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Selefistika,
“bombë me sahat”

ED I TOR IAL

Kohë më parë në Regjistrin e bashkësive fetare dhe grupeve religjioze pranë Gjykatës Themelore Shkupi
2 - Shkup u regjistrua edhe një farë bashkësie fetare islame, me atributin selefiste, regjistrim ky që irritoi po-
pullatën islame në vend dhe më gjerë. Që ironia e këtij regjistrimi të jetë edhe më e madhe, i shtohet fakti se
gjykatësja e cila e bën këtë regjistrim, para disa viteve kishte tentuar që përmes dokumentacionit fals të bëjë
ndryshimin e njeriut të parë të Bashkësisë Fetare Islame të RMV. Shtrohet pyetja: regjistrimi në fjalë është re-
zultat i një gjyqtari që “nuk i njeh” ligjet që e përcaktojnë regjistrimin e bashkësive fetare, apo është bërë me
“urdhër” të dikujt?!

Pavarësisht kësaj, regjistrimi i një bashkësie islame paralele, krahas asaj që ekziston me shekuj, paraqet
rrezik të madh dhe serioz për përçarje, në radhë të parë të popullatës myslimane, por edhe për përçarje etnike
dhe është “bombë me sahat” për sigurinë e shoqërisë në përgjithësi në vendin tonë, RMV. Andaj, me plot të
drejtë reagojnë shumë subjekte,
institucione, persona publikë
etj., të cilët aktin e këtillë e cilë-
sojnë joligjor, jashtë mësimeve
islame, të rrezikshëm, me qël-
lime tendencioze për të futur
përçarjen në mesin e popullatës
myslimane.

Ndërkaq, Rijaseti i BFI-së
që nga momenti i parë i njoftoi
të gjitha institucionet relevante
të vendit dhe Korin diplomatik
të akredituar në vendin tonë li-
dhur me regjistrimin e kësaj
“bashkësie”, të cilën e cilëson si
akt të turpshëm dhe shumë të
dëmshëm për unitetin e mysli-
manëve të Maqedonisë së Veriut
dhe, si i tillë, është tentim për
paralelizëm ndaj institucionit
kushtetutar të BFI-së. Kështu,
duke apeluar te të gjithë besimtarët tanë në vend dhe bashkatdhetarët tanë në Evropë e gjetiu, që të mos bien
në grackën dhe kthetrat e “bashkësisë” së themeluar nga Donçevska dhe me bindje të paluhatshme u tregojmë
se kjo e ashtuquajtur bashkësi është pjellë e strukturave dashakeqe në vend, për ta dëmtuar thellë unitetin e
myslimanëve të Maqedonisë së Veriut.

S`ka dyshim se regjistrimi i kësaj “bashkësie” me atributin “selefite” është shumë i dëmshëm edhe në rraf-
shin kombëtar, duke marrë parasysh se themeluesi i saj me përkatësi etnike është shqiptar dhe se një etiketë e
këtillë gjithnjë do t`u vishet shqiptarëve.

Nëse kjo e ashtuquajtur bashkësi mbetet e pashlyer në regjistrin e gjykatës, atëherë, pa as më të voglin dy-
shim, mund të thuhet se dikush në RMV po dëshiron të manipulojë në emër të fesë jo për objektiva financiarë,
jo për qëllime e akte të tjera, të cilat vetëm ata i dinë (përfshi, madje, edhe terrorizmin!) etj. etj. “Bashkësia”
e posathemeluar paraqitjen e parë në opinion e pati me apel për të grumbulluar mjete financiare! Po nesër?!

Organet kompetente për regjistrimin e bashkësive fetare duhet të dinë se fetë nuk lindin për çdo ditë, por
ato janë të shpallura nga Krijuesi ynë. Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë këtu e 600 vjet
është në paqe me vetveten dhe pret që edhe të tjerët (shteti, shoqëria etj.) të jenë në paqe me të. Kjo arrihet
duke e lënë rehat, njëherë e përgjithmonë, atë si institucion të vetëm islam.

Q. Osmani

S`ka dyshim se regjistrimi i kësaj “bashkësie” me
atributin “selefite” është shumë i dëmshëm edhe në
rrafshin kombëtar, duke marrë parasysh se
themeluesi i saj me përkatësi etnike është shqiptar
dhe se një etiketë e këtillë gjithnjë do t`u vishet
shqiptarëve. Nëse kjo e ashtuquajtur bashkësi
mbetet e pashlyer në regjistrin e gjykatës, atëherë,
pa as më të voglin dyshim, mund të thuhet se dikush
në RMV po dëshiron të manipulojë në emër të fesë jo
për objektiva financiarë, jo për qëllime e akte të
tjera, të cilat vetëm ata i dinë (përfshi, madje, edhe
terrorizmin!) etj. etj.

Press-konferencë e Bashkësisë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 18 shkurt 2021, nën udhë-
heqjen e Shefit të Kabinetit të Reis’ul-Ulemasë, Evzal ef. Si-
nani, njëherësh dhe Zëdhënës i BFI-së:

Të nderuar përfaqësues të mediave, ju falënderoj që jeni
këtu me ne, për të përçuar këtë mesazh të Bashkësisë Fetare
Islame për të gjithë qytetarët dhe besimtarët e Maqedonisë së
Veriut.

Më 16 shkurt 2021 Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV në mbledhjen e rregullt, me në krye Reis’ul-Ulemanë e
BFI-së, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, shqyrtoi zhvillimet e fundit,
përkatësisht regjistrimin e së ashtuquajturës Bashkësi Islame
Selefiste Dar el Hadith dhe mori këto vendime:

1.Me indinjatë të thellë rea-
gojmë kundër Gjykatës Themelore
Shkupi 2 – Shkup, e cila e ka reg-
jistruar këtë gjoja bashkësi fetare,
vendim që mban vulën e gjykatë-
ses Suzana Donçevska. Ky akt
është i turpshëm dhe shumë i dëm-
shëm për unitetin e myslimanëve
të Maqedonisë së Veriut dhe si i
tillë është tentim për paralelizëm
institucionit kushtetutar të Bashkë-
sisë Fetare Islame;

2. Aktin e gjykatëses Donçev-
ska e llogarisim tendencioz dhe me
këtë akt, ajo ka shkelur jo vetëm Ligjin për pozitën juridike të
kishës, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze, por ka shkelur
edhe praktikën juridike që për çdo themelim të Bashkësive Fe-
tare mendim duhet të japin 5 bashkësitë kushtetutare të MV.
Ligji nuk lejon regjistrimin e dy bashkësive fetare që mbajnë të
njëjtin emër, kanë të njëjtat burime e mësime dhe kryejnë të
njëjtat praktika fetare;

3. Bashkësia Fetare Islame prej momentit të parë i ka ndër-
marrë të gjitha masat e nevojshme dhe duke e gjykuar ashpër
këtë vendim, njoftoi të gjitha instancat shtetërore, duke filluar
nga Presidenti i Shtetit, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, si
dhe faktorin ndërkombëtar në vend;

4. Apelojmë te të gjithë besimtarët tanë në RMV dhe ba-
shkatdhetarët tanë në Evropë e gjetiu, mos të bien në grackën
dhe kthetrat e bashkësisë së themeluar nga Donçevska dhe me
bindje të paluhatshme u tregojmë se kjo bashkësi është pjellë e
strukturave dashakeqe në vend për ta dëmtuar thellë unitetin e
myslimanëve të Maqedonisë së Veriut dhe Bashkësinë Fetare
Islame në veçanti.

5. Bashkësia Fetare Islame njofton të gjithë se ky akt është
i dëmshëm për shoqërinë tonë, prandaj në mënyre kategorike
dhe pa kompromis do të vazhdojë të mbrojë unitetin dhe dinji-
tetin e besimtarëve të vendit.

ENGLISH
Dear media representatives, thank you for being here with

us to convey this message of the Islamic Religious Community
to all citizens and believers of Northern Macedonia.

On February 16, 2021, the Riyaset of the Islamic Religious
Community of RNM at the regular meeting headed by Reis
Ulema of the IRC H. Hfz. Shaqir ef. Fetahu, reviewed the latest
developments, namely the registration of the so-called Salafist
Islamic Community Dar al-Hadith and made the following de-
cisions:

1. We react with deep indignation against the Basic Court
Skopje 2 - Skopje, which has registered this alleged religious
community, a decision that bears the stamp of Judge Suzana

Doncevska. This act is shameful
and very detrimental to the unity of
the Muslims of Northern Macedo-
nia and as such is an attempt to pa-
rallel the constitutional institution
of the Islamic Religious Commu-
nity;

2. We consider the act of Judge
Doncevska biased and with this
act, she has violated not only the
Law on the legal position of the
church, religious communities and
religious groups, but has also vio-
lated the legal practice that for any
establishment of religious commu-

nities, opinion should give 5 constitutional communities of
North Macedonia. The law does not allow the registration of
two religious communities that bear the same name, have the
same resources and teachings, and perform the same religious
practices;

3. The Islamic Religious Community from the first moment
has taken all necessary measures and judging harshly this deci-
sion notified all state instances starting from the President of
the State, the Speaker of the Assembly, the Prime Minister and
the international factor in the country;

4. We appeal to all our believers in RNM and our compa-
triots in Europe and elsewhere, not to fall into the trap and clut-
ches of the community founded by Doncevska and with
unshakable conviction we show them that this community is
the offspring of malicious structures in the country for them
deeply damaged the unity of the Muslims of Northern Mace-
donia and the Islamic Religious Community in particular.

5. The Islamic Religious Community informs everyone that
this act is harmful to our society; therefore it will categorically
and uncompromisingly continue to protect the unity and dignity
of the believers of the country.

(https://bfi.mk/press-konferenca-e-bfi/)

Press-konferencë e BFI-së



BBoottuueess::  
RRiijjaasseettii  ii  BBaasshhkkëëssiissëë  FFeettaarree  IIssllaammee
ttëë  RRMMVV

KKrryyeerreeddaakkttoorr::  
NNaazziiff  ZZeejjnnuullllaahhuu
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QQuuffllii  OOssmmaannii,,  
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IIbbrraahhiimm  IIddrriizzii,,  
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mmrr..  RReejjhhaann  NNeezziirrii,,  
UUssaamm  HHaalliimmii
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((2277  sshhkkuurrtt  22002211))  
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Më 16 shkurt, 2021, në Selinë e BFI në
Shkup, Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
mbajti mbledhjen e parë të thirrur nga Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në
bazë të Nenit 43 të Kushtetutës së Bashkë-
sisë Fetare Islame, e cila kishte karakter të
zgjeruar në strukturë, ku morën pjesë të
gjithë anëtarët e Rijasetit, myftinjtë e Myf-
tinive të BFI, koordinatorët e Myftinive të
BFI, drejtorët e të gjithë sektorëve të BFI,
Dekani i FSHI, Drejtori i Medresesë Isa
Beu dhe udhëheqësit e sektorëve pranë
BFI, thuhet në njoftimin e BFI-së. 

Mbledhjen e shpalli të hapur Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i cili fa-
lënderoi të gjithë pjesëmarrësit për
prezencën e tyre dhe më pas u diskutua
rreth pikave shtesë dhe kërkesave të orës

së fundit, për t”u futur në rendin e ditës: 1.
Informatë e Reis’ul-Ulemasë për aktivite-
tet mes dy mbledhjeve;  2. Emërimi i Myf-
tiut të Gostivarit; 3. Shqyrtimi i raporteve
të punës për vitin 2020 dhe planet finan-
ciare për vitin 2021 të Myftinive të BFI-së;
4. Raporti i punës së BFI për vitin 2020; 5.
Llogaria përfundimtare për vitin 2020 dhe
Plani financiar për vitin 2021 i Rijasetit të
BFI; 6. Përcaktimi i datës për mbledhjen
vjetore të Kuvendit të BFI; 7. Shqyrtimi i
kërkesave të Myftinisë së Kumanovës dhe
Dibrës; 8. Themelimi i Institutit Shkencor
të BFI.

Pas miratimit të rendit të ditës, Reis’ul-
Ulema tregoi të gjitha aktivitetet e ndër-
marra nga ana e tij; si në vend, ashtu dhe
jashtë vendit.

Më pas, me kërkesë dhe propozim të

anëtarëve të Myftinisë së BFI Gostivar, u
bë emërimi i Myftiut të ri të Gostivarit, Sa-
bahudin ef. Zendeli, i cili që në nëntor të
vitit 2020 e ushtronte detyrën e Myftiut të
Myftinisë së BFI-Gostivar.

Pas pikës për Myftiun e Gostivarit, të
gjithë myftinjtë dhe drejtorët e sektorëve
dhanë raport për punën e tyre gjatë vitit
2020, si dhe u paraqit edhe llogaria për-
fundimtare për vitin 2020 e Rijasetit të
BFI,  si dhe Plani financiar për vitin 2021
i Rijasetit të BFI.

Për sa i përket themelimit të Institutit
Shkencor të BFI, u vendos që të ngrihet një
grup punues profesional,  i cili do ta jetë-
sojë realizimin e kësaj ideje, deri në the-
melimin e mirëfilltë të Institutit Shkencor,
i cili do të veprojë në kuadër të BFI, thuhet
në njoftimin e BFI-së. 

Më 16 shkurt, 2021, Rijaseti i BFI të
RMV analizoi punën dhe aktivitetet e
veta gjatë vitit 2020. 

Jam tejet i lumtur dhe krenar që,
edhe krahas gjendjes së jashtëzakon-
shme dhe krizës financiare, me një me-
naxhim racional të të gjitha punëve, që ia
dolëm me sukses, pa fije borxhi, në sfe-
rën financiare, administrative dhe në të
gjitha fushat tjera. 

Po ashtu, është duke ndodhur një
zhvillim shumë pozitiv në çështjen e de-
nacionalizimit dhe në sferat tjera. 

Viti 2021 pres që të jetë viti i stabili-
zimit definitiv të financave të BFI, për
ecje normale dhe zhvillim të saj. 

Mirënjohje të veçantë përgjegjësve
të dikastereve të Rijasetit, Myftinjve me
Myftinitë e tyre, FSHI-së në krye me
Dekanin dhe SHMI Medreseja Isa Beu
me Drejtorin, si dhe ulemave islamë,
mutevelive dhe besimtarëve në përgji-
thësi. Nuk guxojmë ta lëmë pa përmen-
dur faktin se përkrahja e krerëve të
Diasporës na dha fuqinë e madhe për ta
tejkaluar me sukses këtë periudhë. 

Vizitat në masë të faktorëve të ja-
shtëm dhe të brendshëm, ishin një për-
krahje e madhe në momentet më të
vështira dhe pa masë jemi falënderues. 

Dua të shpreh konsideratën dhe fa-
lënderimet e mia, po ashtu, për të gjithë
faktorët relevantë të BFI, tek besimtarët,

për kontributin e dhënë dhe disiplinën e
treguar në ballafaqimin me virusin fa-
mëkeq covid-19, pa mos harruar të fa-
lënderojmë edhe mjetet e informimit për
gatishmërinë e bashkëpunimit me BFI
në raste të ndryshme. 

Edhe problemet me të cilat ballafa-
qohemi, dhe që janë normale në jetën e
një organizate të madhe siç është BFI,
po i menaxhojmë me sukses dhe me din-
jitetin më të madh moral dhe organizativ
do të ballafaqohemi me to. 

Vazhdojmë me qetësi, me maturi dhe
me strategji drejt ardhmërisë më të mirë
të organizimit të jetës fetare me ndihmën
e të madhit Zot,  duke qenë të vetëdij-
shëm se asgjë nuk bëhet vetë. 

Në të gjitha këto punë, shtyllë të ve-
primtarisë sonë do t’i kemi fjalët e të ma-
dhit Zot: "Ndihmojeni njëri-tjetrin në
mirësi e devotshmëri, e mos u ndihmoni
mes vete në mëkat e armiqësi!" 

Faleminderit nga zemra të gjithëve
që, në të kaluarën dhe në të tashmen, po
lënë gjurmë në kontinuitetin e zhvillimit
të Bashkësisë Fetare Islame të Republi-
kës së Maqedonisë së Veriut, 

Zoti ju bekoftë! 
Juaji, 
H. hfz. Shaqir ef. Fetahu
Reis’ul-Ulema i BFI të RMV
(17.02.2021)

Rijaseti shqyrton punën dhe planetDeklaratë pas
Mbledhjes së Rijasetit

Më 16 shkurt, 2021, në mbledhjen e
rregullt të Rijasetit, të gjithë anëtarët
votuan unanimisht pro propozimit të
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
për themelimin e Institutit për Hulum-
time Shkencore Islame të BFI-së. 

Shkenca ka vlerë jashtëzakonisht të
madhe në Islam dhe hulumtimet shken-
core kanë vlerë të madhe te Zoti. Për
këtë arsye, themelimi i një instituti të
këtillë është një imperativ islam dhe një
domosdoshmëri e kohës, për prezantim

dhe njohje shkencore të vlerave islame.
Përpilimin e projektit për themeli-

min e Institutit e ka përgatitur përgjeg-
jësi i Sektorit Fetar-Arsimor pranë
BFI-së, prof. Jusuf ef. Zimeri. 

Themelimi i këtij instituti është
pjesë e programit parazgjedhor të Rei-
s’ul-Ulemasë dhe është premtimi i dytë
që vjen në jetë, pas themelimit të Arki-
vit të BFI-së, i cili së shpejti do të fil-
lojë aktivitetin, me lejen e Allahut.
(19.02.2021)

Do të themelohet
Instituti Islam Në mbledhjen e Rijasetit të Bashkë-

sisë Fetare Islame, të konvokuar nga Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, e
cila u mbajt më 16.02.2021, në Selinë e
BFI në Shkup, ushtruesi i detyrës Myfti i
Myftinisë së Bashkësisë Fetare Islame të
Gostivarit, prof. Sabahudin ef. Zendeli,
me propozim të anëtarëve të Myftinisë së
BFI-Gostivar u emërua Myfti i Myftinisë
së BFI-Gostivar.

Për zgjedhjen e Myftiut të Ri të Go-
stivarit votuan unanimisht të gjithë anë-
tarët e Rijasetit të BFI. 

Profesor Sabahudin ef. Zendeli erdhi
në krye të Myftinisë së BFI-Gostivar si
u.d. Myfti i Myftinisë në nëntor të vitit

2020, pas dorëheqjes nga ky post të Myf-
tiut të deriatëhershëm dhe Reis’ul-Ule-
masë aktual të BFI, h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, i cili nga ai post u zgjodh në po-
stin e Kryetarit të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV.

Profesor Sabahudin ef. Zendeli është
i lindur në vitin 1976 në fshatin Çegran
të Gostivarit. Shkollën fillore e kreu në
SHF “Përparimi” - Çegran, ndërsa Shkol-
lën e Mesme Islame në Medresenë Isa
Beu – Shkup. Më pas, studimet i vazhdoi
në Universitetin Uludag të Bursës, Repu-
blika e Turqisë, Fakulteti Ilahijat. Pas
vitit 2002 filloi si mësimdhënës i lëndës
fetare Mësimbesim fetar në shkollat fil-

lore në territorin e Gostivarit, deri në vitin
2004. Nga viti 2007 fillon me punë si Re-
ferent fetar-arsimor pranë Myftinisë së
BFI-Gostivar. 

Sabahudin ef. Zendeli, Myfti i Gostivarit
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Më 8 shkurt, 2021,  në Tetovë u mbajt
Mbledhja e rregullt e Myftinisë së BFI -
Tetovë me anëtarët e Myftinisë, ku u di-
skutua Raporti detal i Myftinisë së BFI -
Tetovë për vitin 2020 dhe Planprogrami i
punës për vitin 2021, njoftohet nga BFI.

Me Mbledhjen kryesoi Myftiu i Myf-
tinisë së BFI-Tetovë, prof. dr. Qani ef.
Nesimi. Mbledhjen e rregullt të Myftinisë
së Tetovës e ka nderuar, me prezencën e
tij, edhe Kryetari i BFI,      Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i shoqëruar nga
Shefi i Kabinetit,  Evzal ef. Sinani, Drej-
tori i Sektorit Fetar-Arsimor Jusuf ef. Zi-
meri, Drejtori për Diasporë dr. Selver ef.
Xhemaili, Drejtori i Sektorit për Shkencë
dhe Kulturë Musanif ef. Rufati.

Fillimisht Mbledhjen e përshëndeti
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. Ai
e vlerësoi lart punën e kësaj myftinie, të
udhëhequr nga Myftiu i nderuar prof. dr.
Qani ef. Nesimi dhe stafi (operativa) i tij.
Zëri i kësaj Myftinie janë rezultatet dhe
fjalët s’arrijnë t’i përmbledhin ato. 

Reis’ul-Ulemaja u dëshiroi të gjithë
anëtarëve të Myftinisë që të vazhdojnë
me punët e hairit në këtë frymë, që në të
ardhmen të shënojnë rezultate edhe më të

mëdha, të reja, që do të jenë në vijimësi të
punës së Myftinisë së Tetovës në tërësi,
duke qenë gjithmonë të gatshëm për të
qenë sa më pranë librit të shenjtë, Kura-
nit fisnik, Sunnetit të Pejgamberit (a. s.)
dhe Kushtetutës së Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut. 

Myftiu prof. dr. Qani ef. Nesimi fa-

lënderoi Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu dhe delegacionin e Rijasetit për
prezencën dhe për fjalët e mira,  si dhe
për dëshirat, duke theksuar se vlerësimi
dhe mirënjohja janë një frymëzim dhe
shtytje edhe më e madhe për Myftininë e
Tetovës dhe operativën e saj që edhe në të
ardhmen të jenë në shërbim të xhematit
dhe të besimtarëve myslimanë.

Më 29 janar, 2021, është mbajtur
Mbledhja e rregullt e Myftinisë së BFI-
Gostivar, në të cilën kanë marrë pjesë
edhe Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu; Sekre-
tari i Përgjithshëm i BFI, h. Irsal ef.
Jakupi; Kryetari i Komisionit Zgjedhor të
BFI, h. Muamer ef. Veseli; dhe Shefi i
Administratës së BFI-së, h. Qufli ef.
Osmani, njoftohet nga BFI. 

Nën udhëheqjen e u.d. Myfti i Myfti-
nisë së Gostivarit, h. Sabahudin ef. Zen-
deli, në mbledhje u diskutua për të arriturat
dhe aktivitetet e Myftinisë së Gostivarit
gjatë vitit 2020 dhe u prezantua Raporti
vjetor 2020 i aktiviteteve të Myftinisë së
Gostivarit, u bë llogaria përfundimtare e
vitit 2020 dhe u paraqit para anëtarëve
propozimbuxheti për vitin 2021. 

Vlen të theksohet se Myftinia e BFI –
Gostivar gjatë vitit 2020, edhe pse ishte
një vit i vështirë dhe i paprecedentë për
nga kufizimet dhe vështirësitë, arriti të
dalë me bilanc pozitiv financiar. 

Ndër pikat e rendit të ditës ishte edhe

propozimi i kandidatëve për Myfti të
Myftinisë së BFI – Gostivar dhe për këtë
arsye prezent ishte edhe Kryetari i Ko-
misionit Zgjedhor të BFI-së, h. Muamer
ef. Veseli. Të gjithë anëtarët e Myftinisë
unanimisht propozuan kandidat për Myfti
ushtruesin e deritanishëm të këtij fun-
ksioni, h. Sabahudin ef. Zendelin. Propo-

zimi i anëtarëve të Myftinisë do të dër-
gohet në Rijaset për shqyrtim. 

Të gjitha Myftinitë e Bashkësisë Fe-
tare Islame, sektorët dhe institucionet e
saj, janë duke miratuar raportet vjetore,
të cilat do të paraqiten në Mbledhjen e
Rijasetit, që parashihet të mbahet muajin
e ardhshëm. (29.01.2021)

Mbledhje e rregullt e Myftinisë së Tetovës

Mblidhet Myftinia e Gostivarit

Shkruan: Jusuf Zimeri

Dihet mirë parimi nga të gjithë ne
se, myslimanët kudo që jetojnë,
brenda shtetit islam apo jashtë tij,

janë të obliguar (farz) që të zhvillojnë një
jetë të organizuar. Ky parim mbështetet
në hadithin e Pejgamberit (a. s.),  i tran-
smetuar nga Abdullah b. Amri, se vër-
tet¬i dërguari i Allahut (s.a.v.s.) ka thënë:
“Nuk lejohet për tre individë, qofshin
edhe në një shkretëtirë, e të mos e emë-
rojnë njërin prej tyre udhëheqës.” (Ah-
medi)

Duke u bazuar në këtë hadith, si dhe
në shumë argumente të tjera të pathek-
suara në këtë punim, dijetarët islamë janë
unikë në mendimet e tyre (përveç një
grupi nga mu’tezilët) se zgjedhja dhe ek-
zistimi i një udhëheqësi islam, i cili do të
udhëheqë, qeverisë, me çështjet islame
dhe që bart përgjegjësi para myslimanëve
dhe para Allahut (xh. sh.),  është detyrim
islam (farzi kifaje).

Jo rrallë herë e dëgjojmë nga hoxhal-
larët dhe e lexojmë në literaturë një të
vërtetë madhore, që thotë se Islami për-
veç se është Fe e Allahut, e cila i rregul-
lon adhurimet, ai (Islami) është edhe
sistem i jetës njerëzore. Kur themi sistem,
vetvetiu nënkuptohet se dalja nga sistemi
është çrregullim dhe deformim i sistemit,
nënkupton anarkinë totale, kurse në
aspektin juridik islam nënkupton vepri-
min penal me përgjegjësi penale. Prandaj,
është interesant të shohësh veprimet e
disa “hoxhallarëve” që pretendojnë se
janë njohës të mirë të Islamit dhe në emër
të Islamit zgjedhin nënshtrim ndaj pasio-
nit dhe egos së tyre për të dalë nga si-
stemi islam.

Kur diskutojmë për çështjen e siste-

mit, ne si hoxhallarë, por edhe si mysli-
manë, detyrimisht duhet të marrim më-
sime nga praktika e Muhamedit (a. s.),  si
e instaloi sistemin e funksionimit të sho-
qërisë - jo vetëm të asaj islame,  por edhe
të asaj multikonfesinale. Atë që e bëri
Muhamedi (a. s.) në Medinën e ndrit-
shme, me vëllazërimin e myslimanëve,
me bashkimin e njerëzve dhe të grupa-
cioneve, me themelimin e Shtetit Islam
dhe me hartimin e normativës (Kushtetu-
tës) për sistemin e funksionimit të shtetit
dhe të shoqërisë njerëzore, na jep të kup-
tojmë se për herë të parë në historinë nje-
rëzore bëri që shteti dhe pushteti t’i
nënshtrohen ligjit.

Mirëpo, paralelizmi në udhëheqjen
islame është akt i papranueshëm islami-
kisht, duke filluar nga gjërat më të për-
ditshme; ta marrim si shembull: të kemi
dy imamë paralelë, që në të njëjtën kohë
t’u falin namazin njerëzve! Mund të pa-
ramendoni si duket ky namaz i tyre! Ose
të kemi dy myftinj paralelë në një vend,
ose të kemi dy kryetarë komunash para-
lelë, ose të kemi dy qeveri paralele në të
njëjtën kohë! Në këto raste mund të pa-
ramendoni se në ç’hall është gjendja e atij

populli që udhëhiqet nga paralelizmat.
Përderisa paralelizmi nuk pranohet në
asnjë sistem, atëherë si mund të pranohet
në Islam, kur ne themi se Islami është si-
stem?!!

Edhe në rastin më të keq, kur udhë-
heqësi islam bën shkelje të ndonjë rre-
gulli, ose tregon paaftësi për menaxhim
të çështjeve që ndërlidhen me Islamin
dhe me myslimanët, përderisa nuk ka
shpalosur kufirin, sërish paralelizmi është
veprim i ndaluar. Në këto raste është de-
tyrim i të tjerëve t’ia tërheqin vërejtjen
udhëheqësit islam, ta shkarkojnë nga de-
tyra, por jo të krijojnë paralelizma. Pikë-
risht për këtë çështje Ebu Seid el Hudriju
transmeton hadithin e Pejgamberit    (a.
s.),  ku thotë: “Vërtet,  xhihadi (lufta) më
e madhe është fjala e drejtë, se udhëhe-
qësi i shtrembët (i padrejtë).”  (Muslimi)
Pra, Pejgamberi (a. s.) luftën, përpjekjen
për ta përmirësuar dhe për t’i tërhequr vë-
rejtjen udhëheqësit të padrejtë, e konsi-
deron pjesë të xhihadit, e jo daljen nga
sistemi, duke manipuluar popullin dhe
krijuar përçarje; me përjashtim nëse kon-
statohet se udhëheqësi ka bërë qufër
(kufr).  (19.02.2021)

Paralelizmi në udhëheqjen
islame është deformim i Islamit
Islami përveç se është Fe e Allahut, e cila i rregullon adhurimet, ai (Islami) është edhe
sistem i jetës njerëzore. Kur themi sistem, vetvetiu nënkuptohet se dalja nga sistemi

është çrregullim dhe deformim i sistemit, nënkupton anarkinë totale, kurse në aspektin
juridik islam nënkupton veprimin penal me përgjegjësi penale.
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Mё 10 shkurt, 2021, Kryetari i Ba-
shkёsisё Fetare Islame tё RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu priti nё
vizitё zyrtare, nё selinё e Rijasetit, Am-
basadorin e Republikёs sё Austrisё nё
Shkup, Shkëlqesinë e Tij dr. Georg
Uoutsas, i cili fillimisht e uroi Reisin
pёr zgjedhjen e tij nё krye tё Bashkёsisё
Fetare Islame dhe i dёshiroi shёndet dhe
suksese nё drejtimin e BFI-sё, thuhet në
njoftimin e BFI-së.

Kryetari i BFI-së, i cili shoqёrohej
nga Mustafa ef. Dauti, Drejtor i Sekto-
rit pёr Marrёdhёnie me Jashtё (kontakte
me faktorin ndёrkombёtar: OSBE, BE
dhe institucionet e brendshme), si dhe
Shefi i Kabinetit Evzal ef. Sinani, e fal-
ёnderoi mysafirin e nderuar pёr kёtё vi-
zitё mjaft domethёnёse,  pёrfshi kёtu
edhe urimet e dёshirat e sinqerta. 

Pasi u dёshiroi mirёseardhje, Kreu i
BFI e njoftoi Shkëlqesinë e Tij me pro-
ceset dhe zhvillimet nё Bashkёsinё Fe-
tare Islame, si dhe pёr planet pёr njё tё
ardhme mё tё mirё tё institucionit fetar
islam. Ai foli edhe pёr rёndёsinё qё BFI
i jep organizimit tё jetёs fetare dhe kul-
tivimit tё frymёs sё bashkёjetesёs dhe
respektit tё njёri-tjetrit nё shoqёrinё
tonё multikonfensionale dhe           mul-
tietnike.

Ambasadori dr. Georg Uoutsas e
lavdёroi punёn e Reisit dhe të BFI-së,
sidomos nё sferёn e stabilizimit tё mar-

rёdhёnieve me tё gjithё faktorёt rele-
vantë, tё brendshёm dhe tё jashtёm, si
dhe kontributit tё vazhdueshёm qё BFI
e jep nё ngritjen e vetёdijes fetare dhe
tolerancёs ndёrfetare. Shkëlqesia e Tij
edhe njё herё shfrytёzoi rastin qё ta fal-
ёnderojё Reis’ul-Ulemanё pёr
mbёshtetjen e hapur dhe publike qё bёri
BFI për Austrinë gjatё sulmeve terrori-
ste nё Vjenё, dёnimin e autorit dhe
aktit, si dhe mbёshtetjen e popullit au-
striak.

Nga ana e tij, Reisi e falёnderoi Am-
basadorin dhe foli pёr rolin qё ka BFI
nё mbёshtetjen e mёrgatёs sonё nёpёr

vendet evropiane dhe dёrgimin e kua-
drove profesionale pёr tё shёrbyer dhe
organizuar jetёn fetare nёpёr qendrat
islame nё BE, e posaçёrisht nё Repu-
blikёn e Austrisё, ku jetojnë dhe ve-
projnë njё numёr i konsiderueshёm i
mёrgimtarëve tanё, të cilët me sjelljet e
tyre shembullore lirisht mund tё quhen
ambasadorёt tanë nё Austri, tё cilёt rre-
zatojnё vetёm mirёsi, solidaritet, tole-
rancë dhe mirёkuptim me tё gjithё
fqinjёt austriakё. Kёto vlera gjithnjё
kanё qenё oferta me prioritet nga Ba-
shkёsia Fetare Islame pёr brezat e rinj,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Më 6 shkurt, 2021, Kryetari i BFI të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, priti në një takim pune një dele-
gacion të Bashkësisë Islame të Bosnjës e
Hercegovinës, me në krye Drejtorin për
Diasporë pranë Rijasetit të BI të BeH, h.
Rasim ef. Çoliq, thuhet në njoftimin e
BFI-së. 

Reis’ul-Ulemaja mirëpriti mysafirët
në shoqëri të Drejtorit për Diasporë pranë
BFI të RMV, prof. dr. Selver Xhemaili. 

Në takim u bisedua për shumë çështje
me relevancë për besimtarë myslimanë të
të dyja vendeve dhe u shpreh gatishmë-
ria e të dyja palëve për zhvillim të më-
tejmë të bashkëpunimit të ndërsjellë,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Ambasadori austriak në BFI

“Diaspora” e BeH në Shkup

Më 6 shkurt, 2021, Reis’ul-Ulema i
BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i
shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm h.
Irsal ef. Jakupi, Myftiu i Myftinisë së
Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i
Myftinisë së Tetovës prof. dr. Qani ef.
Nesimi, Myftiu i Myftinisë së Strugës mr.
Salim ef. Sulejmani, Drejtori për Marrë-
dhënie me Botën Arabe h. Ismet ef.
Ademi, Drejtori për Marrëdhënie me
Diasporën prof. dr. Selver ef. Xhemaili
dhe Shefi i Kabinetit të Reis’ul-Ulemasë
hfz. Evzal ef. Sinani, vizituan Kryetarin e
Bashkësisë Islame të Kosovës, Myfti mr.
Naim ef. Tërnavën, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Në këtë vizitë miqësore, Reis’ul-
Ulema i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, fillimisht falënderoi Kryetarin e
BIK, mr. Naim ef. Tërnavën dhe të gjithë
anëtarët e Kryesisë së BIK për mikprit-
jen dhe respektin e treguar. Myfti Tër-
nava, nga ana e tij, i uroi mirëseardhje
Reis’ul-Ulemasë dhe shoqëruesve, siç
tha, në shtëpinë e tyre dhe në mesin e vël-
lezërve të tyre, si dhe shprehu vlerësimin
e mirënjohjen e tij të lartë për këtë vizitë. 

Ndër pikat që u diskutuan në takim
ishte edhe intensifikimi i bashkëpunimit
mes të gjitha Bashkësive Fetare të Bal-
lkanit, si pjesë integrale e kontinentit të
Evropës dhe në veçanti, mes BFI të Ma-
qedonisë së Veriut dhe BI të Kosovës. Për
këtë, konkretisht, palët u dakorduan që

para Ramazanit të zhvillohet një mble-
dhje e zgjeruar mes Kryesive të të dy Ba-
shkësive Fetare me në krye Kryetarët e
tyre,  në të cilën do të vendosen pikat
praktike dhe do të konkretizohet bashkë-
punimi. 

Reis’ul-Ulemaja rishprehu gatishmë-
rinë e tij të plotë për fillim sa më të
shpejtë të bashkëpunimit të intensifikuar
mes dy Bashkësive dhe për këtë ai prem-
toi se BFI dhe të gjitha instuticionet e saj
do të jenë të disponueshme dhe në shër-
bim në çdo çast. Ndër të tjera, theksoi se
tani janë të krijuara kushtet për një ba-

shkëpunim të mirëfilltë dhe të paprece-
dentë e historik. 

Myftiu mr. Naim ef. Tërnava shprehu
qëndrimin e tij se myslimanët shqiptarë
sot kanë një të menduar fetar të vet dhe
kanë çfarë t’i japin botës myslimane. Po
ashtu, ai vuri në pah rolin e madh që kanë
shqiptarët në Evropë si faktor mysliman,
kur dihet se përfaqësojnë 1.5% të popul-
latës evropiane me rreth 8 milionë banorë
dhe, si të këtillë, zëri i përbashkët brenda
trojeve shqiptare si myslimanë autoktonë
të Evropës duhet të dëgjohet dhe të kum-
bojë në Ballkan, po edhe në Evropë. 

U diskutua edhe për çështjen e emi-
grimit që është duke u përhapur në mesin
e shoqërive tona si një pandemi më vete.
Për këtë, Reis’ul-Ulemaja propozoi që
Bashkësitë Islame të të dyja vendeve të
përpilojnë strategji me të cilat do të ndi-
kojnë në mbrojtjen e popullatës dhe zvo-
gëlimin e këtij eksodi,  që në të ardhmen
e afërt mund të rrezikojë mirëqenien so-
ciale të myslimanëve të këtyre trojeve. 

Po ashtu, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
propozoi që, në bashkëpunim, Bashkësitë
Islame të vendosin standarde të organizi-
mit të jetës fetare dhe pozitës së institu-
cioneve fetare karshi shteteve për vendet
evropiane, me qëllim evitimin e vepri-
meve të skajshme dhe të rrezikshme,  si
rasti i terrorit që ndodhi fundvitin e ka-
luar në Vjenë. 

Kryetari i BIK, mr. Naim ef. Tërnava,
i dhuroi Reis’ul-Ulemasë një kopje të li-
brit të tij të fundit dhe të dy Kryetarët
dhanë një deklaratë të përbashkët për
media, thuhet në njoftimin e BFI-së. 

Në Bashkësinë Islame të Kosovës

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu viziton Xhaminë e Re në lagjen Mati-1 në
Prishtinë, bashkë me Kryetarin e BI të Kosovës,  Myftiu Naim Tërnava. 
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Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, ka pri-
tur në një takim    Atasheun për Çështje
Fetare (u. d.) pranë Ambasadës së Re-
publikës së Turqisë në Shkup, h. Mu-
stafa ef. Koxha, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Atasheu në detyrë prezantoi në takim
për të biseduar me Reis’ul-Ulemanë për
punët e përbashkëta që janë duke u
zhvilluar. Po ashtu, u bisedua për in-
stensifkimin e mëtejmë të bashkëpuni-
mit dhe zgjerimin e tij në fusha të
ndryshme, në dobi të myslimanëve të

nënqiellit tonë.
Kryetari e falënderoi Atasheun në

detyrë për pjesëmarrjen dhe e njoftoi me
punët që janë duke u zhvilluar aktualisht
në BFI dhe me planet për të ardhmen e
këtij institucioni, thuhet në njoftimin e
BFI-së. (28.01.2021)

Takim me atasheun turk 

Në Rijasetin e Bashkësisë Fetare
Islame, mё 1 shkurt, 2021, u zhvillua ta-
kimi zyrtar mes Kryetarit të Bashkёsisё Fe-
tare Islame tё Republikёs sё Maqedonisё
sё Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu dhe Ambasadorit të Mbretërisë së
Holandës, Shkëlqesisë së Tij Dirk Jan Kop.
Reisi e falënderoi Ambasadorin për vizitën
dhe interesimin për të zhvilluar një takim të
këtij niveli, ndërsa, nga ana tjetër, Amba-
sadori Dirk Jan Kop e uroi Reis’ul-Ule-
manë për zgjedhjen në krye të BFI-së dhe
i dëshiroi udhëheqje të suksesshme të këtij
institucioni dhe shëndet, thuhet në njofti-
min e BFI-së. 

Ambasadori Kop, i cili kishte mjaft
njohuri për zhvillimet në institucionin
islam, vlerësoi lart rolin që luan BFI në
shoqërinë multietnike dhe multikonfesio-
nale nën udhëheqjen e Reis h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu dhe pikërisht për këtë arsye dhe
në këtë temë diskutuan më gjatë në këtë
takim, ku u diskutua roli i BFI në ngritjen
e vetëdijës së shoqërisë në aspektin e tole-
rancës ndërfetare dhe të parandalimit të ek-
stremizmit të dhunshëm në vendin tonë. Ai
më tej shtoi se një kohë të gjatë ka planifi-
kuar të takohet me krerët e bashkësive fe-
tare, për shkak të interesit dhe rolit që ka
Mbretëria e Holandës në mbështetjen e
Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt Ba-

shkimit Evropian.
Nga ana tjetër, Reis’ul-Ulema h. hfz.

Shaqir ef. Fetahu i bëri një përshkrim të
shkurtër fuksionimit të BFI,  e cila është
kategori kushtetutare në vend, që përfaqë-
son mbi 1 milion myslimanë dhe e cila në
gjirin e saj ka mbi 1.200 të punësuar dhe
mbi 700 objekte fetare në mirëmbajtje,
duke e njoftuar njëherit edhe me proceset
aktuale, zhvillimet pozitive në BFI, si dhe
planet pёr një tё ardhme më të mirë të in-
stitucionit.

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
gjithashtu foli edhe për vlerat e mëdha

islame, siç janë: bashkëjetesa, toleranca
dhe mirëkuptimi mes komuniteteve. Ai
edhe një herë falënderoi Shkëlqesinë e Tij
Dirk Jan Kop dhe Mbretërinë e Holandës
si një nga shtetet evropiane që më së
shumti e mbështet Maqedoninë e Veriut në
realizimin e ëndrrës evropiane dhe ba-
shkëngjitjes me Bashkimin Evropian.

Nё kёtё takim Reis’ul-Ulemanё e sho-
qёronte Mustafa ef. Dauti, Drejtor i Sekto-
rit pёr Marrёdhёnie me Jashtё (kontakte
me faktorin ndёrkombёtar: OSBE, BE dhe
institucionet e brendshme), thuhet në njof-
timin e BFI-së.

Takim me ambasadorin e Holandës
Mё 2 shkurt, 2021, Kryetari i Ba-

shkёsisё Fetare Islame, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, priti Ambasadorin
e Republikёs sё Turqisё, Shkëlqesia e Tij
Hasan Mehmet Sekizkok, shoqёruar nga
Kёshilltari Umut Lutfi Ozturk dhe Ata-
sheu pёr çёshtje fetare pranё Ambasadёs
sё Republikёs sё Turqisё nё Shkup, h.
Mustafa Tarik Koxha. Gjithashtu,
Reis’ul-Ulemanё e shoqёronin Sekretari i
Përgjithshëm i BFI,  h. Irsal ef. Jakupi,
Shefi i Kabinetit Evzal ef. Sinani dhe
udhёheqёsi i Sektorit pёr Marrёdhёnie
me Republikёn e Turqisё,  z. Nizam Re-
shit, thuhet në njoftimin e BFI-së. 

Ambasadori Hasan Mehmet Sekiz-
kok fillimisht e uroi Reisin pёr zgjedhjen
nё postin e Kryetarit tё BFI dhe i uroi
shëndet tё mirё dhe shumё suksese nё
udhёheqjen e Bashkёsisё Fetare Islame.
Ai gjithashtu e vlerёsoi lart punёn e Rei-
s’ul-Ulemasё dhe e falёnderoi pёr ba-
shkёpunimin e sinqertё mes dy

institucioneve, duke e siguruar Reis’ul-
Ulemanё se dyert e Ambasadёs sё Repu-
blikёs tё Turqisё gjithmonё do tё jenё tё
hapura pёr tё.

Nga ana tjetёr, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu e falёnderoi mysafirin e
çmuar, Ambasadorin Hasan Mehmet Se-

kizkok dhe stafin qё ai drejton pёr
mbёshtetjen morale dhe materiale qё Re-
publika e Turqisë tradicionalisht e ka
dhёnё pёr besimtarёt myslimanё, BFI-nё
dhe gjithё qytetarёt e Republikёs tё Ma-
qedonisё sё Veriut, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Vizitë nga ambasadori i Turqisë 

Mё 2 shkurt, 2021, nё Rijasetin e Ba-
shkёsisё Fetare Islame të RMV për vi-
zitё zyrtare ka qëndruar Ambasadori i
Delegacionit tё Bashkimit Evropian nё
Shkup, Shkëlqesia e Tij z. David Geer, i
shoqёruar nga Zv/Kryetari i Delegacio-
nit tё BE Julian Vassallo dhe zyrtari i ri
pёr tё drejtat e njeriut, shoqёrinё civile
dhe marrёdhёniet ndёretnike z. Alek-
sandru Andrei Popovici. Ata u pritën nga
Kryetari i BFI-së, h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, Mustafa ef. Dauti - Drejtor i Sek-
torit pёr Marrёdhёnie me Jashtё
(kontakte me faktorin ndёrkombёtar:
OSBE, BE dhe institucionet e bren-
dshme) dhe nga Shefi i Kabinetit, Evzal
ef. Sinani, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Kreu i BFI u dёshiroi mirёseardhje
mysafirёve tё respektuar dhe i njoftoi
me proceset dhe zhvillimet nё Ba-
shkёsinё Fetare Islame, si dhe me planet
pёr njё tё ardhme mё tё mirё tё institu-
cionit fetar islam në RMV.

Ambasadori David Geer uroi Reisin
pёr zgjedhjen nё postin drejtues tё BFI-
sё dhe e lavdёroi punёn e tij nё sferёn e
stabilizimit tё marrёdhёnieve me tё
gjithё faktorёt relevantë, tё brendshёm
dhe tё jashtёm, si dhe i dёshiroi shumё
suksese nё udhëheqjen e institucionit mё
tё vjetër nё vend, atё tё Bashkёsisё Fe-

tare Islame, puna e tё cilit pasqyrohet
edhe nёpёr raportet pozitive qё i jepen
Maqedonisё sё Veriut nga BE.

Reisi e falёnderoi Shkëlqesinë e Tij
dhe foli pёr rolin qё BFI ka nё pёrkrah-
jen e vendit nё realizimin e aspiratave
evropiane, duke dёshmuar me argu-
mente se BFI ka kohё qё ёshtё pjesё e
Bashkimit Evropian - nёpёrmjet qen-
drave islame kudo nёpёr Perёndim dhe
posaçёrisht përmes besimtarёve tanё qё

jetojnё dhe veprojnё nё shumё vende tё
BE, ku me sjelljet e tyre shembullore li-
risht mund tё quhen ambasadorё tё ven-
dit tonё nё BE, tё cilёt rrezatojnё vetёm
mirёsi, solidarit, tolerancë dhe mirëkup-
tim me tё gjithё fqinjёt evropianё. Kёto
vlera janё prioritet pёr Bashkёsinё Fe-
tare Islame dhe ato janë një investim që
na afron gjithmonё mё afёr familjes sё
madhe evropiane, thuhet në njoftimin e
BFI-së.

Ambasadori i BE-së viziton Rijasetin 
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Mё 1 shkurt, 2021, Kryetari i Ba-
shkёsisё Fetare Islame tё Republikёs sё
Maqedonisё sё Veriut,  Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, priti nё vizitё zyr-
tare Ambasadoren e Republikёs sё Kroa-
cisё nё vendin tonё, Shkëlqesinë e Saj
Nives Tiganj,  shoqёruar nga Sekretarja
e Dytё e Ambasadёs Kroate, znj. Ana
Vuçiç.  Nё takim Reis’ul-Ulemaja sho-
qёrohej nga Mustafa ef. Dauti - Drejtor i
Sektorit pёr Marrёdhёnie me Jashtё (kon-
takte me faktorin ndёrkombёtar: OSBE,
BE dhe institucionet e brendshme), thu-
het në njoftimin e BFI-së.

Fillimisht Ambasadorja Nives Tiganj
e falёnderoi Reis’ul-Ulemanё pёr mik-
pritjen dhe e uroi pёr zgjedhjen si Krye-
tar i BFI-sё dhe i dёshiroi shumё sukses
nё tё ardhmen nё udhёheqjen e institu-
cionit fetar islam, ndёrsa mё pas foli rreth
pёrshtypjeve qё ka pёr vendin tonё dhe
sfidat me tё cilat ёshtё pёrballur vend i
saj, Kroacia si anёtare e BE-sё dhe pёr
pёrkrahjen e madhe qё ky vend ka shpre-
hur pёr Maqedoninё e Veriut nё realizi-
min e aspiratave tё saj euro-atlantike. 

Nga ana tjetёr, edhe Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu e falёnderoi
Shkëlqesinë e Saj pёr vizitёn dhe pёr uri-
met e sinqerta, si dhe pёr mbёshtetjen që
vendi i saj e jep tradicionalisht ndaj shte-
tasve dhe vendit tonё. Reisi gjithashtu i
paraqiti njё letёrnjoftim tё shkurtёr tё

BFI-sё, duke e njoftuar njёherësh me pro-
ceset, zhvillimet dhe planet pёr tё ar-
dhmen, pёr organizimin sa mё tё mirё tё
jetёs fetare nё vendin tonё, por edhe mё
gjerё, nёpёr qendrat islame nё Evropё, e
sidomos nё Kroaci, ku jeton dhe vepron
njё pjesё e konsiderueshme e mёrgatёs
sonё. 

Mё pas u bisedua edhe pёr bashkёje-
tesёn dhe respektin ndaj besimeve të
tjera, pёr tё cilat    Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir Fetahu konstatoi se çdo fe bazo-
het nё tri shtylla: besimin nё Zot, thirrjen
pёr punё tё mira dhe besimin nё botёn

tjetёr, me dhёnien e llogarisё. 
Ambasadorja Tiganj shprehu respekt

tё madh pёr BFI-nё dhe dha vlerёsime tё
larta pёr funksionimin dhe organizimin e
jetёs fetare, tё ndёrlidhur me tolerancёn
ndёrfetare, duke shtuar se institucioni i
BFI po bёjnë njё punё tё mrekullueshme
nё kalitjen e personalitetit tё njeriut dhe
të shoqёrisё.

Nё fund tё takimit Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, nё shenjё respekti
dhe mirёnjohje, i dhuroi Ambasadores
Nives Tiganj njё Kuran nё gjuhёn kroate,
thuhet në njoftimin e BFI-së.

Kryetari i BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, ka pritur prof. dr. Abas
Jahjanë,  për ta nderuar dhe për t'i shpre-
hur mirënjohjen e tij dhe të Bashkësisë
Fetare Islame me rastin e marrjes së çmi-
mit prestigjioz në Turqi mbi ilahitë e Bal-
lkanit.

Prof. dr. Abas Jahja është ish-profesor
i Fakultetit të Shkencave Islame dhe ish-
Drejtor i Sektorit për Kulturë dhe
Shkencë pranë Rijasetit të BFI-së. Ai së
fundmi ka fituar “Çmimin e shkrimtarëve,
intelektualëve dhe artistëve të vitit" nga
Unioni Turk i Shkrimtarëve, për librin me
titull "Zëra të vjetër nga bijtë e çlirimta-
rëve - ilahi nga Ballkani". 

Abas Jahja aktualisht është ligjërues
në Departamentin e Muzikës Fetare Turke
në Fakultetin e Teologjisë pranë Univer-
sitetit Trakya në Turqi. (2.02.2021)

Pritje për Abas Jahjanë

Ambasadorja kroate takon Reis’ul-Ulemanë

Mё 12 shkurt, 2021, Kryetari i Ba-
shkёsisё Fetare Islame tё RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, priti nё
vizitё zyrtare Ambasadoren e Zvicrës në
Shkup, znj. Sybille Suter. Shkëlqesia e
Saj, znj. Suter fillimisht e uroi Reisin pёr
zgjedhjen e tij nё krye tё Bashkёsisё Fe-
tare Islame dhe i dёshiroi shёndet dhe
suksese nё drejtimin e BFI-sё. Ajo gji-
thashtu vlerësoi lart mërgatën shqiptare
nga Maqedonia e Veriut që jeton dhe ve-
pron në Zvicër, duke thënë se pjesëtarët e
Islamit që kanë prejardhje nga Maqedo-
nia e Veriut janë shembullorë dhe janë in-
kuadruar më së miri në shoqërinë
zvicerane. Njëherësh, ambasadorja po-
tencoi dhe vlerësoi lart punën e BFI në
kultivimin e frymёs sё tolerancës, ba-
shkёjetesёs dhe respektit tё njёri-tjetrit nё
shoqёri, thuhet në njoftimin e BFI-së.

Kryetari i BFI shoqёrohej nga dr. Sel-
ver ef. Xhemaili, Drejtor i Sektorit të
Diasporës; Mustafa ef. Dauti, Drejtor i
Sektorit pёr Marrёdhёnie me Jashtё (kon-
takte me faktorin ndёrkombёtar: OSBE,
BE dhe institucionet e brendshme), si dhe
Shefi i Kabinetit Evzal ef. Sinani. Ai e
falёnderoi mysafiren e nderuar pёr kёtё
vizitё mjaft domethёnёse,  pёrfshi kёtu

edhe urimet e dёshirat e sinqerta. Edhe
Reis’ul-Ulema u pajtua me konstantimin
e Ambasadores se besimtarët myslimanë
me preardhje nga Maqedonia e Veriut që
jetojnë dhe veprojnë në Zvicvër janë për
t’u marrë shembull, por kjo është edhe
falë trajtimit dhe ligjeve të shtetit zvice-
ran, i cili i trajton të gjithë qytetarët një-
soj, pa lejuar asnjë lloj diskriminimi ndaj
tyre dhe duke i lënë të lirë që në mëny-
rën më të mirë të organizojnë jetën fetare. 

Në këtë drejtim, Reisi e falёnderoi
Shkëlqesinë e Saj dhe foli pёr rolin qё e
ka BFI nё mbёshtetjen e mёrgatёs sonё
nёpёr vendet evropiane dhe dёrgimin e

kuadrove profesionale pёr tё shёrbyer
dhe organizuar jetёn fetare nёpёr qendrat
islame nё BE, e posaçёrisht nё Zvicër.
Mërgimtarët tanë atje, po edhe gjetkë, li-
risht mund tё quhen ambasadorёt tanë, tё
cilёt me sjelljet e tyre prezantojnë vetёm
mirёsi, solidaritet, tolerancë dhe mir-
ёkuptim me tё gjithё fqinjёt e tyre, pava-
rësisht besimit apo nacionalitetit. 

Nga ana e tij, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu e siguroi Shkëlqesinë e
Saj, znj. Sybille Suter, se BFI gjithmonë
do të ketë synim dhe prioritet kultivimin
e vlerave dhe promovimin e tolerancës,
që janë simbol i kulturës evropiane. 

Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, ka pritur
në një takim              Zv/Drejtorin e Entit
Shtetëror të Statistikës të RMV, z. Ilmi
Selami, në shoqëri të Myftiut të Myfti-
nisë së BFI-Shkup dr. Qenan ef. Ismaili
dhe afaristit të mirënjohur të Shkupit
Ismail Bajrami, njofton BFI. 

Zv/Drejtori uroi Reis’ul-Ulemanë për
zgjedhjen në krye të institucionit më të
lartë fetar të vendit dhe i dëshiroi sukses
e mbarësi në detyrë. Kryetari, po ashtu, e
uroi Zv/Drejtorin për detyrën me mjaft
përgjegjësi që ushtron. 

Në takim ata njoftuan njëri-tjetrin për
punën dhe veprimtarinë e institucioneve
përkatëse.           Zv/Drejtori theksoi se
është për t’u vleresuar ecuria e punëve në
Bashkësinë Fetare Islame dhe qëndrimet
e Reis’ul-Ulemasë për çështjet aktuale. 

Në vazhim ai e njoftoi Kryetarin për

rrjedhën e aktiviteteve përgatitore për or-
ganizimin dhe zbatimin e Regjistrimit të
popullsisë, amvisërive dhe banesave
gjatë këtij viti. Për një regjistrim sa më të
suksesshem, theksoi ai, nevojitet edhe
përkrahja dhe ndihmesa që mund ta japë
BFI në informimin dhe animimin e po-
pullatës brenda vendit dhe jashtë, në mër-
gatë, ndihmesë kjo shumë e vlefshme që
procesi i regjistrimit të arrijë deri te çdo

qytetar apo shtetas i ynë. 
Reis’ul-Ulemaja e falënderoi

Zv/Drejtorin Selami për këtë informim
dhe i premtoi se do të gjejnë tek ai dhe
BFI-ja mbështetje që ky proces të zhvil-
lohet në formën më të mirë të mundshme
dhe se ai dhe BFI si institucion do të kon-
tribuojnë me të gjitha format e mun-
dshme, thuhet në njoftimin e BFI-së.
(28.01.2021)

Zv/Drejtori i Entit të Statistikës viziton Rijasetin

Ambasadorja e Zvicrës takon
Kryetarin e BFI-së 
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Raporton: Irfan Agushi                 
(Enkas për HeR)

Në mbrëmjen e së shtunës, më 6.02.2021, Komuniteti My-
sliman Shqiptar në Zvicër organizoi një konferencë virtuale, në
të cilën morën pjesë mbi 37 persona. Kryesisht, të ftuar ishin
imamët që veprojnë në Zvicër, ndërsa enkas në këtë konferencë
u kyçën edhe përfaqësuesit e dy subjekteve fetare islame nga
vendlindja: Shaqir ef. Fetahu, Kryetar i Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe Naim ef.
Tërnava, Kryetar i Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës,
si dhe përfaqësuesit e Unioneve të Qendrave Islame: nga Gjer-
mania Mensur ef. Halili, nga Austria Vahidin ef. Beluli dhe nga
Italia Reshat ef. Ibishi. Këta të fundit patën rastin të paraqiten
me një fjalë përshëndetëse, me ç’rast informuan të pranishmit
për mbarëvajtjen e jetës fetare në këto tri shtete, me theks të ve-
çantë në periudhën e pandemisë së Koronavirusit.

Konferencën e parë të këtij lloji, të diktuar nga kushtet e
pandemisë, e hapi kryetari i KMSHZ-së, Mehas ef. Alija. Ai fa-
lënderoi pjesëmarrësit e në veçanti dy mysafirët panelistë: Naim
ef. Tërnavën dhe Shaqir ef. Fetahun, të cilët u paraqitën me dy
tema shumë të rëndësishme dhe njëkohësisht aktuale. “Institu-
cionet fetare dhe sfidat e reja, si dhe konteksti juridik islam”,
ishte tema mbi të cilën u fokusua Kryetari i BI-së të Kosovës,
Naim ef. Tërnava, ndërsa “Bashkëveprimi i institucioneve fe-
tare në kohë pandemie, me shoqërinë dhe institucionet shtetë-
rore”, Kryetari i BFI-së në Maqedoninë e Veriut, Shaqir ef.
Fetahu. 

Mehas ef. Alija ka deklaruar: “Konferenca e sotme është re-
zultat i situatës së krijuar nga pandemia dhe se qëllimi i saj, pos
tjerash, është dhe mundësia e shkëmbimit të përvojave tona në
lidhje me aktivitetet fetare gjatë kësaj periudhe.” 

Në vazhdim Mehas ef. Alija ftoi Kryetarin e Bashkësisë
Islame të Republikës së Kosovës, Naim ef. Tërnava, ta marrë fja-
lën. Si zakonisht, pas falënderimit dhe përshëndetjes, Myftiu i Ko-
sovës Naim ef. Tërnava u ndal në disa pika të veçanta, sa i përket
situatës me Covid-19, për të vazhduar më pastaj rreth temës.

Mes tjerash ai tha se “virusi solli një pandemi, e cila ka go-
ditur gjithë njerëzim, ku nuk bëjmë përjashtim edhe ne. Objek-
tivi ynë ka qenë dhe vazhdon të mbetet njeriu. Me qëllim të
ruajtjes së shëndetit të qytetarëve, kemi marrë vendime të vë-
shtira, por të domosdoshme, për të mirën tonë të përgjithshme.
Nuk ka qenë shumë e lehtë mbyllja e xhamive, pezullimi i na-
mazit edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, mosfalja e dy
Bajrameve dhe mbyllja e objekteve arsimore islame në vend“ –
theksoi Tërnava.

Ai më pastaj shtoi se vetë institucioni dhe njerëzit që udhë-
heqin me të u përballën me kritika të ashpra sa i përket vendi-
mit që ato kishin marrë, por shton ai:  “nuk u dorëzuam,  pasi

këtë e bënim për të mirën e njerëzve tanë dhe në fund doli që ne
kishim pasur të drejtë. Ne u angazhuam, gjithashtu, që përmes
shoqatës humanitare „Bereqeti“ t’u ndalim në ndihmë edhe të
varfërve në Kosovë dhe me këtë të zbusim, sadopak, varfërinë
në familjet më të prekura në kohën e pandemisë.” 

Si prioritet të BI-së së Kosovës, Myftiu Tërnava përmendi
investimet si në aspektin intelektual, ashtu edhe në atë të ndër-
timit të kushteve sa më solide të arsimit në Kosovë.

“Bashkësia Islame e Kosovës, në krye të prioriteteve të saj
ka arsimin në Kosovë. Ne kemi një sërë institucionesh arsimore
në Kosovë,  duke filluar nga çerdhet, medresetë dhe Fakulteti i
Studimeve Islame në Prishtinë“ –  tha Myftiu Tërnava.

Sipas Tërnavës, shkolla e mesme fetare Medreseja “Alau-
din” bën pjesë në mesin e 10 shkollave më të mira të mesme në
Kosovë. 

Për më tepër, Myftiu Tërnava foli gjerë e gjatë mbi temën
“Institucionet fetare dhe sfidat e reja, si dhe konteksti juridik
islam“.

“Medhhebi hanfi (shkolla juridike islame) vazhdon të mbe-
tet burimi kryesor juridik që ne pasojmë dhe jo vetëm ne, por
pjesa më e madhe e myslimanëve në mbarë botën. Medhhebi
hanefi është fryt i djersës së dijetarëve që nga brezi i dytë e kën-
dej”.

Duke folur në pjesën mbi institucionet fetare dhe sfidat e
reja që paraqiten kohë pas kohe, Tërnava nënvizoi nevojën e
bashkëpunimit mes vete. Në këtë pikë ai theksoi se “Bashkësia
Islame e Kosovës është bërë anëtare në një sërë organizatash të
ndryshme islame me rëndësi të veçantë në botën islame”.

Toleranca ndërfetare, 
një nga vlerat më fisnike të

popullit tonë 
Te pika e bashkëpunimit të BI-së me komunitetet tjera në

Kosovë, Tërnava theksoi: “Bashkësia Islame e Kosovës gjithnjë
ka qenë e përkushtuar dhe e angazhuar të kontribuojë në kulti-
vimin e kulturës së bashkëjetesës dhe të tolerancës mes popujve
dhe besimeve në vendin tonë. Këtë vlerë të madhe të kombit
tonë duhet kultivuar te brezat e rinj, ngase kjo konsiderohet si
një nga vlerat më fisnike të popullit tonë dhe besoj se kjo vlerë
u ka ndihmuar dhe bashkëkombësve tanë në diasporë, në rrugën
e integrimit të tyre në vendet ku jetojnë.”

Pos shumë gjërave me rëndësi të veçantë, në fund të para-
qitjes së tij Myftiu Tërnava u shpreh i gëzuar për unitetin e

Konferencë virtuale 
nga KMSH-Zvicër

Në të u kyçën edhe përfaqësuesit e dy subjekteve fetare islame nga vendlindja: Shaqir ef.
Fetahu, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe

Naim ef. Tërnava, Kryetar i Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës.

shqiptarëve myslimanë në Zvicër dhe gjithandej në Evropë.
“Gëzohem që po ju shoh unikë si në Zvicër,  ashtu edhe në

vendet tjera. Për çdo gjë që keni nevojë dhe ne mund të bëjmë
diçka, mua më keni në dispozicion“ – u shpreh në fund të fjali-
mit Naim ef. Tërnava, Kryetar i Bashkësisë Islame të Republi-
kës së Kosovës.

Panelisti i dytë, Shaqir ef. Fetahu, Kryetar i Bashkësisë Fe-
tare Islame të Maqedonisë së Veriut, foli gjerë e gjatë në temën:
“Bashkëveprimi i institucioneve fetare në kohë pandemie, me
shoqërinë dhe institucionet shtetërore”.

Shaqir ef. Fetahu u shpreh qartë se BFI ka bashkëpunuar
ngushtë me organet kompetente për të ndihmuar në zbutjen dhe
tejkalimin e situatës së krijuar nga covid-19. Ai tha: “Bashkë-
sia Fetare Islame ka organizuar konsulta, me ç’rast u vërtetua në
praktikë, me argumente fetare-islame dhe shkencore, se vërtet
bëhet fjalë për një sëmundje të rrezikshme, e cila rrezikon gji-
ninë njerëzore“.

„Nëse nuk dini si të veproni,
atëherë pyetni kompetentët“

Kjo tribunë, në një farë mënyre, ishte përgjigjja e BFI-së
ndaj të gjithë skeptikëve që mendojnë se bëhet fjalë për një
komplot apo një të pavërtetë kur është në pyetje pandemia në
fjalë.

“Menjëherë pas asaj tribune u nxorën konkluzione dhe ven-
dime se Bashkësia Fetare Islame,  bashkë me të gjitha institu-
cionet e veta, duke filluar nga Rijaseti e më poshtë, do të jetë në
shërbim të luftës kundër pandemisë në fjalë“ – u shpreh Shaqir
ef. Fetahu.

Fetahu gjithashtu foli mbi takimet e shumta që ka pasur me
krerët e shtetit, duke filluar nga Ministri i Shëndetësisë dhe in-
stitucionet tjera, të cilat ballafaqohen me sfidën që ka sjellë pan-
demia.

Në lidhje me vaksinimin e popullatës dhe dyshimeve nëse
vaksina është e lejuar sipas parimeve islame ose jo, nëse janë
ose nuk janë efikase, Fetahu lexoi një rregull islam për këtë çë-
shtje,  me ç’rast tha: “Nëse nuk dini si të veproni, atëherë pyetni
kompetentët.  Ne nuk e dimë se çfarë përmbajnë ato vaksina
dhe si ndikojnë te njerëzit. Ne, thjesht, nuk jemi kompetentë
për këtë çështje. Prandaj, ne do të ndjekim atë çfarë thonë dhe
sugjerojnë njerëzit kompetentë.“

Pas përfundimit të ligjëratës nga ana e Kryetarit të BFI-së,
Shaqir ef. Fetahu, erdhi dhe koha që në debat të kyçen edhe të
pranishmit tjerë. Në këtë rast u hapën shumë çështje për disku-

tim, në veçanti për rregullat e varrimit në kohën e Pandemisë
dhe të faljeve nëpër xhami. 

Njëri nga panelistët u pyet rreth procedurës së trajtimit dhe
varrimit të kufomave që janë diagnostikuar me covid-19, nëse
ato ndryshojnë nga praktika e asaj që shohim në Zvicër.

Naim ef. Tërnava tha se edhe çështja e varrimit dhe e pro-
cedurave që duhet të ndjekim, ndryshojnë nga ajo që ne jemi
mësuar të shohim më parë. Numri i pjesëmarrjes në varrim
është shumë i vogël, numri i njerëzve që shkojnë në të pame
gjithashtu është zvogëluar, kufoma, pos tjerash, duhet të për-
cillet edhe nga policia, për të parë nëse respektohen rregullat
dhe të gjitha këto e ndryshojnë mënyrën e zakonshme të një
varrimi.

Ndërsa Shaqir ef. Fetahu u ndal më shumë te parimet
islame,  konform të cilave lejohet varrimi edhe në këtë formë.
Mes tjerash ai tha se „mënyra e varrosjes sipas rregullave të spi-
talit për persona që kanë vdekur me covid-19, është konform
rregullave islame dhe këtë ua kemi sqaruar me kohë besimta-
rëve. Por, brengosja e familjeve qëndron në faktin që nuk kanë
mundur të bëjnë një varrim ashtu siç janë mësuar tradiciona-
lisht. Megjithatë, edhe kjo sakrificë është pjesë e kontributit të
popullatës sonë për dalje nga kjo krizë që na ka kapluar“ – tha
në fund Shaqir ef. Fetahu. 

Falja e xhumasë, sipas
rregullave obligative

Si çështje tjetër u diskutua edhe ajo e faljes, apo e mosfal-
jes, së namazit të xhumasë, gjatë të cilit, si zakonisht, numri i
pjesëmarrësve është më i madh. Në Zvicër në një hapësirë të
vetme, e cila mundëson distancën e paraparë sipas rregullave,
lejohen të marrin pjesë përnjëherë 50 persona. Dhe, si pasojë,
në disa xhami namazi i xhumasë falet dy herë, ndërsa në xha-
mitë më të mëdha falja e namazit të xhumasë është anuluar krej-
tësisht.

Edhe në Kosovë, por edhe në Maqedoninë e Veriut, namazi
i xhumasë falet në çdo xhami, ku ka komoditet për t’u falur dhe
ku mund të respektohen rregullat të cilat organet kompetente i
kanë bërë obligative.

Në fund të debatit, anëtari i kryesisë së KMSHZ-së, Dr.Ba-
shkim ef. Aliu, në pika të shkurtra paraqiti konkluzionet e Kon-
ferencës me ç’rast tha: “Qëllimi kryesor i Konferencës ishte që
të sigurojë një platformë për panelistët dhe hoxhallarët pjesë-
marrës si dhe kreun e KMSHZ-së që të diskutojnë për çështjet
e shtruara në temat e prezantuara nga panelistët dhe për çështje
të tjera aktuale të kontekstit përkatës.

Konferenca ofroi një rast të veçantë për shkëmbim pikë-
pamjesh midis panelistëve dhe pjesëmarrësve në lidhje me
trende të reja në fushën e organizimit të jetës fetare në vendlin-
dje dhe në diasporë.

Pjesëmarrësit prej palës së hoxhallarëve në Zvicër, patën
mundësi të dëgjonin mendimet e zyrtarëve më të lartë të ba-
shkësive fetare islame në Republikën e Kosovës dhe në Repu-
blikën e Maqedonisë së Veriut.

Konferenca ofroi mundësi komunikimi të drejtpërdrejtë të
hoxhallarëve me krerët fetarë të institucioneve fetare islame të
Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut në kuadër të diskutimit për temat e konferencës dhe për çë-
shtje të tjera të rëndësishme.

(St. Gallen, 8.02.2021)
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Më 6 shkurt 2021, Komuniteti Mysli-
man Shqiptar në Zvicër organizoi Konfe-
rencën Online me imamë, ku panelistë
ishin krerët e dy Bashkësive Islame:
Myftiu i Bashkësisë Islame të Republikës
së Kosovës, Naim ef. Tërnava dhe Rei-
s’ul-Ulema i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, hfz.
Shaqir ef. Fetahu. Konferenca ishte e
para e këtij lloji dhe erdhi si rezultat i ma-
save mbrojtëse nga pandemia Covid-19.
Në konferencë ishin të pranishëm ho-
xhallarë të cilët e zhvillojnë veprimtarinë
e tyre në Zvicër, si dhe kryesia e
KMSHZ-së. 

Temat që u trajtuan ishin si vijon:  1.
Institucionet fetare dhe sfidat e reja - kon-

teksti juridik islam - Naim ef. Tërnava; 2.
Bashkëveprimi i institicioneve fetare në
kohë pandemie, me shoqërinë dhe insti-
tucionet shtetërore - hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu.

Qëllimi kryesor i Konferencës ishte
që të sigurojë një platformë për panelistët
dhe hoxhallarët pjesëmarrës, si dhe kreun
e KMSHZ-së, që të diskutojnë për çë-
shtjet e shtruara në temat e prezantuara
nga panelistët dhe për çështje tjera ak-
tuale të kontekstit përkatës. Konferenca
ofroi një rast të veçantë për shkëmbim pi-
këpamjesh midis panelistëve dhe pjesë-
marrësve në lidhje me trende të reja në
fushën e organizimit të jetës fetare në
vendlindje dhe në diasporë. Pjesëmarrësit

prej palës së hoxhallarëve në Zvicër
patën mundësi të dëgjonin mendimet e
zyrtarëve më të lartë të Bashkësive
Islame në Republikën e Kosovës dhe në
Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Konferenca ofroi mundësi komunikimi të
drejpërdrejtë të hoxhallarëve me krerët
fetarë të institucioneve fetare islame të
Republikës së Kosovës dhe Republikës
së Maqedonisë së Veriut në kuadër të di-
skutimit për temat e Konferencës dhe për
çështje tjera të rëndësishme. 

Komuniteti Mysliman Shqiptar në
Zvicër u shpreh mirënjohje panelistëve
dhe pjesëmarrësve në këtë konferencë,
thuhet në njoftimin e KMSHZ, kryesuar
nga Mehas ef. Alija. 

Konkluzione nga Konferenca Online,
e organizuar me imamë nga Komuniteti
Mysliman Shqiptar në Zvicër, ku paneli-
stë ishin krerët e dy Bashkësive Islame:
Myftiu i Bashkësisë Islame të Republikës
së Kosovës, Naim ef. Tërnava dhe Rei-
s’ul-Ulema i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, hfz.
Shaqir ef. Fetahu.

Konferenca ofroi mundësi komuni-
kimi të drejpërdrejtë të hoxhallarëve me
krerët fetarë të institucioneve fetare
islame të Republikës së Kosovës dhe Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut në kua-
dër të diskutimit për temat e Konferencës
dhe për çështje tjera të rëndësishme. 

Konkluzionet e Konferencës, të shë-
nuara më poshtë, përmbledhin mendimet
dhe pikëpamjet  e pjesmarrësve në këtë
konferencë, të detektuara nga fjalimet e
panelistëve, diskutimet e pjesmarrësve
dhe synimet e kryesisë së KMSHZ-së me
organizimin e kësaj konference.

- Ka nevojë për komunikim të ndër-
sjellë dhe mbështetje nga ana e Bashkë-
sive Islame të vendlindjes, me kapacitetet
fetare, intelektuale dhe organizative të
diasporës, konform kërkesave të organi-
zatave islame shqiptare në diasporë në
kontekst të zhvillimeve globale, meto-
dave të reja të hulumtimit shkencor dhe
ligjeve e zakoneve të vendit ku veprojnë.

- Me qëllim që të mund të ketë rezul-
tate të qëndrueshme në organizimin e
jetës fetare në diasporë, kërkohet ba-
shkëveprim, konsultim dhe komunikim i

vazhdueshëm dhe i nivelit të duhur mes
vendlindjes dhe diasporës.

- Bëjmë thirrje për bashkërendim mes
qendrave islame shqiptare të diasporës
dhe Bashkësive Islame të vendlindjes për
projekte që mund të kenë pika të përba-
shkëta për të dy palët, në veçanti i ve-
çojmë projektet që do të kontribuonin në
avancimin dhe ngritjen e cilësisë së punës
dhe të organizimit të jetës fetare në dia-
sporë. 

- Ofrimi i trajnimeve adekuate për
imamët dhe për stafet drejtuese të xha-
mive nga ana e institucioneve profesio-
nale të Bashkësive Islame të vendlindjes.

-Sugjerojmë që:
• të caktohet një datë e cila do të
quhet si dita e xhamive të diasporës,
ku imamët, kryesitë e xhamive dhe
xhemati do të vizitojnë Bashkësinë
Islame dhe institucionet e saj, po
bile edhe disa monumente të rëndë-
sishme historike islame në territorin
përkatës;

• të formalizohet struktura e një trupi
koordinues përfaqësues të organi-
zatave përfaqësuese të komunitetit
shqiptar mysliman në diasporë;

• të formohet një këshill kompetent
për çështje fetare në nivel të institu-
cioneve fetare të trojeve shqiptare, e
që ndryshe njihen si “Komisione
për Fetva”, që do të ishte në dobi të
madhe për qëndrimin unik në nivel
mbarëkombëtar në trojet etnike dhe
në diasporë për shumë çështje të

reja dhe të tjera që kërkojnë men-
dim fetar. Me këtë rast, vend të rën-
dësishëm do të kishte edhe diaspora.

- Në këtë konferencë u vu theksi në
nevojën e komunikimit intensiv të insti-
tucioneve fetare islame përfaqësuese të
komunitetit shqiptar mysliman me auto-
ritetet përkatëse vendore, dhe nevojën që
të rriten  përpjekjet e tyre për një komun-
kim më të dendur me shoqërinë civile
dhe organizatat tjera komunitare në Zvi-
cër.  

-Të dëshmohet prezenca jonë në
Evropë si myslimanë autoktonë të Evro-
pës, të dëgjohet zëri ynë dhe e gjithë kjo
të jetë një pikënisje për një të menduar
islam shqiptar. Bashkatdhetarët tanë ia
dhanë Evropës një vlerë të madhe dhe e
paraqesin Islamin si vlerë pozitive. Islami
e gjen veten në çdo vend, përfshi edhe
Evropën, si vend i iluminizmit.

-Qasja kreative e jo fataliste ndaj fe-
nomeneve, në veçanti semundjeve dhe
sfidave tjera të kësaj natyre.

-Medhhebi hanefi paraqet faktor të
rëndësishëm të ndërtimit fetar kulturor
dhe shoqëror të popullit tonë, si dhe nxit
mendime inovative dhe kreative kom-
form kërkesave të kohës.

-Paraqitjet tona të jenë participuese
dhe optimiste, e jo vetëm mbrojtëse; ta
prezantojmë Islamin fuqishëm, që të jemi
pjesëmarrës  në vlerat kulturore në
Evropë dhe kudo tjetër.

-Terrorizmi është ideologji;  nuk ka
fe, komb e racë dhe ne e dënojmë.

Komunikatë përmbyllëse

Konkluzione

Shkruan: Doc. Dr. Selver Xhemaili

Tre Muajt e Bekuar, të cilët mbjel-
lin një klimë shpirtërore në mesin
e myslimanëve, e cila mbizotëron

për çdo vit ambientet e besimtarëve dhe
që përfundojnë me madhështinë e muajit
Ramazan, përkatësisht me festën e Ba-
jramit të Ramazanit, e shoqëruar me den-
dësinë e ndjenjave dhe adhurimeve
fetare, u ofron besimtarëve mundësinë
për të pyetur, eksploruar, rinovuar dhe
pasuruar jetën e tyre në përgjithësi në ra-
port me Krijuesin e lartmadhërishëm dhe
me krijesat. 

Lidhur me virtytet dhe mirësitë e kë-
tyre tre muajve, përveç transmetimeve të

ndryshme nga i dërguari i Allahut që
theksojnë elemente të veçanta të këtyre
muajve të bekuar, në kulturën fetare
islame përkujtimi dhe festimi i netëve të
dalluara që gjenden brenda këtyre
muajve, siç është Nata e Regaibit, e Be-
ratit, e Miraxhit dhe Nata e Kadrit, u
japin një rëndësi të veçantë këtyre tre
muajve dhe motivojnë që ndjeshmëria fe-
tare të jetë edhe më e dendur; adhurimi,
lutja, përmendja e Zotit/dhikri dhe ve-
primtaria e bukur të shtohen edhe më
tepër dhe të jenë sa më prezentë në mesin
e besimtarëve myslimanë. Ato janë si sta-
cione, pika të vetëkontrollit tonë të jetës
fetare, që na rikujtojnë herë pas here rën-
dësinë e periudhës kohore ku gjendemi,
që na drejtohen me pyetjet: ja, ne u

kthyem përsëri; e pra, në ç’nivel gjendet
fetaria juaj?

NJERIU DO TË  KORRË VETËM ATË
QË KA MBJELLË

Të gjitha netët e dalluara në kulturën
islame, përveç Natës së Mevludit, ndo-
dhen brenda këtyre tre muajve. Muaji Re-
xheb cilësohet si muaj i mbjelljes, muaji
Shaban si muaj i ujitjes dhe muaji i Ra-
mazanit si muaj i korrjes apo mbledhjes
së bereqeteve. Njeriu do të  korrë vetëm
atë që ka mbjellë, do të marrë vetëm ba-
rasvlerën e asaj që ka bërë. Allahu (xh.
sh.) i ka dalluar disa pjesë të kohës prej
disa të tjerave, duke lëshuar në to mëshi-
rën dhe mirësinë e Tij për krijesën më të

Tre Muajt e Bekuar

TAKVIM

“O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe çdonjëri le të shikojë se çka ka përgatitur për të
nesërmen! Kijeni frikë Allahun, sepse Ai di çdo gjë që bëni ju! Mos u bëni si ata që e

harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të harronin vetveten!” (Kuran, 59/18-19)
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përsosur-njeriun. Kohërat apo vendet e
caktuara, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë
e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Al-
lahu i madhërishëm. Vlerësimi, favori-
zimi dhe përzgjedhja e diçkaje, është një
çështje që i takon vetëm Allahut madhë-
riplotë. Është në dorën e Tij që një vendi
të caktuar t’i japë prioritet ndaj vendeve
të tjera. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mi-
jëra urtësi për krijesat. Shenjtëria e disa
aspekteve të kohës apo vendit në Islam
është një mënyrë që begatia dhe mirësia
e pafund e Zotit të mbërrijë te krijesat e
tij, në veçanti tek ata që dinë të përfitojnë
nga mëshira e Zotit nëpërmjet lutjeve dhe
adhurimeve të ndryshme.

Allahu madhëriplotë e ka vlerësuar
Qabenë më shumë se çdo xhami tjetër. Po
kështu, Ai ka lartësuar dhe ka dalluar pej-
gamberët  e Tij nga të gjithë njerëzit e
tjerë. Madje, edhe nga mesi i të Dër-
guarve disa i ka veçuar më tepër (Ulul
Azm). Kështu që, prej ditëve të javës e
ka dalluar ditën e  xhuma; prej netëve ka
dalluar Natën e Regaibit, të Miraxhit, të
Beratit e të Kadrit; prej muajve hënor:
Rexhebin, Sha’banin dhe Ramazanin. Në
këta muaj të bekuar Pejgamberi (a. s.)
bënte ibadet më shumë se çdo muaj tjetër
dhe ia bashkëngjiste këtë dua: “O Zoi
ynë! Na beko muajin Rexheb e Sha’ban
dhe na mundëso ta mbërrijmë muajin Ra-
mazan!” (Ahmed b. Hanbel, Musned,
1/259) Në një hadith tjetër ai thotë:
“Muaji Rexheb është muaji i Allahut,
muaji Sha’ban është muaji im, kurse
muaji i Ramazanit është muaji i ummetit
tim.” (Axhluni, Keshfu’l-Hafa, 1/423)

Bërja traditë e agjërimit në Tre Muajt
e Bekuar mbështetet në mësimet e Pej-
gamberit tonë të dashur, i cili flet në li-
dhje me vlerën e këtyre tre muajve, siç
shihet edhe nga këto hadithe të cituara më
lart, por si duket e gjithë kjo bëhet që
mbreti i muajve - Ramazani, të pritet me
një ndjeshmëri më të thellë fetare dhe me
një dendësi më të madhe të adhurimeve.
Allahu i madhërishëm, i Cili është më-
shirëdhurues, dëshiron që robin e vet ta
shpie në xhenet.  Në fakt,  për të edhe e
ka krijuar xhenetin, prandaj i ka vënë atij
në dispozicion forma të ndryshme se si të
arrijë faljen dhe kënaqësinë hyjnore. Kjo
periudhë tremujore është koha më e për-
shtatshme për të arritur këtë synim.  Por,
detyra e njeriut është që të analizojë, të
hulumtojë, të gjejë dhe të vazhdojë ndër-
timin e të ardhmes në rrugën e vërtetë.

Nuk mund të mohohet fakti që këta
muaj janë një dhuratë e bukur për t’i qe-
tësuar shpirtrat tanë nga shqetësimet e
përditshmërisë sonë, të trazuar me punët,
telashet dhe problemet e rënda të kësaj

bote, në veçanti edhe nga shqetësimet
dhe stresi që shkakton situata e krijuar
nga pandemia Covid-19, një dhuratë për
të gjetur prehje, strehim e mbështetje në
mëshirën dhe faljen e pakufishme të Al-
lahut mëshirëdhurues. Sigurisht që adhu-
rimet, lutjet/duatë, pendimet, përmendja
apo dhikri i Allahut (xh. sh.),  solidariteti
dhe ndihmesa e afruar tjetrit në këto ko-
hëra të vështira dhe çdo punë e mirë,
shpërblimin do ta kenë të shumëfishtë në
këtë periudhë. Prandaj, këto mundësi të
arta që po na jepen nga Tre Muajt e Be-
kuar t’i shfrytëzojmë si është më së miri,
duke i braktisur gjynahet, duke i hedhur
tej nga zemrat tona ndjenjat dhe idetë e
këqija e të fëlliqura, duke i lënë mënjanë
punët e sjelljet që na çojnë ta harrojmë
Allahun (xh. sh.).

T’I BËJMË HESAP PUNËT TONA

Për të përfituar më së tepërmi nga
klima madhështore e këtyre ditëve dhe
netëve të bekuara, akti i parë që duhet
bërë pa dyshim është llogaritja e vetve-
tes, bërja hesap e punëve tona, duke kon-
trolluar të kaluarën tonë në ç’nivel e kemi
jetën tonë të organizuar në përputhje me
kodet  morale islame dhe  ç’janë planet
dhe përgatitja jonë për të ardhmen. Auto-
kontrolla, apo marrja  e vetes në llogari,
është një domosdoshmëri që duhet të
bëhet në të gjitha fazat e jetës, nga çdo
qenie njerëzore që ka dhuntinë e të men-
duarit dhe të arsyes. Kështu, mendja do
të angazhohet për çështje të dobishme
dhe të nevojshme, jo në vepra të këqija.
Një vetëkontroll ose një         vetëllogari
e mirë, do të ndihmojë individin dhe sho-
qërinë për të ndërmarrë hapa të shëndet-
shëm. Kjo rrugë, e cila çon në zbulimin e
mangësive dhe dobësive personale, nuk
lë mundësi për të kërkuar mangësi dhe
turp te dikush tjetër. Mu për këtë shkak,
sipas mësimeve islame një orë meditim
është konsideruar e barabartë me adhuri-
min vullnetar/nafile të viteve të tëra. Ve-
tëllogaria është si një pasqyrë
transparente që u mundëson njerëzve të
shikojnë vetveten. Thënë shkurt, njeriu
nëpërmjet metodës së vetëkontrollit   do të
diagnostikojë dhe përcaktojë sëmundjet
shpirtërore që ia dëmtojnë shëndetin fetar
dhe më pas do t’i drejtohet trajtimit me
pendim, me kërkim-falje dhe me ilaçe
shprese dhe, sigurisht, personaliteti i be-
simtarit do të gjejë rifreskim, rinovim dhe
do të rimarrë shëndetin shpirtëror. Allahu
i lartmadhërishëm në shumë ajete kura-
nore na përkujton për këtë gjë, duke na
thënë: “O besimtarë, frikësojuni Allahut
dhe çdo njeri le të shikojë se ç’ka përga-

titur për të nesërmen! Kijeni frikë Alla-
hun, sepse Ai di çdo gjë që bëni ju! Mos
u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu
që Ai i bëri të harronin vetveten!”
(Kuran, 59/18-19) Në dritën e këtyre po-
rosive hyjnore marrja e vetes në llogari,
qërimi i hesapeve me vetveten apo auto-
kritika, si dhe planifikimi i së ardhmes,
do të ishte puna më e bukur brenda kë-
tyre muajve, me qëllim që të presim Ra-
mazanin e bekuar sa më të dëlirë dhe sa
më të përgatitur për ta ndërtuar persona-
litetin fetar edhe më fort. Kjo është më se
e nevojshme të bëhet pikërisht tani, kur
personaliteti i njeriut është i ngarkuar tej-
mase me materializma të ndryshëm, që
gjithnjë shkojnë duke e ngufatur dimen-
sionin shpirtëror. Për pasojë, në mesin e
shoqërisë sonë gjithnjë po shfaqen çre-
gullime, gjëra të shëmtuara, të fëlliqura,
padrejtësi, strese, depresione dhe shumë
sëmundje të tjera.

Tre muajt e bekuar janë një periudhë
kohore mjaft e përshtatshme që një per-
son që ka varësi ndaj veseve të këqija, ka
mundësinë më të mirë për të hequr dorë
prej tyre, pasi ditët dhe netët e Tre
Muajve janë një rast i mrekullueshëm që
besimtari të rrimarë veten. Nëse na kanë
kapluar të ligat, mosmarrëveshjet, nga-
tërresat, nëse jemi grindur me dikë, nëse
kemi hidhëruar apo kemi dëmtuar dikë,
të përfitojmë nga rasti i kësaj kohe të be-
gatë për t’u pajtuar, për t’u afruar, madje
të mbledhim fuqi edhe të dimë të kër-
kojmë falje e të vazhdojmë jetën në paqe.
Prandaj, në këta tre muaj duhet të kemi
parasysh që kjo është një mundësi unike,
një portë e madhe, për të dalë nga rënde-
sat e gjynaheve, për të braktisur mëkatet
e shkuara, e, duke reflektuar me autokri-
tikë e vetëllogari, të përgatitemi me plot
energji për ditët që na presin në të ar-
dhmen. Të kujtojmë faktin se Tre Muajt e
Bekuar sivjet po i përjetojmë në një kohë
diçka ndryshe nga vitet e tjera, kohë pan-
demie, kohë e vështirë, kohë në të cilën
më tepër se kurdoherë kemi nevojë ta
kujtojmë, të lutemi, e ta ndihmojmë
njëri-tjetrin. Në fakt, pikërisht në kohë të
vështira dalin në pah virtytet e larta të be-
simtarit të vërtetë.

Është një e realitet për të cilin na in-
formon Kurani fisnik dhe tradita e Pej-
gamberit (a. s.), se disa kohëra janë më të
vlefshme dhe më të çmuara se kohërat e
tjera, për shkak të ngjarjeve dhe ndodhive
që kanë rrjedhë  pikërisht në ato mo-
mente. Mirëpo, që këto kohëra të jenë të
bekuara edhe për njerëzit, kushti theme-
lor është që ato momente të kalohen me
vetëdijen e të qenit adhurues i Allahut
(xh. sh.). Ndryshe thënë, cilido muaj, ditë

apo orë e çast të kalohet me vetëdijen dhe
përgegjësinë e të qenit adhurues i Allahut
(xh. sh.), ajo periudhë kohore është e
shenjtë, e bekuar dhe e veçantë për be-
simtarin. Sa e sa kohëra të bekuara ka, që
për ata që nuk ia dinë vlerën janë vetëm
se një humbje. Rruga për të përfituar nga
qetësia, bereqeti/bekimi, falja dhe shpër-
blimi i këtyre kohërave, pra për ta fituar
kënaqësinë e Allahut (xh. sh.), ashtu siç
na ka mësuar Pejgamberi ynë i nderuar,
është: qoftë edhe pak, por të bëhen adhu-
rime të vazhdueshme. Lutja/duaja e va-
zhdueshme është tregues se e meriton
vlerësimin nga Zoti  i madhërishëm.  Ku-
rani fisnik na përkujton: Thuaj: “Zoti im
nuk do t’ju përfillte, sikur të mos ishte
lutja juaj...” (Furkan: 77)

MUNDËSI PËR T’IU AFRUAR
ALLAHUT (XH. SH.)

Allahu (xh. sh.) gjatë periudhave  të
ndryshme ka krijuar kohëra kur janë më

të përshtatshme për mbjellje, për zhvil-
limin e bereqetit, kultivimin, e më në
fund edhe vjeljen e tij; madje edhe vetë
shoqëritë njerëzore organizojnë tregje të
mëdha e panaire të ndryshme njëvje-
tore, apo më shpesh, me qëllim që të
përfitojnë më tepër. Ngjashëm me këtë,
edhe në anën shpirtërore Allahu mëshi-
rëdhurues i ka dhënë mundësi robit të
vet, nëpërmjet periudhave të caktuara,
që t’i afrohet më tepër rahmetit/mëshi-
rës së Allahut (xh. sh.), normalisht nëse
besimtari e shfrytëzon atë pjesë kohore
në punë të hairit e në ibadete. 

Siç u theksua edhe më lart, në këta
muaj Allahu (xh. sh.) i shton, madje i
shumëfishon shpërblimet për punët e
mira që do të bëjnë krijesat e Tij.  Mu
për këtë arsye, kur hyjnë këta muaj be-
simtarët duhet ta ndërrojnë kursin e pu-
nëve të tyre, duke iu kthyer shpirtërisë,
apo veprave që do ta lartësojnë dhe pa-
strojnë shpirtërisht edhe më tepër.
Duke pasur parasysh që njeriun e sotëm

në kohën e fundit janë duke e lodhur e
rraskapitur tejmase aktualitetet ditore,
qofshin ato politike, ekonomike apo
edhe këto të pandemisë, qasja drejt iba-
deteve që do të na relaksojnë shpirtë-
risht bëhet më se e nevojshme. Shpirti
gjithnjë ka nevojë për ushqimin shpir-
tëror. Individi i distancuar nga ngopja e
shpirtit dhe qetësimi i tij me dhuntitë e
Krijuesit të madhërishëm e me ushqi-
met shpirtërore siç është adhurimi, rre-
zikon të përfundojë në egoizëm të
skajshëm e në dalje nga natyra njerë-
zore. Prandaj, le të shërbejnë këta Tre
Muaj për njeriun tonë që të ndalet të
mendojë se nuk jeton vetëm ai në këtë
botë, se nuk është i përjetshëm në këtë
jetë, se do të përgjigjet për çdo vepër të
bërë, qoftë edhe e vogël, se duhet për-
gatitur edhe për botën e tjetër dhe se
Zoti (xh. sh.) nëpërmjet këtyre Tre
Muajve të Bekuar hap një portë  të rah-
metit për ata që dëshirojnë të përfitojnë
nga mëshira e Allahut fuqiplotë. 

Edhe një hafëz në Myftininë e Tetovës: Ismail Rahim Kadriu,  i lindur më 27.06.2002, i cili hifzin e ka filluar më
2.07.2016, ndërsa e ka përfunduar më 4.02.2021, te hfz. Omer ef. Dauti, Imam në Xhaminë e fsh. Kallnik, Tetovë.

Hafëzi i ri provimin e hifzit e mbrojti para Komisionit profesional të Myftinisë së Tetovës, të përbërë nga: hfz.
Abdurrahim ef. Murati, kryetar; hfz. Shafi ef. Ajdini, anëtar; hfz. Havzi ef. Ramadani, anëtar – njoftojnë nga

Myftinia e Tetovës. (4.02.2021)
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Shkruan: Shefket Baftjari

Kalendari hixhri njihet si kalendar
islam. Ai  përbëhet nga 12-të
muaj, me 354 ditë. Përdorimi dhe

aplikimi i tij është për të përcaktuar
ngjarje të rëndësishme. Nëpërmjet kalen-
darit hixhri bëhet përcaktimi i Kurban-
Bajramit, fillimi i Ramazanit, fillimi dhe
mbarimi i Haxhit etj.  Viti 622 është viti
në të cilin i dërguari i Allahut (sal-la Al-
lahu alejhi ve selem) kishte bërë hixhretin
(shpërnguljen) nga Meka në Medinë  dhe
muajt e Hixhrit janë Muharrem, Safar,
Rabi` el-Evel, Rabi’ el- Thanije’,  Xhe-
mada el-Ula, Xhemada el-Thanije’, Re-
xheb, Sha’ban, Ramadan, Shav-val, Dhu
el Ki’ada, Dhu el Hixha’.

Cilësimi i muajve Rexheb, Sha’ban,
Ramadan si “muaj të mëdhenj”, ka arsyet
e veta. Muaji Rexheb është një nga muajt
e shenjtë dhe quhet kështu sepse arabët
pushonin së luftuari. Ata e vlerësonin këtë
muaj si të shenjtë, aq sa dhe në kohë luf-
timi ata ulnin armët dhe bënin armëpu-
shim. Kjo gjendje kishte ekzistuar edhe
para shpalljes së Kuranit fisknik. 

Në një hadith të transmetuar nga Bu-

hariu dhe Muslimi, Ebu Bekri (r. a.) na
rrëfen: Në hutben e lamtumirës Profeti
(s.a.s.) tha: “Koha u kthye në formën e saj
normale kur Allahu krijoi qiejt dhe tokën.
Viti përbëhet nga 12 muaj, ndër të cilët
katër janë Haram (të shenjtë) . Tre prej
tyre janë njëri pas tjetrit: Ddhulka’de ,
Dhulhixhe, Muharrem dhe këtyre u ba-
shkëngjitet muaji Rexheb i mudarëve, që
ndodhet mes Xhemadës dhe Shabanit.”

Kthimi i kohës në formën e saj nor-
male është për shkak se arabët një herë në
dy ose në tre vjet, një muaj e konsideronin
nesi’ (i harruar), në mënyrë që pelegrina-
zhi i politeistëve të kryhej gjithmonë në
verë, sepse kjo ishte koha më e përshtat-
shme për mekasit, me qëllim që t’u shër-
benin haxhilerëve dhe të përfitonin të
mira materiale nga panairet e shumta që
organizoheshin.  Jo vetëm kaq, por dhe të
konsideronin të lejuar  ato që i ka ndaluar
Allahu (xh. sh.) në këta muaj. Prandaj,
Ramazani, në fakt, nuk ishte Ramazani i
vërtetë. 

Aplikimin e këtij modeli  i dërguari i
Allahut (sal-la Allahu alejhi ve selem), e
anuloi. Në haxhin që i dërguarit i  Allahut
(s.a.s.) bëri, muajt ishin kthyer  dhe kishin

zënë vendin e tyre përkatës, veprim të
cilin vetë Profeti (a. s.) e korrigjoi në
kohën e haxhit. Myslimanëve iu bë e
qartë se muaji Sha’ban ishte ndërmjet
muajit Rexheb dhe muajit Ramazan (Ra-
madan). 

SA MË AFËR ALLAHUT

Nëpërmjet  veprave të mira vullnetare,
myslimani synon që të jetë sa më afër Al-
lahut (subhanehu ve teala), të cilat nuk
janë obligative, siç është namazi  nafile.
Allahu thotë në Kuranin fisnik “Kaloje
një pjesë të natës, si falje shtesë për
ty...” (Isra: 79) Agjërimi është një prej
adhurimeve më të dashura dhe më të mira
tek Allahu (xh. sh.). Transmetohet se i
dërguari i Allahut (sal-la Allahu aljehi ve
selem) të ketë thënë: “Kush agjëron një
ditë për hir të Allahut (xh. sh.), Allahu e
largon fytyrën e tij 70 vjet larg zjarrit të
xhehenemit, si shpërblim për agjërimin e
asaj dite.”

Lidhur  me agjërimin e këtyre muajve
Ebu Davudi transmeton një hadith nga
Muxhiîbe el-Behilijje se i ka thënë tri herë
babait të saj: “Agjëro në muajt Haram

dhe një pjesë braktise!” Ndërsa  Ibn
Maxhe transmeton se Pejgamberi (sal-la
Allahu alejhi ve selem) ka këshilluar kë-
shtu: “Agjëro muajt Haram (muajt e
shenjtë)!” Disa prej sahabëve agjëronin të
gjithë muajt Haram, si Ibn Omeri (radija-
Allahu anhu). Gjithashtu, nga tabiinët
kemi  Hasan el-Basri dhe Ebu Is’hak.
Ndërsa Sufjan Theuri thotë: “Më pëlqen
që muajt Haram t’i kaloj me agjërim.”

Pra, në përgjithësi dijetarët bashkohen
në mendimin se është mekruh (e papël-
qyer) që muaji Rexheb të agjërohet i
plotë. Të paktën disa ditë duhen braktisur,
në mënyrë që mos t’i përngjasojë agjëri-
mit të muajit Ramazan. Për këtë arsye dhe
është e papëlqyer që njerëzit ta kalojnë
me agjërim të gjithë muajin Rexheb. Nëse
i dërguari i Allahut (sal-la All-lahu alejhi
ve selem) do e agjëronte tërë muajin, disa
njerëz mund të kuptonin se agjërimi i
muajit  Rexheb do të ishte i detyrueshëm.
Dijetarët e medhhebit hanefi mendojnë se
në muajt e mëdhenj është mendub (vepër
e kërkuar nga Ligjvënësi në mënyrë jo të
prerë, por që nuk ndëshkohet nëse nuk ve-
prohet) të agjërohen tre ditë në çdo muaj
të shenjtë.

Të gjitha këto informacione teologjike
i kanë shtyrë dijetarët të arrijnë në për-
fundimin se muaji Rexheb është çelësi i
muajve të mirë e të begatshëm. Në këtë
kontekst Ebu Bekr el-Verrak el-Belhi
shprehet kështu: “Rexhebi është muaji i
mbjelljes, Shabani është muaji i vaditjes
së asaj që ke mbjellë. Ndërsa  Ramazani
është muaji i korrjes.” Gjithashtu është
bërë shumë e njohur shprehja në lidhje me
tre muajt e shenjtë -  viti është si pema:
Rexhebi është stina e lulëzimit të gje-
theve, Shabani është muaji i degëzimit
dhe Ramazani - muaji i korrjes. Ndërsa
ata që korrin, pra, janë besimtarët.

Regaib në gjuhën arabe do të thotë
natë e dhurimit, e dhuntive, e shpërbli-
meve dhe e nxitjeve për vepra të mira.
Nata e mirë Regaib sipas kalendarit hënor
është në natën e xhumasë së parë (nata që
lidh ditën e enjte dhe të premte) të muajit
Rexheb. Pra, që është edhe muaji i parë i
Tre muajve të mirë. Njëkohësisht, sihariqi
dhe lajmëtari i parë i muajit të Ramaza-
nit.
Israja dhe Miraxhi janë mrekulli, me

qëllim që urtia  e mrekullive është që nje-
rëzit të besojnë dhe  për ta parë  atë. Në
fakt, Israja dhe Miraxhi është mbi të parët
(shikimin) e njeriut. Prej  shenjave që dal-
lon dhe që duhet të  ndalet njeriu është se
në çdo kohë zbulohen kuptime të këtij
rrugëtimi fizik dhe shpirtëror  të të dër-
guarit të Allahut (s.a.v.s.).  Disa mrekulli
kanë një kohë të caktuar dhe përfundojnë

me jetën e njeriut, por mrekullia e këtij
mesazhi madhështor vazhdon. Israja dhe
Miraxhi ishte një nder për Pejgamberin
(s.a.v.s.) për t’i treguar atij se nëse toka i
ngushtohet, qielli hap dyert për ta mirë-
pritur.

NJË PIKË KTHESE

Israja dhe Miraxhi është nata e njëzet
e shtatë i muajit Rexheb. Është  një nga
netët më të mira për të dërguarin e Allahut
(s.a.v.s.) dhe për të gjithë myslimanët.
Nata e Israsë dhe e Miraxhit dëshmoi
ngjarjet më të rëndësishme. Vlerësimi për
të dërguarin e Allahut dhe për ummetin e
tij në udhëtimin e tij për në Isra dhe Mi-
raxh nuk u ndal vetëm në kufirin e pesë
namazeve ditore, por i dha atij tri gjëra të
tjera të mëdha në këtë drejtim. Ato janë:
së pari, përcaktimi i një rregulli të ri bujar
për llogaritjen e veprave të mira dhe ve-
prave të këqija. Së dyti: përfundimet e
sures el-Bekare dhe së treti: falja e atyre
mëkatarëve që nuk i shoqëruan asgjë
Zotit. Kjo natë është e dhuratave të mëdha
dhe një pikë kthese në rrugën e thirrjes për
te Zoti i plotfuqishëm, vërtetësia e pej-
gamberisë  së të dërguarit të Zotit, mbë-
shtetja morale për të dërguarin e Allahut
pasi atij i vdiq dhe gruaja e tij Hatixhja (r.
a.), vdekja e  xhaxhait të tij Ebu Talib,
njohja me të fshehtën që askush nuk e di
përveç Zotit, pozita e të dërguarit të Alla-
hut tek Allahu (xh. sh.) treguan se askush
tjetër nuk e kishte arritur dhe merituar
këtë vlerësim hyjnor.

Transmeton Aishe (radija-Allahu
anha) se ka thënë: Nuk kam parë Pejgam-
berin (s.a.v.s.) të agjërojë aq shumë sa në
muajin Shaban. E agjëronte thuajse të gji-
thin pa pak ditë. Thuaj që e agjëronte të
gjithin.”

Myslimani duhet  të arrijë qëllimin e
tij të dëshiruar dhe që, në fakt, është gji-
thmonë duke u përpjekur për ta arritur atë:
falja e mëkateve, kënaqësia e Allahut dhe
hyrja në parajsën e lumturisë.  Për këtë
qëllim myslimani duhet të ndjekë udhë-
zimin e të dërguarit të Allahut (s.a.v.s) në
të gjitha situatat dhe veprat e tij. I dër-
guari i Allahut (s.a.v.s.) tregon: ” Ky është
një muaj i cili nuk vlerësohet ashtu siç
duhet nga njerëzit. Në muajin Shaban ve-
prat lartësohen për tek Allahu (xh. sh.)
dhe mua më pëlqen të jem agjërueshëm,
ndërkohë që ato ngjiten atje.”

Mirësinë e madhe që e posedon muaji
Shaban e ka pikërisht se  ka zbritur po në
këtë muaj ajeti kuranor fisnik i kaptinës
Ahzab: “Vërtet, Allahu e bekon të dër-
guarin dhe engjëjt e Tij luten për atë.
O besimtarë, lutuni për atë dhe për-

shëndeteni me Selam.” Zoti i plotfuqi-
shëm i urdhëroi myslimanët të luten dhe
të përshëndesin të dërguarin e Allahut
(s.a.v.s), kështu që nëpërmjet lutjes dhe
përshëndetjes, Zoti i plotfuqishëm i ngre
gradat e tyre, ua fal mëkatet, ua shlyen
mëkatet dhe i pranon veprat e tyre.

Ndër veprat e mëdha që Pejgamberi
(s.a.v.s) bënte në këtë muaj është: agjë-
rimi, i cili në muajin Sha`ban nuk është
gjë tjetër veçse stërvitje dhe parapërgatitje
për agjërimin e Ramazanit. Kështu që
myslimani të jetë i gatshëm për muajin e
Ramazanit,  me vendosmëri dhe durim të
plotë.
Nata e Beratit është nata e pesëmbë-

dhjetë e Shabanit dhe në të myslimanët
kryejnë lloje të ndryshme adhurimesh, të
tilla si namaz dhe lutje, të cilën myslima-
nët e kryejnë në xhami dhe shtëpi.

Ahmed b. Hanbel transmeton nga Ab-
dullah b. ‘Amri (r.a.) që Profeti (a. s.) ka
thënë: “Allahu (xh. sh.) u drejtohet krije-
save të Tij natën e mesit të Shabanit dhe i
fal të gjithë ata, përveç dy personave: de-
batuesit dhe vrasësit.”

Ali b. Ebi Talib (r. a.) në koleksionin
Sunen të Ibn Maxhes: “Kur të vijë mesi i
muajit Shaban kalojeni natën me adhurim
dhe ditën me agjërim. Sepse, pas perën-
dimit të diellit Allahu (xh. sh.) zbret në
qiellin më të afërt me tokën dhe deri në
agimin e diellit Ai u drejtohet robërve të
Tij duke u thënë: A ka ndonjë prej jush që
kërkon falje e ta fal atë? A ka ndonjë që
kërkon risk (furnizim) e ta furnizoj atë? A
ka ndonjë të sprovuar rëndë e ta shpëtoj
atë? E kështu vazhdon: “A ka ndonjë që
kërkon këtë apo atë etj., (që) t’ia jap
atij...”

Transmetohet se kalifi Abdullah b.
Abdulaziz i ka dërguar një letër mëkëm-
bësit të tij në Basra, ku i thotë: “Përkuj-
desu për katër net në vit, sepse Allahu në
to shpërndan mëshirën e Tij: natën e parë
të Rexhebit, natën e mesit të Shabanit,
natën e Fitrit dhe natën e Kurbanit.”
Imam esh-Shafi’i gjithashtu e mbështet
mendimin për natën e Beratit. 

Me të vërtetë jemi nevojtarë për net të
tilla, duke e ditur se jemi plot mëkate dhe
të ndotur me gjynahe! 

Ne kemi nevojë për net  të mira, pasi
zemrat tona janë plagosur, duart tona janë
ndotur, sytë tanë janë verbuar dhe jemi
shmangur nga ligjet e mira të Zotit të plot-
fuqishëm dhe të dërguarit të Tij! 

Kemi nevojë për to: t’i kthehemi të
vërtetës, t’i pastrojmë zemrat dhe shpir-
trat tanë dhe t’i mbajmë shpirtrat tanë të
përgjegjshëm!

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

Në tre muajt e mëdhenj

Ne kemi nevojë për net  të mira, pasi zemrat tona janë plagosur, duart tona janë ndotur, sytë tanë
janë verbuar dhe jemi shmangur nga ligjet e mira të Zotit të plotfuqishëm dhe të dërguarit të Tij! 
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Shkruan: Rejhan Neziri Abdullah bin Mes’udi (r. a.) ka
thënë: “Kur Pejgamberi (a. s.)
ka qenë në Isra, atë e kanë çuar,

madje, edhe deri në Sidretul munteha.
Kjo është në qiellin e gjashtë. Deri këtu
mbërrin gjithçka që ngrihet prej toke dhe
këtu pranohet. Deri në Sidre lëshohet gji-
thçka që lëshohet prej më lart se kjo dhe
këtu pranohet. Pastaj e lexoi ajetin: “Atë-
herë kur Sidrën e mbuloi çka e mbuloi.”
(en-Nexhm: 16) Për këto ka thënë se
kanë qenë dyshekë ari. Atëherë Pejgam-
berit (a. s.) i janë dhënë tri gjëra: pesë
kohët e namazit, ajetet e fundit të sures
el-Bekare dhe i është dhënë premtimi se
do t’i falen mëkatet secilit prej ummetit

të tij që nuk bën shirk-politeizëm.” (Tran-
smeton Muslimi)

Hadithi i lartpërmendur ka të bëjë
drejtpërdrejt me Miraxhin e Pejgamberit
(a. s.), hapësirën deri ku ka arritur ky pej-
gamber i nderuar me Miraxh, mrekullitë
që Allahu (xh. sh.) në suren el-Isra (17:1)
thotë se do t’ia tregojë robit të tij dhe për-
fundimisht tregon porositë bazë që Al-
lahu (xh. sh.) ia shpall Muhamedit (a. s.)
në këto çaste.

Është për të menduar a thua përse Al-
lahu (xh. sh.) të gjitha ajetet, suret dhe pa-
rimet e tjera të Kuranit i shpall nëpërmjet
Xhibrilit (a. s.), duke e dërguar atë në
tokë, atje ku jetonte e banonte Muhamedi
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“I dërguari i besoi asaj që iu 
shpall prej Zotit të Tij, si dhe 
besimtarët. Secili i besoi Allahut, 
engjëjve të Tij, librave të Tij, të 
dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë  

(a. s.), kurse këto tri porosi bazë ia shpall
atij duke e ftuar atë në qiell? Kujtojmë se
këto tri pika janë shumë me rëndësi. Bi-
seda sy më sy, ose kundruall njëri-tjetrit,
ka më tepër efekt sesa biseda me mjete
bisedimi ose me ndërmjetësues të tjerë.
Kjo është edhe një e vërtetë psiko-socio-
logjike.

TRI POROSI BAZË

Po ç’janë këto porositë bazë dhe kaq
të rëndësishme që Allahu (xh. sh.) ia
kumton Pejgamberit (a. s.) në këtë më-
nyrë? Në hadithin e lartpërmendur ceken:
1. Falja e pesë namazeve ditore; 2. Dy
ajetet e fundit të sures el-Bekare; dhe 3.
Përgëzimi për ummetin (ndjekësit) e Mu-
hamedit (a. s.) se, përderisa ata nuk bëjnë
shirk – nuk i bëjnë shok Allahut (xh. sh.),
do të jenë të falur.

Sipas kësaj ngjarje, ndodh që ndonjë-
herë njeriu të bëhet shumë i afërt me
Zotin e vet, madje në njëfarë trajte edhe
fizikisht, e lëre më shpirtërisht, ku ata e
përjetojnë thellë në shpirt afërsinë e
Zotit, Krijuesit të vet. Megjithëkëtë,
edhe krahas kësaj afërsie fizike e shpir-
tërore, prapë Zoti mbetet Zot e njeriu-
njeri, kurse Muhamedi (a. s.) kthehet
sërish në tokë, ngase i takonte tokës. Ai
nuk ishte i përcaktuar nga Zoti të ngjitej
në qiej e të mbetej atje përgjithmonë,
duke i përjetuar edhe më tej ato që i për-
jetoi e shijoi. Jo, jo. Misioni i tij ishte
tjetërfare. Ai erdhi ta marrë fjalën e Zotit
e t’ia bartë njerëzimit. Ai, duke e brakti-
sur jetën që e gëzonin melaqet në qiej, i
kthehet vendlindjes, i kthehet tokës, i
kthehet rrëmujës e zhurmës së jetës to-
kësore, i kthehet shoqërisë njerëzore ku
haste njerëz të ndershëm e të pander-
shëm, besimdrejtë e përgënjeshtrues, të
devotshëm e zullumqarë... Ai duhej ta
drejtonte e ta udhëzonte këtë shoqëri.
Duhej ta dëlirte prej ndytësive që e ki-
shin kapluar. Misioni i tij ishte në tokë e
jo në qiej. Zotin duhej lutur në tokë nje-
rëzit e në qiej melaqet. Biri i birit të
tokës duhet që në tokë t’i lutet Krijuesit
të tokës dhe të gjithçkaje tjetër. Ligji i
Zotit, i ngulitur në gjithësi, është që nje-
riu të jetë i ngjitur për toke, të mos mund
të shkëputet aq thjesht prej saj, të jetë i
tërhequr prej saj me fuqinë që e ka cak-
tuar Zoti. Po përjashtime a nuk ka? Gji-
thsesi, një i këtillë është Miraxhi i
Muhamedit (a. s.); të këtilla sot i ke flu-
turimet kozmike. Por ama, përfundi-
misht të gjithë i kthehen tokës, i kthehen
zhurmës së jetës tokësore, paqes e luf-
tës, marrëveshjeve e mosmarrëveshjeve,
besnikërive e tradhtive... Thamë se nje-

riu duhet t’i lutet Zotit në tokë, atje ku e
ka vendlindjen. A nuk thotë Muhamedi
(a. s.) se “Miraxhi i ummetit tim është
namazi i tij”?A nuk thotë ai se “Njeriu
më afër Zotit është kur ai bie në sexhde
për Zotin”? Këto fjalë, a nuk e tregojnë
këtë të vërtetë të madhe e të pamohue-
shme, se Zoti duhet të lutet mu në udhë-
kryqin e kundërshtive të kësaj bote, mu
në mesin e dëshirave e tekeve të shu-
mëllojshme dhe mu në mesin ku kun-
dërshtohet ekzistimi i Zotit?

Po ç’përmbajnë dy ajetet e fundit të
sures el-Bekare? Çka tjetër, pos esencës
së Islamit? Allahu (xh. sh.) thotë:

“I dërguari i besoi asaj që iu shpall
prej Zotit të Tij, si dhe besimtarët. Secili
i besoi Allahut, engjëjve të Tij, librave
të Tij, të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë
dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij,
dhe thanë: “Dëgjuam dhe respektuam.
Kërkojmë faljen tënde, o Zoti ynë! Vetëm
te Ti është ardhmëria jonë.” (285) Al-
lahu nuk ngarkon askë përtej mundësive
të veta; atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi
dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi.
“Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë
ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko
neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata
para nesh! Dhe Zoti ynë, mos na ngarko
me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Na i
shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na
mëshiro! Ti je Mbrojtësi ynë, na ndihmo
kundër popullit pabesimtar!” (el-Be-
kare, 2:285-286)

PA DALLIME MIDIS PEJGAMBERËVE

A nuk është kjo pasqyra e besimit të
Muhamedit (a. s.) dhe të myslimanëve,
ndjekësve të tij, se këta të gjithë i be-
sojnë Allahut (xh. sh.), melaqeve të Tij,
librave të Tij, pejgamberëve të Tij, se
nuk bëjnë kurrnjë dallim midis këtyre
pejgamberëve, sepse të gjithë janë vël-
lezër të njëri-tjetrit për nga misioni e
vëllezër për nga prejardhja - që të gjithë

bij të pejgamberit të parë, Ademit (a.
s.)? A nuk e tregon kjo përkushtimin e
plotë të këtyre njerëzve ndaj Zotit të
tyre, kur thonë: “Dëgjuam dhe respek-
tuam. Kërkojmë faljen tënde, o Zoti ynë!
Vetëm te Ti është ardhmëria jonë”? A
nuk tregon kjo se kjo fe nuk është rën-
desë e tepërt për njerëzimin, porse një
lehtësim; se çdokush do të jetë përgjeg-
jës për veprat e veta, qofshin të mira ose
të këqija. A nuk tregon kjo lirinë që e
gëzon njeriu në jetë e në të vepruar, se
ai mund të jetë besnik po edhe tradhtar,
se mund të jetë mysliman po edhe jo-
musliman, madje edhe munafik..?
Akoma më pas, a nuk të mëson vetë Al-
lahu (xh. sh.) se pas kësaj lirie që e
gëzon njeriu mund të gabojë e të jetë
gjynahqar dhe se menjëherë pas këtyre
të ligave ai mund dhe duhet të pendohet
e të kërkojë falje për mëkatet që i ka
bërë nga harresa ose nga pahiri, të kër-
kojë të mos i sprovojë Zoti me obligime
e fatkeqësi të rënda sikur i kishte spro-
vuar popujt para tij, të kërkojë që Zoti
tekefundit të mos e ngarkojë aq sa
s’mund të durojë, aq sa s’mund të
bartë..?

Po mirë, a ka mundësi që Zoti, ashtu
siç thotë Ebu’l-A’la el-Mewdudi, t’ia
mësojë njeriut si bëhet duaja, si t’i lutet
ai Zotit dhe pastaj Zoti të mos ia pranojë
këtë dua e lutje? A mund të paramendo-
het një kundërshti e këtillë?! Zoti të të
thotë “kështu e kështu lutmu!”, ti t’i lu-
tesh e pastaj Ai të të thotë “jo, nuk ta
pranoj këtë lutje”?!

E ç’është me premtimin dhe përgë-
zimin (myzhden) që Zoti ia shpreh Mu-
hamedit (a. s.) lidhur me ummetin e tij?
Një mysliman i përkushtuar plotësisht
ndaj Allahut (xh. sh.) dhe një mysliman
që u përmbahet parimeve bazë të për-
mbledhura në dy ajetet e fundit të sures
el-Bekare, që nënkupton një njeri që nuk
adhuron tjetër përpos Allahun (xh. sh.),
a ka mundësi të jetë banor Xhehenemi?
A ka mundësi Zoti ta dënojë atë pse ai i
lutet me lutjet që ia kishte mësuar Zoti
vetë? Kontradiktat e këtilla mund të pa-
ramendohen e të hasen vetëm në mesin
e njerëzve... Allahu (xh. sh.) është larg
këtyre cilësimeve e mangësive. “I lav-
dëruar qoftë Allahu, pa të meta është
Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e
kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi
Haramit (Qabesë) gjer në Mesxhidi
Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së
cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë
udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga
argumentet Tona. Vërtet, Ai është Gji-
thëdëgjuesi, Gjithëvëzhguesi” (el-Isra’,
17:1)... /Kreuzlingen, CH, 2021/
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“I dërguari i besoi asaj që iu 
shpall prej Zotit të Tij, si dhe 
besimtarët. Secili i besoi Allahut, 
engjëjve të Tij, librave të Tij, të 
dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë  

Porositë e Israsë 
dhe të Miraxhit

Muhamedi (a. s.) nuk ishte i përcaktuar nga Zoti të ngjitej në qiej e të mbetej atje përgjithmonë.
Misioni i tij ishte tjetërfare. Ai erdhi ta marrë fjalën e Zotit e t’ia bartë njerëzimit. Ai, duke e

braktisur jetën që e gëzonin melaqet në qiej, i kthehet vendlindjes, i kthehet tokës, i kthehet
rrëmujës e zhurmës së jetës tokësore, i kthehet shoqërisë njerëzore ku haste njerëz të ndershëm e

të pandershëm, besimdrejtë e përgënjeshtrues, të devotshëm e zullumqarë... Ai duhej ta drejtonte e
ta udhëzonte këtë shoqëri.
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Para shumë viteve, kur isha student,
fati e deshi që unë të banoj në një
shtëpi afër Xhamisë së Sahatit,

ashtu që gati për çdo ditë dilnim te pa-
zari. Në krye të pazarit, nga xhamia, dilte
një hoxhë me xhybe e me çallmë. Shpe-
shherë e shihja edhe në autobus, në postë
e në spital këtë hoxhe me këtë veshje.
Edhe kur ecte, më dukej se ecte aq lehtë
dhe me buzëqeshje u jepte selam nje-
rëzve. Linte përshtypje të një intelekti të
çuditshëm. Doja ta takoja e të di se kush
është ky hoxhë, krahas atyre që i njihja.

Fati e deshi që në vitet e para të
demokracisë, kur formoheshin shoqata të
ndryshme, Bashkësia Fetare Islame në
Shkup e formoi Shoqatën “El-Hilal”, ku
mua më zgjodhën kryetar dege për Shku-
pin, kurse hoxhën – që e admiroja pa
masë – e zgjodhën anëtar të Kryesisë.
Ishte kënaqësi e madhe të qëndroje pranë
tij, sepse atë e karakterizonin disa cilësi,
si: mirësjellja, besueshmëria e huma-
nizmi, vlera këto që te Hfz. Idrizi mbetën
të përjetshme. Problemet që dilnin shpe-
shherë ai dinte t’i zgjidhë me maturi,
ndërsa fjala e tij e butë, bindëse, ishte
përfundimtare, sepse dilte nga goja, nga
zemra, nga mendja e nga shpirti i tij.

Takimet tona u shpeshtuan dhe ne bi-
sedonim për shumë çështje. Megjithatë,
unë doja të di më shumë për biografinë e
tij. Ai më tregoi se Kuranin e ka mësuar
që në moshën 5-6 vjeçare, se Shkupi atë-
botë ka pasur një traditë, të trashëguar
nga koha e osmanlinjve, që në Xhaminë
e Jahja Pashës të mbaheshin gara të kën-
dimit të Kuranit jo vetëm nga Rumelia,
por edhe me gjerë. Kjo traditë nuk është
ndërprerë edhe pas largimit të Perando-
risë. Këtë informacion më vonë e verifi-
kova edhe në veprën e pedagogut Jashar
Rexhepagiq, i cili po ashtu e dokumen-
ton këtë. Prandaj, shumë xhami përgatit-
nin hafëzë për këtë garë të madhe të
leximit e të këndimit të Kuranit. 

NGA NJË FAMILJE ME TRADITË

Hfz. Idrizi vinte nga një familje me
traditë të gjatë të kulturës fetare islame.
Edhe gjyshi i tij ka qenë hafëz, madje
Hfz. Idrizi e mbante emrin e tij. Gjyshi e
kishte kryer medresenë “Meddah”,
madje një kohë të gjatë ka mbajtur
mësim në Medresenë e Mehmet Pashës
në Shkup. Edhe babai i Hfz. Idrizit, hafëz
Ibrahim Efendiu, e kishte marrë titullin
“Hafëz” nga hafëz Jahja Efendiu. Babai
i Idrizit e kishte kryer Medresenë Is’ha-
kije dhe Isa Beu në Shkup, ku më 1923
mori ixhazetin (diplomën).

Hfz. Idrizi ka qenë fëmija i
pestë, nga shtatë fëmijët e hfz. Ibrahimit,
që jetonin në mëhallën e Duqanxhikut.
Ai lindi më 15 nëntor të vitit 1936. Tra-

dita familjare, nga gjyshi e nga babai,
bëri që ai shumë herët, që në moshën 6-
vjeçare, të dinte ta këndojë Kuranin,
ndërsa titullin e Hafëzit e mori në mo-
shën njëmbëdhjetëvjeçare. Si nxënës,
por edhe më vonë, atij i flinin në zemër
shkencat islame si: Akaidi, Tefsiri,
Fikhu, por edhe Gjuha arabe. Hfz. Idrizi
e mori ixhazetin (u diplomua) në vitin
1965.

Hfz. Idrizi që në moshën 17-
vjeçare filloi të punojë në xhaminë e më-
hallës së Dyqanxhikut, ku krahas pamjes
së veçantë, ndonëse i ri, ai gëzonte re-
spekt te banorët e lagjes dhe kishte ndi-
kim të veçantë tek ata. Kontributi i Hafëz
Idrizit në këtë periudhë dhe në rrethanat
e atilla antifetare ishte i rrallë, i gjithan-
shëm, i madh dhe i efektshëm, sepse ai
ishte një burim dije, edukimi, arsimi e

Hfz. Idriz efendi Idrizi 
(15 nëntor 1936 – 17 nëntor 2005)

SHËMBËLLTYRA E NJË HOXHE NGA SHKUPI

Myftinia e Tetovës, me rastin e Natës
së Regaipit, më 18 shkurt, 2021, pas na-
mazit të akshamit, organizoi manifestim
fetar në Xhaminë e fsh. Reçicë e Madhe
- Xhamia e Madhe, njofton Myftinia e
Tetovës.

Në këtë manifestim, të cilin e mode-
roi mr. Xhemil ef. Sadiki, morën pjesë:
Myftiu i Tetovës, prof. dr. Qani ef. Ne-
simi, ish-Myftiu Alifekri ef. Esati, Drej-
tori për Diasporë pranë BFI-së dr. Selver
ef. Xhemaili, Imami i Xhamisë dhe një-
kohësisht nënkryetari i Kuvendit të BFI-
së Taxhudin ef. Iljazi dhe hoxhallarë të
tjerë të fsh. Reçicë e Madhe e më gjerë, si
dhe një numër shumë i madh i xhematit.

Para xhematit u prezantua një pro-
gram fetar-kulturor nga disa nxënës të
Medresesë “Isa Beu”, të udhëhequr nga
Referenti për kulturë pranë Myftinisë së
Tetovës, dr. Husein ef. Rizai.

Programi filloi me lexim të Kuranit
famëlartë dhe vazhdoi me ilahi dhe ka-
side.

Myftiu i Tetovës, për hir të kësaj nate,
mbajti fjalën e rastit, me ç’rast foli mbi
vlerën e Natës së Regaibit. 

Në fund u lexuan disa ajete nga hfz.

Ajdën ef. Jahja. Duanë e këtij manife-
stimi e bëri Myftiu paraprak. Në namazin
e jacisë priu Drejtori për Diasporë, thu-
het në njoftimin e Myftinisë së Tetovës. 

Më 19 shkurt, 2021, para namazit të
xhumasë, Myftinia e Shkupit në xhaminë
e fshatit Straçincë shënoi Natën e Regai-
bit, bën të ditur Myftinia e Shkupit.

Në këtë program i pranishëm ishte
Myftiu i Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili,
operativa e Myftinisë së Shkupit, hatibi i
Xhamisë, Amir ef.Mamuti dhe hoxhal-
larë të tjerë e xhematlinj të fshatit Stra-
çincë.

Mirëpritja e veçantë, nder dhe re-
spekt nga hatibi i Xhamisë, Amir ef. Ma-
muti, nga hoxhallarët e kësaj ane dhe nga
xhemati i fshatit Straçincë, thuhet në
njoftim.

Programi, i përgatitur enkas për xhe-
matin e kësaj xhamie, përmbante Kuran
dhe ilahi, që i sollën xhematit freskinë
shpirtërore.

Më pas, hatibi i xhamisë Amir ef.
Mamuti iu drejtua të pranishmëve me
fjalë rasti, i cili falënderoi Myftiun, refe-
rentët e Myftinisë dhe gjithë të prani-
shmit për prezencën e tyre në këtë
program, me lutje që këto ditë t’i ka-
lojmë në ibadete e vepra të mira.

“Shpreh konsideratën dhe falënderi-
met e mia të sinqerta ndaj Myftiut dr.
Qenan ef. Ismaili, i cili na nderoi me pre-
zencën e tij dhe që përzgjodhi xhaminë

tonë për të realizuar këtë program e për
të shënuar Natën e Regaibit"- u shpreh
Amir ef. Mamuti, thuhet në njoftimin e
Myftinisë së BFI-Shkup. 

Straçinca shënoi Natën e Regaibit

Manifestim  në Reçicë të Madhe
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kulture islame. Për zgjerimin e horizon-
tit të tij ai u mbështet fuqishëm vetë në
një thënie profetike (hadith) dhe këtë ua
këshillonte edhe të tjerëve: “Fitoni di-
turi, sepse ajo ju bën ta dalloni të
mirën nga e keqja, ua ndriçon rrugën
për në parajsë; dituria është mik në
shkretëtirë, shok në vetmi, prijës në
fat, ndihmës në vuajtje; dituria nuk
është stoli në mesin e miqve, porse kë-
shtjellë kundër armiqve.”

Hafëz Idrizi, krahas detyrës që e
kryente, nuk ndalej në përvetësimin e di-
turisë. Përveç shqipes e turqishtes, ai i
zotëronte shumë mirë edhe arabishten
dhe persishten. Ai edhe vetë shkruante
dhe mbante shënime me vlerë. Në bi-
bliotekën e tij gjendet një numër i madh
i fletoreve me shënime, poezi, thënie të
urta e filozofike etj. Hoxhë Idrizi kurrë
nuk e kalonte kohën kot, por gjithnjë me
pasion lexonte letërsi arabe. Siç thonë të
afërmit e tij, ai për çdo ditë lexonte nga
8 orë, ndërsa për çdo libër të lexuar
mbante edhe shënime. Leximi i librave
dhe revistave, që i binin në dorë, e moti-
vuan Hfz. Idrizin që edhe ai të shkruajë
vetë poezi. Duhet të thuhet se poezitë
dhe shkrimet e ndryshme ai i shkruante
në gjuhën osmane. Këtë e bënte për
shume arsye, por veçmas sepse si hoxhë
shihej me sy të shtrembër nga pushteti,
që atëbotë me të madhe e luftonte fenë.
Ai dinte se organet merrnin shënime,
pyesnin për veprimet e tij në xhami edhe
jashtë saj. Sidomos kur Hfz. Idrizi ngriti
iniciativën që nëpër xhamitë ku punonte,
si dhe në shtëpinë e tij, t’ua mësonte Ku-
ranin shumë fëmijëve, qofshin këta djem
ose vajza. Kështu, rreth tridhjetë nxënës
morën titullin e hafëzit pikërisht prej tij.

Në vitin 1970 ai e themeloi një “me-
drese private” në xhaminë “Allaxha” të
Shkupit, ku rreth tridhjetë nxënësve u
dha mësim në fushat e Sarf-Nahivit, Fi-
khut, Tefsirit, Akaidit, Hadithit, Moralit
dhe Osmanishtes. Në medresenë e tij pri-
vate, që u themelua prej tij në një periu-
dhë kur në Shkup nuk ekzistonte një
institucion i tillë, deri në vitin 1980 ai
nxori katër breza nxënësish. Për shkak të
presionit të regjimit komunist, ai u dety-
rua ta mbyllte këtë medrese. 

Pas mbylljes së medresesë, pavarë-
sisht kushteve të rënda dhe presionit të
madh, ai e vazhdoi punën, duke e
shndërruar shtëpinë e tij në një qendër ku
merrej dije. Nxënësit që ai i edukoi dhe
arsimoi sot punojnë në mënyrë aktive në
fusha të ndryshme islame. Ka prej tyre
që punojnë në Bashkësinë Fetare Islame
të Maqedonisë, në Fakultetin e Shken-
cave Islame të Shkupit, në Universitetin

e Tetovës dhe në institucione të tjera të
ndryshme edukativo-arsimore e shken-
core. 

HOXHA NUK DONTE POSTE

Pa dyshim se karakteri dhe puna e
Hfz. Idrizit ishin arsye që Kryesia e Ba-
shkësisë Fetare Islame ta ftojë për t’i
dhënë detyra, por Hoxha nuk donte
poste, sepse ai ishte përkushtuar për di-
turitë fetare dhe edukimin e popullit me
virtytet me të larta njerëzore. Këtë ve-
primtari ai e ushtronte që nga viti 1953,
qëkur i ishte 17 vjeç si imam në xhaminë
“Dyqanxhik”, nën mbikëqyrjen e hoxhë
Muslihuddin Abdulganiut, ku edhe nisi
për herë të parë të ligjëronte, ndërsa prej
vitit 1957 u caktua edhe zyrtarisht imam
dhe ligjërues pranë kësaj xhamie dhe
këtë detyre e kreu deri në tërmetin e
Shkupit, në korrik të vitit 1963.

Për shkak të dëmtimeve të mëdha që
pësoi xhamia nga tërmeti, atë e caktojnë
imam dhe ligjërues në xhaminë “Jelen
Kapan”. Pasi punoi për katër vjet në këtë
xhami, u transferua si imam dhe ligjë-
rues në xhaminë “Allaxha”, ku punoi
derisa doli në pension. 

Gjatë viteve të aktivitetit të tij qe anë-
tar i Myftinisë së Shkupit, anëtar i Ko-
misionit të Fetvasë, si dhe kryetar dhe
anëtar i Komisionit të Hifzit. 

Hafëz Idriz Efendiu, me shëmbëllty-
rën e tij dhe me punën që e kryente me
devotshmëri, pëlqehej nga të gjithë my-
slimanët e Maqedonisë. Pavarësisht se
ishte shkupjan, ai nuk hezitonte t’ua
shpjegonte njerëzve Islamin edhe nëpër
qytete të tjera. Gjatë muajit të Ramazanit
përgjatë nëntë viteve ka shërbyer edhe në
qytetin e Tetovës, ku të martave dhe të
shtunave ai shërbente si ligjërues-mysa-
fir në Xhaminë e Sahatit. 

Në vitet 1992-1993 ka punuar vul-
lnetarisht si specialist në klasifikimin e
veprave të vjetra në gjuhët osmane,
arabe dhe perse, që gjenden në bibliote-
kën “Isa Beu” në Shkup. 

Ai punoi për dyzet e dy vite me radhë
në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedo-
nisë si imam, hatib, vaiz, mësues dhe
myderriz, duke shfaqur kujdes për t’u
gjendur gjithmonë në krye të detyrës,
madje edhe në kushtet më të vështira të
jetës-si gjatë dimrit të ftohtë, ashtu edhe
gjatë verës së nxehtë. 

Ai ishte një hoxhë që dinte t’ua
ngrohë zemrat njerëzve, andaj çdo bi-
sedë me të ishte e ngrohtë.  Zoti – tho-
shte – e ka krijuar fenë dhe Kuranin për
të pasur paqe ndërmjet njerëzve dhe ne

duhet të udhëhiqemi sipas parimeve ku-
ranore, ashtu që kurrë nuk mund të ga-
bojmë. Po ashtu, ai përpiqej t’u jepte
zgjidhje edhe halleve dhe problemeve të
myslimanëve nëpërmes shembujve të
durimit e të punës së ndershme, besimit
në Zot dhe në vetvete, duke i ilustruar ato
me ajete kuranore. 

Hafëz Idriz Efendiu, i cili ishte i apa-
sionuar pas Kuranit, gjatë gjithë jetës së
tij, çdo ditë lexonte nga disa xhuze nga
Kurani. Në mihrabet e xhamive ku ai
punoi si imam, veçanërisht në namazet e
sabahut, ai pati bërë tridhjetë e dy hatme
të Kuranit. 

Gjithashtu ai shpesh agjëronte nafile
(agjërim vullnetar). Madje, ia dorëzoi
shpirtin Allahut duke agjëruar nafile
gjatë muajit Sheval. Hafëz Idriz Efendiu,
i cili zotëronte një besim të shëndoshë,
ruhej nga haramet dhe qëndronte larg
vendeve dhe gjërave të dyshimta. Çdo
natë përpara se të flinte së paku një orë
bënte dhikër, duke e përmendur Allahun. 

Ai mbante distancë nga pushtetarët
dhe më tepër afrohej me popullin e thje-
shtë. Fliste pak, ndërsa kur fliste, e për-
kujtonte Allahun. Pjesën më të madhe të
kohës e kalonte në përsiatje mbi Allahun. 

“KA SHUMË INJORANTË QË E
ZGJASIN MJEKRËN”

Hfz. Idrizi kishte zemër të madhe dhe
bujare. Ai shpërndante vazhdimisht sa-
daka, nga të ardhurat e tij modeste, duke
u dhënë të varfërve, jetimëve dhe famil-
jeve në nevojë. Ai kurrë nuk i kthente
mbrapsht ata që i vinin për t’i kërkuar
borxh dhe në shumicën e rasteve ua falte
borxhet. Ai nuk ka kursyer asnjëherë
mbështetjen materiale dhe shpirtërore
ndaj institucioneve bamirëse në vend.
Gjithmonë i priste me mirësjellje mysa-
firët e tij të shumtë nga jashtë dhe brenda
vendit dhe në veçanti i ndihmonte nxë-
nësit. Në ditën e lamtumirës së fundit në
dhomën e tij të punës, mbi tavolinë e Ho-
xhës, u gjet një listë e personave të cilëve
ai u kishte dhënë sadaka në Ramazanin e
fundit. 

Hafëz Idriz Efendiu, hoxha i qindra
nxënësve, udhëzues i popullit, hafëz,
mësues, myderriz, imam, hatib, ligjë-
rues, shkrimtar, poet, lider shpirtëror i
Shkupit dhe një nga hallkat e fundit të
zinxhirit të dijetarëve osmanë, ndërroi
jetë pas një krize kardiake më 17 nëntor
2005, mbasi kishte ngrënë iftar, ngaqë
kishte agjëruar, dhe mbasi e kishte falur
namazin e akshamit. Në një copë letre,

Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i shoqëruar nga Drejtori për Diasporë pranë BFI të
RMV, dr. Selver ef. Xhemaili, ka pritur në një takim Kryetarin e Unionit të Qendrave Islame në Gjermani, h.
Mensur ef. Halili. Në shenjë respekti, Reis’ul-Ulemaja i dhuroi Kryetarit Halili një mirënjohje. (19.02.2021)

disa orë përpara se të ndërronte jetë në
ditën e enjte, e kishte shkruar këtë fjali
në gjuhën arabe: “Në ditën e xhuma do
të vijnë disa vëllezër që nuk do të jenë
pjesëmarrës, në...” Në fakt, kështu ndo-
dhi.

Lajmi për kalimin në amshim të Hfz.
Idrizit ishte një tronditje e madhe për të
gjithë besimtarët dhe njerëzit që e kishin
njohur atë. Në përcjelljen e fundit të tij
morën pjesë mijëra besimtarë jo vetëm
nga Shkupi, por edhe nga qytetet e Ma-
qedonisë e të Kosovës. Ngushëllimet e
ardhura nga mijëra persona-si nga poli-
tika e nga shoqëria civile e nga vende të
ndryshme të botës, janë një shprehje e
qartë e respektit për personalitetin ma-
dhështor të rahmetli Hoxhës. 

Namazi i xhenazes u fal në xhaminë
“Mustafa Pasha” në Shkup, ku imam
ishte i biri i tij, hfz. Bajrambenjamin
Idrizi. Më pas ai u përcoll për në varre-
zën “Butel” të Shkupit.

Me rastin e vdekjes së tij, dr. Zeqirja
Ibrahimi do të shprehej kështu: “...u pi-
këlluan të gjitha talebet e Hoxhës, he-
shtën në vaj të gjithë hafëzët e tij, lotoi

Çarshia e Vjetër e Shkupit për hoxhën
më të bukur, më të pastër e më të çiltër
që ndonjëherë kishte parakaluar nëpër
të, u dëshpëruan edhe xhamitë që më nuk
do t’i vizitonte Hafëz Idrizi, gjithçka ra
në pikëllim e vaj, Shkupi e humbi edhe
hallkën e fundit të hoxhallarëve të tradi-
tës osmane, hoxhën me aq shumë merita
e peripeci, osmanliun e fundit të Maqe-

donisë. Gjithçka ishte bërë mahzun që
shalli i tij i bardhë dhe xhybja e tij shkël-
qyese nuk do t’i sfidonin më kalimtarët.”

Hfz. Idrizi do të mbahet mend për ze-
mërgjerësinë, butësinë, diturinë, devot-
shmërinë, vëllazërinë dhe solidaritetin që
reflektonin në zemrën e tij. 

DISA THËNIE TË HFZ. IDRIZIT:
Dijetari që nuk punon sipas dijes që ka, është një e keqe e
madhe për mbarë botën.
Personi më i keq mbas tij është ai që shet dituri, pavarësisht
se është injorant.
Të dy këta janë një ngatërresë e madhe për botën.
Ai njeri që i pason ata në fenë e vet, është në një humbje të
madhe.

Ka shumë injorantë që e zgjasin mjekrën,
mirëpo poshtë saj ka vetëm marrosje dhe injorancë!
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të natyrshme dhe organike, pa ndërhyrjen
e qeverisë - përmes veprimeve tregtare
dhe turizmit, lëvizjeve të studentëve, ko-
munikimeve, qarkullimit të librave,
shpërnguljeve, qasjes në media, marte-
save të ndërmjetme dhe miliona takimeve
të përditshme ndërkulturore”.

Në të kaluarën, diplomacia bëhej me
forcë. Me fjalë të tjera, rregullimi i mar-
rëdhënieve midis kombeve bazohej në
ndikimin politik, ekonomik, ushtarak dhe
ndërkombëtar. Një diplomaci e tillë nuk
ishte e liruar nga konfliktet, terrorizmi
dhe probleme të tjera. Si pasojë, u shfaq
një mënyrë e re, e quajtur “diplomaci kul-
turore”. Diplomacia kulturore është një
aktivitet diplomatik që promovon mirë-
kuptimin e ndërsjellë midis kombeve me
anë të kulturës, të tilla si: arti, filozofia
dhe informacioni dhe jo me fuqi të fortë.

BESIMI I  NDËRSJELLË

Pas shfaqjes së diplomacisë kulturore,
ndryshimi më i madh është zhvendosja e
paradigmës në diplomaci. Dhe, për t’ju
dhënë një shembull po përdor miqësinë
midis dy personave: nëse dikur luftonin
me njëri-tjetrin dhe fituesi i merrte të gji-
tha, tani ata flasin me njëri-tjetrin, e njo-
hin njëri-tjetrin, punojnë vullnetarisht së
bashku dhe lidhen me njëri-tjetrin. Në
këtë mënyrë, diplomacia kulturore na ka
treguar mundësinë e bashkëpunimit ba-
zuar në besimin e ndërsjellë, jo në bin-
djen me forcë.

Kjo përmendet gjithashtu në Kuranin
e shenjtë, ku Zoti urdhëron:
“O ju njerëz, me të vërtetë Ne ju

kemi krijuar nga një mashkull dhe një
femër, e pastaj ju bëmë popuj e fise që
të njiheni me njëri-tjetrin. Në të vër-
tetë, më fisniku prej jush tek Allahu
është ai që ruhet më shumë nga të kë-
qijat dhe Allahu është i Gjithëdijshëm
dhe i Njohur për çdo gjë.” (Kurani i
shenjtë, 49:13)

Diplomacia kulturore gjithashtu sjell
një ndryshim të sjelljes dhe një mirëkup-
tim më të mirë. Diplomacia kulturore
ndihmon dhe respekton historinë, tradi-
tën dhe besimet e të gjitha komuniteteve
në një shoqëri shumëdisiplinore, ku ba-
shkëjetojnë shoqëritë me shumë raca dhe
me shumë fe. Kjo gjithashtu u lejon pje-
sëmarrësve në diplomacinë kulturore që
të ndjekin një strategji win-win (ku fi-
tojnë të gjithë), e jo një lojë zero-sum (ku
njëri humb e tjetri fiton çdo gjë), pa u
ndarë në fitues dhe humbës, duke kon-
trolluar në mënyrë të efektshme konflik-
tet dhe duke mbajtur marrëdhëniet

miqësore.
Këtu dua të tregoj se feja duhet të

luajë një rol të madh në këtë diplomaci
kulturore dhe sigurisht, është e vërtetë që
feja është elementi më i rëndësishëm në
kulturë. Koncepti i kulturës është shumë
gjithëpërfshirës,  saqë është e vështirë të
përcaktohet me një fjalë, por e thënë lir-
shëm, ajo është mënyra e jetesës së një
komuniteti. Feja ndikon jo vetëm në
mendimet dhe vlerat e njerëzve, por edhe
në veshjet, ritualet, jetën dhe sjelljet.

Për më tepër, pasi feja sigurisht që
kërkon bashkësi të tilla si xhami, tempuj,
kisha, sinagoga etj., është e pashman-
gshme të mos ketë një ndikim të thellë në
ndërtimin e kulturës.

A keni dëgjuar ndonjëherë për kultu-
rën islame dhe kulturat e tjera fetare?
Ndoshta keni dëgjuar për klasifikimin e
kulturave të bazuara në fe, të tilla si kul-
tura islame, kultura e krishterë apo kul-
tura hinduse. Kjo është se si feja përbën
një pjesë të madhe të kulturës.

Prandaj, është e pamundur dhe nuk
mund të flasim për diplomaci kulturore
pa përmendur fenë. Atëherë, si mundet
feja të kontribuojë në diplomacinë kultu-
rore? Kjo mund të bëhet përmes një dia-
logu ndërfetar. Dialog ndërfetar do të
thotë të kuptojmë fenë e njëri-tjetrit dhe
të komunikojmë me fetë e tjera, sepse
feja është një nga elementet kryesore të
kulturës dhe, mirëkuptimi midis feve
mund të shtrihet në mirëkuptimin e kul-
turës së tjetrit.

Për këtë, Allahu në Kuranin e shenjtë
thotë:
“Thuaju (o i dërguar): ‘O pasues të

Shkrimeve (çifutë dhe të krishterë),
ejani të bashkohemi në një fjalë që
është e drejtë midis nesh dhe jush; të
mos adhurojmë dikë tjetër përveç Al-
lahut, të mos i bëjmë Atij shokë dhe të
mos e konsiderojmë njëri-tjetrin si zot
përveç Allahut!’ Nëse ata refuzojnë,
atëherë ju thoni: ‘Atëherë dëshmoni se
ne jemi myslimanë (besojmë në Një
Zot)!’” (Kurani i shenjtë, 3:64)

Më lejoni t’ju jap një shembull të
shkurtër. Në kulturën islame, pjesëtarët e
saj nuk e hanë derrin. Në kulturën hin-
duse, nuk lejohet të hahet mishi i lopës.
Në kulturën budiste, shumica kanë dietë
vegjetariane. A mendoni se këto kultura
janë vendosur vetëm sepse shumica e
njerëzve e kryejnë atë? Jo, këto kultura
janë krijuar duke u bazuar në shkrimet e
shenjta fetare. Për shembull, dieta vegje-
tariane rrjedh nga mësimi i Ahimsa-s (që
i referohet mosshkatërrimit të jetës). Kjo
do të thotë se, nëse flasim me njëri-tje-

trin, nëse dimë për fe të ndryshme dhe e
kuptojmë njëri-tjetrin, atëherë jemi në
gjendje të gjejmë një mënyrë për të pu-
nuar së bashku. Për shembull, hindusët të
cilët i kritikojnë myslimanët dhe çifutët
që hanë mish viçi dhe hindusët që hanë
mish derri mund të respektojnë njëri-tje-
trin pasi të kuptojnë prejardhjen e vepri-
mit të tyre.

PARADIGMA E BASHKËPUNIMIT 

Diplomacia kulturore e ka shndërruar
logjikën e pushtetit në një paradigmë ba-
shkëpunimi. E njëjta gjë ndodh edhe me
fenë. Kur feja kujdeset vetëm për ba-
shkësinë e vet, atëherë lindin fërkime
midis feve, për të mos humbur interesin e
dhënë. Por, çfarë ndodh nëse feja fun-
ksionon si një diplomaci kulturore? Në
këtë mënyrë do të vendoset një para-
digmë bashkëpunimi midis feve. Njerë-
zit fetarë nuk do ta kuptojnë më keq
njëri-tjetrin, por do të bëjnë paqe pa
shkaktuar konflikte.

Pra, komunikimi midis kulturave, të
cilat janë ndarë bazuar në fe, mund të ak-
tivizohet sërish. Deri më sot, shoqëria ka
lëvizur vetëm drejt krijimit të një sfere
kulturore dhe qartësimit të kufijve të saj,
megjithatë bota tani mund të bëhet një
përmes shkëmbimit, marrëveshjeve dhe
lidhjeve reciproke, të cilat i tejkalojnë
barrierat midis kulturave.

Për më tepër, bota po kalon nga një
regjim i centralizuar i pushtetit, në një
regjim të decentralizuar, duke u ndarë në
klasa të ulëta. Sipas prirjeve të kohës, ba-
shkëpunimi i grupeve qytetare ka një ndi-
kim më të madh në diplomacinë midis
kombeve sesa negociatat e udhëheqësve
të nivelit të lartë. Çfarë duhet të bëjnë
personat fetarë në këtë kohë? Ne tashmë
nuk jemi më vetëm njerëz fetarë, por në
të njëjtën kohë jemi udhëheqës fetarë dhe
diplomatë kulturorë që përfaqësojmë kul-
turën fetare. Është koha që të bëhemi di-
plomatë, të cilët jo vetëm që udhëheqin
jetën fetare, por gjithashtu udhëheqin
shkëmbimet dhe dialogun fetar. Le të bë-
hemi të gjithë diplomatë të shkëlqyer, të
cilët kontribuojnë për paqen botërore
duke përkrahur mirëkuptimin ndërfetar
përmes dialogut.

* Autori është orientalist dhe drejtor ekzekutiv
i Qendrës Shqiptare për Studime Orientale në
Tiranë. Kumtesa është paraqitur në Konfe-
rencën ndërkombëtare për marrëdhënie ndër-
fetare me titull “Roli i diplomacisë kulturore
në qasjen e konflikteve të zgjatura”,  e cila
është mbajtur në Bukuresht të Rumanisë, më
1-2 prill 2019.

Shkruan: Ms. sc. Ermal BEGA*

(Enkas për HeR)

Si fillim, dua të citoj tri burime: një-
rin nga Kurani i Shenjtë, tjetrin nga
profeti Muhamed dhe tjetrin nga

Saadi Shirazi - një nga poetët më të më-
dhenj perso-mysliman të shekullit të 13-
të.

Allahu i madhërishëm në Kuranin fa-
mëlartë, në suren 4, ajeti 1, thotë:
“O njerëz, kini frikë nga Zoti yt, i

Cili ju krijoi nga një qenie e vetme dhe
nga ai krijoi bashkëshorten e tij dhe
nga këta të dy u përhapën shumë
burra dhe gra.”

“Mysliman i vërtetë është ai nga
gjuha dhe duart e të cilit njerëzit e tjerë
janë të sigurt dhe besimtar i vërtetë është
ai të cilit njerëzit i besojnë jetën dhe pa-
surinë e tyre.”  (Profeti Muhamed (paqja
qoftë mbi të)

“Si pjes’e një trupi mbi dhé njerëzit
janë

Se brumn’e krijimit të njëjtë e kanë
Kur koha një pjesë godet me tërbim
As shoqet më s’kanë pastaj ngazëllim.
Nëse për fatkeqësitë njerëzore s’ke

dhembshuri
Atëherë nuk mund ta mbani emrin

njeri.”   (Saadi Shirazi)

Poema e lartpërmendur është një
poezi e njohur nga Saadi Shirazi, e quaj-
tur “Beni Adem” (Fëmijët e Ademit), për-
kthyer në shqip nga Vexhi Buharaja, e
cila gjendet e shkruar në hyrjen e ndërte-
sës së Kombeve të Bashkuara në Nju-
Jork.

DIPLOMACIA KULTURORE

Ky term ka nisur të përdoret vitet e
fundit, kështu që mendoj se disa njerëz

nuk janë të njohur me këtë fjalë.
Më lejoni fillimisht të shpjegoj shkur-

timisht përkufizimin e asaj se çfarë do të
thotë “diplomaci” dhe “diplomaci kultu-
rore”:

“Diplomaci nënkupton të gjitha mar-
rëdhëniet ndërkombëtare midis kombeve
në bashkësinë ndërkombëtare;” ndërsa
me “diplomaci kulturore” nënkuptojmë
se “Diplomacia kulturore mund të për-
shkruhet më së miri si një varg vepri-
mesh, të cilat bazohen dhe shfrytëzojnë
shkëmbimin e ideve, vlerave, traditave
dhe aspekteve të tjera të kulturës ose
identitetit, qoftë për të forcuar marrë-
dhëniet, për të rritur bashkëpunimin
socio-kulturor, për të promovuar intere-
sat kombëtare dhe më tej; Diplomacia
kulturore mund të zbatohet si nga sektori
publik, ashtu dhe nga sektori privat ose
shoqëria civile.”

Ta themi më thjeshtë, është sikur kur
takojmë miq, flasim se çfarë të bëjmë, ku
të shkojmë dhe kur të takohemi. E njëjta
gjë ndodh edhe me marrëdhëniet midis
kombeve: ato gjithashtu flasin për atë se
çfarë duhet të bëjnë dhe si të bashkëren-
dojnë marrëdhëniet.

Në librin e tij Fuqia e butë: Mjetet e
suksesit në politikën botërore (Cam-
bridge: Perseus Books, 2004), Joseph
Nye flet për kuptimin e diplomacisë kul-
turore. Ai thotë se “kultura është një varg
vlerash dhe praktikash që krijojnë kuptim
për shoqërinë. Kjo përfshin si kulturën e
lartë (letërsinë, artin dhe arsimimin, e cila
i tërheq elitat), ashtu edhe kulturën po-
pullore (e cila tërheq masat)”.

Ndërsa Richard T. Arndt, një ish-
praktikues i diplomacisë kulturore në De-
partamentin e Shtetit, thotë se
“Marrëdhëniet kulturore rriten në mënyrë

Roli i fesë si bosht 
ose si diplomaci kulturore

ISLAMI SI SHEMBULL

Në diplomacinë kulturore ndiqet një strategji win-win (ku fitojnë të gjithë), e jo një lojë
zero-sum (ku njëri humb e tjetri fiton çdo gjë), pa u ndarë në fitues dhe humbës, duke

kontrolluar në mënyrë të efektshme konfliktet dhe duke mbajtur marrëdhëniet miqësore.



Me një ceremoni madhështore fetare, më 3 shkurt, 2021, u
promovua edhe një hafëz i ri nga Myftinia e Shkupit - Ubejd
Hajdari.  

Myftiu i Shkupit,  dr. Qenan ef. Ismaili, në një fjalim mjaft
emocionues mes tjerash tha:  “Falënderimet i takojnë vetëm Al-
lahut fuqiplotë, që na mundësoi sot, dhe shumë krenarë, të tu-
bohemi në këtë ditë, ditë të Kuranit. E, salavatet e përzemërta,
(i takojnë) mësuesit të Kuranit, Atij që përcolli deri te të gjithë
ne Islamin: Muhamedi (a. s.), mbi shokët, mbi familjen e tij dhe
mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Sa të vegjël jemi ne që flasim sot në këtë ditë. Sa të vegjël jemi
ne para Hafëzit, i cili Fjalën e Allahut fuqiplotë e memorizoi, e
futi në trupin, në mendjen dhe në zemrën e tij. Sa të vegjël jemi
të flasim sot, në këtë ditë, kur Hafëzi u bë një nga trashëgimta-
rët e Muhamedit (a. s.) në memorizimin e Kuranit. Edhe pse
jemi të vegjël, jemi edhe shumë krenarë, që Myftinisë së Shku-
pit, Hasanbegut dhe Bashkësisë Fetare Islame i shtohet edhe
një hafëz i Kuranit. E, kjo na bën krenar, sepse ne sot bëjmë një
aktivitet shumë të vogël në rrethana pandemie, por shumë të
madh tek Allahu fuqiplotë” – thuhet në njoftimin e BFI-së.

Në fjalën e tij të rastit, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, mes tjerash tha: “Sot jemi këtu, të përjetojmë gëzimin e
madh tonin dhe të të gjithëve. Të përurojmë dhe të përgëzojmë,
si dhe ta festojmë veprën e madhe:  Hifzin e Kuranit famëlartë,
që është i futur në trurin, mendjen, shpirtin dhe trupin e këtij
djaloshi të ri Ubejd Hajdari. Ky djalosh kaq i ri, me fytyrë të
njomë, sot është aq i madh, aq i ndershëm, aq autoritativ, sa na
ka mobilizuar të gjithë neve që sot të jemi këtu para tij. Për këtë
shkak sot, Hafëz Ubejdi na sjell në këtë vend, në këtë xhami, me
këtë xhematë, për një ngjarje të madhe, që rrënjët i ka në të gji-
tha vitet, nxëniet, shembujt dhe lidhjet drejt atje, me Ebu Be-
krin, me Omerin dhe me as’habët që kanë qenë përreth hafëzit
të parë, Muhamedit (a. s.). Kemi fatin dhe nderin që një hallkë
e këtij zinxhiri të na lidh me vendin ku ka vepruar i dashuri i Al-
lahut fuqipolotë, Muhamedi (a. s.). Betohem në Zot: sot Mu-
hamedin (a. s.) e kemi këtu prezent, të lumtur dhe të gëzuar, më
tepër sesa në kohën e hafëzëve të kohës së tij, sepse ai e di
shumë mirë se ky hafëz e ka kryer hifzin lart, lart, atje, në Bal-
lkan, ku në atë kohë nuk ua ka marrë mendja se do të ketë Islam,
e lëre më që të ketë hafëzë që do ta mësojnë Kuranin famëlartë.
Për këtë shkak, vëllezër të dashur, ky djalosh sot është futur në

atë ajet brenda tij, ku Allahu (f. p.) e ka bë një ndër faktorët që
e vërteton fjalën e tij në këtë kohë: ‘Unë e kam zbritur Kuranin
- thotë Allahu fuqiplotë - dhe ju mos u mërzitni se unë do të
dalloj njerëz që ta mësojnë përmendsh Kuranin famëlartë; Unë
do të gjej një Ubejd të vogël, të cilit do t’ia jap idajetin për ta
kryer vullnetin e madh që ta mësojë Kuranin famëlartë’. 

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, gjithashtu e vlerësoi lart punën e muhafizes Kadrije Aliu,
për të cilën e kujtoi ajetin kuranor:  “Më i miri prej jush është
ai që e di Kuranin famëlartë dhe që ua mëson të tjerëve.” Ai
lavdëroi prindërit e Ubejdit, si dhe Imamin e Xhamisë së Ha-
sanbegut (Shkup), Fejsal ef. Kadriu, për punën e kryer me suk-
ses, thuhet në njoftimin e BFI-së. 

Më 26 janar, 2021, u mbajt takimi i parë
konstitutiv i redaksisë së TV IKRE – kana-
lit zyrtar të Bashkësisë Fetare Islame të
RMV në Facebook dhe në Youtube. Anë-
tarët e Redaksisë, të emëruar nga Reis’ul-
Ulema i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, në takimin e parë të kësaj nisme
zhvilluan diskutime të shumta për planet
dhe strategjinë e punës së Kanalit në pasu-
rimin e fushave të shumta fetare-kulturore,
të rëndësishme për shoqërinë tonë, thuhet

në njoftimin e BFI-së. 
Rendi i ditës i mbledhjes përfshinte

pikat në vijim: 1. Themelimi i Redaksisë së
TV IKRE dhe njoftim i anëtarëve të Re-
daksisë. Redaksia do të ketë këtë përbërje:
Evzal Sinani, Rexhep Ziberi, dr. Islam
Islami, dr. Kujtim Mirzo, mr. Eljesa Asani,
Omer Dauti, Xhemail Ahmedi, Shaban Ne-
ziri; 2. Vendosja e pikave kyç të qëllimit
dhe vizionit të veprimtarisë së TV IKRE; 3.
Diskutimi rreth politikave dhe strategjisë së

veprimit; 4. Prezantimi i propozim-projek-
teve nga secili anëtar prezent; 5. Propozime
rreth formave dhe mundësive të funksioni-
mit të Kanalit; 6. Të ndryshme.

Kanali TV IKRE u themelua me ven-
dim të Kryetarit të BFI, h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, më 23.12.2020, thuhet në njoftimin
e BFI-së. 

Pas mbledhjes, anëtarët e Redaksisë
janë pritur edhe nga Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu. 

TV IKRE, mbledhje konstitutive

Ubejd Hajdari, hafëzi i ri nga Hasanbegu
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Reis’ul-Ulema i BFI të RMV, h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, ka pritur në takim

urimi hoxhë Gëzim Abdishahin, imam
në Xhaminë Golem-Kavajë dhe

këshilltar për botën arabe i Kryetarit të
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë;

Bujar Topçiun, drejtor i Institutit të
Shëndetit Publik-Krujë dhe aktivist i

jetës fetare, si dhe z. Ylli Mazarin,
aktivist i jetës fetare dhe kombëtare në

hapësirën mbarëshqiptare. (28.01.21)

Kryetari i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, pret në takim përurimi

z. Emshi Ejupin, ish-Kryetar i
Komunës së Çegranit dhe

inspektor republikan; doktor Zudi
Bilallin, aktivist i shquar i jetës

kombëtare dhe z. Mujaser Fetain,
afarist dhe aktivist i jetës fetare.

Mysafirët urojnë Reis’ul-Ulemanë
për detyrën e re dhe i dëshirojnë

shëndet, sukses e mbarësi.
(28.01.2021) 

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, ka pritur Kryetarin e Unionit të
Intelektualëve Shqiptarë, prof. dr. Avzi
Mustafa, të shoqëruar nga profesori
Afet Bilalli dhe tekniku i radiologjisë dr.
Dehar Havziu. Mysafirët kanë uruar
Reis’ul-Ulemanë me rastin e zgjedhjes
së tij në krye të institucionit më të
lartë fetar në vend. Me këtë rast, prof.
dr. Avzi Mustafa i ka dhuruar Reis’ul-
Ulemasë një kopje të librit të tij
"Shënime arsimore fetare-shqiptare".
(4.02.2021)

Kryetari i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, ka pritur në një takim
kryetarin e organizatës
humanitare “Kalliri i Mirësisë”,
hoxhën h. Rufat ef. Sherifi, të
shoqëruar nga nënkryetari z.
Nexhat Lika. Mysafirët kanë uruar
Reis’ul-Ulemanë për zgjedhjen e tij
në krye të BFI-së. (28.01.2021)
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Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,

pret në takim përurimi
Koordinatorin e Myftinisë së BFI-

Prespë, Xhunejd ef. Jashar, i
shoqëruar nga operativa e kësaj

myftinie. Në emër të të gjithë
imamëve dhe operativës së

Myftinisë, Reis’ul-Ulemasë ata i
dhuruan disa dhurata simbolike.

(2.01.2021) 

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
pret deputetin e pavarur në Kuvendin e

RMV, z. Zekir Ramçilloviq, pjesëtar i
komunitet boshnjak, i cili kishte ardhur

që ta uronte Reisin për zgjedhjen në
postin e Kryetarit të Bashkësisë Fetare

Islame të RMV. Në shenjë falënderimi
dhe mirënjohjeje, deputeti Ramçilloviq
i dhuroi disa libra Reis’ul-Ulemasë dhe

një flamur të BeH. (11.02.2021)

Kryetari i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, pret humanistët dhe
aktivistët Islam ef. Cakaj, drejtor i
shoqatës "Qëndresa Kosovare"
dhe mr. Samir Saliun,
zëvendësdrejtor i Shoqatës dhe
aktivist i shquar. Mysafirët e
nderuar nga Kosova prezantuan në
takim për ta uruar Reis’ul-
Ulemanë me rastin e zgjedhjes së
tij në krye të BFI të RMV.
(11.02.2021) 

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, pret në takim z.
Ismail Jahoskin, deputet në
Kuvendin e RMV dhe ish-Kryetar i
Komunës së Pllasnicës, i cili
prezantoi për ta uruar Shaqir ef.
Fetahun me rastin e zgjedhjes në
krye të Bashkësisë Fetare Islame
të RMV. (15.02.2021)

Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,

pret në takim Myftiun e Myftinisë
së BFI-Ohër, h. Samet ef. Ajdari, të

shoqëruar nga sekretari i
Myftinisë h. Gazmend ef. Hoda dhe

imami i Xhamisë Hajdar Pasha në
Ohër, h. Astrit ef. Lumani, të cilët

urojnë Reis’ul-Ulemanë për
detyrën e re. (26.01.2021)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz.

Shaqir ef. Fetahu, ka pritur më 11
shkurt, 2021, Kryetarin e Partisë

Alternativa, njëherësh dhe
deputet në Parlamentin e RMV, z.

Afrim Gashi, i shoqëruar nga Shefi
i Kabinetit të tij, z. Meriton Civuli.

Në shenjë mirënjohjeje dhe
falënderimi, Kryetari i Partisë

Alternativa i dhuroi Reis’ul-
Ulemasë një fotografi të vjetër të

Çarshisë së Shkupit.

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, i
shoqëruar nga Drejtori për Diasporë i BFI-së,
prof. dr. Selver Xhemaili, presin në takim dr.
Besir Jasharin, Sekretar Shtetëror në
Ministrinë e Bujqësisë,  Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave dhe ish-Sekretar dhe
ish-Zëvendësministër i së njëjtës ministri, së
bashku me kryetarin e xhamisë "Mesxhidi
Nur" në Frauenfeld të Zvicrës, z. Fatmir
Sanakosi, i cili Reis’ul-Ulemasë i dhuroi një
mirënjohje për mbështetjen dhe kontributin
e vazhdueshëm për xhaminë në kryeqytetin
e kanton Thurgaus. (8.02.2021)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, pret në Rijaset z. Arbër Ademin,
ish-ministër i Arsimit dhe aktualisht
deputet në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, i shoqëruar nga z.
Valdet Xhaferi, ish-ministër i Ministrisë së
Drejtësisë së RMV, aktualisht drejtor i
Byrosë për Ekspertizë Ligjore. Në këtë
takim ka marrë pjesë edhe Sekretari i
Përgjithshëm i BFI, h. Irsal ef. Jakupi.
Mysafirët i kanë uruar detyrën e re
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.
(11.02.2021)

FOTOREPORTAZH
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Një delegacion nga Lugina e
Preshevës, i udhëhequr nga mr.

Ragmi Destani, Kryetar i Këshillit
të Bashkësisë Islame në Bujanoc, i
shoqëruar nga bashkëpunëtorët e

tij: Sulejman ef. Fejzullahu,
Kryeimam; Sevder ef. Bajrami,
Sekretar; dhe Berat ef. Halimi,

Arkëtar, urojnë Kryetarin e ri të
BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef.

Fetahu, me dëshira për shëndet
dhe shumë suksese në udhëheqjen

e këtij institucioni. (15.02.2021)

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu pret në takim zyrtar z.

Ismet Gurrin, zv/drejtor i Zyrës
për të Hyra Publike-Shkup dhe

z. Muzafer Avziun, doktor i
mjekësisë alternative. Ata i

urojnë Reisit shëndet, mbarësi
e suksese në detyrën që ka

marrë. Merr pjesë dhe
Sekretari i Përgjithshëm i BFI-

së, h. Irsal ef. Jakupi.
(17.02.2021)

Drejtori i Shkollës së Mesme
Ekonomike në Gostivar, z. Avni
Halimi, i shoqëruar nga kolektivi i
shkollës, urojnë Kreun e BFI, h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, për zgjedhjen në
postin e Kryetarit të Bashkësisë
Fetare Islame të RMV. (15.02.2021)

Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, pret një
delegacion nga Shoqata për
Mendim dhe Edukim Fettah
Efendi. Delegacioni udhëhiqej
nga z. Sevba Abdulla dhe
shoqërohej nga anëtarët e
bordit drejtues: z. Metin
Xhelil, znj. Semran Murtezani
dhe z. Bujamin Bela, të cilët
erdhën për ta uruar Reis’ul-
Ulemanë. (17.02.2021)

FOTOREPORTAZH

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i
ka drejtuar një letër urimi Kryetarit të Ba-
shkësisë Islame të Kosovës, Myftiut mr.
Naim ef. Tërnava, me rastin e 17 Shkur-
tit, Ditës së Pavarësisë së Republikës së
Kosovës.

Në letrën e urimit thuhet:
“I nderuar Myfti i Bashkësisë Islame

të Kosovës,
Kam nderin e veçantë t’ju drejtohem

me rastin e shënimit të ditës së madhe të
pavarësisë së Republikës së Kosovës, për
t’ju shprehur gëzimin më të sinqertë me
rastin e shënimit të këtij ngadhënjimi hi-
storik të popullit tonë. 

Rrugëtimi i Republikës së Kosovës
drejt pavarësisë ka qenë i mbushur plot
sakrifica dhe dhimbje nga më të ndry-
shmet dhe kjo ditë përfaqëson një për-
kujtim për të gjithë ata që kontribuan për
arritjen e pavarësisë. Në këtë kontekst,
nuk harrohet kontributi jashtëzakonisht i
madh i Bashkësisë Islame të Kosovës,
duke filluar nga Kryesia e saj, imamët
dhe të gjithë nëpunësit e deri te medre-
santët. Nuk harrohen dot dëshmorët e

rënë për këtë liri, për këtë pavarësi dhe
populli shqiptar nuk do ta harrojë asnjë-
herë kontributin e Bashkësisë Islame në
këtë rrugëtim. 

Me këtë rast, ju drejtohem juve, i nde-
ruar Kryetar, Bashkësisë Islame të Koso-
vës dhe të gjithë institucioneve dhe
organeve të saj, nëpunësve të institucionit
dhe mbarë besimtarëve të vendit, me uri-
met më të sinqerta, në emrin tim perso-
nal dhe në emër të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, me rastin e festimit të

Ditës së Pavarësisë! Le të jetë shënimi i
kësaj dite burim drite e reflektim për pro-
movimin e vlerave për mbarë besimtarët
e nënqiellit tonë,  e në veçanti për Koso-
vën!

Qofshi ju dhe populli ynë i Kosovës
të mbrojtur e nën ombrellën e suksesit
hyjnor në çdo hap! Allahu ju bekoftë! –
përfundon letra e urimit e h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, Reis’ul-Ulema i BFI të RMV
drejtuar Myftiut të BIK, Naim ef. Tër-
nava. (17.02.2021)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, ka
uruar Ambasadorin e Republikës së Ko-
sovës në Shkup, z. Gjergj Dedaj, me ra-
stin e festës së Pavarësisë – 17 Shkurtit. 

Në letër thuhet: 
“I nderuari zotëri Ambasador,
Më lejoni t’i drejtohem Shkëlqesisë

Suaj me këtë letër urimi me rastin e shë-
nimit të ditës së madhe të Pavarësisë së
Republikës së Kosovës, për të shprehur
kështu gëzimin tonë të sinqertë dhe nga-
zëllimin tonë të përzemërt me rastin e
shënimit të kësaj fitoreje të madhe. 

Çdo 17 shkurt na kaplojnë të njëjtat
ndjenja gëzimi, e njëjta ndjenjë euforie
dhe e njëjta ndjenjë mallëngjimi si ajo e
17 shkurtit të vitit 2008,  kur populli ynë
shqiptar përjetoi gëzimin e themelimit të
shtetit të dytë të tij. Shteti i Kosovës me
plot sakrifica fitoi pavarësinë e merituar
kamoti.

Me këtë rast, kam kënaqësinë që në
emrin tim personal dhe në emër të Ba-
shkësisë Fetare Islame të RMV dhe të të
gjitha organeve dhe institucioneve që ajo
përfaqëson, të shpreh urimet më të për-
zemërta për Ju personalisht dhe për të gji-
thë popullin vëlla të Kosovës me rastin e
festimit të Ditës së Pavarësisë! Le të jetë

shënimi i kësaj dite burim motivimi dhe
shprese për një të ardhme edhe më të
mirë për qytetarët dhe vendin!

Po ashtu, më lejoni që të shpreh edhe
urimet e mia për zhvillimin e qetë dhe de-
mokratik të zgjedhjeve të parakohshme
parlamentare të 14 shkurtit.

Qofshi ju dhe populli ynë i Kosovës
të mbrojtur e të ruajtur nga Zoti fuqiplotë
për jetë të jetëve!” – thuhet në letrën e
urimit të h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,  Rei-
s’ul-Ulema i BFI të RMV, drejtuar Am-
basadorit të Republikës së Kosovës në
Shkup, z. Gjergj Dedaj, me rastin e festës
së Pavarësisë të Republikës së Kosovës.
(17.02.2021)

Reisi uron 
Ambasadorin Dedaj

Urime Pavarësia, 
Myfti Tërnava!
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Nga Etem Xheladini

Sa kohë më është dashur që ta përga-
tis këtë shkrim? Shkurt - tërë jetën!
Mbani në mend: “Të vdesësh i ndershëm
është më shumë se të jetosh i ndershëm.”
Po e përsëris porosinë e parë: “Në jetë
bën vetëm atë që duhet ta bësh, mos e bën
atë që s’duhet ta bësh!” 

Nuk më mban të mërzitur momenti i
ndarjes nga një mjedis në të cilin kam ka-
luar mbi katër dekada të jetës sime. Pran-
daj, nuk mund të ndahem prej jush, pa iu
lënë disa porosi të jetës dhe të sfidave që
kam kaluar. 

Për 42 vjet në arsim (1 shtator 1978 –

30 gusht 2020), në jetën time kam mbaj-
tur parasysh këshillën nga fjalët e urta:
“...në jetë bëje vetëm atë që duhet ta bësh;
mos e bën atë që s’duhet ta bësh!” Pata
nderin që herët të mësoj se kush jam
(meqë jam nipi i dëshmorit të kombit)
dhe kush mund të bëhem! Nëse nuk e di
se kush je, nuk do ta dish as se kush do të
bëhesh! 

Tani “po dal nga një derë shumë e
çmuar, dera e shkollës, e vatrës për
arsim”, në të cilën kam hyrë para 42 vje-
tësh.  Është fat i madh të presësh të da-
lësh nga dera në të cilën ke hyrë! 

Në jetë nuk kam ndeshur në dyer të
mbyllura. Kam përdorur çelësat që m’i

kanë hapur të gjitha dyert kur bëhej fjalë
për arsimin shqip dhe për këtë ndihem
krenar! Pse po largohem? Edhe pse kam
të drejtë të vazhdoj edhe për tre vjet të
punoje sipas ligjit aktual pas kohës së
pensionimit, unë përherë kam konside-
ruar se më mirë është të largohesh në mo-
mentin deri kur mund të kontribuosh sesa
të punosh atëherë kur nuk mund të kon-
tribuosh! 

Kam pëlqyer një aforizëm se ne
shqiptarët sikur nuk dimë se kur është
mjaft! Kam dashur që me shembullin tim
të dëshmoj të kundërtën! Është mjaft nëse
“lë pas vetes” ata që mund të të trashë-
gojnë: nxënësit e shkollave fillore “Ditu-

ria”- Goshincë, “Bashkimi” - Nikushtak,
“Naim Frashëri” - Kumanovë; shkollave
të mesme, gjimnazit “Sami Frashëri” -
Kumanovë, paraleleve të Shkollave të
Mesme të Teknikës, Ekonomike, Bujqë-
sore; studentët e Universitetit të Fadil Su-
lejmanit e të Evropës Juglindore në
Tetovë; të Fakultetit të Administratës dhe
Biznesit në Kumanovë, nxënësit e para-
leles në Shkollën Fillore të Muzikëss -
Kumanovë. 

MESI ËSHTË I ARTË

Kam ecur nëpër një rrugë të mesme,
sepse shumë herët më kishin mësuar se
mesi është i artë. Tani po përshendetem
me ju dhe me institucionet në të cilat kam
punuar për 42 vite me radhë. Po shkruaj
një shkrim që mund të kualifikohet si një
shkrim lamtumirës. Kush shkruan shkrim
lamtumirës, ai duhet ta ketë merituar
shkrimin inaugurues. Lartësia e malsisë
“nuk matet me sy”, por “me këmbë”! 

Fillova punën në shkollën fillore “Di-
turia” - Goshincë, në Malësinë e Karada-
kut, më 1978; hapa shumë dyer të
shkollave fillore, të mesme e të fakulte-
teve dhe jetën time edukative-arsimore
po e përfundoj në SHFK “Naim Frashëri”
- Kumanovë. 

Në jetën time kam ecur në këmbë, që
“mos të më mashtrojnë sytë”!  Pyetja e
parë me të cilën u jam drejtuar nxënësve
të gjeneratës sime të parë, dhe të gjene-
ratave të shumta që kam përcjellë,  ka
qenë: Si pëlqeni t’ju flas - me gjuhën dhe
stilin e rëndë të arsimtarit në gjuhën le-
trare, që të më “konsideroni të mençur”,
pa kuptuar gjë, apo me gjuhën dhe stilin
e lehtë të gjuhës së unjësuar të popullit,
që “t’i kuptoni të gjitha”?!  

Besoj se më kanë kuptuar shumica.
Më vjen keq për atë pakicë që nuk ka
pasur mundësi të më kuptojë! Jeta është
një mësim që “mund të mësohet”, por që
“nuk mund të porositet”! Jeta, në të
shumtën, i ngjan tregtisë: në të mund t’i
investosh të gjitha, por edhe mund t’i
humbasësh të gjitha, nëse nuk ia del ta
menaxhosh mirë. Përfundimi bëhet i
qartë: më pak kënaqemi me atë që e kemi
arritur, sesa me atë në të cilën shpre-
sojmë! Shpresa është “pasuria më e
madhe” e atyre që s’kanë asgjë! 

Nuk e kam menduar se do të qëndroj
aq gjatë në këtë profesion, meqë arsimi
shqip kaloi nëpër sfida të rënda me de-
kada. Kjo ma kujton: kur dënohet ndonjë
dyzetvjeçar me pesëdhjetë vjet burg, e ai
t’i drejtohet trupit gjykues me: falemin-
derit, nuk e kam ditur se do të jetoj aq
gjatë!

Dyzet e dy vjet në arsim mund t’i
mbaj dhe t’i ushqej vetëm nxënësit me
dituri, e t’ju krijoj kushte sadopak stu-
dentëve me hapjen e Fakultetit të AB-së
në Kumanovë. Falënderimi im është për
ata, për nxënësit e studentët e, mbi të gji-
tha - për Zotin e Madh. 

Thuhet nga fjalët e mençura popul-
lore se “ti je ai që të tjerët mendojnë për
ty, e jo ai që mendon ti për veten tënde”!
Ju falënderoj nga zemra për konsideratën
të gjithë atyre që keni shprehur mendimet
për personalitetin tim dhe për punën time
në mbarim të karrierës time në procesin
edukativo-arsimor. E pranoj se më kanë
shpëtuar lotët për gatishmërinë e dy nxë-
nësve e të një studenti,  të cilët kishin
shkruar: “Do t’iu kishim lutur Zotit që
t’jua zgjasë jetën, që të na mësoni më
gjatë dhe që të jetoni më shumë”! 

Fjala më e mirë dhe ndoshta e vetmja
që e kam mësuar prej anglishtes është
step by step! Vetëm ai që nuk kërkon
asgjë prej jetës, “përfiton” prej saj! Do
t’ju kisha sugjeruar se në jetë duhet që të
kërkoni shumë, që të përfitoni pak.
Askush nuk i ka përfituar të gjitha. Gje-
neratën më të ndritshme - rininë, nxënë-
sit, studentët - do t’i kisha porositur që të
mos jetojnë pa një motiv, sepse ai që
jeton pa motiv “mund edhe të mos je-
tojë”! 

Do t’ju kisha sugjeruar që të ecni me
kohën; do të thotë, të ecësh përpara dhe të
mos kthehesh prapa. Jam përpjekur që
mos ta gaboje rrugën. Ne më shumë
duam se ç’bëjmë, prandaj gabimisht
mendojmë se jeta ”na mashtron” për atë
që nuk e bëjmë. Sillemi me padrejtësi
ndaj jetës. Duke u nisur nga ajo që unë si
i ri kisha ambicie të mëdha, erdha në për-
fundim se synimi i rinisë është “që mos
t’i ngjajë gjeneratave të mëparshme”, por
që “t’i vjelë të mirat e tyre”! 

Mos synoni atë që e ndaloi Zoti më
shumë se atë që lejohet! Përmbajuni kë-
shillës: asnjëherë mos bëni ‘hopa’ pa e
bërë hapin! Kujdes, kemi edhe një thënie,
se edhe budallenjtë bëjnë garë: kush është
më budalla se tjetri! Edhe budallenjtë
bëhen rresht: u prin budallai më i madh! 

“MË SË SHUMTI MË KANË
MUNDUAR PATRIOTËT ME FJALË”

Dua t’ju them nga përvoja se më së
shumti më kanë munduar patriotët me
fjalë, ndërsa në jetën e tyre nuk e kanë
bërë asnjë vepër patriotike, gjithherë
duke u përpjekur që t’i përvetësojnë ve-
prat e të tjerëve. Të flasësh apo të he-
shtësh? Do të kisha sugjeruar që
asnjëherë mos të heshtni kur duhet të

flitni; kisha një porosi për rininë-ar-
dhmërinë e kombit: përherë hesht, kur
nuk e ke fjalën! 

Njerëzit flasin shumë, sepse “fjalët i
kanë falas!” Prandaj: fol tamam! Prej nje-
riut që flet shumë, “mos u tremb”.
Trembu prej njeriut që “mendon shumë”;
për kohën, alarmuese është se: njerëzit
duhet “t’i frikësohen kohës”! Kam një
porosi: që të shoqëroheni me më “të vje-
trit”, që kontribuan dhe lanë gjurmët e
veta ndër vite për kauzën kombëtare, që
të mund të mësoni më shumë; mos “u
shitni mend” më të “vegjëlve”, që të du-
keni më të mëdhenj! 

Kam një porosi: Ruajuni politikës: në
politikë nuk vlen “të dua, se kam interes”,
por: “kam interes, prandaj të dua”. 

Nuk jetoj në iluzione se të gjitha që i
kam bërë, të njëjtat janë të përkryera e të
përsosura. Jam përpjekur që punën time
ta përshkojë ndershmëria. Mendoje se
punës së ndershme nuk i duhet drita;
edhe nëse dikush përpiqet që ta errësojë.
Në popull ka një mendim të artë: bëjnë
punë të pagabueshme vetëm ata që nuk
punojnë! Në jetë nuk duhen vetem duar-
trokitje, sepse më vonë nuk do t’i dëgjosh
fërshëllimat. 

Unë po shkoje me kohë në pension
“që të më zëvendësojë një i ri e më entu-
ziast”! Nuk kam pëlqyer që “të dashuro-
hem në vetvete e të them se nuk ka kush
të më zëvendësojë”. Bota u mbetet të rin-
jve. Asgjë nuk i kam mësuar të tjerët për-
para se ta mësoj veten time. Ju lutem,
mësoni dhe mos mendoni se i dini të gji-
tha. 

Në jetë kam pëlqyer që të mos pri-
shem me të tjerët, pa jua ndaluar të tje-
rëve që “të prishen me mua”. është nder
i madh që nuk ka njeri me të cilin nuk
flas. Thuhet se “njeriun e ndershëm nuk e
urrejnë as të pandershmit”! Profesionin
më të mirë e kam konsideruar atë që “t’i
mësosh të tjerët, atë që ke mësuar për
veten”. Përherë kam konsideruar se është
më lehtë të pyesësh sesa të përgjigjesh.
Në jetë kam pyetur shumë të tjerët, por
më kanë pyetur edhe mua shumë. Kur më
kanë pyetur për “procesin e zgjidhjes së
çështjes kombëtare”, jam përgjigjur se
procesi do të jetë më kompleks seç “po
paraqitet”; më i vështirë seç “po mendo-
het” dhe më i gjatë seç “po parashiko-
het”; jo për fajin e të tjerëve, por për fajin
tonë. 

JEMI VONUAR SHUMË

Jemi vonuar shumë me procese zhvil-
limore, sepse kemi shpresuar shumë nai-
visht se të tjerët do ta bëjnë punën tonë.
Kemi hedhur hapin, pa e fiksuar qëllimin

Një shkrim motivues 
me rastin e pensionimit 

PA KORNIZË

Ai që jeton pa motiv “mund edhe të mos jetojë”.
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Shkruan: Musa ef. Biba 

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut
(xh. sh.), përshëndetjet tona qofshin për
të dërguarin e Tij,  Muhamedin (a. s.), për
familjen dhe shokët e tij.

Të respektuar lexues! Jemi shumë të
etur për të pasur ideale dhe për t’i kuptuar
qëllimet tona në jetë. Kur shikojmë sot
rininë dhe njerëzit në përgjithësi se si e
jetojnë jetën, nga shikimi i jashtëm
kuptohet se jetojnë një jetë thuajse të
parëndësishme, thuajse janë pa as një rol
në jetë, që mund ta përafrojmë me
shprehjen “sot për sot”.  Por, urgjentisht
kërkohet që të ndryshojmë pikëpamjen
rreth jetës, sepse ne jetojmë me
përgjegjësi. Andaj, dëshpërimi, dështimi,
mospasja e qëllimit në jetë, nuk kanë
vend në jetën e një myslimani të vërtetë.
Myslimani i vërtetë çdoherë ka një ide.
Le të themi se ai ka dështuar në njërin
opsion, ai menjëherë fillon opsionin
tjetër. Por,  nëse dështon edhe këtu, sërish
do të fillojë me tjetrin e kështu me radhë.
Pra, nuk guxojmë ne si myslimanë të
kemi vetëm një opsion, ose një ide në
jetën tonë për realizimin e qëllimeve. 

KU DËSHIROJMË TË ARRIJMË

Andaj, dëshiroj të pyes: a kemi ne ide
për qëllimet tona? Ose:  a kemi ne qëllim
në jetën tonë se ku dëshirojmë të arrijmë
dhe a kemi një projekt ose planprogram
për realizimin e qëllimeve?...

Gjeneratat e para të ummetit
kanë qenë njerëz konstruktivë, kreativë
dhe largpamës. Ata me plotkuptimin e
fjalës e kanë merituar epitetin “njerëz të
mëdhenj”. S’mund të jetë ndryshe,  sepse
ky është premtim i Zotit (xh. sh.), i Cili
thotë në Kuranin famëlartë: “Ata të cilët
bëjnë përpjekje për Ne, Ne do t’i
drejtojmë me siguri rrugëve Tona;
ndërkaq, Allahu është me të vërtetë në
anën e besimtarëve.”  (Ankebut: 69)

Nga ky ajet kuranor e kuptojmë
premtimin e Zotit se besimtarët janë
fituesit. Zoti ka thënë se Ai është me

besimtarët dhe, logjikisht, nuk mund të
humbë dhe të dështojë një popull nëse i
Plotfuqishmi është me të! 

Por, a jemi ne besimtarët të cilëve
Zoti u siguron mbështetje? Hansa (r. a.),
nga koha e Pejgamberit (a. s.), ka qenë
një femër besimtare dhe me karakter të
fortë.  Ka qenë jo vetëm durimtare, por
edhe falënderuese e madhe ndaj Zotit në
momentet kur ajo është sprovuar. Zoti i
kishte falur asaj katër djem dhe në
Betejën e Kadisijes të katër djemtë kishin
dalë në luftë dhe të katërt kishin rënë
dëshmorë. 

Kur i erdhi lajmi Hansës (r. a.) për
vdekjen e djemve të saj, ajo iu përkul
Zotit dhe tha: “Falendërimi i takon
Allahut të madhërishëm që më nderoi me
rënien e fëmijëve të mi shehid (dëshmor)
dhe i lutem Zotit tim që të më bashkojë
me ta nën Mëshirën e Tij.” Ajo pa dyshim
se kishte në vetëdijën e saj ajetin kuranor
ku Allahu (xh. sh.) thotë:  “…Ndërsa të
mirat që tek Allahu i siguroni për vete
prej më parë, do t’i gjeni edhe më të
mëdha tek Allahu dhe do të fitoni
shpërblim edhe më të madh.”
(Muzemmil: 20)

QETËSIMI VJEN ME BESIMIN ISLAM

Është për t’u habitur dhe për t’u
admiruar qëndrimi i saj, ngase kjo grua

para se të kalojë në Islam, në kohën e
xhahilijetit- injorancës, e kishte vajtuar
gjatë kohë vëllain e saj të vogël, i cili
ishte vrarë. Bile, për të kishte thurur edhe
poezi.  Tash reagimi i saj është krejt
ndryshe: ajo paraqitet jo vetëm
durimtare,  por edhe falënderuese, sepse
zemra e saj ishte pastruar nga idhujtaria
dhe ishte qetësuar me besimin islam. 

Po sot?  Sot i shohim të rinjtë se si e
braktisin vendin, sepse u kanë humbur
shpresat.  I gjithë populli jeton gati në
huti.  Jemi goditur nga një furtunë, së
cilës nuk i dihet fundi si do të jetë. Dhe,
e gjithë kjo ndodhi sepse na gjeti të
papërgatitur. Më keq akoma:  kam frikë
se jetojmë pa qëllime në jetë. Edhe nëse
kemi qëllime, ndoshta nuk kemi ideale në
jetë. Andaj, pyete veten se për çka jeton,
cili është roli yt në shoqëri dhe mundohu
të jesh njeri me ideale të fuqishme.  Por,
dije se kurrë nuk do të gjesh qëllim më të
mirë dhe ideal më të mirë se si të arrish të
jesh nga ata që jetën e kalojnë për ta
arritur kënaqësinë e Zotit, sepse vetëm
atëherë do të jemi nga ata besimtarë të
cilët Zoti i përmend në ajetin e mësipërm
dhe vetëm atëherë do të jemi fitimtarë në
këtë botë derisa jetojmë, por edhe do të
jemi fitimtarë dhe të lumtur edhe në
botën tjetër, kur ta takojmë Zotin tonë.

(Autori është Referent 
fetar-arsimor në Myftininë e Strugës)

e madh, prandaj kemi bërë gabime në
hapa. Shumëkush e ka dashur angazhi-
min tim në vendimmarje politike. Kur më
pyesnin se ku është Etem Xheladini, për-
gjigjesha: “Aty ku është çështja kombë-
tare.” Kur më pyesnin për fatin e arsimit
shqip, përgjigjesha: “Nuk do të shuhet
Arsimi Shqip, derisa të ketë një shqip-
tar!” Kur më pyesnin se çfarë e ardhme
po iu përgatitet shqiptarëve, përgjigjesha
se për aq sa kemi punuar, të drejtat na
janë të cunguara. Më në fund, kur më
pyesnin se kur do të bëhet mirë me shqip-
tarët, përherë kam thënë: “Atëherë kur do
të punojmë për veten tonë.”

Me këte dua të them se e nesërmja
është e juaja, rini, dhe mos ia falni askujt
tjetër! Herët e kam kuptuar se koha është
vërtet ar! Kam qëndruar jashtë, por jo
larg politikës! Kam parapëlqyer të jetoj
jo nga arsimi, por për arsimin. Më kanë
thënë ‘pse nuk bëhesh doktor shkence,
meqë ke rastin që të fitosh më shumë’,
jam përgjigjur ‘pikërisht për atë’. 

Nuk ka padrejtësi më të madhe se kur
arsimi degradohet. Ndërgjegjja e pastër e
punëtorëve të arsimit “e zbardhe fytyrën
e arsimit”; arsimtari do të duhej që “për
çdo ditë ta pastrojë ndërgjegjen, ashtu siç
e lan fytyrën”. 

Për disa procese politike jam mbajtur
i “rezervuar”. Më ka dalë përpara thënia
kineze: “Edhe nëse e mendon, mos e

thuaj; edhe nëse e thua, mos e shkruaj;
edhe nëse e shkruan, mos e nënshkruaj.”
Por, kam pasur parasysh edhe këshillën
tjetër: “Tradhtitë më të mëdha bëhen me
heshtje: ujërave që nuk ecin dhe njerëzve
që heshtin, mos ua fal besimin!” Prandaj,
nuk kam heshtur në ndodhitë për ne dhe
rreth nesh. Jam përpjekur që të mbaj një
qëndrim. Kam folur dhe kam shkruar në
media të ndryshme të shkruara e vizive,
kam botuar katër libra për kauzën kom-

bëtare. 
Po e mbyll shkrimin tim me pyetjen:

Sa kohë më është dashur që ta përgatis
këtë shkrim? Shkurt - tërë jetën! Mbani
në mend: “Të vdesësh i ndershëm është
më shumë se të jetosh i ndershëm.” Po e
përsëris porosinë e parë: “Në jetë bën
vetëm atë që duhet ta bësh; mos e bën atë
që s’duhet ta bësh!” Dhe – lidhju Zotit.
(Kumanovë, 2020/2021) 

E dashura rinia ime shqiptare...  
E dashura rinia ime shqiptare, nëse dikur luftoje për të mbrojtur
paralelet e shkollave të mesme me mësim në gjuhën shqipe, të cilat
ish-pushteti maqedonas donte t’i shuante, shqiptarët do të thonë
se “s’mbrohen dot lehtë”.  Kur i shuan paralelet me mësim në
gjuhën shqipe në shkollat e mesme, do të thonë se “s’është dashur,
po e bënë”. Nëse tenton t’i hapësh paralelet e shuara nga ish-
pushteti, do të thonë se “s’është momenti; s’është koha e duhur”.
Nëse i hap paralelet me mësim në gjuhën shqipe pa pëlqimin e
pushtetit, do të thonë se “janë të egra”. Kur të legalizohen nga
pushteti, do të thonë se “ne i hapëm” dhe të gjithë, në turrë, bëhen
“rrahagjoksë”. Po s’ia veshe meritat politikës, do të thonë se
“s’është koha të krijojmë mite, kur arsimi shqip ndodhet në rrezik”.
Nëse i kundërvihesh politikës,  do të thonë se “prish punë duke
egërsuar qeverinë”. Në folsh butë për problemet me të cilat
ballafaqohet arsimi, “je i paguar”. Nëse reagon zëshëm e
këmbëngul, do të thonë se “je intrigant a i shitur”... 

A kemi ideal në jetën tonë?

OPINIONE

TTËË  DDHHËËNNAA  RRRREETTHH  KKUURRAANNIITT......  

Luti (a. s.) është përmendur 27 herë.
Ismaili (a. s.) është përmendur 12 herë.
Is’haku (a. s.) është përmendur 17 herë.
Fjala Israil është përmendur 43 herë.
Jakubi (a. s.) është përmendur 16 herë.
Jusufi (a. s.) është përmendur 27 herë.
Davudi (a. s.) është përmendur 16 herë.
Sulejmani (a. s.) është përmendur 17 herë.
Musa (a. s.) është përmendur 136 herë.
Haruni (a. s.) është përmendur 20 herë.
Shuajbi (a. s.) është përmendur 11 herë.
Ejubi (a. s.) është përmendur 4 herë.
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Shkruan: Hasan Xhillo
(Enkas për HeR)

Problem qendror këtu paraqet të
kuptuarit e vullnetit dhe fuqisë së
Zotit në krijim, duke marrë para-

sysh edhe krijimin e veprave njerëzore,
kështu që shtrohet pyetja se a thua veprat
(aktet) e njeriut i krijon Zoti, apo i krijon
njeriu; a ka një krijues, apo dy krijues në
aspekt të veprave të njeriut?

Është e qartë se në disa vende në
Kuran përdoret sintagma ma shaell-llah
(“atë që Allahu e do”) dhe në të njëjtën
kohë në disa vende thuhet se njeriu bën
atë që bën me dëshirën e tij; ky është një
akt i lirë i njeriut, apo veprat janë aktua-
lizim i vullnetit njerëzor, e në veçanti kur
bëhet fjalë për besimin. Kjo tërheq edhe
çështjen e paracaktimit dhe fatit të nje-
riut (kada dhe kader), për lirinë dhe për-
gjegjësinë e tij për atë që bën.

Për të shpjeguar teorinë e krijimit,
kelamistët (mutekel-limunët) i referohen
gjithashtu edhe mësimit të atomizmit,
për çka gjejnë argumentet e caktuara në
traditën filozofike greke dhe indiane
(esh’aritë), si dhe në mësimin e poten-
ciales dhe aktuales që e gjejnë tek Ari-
stoteli (mu’tezilët). Këtu ka qenë mjaft e
theksuar periudha filozofike e kelamit.

Për secilën prej këtyre temave para-
qiten argumente të ndryshme në më
shumë shkolla teologjike në traditën
islame. Qëllimi ishte që ato thjesht të rri-
ten në formula fetare, ose teologjike, që
do t’i pranojë bashkësia islame (umma).
Argumentet evoluojnë dhe thellohen me
kalimin e kohës, madje sipas rrethanave
të cilat kërkojnë përgjigje për këto çë-
shtje. Kjo do të jetë veçanërisht aktuale

në diskutimet që i udhëhiqnin teologët
islamë me teologët e krishterë dhe he-
brenj. Në këtë mënyrë shumëfishohen
çështjet në kelam. Të themi edhe këtë.
Gjithmonë paraqitej nevoja, e këtë e dë-
shmon çdo traditë fetare, që të mbrohet
besimi nga ndikimet e jashtme,  të cilat
shpeshherë dallojnë nga tradita islame
dhe të forcohet vetëdija te myslimanët
për konceptin burimor të besimit.

URTËSI (HIKMAH)

Podiumin më të lartë ilmul-kelami e
arrin me paraqitjen e Gazaliut dhe Fa-
hrudin Raziut. Njëri e pranon logjikën
greke, edhe pse e hedh poshtë metafizi-
kën, e tjetri tërë përvojën filozofike të
deriatëhershme e vë në shërbim të teo-
logjisë (ilmul-kelam). Në debatet teo-
logjike të Fahrudin Raziut me mjaft
shkathtësi përshtatet terminologjia krye-
sore filozofike, madje edhe vetë ilmul-
kelamin e quan urtësi (hikmah) - nocion
i cili thjesht qe përvetësuar nga filozofët
e frymëzuar nga helenizmi dhe sufitë.

Ilmul-kelami, si një disiplinë islame,
është një nga faktorët e shumtë që dë-
shmojnë për dinamizmin e mendimit in-
telektual islam, e me atë edhe të kulturës
islame në përgjithësi.

Ne këtu do të ndalemi në më shumë
shkolla teologjike në Islam, siç janë:
murxhitë, harixhitë, rafiditë, kaderitë, si-
fatitë, mu’tezilitë, esh’aritë, tahavitë, za-
hiritë, të cilat shënojnë mendimin klasik
islam. Mësimet e këtyre shkollave ende
kanë reflekse të caktuara në më shumë
vende të botës islame.

Definicionin e ilmul-kelamit e hasim
te teoricienët klasikë dhe modernë, të

cilët i janë përkushtuar kësaj disipline.
Definicionet ndryshojnë varësisht prej
pozicionit nga i cili fillohet. Këtu duket
se lënda ose interesi i diskutimit të ilmul-
kelamit (nocion i cili është më shumë i
pranishëm në literaturë) e përcaktoi edhe
vetë emrin e tij.

Definicione të rëndësishme hasim te
vetë teologët të cilët janë marrë me këtë
fushë, e më pas edhe te filozofët islamë,
definicionet e të cilëve tregojnë se bëhet
fjalë për një disiplinë autonome, që dal-
lon nga filozofia greke-islame.

Përdorimi i nocionit kelam (debat, di-
skutim, fjalë...) daton që nga koha e disa
sahabëve dhe tabiinëve (dy gjeneratat e
para të myslimanëve). Kurani përmban
një numër të madh ajetesh që kanë na-
tyrë të dialogut. Njeriu në mënyrë të
njëjtë bën dialog edhe me botën përmes
vëzhgimit dhe përsiatjes (shembujt e
Ibrahimit a. s. edhe për vëzhgimin e
qiejve dhe të tokës dhe të dukurive në to
etj.), edhe me njerëzit në formën e di-
skutimit për shumë çështje jetësore nga
aspekti praktik dhe teorik (bërja e ve-
prave të mira, besimi te pejgamberët
etj.). Kurani në mënyrë të njëjtë u drej-
tohet myslimanëve, hebrenjve, të kri-
shterëve, sabejëve, politeistëve e të
tjerëve. I thërret ata në bisedë dhe i ka-
rakterizon bindjet e tyre fetare. Përmen-
det se shokët e Muhamedit (a. s.)
parashtruan pyetje për kaderin (fatin) e
njeriut, për kohën (dehr), për atë se kur
do të ndodhë fundi i botës, ose Dita e
Gjykimit, ndërsa Muhamedi (a. s.) iu re-
ferua fjalëve të Zotit. Sepse, myslimanët
ishin në lidhje të drejtpërdrejtë me shpal-
ljen, ose ishin të përfshirë me të gjatë
kohës së Muhamedit (a. s.) dhe debatet e

tilla po lëviznin brenda kornizës së bise-
dave me Pejgamberin, sepse ai e vendosi
kriterin e të vërtetës.

Perceptimet e ndryshme të disa aje-
teve më vonë, pas vdekjes së Pejgambe-
rit (a. s.), u bënë shkaku kryesor i
debateve të formatit të gjerë për shumë
çështje që i nxjerr jashtë jeta dhe rretha-
nat e reja në të cilat bën pjesë bashkësia
islame (umma).

Dihet se ndjekësit e Muhamedit (a.
s.) lëshoheshin në debate të gjera në li-
dhje me më shumë çështje. Njëjtë si çdo
debat, ashtu edhe këto debate kërkonin
mbështetje racionale. Thjesht, bëhej fjalë
për çështje dhe probleme që ishin të pa-
shmangshme.

Ilmul-kelami është vetëm një nga
emrat e asaj që quhet “teologji” në Islam.
Në literaturën klasike dhe moderne
hasim më shumë emra të këtij aktiviteti
intelektual: ilmu fikhul-ekber, ilmul-
kelam, ilmu usulu ed-din, ilmul-akaid,

ilmu en-nadhar vel istidlal, ilmu et-te-
vhid ve es-sifat, ilmu et-tevhid. Së pari
t’u hedhim një sy këtyre titujve nga afër.

Zhvillimi i këtyre debateve në një di-
siplinë të veçantë fetare fillon me Ebu
Hanifen. Ai disiplinën e besimit e dallon
nga disiplina, e cila merret me dispozitat
e Sheriatit, prandaj e emërton atë fikhul
ekber (fikhu më i madh, ose më i lartë),
kështu që fjala fikh mund të vihet në li-
dhje me domethënien që tregon të kup-
tuarit, të perceptuarit, e jo vetëm të
rregullit të caktuar të Sheriatit, në më-
nyrë që formulimin fikhul ekber e rezer-
von për natyrën teorike, për të kuptuar
natyrën e besimit. Formulimi ilmul-
kelam shkaktoi debate më të gjëra, pikë-
risht për shkak të domethënies së njëjtë
të nocionit kelam me fjalën greke logos
në kuptim të fjalës, debat, që në një më-
nyrë të caktuar ndikoi edhe në formimin
e fjalës dialexis, e përdorur te teologët e
krishterë. Këtë mendim zakonisht e për-

dorin orientalistët me qëllim që të tre-
gojnë se kjo disiplinë u paraqit jashtë
kontekstit islam. Megjithatë, juristët dhe
teologët më të hershëm islamë, siç refe-
rohet nga M. Abdul Halimi, Abu
Xha’fer Sadiku, Ebu Hanife, Maliku dhe
Shafiu, e shfrytëzojnë këtë formulim,
mes tjerash, edhe për shkak të diskutimit
rreth fjalës së Zotit, Kuranit, që domi-
nonte në atë kohë - se a është fjala e Zotit
e krijuar, apo nuk është e krijuar etj. Ata
të cilët diskutonin për këtë problem u
quajtën mutekel-limunë (kelamistë ose
teologë). Interesantë janë gjithashtu edhe
emrat usulud-din dhe ilmu usulud-din, të
cilët drejtpërdrejt përqendrohen te be-
simi (iman) dhe në konceptet e tij, pa të
cilët nuk mund të paramendohet. Për-
kthimi i fjalëpërfjalshëm është “shkenca
e themeleve të besimit”. Nocioni din, i
cili në gjuhët evropiane përkthehet me
nocionin religjion, merr kuptim tjetër.
Tregon detyrat dhe obligimet që kemi

Kurani të gjithë i thërret 
në bisedë

ILMUL-KELAMI NË KONTEKSTIN HISTORIK DHE AKTUAL (2)

Më shumë shkolla teologjike në Islam,  siç janë:  murxhitë, harixhitë, rafiditë,
kaderitë, sifatitë, mu’tezilitë, esh’aritë, tahavitë, zahiritë, shënojnë mendimin
klasik islam. Mësimet e këtyre shkollave ende kanë reflekse të caktuara në më

shumë vende të botës islame.
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ndaj Zotit, çdo gjë që ekziston për ekzi-
stencën e tij i detyrohet Zotit. Nuk bëhet
fjalë për relacionin e njeriut me Zotin si
rezultat i natyrës mendore të njeriut, i cili
edhe pa shpallje, mund të vë lidhje me
Zotin.  Në dallim nga “teologjia naty-
rore”, këtu vjen në shprehje ajo që quhet
“teologji mbinatyrore”. Zoti është Ai që
vë raporte me njeriun përmes cilësive të
Tij. Fakultetet e shkencave islame në
disa shtete arabe quhen Kul-lijetu usu-
lud-din. Në Turqi, fakulteti i shkencave
islame quhet si Ilahiyyat Fakultesi, fjalë
për fjalë do të thotë “Fakulteti Teolog-
jik”, kështu që aty përdoret fjala arabe
ilahijjat (metafizikë), kurse një nga pro-
blemet për të cilat debaton metafizika,
sipas Aristotelit, është ajo pjesë që quhet
“teologji”, e cila, sipas filozofëve islamë,
të cilët ndjekin Aristotelin, është më fi-
snike dhe primare në raport me disipli-
nat e tjera për të cilat debaton kjo
shkencë. Këtë emër e përdor Esh’ariu në
veprën e tij El-Ibanë dhe Bagdadi, i cili
madje veprën e tij e quan si Usulud-din.
Gjithashtu, emri ilmul-akaid përdoret
shumë. Nocioni akide do të thotë besim,
kurse akaid është shumësi dhe ka të bëjë
me parimet e besimit islam. Në literatu-
rën e periudhës së mëvonshme shpesh
përdoret Ilmul-akide (ose nëpër medrese:
akaid). Emri më i gjatë Ilmun-nadhar vel
istidlal tashmë tregon më qartë aspektin
spekulativ të kësaj disipline, ku gjykimi
dhe argumentimi luajnë rolin qendror.
Këtu tregohet për mënyrën ose metodo-
logjinë që zbatohet në argumentimin e të
vërtetave fetare. Nadhar zakonisht për-
kthehet si vëzhgim më i thellë i ndonjë
problemi, i cili, kur debatohet me të tje-
rët, kërkon domosdoshmërisht të merren
parasysh dëshmitë (istidlal) ose, më sak-
tësisht, të hulumtohen argumentet. Një
nga temat më abstrakte janë emrat ilmu
et-tavhid ve es-sifat dhe ilmu et-tavhid,
që  nënkuptojnë diskutimin në lidhje me
Njënë e Zotit dhe cilësitë e Tij, jo vetëm
brenda kornizave të kësaj disipline, por
edhe në filozofinë dhe sufizmin greko-
islam. Shtrirja e saj, madje, i detyroi disa
teologë të karakterizojnë edhe tërë
shkencën si shkencë e Njësë së Zotit.
Këtu lënda e shkencës përcakton edhe
emrin e saj. Diskutimet rreth Njësë së
Zotit dhe cilësive të Tij veçanërisht i
thellojnë mu’tezilët dhe esh’aritët.

PËRKUFIZIMET KLASIKE 
DHE MODERNE

Tani do të kalojmë në përkufizimet e
ilmul-kelamit, ato klasike dhe moderne,
për të përvetësuar lëndën në interes të

kësaj shkence. Jo vetëm teologët, por
edhe filozofët islamë nga periudha kla-
sike ofruan definicionet e tyre për këtë
shkencë, me qëllim që ta dallojnë nga
shkencat tjera. Të pashmangshme janë
përkufizimet e Ibn Haldunit, El-Farabiut,
Ibn Rushdit, El-Gazaliut, Bagurit, Gaza-
liut, Bajdaviut dhe të tjerëve, të cilët i ci-
tojnë të gjithë hulumtuesit e njohur të
kësaj fushe. 

Të fillojmë me rend. Së pari Ibn Hal-
duni. Ilmul-kelami është “shkencë që
merret me mbrojtjen e dogmave të besi-
mit me prova të arsyeshme dhe refuzi-
min e qëndrimeve të novatorëve, të cilët
në dogmat e besimit devijuan nga mësi-
met e myslimanëve të parë dhe ndjekë-
sve të ortodoksisë islame”. Problemi
kryesor rreth të cilit sillen mësimet e
kësaj shkence është Njëja e Allahut (te-
vhid). Argumentet racionale, sipas Ibn
Haldunit, mund të fitohen me operacione
racionale ose me vëzhgim të realitetit ob-
jektiv. Të menduarit rreth shkaqeve të
gjërave, të sjell edhe te njohja e realitetit
të Zotit. Të menduarit e teologut nuk
mbetet në kontekstin e shkaqeve, por ai
arrin në bindjen se shkaqet në botë të
shpijnë te Shkaku Final, i cili është the-
meli i të gjitha shkaqeve. Është e qartë
se Ibn Halduni këtu i ka parasysh argu-
mentet e mutezilitëve, me të cilët tashmë
edhe fillon faza teologjike-filozofike e
ilmul-kelamit. Perceptimi racional, sipas
Ibn Haldunit, përcillet edhe me aktin e
besimit. Besimi është “njohuri mbi nive-
lin tonë”. Nuk mund të arrihet deri te ku-
fijtë e botës dhe ato të jenë jashtë
perceptimit racional. Teologu (mutakel-
limi), sipas Ibn Haldunit, i sheh trupat në
realitet krejt ndryshe nga filozofi dhe fi-
zikani. Fizikani i vështron trupat kur
rrinë dhe kur lëvizin; filozofi është i in-
teresuar për shfaqjen në esencën e saj,
ashtu siç është, çka ajo nënkupton vet-
vetiu; kurse teologu është i preokupuar
me ekzistencën, thotë Ibn Halduni, duke
pasur parasysh përfundimin e trupave
dhe duke menduar për aktin e krijimit si
veçori e Zotit. 

Ebu Nasir el-Farabiu konsideron se
një disiplinë të tillë e hasim te të gjitha
traditat religjioze. Bëhet fjalë për teologë
të cilët së pari merren me dogmat e besi-
mit dhe argumentimin e tyre. Interesi i
tyre orientohet nga diçka që është jashtë
shtrirjes racionale, diçka që bën për-
pjekje të pajtojë besimin dhe percepti-
min. Megjithatë, fillohet nga një e
vërtetë tashmë e zbuluar dhe qëllimi
është që ajo të përforcohet edhe me ar-
gumente racionale dhe në të njëjtën kohë

të mbrohet. 
“Kelami”, thotë El-Farabiu, “është

një shkencë e cila i mundëson atij që
merret me të t’i përkrahë besimet dhe
praktikat konkrete ashtu siç i themeluan
juristët e Sheriatit dhe t’i hedhë poshtë të
gjitha qëndrimet që janë në kundër-
shtim”. Dallimi është me sa vijon: filo-
zofi përdor mendimin argumentues, e
teologu përdor mendimin dialektik. Fi-
lozofia dhe teologjia, sipas Farabiut, fil-
lojnë nga dallimi themelor: besimi
zbulon, filozofia argumenton. Është e
palogjikshme që besimi t’i zbulojë nje-
riut atë që ai tashmë e di. 

DALLOJNË TEOLOGËT DHE
FILOZOFËT

Ibn Rushdi bën dallim të qartë mes
teologëve dhe filozofëve. Bëhet fjalë për
fenomenin e pranishëm në të gjitha re-
ligjionet e shpallura. Teologët nuk janë
privilegj vetëm i një religjioni, të relig-
jionit tonë, por teologë kemi edhe në dy
religjionet e tjera, duke potencuar se qël-
limet e tyre nuk janë të njëjta me ato të
filozofëve, ka theksuar Ibn Rushdi. 

El-Ixhi, i cili edhe vetë është teolog,
konsideron se qëllimi i kësaj shkence
është që të konfirmohet besimi dhe të
largohet çdo dyshim dhe ky veprim të
kryhet me argumente racionale. Këtë
qëndrim e mbështet edhe Bejdaviu me
një përkufizim jo më pak të ngjashëm:
vërtetimi i të vërtetave fetare, duke refe-
ruar argumente dhe duke hequr dyshi-
met. El-Gazaliu këtyre definicioneve u
shton edhe një veçori tjetër: përveç kon-
firmimit të besimeve, duhet të hidhen
poshtë të gjitha risitë që kanë të bëjnë
me besimin dhe të mënjanohen të gjitha
dyshimet. Sipas El-Gazaliut, fjala është
për shkencën apologjetike që të ruajë
“besimin e pasuesve të Sunnetit (ose
traditës)”. Për shkak të rritjes enorme të
novatorëve, nevoja për të mbrojtur be-
simin po bëhej gjithë e më madhe. Dhe,
sipas El-Gazaliut, ky është shkaku pse
“ndërtohet ilmul-kelami dhe me çka
ishin të angazhuar përfaqësuesit e tij”.
Një numër i madh i këtyre teologëve,
vazhdon El-Gazaliu, arritën “të ruajnë
traditën, të mbrojnë besimin e pranuar
nga të dërguarit dhe të zbulojnë novato-
rët që u paraqitën”. Novatorët këtu kanë
të bëjnë me besimin. Interesante janë
edhe vërejtjet e Bagurit, teolog i njohur
nga periudha e mëvonshme që kanë të
bëjnë me ilmul-kelamin, ku përcaktohet
lënda, metoda dhe qëllimi i kësaj
shkence. Këtu do të përmendim vetëm
disa teza të cilat përputhen me ato që ta-

shmë janë cituar ose tashmë janë në
linjën e tyre. Kjo shkencë mbështe-
tet në besime një herë të themeluara,
thotë Baguri, të cilat duhet përkrahur
në mënyrë racionale. Lëndë e disku-
timit është Zoti dhe të dërguarit e Tij,
e metoda me të cilën shërbehet në ar-
gumentimin e vërtetësisë së tyre janë
argumentet racionale. Besimi i
drejtë, sipas Bagurit, është supozimi
themelor edhe i lumturisë njerëzore.
Bëhet fjalë për disiplinën më fisnike,
ngase diskutohet për Zotin si përso-
suri përfundimtare në çdo aspekt.
Harmonizimi i argumenteve racio-
nale dhe tradicionale është edhe de-
tyrë e kësaj shkence.

Nga definicionet më të reja për
ilmul-kelamin do të përmendim Mu-
hamed Abduhunë, i cili konsideronte
se lëndë e kësaj shkence është argu-
mentimi i ekzistimit të Allahut,
Njësë së Tij dhe ajo çka mund t’i për-
shkruhet Atij dhe çka nuk mund t’i
përshkruhet. Xhorxh Anavati dhe
Luj Garde, të cilët më shumë iu për-
kushtuan kësaj shkence, si pikënisje
në përkufizimin e ilmu-kelamit mar-
rin definicionin e Ibn Haldunit, duke
menduar se bëhet fjalë për një disi-
plinë apologjetike, që ka për qëllim
të mbrojë mësimet islame nga mësi-
met që janë në kundërshtim me të.
Karakteri i tij apologjetik, thonë këta
autorë, tërheq në mënyrë të domo-
sdoshme karakterin e tij defensiv -
mësimet e kundërta duhet hedhur po-
shtë me argumente racionale.

Nga këto definicione mund të
vijmë në përfundim se ilmul-kelami
është shkenca e cila do të sigurojë të
gjitha argumentet, jo vetëm ato ra-
cionale dhe tradicionale, por edhe
ato të cilat do të ishin në pozitë që të
mos përjashtojnë njëra-tjetrën, por të
plotësojnë njëra-tjetrën dhe në këtë
mënyrë të formohet një doktrinë zyr-
tare në të cilën do të mund të mbë-
shtetet bashkësia islame. Shkohet në
drejtim të pajtimit të Shpalljes dhe të
arsyes.

Si ishte rruga e pajtimit të argu-
menteve racionale dhe tradicionale -
kjo do të jetë lëndë e analizës së më-
tejshme. Ky pajtim do të tërheq edhe
konsekuenca të rëndësishme teolog-
jike-filozofike. Teologjizmi në më-
nyrë të domosdoshme do të
mbështetet edhe në disa teori greke,
kështu që nuk do të shmanget edhe
përdorimi i logjikës.

(Shqip e solli: Hamdi Ilazi)

Shkruan: Daim Iljazi 
(Enkas për HeR) 

Dijetari, intelektuali i lartë Ibn
Khalduni u lind në Tunis më
1332,  në një familje andaluziane

të shtresës së lartë me prejardhje arabe.
Familja e tij, e cila mbante ofiqe të larta
nëAndaluzi, emigroi në Tunizi pas rënies
së Seviljes më 1248.

Gjatë viteve të rinisë, Ibn Khalduni
fitoi eksperiencë nga pjesëmarrja aktive

Ibn Halduni dhe
kontributi i tij  në
shkencën politike

perëndimore

SHËNIME NGA ANKARA JA 

Modeli i tij i shtetit nuk ka një kulturë monolite, por
përkundrazi, është model ku përzihen kulturat dhe

prejardhjet, të cilat i bashkon besnikëria ndaj autoritetit
kryesor. Modeli në fjalë është shumë i ngjashëm me

shtetet moderne multikulturore që shohim sot, ku njerëz
të ndryshëm historikisht pretendojnë besnikëri ndaj një

kombësie, ndërsa ruajnë rrënjët e tyre etnike.
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e familjes së tij në jetën intelektuale dhe
në një farë mase edhe politike të qytetit.
Në shtëpinë e tij ishin të shpeshta vizitat
nga udhëheqësit intelektual dhe politik të
shteteve  të Perëndimit me prezencë kul-
ture islame (Afrika e Jugut dhe Spanja),
shumica e të cilëve gjetën strehim aty. 

Ibn Khalduni u edukua në Tuniz dhe
në Fiz, ku dhe studioi Kuranin, traditën e
profetit Muhamed (a. s.) dhe lëmenjtë e
tjerë të shkencave islame, sikurse që janë
teologjia dialektike dhe sheriati. Gjitha-
shtu,  studioi letërsinë arabe, filozofinë,
matematikën dhe astronominë. 

Ende në moshë adoleshente, ai hyri
në shërbim të udhëheqësit egjiptian Sul-
ltan Berkuk. 

Historia e shkencave politike mo-
derne është e paplotë pa shqyrtuar kon-
tributet e mendimtarëve myslimanë,
veprat akademike të të cilëve janë parë si
kthesë në fushat e tyre përkatëse gjatë
kohës në të cilën kanë jetuar. Ky artikull
shqyrton teorinë politike të Ibn Khaldunit
dhe mënyrën se si kjo teori e formësoi
mendimin politik perëndimor. 

Ndërsa përshkon veprat e tij, lexuesi
kujtohet për veprat e baballarëve të men-
dimit politik perëndimor Ruso dhe
Locke, edhe pse Ibn Khalduni ka jetuar
shumë kohë para tyre, në shekullin XIV.

NJË JETË AKTIVE NË POLITIKË

Ibn Khalduni kaloi një jetë aktive në
politikë para se të fillonte të shkruante
kryeveprën e tij të famshme për histori.
Ai punoi për udhëheqësit në Tuniz dhe
Fiz (tani Marok), Granadë (në Spanjën
me nje kumunitet të fortë mysliman, si
dhe në Biaja (në Afrikën e Jugut). Në
vitin 1375 Ibn Khalduni kaloi në Granadë
(Spanjë),  i lodhur dhe i zemëruar, vetëm
për të ikur nga trazirat në Afrikën e Jugut. 

Fatkeqësisht, për shkak të së kaluarës
së tij, udhëheqësi i Granadës e përzuri
atë. 

Më pas ai u kthye nëAlgjeri, për të
kaluar katër vite në një fshat të vogël me
emrin Kalat ibn Salama. Po në këtë vend
ai shkroi "Mukaddimah", vëllimin e parë
të historisë botërore,  që i siguroi atij

vend të amshuar ndër historianët, socio-
logët dhe filozofët.. 

Përfundimisht u shpërngul në Egjipt,
ku edhe kaloi njëzet e pesë vitet e tij të
fundit. Në Egjipt ai jetoi i qetë, me famë
dhe respekt, i caktuar në postin e kryeg-
jykatësit të shkollës malikite. Ai ligjëroi
gjithashtu për një periudhë kohore në
Universitetin El-Az’har. 

Ibn Khalduni u detyrua të lëvizte nga
një vend në një tjetër, nganjëherë me vul-
lnetin e tij, por më shpesh i detyruar nga
udhëheqësit despotikë. Kjo e bëri atë të
përfitojë dhe të mësojë shumë si rezultat
i takimeve të shumta me udhëheqës, am-
basadorë, politikanë dhe dijetarë nga
Afrika e Jugut, Spanja  me popullate my-
slimane,  Egjipti dhe vendet tjera të botës
islame.

Ajo që më së shumti ndikoi në famën
e Ibn Khaldunit është libri i tij "Mukad-
dimah", kryevepër në literaturën e filo-
zofisë së historisë dhe të sociologjisë.
Tema qendrore e kësaj vepre gjigante
është identifikimi i fakteve psikologjike,
ekonomike, rrethuese dhe sociale të cilat

ndikojnë në përparimin e civilizimit nje-
rëzor,  si dhe në rrjedhën e historisë. Ai
analizoi dinamikën e marrëdhënieve gru-
pore dhe shpjegoi se si ndjenjat e grupit
(el-Asabijah) shkaktojnë ngritjen e një
qytetërimi dhe fuqie politike të re. Ai
identifikoi lëvizjen pothuajse ritmike (të
përsëritur) në ngritjen dhe rënien e qyte-
tërimit njerëzor dhe analizoi shkaqet që
ndikojnë në këtë. Mendimi filozofik i
Haldunit  ka analogji me atë të Nietzsche
(Niçes),  kur potencon  se njohja e reali-
tetit, madje edhe atij që është i shëmtuar,
e ka bukurine e vet.

Ndërsa studiojmë historinë, ne jemi
mësuar se për shkak të ndryshimeve
socio-ekonomike në Evropën e shekullit
XIX shtetet-kombet moderne u gdhendën
mbi përpjekjen për të zhdukur pushtetin
mbretëror e për të ndërtuar themelet e de-
mokracisë. Sidoqoftë, kjo lloj analize hi-
storike është e paplotë, pasi injoron faktin
se 800 vjet sundim mysliman në Spanjë
ndikoi shumë në pjesën tjetër të Evropës. 

Në fakt, Ibn Khalduni, familja e të
cilit ishte me origjinë nga Sevilja e Span-
jës, udhëtoi ndërmjet Evropës dhe Afri-
kës së Veriut duke ofruar detyrat e tij
qeverisëse dhe duke shënuar mbresat e tij
në shkrimet e veta. Ai sugjeroi në shkri-
met e tij se perandoritë fuqizohen, arrijnë
kulmin dhe më pas bien. Kjo ide u shqyr-
tua në shkrimet e tij në shekullin XIV,
rreth 400 vjet para se perandoritë të binin
në pjesën tjetër të Evropës, përfshi Span-
jën. Parashikimet e tij u vërtetuan gjatë
historisë, pasi zotërinjtë feudalë evro-
pianë humbën pushtetin dhe nuk ishin në
gjendje t’i mbanin taksat e larta dhe t’i
shfrytëzonin njerëzit e thjeshtë, çka çoi
në një rënie të perandorive dhe në revolta
të fshatarëve.

Sot, mesatarisht çdo qytetar modern e
pohon besnikërinë ndaj shtet-kombit të
tij. Kjo besnikëri është mbase më e duk-
shme gjatë ngjarjeve sportive, të cilat nxi-
sin ndjenjën e patriotizmit edhe nga një
individ në dukje jo dhe aq patriot. Valë-
vitja e flamujve, brohoritja e sloganëve
dhe nderimi i himnit kombëtar nga lojta-
rët dhe audienca njëkohësisht tregojnë
për një fenomen historik dhe sociologjik
me rrënjë të thella tek njerëzit, të cilin Ibn
Khalduni e quan ‘asabiyyah’ - besnik...
Ai më tej shpjegon se besnikëria ndaj një
shteti është e dobishme si për individin,
ashtu edhe për shtetin, pasi i siguron shte-
tit përfitime ekonomike dhe individit si-
guri kundër kërcënimeve të mundshme
nga armiqtë.

Modeli i shtetit që është projektuar në
Muqaddimah-n e Ibn Khaldunit është ai
lloj sistemi që lexuesit mund t’ia kujtojë

shembullin e Britanisë së Madhe të di-
tëve të sotme. Një shtet që funksionon
falë taksave, siguron strehim dhe të ar-
dhura për anëtarët më të rrezikuar të shte-
tit (të moshuarit, fëmijët etj.), dhe që
siguron lirinë fetare të minoriteteve.

Modeli i shtetit të Ibn Khaldunit nuk
është ai lloj shteti që ka një kulturë mo-
nolite, por përkundrazi, është model ku
përzihen kulturat dhe prejardhjet, të cilat
i bashkon besnikëria ndaj autoritetit krye-
sor. Modeli në fjalë është shumë i ngja-
shëm me shtetet moderne multikulturore
që shohim sot, ku njerëz të ndryshëm hi-
storikisht pretendojnë besnikëri ndaj një
kombësie, ndërsa ruajnë rrënjët e tyre et-
nike. Ndoshta kjo mund të jetë shokuese
për lexuesit, pasi një shtet i qeverisur nga
Islami shpesh imagjinohet si një shoqëri
jotolerante, monolite, ku qeveria lejon
vetëm shprehjen e një besimi të vetëm
fetar në jetën publike. Këta lloj lexuesish
harrojnë se Islami lejon tolerancë fetare,
një larmi pikëpamjesh dhe shprehjen e
tyre, për sa kohë që nuk ka asnjë dëm ko-
lektiv. Ligjet janë për të qeverisur e
shmangur gjuhën e urrejtjes dhe kultivi-
min e bashkjetesës.

Shkenca politike tradicionale islame
është e pasur me mendimtarë politikë
myslimanë, të cilët propozuan idenë e ba-
shkëjetesës, të predikuar mbi besnikërinë
ndaj atdheut dhe tolerancën ndaj kombë-
sive, besimeve dhe kulturave të tjera.

Për më tepër, duke marrë parasysh
mungesën e vetëdijes për kontributet e
mendimit mysliman në zhvillimin e sho-
qërise moderne, politikëbërësit duhet të
angazhohen për të mbështetur liritë aka-
demike dhe nismat për dekolonimin e ar-
simit, ndërsa i duhet dhënë theks më të
madh brenda kurrikulës kombëtare, hi-
storive të përbashkëta dhe kontributeve
të etnive e pakicave të tjera në ndërtimin
e shoqërisë moderne.

PIONIER, ME MENDIME
REVOLUCIONARE

Mendimet revolucionare të Ibd Khal-
dunit tërhoqën vëmendjen e dijetarëve
myslimanë, si dhe atyre perëndimorë. Në
studimet e tij në histori, ai ishte pionier
në ndarjen e raporteve historike në dy kri-
tere themelore: të arsyes dhe ligjeve so-
ciale dhe fizike. Ai theksoi katër pikat
bazë në studimin dhe analizimin e rapor-
teve historike: 1. duke i lidhur ngjarjet
njëra me tjetrën përmes shkakut dhe efek-
tit, 2. nxjerr analogji mes së kaluarës dhe
së tashmes, 3. duke marrë në konsiderim
efektet e rrethanave dhe, 4. duke marrë
në konsiderim efektet e kushteve ekono-

mike dhe të trashëguara.
Ibn Khalduni është nismëtar i studi-

mit kritik të historisë. Ai ofroi një studim
analitik të qytetërimit njerëzor, fillimin e
tij, faktorët ndikues të zhvillimit dhe
shkaqet e rënies. Kështu, ai themeloi një
shkencë të re - shkencën e zhvillimit të
shoqërisë, apo sociologjinë, siç e quajmë
ne sot. Ibn Khalduni shkruan: "Unë kam
shkruar rreth historisë një libër në të cilin
kam diskutuar shkaqet dhe pasojat e
zhvillimit të shteteve dhe të qytetëri-
meve.” Duke zgjedhur këtë metodë të ve-
çantë analize, ai themeloi njëkohësisht dy
shkenca të reja: historinë dhe sociolog-
jinë.

Ibn Khalduni thoshte se religjioni
luan rol të rëndësishëm në bashkimin e
arabëve dhe sjelljen e progresit dhe zhvil-
limit të shoqërive të tyre. Ai theksoi se
padrejtësia, despotizmi dhe tirania janë
shenja të qarta të rënies së shtetit. Filo-
zofia metafizike, thoshte ai, ka vetëm një
përparësi e që është:  kthjellimi e men-
djes.

Ai ishte pionier në lëndën e edukimit.
Presioni dhe përdorimi i forcës, thotë Ibn
Khalduni, janë armiq të mësimit dhe
çojnë në përtaci dhe hipokrizi Ai kundër-
shtoi vrullshëm praktikat jo të shëndosha
që krijonin mospërparim dhe ngecje të
krijimtarisë te dijetarët myslimanë.

Libri voluminoz "Mukaddimah" gjatë
jetës së Ibn Khaldunit u njoh si vepër
shumë e rëndësishme. Në volumet e tjera
rreth historisë botërore "Kitab el-Ibar"
trajton historinë e arabëve, udhëheqësit
bashkëkohorë myslimanë dhe evropianë,
historinë e vjetër arabe, jehude, greke, ro-
make, persiane, historinë islame, historinë
e Egjiptit,  si dhe historinë e Afrikës së
Jugut. Vëllimi i fundit trajton në përgji-
thësi ngjarjet gjatë jetës së tij dhe njihet
me emrin el-Tesrif.  Sa i përket librave të
tjerë, edhe ata u shkruan nga perspektiva
analitike, ku dhe fillon tradita e re në artin
e shkrimit, të shkrimit të autobiografisë.
Gjithashtu, shkroi edhe një libër në mate-
matikë,  i cili nuk është ruajtur.

Influenca e Ibn Haldunit në shkencën
e historisë, të filozofisë, sociologjisë,
shkencave politike dhe edukimit ka mbe-
tur deri në ditët e sotme. Ai gjithashtu nji-
het si pionier i artit të shkrimit të
autobiografisë. Librat e tij janë përkthyer
në shumë gjuhë botërore - si në lindje,
ashtu edhe në perëndim.

(Autori është Diplomat i Lartë në
Ambasadën e RMV në Ankara, Turqi.

Shkruan poezi dhe publicistikë, ndërsa
merret edhe me studime të filozofisë) 
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Shkruan: Amir Mamuti

Kultura islame, në të gjithë shekujt
dhe epokat, është një tërësi hi-
storike. Themelet shpirtërore dhe

materiale,  mbi të cilat kjo kulturë qën-
dron, mbetën të dukshme në qenien e
shoqërisë islame prej shekujve të parë e
të mëvonshëm hixhrij, e deri në ditët
tona. Individualiteti kulturor i       cilësdo
nga këto periudha të Islamit, pa marrë pa-
rasysh fuqinë ose dobësinë, nuk mund të
jetë i qartë po qe se nuk studiohet në dri-
tën e epokave të mëparshme dhe në dri-
tën e përmbajtjeve të vlerave shoqërore,
rrethanave dhe situatave në ato kohë (pe-
riudha). 

Disa hulumtues të shekullit të artë të
administrimit abasit (750-850) dhanë
kontribut të madh,  duke studiuar edhe
anën kulturore të kësaj epoke. Mirëpo,
kjo periudhë e administrimit të abasitëve
është e pamundur të kuptohet në aspek-
tin kulturo-historik po qe se nuk njihet
epoka e pejgamberisë së Muhamedit (a.
s.), si shekulli i parë pas Hixhrit, periu-
dhë në të cilën qëndron el umma dhe kul-
tura e saj.

FILLET E PËRHAPJES SË KULTURËS
ISLAME

Nëse i hedhim një vështrim historisë
së përgjithshme të Islamit, veprimtarisë
misonare të tij dhe asaj që sot e quajnë
botë islame,i mund të thuhet se ai feno-
men u zhvillua në dy procese:

1. Si rezultat i ekspeditave ushtarake,
të cilat i zgjeruan kufijtë e shtetit islam
në llogari të pronës së fqinjëve jomysli-
man dhe

2. Përhapja e Islamit në viset jomy-
slimane me fuqinë e diturisë, duke bërë
thirrje në parimet e thjeshta dhe të pra-
nueshme, si dhe në besim.

Po qe se e studiojmë më hollësisht
këtë çështje, do të vërejmë se aksionet
ushtarake askund nuk e kanë përhapur
Islamin, por në disa mënyra vetëm i kanë
eliminuar pengesat në këtë rrugë. Duke
ua hapur derën, Islami vetvetiu u përhap
në vise të ndryshme. Popullata mysli-
mane e përkatësive të ndryshme etnike
(arabët, persianët, turqit, berberët, mala-
jët etj.) nuk e përhapën Islamin përmes
forcës së armës. Vendet e pushtuara i
vinin nën kontroll nëpërmjet mënyrës di-
plomatike, më pas i njoftonin banorët me
parimet islame, duke i lënë të lirë në be-
simin e tyre. Më pas, cili nga banorët dë-
shironte ta pranonte Islamin, e pranonte

vullnetarisht, ndërsa ai që nuk e pranonte
paguante tatimin (xhizjen) në emër të
mbrojtjes së jetës, të nderit dhe të pasu-
risë, të cilën pushteti islam ia siguronte
çdonjërit. Vështrimi i kujdesshëm në har-
tën historike të botës islame zbulon se një
pjesë mjaft e vogël e myslimanëve Isla-
min e njohën përmes ekspeditave ushta-
rake, ndërsa pjesa më e madhe e botës
fenë islame e njohën nëpërmjet rrugës pa-
qësore, pa kurrfarë pushteti të dhunës.ii

Në të gjitha vendet ekuatoriale dhe jugore
të Afrikës, duke numëruar këtu dhe Su-
danin, pjesën më të madhe të nënkonti-
netit indian, Indokinën, (Birmaninë,
Tajlandën, Kamboxhian, Vietnamin),

ishujt e arkipelagut të Malajës (Malajzia,
Singapori), Indonezinë dhe Filipinet,
ishujt në Oqeanin e Qetë (Mozambik,
Madagaskar, Cejlon), pastaj Australinë,
Amerikën Veriore dhe Jugore dhe disa
pjesë të Evropës perëndimore, Islami vet-
vetiu u përhap dhe në këtë aspekt nuk
ndikoi kurrfarë fuqie ushtarake ose poli-
tike.

KLASIKJA DHE BASHKËKOHORJA

Tanimë është theksuar se kultura
islame, duke marrë parasysh kohën e pa-
raqitjes së saj, është njëra nga kulturat më
të reja botërore. Shikuar gjeografikisht,
kësaj kulture i takon pjesa qendrore e pla-
netit tonë. Ky përqendrim kohor dhe ha-
pësinor i Islamit dhe të kulturës së tij,
përfshin edhe masën e baraspeshës mo-
ralo-etike ndërmjet sjelljes ekstreme të
atëhershme (shek. VII) dhe asaj të ar-
dhshme njerëzore.

Kulturën e vjetër hebreje, që lindi nën
ndikimin e mësimeve dhe traditës fetare
hebreje, e karakterizon: lidhshmëria e
shpirtërores me atë materiale; besimi me-
tafizik që është i pandarë nga raportet e
përditshmërisë shoqërore; Zoti si vullnet
i mirë dhe fuqia krijuese; dhe shoqëria
njerëzore si arenë e betejës ndërmjet ele-
mentëve të së mirës dhe të së keqes, si
fushë e përparimit dhe zhvillimit të ba-
shkësisë me të cilët sundon vullneti i
Zotit.

Pranë të gjithave, kultura e vjetër he-
breje nuk anoi kah shfaqja e fotografisë
së jetës në botën tjetër. Përfaqësuesit e
tyre shpërblimin ose dënimin e prisnin në
këtë botë, duke u frikësuar që mos t’i
ndëshkojë Zoti me katastrofë dhe me uri
në këtë botë. Në këtë kuptim Kurani
theksoniii disa shembuj të botëkuptimeve
hebreje, të lidhshmërisë midis dënimit
metafizik dhe fatit të shoqërisë në jetën e
përditshme të saj. 

Pjesëtarët e kësaj kulture, në orineti-
min e përgjithshëm të tyre, nuk i japin
rëndësi amshueshmërisë së shpirtit pas
vdekjes. Duke u ndërlidhur fort për jetën
e kësaj bote, domethëniet absolute për të
kanë dukuritë që rrjedhin nga jeta. Kul-
tura krishtere është vazhdimisht krono-
logjike dhe zhvillimore e disa
botëkuptimeve dhe nocioneve fetare dhe
shpirtërore hebreje. Krishterimi u paraqit
në provincat romake dhe në mjedisin sho-
qëror ku kënaqësitë materiale kishin
shkaktuar shkatërrim dhe katastrofë to-
tale. Nga këto arsye, idealet fetare dhe fi-
lozofike të kulturës krishtere do të jenë në
shenjë të: nënështrimit shpirtëror, largimit
nga bota ndijore, orientimi kah indivi-

dualja, personalja, fesë në amshueshmë-
rinë e shpirtit dhe, shikimin dhe shpresës
në atë që pason pas vdekjesiv

ISLAMI, RRUGËS SË MESME

Kultura islame nuk shikon sipas mo-
delit të kulturës hebreje në të dhënit rën-
dësi vetëm jetesës së përditshme
materiale, përgjegjësisë kolektive, dëni-
mit dhe shpërblimit në këtë botë e të
braktis botën tjetër. Islami nuk shkoi edhe
pas kulturës krishtere, ku është fjala për
nënçmimin e jetës. Kultura islame nuk
mori ndonjë qëndrimi ekstrem ndaj ma-
terializmit të përditshëm, e as nuk e te-
proi ndaj anës shpirtërore. Shkoi rrugës
së mesme, ndërmjet kulturës hebreje ma-
terialiste dhe të asaj metafizike, respketi-
visht spirtuale të kulturës krishtere.
Konsiderojmë se Hisam Xhait është në të
drejtë kur pohon se “pothuajse gjithkund
popujt e njohur, zgjimin e tyre në vete ose
inkorporimin e tyre në histori e realizuan
përmes ndonjë kontakti me Islamin.
Madje, edhe një botë pothuajse auto-
nome, siç është ajo kineze, në rrjedhat
botërore të këmbimit hyri përmes Isla-
mit”. India ishte thellë e tronditur nga ek-
speditat myslimane të Kutejb b.
Muslimit, e më vonë edhe Mahmud Gaz-
neviut. Sa i përket Afrikës së zezë, e cila
në kohën antike ishte plotësisht e panjo-
hur dhe e izoluar, edhe shfaqja e saj jo e
sigurt në skenën historike është realizuar
nëpërmjet Islamit. Ç’të thuhet për rusët,
bullgarët nga Volga, për popujt tur-
kmenë? Sa popuj nga Islami mësuan se
çka, në të vërtetë, është qytetërimi, naty-
risht me çmimin e kohezionit si fuqi po-
litike, por gjithashtu duke përvetësuar
nga Islami – qytetërimin si vepër të tyre?v

E qartë është se feja (ed-din) dhe ba-
shkësia (el-xhema’a) janë dy elemente
themelore të orgjinalitetit të kultur;s
islame. Gjatë zhvillimit dhe përzirjes së
saj me kulturat tjera, nga këto dy ele-
mente do të zhvillohen edhe një varg tje-
rash si; horizonte të reja të diturive,
tradita, jurisprudenca, filozofia, arti dhe
institucione të ndryshme të shumta. 

Në bazë të mësimeve kuranore dhe të
haditheve si dhe traditës pozitive arabe,
e me ndihmën e disa fqinjëve të vet (bi-
zantinët, persianët e të tjerë) u vendosën
themelet e shtetësisë, organizimit ushta-
rak dhe administrativ (ndarja e viseve në
krahina, vilaja, ministri dhe divane). Në
praktikë, mbështetjen dhe ndihmën e tyre
të plotë këto synime e gjejnë në admini-
stratën shtetërore (halifet), jurisprudenca

dhe sistemin e arsimimit, të cilët veprojnë
në mënyrë efikase. Hovi i këtyre anga-
zhimeve precize të myslimanëve, veça-
nërisht ndihen në shumë qytete të vjetra
(Mekë, Damask, Jerusalem, Aleksandri)
ose ato të reja: Medinë, Kufa, Basra, Fu-
stat, Kajrevan, që u shëndrruan nga qen-
dra ushtarako-administrative, në ato
kulturore. Shekulli i tretë dhe i katërt hi-
xhrij (X-XI të erës sonë), ku bën pjesë
edhe koha e artë e administrimit të kali-
fëve abasit në Bagdad, është kohë të
cilën, për shkak të aktivitetit frytdhënës
dhe të gjithanshëm të ummetit, orientali-
sti gjerman Adam Meets (Adam Mez) e
quajti renesancë e Islamit dhe e kulturës
së saj.vi

(Vazhdon)

(Autori është nga Shkupi, ka kryer
Fakultetin e Shkencave Islame dhe

momentalisht ndjek studimet pasuni-
versitare)

i Riçard Viks (Richard Veeks) në veprën
“Aspektet etnografike të popujve myslimanë”
(Muslim People’s, a World etnografic survey)
London, 1978, fq. 15-17, sjell të dhëna për
pjesëtarët e besimit islam në botë, të cilat do
t’i shënojmë në vijim: në botë ka më shumë
se 720 milionë myslimanë (statistika e vitit
1977); janë identifikuar rreth 300 grupe etnike
që i takojnë Islamit; myslimanë ka pothuajse
nga të gjithë popujt e botës; në 36 shtete të
botës ata përbëjnë shumicën e banorëve, ndër-
kaq në pesë shtete janë 50% të banorëve të
përgjithshëm; në ish-Bashkimin Sovjetik dhe
në Indi, ku myslimanët janë pakicë, ekzistojnë
më shumë se 100 myslimanë; pas Krishteri-
mit dhe Budizmit, Islami është feja e tretë bo-
tërore me numrin e myslimanëve dhe me
përhapjen e saj; popujt myslimanë flasin më
tepër se njëqind gjuhë dhe dialekte të ndry-
shme, edhe atë duke filluar nga grupet e
mëdha gjuhësore: indoevropiane, semite dhe
uraloaltaje, e deri te gjuhët e fiseve të vogla
afrikane; vetëm 28% e popullatës myslimane
jetojnë në qytete, kurse të tjerët banojnë në
fshatra, stepa dhe oaza në zonat e shkretëti-
rave. Shih Week, R.”Zonat gjuhësore dhe kul-
turore të botës myslimane”, nga anglishtja e
përktheu E.Kariq, Glasnik VIS, Sarajevë, XL,
V/1982, nr. 6, fq. 689-697.

ii Mu’nis, H. “Atlas tarihi l-islam”, Kajro,
1987.

iii El-Bekare, 47-48, Junus, 83-93, etj.
Qëndrimin e këtillë e ka edhe Bibla (Dhiata e
Vjetër), Ligjet e përtrira, 4,2-41, shih Bibla,
Stvarnost, Zagreb, 1989 (botimi II).

iv Xhems, E.O. Uporedena religija, Matica
srpska, Novi Sad, 1987, fq. 340-345.

v Xhait, H., Evropa i Islam, Starjeshinstvo
IZ për BeH..., Sarajevë, 1985, fq. 114-115.

vi Mez, A, Die Renaisance des Islams, për-
kthimi arab: M. AH. Abu Reyde, “El-Hadara
el-islamijja fi l-qarn er-rabi el higri”, Kajro,
1957 I-II.

Jo me forcën e armës

PËRHAPJA E ISLAMIT NË TROJET BALLKANIKE (1)

Konsiderojmë se Hisam Xhait është në të drejtë kur pohon se “pothuajse gjithkund popujt
e njohur, zgjimin e tyre në vete ose inkorporimin e tyre në histori e realizuan përmes
ndonjë kontakti me Islamin. Madje, edhe një botë pothuajse autonome, siç është ajo

kineze, në rrjedhat botërore të këmbimit hyri përmes Islamit”.
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Shkruan: Dr. Bashkim Aliu

Trajtimi i një problemi nga këndvë-
shtrimi islam, nënkupton referi-
min në burimet primare dhe

unanime të të drejtës islame - Kuranin
dhe traditën profetike, përkatësisht nxjer-
rjen e argumenteve nga tekstet e këtyre
dy burimeve për t’i mbështetur tezat, vle-
rësimet dhe përfundimet për çështjen në
fjalë. Më pas vijnë në shprehje krahasi-
met, analogjia dhe analiza e teksteve të
ndryshme. Në këtë konsiston metodo-
logjia islame e kërkimit shkencor. 

Së këndejmi, pozitën e familjes në
këndvështrimin islam do ta trajtojmë
duke u thirrur në tekste të këtyre dy buri-
meve dhe vlerësimi ynë për pozitën dhe
rolin e familjes do të ndërtohet pikërisht
mbi reflektimin e këtyre dy burimeve për
çështjen në fjalë.

Ndërkaq, familja është definuar si
“një grup njerëzish të bashkuar nga li-
dhjet fisnore, pjesëtarët e rritur të të cilit
(grup) kanë përgjegjësinë e kujdesjes për
fëmijët” (Giddens, 2004:371).

E drejta islame e trajton mirëqenien e
njeriut në tre nivele: atë individual, fa-
miljar dhe shoqëror. Për këtë, ka siguruar
dispozita për mbrojtjen dhe zhvillimin e
njeriut në të tre nivelet e përmendura dhe
kjo tregon se Islami e sheh zhvillimin e
njeriut si tërësi dhe në mënyrë të bara-
svlershme reflekton me mësimet dhe di-
spozitat e veta në të tre nivelet,  për të
dokumentuar se Islami ka qasje gjithpër-
fshirëse për jetën dhe rrjedhat shoqërore. 

Së këndejmi, interesimi gjithëpërfshi-
rës i të drejtës islame për jetën e njeriut
duke vënë instruksione të përgjithësuara
a të detajuara, në kulm të interesimit të
vet e ka vënë jetën familjare, e që mbë-
shtetet në dispozitat e detajuara të cilat i

referohen jetës familjare, gjë që nuk është
rast me asnjë sferë tjetër të jetës shoqë-
rore (En-Nexhar, 2005:68).

POZITA E FAMILJES NË ISLAM

Për të sqaruar pozitën e familjes në
Islam, do të thirremi në disa tekste nga
burimet autoritative islame, që besojmë
se do të jenë dëshmi e mjaftueshme për
qasjen që i bëhet familjes në mësimet
islame.

-Fillimi i gjinisë njerëzore: Në dallim
nga teoria evolucioniste, mësimet islame
pohojnë se gjinia njerëzore ka filluar prej
familjes, përkatësisht i gjithë njerëzimi
kanë prindër, baba dhe nënë Ademin dhe
Havanë. Edhe krahas asaj se Zoti është i
gjithëfuqishëm dhe ka pasur mundësi që
të krijojë një numër të madh njerëzish,
vërehet se ka qenë caktim i Zotit që të
krijojë fillimisht një mashkull dhe një
femër, të cilët i bën bashkëshortë dhe pa-
staj prej këtyre dy bashkëshortëve, për-
mes rrugës së njohur të lindjes, të lindin
fëmijë e të vazhdojë jeta dhe gjinia nje-
rëzore. Fakti që vetë Zoti vendosi që shu-
mimi i gjinisë njerëzore të bëhet përmes
familjes, dhe forma e parë e zanafillës së
njerëzimit të jetë pikërisht familja, flet
qartë për pozitën e familjes në kënvë-
shtrimin islam. Kjo, ngase fetarisht është
e njohur maksima se Zoti në çdo vendim
dhe përcaktim të Tij ka një urtësi, e edhe
zhvillimi i gjinisë njerëzore nga një fa-
milje, përkatësisht familja e Ademit, ba-
bait të njerëzimit, tregon për urtësinë e
Zotit në theksimin e vlerës dhe pozitës së
familjes. Në Kuran thuhet: “O ju njerëz!
Kinie frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar
prej një veteje (njeriu) dhe nga ajo kri-
joi palën (shoqen) e saj, e prej atyre
dyve u shtuan burra shumë e gra. Dhe

kinie frikë Allahun që me emrin e Tij
përbetoheni, ruajeni farefisin (akra-
ballëkun), se Allahu është[1] mbikëqy-
rës mbi ju (1)”.[2]

Komentuesi bashkëkohor i Kuranit,
Sejid Kutub, përkitazi me këtë ajet ka
nënvizuar: ”Ky ajet aludon edhe në atë
se baza e jetës njerëzore është familja. Ka
qenë vullnet i Zotit që kjo gjini në tokë të
fillojë me një familje. Fillimisht e krijoi
një shpirt, pastaj prej tij e krijoi bashkë-
shorten e tij, dhe kështu u formua një fa-
milje prej dy bashkëshortëve… Sikur të
kishte dashur Zoti, në fillim do të krijonte
shumë meshkuj dhe femra dhe do t’i ba-
shkonte mes vete, ashtu që do të bëheshin
familje të ndryshme që në fillim, pa pasur
mes tyre farefisni…por deshi Zoti që gji-
nia njerëzore të fillojë prej një fa-
milje…Nisur nga kjo, shihet kjo
përkujdesje e madhe ndaj familjes në si-
stemin islam…”(Kutub, 1993:574)

Me këtë rast, është me rëndësi të nën-
vizohet fakti se në këtë ajet përmendet
edhe gruaja, që është tregues se gruaja në
Islam ka rol thelbësor e jo anësor, siç ten-
tohet të manipulohet shpeshherë në opi-
nion. Po në këtë kuptim, edhe në një ajet
tjetër kuranor tregohet gjeneza e njerëzi-
mit nga një familje, përkatësisht nga fa-
milja e Ademit, duke krijuar në këtë
mënyrë një klimë tolerance dhe mirëkup-
timi mes popujve. Në Kuran qëndron: “O
ju njerëz, Ne ju kremi krijuar nga një
mashkull dhe një femër, dhe ju kemi
bërë popuj e fise që të njiheni mes vete.
Dijeni se vërtet ma i ndershëm tek Al-
lahu është ai që më së tepërmi e ka
drojë Atë. Vërtet, Allahu është i gjithë-
dijshëm, i informuar për çdo gjë
(13)”.[3]

-Familjet e përmendura në Kuran: Në
drejtim të theksimit të pozitës së familjes

në Islam, vlen të përmendet edhe ajo se
në Kuran janë përmendur disa familje, si:
familja e Ibrahimit, familja e Imranit, fa-
milja e Davudit etj. Në Kuran qëndron:
“Allahu e zgjodhi (pejgamber) Ade-
min, Nuhun, familjen e Ibrahimit, fa-
miljen e Imranit mbi popujt tjerë (të
asaj kohe) (33) Që janë pasardhës njëri
prej tjetrit. Allahu dëgjon gjithçka dhe
i di të gjitha (34)”.[4]

Kështu, përmendet Ibrahimi dhe djali
i tij Ismaili, Davudi dhe Sulejmani, Ja-
kubi dhe fëmijët e tij, etj. Pra, Kurani i ka
përmendur familjet e këtyre njerëzve të
zgjedhur, që tregon për rëndësinë që ka
familja në mësimet islame.

-Të dërguarit e Zotit, njerëz familjarë:
Mesazhi i Zotit te njerëzit nuk ka ardhur
në ndonjë formë magjike, por përmes rru-
gës natyrore të të deleguarve, përkatë-
sisht mesazhi hyjnor u ka ardhur njerëzve
përmes të dërguarve të Zotit, të cilët janë
njerëz të zgjedhur nga Zoti për ta kryer

këtë funksion madhështor. Në tekstet fe-
tare bëhet thirrje që të dërguarit e Zotit të
merren shembull nga popujt e tyre, ngase
ata janë dërguar që të jenë bartës të me-
sazhit dhe në të njëjtën kohë të jenë edhe
shembull që do të ndiqen nga njerëzit. Po
qe se analizohet biografia e tyre, do të
shihet se ata kanë qenë njerëz familjarë,
përkatësisht kanë pasur familje, fëmijë
dhe bashkëshorte, bile martesa dhe for-
mimi i familjes, nga aspekti fetar, konci-
pohet si ligj i të dërguarve të Zotit. Në
Kuran qëndron: “Ne dërguam edhe
para teje të dërguar dhe atyre u mun-
dësuam të kenë gra e fëmijë. Asnjë të
dërguari nuk i takoi të sjellë ndonjë
mrekulli vetëm me lejen e Allahut. Për
secilin afat ekziston evidencë e caktuar
(38) “.[5]

Po ashtu, Kurani flet për tër të dërguar
të Allahut të cilët janë lutur për familjet e
tyre, si dhe e kanë falënderuar Zotin që
ju ka falur fëmijë dhe familje. Ja si e për-

shkruan Kurani lutjen e njërit nga të dër-
guarit e Zotit, Ibrahimit - paqja e Zotit
qoftë mbi të: “Falënderimi i qoftë Al-
lahut, i Cili në pleqëri më fali mua
Ismailin dhe Is-hakun! Vërtet, Zoti im
dëgjon dhe i përgjigjet lutjes (39) O
Zoti im! më bën mua nga ata që falin
namazin, e edhe prej pasardhësve të
mi dhe pranoje lutjen time, o Zoti ynë!
(40) Zoti ynë! më fal (gabimet) mua,
edhe prindërve të mi, fali edhe të gji-
thë besimtarët ditën kur jepet llogaria
(41).”[6]

Në këtë kontekst, duhet përmendur
edhe fakti se Islami aq sa i kushtoi kuj-
des familjes, jo vetëm që e bëri tipar të të
dërguarve të Zotit, por edhe e ndaloi mur-
gjërinë dhe ndalimin nga martesa. Adhu-
rimi sipas mësimeve islame, assesi nuk
nënkupton distancim nga familja dhe jeta
intime me bashkëshorten, bile lidhjen in-
time legale me bashkëshorte e konsideroi
formë të adhurimit, duke marrë parasysh

Rëndësia e familjes 
në perspektivën islame

TRA JTESË 

Transmetohet se profeti Muhamed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë:  
”Më i miri prej jush është ai që është më i mirë për familjen e vet, e edhe unë jam

më i mirë për familjen time.”
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dobitë e shumta që vijnë prej kësaj, si: va-
zhdimi i gjinisë njerëzore; largimi nga li-
dhjet ilegale intime me femra që janë
amoralitet; mbrojtja e nderit të njeriut;
vënia e lidhjeve familjare mes njerëzve
etj. 

Transmetohet se i dërguari i Zotit,
Muhamedi - paqja dhe mëshira e Zotit
qoftë mbi të, ka thënë: ”Martesa është
tradita ime, e kush largohet nga tradita
ime, nuk është në rrugën time.”[7]

-Mirësia ndaj familjes, vlerë fetare:
Po qe se kthehemi në traditën profetike,
do të gjejmë një varg thëniesh profetike
që i referohen familjes dhe kujdesit që
duhet pasur myslimani ndaj familjes, e që
janë dëshmi e qartë për pozitën e familjes
në Islam, duke marrë parasysh se thëniet
dhe veprat e profetit Muhamed janë
burim i dytë i të drejtës islame. Në fakt,
është mjaft indikativ fakti se profeti Mu-
hamed, paqja e Zotit qoftë mbi të, e ka
përvijuar njeriun e mirë si njeri që është
i mirë për familjen e vet. Bile këtë e ka
shprehur në superlativ. 

Transmetohet se profeti Muhamed,
paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: ”Më
i miri prej jush është ai që është më i mirë
për familjen e vet, e edhe unë jam më i
mirë për familjen time.”[8]

Në këtë hadith duhet nënvizuar dy
momente: a) Vlerësimi profetik se më i
dobishëm nga njerëzit është ai që është
më i dobishëm për familjen e vet. Kjo
është vërtet ashtu, ngase ai që nuk është i
dobishëm për familjen e tij, si mund të
jetë i dobishëm për të tjerët?! Ai që e ne-
glizhon familjen e vet, realisht nuk mund
të jetë i dobishëm dhe të përkujdeset për
të tjerët; b) Praktika profetike e të qenit i
dobishëm për familjen e vet. Po ashtu,
transmetohet se në një rast tjetër profeti
ka thënë: ”Besimtarët me besim më të
kompletuar janë ata që kanë moral më të
mirë, e më të dalluar nga ata janë ata që
janë më të dalluar ndaj grave të tyre.” [9]

Pra, çështja e familjes, edhe atë duke
e theksuar kujdesin dhe mirësinë ndaj fa-
miljes, ka qenë në qendër të thënieve dhe
të praktikës profetike.

”GJËJA E LEJUAR MË E URREJTUR TE
ZOTI ËSHTË SHKURORËZIMI”

-Shkurorëzimi, vepër e urrejtur:
Islami e merr parasysh natyrën e njeriut
dhe problemet të cilat janë të zakonshme
që lindin në një familje, e në veçanti mes
bashkëshortëve. Nisur nga kjo, 

Islami e ka lejuar shkurorëzimin si një
nga mënyrat për të përfunduar mosmar-
rëveshja dhe vuajtjet e një çifti bashkë-
shortor, në rast se absorbohen të gjitha

mundësitë për të arritur në marrëveshje.
Mirëpo, edhe në legalizimin e shkurorë-
zimit Islami e ka pasur parasysh ruajtjen
e kompaktësisë së familjes dhe e ka ngu-
shtuar rrugën e mundësisë së keqpërdo-
rimit të kësaj lejese. Kështu, profeti
Muhamed, paqja e Zotit qoftë mbi të, e
ka definuar këtë çështje në thënien e tij:
”Gjëja e lejuar më e urrejtur te Zoti është
shkurorëzimi.” [10]

Në të drejtën islame ekzistojnë in-
sturksione se si duhet vepruar në rast mo-
smarrëveshjeje mes bashkëshortëve.
Shkurorëzimi është opsioni i fundit, e
para kësaj duhet kërkuar zgjidhje përmes
ndërmjetësve, njerëzve autoritativë, lig-
jëruesve fetarë etj. E gjithë kjo është në
drejtim të ruajtjes së familjes dhe shfry-
tëzimit të të gjitha mundësive sado të
vogla që të jenë për pajtimin e bashkë-
shortëve dhe vazhdimin e kurorës së tyre,
me qëllim që mos të pësojnë fëmijët dhe
të deformohet jeta familjare me ndarjen
e bashkëshortëve.

-Ndalimi i prostitucionit dhe homo-
seksualizmit: Dimensioni moral është di-
mensioni më i theksuar në Islam dhe
Islami dallohet me dispozita konkrete për
ta mbrojtur moralin në nivel individual
dhe shoqëror. Në këtë drejtim, duhet
theksuar se Islami ka ndaluar çdo formë
të lidhjeve ilegale jashtëmartesore mes
meshkujve dhe femrave, si dhe e ka nda-
luar edhe homoseksualizmin, duke e traj-
tuar si deformim që e rrezikon mbarë
shoqërinë. Në Kuran qëndron: “Dhe mos
iu afroni imoralitetit (zinasë), sepse
vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe
është një rrugë shumë e keqe (32).”
[11]

Ndalimi i prostitucionit dhe homo-
seksualizmit, si dukuri negative, mund të
trajtohen në tre rrafshe: a) Rrafshi moral,
që është e qartë se prostitucioni dhe ho-
moseksualizmi janë tregues të një degje-
nerimi moral të njerëzve përkatës, e që
reflekton negativisht edhe më gjerë në
shoqëri; b) Rrafshi shëndetësor, ngase
këto dy dukuri shkaktojnë edhe sëmun-
dje trupore dhe shpirtërore. Statistikat
mjekësore më e mirë e ndriçojnë këtë të
vërtetë; c) Rrafshi familjar, e që është
edhe temë boshte e kësaj ligjerate. Në
fakt, krahas dëmeve morale dhe mjekë-
sore, këto dy dukuri janë të dëmshme
edhe për familjen, ngase njeriu që është i
dhënë pas prostitucionit dhe homosek-
sualitetit, ose nuk ka aspak familje, ngase
nuk është i aftë për të formuar familje,
ose ka familje të shkatërruar. Së kën-
dejmi, ndalimi i këtyre dy deformimeve,
krahas tjerave, e dëfton edhe përkushti-
min e Islamit ndaj familjes, ngase këto dy

dukuri e prekin drejtpërdrejt familjen.
Tradita profetike është përplot thënie dhe
thirrje për të rinjtë që të martohen, ashtu
që në këtë mënyrë ta ruajnë nderin e tyre,
përkatësisht mos të bien në haram-atë që
fetarisht është e ndaluar, si dhe të for-
mojnë familje.

-Familja, bazament i shoqërisë: Fa-
milja është tulla e parë e shoqërisë dhe
realisht zhvillimi dhe mirëqenia e një
shoqërie varet nga ajo se sa e zhvilluar
dhe e ngritur është familja. Nuk mund të
flitet për shoqëri të shëndoshë nëse bal-
lafaqohemi me problemin e familjes së
shpërbërë dhe të pakonsoliduar në sho-
qërinë e tillë. Së këndejmi, Islami famil-
jen e trajton si çështje shoqërore nga e
cila varet edhe ardhmëria e shoqërisë. Për
këtë edhe ia përkushtoi gjithë këtë kujdes
të madh. Në këndvështrimin islam, fa-
milja ka rol biologjik dhe kulturor. Roli
biologjik demonstrohet në vazhdimësinë
e llojit njerëzor, përkatësisht përmes fa-
miljes mbetet në jetë gjinia njerëzore.
Ndërkaq, roli kulturor shihet në atë se fa-
milja është forca që bën transmetimin e
vlerave kulturore dhe civilizuese prej një
brezi në brezin tjetër. Familja e formuar
dhe e konsoliduar bën kultivimin e vle-
rave kulturore të një populli dhe bartjen e
tyre në gjeneratat e ardhshme. Së kën-
dejmi, Islami i ka kushtuar rëndësi të
madhe edukimit të brezave dhe ka thek-
suar se trashëgimia më e vlefshme që
mund t’ia lë prindi fëmijës është edukata.
Në këtë kontekst është edhe thënia e pro-
fetit Muhamed, paqja e Zotit qoftë mbi
të: ”Kur vdes njeriu, i ndërpriten të gji-
tha punët,  me përjashtim të tri punëve:
lëmoshës së rrjedhshme; diturisë dhe ve-
prave shkencore nga të cilat kanë dobi
njerëzit dhe fëmija i formuar drejt, që bën
lutje për të.”[12]

-Ndalimi i abortit: Kur flitet për rën-
dësinë e familjes në Islam, nuk bën pa e
përmendur edhe këtë element të rëndësi-
shëm, përkatësisht ndalimin e abortit. Me
qëllim të mbrojtjes së familjes dhe të sho-
qërisë në prëgjithësi nga rënia e natalite-
tit dhe plakjes së popullatës, Islami e ka
ndaluar abortin, me përjashtim të rasteve
të veçanta, kur kjo është kërkesë e mjekut
për t’u mbrojtur shëndeti i nënës.

-Zgjedhja e bashkëshortes: Islami në
drejtim të mbrojtjes së familjes ka para-
parë edhe masa preventive. Kështu, për
të mos ndodhur deformime familjare,
Islami e thirr njeriun të mendojë mirë
para se të martohet se çka do të zgjedh
për vete. Në këtë drejtim, instruksionet
janë të qarta se kriter për zgjedhje të ba-
shkëshortes duhet të jetë morali. Kjo
bëhet me qëllim që të sigurohet eduka-

torja e denjë për fëmijët dhe shtylla e
shëndoshë e familjes, e cila do të dijë të
menaxhojë drejt me resurset njerëzore
dhe materiale të familjes. Profeti Muha-
med, paqja e Zotit qoftë mbi të, në një
thënie të tij këtë e ka shpjeguar qartë me
fjalët: ”Motiv për t’u martuar me një
grua mund të jenë katër gjëra: pasuria,
bukuria, pozita dhe feja-morali. Po ju
zgjidheni të fundit, do të jeni fi-
tues.”[13] Duke marrë parasyshë rën-
dësinë e familjes, profeti Muhamed,
paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi
të, ka urdhëruar që të jemi të kujde-
sshëm në zgjedhjen e bashkëshortes. Së
këndejmi, shihet qartë se martesa në
Islam nuk e ka për qëllim thjesht kryer-
jen e një nevoje siç janë marrëdhëniet
intime, edhe pse edhe ato e kanë fun-
skionin e vet, por martesa ka një qëllim
shumë më madhor: vazhdimësinë e llo-
jit njerëzor dhe formimin e familjes së
shëndoshë, nga e cila varet edhe shoqë-
ria. Për këtë, qe urdhër i profetit që të
zgjidhet për bashkëshorte femra e mo-
ralshme dhe e përgjegjshme, e cila do
të jetë e aftë ta kryejë rolin e saj si nënë
dhe edukatore. Po qe se ishte për qëllim
vetëm kënaqja e epshit, atëherë do të
thoshte të zgjidhet femra e bukur.

-Respekti familjar, edhe në rast dal-
limi në besim: Një pikë mjaft e rëndësi-
shme që meriton të ndriçohet kur flitet
për pozitën e familjes në Islam është edhe
ajo se Islami aq i ka kushtuar kujdes
kompaktësisë së familjes, saqë edhe nëse
anëtarët e një familje dallojnë në besim,
gjë që ndodh, nuk guxon të prishet har-
monia dhe të bie respekti në familje.
Nëse një anëtar i familjes nuk është my-
sliman, pra i takon një feje tjetër, kjo në
asnjë mënyrë nuk e legjitimon sjelljen ar-
rogante dhe mosrespektin ndaj tij. Në
këtë drejtim instruksionet e teksteve fe-
tare janë të qarta dhe të drejpërdrejta. Kë-
shtu, në Kuran qëndron: “Ne e kemi
obliguar njeriun me punë të mirë ndaj
prindërve të vet, e nëse ata të dy për-
piqen të shpiejnë ty që të më pë-
shkruash Mua shok (zot tjetër) për çka
ti nuk di asgjë, atëherë ti mos
i dëgjo ata. Kthimi juaj është tek Unë,
e Unë do t’ju njoftoj për atë që keni ve-
pruar (8).” [14]

Pra, Zoti urdhëron mirësi dhe respekt
ndaj prindërve edhe nëse janë të besimit
tjetër, por urdhëron po ashtu mbrojtje të
identitetit fetar, ashtu që nëse kërkojnë të
ndërrohet feja, fjala e tyre nuk do të mer-
ret parasysh, por jo edhe të përbuzen e të
nënçmohen. Në këtë kontekst flet qartë
edhe një ndodhi nga jeta e profetit Mu-
hamed. Derisa profeti Muhamed ishte në

Medinë, kishte ardhur ta vizitojë gruan e
tij nëna e saj. Mirëpo, pasi nëna e gruas
ishte idhujtare, gruaja e profetit kishte
pasur rezervë dhe nuk kishte pranuar të
shihet me të para se ta pyeste profetin.
Me të marrë vesh për këtë, profeti e ur-
dhëroi që ta pranojë dhe ta gostit nënën e
vet.

Duke marrë parasysh se familja më e
ngushtë përbëhet prej prindërve dhe fë-
mijëve, pra bashkëshortëve dhe fëmijëve,
Islami ka miratuar obligime të caktuara
të të gjitha palëve për t’u mbrojtur har-
monia familjare dhe për t’u evituar pro-
blemet që mund të shkaktojnë shthurjen e
familjes. Kështu, Islami ka caktuar obli-
gime reciproke të bashkëshortëve mes
vete, po ashtu obligime të tyre si prindër
ndaj fëmijëve dhe obligime të fëmijëve
ndaj prindërve.

PËRMBYLLJE

Në fund, do të theksojmë se kjo që e
prezantuam para jush sot këtu është
vetëm një pjesë e vogël e asaj që mund të
thuhet për pozitën e familjes në këndvë-
shtrimin islam. Kjo çështje është trajtuar
nga shumë autorë islamë dhe vazhdon të
trajtohet, bile realisht duhet trajtuar çdo
herë, duke marrë parasysh rëndësinë e fa-
miljes për shoqërinë njerëzore në përgji-
thësi. Këtë elaborim do ta përmbyllim
me propozimet vijuese:

-Duke marrë parasysh rolin e fesë në
jetën e njeriut dhe në shoqëri në përgji-
thësi, duhet dhënë hapësirë e mjaftue-
shme në media për trajtimin e çështjes së
familjes nga aspekti fetar.

-Nisur nga fakti se familja paraqet
vlerë të pakontestueshme fetare, teologët
duhet të bashkëpunojnë me të gjitha sub-
jektet relevante në shoqëri për mbrojtjen
dhe kultivimin e familjes.

-Institucionet fetare duhet të hartojnë
programe adekuate për avancimin e fa-
miljes si vlerë të lartë shoqërore dhe fe-
tare.

-Duhet bashkëvepruar me institucio-
net relevante në shoqëri, veçanërisht me
ato politike dhe ligjvënëse në miratimin e
ligjeve që e mbrojnë familjen.

-Të veprohet në mënyrë efikase në
vetëdijesimin e masës për rrezikun e le-
galizimit të disa gjërave në emër të të
drejtave dhe lirive të njeriut dhe mosdi-
skriminimit të minoriteteve gjinore, e që
drejtpërsëdrejti e dëmtojnë familjen.

-Të trajtohet në mënyrë akademike
pozita e familjes në Islam në kontekstin e
integrimeve evropiane. Më duhet të për-
mend se në këtë drejtim kontribut të
shkëlqyeshëm ka dhënë Akademia Evro-

piane për Fetva dhe Gjurmime me qen-
dër të Dablin të Irlandës.

-Bashkëpunimi dhe aktivizimi i sho-
qërisë civile në mbrojtjen dhe promovi-
min e familjes si vlerë shoqërore. Në këtë
drejtim vlen të përmendet kontributi në
nivel evropian i Federatës së Organiza-
tave Islame në Evropë me qendër në
Bruksel, e cila e shpalli vitin 2009 vit të
familjes dhe me këtë rast ndërmori një fu-
shatë të gjerë në nivel evropian.

(Autori është imam në Wetzikon të
Zvicrës dhe anëtar i FIDZ. Teksti është
marrë, me lejen që ka siguruar BFI,
nga: https://islampress.ch/2019/09/ren-
desia-e-familjes-ne-perspektiven-
islame/)
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Shkruan: prof. dr. Xheladin Murati
(Enkas për HeR)

Familja është qeliza e shoqërisë dhe
ambienti i parë ku fëmija  e merr
edukimin, ndërsa shkolla është in-

stitucion më i organizuar, ku edukata e
familjes vazhdohet dhe përforcohet. Të
dyja këto institucione janë në unitet.

Po, përse  është e rëndësishme familja
për zhvillimin emocional të fëmijës? 

Familja është pikërisht e rëndësi-
shme, sepse ajo e formëson apo e drej-
ton sjelljen e fëmijës, e cila, po qe e
lënë e parregulluar, nuk mund të para-
shikohet dhe krijon pasiguri, gjë që re-
flekton në interaksionin shoqëror mes
njerëzve.

Familja me tërë strukturën dhe kapa-
citetin e saj ngërthen vlera demokratike,
ku fëmijët zhvillohen, edukohen, rriten
përmes rregullave dhe normave të
shkruara e të pashkruara; aty kanalizohet
mënyra e sjelljes së fëmijës, reagimet dhe
reflektimet e bujshme dhe të skajshme
emocionale e të ngjashme.

PREMISAT

1.Emocionet janë sikurse benzina që
e ndez makinën; ato e ndezin sjelljen e
njeriut.

2.Shprehja e emocioneve reflekton në
paraqitjen e frikës, pasigurisë dhe paqën-
drueshmërisë emocionale.

3.Ndryshimi i menjëhershëm emo-
cional tregon zhgënjimet dhe pesimizmin
joreal.

2.Qasjet dhe aspektet.
Familja i jep bazat e edukimit dhe ajo,

në fakt, kontribuon që fëmija të ndihet i
sigurt. Madje, familja elementet e ço-
rientura e të paqarta për ardhmërinë e fë-
mijës i tejkalon. Edhe shkolla në vazhdën
e edukimit familjar  kontribuon në drej-
tim të marrjes së vendimeve për veprimet
që duhet marrë që fëmija  të bëhet vet-
vetja. Pra, familja, shkolla, kontribuojnë
së bashku në edukimin, formimin dhe ka-
limin e etapave jetësore. Që të dyja kanë

për detyrë fëmijën ta aftësojnë që të bëhet
vetja,  gjithnjë duke pasur për bazë  pa-
qartësitë mbi të ardhmen dhe të panjohu-
rën.

Në familje procesi i edukimit realizo-
het pa ndonjë planifikim dhe organizim
të përpiktë,  ndërkaq në shkollë procesi i
edukimit zhvillohet dhe realizohet sipas
rregullave dhe parimeve, me metoda e
qasje të caktuara. Edukimi i mirë mund
t’i thyejë paragjykimet dhe t’i ndryshojë
normat dhe sjelljet në familje, aty ku fë-
mijët rriten nën kulturën e respektit ndaj
njëri-tjetrit, në frymën e bashkëpunimit.
Këtu ndodh edhe zhvillimi emocional ci-
lësor i fëmijës.

Në familje edukimi kalon nëpër disa
faza apo etapa, të cilat mund të jenë të
pranishme edhe në jetën shkollore.

Etapa e parë e edukimit të fëmijës
është etapa e identitetit, e cila në fomimin
dhe zhvillimin e fëmijës karakterizohet si
etapë e paqartësisë në të ardhmen. Kjo,
edhe për arsye se fëmija përballet me të
panjohura të shumta. Këto, në fakt, ndo-
dhin nga frikërat fizike, emocionale, so-
ciale me të cilat ballafaqohet fëmija,
megjithëse familja  siguron qetësi.

Etapa e dytë ka të bëjë me kontaktet
që krijohen dhe atë mund të quajmë etapë
e impaktit,  ku procesi i edukimit balla-
faqohet me proceset e para të reagimeve
emocionale intensive, të cilat reflektojnë
në njëfarë mënyre në mungesën e besi-
mit, gjendjen e panikut.

Etapa e tretë, paraqitja e xhelozisë, e
cila përcillet me ndjenjën e stresit, zemë-
rimit, mërzisë dhe agresivitetit. Këto
ndjenja janë të rëndësishme të kuptohen,
sepse ato e shoqërojnë fëmijën gjatë kohë
dhe është me interes të evitohen, të zbu-
ten, mos të mbeten pjesë e jetës. Natyr-
shëm krijojnë dëshpërim te fëmija,
adoleshenti dhe reflektojnë në qëndrue-
shmërinë psikike dhe mendore.

Etapa e katërt karakterisohet me pa-
raqitjen e proceseve mendore. Aktiviteti
mendor,  pavarësisht se nuk kontrollohet
mirë dhe mjaftueshëm, ai është i prani-
shëm, por joproduktiv. Kjo etapë nuk për-
fundon; ajo mbetet edhe gjatë

adoleshencës dhe më pas, por  bëhet pro-
duktive, krijuese.

Etapa e pestë fillon me një qasje tje-
tërfare ndaj jetës, paraqitet tendenca e
qëndrueshmërisë ose paqëndrueshmërisë
së emocioneve, kërkohen modalitete të
një paqeje me veten dhe njëherësh për-
cillet me një optimizëm të madh. Kjo
etapë nuk zgjat shumë, mbase  me pjeku-
rinë emocionale dhe intelektuale reagi-
met qartësohen dhe ndërtohet stabiliteti
biopsikosocial i individit.

Etapa e gjashtë karakterizohet me  pa-
raqitjen e zhgënjimeve ndaj jetës, ndaj
shoqërisë, ndaj të afërmve, ndaj suksesit
që tregon në shkollë dhe në zhvillimin
personal. Prandaj, këtu është karakteri-
stikë një  optimizëm joreal. Kjo, për arsye
se  optimizmi i  rrejshëm përcillet me
frikë, me stres, me të panjohura e të ngja-
shme. Këtu fëmija fillon me braktisjen e
ndjenjave.

Procesi i braktisjes së ndjenjave hap
rrugë të re në zhvillimin dhe edukimin e
fëmijës. Kjo është rruga e ndërtimit të
vetes, e ngritjes intelektuale dhe sociale.
Me këtë fillon etapa e shtatë e zhvillimit
të fëmijës.

PËRFUNDIM

Familja dhe roli i saj në edukim, në
formësim dhe zhvillimin emocional të fë-
mijës ka rol të pazëvendësueshëm. Ndi-
kimi i saj i parë është të zhvillojë
entuziazmin te fëmijët, të nxisin optimiz-
min real dhe të përkrahin reflektimet e fë-
mijës. 

Etapat e zhvillimit emocional të fë-
mijës në familje kanë rëndësi të madhe,
për shkak se po nuk u stabilizuan, ato kri-
jojnë paqartësi dhe paqëndrueshmëri për
të ardhmen e individit.

Mos të ndiqet logjika e pandryshue-
shmërisë së reagimeve  emocionale; ato
ndonjëherë edhe vetëkopjohen, edhe ve-
tëndryshohen.

Në edukimin dhe formimin emocio-
nal të fëmijës duhet të kihen parasysh fri-
kërat pa themel dhe dyshimet e
kuptueshme. 

Shkruan:  Dorian Demetja
(Lejuar për HeR)

Historia e viteve që pasuan me fil-
limin e Luftës së Dytë Botërore,
e më pas, do të ishte shumë e

ashpër me besimin dhe besimtarët. Vuajt-
jet u bënë pjesë e jetës së besimtarëve për
më shumë se gjysmë shekulli, sepse më
shumë se çdokush tjetër dhe mbi çdo tor-

turë fizike, besimtarëve iu mohua për-
kujtimi i Zotit, iu ndrydh ndërgjegjja, iu
ndalua besimi dhe komunikimi që ata ki-
shin me Krijuesin e tyre, Zotin e gjithë-
sisë.

Diktatura me tërë egërsinë e vet, hoqi
mësimin e besimit nga shkolla, mbylli të
gjitha shkollat për përgatitjen e kuadrit
fetar, pezulloi shtypin fetar dhe botimet,
sekuestroi të gjitha bibliotekat personale

me literaturë fetare, ndaloi funksionimin
e objekteve fetare, pengoi zhvillimin e ri-
teve fetare, xhamitë i shndërroi në maga-
zina e stalla dhe sigurisht shumicën e tyre
i shkatërroi dhe i rrafshoi. Nga
1127 xhami që ishin në vitin 1967, vit kur
Shqipëria u shpall vendi i parë ateist në
botë, në vitin 1990 numëroheshin vetëm
disa. Hoxhallarët më të shquar i burgosi
dhe i pushkatoi, kurse disa prej tyre i

Familja dhe zhvillimi 
emocional i fëmijës 30 vjet 

nga rithemelimi i kmsh

Nga 1127 xhami që ishin në vitin 1967, vit kur Shqipëria u shpall vendi i parë ateist në
botë, në vitin 1990 numëroheshin vetëm disa. Hoxhallarët më të shquar i burgosi dhe i

pushkatoi, kurse disa prej tyre i dëboi nga qyteti, i la pa punë, u bëri presione që të hiqnin
petkun fetar e të mohonin pikëpamjet e tyre. Rihapja e aktivitetit fetar islam, pas rënies
së sistemit komunist në Shqipëri, u bë ditën e premte, më 16 nëntor 1990, në Xhaminë e

Plumbit në Shkodër.
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dëboi nga qyteti, i la pa punë, u bëri pre-
sione që të hiqnin petkun fetar e të mo-
honin pikëpamjet e tyre, shkurt, u përpoq
me çdo mjet që të mos linte asgjë nga feja
dhe ndjenjat e popullit për të.

Megjithatë, ishte e kaluara islame e
këtij populli që zbuti shthurjen totale të
shoqërisë sonë prej furtunës komuniste
dhe shumë besimtarë e ruajtën identitetin
e tyre, duke kryer edhe një pjesë të riteve
fshehurazi. Në mënyrë të kujdesur, pa
marrë parasysh pasojat e rënda vetjake e
familjare që rridhnin nga zbulimi i tyre,
ata mbanin ramazan, faleshin, bënin lutje
e bamirësi dhe mbanin gjallë në shpirtin
e tyre dashurinë për Zotin, Profetin e fenë
islame, kishin besim në mëshirën e ndih-
mën e Zotit, duke shpresuar ditë më të
mira.

RIHAPJA E AKTIVITETIT 
FETAR ISLAM

Rihapja e aktivitetit fetar islam, pas
rënies së sistemit komunist në Shqipëri,
u bë ditën e premte më 16 nëntor 1990,
në Xhaminë e Plumbit në Shkodër. Li-
dhur me këtë ditë të shënuar, ish- myftiu
i Shkodrës, H. Faik Hoxha, mes të tjerash
shkruan: “Pesë vjet më parë, një grup qy-
tetarësh, shumica të rinj, morën iniciati-
vën e guximshme për të hapur xhaminë,
për të falur xhumanë, për të ripërtërirë
fenë, për të rifituar të drejtën e ushtrimit
të lirë të besimit fetar. Duke përkujtuar
këtë ngjarje të shënuar historike, na del
përpara ai miting i madh popullor me
rreth 60.000 pjesmarrës nga qyteti e
fshati, nga të gjitha moshat, të mbledhur
me dëshirën dhe vullnetin e tyre të lirë, të
cilët shprehën urrejtjen për diktaturën
dhe ndjenjat e tyre për fenë.”[1] Kurse
për ceremoninë e rihapjes së Xhamisë së
Plumbit, gjatë një interviste e pyetën
Hafiz Sabriun: “A menduat për pasojat
që mund të kishit në drejtimin e kësaj ce-
remonie?” Ai u përgjigj: “Duke kujtuar
të gjitha vuajtjet e mundimet, nuk kisha
se çfarë të humbisja. Përkrahur nga
djemtë dhe i ftuar nga rinia e mrekullue-
shme shkodrane, unë e ndjeja veten su-
perior ndaj atyre që duhej të kisha
frikë.”[2]

Në fjalën e hapjes, hirësia e tij Hafiz
Sabri Koçi, më pas kryetari i parë i Ko-
munitetit Mysliman të Shqipërisë pas ko-
munizmit, vuri në dukje nevojën e
ushtrimit të fesë nga çdo njeri dhe në çdo
kohë. Ai, pasi falënderoi Zotin për mirë-
sitë e Tij të panumërta, vlerësoi lart mun-
din dhe përpjekjet e të gjithë atyre që
ndihmuan në rikthimin e xhamisë në
gjendjen e saj funksionale. Nga Xhamia

e Plumbit u dëgjuan pas shumë vitesh
ajetet e Kuranit dhe Hadithet e Muha-
medit (a. s.), të cilat, me besnikërinë më
të madhe, i kishte ruajtur në kujtesën e
tij Hafiz Sabriu.

Duke përkujtuar këtë ngjarje, këtë
ndodhi të madhe pas 3 viteve (1993), z.
Ismail Muçej, kryeredaktor i parë i ga-
zetës “Drita Islame”, shprehet: “Deshi
s’deshi qeveria e asaj kohe, feja u lega-
lizua praktikisht, duke dhënë shkëndijën
e parë për qytetet dhe fshatrat e tjera të
Shqipërisë, të cilat filluan të hapin, njëra
pas tjetrës, faltore.”

Ndërsa në Tiranë, shumë prej xha-
mive ishin shndërruar ose rrënuar dhe
trualli i tyre ishte zëvendësuar me ngre-
hina të tjera, por, për fatin e mirë, xhamia
“Ethem Beu”, e cila bashkë me kullën e
sahatit ishin bërë simbol i kryeqytetit në
çdo imazh fotografie apo pikture që për-
faqësonte Tiranën, arriti t’i shpëtonte ti-
ranisë së komunizmit, që u përpoq të
shkatërronte çdo vlerë të besimit. Ishte
prej begative të Zotit, që kjo xhami qën-
droi më këmbë, gjersa u rihap sërish për
t’iu rikthyer zemrave të besimtarëve.

Lidhur me fillimet e aktivitetit fetar
në qytetin e Tiranës z. Islam Kadesha
shkruan: “Me rekomandimin e z. Sinan
Tafaj, shkuam në shtëpi të z. Faik Kasol-
lja, i cili na mirëpriti dhe lamë takimet e
para në lulishten pranë Kuvendit Popul-
lor. Në takimin e dytë, z. Faik solli kolegë
dhe miq të tjerë, z. Ramazan Rusheku,
Ibrahim Balla, Xhavid Alimehmeti, Selim
Stafa e Mehmet Sinella. Gjatë dhjetorit
1990, të ngarkuar me plot ngjarje, u
zhvilluan takime pas takimesh. Në fillim
të vitit 1991, z. Iljas Alimehmeti vuri në
dispozicion banesën e vet për të zhvilluar
takimet. Në ato ditë, një kontribut ka
dhënë edhe një palestinez me emrin
Zyher Naim. Në takimet e fillim vitit
1991 morën pjesë edhe besimtarë të tjerë
si:  dr. Shefqet Ndroqi, dr. Qazim Bakalli,
Bardhyl Fico, Sali Mëniku, Kujtim Gji-
nishi, Shyqyri Bylyku etj. Pas shumë ta-
kimesh, erdhëm në përfundim që të
konkretizohej e gjithë puna me marrjen
e xhamisë “Haxhi Ethem Beu”, detyrë
që iu ngarkua Islam Kadeshës, Iljas Ali-
mehmetit, Ramazan Rushekut dhe Ibra-
him Ballës. Me gjithë pengesat e kryesisë
së pushtetit të atëhershëm, drejtori i In-
stitutit të Monumenteve të Kulturës u tre-
gua i gatshëm në dhënien e xhamisë më
15.01.1991. Ky ka qenë z. Emin Riza.

Më datë 16.01.1991 komisioni provi-
zor, i përbërë prej 7-8 vetësh, pasi mori
në posedim xhaminë e “Haxhi Ethem
Beut”, mori vendim që me datë
18.01.1991 të deklaronte rihapjen e ve-

primtarisë fetare. Në mbledhjen e fundit
të komisionit u vendos të mbahej fjala e
rastit nga Ibrahim Balla, të bëhej drej-
timi i mevludit nga Ramazan Rusheku
dhe të bëhej falja e parë e namazit të
ditës së premte. Kjo ka qenë ceremonia e
parë, tepër madhështore, në të cilën
morën pjesë rreth 100.000 qytetarë, nga
të cilët u mbulua i gjithë sheshi “Skën-
derbej”. Ka qenë një ceremoni tepër pre-
këse, sepse për gati 50 vjet nuk ishte parë
ndonjëherë një pjesëmarrje e tillë. Data
18 janar 1991, është dita e parë që zyr-
tarisht konsiderohet rihapja e veprimta-
risë fetare në Tiranë.”[3]

Ndërsa, ish-drejtori e mësuesi i Me-
dresesë së Tiranës, z. Xhemal Balla, li-
dhur me këtë ditë kujton: “Në Tiranë,
mbështetja e parë ishte z. Ibrahim Balla,
ish-drejtor i përgjithshëm i vakëfit në
Komunitetin Mysliman Shqiptar deri në
vitin 1967, kur shteti e mbylli fenë me
ligj. Ibrahim Balla ishte i fundit që dorë-
zoi arkivën e Komunitetit Mysliman, si
dhe çelësin e xhamisë së ‘Et’hem Beut’
në Komitetin Ekzekutiv të Tiranës, sot
Bashkia e Tiranës. Hapi i parë u hodh në
mbajtjen e një ceremonie fetare (mevlud)
në xhaminë e ‘Et’hem Beut’ më 18 janar
1991. Ishte Ibrahim Balla ai që kishte
dokumentin e dorëzimit të çelësit në Ko-
mitetin Ekzekutiv të Tiranës më parë, i
cili e rimori çelësin me vështirësi dhe me
rezistencë nga Bashkia. Ceremonia kaloi
në mënyrë të përsosur, e ndjekur nga mi-
jëra besimtarë në sheshin ‘Skënderbej’.
Pas ceremonisë së mevludit, z. Ibrahim
Balla, z. Ramazan Rusheku dhe të tjerë, u
drejtuan drejt 15-katëshit (Hotel Tirana).
Këtu bëhet mbledhja e parë zyrtare ba-
shkë me z. Bardhyl Fico.”

Rihapjet e xhamive anembanë vendit
pasuan me hapa të shpejtë. Mund të për-
mendim Xhaminë Mbret në Berat, e cila
u rihap më 14.12.1990, Xhaminë e Plum-
bit në Vlorë, e cila u rihap më
11.01.1991, Xhaminë e Kokonozit (pa-
zari i ri) në Tiranë, e cila u rihap më
18.02.1991, Xhaminë Fatih në Durrës, e
cila u rihap më 07.03.1991, Xhaminë e
Madhe në Durrës, e cila u rihap më
24.03.1991, Xhaminë në qytetin e Fierit,
e cila u rihap më 12.04.1991, Xhaminë
në Koplik, e cila u rihap më 21.04.1991
etj.

Kështu, dalëngadalë, me një punë të
kujdesshme e plot sakrifica, filluan të
hapen xhamitë e para, të meremetohen
ato që kishin mbetur kur dorëzoheshin
nga organet e pushtetit, u hapën salla për
të kryer faljet e predikimit e rastit në ato
vende ku nuk kishte xhami, si dhe u ndër-
tuan xhami të reja.

RINGRITJA E KOMUNITETIT
MYSLIMAN TË SHQIPËRISË

Hapi i parë në ringritjen e këtij insti-
tucioni është bërë me datë 16.01.1991,
pas mbarimit të ceremonisë në Xhaminë
e Plumbit të Shkodrës. Një grup nismë-
tarësh i përbërë prej 20 personave, me në
krye Hafiz Sabri Koçin, u mblodhën dhe
morën tre vendime në këtë drejtim. Në
procesverbalin e mbajtur në atë ditë
shkruhet:
Numri 1 i protokollit
Data: 16.11.1990
Me burrëri edhe në kundërshtim me

ligjin, ka përcaktuar emërtimin e institu-
cionit: “Bashkësia Islamike Shqiptare,
Shkodër”.

Qëllimi i mbledhjes: Krijimi i Ba-
shkësisë Islamike Shqiptare, me qendër
në qytetin nismëtar të fesë.

Kush mori pjesë: Grupi i punës, ni-
smëtar të hapjes së Xhamisë, intelektualë
dhe besimtarë me kulturë islame (medre-
sistë).
Vendi i mbledhjes: Xhamia e Plum-

bit në lagjen Tabakë
Vendimet:
Krijohet kryesia e përbërë nga këta

anëtarë të përkohshëm: Hafiz Sabri Koçi,
Nut Dragusha, Hamit Lluja, Mit’hat
Myftia, Daut Loku, Hamza Cungu, Eljas
Pateriku, Ferit Lluja, Faik Zaganjori,
Rasim Zekja, Rifat Bërdica, Abdyl So-
koli, Minir Koçi, Selim Jakupi, Rasim
Sokoli, Abdulla Myftia, Lutfi Bërdica,
Xhevdet Lluja, Xhevdet Myftia, Shefqet
Bushati.

Të dërgohet në Ministrinë e Drejtë-
sisë për aprovim.

a) Krijimi i Bashkësisë,
b) Programi,
c) Statuti.
Deri në miratimin zyrtar, përkohë-

sisht, u vendos që kryetar i Bashkësisë të
jetë Hafiz Sabri Koçi dhe sekretar
Mit’hat Myftia.

Procesverbali është firmosur nga
Kryetari Hafiz Sabri Koçi, Sekretari Mi-
t’hat Myftia dhe për komisionin nismëtar
nga Ferit Hamid Lluja.[4] Z. Ferit Lluja,
me cilësinë e përfaqësuesit të grupit ni-
smëtar, paraqitet te Ministri i Drejtësisë,
Enver Halili, dhe i dorëzon kërkesën për
formimin e Bashkësisë Islamike Shqip-
tare, statutin dhe programin e saj.

Më datë 23.01.1991, Ministria e Drej-
tësisë, Drejtoria e Kodifikimit, lëshon ur-
dhrin nr. 2/1 për miratimin dhe krijimin e
shoqatës “Bashkësia Islamike Shqiptare”.
Në këtë urdhër thuhet:

Në Ministrinë e Drejtësisë është pa-
raqitur kërkesa për miratimin e krijimit

të shoqatës “Bashkësia Islamike Shqip-
tare” dhe për regjistrimin e saj. Kërkesës
i bashkëngjitet programi i veprimtarisë
dhe statuti i kësaj shoqate.

Mbasi u njoha me këto materiale,
konstatova se përmbajtja e programit dhe
e statutit të shoqatës pajtohen me për-
mbajtjen e ligjës “Për organizatat sho-
qërore që nuk ndjekin qëllime
ekonomike”

Urdhëroj
Miratimin e kërkesës për krijimin e

shoqatës “Bashkësia Islamike Shqip-
tare”, regjistrimi i saj u bë në regjistrin
përkatës dhe depozitimi i dokumenteve në
arkivin e kësaj ministrie.

Kopja e këtij urdhri t’i dërgohet sho-
qatës “Bashkësia Islamike Shqiptare”.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.[5]
Ministri
(Enver Halili)

Prof. dr. Shefqet Ndroqi, në bllokun e
tij të kujtimeve shkruan: “…mbledhja e
parë është bërë në shtëpinë e Iljas Ali-
mehmetit…Mes tjerash u vendos që të
thirrej në Tiranë Hafiz Sabriu dhe këtu të
krijohej Komuniteti Mysliman Shqiptar,
mbasi në Tiranë veprimtaria ishte më e
madhe, këtu mund të mbaheshin lidhjet
me qeverinë, me ambasadat, me delega-
cionet e huaja. Kjo ishte më e arsyeshme.
U caktua një komision që shkonte në
Shkodër, të takonte Hafiz Sabri Koçin. U
caktova unë (dr. Shefqet Ndroqi), z. Bar-

dhyl Fico, z. Ramazan Rusheku dhe z.
Zyher Naim. Shkuam në Shkodër tek
Hafiz Sabriu dhe i kemi shtruar kërkesën
tonë. Hafizi parimisht ishte dakord, por
duhej të merrej mendimi i Këshillit të
Përkohshëm me qendër në Shkodër, të
krijuar më parë. U vendos që të bëhej një
mbledhje e gjerë në Tiranë.”

Më 14.02.1991 u organizua mbledhja
e parë zyrtare me përfaqësues nga të gji-
tha rrethet, që u zhvillua në Pallatin e
Kulturës “Ali Kelmendi” në Tiranë. Në
këtë mbledhje, të përgatitur me seriozitet
nga grupet nismëtare të rretheve, pasi u
diskutua gjendja dhe mundësitë, u shtrua
për miratim statuti dhe programi i Ba-
shkësisë Islame të Shqipërisë, si dhe u
zgjodh kryesia e përbërë nga Hafiz Sabri
Koçi, Salih Ferhati, Ramazan Rusheku,
Salih Tivari dhe Ismail H.
Muçej.[6] Kryetar i Këshillit të Komuni-
tetit Mysliman të Shqipërisë u zgjodh me
votim unanim hirësia e tij Hafiz Sabri
Koçi.

Profesor Ndroqi kujton: “…ato ditë
kishim vështirësi të shumta, mbasi nuk ki-
shim as zyrë, as makinë, as gjërat më ele-
mentare. Për këtë arsye, unë vura në
dispozicion shtëpinë time, ato mundësi
materiale që kisha, si telefonin, një ma-
kinë shkrimi etj. Aty punuam me orë të
tëra, pritëm delegacione të ndryshme,
përfaqësues nga vendet arabe etj. Në
shtëpinë time u zhvilluan mbledhje, u
punua për hartimin e statutit të ri mbi
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bazën e të vjetrit etj.”
Profesor Xhemal Balla thotë: “Nën

kujdesin e z. Bardhyl Fico, brenda 2
muajve iu dha ndërtesa në sheshin ‘Avni
Rustemi’, ku vendoset kryesia e Komuni-
tetit Mysliman. Këtu fillon dhe plotësimi
i organikës me punonjës të tjerë të Ko-
munitetit Mysliman, me aprovimin e
kësaj kryesie.”

Bisedat e mbajtura dhe intervistat e
dhëna nga Hafiz Sabri Koçi, si dhe kro-
nikat e reportazhet e botuara në organet
“Drita Islame”, “El-Hilal”, “Hëna e Re”,
“Elif” dhe “Bashkimi”, apo të transme-
tuara në Radio-Shkodra, janë materiale të
rëndësishme për veprimtaritë fetare të
zhvilluara gjatë muajve prill-qershor
1991, të cilat janë pasqyruar hollësisht në
librin “Një jetë në shërbim të fesë.”[7]

Në procesverbalin e mbledhjes së
parë të grupit nismëtar për themelimin e
“Bashkësisë Islame” në Tiranë, mes të
tjerave shkruhet: “…u mblodhëm sot me
datë 21 janar 1991, ora 11.00, në shtëpinë
e z. Iljas Alimehmeti dhe qëllimet që
ndjek mbledhja e këtij grupi janë: … Të
krijohet Medreseja e Mesme siç ka
qenë…”[8]

Përsa i përket hapjes së Medresesë së
Tiranës, “Haxhi Mahmud Dashi”, nxënës
i së cilës kam qenë edhe unë në vitin
shkollor 1991-1992, ish-mësuesi i Me-
dresesë së Tiranës në ato vite, z. Ali
Hoxha, thotë: “Në datën 16.10.1991 Me-
dreseja e Tiranës hap dyert për nxënësit
e vitit të parë të arsimit të mesëm. Si për-
gjegjës për punët e shkollës fillimisht zgji-
dhet z. Ibrahim Balla, i cili emërohet
drejtor i medresesë një vit më pas nga Ko-
muniteti Mysliman.” Më 12.12.1991 u
hap medreseja “Haxhi Sheh Shamia” në
Shkodër dhe në vazhdimësi u hapën edhe
disa medrese të tjera në rrethet Kavajë,
Berat, Korçë… Për lëndët e kulturës fe-
tare, medresetë u mbështetën në ish-nxë-
nësit e Medresesë së Lartë të Tiranës, të
cilët megjithë moshën e tyre, qenë të gat-
shëm që të zhvillonin mësim.

Përveç shkollave fetare, sigurisht që
lindi nevoja edhe e organizimit të shtypit
fetar dhe e librave fetarë, sepse që nga viti
1944 nuk dilte asnjë revistë apo gazetë,
nuk u lejua të botohej asnjë libër fetar.
Prandaj, me 7.10.1991 Hafiz Sabri Koçi i
drejtohet Ministrisë së Kulturës, Rinisë
dhe Sporteve me një shkresë, ku mes të
tjerave, i kërkon të mundësojë botimin e
një gazete.[9]

Ish-redaktori i gazetës “Drita Islame”,
z. Nasuf Dizdari, kujton: “Ishin ditët hi-
storike të vitit 1991, kur në muajin dhjetor
bëhej mbledhja e parë e Drejtorisë së
Kulturës dhe vendosej që në janar 1992

të shihte dritën e botimit gazeta “Drita
Islame”, organ i Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë, si periodik dyjavor.” Dhe, kë-
shtu, me shumë përpjekje, me datën
10.01.1992 doli numri i parë i gazetës.

NË NDJEKJE TË GJURMËVE 

Organi i shtypit, “Drita Islame”, në-
përmjet mesazheve që përcjell, për-
mbledh jo vetëm spektrin fetar islam, por
trajton edhe një sërë çështjesh problemore
që kanë të bëjnë me edukimin, ekono-
minë, normat e sjelljes komunitare, çë-
shtje me karakter social e politik etj. Nga
një vështrim i thjeshtë që mund t’i bësh
çdo numri të gazetës/revistës, vihet re një
larmi e gjerë analizash mbi çështje të
ndryshme që kanë të bëjnë me besimin,
artin, kulturën, kombin, etj. Që në numrin
e parë, gazeta shpalosi misionin e saj sho-
qëror dhe kombëtar, ku synonte zgjimin e
ndërgjegjes fetare te besimtarët e saj në
bazë të mësimeve morale të Kuranit, duke
e zhveshur nga të gjitha mbresat e dëm-
shme të lëna nga ateizmi për afro gjysmë
shekulli. Mjafton të shfletosh faqet e ga-
zetës/revistës dhe që nga viti 1992 e deri
më sot do të gjesh tema nga më të larmi-
shmet, të cilat synojnë lexues të profesio-
neve, etnive dhe besimeve të ndryshme.

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë,
me rithemelimin dhe vazhdimin e botimit
të revistës “Zani i Naltë”, që nga tetori i
vitit 2012, si një revistë shkencore, tregon
edhe një herë se është në ndjekje të gjur-
mëve të personaliteteve të shquara islame
shqiptare. Revista “Zani i Naltë” përmban
artikuj të mirëfilltë shkencorë me trajtime
akademike në fushat e shkencave të ndry-
shme islame, si në fikh, tefsir, hadith, por
edhe në shkencat shoqërore, si: sociologji,
filozofi, psikologji, histori etj., duke u
bërë kështu një trashëguese e denjë e
emrit të saj, ashtu siç ishte që në themeli-
min e vet, në vitin 1923.

Sot, Komuniteti Mysliman i Shqipë-
risë është i shtrirë në 35 qytete të vendit
dhe ndjek veprimtarinë fetare nëpërmjet
myftinive përkatëse. Ai numëron 942
xhami, 4 medrese në rrethet Tiranë, Dur-
rës, Shkodër dhe Elbasan, si dhe Koleg-
jin Universitar Bedër në Tiranë.

Kolegji Universitar Bedër u çel në
prill të vitit 2011, me kërkesë të Komuni-
tetit Mysliman të Shqipërisë dhe vendim
të Këshillit të Ministrave nr. 286, datë
6.04.2011, me anë të të cilit u miratua
dhënia e licencës për ushtrimin e aktivi-
tetit si institucion i arsimit të lartë. Kolegji
Universitar Bedër administrohet nga Fon-
dacioni “Hafiz Ali Korça”, fondacion i
cili është themeluar po nga KMSH-ja me

qëllim të posaçëm: administrimin e këtij
institucioni të arsimit të lartë. Ai ofron
programe studimi të ciklit të parë dhe të
dytë, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
Kolegji Universitar Bedër ka 2 fakultete
dhe 6 departamente, të cilat ofrojnë 9 pro-
grame studimi të nivelit bachelor, të inte-
gruar të ciklit të dytë, si dhe profesionale;
gjithashtu dhe 9 programe studimi të ni-
velit të dytë, master shkencor dhe master
profesional.

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
është i vetëdijshëm ndaj misionit të vet
vendimtar për rigjallërimin e vlerave të
besimit dhe të traditës së bukur islame,
me qëllim që mesazhi i Islamit, të zërë
vendin që meriton në shoqëri, në familje,
por më shumë se kaq, në zemra e në men-
dje.

Në faqet zyrtare të KMSH-së
(kmsh.al; dritaislame.al; zaninalte.al) do
të gjeni informacione të ndryshme e të re-
komanduara rreth fesë islame dhe më
gjerë. Këto faqe do të plotësojnë njohu-
ritë tuaja rreth organizimit të KMSH,
strukturave të funksionimit të tij dhe ak-
tualiteteve të ndryshme me karakter fetar
islam.

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, që
nga rithemelimi i tij, është drejtuar nga
kryetarët e nderuar:

1) Hafiz Sabri Koçi (kryetar i parë i
KMSH-së pas komunizmit, 1990-2003).

2) Haxhi Selim Muça (kryetar i
KMSH-së në vitet 2004-2014).

3) Haxhi Skender Bruçaj (kryetar i
KMSH-së në vitet 2014-2019).

4) Haxhi Bujar Spahiu (kryetar i
KMSH-së nga marsi i vitit 2019 e në va-
zhdim).

[1]. Faik Hoxha, “Duke kujtuar një përvjetor”,
gazeta Drita Islame, nr. 21 (82), viti IV i
botimit, dhjetor 1995.

[2]. Faik Luli – Islam Dizdari, “Një jetë në
shërbim të fesë”, fq. 56, Tiranë, 1996.

[3]. Islam Kadesha, “Rihapja e institucioneve
fetare më 18.01.1991”, gazeta Drita Islame,
nr. 3 (158), viti VIII i botimit, shkurt 1999.

[4]. Faik Luli – Islam Dizdari, Po aty, fq. 64-
65; gazeta Drita Islame, “Si u formua Ba-
shkësia Islame e Shqipërisë”, nr. 1 (324),
janar 2010.

Faik Luli – Islam Dizdari, Po aty, 70-71.
[6]. Salih Tivari, sekretar i përgjithshëm i

KMSH, “Arritjet trevjeçare të Komunitetit
Mysliman Shqiptar”, gazeta Drita Islame,
nr. 1 (44), viti i III i botimit, janar 1994.

[7]. Faik Luli, “Kontribute për publicistikën
islame”, gazeta Drita Islame, nr. 4 (183),
viti IX i botimit, shkurt 2000.

[8]. Procesverbali nr. 1, datë 21.01.1991, Ar-
kivi i Komunitetit Mysliman Shqiptar.

[9]. Shkresa me nr. prot. 142, datë 7.10.1991,
Arkivi i KMSH.

Shkruan: Xhemaludin Idrizi

Ura e Gurtë (Gurit) në Shkup është
një nga monumentet më të rën-
dësishme të qytetit. Ndodhet në

qendër të qytetit dhe lidh sheshin Maqe-
donia dhe Çarshinë e Vjetër të Shkupit. 

Ura e Gurit paraqet njërën ndër moti-
vet më të rëndësishme  të  Shkupit  me
madhështinë  dhe  bukurinë e vet arki-
tektonike dhe bëhet njëra nga simbolet e
tij. Me shekuj ky objekt e ka kryer fun-
ksionin e komunikimit ndërmjet dy brig-
jeve të lumit Vardar. Objekti është i
ndërtuar me një teknikë të jashtëzakon-
shme, që iu ka bërë ballë gjatë shekujve
stuhive të ndryshme natyrore dhe njerë-
zore deri në ditët e sotme.

Çështja e kohës së ndërtimit dhe e
ndërtuesit të këtij objekti me rëndësi mbi
lumin Vardar në Shkup ka ngjallur inte-
resime nga studiues të shumtë. Në vitin
518 të erës sonë Shkupi (Scupi) goditet
nga një tërmet i fuqishëm.. Mendohet se

pas tërmetit katastrofal të vitit 518 të erës
sonë, Shkupin e ndërton Perandori Justi-
niani I. Për Urën e Gurit mendohet se
është vepër e Romakëve, ndërtuar në
vitet 527-565. Në mbështetje të kësaj,
sipas studiuesve të shumtë, Urën e Gurit
e ka  ndërtuar  Perandori Justiniani I. Disa
mendojnë se ky objekt daton nga periu-
dha mesjetare serbe, bile e quajnë edhe
“Dushanov most” (Ura e Dushanit, men-
dohet për Car Dushanin). Nga disa thu-
het se atë e ka ndërtuar Krali
Marko.Mirëpo struktura e ndërtimit arki-
tektonik  dhe elementet e qarta dekora-
tive flasin për një perudhë ndërtimi të
Perandorisë Osmane. Ky mendim mbë-
shtetet në hulumtimet arkeologjike që
janë bërë  në Urën e Gurit në vitin
1972/1973 nga Instituti për Mbrojtjen e
Përmendoreve të Kulturës së Qytetit të
Shkupit.

1. Ura e Gurit (Gurtë) në Shkup është
një nga monumentet më të rëndësishme
të qytetit. Ajo paraqet simbolin e qytetit

të Shkupit.  Ndodhet në qendër të tij dhe
lidh sheshin Maqedonia dhe Çarshinë e
Vjetër të Shkupit. 

Kjo urë  paraqet njërën ndër motivet
më të rëndësishme  të  Shkupit  me ma-
dhështinë  dhe  bukurinë e saj arkitekto-
nike dhe bëhet njëra nga simbolet e tij.
Me shekuj ky objekt e ka kryer funksio-
nin e komunikimit ndërmjet dy brigjeve
të lumit Vardar. Objekti është i ndërtuar
me një teknikë të jashtëzakonshme, që
gjatë shekujve iu ka bërë ballë  stuhive të
ndryshme natyrore dhe njerëzore deri në
ditët e sotme.

URA E GURTË

Në gjuhën shqipe ky mikrotoponim
emërtohet si Ura e Gurit (Gurtë), turqisht
Taş Köprü, maqedonisht Kameni most -
Kameniot most, kroatisht Kameni most,
serbisht Камени мост, bullgarisht 

Kаменен мост, anglisht Stone bridge,
frëngjisht  Pont de pierre, italisht  Ponte di

Disa fjalë mbi historikun e Urës
së Gurit në Shkup

MONUMENTE

Kjo urë  paraqet njërën ndër motivet më të rëndësishme  të  Shkupit  me madhështinë
dhe  bukurinë e saj arkitektonike dhe bëhet njëra nga simbolet e tij. Me shekuj ky objekt
e ka kryer funksionin e komunikimit ndërmjet dy brigjeve të lumit Vardar. Objekti është i
ndërtuar me një teknikë të jashtëzakonshme, që gjatë shekujve iu ka bërë ballë  stuhive

të ndryshme natyrore dhe njerëzore deri në ditët e sotme.
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pietra , gjermanisht Steinbrücke, rumanisht
Pod de piatra. Në gjuhën shqipe  mikroto-
ponimi Ura e Gurit është  dykomponen-
tësh, prej emrit urë/a në trajtë të shquar në
rasën emërore dhe emrit gur në rasën gji-
nore si përcaktor i emrit urë, përcaktor që
formohet me emër në rasën gjinore.

2. Çështja e kohës së ndërtimit dhe e
ndërtuesit të këtij objekti me rëndësi të
veçantë për Shkupin,  që i lidh dy brigjet
e lumit Vardar, ka ngjallur interesime nga
studiues të ndryshëm, të cilët, duke u
mbështetur në dëshmi, kanë dhënë men-
dimet e tyre. Në vitin 518 të erës sonë
Shkupi (Scupi) goditet nga një stuhi na-
tyrore, një tërmet i fuqishëm. Ky tërmet e
rrafshon qytetin e vjetër që gjendej përa-
fërsisht aty ku derdhet lumi Lepenc në
lumin Vardar. Mendohet se pas këtij tër-
meti katastrofal  Shkupin e ndërton Pe-
randori Justiniani I, për të cilin mendohet
se rrjedh nga një familje ilire nga fshati
Taor, Taurisien, afër Shkupit, aty ku fillon
gryka e lumit Vardar për të kaluar në qy-
tetin Vilazora, Veles. Për Urën e Gurit
mendohet se është vepër e Romakëve,
ndërtuar në vitet 527-565 (Shih Vasil Ilov,
Kameniot most vo svetlinata na najnovite
prouçuvanja, Zbornik, Arheoloshki
muzej na Makedonija, kniga X-XI ,
Skopje , 155 – 163). Në mbështetje të
kësaj, sipas studiuesve të shumtë, Urën e
Gurit e ka  ndërtuar  Perandori Justiniani
I. Disa mendojnë se ky objekt daton nga
periudha mesjetare serbe, bile e quajnë
edhe “Dushanov most” (Ura e Dushanit,
mendohet për Car Dushanin), (Ordan H.
Konstantinov, Vesnik nr.242 të 17.9.1855,
Skopski dokazatelstva , Skopje 1855, Na-
dezhda Kataniç dhe ing. Gojkoviç
nd.117).  Hasen edhe  të dhëna se atë e ka
ndërtuar Krali Marko (Dr. Jovan Haxhi-
vasileviç, Skople i njegova okolina, Beo-
grad, 1930 f. 125, sipas një gojëdhëne të
cilën e ka regjistruar në popullatën ven-
dase).  Për ndërtimin e Urës së Gurit Li-
dija Kumbaraxhi- Bogdanoviq është e
mendimit se struktura e ndërtimit arkitek-
tonik  dhe elementet e qarta dekorative
flasin për një periudhë ndërtimi të Peran-
dorisë Osmane (Lidija Kumbaraxhi-Bo-
goeviq, Osmanliski spomenici vo Skopje,
Skopje, 1998, f.220). Ajo thekson se hu-
lumtimet arkeologjike që janë bërë  në
Urën e Gurit në vitin 1972/1973 nga In-
stituti për Mbrojtjen e Përmendoreve të
Kulturës së Qytetit të Shkupit, tregojnë se
nuk ka gjetje, që tregojnë për ndonjë ndër-
tim tjetër të vjetër në këtë vend  (Izveshtaj
od arheoloshki ispituvanja na objektot
kamen most  vo Skopje vo periodot od
23.XI.1972 do 12.III.1973 god.).

3. Mehmed Mujezinoviç dhe Xhemal

Çelik nënvizojnë tezën e Robert Mihelit,
i cili mendon se të gjitha urat e ndërtuara
në ish Jugosllavi janë të periudhës ro-
make. Ata theksojnë se kjo tezë nuk ka
mbështetje të shëndoshë shkencore, sepse
ai këtë e thotë vetëm e vetëm që ndërti-
min e këtyre urave të mos ua përshkruajë
autorësinë epokës së Perandorisë
Osmane (Xhemal Çeliç dhe Mehmed
Mujezinoviç, Stari mostovi u Bosni i
Hercegovini, Sarajevo 1969, 73 (Robert
Michel,  Fahrlen i den Reichslanden,
Wien 1912). Është me rëndësi të thekso-
het  mendimi i studiuesit dhe udhëpër-
shkruesit anglez, Evans. Ai, në vitin
1885, duke folur për hamamet, hanet dhe
objektet tjera të vjetra nënvizon se hu-
lumtimet e hollësishme  tregojnë që
shumë prej këtyre objekteve të vjetra për
të cilët thuhet se janë vizantinase, fakti-
kisht janë të periudhës së Perandorisë
Osmane, përkatësisht të periudhës së her-
shme të kësaj Perandorie (Arthur John
Evans, n.d .147).  Ai me këtë rast flet
edhe për Urën e Gurit, me ç’rast  thotë se
objekti i Urës së Gurit nuk është më i vje-
tër se i epokës së dominimit turk dhe
thotë që me ndihmën e arkitektëve ita-
lianë dhe dalmatinë, bejlerbegët  dhe pa-
shallarët otomanë kanë ndërtuar
përmedore të tilla në Gadishull, të cilat
nuk kanë mundur të duken në kohën e
Trajanit dhe Dioklecianit. Madje thekson
se as në  urë e as në muret e urës që qën-
drojnë në lumin Vardar nuk ka shenja që
karakterizojnë ndërtime romake. Stu-
diuesi bullgar, Vasil Kënçov, duke
shkruar për Shkupin, nënvizon se Ura e
Gurit paraqet një objekt të mrekullue-
shëm nga epoka e Perandorisë Osmane.

PA DËSHMI TË QËNDRUESHME 

4. Nga kjo që u tha në lidhje me
kohën dhe ndërtuesit e këtij objekti të
mrekullueshëm në lumin Vardar në
Shkup, mund të nxirret përfundimi se ka
mundësi që ky objekt të jetë ndërtuar në
periudhën e Perandorisë Osmane nga
ndërtuesit otomanë. Mirëpo nuk janë gje-
tur dëshmi të qëndrueshme për kohën e
ndërtimit të Urës së Gurit në lumin Var-
dar në Shkup. Ka mundësi që objekti të
jetë ndërtuar me zhvillimin e hovshëm të
ndërtimtarisë otomane në shekullin XV-
XVI në vendet që pushtoheshin nga oto-
manët. Për këtë tezë flasin disa fakte, si
mënyra e ndërtimit, veçantitë stilistike
dhe elementet karakteristike dekorative.
Shkupi pushtohet nga otomanët në vitin
1392, ndërsa nëse kemi parasysh zhvilli-
min e ndërtimtarisë otomane të menjë-
hershme në Shkup, atëherë ndërtimi ka

mudësi të ketë ndodhur në periudhën e
viteve 1392–1469. Në dokumentin më të
vjetër, vakëfnamen për pronën e Isa Beut
në Shkup, figuron prona në “rrugën prej
Tuzpazarit  drejt Urës (Glisha Elezoviç,
Turski spomenici I, 1,107). Studiuesja
bullgare Bistra Cvetkova thekson se ky
dokument është pa datë dhe se nuk mund
të jetë më i vjetër se 80 vjet në shekullin
XV (Bistra Cvetkova, K’m  ikonomiçev-
skata istoria na gradovete v’bulgarskite
zemi prez XV vek ( Eden ne izdaden
zakon za Skopie od XV stoletie) Izvestia
iz Instituta  za istoria, tom 14-15, Sofia,
1964, 255, 156, marrë nga L.Kumbara-
xhi-Bogoeviq).

Lidhur me historikun e Urës së Gurit
me rëndësi të veçantë është t’i përmen-
dim të dhënat që na jep udhëpërshkruesi
turk Evlija Çelebi. Ai ka qëndruar në
Shkup në shekullin XVII. Në shënimet e
veta, përveç tjerash, për Urën e Gurit
thotë : “Këtë Urë të Madhe, e cila tërheq
vëmendjen, e ka ndërtuar sulltan Meh-
medi Pushtuesi (Evlija Çelebi, 286,
marrë nga L.K.B vepra e cituar).

Në vitin 1909 është bërë zgjerimi i
urës. Me këtë rast është vënë një pllakë
mermeri me një mbishkrim turk, i cili ka
qëndruar deri në vitin 1963. Është rrëzuar
në Vardar nga tërmeti katastrofal i po
këtij viti. Në të shkruan se këtë objekt e
ka ndërtuar sulltan Murati II (Glisha Ele-
zoviç, Turski spomenici u Skoplu,GSND,
kn.VII-VIII, Skople, 1930, 178). 

5. Bazuar në këtë që thamë më lart ka
mundësi që ndërtimi i Urës së Gurit të li-
dhet me periudhën e Perandorisë Oto-
mane, me emrat e dy sulltanëve,  të
sulltan Muratit II , i cili ka sunduar në pe-
riudhën prej vitit 1421 deri në vitin 1451
dhe të sulltan Mehmedit II Pushtuesit , i
cili ka sunduar në periudhën prej vitit
1451 deri në vitin 1481.  Lidhur me mbi-
shkrimin shtrohet pyetja logjike vallë
Sheh Sadedini gabimisht ia ka atribuar
sulltan Muratit II, ose  të dhënat e  Evlija
Çelebiut  nuk janë të sakta (Sheh Sade-
dini ka qenë  sheh  në Teqen Rifai në
Shkup, personalitet me arsimim dhe kul-
turë të lartë). Shkencëtari turk, Xhevdet
Çulpan është i mendimit se ndërtimin e
urës e ka filluar sulltan Murati II, ndërsa
ndërtimi ka përfunduar gjatë sundimit të
sulltan Mehmedit II Pushtuesit (Xhevdet
Çulpan, Türk taş köprüleri, Ortaçağdan
osmanlı devri sonuna kadar, Ankara,
1975, 126). Ndryshe mendon studiuesi
tjetër turk, Ekrem Hakki Ajverdi, autor i
një numri të madh studimesh lidhur me
objektet kulturo-historike. Ai thotë se
Ura e Gurit është ndërtuar në kohën e
sundimit të sulltan Mehmedit II Pushtue-

sit (Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih
Devri,IV,883). Po të merren për bazë këto
mendime të shkencëtarëve turq për ndër-
timin e Urës së Gurit, atëherë mund të
thuhet se ajo është ndërtuar në mesin e
shekullit XV. Këtë mendim mund ta për-
forcojë edhe e dhëna se pas pushtimit të
Shkupit dhe trojeve të tjera në Ballkan në
shekujt XV dhe XVI  zhvillohet një ur-
banizim i hovshëm  në Shkup me ngritjen
e objekteve të shumta fetare, xhamive, te-
qeve, hamameve, haneve  dhe të ngja-
shme. Përveç Urës së Gurit (Urës së
Madhe), ndërtohen edhe objekte monu-
mentale drejt Çarshisë së Vjetër, në anën
e majtë të lumit Vardar, Çifte Hamami i
Madh, Hamami i Vogël, Hani i Robërve
pranë Hamamit të Madh, ndërsa në anën
e djathtë të lumit Vardar Burmali Xha-
mia., medreseja, mektebi, kervansaraji
dhe objekte të tjera të ndërtuara nga Meh-
med Bej Karlili dhe Huma Shah Sulltana.

Të dhëna për ndërtimin e Urës së Gurit
na jep edhe italiani anonim, i cili në vitin
1560 ka qëndruar në Shkup bashkë me par-
lamentarë venecianë. Ai thotë: “ Në mes të
qytetit të Shkupit kalon lumi Vardar. Në
qytet ka dy ura të mëdha dhe të bukura të
ndërtuara prej guri, të cilat i kanë ndërtuar
disa turq të mëdhenj, ndërsa përreth urave
gjenden varret e tyre” (Dr. Aleksandar
Matkovski dhe Poliksena Angellova, Ne-
kolku kratki patopisi za Makedonija, GINI,
nr.1.Skopje, 1972, Përshkrimi anonim i
Shupit  të vitit 1559/60,  Patuvanjeto na
Mateo Cavalli, 251).

Të dhënat  e tij që lidhen me vendin e
varreve të ndërtuesve të dy urave çon në
dy figura të rëndësishme të kohës osmane
të shekullit XV, varret e të cilëve kanë
qenë në afërsi të Urës së Gurit. Aty  kanë
qenë varret e Mehmet Bej Karlili-ut
(Karli Zade) dhe  Huma Shah Sulltanes.

Si duket Huma Shah Sulltana ka
pasur lidhje me Urën e Gurit, përkatësisht
ura përmendet në dokumentet që kanë të
bëjnë me vakëfin e Huma Shah Sulltanes.
Kjo ka lidhje me ndërtimin e shumë ob-
jekteve otomane të ndërtuara në Shkup
dhe është nëna e Husein Shah-ut, i cili  ka
ndërtuar urën dhe xhaminë në Saraj.
Huma Shah Sulltana rrjedh nga familja e
sulltanit. Ka jetuar në Shkup në shekul-
lin XV, ka pasur vakëf të madh  dhe ka
vdekur në Shkup. Pronën e vet ajo e ka
dhuruar për nevojat e shkollës të cilën e
ka ndërtuar në Shkup afër urës, si edhe
për tyrben në Bursë të Turqisë. Varri i saj
ka qenë pranë Urës së Gurit në afërsi të
Burmali Xhamisë. Tyrbeja e Huma Shah
Sulltanes është rrëzuar në vitin 1924,
ndërsa Burmali Xhamia në vitin 1925
nga Mbretëria Serbe për të ndërtuar Pal-

latin e oficerëve, i cili u shemb në vitin
1963 nga tërmeti katastrofal që e goditi
Shkupin. Glisha Elezoviçi na sjell doku-
mente për Shah Sulltanen dhe vakëfin e
saj dhe thotë se kjo ka pasur trashëgim-
tarë të pronës së saj, të cilën e kanë ad-
ministruar. Vakëfnameja e Huma Shah
Sulltanes  për administrimin e  vakëfit ka
humbur me  okupimin e Shkupit nga Au-
stria.

Në vitin 1710/20 Sulltan Ahmedi III
lëshon një ferman për trashëgimtarët e
Huma Shah Sulltanes. Nga ky ferman
dhe nga dëshmi të tjera mësojmë se
Huma Shah Sulltana fshatin Shishovë e
ka marrë si dhuratë nga Sulltan Bajaziti
II. Ajo banorët e këtij fshati i ka ngarkuar
në shërbim të Urës së Gurit dhe i ka li-
ruar nga të gjitha taksat ndaj shtetit. Për-
veç Shishovës, me këtë janë përfshirë
edhe fshatrat e Gllumovës, Kondovës,
Sillares dhe të tjerë që kanë qenë nën të
dhe janë liruar nga taksat ndaj shtetit. Por,
sipas një sixhile të vitit 1724, ka pasur
edhe shmangie në zbatimin e këtij doku-
menti, administrues të kohës i kanë dety-
ruar përveç angazhimit rreth urës, të
paguajnë edhe tatime të ndryshme për
shtetin. Nga kjo ka pësuar vakëfi i Huma
Shah Sulltanes, ngaqë fshatarët nuk kanë
pasur mundësi t’i paguajnë taksat ndaj
shtetit. Atëherë ndërpritet komunikacioni
dhe tregtia nëpërmjet Urës së Gurit. Sul-
ltan Ahmedi III ka qenë i detyruar të
shpallë një ferman dhe të japë urdhër që
të gjitha punët të zhvillohen sipas ligjit.
Sipas Glisha Elezoviçit prona e Huma
Shah Sulltanes dhe djalit të saj Husein
Shahut fillon të bjerë dhe punët rreth
Urës së Gurit kalojnë në ingirenca të
arkës së shtetit.

“URA E SHAH SULLTANES”

Duke pasur parasysh angazhimin e
madh të Huma Shah Sulltanes për mi-
rëmbajtjen dhe kujdesin e Urës së Gurit
mund të thuhet se kjo figurë ka mundësi
të jetë njëra ndër figurat kryesore për
ndërtimin e urës. Ose mendimi tjetër se
ndoshta ajo ka qenë e angazhuar të kuj-
deset për urën që në një periudhë edhe
ura e ka mbajtur emrin e saj. Sipas Xhev-
det Çulpan-it, në epokën e Perandorisë
Osmane,  Shkupi i ka pasur  edhe këto
ura: 1. Urën e Huma Shah Sulltanes dhe
2. Urën e Mahmud Shefket Pashës (Urën
e Hekurit).

Ekrem Hajverdi e përmend  ekzisti-
min e Urës së Madhe të Huma Shah Sul-
ltanes (Hüma Şah  Sultan büyük köprüsü)
( Dr. Ekrem Hakki Ayverdi , Osmanli
Mimar Eserleri,Yuugosllavya, III cild, 3

kitab, Istanbul,1981, 302, Tapu Defterin-
deAli Emiri tasnifi, Belediye kismi 1061
tarihinde 468 Nu,.ile Büyük Köprü adiyla
gösterilen bu köprü hakkinda malumat
yoktur  - Nuk ka asnjë informacion në li-
dhje me këtë urë, e cila është përcaktuar
si Nu, Ura e Madhe).

Në defterët osmanë të viteve 1545 dhe
1568 në pronën e Huma Shah Sulltanes
përmendet edhe  fakti se ajo ka ndërtuar
urë në Shkup (Metodija Sokolovski, Va-
këfet dhe të vakëfeve ,66-73, Disa të
dhëna  dhe perceptime  të reja për Urën e
Gurit, në Shkup, Shtojca XIV  1-2 , Sek-
tori për shkenca shoqërore, MANU,
Shkup,1983, 83-96). Këtu me rëndësi të
veçantë është të theksohen disa të dhëna,
si për  fshatin Shishovë për të cilin thuhet:
“Nga teksti duket se në vitin 1545 sulltan
Bajazit-Han këtë fshat ia ka dhënë si dhu-
ratë  mylk Humës, bashkëshortes së Mu-
stafa Pashës. Ajo më vonë fshatin e ka
bërë vakëf dhe ka caktuar të ardhurat e fa-
shtit të shkojnë për teqen, të ndërtuar pranë
urës në Shkup dhe tyrbes në Brusë. Fsha-
tarët e këtij fshati dhe të fshatrave të tjerë
të futur në vakëfin e saj kanë qenë të de-
tyruar të kujdesen për ruajtjen dhe mirëm-
bajtjen e urës. të cilën e ka ndërtuar ajo në
Shkup për të kaluar njerëzit nëpër të,
ndërsa fshatarët kanë qenë të liruar nga të
gjitha taksat ndaj shtetit. Edhe në defterët
e vitit 1568 shkruan se banorët e këtij
fshati janë angazhuar në shërbim të urës,
të cilën e ka ndërtuar Huma Shah Sulltana,
ndërsa  janë liruar nga taksat ndaj shtetit.

6. Ura e Gurit është ndërtuar prej guri,
me 13 harqe, andaj edhe emërtohet urë
guri, e gurit, Në dokumentet më të vjetra
Ura e Gurit është quajtur me disa emra, si
:Ura mbi Vardar (Most na Vardar), Ura e
Madhe (Golem most), Ura e Lartë (Viso-
kiot most), Ura e Sulltan Mehmedit-Pu-
shtuesit (Most na sultan Mehmed
Osvojuvaç),  Ura e të ndjerit Sulltam
Mehmed (Most na pokojniot sultan Meh-
med), Ura e Huma Shah Sulltanes (Most
na Huma Shah  Sultan),  Ura e Madhe e
Huma Shah Sulltanes (Golem most na
Huma Shah Sultan), më vonë si Ura e
Madhe dhe në fund si Ura e Gurit
(Kamen most) në fillim të shekullit XX
pas  përfundimit të ndërmtimit të Urës së
Hekurit (Zhelezniot most).

7. Ura e Gurit gjatë historisë së saj
shpesh ka pësuar dëmtime nga vërshime
të lumit Vardar, tërmeteve, që e kanë go-
ditur Fushëgropën e Shkupit, dhe fakto-
rëve të tjerë. Por, ura që ka pasur
funksionin e vet të rëndësishëm për li-
dhjen e dy brigjeve të lumit Vardar, është
riparuar shpesh sipas nevojës, që ka kon-
tribuar në ruajtjen e saj deri në ditët e
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sotme. Gjatë riparimeve të Urës së Gurit
janë bërë edhe ndryshime, që kanë ndikuar
edhe në humbjen e formës së saj fillestare.

Evlija Çelebi na jep të dhëna mbi ripa-
rimin e  parë të Urës së Gurit në vitin 1579
(987 sipas hixhrit). Për këtë na jep këtë
mbishkrim:  Kur njerëzit e panë rimëkëm-
bjen e kësaj ure të rrallë, duke e lavdëruar
thanë: “ Është shumë më e bukur se më
parë”. Riparimi është bërë me vetëkontri-
but të popullit për një vit. Hilali i shkroi
versete: “Restaurimi i Urës së Lartë” 987-
1579. Ky shkrim nuk është i ruajtur. Këtu
shtrohet pyetja pse të ketë ndodhur ky ri-
parim kaq shpejt kur dihet se ura ndërtohet
aty nga mesi i shekullit XV. Në vitin 1555
Shkupin e ka goditur një tërmet i fuqishëm
shkatërrues. Me siguri, nga ky tërmet,
dëmtime serioze ka pësuar edhe Ura e
Gurit, andaj edhe nevoja për riparimin e
saj. Sipas Evlija Çelebiut riparimi i urës ka
zgjatur afro një vit.

Në Mühimme Defteri Nr. 33 Hüküm
665 (Istanbul, Türkiye Cumhurıyeti
Osmanlı Arşivi) thuhet se që më 3 shkurt
në Divanin e Sulltanit është shqyrtuar një
peticion nga banorët e Shkupit në lidhje
me Urën e Gurit në Shkup, për dëmtimet
që i janë bërë në pranverë ose në vjeshtë
me mbushjen me ujë të  lumit Vardar. Për
bartjen e banorëve në lumin Vardar një ba-
mirës i quajtur Mahmud Çaush ka ndër-
tuar një skelë dhe varkë për bartjen e
udhëtarëve pa pagesë në lumin Vardar.
Mbykëqyrësi i qirave të Shkupit (muka-
taa) Sinan dhe  drejtori (emiri) Xhafer,
duke e shfrytëzuar këtë situatë gjithashtu
kanë ndërtuar një skelë dhe kanë marrë
nga një akçe për bartjen e dy udhëtarëve
përtej bregut të Vardarit. Andaj për t’u
ndërprerë shfrytëzimi i parasë së popullit,
vjen një urdhër nga qendra që këto skele të
mbyllen, ndërsa deri në riparimin e urës të
mbetet vetëm skelja e Mahmut Çaushit, i
cili bartjen e udhëtarëve e ka bërë pa pa-
gesë. Riparime të urës janë bërë në vitet
1734/35, 1817/18. 

8. Në vitet 1778, 1858, 1876, 1895,
1897 lumi Vardar e ka vërshuar Shkupin
dhe e ka dëmtuar edhe Urën e Gurit, me
ç’rast janë rrënuar pjesë të saj. Riparimi
më i madh i urës është bërë në vitin 1890
kur kryetar i qytetit të Shkupit ka qenë
Salih Asim Haxhi Rustem Beu dhe valiu
i Shkupit Hafiz Mehmed Pasha. Shtyllat
janë meremetuar me gurë, ndërsa harqet
me tulla. 

Për riparimet e Urës së Gurit flasin
dokumente të shumta. Këto dokumente
mund të gjenden në materialin arkivor të
fondit Drejtimi turk i komunës  - Shkup
1869-1912, të cilët përmbajnë çështje fi-
nansiare dhe të tjera.

Më vonë, si rezultat i nevojës për zgje-
rimin e urës për arsye të numrit më të
madh të popullsisë për të kaluar më rehat
mbi urë, paraqitet nevoja e zgjerimit të
saj. Kjo ka ndodhur në fillim të sheullit
XX, përkatësisht me rastin e vizitës Shku-
pit nga Sulltan Mehmedi V Reshadi.

Rrethoja origjinale prej guri është
hequr dhe ura është zgjeruar në të dyja
anët me trotuare që janë mbështetur në
konstruksion prej hekuri. Kjo ia ka ndry-
shuar pamjen e parë urës, me ç’rast ka
humbur shumë nga bukuria e saj e më-
parshme. Me këtë intervenim të urës
është vënë një mbishkrim në  mes të saj.
Ky mbishkrim ka qëndruar aty deri në
tërmetin e  Shkupit në vitin 1963. Nga
tërmeti i fuqishëm i Shkupit në vitin 1963
objekti në formë mihrabi ku ka qëndruar
mbishkrimi ka rënë në lumin Vardar.
Mbishkrimi është i shkruar me alfabet
arab, ndërsa teksti i përkthyer ka këtë për-
mbajtje: “Këtë urë e ka ndërtuar Sulltan
Muradi II. Zgjerimin e tij e urdhëroi sul-
ltani më i drejtë Reshadi. Ura në të vër-
tetë u riparua shumë mirë. Me të drejtë
mund të thuhet se kjo është ura më e
bukur” 1327 (1909) (Lidija Kumbaraxhi-
Bogoeviq, Osmanliski spomenici na
Skopje, 1998, f .210).

9. Riparime të urës janë bërë edhe në
periudha të shekullit XX. Në Luftën e
Dytë Botërore Ura e Gurit është minuar
nga fashistët gjermanë, por fatmirësisht
nuk është hedhur në erë, eksplozivi është
zbuluar dhe demontuar pa dëme. Nga tër-
meti katastrofal i Shkupit në vitin 1963
Ura e Gurit pësoi dëme serioze, plasje të
disa shtyllave, rënia e objektit në formë
mihrabi bashkë me pllakën me mbishkri-
min në lumin Vardar. 

Në vitet 1971/72 me punimet e
mëdha në lidhje me rregullimin e lumit
Vardar, edhe Urës së Gurit i kushtohet
kujdes i veçantë në rregullimin e anëve të
saj në brigjet e Vardarit. Në vitet  e  ’90-
ta të shekullit XX  bëhet meremetimi i
Urës së Gurit, me ç’rast i kthehet rrethoja
prej guri. Këto punë i ka udhëhequr Enti
i Mbrojtjes së Përmendoreve të Kulturës
së Qytetit të Shkupit.

PËRFUNDIM

Ura e Gurit në lumin Vardar në Shkup
është një nga monumentet më të rëndësi-
shme të kryeqytetit të Republikës së Ma-
qedonisë së Veriut. Ndodhet në qendër të
tij dhe lidh Çarshinë e Vjetër të Shkupit
me sheshin Maqedonia. Ajo paraqet një-
rën ndër motivet më të rëndësishme  të
Shkupit  me madhështinë  dhe  bukurinë
e vet arkitektonike dhe bëhet njëra nga

simbolet e tij. Me shekuj ky objekt e ka
kryer funksionin e komunikimit ndërmjet
dy brigjeve të lumit Vardar. Objekti është
i ndërtuar me një teknikë të jashtëzakon-
shme, që iu ka bërë ballë gjatë shekujve
stuhive të ndryshme natyrore dhe njerë-
zore deri në ditët e sotme.

Çështja e kohës së ndërtimit dhe e
ndërtuesit të këtij objekti me rëndësi të
veçantë për Shkupin,  që i lidh dy brigjet
e lumit Vardar, ka ngjallur interesime nga
studiues të ndryshëm.

Ka mendime të ndryshme për ndërti-
min e Urës së  Gurit. Disa thonë se atë e
ka  ndërtuar  Perandori Justiniani I. Por,
duke u bazuar në strukturën e ndërtimit
arkitektonik  dhe elementeve të qarta de-
korative, disa studiues mendojnë se
ngritja e Urës së Gurit  i takon një peru-
dhe ndërtimi të Perandorisë Osmane aty
në shekullin XV, gjatë sundimit të Sulltan
Mehmedit II Pushtuesit (1451-1481),
ndërmjet 1451 dhe 1469. 

Riparime të Urës së Gurit janë bërë
në periudha të ndryshme. Ura e Gurit në
Luftën e Dytë Botërore  është minuar nga
fashistët gjermanë. Është zbuluar minimi
dhe fatmirësisht ura nuk është hedhur në
erë. Nga tërmeti katastrofal i Shkupit i
vitit 1963 ajo ka pësuar dëme serioze,
plasje të disa shtyllave, rënia e pllakës me
mbishkrimin në lumin Vardar. 

Në vitet  e  ’90-ta të shekullit XX
bëhet meremetimi i Urës së Gurit, me
ç’rast i kthehet rrethoja prej guri nga Enti
i Mbrojtjes së Përmendoreve të Kulturës
së Qytetit të Shkupit.

Sot, Ura e Gurit konsiderohet si një
simbol i qytetit të Shkupit dhe është ele-
menti kryesor i stemës së Shkupit, i cili
nga ana tjetër është pikturuar në flamurin
e Shkupit me ngjyrë të verdhë të artë.
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Hafëz Kamberi u lind në vitin 1933 në fshatin Dobërdoll.
Mësimet e para, si dhe mësimin e shkronjave të Kuranit, i mori
qysh si fëmijë te hafëz Bexhet Bexheti i Toplicës. Hifzin e Ku-
ranit famëlartë e kreu në vitin 1946 te hafëz Emshi Rexhepi dhe
te hafëz Baftjari nga po i njëjti fshat. Prej vitit 1981 u punësua
me detyrë myezin në xhaminë “Hamza” në fshatin e tij të lin-
djes, ku shërbeu deri në pension, në vitin 1998.  Gjatë kësaj
kohe ka dhënë kontribut të madh në mësimin e parimeve islame
për fëmijët dhe xhematin e këtij fshati. 

“Më i miri prej jush është ai që e mëson Kuranin dhe ia
mëson atë dikujt.” (Transmeton Buhariu) Kontributi i hafëz
Kamber Iljas Kamberit është shumë i madh, thuhet në njofti-
min e Myftinisë së Gostivarit. 

Në Dobërdoll, gjatë faljes së xhenazes, për jetën dhe veprën
e hafëz Kamber Kamberit ka folur edhe Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. 

Me dhimbje të thellë mësuam për ndërrimin jetë të mulla
Hazbi ef. Azizit. Nga thellësia e zemrës i shpreh familjes së tij
të nderuar ngushëllimet më të sinqerta në emrin tim personal
dhe në emër të Myftinisë së BFI-Shkup, thuhet në mesazhin e
ngushëllimit të Myfti dr. Qenan ef. Ismaili.   

Familja humbi njeriun e tyre të zemrës, xhemati i fshatit
Sfillare hoxhën e tyre që ia kushtoi jetën edukimit të brezave
dhe mësimit të fjalës së Allahut. 

Hoxha i nderuar Hazbi ef. Azizi është i lindur më
20.05.1928 në fshatin Sfillare e Poshtme. 

Është rritur në një familje fetare dhe dashamirëse të fesë,
kontribues për fenë dhe vendin e tyre.

Gjatë jetës së tij, përpos një numri të madh të talebeve që
kanë mësuar leximin e Kuranit dhe mësimbesimin Islam, ai ka
nxjerrë edhe një numër të konsiderueshëm të hafëzëve.

Hoxha i nderuar vdiq ditën e mërkurë, më 10.2.2021, në mo-
shën 92-vjeçare.

Allahu (xh. sh.) e mëshiroftë, ndërsa të afërmve dhe famil-
jarëve të tij t'u japë durimin! – thuhet në mesazhin e ngushëlli-
mit të dr. Qenan ef. Ismailit, Myfti i Myftinisë së Shkupit. 

Hafëz Kamber Iljas Kamberi (1933-2021)
Ka ndërruar jetë hafëzi i njohur Kamber
Iljas Kamberi nga fshati Dobërdoll i
Gostivarit, bën të ditur Myftinia e
Gostivarit.  

Mesazh ngushëllimi 
për mulla Hazbi ef. Azizin
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Pyetje-përgjigje

Në rubrikën “Pyetje-përgjigje” të  revistës “Hëna e Re” pyesin lexuesit, përgjigjet studiuesi i njohur, 
prof. Jusuf Zimeri. Pyetjet dërgohen në këtë adresë: henaerebfi20@gmail.com. Ato botohen ekskluzivisht sipas

kërkesave të lexuesve, duke ruajtur në maksimum amanetin e tyre. Ju na shkruani, ne ju përgjigjemi. 
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EPILEPSIA; RASTI I EJUBIT )A. S.* 

Pyetje: Kam epilepsi qëkur isha 5 vjeç. Tani jam 28 vjeç. A ka shans të shërohem? (Një lexues)

Përgjigje: I nderuar,  nuk ka absurditet dhe të pamundur kur është në pyetje vullneti dhe dëshira e Allahut (xh. sh.).Ai ka dhënë jetën dhe vdekjen, ka bërë nga vdekja jetën dhe nga jeta vdekjen, Ai ka bërë nga hiçi gjithësinë, dhegjithësinë e bën hiç, e kështu me radhë. Prandaj, ne kemi obligim islam që në këtë jetë të kapemi për shkaqet dhe të veprojmë sipas tyre, pra të bëjmë trajtimtë duhur mjekësor, sipas udhëzimeve të mjekëve të specializuar të sëmundjes konkrete, por të mbështetur tek Allahufuqiplotë, sepse shërues është Allahu (xh. sh.), andaj edhe shërimin duhet kërkuar prej Tij. Ju sigurisht e dini se pati edhe pejgamberë të cilët me vite të tëra kishin vuajtur nga sëmundje të rënda dhe kur të gjithëmenduan se ata do të përfundojnë me vdekje, Allahu (xh. sh.) i shëroi. Si shembull kemi rastin e Ejubit (a. s.),  i cilikishte humbur pasurinë e tij, familjen dhe shëndetin e tij, saqë vetëm gjuha dhe zemra e tij i funksiononin, pormegjithatë ai vazhdimisht i lutej dhe falënderonte Allahun (xh. sh.) dhe Allahu (xh. sh.) e shëroi nga sëmundja e rëndë. Allahu (xh. sh.) e përshkruan këtë rast duke thënë: “(Përkujto) Edhe Ejubin kur iu drejtua Zotit të vet me lutje: ‘Më gjetibelaja, e Ti je më Mëshiruesi ndër Mëshiruesit!’ Ne iu përgjigjëm atij nga mëshira Jonë, ia hoqëm ato vështirësi që ikishte, i dhamë familjen e tij dhe aq sa ishin ata, dhe e bëmë përkujtim për të devotshmit.” (El Enbija, 83-84)Pra, i nderuar, sëmundjen duhet kuptuar vetëm si sprovë për njerëzit,  ashtu siç është sprovë e njeriut edhe shëndetii tij. Njeriu edhe për sëmundjen dhe vuajtjet e tij do të shpërblehet tek Allahu (xh. sh.), e kjo konfirmohet nga hadithii Pejgamberit (s.a.v.s.),  i transmetuar nga Ibni Mes’udi,  i cili ka thënë:  “I dërguari i Allahut (s.a.v.s.) ka thënë: Nuk ka
ndonjë mysliman që të jetë goditur me ndonjë së mundje, e vetëm se Allahu do ta zhveshë nga mëkatet e tij
ashtu siç e zhvesh drurin nga gjethet e tij. (Buhariu dhe Muslimi) Për në fund, i lutemi Allahut fuqiplotë që t’ju shërojë juve dhe të shërojë të sëmurët tanë kudo që gjenden ata.

Më 11 shkurt, 2021,  në moshën 56-vjeçare, ka ndërruar jetë
imami i xhamisë “Ibrahim Pasha” në Preshevë, Adnan ef. Ah-
medi. Me këtë rast, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV,
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, ka dërguar një letër ngushëllimi në të
cilën thuhet: 

“Me pikëllim morëm lajmin për ndarjen e profesorit të nde-
ruar dr. Adnan Ahmedi nga jeta e kësaj bote.  Dr. Adnan Ah-
medi ishte një predikues i mirëfilltë dhe thirrës i përkushtuar
në mision. Gjatë gjithë jetës së tij ka kontribuar në edukimin e
xhematit. Ishte imam në xhaminë Ibrahim Pasha të Preshevës. 

Me këtë rast të dhimbshëm, i shpreh ngushëllimet më të sin-
qerta, në emrin tim dhe në emër të të gjithë institucioneve dhe
nëpunësve të Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Ve-
riut, si dhe në emër të të gjithë myslimanëve që përfaqëson ky
institucion, familjes dhe të afërmve, besimtarëve të Luginës së
Preshevës, institucioneve fetare dhe Myftiut të Bashkësisë
Islame të Kosovës mr. Naim ef. Tërnavës. 

Qoftë prej atyre që Zoti u thotë: ‘O ti shpirt që ke gjetur
prehjen! Kthehu te Zoti yt i kënaqur me veten dhe i kënaqur
Zoti me ty! Hyr ndër robërit e Mi, hyr në xhenetet e Mia!’ E
Allahut është ajo që e jep, e Tij është ajo që e merr dhe çdo gjë
tek Ai është me afat të paracaktuar. 

Të Allahut jemi dhe tek Ai doemos është kthimi” – thuhet në
fund të letrës së ngushëllimit të h. hfz.  Shaqir ef. Fetahu, Rei-
s’ul-Ulema i BFI të RMV, pas ndarjes nga kjo jetë të imamit të
njohur nga Presheva, Adnan ef. Ahmedi.

Bëhet për rahmet hoxha i mirënjohur i fshatit Orizare (Ku-
manovë), h. Mahir ef. Jashari. Me këtë rast, Kryetari i BFI të
RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, ka drejtuar një letër ngushël-
limi, në të cilën thuhet:

"Me dhimbje mësuam për ndarjen nga jeta e kësaj bote të
hoxhës së mirënjohur, mikut tim, h. Mahir ef. Jashari, imam në
fshatin Orizare të komunës së Likovës. 

Bashkësia Fetare Islame me të gjitha institucionet dhe or-
ganet e saj shprehin ngushëllimet më të sinqerta për Myftininë
e BFI - Kumanovë dhe myftiun e saj h. Abedin ef. Imeri, të gji-
thë xhematin, familjarët dhe miqtë e dashamirët.

Hoxha i nderuar ka kontribuar gjithë jetën për fenë e Alla-
hut. Që nga viti 1985 shërben si imam në xhaminë e fshatit. Nji-
het si posedues i vlerave të larta morale dhe të sjelljes së mirë.

Allahu e shpërbleftë me xhenet dhe i dhëntë durim familjes"
– përfundon letra e ngushëllimit e 

Reis’ul-Ulema të BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.
(29.01.2021)

Së shpejti do të dalë në dritë edhe
botimi i radhës i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV "Fjalor terminologjik i
fikhut islam arabisht-shqip",  me autor
prof. Jusuf Zimerin, Drejtor i Sektorit
Fetar-Arsimor pranë BFI-së.

Ky fjalor në vete ngërthen diku rreth
5.000 terma nga lëmi i Fikhut dhe Usuli
Fikhut, shtjelluar në aspektin termino-
logjik islam.  

Mendojmë se është fjalor i parë i
kësaj natyre në gjuhën shqipe, i cili kra-
has fjalorëve të tjerë gjuhësorë arabisht
- shqip, do të jetë në shërbim të stu-
diuesve të lëmit të Fikhut dhe të Usuli
Fikhut, thonë nga Botuesi. 

Krahas recensentëve dr. Taxhedin
Bislimi dhe Muhamer Veseli, si dhe lek-
torit Qufli Osmani, BFI dhe autori i
shprehin falënderim edhe financuesit
dhe donatorit të këtij botimi. Allahu i

shpërbleftë të gjithë si në jetën e kësaj
bote, ashtu edhe në jetën e botës tjetër

me Xhenetin Firdeus, thonë nga Sektori
Fetar-Arsimor i BFI-së. (3.02.2021)

Ngushëllime 
për imamin Adnan ef. Ahmedi

Letër ngushëllimi

Së shpejti: "Fjalor terminologjik i fikhut islam"




