dembelizmi; kërkoj ndihmën Tënde të
më mbrosh nga mjerimi dhe koprra-
cia; kërkoj ndihmën Tënde të më

mbrosh nga rëndimi i borxheve dhe
mbizotërimi i burrave.” Ebu Umame
tha: Unë këtë këshillë e mora nga Pej-
gamberi  [alejhis-selam] dhe e praktikova
në jetën e përditshme, e Allahu (xh. sh.)
ma largoi shqetësimin dhe borxhin tim.
(Ebu Davudi: 1555)

Transmetohet nga Enes ibn Maliki (r.
a.),  i cili ka thënë: I kam shërbyer (bërë
hyzmet) të dërguarit të Allahut [sal-lall-
llahu alejhi ve sel-leme] dhe shpeshherë
e dëgjoja kur ai e shtonte thënien: “O
Zoti im, kërkoj ndihmën tënde të më

Njeriu gjithnjë ka nevojë që t’i
lutet Allahut (xh. sh.)

KËSHTU NA MËSOI MUHAMEDI A. S. (1)  

Lutja është edhe argument se njeriu është i mbështetur tek Allahu (xh. sh.) dhe se ai vetëm prej
Tij e kërkon ndihmën e vërtetë. Ajo është dëshmi praktike se njeriu nuk i përkulet askujt tjetër

përveç Krijuesit të tij. Përmes lutjes njeriu zbraz nga vetja energjinë negative të grumbulluar me
kohë dhe përfiton bindjen dhe shpresën për një veprimtari më konstruktive. Përmes lutjes njeriu

ndien një qetësi dhe rehati shpirtërore, e zgjeron gjoksin e vet, sepse përmes saj e largon ankthin,
hidhërimin dhe depresionin.
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në përgjithësi... Por, lutja më e preferuar
është lutja që bëhet për dikë tjetër, që
nuk është prezent në momentin e lutjes.
Në lidhje me këtë moment në hadithin e
transmetuar nga Ebu Dardai (r. a.) i dër-
guari i Allahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-
leme] ka thënë: “Kush lutet për vëllanë
e tij, duke mos qenë ai prezent, Me-
laqja që e shoqëron atë për të cilin
është lutur thotë ‘Amin - edhe për ty
qoftë e njëjta’.”  (Muslimi nr. 2732)

Nëse e shfletojmë me vëmendje Ku-
ranin fisnik, vërejmë se Allahu (xh. sh.)
na ka urdhëruar që të bëjmë lutje dhe na
ka premtuar për plotësimin e kërkesave
tona – pa i ndryshuar premtimet. Allahu
(xh. sh.) thotë: “E kur robërit e Mi të
pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i për-
gjigjem lutjes kur lutësi më lutet; pra,
për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të
më përgjigjen Mua dhe le të më be-
sojnë Mua.” (El Bekare: 186)

PA KAPACITET TË MJAFTUESHËM
PËR TË PËRKUFIZUAR TË MIRËN

Shpeshherë njeriu i lutet Allahut (xh.
sh.) dhe shpejton me vlerësime se - është
lutur,  por Allahu (xh. sh.) nuk ia ka pra-
nuar lutjen. Ky vlerësim është i gabuar
dhe i pabazë, sepse Allahu (xh. sh.) ka

premtuar në plotësimin e lutjeve tona, por
ka një parim që detyrimisht duhet të
dihet:  njeriu nuk ka kapacitet të mjaftue-
shëm për ta përkufizuar të mirën e vet,
prandaj shpeshherë njeriu vlerëson për
diçka se është e mirë për të dhe i lutet Al-
lahut (xh. sh.); por, në realitet, ai ka ga-
buar në vlerësimin e të mirës dhe,
mospërgjigjja nga Allahu (xh. sh.) në kër-
kesën e tij është plotësim i premtimit për
plotësimin e të mirës së tij. Këtu nënkup-
tohet se vlerësohet vetëm parimi se njeriu
e dëshiron të mirën, por ka gabuar në me-
todologji dhe mospranimi i kërkesës së
tij nga Allahu (xh. sh.) është mirësi për të
dhe plotësim dëshire.

Në anën tjetër, dijetarët islamë kanë
përcaktuar edhe disa kritere apo kushte
për plotësimin kërkesave-lutjeve. Më të
rëndësishmet janë:

Sinqeriteti dhe bindja e plotë në kër-
kesën e tij. Allahu (xh. sh.) thotë:
“Andaj, lutjuni Perëndisë duke i be-
suar Atij sinqerisht, madje edhe nëse
këtë e urrejnë jobesimtarët!” (Gafir:
14)

Koncentrim maksimal psikik dhe
shpirtëror në momentin e lutjes, në më-
nyrë që ajo të mos jetë vetëm një rutinë e
përditshme.

Ruajtja nga haramet, siç janë: ushqi-

met, veshmbathjet dhe të gjitha punët në
tërë veprimtarinë e tij. Pejgamberi [sal-
lall-llahu alejhi ve sel-leme] në hadithin e
transmetuar nga Ebu Hurejreja (r. a.) ka
thënë: “Vërtet Allahu (xh. sh.) është i
mirë dhe nuk pranon tjetër përveç të
mirës. Vërtet Allahu i ka urdhëruar
besimtarët me atë që i ka urdhëruar të
dërguarit e Tij.  Allahu (xh. sh.) ka
thënë: ‘O ju që besuat, hani nga të
mirat që ju kemi dhënë dhe falënde-
roni Allahun, nëse jeni që vetëm Atë e
adhuroni.’  Pastaj e përmendi një njeri
që zgjati duart e veta drejt qiellit dhe
thotë: ‘O Zot, o Zot, ushqimi i tij është
haram, pija e tij është haram, ve-
shmbathja e tij është haram, është
ushqyer me haram; si do t’i përgjigjej
Allahu (xh. sh.) atij?!’” (Muslimi)

Njeriu në çdo kohë dhe në çdo mo-
ment mund t’i drejtohet Allahut (xh. sh.)
me lutje, por ekzistojnë disa kohë dhe
vende më të preferuara për lutjet, siç janë
momentet e lutjes natën, në pjesën e tretë
të natës; lutjet duke qenë agjërueshëm;
lutjet në kohën e syfirit, në kohën e ifta-
rit, në ditën e xhuma; lutjet duke qenë në
Arefat; lutjet pas namazit; lutjet në se-
xhde etj.

(Vazhdon)

mbrosh nga shqetësimi dhe derti; kër-
koj mbrojtjen Tënde të më mbrosh nga
pamundësia dhe dembelizmi; kërkoj
ndihmën Tënde të më mbrosh nga
mjerimi dhe koprracia; kërkoj ndih-
mën Tënde të më mbrosh nga rëndimi
i borxheve dhe mbizotërimi i bur-
rave.”  (Buhariu) 

SQARIM I PËRGJITHSHËM I
HADITHIT

Në parim, dihet fakti se Pejgamberi
[alejhis-selam], edhe pse ishte njeri që
ishte i siguruar dhe kishte imunitet të ga-
rantuar nga Allahu (xh. sh.), sërish kishte
nevojë imanente që të kërkojë ndihmë
nga Allahu (xh. sh.), kështu që, s’do
mend, nevoja e jonë për t’i kërkuar
ndihmë Allahut (xh. sh.) është edhe më e
domosdoshme.

Në anën tjetër, për çdo gjë që Pej-
gamberi (a. s.) ka kërkuar nga Allahu (xh.
sh.) ndihmë për t’u mbrojtur - dhe na ka
urdhëruar edhe neve që ta kërkojmë këtë
ndihmë – janë ose për çështje me cilësi të
dhimbshme dhe me pasoja të rënda jo
vetëm për shëndetin psikofizik të njeriut,
për dëmtimin e cilësisë së jetës në këtë
botë dhe në botën tjetër, ose për shkaqe
që shpijnë në dhembshuri shpirtërore dhe
fizike. 

Kërkimi i ndihmës së Allahut (xh.
sh.) për të na mbrojtur nga ato dukuri që
i përmend hadithi i theksuar sigurisht se
është për shkak të ashpërsisë dhe seriozi-
tetit të lëndimit shpirtëror dhe fizik që i
sjellin ato dukuri nëse e goditin qenien
tonë. Këto goditje, nga këto dukuri,
shkaktojnë plogështi fizike dhe shpirtë-
rore te njeriu,  shkaktojnë dekoncentrim
dhe shtrembërim të mendimit, preokupim
të zemrës dhe të shpirtit të njeriut dhe, si
të tilla, shkaktojnë humbjen e shumë mi-
rësive në jetën e kësaj bote dhe të botës
tjetër, prandaj meritojnë vëmendje të
madhe.

Dijetarët islamë janë të mendimit se
në këtë hadith dhe shumë të tjerë të ngja-
shëm me të, ka prova të mjaftueshme për
të bërë preferencën e kërkimit të mbrojt-
jes nga Allahu fuqiplotë për të gjitha gjë-
rat e përmendura dhe të tjerat në kuptimin
e tyre.

Në hadithin e lartpërmendur vërejmë
se Pejgamberi  [alejhis-selam] jo vetëm
që e ka shpeshtuar këtë lutje, por edhe na
ka urdhëruar që edhe ne t’i lutemi Allahut
fuqiplotë që të na mundësojë mbrojtje
efektive prej këtyre dukurive që janë të
dëmshme për njeriun. Dukuritë e për-
mendura në këtë hadith janë tetë, e që
janë: shqetësimi, derti, pafuqia, dembe-

lizmi, mjerimi, koprracia, rëndimi i bor-
xheve dhe mbizotërimi i burrave. Mi-
rëpo, nëse hadithin e kundrojmë me
precizitet, vërejmë se edhe pse janë të
përmendura tetë dukuri, ato janë të ndara
në katër grupe, sepse i ka bashkuar nga
dy dukuri që japin efekte të njëjta, ose të
ngjashme me njëra-tjetrën. Kjo lehtë
mund të vërtetohet nga konstrukti i fja-
lisë, me të cilën është shprehur Pejgam-
beri  [alejhis-selam]. 

Në vazhdim do të bëjmë përpjekje që
për secilën prej këtyre dukurive të japim
sqarime të veçanta.  Por, para se të nisim
me shpjegimin e tyre, fillimisht të shpje-
gojmë çka është roli dhe rëndësia e kër-
kimit të ndihmës nga Allahu fuqiplotë,
sepse kërkimi i ndihmës për mbrojtje nga
punët dhe vetitë e liga ishte dhe ngeli ne-
vojë imanente në të gjitha kohët, e veça-
nërisht sot në botën bashkëkohore kur
shqetësimi, brengosja, pasiguria, plogë-
shtia shpirtërore dhe depresioni janë bërë
dukuri shumë të shpeshta të shoqërisë
njerëzore.

LUTJA DHE RËNDËSIA E SAJ

Pejgamberi  [alejhis-selam] përveç se
na e mësoi besimin e pastër dhe çdo gjë
që lidhet me të, përveç se na e mësoi Isla-
min dhe çdo gjë që lidhet me të, na mësoi
moralin dhe shtyllat e moralit të pastër.
Nga ky hadith i lartpërmendur dhe shumë
të tjerë vërejmë se ai na mësoi edhe për
formën dhe për mënyrën se si duhet t’i
drejtohemi-ta lutim Allahun (xh. sh.) që
të përfitojmë nga ndihma e Tij. 

Allahu i gjithëfuqishëm krijoi njeriun
dhe i dha çdo gjë që i nevojitet për jetë
për ta adhuruar Krijuesin e tij dhe për të
shfrytëzuar begatitë e Tij në jetën e kësaj
bote. Edhe pse e krijoi në formën dhe
konstruktin më të përsosur, sërish e la të
lirë në kryerjen e detyrimeve të tij, që ai
të jetë adhurues dhe falënderues ndaj Al-
lahut Një. Njeriu është i lirë, por nuk
është i pavarur nga Allahu (xh. sh.) - ai
ka nevojë që të jetë në lidhshmëri të për-
hershme me Allahun (xh. sh.), në mënyrë
që të jetë sa më i freskët, më vital dhe më
i suksesshëm në ballafaqim me sfidat e
jetës, të përballojë shqetësimet, hidhëri-
met, fatkeqësitë dhe peripecitë e jetës.
Njeriu, pra, gjithnjë ka nevojë që t’i lutet
Allahut (xh. sh.), që ta ndihmojë në
zhvillimin e jetës së tij me produktivitet
dhe përmes asaj dobie/veprimtarie të fi-
tojë edhe jetën e botës tjetër. Allahu (xh.
sh.) në Kuranin famëlartë thotë: “Zoti
juaj ka thënë: ‘Më thirrni Mua, Unë ju
përgjigjem; e, ata që nga mendjema-
dhësia i shmangen adhurimit ndaj

Meje, do të hyjnë të nënçmuar në Xhe-
henem.” (surja Gafir: 60)

Në një hadith të transmetuar nga
Nu’man b. Beshiri, i dërguari i Allahut
[sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme] ka
thënë: ”’Lutja është adhurim.’ Pastaj e
lexoi ajetin e lartpërmendur.” (Termidhiu
nr. 3247)

Lutja tek Allahu (xh. sh.), përveç se
është dëshmi e lidhshmërisë së njeriut me
Allahun      (xh. sh.), ajo është edhe argu-
ment se njeriu është i mbështetur tek Al-
lahu (xh. sh.) dhe se ai vetëm prej Tij e
kërkon ndihmën e vërtetë. Ajo është dë-
shmi praktike se njeriu nuk i përkulet
askujt tjetër përveç Krijuesit të tij. Për-
mes lutjes njeriu zbraz nga vetja ener-
gjinë negative të grumbulluar me kohë
dhe përfiton bindjen dhe shpresën për një
veprimtari më konstruktive. Përmes lut-
jes njeriu ndien një qetësi dhe rehati
shpirtërore, e zgjeron gjoksin e vet, sepse
përmes saj e largon ankthin, hidhërimin
dhe depresionin,  e ndien vetën të fuqi-
shëm dhe të rivitalizuar për t’u ballafa-
quar me sfidat e jetës. Përmes lutjeve
njeriu i largon fatkeqësitë dhe sprovat,
sepse Pejgamberi [alejhis-selam] në ha-
dithin e transmetuar nga Selman Farisiu
(r. a.) ka thënë: “Asgjë nuk mund të
ndryshojë përcaktimin e Allahut (xh.
sh.) përveç lutjes (duasë).” (Termidhiu)

Në një hadith tjetër, të cilin e përcjell
po ashtu imam Termidhiu, me transme-
tim nga Enes b. Maliki, Pejgamberi  [ale-
jhis-selam] ka thënë: “Lutja është truri
i adhurimit.” 

Në përgjithësi, dispozita e lutjes sipas
Islamit është Sunneti muekkede (sunnet i
përforcuar),  sepse këtë bënte vazhdi-
misht Pejgamberi  [alejhis-selam]. Në një
transmetim nga Aisheja (r. a.) është
thënë: “Një ditë i thashë Pejgamberit
[alejhis-selam]: ‘O i dërguar i Allahut,
lutju Allahut për mua!’ Pejgamberi  [ale-
jhis-selam] tha: ‘O Zoti im, fale Aishen
për mëkatet që ka bërë dhe që do t’i
bëjë, ato që janë të fshehta dhe pu-
blike.’ Aisheja (r. a.) qeshi aq shumë,
saqë nga qeshja e lëshoi kokën në prehrin
e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-
leme], ndërsa Pejgamberi  [alejhis-selam]
i tha: ‘A të gëzoi lutja ime?’Aisheja tha:
‘Pse të mos më gëzojë lutja jote?!’ Pej-
gamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme]
tha: ‘Vërtet kjo është lutja ime, të cilën
unë e bëj për ummetin tim në çdo
namaz’.”

Në lutje ka të drejtë çdo njeri - mëka-
tar qoftë, ose i devotshëm; çdo besimtar
dhe besimtare. Çdokush mund të lutet për
veten e vet dhe për të tjerët, për familjen
dhe dashamirët e vet, për ummetin islam
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cilësinë e vendit të besimit e mbulon
aspektin doktrinar të njeriut; zemra në ci-
lësinë e burimit të vetëdijes e mëson nje-
riun që të jetë i vetëdijshëm për gjithçka
që e rrethon dhe të ndërmarrë veprime të
arsyeshme, kurse zemra në cilësinë e
vendit të ndërgjegjes e kontrollon sferën
etike të aktivitetit njerëzor. 

Tani kur jemi te lidhja e zemrave të
banorëve të shpellës, kuptojmë se Allahu
(xh. sh.) nuk i bashkoi zemrat e tyre
thjesht vetëm në besim, por e unifikoi ve-
tëdijen dhe ndërgjegjen e tyre në të njëj-
tën kohë. Pra, Allahu (xh. sh.) i lidhi fort
këto tri cilësi në zemrat e gjithë banorëve
të shpellës (“dhe ua lidhëm zemrat e
tyre”), pastaj ndodhi kryengritja dhe të
folurit për idealin e tyre (“kur u ngritën e
thanë”). 

Nëse i hedhim një vështrim historisë
së sukseseve dhe dështimeve të grupeve
të caktuara, do të vërejmë se thelbi i tyre
qëndron pikërisht në gërshetimin mes kë-
tyre tri vetive të kalbit. Problemi, të cilin
sot e jeton bota islame, është pikërisht
këtu, sepse nuk kanë arritur ta krijojnë li-
dhjen e zemrave të tyre, edhe pse duken
diku-diku se fizikisht kanë shumë gjëra
të përbashkëta. Besimi është i njëjtë, por
vetëdija për të pasur një ideal të përba-
shkët dallon shumë nga një grup te tjetri,
madje më e keqja qëndron se ne nuk jemi
formuesit dhe dirigjuesit e vetëdijes sonë
shoqërore, por janë të tjerët. Në një sho-
qëri ku besimi, vetëdija dhe ndërgjegjja
nuk formohen dhe nuk kontrollohen vetë,
atëherë ato kurrë nuk mund të lidhen apo
të bashkëveprojnë. Kështu që, nuk ka si
kërkohet unifikimi i vetëdijes sociale në
një ideal të caktuar përderisa një pjesë e
popullatës ka huazuar dhe funksionon me
vetëdije të Parisit, tjetra me vetëdije të
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dhat e evoluimit të saj. Njësoj siç ndodhi
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u çliruan nga despotizmi ideologjik, pa-
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“kur u ngritën”

“e thanë: Zoti
ynë është Zoti i qiejve e i tokës.”
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dhëruar Muhamedit (a. s.):
“Çohu dhe tërhiq vërejtje!”

Pra, nëse e lexon me vëmendje ajetin,
sheh se shpalimi i besimit u bë vetëm pasi
u lidhën zemrat, pasi u ngritën dhe, në
fund,  pasi thanë se Zoti ynë është Zoti i
qiejve e i tokës; kurse ne sot njëherë tre-
gojmë besim, pastaj kërkojmë të na li-
dhen zemrat.

ALLAHU NGRITJEN E KA PASUAR
MENJËHERË ME FJALËN
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do të ndodhë, e në fakt ajo madhështi as
nuk ekziston e as nuk ndodh asnjëherë,
sepse fshehja duhet të jetë strategjike dhe
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qiejve dhe i tokës. Nuk do t’i lutemi
asnjë zoti tjetër pos Tij. Do të bënim, atë-
herë, një gabim të rëndë.”  Pra, thanë
fjalë shumë të qarta dhe tepër të rëndësi-
shme për ndryshimet që kërkoheshin.
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qëria. Përmes fjalëve të thëna më lart, ata
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dhe i tokës”, në mënyrë që besimi i tyre
të jetë i arsyeshëm edhe për të tjerët. Jo të
besohet vetëm pse Ai e ka emrin Allah,
por sepse Ai është sundues i qiejve dhe i
tokës. Kështu paraqitet një argument i
logjikshëm për t’u pranuar besimi dhe
për t’u luftuar dogma. Po ashtu, përveç
sferës së besimit, kjo mënyrë e qasjes flet
se çdo platformë apo ide e propozuar
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Tij”?  Këtu vjen në shprehje dallimi mes

Shkruan:  Dr. Ziber Lata

“Ua lidhëm zemrat kur u ngritën e
thanë: ‘Zoti ynë është Zoti i qiejve e i
tokës.’ Nuk thërrasim zot në vend të
Tij. Do të bënim, atëherë, gabim të
rëndë.”

Nëse do të shtrohej pyetja se çfarë sy-
nohet me pjesën e fundit të ajetit paraprak
“...dhe ua shtuam atyre udhëzimin”, atë-
herë përgjigjja është vetë fillimi i këtij
ajeti, përkatësisht fakti që Zoti (xh. sh.)
ua lidhi zemrat atyre.

Ajeti paraprak dhe ky tregojnë më-

shirën e madhe të Allahut (xh. sh.) për ro-
bërit e Tij, sepse vetëm kur flitet për be-
simin, thuhet: “besuan”, në vetën e tretë,
pra morën vetë iniciativën e besimit,
kurse pastaj Allahu thotë se Ne ua
shtuam besimin dhe ua lidhëm zemrat.
Parashtrohet pyetja: përse Zoti (xh. sh.)
besimin ua atribuon atyre (besuan), kurse
udhëzimin dhe lidhjen e zemrave Vetve-
tes? Esenca e njeriut, të besojë apo të mos
besojë, i takon vetë njeriut, sepse për-
ndryshe nuk ka si dënohet apo shpërble-
het, kurse shtimi i udhëzimit dhe lidhja e
zemrave është veprim që nuk është krejt
në kompetencë të njeriut. Udhëtimi
brenda jetës ka shumë të papritura dhe
shumë rreziqe; vetëm i Plotfuqishmi
mund të të udhëzojë drejt rrugës më të
qëlluar brenda shumë qorrsokakëve që

ofron kjo botë. Po ashtu, edhe lidhja e
zemrave; sepse dihet që zemra është në
kompetencë të Allahut (xh. sh.) dhe
vetëm Ai mund ta përgatit në formën më
të mirë që i duhet njeriut. 

JO PËR ZEMRËN VETËM SI MISH

Kryesisht, Allahu (xh. sh.) kur flet për
zemrën ( – kalbun) nuk synon vetëm
organin e mishtë që kemi në kraharorin
tonë, por ajo në vetvete ngërthen më
shumë seç pretendojmë ne. Kalbi – zemra
në përdorimin kuranor mbulon tri veti
kryesore: besimin, vetëdijen dhe ndër-
gjegjen. Fatkeqësisht, sot zemra kuranore
paraqitet vetëm si sinonim i vendit të be-
simit, por pa e spikatur dimensionin e ve-
tëdijes dhe të ndërgjegjes. Zemra në

Për dimensionin e vetëdijes 
dhe të ndërgjegjes
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Problemi, të cilin sot e jeton bota islame, është pikërisht këtu, sepse nuk kanë arritur ta krijojnë
lidhjen e zemrave të tyre, edhe pse duken diku-diku se fizikisht kanë shumë gjëra të përbashkëta.
Besimi është i njëjtë, por vetëdija për të pasur një ideal të përbashkët dallon shumë nga një grup

te tjetri, madje më e keqja qëndron se ne nuk jemi formuesit dhe dirigjuesit e vetëdijes sonë
shoqërore, por janë të tjerët.

              

               

      

 

 (  – kalbun) nuk synon  

Kurani e quan   

e duhur drejt suksesit:  

     “dhe ua lidhëm 

zemrat” 

    “kur u ngritën” 

           “e thanë: 

Zoti ynë është Zoti i  

të rinjve,  apo atë që Zoti kërkon 

      “le të jetë veprim. Në 

fund vjen në shprehje fjala, njësoj 

siç i është urdhëruar Muhamedit   

(a. s.):      “Çohu dhe tërhiq  

pasuar menjëherë me fjalën. Pasi 

thuhet    “kur u ngritën”, 

menjëherë pason  tjetrës, ato 

janë të lidhura me pjesëzën  fe, e 

cila nënkupton se veprimi i dytë 

ka ndodhur  

Muhamedi (a. s.) ka thënë:    

      “Duaja është vetë 

ibadeti” megjithatë, theksimi i  

Fjala  shetatun në prizmin 

gjuhësor do të thotë diçka shumë 

e largët, madje të gjitha fjalët që 

fillojnë me tingullin /sh/ dhe /t/ 

tregojnë largësi, njësoj si fjala 

 shejtan (e cila rrënjën e ka 

 shtn), do të thotë ai që është 

vetë larg, por edhe të tjerët i 

largon shumë nga e vërteta.  

ndonjë fjalë tjetër në vend të 

fjalës   shetatun, p.sh.  

hataun (gabim),  ithmun  

se folja e parë është dhënë në 

veten e parë shumës  rebetna 

njeriut për vetveten. Pastaj vijnë 

foljet     “kur u ngritën e 

folja     len ned’ue (nuk do të 

lutemi) dhe  kul’na (kishim 

thënë) janë dhënë në veten e parë.  
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duasë dhe ibadetit. Nëse u referohemi
mësimeve islame, rezulton se lutja (du-
aja) dhe adhurimi (ibadeti) në të shumtën
e rasteve dalin si sinonime, sepse Muha-
medi (a. s.) ka thënë: “Duaja është vetë
ibadeti”i megjithatë, theksimi i njërës në
vend të tjetrës ka një arsye, sepse Kurani
edhe fjalët sinonimike i përdor me urtësi. 

ADHURIM, JO VETËM NË FALTORE

Një nga veçoritë e dhëna Muhamedit
(a. s.) është se tokën e pastër e ka bë rë për
ibadet. Kjo tregon se myslimanët mund
ta adhurojnë Allahun në çdo vend, kurse
pejgamberët e tjerë e kanë pasur të kufi-
zuar adhurimin (ibadetin) vetëm në fal-
tore. Nëse banorët e shpellës do të
thoshin “Nuk do të adhurojmë asnjë zot
tjetër pos Tij”, atëherë do të lihej hapë-
sirë për t’u kuptuar se ndoshta do t’i nën-
shtroheshin pushtetit të atëhershëm jashtë
faltoreve, ndërsa thënia “Nuk do t’i lu-
temi asnjë zoti tjetër pos Tij”, përjashton
çfarëdo lloj nënshtrimi apo bindjeje për-
veç rrugës së Zotit. Pra, adhurimi për ata
bëhej vetëm në faltore, kurse lutja në çdo
rast të jetës. Kështu banorët e shpellës e
perfeksionuan platformën e besimit të
tyre, duke u treguar të gjithëve se edhe
adhurimi edhe lutja i takojnë vetëm Alla-
hut, e askujt tjetër. 

Edhe pse në sheriatin e Muhamedit
(a. s.) lutja dhe adhurimi janë koncepte
pothuaj sinonimike,  të cilat bëhen në çdo
vend, pra adhurimi nuk është i kufizuar
vetëm në xhami, siç ishte te sheriatet pa-
raprake, përsëri, duket se një pjesë e
madhe e myslimanëve punojnë ende me
sheriatet e mëparshme, sepse në xhami e
adhurojnë Allahun, kurse jashtë xhamisë
u nënshtrohen atyre prej të cilëve kanë in-
teresa të vegjël. Pra, askush nuk mund të
jetë më në rrezik seç ishin banorët e
shpellës, por ata u treguan të gjithëve se

ne e lusim vetëm Atë që e adhurojmë. 
Ky ajet duket se ka një shkëputje kup-

timore, sepse, përndryshe, nuk ka si kup-
tohet pjesa e fundit e tij: “Ua lidhëm
zemrat kur u ngritën e thanë: ‘Zoti ynë
është Zoti i qiejve e i tokës. Nuk thër-
rasim zot në vend të Tij. Atëherë kemi
thënë një gjë shumë të gabuar e të lar-
gët!’.” (El-Kehf, 14)  Pra, në një mënyrë
këtu kuptohet një fjali e ndërmjetme,
d.m.th. kuptohet “nëse do të thërrasim
dikë tjetër në vend të Tij, pasi kemi be-
suar, atëherë kemi thënë një gjë shumë
të gabuar e të largët”, por Allahu (xh.
sh.) nuk e ka dhënë këtë pjesë “nëse do të
thërrasim dikë tjetër në vend të Tij pasi
kemi besuar”, sepse banorët e shpellës
nuk dëshironin as ta zënë në gojë adhuri-
min e zotave të tjerë. Ata nuk zunë në gojë
gabimin, por vetëm pasojën e gabimit.

Fjala shetatun në prizmin gjuhësor do
të thotë diçka shumë e largët, madje të
gjitha fjalët që fillojnë me tingullin /sh/
dhe /t/ tregojnë largësi, njësoj si fjala
shejtan (e cila rrënjën e ka shtn), do të
thotë ai që është vetë larg, por edhe të tje-
rët i largon shumë nga e vërteta. 

VENDOSMËRI PËR TË QËNDRUAR
LARG ÇDO MËKATI

Kur banorët e shpellës e shpalosën
besimin e tyre, treguan se do t’i luteshin
vetëm Allahut dhe askujt tjetër, atëherë
jobesimtarët e oborrit mbretëror u bënë
presion që të hiqnin dorë nga besimi, por
ata thanë: “atëherë kemi thënë një gjë
shumë të gabuar e të largët”. Ata kanë
pasur mundësi që të përdorin ndonjë fjalë
tjetër në vend të fjalës shetatun, p.sh. ha-
taun (gabim), ithmun (mëkat) etj., por
atëherë do të kuptohej se adhurimi i zo-
tave të tjerë është mëkat i madh, por nuk
do të kuptohej vendosmëria e tyre e fuqi-
shme për të qëndruar larg këtij mëkati.

Përdorimi i kësaj fjale, po ashtu, flet për
një përvojë të gjatë të tyre në besimin e ri,
sepse ata kishin besuar shumë më parë, e
nuk ishin konvertuar në fenë e re vetëm
pak ditë para ballafaqimit në oborrin
mbretëror. 

Banorët e shpellës, përmes këtyre fja-
lëve të renditura në formë të përkryer në
Kuran, i kanë përfshirë të gjitha skajet e
besimit: fillojnë të deklarojnë besimin në
Zot dhe tregojnë skajin tjetër krejt të kun-
dërt, të cilin ata e konsiderojnë gabim të
madh. Gjithashtu, kjo formë e të shpre-
hurit tregon se ata nuk kishin besim dog-
matik, por kishin një besim të arsyeshëm
dhe plot mirësi, sepse në të kundërtën
nuk do ta konsideronin skajin tjetër (be-
simin në shumë zota) gabim të madh.
Pra, besimi i tyre erdhi si rezultat i arsyes
dhe jo i dogmës. 

Nëse i vështrojmë vetat e foljeve të
përdorura në këtë ajet, shohim se folja e
parë është dhënë në veten e parë shumës
rebetna (ua lidhëm), e cila kompetencë
për zemrën i jep vetëm Allahut (xh. sh.)
dhe askujt tjetër, as njeriut për vetveten.
Pastaj vijnë foljet “kur u ngritën e thanë”;
pra, këto folje janë dhënë në vetën e tretë,
në mënyrë që të ruhet modestia dhe sin-
qeriteti i banorëve të shpellës, sepse nëse
do të thuhej “kur u ngritëm e thamë”, atë-
herë do të konsiderohej një lloj vetëlav-
dërimi, i cili e zbeh çiltërsinë shpirtërore.
Ndërsa në fund, kur duhet të shprehet be-
simi dhe dëmi i mosbesimit, atëherë
duhej ta merrnin vetë mbi supe, duke u
shprehur në veten e parë dhe jo besimin e
tyre ta tregojë dikush tjetër, prandaj thanë
“nuk do t’i lutemi askujt tjetër pos Tij,
sepse atëherë do të kishim thënë një
gabim të madh”, ku duket se folja len ne-
d’ue (nuk do të lutemi) dhe kul’na (ki-
shim thënë) janë dhënë në veten e parë. 

i Transmeton Imam Ahmedi, 4/267, 271 etj.

Shkruan: Ibrahim Selmani                  

Të krishterët pohojnë se Jezusi ka
natyrë hyjnore dhe për këtë shkak e
quajnë atë Bir i Zotit.

Në Ungjillin e Mateut predikohet siç
vijon: “Ky është Biri im, i Dashur! E
tërë dashuria ime është për atë.” (Mateu
3:17)

Gjoni predikon kështu: “Në fillim
ishte Fjala, dhe Fjala ishte tek Zoti...
Çdo gjë u bë sipas saj; dhe pa të nuk u
bë asgjë...; në të ishte jeta dhe jeta ishte
dritë për njerëzit.
Dhe Fjala u bë trup (u personifikua)

dhe u vendos në mesin tonë; dhe ne e
pamë lavdinë e tij - lavdinë që ka si
djalë i vetëm i babait – plot mëshirë e të
vërtetë.”(Gjoni 1:1, 3, 4 dhe 14)

Ajo që përcjellin Mateu dhe Gjoni nuk
mund të vlerësohet, për shkak se këta un-
gjij janë vepra të dishepujve që u patën
shkruar pas misionit të Jezusit. Por, për-
kthimi ekumenik i Biblës vlerëson se ka-
tërt ungjijt fituan statusin e literaturës
kanonike rreth vitit 170 pas Krishtit.i

NJË TRADITË...

Sa i përket datës së redaktimit të un-
gjijve, komentuesi A. Trisot deklaron se
Ungjijtë u redaktuan para viteve shtatë-
dhjetë të epokës sonë. Përveç kësaj, ai për-
piqet që autorët e Ungjijve t’i paraqesë si
përcjellës të Jezusit, shumë afër epokës në
të cilën jetoi Jezusi.ii

Kisha e Shenjtë ka mbajtur dhe mban
me këmbëngulësi, dhe me qëndrueshmë-
rinë më të madhe,  qëndrimin se në katër
ungjijtë, në historinë e të cilëve nuk dy-
shon, pohohet me besnikëri një traditë, të
cilën Jezusi, biri i Zotit, e predikoi derisa
jetoi në mesin e njerëzve.iii

Ne nuk shohim kurrfarë pajtueshmërie

mes këtij pohimi në lidhje me burimet e
tyre, sepse traditat e tyre janë të ndryshme,
nuk përputhen në asnjë mënyrë në mes
vete.

Nocioni Bir i Zotit, të cilin e predikon
Mateu, edhe sikur të ishte i drejtë, përsëri
nuk do të ishte i vlefshëm si argument i
hyjnisë së Jezusit, sepse e njëjta gjë thu-
het në Psalm, ku Zoti i tha Davidit: “Unë
do të them urdhrin e Zotit; Ai më tha
mua: “Ti je djali im. Unë tash sapo të
linda.“ (Psalmet e Davidit 2: 7).

Sa i përket këtij nocioni, duket se Je-
zusi vetë dëshironte të shpjegojë kuptimin
e kësaj shprehjeje që kishte në mendjen e
tij në paragrafin vijues: “Lum për paqe-
dashësit; ata do të quhen bijtë e Zotit.”
(Mateu 5: 9).

Por, Lluka në ungjillin e tij predikon:
“Bëni mirë dhe jepni hua pa shpresuar
asgjë prej saj. Dhe, shpërblimi juaj do
të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë e të
Lartmadhërishmit...“  (Lluka 6:35).

Në Bibël nocioni “Biri i Zotit” është
përdorur gjithashtu për shumë profetë të
mëhershëm, por është quajtur edhe Izrael
në njërin nga librat e Moisiut: “E ti do t’i
thuash Faraonit, kështu thotë Zoti:
Izraeli është djali im, i parëlinduri im.“
(Libri i dytë i Moisiut, Eksodi, 4:22)

Këto fraza nuk nënkuptojnë asgjë më
shumë se “afërsia me Zotin në dashuri”.
Themeluesi i Krishterimit vetë ka thënë se
çdo njeri i cili punon sipas vullnetit të Ba-
bait në Qiej është i biri i Zotit. Këta janë
ata të cilët bëjnë një jetë të devotshme,
janë fisnikë, falënderues, gjë që e bën nje-
riun qenie të veçantë; të tillët quhen bij të
Zotit.

Diçka të ngjashme Jezusi e thotë në
vijim: “E unë ju them juve: Duajini ar-
miqtë tuaj, lutuni për ata që ju për-
ndjekin, që të bëheni bijtë e Babait tuaj
që është në qiej...” (Mateu 5: 44-45)

Këto fjalë nuk lënë asnjë dyshim për
atë se çka nënkupton Jezusi me to. Duke
pasur parasysh këtë, atëherë nuk ka asnjë
arsyetim për të konsideruar Jezusin si bir
të Zotit në kuptimin e përgjithshëm ose të
veçantë. Jezusi në Ungjij më shpesh e
quan veten “bir i njeriut”, por edhe kur
thotë për veten e tij bir i Zotit, kjo, pa dy-
shim, ka po të njëjtin kuptim që thuhet për
Adamin (Ademin a. s.) dhe Izraelin dhe
Davidin (Davudin a. s.) dhe Solomonin
(Sulejmanin a. s.), të cilët u quajtën bij të
Zotit para tij; dhe po në atë kuptim që ai
thoshte se ata të cilët kanë dashuri në zem-
rat e tyre dhe jetojnë në paqe me të afërmit
e tyre, janë bijtë e Zotit. Ashtu siç i quanin

Katër ungjijtë, 
kurrfarë pajtueshmërie

ISAI (A. S.) NË TRADITËN  ISLAME DHE KRISHTERE (4)

Kurani me shprehje bindëse në çdo aspekt e sfidon dogmën me të cilën Isa
(a. s.) konsiderohej bir i Zotit.
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Tri sure fillojnë me fjalët:  Ja ejjuhelledhine amenu – “O ju që keni besuar”,
e ato janë: Maide, Huxhurat dhe Mumtehine.

Dy sure fillojnë me fjalët: Ja ejjuhenasu! – “O ju njerëz”,  e ato janë: Nisa
dhe Haxh.

Pesëmbëdhjetë sure fillojnë me betime të ndryshme, ndërsa ato janë: Saffat,
Dharijat, Tur, Nexhm, Murselat, Naziat, Buruxh, Tarik, Fexhr, Shems, Lejl,
Duha, Tin, Adijat, Asr.

Pesë sure fillojnë me fjalën Kul – “Thuaj!”, e ato janë: Xhin, Kafirun, Ihlas,
Felek dhe Nas.

Katërmbëdhjetë sure në vete përmbajnë sexhde – tilave dhe pas leximit të kë-
tyre ajeteve duhet të bëjmë sexhde: A’raf, Ra’d, Nahl, Isra, Merjem, Haxh, Fur-
kan, Neml, Sexhde, Saad, Fussilet, Nexhm, Inshikak, Alek.

Emri Allah në Kuran është përmendur 2.697.
Fjala Ilah – Zot, është përmendur 80 herë.
Fjala Kuran është përmendur 58 herë.
Fjala Xhibril është përmendur tri herë: dy herë në suren Bekare dhe një herë

në suren Tahrim.
Fjala melaqe (melek-ë) është përmendur 68 herë.
Fjala  xhin, xhind (njëjës dhe shumës) në Kuran është përmendur 36 herë.
Fjala Iblis është përmendur 11 herë.
Fjala shejtan është përmendur 68 herë.
Fjala En - Nas – njerëz, është përmendur 241 herë.
Fjala Nisa – gra, është përmendur 38 herë.
Fjala nebij – pejgamber, është përmendur 43 herë.
Emri i pejgamberit të fundit, Muhamedit (a. s.), është përmendur katër herë,

edhe atë në këto sure: Ali Imran, Ahzab, Muhamed dhe Feth.
Ademi (a. s.) është përmendur 25 herë.
Nuhi (a. s.) është përmendur 43 herë.
Hudi (a. s.) është përmendur 4 herë.
Salihu (a. s.) është përmendur 9 herë.
Ibrahimi (a. s.) është përmendur 69 herë.

hebrenjtë profetët e mëhershëm zota
vetëm në kuptimin metaforik, ashtu edhe
Jezusi e quajti veten bir i Zotit.i

KURANI SFIDON

Kurani me shprehje bindëse në çdo
aspekt e sfidon dogmën me të cilën Isa (a.
s.) konsiderohej bir i Zotit. Kjo shihet
qartë nga ky ajet:

“Ata (ithtarët e librit) thanë: “’Al-
lahu ka fëmijë.’ I pastër është Ai nga
kjo e metë! E Tij është gjithçka në qiej
e në tokë, gjithçka i është nënshtruar
Atij.”v

Kurani e mohon karakterin hyjnor të
Isait (a. s.). Në të vërtetë, ai e pranon se
është fryt i një zanafille të pakufishme, por
konsideron se ky nuk është kurrfarë argu-
menti për prejardhjen e tij hyjnore. Naty-
risht, zanafilla indirekte nuk është aspak
më pak komplekse sesa ajo e drejtpër-
drejtë. Ne nuk shohim në zanafillën e
drejtpërdrejtë, të menjëhershme, angazhi-
min më të fortë të vullnetit të Zotit, sesa
në atë indirekte. Prandaj, nuk shohim
asnjë arsye që zanafillës në njërin rast t’i
jepet e drejtë e në rastin tjetër prejardhjes
hyjnore, jo.v Zoti krijon pa pasur nevojë
për krijimin.

“Nuk i takoi (nuk ka nevojë) Allahu
të ketë ndonjë fëmijë, i pastër është Ai;
kur dëshiron një send, Ai vetëm i thotë
atij: ‘Bëhu!’. Ai menjëherë bëhet.”vii

Kur Zoti përcakton diçka të bëhet dhe
ajo bëhet sipas vullnetit të Zotit pa kurrfarë
problemi, sepse Atij i takon çdo gjë që ek-
ziston në qiej dhe në Tokë. Zoti e krijoi
Isain (a. s.) njëjtë siç e krijoi Ademin (a. s.),
e këtë na e shpjegon ky ajet nga Kurani:

“Vërtet, çështja e Isait (të lindur pa
baba) tek Allahu është sikurse çështja e
Ademit. Atë e krijoi Ai nga dheu, e pa-
staj atij i tha ‘Bëhu!’ dhe ai u bë.”vi

(Vazhdon)

iMaurice Bucaille, Biblija, Kur’an i nauka, përktheu nga
frengjishtja: Azra Begić, botimi i dytë, Boton: BSI-
nëRS BeH, Sarajevë 1979, f. 67.

iPo aty, f. 67.
iiDokumenti, Drugi Vatikanski Koncil, vëll. 1, boti-

min III e përgatiti JosipTurčinović, Kršćanska Sa-
dašnjost, Zagreb 1980, f. 407.

iPsalmi Davidovi 82:6-8.
vEl-Bekare: 116.
vHusein Đozo, Prijevod Kur’ana s komentarom,

Xhuzi i parë, Boton: BSI në SFRJ, Sarajevë 1966,
f. 60.

viMerjem: 35.
viAli Imran: 59.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tirmidhiu shënon nga Ebu Umame: 

“Është pyetur Pejgamberi (alejhis-
selam): “Cila dua pranohet?” Ai ka 
thënë: “Në fund të natës dhe pas 
namazeve të përcaktuara.”  El-Hattabi 
thotë: “Nuk ka mospajtim rreth 
dispozitës së duasë pas namazit, sepse 
Pejgamberi (alejhis-selam) ka thënë se 

duaja pranohet thellë natën dhe pas 
namazeve të përcaktuara.”1 

Ibnul-Haxh el-Malikiu thotë: 
“Sunnet është mos ta braktisësh dhikrin 
dhe duanë pas namazit.”  Gjithashtu 
Imam Shafiu thotë:  “Për namazliun që 
falet vetëm dhe për atë që falet në 
xhemat është e lavdëruar ta  zgjat 

dhikrin pas namazit dhe t’i shtojë duatë 
e tij.”2 

En-Neveviu thotë: “Janë pajtuar 
Shafit dhe të tjerët se është e lavdëruar 
të bëjnë dhikr pas namazit, se kjo është 
e lavdëruar për imamin dhe muktediun, 
për vetë mashkullin dhe femrën, për 
mysafirin dhe mukimin. Dhe janë 
pajtuar se është e lavdërueshme të 
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“Vërtet, çështja e Isait (të lindur pa 
baba) tek Allahu është sikurse çështja 
e Ademit. Atë e krijoi Ai nga dheu, e 
pastaj atij i tha ‘Bëhu!’ dhe ai u bë.  

 

(Vazhdon) 

 

Të dhëna rreth
Kuranit... “Kush sjell në Islam një 

traditë të mirë…”

TRADITA DHE ISLAMI (4)

Ato tradita që nuk  bien ndesh me rregullat dhe parimet e përgjithshme të sheriatit islam
pranohen, kurse ato tradita që bien ndesh me rregullat dhe parimet e përgjithshme të

sheriatit islam refuzohen.

Shkruan: Memed Memedi
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lexohet duaja pas namazit,  sepse për 
këtë kanë ardhur transmetime të shumta 
shih,  të cilat i kam tubuar unë në librin 
El-Edhkar.” Po ashtu thotë: “Është e 
lavdëruar që imami t’u kthehet njerëzve 
dhe ta lexojë duanë.”3 Ibn Kudame el-
Makdisi thotë: “Pas dhënies se selamit,  
dhikri dhe duaja janë të lavdëruara.” 

Po ashtu thotë: “Pas namazit janë të 
lavdëruara dhikri, duaja dhe istigfari, siç 
kanë ardhur për këtë transmetimet.”4 

Ibn Muflih el-Hanbeliu thotë: 
“Imami do ta lexojë duanë pas sabahut 
dhe iqindisë për shkak të pranisë së 
rritur të melaqeve në këtë kohë,  kurse 
xhematlinjtë do të thirrin shprehjen 
amin në këtë dua. Edhe më korrekte 
është, ndërkaq, siç e pohon këtë autori i 
El-Muharrerit e të tjerët, se kjo duhet të 
bëhet edhe në namazet e tjera.”5  

 
AKTIVITETE TË NDRYSHME 
   
Në vendin tonë  është traditë që 

hapja e aktiviteteve të ndryshme si ato 
me karakter fetar dhe jofetar  të bëhet 
me leximin e disa ajeteve të Kuranit 
famëlartë. Leximi i Kuranit, në esencë, 
është iradet,  kurse për leximin e 
Kuranit para çdo aktiviteti  dijetarët 
kanë dhënë mendimet e tyre. 

Një numër dijetarësh,  që njihen si 
jotolerantë ndaj risisë,  e kanë lejuar 
hapjen e aktiviteteve të ndryshme me 
lexim të Kuranit famëmadh. Ndër to 
janë: Salih Feuvzan, Shejh el Albani etj. 

Është pyetur dijetari Salih Feuvzan 
nga një person që punon në një kompani 
tregtare,  ku herë pas here organizojnë 
aktivitete në të cilat prezantojnë  
produktet e tyre dhe nderojnë punëtorët 
e tyre dhe i është thënë se prej tij 
kërkohet leximi i disa ajeteve nga 
Kurani për hapjen e aktivitetit. Ai pyet 
nëse ky veprim është i lejuar. 

Dijetari Salih Feuvzan është 
shprehur: “Nëse kjo kompani shet diçka 
të ndaluar si duhan, vegla muzikore ose 
foto, nuk lejohet leximi i Kuranit në 
aktivitetet që ajo organizon, sepse 
Kurani nuk mbrohet dhe madhërohet 
nga të tilla veprimtari. Ndërsa, nëse 
produktet e saj janë të lejuara, nuk ka 
asnjë problem në leximin e ajeteve të 
Kuranit në të tilla aktivitete, nëse ato 
nuk përmbajnë ndonjë veprim të ndaluar 
si këngë, muzikë, përzierje mes gjinive 
ose pjesëmarrje të grave të pambuluara 
e të tjera veprime të pahijshme.6 

Prej dijetarëve që një gjë të tillë nuk 
e lejojnë dhe janë të mendimit se një gjë 
e tillë është risi,  dhe se të parët tanë 
(selefi) nuk e kanë bërë, janë: Bekr ebu 
Zejd, Abdu Rrazak Afifi, Muhamed ibn 
Uthejmin etj. 

Kurse autori i librit “Koncepti i 
bidatit (risisë) dhe ndikimi i tij në 
luhatjen e fetvave bashkëkohore”,  Dr. 
A. ibn Husejn el Arfexh, iu bën replikë 
këtyre dijetarëve dhe thotë: “Mendimi 
im është se ky zakon është ndër traditat 
e mira. Detyrimi i leximit të Kuranit në 
fillimin e festimeve është e ngjashme 
me detyrimin që ndërmori një prej 
sahabëve në leximin e sures El-Ihlas në 
çdo namaz. Nëse autori mendon se një 
veprim i tillë është sunnet,  me origjinë 
fetare, atij i kërkohet argumenti; 
ndryshe është sajues. Por, nëse e 
detyron veten me atë veprim për të 
vlerësuar fjalën e Allahut (xh. sh.) ndaj 
të tjerave, kjo nuk përbën problem, 
ndërsa adhurim është vetë leximi dhe jo 
fillimi me të në festime.”7 

 
PËR HAFËZËT E KURANIT 
Ndër gjërat e mëdha së cilës Islami i 

ka kushtuar rëndësi është edhe 
interesimi për Kuranin famëlartë. 
Falënderimet i takojnë Zotit fuqiplotë që 
kjo traditë në vendin tonë është e 
pranishme - 

 thuajse çdo vit në vendin tonë del 
një numër i konsiderueshëm hafëzësh.  

Në rast se një person e kryen Hifzin, 
për nder të një vepre madhore 
kryefamiljarët e hafëzit shtrojnë një 
darkë.  Gjithashtu,  për hafëzët 
organizojnë gara uranore, me qëllim që 
të nxisin ruajtjen e Kuranit famëlartë 
dhe shumë aktiviteteve të ndryshme. 

Mund të vlerësojmë se një traditë e 
tillë në vendin tonë është shumë e mirë 
dhe dobiprurëse për shkak se ngrihet 
vlera e Kuranit, nxiten njerëzit për 
ruajtjen, forcimin, mësimin e Kuranit 
famëlartë. 

Për mendimin tonë, kjo dukuri hyn 
në Hadithin e Pejgamberit (alejhis-
selam): “Kush sjell në Islam një traditë 
të mirë…” 

a) Mukabelja 
Mukabele është fjalë arabe, që  në 

gjuhën shqipe do të thotë: krahasim, 
takim, audiencë, shpërblim, qëndrim i 
përkundruallt, barazim.8 

Mukabelja, që nënkupton “të 
lexuarit ballë për ballë, duke e 

kontrolluar”, në vendin tonë është 
traditë gjatë së cilës imamët e xhamisë, 
myezinët, posaçërisht hafëzët e Kuranit,  
lexojnë Kuranin famëlartë hapur ose 
përmendsh përballë xhematit. Kjo është 
një traditë shumë e vlefshme në vendin 
tonë,  ku nëpërmjet kësaj përfitojnë si 
ata që e lexojnë,  po ashtu edhe ata që e 
dëgjojnë. Kjo traditë është më e 
theksuar gjatë muajit të Ramazanit. 

Siç dihet, Xhibrili (alejhis-selam) ia 
ka kënduar gjithë  Kuranin Muhamedit 
(alejhis-selam). 

Fatimja (r. a.) tregon se Pejgamberi 
(alejhis-selam) i ka treguar një të 
fshehtë, duke i thënë: “Xhibrili ma 
këndonte gjithë Kuranin çdo vit një 
herë; po kështu edhe unë ia këndoja atë 
atij çdo vit një herë; por, këtë vit ai ma 
këndoi atë dy herë. Mendoj se po më 
afrohet vdekja.”9 

Është edhe rasti i njohur kur 
Pejgamberi (alejhis-selam) ka kërkuar 
nga Ibn Mesudi (r. a.) që të lexojë 
Kuran dhe Pejgamberi (alejhis-selam) e 
ka dëgjuar. Këto dhe shumë argumente 
të tjera janë argument se një gjë e tillë 
është e vlefshme. Vlen të cekim edhe 
Hadithin e Pejgamberit (alejhis-selam): 

                
    ...              

                
            

     .10 
 “Kurdo që një popull mblidhet në 

një prej shtëpive të Allahut duke lexuar 
Librin e Tij dhe e mësojnë atë ndër 
vete, patjetër që do t’u zbresë atyre 
qetësia, do t’i mbulojë mëshira, do t’i 
rrethojnë engjëjt dhe do t’i përmendë 
ata Allahu tek ata që janë rreth Tij.”  

E lusim Krijuesin e gjithësisë që kjo 
traditë të vazhdojë deri në Ditën e 
Gjykimit. 

b) Falja e namazit të teravisë me 
hatme 

Tashmë e katër vite në njërën prej 
xhamive të qytetit të Tetovës falet 
namazi i teravisë me hatme. Teravitë 
falen 20 reqatë, ku hafëzllarët lexojnë 
për çdo reqatë  nga një faqe të Kurani 
qerimit dhe, kështu, për 20 reqatë 
lexohet një xhuz. Gjatë tërë muajit të 
Ramazanit bëhet një hatme,  sepse për 
çdo natë të teravisë lexohet nga një xhuz 
(20 faqe) dhe i tërë Kurani ka 30 xhuza-
pjesë. 

Të katër medhhebet janë të një 
mendimi se gjatë namazit të teravive 

është e pëlqyeshme që të këndohet 
Kuran në atë masë sa të realizohet një 
lexim i plotë i Kuranit gjatë muajit të 
Ramazanit. 

Sipas medhhebit hanefi,  preferohet 
që në çdo reqatë të teravisë të lexohen 
10, 20 ose 30 ajete kuranore, aq të gjatë 
sa me to të bëhet një hatme (lexim i 
plotë i Kuranit) gjatë Ramazanit; por,  
sa në fjalë preferohet të bëhet në varësi 
të gatishmërisë së xhematit, pasi shtimi i 
xhematit është më parësor se zgjatja e 
leximit të Kuranit. 

 
TRADITA QË NUK  PËRPUTHEN 

ME SHERIATIN 
 Këtu do të përmendim disa dukuri 

negative, që në shoqërinë tonë janë bërë  
tradita dhe ato, në realitet, janë harame. 
Këtu do të mundohemi që këto tradita të 
këqija t’i argumentojmë se janë prej 
harameve:  shtrëngimi i dorës së femrës 
gjatë përshëndetjes;  njoftimi i gjinive të 
kundërta;  përzierja e gjinive në dasma; 
shpenzimi i tepërt për dasma;  të folurit 
në xhami;  të folurit gjatë hytbes;  të 
folurit gjatë leximit të Kuranit;  të 
folurit gjatë përcjelljes së xhenazes. 

a) Shtrëngimi i dorës së femrës 
gjatë përshëndetjes  

Fatkeqësisht,  në vendin tonë 
ekziston kjo dukuri negative, dhe se 
tradita e kërkon që të përshëndetesh me 

të gjitha femrat, edhe nëse e kemi të 
ndaluar. Edhe pse nuk është te të gjithë 
njerëzit,  por mund të themi gati se 
shumica e praktikojnë. 

Sipas dijetarëve të sheriatit islam,  
është e ndaluar (haram) që gjatë 
përshëndetjes të merret dhe të 
shtrëngohet dora e femrës së huaj.  Në  
lidhje me këtë i dërguari i Allahut (a. s.) 
thotë:  

   .11 
“Unë (kur të përshëndetem) nuk i 

marr për dore femrat (gratë).”  
Shumica e dijetarëve,  përveç 

shafive, lejuan që gjatë përshëndetjes të 
merret dora e plakës, e cila nuk nxit 
emocionet dhe epsh, sepse në 
përshëndetjen e saj nuk ka ndonjë frikë 
nga sprova dhe fitneja. 

Ndërkaq, lejohet gjatë përshëndetjes 
të merret dora e femrës nëse mes dy 
duarve (të femrës dhe të mashkullit) 
qëndron ndonjë shtresë penguese, si 
p.sh. dorezat etj., e cila pengon që direkt 
të bëhet prekja e dy duarve.12 

b) Njoftimi i gjinive të kundërta   
Në kohët e fundit ka dalë në skenë 

një veprim jo i hijshëm. Ku të rinjtë të 
gjinisë së kundërt njoftohen ndërmjet 
vete pa prezencën e kujdestarit. Më e 
keqja është se ky veprim i ndaluar është 
bërë traditë,  saqë nuk njihet si veprim i 

ndaluar,  por njihet si veprim i 
rëndomtë. 

Islami e ka ndaluar që të vetmohet 
mashkulli me ndonjë femër të huaj. 
Femër e huaj konsiderohet çdo femër, 
me të cilën i lejohet mashkullit të 
martohet me të. Kurse femër e afërm 
konsiderohet çdo femër, me të cilën nuk 
i lejohet mashkullit të martohet me të. 
Thotë Pejgamberi (alejhis-selam): 

         :   
         

       13 . 
“Kush beson tek Allahu dhe Dita e 

Fundit, të mos vetmohet me ndonjë 
femër, ku ajo në praninë e saj nuk ka 
mahrem (të afër), e vetëm se (në atë 
vend) i treti prej tyre është djalli  

(shejtani).”14 
c) Përzierja e gjinive në dasma 
Është bërë traditë:  thuajse më 

shumë se gjysma e popullatës dasmën e 
bëjnë me përzierjen e gjinive. Aty 
vallëzojnë, ku edhe i shfaqin stolitë e 
tyre dhe shumë gjëra të tjera të 
ndaluara. Kjo traditë e keqe ka 
shkaktuar shumë dëme në vendin tonë. 
Një veprim i tillë është i ndaluar në 
sheriatin islam.  

Islami e të ka ndaluar zgjatjen e 
shikimit mes dy gjinive, e lëre më 
prekjen mes dy gjinive.  
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Në lidhje me shfaqjen e zinetit 
(zbukurimit) Allahu (xh. sh.) thotë: 
        

           
              

           
            

           
           
             . 

“Thuaju edhe besimtareve të ndalin 
shikimet e tyre, t'i ruajnë pjesët e 
turpshme të trupit të tyre, të mos 
zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që 
janë të dukshme, le të vënë shamitë 
mbi kraharorin e tyre dhe të mos ua 
tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç 
burrave të vet, baballarëve të vet,  ose 
baballarëve të burrave të vet, djemve të 
vet,  ose djemve të burrave të vet, 
vëllezërve të vet, ose djemve të 
vëllezërve të vet, apo djemve të motrave 
të veta, ose grave të tyre (që u 
përmendën) dhe robëreshave, të cilat i 
kanë në pronësinë e tyre, ose 
shërbëtorëve nga meshkujt të cilët nuk 
ndiejnë nevojë për femrat, ose fëmijët 
që nuk e kanë arritur pjekurinë për 
gra. Le të mos kërcasin me këmbët e 
tyre për ta zbuluar fshehtësinë nga 
stolitë e tyre. Pendohuni të gjithë tek 
Allahu, o besimtarë, në mënyrë që të 
gjeni shpëtim.” (En-Nur: 31) 

Ky ajet tregon se femra e ka të 
ndaluar që t’i ekspozojë stolitë e saj 
para meshkujve të huaj, sepse një 
veprim i tillë rezulton me fitne. 

Gjithashtu,  është e ndaluar zgjatja e 
shikimeve ndërmjet dy gjinive. Allahu 
(xh. sh.),  si për femrën, ashtu edhe për 
mashkullin,  ka urdhëruar që të ulin 
kokën dhe të mbrojnë pjesët e trupit: 

          
                   
 . 

“Thuaju besimtarëve të ndalin 
shikimet (prej haramit), t'i ruajnë 
pjesët e turpshme të trupit të tyre, se 
kjo është më e pastër për ta. Allahu 
është i njohur hollësisht për atë që 
bëjnë ata.”   (En-Nur: 30) 

d) Shpenzimi i tepërt për dasma 
Në Tetovë dhe rrethinë është bërë 

traditë që nëpër dasma të shpenzohet 
shumë, saqë edhe ata që nuk kanë 
mundësi marrin para borxh vetëm e 
vetëm që dasma e tyre të jetë sa më 

luksoze. Një veprim i tillë është i 
ndaluar në sheriatin Islam. Thotë Allahu 
(xh.sh): 

              
 . 

“Hani dhe pini e mos e teproni, pse 
Ai (Allahu) nuk i do ata që e teprojnë 
(shkapërderdhin).”   (El-Earaf: 31) 

Në rastet e fejesave, apo martesave, 
është sunnet të shtruarit e darkës apo 
drekës solemne. Për një veprim të tillë 
ka urdhëruar Pejgamberi (alejhis-selam) 
dhe ai vetë e kishte aplikuar në praktikë. 

Transmetohet se Abdurrahman ibni 
Aufi, kur e kishte informuar 
Pejgamberin (sal-lall-llahu alejhi ve 
selem) për martesën e tij, Pejgamberi 
(alejhis-selam) i kishte thënë: 

...    . 
”Përgatit banket, edhe nëse ai është 

një dele.”15 
Banketi i fejesës dhe i martesës 

duhet të jetë modest, nuk duhet në 
banketet e akteve martesore dhe të 
ngjashme me to të bëhen harxhime të 
tepërta, sepse harxhimet e tepërta 
llogariten masraf (të tepruarit në 
shpenzime). Modestia, dashuria, 
mëshira, buzëqeshja e sinqertë etj. ishin 
tiparet e të parëve tanë të mirë (selefu 
salih) në dasmat e tyre. Prandaj, 
dijetarët thonë se ushqimi për dasmë 
bëhet sipas mundësisë së dasmorit, edhe 
nëse në atë nuk ka mish. Se lejohet të 
përgatitet banketi i dasmës pa mish, e 
vërteton rasti kur Pejgamberi (alejhis-
selam) ishte martuar me Safijen (r. a.) 
pas Luftës së Hajberit.  Në këtë banket 
ushqimi ishte has, i përgatitur prej 
hurmave, gjalpit dhe qumështit dhe nuk 
përmbante asnjë lloj mishi.16   

e) Të folurit në xhami 
Hasim nëpër xhami të ndryshme ku 

xhematlinjtë bisedojnë fjalë të kësaj 
bote, apo fjalë të kota. 

Sipas parimeve islame, në xhami 
nuk lejohet të bisedohet dhe të flitet për 
çështjet e përditshme të kësaj bote dhe 
pa ndonjë arsyetim legjitim; kuptohet, 
nëse të folurit dhe bisedat në esencë 
janë të lejuara e jo të ndaluara, sepse, të 
folurit në xhami në lidhje me çështjet e 
kësaj bote është mekruh (e urryer). 
Mirëpo, nëse e kërkon nevoja, që për 
ndonjë bisedë të bisedohet edhe nëse ajo 
zhvillohet në xhami, biseda të cilat janë 
në interes të Islamit, atëherë një bisedë e 
tillë nuk prish punë nëse ajo zhvillohet 

në xhami.  Në lidhje me këtë 
Pejgamberi (alejhis-selam) thotë: 

       :    - 
    - : (     
         

 ;    .17 
Transmeton El-Hasen (r. a.),  i cili 

ka thënë: i dërguari i Allahut (sal-lall-
llahu alejhi ve sel-leme) ka thënë: “Do 
t’u vijë njerëzve  një kohë kur 
bisedimet e tyre në lidhje me çështjet e 
kësaj bote do të jenë në xhamitë e tyre, 
andaj mos kuvendoni me ata; Allahu 
nuk ka nevojë për ato.” 

f) Të folurit gjatë hytbes 
Edhe kjo traditë e keqe është 

prezente nëpër xhami. Është e ndaluar të 
folurit derisa hatibi mban hytben - qoftë 
hytbeja e ditës së premte (xhumasë), e 
ditëve të Bajramit, e Haxhit, e istiskasë; 
po ashtu, edhe gjatë fjalimeve në raste 
të ndryshme, si p.sh: gjatë hatmes së 
Kuranit, mevludit, qelimesë etj. 

Të dëgjosh dhe të përcjellësh hytben 
e ditës së xhuma, është obligim (farz). 
Sepse, ajo konsiderohet sikur dy reqatët 
e namazit të drekës. Andaj, çka nuk 
lejohet gjatë faljes së namazit, nuk 
lejohet edhe gjatë hytbes, si: të ngrënët, 
të folurit, të qeshurit etj. Pejgamberi 
(alejhis-selam) thotë:  

       
  18. 

Transmeton Ebu Hurejra (r. a.), i cili 
ka informuar se i dërguari i Allahut (sal-
lall-llahu alejhi ve sel-leme) ka thënë: 
“Nëse ditën e xhuma i thua shokut 
tënd: hesht, derisa imami mban 
hytben, vërtet ti ke folur kot (ke 
llomotitur, ke folur gjepura).”19 

g) Të folurit gjatë leximit të Kuranit 
Njerëzit duke mos e ditur se të 

folurit gjatë leximit të Kuranit është 
mëkat, e bëjnë një gjë të tillë. Të folurit 
apo bisedat e ndryshme derisa lexohet 
Kurani qerim është veprim i ndaluar 
(haram). Gjatë leximit të Kuranit është 
obligim që të gjithë njerëzit ta dëgjojnë 
Kuranin, pavarësisht se kush e lexon atë 
- qoftë ndonjë njeri, apo ndonjë mjet 
tjetër, si p.sh. radio, televizion etj. Kjo 
dispozitë vlen edhe atëherë kur leximi 
bëhet gjatë faljes së namazit,  apo jashtë 
tij, atëherë kur dëgjuesi e kupton ose 
nuk e kupton Kuranin. 20 Allahu (xh. 
sh.) thotë: 

           
    

“Kur lexohet Kurani, ju dëgjojeni atë 
(me vëmendje) dhe heshtni, në mënyrë 
që të fitoni mëshirë.” (El-Earaf: 204) 

h) Të folurit gjatë përcjelljes së 
xhenazes   

Është një traditë e keqe dhe e 
shëmtuar që gjatë përcjelljes së 
xhenazes të flitet fjalë të kësaj bote, të 
qeshet, të pihet duhani etj. Veprimet e 
tilla janë të papëlqyera (mekruh). 21 
Pejgamberi (alejhis-selam) thotë: 

           .22 
 “Xhenazja nuk ndiqet (nuk 

përcillet) me zë,  as me zjarr.” 
 

PËRFUNDIMI DHE 
KONKLUZIONE 

 
Si përfundim mund të themi se 

Islami asnjëherë nuk ka qenë kundër 
traditës së mirë,  Islami gjithmonë ka 
luftuar dhe i ka refuzuar traditat e këqija 
dhe po ashtu mund të themi se traditat 
janë pjesë e sheriatit islam, të jetës dhe 
të kulturës. Për këtë ka ardhur sheriati,  
që t’i miratojë këto tradita që nuk bien 
ndesh me parimet fetare. Ndërsa traditat 
e dëmshme ndalohen dhe anulohen nga 
sheriati islam. 

Traditat janë pjesë e pandarë e 
shoqërisë dhe ato zënë vend në formë të 
mirë apo të keqe. Islami erdhi për t’ua 
lehtësuar gjendjen njerëzve, për të 
seleksionuar traditat dhe për t’i miratuar 
traditat e mira dhe njëherësh ta 
eliminojë çdo traditë që është e keqe. 

Jemi munduar që të hedhim dritë për 
disa tradita në vendin tonë, të cilat i 
bëjnë njerëzit dhe mendojnë se janë 
normale,  por, në realitet, sheriati islam i 
ka anuluar; gjithashtu, ka disa tradita të 
mira, që kanë bazë dhe  njerëzit i bëjnë, 
por nuk janë të vetëdijshëm se këto 
tradita janë të mira dhe kanë 
shpërblime.  Me një fjalë,  kemi dashur 
që nëpërmjet këtij punimi të japim një 
mesazh rreth traditave të mira dhe të 
këqija. 

Ato tradita që nuk  bien ndesh me 
rregullat dhe parimet e përgjithshme të 
sheriatit islam,  pranohen, kurse ato 
tradita që bien ndesh me rregullat dhe 
parimet e përgjithshme të sheriatit islam 
refuzohen. 

Depërtimi i traditave të këqija në 
shoqëri, dhe moskultivimi dhe 
mosruajta e traditave të mira, është si 
shkak i neglizhencës dhe i mosaktivitetit 
të hoxhallarëve. Shkak tjetër për 

mosruajtjen e traditave të mira dhe 
depërtimi i traditave të këqija në 
shoqëri, është mosnjohja e dispozitave 
të Allahut (xh.sh).  

Shpresojmë që t’ia kemi arritur që 
nëpërmjet këtij punimi ta shpërndajmë 
mesazhin që kemi dashur. 

Për në fund, dua që ta falënderoj 
mentorin dr. Taxhudin Bislimi për 
këshillat, sugjerimet  dhe ndihmën e 
pakursyer, duke e lutur Zotin fuqiplotë 
që ta shpërblejë ashtu si di Ai. 
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Myftinia e Manastirit është
organ qendror i Bashkësisë
Fetare Islame të Republi-
kës së Maqedonisë së Ve-

riut dhe funksionon konform Kushtetutës
së BFI dhe të normave të tjera juridike të
saj dhe të vetë shtetit.

Kjo myftini në territorin e saj përfshin
komunën e Manastirit, komunën e
Demir-Hisarit, komunën e Mogillës dhe
komunën e Novakut, me gjithsej afër tetë
mijë banorë myslimanë të komuniteteve
të ndryshme - pjesa më e madhe janë
shqiptarë, turq, boshnjakë dhe romë etj.
Myftinia e Manastirit, si një ndër 13-të
myftinitë e Bashkësisë Fetare Islame,
gjendet në jugun të Maqedonisë së Ve-
riut.  Statusin e Myftinisë së BFI-Mana-
stir e mori pas pavarësisë së vitit 1991.
Gjithashtu,  aty për herë të parë pas pa-
varësisë u emërua si Referent i Myftinisë
së BFI - Manastir Pëllumb ef. Veliu. Pas
disa vitesh punë si referent në Myftini, ai
u largua nga detyra dhe në vend të tij u
emërua Koordinator ose Ushtrues i Dety-
rës i Myftiut të Manastirit Hafëz Mersim
ef. Rasimi. Pas mandatit të Mersim ef.
Rasimi, u emërua Koordinator ose
Ushtrues i Detyrës Myfti i Myftinisë
Orhan ef. Demiri. Më pas në vendin e
tij u rivendos si Koordinator Pëllumb ef.
Veliu, deri në vitin 2016, kur u largua nga
ish-Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi
dhe në vend të tij u emërua Koordinatori
aktual i Myftinisë së Manastirit,  h. Amit
ef. Rasimi.

Këto kuadro e përbëjnë Myftininë ak-
tuale të Manastirit: Myftiu (Koordinatori)
h. Amit ef. Rasimi, Sekretari i Myftinisë
Orhan ef. Demiri, Referenti (arbitri) për
Çështjet Islame Ilmi ef. Osmani dhe Ar-
këtari Vebi ef. Klenja.

Në Myftininë e Manastirit gjithashtu
ka persona të caktuar të cilët janë të emë-
ruar si Këshilla të xhamive, që shërbejnë

për t’i kontribuar Myftinisë së Manastirit.
Në të njëjtën kohë,  Myftinia përfshin per-
sonelin ndihmës, që shërben për mirëm-
bajtjen e xhamive dhe vetë Myftininë.

Besimtarët e Myftinisë së Manastirit,
në qytet dhe në fshatra, deri më sot
kryejnë ibadet (lutje) në xhami, të cilat
pas Luftës së Dytë Botërore mbetën
shumë pak, sepse shumë prej tyre u
shkatërruan plotësisht. Në historinë e qy-

tetit dihet se në kohën e Shtetit Osman në
qytet kishte një numër xhamish, të cilat
ishin më shumë se 72 dhe institucione të
tjera të tilla si: medrese e të ngjashme.
Por, sot ka vetëm 11 xhami në qytet, 6
prej të cilave janë në përdorim për mysli-
manët.

Vendi ku sot janë zyrat e Myftinisë së
Manastirit në të kaluarën ka qenë një
xhami, nga xhamitë e bukura të qytetit,

që ka sherbyer për nevojat e esnafit të
çarshisë së vjetër të Manastirit, kurse në
kohën e sotme kjo xhami shërben për ne-
vojat e Myftinisë, ku janë  vendosur zyrat
e Myftinisë së Manastirit, kurse kati i
parë (përdhesi) shërben si dyqane.

AKTIVITETET E MYFTINISË 
Myftinia e Manastirit në bashkëpu-

nim me BFI pothuajse çdo vit i jep gjal-
lëri jetës fetare në këto troje përmes
organizimeve të ndryshme. Si për shem-
bull: Në muajin të shenjtë të Ramazanit
dhe në ditët - netët të shenjta, nga Myfti-
nia organizohen vizita të ndryshme, me
programe të llojllojshme me përmbajtje
fetare, siç është Çlirimi i Mekës (Feth
Mekke). Gjithashtu, për festat e Bajra-
meve në territorin e saj, përkatësisht në
xhamitë e veta, organizon programe të
ndryshme me kuptim fetar. Kur para-
shtrohet pyetja për organizimin dhe
grumbullimin e Sadakatul-fitrit, të Zeqa-
tit, të Kurbaneve dhe organizimin e Ha-
xhit, Myftiu dhe imamët janë në shërbim
të besimtarëve për këto lloje të  ibade-
teve. Këtu hyjnë: organizmi i jetës fetare,
ndihmat për besimtarët me ushqim dhe
veshje të ndryshme, si dhe ndarja e mi-
shit të kurbanit, të cilin besimtarët e dhu-
rojnë për institucionet arsimore të BFI në
Maqedoninë e Veriut. 

Jeta fetare-arsimore e besimtarëve
këtu organizohet përmes mejtepeve të
ndryshme: pothuajse secila xhami ka
në vete mejtepin e saj. Gjithashtu, një pe-
riudhë më të shkurtër në territorin e Myf-
tinisë,  përkatësisht në shkollat fillore
(kur ato janë të hapura, në kontekst të
pandemisë covid-19) nxënësve u ligjëro-
het lënda e mësim-besimit islam.

Plagë për këtë nënqiell janë shpër-
nguljet. Kështu, një pjesë e banorëve janë
shpërngulur në Australinë e largët, në
Amerikë dhe në Evropë. Vetëm gjatë vi-
teve gjashtëdhjetë të shekullit XX vetëm
në Australinë e largët janë shpërngulur
mbi tre mijë shqiptarë. Myftinia e Mana-
stirit ka qenë njëra nga myftinitë më të
pasura në të kaluarën,  posaçërisht në
kohën e Perandorisë Osmane, kur Mana-
stiri ka qenë edhe vilajet. Me rënien e Pe-
randorisë Osmane dhe shpërnguljet
masive pas Luftës së Parë dhe të Dytë
Botërore në Turqinë e sotme, mbetet një
numër i vogël myslimanësh dhe shqipta-
rësh në Manastir, që domethënë: nga shu-
mica, myslimanët shndërrohen në pakicë.
Me vetë faktin që Manastiri mbetet në
duart e ish-sistemit, shkatërrohet edhe
kultura e këtij qyteti, duke rrënuar objek-
tet fetare dhe nacionalizimit të pronës së
Vakëfit.  Kështu, nga 72 xhami, mbeten

vetëm 11 xhami në qytet, kurse disa fsha-
tra shpërngulen tërësisht dhe humben
krejt gjurmët se aty kanë jetuar shqiptarë
myslimanë. 

Myftinia e Manastirit kultivon ba-
shkëpunim me gjitha institucionet lokale.
Bashkëpunim të nivelit më të lartë ka po-
saçërisht me Komunën e Manastirit,  me
Kryetaren Natasha Petrovska,  me ç’rast
janë ndërmarrë hapa konkretë për legali-
zimin  e objekteve të ndërtuara pa leje pa-
raprake. Gjithashtu, Myftinia e Manastirit
ka filluar projektin urbanistik për rregul-
limin e varrezave të qytetit të Manastirit,
që përfshin 50 mijë m2.

XHAMITË DHE MEJTEPET 
Momentalisht në territorin e Myfti-

nisë aktive janë 11, nga 25, xhami, prej
cilave gjashtë janë në qytet dhe pesë
nëpër fshatra. Sa u takon mejtepeve,
Myftinia e Manastirit kohëve të fundit i
ka riaktivizuar mejtepet, të cilat gjatë
kohë nuk kanë funksionuar dhe tani mej-
tepe aktive kemi në qytet, po edhe nëpër
fshatra,  ku mësohet mësim-besimi fetar
dhe leximi i Kuranit qerim.

Prej 11 xhamive  në qytet, gjashtë
janë aktive për pesë kohë namaz, me
imamë të rregullt, kurse e shtata është në
vijim të restaurimit.  Me rëndësi është të
përmendet se njëra nga këto xhami është
shndërruar në galeri për nevojat e Muzeut
të Manastirit, e njohur si JENI XHAMI
(Kadi Mahmud Bej), në qendër të qyte-
tit. Xhamitë  tjera, ndërkaq, janë jashtë
përdorimit dhe përgatiten projekte për re-
staurim dhe konservim që të adaptohen
për përdorim.

Prej xhamive që ekzistojnë janë:
Is’hak Çelebi, ose e njohur si  Xhamia
Is’hakijje.

Është një monument i dukshëm në

qendër të Manastirit,  shtrihet përgjatë
bregut verior të lumit Dragor. Kjo zonë
njihej si Bit-pazar në lagjen Emir Bej ose
Ejne Bej, e njohur edhe si Is’hak Çelebi
mëhallë. I gjithë kompleksi i xhamisë
kapte, në mënyrë ideale, ndërtesat e Qe-
verisë, tregun e mbuluar (bezistanit) dhe
Urën e Madhe në anën tjetër të lumit. Kjo
xhami monumentale u emërua sipas the-
meluesit të saj, Kadiut (gjykatësit) Is’hak
Çelebi ibn Isa, bir i Isa Fakih-ut. Pas
shumë viteve si kadi (gjykatës) në Sela-
nik, u emërua në postin e Kadiut në Ma-
nastir, pas së cilës u shpërngul nga
Selaniku me familjen e vet. Mbi portalin
kryesor të brendshëm, në një pllakë mer-
meri me dimensione prej 150x70 cm,
është vendosur një mbishkrim i shkruar
në tetë vargje, i ndarë në fusha të bara-
barta, që informon se xhamia ishte ndër-
tuar në vitin 912 AH / 1506.

Në vakëfname është e shënuar se ba-
mirësia e Is’hak Çelebiut në Manastir
përbëhej prej një xhamie monumentale,
një mejtepi, një medreseje me dhjetë
dhoma, dy shtëpive (musafirhane), një
punëtorie dërstilimi, një imareti dhe ku-
zhine, 105 dyqaneve, një zavijeje, njëzet
mullinjve, një koleksion librash për me-
dresenë, mejtepin me një bibliotekë prej
275 vëllimesh dhe shuma prej 300.000
dërhem ari. Për ndërtesën zavije ai dha
një shumë prej 20.000 dërhem dhe 2.000
dërhem për mejtepin. Dhe, për mirëm-
bajtjen e një kompleksi të tillë të madh
fetar dhe edukativ, Kadi Is’hak Çelebi
përkufizoi një shumë prej 10.000 dërhe-
mesh në vit.

Kadiu Is’hak Çelebi ibn Isa vdiq më 1
gusht 1512 në Manastir, duke lënë pasuri
të mëdha (vakëf) në Selanik, Pllovdiv,
Tatar Pazarçik dhe Manastir. Ai u varros
pranë minares së xhamisë së tij të prefe-

Na ishte njëherë...

RAPORT NGA TERRENI: MYFTINIA E MANASTIRIT

Më parë në Qytetin e Alfabetit Shqip ka pasur 72 xhami dhe institucione të tjera të tilla si: medrese e të
ngjashme. - Qyteti aktualisht ka 11 xhami, 6 prej të cilave janë në përdorim të myslimanëve. - Bakllava për

Bajram për çdo njeri. 

Manastiri dikur: në fund të rrugës xhamia midis dy sokakëve, sot pa minare, në shërbim të
administratës së Myinisë së BFI.

Objekti i Myinisë së Manastirit, sot.
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ruar, me një mbishkrim në gurin e varrit:
“Allahu është i përjetshëm. Vdekja, vde-
këtarit të bekuar Is’hak Çelebi, të birit të
Isait 918 (1512). “ 

Evlija Çelebi vizitoi xhaminë Is’ha-
kije më 1661 dhe pretendoi se ishte më e
mira midis të gjitha xhamive të Manasti-
rit. Tremi u zgjerua si një galeri e dyfi-
shtë, e mbyllur me një rresht tjetër prej tri
kubesh, mbuluar me çati, e cila ishte një
element konstruktiv i pazakontë, një tipar
që rrallë ndodhet në këtë lloj arkitekture.

Zgjerimi i tremit u bë në shekullin e
19-të për shkak të zhvillimit të shpejtë të
qytetit, si një qendër ushtarake dhe admi-
nistrative. Në vitin 1905, sulltani Meh-
med Reshad V bëri një vizitë zyrtare në
xhaminë e madhe në qytet. Për atë
ngjarje, në sallën e lutjes u ndërtua një
ballkon mbretëror prej druri (Hünkâr
mahvili), u zbukurua dekorimi i murit,
mbishkrimet e kaligrafisë me ajetet e
shenjta, u zbukuruan muret dhe u dhu-
ruan disa dhurata të shtrenjta orientale. 

Karekteristikë e veçantë e kësaj xha-
mije është kubeja qendrore me diametër
prej 14.52 m dhe me lartësi prej 26 m, e
cila njihet si njëra prej kubeve më të larta
në Ballkan. Brenda kubes ka një galeri
rrethore, të njohur gjerësisht si ‘Do-
nanma’; ajo është ndërtuar për qëllime
praktike dhe është një rast unik në zonën
e Manastirit.

Materiali themelor i ndërtimit është
teknika e lashtë bizantine e ndërrimit pik-
toresk të tri shtresave të tullave dhe gurit
të prerë, si dhe vendosja e tullave ndër-
mjet gurit të prerë në mënyrën “Cloi-
sonné”. Trashësia e murit është midis
1.65-2.10 m në mur të fortë. Baza e xha-
misë - vendfaljes është një shesh me për-
masa 15 x 15 m. Në anën
veriperëndimore gjendet minarja prej
guri me lartësi prej 45 m. 

Mihrabi është i gjatë, i bërë nga mer-
meri i bardhë me gjashtë rreshta stalak-
tite (Mihrab yaşmağı). Ekzistojnë forma
gjeometrike të gdhendura në pjesën më
të madhe të arkitekturës së xhamisë,
duke përfshirë qursijen dhe minberin po-
ligonal, që ka reputacionin e xhamisë më
të mirë në qytet. Një artist i panjohur ita-
lian ose francez i ka bërë zbukurimet me
peisazhe të luleve në rrethin e brendshëm
të kubes qendrore rreth vitit 1912, të cilat
janë me cilësi mesatare. 

Gjatë periudhës 2013-2015, me do-
nacion nga Republika e Turqisë nëpër-
mjet organizatës qeveritare TIKA,  u bë
restaurimi dhe konservimi i xhamisë.
Këto ditë Xhamia Ishak Çelebi është një
monument i ruajtur mirë, i cili është
vendi i madh i adhurimit për komunite-

tin mysliman lokal.

XHAMIA HAJDAR KADI 
Ndër xhamitë më të ngritura në Ma-

nastir konsiderohet Xhamia Hajdar
Kadi. Sipas pllakës prej guri me mbi-
shkrim, të shkruar në arabisht, që ndodhet
mbi hyrjen, xhamia është ndërtuar në
vitin 969 H (11 shtator 1561 - 30 gusht
1562 ), nga Hajdar Kadiu, i mbiquajtur
Gazi.

Ajo gjendet në vendin e njohur si
“Kara Oglan”, në anën e majtë të lumit
Dragor (Draor).  Kjo xhami është ndër-
tuar në afërsi të tregut të mëparshëm të
dhenve, konkretisht në afërsi të pëlhurave

monumentale të “Çifte hamam - Debojit
” dhe në afërsi të Çarshisë së Vjetër të qy-
tetit të Manastirit. Xhamia e Hajdar Ka-
diut, në fakt, është objekti kryesor brenda
vakëfeve në qytetin e Manastirit në të ka-
luarën dhe në të tashmen.

Ashtu si xhamitë e tjera të mëdha në
Manastir nga kjo periudhë, edhe kjo
xhami është një ndërtesë e njëanshme, e
ngritur me një hambar të hapur, të ndër-
tuar në të njëjtën kohë, i cili ruhet vetëm
te kjo xhami e Manastirit.

Baza e hapësirës së lutjes (namazit )
është pothuajse katrore, dhe kube, e cila
është 19 metra e lartë. Është e veshur nga
një tamburinë me dymbëdhjetë forma, e
cila shtrihet në trajtën thrombus. Ajo që e
dallon  këtë xhami nga xhamitë tjera të
këtij lloji në qytetin e  Manastirit - kështu
dhe në Maqedoninë e Veriut - është plani
unik, ku në organizimin e hapësirës ekzi-
stojnë dy minare (mirëpo vetëm një mi-
nare është e ndërtuar në historinë të
Xhamisë së Hajdar Kadiut). Sipas të dhë-
nave, kjo xhami është ndërtuar në stilin e
përdorur në pjesën e Anadollit.

Xhamia e Hajdar Kadiut është ndër-
tuar si një projekt i arkitektit të njohur të
Shtetit Osman. Mimar Sinan, gjatë sun-
dimit të Sulltan Sulejmanit I (Ligjvënësi).
Kjo xhami është ndërtuar për kadiun
(gjykatësin) të qytetit të Manastirit Haj-
dar Efendi. Në disa të dhëna është
shkruar se projekti i kësaj xhamie është
përgatitur nga nxënësit e arkitektit Mimar
Sinan.

Në historinë e Xhamisë Hajdar Kadi
janë të regjistruara edhe kto të dhëna:
xhamia është emëruar edhe si “Princesha
e Ballkanit”. Sipas  Evliya Çelebi-së, në
shekullin e shtatëmbëdhjetë kjo xhami u
konsiderua si një nga dekorimet më të
bukura në atë kohë. Sipas disa burimeve,
ishte xhami e vetme në Manastir me dy
minare.  Gjithashtu, xhamia u rivendos
në vitin 1890 dhe dihet gjithashtu se para

vizitës së Sulltan Reshadit V në Manastir
(në 1911) shumë u rivendosën ndërtesa
në qytet dhe të gjitha xhamitë si Hajdar
Kadia.

Kjo xhami në periudhën gjatë
104 viteve nuk ka pasur leje për përdo-
rim. Pas një periudhe të gjatë, kësaj xha-
mie i lejohet rindërtimi  i objektit.
Drejtoria e Përgjithshme e Vakëfeve e
Turqisë e mori për sipër restaurimin, i cili
filloi në vitin  2014 dhe përfundoi në vitin
2016.  Hapja soleme e Xhamisë Hajdar
Kadi u bë më 4 nëntor të vitit 2016. Pas
një afati të gjatë qyteti i Manastirit për-
sëri u zbukurua me një xhami prej xha-
mive të bukura të trashëguara nga Shteti
Osman në trojet e RMV. Në hapjen so-
lemne të kësaj xhamie Myftinia e Mana-
stirit,  përkatësisht Myftiu i Manastirit h.
Amit Rasimi, thonë në Myftini, pati nde-
rin në solemnitet të prezantojnë anëtarë
të autoriteteve të larta të Republikës së
Turqisë dhe ish-Kryetari i Bashkësisë Fe-
tare Islame të RMV,  h. Sulejman ef. Re-
xhepi. Xhamia e Hajdar Kadiut prej
hapjes solemne fillon të punojë norma-
lisht, me pesë kohët e namazit,  me imam
të rregullt dhe bëhet njëra prej xhamive
më të bukura në Manastir dhe në territo-
rin e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu,
në këtë xhami me pamje tepër të bukur
nga Myftinia e Manastirit shpeshherë
bëhen programe të ndryshme fetare-arsi-
more dhe mbahen ligjërata akademike
për shpjegimin e fesë islame.
Xhamia Hasan Baba,  e cila gjendet

në anën perëndimore të lumit Dragor,  në
lagjen e njohur si Muhaxhir Mëhallë,
është ndërtuar ndërmjet viteve 1628 dhe
1640 dhe është rinovuar në vitin 1883.
Tyrbja  gjendet në anën perëndimore të
Xhamisë dhe  është e rrethuar me varreza
dhe përmendore që datojnë nga shekulli
19.
Xhamia Yç Shehler ose Hamza Bej

shtrihet në anën perëndimore të qytetit,
në lagjen e dikurshme Hamza Bej. Kjo
xhami daton para vitit 1634, kurse në
vitin 1857 është restauruar.
Xhamia Ergikash Efendi ndodhet

në afërsi të tregut të druve, pranë varrit të
dervishit Tezveren Baba. Xhamia është
rinovuar në shekullin 18 nga zonja Ajshe
Hatun. Në pamje stilistike i përngjan she-
kullit të shtatëmbëdhjetë, kurse është reg-
jistruar në vitin 1788.
Xhamia Paftall ose Paftali zë vend

në viset e larta veriore të qytetit,   në ko-
drën Bair.  Më herët në kompleksin e
xhamisë ka pasur një mejtep, varreza, si
dhe një faltore e ndërtuar në shekullin e
nëntëmbëdhjetë.  Xhamia nuk dihet saktë
kur është ndërtuar, mirëpo sipas arkitek-

turës bën pjesë në periudhën e hershme
të stilit klasik otoman. 

Xhamia Isa Fakih ose Çinar Myfti
ndodhet në anën e majtë të lumit Dragor,
në Sheshin e Myftiut, në afërsi të Eski
Çifte Hamamit dhe Çinarit të Madh.
Është ndërtuar në vitin 1505, kurse është
rinovuar në vitin 1843. Për momentin
nuk është funksionale.
Xhamia Koxha Ahmed Efendi ose

Koxha Kadi ndodhet në afërsi të Hama-
mit të Ri (Jeni Amam) dhe Tregut të
druve. Kjo xhami është ndërtuar në vitin
1529. 
Jeni Xhamia (xhamia e re) ose Kadi-

Mahmut Bej  i përket stilit dhe arkitektu-
rës  osmane. Është pozicionur në qendër
të qytetit të Manastirit. Forma e xhamisë
në bazë është katrore, me kube në majë.
Minarja e xhamisë është e lartë 40 metra.
Sot brendësia e xhamisë është në proces
të  restaurimit, kurse në të kaluarën Enti
për Kulturë në Manastir pranë Ministrisë
së Kulturës e përdorte për shfaqje kultu-
rore. Jeni Xhamia ndodhet përball Is’hak
Çelebi-Xhamisë dhe është ndërtuar në
vitin 1558.

Ndër xhamitë e fshatrave janë edhe

Xhamia e f. Kishavë, Ostrec, Dolenc,
Lerë, Obednik, Suvodoll dhe Xhinxho-
pol.

Me rëndësi është të përmendet edhe
Xhamia në f. Llazhec të Manastirit,  e cila
është rrënuar para shumë vitesh dhe, me
të gjitha përpjekjet që i ka bërë Bashkësia
Fetare Islame për ndërtimin e një xhamie
në atë fshat qysh në kohën edhe të Jugo-
sllavisë, ende nuk është gjendur gjuha e
përbashkët me autoritet lokale.
Xhamia Haxhi Mahmud Bej - Në

pjesën e poshtme të Manastirit, në rrugën
për në tregun e quajtur At-pazar, ekziston
një xhami tjetër e bërë nga materiali i
fortë dhe me një madhësi mjaft të madhe,
e cila njihet si Xhamia Haxhi Bej. Xha-
mia është ndërtuar nga Haxhi Mahmud
bej në vitin 928 pas hixhrit (1 dhjetor
1521 - 29 nëntor 1522), i cili ishte një nga
bejlerët më të mëdhenj në qytetin e Ma-
nastirit. Ai kreu shërbimin i cili në kohën
tonë është i njëjtë me policinë dhe xhan-
darmërinë.  Ai kishte fuqi të madhe në
Manastir dhe në atë kohë quhej Tomruk-
aga. Ky be jetoi në kohën e Sulltan Ba-
jazid Khan-it dhe për këtë arsye u emërua
guvernator i Manastirit.
Xhamia e fshatit Mexhitli, komuna

e Manastirit, vendkalimi kufitar për në
Greqi, ku banojnë rreth 30 familje, afër
160 banorë. Aty kishte një xhami të vje-
tër, në një gjendje të mjerueshme, e cila
kishte nevojë për rindërtim. Xhamia u
rindërtua po në të njëjtin vend. Në
9.07.2017 filloi rindërtimi i xhamisë.
Xhamia ka: shtëpinë e hoxhës, gusul-
lhane, mejtep, avdes-hane, oborr të bukur
etj. Në 22.09.2018 u inagurua xhamia,
për të cilën kishte një donator kryesor
prej jashtë dhe disa të tjerë vullnetarë. Fa-
lënderimi dhe mirënjohja e veçantë i
shkojnë myftiut të Myftinisë së Manasti-
rit, Amit ef. Rasimi, i cili për një kohë
shumë të shpejtë mundësoi legalizimin e
xhamisë. Tek inagurimi i xhamisë morën

Xhamia Is’hak Çelebi, e njohur edhe si
Xhamia Is’hakijje.

Xhamia Hajdar Kadi Xhamia Hamza Bej
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pjesë mbi 500 veta. Na nderuan me vizi-
tën e tyre: myftiu i Myftinisë së Gostiva-
rit Shaqir ef. Fetahu (kryetar aktual në
detyrë i BFI-së), Qani ef. Nesimi-myfti i
Tetovës, myftiu i Resnjës, Prilepit, prof.
dr. Bejadin Ameti etj. Minarja është stilit
të xhamisë së vjetër, e rinovuar. Xhamia
është funksionale dhe ka imam të rre-
gullt. Imami i mëson fëmijët e fshatit në
mejtep në frymën e  fesë, u mëson lexi-
min e Kuranit dhe rregullat e fesë.

Myftinia e Manastirit, krahas xha-
mive të shumta që i ka pasur në të kalua-
rën, ka pasur edhe shumë prona vakëf.
Mirëpo, gjatë sistemit komunist po-
thuajse e tërë prona është nacionalizuar,
përveç disa xhamive dhe dyqaneve.  Kë-
shtu, prej myftinie të pasur, ngel myftini
e varfër. Në vitin 1998,  kur nxirret Ligji
për denacionalizim, operativa e Myfti-
nisë i tubon  të gjitha dokumentet  që i
posedon në arkiv dhe i dorëzon kërkesat
për kthimin e pronës së nacionalizuar.
Falë angazhimit të palodhshëm të të gji-
tha strukturave të veta, Myftinia arrin të
kthejë një pjesë prej pronës me Ligjin për
denacionalizim, që përbën rreth 40 dy-
qane, disa shtëpi, tokë bujqësore dhe tokë
ndërtimore.

PROJEKTET E MYFTINISË
Viteve të fundit Myftinia e Manasti-

rit ka realizuar disa projekte dhe disa janë
në vijim. Prej atyre që mund të veçohen
janë restaurimi i disa xhamive, siç janë
Is’hak Çelebi-Xhamia me donacion nga

Republika e Turqisë, përmes organizatës
TIKA; restaurimi i Hajdar Kadi-Xha-
misë,  gjithashtu nga RT, përmes Drejto-
risë së Përgjithshme të Vakëfeve nga
Ankaraja dhe projekti që është në reali-
zim kompleksi - i Xhamisë Haxhi Mah-
mut Bej Han,  që përfshin restaurimin e
xhamisë, një han prej 180 m2, 7 dyqane,
zyrë për imamin, një librari, avdes’hane
dhe një shatërvan - gjithsej do të përfshijë
1.700 m2. Karakteristikë e kësaj xhamie
do të jetë edhe oborri i saj, që do të ketë
formën e amfiteatrit,  i cili do të shërbejë
për  tribuna, organizime dhe manifestime
të ndryshme fetare, shkencore dhe edu-
kative.

Prej projekteve, që gjithashtu janë në
vijim, janë edhe projekti per restaurim
dhe konservim i Xhamis Hasan Baba,  që
është financuar nga buxheti i  Myftinisë,
ndërtimi i një xhamie në f. Kazhan nga
disa xhemati dhe ndërtimi i një objekti te
varrezat e reja të qytetit, nga ana e Myf-
tinisë, për shërbime fetare, që përfshin
një komorë, gusullhane, avdes’hane, zyrë
për punëtorët te varrezat dhe nga një
dhomë pritje për gjininë mashkullore dhe
femërore - gjithsej objekti përfshin 190
m2.

Myftinia e BFI-Manastir në prag të
muajit Ramazan mban mbledhje me ima-
mët dhe këshillat e xhamive, me të vet-
men pikë të rendit të ditës: pritja e muajit
Ramazan. Nëpër të gjitha xhamitë e ter-
ritorit të Myftinisë, qytet dhe fshatra, ku
ka xhemat për muajin Ramazan, përgati-
ten imamët për faljen e namazit të tera-
visë, me ligjërata para namazit çdo natë,

kurse para namazit të drekës dhe të iqin-
disë lexohet mukabele nëpër gjitha xha-
mitë. Nuk mungojnë edhe vizitat nga
përfaqësuesit e Rijasetit gjatë këtij muaj
të bekuar - si për gjininë mashkullore,
ashtu edhe për gjininë femërore, me pro-
grame të begata, ligjërata, ilahije, kaside
etj.  Ajo që e bën të veçantë muajin e Ra-
mazanit në këtë qytet është edhe vendimi
i Rijasetit të BFI, në bashkëpunim me
Myftininë e Manastirit: organizimi i tri-
bunës shkencore në ditën e njëzet të mua-
jit Ramazan – Çlirimi i Mekës, që
mbahen në ambient të hapur, në oborrin
e Xhamisë Hajdar Kadi.

Në muajin Ramazan nuk mungojnë as
iftaret e përbashkëta me xhematet, që or-
ganizohen nga imamët e Myftinisë së
Manastirit. Me përfundimin e muajit Ra-
mazan bëhen përgatitjet për     Fitër-Ba-
jramin nëpër të gjitha xhamitë e territorit
të Myftinisë dhe pas faljes së namazit të
sabahut vijon ligjërata fetare nga imamët
deri në kohën e faljes së namazit të Ba-
jramit dhe më pas vizitohen edhe varre-
zat, me një lutje të përbashkët nga
imamët.

Myftinia e Manastirit veç më disa vite
me radhë e ka bërë traditë që ditën e dytë
të Bajramit  ta festojë para hapësirave të
Myftinisë, me të gjithë qytetarët, ku bëhet
shpërndarja e bakllavasë tradicionale për
të gjithë qytetarët,  pa marrë parasysh
konfesionin që i takojnë, kështu që
brenda dy ore ndahen rreth 500 copë ba-
kllava dhe në fund ky organizim përfun-
don me vizitën e Kryetares së Komunës,
zonjës Natasha Petrovska,  për t’i uruar
festën e Bajramit Myftiut Amit Rasimi
dhe gjithë myslimanëve të kësaj myftinie.

Përgatitën: Orhan Demiri, 
Xhavit Ramadanoski etj.

Xhamia Haxhi Mahmud Bej, në restaurim e
sipër.

Vazhdimisht me xhematin: Koordinatori
(Myiu) h. Amit ef. Rasimi.

Xhamia në fshatin Mexhitli

Pas një kohë të gjatë, të enjten, më 10
shtator 2020,  me një ceremoni modeste,
rikthehet ezani në Xhaminë e lashtë Xhe-
did Isa Beu, në lagjen Seravë të Shkupit.
Kanë prezantuar:  Kreu i BFI të RMV, h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu; Kryetari i Komunës
së Çairit, z. Visar Ganiu; Myftiu i Shkupit,
dr. Qenan ef. Ismaili; të gjithë myftilerët e
Myftinive të BFI, profesorë të Medresesë
Isa Beu dhe të Fakultetit të Shkencave
Islame, mysafirë të ndryshëm etj. 

Të pranishmit në këtë ceremoni të
hapjes së Xhamisë i përshëndetën Krye-
tari i Çairit, z. Visar Ganiu dhe Myftiu i
Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili. Po ashtu
rreth rëndësisë së rikthimit të xhamive të
rrënuara nga regjimet e mëparshme dhe
adoptimin e tyre për t’u shërbyer besim-
tarëve foli Kreu në detyrë i Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.

Kreu i BFI gjithashtu falënderoi të
gjithë kontribuuesit në rikthimin e kësaj
xhamie, e cila prej sot do të shërbejë për
besimtarët myslimanë të lagjes së Sera-
vës. “Falënderimi i takon Zotit që na
mundësoi ta kthejmë xhaminë aty ku ka

qenë shekuj më parë dhe ky është një
gëzim i papërshkrueshëm me fjalë,  për
faktin se po kthejmë një xhevahir të vje-
tër, ku ezani, namazi do të këndohen dhe
do të falen në shtëpinë e Allahut për xhe-
matin e lagjes Seravë”, tha mes tjerash
Kreu në detyrë i BFI, duke na kujtuar më
tej porosinë e Pejgamberit më të dashur
të njerëzimit,  Muhamedit (a. s.):  “Ndër-

tesat më të dashura për Allahun janë xha-
mitë.” Prandaj, tha ai,  besimtari çdoherë
duhet të jetë ai i cili preferon, nxit, ndih-
mon dhe përkrah ndërtimin e xhamive, të
cilat gjithmonë do të jenë në dobi të sho-
qërisë dhe njerëzimit.

Meremetimi i Xhamisë Xhedid Isa
Beu në lagjen Seravë të Shkupit ka
shkuar që nga 26.06.2019.

Rikthehet ezani në Xhaminë e lashtë Xhedid Isa Beu

Xhamitë i ndërtojnë, i meremetojnë
dhe i mirëmbajnë besimtarët që kanë
besim të paluhatur tek Allahu fuqiplotë.
Në këtë frymë, të dielën, më 13.09.2020,
në fshatin Jançe të Komunës së Ma-
vrovë-Rostushës, që është një nga fsha-
trat më të bukur e piktoresk të këtij
rajoni, me një solemnitet modest u vu
themeli i xhamisë së re të këtij fshati.

Prezent në këtë ngjarje, në emër të h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, Kryetar në detyrë
i BFI të RMV, ishte Myftiu i Myftinisë
së Tetovës, prof. dr. Qani ef. Nesimi, pa-
staj Shefi i Kabinetit të Reis’ul- Ulemasë
dr. Selver ef. Xhemaili, Myftiu i Strugës
mr. Salim ef Sulejmani, Myftiu i Ohrit
Samet ef Hajdari, Myftiu i Shtipit Nasir
ef. Rexhepi, Koordinatori i Myftinisë së
Dibrës h. Reshat ef. Kaçallniku, imamë e
besimtarë të shumtë. Gjithashtu,  në këtë
solemnitet ishin pjesëmarrës edhe Krye-
tari i Komunës së Dibrës,  z. Hekuran
Duka dhe Kryetari i Komunës së Ma-
vrovë-Rostushës, Medat Kurtovski.

Në emër të Kreut në detyrë të BFI h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu (i cili ndodhet në
udhëtim zyrtar jashtë vendit), të prani-

shmit i përshëndeti Myftiu i Tetovës
prof. dr. Qani ef. Nesimi, duke falënde-
ruar të gjithë besimtarët që kanë kontri-
buar në ndërtimin e kësaj xhamie, në
vënien e themeleve të këtij Institucioni
që ndihmon në ngritjen e vetëdijes së be-
simtarëve, të cilët kanë besim të paluha-

tur tek Allahu fuqiplotë, duke e lutur të
Madhërishmin të na mundësojë që ditu-
ria, edukimi, vetëdija e qëlluar fetare, pa-
suria dhe sakrificat - që janë të bekuara
nga i Madhi Zot si dhe janë argument i
qëndrueshmërisë qenësore – të rreza-
tojnë në këto troje shekullore.

Vihet themeli i xhamisë në fshatin Jançe
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Më 16 shtator, 2020, Myftiu dr.
Qenan ef. Ismaili,  i shoqëruar nga Shefi
i Kabinetit z. Bujar Muça dhe Sekretari
z. Sadrija Hasanovic, realizoi një takim
me z. Harald Damerer, Kryetar i Këshil-
lit Drejtues të EVN-së, i shoqëruar nga
përfaqësues të lartë – thuhet në njoftimin
e bërë publik të Myftinisë së Shkupit. 

Me këtë rast, Myftiu dr. Qenan ef.
Ismaili theksoi përvojën e deritanishme
dhe nevojën e shtimit të bashkëpunimit

mes Myftinisë së Shkupit dhe EVN-së.
Mes tjerash, Myftiu, duke u bazuar në
kërkesat e Këshillave drejtues të xha-
mive, radhiti disa nga çështjet me të cilat
ballafaqohet Myftinia e Shkupit, e cila
përfshin numrin më të madh të xhamive
në vend dhe sfidat me të cilat përballen
xhami të caktuara, duke u ndalur më
tepër në formën e lehtësimit të parapage-
save dhe obligimeve që kanë disa xhami
kundrejt EVN-së, për furnizimin me

energji elektrike.
Në fund të këtij takimi, mbyllet njof-

timi, të dyja palët u dakorduan për for-
mimin e komisionit të përbashkët për
zgjidhjen e njëpasnjëshme të lëndëve dhe
kërkesave që kanë xhami të caktuara të
Shkupit. Myftinia e Shkupit do të va-
zhdojë të jetë në shërbim të besimtarëve
dhe të kërkesave të xhamive të Shkupit,
në drejtim të lehtësimit të procedurave të
tjera administrative.

Myftiu i Shkupit takon drejtuesin e EVN-së

Mulla Xhemali është lindur më 26 prill 1938 në fshatin Raincë
të Preshevës. Mësimet e para fetare i mori te hoxha i njohur Mulla
Qahil ef. Memishi,  ku, përveç tjerash, kishte filluar edhe hifzin e
Kuranit, por për shkaqe objektive nuk kishte arritur t’i jepte fund.

Mulla Xhemali ishte i pasionuar pas diturisë, prandaj pas shër-
bimit ushtarak, në vitin 1960, kishte filluar mësimet te myderrizi i
njohur Mulla Musli ef. Abazi në fshatin Letovicë të Bujanovcit. Te
ky hoxhë i vazhdoi mësimet për shtatë vjet, më pas transferohet tek
myderrizi i Luginës së Preshevës hoxhë Fejzulla ef. Salihu, tek i cili
në vitin 1972 arriti të dekorohet me Ixhazetnamen.

Mulla Xhemali ishte i punësuar si imam, vaiz dhe mualim në
fshatin  tij Raincë, ku i shërbeu xhematit për dekada me radhë, deri
më 14 shtator 2020, kur ndërroi jetë. Ishte njeri i dijes dhe i urtë-
sisë. Allahu e pastë mëshiruar dhe shpërblyer me Xhenetin Firdevs.
A m i n. (J. Z.)

Mulla Xhemal 
ef. Musliu

IINN--NNAA  LLIILL--LLAAHHII  VVEE  IINN--NNAA  IILLEEJJHHII  RRAAXXHHIIUUNN
((NNEE  JJEEMMII  TTËË  AALLLLAAHHUUTT  DDHHEE  TTEEKK  AAII  DDOO  TTËË

KKTTHHEEHHEEMMII))

Nga: prof. dr. Zeqirija Ibrahimi
(Për HeR)

Më 18 shtator, 2020, në moshën
63-vjeçare, pas një sulmi në
zemër, ndërroi jetë Hfz. Ataul-

lah Aliu, njëri ndër themeluesit e SHB
“Logos-A” dhe bashkëpunëtor i va-
zhdueshëm i saj.

Në kohën e përthyerjes historike të vi-
teve ’90-të, bashkë me disa shokë të tjerë,

ai do të gjendet në rolin e themeluesit të
SHB “Logos-A”, madje si përkthyes i li-
brit të parë të botuar aty,  me titullin “Si
të bëhesh mysliman”.

Ataullah Aliu është lindur në f. Niku-
shtak të Kumanovës më 28.05.1957. Që
nga mosha e rinisë është hafëz i Kuranit.
Shkollën fillore e ka mbaruar në vendlin-
dje, ndërsa të mesmen në medresenë
“Alaudin” në Prishtinë. Studimet i ka va-
zhduar në Fakultetin e Filologjisë – dega

Orientalistikë, po ashtu në Prishtinë. Po
aty është diplomuar edhe në Fakultetin e
Studimeve Islame. Pas kësaj është regji-
struar në studimet pasuniversitare në Uni-
versitetin Ndërkombëtar të Novi-Pazarit,
në Fakultetin e Studimeve Humanistike,
ku më 2011 e ka marrë titullin magjistër,
duke e mbrojtur temën e  magjistraturës
“Nocioni fitne dhe ibtila në përkthimin e
Sherif Ahmetit” ndërsa po në këtë uni-
versitet, më 2013, e ka mbrojtur edhe di-

Hfz. Ataullah ef. Aliu, një jetë
kushtuar Kuranit

“O ti shpirt i qetësuar! Kthehu te Zoti yt; ti i kënaqur me Atë dhe Ai i kënaqur me
ty! Bashkohu me robërit e Mi dhe hyr në Xhenetin Tim!”  

[“Fexhr”, 27-30]
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sertacionin e doktoratës me titull “Koncepti i
Ku’ranit për nocionin fitne dhe interpretimet e
mufessirëve”, duke marrë titullin “doktor i
shkencave humane”. 

Përveç këtyre përpjekjeve shkencore, prof.
Ataullah Aliu kontribut të jashtëzakonshëm ka
dhënë në fushën e tefsirit, të komentimit të Ku-
ranit, më shumë si vokacion jetësor, ngase jeta e
tij gjithnjë ka qenë e lidhur për Kuranin – qoftë si
tefsir, si hifz ose si organizim i jetës dhe familjes
mbi baza të parimeve kuranore.

Kështu, duke qenë pjesë e një familjeje hafë-
zllarësh dhe dijetarësh të teologjisë islame, Ataul-
lah Aliu që nga mosha 11-vjeçare e ka mësuar
përmendsh Kuranin para babait të tij, Molla
Qazim efendiut, duke dalë “hafëz i Kuranit”,
ndërsa gjatë viteve të rinisë (1974-1980) ka qenë
edhe talebe në medresenë e xhamisë “Allaxha”
tek dijetari hfz. Idriz ef. Idrizi.

Në vitet 1990-1992 ka shërbyer si imam në
Zvicër, pastaj gjatë viteve 1992-1998 ka shërbyer
në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë,
duke ushtruar detyrën e Sekretarit të Përgji-
thshëm të shoqatës “Ilmije”, ndërsa në vitet
1998-2005 ka qenë referent në Myftininë e Shku-
pit. 

Nga viti 2005 është kthyer përsëri në Logos-
A, duke shërbyer si redaktor dhe si bashkëpunë-
tor për librat e teologjisë islame. 

Në vitin 2012 është angazhuar si profesor i
rregullt në Universitetin e Tetovës, në Katedrën e
Filologjisë Orientale, ku ka ligjëruar lëndët e gju-
hës arabe.

Bibliografia e të tij përfshin mbi 50 zëra. Kë-
shtu, përveç shumë përkthimeve të realizuara nga
gjuha arabe dhe boshnjake, dr. Ataullah Aliu
është autor i dhjetëra artikujve shkencorë, të bo-
tuar gjithandej në periodikun islam, por jo vetëm,
si  dhe i gjashtë veprave autoriale. Madje, këto
ditë sapo ka dalë libri i tij i fundit, “Koncepti i
Kur’anit për nocionin fitne dhe interpretimet e
mufessirëve”.

Duke ushqyer dashuri të veçantë për Librin e
Zotit, viteve të fundit gjatë muajit të Ramazanit
është angazhuar edhe si këndues i Kuranit (mu-
kabele) në Xhaminë e Dyqanxhikut në Shkup,
duke iu bashkuar traditës së hafëzëve që për çdo
ditë e këndonin nga një xhuz para namazit të dre-
kës, ndërsa ai do të mbahet mend edhe si imam
që i ka falur teravitë me hatme. 

Me vdekjen e prof. Ataullah Aliut shtëpitë bo-
tuese (“Logos-A”), media (“Hëna e Re” etj.) kanë
humbur një bashkëpunëtor, ideator dhe mik, Fi-
lologjia Orientale në Universitetin e Tetovës dhe
studentët kanë humbur një profesor të kujde-
sshëm dhe të ditur, ndërsa xhamitë kanë humbur
një hafëz, i cili edhe përkundër titujve të tjerë,
mbeti i dashuruar në titullin “hafëz i Kuranit”.

E lusim Allahun fuqiplotë që Kuranin ta bëjë
nur të varrit të tij dhe emri i tij u kujtoftë gji-
thmonë në lutjet e studentëve, të familjarëve dhe
të miqve si një njeri që gjithë jetën e kaloi i li-
dhur për Librin e Zotit. 

Shkruan: Prof. dr. Zekerija Sejdini 
(Universität Wien/ Universität Innsbruck)

Në fillim të muajit gusht, në mo-
shën 60-vjeçare në mënyrë të pa-
pritur ndërroi jetë mendimtari,

filozofi dhe teologu islam nga fshati
Vrapçisht i Gostivarit, profesori univer-
sitar dr. Galip Veliu. Një humbje e madhe
jo vetëm për miqtë dhe familjen, por edhe
për komunitetin teologjik islam, si dhe
për shumë njerëz e veçanërisht studentët,
të cilët ai i mbështeti dhe frymëzoi. Me
këtë, ky rajon humbi një mendimtar dhe
humanist të rëndësishëm mysliman, i cili
në shumë aspekte ishte një person shem-
bullor dhe bartës i shpresës. 

Galip Veliu ishte pa dyshim një men-
dje kritike shumë përpara kohës së tij.
Duke u nisur nga premisa që vetëm vetë
ndryshimi mbetet i pandryshuar, ai si teo-
log i diplomuar dhe profesor i filozofisë
gjatë tërë jetës së tij iu përkushtua trajti-
mit kritik të qasjeve të ndryshme episte-
mologjike dhe temave teologjike me
rëndësi shoqërore. 

Një nga qëllimet kryesore të përpjek-
jeve të tij intelektuale ishte etablimi i një
qasjeje mirënjohëse për pluralitetin dhe
larminë e mendimit veçanërisht në teo-
logjinë islame. Qasjet e deritanishme të
teologëve myslimanë ishin tepër të ngu-
shta dhe dogmatike për të. Pikërisht në
këtë ai e shihte arsyen e vërtetë të ngec-
jes aktuale në teologjinë islame, e cila
nuk ishte e drejtuar drejt zhvillimit të in-
terpretimeve të reja, por,  përkundrazi, në
ruajtjen dhe administrimin e asaj që veç
dihej dhe paraqitjen e saj si një të vërtetë
të pandryshueshme. 

Kjo qasje dogmatike, sipas tij, duhej
të dekonstruktohej që të mundësohet një
diversitet i mendimeve antagoniste që
kanë vlerësim dhe mirënjohje të ndër-
sjellë dhe që konkurrojnë për një kuptim
sa më të mirë të së vërtetës. Këto men-
dime nuk duhet të kenë pretendim për ab-

solutitet, që është veti hyjnore dhe rrje-
dhimisht e paarritshme për njerëzit si
qenie kontingjente dhe të kufizuara. 

Interpretimet njerëzore, veçanërisht
ato që kanë të bëjnë me Zotin, janë frag-
mentare dhe paraqesin perspektiva sub-
jektive, andaj ato gjithmonë duhet të
vihen në pyetje kritike për të përparuar të
menduarin teologjik. Absolutizimet dhe
dogmatizimet paraqisnin për të pengesa
të mëdha në përparimin shpirtëror. Secili
brez duhet ta riinterpretojë fjalën e për-
jetshme të Zotit për kohën e vet, pa e
ngritur interpretimin e vet në dogmë dhe
pa e barazuar atë me fjalën e Zotit. 

Kjo paraqiste për të rrugën e vetme
për të mbrojtur individët nga pamaturia

(fetare) dhe për të avancuar iluminizmin
shoqëror. Vetëm kështu do të ishte e mun-
dur të arrihet një ndërlidhje me kohët e
lavdishme të së kaluarës, kur myslimanët
arritën kulmin e zhvillimit të tyre kulturor
dhe shkencor, duke zbatuar një tolerancë
shembullore dhe të pashoqe në avanci-
min e pluralitetit të mendimeve të ndry-
shme.

Për të arritur këtë qëllim ambicioz,
ose për të trasuar rrugën drejt tij, ai gji-
thnjë merrej me tema të ndjeshme, ashtu
siç bënte dikur filozofi i njohur grek So-
krati. Ai trajtoi tema të veçanta që konsi-
deroheshin teologjikisht të paprekshme
dhe i "çmontoi" ato duke përdorur argu-
mente racionale me referenca ndaj Kura-
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nit. Në këtë mënyrë bëhej e qartë se prapa
të vërtetave që besohej të ishin të am-
shueshme, ishin fshehur interpretime nje-
rëzore të cilat varësisht nga periudha apo
konteksti mund të kishin dalë krejtësisht
ndryshe. 

Kritika e tij nuk i drejtohej traditës së
vjetër islame, ashtu siç e keqinterpretojnë
disa, por glorifikimit dhe pranimit të pa-
kursyer të saj si një të vërtetë të përjet-
shme. Atë nuk e pengonin dijetarët e
vjetër islam, të cilët, sipas mendimit të tij,
e kishin interpretuar fjalën e Zotit në më-
nyrën më të mirë brenda fushëveprimit të
mundësive të atëhershme. Problemi për
të qëndronte tek individët bashkëkohorë
që i lartësojnë këto interpretime dhe i
ngrenë në dogma të paprekshme, që t‘i
shmangen përgjegjësisë së tyre, për të
bërë arritje të ngjashme në periudhën ku
jetojmë. 

Ai tregoi guxim të rrallë intelektual
për të adresuar tema të pakëndshme teo-
logjike dhe për t'i analizuar ato nga kën-
dvështrime të reja dhe të patrasuara. Ky
guxim i solli atij akuzën e njëjtë që i drej-
tohej asokohe Sokratit, se kinse i largon
njerëzit, e veçanërisht të rinjtë, nga be-
simi i mirëfilltë. Këtë akuzë ai e pranonte
si konfirmim të punës së tij, pasi qëllimi
i tij ishte të vinte në pyetje dhe dyshim
autoritetin e pakontestuar të establi-
shmentit të dijetarëve për të interpretuar
të vërtetat fetare. Në këtë mënyrë ai i in-
kurajonte njerëzit që të përdorin arsyen e
tyre - jo me qëllim që të largohen nga be-
simi, por nga papjekuria e vetëshkaktuar
në të cilën ata ishin joshur përmes indok-
trinimit në emër të Zotit.

Prandaj, teologjia gjithnjë duhet të
ushtrohet me qasje ndërdisiplinare dhe
me pluralitet perspektivash të ndryshme,
që të mos jetë e kënaqur vetëm me tjer-
rjen e dogmave dhe doktrinave nga librat
e vjetër teologjikë. Qëllimi i teologjisë
nuk mund të ishte përjetësimi i mendi-
meve të studiuesve të mëparshëm, por in-
terpretimi i fesë nga konteksti i saj dhe
hapja e perspektivave dhe mundësive të
reja për besimtarët. 

Me qasjen e tij unike ai arriti - si rrallë
ndonjë teolog tjetër islam para tij - të fry-
mëzojë shumë intelektualë për Zotin dhe
fenë. Në predikimet e tij epike në xhami
ai jepte referenca emrat e  filozofëve mo-
dernë si Immanuel Kant dhe Karl Popper,
për të përmendur dy nga filozofët e tij të
preferuar. Kjo freski e mendimit, e kom-
binuar me stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe
shpeshherë të ashpër, por jashtëzakonisht
autentik të komunikimit, ndryshuan ima-
zhin e imamit - prijësit të prapambetur të
lutjeve myslimane, të kultivuar nga reg-

jimi komunist. Ai nuk ishte mishërim i
imamit klasik, i cili duhej të fshihej nga
intelektualët e tjerë, që të fsheh munge-
sën e tij të dijes në fusha të tjera. Ai pa-
raqiste një intelektual mysliman krenar, i
cili jo vetëm që kishte njohuri të shkël-
qyeshme në teologji dhe filozofi, por një-
kohësisht ishte akoma i aftë për të
menduar më tej dhe për të kritikuar men-
dimet dhe qasjet e ndryshme.

Përmes kësaj qasjeje të re mbi fenë
dhe shkencën, ai arriti t‘i afrojë protago-
nistët e të dy palëve. Këtë e bëri duke u
përqendruar më tepër drejt gjetjes së pi-
kave të përbashkëta sesa kontradiktave të
patejkalueshme mes tyre, siç sugjerohej
nga qarqe të caktuara.  Me këtë vuri në
pah se nuk janë feja dhe shkenca ato që
janë në kundërshtim me njëra-tjetrën,
përkundrazi, mendimet e protagonistëve
të ndryshëm që flasin në emër të fesë dhe
të shkencës,  të cilat paraqesin vetëm dy
qasje dhe qëndrime të caktuara, që mund
të gjenden në të dyja fushat.

Me të njëjtin elan me të cilën luftoi
kundër dogmave fetare, ai e kundërshtoi
edhe dogmatizimin e shkencës. Ai i kë-
shilloi të gjithë ata që dëshirojnë ta sho-
hin shkencën si zëvendësim  të fesë që të
mos bien në grackat e njëjta si ata që dog-
mat fetare i shpallën si të vërteta absolute.
Në këtë qasje ai e shihte ekzagjerimin e
njeriut,  i cili nuk është i gatshëm të pra-
nojë se çdo njohuri njerëzore ka karakter
subjektiv dhe si e tillë ka vetëm një vlef-
shmëri të kufizuar - derisa të hidhet po-
shtë nga njohuri të tjera.

Prof. Galip Veliu nuk ishte vetëm një
mendimtar islam dhe teolog progresist, i
cili e formësoi diskursin intelektual me
pjesëmarrjen e tij aktive; ai po ashtu ishte
edhe një person i cili me të gjitha forcat e
tij punoi palodhshëm për të ngritur nive-
lin individual të arsimit dhe për të imple-
mentuar ndryshime shoqërore. Ai ishte i
vetëdijshëm se për përparimin e shpre-
suar do të ishte e nevojshme mbështetja
konkrete financiare për të rinjtë, gjë që e
nxiti atë të angazhohet për sigurim të bur-
save studentore për plot 25 vjet me radhë.

Ndershmëria dhe guximi i tij, por
edhe përkushtimi i tij i devotshëm për
shkencë dhe fe në xhami dhe në univer-
sitet, e sollën atë në kontakt me një per-
son me mirëqenie materiale të lartë, që
çoi në krijimin e fondacionit për arsim
dhe kërkim shkencor "Dituria". Falë
mbështetjes aktive financiare dhe anga-
zhimit të palodhshëm të prof. Veliut, fon-
dacioni ka arritur t‘u sigurojë bursa
mijëra studentëve gjatë 25 viteve të fun-
dit. Programi i bursave mbështeti stu-
dentë nga një spektër i gjerë i fushave

studimore, që shtrihej nga shkencat mje-
kësore, natyrore, të zbatuara dhe ato sho-
qërore, e deri tek ato inxhinierike. Përveç
bursave të zakonshme për studentët uni-
versitarë, ai siguroi edhe bursa për stu-
dime të nivelit master dhe të
doktoraturës, prej të cilave një numër i
konsiderueshëm u ishin dedikuar studen-
tëve që phd e tyre e realizonin jashtë ven-
dit.

Përveç faktit se vështirë që ekziston
ndonjë fondacion tjetër privat në rajon që
investon aq shumë në arsim, ky fonda-
cion karakterizohet mbi të gjitha me fak-
tin se, ndryshe nga disa fondacione të
tjera të motivuara fetarisht, ai është i
hapur për të gjithë dhe nuk pret ndonjë
kompensim nga mbajtësit e bursave të tij.
As orientimi ideologjik-fetar dhe as qën-
drimi i tyre ndaj fesë nuk luajnë një rol
në dhënien e bursave. Qëllimi i vetëm
është përfundimi me sukses i programit
akademik dhe dëshira që këta shfrytëzues
të bursave pas diplomimit të tyre të an-
gazhohen që studentët e tjerë të fitojnë
mundësi të ngjashme dhe kështu niveli i
arsimimit në shoqëri të rritet gradualisht.

Tani, ky personalitet i shquar e la qe-
tësisht këtë jetë. Në ambientet e fonda-
cionit të tij të dashur ai e dha frymën e tij
të fundit duke lënë pas vetes një zbrazë-
tirë të madhe, e cila vështirë se mund të
plotësohet. Por, shpirtrat e mëdhenj nuk
vdesin kur ndryshojnë formën e tyre të
jetës - ata vazhdojnë të jetojnë derisa
zjarri që ndezin vazhdon të digjet, që nje-
rëzit e tjerë të përfitojnë prej tij. Tani
është në duart e miqve, kolegëve, stu-
dentëve dhe donatorëve që e mbështetën
dhe përfituan prej tij për ta vazhduar këtë
mision. Në fakt, është një detyrim moral
të kujdesemi që të ruhen idealet e këtij
shpirti bujar. Jo për të bërë homazhe për
mendimet dhe pikëpamjet e tij, por për t'i
jetësuar ato më tej, sepse idetë dhe tradi-
tat nuk jetojnë në atë mënyrë që hiri bar-
tet brez pas brezi, por zjarri.

Allahu (xh. sh.) e shpërbleftë këtë
shpirt të madh e mik të dijes dhe të urtë-
sisë për kontributin e tij të rëndësishëm
në shoqërinë tonë. Atyre që mbetën pas,
Zoti ua dhashtë durimin, por mbi të gjitha
forcën për të vazhduar në këtë rrugë dhe
për të realizuar idealet e tij që ta mbajnë
atë të gjallë.

*Teksti është shkruar në gjuhën gjer-
mane; përshtatjen në gjuhën shqipe për
HeR e ka bërë Admir Huseini; vegëza:
http://www.islamportal.at/themen/arti-
kel/galip-veliu-ein-leben-im-dienste-des-
wissens-und-der-aufklaerung?fbclid=IwA
R2nk67du4SXhdCYQGXsFUb3C8tKXNb
Ope9eDBnjXMxqAshEfuV_sZPt 

Shkruan: Ensar Sinani
(Nergut për HeR)

...Nga ajo që u tha më parë,  u bë e
qartë se rrugët të cilat Islami dhe femi-
nizmi i kanë zgjedhur për ta rregulluar
çështjen e gruas janë tërësisht të ndry-
shme dhe nëse do të duhej që të dy botë-
kuptimet të përkufizoheshin me nga një
fjalë të vetme, atëherë këto do të ishin
fjalët barazi dhe drejtësi. Derisa fjala
çelës për çështjen e gruas, sipas feminiz-
mit, është barazia, për Islamin parimi
bazë është drejtësia. Por, cila është më e
drejtë? Barazia apo drejtësia?! Kjo është
çështja kyç, së cilës, besoj, do të mund t’i
përgjigjemi përmes dy ajeteve në va-
zhdim.

Allahu (xh. sh.) në Kuranin famëlartë
thotë: “Mos lakmoni në atë me të cilën
Allahu i ka graduar disa nga ju mbi disa
të tjerë! Burrave u takon hise nga ajo që
kanë fituar,  po edhe grave gjithashtu u
takon hise nga ajo që kanë fituar. Alla-
hut kërkoni nga të mirat e Tij! Allahu
është i dijshëm për çdo send.” (4:32)

Ai gjithashtu thotë: “Pasaniku le të
shpenzojë sipas pasurisë që ka, ndërsa i
varfri le të shpenzojë sipas asaj që i ka
dhënë Allahu; Allahu nuk e ngarkon
askënd përveç se me atë që ia ka dhënë.
Ai pas vështirësisë sjell lehtësimin...
(65:7)

Këto dy ajete madhështore përmble-
dhin shumë bukur konceptin dhe parimin
mbi të cilin mbështetet botëkuptimi islam
për çështjen e gruas dhe raportin e saj me
burrin, por edhe formën e vlerësimit të
njeriut dhe veprave të tij në përgjithësi,
ashtu si dhe mënyrën e menaxhimit të
dallimeve midis njerëzve në këtë botë -
qofshin këto dallime fizike, intelektuale,
ekonomike, shoqërore, apo çfarëdo.

BARAZIA, NEVOJË E NATYRSHME
NJERËZORE

Barazia është nevojë e natyrshme nje-
rëzore. Allahu (xh. sh.) na ka krijuar të
atillë që të dëshirojmë të jemi dhe të ndi-
hemi të barabartë me të gjithë njerëzit
tjerë. Imam Taberiu në tefsirin e tij rrëfen
që edhe gratë në kohën e Pejgamberit (a.
s.), përkatësisht myslimanet e para që je-
tonin në kohën e shpalljes së Kuranit fa-
mëlartë, duke parë vlerën e madhe të
disa veprave  tek Allahu (xh. sh.) - siç
është lufta në rrugë të Allahut, me të cilën
veçohen burrat dhe duke e ndier se me
këtë ato po mbeteshin pas burrave në

vlera, në njërën anë, dhe duke parë, në
anën tjetër, që Allahu (xh. sh.) në disa si-
tuata ka caktuar për femrën gjysmën e
hises së mashkullit në trashëgimi - duke
parë të gjitha këto, ato e ndienin sikur kjo
ndarje e këtillë e trashëgimisë vinte si pa-
sojë e mospasjes mundësi të merrnin
pjesë në xhihad dhe për rrjedhojë thanë:
“Ah sikur të ishim burra dhe të mund të
luftonim në rrugë të Allahut (xh. sh.)
dhe ta arrijmë atë që e arrijnë burrat!”
(Taberiu)

Këtë shqetësim legjitim të grave që
nuk e dinin arsyen dhe urtësinë pas ndar-
jes së këtillë së trashëgimisë dhe të drej-
tës për të qenë mbrojtës fizikë të fesë së

Barazi apo drejtësi? 
Kjo është çështja

STUDIM (2)

(Qasje krahasuese motivuar nga ajetet kuranore 4:32 dhe 65:7)
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Allahut, Ummu Selemeja (r. a.), bashkë-
shortja e Pejgamberit (a. s.), ia shprehu
atij, duke i thënë: “O i dërguar i Alla-
hut, neve grave nuk na jepet trashëgi-
mia (aq sa burrave) dhe nuk mund të
luftojmë në rrugë të Allahut që të biem
shehidë (dëshmorë); përse?” (Taberiu)

Atëherë Allahu (xh. sh.) shpalli:
“Mos lakmoni në atë me të cilën Allahu
i ka graduar disa nga ju mbi disa të
tjerë!” 

Përmes këtij ajeti Allahu (xh. sh.) e
shpall dëshirën për barazi për nga forma
si jolegjitime dhe ndalon prej saj, sepse
një nevojë e këtillë është e motivuar nga
lakmia dhe dëshira për të pasur me çdo
kusht atë që ka tjetri. Arsyeja përse Al-
lahu (xh. sh.) e ndalon ta lakmosh në atë
që ka tjetri (në këtë rast, të lakmosh pas
asaj që ka burri),  është sepse ashtu ti e
shndërron atë që ka tjetri (lexo: burri) në
njësi matëse të vlerave njerëzore dhe të
vlerës tënde tek Allahu (xh. sh.), përde-
risa e vërteta është se dallimi mes nje-
rëzve në përgjithësi, midis disa burrash
dhe disa të tjerëve, midis disa grash dhe
disa të tjerave, por edhe midis burrit e
gruas (si çift bashkëshortor): në pasuri,
në dhunti apo në pozitë, në këtë botë, nuk
është rezultat i meritës së tyre, as pasqy-
rim i vlerës së tyre tek Allahu (xh. sh.),
por është vetëm lloji i sprovës me të cilën
Allahu (xh. sh.) i ka sprovuar, sepse Al-
lahu (xh. sh.) dikë e sprovon me pasuri,
dikë me varfëri; dikë me rehatllëk, dikë
me vështirësi; dikë me pozitë udhëhe-
qëse, dikë me pozitë të udhëhequr; por,
kjo nuk pasqyron assesi vlerat e robërve,

sepse më të sprovuarit kanë qenë pej-
gamberët, ndonëse ata janë më të dashu-
rit e Allahut (xh. sh.). 

Mbështetur në këtë parim, në parimin
që Allahu (xh. sh.) secilin e ka sprovuar
me test apo provim të ndryshëm, Allahu
e shpall edhe feminizmin, në kuptimin e
barazisë formale, si të paligjshëm, të pa-
bazë, sepse mospjesëmarrja në xhihad
p.sh. ose fakti që gruaja meqenëse nuk
obligohet të shpenzojë për mirëmbajtjen
e familjes e as të vetes, trashëgon më pak
se burri, nuk do të thotë se burrat kanë më
shumë mundësi për ta arritur kënaqësinë
e Allahut, nuk d.m.th. se ata e kanë më të
lehtë ta fitojnë xhenetin ose lumturinë e
amshueshme.

SECILI ME HISEN E VET 

Këtë e thotë qartë Allahu (xh. sh.) në
vazhdimin e këtij ajeti, kur thotë: “Bur-
rave u takon hise nga ajo që kanë fituar
dhe grave gjithashtu u takon hise nga
ajo që kanë fituar.” Nga ky fragment i
ajetit nxjerrim dhe një parim tjetër ma-
dhor, ai është parimi që burri dhe gruaja
janë të barabartë në mundësinë për ta fi-
tuar kënaqësinë e Allahut dhe shpëtimin
dhe lumturinë në botën tjetër, pasi siç
thotë Allahu (xh. sh.), secili do ta marr
hisen e vet të shpërblimit apo dënimit për
atë që ka punuar; si burrat, ashtu edhe
gratë.

Le ta qartësojmë pakëz këtë parim:
Njeriu në këtë botë nuk ka ardhur të qën-
drojë, por ka ardhur që të vihet në sprovë,
të testohet: “Ai është që krijoi vdekjen

dhe jetën për t’ju sprovuar cili prej jush
është më vepërmirë.” (67:2) Ndërkaq,
vendqëndrimi i tij është Ahireti, bota e
përtejme, ku njeriu do ta shijojë, do ta
korrë rezultatin e asaj që ka vepruar këtu.
Pra, statusi i tij në botën e përtejme varet
nga rezultati i provimit dhe provimi është
- vetë jeta në këtë botë, me gjithë ç’ka
mes lindjes dhe vdekjes. Prandaj, meqe-
nëse  jeta e vërtetë është jeta tjetër, ndërsa
kjo jetë është vetëm një lloj provimi, nje-
riu nuk duhet ta lakmojë rolin që ka tjetri
në këtë botë, sepse ai rol, ajo pozitë dhe
ai privilegj, që dikush mund ta ketë këtu,
është thjesht provimi i tij dhe është zgje-
dhur ashtu jo sepse Allahu (xh. sh.) të ka
nënvlerësuar ty, por sepse Allahu (xh. sh.)
si njohës më i mirë yni na ka caktuar rolet
ku ne më së miri mund t’i  shfaqim aftë-
sitë tona, pra Ai në raport me aftësitë tona
me të cilat na ka krijuar na ka zgjedhur
rrugën e cila është me e lehta për ta arri-
tur qëllimin final tonin, që është lumtu-
ria dhe shpëtimi në botën tjetër. Prandaj
edhe Allahu (xh. sh.) në vazhdim të aje-
tit 4:32 thotë: “Allahut kërkoni nga të
mirat e Tij!” Kuptimi i këtij fragmenti
sipas dijetarëve të tefsirit është: kur t’ju
lakmojë zemra në ato që kanë të tjerët e
nuk i keni ju, kujtoni që këto janë dhunti
të përkohshme, të rrejshme dhe në vend
që t’i kërkoni ato dhe të lakmoni pas tyre,
kërkoni Allahut (xh. sh.) nga mirësitë
e tij të përhershme në botën tjetër, sepse
ato janë dhuntitë e vërteta.

Por, një pyetje legjitime që parashtron
veten këtu është: si mund të thuhet që ka
mundësi të barabarta midis burrit dhe

gruas për ta fituar xhenetin përderisa
burri ka mundësi të bëjë vepra të cak-
tuara, që kanë vlerë të madhe tek Allahu
(xh. sh.), ndërsa gruaja jo?  P.sh. nëse
burri ka mundësinë ta arrijë shpërblimin
e xhihadit, ndërsa gruaja jo; nëse burri ka
mundësinë ta kryejë i’tikafin në xhami
(izolimin në xhami për 10-ditëshin e fun-
dit të Ramazanit), ndërsa gruaja jo; nëse
burri mund ta fitojë sevapin e imamllë-
kut, ndërsa gruaja jo; sevapin e ezanit,
ndërsa gruaja jo - përfshi dhe shumë
vepra të tjera që burri mund t’i kryejë,
ndërsa gruaja jo - nëse është kështu, atë-
herë si janë të barabarta mundësitë për ta
fituar xhenetin?

SIPAS MUNDËSIVE, JO SIPAS SASISË

Kjo dilemë legjitime i kishte shqetë-
suar edhe muhaxhirët, përkatësisht saha-
bët që kishin migruar nga Meka në
Medinë dhe kishin mbetur të varfër si
rrjedhojë e humbjes së gjithçkaje për hir
të Allahut. Ata, duke parë se sa lëvdata
dhe përgëzime nga Allahu (xh. sh.) dhe
Pejgamberi (a. s.) po fitonin vendasit e
Medinës që po jepnin nga pasuria e tyre
në rrugë të Allahut, filluan të ndiejnë ke-
qardhje që nuk kanë mundësi t’i arrijnë
pozitat e mira të xhenetit të cilat po ua
merrnin ensarët (vendasit) e Medinës me
bujarinë e tyre. Por, kësaj dileme iu për-
gjigj Allahu (xh. sh.) me shpalljen: “Pa-
saniku le të shpenzojë sipas pasurisë që
ka, ndërsa i varfri le të shpenzojë sipas
asaj që i ka dhënë Allahu; Allahu nuk e
ngarkon askënd përveç se me atë që ia
ka dhënë. Ai pas vështirësisë sjell lehtë-
simin... (65:7), me çka Allahu vendosi
parimin e vlerësimit në bazë të mundë-
sive dhe jo në bazë të sasisë. 

Ndryshe thënë: Allahu (xh. sh.) vle-
rëson në proporcion të drejtë me aftësitë,
me mundësitë dhe kapacitetet që ne
kemi; Ai vendos se sa për qind të mun-
dësive tona kemi shfrytëzuar për mirë e
sa për keq, e jo se sa ka qenë numri apo
sasia apo madhësia e veprave tona të mira
në këtë botë. Ilustruar me një shembull të
thjeshtë: provimet e të gjithëve kanë nga
100 pikë dhe askush nuk mund të fitojë
më shumë se aq, por atyre që u janë
dhënë më shumë dhunti dhe privilegje u
duhet t’u përgjigjen më shumë pyetjeve
për të fituar 1 pikë në test, ndërsa ata të
cilëve u është dhënë më pak, e fitojnë me
më pak pyetje këtë 1 pikë në test, sepse
1% i 100-ës është 1, ndërsa 1% i 1000-së
është 10.

Edhe në të gjitha këto çështje që
duket se gruaja mbetet prapa burrit nuk
është ashtu, por vlen ky parim i vlerësi-

mit në bazë të asaj që të është dhënë, pra
Allahu të ngarkon vetëm me atë rol dhe
me ato mundësi që ke. Prandaj, dijetarët
e medhhebit hanefi thonë që gruaja duke
bërë i’tikafin në dhomën e saj ku falet
rregullisht, e ka shpërblimin e barabartë
me burrin që e bën i’tikafin në xhami,
ndërsa nëse burri do të donte ta bënte
i’tikafin në shtëpi, nuk do t’i llogaritej
aspak, sepse ai ka mundësi ta kryejë atë
në xhami, pa e dëmtuar familjen me mo-
spraninë e vet. Kështu edhe me namazin
me xhemat: gruaja, e cila për t’u kujdesur
për familjen e fal namazin në shtëpi, e ka
shpërblimin e barabartë me burrin që
falet me xhemat në xhami.  Pastaj, nga
ana tjetër, ka edhe vepra me të cilat
gruaja veçohet nga burri, siç është fakti
që ajo për edukatën që i jep fëmijës dhe
për rritjen e tij fiton trefishin e respektit
që fiton babai.  Por, të mos zgjatemi tepër
me detaje - rëndësi ka që të kuptohet pa-
rimi i vlerësimit të veprave në Islam.

“Allahu është i dijshëm për çdo
send”, është fragmenti përmbyllës i këtij
ajeti madhështor, përmes të cilit Allahu
(xh. sh.), në njërën anë, na qetëson duke
na thënë që Ai di gjithçka, prandaj mos
dyshoni në atë se roli dhe pozita që ju ka
caktuar të gjithëve, edhe burrave edhe
grave, përmes Islamit, përkatësisht Kura-
nit dhe Sunnetit, është roli dhe rruga më
e mirë e mundshme, sepse kush më mirë
se Allahu do të mund ta bënte këtë, kush
na njeh dhe i di më mirë se Allahu edhe
gjërat që ne i fshehim thellë në zemër? 

Nga ana tjetër, Allahu na thotë që Ai
duke qenë i gjithëdijshëm, e di çdo shqe-
tësim tonin, çdo brengë tonën, çdo dë-
shirë për të mirë dhe çdo lakmi për të
keq, prandaj le t’i drejtohemi Atij dhe
vetëm Atij me lutje që të na japë atë që
dëshirojmë në vend që të mundohemi të
ndërtojmë sisteme  të reja shoqërore për
të kënaqur lakmitë tona njerëzore, qoftë
të burrave apo të grave.

SI DO TA SHOHË I VERBRI
SEMAFORIN?

Për fund dua të shtoj që, po ta sho-
hësh më me kujdes, çështja është shumë
e qartë, sepse çdokush nga ne e di që traj-
timi i barabartë midis dy personash të
ndryshëm shpesh mund të jetë i padrejtë
dhe shumë i dëmshëm për njërën palë,
sepse nëse një fëmije 6-vjeçar dhe një tje-
tri 10-vjeçar ju thua që kush vrapon më
shpejt 50 metra do ta fitojë dhuratën, ti u
ke bërë padrejtësi, sepse 10-vjeçari ka
përparësinë fizike që i ofrojnë 4 vjetët më
tepër që ka, ndërsa 6-vjeçari e ka hendi-
kepin fizik të të qenit 4 vjet më i vogël.

Në këtë rast barazia është padrejtësi dhe
shtypje e më të voglit, ashtu siç është e
padrejtë t’i thuash një të verbri dhe një
tjetri që sheh se duhet ta kaloni rrugën
kur semafori të bëhet i gjelbër. Si do ta
shohë i verbri semaforin? Një barazi e kë-
tillë mund t’i kushtojë një të verbri shumë
shtrenjtë, përkundër drejtësisë që e
mbron të verbrin, sepse drejtësi është që
në semafor krahas dritave që i shohim ne,
të ketë edhe sinjalizim me zë që të mund
ta dëgjojnë ata që nuk mund të shohin.

Kur e sheh nga kjo perspektivë,  besoj
se çështja është shumë e qartë, prandaj në
vend që të verbuar nga nevoja njerëzore
për barazi, të ndërtojmë sisteme të
mbrapshta shoqërore si globalizimi pe-
rëndimor – feminist, le ta kuptojmë që
barazia, ndonëse legjitime, nuk është gji-
thmonë primare, primare dhe parësore
është gjithmonë drejtësia. 

Pasojat e të jetuarit në një shoqëri fe-
ministe, që e detyron gruan t’i punojë
punët e njëjta si burri, të punojë aq shumë
dhe aq vështirë sa ai (por, si për ironi të
fitojë më pak se ai), ndër të tjera janë shi-
frat zyrtare të Entit Evropian për Stati-
stikë “Eurostat” për vitin 2019, sipas të
cilave të rinjtë 14-24 vjeç përbëjnë me-
satarisht vetëm 12% të numrit të përgji-
thshëm të popullatës në vendet e
Bashkimit  Evropian. Këto janë shifra
drastike, që ndër të tjera vijnë nga fakti
që gruaja evropiane duhet të punojë për
vete dhe meqenëse e preokupuar me kar-
rierën, me shumë gjasa në pleqëri nuk do
të jetë e martuar ose do të jetë e ndarë,
asaj i duhet të mendojë për t’i siguruar
vetes një pension nga ai cili do të jetojë
dhe për të cilin duhet të punojë me dhje-
tëra vite gjatë të cilave të formosh familje
dhe të kesh fëmijë mund të jetë shpesh
një aventurë shumë e shtrenjtë që do të të
kushtojë të jetosh e varfër, nëse jo edhe e
pastrehë në pleqëri, prandaj çdo ditë e më
pak gra evropiane kanë guximin ta shi-
jojnë bekimin më të madh që u ka dhënë
Allahu (xh. sh.), të qenit nënë, që është
bekim me të cilin gratë janë privilegjuar
përballë burrave. Në të kundërt, gruaja
myslimanë që ka sigurinë shoqërore që i
ofron martesa dhe sigurinë ekonomike që
i siguron fakti që burri obligohet ta mi-
rëmbajë atë dhe nuk ka të drejtë ta prekë
pasurinë personale të saj, kjo grua me kë-
naqësi e shijon bekimin e të qenit nënë
dhe si rrjedhojë shoqëritë myslimane që
mund t’i kenë të gjitha problemet tjera,
nuk e kanë shqetësimin e një të ardhmeje
kur e tërë shoqëria do të plaket dhe nuk
do të ketë kush të kujdeset për to. 

(Hamburg, Gjermani, korrik 2020)
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Si pasojë e globalizimit dhe e shtrir-
jes së të mirave (me dhe pa thon-
jëza) materiale e teknologjike, sot

s’ka pothuajse asnjë nga të rinjtë dhe të
rejat që nuk përdor internetin dhe mediat
sociale. Sot, madje, edhe shumë të mo-
shuar janë bërë thuajse të varur nga për-
dorimi i telefonave të mençur, të cilët të
gjithë botën ta sjellin në pëllëmbë të dorës.

Sot interneti dhe rrjetet sociale janë
bërë pjesë e pandashme e jetës sonë. Më
e dhimbshmja është se edhe fëmijët e
moshave më të reja nuk kursehen nga
përdorimi i tyre, në shpërputhje me mo-
shën që kanë. E gjithë kjo, me ose pa ve-
tëdije, bëhet me dorën tonë si prindër. Ne
ua blejmë, ne i regjistrojmë dhe pikërisht
ne prindërit ua mundësojmë fëmijëve
tanë të njomë qasjen në internet dhe në
rrjetet sociale, duke u fryrë moshën; për-
ndryshe, sipas moshës që kanë, juridi-
kisht dhe praktikisht nuk kanë të drejtë
regjistrimi dhe qasjeje në to. Me këtë, tra-
dhtinë e madhe të parë në këtë drejtim fë-
mijëve tanë ua bëjmë vetë ne prindërit.

Të ngazëllyer e të joshur pafundësisht
nga mundësia e re për t’u shfaqur, për t’u
dukur, për të na parë bota, ne sot nuk kur-
sejmë asnjë moment të jetës sonë e të
mos publikojmë në internet a në rrjetet
sociale. Nga një popull që më parë drua-
nim të mos merrnin vesh fëmijët e fqin-
jëve tanë se çfarë kemi ngrënë sot, me
qëllim që ata të mos lakmonin, sepse
ndoshta atyre u mungonte e njëjta, jemi
kthyer në popull që thuajse gjithçka, ama

gjithçka, e publikojmë në “mbarë botën”,
të cilën e kemi në pëllëmbë. Nga një po-
pull që më parë e ka quajtur të shenjtë
jetën private, jemi kthyer në një popull që
garon me të tjerët se kush do të shpalosë
më shumë elemente të jetës private në
rrjetet sociale. Nga krejt kjo fiton për-
shtypjen se çdo gjë që bëjmë, e bëjmë për
ta shfaqur në internet, për t’ua treguar të
tjerëve... Sikur po harrojmë se ne duhet
të kënaqemi për veten tonë e jo për të tje-
rët, se duhet vetë t’i shijojmë këto të mira
e jo të tjerët... Të tjerët dinë të kënaqen
vetë, dinë t’i shijojnë vetë të mirat e tyre,
sipas mënyrës së veçantë që kanë.

VETMIMI ME ZOTIN

Bile, jo vetëm ne myslimanët, edhe
ibadetet, adhurimet e ritualet fetare dhe

shenjtërinë e tyre i kemi futur në të njëj-
tin kallëp... Në një moment kur unë su-
pozoj se duhet të vetmohem me Zotin
tim, se duhet të mbaj një raport intim, të
fshehtë e të përzemërt me Krijuesin tim,
unë nuk i rezistoj dot joshjes dhe tundimit
të këtij mjeti magjik të quajtur internet,
dhe i shfaq, i shpalos edhe ato që do të
duhej t’i mbaja më sekrete, më personale
të jetës sime. E kuptoj plotësisht gëzimin
që e ndiejmë nga përjetimi i të njëjtave
dhe nga pamundësia për ta përmbajtur
veten që të mos i përndajmë këto mo-
mente me të tjerët, dhe nuk e kam fjalën
për këtë, por për një dimension tjetër - për
përmasat që ka marrë ky trend dhe prej
ku njeriu fillon të dyshojë se ku është ku-
firi i privates dhe i publikes, i të sinqertës
dhe i syefaqesisë,  në gjërat më sekrete të
jetës, në këtë rast të takimeve tona me

Zotin. E them nga përvoja e hidhur per-
sonale se sa herë që ndonjë televizion pri-
vat apo shtetëror ka incizuar faljen e
namazit në xhaminë tonë për ndonjë re-
portazh a dokumentar, unë si imam në atë
rast jam falur/lutur vetëm formalisht dhe
shumë pak kam qenë me vëmendje në
namaz. Është pothuajse e pamundur ta
ruash raportin e pandërprerë dhe të pa-
shkëputur me Zotin, kur e di se të ndjek,
të shikon a të regjistron dikush tjetër për-
reth teje. 

Nga ana tjetër, sa mendojmë se inter-
neti dhe rrjetet sociale në veçanti na
afrojnë me njerëzit e largët, po aq duhet
ta kuptojmë rrezikun se ato, në fakt, në
mënyrë proporcionale na largojnë nga
njerëzit e afërt dhe nga jeta jonë reale...

Pastaj, lojërat online, bixhozi online,
faqet e pamoralshme online etj. janë bërë
tanimë preferenca të shumë të rinjve dhe
të rejave tona. Më herët njerëzve u është
dashur të shkojnë e t’i afrohen së keqes,
sot e keqja, e pamoralshmja, jonjerëzorja,
dhuna etj. u vjen njerëzve vetvetiu në
dorë, në dhomë, në shtëpi e në familje.

Teknologjia dhe interneti me rrjetet
sociale, tinëzisht si duket po na grabisin
disa gjëra shumë me vlerë:

1. Vetëdijen tonë, në mesin e infor-
matave të pafund, që për pasojë ka ndër
të tjera edhe indoktrinimin dhe, më butë
thënë, konfuzionin a hutinë tonë kogni-
tive, njohëse. Problemi më i madh sot
nuk është mungesa e informacioneve, por
shumësia e tyre dhe mungesa e aftësisë
selektuese te shumica e njerëzve për të
dalluar informacionin nga dija e pastaj
lajmin e vërtetë nga i rremi, të sigurtin
nga i dyshimti.

2. Shëndetin tonë psikik, duke mos
arritur të krijojmë, ndër të tjera, aftësinë
a zotësinë e asaj që quhet “tolerancë e
ambiguitetit”, që do të na mundësonte ta
ruanim qetësinë tonë të brendshme shpir-
tërore dhe emocionale kur konfrontohemi
me gjëra a situata diametralisht të kun-
dërta me njëra-tjetrën dhe kur prej nesh
pritet të tregojmë maturi e durim ndaj
gjërave e gjendjeve dy a më shumë kup-
timëshe. Për shembull, gjatë rrëshqitjes
së gishtave në Facebook për të lexuar më
të rejat e miqve tu, t’i ndeshesh me një
lajm të mirë, të gëzueshëm, madje edhe
plot humor, ndërkaq lajmi apo postimi
menjëherë pas tij është plot dhunë dra-
stike ndaj fëmijës, ndaj gruas, kafshëve
etj. Ky konfrontim me lajme kaq të kun-
dërta me njëri-tjetrin, të lodh shpirtërisht.
Pas një kohe kjo mund të shkaktojë edhe
topitjen, madje edhe humbjen e ndje-
shmërisë, ku nuk të bën më shumë për-
shtypje as gëzimi e as pikëllimi. Kjo

situatë prej nesh, ndër të tjera, krijon tipa
indiferentë ndaj asaj që ndodh rreth nesh. 

3. Moralin tonë, në mesin e sjelljeve
pafundësisht të paturp, të pacipë e të pa-
vlerë që publikohen e shpërndahen gji-
thandej.

4. Etikën e komunikimit. Gjuha e vra-
zhdë, mosrespektimi i ndërsjellë, shpif-
jet, sharjet dhe fyerjet sikur janë bërë
pjesë e fjalorit apo leksikut të internetit e
të rrjeteve sociale... Këto nuk përputhen
me asnjë rregull të moralit jo vetëm
islam, por edhe të etikës së komunikimit
njerëzor.

JO ROBËR TË TEKNOLOGJISË

Me sa thashë deri më tani, nuk dua të
lë të kuptohet se jam dhe kundër përdori-
mit të teknologjisë - në këtë rast kundër
internetit dhe kundër rrjeteve sociale.
Nuk mund të jem kundër tyre në parim.
Bile-bile edhe vetë i përdor mjaftueshëm.
Por, ajo që dua të theksoj me këtë rast
është fakti se duhet të gjithë të bëjmë kuj-
des që të mos bëhemi produkt dhe robër
të kësaj teknologjie, robër të kontrolluar
nga interneti dhe nga rrjetet sociale, por
ne t’i kontrollojmë ato dhe t’i vëmë në
shërbim tonin e të mbarë njerëzimit.
Duhet të bëjmë kujdes që teknologjia
jonë e përparuar të mos krijojë prej nesh
përbindësha e frankenshtajna të pamë-
shirshëm!

Atë që dua ta trajtoj pak më hollësisht
në këtë artikull është gjuha apo diskursi i
komunikimit që e përdorim ne në inter-
net e në rrjetet sociale. Për ne si mysli-
manë në çdo pikëpamje, por edhe në këtë
fushë, mbështetjen më të fuqishme dhe
orientuese e gjejmë te Kurani fisnik, te
jeta e Muhamedit (a. s.), si dhe te shem-
bujt e bukur e të vlefshëm të dijetarëve e
të myslimanëve të devotshëm.

Në këtë drejtim, kur është në pyetje
mënyra e komunikimit tonë real, por sot
sidomos ai virtual, orientues dhe drejtues
për ne do të duhej të ishte fjala e Muha-
medit (a. s.) kur thotë:

“Kush beson Allahun dhe Ditën e
Gjykimit, ose le të flasë mirë e bukur, ose
le të heshtë!” (Buhariu, Muslimi)

Kjo thënie e tij na bën me dije për-
gjegjësinë e fjalës, të komunikimit e të
mënyrës së bisedimit me njëri-tjetrin. Në
asnjë situatë nuk duhet ta harrojmë mbi-
këqyrjen e Zotit ndaj nesh dhe marrjen
tonë në përgjegjësi nesër në Ditën e Gjy-
kimit nga ana e Tij. 

Muhamedi (a. s.) në këtë drejtim po
ashtu thotë:

“Mysliman (i plotë, i vërtetë) është,
prej gjuhës dhe dorës së të cilit janë të si-

gurt myslimanët (njerëzit) e tjerë.” (Bu-
hariu, Muslimi, Nesaiu)

Nuk mund dhe nuk guxon të jetë
ndryshe, pasi vetë fjala “Islam” nënkup-
ton nënshtrim ndaj Zotit dhe jetë paqë-
sore me çdokënd dhe me gjithçka. Fjala
“mysliman” nënkupton njeriun, mashkull
apo femër, i cili i nënshtrohet Zotit plotë-
sisht dhe me këtë rast prej tij buron vetëm
paqe, qetësi, mirësjellje, dashuri e re-
spekt.

Në rastin tonë, ky hadith do të thotë:
mysliman i vërtetë është ai i cili në rrje-
tet sociale flet e komunikon me të tjerët
njerëzishëm, myslimanisht e kuranisht
dhe i cili me duart e veta, me gishtat e vet
në tastierë nuk lëndon askënd, nuk shqe-
tëson askënd, nuk nënçmon askënd.
Thjesht, nga myslimani dhe nga mysli-
manja në botën reale dhe virtuale buron
vetëm dashuria, respekti, nderi, vlerësimi
dhe hareja.

Këtu, secili prej nesh le ta mat vetve-
ten në peshoren e kësaj thënieje të Mu-
hamedit (a. s.) sa herë që niset të lidhet
në internet apo në rrjetet sociale. Le ta pa-
rashtrojë pyetjen: në internet dhe në Fa-
cebook do të shpërndaj dashuri, respekt,
harmoni, paqe e qetësi, apo të kundërtën
e tyre? Pra, me fjalë të tjera, edhe këtu
besoj se duhet të bëjmë nijet, të vendo-
sim, njësoj siç bëjmë nijet para namazit,
para agjërimit, si dhe para ibadeteve apo
ritualeve të tjera.

Përcillet nga Esved bin Esram el-Mu-
haribijj (r. a.), i cili një ditë i ka thënë
Muhamedit (a. s.): “O i dërguar i Zotit,
më këshillo e më mëso diçka!” Ai më
pyeti: “A e kontrollon dot gjuhën tënde?”
I thashë: “Çfarë të kontrolloj tjetër gjë,
nëse jo gjuhën time?” Më tha: “A e kon-
trollon dorën tënde?” I thashë: “Çfarë të
kontrolloj tjetër gjë, nëse jo dorën time?”
Më tha: “Atëherë, me gjuhën tënde mos
thuaj asgjë tjetër, pos së mirës dhe mos e
shtrij dorën tënde, pos se në punët e mira
e të dobishme!” (Taberaniu)

Edhe një herë: sa i kontrollojmë gju-
hën dhe duart tona kur shkruajmë dhe kur
komunikojmë në internet?

DISA PARIME TË KOMUNIKIMIT 

1. Parim bazë gjatë komunikimit të
kemi mirësinë, dashurinë dhe mëshirën
dhe jo të keqen, urrejtjen dhe kryelartë-
sinë. 

2. Komunikimi duhet të bëhet për të
siguruar një dobi, ose për të larguar një
dëm; madje edhe në bisedat e thjeshta
duhet pasur kujdes që të arrihen rezultate
të dobishme.

3. Duhet folur me një ton të butë e të

Interneti po na grabit disa gjëra
shumë me vlerë

GJUHA E KOMUNIKIMIT NË RRJETET 
SOCIALE NGA KËNDVËSHTRIMI I ETIKËS ISLAME

Nga një popull që më parë e ka quajtur të shenjtë jetën private, jemi kthyer në një popull që
garon me të tjerët se kush do të shpalosë më shumë elemente të jetës private në rrjetet sociale.
Nga krejt kjo fiton përshtypjen se çdo gjë që bëjmë, e bëjmë për ta shfaqur në internet, për t’ua
treguar të tjerëve... Sikur po harrojmë se ne duhet të kënaqemi për veten tonë e jo për të tjerët,

se duhet vetë t’i shijojmë këto të mira e jo të tjerët... Të tjerët dinë të kënaqen vetë, dinë t’i
shijojnë vetë të mirat e tyre, sipas mënyrës së veçantë që kanë.
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kuptueshëm. Kurani fisnik lidhur me këtë
na e përcjell këshillën e Llukmanit (a. s.)
drejtuar të birit të tij: “Ec me kujdes e
modesti, e fol me zë të ulët; se zëri më i
vrazhdë është zëri (pallja e) i gomarit!”
(Llukman, 31:19)

4. Së pari duhet dëgjuar mirë ajo që
flitet, duhet kuptuar tema e saj, e pastaj
në qoftë se nevojitet, duhet folur vetëm
aq sa ka nevojë. Në fakt, është zotësi të
dish të dëgjosh. Ai që nuk dëgjon, por flet
vazhdimisht, nuk mëson dot gjëra të reja.
Ai do t’i përsërit të njëjtat fjalë a men-
dime si një refren... 

Lidhur me edukatën e të folurit ka
disa fjalë të urta:

- Zoti të ka dhënë dy veshë e një
gjuhë, që të dëgjosh dy herë e të flasësh
një herë.

- Në qoftë se fjala është e argjendtë,
heshtja është e artë.  

- Njerëzit e përkryer shkallën e tyre e
kanë arritur nëpërmjet heshtjes. 

5. Pa mos u dhënë shumë pas perso-
nave dhe ngjarjeve, duhet përpjekur të
kuptohet tema kryesore e ngjarjes, lidhja
shkak-pasojë e saj. Proverbi kinez në
vijim e shpreh shumë qartë rëndësinë e
ruajtjes së nivelit gjatë komunikimit:

Kokat e mëdha flasin për mendimet,
kokat e mesme flasin për ngjarjet, kurse
kokat e vogla flasin për personat.

Të flasësh për personat mund të
shkaktojë thashetheme, kurse të merresh
me rrëfimin e një ngjarjeje rrezikon ta
humbasësh pamjen e plotë të temës së bi-
sedës.

6. Duhet t’i kemi parasysh parimet
morale të sures el-Huxhurat, 49, gjatë ko-
munikimit tonë real dhe në veçanti atij
virtual:

- që njerëzve të mëdhenj të mos u
drejtohemi në formë personale, siç u drej-
tohemi njerëzve të afërt dhe miqve tanë,
por me respekt të thellë...

- të mos u drejtohemi të tjerëve me
llagape, nofka lënduese...

- të mos tallemi me të tjerët dhe të
mos i nënçmojmë ata...

- të mos i lëndojmë të tjerët me fjalë
a me sjellje...

- të mos gjurmojmë të metat e të tje-
rëve dhe të mos i spiunojmë ata...

- të mos flasim me hamendje dhe me
dyshime të pabazuara...

- të mos i ndjekim lajmet e pakonfir-
muara, lajmet e rreme dhe kështu t’u
bëjmë padrejtësi të tjerëve dhe vetvetes...

.
Allahu (xh. sh.) u ka dhënë sihariq

atyre që dinë të dëgjojnë dhe që përdorin
fjalët më të mira e më të bukura gjatë ko-
munikimit:

“... e ti përgëzoji robërit e Mi! Të
cilët e dëgjojnë fjalën dhe e pasojnë atë
më të mirën prej saj.” (Ez-Zumer, 39:17-
18)

Në qoftë se i shikojmë diskutimet që
bëhen, zënkat dhe mospajtimet që shfa-
qen, do të kuptojmë lehtë se ne njerëzit
ende nuk jemi mësuar të flasim si duhet e
të komunikojmë sipas parimeve etike, të
cilat sigurojnë dashuri e jo urrejtje, re-
spekt e simpati dhe jo antipati e për-
buzje... Në të shumtën e rasteve, shkak i
zënkave midis njerëzve janë fjalët e pa-
matura, me të shara e me mungesë re-
spekti e mirësjelljeje.

Nga ana tjetër, fjalët e mira e të bu-
kura, të thëna në kohën dhe vendin e
duhur, kanë qenë pikënisja e lumturive
më të mëdha që i ka njohur njerëzimi.

NË QOFTË SE NUK KE TURP...

Në këtë kontekst, të mos e harrojmë
porosinë e Pejgamberit (a. s.) kur thotë:

Përcjell Abdullah ibni Mes’udi (r. a.)
se Pejgamberi (a. s.) ka thënë: “Ajo që
kanë mbërritur njerëzit nga pejgamberët
e mëparshëm është thënia: Në qoftë se
nuk ke turp, bëj çfarë të duash!” (Buha-
riu)

Për të mos u bërë robër të sundimit të
perceptimit vizual, pamor dhe për të mos
u bërë produkt i dikujt, ne sot kemi ne-
vojë të ringjallemi me ndjenjën e turpit, të
marres...

Ne sot kemi nevojë për një kryen-
gritje dhe revolucion që do ta vendosë
turpin sërish në krye të vlerave morale, të
vlerave që na kanë përcjellë të gjithë pej-
gamberët e Zotit... 

Dijetarët islamë marren e ndajnë në
katër grupe:

- Marre kundrejt Zotit;
- Marre kundrejt njerëzve të tjerë;
- Marre kundrejt melaqeve, engjëjve;
- Marre kundrejt vetvetes.
Kjo e fundit, në fakt, do të duhej të

radhitej në rend të parë. Kur njeriu turpë-
rohet nga vetvetja, kjo tregon se ai ka në
zemrën dhe në shpirtin e vet nderin, fi-
snikërinë, dinjitetin... 

Përcjell Abdullah ibni Mes’udi (r. a.)
nga Pejgamberi (a. s.) se ai një ditë u ka
thënë të pranishmëve: “Kijeni turp Alla-
hun, ashtu siç e meriton Ai!” I thamë:
“Falë Zotit, ne kemi turp ndaj Tij!” Ai na
tha: “S’e kam fjalën për këtë, por për tur-
pin që e meriton Zoti, në kuptimin: ta
ruash kokën dhe gjithë çfarë përfshin ajo
(të gjitha organet e saj); ta ruash barkun
dhe gjithë çfarë përmban ai; ta kujtosh
vdekjen dhe atë që vjen pas saj. Kush e
dëshiron Ahiretin (pra, Xhenetin), ai lar-
gohet nga stolitë e kësaj bote. Kush ve-
pron kështu, e ka turp Zotin ashtu siç e
meriton Ai.” (Tirmidhiu)

Mënyra më e mirë për t’u ringjallur
me virtytin e turpit është rishikimi i
besës, i zotimit që ia kemi dhënë Krijue-
sit tonë qysh në ezel, në parahistori, kur ai
i ka krijuar shpirtrat tanë dhe i ka pyetur:
A s’jam unë Zoti juaj? Me këtë rast ata i
kanë thënë: Gjithsesi që Ti je Zoti ynë! Ty
të besojmë dhe Ty të bindemi!

Pra, pakëz edukatë komunikimi,
pakëz marre ndaj vetvetes, ndaj Zotit,
ndaj melaqeve dhe ndaj njerëzve të tjerë
edhe në internet, edhe në rrjetet sociale,
do të na bëjë mirë të gjithë neve. Do ta
shikoni se çfarë mrekullie do të krijojë
kjo “magji” në jetën tonë.

Mbetshi nën kujdesin, mbrojtjen dhe
mëshirën e plotë të Zotit! (CH-Kreuzlin-
gen, 2020)

Shkruan: Dr. Husein Rizai

Nevoja e njeriut për Krijuesin është
edhe falënderim për tërë atë që Ai
ka krijuar. Nevoja e njeriut për

Krijuesin është edhe shenjë mirënjohjeje
për vetë ekzistencën e tij dhe për çdo gjë
përreth tij. Njeriu gjithnjë ka ndjerë nevojë
që Allahut absolut t’i drejtohet për ndihmë
dhe mbrojtje gjatë ballafaqimit me feno-
menet që e rrethojnë, ka pasur nevo jë për
kurajë, për përkrahje, për inkurajim, ngu-
shëllim dhe mbështetje të tjera tipike për
njeriun. Këtë nevojë të tij, sipas udhëzi -
meve hyjnore, njeriu e ka manifestuar në
forma dhe mënyra të ndryshme. Njëra nga
format e komunikimit ndërmjet Krijuesit
dhe krijesës është edhe flijimi, sakrifica, e
cila në gjuhën fetare islame njihet si kur-
ban. 

Kurbani nuk komentohet me
mendje, por me dashu ri, me ashk. Njerëzit
me zemra të ngurta assesi nuk kanë mun-
dësi ta kuptojnë kurbanin. Ata që janë të
kapluar nga lukset e kësaj bote nuk kanë
mundësi ta kuptojnë as kurbanin, as Ibra-
himin (a. s.) dhe as Ismailin (a. s.).  Në rre-
thin ku jetojmë, pothuajse çdokush është
kurban i diçkaje! Di kush është kurban i
pasurisë, tjetri i postit, ndërsa shumë të
tjerë janë kurban të pasioneve. Ka prej tyre
që thonë: ‘ne asn jëherë nuk bëjmë e as nuk
bëhemi kurban i askujt’, e në fakt ata janë
kurbane të vetvetes, të krenarisë, të egos,
të postit, të pasione ve dhe mu këta janë të
gjorët. Këta njerëz nuk kanë mundësi të
flijojnë asgjë në rrugë të Allahut, sepse
janë bërë robër të vetvetes. Ata që nuk e

kuptojnë këtë flijim dhe janë robër të pa-
sioneve të tyre, Bajramin e kuptojnë si
hare, ndërsa Kurb anin si kafshë të thjeshtë. 

AFRIM TEK ALLAHU I PLOTFUQISHËM

Në realitet, Kurbani është një akt
adhurimi dhe një prej treguesve të afrimit
tek Allahu i plotfuqishëm. Syn im i therjes
së kurbanit është humanizmi dhe bujaria
ndaj atyre që nuk mund t’u sigurojnë fë-
mijëve në sofrat e tyre qoftë edhe një copë
mish gjatë kësaj feste. Kafsha që pritet
gjatë ditëve të Kurban-Bajramit nga ana e
myslimanëve, në gjuhën arabe emërohet
me fjalën kurban apo ud’hijje. Në për-
kthim të fjalëpërfjalshëm, fjala kurban do
të thotë ‘t’i afrohesh dikujt apo diçkaje’.
Prandaj, ai që ther kurban në emër të Al-
lahut, me këtë vepër synon t’i afrohet Zotit
të botëve. 

Në përgjithësi, në ibadetet e fesë
islame kërkohen 3 gjëra apo segmente, të
cilat e bëjnë ibadetin kuptimplotë dhe ne-
vojën për ibadet adhurim:

1. Motivi ose shkaku, 
2. Dobia ose interesi, 
3. Hikmeti ose urtësia. 
Në përgjithësi, te të gjitha ibade-

tet, e në veçanti te kurbani, shkaku, inte-
resi dhe urtësia janë të ndërlidhura me
parimin - Lima Hulika Lehu – ‘qëllimi i
krijimit të gjërave’. Allahu fuqiplotë në
Kuranin fisnik thotë: “Tek Allahu nuk
arrin as mishi, as gjaku i tyre, por tek Ai

arrin bindja juaj. Ai ashtu ua nënshtroi ato
juve, që ta madhëroni Allahun për udhë-
zimet që jua bëri. Bamirësve jepu my-
zhde.” (Haxh, 37) Si rrjedhojë, qëllimi,
shkaku dhe hikmeti janë se kafsha duhet
të pritet, kurse zëvendësimi i kësaj është
në kundër shtim me qëllimin e krijimit dhe
kjo është padrejtësia më e madhe që mund
t’i bëhet Allahut fuqiplotë. 

Nënshtrimi ndaj ligjeve të Allahut (xh.
sh.) është nev ojë e çdo individi, për arsye
se vetëm në këtë mënyrë mund të jetohet
një jetë e qetë dhe e lumtur. Në të kundër-
tën, mo spërfillja e ligjeve të Allahut (xh.
sh.) të çon t’u nënshtrohesh interesave të
ndryshme, pasioneve, gjërave negative e
de struktive. 

Allahu fuqiplotë gjithçka na ka nën-
shtruar neve - diellin, hënën, lumenjtë,
kafshët, ndërsa ne duhet t’i nënsh trohemi
Allahut. Kjo është natyra dhe obligimi që
kërkon Zoti nga njerëzit; e kundërta e
kësaj është në kundërshtim me natyrën
dhe me besimin. Në qoftë se atyre ua
ndryshon vendin dhe qasjen, atëherë filli-
misht karshi këtyre dukurive do të ndje-
hesh i paaftë e, dalëngadalë, paaftësia do
ta marrë vendin e frikës; e më pas frika do
të zëvendësohet me nder, pastaj nderi
kalon në shenjtëri dhe në fund arrin deri
në besim. Shembulli më i mirë është me
egjiptasit e vjetër, të cilët i besonin diellit
dhe lumit Nil dhe i sakrifikonin vajzat e
tyre duke i hedhur në lumin Nil. E njëjta
ndodh me popul lin indian (të Indisë) - për

Dimensioni metafizik i kurbanit 

SHIKIME 

Kurbani nuk komentohet
me mendje, por me dashu ri,
me ashk. Njerëzit me zemra
të ngurta assesi nuk kanë
mundësi ta kuptojnë
kurbanin. Ata që janë të
kapluar nga lukset e kësaj
bote nuk kanë mundësi ta
kuptojnë as kurbanin, as
Ibrahimin (a. s.) dhe as
Ismailin (a. s.). 
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Nga dr. Zuhdija Adiloviq

Shkon zëdhënësi rrugës duke thirrur:�
"Kush dëshiron të martohet, ne do ta mar-
tojmë!� Kush dëshiron të ndërtojë shtëpi,
ne shtëpi do t'i ndërtojmë!� Kush ka bor-
xhe, ne borxhet atij do t'ia harrojmë!�
Kush dëshiron Haxh ose Umre, ne atë atje
do ta çojmë!"�

Këto deklarata nuk janë thënë në
kohën tonë,  në kohën e prosperitetit evro-
pian, as në �vendet e pasura me naftë!
Këto deklarata i ka thënë sundimtari i njo-
hur, i cili ka kaluar nga kjo botë me vetëm
40 vjeç.�

Erdhën te kalifi Omer bin Abdulaziz
me zeqatin e mbledhur dhe ai u tha:�

„Ndajeni të varfërve!“ � Ata u për-
gjigjën: „Në ummetin islam më nuk ka të
varfër!“�

Ai u tha: „Përgatitni ushtritë me të!“ �
Ata u përgjigjën: „Ushtritë e Islamit po
luftojnë në mbarë botën!“�

Ai u tha: „Martoni të pamartuarit!“�
Ata u përgjigjën: „Kush ka dashur është
martuar, por ka mbetur ende pasuri!“�

Ai u tha: „Paguani borxhin e borxhlin-
jve!“� Ata u përgjigjën: „Ne i paguam
borxhet e të gjithë borxhlinjve, por kanë
mbetur ende �para!“�

Ai u tha: „Shikoni kush ka borxhe nga
hebrenjtë dhe të krishterët dhe paguani
edhe �borxhet e tyre!“ Ata u përgjigjën:
„Janë paguar edhe borxhet e tyre, por ka

mbetur ende pasuri!“�
Ai u tha: „Jepuni dijetarëve!“ Ata u

përgjigjën: “U është dhënë njerëzve të
ditur, por ka mbetur ende pasuri!”�

Ai u tha: „Blini me to grurë dhe shpër-
ndajeni mbi majat e kodrave, QË
ASKUSH MOS �TË MUND TË
THOTË SE ZOGJTË JANË TË URITUR
NË VENDET MYSLIMANE!“�

Ne ishim një ummet i madh, kurse sot
po e vrasim njëri-tjetrin!� Zoti ynë, na
shpëto nga kjo situatë në të cilën gjendemi!�

Vëllezërit e Jusufit (a. s.) kur patën
dobi nga babai, i thoshin (për Jusufin):
vëllai ynë (ehana), ndërsa kur �ata nuk
patën dobi,  i thoshin: biri yt (ibnuke).�

Sot, ndryshon diskursi i shumicës kur
ndryshon interesi.� Kur sëmuret dikush
që e duam, themi:  sprovë;  ndërsa kur së-
muret dikush që nuk e duam, �themi
dënim.�

Kur ndonjë vështirësi i bie dikujt që na
pëlqen, themi: se pse ai është i mirë,
ndërsa kur i bie �ndonjë vështirësi dikujt
që nuk na pëlqen,  themi: se pse ju ka bërë
zullum të tjerëve!�

Prandaj, le të kemi kujdes: atë që ka për-
caktuar Allahu mos ta vlerësojmë sipas gjy-
kimit �tonë!� Ne të gjithë i kemi gabimet
tona. Po mos të ishte mbulesa me të cilën Al-
lahu na i mbulon �gabimet tona, qafat tona
do të përkuleshin nga turpi i fuqishëm...!

(Burimi: �Akos.ba) �
Përshtati për HeR: Miftar Ajdini

ta lopa është e shenjtë dhe kjo shenjtëri
erdhi duke e kundërshtuar urdhrin e Alla-
hut që ta sakrifikojnë atë për Zotin. Zoti
kërkon që të sakrifikohet lopa, mirëpo ata
e bënë të kundërtën dhe kjo është padrej-
tësi ose shirk, e në fakt shirku/padrejtësia
është prishje e hierarkisë. 

Me rastin e prerjes së kurbanit, nga be-
simtarët kër kohet që të sakrifikojnë kur-
ban që është pa të meta, sepse kjo
reflektohet në imanin e tyre;  nëse sakrifi-
kohet kafshë me të meta, kjo tregon se
edhe besimi është me të meta. Si rr jedhojë,
imani/besimi bëhet i verbër dhe nuk ka
mundësi të shihet e vërteta ose të shijohet
kënaqësia; por çdo gjë që do të përjetohet,
do të jetë pa besim dhe pa iman. 

JO GJURMËVE TË DJALLIT

Zoti nga besimtarët kërkon që të
kenë besim të plotë, e këtë më së miri e
tregon në Kuranin fisnik, ku thotë: “O be-
simtarë! Pranojeni Islamin me të gjitha
rregullat e tij dhe mos shkoni gjurmëve të
djallit, se ai është armiku juaj i për be-
tuar.” (Bekare, 208) 

Si i bëhet Kurban Allahut - kafshët me
thikë, ndërsa njeriu: me dorëzim, siç u do-
rëzuan pejgamberët e Allahut. Gjithsesi,
kurbani pritet në emër të Allahut, duke e
madhëru ar dhe duke e lartësuar Atë. Për-
pos kësaj, prej besimtarit kërkohet që çdo
veprim ta bëjë me emrin e Allahut: çdo
punë të mirë dhe të hairit ta fillojë me “Bi-
smil-lah” (me emrin e Allahut); kur të kër-
kojë ndihmë kundër shejtanit, të thotë:
“Eudhubil-lah” (kërkoj mbrojtjen e Alla-
hut); atëherë kur mahnitet dhe kur habitet,
thotë: “Mashallah” (shumë mirë); në rast
të pendesës/teubes thotë: “Estagfirullah”
(kërkoj falje nga Allahu); në çdo gëzim dhe
hare thotë: “Allahu Ek ber” (Allahu është
më i madhi); në raste mërzie dhe dësh -
përimi thotë: “Inna Lil-lah” (të Allahut
jemi); gjatë shqetë simeve të ndryshme
thotë: “Fe Subhanallah” (çdo lavdërim i
takon Allahut); në çdo fitore apo ngadhën-
jim thotë: “Nas run Minallah” (fitorja vjen
nga Allahu); në rast të përfitim it të pasu-
risë apo të ardhurave materiale thotë: “Er-
Rrizku al-Allah” (furnizimi është nga
Allahu); për çdo dëshirë dhe kërkesë nga
Zoti thotë: “Ishallah” (nëse do Allahu); pas
kryerjes apo përfundimit të ndonjë pune të
rëndësishme të thotë: “Bi-idhnil-lah” (me
lejen e Allahut); në ballafaqimet me pro-
blemet dhe vështirësitë e jetës të thotë: “La
havle ve la kuvvete il-la bil-lah” (Nuk ka
fuqi dhe mujshi që mund të ndodhë pa
lejen dhe caktimin e Allahut) dhe në çdo
prem tim thotë “Vallah-Bil-lah” (pasha Al-
lahun, për Allahun!)...

Ne ishim një 
ummet i madh...

Nga Shefket Baftjari

"Historia nuk është përrallë", ka thënë
Sulltan Abdylhamidi II (i njohur edhe si:
Payitaht Abdülhamid). Kjo frazë, e
shqiptuar tani,  në korrik-gusht të vitit
2020, sikur të zgjon nga një gjumë i
thellë, pa marrë parasysh vitet e kaluara. 

Hapja e kësaj dere i fryn një tregimi të
bukur. E kaluara dhe e tashmja lidhen nga
një urë besnikërie ndaj asaj që është e ka-
luar, duke përfituar nga arritjet e saj. Ba-
zuar në një vizion të qartë, në një
planifikim të shëndoshë dhe në një ven-
dosmëri të sinqertë, para dhe pas kësaj
ekziston forca e besimit të njeriut në me-
sazhin dhe rolin e tij në ngritjen e vetve-
tes, të shoqërisë, të vendit ku jeton dhe të
botës mbarë.  

Këtë derë mund ta hapësh pikërisht në
Çanakala (Çanakkale), më parë: Troja,
Turqi. Atje e nuhat historinë më të përafërt
turke, osmane dhe islame me një përzierje
sofistikimi dhe civilizimi perëndimor.
Ndoshta kjo përzierje nuk gjendet askund
tjetër, përveç se në këtë qytet. 

Ky qytet historik mahnit me bukurinë
dhe arkitekturën e vet antike, që pasqy-
ron civilizimin. Është ky një qytet i mre-
kullueshëm,  për të cilin është shkruar në
histori. Në emrin e tij më të ri është
gdhendur gjaku i shumë luftëtarëve të
rënë dhe këto shenja i ke gati se në çdo
hap të rrugëve të qytetit, në male dhe në
bregdet. Aty, si askund tjetër, mund t’i
gjeni gjurmët nga e kaluara e Perandorisë
Osmane. Aroma e saj ju çon në një botë
tjetër: në botën e rezistencës, të sfidës dhe
të fitores. Fitorja e madhe e Luftës së
Parë Botërore dhe fitorja e fundit e Pe-
randorisë Osmane - Beteja e Çanakalasë
dhe fitorja e fundit për Kalifatin Islam. 

BETEJA E ÇANAKALASË

Vetë beteja ka disa emra: Beteja e Ga-
lipolit, Beteja e Çanakalasë (në Turqi etj.)

dhe Beteja e Dardaneleve (në Evropë
etj.).  Lufta ka ndodhur nga 25 prill 1915
deri më 9 janar 1916 në Gjirin e Çanaka-
lasë, që është një nga kokat e Gadishullit
Galipoli, e cila ndodhet në Thrakinë Pe-
rëndimore, në pjesën evropiane të Repu-
blikës së Turqisë. Galipoli (turq.
Gelibolu) mbikëqyr Detin Egje, në anën
perëndimore, dhe, në anën lindore, ngu-
shticën e Çanakalasë. Ngushtica ujore
ndërkombëtare lidh Detin Egje me Detin
Marmara, e ndan bregdetin e Azisë së
Vogël dhe Gadishullin Galipoli në anën
evropiane, të cilat janë territore turke.

Beteja e Çanakalasë kishte për qëllim
pushtimin e Stambollit, të kryeqytetit të
Perandorisë Osmane, dhe më pas hyrjen
në pjesën verilindore të Turqisë, si dhe
për të mbështetur Rusinë kundër forcave
gjermane. Ushtritë e Britanisë, Francës,
Australisë dhe Zelandës së Re kishin
vendosur të nisnin një fushatë terreni në
drejtim të kësaj ngushtice, kështu që në
prill të vitit 1915 ushtria angleze, austra-
liane dhe e Zelandës së Re kishin zbar-
kuar në disa vende në Gadishullin
Galipoli, ndërsa forcat e Francës kishin
zbarkuar në bregdetin aziatik.

REZULTATET 

Beteja e Çanakalasë konsiderohet si
një pikë e zezë në historinë ushtarake bri-
tanike, në veçanti pas humbjes së tyre
nga Forcat Osmane, dhe kjo fitore e
madhe çoi në shpëtimin e Stambollit,
kryeqytetit të Kalifatit Osman Islam.

Një betejë e ashpër disamuajshe në
Galipoli, Perandorisë Osmane i kushtoi
më shumë se 250.000 dëshmorë, ndërsa
forcat sulmuese pësuan deri në 300 mijë
të vrarë. Po ashtu, edhe shkatërrim të
mjeteve ushtarake, të flotës detare etj. 

Në Çanakala i gjen të gdhendura në
gur fjalët e poetit të madh të Turqisë, të
shqiptarit Mehmet Akif Ersoj, i cili në
pak vargje e ka përshkruar epikën e për-
jetshme të Çanakalasë (dhe të tërë Peran-
dorisë Osmane), duke thënë:
“O ushtar, për hir të kësaj toke ku ke rënë,
po të zbrisnin gjyshërit tu nga parajsa,
për të puthur ballin tuaj të ndritshëm,
ju këtë do ta meritonit pa asnjë fjalë!
Sa i guximshëm je,
gjaku yt e bën fitoren "Zoti Është Një".
Kush mund të gërmojë për ty një varr të
madh,

Në Çanakalanë e 25 mijë
vullnetarëve shqiptarë

REPORTAZH

"Historia nuk është përrallë", ka thënë Sulltan Abdylhamidi II
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të mjaftueshëm?
Historia vetë; unë s’e bëj dot përshkrimin
për ty.

O Shehid, i biri i Shehidit,
mos më kërko të të gërmoj varrin,
Pejgamberi (a. s.) ka hapur krahët
dhe pret luftëtarin e vet të guximshëm.”

Kalaja është me sipërfaqe prej 9.887
metra katrorë, e ndërtuar nga Sulltan
Mehmet Fatih për të mbrojtur Stambol-
lin në periudhën 1461-1462. Më vonë,
kjo kala ka shërbyer si një vend për De-
partamentin Qendror të Mbrojtjes
Osmane gjatë Betejës së Marinës së Ça-
nakalasë në vitin 1915. Ngushtica e Ça-
nakalasë, më parë e njohur si Hellespont,
lidh Detin Egje me Detin Marmara, së
bashku me Bosforin. Qyteti është i forti-
fikuar me kështjella në të dy anët dhe kjo
e ka bërë të pamundur kalimin e ndonjë
flote më të madhe kundërshtare pa iu
nënshtruar rreziqeve osmane. Troja është
30 km në jugperëndim të Çanakalasë dhe
daton 3 mijë vjet para Krishtit. Kjo kohë
është ruajtur në Muzeun Arkeologjik, që
ndodhet 1.5 km në jug të qytetit, në rru-
gën kryesore që shkon për në Trojë. 

TRI KUJTIME SHQIPTARE

Vizita që bëmë këto ditë me Myftininë
e Shkupit në Çanakala, por dhe gjetkë në
Turqi, ka zgjuar tri kujtime njëherësh: pje-
sëmarrjen e gjyshit tim, dhe të tjerëve nga
familja ime në Betejën e Çanakalasë, ven-
dosmërinë e ushtarëve osmanë dhe për-
shkrimet nga forcat angleze-australiane të
kësaj beteje “për jetë a vdekje”. 

Tregohet se gjyshi im, ose të afërm të
familjes sime, kanë shkuar dhe kanë
marrë pjesë Betejën e Çanakalasë - Al-
lahu i mëshiroftë. Kjo ka ndodhur pikë-
risht në vitin 1915, tre vjet pas pavarësisë
së Shqipërisë. Shkuarja e tyre në këtë
front, siç tregohet, nuk është bërë vetëm
për të penguar rënien e një perandorie,
por edhe të rrezikimit të myslimanëve në

tërësi, si në Ballkan, në Anadoll, në
Sham, në Hixhaz, në Afrikë etj. 

Kalifi, sulltani osman Reshadi, më 11
nëntor 1914 shpalli xhihadin (Luftën e
Shenjtë) kundër Fuqive të Antantës, duke
iu bërë thirrje të gjithë myslimanëve që
të bashkoheshin kundër ‘jobesimtarëve’.
Ushtarët dhe oficerët shqiptarë përbënin
pjesën e rëndësishme të kësaj ushtrie.  Në
këtë betejë kanë marrë pjesë diku prej 15-
25 mijë vullnetarë shqiptarë dhe kjo, me
siguri,  është shkaku kryesor që solli fi-
toren e Betejës.   

Tregohet se veteranët e mbetur shqip-
tarë kur janë nisur të ktheheshin në ven-
dlindje, nuk kanë ditur si të raportojnë për
bashkëvendësit e tyre që kanë lënë jetën
në Çanakala. Pasi qëndrojnë disa ditë e
disa net në një konak, marrin vendimin
vijues:  “Le të mos shkojmë të gjithë së
bashku në fshat, por një nga një, për çdo
dy ose tri javë me radhë. Kur të pyesin
për familjarët e tyre se ku kanë mbetur,
të themi ‘janë duke ardhur; do të vijnë
pas neve...’". Familjarët e tyre e prisnin
ardhjen e tyre për vite me radhë. Ata çdo
ditë shikonin derën e shtëpisë, me të njëj-
tën shpresë se do të ktheheshin një ditë... 

Allahu i bekoftë dëshmorët tanë dhe
ata veteranë që kaluan në përjetësi! 

Vendosmërinë e ushtarëve osmanë e
shfaq në regjistrin e historisë ushtari
Sejid Ali. Ky, tregon historia, ka mble-
dhur forcat dhe ka mbartur në shpinë një
predhë me peshë 215 kilogramë. Me
ngarkesën në shpinë, tregohet, ka bërti-
tur: “Ja, Allah!” dhe e ka futur predhën
në grykën e topit,  duke shkaktuar fundo-
sjen e një pjesë të madhe të flotës brita-
nike, e cila është përpjekur të kalonte
Dardanelet, të pushtonte Gadishullin Ga-
lipoli dhe më pas të pushtonte kryeqyte-
tin,  Stambollin. 

Pas betejës, komandantët e ushtrisë
osmane i kishin kërkuar ushtarit Sejid Ali
që të mbante një nga predhat në shpinë
për t'u fotografuar me të, por ai nuk ki-
shte mundur ta bënte atë për shkak të pe-
shës së madhe. Atëherë ushtari osman

kishte thënë:  "Nëse ndodh të kemi një
luftë tjetër, unë patjetër se do të jem në
gjendje ta ngre përsëri këtë predhë.”

Sir Casey, një ish-guvernator i përgji-
thshëm australian që kishte marrë pjesë
në Betejë me gradën e togerit, ka thënë:
“Më 25 prill luftime të tmerrshme u
zhvilluan midis Forcave Osmane dhe
Aleatëve. Distanca midis llogoreve të luf-
timeve ishte rreth 8-10 metra. Pas sulmit
me bajoneta, luftimet ndaluan për një
kohë.  Ushtarët u tërhoqën në llogoret e
tyre. Mbeti një kapiten anglez, i plagosur
rëndë në terrenin e betejës. Por, askush
nuk guxoi të dilte për ta ndihmuar atë,
pasi që me lëvizjen më të vogël një bre-
shëri plumbash shkonin mbi kokat tona.
Ndërkohë, ndodhi diçka befasuese: u
shfaq një nga radhët e llogoreve osmane,
duke nxjerrë simbolin e bardhë.  Një
ushtar trim osman doli nga llogorja i tij
pa armë.  Ne i drejtuam armët në drejtim
të tij, duke e shikuar me kujdes.  Ne nuk
dëgjuam më asgjë,  përveç frymës sonë.
Ushtari filloi të ecte ngadalë drejt llogo-
reve tona dhe kur arriti te kapiteni i pla-
gosur, e përqafoi butësisht, pastaj e kapi
dhe filloi të ecte me të drejt nesh. Posa
arriti te ne, e futi në tokë butësisht. Pastaj
u kthye prej nga erdhi.  Ne nuk gjetëm
një mundësi për ta falënderuar atë ushtar
trim,  që u përball me vdekjen e sigurt
vetëm për të ndihmuar armikun e vet!
Ushtarët tanë në fushat e betejës, duke
folur përditë me radhë për atë ushtar trim,
i cili tregoi një lloj respekti tjetër ndaj
njerëzimit dhe dinjitetit të tij, i paraqiti
njerëzimit një mësim njerëzor për dashu-
rinë dhe dhembshurinë nga njeriu për
shokun e tij, madje edhe në fushat e be-
tejës. Ne u paraqesim mirënjohjen, da-
shurinë dhe respektin atyre ushtarëve që
kanë treguar guximin, atyre që meritojnë
të vlerësohen me gradën më të lartë të
dinjitetit.”

Komandanti suprem i Forcave Aleate,
gjenerali Jean Hamilton, ka thënë: "A nuk
e kuptoni se në Çanakala ne nuk luftuam
me turqit, por me Zotin? Dhe, natyrisht
se do të mundeshim!” Po ashtu,  edhe
Winston Churchill ka thënë:  "... Po, është
e vërtetë se nuk mund të ngadhënjesh
mbi shpirtin e njeriut. Asnjë ushtri tjetër
në botë kaq gjatë nuk do të mund të qën-
dronte mbi këmbët e veta. Vetëm sot
kemi hedhur mbi 1800 granata. Anijet
tona me muaj të tërë i bombardojnë pozi-
tat e tyre. Çka kishte mundur njeriu më
tepër të bënte që më në fund turqit t'i lar-
gojë nga Allahu i tyre që i mbron?!..."

(Autori është Imam-Hatib në Xha-
minë e Haraçinës, Shkup)

I motivuar nga ndjenjat fetare dhe profesionale, lindi ideja e
përkthimit dhe e komentimit të Sunenit të Ibni Maxheh në gju-
hën shqipe, për t’i bërë një shërbim Sunnetit të Pejgamberit [sal-
lallahu alejhi vese-l-em], njëkohësisht dhe për ta begatuar
literaturën islame në gjuhën shqipe me këtë lloj materie.

Përkthimi i haditheve është çështje që i përket fesë, andaj jo
gjithkush është kompetent të merret me këtë veprimtari. Hadi-
thi nuk mund të përkthehet me gjuhë të lirë, për shkak të gjuhës
dhe terminologjisë, për shkak të specifikave që përfshijnë të njëj-
tit, sepse edhe shokët e Pejgamberit [sal-lallahu alejhi vese-l-
em] shpeshherë kërkonin sqarime,  për shkak se nuk ishin në
gjendje t’i kuptonin fjalët e të dërguarit të Allahut [sal-lallahu
alejhi vese-l-em].

Nga ana tjetër,  përkthyesi i haditheve duhet të kishte dijeni
se edhe hadithet janë shpallje hyjnore - si të tilla, kërkojnë sin-
qeritet, përgjegjësi dhe përkushtim. Jo rastësisht studiuesit islam
hadithit i kanë kushtuar vëmendje serioze gjatë tërë periudhave
kohore.

Përkthimi i haditheve me gjuhë të lirë, respektivisht për-
kthimi i tyre nga ndonjë gjuhë tjetër, rrezikon të deformojë ose
të devijojë kuptimin e hadithit. Prandaj, përgjegjësia fetare është
e shkallës së lartë, ashtu që ata të cilët merren me përkthimin e
haditheve, duhet të ishin kompetentë dhe të kishin njohuri të
thella profesionale të materies që e përkthejnë. Në të kundërtën,
përballen me përgjegjësi fetare në botën e përtejme.

Mungesa e kësaj literature në gjuhën shqipe i ka preokupuar
gjithherë dijetarët islamë të këtyre trevave - si në vend, në Ko-
sovë dhe Shqipëri. Megjithatë, pavarësisht kushteve të vështira,
mungesës së veglave të punës dhe situatave jo të qëndrueshme
politike, ata kanë gjetur forma dhe mënyra që sadopak ta zbusin
mungesën e literaturës, ashtu që i kanë ngjeshur penat dhe kanë
filluar përkthimin e literaturës bazë të disa fushave të fesë
islame.

Pas përkthimit të Kuranit nga prof. dr. Feti Mehdiu, Sherif
Ahmeti dhe Hasan Nahi, ka filluar lëvizja e përkthimit të për-
mbledhjes së Buhariut në gjuhën shqipe nga një grup studiuesish
tanë - Allahu i shpërbleftë dhe i nderoftë. Një grup tjetër e kanë
përkthyer Sunenin e Ebu Davudit, të Tirmidhiut, Sahihun e Mu-
slimit; është përkthyer një pjesë e Muvettait të Malikut, dy pjesë
nga Xhamiu-s-agir e Imam Sujutiut. Prej gjithë kësaj del se
mund të flitet për një gamë të gjerë të përkthimit të literaturës
bazë të Hadithit, të njohura ndryshe si “Depo të sunneteve.” 

Meqë Suneni i Ibni Maxheh ishte në pritje të përkthimit, ky
nder më takoi mua.  I vetëdijshëm për një veprimtari të tillë, e
cila aspak nuk është e lehtë, megjithatë, iu rreka punës, duke iu
mbështetur Allahut dhe falë Atij,  procesi i përkthimit deri më
tani ka rrjedhë sipas planit të paraparë.

Suneni i Ibni Maxheh i përket natyrës së përmbledhjeve me
hadithe të jetës praktike. Shtrirja e haditheve në këtë përmble-
dhje është bërë në mënyrë sistematike, në mënyrë tematike janë
shtjelluar tema përkatëse të fushës së caktuar,  që ndërlidhen me
jetën e përditshme të besimtarit mysliman.

Është një përmbledhje kapitale,  që ndërlidhet me dijetarin e
madh dhe studiuesin e famshëm të shumë fushave islame, e në

veçanti, në lëmin e Hadithit,  Ibni Maxheh, i cili ka qenë shumë
i spikatur në këto dije. Jo rastësisht,  përmbledhja e tij është stu-
diuar dhe mësuar thellë shekuj të tërë. Nisur nga këto vlera, edhe
myslimanët shqiptarë meritojnë ta kenë këtë përmbledhje ma-
dhore në gjuhën e tyre amtare.

Deri më tani janë përkthyer, komentuar dhe janë publikuar
1782 hadithe,  të shpërndara në pesë libra: Hyrja, libri Pastërtia,
libri Namazi, libri Ezani, libri Xhenazet. Në proces të përkthimit
dhe komentimit, ndërkaq, janë edhe dy libra,  të cilët së shpejti
- dhashë Zoti - do të publikohen: libri Zeqati dhe libri Martesa,
që do të thotë se në total do të ishin të përkthyera dhe të publi-
kuara shtatë libra,  nga gjithsej 34 libra sa numëron kjo për-
mbledhje.

Duke marrë parasysh ndjeshmërinë e materies, i pashman-
gshëm ka qenë konsultimi i literaturës përkatëse të kësaj fushe.
Falë teknologjisë, është mundësuar shfrytëzimi i lloj-lloj litera-
ture, gjë që po e lehtëson në masë procesin e përkthimit të tek-
stit origjinal të Hadithit.

Sa i përket komentimit të haditheve,  janë shfrytëzuar ko-
mentimet më eminente të kësaj përmbledhje. Debatet e thella,
analizat, mendimi pro dhe kundër i dijetarëve islamë në çështje
të caktuar, po ashtu janë përzgjedhur për nevojat e përkthimit. 

Ndonëse është shfrytëzuar terminologji profesionale, në fund
të çdo pjese është prezantuar në formë të fjalorit shpjegimi ter-
minologjik i shprehjeve.

Me ndihmën e Allahut dhe bekimin e Tij,  përkthimit dhe ko-
mentimit do t’i shkohet deri në fund,  ndërkaq publikimi varet
prej rrethanave.

Kjo literaturë jo që është e nevojshme,  por është e domo-
sdoshme për çdo mysliman,  sidomos për ata që e studiojnë fenë
islame.

Assoc. prof. dr. sc. Faredin Ebibi

Ibni Maxheh, Suneni,
në gjuhën shqipe 

LLIIBBRRAA  TTËË  RRIINNJJ
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1. Problematika e parandalimit të kriminalitetit përmes
vijës fetare (apo të religjionit), në teorinë e gjerë juridike-penale
dhe kriminologjike, paraqet një sfidë shumë komplekse. Kom-
pleksiteti i materies që shtjellohet në këtë vepër është i shumë-
fishtë, ngase për t’u shkruar ky punim, autori ka hulumtuar dhe
ka përdorur literaturë të gjerë, si nga fusha e së drejtës penale,
ashtu edhe nga fusha e së drejtës islame, kriminologjisë, si dhe
disiplinave të tjera shkencore. Religjioni si faktor parandalimi i
kriminalitetit në literaturën moderne paraqet sfidë edhe për
shumë autorë tjerë, për shkak të vlerësimit të gabuar se relig-
jioni është i lidhur ngushtë vetëm me botën profane dhe asaj që
ndodh rreth saj dhe se religjioni është i ngujuar vetëm me rre-
gullimin e çështjeve fetare, por jo edhe me trajtimin e çështjeve

që i takojnë të a.q. laicitet dhe tërë asaj që është e ndërlidhur me
të. Trajtimin e parandalimit të kriminalitetit autori e bën nga kën-
dvështrimi islam, që d.m.th. se Islami nuk e ndan shtetin nga re-
ligjioni dhe anasjelltas, andaj trajtimi i kësaj problematike bëhet
në atë mënyrë, duke marrë për bazë normat fetare. Autori ka ar-
ritur që të 

shtrojë hipoteza të rëndësishme, të cilat në mënyrë brilante
dhe shumë profesionale i ka trajtuar dhe argumentuar. Kështu, li-
risht mund të them se kjo vepër dëshmon punën dhe guximin e
autorit, i cili në cilësinë e juristit i është qasur kësaj teme dhe i
njëjti konsiderohet ndër pionierët e kësaj fushe në vendin tonë e
më gjerë. Objekti kryesor i kësaj vepre është parandalimi i kri-
minalitetit përmes religjionit si faktor në teorinë dhe praktikën

Një punim zanafillor në lidhje me krimet 

Ditë më parë doli nga shtypi libri “Komentimi i sures En-
Nur” të autorit Ebul Eala el Mevdudi, i përkthyer nga gjuha arabe
nga hfz. Irfan ef Abazi. Në të vërtetë, libri është pjesë e panda-
shme e tefsirit “Tefhimul Kuran” nga Mevdudi. 

Duke marrë parasysh rëndësinë e shpjegimit të kësaj sureje
kuranore me  dispozitat dhe mësimet pikante të larta, të cilat i
përfshin surja En-Nur në Kuran,  shumë dijetarë islamë këtë
vepër e kanë vlerësuar si një gur themeltar në jetën e myslima-
nëve - qoftë në fushën etiko-morale, apo në atë shoqërore. 

Shpresojmë që ky libër,  tanimë i botuar edhe në gjuhën
shqipe, do t’i ofrojë lexuesit një pasqyrë të qartë për lidhshmërinë
e Kuranit me hadithin, lidhshmërinë e hadithit me fikhun dhe li-
dhshmërinë mes shkollave juridike islame të ndryshme. Secili
kërkues i diturisë dhe kërkues i së vërtetës – nëse nuk e ka ver-
buar fanatizmi - nga ky libër duhet të kuptojë një tjetër të vërtetë
të shkëlqyeshme, e kjo është se, nëse realisht dëshirojmë ta zba-
tojmë në këtë botë Islamin, për të kuptuar Kuranin patjetër e kemi
që të mbështetemi në hadithet e vlefshme të të dërguarit të Alla-
hut (s.a.v.s.) dhe ixhtihadet (përpjekjet) e fukahave (juristëve
islam) gjigantë, të cilat ende qëndrojnë - për fatin tanë të mirë -
të ruajtura dhe të koleksionuara nëpër libra, të sqaruara në mënyrë
të detajuar. 

Gjithashtu, nga ky libër del në pah edhe fakti se divergjencat
dhe kundërthëniet mes juristëve islamë (fukahave) nuk kanë
ndonjë kundërshtim bërthamor dhe se kundërthëniet e tilla janë
të zakonshme, të cilat natyrshëm shfaqen gjatë recensimit, me-
ditimit dhe studimit të çështjeve, gjatë përpjekjeve për të kuptuar
shprehjet e secilit ligj dhe për të përcaktuar intencën e synuar pas
ligjësimit të tij.

Ebul Eala el Mevdudi, si dijetar i famshëm me përmasa bo-
tërore, në këtë libër në mënyrë të qartë, të lehtë dhe të saktë i pre-
cizon mendimet juridike, me theks të veçantë nga medhhebi
hanefij, rreth ngjarjeve që i përshkruan kjo sure kuranore.  Pran-
daj, nuk na ngel asgjë tjetër përveç se t’i lutemi Allahut (xh. sh.)
që ta shpërblejë autorin dhe përkthyesin, të cilët na ofruan mun-

dësinë të njihemi me këtë vepër dhe të gjithë ata që kontribuan në
botimin e kësaj vepre në gjuhën shqipe.

Jusuf Zimeri

Komentimi  i sures En-Nur
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(Mr. sc. Semir Fetai: “Religjioni si faktor i parandalimit të kriminalitetit”)

moderne. Vlen të theksohet se autori, për-
veç se i bën analizë komplekse parandali-
mit të kriminalitetit, e dallon modelin
kryesor të trajtimit të parandalimit të kri-
minalitetit, duke e paraqitur religjionin si
faktor kryesor.

2. Vepra e autorit Mr. sc. Semir
Fetai, me titull “Religjioni si faktor i pa-
randalimit të kriminalitetit”, përshin pje-
sën hyrëse (parathënien dhe  abstraktin),
më pas, është sistemuar në pesë kapituj.
Në kapitullin e parë autori shpjegon kup-
timin dhe përkufizimin i religjionit; relig-
jionin si fenomen historik; definicionin e
religjionit; fillet e së drejtës islame; buri-
met e së drejtës islame; veçoritë e të drej-
tës islame; qëllimet e të drejtës islame. Në
kapitullin e dytë autori trajton Islamin-si-
stem i rregullimit të jetës së njeriut; Isla-
min, sistem universal i jetës së njeriut; të
drejtën islame si akt hyjnor në mbrojtjen
e interesit individual dhe kolektiv. Kapi-
tullin e tretë autori ia kushton paraqitjes
së shtetit islam dhe rregullimit shoqëror
juridik; Islami udhëzues në të mirë dhe
ndalues i të keqes; njeriu bartës i të mirës
dhe ndalues i të keqes; rrethanat e përgji-
thshme  në kohën  paraislame  dhe faza
mekase; aspekti politiko-shoqëror;
aspekti moral-etik;

aspekti fetar; aspekti gjinor dhe orga-
nizimi familjar; paraqitja e shtetit islam-
faza medinase; themelimi i institucionit
xhami; uniteti dhe pajtimi i fiseve brenda
Medinës; themelimi i Kushtetutës së Me-
dinës. Në kapitullin e parafundit autori
trajton thelbin (esencën) e  këtij  botimi,
pra, qëndrimin islam ndaj kriminalitetit;
definimin e krimeve sipas Islamit; san-
ksionet kundër krimeve dhe qëllimin e
tyre  në Islam; ndarja e sanksioneve ndaj
krimeve; sanksioni i përcaktuar-sanksioni
i haddit; sanksioni i gjakmarrjes- san-
ksioni i kisasit; sanksioni i shpagimit të
gjakut - ed-dije; sanksioni i papërcaktuar-
sanksioni et- ta’zir; disa lloje të krimina-
litetit; vrasja dhe qëndrimi islam mbi
vrasjen; qëllimi i sanksionimit të vrasësit;
sanksionimi i vrasjes në Islam; vetëvrasja
dhe qëndrimi islam mbi të; prostitucioni-
zinaja si vepër penale; përkufizimi, kup-
timi dhe dëmet e tij; sanksioni kuranor për
prostitucionin; homoseksualizmi dhe lez-
beizmi sipas parimeve islame; alkoolizmi
sipas parimeve islame; përkufizimi i al-
koolizmit sipas parimeve islame; san-
ksioni kuranor mbi alkoolizmin; vjedhja
dhe plaçkitja sipas parimeve islame;
dëmet e vjedhjes dhe plaçkitjes sipas Isla-
mit; sanksionimi i vjedhjes dhe plaçkitjes
sipas Islamit; korrupsioni dhe qëndrimi
islam ndaj tij; Islami dhe lufta kundër ter-

rorizmit; terrorizmi fenomen historik, qël-
limet e terrorizmit; Islami kundërshtar i
ashpër ndaj terrorizmit.

Në kapitullin e pestë autori ndalet në
mekanizmat e parandalimit të kriminali-
tetit, e me theks të veçantë në rolin e BFI
në vend, edhe atë: Bashkësia Islame në
R.M.V. dhe lufta kundër kriminalitetit;
Bashkësia Islame,  institucion

kompetent i jetës fetare në R.M.V.;
Bashkësia Islame, shpjegues i vërtetë në
front kundër sektarizmit dhe ekstremizmit
në vend dhe jashtë vendit; Aspekti pe-
nalo- juridik në R.M.V. dhe qëndrimi i
Bashkësisë Fetare Islame kundrejt pjesë-
marrjes në luftërat e  huaja.

Në fund, në mbyllje, autori në mënyrë
perfekte argumenton rolin e Bashkësisë
Fetare Islame në R.M.V. në parandalimin,
luftimin dhe çrrënjosjen e çdo forme të
kriminalitetit që e rrethon shoqërinë tonë
dhe me theks të veçantë të disa formave të
kriminalitetit që u bënë pjesë përbërëse të

legjislacioneve penale të vendeve demo-
kratike, duke paraparë sanksione të
ashpra, siç ishin terrorizmi, pjesëmarrja
në luftërat e huaja etj.

3. Vepra e Mr. sc. Semir Fetait
“Religjioni si faktor i parandalimit të kri-
minalitetit”, në fakt, është version auten-
tik dhe i përshtatur për botimin e tezës së
magjistraturës me titull: “Ndikimi i relig-
jionit në parandalimin e kriminalitetit”, që
është vlerësuar lart nga Komisioni recen-
sues i Fakultetit Juridik pranë Universite-
tit të Tetovës më 3. 11. 2016,  kur edhe
është bërë mbrojtja publike. Duke marrë
parasysh kualitetin e lartë që posedon ky
punim, i njëjti është rekomanduar për
botim në gjuhën maqedonase dhe në gju-
hën shqipe nga mentori dhe Komisioni re-
censues, me qëllim që kjo vepër t'u
shërbejë studentëve të Fakultetit Juridik
të nivelit bachelor dhe master, por edhe të
niveleve të tjera.

Prof. dr. Afrim Osmani
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Fakulteti i Shkencave Islame (FSHI)
në Shkup  ka mbajtur më 25 korrik, 2020,
një konferencë shkencore ndërkombëtare
online me titull: “Multikonfesionalizmi në
shoqërinë multietnike në Republikën e
Maqedonisë së Veriut”, ku kanë marrë
pjesë studiues nga vendi, Shqipëria, Ko-

sova dhe Mali i Zi. Studiuesit në këtë kanë
trajtuar tema të rëndësishme mbi multi-
konfesionalizmin dhe multikulturalizmin
në vendet e tyre, gjithnjë me qëllim që t’i
kontribuohet temës bazë -   multikonfe-
sionalizmit dhe multikulturalizmi në
RMV. Revista “Hëna e Re”, në disa va-

zhdime, do t’i botojë në tërësi ato kumtesa
e referate që ka marrë nga pjesëmarrësit.
Më parë, janë njoftuar të gjithë pjesëmar-
rësit me këtë synim, kështu që ata që ende
nuk i kanë dorëzuar temat e tyre, këtë
mund ta bëjnë në vazhdim, gjithnjë në
kuadër të ritmit të botimit të tyre.  

FSHI:  Multikonfesionalizmi në RMV 

FSHI

Nëse i hedh një vështrim soditës
natyrës që na rrethon dhe univer-
sit të pafund dhe, më pas, drejton

shikimin kah qielli i zbukuruar me yjet e
mrekullueshme, të shfaqet me qartësi të
plotë një nga faktet më të mëdha objek-
tive, të cilin e ndjekin të gjithë trupat qiel-
lorë pa përjashtim: është kjo është larmia
e madhe dhe e mahnitshme, qëllimi  dhe
sekreti përfundimtar i të cilit është i pan-
johur, përveçse për Krijuesin e qiejve dhe
të tokës. Po ashtu, nëse shikojmë botën
bimore me të gjitha larmitë e saj të mre-
kullueshme, nga farat e vockla deri te
pemët gjigante, shpërfaqet një botë që
është jashtëzakonisht e larmishme, me
ngjyra, me emra, me varietete të ndry-
shme. Ky diversitet gjithëpërfshirës i të
gjitha gjërave është i domosdoshëm për
shkak të funksioneve të ndryshme, struk-
turave të brendshme dhe të jashtme të
tyre. Përderisa ne meditojmë më tepër
dhe vështrojmë më larg, realitetet më të

mëdha të universit tregojnë se ky diver-
sitet është fenomen kozmik, që përfshin
hollësitë e botës natyrore dhe të gjitha
elementet e saj në manifestime të ndry-
shme. Për më tepër, ky diversitet nuk ka
ndodhur rastësisht, përkundrazi, është
nga planifikimi dhe krijimtaria e Krijue-
sit të qiejve dhe të tokës, nga njohësi i të
fshehtës dhe i të dukshmes, i cili ka zotë-
ruar gjithçka në krijimin e Vet. Dëshmitë
nga Kurani dhe Sunneti tregojnë se kjo
larmi në çdo gjë është prej mrekullisë dhe
krijimtarisë në krijim, që do të thotë se
madhështia e Zotit të madhërishëm nuk
manifestohet vetëm në krijimin e gjërave
nga asgjë, por në krijimin dhe ekzistimin
e tyre. 

Ky diversitet bart meditimin në një
diversitet tjetër, që ka të bëjë me larminë
e prirjeve, besimeve, opinioneve njerë-
zore, pa u përqendruar në larminë e tyre
në formë, ngjyrë, etni dhe gjuhë, sepse
këtu vërejmë dy nivele të diversitetit: një

diversitet që nuk ka asnjë lidhje me besi-
met fetare, domethënë, larmi shijesh, za-
konesh dhe modelesh të jetës, të veshjes
dhe të gjëra të tjera që lidhen me kulturën
në kuptimin e saj të përgjithshëm, që
është larmi e jashtëzakonshme, që në
shumicën e rasteve e shton shkëlqimin
dhe gëzimin në jetën e njeriut, në atë që
është në harmoni me larminë formuese të
universit dhe krijesave dhe diversitetin
tjetër, që lidhet me sferën e besimeve fe-
tare, me bindjet dhe orientimet politike,
që përfshijnë formulat se si duhet të jetë
jeta e njeriut në shoqëri për sa i përket si-
stemit politik dhe shoqëror - që është
aspekt normal i jetës njerëzore, nga ekzi-
stimi i tij deri në ditët e sotme. 

Për shkak se nuk ka periudhë kur bijtë
e Ademit të mos kenë qenë të ndryshëm;
përkundrazi, ata gjithmonë jetojnë në
pluralizëm dhe në diversitet të vazhdue-
shëm. 

Pra, historia e ekzistencës njerëzore

është historia e larmisë në besime, në
doktrina dhe mendime, si dhe në diversi-
tet gjithëpërfshirës në manifestimet e
jetës për të gjitha botët, që është në për-
puthje me qëllimet e krijimit dhe të ekzi-
stencës, sepse nuk erdhi kurrë në
kundërshtim me vullnetin e Zotit, për-
kundrazi, është ligj i Zotit në krijim dhe si
i tillë do të vazhdojë deri sa të dëshirojë
Zoti.

Nisur nga ky realitet, kuptojmë se di-
versiteti është çështje e natyrshme dhe se
çdo qenie njerëzore lind në një mjedis
dhe rreth që është i ndryshëm nga të tje-
rët, në formimin e personalitetit të tij ndi-
kon ambienti, ndërsa variacioni i mendjes
funksionon në saj të përpjekjeve që një
person arrin.  

VIZIONI ISLAM E KUFIZON
NDRYSHIMIN NË KUFIJTË

KONSTRUKTIV

Që në fillim dëshiroj të theksoj një
fakt të madh fetar të denjë për soditje.
Zoti i madhërishëm i nderoi bijtë e Ade-
mit, pavarësisht ngjyrave, gjuhëve dhe
doktrinave fetare dhe intelektuale të tyre,
me arsye dhe vullnet të lirë (zgjedhje)
dhe aftësinë për të folur gjuhë të ndry-
shme në mjedise të ndryshme. I Përlëv-
duari në Kuran thotë: “Ne, vërtet
nderuam pasardhësit e Ademit (njerëzit),
u mundësuam të udhëtojnë hipur në tokë
e në det, i begatuam me ushqime të mira,
i vlerësuam ata (i lartësuam) ndaj shu-
micës së krijesave që Ne i krijuam.”
(Isra, 70) 

Ndërkaq, komentuesi i shquar Ibn
Ashur në lidhje me këtë ajet thotë: “Me
bijtë e Ademit nënkuptohet i gjithë lloji,
pasi përshkrimet e konfirmuara këtu janë
vetëm dispozita për llojin ashtu siç
është.” 

Nderimi hyjnor i qenies njerëzore
është i përfaqësuar në dy çështje theme-
lore: 

Çështja e parë: njeriu dallohet nga të
gjitha krijesat e tjera me arsyen, që është
kushti i domosdoshëm i obligimit dhe
përgjegjësisë. Në të gjitha religjionet një
person nuk mban përgjegjësi përveçse
veprimi të burojë nga liria dhe vullneti i
tij. 

Çështja e dytë: preferenca e njeriut
ndaj krijesave të tjera, është se Krijuesi
ia nënshtroi dhe vendosi në dispozicion
për t’i shfrytëzuar mirësitë të cilat i nën-
shtrohen vullnetit dhe sjelljes së tij.  

Krijimi i njeriut i lirë dhe me të drejtë
zgjedhjeje dëshmon se ndryshimi midis
njerëzimit është çështje natyrore dhe
është në përputhje me natyrën që Zoti i

fali njerëzit. Mund të ndodhë që një per-
son të mos pajtohet me qëndrimet e tij,
ndodh që një mendim të sotëm e deman-
ton të nesërmen. Sidoqoftë, ky ndryshim
mund ta çojë një person drejt boshteve të
injorancës dhe intolerancës, prirjes drejt

agresionit dhe luftimit, humbjes së lirisë
së të tjerëve dhe tejkalimit të kufijve të
pranueshëm dhe mosmarrëveshjeve, për-
veç nëse ekziston një kontroll etik dhe
balancë fetare, e cila diversitetin dhe
ndryshimin e konsideron mëshirë, në të

PROF. DR. ABDULXHEMIL NESIMI:

Multikonfesionalizmi dhe
raportet midis bashkësive fetare
“O njerëz, Zoti juaj është një dhe babai juaj është një (Ademi). Arabët nuk janë më të mirë se
joarabët, i bardhi nuk është më i mirë se i ziu, përveçse nëpërmjet devotshmërisë.” (Hadith)
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cilën mendjet dhe shpirtrat prehen me
kryqëzimin intelektual, shkëmbimin e
përvojave dhe njohurive, arte dhe indu-
stri të ndryshme; mbase kjo mund të jetë
pjesë e asaj që dëshiron teksti kuranor:
“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve
prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë
popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e
s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi
ndër ju është ai që më tepër është ruajtur
(nga të këqijat) e Allahu është i dijshëm
dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.” (Hu-
xhurat, 13)

Zoti i madhërueshëm ia mundësoi
njeriut rrugëtimin  në tokë dhe në det, të
ecë në brendi të tokës, të ecë me ener-
gjinë e tij mendore dhe vullnetin e lirë
drejt shtigjeve të civilizimit, që të zbu-
lojë me njohuritë e veta argumentet e
Zotit në horizont.  Kështu, Ai tha: “Ai
është që juve tokën ua bëri të përshtat-
shme, andaj ecni nëpër pjesë të saj dhe
shfrytëzoni begatitë e Tij, meqë vetëm tek
Ai është e ardhmja.” (Mulk, 15)

Vizioni i vërtetë islam e bllokon plo-
tësisht rrugën përballë mundësive të grin-
djeve dhe konflikteve, të cilat shpesh
vijnë nga porta e mendimeve dhe doktri-
nave të ndryshme intelektuale e ideolog-
jike, nga vlerësimi i racës dhe
nacionalitetit, duke e drejtuar qenien nje-
rëzore drejt qëllimeve të nderuara, si:
ndërtimi i tokës dhe shfrytëzimi i resur-
seve jetësore që Zoti i madhërishëm i kri-
joi, pasurinë bimore, shtazore, detare dhe
tokësore, për të arritur mundësi të bara-
barta - përhapjen e drejtësisë etj., që di-
versitetin, heterogjenitetin dhe
ndryshimin ta shndërrojë në mëshirë dhe
mirësi për mbarë botën.

LIRIA E BESIMIT  

Liria e mendimit dhe e besimit janë të
drejta themelore të njeriut, të cilat për-
veç që kanë rëndësi të madhe për jetën e
individit në veçanti, gjithashtu kanë rën-
dësi të jashtëzakonshme për shoqërinë në
përgjithësi. Kjo e drejtë përfshin një
gamë të gjerë mendimesh dhe besimesh
dhe, në këtë mënyrë, paraqet një burim të
pluralizmit, që është pjesë përbërëse e de-
mokracisë. Duke marrë parasysh se në
mbarë botën është i pranishëm një diver-
sitet i madh i mendimeve dhe besimeve
fetare dhe jofetare, garantimi i lirisë së
çdo feje dhe besimi përbën një sfidë për
çdo shoqëri demokratike. Të gjitha fetë
dhe besimet e ndryshme duhet të bashkë-
jetojnë të lira, duke mos u ndeshur me
njëra-tjetrën, apo me të drejtën në përgji-
thësi. Prandaj, garantimi adekuat i kësaj
të drejte është nevojë e kohës, për të

shmangur konflikte, që mund të lindin si
pasojë e pranisë së diversitetit në shoqë-
ritë demokratike.

Islami është fe që siguron dhe garan-
ton liri të ideve, të mendimit dhe të jetës.
Ai ka lëshuar urdhëresa për të penguar
dhe ndaluar tensionin, konfliktet, shpif-
jet. Madje, edhe mendimin negativ mes
njerëzve. Në të njëjtën mënyrë e me të
njëjtën vendosmëri që ai i është kundër-
vënë terrorizmit dhe të gjitha akteve të
dhunës, ka ndaluar presionin ideologjik
ndaj njerëzve: “Nuk ka detyrim në fe.
Rruga e drejtë dallohet qartë nga e ga-
buara.” ( Bekare,  256)

Nisur nga ky realitet, Kurani famë-
lartë fton në njohje midis popujve, ku në
të thuhet: “O ju njerëz, vërtet Ne ju kri-
juam juve prej një mashkulli dhe një
femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni
ndërmjet vete, e s’ka dyshim se tek Allahu
më i ndershmi ndër ju është ai që më
tepër është ruajtur (nga të këqijat) e Al-
lahu është i dijshëm dhe hollësisht i njo-
hur për çdo gjë.” (Huxhurat, 13)

Teksti kuranor konfirmon rregull në
këndvështrim të përgjithshëm të njerëzve
me ngjyra dhe kombësi të ndryshme, dhe
pohon se diversiteti etnik dhe gjuhësor,
dallimi kulturor dhe shoqëror realisht nuk
i shton asnjë vlerë këtij ndryshimi, pasi
që nuk është ndarje midis kombeve dhe
popujve, ose arsye për ndjenjë të supe-
rioritetit racor ose kombëtar, apo duke
përjetësuar armiqësi dhe urrejtje mes
tyre. Përkundrazi, teksti fton që ky dal-
lim të përdoret në njohje, në bashkëpu-
nim dhe hapje midis popujve, në kultura
dhe civilizime.

Njohja (et-tearuf) është cilësi që
synon ndërveprim pozitiv me tjetrin, për
të përfituar nga përvoja e njerëzve për-
mes konvergjencës, komunikimit dhe
forcimit të marrëdhënieve për të arritur
integrimin njerëzor.

Nisur nga kjo, multikonfesionalizmi
brenda një shoqërie dhe raportet ndërmjet
religjioneve të ndryshme paraqesin thel-
bin e lirisë, të barazisë, të drejtësisë e të
demokracisë së atij vendi.
Monoteizmi, bazë e lirisë: Kur pro-

feti Muhamedi (a. s.) solli besimin mo-
noteist, besimi në një Zot të vetëm, në një
shoqëri politeiste, mekasit e kundër-
shtuan ashpër dhe e përndoqën atë dhe
ndjekësit e tij për 13 vjet me radhë. Pro-
feti u detyrua të emigronte në Medinë,
por mekasit nuk e lanë dhe e sulmuan
edhe Medinën. Ishin këto rrethanat kur
zbritën këto vargje të Kuranit:  “Atyre që
janë sulmuar, u lejohet (që të mbrohen),
sepse u është bërë padrejtësi. Në të vër-
tetë,  Allahu është i fuqishëm që t’i ndih-

mojë ata, që janë dëbuar nga shtëpitë e
tyre padrejtësisht, vetëm sepse thanë:
‘Zoti ynë është Allahu’. Sikur Allahu të
mos u kishte dhënë njerëzve mundësinë
për t’u mbrojtur nga njëri-tjetri, do të
shkatërroheshin manastiret, kishat, sina-
gogat dhe xhamitë, në të cilat përmendet
shumë emri i Allahut. Vërtet, Allahu e
ndihmon atë që e ndihmon Allahun.  Al-
lahu është vërtet i Fortë dhe i Plotfuqi-
shëm.” (Haxh, 40-41)

Teksti kuranor përmend kishat dhe si-
nagogat para xhamisë; kjo shpallje hyj-
nore po vendoste gurthemelin më të
fuqishëm të lirisë fetare dhe të mbrojtjes
së saj për mbarë njerëzimin. Këto ajete
janë zbritur afërsisht në vitin 624, të cilat
janë praktikuar nga vetë Muhamedi (a.
s.) në Gadishullin Arab dhe modeli i tij
do t’i bënte edhe kalifët e tij të praktiko-
nin në të njëjtën mënyrë. Një shembull të
vendosjes së lirisë fetare, në zbatim të po-
rosisë së shenjtë që përmendet në ajetet e
sipërshënuara, shohim në kohën kur my-
slimanët triumfojnë mbi Jerusalemin.  
Nuk ka detyrim në fe: Ky respekt

hyjnor është ajo që i bën veprimet e një
personi të mbështetur në zgjedhje dhe
vullnet të lirë, që nuk është e detyruar. Në
Kuran thuhet: “Në fe nuk ka dhunë.”
(Bekare, 256) 

Nga ky dhe shumë ajete të tjera kup-
tojmë se liria është parakusht për fenë
dhe besimin në Zot, kështu që Zoti nuk e
pranon besimin që nuk buron nga qëllimi
dhe vullneti i lirë.

Muhamedi (a. s.) në shtetin islam me
ligj e kishte garantuar mbrojtjen dhe si-
gurinë e pjesëtarëve të feve qiellore. Në
një hadith të Pejgamberit (a. s.) thuhet:
“Aí që mundon një hebre ose një të kri-
shterë, në Ditën e Gjykimit mua do të më
gjejë si paditës.” 

Islami, gjatë tërë historisë, në gjirin e
vet asnjëherë nuk ka pasur grupe inkuizi-
cioni dhe asnjëherë nuk ka pasur për qël-
lim ndërrimin me forcë të fesë së ndonjë
populli. Mbi të gjitha, ky është vullneti i
Krijuesit të gjithësisë dhe - kush mund të
marrë guximin të ngrihet kundër vullne-
tit të Tij?!  
Liria e fjalës dhe e shprehjes së

mendimit: paraqet të drejtën themelore
të njeriut, e cila ka rol thelbësor në rea-
lizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të
tjera. Koncepti i Islamit ndaj lirisë së të
menduarit dhe lirisë së të shprehurit është
një koncept i qartë, i formuluar që në
fazën parapërgatitore të krijimit të qenies
njerëzore, kurse sa i përket lidhshmërisë
mes njeriut dhe konceptit mbi lirinë e
shprehjes dhe të menduarit, Islami këto
vlera edhe praktikisht i demonstroi që me

krijimin e njeriut të parë, Ademit (a. s.).
Nëse e shfletojmë Kuranin fisnik dhe

e lexojmë me vëmendje, vërejmë se kra-
has shumë çështjeve të tjera jetike, në
mënyrë precize rregullon edhe çështjen e
së drejtës së shprehjes. Ai na tregon se
vlerën e së drejtës së të shprehurit Islami
e implementoi në praktikë që në fazën pa-
rapërgatitore të njeriut, përmes debatit të
Krijuesit Absolut me krijesat e Tij – me
engjëjt, në njërën anë dhe me djallin, në
anën tjetër.

Allahu fuqiplotë në Kuranin fisnik
thotë: “(Përkujto o Muhamed) Kur Zoti
yt u tha engjëjve: “Unë po krijoj (po për-
caktoj) në tokë një zëvendës!” Ata thanë:
“A do të vësh në të atë që bën çrregullime
dhe që derdh gjaqet, e ne të madhërojmë
Ty me lavdërimin Tënd dhe plotësisht të
të adhurojmë?!” Ai tha: “Unë di atë që
ju nuk e dini!” (Bekare, 30)

Nga ajeti në fjalë vërejmë se Allahu
fuqiplotë kur kishte vendosur që të kri-
jojë njeriun, para se të bëjë krijimin e tij,
i kishte informuar engjëjt për hapin që do
ta marrë për krijimin e njeriut. Në këtë
rast engjëjt – melaqet, edhe pse Allahu
(xh. sh.) nuk kishte kërkuar nga ato men-
dimin apo ndihmën e tyre, ato duke
shfrytëzuar të drejtën e shprehjes, shpre-
hën mendimin e tyre, duke thënë: O Zoti
ynë, a po e krijon njeriun, i cili do të bëjë
çrregullime dhe gjakderdhje?! Ato sikur
deshën të thoshin se nuk ka nevojë për
krijimin e një krijese tjetër, sepse ‘ne të
adhurojmë dhe të madhërojmë ty, pa kur-
rfarë kontesti dhe mangësie’. Krijuesi
Absolut, edhe pse nuk kishte kërkuar as
mendimin e tyre e as ndihmën e tyre për
këtë çështje, porse thjesht i informoi duke
i paralajmëruar për obligimet me të cilat
do të jenë të detyruara në të ardhmen me
krijimin e kësaj krijese. Ai sërish shprehu
gatishmëri të dëgjojë mendimin e tyre,
pavarësisht se engjëjt nuk ishin rival për
bisedë me krijuesin e tyre. Pastaj Allahu
fuqiplotë, pasi dëgjoi mendimin e krije-
save të Tij, nuk i qortoi ato se nuk kanë të
drejtë të japin mendimin e tyre në çështjet
e krijimit, e as nuk i sanksionoi, përkun-
drazi, u tregoi atyre se për çështjet e kri-
jimit “Unë di atë që ju nuk e dini”.

Pavarësisht nga besimi fetar që mund
të ketë dikush - qoftë ai çifut, i krishterë,
budist apo hindu - Kurani u bën thirrje
myslimanëve që të jenë tolerantë, falës
dhe të sillen me drejtësi e në mënyrë nje-
rëzore ndaj tyre.

Detyrimi i njerëzve për të besuar në
një fe, apo për të pranuar format e saj të
besimit, është në kundërshtim të plotë me
thelbin dhe shpirtin e Islamit. Sipas Isla-
mit, besimi i vërtetë është i mundur

vetëm nëpërmjet vullnetit dhe ndërgjeg-
jes së lirë. Sigurisht që myslimanët mund
të këshillojnë dhe nxisin njëri-tjetrin në
cilësitë e moralit kuranor. Të gjithë be-
simtarët janë të obliguar t’u sqarojnë nje-
rëzve këtë moral dhe t’u japin shpjegime
në mënyrën më të sjellshme të mun-
dshme. Ata duhet të tregojnë për bukuritë
e fesë në dritën e ajetit uranor,  që
thotë: “Fto në rrugën e Zotit tënd me ur-
tësi e fjalë të mira.” (En’am, 125) 

Besimtarët nuk mund të përdorin
kurrë dhunën dhe as ndonjë lloj presioni
fizik apo psikologjik. Atyre nuk u lejohet
as të përdorin epërsinë e mundshme ma-
teriale për të detyruar dikë në çështje të
fesë. Kur ftesës së tyre në besim i jepet
përgjigje negative, myslimanët duhet të
përgjigjen në linjat e vargut kuranor që
thotë: “Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë
time.” (Kafirun, 6)  

Në botën ku jetojmë ka shoqëri që ka-
rakterizohen nga besime të ndryshme: të
krishtera, çifute, budiste, hinduse etj. My-
slimanët që jetojnë në këtë botë duhet të
jenë tolerantë ndaj të gjitha besimeve dhe
të sillen me drejtësi e humanizëm. Kjo
përgjegjësi, me të cilën janë të ngarkuar
besimtarët, vlen edhe për t’i ftuar njerëzit
në bukurinë e fesë së Zotit me mjetet e
paqes e të tolerancës. Vendimi përfun-
dimtar për t’i zbatuar apo jo këto vlera,
për të besuar apo jo, qëndron në krahun
tjetër. Imponimi ndaj dikujt për të besuar,
apo përpjekja për t’i detyruar atij diçka,
përbën shkelje të moralit kuranor. Në të
vërtetë, Zoti në Kuran na sjell ndër mend
sa më poshtë: “Nëse Zoti yt do të kishte
dëshiruar, të gjithë njerëzit në tokë do të
kishin besuar. Mos, vallë, mendon se
mund t’i detyrosh njerëzit të besojnë?”
(Junus, 99)

RAPORTET MIDIS BASHKËSIVE
FETARE NË RMV

Nuk ka dyshim se besimet fetare kër-
kojnë respektimin e të drejtave të njeriut
dhe predikojnë barazi midis qenieve nje-
rëzore. Ato hedhin poshtë çdo formë të
diskriminimit racor, kulturor dhe fetar,
duke bërë thirrje për lirinë e të gjithëve,
pa imponim në fe dhe pa ndërhyrje në li-
rinë individuale të njerëzve. 

Është më se e qarte se Islamit si fe
nuk përjashton asnjërën nga fetë mono-
teiste - Hebraizmin apo Krishterimin,
prej ndërveprimit ndërkulturor apo ba-
shkëjetesës multietnike. Përkundrazi,
Islami bashkëvepron ngushtë, duke pro-
movuar elementet e përbashkëta, përmes
të cilave ndërtohen kulturat qytetare
brenda një shteti, nëpërmjet urave të ko-

munikimit të drejtpërdrejtë. 
Nëse i analizojmë dhe i zbërthejmë

mirë burimet kryesore të fesë islame, Ku-
ranin dhe traditën profetike (Sunnetin),
do të shohim se të dy burimet, me format
dhe rregullat e tyre në mënyrë reale traj-
tojnë çështjen e dialogut ndërfetar, tole-
rancën, barazinë dhe bashkëjetesën
ndërmjet besímtarëve me përkatësi të
ndryshme fetare dhe kombëtare.

Duke marrë parasysh këto rekoman-
dime, atëherë parashtrohet pyetja se,
vallë, kush jemi ne dhe si duhet të je-
tojmë? Ne jemi njerëz me identitete të
ndryshme; shumë të tjerë janë pjesë e asaj
që jemi ne. Mund të orvatemi t’i hedhim
prej vetes, me qëllim që ta gdhendim
identitetin e jashtëzakonshëm, por atë-
herë jo vetëm që do të kryejmë dhunë
ndaj të tjerëve, por edhe ndaj vetvetes.
Atëherë, kush është Tjetri? Të tjerët janë
fqinjët tanë, të cilët dallojnë prej nesh
sipas kulturës dhe karakterit; ndoshta
është si faktor dhe gjenerator i konflik-
teve tona me ta, por duhet të kemi një gjë
të qartë se ‘të tjerët’ nuk janë vetëm të
tjerë, por edhe ata kanë identitet, kom-
plekse dhe dinamikë, pjesë e të cilave
jemi edhe ne, nëse jemi fqinjët e tyre. Si-
kurse që të tjerët janë fqinjët tanë, edhe
ne jemi fqinjë të tyre dhe kemi një histori
të përbashkët me ta. 

Për sa i përket shtetit në të cilin ne je-
tojmë, përkatësisht Maqedonisë së Veriut,
është shtet multietnik dhe multikonfesio-
nal, andaj dialogu mes popujve dhe sho-
qërive me diversitete të ndryshme
kulturore dhe fetare, në të vërtetë, është
synim dhe sfidë jo vetëm për Republikën
e Maqedonisë së Veriut (RMV), por për
gjithë rajonin e Ballkanit dhe më gjerë.

Duke marrë parasysh këtë realitet,
mbajtja e konferencave, simpoziumeve
për të trajtuar tema që i tangojnë bashkë-
sitë fetare (përkatësisht, Bashkësitë Fe-
tare), besoj se ndihmon, edhe atë shumë,
në avancimin dhe kultivimin e vlerave to-
lerante, paqësore në shoqërinë tonë mul-
tikonfensionale dhe multikulturore. Nga
ana tjetër, angazhimi i Bashkësive Fetare,
i institucioneve të larta akademike-shken-
core, intelektualëve, teologëve, si dhe an-
gazhimi i studentëve në zhvillimin e
proceseve të dialogut ndërfetar, integrues
dhe paqendërtues, mund të themi se është
një vlerë më shumë për emancipimin e
shoqërisë, dhe jo vetëm, në Republikën e
Maqedonisë së Veriut. 

Nisur nga ky realitet, në vitin
2003/04, Qendra për Bashkëpunim Ndër-
kombëtar (PRN) në bashkëpunim me
BFI, Fakultetin e Shkencave Islame
(FSHI), Kishën Ortodokse Maqedonase,
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Fakultetin e Bogosllovisë (PBF),  Kishën
Katolike, Kishën Ungjillore-Metodiste
dhe Komunitetin Hebraik në Maqedoni
filluan një program pilot të ‘Lidhjes Fe-
tare në Maqedoni’. Rezultatet e progra-
mit pilot të PRN, por edhe vlerësimi i
programit, treguan se bashkësitë fetare
(Bashkësitë Fetare) kanë interes të zhvil-
lojnë dialogun dhe të fillojnë një bashkë-
punim më aktiv të ndërsjellë. 

Programi ishte planifikuar të zgjasë 3
vjet (2005-2007) dhe i njëjti zgjati deri në
tetor 2008, ku përfshirja e profesorëve të
dy fakulteteve teologjike, studentëve dhe
anëtarëve në procesin e formulimit të
programit dha rezultate të kënaqshme.  

Qëllimi i programit të QMBN  ishte
pasurimi i bashkëpunimit midis bashkë-
sive fetare dhe mirëkuptimi i tyre me pu-
blikun. Grupi i synuar ishte publiku i
përgjithshëm, me përqendrim te studen-
tët në të dy fakultetet teologjike (FSHI
dhe FB) dhe anëtarët e Bashkësive Fe-
tare: BFI, KOM, KK, KME dhe Komu-
niteti Hebraik në RMV.  Programi kishte
për synim njohuritë mbi fetë e ndryshme,
ndërgjegjësimin e kulturave të ndryshme
dhe përmirësimin e ndërgjegjësimit të ba-
shkësive fetare - si mes vete, ashtu edhe
me publikun e gjerë. 

Për të arritur rezultatet e planifikuara,
u realizuan aktivitete të ndryshme, të cilat
u ndanë në tri pjesë, edhe atë:

Edukim: Mbështetje për zyrat e ba-
shkëpunimit të dy fakulteteve, organizimi
i leksioneve, i shkëmbimit midis fakulte-
teve dhe komuniteteve fetare, vizita në
shkolla teologjike, kampe verore ndërfe-
tare, vizita studimore dhe trajnime për af-
tësi themelore për studentët e fakulteteve
teologjike.

Kulturë: Vizita në objektet fetare;
nxjerrja e një kalendari të përbashkët
ndërfetar, organizimi i debateve lokale
dhe krijimi i një fondi për iniciativat e
Bashkësive Fetare.
Informacioni: Buletini i bashkëpuni-

mit ndërfetar, studime krahasuese, adre-
sari i Bashkësive Fetare, transmetimi i
emisioneve në radio dhe TV të temave në
lidhje me dialogun ndërfetar.

U bë shkëmbimi i profesorëve të dy
fakulteteve teologjike, të cilët zhvilluan
ligjërata për të informuar studentët mbi
bazat e religjionit, historisë, kulturës fe-
tare etj. U mbajtën seminare, vizita të ob-
jekteve dhe kulteve fetare, brenda dhe
jashtë vendit, të cilat u pritën mirë nga
studentët e dy të fakulteteve dhe nga opi-
nioni i gjerë.

Gjatë asaj periudhe, BFI dhe FSHI

morën pjesë në aktivitete, por me një
ritëm më të ngadalësuar. Arsyeja e zvo-
gëlimit të dinamikës ishte mosmarrëve-
shja që u ngrit ndërmjet BFI-së dhe
KOM-it për anëtarë të Bordit Menaxhues
në MCMS, ku gjatë kësaj periudhe në
Strugë u mbajt konferenca  “Bashkëpu-
nimi mes Bashkësive Fetare në Ballkan”,
ku nuk ishte ftuar Bashkësie Fetare e Re-
publikës së Kosovë për arsye veç më të
njohura.

Për sa u përket përfaqësuesve fetarë
në RMV, në vazhdimësi bëjnë thirrje për
tolerancë, njohje, dialog dhe bashkëpu-
nim reciprok ndërmjet komuniteteve fe-
tare, për të rritur stabilitetin dhe për të
garantuar paqen në RMV dhe rajon.
Megjithatë, realiteti është krejtësisht
ndryshe. Në mes tyre nuk ka kontakte, vi-
zita, madje edhe uratat për ditë festive
janë të niveleve shumë të ulëta. Andaj,
nuk mjafton vetëm të flitet, por e njëjta
të hidhet në zbatim.  

Duke marrë parasysh këtë realitet të
hidhur, Bashkësitë Fetare në Republikën
e Maqedonisë së Veriut duhet të përfi-
tojnë nga rasti që ato të jenë promotorë të
paqes, të mirëkuptimit, të tolerancës dhe
jo gjeneratorë të përçarjeve, të grindjeve
dhe të bien pre e politikave ditore. Mi-
rëpo, duhet të kemi diç të qartë se, afërsia
apo afrimi fizik i dy apo tre religjioneve
në një vend, vetë ky fakt, nuk është i
mjaftueshëm për të siguruar besimin te
pjesëtarët e religjioneve të tjera. Gjatë
shumë shekujve në Asfahan të krishterët
kanë jetuar afër myslimanëve. Madje,
shumë prej tyre kanë qenë shokë të ngu-
shtë dhe kanë bërë tregti mes vete. Mi-
rëpo, shumë rrallë  kanë debatuar dhe
shkruar për dallimet dhe problemet që i
tangonin të dy palët - myslimanët dhe të
krishterët.

Fatkeqësisht, multikonfesionalizmi
dhe multikulturalizmi brenda një shoqë-
rie të lirë janë të hendikepuara nëse sub-
jekti tjetër - shteti nuk i njeh statusin
kulturor, fetar apo etnik palës tjetër plo-
tësisht, si vlerë kombëtare, duke e konsi-
deruar njërin si subjekt të rendit të parë
dhe tjetrin të rendit të dytë, një Bashkësi
Fetare më të privilegjuar dhe më të avan-
cuar se tjetra dhe tërë këtë e bëjnë në
emër të ligjit, fatkeqësisht,  të gjithë duke
u thirrur se para Zotit dhe ligjit jemi të
barabartë. Besoj se kjo është edhe arsyeja
e raporteve të zbehura mes Bashkësive
Fetare me njëra-tjetrën.

KONKLUZION  

Nisur nga kjo që prezantuam, mund
të konstatojmë se multikonfesionalizmi

dhe multikulturalizmi brenda një shoqë-
rie paraqesin thelbin e lirisë, të barazisë,
të drejtësisë e të demokracisë së një
vendi. Si mungesë e një qasje të këtillë,
konfliktet janë produkt i mospranimit të
gjendjes faktike, si një vlerë e përbashkët,
përmes së cilës arrihet deri te kultura qy-
tetare, në të cilën mbizotëron paqja dhe
harmonia mes grupeve kulturore, etnike e
fetare. Andaj, për të realizuar një objektiv
ndërkulturor brenda një shoqërie, grupet
e ndryshme kulturore, fetare apo etnike
duhet të trajtohen si vlerë e përbashkët,
përmes të cilave mësojmë të bartim ele-
mentet e përbashkëta të sukseseve reci-
proke, ndërsa bindjen e tjetrit ta
respektojmë plotësisht si një e drejtë e ga-
rantuar hyjnore, pa e ndarë atë mes kul-
turës dhe besimit apo kulturës dhe etnisë.

Islami nga besimtarët e vet jo vetëm
që kërkon dialog, bashkëpunim, mirë-
kuptim me pjesëtarët e feve tjera, por ai
shkon edhe më larg dhe nga bashkëpu-
nimi reciprok kalon në shkallën e njohjes
- që është shkalla më e lartë e tolerancës
dhe e garancisë për të drejta të barabarta
mbarënjerëzore si vlera universale për
bashkëjetesë.

Gjatë gjithë historisë feja ndër shqip-
tarët  ka luajtur dhe luan rol pozitiv. Ba-
shkekzistenca trikonfesionale, e
verifikuar ndër shekuj, është shtyllë e qy-
tetërimit shqi p tar, e cila duhet marrë si
shembull nga të tjerët në rajon dhe se për
këtë besoj se meritë të veçantë kanë Ba-
shkësitë Fetare,  të cilat janë në nivel të
misionit të tyre dhe nuk lejuan keqinter-
pretimin e parimeve fetare.

Kam përshtypjen se qëllimi i kësaj
konference shkencore, të cilën e organi-
zoi Fakulteti i Shkencave Islame në
Shkup, me pjesëmarrës nga Republika e
Maqedonisë së Veriut, Shqipëria, Kosova
dhe Mali i Zi,  është që të diskutohen pro-
blemet që i tangojnë Bashkësitë Fetare në
vendet e tyre, duke ofruar mendime, për-
voja dhe qëndrime, duke i kontribuar
mendimit se opinioni përmes konferen-
cave, simpoziumeve, debateve i jep
shtytje njohjes, të mirës së njëri-tjetrit,
duke u dhënë rolin që duhet ta kenë  Ba-
shkësitë Fetare në shoqëritë multikonfe-
sionale.

Në fund, dëshiroj të potencoj se dal-
limi fetar, kulturor, nacional, racor është
dëshirë absolute e Zotit, kurse ata të cilët
besojnë në Zot patjetër të mësojnë se si
duhet të jetohet në shoqëri multikonfe-
sionale dhe multietnike dhe në botën e di-
versiteteve.

(Autori është profesor
në Fakultetin e Shkencave

Islame në Shkup)

Historia nëpër të cilën ka kaluar
Maqedonia, Kosova, Serbia,
Bosnja dhe disa vende të tjera
të Ballkanit, si dhe popujt e

tyre, e sidomos rrethanat pas luftërave të
fundit, në këto shtete, kanë krijuar ndasi
të mëdha mes komuniteteve, me theks të
veçantë mes atij shqiptar dhe serb dhe atij
shqiptar dhe maqedonas. 

Pas përfundimit të këtyre kon-
flikteve dhe krijimit të stabilitetit me
ndërmjetësimin e faktorëve ndërkombë-
tarë, njëra nga temat më të përfolura në
20 vitet e fundit ka qenë shoqëria mul-

tietnike, multikonfesionale dhe bashkëje-
tesa mes të gjitha komuniteteve.

Sa i përket Maqedonisë së Veriut,
pas luftës dhe represionit maqedonas ndaj
shqiptarëve një pajtim dhe bashkëjetesë
dukej pothuajse e pamundur. Konflikti,
viktimat dhe sulmet e herëpashershme të
grupeve të të rinjve maqedonas ndaj qy-
tetarëve të nacionalitetit shqiptar në Ma-
qedoni dhe rasti i Kumanovës, kërkojnë
kohë, mund dhe sakrificë për ngritjen e
një shoqërie paqësore multikonfesionale
dhe tolerante. Megjithatë, mendojmë se
ekzistojnë rrugë dhe mënyra në tejkali-

min e këtyre pengesave.
Perceptimet rreth shoqërisë mul-

tietnike në Maqedoninë e Veriut men-
dojmë se janë relativisht të sakta. Në
Maqedoninë e Veriut ekzistojnë komuni-
tete të ndryshme; me gjuhë, kulturë, pre-
jardhje, religjione dhe tradita të
ndryshme. Përveç dy nacionaliteteve më
të mëdha – atij maqedonas dhe shqiptar -
në këtë shtet jetojnë edhe etni boshnjake,
turke, serbe, vllahe, rome etj.

Kjo shoqëri, me disa etni në ven-
det e zhvilluara demokratike konsidero-
het, si një shoqëri e ngritur mbi vlerat

PROF. ASOC. DR. FAHRUSH REXHEPI:

Rëndësia e tolerancës fetare
(Kosovë, Maqedoni e Veriut)

Me gjithë tërë ato që kanë ndodhur në Kosovë, por edhe në Maqedoni, qoftë në të
kaluarën e largët apo të afërt, shqiptarët i janë kthyer ardhmërisë dhe ata jetësisht janë
të interesuar për promovimin e vlerave të tolerancës, mirëkuptimit dhe mbylljen njëherë

e përgjithmonë të konflikteve - qofshin ato ndërkonfesionale, apo ndërnacionale.
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njerëzore dhe demokratike. Mirëpo, për
të ekzistuar një shoqëri e tillë mbi the-
melet e një shoqërie të shëndoshë, duhet
ndërtuar paqen, tolerancën, mirëkuptimin
dhe përmirësimin e kohezionit në sho-
qëri. Për disa, si dhe për bashkësinë
ndërkombëtare, shoqëria multietnike
ndoshta nënkupton shoqërinë dyetnike -
maqedonasit dhe shqiptarët, ndërsa etni-
tetet tjera nuk konsiderohen si etni me
përparësi të barabarta.    

Në Maqedoninë e Veriut, edhe pse
ndonjëherë ekzistojnë ndasi mes komu-
niteteve, sidomos mes atij maqedonas
dhe shqiptar, është e mundur të ketë ba-
shkëjetesë dhe paqe nëse edhe shqiptarët
i gëzojnë të drejtat e tyre të barabarta me
maqedonasit.

Për sa i përket Kosovës, ekzistojnë
mendime të ndryshme nëse Kosova është
shoqëri multietnike dhe multifetare. Edhe
pse Kosova zyrtarisht konsiderohet sho-
qëri multietnike dhe multifetare,  ngase
në të jeton një numër i nacionaliteteve
dhe i komuniteteve të ndryshme fetare,
megjithatë dihet mirëfilli se në Kosovë
jetojnë mbi 90% shqiptarë dhe mbi 95%
myslimanë, që do të thotë se praktikisht
Kosova nuk është shoqëri multietnike
dhe multikonfesionale. Sipas Esat Stavi-
lecit, “Kosova nuk përbën mozaik nacio-
nal.” (Esat Stavileci, 2008) Në Kosovë,
edhepse ekzistojnë ndasi të mëdha mes
komuniteteve, sidomos mes atij shqiptar
dhe serb, është e mundur të ketë bashkë-
jetesë nëse serbët e Kosovës e kuptojnë
realitetin e ri në Ballkan dhe nëse ata e
konsiderojnë veten e tyre si qytetarë të
barabartë me të tjerët.

Vlera e shoqërisë dhe e bashkëjetesës
së të gjitha komuniteteve konsiderohet
një faktor i rëndësishëm në konsolidimin
e demokracisë, si dhe në shtetbërjen dhe
shtetndërtimin e Kosovës. Shoqëria e
shëndoshë dhe tolerante multikonfesio-
nale dhe multietnike është imperativ për
stabilitet politik qoftë në Kosovë apo Ma-
qedoninë Veriore, kur ajo e kupton rolin
dhe pozitën e saj qoftë shoqëria shumicë,
qoftë shoqëria pakicë. Nëse secila nga
komunitetet e kuptojnë pozitën e tyre të
barabartë, atëherë do të arrihet një besim
i ndërsjellë mes të gjitha komuniteteve. 

Kjo krijon mundësinë për zhdukjen e
konflikteve ndëretnike, ndërkonfesionale,
sepse “njerëzit nuk mund të bashkohen
lirisht për të mbështetur synimet e tyre pa
pasur njëfarë besimi te njëri-tjetri”. (Ro-
bert A. Dahel: 2005) Me siguri që pro-
movimi i barazisë dhe i tolerancës
ndërfetare dhe ndëretnike mundëson pro-
gresin dhe integrimin, në këtë rast: të
Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut në

strukturat euroatlantike dhe në organiza-
tat tjera ndërkombëtare. Gjithashtu, mun-
dëson rritjen e mirëqenies sociale dhe
ekonomike. Një shoqëri e tillë është
kusht për konsolidimin e demokracisë,
veçmas në rajonin e Ballkanit të trazuar
nga luftërat, sepse “institucionalizimi i
arenave për dialog e diskutim mes shu-
micës së shoqërisë dhe pakicave është
elementi më i qartë i kuptimit demokra-
tik…”  (Knut Midgaard, Bjorn Erik
Rasch: 2008)

Për ta mbajtur në paqe dhe në har-
moni një shoqëri multietnike dhe multi-
konfesionale, duhet të jenë të   garantuara
të drejtat e komuniteteve me Kushtetutën
e vendeve ku jetojnë ato, e veçmas kjo
vlen për Serbinë, e cila gjithnjë e më
tepër po i  diskriminon shqiptarët e Lugi-
nës së Preshevës, si dhe pakicat tjera që
jetojnë atje. 

TOLERANCA NDËRFETARE DHE
NDËRTIMI I PAQES

Përveç shkrimeve të shumta dhe pu-
blikimeve nëpër gazeta e revista të ndry-
shme dhe përveç veprave shkencore që
janë shkruar lidhur me tolerancën, paqen,
lirinë e bindjes politike, lirinë e përcak-
timit fetar, për këto tema diskutohet edhe
në shumë simpoziume, konferenca, se-
sione shkencore dhe në shumë programe
të mediave elektronike vizive. Një nga
shprehjet e shpeshta dhe të zakonshme që
sot përdoret - edhe nga studiues të ndry-
shëm, edhe nga liderët politikë dhe ata
fetarë - është toleranca ndërkonfesionale
dhe ndëretnike. Me vetë faktin se kjo
shprehje përdoret sot aq shpesh, na bën
të kuptojmë se ky problem ende nuk
është tejkaluar - jo vetëm në Maqedoninë
e Veriut, por edhe në vendet e tjera të Bal-
lkanit apo në shoqëritë tjera të botës së
shekullit të 21-të.

Tani të shohim se çfarë nënkuptojmë
me nocionin “tolerancë”. Në fakt, kjo
është një shprehje e cila rrjedhë nga fjala
latine “tolere”, e që ka përkufizimin e
durimit, të mirëkuptimit dhe të zemërbu-
tësisë ndaj mendimeve të të tjerëve. Në
gjuhën arabe, apo në literaturën islame,
për shprehjen tolerancë përdoret fjala
“tesamuh”, e cila për nga përmbajtja ka
një kuptim më të gjerë dhe më gjithëpër-
fshirës. Në tolerancën islame nuk ekzi-
ston ajo që njeriu të detyrojë vetveten,
por që njeriu të pranojë dhe të pajtohet
me realitetin. Islami dhe detyrimi,  sikur
dhe Islami e dhuna, janë në kundërshtim
njëra me tjetrën, janë dy pole të kundërta
të realitetit botëror.

Nëse i analizojmë dhe i zbërthejmë

mirë burimet kryesore të fesë islame, Ku-
ranin dhe traditën profetike (Sunnetin),
do të shohim se që të dyja këto burime
me normat dhe rregullat e tyre në mënyrë
reale e trajtojnë çështjen e tolerancës dhe
të bashkëjetesës ndërmjet besimtarëve
me përkatësi të ndryshme fetare dhe na-
cionale. Në vazhdim do t’i citojmë disa
ajete kuranore,  në të cilat theksohet qartë
liria e besimit, si ajeti: “Thuaj: e vër-
teta është nga Zoti juaj, prandaj kush
do le të besojë, kush do le të mos be-
sojë.” (El-Kehf, 29)

Koncepti i tolerancës ndaj besimeve
të tjera vërehet edhe në ajetin tjetër, në të
cilin thuhet: “Ti këshillo; ti je vetëm kë-
shillues; ti ndaj tyre nuk je detyrues.”
(El- Gashje, 22-23)

Islami nga besimtarët e vet jo vetëm
që kërkon dialog, tolerancë, mirëkuptim
me pjesëtarët e feve të tjera, por ai shkon
edhe më larg dhe nga toleranca kalon në
shkallën e njohjes - që është shkalla më e
lartë e tolerancës dhe garancia për ba-
shkëjetesë mes shoqërive multikonfesio-
nale dhe multinacionale. Kurani si libër
hyjnor, i cili të tri fetë i quan fe qiellore,
fton për bashkëpunim me këto fjalë: “O
ithtarë të librit, ejani të bashkohemi (të
dialogojmë) rreth gjërave të përba-
shkëta edhe për ju, edhe për ne: të
adhurojmë vetëm një Zot e mos t’i
bëjmë asnjë shok Atij dhe mos ta mar-
rim njëri-tjetrin për Zot, në vend të
Perëndisë.” (Ali Imran, 64)

Në lidhje me tolerancën në traditën
profetike, Muhamedi (a. s.) si interpre-
tues ligjitim i Kuranit, më së miri i sqaroi
parimet dhe idealet e larta kuranore, që
kanë të bëjnë me tolerancën, me drejtë-
sinë dhe lirinë e besimit. Ai me shembul-
lin e vet i bëri traditë praktike këto
parime dhe u bë model edhe për brezat e
ardhshëm. Ai ka thënë: “Drejtësia e mban
qiellin dhe tokën.”

ROLI I FESË NË SHOQËRI

Roli i fesë dhe kontributi i Bashkësive
Fetare, si dhe bashkëpunimi i tyre me in-
stitucionet publike shtetërore në ndërti-
min e paqes dhe të tolerancës dhe në
zhvillimin e proceseve multikonfesio-
nale, multinacionale, si dhe në ato poli-
tike dhe integruese në Maqedoninë e
Veriut, në Kosovë dhe në rajonin e Bal-
lkanit, është shumë i rëndësishëm dhe
mund të themi se është një vlerë më
shumë për emancipimin e shoqërisë së
këtyre vendeve dhe një përgjegjësi sa fe-
tare e humane, po aq edhe politike e
shtetërore për të cilat ka nevojë çdo vend.

Edhe në ligjërimin politik e akademik

perëndimor hasim pikëpamje të shumta
mbi natyrën, për vendin dhe rolin e fesë
në botë në përgjithësi dhe të Islamit në
veçanti, për sa i përket aspektit politik
dhe zgjidhjes së konflikteve. Së pari, më
janë dukur më të përshtatshme dhe më in-

teresante dy vlerësime. Njëri është i krye-
rabinit të Anglisë, dr. Xhonatan Soks, i
cili ka thënë: “Feja është bërë forcë ma-
dhore në formësimin e ngjarjeve në botë
dhe nëse nuk është pjesë e zgjidhjes,
është me siguri pjesë e problemit.”

Ndërsa vlerësimi tjetër është i ish-pre-
sidentit të SHBA-ve, Xhimi Karter, i cili
është shprehur: “Vitet e fundit besimi
fetar ka hyrë në një shkallë të pabesue-
shme në mbretërinë e politikës… dhe
se… ka një prirje drejt fundamentalizmit
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HYRJE

Gjuha ka rëndësi të posaçme në të gji-
tha sferat e komunikimit dhe asgjë nuk
mund të funksionojë pa përdorimin e saj,
përndryshe do të ishim memecë dhe do të
duhej pantomimë që të kuptohemi në
jetë.

Si në çdo fushë, ashtu edhe në fushën
shoqërore, gjuha luan një rol të rëndësi-
shëm për të pasur mirëkuptim dhe mirë-
qenie ndërnjerëzore. Fenomenet
shoqërore janë të ndryshme dhe brendia e
tyre dallohet me koncepte  multinacio-
nale dhe mutikonfesionale, të cilat fun-
ksionojnë në bazë të gjuhës së përdorur
për komunikim dhe bashkëpunim. Më-
nyra e funksionalizmit të gjuhës e për-
cakton bashkëjetesën apo përçarjen dhe
urrejtjen ndërkonfesionale shoqërore. 

Urtësia e fjalëve dhe botëkuptimeve
ndikon në formimin e një mirëkuptimi
dhe tolerance ndërkonfesionale. Gjuha e
matur, që përdoret në shoqërinë e tillë,
mundëson tejkalimin e mosmarrëve-
shjeve aktuale  dhe  mbizotërimin e paqes
dhe të tolerancës shoqërore.

Pra, nëse gjuha përdoret me mençuri
dhe urtësi, atëherë garantohet  roli dhe
ndikimi   konstruktiv i saj  në harmoninë
shoqërore ndërkonfesionale.  

Hapja hermeneutike nuk është  grum-
bullim i njohurive rreth një tradite. Unë
mendoj se një gjë e tillë është më tepër
një qëndrim për të marrë pjesë tek tjetri,
në mënyrë që të kapërcejmë pretendimet
e përgjithshme, platitudat dhe stereotipet.
Njeriu duhet të mësojë të përmbahet nga
gjykimet tepër të nxituara. Sfidë është të
flasim për dhe me tjetrin me nuanca, me
finesa dhe ndjeshmëri dhe kjo kërkon t’i
kushtojmë vëmendje gjuhës fetare të për-
dorur nga tjetri (p.sh., shamia e kokës
nuk është një copë leckë; dhe rrethprerja
nuk është pagëzim për hebrenjtë). Këtu
kemi për qëllim diskutimin rreth ndje-

shmërisë së çështjeve fetare, pasi ato
ndërthuren fuqishëm  me përvojat, narra-
tivet dhe besnikërinë personale e shoqë-
rore. 

GJUHA E SHOQËRISË
NDËRKONFESIONALE

Mbi bazën e këtyre njohjeve, do të
dëshiroja të propozoj një model disi më
të madh të hermeneutikës ndërfetare, që
pranon format gjithnjë ekzistuese dhe
komplekse njerëzore të ndërveprimit ko-
munikues dhe që i koncepton ato në
aspektin e hermeneutikës së dashurisë.
Kështu, nuk dua ta kufizoj hermeneuti-
kën ndërfetare vetëm në dialogun midis
traditave të përcaktuara, por do ta marr
këtë reflektim më tej, në drejtim të një
eksplorimi më radikal filozofik të mun-
dësive njerëzore të takimit të vetvetes dhe

të tjera. (Catherine Cornille and Christo-
pher Cornway, Interreligious hermeneu-
tics,  Cascade books, Eugene, Oregon,
USA, 2010, fq. 51.)

Njerëzit janë të prekshëm në lidhjet e
tyre fetare dhe reagimet dhe veprat hak-
marrëse mund të përjetohen thellësisht të
dhimbshme. Kjo është arsyeja pse ne
kemi nevojë për një mençuri praktike, që
do të na lejojë të lundrojmë në botën tonë
fetare dhe të arrijmë te të tjerët. Askush
nuk mund ta mësojë këtë duke e mbajtur
“ndryshimin” në distancë të shkurtër. Të
mësuarit në afërsi me të tjerët, mundëson
një ndryshim të perspektivës së nevoj-
shme për t’u lidhur me të tjerët në një më-
nyrë të arsyeshme. (Marianne  Moyaert,
On the Role of Ritual in Interfaith Edu-
cation,  Religious Education, The official
Journal of the Religious Education Asso-
ciation, Routledge, Issue 1 Vol 113, 2018,

në të gjitha fetë”. Ideja se teologjia ndi-
kon shumë në politikën shtetërore ameri-
kane, është objekt shtjellimi edhe në 400
faqet e librit të Kevin Filips-it me titull
“American theocracy”, 2006 (Teokracia
amerikane).

Ne mendojmë se bota sot, por edhe
shoqëritë tona në Ballkan, kanë nevojë
për energji fetare, të cilën shumë vende
po e shfrytëzojnë ngase laicizmi është
treguar i pasuksesshëm në zgjidhjen e
problemeve shoqërore e veçmas atyre
morale e shpirtërore. 

Këtë e vërteton fakti i pakontestuar
se sot bota posedon pasuri dhe të mira
materiale më shumë se kurrnjëherë më
parë, por aq sa të shtohen begatitë dhe të
mirat materiale aq më shumë shtohen pa-
siguria dhe rrezikimi i paqes. Pra, gjyko-
het kështu: ngase besimi i pastërt dhe i
sinqertë në Krijuesin e gjithësisë është i
vetmi burim, i cili tek individi dhe sho-
qëria prodhon        pandërprerë paqe, qe-
tësi dhe stabilitet. Lidhur me këtë një
citat kuranor thotë: “Ata që besuan dhe
besimin e tyre nuk e ngatërruan me
besim të kotë, atyre u takon të jenë të
sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.”

Se feja dhe liderët fetarë mund të
kontribuojnë në ndërtimin e paqes dhe
promovimin e tolerancës, tregon edhe
fakti i vizitës së Papës para dy viteve në
Egjipt dhe takimi i tij me Shejhin e Ez-
herit në Kajro. Takime të tilla të liderëve
fetarë janë të shumta edhe në vendet e
Ballkanit, sidomos ato që kanë qenë të
përfshira në luftë në fund të shek. të 20-
të dhe në fillim të shek. 21-të.

Ne që vijmë nga Kosova e dimë se
gjatë luftës së fundit, para dhe pas saj,
janë zhvilluar dhjetëra e dhjetëra takime
të liderëve të komuniteteve fetare mysli-
mane, katolike dhe ortodokse. Qëllimi i
këtyre takimeve gjithherë ka qenë paj-
timi, toleranca, zgjidhja e konflikteve
dhe ndërtimi i paqes. Në këtë drejtim,
shpeshherë janë organizuar konferenca
shkencore, sesione, debate etj. Fatkeqë-
sisht,  më duhet të them se Kisha Orto-
dokse Serbe jo rrallëherë ka bojkotuar
dhe ka qenë indiferente ndaj zhvillimeve
dhe organizimeve të tilla. 

Sa u përket shqiptarëve, edhe pse po-
pulli shqiptar është i ndarë në dy konfe-
sione e disa rite, historia nuk mban në
mend të kenë ndodhur ndonjëherë kon-
flikte fetare. Madje, shqiptarët për she-
kuj me radhë i kanë ruajtur kishat
ortodokse në Kosovë, e mjerisht objektet
fetare islame në  Kosovë, por edhe në
Serbi, nuk patën të njëjtin fat. Beogradi
në kohën e Perandorisë Osmane kishte
afër 85 xhami, mesxhide, mejtepe e me-

drese, e sot ka vetëm 1 xhami. Po ashtu,
vlen të përmendim se gjatë luftës së fun-
dit në Kosovë, gjatë periudhës 28 shkurt
1998-20 qershor 1999, nga soldateska
serbe u dogjën, u granatuan dhe u shka-
tërruan 218 xhami - disa prej të cilave
me vlera të mëdha arkitekturore.

PËRFUNDIM

Edhe pse ne jemi të mendimit se kon-
flikti serbo-shqiptar në Kosovë nuk ki-
shte karakter fetar, pala serbe është
përpjekur që simbolet fetare t’i përdorte
për mobilizimin e forcave serbe, për pa-
strimin e territoreve ku jetojnë shqipta-
rët dhe për zhdukjen e monumenteve
kulturore dhe historike të tyre, siç janë
xhamitë, minaret, mejtepet, si dhe viza-
timi i katër S-ve, si simbol i ortodoksiz-
mit, bile këtë në shumë raste e bënte
policia serbe në kraharorët dhe fytyrat e
të rinjve shqiptarë. Njëkohësisht, Kisha
Ortodokse Serbe i ka dhënë përkrahje të
plotë regjimit të Millosheviçit, e që ka
pasur rol të rëndësishëm në mobilizimin
e segmenteve të caktuara antikomuniste
të shoqërisë. 

Me gjithë tërë ato që kanë ndodhur
në Kosovë, por edhe në Maqedoni, qoftë
në të kaluarën e largët apo të afërt, shqip-
tarët i janë kthyer ardhmërisë dhe ata je-
tësisht janë të interesuar për promovimin
e vlerave të tolerancës, mirëkuptimit dhe
mbylljen njëherë e përgjithmonë të kon-
flikteve - qofshin ato ndërkonfesionale,
apo ndërnacionale.

Ndikimi ynë si njerëz të fesë dhe si
liderë fetarë, qoftë në Maqedoninë e Ve-
riut apo në Republikën e Kosovës, nuk
mund të jetë vendimtar, mirëpo as nuk
duhet të nënçmohet. Liderët fetarë të të
gjitha feve duhet të angazhohen për një
bashkëjetesë më të mirë. Ky është obli-
gim i ynë si njerëz të fesë, sepse për këtë
na obligojnë librat tanë të shenjtë, të cilët
i lexojmë për çdo ditë. Nëse u përmba-
hemi parimeve të pastra të feve mono-
teiste dhe i shikojmë në këtë prizm,
atëherë edhe pikat e përbashkëta ndër-
mjet Hebraizmit, Krishterimit dhe Isla-
mit do të ishin më të mëdha. Në këtë rast
do të nxirrej përfundimi se keqkuptimet
dhe konfliktet kanë ardhur nga interpre-
timet e shtrembëruara, nga devijimet që
u janë bërë shpalljeve e jo nga shpalljet
burimore dhe nga pejgamberët e pasuesit
e tyre të vërtetë.

Misioni i udhëheqësve fetarë, i
institucioneve fetare, akademike dhe
shkencore, është që midis njerëzve të
kultivojnë dashurinë dhe respektin e
ndërsjellë e të luftojnë urrejtjen e armi-

qësinë. Pra, të bëjmë diçka që si Maqe-
donia, ashtu edhe Kosova të bëhen oazë
e paqes dhe e bashkëjetesës midis po-
pujve që jetojnë në to. Në jemi të vetë-
dijshëm se ndërtimi i “paqes në shoqëritë
multietnike nuk është i lehtë, sepse ende
ekzistojnë pengesa të ndryshme, si: e ka-
luara e hidhur, pushtimi njëshekullor,
lufta, viktimat, të pagjeturit, si dhe - njëri
ndër faktorët kryesor - nacionalizmi. Na-
cionalizmi etnik është njëra ndër sfidat
më kryesore në eliminimin e ndasive
ndëretnike dhe ndërfetare. Mirëpo, për-
pjekjet nuk duhet të ndalen në konsolidi-
min e bashkëjetesës, të paqes dhe të
tolerancës.

Bashkësia Islame e Kosovës,
institucionet e saj edukative-arsimore
dhe ato akademike-shkencore islame,
kanë qenë dhe janë të gatshme që të ba-
shkëpunojnë me të gjitha komunitetet fe-
tare në Kosovë dhe në Maqedoninë e
Veriut për avancimin më tej të mirëqe-
nies   së përgjithshme, pavarësisht për-
katësisë fetare, nacionale apo kulturore.
Këtë e kemi treguar edhe në të kaluarën,
veçmas me komunitetin katolik shqiptar
në Kosovë.  

(Autori është Dekan i Fakultetit të
Studime Islame në Prishtinë)
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PROF. DR. MUHAMED MUSTAFA:

Roli i gjuhës në shoqërinë
multikonfesionale
Urtësia e fjalëve dhe botëkuptimeve ndikon në formimin e një mirëkuptimi dhe tolerance
ndërkonfesionale. Gjuha e matur mundëson tejkalimin e mosmarrëveshjeve aktuale  dhe
mbizotërimin e paqes dhe të tolerancës shoqërore.  Nëse gjuha përdoret me mençuri dhe
me urtësi, atëherë garantohet  roli dhe ndikimi   konstruktiv i saj në harmoninë shoqërore
ndërkonfesionale.  
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fq. 49-60.)
Udhëtimi në bisedë ndërfetare nuk

është ndryshe nga një udhëtim nëpër
botë,  ngase menjëherë vërejmë se jemi
të lidhur me kultura, zakone dhe kon-
cepte të ndryshme. Ashtu siç kur vizi-
tojmë tokat e largëta, ne mund të marrim
një libër frazash për të mësuar se si të leh-
tësojmë komunikimin bazë, bile edhe një
libër me fraza të thjeshta për biseda ndër-
fetare mund të jetë i dobishëm. Më po-
shtë vijojnë disa sqarime, që nuk janë më
shumë se një fjalor i fjalëve ndërfetare, si
dhe prezanton një kapitull të mundshëm
të një libri që elaboron gjuhën dhe
shprehjet e shoqërisë ndërkonfesionale.

Gjuha e shoqërisë multikonfesionale
dhe multikulturore karakterizohet me ti-
paret vijuese:
a. Fjalori i përpiktë
Një pjesë e gjuhës ndërfetare është

fjalori i përpiktë. Një kishë nuk është një
sinagogë, një sinagogë nuk është një
xhami (xhami) dhe një xhuxh nuk është
një gurdwara (Sikaja e adhurimit të Si-
khut). Përdorimi i termit të saktë tregon
që ju keni marrë kohën për t’u bërë, të
paktën, në thelb, të vetëdijshëm për tra-
ditën e besimit të partnerit të bisedës. Por,
gjuha ndërfetare mund të jetë shumë kon-
fuze. Ndoshta në vend të kushteve speci-
fike për besimin, termat neutral të besimit
mund t’i shërbejnë më mirë; për shem-
bull, “shtëpia e adhurimit” është një term
që përshtatet me shumicën e traditave dhe
komunikon me ato që keni ndër mend të
thoni pa e quajtur një mollë, një porto-
kall, për shkak se disa tradita të tilla, si
shpirtërore amtare ose Baha’ite, nuk kanë
domosdoshmërisht një “shtëpi” tradicio-
nale të adhurimit; termi “vend i adhuri-
mit” mund të jetë edhe më i
përshtatshëm. Zhvillimi i një lloji të fja-
lorit ndërfetar joformal, të gjithanshëm,
është një ushtrim i dobishëm, që rrit një
vetëdije për fjalët që ne përdorim, si dhe
përhap supozimin se “të gjithë janë ashtu
si unë”.
b. Respekti i ndërgjegjshëm
Një sugjerim i dytë për bisedë ndër-

fetare është gjuha e respektit të ndër-
gjegjshëm. Të mësosh përshëndetje të
thjeshta, është një shprehje respekti dhe
nderimi për traditën dhe kulturën e tjetrit.
Si shembull konkret mund të theksojmë
shprehjet: “Namaste (Hinduizëm), Sha-
lom (Judaizëm), Essalaam-Alejkum
(Islam), Sat Sri Akaal (Sikhizëm)”. Ne do
të gjejmë përshëndetje të ndryshme inte-
resante, për t’i mësuar dhe për t’i përdo-
rur. Respekti i ndërgjegjshëm në bisedën
ndërfetare nuk ka të bëjë vetëm me atë që
mund të dëshirojmë të themi, por edhe

për atë që mund të mos e themi. Shman-
gia e termave fyes ose gjykues kërkon
gjuhën e respektit të ndërgjegjshëm. Në
vend që t’i referohemi një rituali ose
ngjarjeje të veçantë si “të çuditshme”, ne
mund të përdorim terma si “të panjohur
për mua”, ose “të ndryshme nga sa kam
parë unë më parë”. Përdorimi i gjuhës së
respektit tregon  një ndjenjë dinjiteti dhe
vlerë ndaj partnerit në dialog...
c. Gjuha autentike
Një sugjerim i tretë për bisedë ndër-

fetare është përdorimi i ndërgjegjshëm i
gjuhës së brendshme/ të jashtme. Tradi-
cionalisht dihet se çdo besim ka leksikun
e vet. Sikët e dinë mirë se çfarë nënkup-
tohet me termin “kangha”, myslimanët e
kuptojnë  fjalën “din”, budistët e dinë
“tanha” dhe  hebrenjtë e dinë fjalen
“aliyah”. Sidoqoftë, secili besim  mund
të jetë i panjohur në gjuhën e të tjerëve.
Në mënyrë që të kuptohen  bisedat ndër-
fetare, do të na ndihmonte  të kemi men-
djen se po flasim me një “të huaj”, i cili
mund të mos e njohë fjalorin e besimit
tonë. Përdorimi i nocioneve të drejtpër-
drejta të jashtme, si p.sh. “krehër i vogël
prej druri” (kangha), “larje rituale”
(wudu), “lakmi egoiste” (tanha) dhe
“duke shkuar për të lexuar Tevratin”
(aliyah), do të  siguronte faktin se ne
mund të kuptojmë edhe më shumë.
ç. Angazhimi  i butë
Një sugjerim i katërt për gjuhën ndër-

fetare është angazhimi i butë i mendjes.
Biseda ndërfetare nuk do të thotë të fshe-
hësh besimet. Në të vërtetë, biseda më e
mirë ndërfetare është ajo që zhvillohet
me angazhime të sinqerta. Shpesh ndodh
që përmes angazhimeve të përbashkëta të
partnerëve për dialog, besimet recipro-
kisht përmirësohen dhe pasurohen. Një
ndarje e tillë mund të bëhet,  bile edhe
duhet të bëhet, me gjuhën e butësisë, që
nuk është ekskluzive, arrogante apo
mbrojtëse. Kur një çifut shpall se mesia
ende nuk ka ardhur, një i krishterë nuk do
të pajtohet; kur një i krishterë shpall se
Jezusi është Krishti, një mysliman nuk do
të pajtohet dhe kur një mysliman shpall
se Muhamedi (a. s.) është vula e profe-
tëve, një mormon nuk do të pajtohet...

Gjuha e bisedës ndërfetare na bën të
jemi të ndërgjegjshëm dhe të kuptojmë se
angazhimet tona nuk janë edhe angazhi-
met e të tjerëve. Ne përndajmë anga-
zhime, në mënyrë që ta kuptojmë
njëri-tjetrin, jo se mund ta bindim ose
konvertojmë njëri-tjetrin. Ndoshta dy
fjalë të dobishme për të shtuar në librin
tonë të frazave ndërfetare janë: “për
mua”. “Për mua, Mesia ende nuk ka ar-
dhur”,  ose “për mua Jezusi nuk është

Krishti” dhe “për mua, Muhamedi është
vula e pejgamberëve”. Gjuha e angazhi-
mit të butë në ndarjen ndërfetare qartëson
bindjet tona dhe të  njerëzve  të tjerë.

Gjuha ndërfetare, si çdo gjuhë tjetër,
përfshin të folurit dhe të kuptuarit. Nëse
përfshihemi në biseda ndërfetare, pa dy-
shim që do të mendojmë  për shumë tituj
të kapitujve të një libri frazash të gjuhës
ndërfetare. Një gjuhë e tillë shpreh njerë-
zimin tonë të përbashkët, promovon qy-
tetërimin dhe ndërton marrëdhënie me
respekt dhe besim të ndërsjellë. Një
gjuhë e tillë ndjek paqen. (Larry (J.W.)
Windland,  The Language of interfaith
conversation,  Mindful interfaith lan-
guage expresses our common humanity,
builds relationships of respect and trust,
and pursues peace, June 2007,
www.100scarboromissions.com)

Orvatja për të kuptuar  Zotin te  tjetri,
hap shtigjet drejt një gjuhe të përbashkët
ligjërimi, e cila na lejon të marrim pjesë
në bisedë, të krijojmë partneritet dhe të
mos pajtohemi me zell dhe bindje. Për ta
bërë këtë, ne hedhim poshtë dikotomitë e
vërteta – false, ose i rivendosim ato në
vend që të respektojnë rrëfimet e njëri-
tjetrit. Madje, narrativet bllokojnë edhe
pretendimet teologjike.  (Catherine Cor-
nille,  Criteria of discernment in interre-
ligious dialogue, Cascade books, Eugene,
Oregon. USA, 2009, p. 44)

KËRKIMI NDËRKONFESIONAL DHE
REALITETI

Kërkimi fetar kërkon të orientojë tërë
personin - mendjen, zemrën dhe trupin -
në një botë reale. Kërkimi fetar nuk është
thjesht konceptual, por është trupor dhe
efektiv. Personat fetarë dhe komunitetet
kërkojnë një komplet autentik ekzisten-
cial, që ndërlidhet me realitetin dhe me
interpretimin e drejtë. Një orientim i tillë
kërkon që bashkësitë fetare të zhvillojnë
skema interpretuese dhe të ndërmarrin
një regjim terapeutik duke u mbështetur
në elementet e ndryshme të repertorit të
një tradite. Asnjë traditë nuk është një
skemë interpretuese. Tradita përmban
skema të shumta interpretuese, të cilat
kërkojnë të ofrojnë një lexim të reales për
hir të orientimit të duhur. Por, asnjë
skemë interpretuese nuk e realizon  orien-
timin e duhur, sepse orientimi në kupti-
min fetar është çështje edhe e
komprometimit. Orientimi gjithëpërfshi-
rës, cilësor, bëhet vetëm kur skemat in-
terpretuese i gjejmë të  instaluara në
zemër, në mendje dhe në trup, me anë të
disiplinave të një regjimi të veçantë tera-
peutik.

Skemat interpretuese gjenerohen nga
tërheqja e një mori elementesh, si p.sh.
mitet, simbolet, tregimet  dhe kategoritë
reflektuese të zhvilluara më qartë, madje
edhe me sistemet metafizike. Regjimet
terapeutike përfshijnë një mori disipli-
nash praktike, si p.sh. leximi dhe mësimi
përmendsh i shkrimeve të shenjta, medi-
timi, performanca rituale, ikonolatria dhe
të ngjashme. Të dyja janë të nevojshme
për një orientim gjithëpërfshirës cilësor.
(John J. Thatamanil,  Transreligious
Theology as the Quest for Interreligious
Wisdom Defining, Defending, and Tea-
ching Transreligious Theology, Open
Theology,  Vol.2,  p. 354-362, De Gryiter
open,   Union Theological Seminary,
New York, USA, f. 357.)

GJUHA ISLAME
NDËRKONFESIONALE

Koncepti islam i dialogut është rezul-
tat i procesit të përpiktë të të menduarit.
Ai nuk është formuar jashtë botës së fry-
mëzimit hyjnor, por brenda dhe kjo është
arsyeja se pse nuk mund të ekzistojë ja-
shtë këtyre dimensioneve. ‘Për njohësit e
botëkuptimit islam, nuk është e vështirë
të shihet se mendimi gjithmonë vlerëso-
het si përbërësi më i rëndësishëm i jetës
njerëzore dhe se duhet t’i kushtohet vë-
mendje asaj para çdo gjëje tjetër.’  (Wil-
liam C. Chittick, Science of the Cosmos,
Science of the Soul, from English Edin
Q. Lohja, Heart of tradition, Tirana, 2011,
p. 69)

Parimi kryesor i gjuhës islame ndër-
konfesionale dhe ndërkulturore mbështe-
tet në ajetin kuranor:
“O njerëz! Në të vërtetë, Ne ju kri-

juam ju prej një mashkulli dhe një
femre dhe ju bëmë popuj e fise, për ta
njohur njëri-tjetrin. Më i nderuari
prej jush tek Allahu është ai që i frikë-
sohet më shumë Atij. Vërtet, Allahu
është i Gjithëdijshëm dhe për Atë asgjë
nuk është e fshehtë.”  (Kuran, 49:13)

Tema e dialogut vlerësohet si një nga
temat më të rëndësishme në periudhën
bashkëkohore, siç ishte në të kaluarën
dhe siç do të jetë edhe në të ardhmen,
sepse kjo çështje e përcakton pozitën
dhe  vlerën e  një kombi, të një kulture
apo civilizimi gjatë intervaleve kohore

dhe periudhave  historike.
Çdo qytetërim karakterizohet me ti-

pare specifike, të cilat e lidhin njeriun me
dialogun.  Duke marrë parasysh lidhjen e
ndërsjellë, që përcakton vlerën e të drej-
tave të njeriut, si pjesë e shoqërisë njerë-
zore dhe qytetërimit, ne shohim se njeriu,
që i përket një civilizimi, është në pozitë
të mbrojë ndonjë civilizim të veçantë, pa
emocione. Secili që  jep pikëpamjet e
veta  për këtë temë, duhet të jetë larg ilu-
zioneve dhe nuk duhet t’i përkasë botës
që ndihet superiore ndaj vlerave të të tje-
rëve.

Kështu, vetëm përmes kësaj metode
mund të kuptohet se njeriu është objek-
tiv gjatë  shikimeve dhe analizave të tij
për vlerat e dialogut.

Koncepti islam i dialogut është i për-
gjithshëm dhe i vlerëson të gjitha fushat
e jetës, si dhe nuk ofron asnjë grimcë të
neglizhencës.

Qytetërimi islam i shërben dialogut
njerëzor dhe në këtë kontekst Shejh Ab-
durrahman Habannaqa thotë: “Përparimi
i civilizimit është i ndarë në tre grupe:

a. Grupi i parë i shërben trupit dhe
merret me çështje të jetës, me shkaqet e
kënaqësisë, të bekimeve, të dashurisë
dhe të epshit.

b. Grupi i dytë i shërben shoqërisë
dhe merret me parimet e ekzistencës së
sistemit, legjislacionit, ligjit, përhapjen
e të mirave dhe bekimeve shoqërore.

c. Grupi i tretë ka të bëjë me in-
dividin dhe shoqërinë, përkatësisht me
lumturinë e tyre si individë ose si shoqëri.
Një lumturi e tillë është universale dhe e
përjetshme, sepse fillon nga momenti i
vetëdijes njerëzore.“ (Abdurrahman Ha-
bannaka, Usulul-hadaratil-islamijjeti wa
wasailuha, edition 2, Darul-ilmi, Dama-
scus-Beyrout, 1980, fq. 11.)

Ky ‘parim i lëvizjes në strukturën e
Islamit’  është një lëvizje fetare dhe ndër-
kulturore dhe nuk pranon asnjë koncept
statik të dialogut, sepse gjithçka është një
organizëm i gjallë dhe ka një qëllim të
përbashkët. (Muhamed Ikbal, Obnova
vjerske misli u Islamu, Svjetlost, Sara-
jevë, 1979, fq. 195)

Sipas studiuesit të mirënjohur Mah-
mud Abbas Aqqad, njeriu mund të për-
mbushë kulturën në mënyrën më të mirë
dhe në metodën më të përshtatshme pa u

mbështetur vetëm në një burim të njohu-
rive shkencore. Përveç fjalëve të Shejh
Abdurrahman Habannaqa për përparimin
e qytetërimit dhe burimit të civilizimit
mysliman, Aqqad flet në mënyrë të deta-
juar dhe thotë: “Ky civilizim i përsosur, i
cili mbështetet në këtë mënyrë, është i
përshtatshëm në çdo kohë, veçanërisht në
kohën tonë, e cila dallohet me skenë dhe
ngjyra të ndryshme kulturore. Në këtë
kohë ka një numër të madh të dhënash
dhe kush nuk mund t’i lexojë veprat ma-
dhore, mund të lexojë enciklopedi; dhe
kush nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, ai
mund të ndjekë diskutimet dhe gazetat e
lajmeve, duke kërkuar sqarimin. (Mah-
moud Abbas Aqqad, Al-islam veil-hada-
retul-insanijjetu, menshuratul-mekt
ebetil-misrijjeti, Saida-Beirut, fq. 171.)

Ne duhet ta pastrojmë shoqërinë tonë
nga interpretimet e gabuara... Asgjë nuk
është individuale dhe përgjegjësia jonë
duhet të jetë në favor të zhvillimit indivi-
dual dhe shoqëror… Pra, asnjë civilizim
nuk mund të formohet nëse pretendojmë
ndarje midis ndjenjave dhe trupit, midis
shkencës dhe edukimit, midis nevojave
dhe shijes së trurit  (Ibid, fq. 176)

PËRFUNDIM

Gjuha luan rol esencial në dialogun
ndërkonfesional, ndërkulturor dhe ndër-
nacional, ngase përdorimi i kontrolluar i
shprehjeve gjatë bisedës me të tjerët e
zbut bisedën dhe e siguron mirëkuptimin
e përbashkët. Metoda e tillë e përdorimit
të gjuhës do të ndihmonte në tejkalimin
e vështirësive në jetën e përbashkët sho-
qërore. 

Gjuha e ashpër shkakton huti, mo-
smarrëveshje, grindje e luftëra në botë.
Historia konfirmon se gjuha e urrejtjes ka
mbjellë mostolerancë ndërfetare, ndër-
kulturore dhe ndërnacionale. 

Nuk ka një popull apo një gjuhë, por
ka shumë popuj me shumë gjuhë, me
shumë tradita, me shumë konfesione dhe
me shume kultura. Një koncept i tillë i
gjuhës nënkupton se do të kuptoheshim
më mirë sikur ta kuptonim gjuhën e njëri-
tjetrit dhe sikur t’i njihnim vlerat ndër-
konfesionale të njëri-tjetrit. 

(Autori është ligjërues i Gjuhës
Arabe në Fakultetin e Shkencave

Islame në Shkup)
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