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Rikthimi i Haxhit

ED I TOR IAL

Pas dy vitesh ndërprerje, për shkak të pandemisë Covid-19, rikthehet, respektivisht mundësohet udhëtimi
për kryerjen e Haxhit për besimtarët islamë që jetojnë jashtë kufijve të Mbretërisë së Arabisë Saudite. Këtë
kohë më parë e kumtoi Ministria e Haxhit dhe Umres e këtij vendi, e cila mes tjerash informoi edhe për ku-
shtet që duhet t`i plotësojë secili udhëtar me nijetin për të kryer Haxhin, me moshë dër gjashtëdhjetë e pesë
vjet, me vaksinim me dy doza kundër Covid-19, me vaksina të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë e Ara-
bisë së Saudite dhe me test PCR negativ, i bërë brenda 72 orëve para hyrjes në Saudi.

Kushtet në fjalë dhe zvogëlimi i numrit të haxhinjve janë masa të marra nga organet kompetente për t`u
mbrojtur nga pandemia, e cila ende është e pranishme, e sidomos në Haxh, ku marrin pjesë haxhinj nga e tërë
bota.

Pavarësisht prej kësaj, është rëndësishme që kryerja e Haxhit u rikthye dhe Qabeja do të vizitohet për-
sëri nga shumë njerëz. Pa dyshim se kënaqësia e çdo personi që ka vendosur t`i përgjigjet kësaj thirrjeje
është e papërshkrueshme, aq më tepër
kur pragu i Qabesë shkelet për herë të
parë, respektivisht kur për herë të parë
gjendet në këto vende të shenjta haxhiu,
përplot me ngjarje që bënë kthesë në hi-
storinë e njerëzimit.

Ngjarja më e madhe që ndodhi po në
këto vende pa dyshim është shpallja e
Islamit, shpallja e cila solli dritën e ci-
vilizimit, të moralit, humanitetit, dijes,
shkencës etj. Po ashtu, vizita e vendeve
të shenjta vetvetiu nxit përkujtimet e
ngjarjeve të historisë islame, duke filluar
nga Ademi (a. s.), Ibrahimi (a. s.) dhe
Ismaili (a. s.) e deri tek i dërguari i fun-
dit i Zotit (xh. sh.), Muhamedi (a. s.).

Haxhi, në dallim nga ibadetet tjera,
kërkon një qasje më të madhe përgatitore: udhëtimin, vendosjen, realizimi prej më parë i detyrave fetare të
lidhura me Haxhin... Të gjitha këto kërkojnë që të angazhohen shumë faktorë kompetentë - si ata që e kanë
rolin e nikoqirit, ashtu edhe ata që janë bartës të organizimeve për kryerjen e këtij obligimi fetar.

Bashkësia Fetare Islame e RMV, si institucion i vetëm përgjegjës dhe kompetent për të organizuar jetën
fetare islame, pra edhe udhëtimin për Haxh, me seriozitetin më të madh i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e
nevojshme, me qëllim që besimtarët e interesuar të vendit tonë në mënyrë sa më të mirë ta realizojnë Haxhin,
në kushtet e atjeshme klimatike, si dhe në kushtet që krijohen në tubime aq masive.

Me Haxhin, respektivisht pas ditës së Arafatit, vjen dita e Kurban-Bajrami, që është festa e dytë islame
dhe kjo është dita e dhjetë e muajit hënor Dhul-Hixhxhe (muaji i 12 i kalendarit hixhri), që sivjet (2022) për-
puthet me datën 9 korrik. Kjo ditë është një nga dhjetë ditët më të mira të vitit, që janë dhjetë ditët e para të
muajit Dhul-Hixhxhe, për të cilat Muhamedi (a. s.) ka thënë: “Nuk ka ditë në të cilat puna e mirë të jetë më
e dashur për Allahun sesa në këto dhjetë ditë.”

Në këto ditë kryhen veprat më madhore, më të rëndësishme dhe më të nderuara. Njëra prej tyre është therja
e kurbanit, ku sipas këtij akti e merr edhe emrin kjo festë. Për obligueshmerinë e therjes së kurbanit na tre-
gojnë edhe fjalët e Allahut (xh. sh.), i cili në suren el-Kevther thotë: "Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira.
Andaj t`i falu dhe pre kurban për hir të Zotit tënd!"

Në kushtet tona urbanistike, nuk jepet mundësia që çdokush të pres kurban, sepse banimi në objektet ko-
lektive nuk ofron kushte për një gjë të tillë. Duke u nisur nga kjo, Bashkësia Fetare Islame edhe këtë vit bën
grumbullimin e kurbaneve, respektivisht të mjeteve financiare, me të cilat blihen kurbane dhe theren në ther-
tore të caktuara. Një pjesë e mishit përdoret në kuzhinën e Medresesë Isa Beu, ku ushqehen nxënësit e Me-
dresesë, ndërsa pjesa tjetër u shpërndahet familjeve në nevojë, edhe atë në tërë territorin e vendit.

Q. Osmani

Bashkësia Fetare Islame e RMV, si institucion i vetëm
përgjegjës dhe kompetent për të organizuar jetën
fetare islame, pra edhe udhëtimin për Haxh, me
seriozitetin më të madh i ka ndërmarrë të gjitha
veprimet e nevojshme, me qëllim që besimtarët e
interesuar të vendit tonë në mënyrë sa më të mirë ta
realizojnë Haxhin, në kushtet e atjeshme klimatike, si
dhe në kushtet që krijohen në tubime aq masive.
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Nga Muhamed ef. Sadiku

O ZOT: O Zot, unë kërkoj çdo të mirë
prej Teje - për kohën e tashme dhe të ar-
dhme, për atë që e kam ditur dhe që nuk
e kam ditur; unë kërkoj mbrojtje nga çdo
e keqe - për kohën e tashme dhe të ar-
dhme, për atë që e kam ditur dhe që nuk
e kam ditur!

O Zot, unë të kërkoj të mirën, atë që
të ka kërkuar robi dhe i dërguari Yt; kër-
koj mbrojtje nga e keqja, prej së cilës të
ka kërkuar mbrojtje robi dhe i dërguari
Yt!

O Zot, unë kërkoj prej Teje Xhenetin
dhe çdo gjë që të afron tek ai prej fjalëve
dhe veprave dhe kërkoj mbrojtje nga
zjarri dhe çdo gjë që të afron tek ai prej
fjalëve dhe veprave dhe të bëj lutje që
çdo caktim që e ke caktuar për mua të jetë
i mirë!

O Zot, na e mundëso përfundimin e

mirë në të gjitha çështjet!
O Zot, na shpërble me fitimin e Xhe-

netit dhe na shpëto nga Xhehenemi!
O Zot, na ruaj nga dënimi Yt atë ditë

kur do t’i ringjallësh robtë Tu!
All-llahumme, Amin!
O ALLAH: O Allah, mos e bëj besë-

lidhjen e fundit të agjërimit tonë. E nëse
e bën, na mëshiro e mos na privo.

O Allah, na prano; Ti di dhe dëgjon.
Na fal; Ti je Falës dhe Mëshirues.

O Allah, na prano agjërimin, namazin
e teravive, leximin e Kuranit, lutjet-të gji-
tha veprat e mira dhe na fal mëkatet.

O Allah, bëje Kuranin pranverë të
zemrave tona.

O Allah, bëje këtë Ramazan dëshmi-
tarin tonë në Ditën e Gjykimit dhe jo aku-
zues kundër nesh.

O Allah, o i Gjallë, o Mbikëqyrës, o
më i Mëshirshmi i mëshiruesve, o Bujar,
o më Fisniku i fisnikëve: kërkojmë prej

Teje që të na pranosh agjërimin e Rama-
zanit, duke qenë i kënaqur me ne dhe
duke na shpëtuar nga zjarri i Xhehenemit.

O Allah, ne po përshëndetemi me
muajin e bekuar të Ramazanit. Shpre-
sojmë dhe lutemi që të mos të dalim prej
tij veç se të mëshiruar, të falur dhe të
shpëtuar nga zjarri.

O Allah, na mundëso të hyjmë në
Xhenet nga Dera Rejjan - nga dera e ag-
jëruesve.

O Allah, na e sill Ramazanin përsëri
neve, të gjithë të dashurve tanë dhe
mbarë besimtarëve myslimanë me shën-
det dhe gjendje më të mirë!

Mirupafshim, o muaj më i mirë! Mi-
rupafshim, o muaj i mëshirës, i faljes dhe
bamirësisë. Mirupafshim, o muaj i tera-
vive, i tesbiheve dhe i leximit të Kuranit!

Amin.
(Autori është Imam në fshatin

Studeniçan, Shkup)

Më 3 maj, 2022, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu, ka falënderuar të gjithë ata që e kishin uruar për
Bajram, thuhet në njoftimin e BFI.

Në pamundësi të kthimit të urimeve të panumërta për festën
e Fitër-Bajramit, ardhur nga shokë e miq nga vendi dhe jashtë
vendit, shfrytëzoj rastin që me kënaqësinë më të madhe t'u
shpreh edhe unë urime të sinqerta dhe të thella nga shpirti dhe
zemra, duke iu dëshiruar shëndet, gëzim në familjet e tyre, in-
spirim për afërsi ndaj njëri-tjetrit, punë të mbarë, jetë të gjatë
dhe suksese të reja në jetë. Festa jonë e madhe le të jetë rast i
afrimit të ndërsjellë, i angazhimit në vepra madhore dhe kon-
tribuese për një të ardhme më të mirë për ne dhe gjeneratat që
vijnë. Zoti ju bekoftë me të mirat e tij, thuhet në falënderimin e
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, bëhet e ditur nga BFI.

“Faleminderit për urimet për Bajram”

Lutje për përfundim të mirë
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Nga Nehat ef. Ismaili

Të jetosh me njerëzit në shqetësimet
dhe dhimbjet e tyre; të jetosh me njerë-
zit në gëzimet dhe shpresat e tyre - kjo
është pjesë e misionit të predikuesit të
fesë. 

Të jetosh me njerëzit, nuk do të thotë
të jetosh si njerëzit. Por, do të thotë: të
jesh me njerëzit në dhimbjet dhe aspira-
tat e tyre. 

Dhe, kjo është e mundur, por e vë-
shtirë.

Shpeshherë njerëzit dëshirojnë që
predikuesi i fesë të jetë me ta në të njëj-
tën vijë në mendime dhe veprime, të jetë

ndjekës i tyre dhe jo i ndjekur, të udhë-
hiqet dhe jo të jetë udhëheqës, të jetë i
ndikuar dhe jo me ndikim. 

E gjithë kjo do të thotë një dështim
në misionin e shenjtë të predikimit të
fesë, edhe pse sipërfaqësisht duket si një
sukses. Por, ky sukses është formal dhe
mbetet në nivelin e marrëdhënieve me
njerëzit; jo në nivelin e ideve. Teksa
ndryshimi i vërtetë duhet të ndodhë në
botën e ideve.

Prej parimeve të misionit tonë të
shenjtë: të jetojmë me vlerat që rrjedhin
nga Kurani dhe Sunneti i pejgamberit
tonë; të falim njerëzit pa kufi, të duam
njerëzit pa dallim, të mbajmë hallet e po-

1.
Ne jemi pjesëtarë të fesë që ka ardhur

në librin e saj të parë: "Me të drejtë (me
hak) e kemi zbritur dhe me të drejtë (me
hak) ka zbritur."

Ne nuk frikësohemi nga drita; ne e
urrejmë errësirën dhe e urrejmë zullumin.

Ne duam mjedis të lirë, sepse mjedisi
i lirë është ai që na lejon të shpalosim
fenë tonë dhe, atë ditë që e shpalosim
fenë tonë në mjedis të lirë, ne jemi të bin-
dur se paraqitja e shëndoshë do të japë
rezultatin e saktë dhe se ato të vërteta që
kemi, mendja njerëzore i pëlqen dhe na-
tyra e drejtë është e kënaqur me to, me
kusht që ne të vazhdojmë përpara pa u
frikësuar.

Feja jonë krenohet, se ajo është fe e
mendjes dhe se ajo ua shpalos njerëzve
të vërtetën dhe thotë: "Është sqaruar e
vërteta nga e kota"; pas kësaj njerëzit
janë të lirë...

Gjatë studimeve të mia të të gjitha
feve dhe të të gjitha filozofive, nuk kam
njohur fe që të punojë në liri, edhe nëse
liria është kundër saj, si kjo fe, së cilës ne
i përkasim.

2.
Thuaju vëllezërve që më panë të vde-

kur dhe nga pikëllimi filluan të qajnë:
“A konsideroni se jam i vdekuri

juaj?”
Jo, unë jam në Berzah dhe ky është

trupi im; ato ishin rrobat dhe shtëpia ime.
Unë isha bilbili, ndërsa ky ishte ka-

fazi im, kështu që fluturova dhe kjo që ka
mbetur është si peng.

Isha margaritar në guacë dhe isha aty
për t’u sprovuar. Andaj dhe u çlirova.

Falënderimi qoftë për Allahun, i Cili
më liroi prej saj dhe në vendin e nderit
ma ndërtoi vendbanimin.

Deri më sot isha i vdekur në mesin
tuaj, ndërsa tani jam zgjuar, duke e hequr
qefinin.

Unë sot flas me melaqet, kurse shpirti
im e vështron Krijuesin.

U largova dhe ju lashë, por nuk jam i
kënaqur që shtëpia juaj të bëhet vendba-
nimi im.

Mos e konsideroni çastin e vdekjes si
vdekje; ai është si jeta dhe qëllim i dë-
shiruar.

Andaj, mos t’ju frikësojë sulmi i
vdekjes. S’është asgjë tjetër vdekja, pos
shpërngulje prej jetës në jetë.

(Dy tekstet nga Abu Hamid Muha-
med ibn Muhamed el-Gazali, 1058 -
1111, këtu janë sjellë nga Lavdrim

Hamja dhe Hamdi Çerkini. Përpunimi:
HeR)

Misioni ynë dhe vlerat morale

Dy thënie nga Muhamed el-Gazali
Nga Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu

Sot Islami është realitet dhe, si i tillë,
është në qendër të vëmendjes, nga
shkaku se ai e vendosi njeriun në pie-

destalin më të lartë, duke e definuar atë si
vlerën më të lartë të Zotit (Et Tinë: 4; El Be-
karetu: 30),  për të cilin krijoi gjithçka dhe
të gjitha i vendosi në shërbim të tij, me qël-
lim të shfrytëzimit të tyre për të humanizuar
dhe zbukuruar jetën në këtë botë, nëpërmes
parimeve të njëshmërisë së Zotit, barazisë
njerëzore, si dhe prejardhjes nga i njëjti
babë dhe nënë, Ademi dhe Hava; ekuilibri
në mes shpirtërores dhe materiales, kultivi-
mit të së mirës dhe lufta kundër të keqes, or-
ganizimi i jetës individuale dhe shoqërore,
duke vendosur pushtet të drejtë, barazi në
obligime dhe detyra, liri në të shprehurit e
bindjes, besimit dhe mendimit dhe në reali-
zimin e të gjitha të drejtave etj.

Këtë e vërtetoi edhe historia, kur pjesë-
tarët e Islamit, të udhëhequr nga parimet e
Islamit, me shekuj arritën të jenë udhëheqë-

sit e botës në të gjitha sferat e aktivitetit nje-
rëzor, duke arritur kulminacionin në sferën
fetare, shkencore, filozofike, ekonomike,
morale, astronomike, kulturore, ushtarake
etj. Për këtë është dëshmitare vetë Evropa,
e cila u ndesh me Andaluzinë myslimane,
Spanjën e sotme, me kryeqendrën e saj Kor-
dobën e famshme, e cila ishte me shekuj
shembull i zhvillimit të shkencës, kulturës
dhe civilizimit njerëzor. Këtë e vërtetuan
edhe personalitete të shkencës dhe të kultu-
rës evropiane si: Johan Volfgang von Goe-
the (Gëte), Volter, Leon Nikolajeviç Tolstoj,
Ogyst Kont, Edmund Burke, Montogomeri
Wat, Gustav Lebon, Bernard Luis, Filip
Hiti, Thomas Arnold, Bernard Shou etj.

Por, fatkeqësisht, fenomenin e Islamit
në të shumtën e rasteve e politizojnë dhe e
fusin në shërbim të qëllimeve vetanake për
dominim në sferën politike, ekonomike, luf-
tarake etj. Pa të drejtë ai sot tentohet të pre-
zantohet si fenomen destruktiv, si pjellë e
dukurive të shëmtuara, duke ia veshur injo-
rancën, prapambeturinë, dekadencën, terro-
rin, agresivitetin.

pullit tonë kudo që gjendet, pa-
varësisht kufijve gjeografikë; të
jemi me zemër të gjerë dhe me
mendje të madhe.

Të mos jemi si të tjerët që i
duan njerëzit që janë vetëm nga
fisi i tyre dhe që i urrejnë tjerët
që nuk janë të katundit të tyre.
Sepse këta jetojnë në kafazin e
fisit, të katundit ose të lokaliz-
mit. Islami është më i gjerë se
të gjitha këto ...izma!

Predikuesi i fesë gjithmonë
duhet të jetojë me shpresë, të
mendojë për të ardhmen e mi-
sionit, kështu që dëshpërimi
nuk duhet të ketë vend në men-
djen dhe qenien e tij. 

Jetën duhet ta shikojmë si
një mundësi që na është dhënë
nga Zoti. Ndaj, duhet të përfi-
tojmë para se të largohemi nga
kjo botë. Dhe, kjo është shumë
e rëndësishme, që para Zotit të
madhërishëm të jemi faqebar-
dhë! 

Një prej mesazheve të Ra-
mazanit.

(Aarburg AG/Zvicër,
19.05.2022)

Shtrati
Si t’ia bëj: a ta kaloj gjithë

jetën në shtrat, duke menduar vë-
shtirësitë që kam me pjesët e tru-
pit tim që nuk punojnë më, apo të
ngrihem nga shtrati dhe të jem
mirënjohës për ato pjesë që ve-
projnë ende?! 

Epo, pleqëria është si një llo-
gari bankare – prej saj tërhiqni
ato që keni depozituar. Dhe,
prandaj depozitoni sa më shumë
lumturi në llogarinë “bankare” të
kujtimeve. 

Për të qenë i lumtur, ka një
rregullore me pesë nyja: ta çlironi
zemrën tuaj nga urrejtja, mendjen
nga shqetësimet, të jetoni thje-
shtë, të jepni më shumë, të prisni
më pak dhe të shijoni çdo mo-
ment. 

Vërtet, shtrati është ndër
shpikjet më të mëdha të njerëzi-
mit - të gjithë aty lindëm, aty u
përqafuam, aty ëndërruam dhe
aty vdesim! (Hajrudin S. Muja)

Islami është fe e paqes
dhe jo e terrorizmit
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ÇDO TË KEQE IA VESHIN ISLAMIT

Kryesisht këtë e bëjnë qarqe të ngu-
shta joislame nga jashtë dhe nga brenda,
nga vetë pjesëtarët e Islamit. Kam bindje
se të parët e bëjnë këtë me qëllim veta-
nak, për interesa të ngushta, me qëllim të
dominimit politik, ekonomik, strategjik
etj. Dhe qasja e këtillë është qasje par-
ciale, e ngushtë, e kufizuar dhe subjek-
tive. Nisur nga kjo, nuk na habisin aspak
dukuritë e ndryshme antislame, të cilat
çdo të keqe dhe destruktive ua veshin
Islamit dhe pjesëtarëve të tij, duke har-
ruar se një qasje e këtillë është subjektive,
i deformon pa të drejtë parimet e shenjta
të Islamit, irriton pa masë pjesëtarët e
denjë të Islamit dhe qarqet tjera joislame
dhe në këtë mënyrë gjithnjë e më tepër
formohet ambient intolerant, armiqësor
dhe konfliktuoz si në sferën e të mendua-
rit njerëzor, po ashtu edhe në atë praktik
dhe fizik. Mu për këtë nuk është për t’u
habitur nga konfliktet           ndërnjerëzore
në emër të qëllimeve të larta, robërimit

dhe pushtimit të popujve të ndryshëm në
botë, nga gjenocidet dhe masakrat që
ndodhin para syve të botës etj.  Kjo
shkaktoi vrasjen dhe zhdukjen e qindra
mijëra njerëzve në Evropë, konkretisht në
Ballkan, në Azi, Afrikë etj.  Pa përmen-
dur shkatërrimin material dhe pasojat e
pashërueshme të tij në sferën ekonomike,
morale dhe të bashkëjetesës ndërnjerë-
zore.

Të dytët, këtë e bëjnë nëpërmes një
prezantimi sipërfaqësor, duke mos u zhy-
tur aspak në esencën e mësimit islam,
duke mos e kuptuar atë në kohë, në vend
dhe në rrethana, dhe duke mos e kuptuar
elasticitetin, domethënien, mençurinë,
përshtatshmërinë dhe universalitetin e pa-
rimeve të Islamit në përgjithësi. Prezan-
timi jo i vërtetë i Islamit nxjerr në shesh
radikalizmin e paparë kundër çdo vlere,
me çka Islamin e paraqesin si të zymtë,
të egër, antinjerëzor, injorant, të errët, jo-
racional, egoist etj., që po ashtu e dëm-
ton rëndë imixhin dhe pozicionin e
Islamit në botë dhe në qarqet e ndryshme

politike e shoqërore. Të ashtuquajturat lë-
vizje në emër të Islamit, me vetëdije dhe
me prapavijë, për interesa të qarqeve de-
struktive e prezantojnë Islamin si de-
struktiv dhe të papërshtatshëm për kohën
dhe vendin ku jetojnë dhe në këtë më-
nyrë, si të parët, në mënyrë të barabartë
kontribuojnë në zhvlerësimin e Islamit në
botë dhe në qarqe të ndryshme me ndi-
kim në sfera të aktivitetit njerëzor.

Andaj, kam bindjen se e gjithë kjo
është ajo që brengos dhe që është njëri
ndër shkaqet në kohën e sotme që e for-
con fenomenin e shpifjes se gjoja Islami
dhe myslimanët janë bartës të terrorizmit
botëror, edhe atë të inspiruar nga libri i
shenjtë Kurani Famëlartë.

ISLAMI, KUNDËRSHTARI MË I MADH
I EKSTREMIZMIT DHE TERRORIZMIT 

Terrorizmi sot është një fenomen i
shëmtuar dhe, si i tillë, është pjesë përbë-
rëse e ngjarjeve dhe rrjedhave botërore.
Si i tillë, përfshin gati të gjitha kontinen-

tet e botës dhe të gjithë popujt e tyre.
Askush nuk është imun nga ky fenomen
tejet destruktiv dhe të shëmtuar. Merret
si arsyetim i krizës ekonomike, si luftë
kundër botës së pasur për të shkatërruar
monopolin ekonomik në botë, si luftë
kundër robërimit nga fuqitë e mëdha, si
përpjekje për të mbjellë frikë te popujt
apo grupet e njerëzve që kanë okupuar
vende dhe popuj të ndryshëm në botë, si
metodë për t’u çliruar nga uzurpatorë të
llojllojshëm, si mjet kundër qeverive të
ndryshme etj. E gjithë kjo ka lënë në botë
skena të trishtueshme dhe rrëqethëse, të
cilat nuk mund të arsyetohen me asfarë
arsyetimi:

1.Islami është fe që në qendër të vë-
mendjes ka njeriun dhe kujdesin më të
madh ia kushton formimit të personalite-
tit të tij, duke e definuar atë në mënyrë të
plotë, pa marrë parasysh vendin, racën,
kombin dhe fenë së cilës i përket.

2. Islam si porosi hyjnore kujdesin
esencial e drejton drejt njeriut dhe mu për
këtë maksimalisht lufton të formojë mar-

rëdhënie të forta ndërnjerëzore, me qël-
lim të mbrojtjes së dinjitetit dhe të nderit
të njeriut në përgjithësi, andaj Islami mbi
të gjitha është paqe, të cilën gjë e tregon
edhe vetë termi Islam, që në vete e për-
mban domethënien e paqes (të selamit),
si gjendje qetësimi dhe paqeje…Andaj,
“perceptimi i disa qarqeve se jo të gjithë
myslimanët janë terrorist, por që të gjithë
terroristët janë myslimanë, jo vetëm që
është tezë e korruptuar nga pikëpamja
morale-politike, por është vetëm sipërfa-
qësore dhe pa përmbajtje.” 

Për këtë Kurani Famëlartë thërret të
gjithë njerëzit të futen në mënyrë më ak-
tive në kultivimin e paqes, me qëllim të
mirëqenies njerëzore, duke thënë: “O ju
që besuat, hyni në paqe të tërësishme dhe
mos ndiqni rrugën e djallit, sepse ai është
armiku juaj i hapur…” (El-Bekaretu:
208)  “Në qoftë se ata anojnë kah paqja,
ano edhe ti kah ajo…” (El-Enfalë: 61)

“E, robërit e Zotit janë ata që ecin
nëpër tokë të qetë dhe kur atyre me fjalë
u drejtohen injorantët, ata thonë: ‘Paqe!’”

(El-Furkan: 63)
3. Islami është fe e mendjes së shën-

doshë, e cila sendet i sheh ashtu siç janë
dhe mu për këtë nuk është fe e imponi-
mit, por fe e bindjes dhe nisur nga kjo,
asnjëherë nuk imponon dhe nuk përdor
dhunën në asnjë moment - as në çështjet
e besimit, e as në çështjet tjera që kanë të
bëjnë me jetën. E gjithë kjo del nga pa-
rimi i shenjtë kuranor që thotë:  “Në fe
nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga
e kota…” (El-Bekaretu: 256) 

Historia ka vërtetuar se kur myslima-
nët ishin në nivelin më të lartë të zhvilli-
mit të tyre në të gjitha sferat e jetës,
“dijetarët islamë në mënyrë të përsosur
zhvilluan konceptin e mbrojtjes së pesë
të drejtave themelore, ato të cilat ne sot i
quajmë të drejta të njeriut, pa marrë pa-
rasysh besimin fetar dhe përkatësinë
kombëtare e që janë: e drejta për jetën
(nefs), e drejta për besimin fetar (din), e
drejta për liri (akl), e drejta për pronë
(mal) dhe e drejta për nderin (ird).”

Mu për këtë, përhapja e Islamit ndo-
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dhi në mënyrë shumë të lehtë, ku përfshiu
të gjitha kontinentet e botës, duke u shër-
byer me parimin e lirisë së besimit dhe të
veprimit.

4. Islami është fe e barazisë njerëzore
në të gjitha sferat e jetës, duke mos bërë
asfarë dallimi racor e fetar. I vetmi privi-
legj qëndron në konstruktivitet dhe de-
votshmëri. Islami me parimet e tij të
shenjta qysh para 15 shekujsh proklamoi
definimin e vërtetë dhe pozicionin naty-
ror të njeriut,  duke thënë:   “O ju njerëz,
vërtet Ne ju krijuam juve prej një ma-
shkulli dhe një femre, ju bëmë popuj dhe
fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dy-
shim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju
është ai që më tepër është ruajtur (nga të
këqijat )…” (El-Huxhurat: 13)

Muhamedi (a. s.) në frymën e këtij
ajeti në misionin e tij dhe në kulminacio-
nin e robërisë dhe të skllavërisë njerëzore
iu drejtua njerëzimit, duke mos ndrojtur
aspak nga fuqitë e mëdha të kohës, me
këto fjalë:  “O ju njerëz! Ju keni një Zot
dhe një babë. Të gjithë ju jeni të Ademit
dhe Ademi është nga dheu. Nuk ka asnjë
përparësi arabi ndaj joarabit, as joarabi
ndaj arabit. Po kështu, nuk ka asnjë për-
parësi i bardhi ndaj të ziut,  as i ziu ndaj
të bardhit, përveç se nga devotshmëria.” 

Në një rast kur një pjesëtar i Islamit
fyeu shokun e tij në bazë racore, kalifi i
dytë, Omer ibn Hattabi, i qorton shokët e
tij me këto fjalë historike:  “Prej kur e
keni marrë të drejtën të robëroni njerëzit,
kur ata kanë lindur të lirë nga nënat e
tyre?!”

5. Obligimi kryesor i bartësve të Isla-
mit sot,  në këtë kohë të zhvillimit teknik,
është në mënyrë precize t’i qasen Islamit,
duke e studiuar thellë dhe duke i prakti-
kuar të gjitha porositë e tij në jetën e për-
ditshme dhe duke e prezantuar atë në
frymë e kohës dhe të vendit dhe në këtë
mënyrë të japin kontributin e tyre në pre-
zantimin dhe shpjegimin e Islamit në të
gjitha qarqet shkencore, shoqërore, filo-
zofike e kulturore.

6. Përpjekja shumëdimensionale për
një jetë më të shëndoshë dhe më të lum-
tur është obligim i shenjtë dhe, si e tillë,
duhet të jetë proces permanent dhe tran-
sparent i të gjitha forcave konstruktive
dhe progresive. Do të ishte e kotë ajo
sikur të mbetej vetëm në suaza të asaj
teorike, por patjetër të shtrihet edhe në
sferën e aksionit dhe të praktikës. Zhvil-
limin e kësaj lufte Islami e sheh në priz-
min e obligimit të shenjtë për të ndihmuar
pa fije interesi në kultivimin e së mirës
në jetën njerëzore, mu ashtu siç thotë Ku-
rani Famëlartë: “...Ndihmohuni në mes
vete me të mira dhe të mbara, e mosni në

mëkate e në armiqësi...” (El-Maidetu: 2)
Andaj, kjo ndihmë duhet të jetë reci-

proke, shumëdiemensionale, edhe atë
duke përfshirë të gjitha vendet dhe të gji-
thë popujt. Botën duhte kuptuar si trupin
e njeriut - po qe se përjeton dhimbje një
pjesë e trupit të njeriut, këtë dhimbje e
përjeton i tërë trupi. Do të ishte shumë
utopike dhe irracionale sikur kjo të bëhej
përmes akuzave dhe propagandave ver-
bale dhe teorike; përkundrazi,  kërkohet
aksion i fuqishëm, që do të përfshinte të
gjitha sferat e jetës shoqërore.

PËR KËTË DUHET VEPRUAR NË
SUAZA TË KËTYRE PARIMEVE:
- Afrimi i popujve pa marrë parasysh

vendin, racën, kombin, për të gjetur bazat
të cilat i bashkojnë njerëzit në përgjithësi,
si dhe njohja e vlerave me të cilat ato dal-
lohen, si një begati përmes të cilave ata
duhet të plotësojnë, të begatojnë dhe të
respektojnë njëri-tjetrin, duke e kuptuar
thellë se dallimi në racë, komb dhe vend
është përparësi, me qëllim që të njihemi
mes vete me qëllim të bashkëpunimit dhe
dhënies ndihmë njëri-tjetrit. Mosnjohja e
lirisë dhe e të drejtave, pushtimi dhe për-
dorimi i dhunës me pa të drejtë është mo-
snjohje e njëri-tjetrit, si dhe urrejtje ndaj
njëri-tjetrit.

- Ngritja e popujve në sferën intelek-
tuale-shkencore dhe atë ekonomike. e
cila është bazë e njohjes sa më të madhe
të njëri-tjetrit, si dhe bashkëpunimit sa
më të madh në mes vete. 

PËRFUNDIM

Islami sot është realitet botëror, që
përfshin të gjitha vendet e botës dhe për-
bën gati një të tretën e njerëzimit. Si i
tillë, po zhvillohet dhe po depërton në të
gjitha shtresat e njerëzimit. Këtë e mun-
dëson njohja gjithnjë e më e thellë e Isla-
mit nga ana e vetë pjesëtarëve të tij,  si
dhe me zhvillimin e mjeteve të informa-
cionit, tashmë Islamin e njohin edhe jo-
myslimanët. Vetë përhapja, zhvillimi dhe
shtrirja e tij te të gjithë popujt e botës, tre-
gon në faktin se Islami ka filluar të njihet
ashtu siç është, se përndryshe nuk mund
të kuptohet aktualiteti i tij sot në botë. Me
zhvillimin e dijes, si dhe me ngritjen in-
telektuale e shkencore të myslimanëve,
shtohet aftësia dhe niveli i prezantimit të
Islamit në mënyrë të denjë, që është një
faktor shumë me rëndësi. 

Edhe qarqet e ndryshme joislame sot
janë ndarë në dy grupe, edhe atë: ata që
kanë qasje objektive dhe Islamin dhe my-
slimanët i konsiderojnë realitet botëror,
të cilit duhet gjetur pozicionin e vërtetë

në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në
rrjedhat e kohës; dhe në ata që janë ten-
dencioz, të cilët nga frika e zhvillimit të
Islamit dhe të myslimanëve,  si dhe nga
ndikimi i dominimit politik-ekonomik,
merren me shpifje të ndryshme, duke kri-
juar strategji e cila mbjell panik te bota
tjetër dhe për ta shtuar këtë, ata Islamin e
konsiderojnë si burim kryesor të dhunës,
të terrorit, të gjenocideve etj., ndërsa my-
slimanët si terroristë e fundamentalistë
etj., me qëllim të krijimit të një islamofo-
bie botërore. Që edhe më tepër të shtohet
strategjia e krijimit të islamofobisë, në
mënyrë më skrupuloze përdoret edhe kul-
tura, ashtu që dekadave të fundit në emër
të kulturës shpiken “Vargjet satanike” të
autorit famëkeq Salman Rushdi dhe ko-
hëve të fundit edhe karikaturat kundër
Muhamedit (a. s.) në gazetat daneze dhe
evropiane, me qëllim të shkatërrimit të
shtyllës kryesore të inspirimit islam -
Muhamedit (a. s.). Situata është shumë e
qartë te të gjithë njerëzit qëllimmirë, të
cilët iu qasen sendeve në mënyrë shken-
core dhe objektive, që e dinë shumë mirë
faktin se Islami është fe e sigurisë, e
paqes, e fisnikërisë, e tolerancës, e dijes,
e kulturës etj. Islami nuk është terrori-
zëm, për arsye se në këtë sferë Islami ka
parimin “kush mbyt një njeri, sikur ka
mbytur tërë njerëzimin”.
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(Kumtesë e Kryetarit të Bashkësisë
Fetare Islame të Republikës

së Maqedonisë së Veriut në Abu Dhabi,
datë 9.05.2022)

Më 8 maj, 2022, në Abu Dhabi i ka
nisur punimet konferenca dyditore e Kë-
shillit Botëror të Bashkësive Myslimane
(The World Muslim Communities Coun-
cil, TWMCC) nën patronazhin e Sheikh
Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Mini-
stër i Tolerancës dhe Bashkëjetesës i
Emirateve të Bashkuara Arabe, thuhet në
njoftimin e BFI. 

Në Konferencë ka pasur pjesëmarrës
nga mbi 150 vende të botës, në mesin e të
cilëve ka qenë edhe Kryetari i Bashkësisë
Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, i cili është paraqi-
tur edhe me kumtesë. Ai ka qenë i shoqë-
ruar nga Ismet ef. Ademi, Drejtor i
Sektorit për Marrëdhënie me Botën
Arabe në BFI. 

Tema bosht e kësaj konference ishte
“Uniteti islam-kuptimi, mundësitë dhe
sfidat". 

CILAT JANË VLERAT E UNITETIT
ISLAM

Plot dy ditë kjo temë pati një qasje të
thellë nga të gjitha aspektet, ku u shtjel-
luan temat mbi atë se çka është uniteti në
Islam; cilat janë shtyllat e tij bazë; si traj-
tohet në kohën bashkëkohore; cilat janë
vlerat e unitetit islam; roli i unitetit islam
në ngritjen e unitetit të kombeve në botë;
cilat janë sfidat e unitetit islam në botë;

paqja dhe toleranca si shtyllat kryesore të
unitetit islam; përçarja si rezultat i deka-
dencës në të gjitha sferat: atë fetare,
shkencore, ekonomike, politike, sociale,
ushtarake etj.; radikalizmi dhe ekstre-
mizmi, si mbyllje e rrugëve drejt unitetit
islam; përçarja, shkak i prapambeturisë
dhe robërimit të myslimanëve në botë;
mosuniteti në strategjinë e zhvillimit të
kombeve, shkak i terrorizmit, radikaliz-
mit dhe ekstrenizmit në botë; ndikimi i
unitetit islam në forcimin e unitetit gji-
thëbotëror; uniteti islam, digë e fuqishme
në kontributin e tij në kultivimin e paqes
dhe të bashkëjetesës së kombeve në botë;
uniteti islam, bazë e zhvillimit ekonomik,
politik dhe shkencor të myslimanëve;
prezantimi i Islamit në mënyrë të shën-
doshë, bazë e ngritjes së unitetit islam;
prezantimi i gabuar dhe i qëllimshëm,
nga brenda, i myslimanëve dhe nga qar-
qet e ngushta nga jashtë, është shkaku më
i madh i mosunitetit gjithislam; uniteti
islam, vlerë apo antivlerë në rrjedhat ba-
shkëkohore; dhe shumë qasje të tjera.

Kryetari i BFI të RMV Shaqir ef. Fe-
tahu u paraqit me temën "Islami, fe e
paqes dhe jo e terrorizmit".  Në të Rei-
s’ul-Ulemaja dha një shtjellim mbi paqen
dhe terrorizmin, edhe atë me sa vijon:
paqja është vlera më madhe e Islamit dhe
qëllimi kryesor i jetës së njeriut; lufta

është e huaj dhe me asgjë s’ka të bëjë me
Islamin; cilat janë faktet se Islami është
fe e paqes; faktorët e brendshëm dhe të
jashtëm drejt dezinformimit mbi Islamin;
mjetet dhe strategjia e prezantimit të Isla-
mit burimor në rrjedhat bashkëkohore;
Islami, realitet botëror në kultivimin e
vlerave njerëzore dhe faktor i unitetit të
gjithmbarshëm; Bashkësia Fetare Islame
e RMV paraqet faktorin e stabilitetit të
vendit dhe të Ballkanit në përgjithësi dhe
vazhdon të kontribuojë në kultivimin e
vlerave universale.

Në fund, thuhet në njoftimin e BFI,
shfrytëzojmë nga rasti që të shprehim mi-
rënjohjet tona në emër të BFI të RMV
dhe në emër të Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu drejtuar mikut tonë,
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan
për organizimin madhështor të Konfe-
rencës, ku arriti t'i tubojë të gjithë krerët
myslimanë, në gjithë globin, duke dë-
shmuar se është një figurë e madhe e
botës islame që kultivon paqen, toleran-
cën, bashkëjetesën, unitetin, duke qenë
kurdoherë në luftë  të ashpër me çdo du-
kuri që ka të bëjë me çfarëdo ekstre-
mizmi, radikalizmi dhe terrorizmi. Me
këtë, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Na-
hyan është ngritur në një ndër personali-
tetet botërore në shërbim të paqes dhe të
mirëqenies së gjinisë njerëzore pa dallim

Uniteti i myslimanëve, 
kontribut për paqen
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Kryetari i Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë, h. Bujar Spahiu, po merr
pjesë në konferencën ndërkombëtare me
temë "Uniteti islam-koncepti, mundësitë
dhe sfidat", e cila organizohet nga Kë-
shilli Botëror i Komuniteteve Mysli-
mane, nën kujdesin e Ministrisë
Emiratase për Tolerancë dhe Bashkëje-
tesë në Abu Dhabi, në datat 8-9 maj, me
ftesë të posaçme nga Ali Rashid al-
Nuajmi, kryetar i KBKM, thuhet në njof-
timin e KMSH.

Gjatë Konferencës Kryetari Spahiu
përfaqëson Komunitetin Mysliman të
Shqipërisë, duke zhvilluar takime me
kryetarë komunitetesh myslimane dhe
ministra të çështjeve fetare nga shumë
vende të botës.

Gjatë këtij aktiviteti z. Spahiu shoqë-
rohet nga kancelari i KMSH, z. Ylli Ci-
kalleshi, drejtori i Vakëf-Investimeve z.
Edison Hoti, drejtori i Marrëdhënieve me
Jashtë z. Fejzi Shaholli, këshilltari i tij për
marrëdhëniet me vendet arabe z. Jamal
al-Safarti dhe Myftiu i Gramshit z. Ermir
Gjana, thuhet në njoftimin e KMSH të
datës 9 maj, 2022.

Më tej, në një njoftim të datës së

njëjtë thuhet: Delegacioni përfaqësues
nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
zhvilloi sot një mbledhje pune në qen-
drën "Hedayah", organizatë ekselente për
të luftuar ekstremizmin e dhunshëm me
qendër në Abu Dhabi të Emirateve të Ba-
shkuara Arabe dhe me aktivitet intensiv
në mbarë botën.

Gjatë kësaj mbledhjeje përfaqësuesit
e KMSH bënë një prezantim të institu-
cionit tonë, si dhe shpjeguan përpjekjet e
panumërta të tij në luftimin e ekstremiz-
mit dhe radikalizmit për vite me radhë në
mbarë vendin. Pala mikpritëse, ndërkaq,

prezantoi aktivitetin e qendrës “Heda-
yah” dhe vizionin që ajo përpiqet të për-
cjellë në shoqëritë e mbarë botës, si dhe u
diskutua mundësia e intensifikimit të ba-
shkëpunimeve ndërmjet dy institucio-
neve.

Gjatë pjesëmarrjes në konferencën
ndërkombëtare në Abu Dhabi Kryetari i
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, h.
Bujar Spahiu, takoi dhe bisedoi me
shumë prijës zyrtarë shtetesh dhe krerë
fetarë nga vende të ndryshme të botës,
thuhet në njoftimin e KMSH  të datës 10
maj, 2022.

feje, kombi, race, ngjyre apo vendi.  Po
ashtu, Shkëlqesia e Tij dr. Al Nahyan me
fjalimin e tij dha idetë mbi të ardhmen e
ummetit, të unitetit të myslimanëve, si
kontribut të myslimanëve në rrjedhat e
kohës bashkëkohore. Paraqitje të nivelit
të lartë patën edhe shumë personalitete të
tjera me relevancë ndërkombëtare nga të
gjitha vendet e botës, thuhet në njoftimin
e BFI.

PRITJE ZYRTARE NGA
ORGANIZATORI

Më 8 maj, 2022, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, i shoqëruar nga z.
Ismet Ademi, u prit në një takim zyrtar
nga Kryetari i Këshillit Botëror të Ba-
shkësive Myslimane me seli në Abu
Dhabi, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al
Nahyan me bashkëpunëtorë, thuhet në
njoftimin e BFI.

Së pari, në emër të BFI të RMV Rei-
s’ul-Ulemaja e falënderoi Shkëlqesinë e
Tij për ftesën për të marrë pjesë aktive në
konferencën ndërkombëtare të Këshillit
Botëror të Bashkësive Myslimane (The
World Muslim Communities Council,
TWMCC), të mbajtur në Abu Dhabi, me
temë "Uniteti islam-koncepti, mundësitë
dhe sfidat" 

Edhe Kryetari, dr. Al Nahyan tregoi
kënaqësinë e tij për pranimin e thirrjes,
për shkak se kjo, tha ai, i jep peshë dhe
rëndësi të veçantë kësaj konference dhe
e forcon bashkëpunimin e ndërsjellë mes
dy institucioneve që kanë për qëllim pre-

zantimin e shëndoshë dhe të pastër të
Islamit. 

Edhe në të ardhmen do të vazhdojë
bashkëpunimi në frymën e kontributit në
sfera të ndryshme. Po ashtu u bisedua
edhe për aktivitete të tjera të përbashkëta,
për të mirën e kultivimit të paqes dhe të
bashkëjetesës në të gjitha vendet e botës.
Me këtë rast Reis’ul-Ulemaja falënderoi
nikoqirin për pritjen miqësore e vëllazë-
rore. Zoti i bekoftë, thuhet në njoftimin e
BFI.

TAKIM ME MINISTRIN E VAKËFIT TË
EGJIPTIT 

Gjatë qëndrimit në Abu Dhabi Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu pati
një takim vëllazëror dhe shumë të
ngrohtë me Ministrin e Vakëfit të Egjip-
tit, prof. dr. Muhamed Muhtar Xhum'ah,
i cili në një ambient impozant i dhuroi li-
brin e ri të tij me titull "El xhahilijjeh ves
sahveh" (Injoranca dhe rizgjimi), thuhet
në njoftimin e BFI të datës 9 maj, 2022.

Ministri Xhum'ah tashmë është një
personalitet i madh në jetën fetare dhe
shkencore, me reputacion të një kontri-
buesi të madh në konferenca dhe simpo-
ziume fetare-shkencore, si dhe në
aktivitetin e shkrimeve të shumta në sfe-
rat e ndryshme të Islamit. 

Fjalimi i tij në këtë konferencë shtoi
një përshtypje të veçantë dhe i dha vulën
këtij tubimi të madh shkencor. Reis’ul-
Ulemaja në emër të BFI të RMV falën-
deroi organizatorin e Konferencës për të

marrë pjesë në ndarjen e librit të ri të Mi-
nistrit të Vakëfit të Egjiptit, prof. dr. Mu-
hamed Muhtar Xhum'ah. Zoti e bekoftë,
thuhet në njoftimin e BFI.

MYFTIU I UKRAINËS FLET PËR
GJENOCIDIN RUS

Në Abu Dhabi takuam shumë perso-
nalitete të nivelit të lartë. Por, ajo që na
la përshtypje ishte takimi me Shejh dr.
Salih b. Humejd, Këshilltar i Oborrit
Mbretëror dhe imam e hatib i Mesxhidi
Haramit-Qabesë. Mbetet një kujtim i
këndshëm, ka shkruar në faqen e vet në
Facebook më 9 maj, 2022, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.

Kryetari i BFI, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, gjatë pjesëmarrjes në
Konferencën në Abu Dhabi pati një takim
vëllazëror edhe me Myftiun e Ukrainës,
Ahmed Temimin, thuhet në njoftimin e
BFI.

“Ishte e dhimbshme ta dëgjosh Myf-
tiun e myslimanëve të Ukrainës, haxhi
Ahmed Temimin. Ishte vështirë të dëg-
josh rrëfimet e tij për masakrat dhe gje-
nocidin rus në Ukrainë”, shkroi Kryetari
i BFI të RMV në rrjetin social.

"Do t’ia dalim ta mbrojmë vendin; po
bile, edhe me jetë e familje"- përgjigjej
me dinjitet Myftiu i nderuar.  Dhe, duke
vazhduar më tha:  "Jemi mbi dy milionë
myslimanë në Ukrainë", ka shkruar Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu në
Facebook, thuhet në njoftimin e BFI. 

Me Ministrin e Vakëfit të Egjiptit, prof. dr. Muhamed Muhtar Xhum'ah, i cili në një ambient impozant Kryetarit
të BFI i dhuroi librin e ri të tij. (foto/desk)

Sot morëm lajmin e hidhur të ndërri-
mit jetë të Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, President i Emirateve të Ba-
shkuara Arabe, thuhet në njoftimin e BFI
të datës 13 maj, 2022. 

Me këtë rast të hidhur, Presidencës,
Qeverisë dhe popullit të Emirateve të
Bashkuara Arabe në emër të BFI të
RMV dhe në emrin tim personal ju
shprehim ngushëllime të thella, duke iu
lutur Allahut Fuqiplotë që Presidentin e
ndjerë ta përfshijë në mëshirën e Tij të
pakufishme dhe t'i falë Xhenetin e am-
shueshëm, thotë letra e nënshkruar nga
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. 

Presidenti i ndjerë ka qenë një perso-
nalitet me ndikim të madh në skenën po-
litike, njëri ndër themeluesit e shtetit
modern të EBA, me ndikim të madh në
ruajtjen e paqes në rajon dhe në botë, dhe
për ne është i njohur se me largimin e pu-
shtetit pushtues serb nga Kosova, trupat
paqeruajtëse të EBA kanë marrë pjesë në

ruajtjen e paqes në momentet më të vë-
shtira të popullit shqiptar në Kosovë, kur
i ndjeri ka qenë në rolin e lartë të Princit
të Kurorës të Abu Dhabit në Emiratet e
Bashkuara Arabe. 

Ngushëllime dhe Zoti e mëshiroftë,
ka shkruar Kryetari i BFI të RMV, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, në
letrën e ngushëllimit drejtuar autorite-
teve të Emirateve të Bashkuara Arabe në
Abu Dhabi, thuhet në njoftimin e BFI.

Zoti e mëshiroftë Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, Presidentin e Emira-
teve të Bashkuara Arabe, thuhet në de-
klaratën e Myftiut të Republikës së
Kosovës Naim ef. Tërnava. 

Ne kemi humbur një udhëheqës të
shquar, të urtë, dashamirës të hairit, thu-
het në njoftim. 

Në emër të popullit të Kosovës, në
emër të Bashkësisë Islame të Republikës
së Kosovës dhe në emrin tim, u shpre-
him ngushëllimet tona vëllezërve tanë në

Emiratet e Bashkuara Arabe për këtë
humbje të madhe dhe lusim Zotin që ta
mbulojë me mëshirën e Tij, thuhet në 

deklaratën e Myftiut të Republikës së
Kosovës, Naim ef. Tërnava.

Me ngushëllime në adresë të Emira-
teve të Bashkuara Arabe, bëhet e ditur,
kanë dalë më shumë përfaqësues të jetës
fetare dhe shoqërore nga Ballkani e më
gjerë. 

Letër ngushëllimi për
Emiratet e Bashkuara Arabe

Bujar ef. Spahiu në Abu Dhabi



Më 16 maj, 2022, Këshilltarja Poli-
tike për Liritë Fetare në Ambasadën e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës në
Shkup, znj. Rejçëll Kollins (Rachel Col-
lins), e shoqëruar nga analisti politik në
Ambasadë, z. Adrian Ismaili, patën një
takim zyrtar me Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu në Rijasetin e Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV, thuhet në
njoftimin e BFI.

Fillimisht, Reis’ul-Ulemaja i dëshiroi
mirëseardhje zonjës Rejçëll në vizitën e
parë të saj në BFI dhe e falënderoi për ba-
shkëpunimin e vazhdueshëm mes BFI-së
dhe Ambasadës së SHBA-ve, e cila është
një nga qendrat më mbështetëse të insti-
tucionit tonë fetare në vend.

Më pas, Kryetari i BFI paraqiti një
përshkrim të shkurtër për Bashkësinë Fe-
tare Islame të RMV, funksionimin e saj
dhe organizimin e jetës fetare islame në
vend, ku gjithashtu shpjegoi edhe sfidat
me të cilat përballet BFI gjatë këtyre dy
viteve të fundit, ku paralelisht gjatë pe-
riudhës së pandemisë së Covid-19 BFI ka
luajtur një rol kyç në vetëdijesimin e po-
pullatës dhe parandalimin e kësaj sëmun-
dje dhe realizimin e projekteve dhe

aktiviteteve të ndryshme për parandali-
min e ekstremizmit të dhunshëm.

Theks i veçantë në takim u vu tek
akreditimi i Medresesë Isa Beu, që është
imperativ i kohës.

Nga ana e saj, zonja Rejçëll Kollins
çmoi lart veprimtarinë e Reis’ul-Ule-
masë, autoritetin e tij që gëzon në popul-
latë dhe punën e palodhshme në
vetëdijesimin e popullatës për pandeminë
me Covid-19, vaksinimin, si dhe punën e
tij të palodhshme në edukimin dhe shkol-

limin e gjeneratave të reja. Po ashtu, u
vlerësua lart edhe qëndrimi dhe anga-
zhimi i BFI, me në krye Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, për dialogun
ndërfetar në vend.

Në këtë takim Kryetarin e BFI e sho-
qëronin: z. Agron Vojnika, Udhëheqës i
Sektorit për Informim Publik; z. Ismet
Ademi, Udhëheqës i Sektorit për Marrë-
dhënie me Botën Arabe; dhe z. Mustafa
Dauti, Udhëheqës i Sektorit të Punëve të
Jashtme, thuhet në njoftimin e BFI.

Më 1 maj, 2022, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu, nga Xhamia e Sahatit në Gostivar kryesoi lutjet
për paqe në Ukrainë, që u mbajtën në të gjitha xhamitë e ven-
dit. Pas kësaj, vazhdojnë të vijnë letra falënderimi nga shoqata
dhe individë nga Ukraina, thuhet në njoftimin e BFI. 

Kështu, shoqata e ukrainasve në Republikën e Maqedonisë
së Veriut "Lesja Ukrainka" ka falënderuar Reis’ul-Ulemanë në-
përmjet një letre publike, në të cilën thuhet: 

“I nderuar Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,
Në emër të shoqatës së ukrainasve në Republikën e Maqe-

donisë së Veriut ‘Lesja Ukrainka’, si dhe në emrin tim, para së
gjithash dëshiroj t'ju uroj festën e Bajramit të Ramazanit dhe
t'ju falënderoj nga zemra për lutjet për paqe në Ukrainë më 1
maj 2022 në xhamitë anembanë vendit. 

Të gjithë lutemi që kjo gjakderdhje të përfundojë sa më
shpejt që të jetë e mundur, andaj për ne janë shumë të vlefshme
lutjet që pjesëtarët e fesë myslimane në Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut kanë bërë për paqe, në kohët më të vështira për ne,
dhe në kohën kur të gjithë kemi nevojë më së shumti për paqe.
Kjo është arsyeja pse një mbështetje e tillë prej jush është vër-
tet e paçmueshme për ne.

Mes tjerash, jemi të bindur se me lutje në të njëjtën ditë nga
pjesëtarët e bashkësive të ndryshme fetare në mbarë vendin,
shteti i Maqedonisë së Veriut dërgoi një mesazh të fortë përku-
shtimi për një fund të menjëhershëm të luftës në Ukrainë dhe
rikthimin e paqes botërore”, thotë në letër Kryetari i Shoqatës
Oleksandër Urbanoviç.

Fotografi nga xhamitë gjatë lutjeve të bëra për paqe në
Ukrainë u shpërndanë nëpër të gjitha mediet botërore dhe rrje-
tet sociale. Lutjet për paqe  ishin vlerësuar edhe nga Presidenti
Volodymyr Zelensky, si një mbështetje morale për popullin e
stërvuajtur ukrainas gjatë invazionit rus në këtë vend, thuhet në
njoftimin e BFI. (12.05.2022)

Këshilltarja amerikane për liritë
fetare qëndron në BFI

Falënderime për lutjet për paqe në Ukrainë
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Më 5 maj, 2022, Bashkësia Fetare Islame e RMV publi-
koi informatën në të cilën thuhet: 

Duke u bazuar në njoftimin e Ministrisë së Haxhit të Ara-
bisë Saudite, lidhur me kushtet për regjistrim për Haxhin 2022,
u bëjmë apel besimtarëve që kanë vendosur ta kryejnë kushtin
e pestë islam – haxhin, të paraqiten në Myftinitë përkatëse dhe
të dorëzojnë dokumentacionin e duhur për regjistrim.

Kushtet për regjistrim janë:
1. Të jenë nën moshën 65-vjeçare (të lindur pas datës

30.06.1957);
2. Të jenë të vaksinuar me dy vaksina kundër Covid-19;
3. 72 orë para udhëtimit, ta kenë testin PCR.

Bashkësia Fetare Islame veç më ka filluar organizimin e
Haxhit 2022 dhe numri i haxhinjve të sivjetëm është i kufi-
zuar, andaj në afat sa më të shkurtër regjistrohuni nëpër Myf-
tinitë përkatëse.

Myftinitë e Bashkësisë Fetare Islame të xhumanë, më
6.05.2022, përmes nëpunësve fetarë, të bëjnë apel nëpër
xhami për regjistrimin e kandidatëve të sivjetëm që kanë
shprehur interesim për Haxh.

Më 10 maj, 2022, BFI e RMV nxori dhe Listën e vaksi-
nave të pranuara nga Ministria e Shëndetësisë e Arabisë Sau-
dite, faksimilja e së cilës e shoqëron këtë tekst. 

Bashkësia Fetare Islame e RMV, re-
spektivisht OH "Hilal”, që vepron në
kuadër të saj, vazhdoi aksionet e veta hu-
manitare edhe pas Ramazanit të bekuar,
thuhet në njoftimin e BFI. 

Më 18 maj, 2022, në koordinim të
Kryetarit z. Fadil Ramadani filloi ndar-
jen e 25 tonelatave (25.000 kg) të hur-
mave, dhuratë nga Mbretëria e Arabisë
Saudite. 

Nga Rijaseti, së pari iu ndahet të gji-
tha Myftinive të BFI, ndërsa pastaj, për-
mes tyre,  besimtarëve dhe qytetarëve në
terren. 

Shprehim falënderim të veçantë ndaj
shtetit saudit për këtë sasi të madhe hur-

mash, dhuruar OH "Hilal". Kjo tregon
bashkëpunimin e mirëfilltë dhe të sin-

qertë. Zoti i bekoftë, thuhet në njoftimin
e BFI.

Më 15 maj, 2022, Kryetari i Bashkë-
sisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef.
Tërnava, është pritur në takim, në selinë
e Presidencës së Përgjithshme për Fetva
dhe Kërkime Studimore në Riyadh, nga
Myftiu i Madh i Mbretërisë së Arabisë
Saudite, njëherësh Kryetar i Këshillit,

Shkëlqesia e Tij shejh Abdulaziz bin Ab-
dullah al Shejh, thuhet në njoftimin e ba-
shkësisë Islame të Kosovës (BIK). 

Shkëlqesia e Tij theksoi rëndësinë e
takimeve të tilla ndërmjet liderëve islamë
për konsultim dhe bashkëpunim ndërmjet
tyre, gjithnjë në atë që u shërben mysli-

manëve.  Nga ana e tij, Myftiu Tërnava
përgëzoi përpjekjet e Kujdestarit të Dy
Xhamive të Shenjta dhe Princit të Kuro-
rës në shërbim të Islamit dhe përkujde-
sjes ndaj Dy Xhamive të Shenjta,
haxhinjve dhe vizitorëve, duke theksuar
se këto përpjekje vlerësohen nga të gjithë
myslimanët anekënd botës. 

Myftiu Tërnava vuri në dukje qëndri-
met historike të paraqitura nga lidershipi
i Mbretërisë për popullin e Kosovës, që
nga paslufta, duke falënderuar kështu
Mbretërinë për përkrahjen e ofruar.

Ai theksoi rëndësinë e këtij takimit
me Myftiun e Mbretërisë Al-Shejh, për
diskutimet që u zhvilluan, duke synuar
kështu thellimin e bashkëpunimit ndër-
mjet dy institucioneve, thuhet në njofti-
min e BIK.

Njoftim për Haxhin 2022/1443 H

“Hilal” ndan 25 tonelata hurma

Myftiu i Madh saudit pret Myftiun Tërnava
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Me ftesë të Papa Françeskut, Kryetari
i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
(KMSH),  h. Bujar ef. Spahiu, vizitoi më
6 maj, 2022, shtetin e Vatikanit, ku u prit
në një audiencë të veçantë nga Papa, thu-
het në njoftimin e KMSH. 

Takimi kokë më kokë midis Papa
Françeskut dhe Kryetarit Spahiu zgjati
për më shumë se 30 minuta. 

Bashkëjetesa paqësore ndërmjet feve
në Shqipëri, Dokumenti i Vëllazërisë
Njerëzore i nënshkruar midis Imamit të
Madh të Al-Az’harit, Ahmed Tajib dhe
Papa Fançeskut, ishin temë kryesore e bi-
sedës që z. Spahiu zhvilloi gjatë audien-
cës me Papën. 

Dy krerët e lartë ndanë mendime të
njëjta për rolin që luan feja në marrëdhë-
niet ndërnjerëzore, për kontributin që ajo
luan në ruajtjen e këtyre vlerave, sidomos
në mbrojtjen e familjes, si qelizë theme-
lore e shoqërisë, rol të cilin ata e vlerë-
suan si të paçmueshëm.

Papa vlerësoi rolin e veçantë që luan
Kryetari Spahiu në promovimin dhe për-
hapjen kudo në Shqipëri të Dokumentit
të firmosur në Abu Dhabi mbi vëllazëri-
min njerëzor. 

Kryetari Spahiu gjatë audiencës i kër-
koi Papa Françeskut mbështetjen e shte-
tit të Vatikanit për pavarësinë e Kosovës. 

Të dy krerët shkëmbyen edhe dhura-
tat e rastit në fund të takimit. 

Takimi midis Papës dhe Kryetarit të
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
është i pari në llojin e tij që prej themeli-
mit të KMSH-së. 

Më pas, takimet e Kryetarit Spahiu
vijuan me Sekretarin e Vatikanit për Mar-
rëdhënie me Shtetet (Ministër i Jashtëm),
imzot Paul Richard Gallagher dhe me

Kryetarin e Këshillit Papnor për Dialog
Ndërfetar, kardinalin Miguel Ángel
Ayuso Guixot. 

Kryetari i Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë gjatë vizitës në Vatikan u sho-
qërua nga Kancelari z. Ylli Cikalleshi,
Drejtori i Marrëdhënieve me Jashtë z.
Fejzi Shaholli, Drejtori i Financës dhe i
Vakëf/Investimeve z. Edison Hoti dhe
Drejtori i Kabinetit z. Ejup Lila. 

Kjo vizitë u iniciua nga Nunci Apo-
stolik në Tiranë, z. Luigi Bonazzi.

Kryetari Spahiu, së bashku me dele-
gacionin, u prit dhe u shoqërua gjatë gji-
thë kohës nga e ngarkuara me punë e
Republikës së Shqipërisë në Vatikan, znj.
Majlinda Dodaj, thuhet në njoftimin e
KMSH.

“Minarja e Xhamisë së Et’hem Beut

dhe kambanorja e Katedrales së Shën
Shtjefnit në Shkodër u bashkuan sot në
dhuratën që iu dorëzua Papës Françesku
nga kreu i Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë gjatë vizitës në Vatikan. Ati i
Shenjtë dhe Bujar ef. Spahiu në bisedën e
tyre përmendën Dokumentin e Abu Dha-
bit mbi vëllazërimin njerëzor, të cilin, siç
tha Papa, Myftiu Bujar Spahiu e promo-
von dhe e përhap kudo në Shqipëri”, thu-
het në njoftimin e ditës së njëjtë të
Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. 

Një informatë të zgjeruar nga kjo vi-
zitë, bashkë me një intervistë me h. Bujar
ef. Spahiu, ka emetuar edhe Radio-Vati-
kani (vegëza: https://www.vatican-
news.va/sq/papa/news/2022-05/papa-tak
on-haxhi-bujar-spahiun).

Myftinia e BFI-Dibër më 6 maj, 2022,
ka publikuar njoftimin në të cilin thuhet: 

Xhamitë në diasporë, në këtë rast në
SHBA, janë vend takimi, bisede, konsul-
timi; janë vendi ku ruajmë frymën tradi-
cionale dibrane; janë vendi ku ruajmë
vlerat shpirtërore, kombëtare dhe famil-
jare. Shpirti i vlerave ndaj vendlindjes
janë prindërit tanë, të cilët edhe pse pu-
nonin shumë, bënin gjithçka që ne mos ta
harrojmë Dibrën tonë të dashur. Edhe pse
disa nga ne kanë lindur në SHBA, re-
spekti prindëror ka bërë që Dibrën ta për-

jetojmë në shpirt, sikur prindërit tanë.
Një natë të bekuar Ramazani, me ri-

ninë dibrane në SHBA, duke qëndruar në
oborr të xhamisë, e duke folur për Dibrën
tonë, shfaqën dëshirën vëllazërore që nga
zemra e mbushur me mall të ndihmojmë
dy kategori të vëllezërve tanë të dashur në
vendlindje, me shpresë dhe mirënjohje
për mundësitë që na ka falur i madhi Zot:
kategorinë e vëllezërve me nevoja të ve-
çanta, si dhe jetimët. Kështu, janë mble-
dhur 6.000 $ për kategorinë e parë dhe
2.400 $ për kategorinë e dytë.

Të vetëdijshëm se i madhi Zot është
shtrues i begative të pafundme, falë Atij
që na ka ofruar zemrat pranë xhamisë, kjo
ka bërë që të kemi të mbushur shpirtrat
tanë me mall, me dashuri, me respekt,
ndjeshmëri dhe humanizëm për vëllezërit
tanë.

I bëjmë lutje të madhit Zot që rinisë
dibrane në SHBA t’i fal udhëzim, dashuri
në zemër, harmoni në familje dhe begati
të gjithmbarshme. Zoti i bekoftë! – thuhet
në njoftimin e Myftinisë së BFI-Dibër
(Dibër e Madhe). 

Mërgimtarët e Amerikës ndihmojnë Dibrën

Papa priti Bujar ef. Spahiun

Më 16 maj, 2022, Presidenti i Repu-
blikës së Shqipërisë z. Ilir Meta deko-
roi me titullin “Naim Frashëri” Myftiun
e Tetovës, prof. dr. Qani ef. Nesimi. Do-
rëzimi i Dekoratës u bë në Presidencën
e Republikës së Shqipërisë në Tiranë,
thuhet në njoftimin e Myftinisë së BFI-
Tetovë. 

Në ceremoninë e dekorimit të prani-

shëm ishin: përfaqësuesi i Kryetarit të
BFI të RMV mr. Salim ef. Sulejmani,
Kryetari i KMSH h. Bujar Spahiu, për-
faqësuesi i BIMZ Ali Bardhi, përfaqë-
suesi i Kishës Ortodokse At Emanuel
Lusha, përfaqësuesi i Kishës Katolike
Monsinjor Henri, përfaqësuesi i Komu-
nitetit Bektashian Kastriot Muço, Nderi
i Kombit z. Ferdinand Samarxhi, Rek-

tori i Universitetit të Tetovës (u. d.)
prof. dr. Reshat Qahili, Myftiu i Kuma-
novës Abedin ef. Imeri, profesorë e de-
kanë nga UT, Zv/Drejtori i Komisionit
për Marrëdhënie me Bashkësitë dhe
Grupet Fetare mr. Mexhit Emurli, ko-
legë nga Rijaseti, nga Myftinia e Teto-
vës dhe nga Myftinitë tjera, si dhe
familja e Myftiut. 

Presidenti i Shqipërisë dekoron
Myftiun e Tetovës 

BFI uron Qani ef. Nesimin
Më 16 maj, 2022,  në Tiranë, Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Ilir Meta dekoroi me urdhrin “Naim Frashëri”
Myftiun e Tetovës prof. dr. Qani ef. Nesimi në prezencën e shumë personaliteteve publike nga Maqedonia e
Veriut dhe Shqipëria, përkatësisht nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
në këtë ngjarje përfaqësohej nga Myftiu i Strugës mr. Salim ef. Sulejmani, i cili e shoqëroi Myftiun e Tetovës gjatë
tërë ceremonisë së ndarjes së këtij çmimi prestigjioz, thuhet në njoftimin e BFI.
Urdhri "Naim Frashëri" është një dekoratë nderi e Republikës së Shqipërisë që u jepet qytetarëve shqiptarë dhe
të huaj, punonjësve të shkencës, të artit, të kulturës dhe të arsimit për vepra dhe veprimtari të çmuara.
Dekorata jepet me dekret nga Presidenti i Shqipërisë. Bashkësia Fetare Islame e RMV e çmon lart këtë vlerësim
të Presidentit të Shqipërisë z. Ilir Meta, që është një nder për Bashkësinë Fetare Islame të RMV dhe uron Myftiun
e nderuar të Tetovës, prof. dr. Qani ef. Nesimi për këtë dekoratë, e cila është me plot meritë për kontributin e tij
të palodhshëm në sfera të ndryshme të jetës publike dhe fetare, thuhet në njoftimin e BFI.
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Shoqata e Veteranëve të Luftës së
Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, e udhëhe-
qur nga Daim Hiseni, më 19 prill, 2022,
kishte dalë me një njoftim në të cilin thu-
het: 

Edhe përkundër kërkesës nga Myftiu
për mospublikimin dhe mospërmendjen e
emrave, megjithatë është tepër njerëzore
të shprehet falënderim publik për çdo
vepër me qëllim të mirë dhe fisnik.

Myftiu i Tetovës, prof. dr. Qani Ne-
simi, në datën historike të ngadhënjimit të
së drejtës mbi të padrejtën, të ditës kur
triumfoi dituria kundër injorancës, të luf-
tës së drejtë, por të pabarabartë, në fushë-
betejën e Bedrit, duke përkujtuar emrat e
shehidëve, në mesin e të cilëve kemi edhe
hz. Hamzën (r. a.) me shokë, ai (Myftiu i
Tetovës) po në këtë ditë nderoi edhe Sho-
qatën e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë
Çlirimtare Kombëtare, ku përpos fjalëve
miradie ndaj veteranëve, konsideratës ndaj
luftës së lavdishme të UÇK-së dhe ndih-
mës në pako ushqimore për familjarët,
duke i zgjatur duart nga Zoti i Madhëri-
shëm bëri lutje të sinqertë për shpirtin e
dëshmorëve të rënë në altarin e lirisë, si
dhe të martirëve, gra e fëmijë, të cilët jetën
e tyre e sakrifikuan për të mirën e përgji-
thshme të njerëzimit, për gjënë më të
shtrenjtë dhe më të shenjtë në këtë botë të
quajtur LIRI.

Mbresëlënës ishte fakti i përkujtimeve
historike të dinjitarëve si hfz. Ibrahim ef.
Shkupi dhe At Gjergj Fishta, të cilët kanë
luajtur rol të rëndësishëm në shpëtimin e

mbajtjes së Kongresit të shkronjave shqipe
në Manastir, si dhe në ruajtjen permanente
të frymës revolucionare në mbrojtjen e
vlerave morale dhe atdhetare te popullata
shqiptare në Maqedoninë e Veriut e më
gjerë.

Sa bukur tingëlloi fjala krahasimtare,
ku mes tjerash (Myftiu i Tetovës, prof. dr.
Qani ef. Nesimi) tha:  "Ashtu sikurse që e
kërkojmë Natën e Kadrit në dhjetë netët e
fundit të agjërimit, për të cilën Zoti na
thotë se është më e vlefshme se 1.000
muaj, po ashtu aq madhështore është edhe
emri i një dëshmori në mesin e 1.000 qy-

tetarëve, hoxhallarëve, politikanëve, pro-
fesorëve etj., në mesin e të cilëve nuk ka
ndonjë dëshmor tjetër."

Duke qenë mirënjohës dhe falënderues
në mënyrë publike ndaj njerëzve humanë
dhe zemërgjerë, mbetemi me shpresë që
pos institucioneve të tjera, ashtu edhe di-
jetarët fetarë (dhe kleri në përgjithësi) do
të vazhdojnë të angazhohen në bashkimin
dhe përafrimin e lidhjes shpirtërore të po-
pullatës shqiptare drejt angazhimit dhe sy-
nimit të kahershëm të tyre, thuhet në
njoftimin publik të SHVL të UÇK-së, të
nënshkruar nga Daim Hiseni (Shkup).

Sot, më 13 maj, 2022, Myftiu i Teto-
vës, prof. dr. Qani ef. Nesimi, priti në vi-
zitë themeluesit e Shoqatës Akademike
për Shkencë dhe Art të Shqiptarëve në
RMV - Tetovë: prof. dr. Xheladin Mura-
tin, prof. dr. Hasan Jasharin dhe prof. dr.
Vebi Xhemailin, thuhet në njoftimin e
Myftiut të Myftinisë së Tetovës prof. dr.
Qani ef. Nesimi.

Prof. dr. Vebi Xhemaili në njoftimin

që ka publikuar pas këtij takimi ka
shkruar:  Këshilli inicues për themelimin
e Akademisë së shqiptarëve të Maqedo-
nisë së Veriut e njoftoi Myftiun për ini-
ciativën e ngritur nga intelektualët
shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. The-
melimi i Akademisë së shqiptarëve në
Republikën e Maqedonisë së Veriut është
nevojë e kamotshme, imediate, është
kërkesë e intelektualëve shqiptarë, për

shkak se në Maqedoninë e Veriut mun-
gon ky institucion për shkencëtarët dhe
akademikët shqiptarë. 

Pas njoftimit nga Këshilli, fjalën e
mori Myftiu i Myftinisë së Tetovës, prof.
dr. Qani ef. Nesimi, i cili përzemërsisht e
përshëndeti iniciativën dhe tha se kjo ini-
ciativë është, bile, pak e vonuar, se
shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë
nevojë për një institucion të tillë shken-
cor. 

Në fund, Myftiu i Myftinisë së Teto-
vës, si një vizionar dhe kombëtar i nive-
lit të lartë, i dha përkrahje kësaj iniciative
në emër të institucionit që ai udhëheq,
duke e përgëzuar iniciativën si nevojë e
kohës dhe tejet vizionare. Pasi shqipta-
rët tanimë kanë tre universitete, është e
arsyeshme që të kenë edhe Akademi të
Shkencës dhe të Arteve në RMV. Urime
Akademinë të gjithë shqiptarëve në
RMV, thuhet në njoftimin e prof. dr. Vebi
Xhemaili të datës 13 maj, 2022.  

Themeluesit e Akademisë takojnë Myftiun e Tetovës

Veteranët e UÇK-së falënderojnë Myftiun 

Më 3 maj, 2022, në vazhdën e aktivi-
teteve të përbashkëta, Myftinia dhe Ko-
muna e Tetovës në Sallën e Objektit për
Shërbime Fetare dhe Sociale organizuan
program me ilahi, thuhet në njoftimin e
Myftinisë së Tetovës.

Programin e realizoi Medreseja Isa
Beu - Paralelja e Shtrirë e vajzave në Te-
tovë, përgatitur nga profesore Nyrgjyl Sa-
diku – Emurli.

Në këtë manifestim të pranishëm
ishin: Myftiu i Tetovës prof. dr. Qani ef.
Nesimi me bashkëpunëtorët, përfaqësues
nga Komuna e Tetovës, Myftiu i Shtipit
mr. Nasir ef. Rexhepi, Drejtori për Dia-
sporë i BFI dr. Selver ef. Xhemaili, myf-
tinjtë e mëparshëm të Tetovës hfz. mr.
Nexhadi ef. Limani, Alifekri ef. Esati dhe
hfz. Imer ef. Kamberi, prodekani i FSHI
dr. Muaz ef. Agushi, Drejtori për Kulturë
i BFI Musanif ef. Rufati, Administratorja
e Medresesë Isa Beu - Paralelja e Shtrirë

në Tetovë Barije Shabani, hoxhallarë të
Tetovës me rrethinë, studentë e nxënës, si

dhe një numër i madh i mysafirëve, thuhet
në njoftimin e Myftinisë së Tetovës. 

Program me ilahi me Komunën e Tetovës

Në fjalën e tij Presidenti Meta thek-
soi: Zotëri Qani Nesimi me punën, ve-
prat dhe angazhimin e tij si myfti dhe si
një akademik, ka luajtur rol të rëndësi-
shëm në afirmimin e vlerave kombëtare
dhe fetare te shqiptarët. Një promovues
i multikulturalizmit, një hulumtues që
na ofron të dhëna historike se shqipta-
rët si popull jetojnë me diversitetin e
tyre fetar, te të cilët gjithnjë ka domi-
nuar fryma e bashkëjetesës, e tolerancës
dhe e mirëkuptimit.

Duke falënderuar Presidentin e Re-
publikës për këtë vlerësim, Myftiu i Te-
tovës prof. dr. Qani ef. Nesimi u shpreh:
“Dita e sotme është një ditë shumë e ve-
çantë për mua, për familjen time, për
Myftininë e Tetovës dhe për Bashkësinë
Fetare Islame të RMV, si dhe për miqtë
e mi, sepse duke përkujtuar të madhin
Naim, e duke i dhënë atij dimensionin
që ai meriton, në të njëjtën kohë edhe
unë lartësohem përmes këtij dekorimi.
Andaj, shpreh mirënjohjen time për
Shkëlqesinë e Tij, Presidentin e Repu-
blikës, përkatësisht për Presidentin tim
z. Ilir Meta, i cili javën e pranverës sime
të 50-të e bën edhe më të mahnitshme,
duke më akorduar titullin “Naim Fra-
shëri”. Kjo për mua do të ngelë një mi-
rënjohje e përjetshme! Të dekorohesh
me emrin e kolosit të letrave shqipe, të
më të madhit poet kombëtar që kemi, si
dhe nga ana e Presidentit të shtetit amë,
më jep nder e më bën të lumtur. Të nde-
rohesh me titullin "Naim Frashëri", fry-

mëzuesin dhe modelin e përjetshëm të
krenarisë, të dinjitetit të kombit tonë,
simbolin e ndërgjegjësimit të shqipta-
rëve, të urtin, artistin e të gjitha kohë-
rave, i cili gjithë jetën ia kushtoi lirisë
së njerëzve dhe Pavarësisë së Shqipë-
risë, duke mbrojtur gjuhën, kulturën dhe
duke promovuar historinë dhe identite-
tin tonë evropian, aq sa është kënaqësi,
por, në vete bart edhe mesazhin e për-
gjegjësisë! Kjo mirënjohje më detyron
dhe më motivon që ende më tepër të an-
gazhohem në ruajtjen dhe kultivimin e
vlerave tona kombëtare dhe fetare! Vle-
rat tona më të mira kombëtare e fetare,
dashuria për vendin dhe popullin tonë,
mirëkuptimi për të tjerët, besimi në Zot
dhe respektimi i integritetit njerëzor,
duhet të bashkojnë vendet tona dhe qy-
tetarët tanë, si dhe të shërbejnë si thelbi
i paqes dhe bashkimit. Populli shqiptar
është imazhi i bukur i ruajtjes së kon-
glomeratit të vlerave kombëtare dhe fe-
tare. Ne ndër shekuj kemi dëshmuar se
kemi mundësi të ndërtojmë një shoqëri
me plot dallueshmëri fetare, por që bu-
kuria e krejt kësaj është se këta huma-
nistë na mësuan ta duam lirinë, paqen,
urtësinë, bashkëjetesën, tolerancën,
kombin, fenë dhe gjithçka tjetër që
është vlerë. Ju,  zoti President,  i keni
sjell qëllimet dhe kuptimet e jetës në
një vlerësim të vetëm nga drita dhe
flaka e diturisë dhe dashurisë së Naim
Frashërit, te drita e diturisë së librit të
shenjtë - Kuranit Fisnik. Unë ju shpreh

një falënderim të thellë dhe mirënjohje,
të cilën dua ta shoqëroj me një fjalë
burri shqiptare: ‘Ju më nderuat mua,
Zoti ju nderoftë për jetë e mot.’ Ju për-
mes meje nderuat Tetovën dhe gjithë
shqiptarët besimtarë në Maqedoninë e
Veriut. Unë dhe të gjithë ne së bashku,
me këtë frymëzim do të shkojmë më
tutje, më larg. Ne të gjithë e dimë se ku
do ta ndalim vrapin - atje ku Zoti do të
na thotë se e kemi bërë dhe kryer dety-
rën dhe misionin ndaj Tij dhe Shqipë-
risë, të zhuritur nga malli e brenga, por
dhe nga guximi i brezave që po vijnë.
Ju faleminderit nga zemra, zoti Presi-
dent!” 

Pas përfundimit të programit, u
shtrua drekë në restorant “Piazza”, ku
Myftiu i Tetovës i falënderoi të gjithë
pjesëmarrësit në këtë event, duke lutur
Allahun Fuqiplotë që t’u japë shëndet,
mirësi dhe jetë të gatë. Në këtë drekë
në emër të Kryetarit të BFI të RMV,
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, ishte prezent Myftiu i Strugës mr.
Salim ef. Sulejmani, i cili ia uroi deko-
rimin Myftiut, duke e lutur Allahun Fu-
qiplotë që t’i japë shëndet dhe suksese
të mëtejme. Këtë event e përshëndeti
edhe Nderi i Kombit z. Ferdinand Sa-
marxhi. Po ashtu, në këtë drekë Rektori
i Universitetit të Tetovës (u. d.) prof. dr.
Reshat Qahili në emër të Universitetit
uroi Myftiun për këtë dekorim të rëndë-
sishëm, thuhet në njoftimin e Myftinisë
së BFI-Tetovë.
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Kontinenti i vjetër feston 9 Majin -
Ditën e Evropës, kur shënohet përvjetori
i Deklaratës historike të Ministrit francez
të Punëve të Jashtme Robert Shuman, i
cili më 9 maj 1950 propozoi model të ri të
bashkëpunimit ekonomik dhe politik në
Evropë, përkatësisht formimin e  Komu-
nitetit Evropian për Qymyr dhe Çelik,
thuhet në njoftimin e BFI të datës 9 maj,
2022.

Çdo vit institucionet e BE-së e fe-
stojnë këtë ditë përmes organizimit të një
spektri të gjerë aktivitetesh: udhëtime,
debate, konferenca, evenimente kultu-
rore, përmes të cilave merren më shumë
informata për Bashkimin Evropian dhe
funksionimin e tij. 

Gjatë këtij muaji institucionet evro-
piane në Bruksel dhe në Strasburg, ba-
shkë me zyrat lokale të BE-së në vendet
tjera në Evropë dhe në botë, i hapin dyert
e tyre për publikun dhe këtë e bën edhe
Delegacioni i BE-së në Republikën e Ma-
qedonisë së Veriut në Shkup.

Kështu, për nder të Ditës së Evropës,
Ambasadori i Bashkimit Evropian në
Maqedoninë e Veriut, Shkëlqesia e Tij

David Geer, në rezidencën e BE-së orga-
nizoi një koktej, ku ishin prezent figurat
eminente të jetës politike, publike dhe di-
plomatike që veprojnë në vendin tonë.

Në këtë manifestim ishte edhe përfa-
qësuesi i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, mr. Mustafa Dauti, Drejtor i Sek-
torit për Marrëdhënie me Jashtë në Rija-
setin e BFI, i cili Ambasadorit Geer i

përcolli përshëndetjet e përzemërta të
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
dhe të tërë Bashkësisë Fetare Islame të
RMV. 

Njëkohësisht, 9 Maji është dita kur
festohet edhe fitorja ndaj fashizmit, gjë
që, gjithashtu, do të shënohet me një seri
ngjarjesh nëpër vendet evropiane, thuhet
në njoftimin e BFI.

Më 12 maj, 2022, Qyteti Innsbruck
(Austri) i ka dorëzuar Stemën e Nderit
për Art dhe Kulturë prof. dr. Zekerija Sej-

dinit, profesor në Institut für Islamische
Theologie Innsbruck, thuhet në njoftimin
nga Austria. 

Pas kësaj prof. dr. Zekerija Sejdini në
faqen e vet në Facebook ka shkruar: 

“Falënderoj shumë për këtë çmim të
vyeshëm Kryetarin Georg Willi, bashkë-
punëtorët e tij dhe të gjithë mbështetësit
e punës sime. Në veçanti, falënderoj GR
Mag. Gerhard, i cili gjithmonë më ka ta-
kuar mua dhe Institutin e Teologjisë
Islame dhe të Pedagogjisë Fetare. Falën-
derimet e mia shkojnë edhe për të gjithë
anëtarët e ekipit tim në Institut, për për-
pjekjet e tyre të përditshme.”

Prof. dr. Zekerija Sejdini është stu-
diues i njohur i Islamit në Austri e më
gjerë. 

BFI në manifestimin e Ditës së Evropës
Më 13 maj, 2022, kishim nderin që

për vizitë në xhaminë tonë të qëndrojë
elita e qytetit të bukur të Frauenfeldit
(Kanton Thurgau, Zvicër), thuhet në njof-
timin e Xhamisë Mesxhidi-nur Frauen-
feld.

Në krye të kësaj vizite ishte Kryetari
i Komunës, z. Anders Stokholm me ba-
shkëpunëtorë,

Shefi i Sigurimit të qytetit, z. Werner
Spiri, i  pari i Gemeinratit, z. Samuel Kie-
nast, përfaqësues të Kishave që gravi-
tojnë në qytet, komshinjtë e Xhamisë, si
dhe miq e dashamirë të tjerë.

Mysafirët u pritën nga Kryetari i Xha-
misë, Fatmir Sanakosi, së bashku me
anëtarët e Kryesisë, nga Imami i Xhamisë
mr. Fesal ef. Fetai dhe nga Imami i më-
parshëm Sami ef. Misimi.

Programi filloi me një koktej rasti në
tarracën e Xhamisë dhe pastaj u shtrua
darka enkas për mysafirët.

Kryetari i Xhamisë në fjalën e tij të
rastit përshëndeti Kryetarin e Komunës
dhe të gjithë të pranishmit, duke theksuar
se këto takime janë fryt i një bashkëpu-

nimi të sinqertë dhe një rezultat i pro-
dhuar nga mirëkuptimi, toleranca dhe ob-
jektivat e përbashkët që i kanë Xhamia
dhe organet e qytetit. Fjalë rasti pati edhe
Kryetari i Komunës, z. Stokholm, i cili
shprehu kënaqësinë e tij që ishte prezent
dhe uroi që bashkëpunimi i këtillë të va-
zhdojë edhe më tutje.

Më pastaj fjalë rasti pati edhe prifti z.
Kienast,  i cili theksoi se Xhaminë e njeh
shumë afër, sepse shpeshherë ka ardhur
në vizitë me nxënësit e tij.  Ai theksoi se

gjërat që na bashkojnë janë të shumta dhe
se toleranca fetare do të vazhdojë të kul-
tivohet në këtë rreth.

Në emrin e Kryesisë, të imamëve dhe
të xhematit, shprehim falënderime të
thella për këtë nder dhe vizitë, duke uruar
që ky bashkëpunim të ruhet dhe të jemi
shembull, duke pasur për qëllim synimet
e përbashkëta si: paqen, tolerancën, inte-
grimin, dialogun dhe shërbimin në të
mirë të të gjithëve, thuhet në njoftimin
Xhamisë Mesxhidi-nur Frauenfeld.

Më 9 maj, 2022, Imami i Xhamisë
Hëna e Re në Kreuzlingen TG (Zvicër),
Rejhan ef. Neziri, ka publikuar në gju-
hën gjermane punimin me titull “Dhu-
rimi i organeve në Islam” (Organspende
im Islam), ku bën fjalë për transplanti-
min e dhëmbëve, të kockave, të lëkurës
etj. 

Transplantimi i organeve, thotë ai në
tekst, ka filluar në Egjiptin e lashtë, ka

vazhduar me romakët dhe grekët e la-
shtë etj. Në botën islame transplantimi i
eshtrave të kafshëve është bërë relati-
visht herët dhe që atëherë ka pasur edhe
mendime teologjike lidhur me këtë, si
për shembull në veprat e Imam Scha-
fi’ut (v. 820), të Schirbinit (v. 1570), pa-
staj në veprën Al-Fatawa al-Hindiyya
(1664-1672) etj. Vegëza për këtë punim
është: http://www.el-

hikmeh.net/.../10.../109-organspende-
im-islam.

Më 17 maj, 2022, ndërkaq, hoxhë
Rejhan Neziri, me pushtetet komunale
dhe kantonale të Zvicrës ka filluar pro-
jektin me pjesëmarrje të gjerë me titull
“Edukimi fetar për fëmijët myslimanë
në Romanshorn”. Vegëza për këtë pro-
jekt, në vazhdim: http://thurgau-interre-
ligioes.ch/.../110...

Myftiu i Tetovës, prof. dr. Qani ef.
Nesimi, me kolegët e tij, i shoqëruar
edhe nga prof. dr. Selver ef. Xhemaili-
Drejtor për Diasporë në BFI, priti në
një takim Rektorin e Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (Universiteti 19 Maji)
prof. dr. Yavuz Ünal, Zv/Rektorin prof.
dr. Cengiz Batuk, Kryetarin për Marrë-
dhënie Ndërkombëtare prof. dr. Mu-
stafa Sait Kurşunoğlu nga qyteti i
Samsunit, Republika e Turqisë, dhe
Kryetarin e Shoqatës Esnaf z. Varis
Xhejlani nga Prizreni, Republika e Ko-

sovës, thuhet në njoftimin e Myftiut të
Myftinisë së Tetovës prof. dr. Qani ef.
Nesimi të datës 12 maj, 2022.

Dekani i Fakultetit të Studimeve
Islame (FSI) në Prishtinë, prof. dr. Fa-
hrush Rexhepi, të njëjtën ditë publikoi
këtë njoftim: “Kishim privilegjin që të
prisnim në takim Rektorin e Ondokuz
Mayıs Üniversitesi të Samsunit (Repu-
blika e Turqisë), prof. dr. Yavuz Ünal,
me të cilin u pajtuam që së shpejti të
fillojmë bashkëpunim konkret me
FSI.”

Elita e Frauenfeldit, 
në Xhaminë Mesxhidi-nur

Më 10 maj, 2022, në Qytetin Zürich (Zvicër) është orga-
nizuar takimi vjetor tradicional i Kryetares së Qytetit Zürich,
Corine Mauch, me imamët dhe kryetarët e xhamive që gra-
vitojnë në Zürich e rrethinë, thuhet në njoftim.

Në takim ka marrë pjesë edhe dr. Bashkim Aliu, Imam në
Wetzikon ZH.  Në faqen e vet në Facebook ai ka shkruar:
“Kryetarja Mauch mbajti një fjalim para të pranishmëve dhe
uroi për muajin e Ramazanit dhe festën e Bajramit. Takimi
ishte i frytshëm dhe patëm mundësi që të zhvillojmë diskutim
me Kryetaren e Qytetit, si dhe të parashtrojmë pyetje për çë-
shtje që na interesojnë.”

Në këtë takim, ka shkruar ai më tej, morën pjesë edhe për-
faqësues nga Policia Katonale, nga Drejtoria për Shendetësi,
Drejtoria për Integrim, përfaqësues të Kishave, si dhe përfa-
qësues nga disa institucione të tjera. 

Me këtë, Komuna e Zürich-ut jep një shembull të kuj-
desit institucional për tolerancë, mirëkuptim dhe dialog
ndërreligjioz. Takimi përfundoi me apero për të gjithë pje-
sëmarrësit.

E falënderojmë Kryetaren për mikpritjen dhe respektin që
tregon ndaj udhëheqësve të organizatave islame në qytetin e
Zürich-ut, thuhet në njoftimin e dr. Bashkim Aliut.

Kryetarja e Qytetit Zürich takon hoxhallarët

Qyteti Innsbruck nderon prof. Sejdinin

Prof. Yavuz Ünal në Tetovë dhe në Prishtinë

Aktivitete të hoxhë Rejhan Nezirit në Zvicër
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Më 5 maj, 2022, patëm nderin që me
ftesën e mësuesve znj. Simone Dors dhe
znj. Vreni        Arn-Harder, në orën e më-
simit fetar (Religionsunterricht), konkre-
tisht në mësimin mbi fenë islame, të
themi disa fjalë në lidhje me Islamin në
temë “Ein paar Worte zu den Hauptpun-
kten des Islam”, thuhet në njoftimin e
Mixhit ef. Osmani nga Xhamia Roman-
shorn (Zvicër).

Prezantimi u realizua në Kishën
Evangjeliste në Egnach (Neukirch), ku
dëgjues ishin nxënësit e klasës së 6 të
shkollës së Neukirch-it. U fillua me hi-
storikun, shkurt, të Islamit, më pas disa
fjalë rreth pejgamberëve, rreth përmbajt-
jes së Kuranit Qerim, rreth pesë shtyllave
të fesë islame, rreth xhamisë, minares, si
dhe disa fjalë rreth profesionit të Imamit.

Në fund të prezantimit nxënësit

shprehën dëshirë që të vishem me shall
dhe me xhybe dhe kjo u prit mirë nga
nxënësit.

Një pjesë të ligjëratës e realizuam
gjermanisht. Për këtë e falënderoj edhe
arkëtarin e xhamisë sonë, doktorantin e
financave në Universitetin e St. Gallenit,

Besar Lokun, për ndihmesën e parezervë
në gjuhën gjermane.

Pas programit, me zonjën Simone
Dors shkëmbyem dhurata në shenjë fa-
lënderimi. Ishte një përvojë e mirë dhe e
veçantë, thuhet në njoftimin e Mixhit ef.
Osmani nga Xhamia Romanshorn.

Patrikana e Stambollit më 9 maj, 2022, ka bërë të ditur se e
ka kanonizuar atë që ajo e quan si Kishë e Ohrit. Vlerësohet se
kjo i krijon njohje Kishës Ortodokse Maqedonase - Arkipe-
shkopia e Ohrit (KOM-AO) në botën ortodokse.

Edhe pse vendimi nuk ka të bëjë me autoqefalinë e Kishës
Ortodokse Maqedonase, e cila bie nën juridiksionin e Kishës
Ortodokse Serbe, akti është cilësuar si historik në Shkup. Kisha
Ortodokse Maqedonase ishte e izoluar ndërkombëtarisht.

Kisha Ortodokse Maqedonase e shtoi para pak vitesh atri-
butin “Arkipeshkopia e Ohrit”, ndërsa në vitin 2018 iu drejtua
Sinodit të Shenjtë të Patrikanës në Stamboll për njohjen e au-
toqefalisë së KOM-AO.

Patrikana e Stambollit, e drejtuar nga Patriarku Bartolomej,
është subjekt i vetëm me të drejta kanonike që mund ta njohë
autoqefalinë e një kishe ortodokse.

Siç njoftohet, vendimi i Patrikanës së Stambollit thekson se
“i mbetet Kishës së shenjtë të Serbisë t’i rregullojë çështjet që
ka me Kishën e Maqedonisë së Veriut, gjithsesi në kuadër të
aktit të shenjtë kanonik dhe të traditave kishtare”.

Autoritetet kishtare maqedonase i kanë thënë medias lokale
në Shkup se për statusin përfundimtar do të ketë bisedime
shtesë dhe se Kisha Ortodokse Maqedonase nuk është e përçarë
me kishat ortodokse.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski ka falënderuar në rrjetet
sociale Patriarkun Bartolomej, duke thënë se “me këtë është
bërë një hap i madh dhe i rëndësishëm”.

Kisha Ortodokse Serbe nuk ka pranuar ta njohë Kishën Or-
todokse Maqedonase, edhe pse kjo e fundit ka vepruar pa pen-
gesa brenda vendit që nga themelimi në vitin 1967. Kisha
Ortodokse Serbe konsideron se ndarja e Kishës Ortodokse Ma-
qedonase nuk është bërë sipas rregullave kishtare. Problemet
midis dy kishave dolën në sipërfaqe sidomos pas pavarësimit të

Maqedonisë së Veriut në vitin 1991, theksojnë më shumë bu-
rime.

TV Alfa (Shkup) më 11 maj, 2022, ka raportuar se Patri-
kana ka përdorur termin Kisha e Ohrit dhe se KOM-AO nuk
guxon ta përdor emrin “Maqedoni” ose “maqedonas”. Kjo qën-
dron në komunikatën zyrtare nga Stambolli, ka thënë kjo medie.
Televizioni ka cituar profesorin serb Jovan Janjiq, i cili ka thënë
se “vendimi i fundit është një dhuratë danajsh dhe një blof”.

Bashkimi Demokratik për Integrim e ka përshëndetur ven-
dimin e Patrikanës së Stambollit për njohjen e Kishës Orto-
dokse Maqedonase-Arkipeshkopia e Ohrit, ka shkruar më 11
maj, 2022, Aktuale.mk.

Është jashtëzakonisht e rëndësishme për ardhmërinë e ven-
dit që po shkon drejt zgjidhjes edhe një kontest shumëvjeçar.
Ky vendim përforcon themelet e stabilitetit të rajonit dhe afir-
mon vlerat e respektit dhe të tolerancës ndërfetare, citohet ko-
munikata e BDI-së.

Kryetari i VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, ka dekla-
ruar për “Naroden Glas” (9.05.2022) se “njohja e Arkipeshko-
pisë së Ohrit si kanonike është një nga vendimet më të ndritura
për identitetin maqedonas”. (desk/HeR) 

Disa fjalë rreth Islamit në Kishën
Evangjeliste në Egnach 

Ditën e tretë të Fitër-Bajramit,
Myftinia e Kërçovës, bashkë me Kë-
shillin e Koncertit të Bajramit, me
sukses realizoi programin kulturor-ar-
tistik-fetar në Pallatin e Kulturës në
Kërçovë, thuhet në njoftimin e Shërbi-
mit për Informim të Myftinisë së Kër-
çovës të datës 6 maj, 2022.

Ky aktivitet u nderua me pjesëmar-
rjen e kreut më të lartë fetar në RMV,
Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, Kryetarët e dy komunave
ku shtrihet Myftinia e Kërçovës - atë
të Kërçovës dhe të Pllasnicës, të gjithë
myftinjve të Myftinive të RMV, të De-
kanit dhe të Prodekanit të FSHI, të

Drejtorit të Medresesë, të drejtuesve të
institucioneve lokale në Kërçovë e më
gjerë, të mbështetësve të aktivitetit
dhe të publikut  të gjerë kërçovar.

Programi filloi me fjalët më të
ëmbla të mundshme - me Kuranin fi-
snik, të lexuara nga hafëzi i mirënjo-
hur nga Prizreni, hfz. Daut Lezi. Më
pas, Myftiu i Kërçovës Qamil ef. Ru-
shiti shpalli të hapur aktivitetin, duke
falënderar të gjithë anëtarët e Rijase-
tit të BFI-së në krye me              Rei-
s’ul-Ulemanë. Pastaj, fjalë rasti kishte
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu. 

Në vazhdim u zhvillua pjesa arti-
stike me kaside dhe ilahi: fillimisht

nga kori "Stamboll", më pas u paraqi-
tën Armend Beqiri dhe Merita Burniku
dhe në fund Mustafa ef. Isakoviç dhe
kori "Rejjan".

Programi u mbyll me ndarjen e de-
koratave për mysafirët dhe për koordi-
natorin e Koncertit të Bajramit.

Allahu i shpërbleftë aktivistët e pa-
lodhur, donatorët dhe gjithsecilin që
dha kontribut për mbarëvajtjen e këtij
aktiviteti kaq madhështor. Ngelim me
shpresë që ky koncert, i këtij lloji, të
bëhet në të ardhmen edhe manifestim
qendror i Bashkësisë Fetare Islame në
nivel republikan, thuhet në njoftimin e
Shërbimit për Informim të Myftinisë
së Kërçovës, shpërndarë nga BFI.

Kisha nderin që sot, më 17 maj, 2022,
në zyrat e Myftinisë të pres Atasheun për
Çështje Fetare të Ambasadës së Republi-
kës së Turqisë në RMV, z. Mustafa Me-
sten dhe të imamit - hatibit të Xhamisë
Mustafa Pasha në Shkup, Mustafa Tarik

Koxha, thuhet në njoftimin e Myftiut të
Strugës Salim ef. Sulejmani. Me mysafi-
rët diskutuam për çështje që kanë të bëjnë
me jetën fetare, xhamitë, mejtepet, dorë-
shkrimet, vakëfet e zhdukura në kohën e
ish-sistemit etj.  Gjatë kësaj vizite ata sol-

lën edhe libra për fëmijë në gjuhën
shqipe. 

Falënderova Atasheun për gjithçka që
kanë bërë dhe bëjnë për vendin tonë, e në
veçanti për BFI-në, thuhet në njoftimin e
Myftiut të Myftinisë së Strugës.

Me rastin e Fitër-Bajramit, në Çar-
shinë e Vjetër kemi shpërndarë mbi 600
copë bakllava, thuhet në njoftimin e
Myftinisë së Manastirit të datës 3 maj,
2022.

Myfiu i Manastirit, Amit Rasimi, me
bashkëpunëtorët dhe imamët, para zy-
rave të Myftinisë, ndanë bakllava për të

gjithë qytetarët, pa marrë parasysh për-
katësinë e tyre fetare dhe nacionale. 

Kjo traditë vazhdon disa vite me
radhë, ndërsa nga ana e Myftinisë së
Manastirit praktikohet me nijetin më të
mirë: që këtu dhe kudo në botë jeta të
shkojë ëmbël për të gjithë njerëzit pa
përjashtim, thuhet në njoftimin e Myfti-

nisë së Manastirit. 
Më 9 maj, ndërkaq, Myftinia e Mana-

stirit ka njoftuar ndriçimin e xhamisë në
fshatin Kazhan, të ndërtuar nga familja
Rustemoski. I bëjmë lutje Zotit Fuqiplotë
që Diturim Rustemoskin me familje t’i
shpërblejë me një pallat në Xhenet, thu-
het në njoftimin e publikuar.

Koncert bajrami në Kërçovë

Patrikana kanonizon Kishën e Ohrit

Atasheu Mesten në Strugë

Ëmbël, drita, në Manastir
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Edhe një akreditim nga shteti i Kuvajtit, që hap dyert e ba-
shkëpunimit për Bashkësinë Fetare Islame të RMV, ka shkruar
më 11 maj, 2022, në faqen e vet në Facebook Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut.

Më në fund, pas një angazhimi të madh në plotësimin e do-
kumentacionit të duhur, Bashkësisë Fetare Islame të RMV i ar-
riti Vendimi i akreditimit në Kuvajt, me çka tashmë është e
regjistruar në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe i jepet e drejta
e bashkëpunimit me faktorët e brendshëm të Kuvajtit, si dhe
shfrytëzimi i fondeve të këtij shteti për projekte të ndryshme,
thuhet në njoftimin e BFI të datës së njëjtë.

Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kuvajtit,
vazhdon informata, thuhet me sa vijon: "Ministria e Punëve të
Jashtme shpreh urimet më të mira për Bashkësinë Fetare Islame
të RMV dhe kemi kënaqësinë që t’ju njoftojmë për të dhënat e
përmendura me sa vijon: Përmes të dhënave ju mundësohet të
hyni në sistemin elektronik të punës humanitare në Ministrinë e
Punëve të Jashtme të Kuvajtit dhe ju mundësohet të paraqitni
kërkesat për ndihmë në sfera të ndryshme. Ky njoftim elektro-
nik për ju njëherësh është njoftim që BFI është akredituar dhe ju
jeni të regjistruar te ne. Për akreditimin tuaj, përmes rrjetit elek-
tronik, janë njoftuar edhe të gjitha organizatat joqeveritare dhe
shoqatat humanitare bamirëse. Pra, jeni të regjistruar në listën e
akreditimit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kuvajtit." 

Sot, më 11.05.2022, arriti edhe njoftimi i dytë, që definiti-
visht e dëshmon Vendimin e lartpërmendur, thuhet në informatë. 

Në fund, shprehim falënderimet e sinqerta për të gjitha in-

stitucionet dhe autoritetet që kontribuan në akreditimin e BFI të
RMV, në realizimin e kërkesave të saj dhe urojmë bashkëpunim
të mirëfilltë dhe të sinqertë. Zoti i bekoftë, thuhet në njoftimin e
Shërbimit për Informim të BFI të RMV.

Më 20 maj, 2022,  Kryetari i Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, dhe
Drejtori i Arkivit të Shtetit të RMV, dr.
Emil Kërstevski, nënshkruan memoran-
dum bashkëpunimi në Rijaset, thuhet në
njoftimin e BFI.

Krahas Drejtorit të Arkivit, në BFI ki-
shin ardhur Zv/Drejtori prof. dr. Muzafer
Bislimi,  Udhëheqësja e Sektorit znj. Sve-

tllana Uspërçova dhe Ndihmës/Udhëhe-
qësja e Sektorit mr. Lupka Todorovska.

Memorandumi i nënshkruar ka një
vlerë të madhe për BFI-në, sepse ka për
detyrë që të ruajë historinë e këtij institu-
cioni, si një nga institucionet më të vjetra
në vend, me një jetëgjatësi mbi 600-vje-
çare. Tubimi i dokumentacionit, i fak-
teve, i argumenteve, i artefakteve dhe i të
gjitha dëshmive nga e kaluara, është me

vlerë të madhe në përpilimin e historisë,
andaj është obligim moral i çdo gjenerate
që të konservojë historinë bazuar në të
vërtetën për brezat e ardhshëm. 

Arkivi i BFI, si institucion, filloi me
punë menjëherë pas paralajmërimeve të
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.
Arkivi synon të përfshijë të gjitha mate-
rialet historike nga e kaluara dhe e ta-
shmja, me qëllim që të vihet një bazë e
shëndoshë për gjeneratat e ardhshme.

Pas nënshkrimit të Memorandumit,
Kryetari i BFI falënderoi Drejtorin Kër-
stevski dhe Zv/Drejtorin Bislimi për këtë
mundësi të bashkëpunimit të ndërsjellë
mes BFI dhe Arkivit të Shtetit. Po ashtu,
edhe dr. Emil Kërstevski e falënderoi
Reis’ul-Ulemanë për pritjen dhe për ba-
shkëpunimin mes dy institucioneve.

Më pas të dyja palët, bashkë, dhanë
deklarata për shtyp, thuhet në njoftimin e
BFI.

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, të njëjtën ditë, në faqen e vet në Fa-
cebook, krahas raportit, kishte shkruar:
“Vazhdojmë...”

Memorandum bashkëpunimi me Arkivin e Shtetit

Edhe një akreditim nga shteti i Kuvajtit 
Më 14 maj, 2022, në zyrat e Myfti-

nisë, pata nderin të mirëpres poetin e
madh strugan, prof. Ibrahim Abedinin
nga fshati Zagraçan i Strugës, thuhet në
njoftimin e Myftiut të Strugës Salim ef.
Sulejmani. 

Prof. Ibrahimi, si dhe shumë intelek-
tualë të tjerë, gati 25 vjet jeton dhe ve-
pron në Suedi, vazhdon njoftimi. 

Biseda me profin, që është nga ata
njerëz që të mahnitin me fjalët e tyre,
është një kuvendim me plot mësime dhe
përvoja të kaluara, të cilat i tregon edhe
në formë poezie. Mbi të gjitha, është një
atdhetar dhe punëtor të cilit rrallë i gjen-
det shoku.

I tregova për historikun e ndërtimit të
Myftinisë, por edhe për aktivitetet e saj
të përditshme. 

Ai më dhuroi librin e tij më të ri "An-
tologji e poezisë strugane". Gjithashtu,
prof. Ibrahimi ka edhe shumë libra të
tjerë. 

Struga është krenare me burrat e saj
mendjendritur, të cilët edhe pse jetojnë
larg vendlindjes, me mendje dhe me

zemër janë gjithmonë aty. I tillë është
edhe prof. Ibrahimi. 

Zoti i dhëntë shëndet, mirësi dhe suk-

sese në profesionin e tij dhe, të na gëzojë
edhe më tej me poezitë e tij të bukura,
thuhet në njoftimin e Myftiut të Strugës.

Më 4 maj, 2022, pata nderin që të mi-
rëpres në takim zonjën Luljeta Kica
Ademi, e cila punon me përkushtim në
profesionin e saj si përkthyese dhe është
aktiviste e të drejtave të njeriut, thuhet

në njoftimin e Myftiut të Myftinisë së
Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili.

Gjatë gjithë jetës dhe karrierës së saj,
është përpjekur të ndihmojë, sidomos ata
që kanë pasur më së shumti nevojë, me

theks në kauzën e aftësisë së kufizuar,
por vuan nga një sëmundje e rrallë dhe
duhet të bëjë intervenim në Klinik für
Traumatologie, Universitätsspital Zürich
(Zvicër), operacion që ka një kosto të
lartë.

Pas ballafaqimit një kohë shumë të
gjatë me një sëmundje të rëndë dhe kro-
nike, Luljeta Kica Ademi i parashtroi një
kërkesë Myftinisë së Shkupit dhe ne
menjëherë bëmë thirrje në disa xhami të
Shkupit, kështu që falë ndihmës së Zotit
dhe shpirtit human të besimtarëve, arri-
tëm që të tubojmë 4.945 euro, si dhe një
shumë tjetër të hollash që i pranuam di-
rekt nga një donator, dashamir i ynë, që
dëshiron të mbetet anonim për opinionin.

I bëjmë lutje Allahut të Madhërishëm
që t’i shpërblejë gjithë ata njerëz bujarë
e dorëhapur, që nuk kursyen veten për të
ndihmuar zonjën Luljeta dhe u bënë hi-
setarë në këtë aksion humanitar, thuhet
në njoftimin e Myftiut dr. Qenan ef.
Ismaili. 

Pjesë e aksionit humanitar 
për zonjën Luljeta

Pritje për poetin mërgimtar
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Më 10 maj, 2022, mirëprita në kabi-
netin tim hafëz Sadudin ef. Sulejmanin
dhe hafëz Numan ef. Selamin, të cilët
gjatë tridhjetëditëshit të muajit të bekuar
të Ramazanit udhëhoqën xhematin në
faljen e namazit të teravisë me hatme,
thuhet në njoftimin e Myftiut të Myfti-
nisë së Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili.

Myftinia e Shkupit këtë Ramazan

përmbushi edhe një synim:  kultivimin
e traditës së lashtë – faljes së namazit të
teravisë me hatme, edhe atë në zemër të
Çarshisë së Shkupit, në Xhaminë Murat
Pasha.

Pas një bisede të këndshme mbi për-
vojën e tyre këtë Ramazan, i shpërblyem
me nga një dhuratë në shenjë mirënjoh-
jeje për angazhimin e tyre.

Krejt në fund, në emrin tim personal
dhe të Myftinisë së Shkupit, i falënde-
rova hafëzllarët për kontributin e dhënë,
për detyrën që e pranuan dhe amanetin
që e bartën me shumë përkushtim për
një muaj Ramazan. Allahu i shpërbleftë
me mirësitë e Tij të pakufishme, thuhet
në njoftimin e Myftiut dr. Qenan ef.
Ismaili. 

“Bezistani” në Çarshinë e Vjetër të
Shkupit dikur ishte në pronësi të shtetit, por
tanimë është në pronësi të BFI-Myftinia e
Shkupit, të cilin vakëf e emëruam Qendra
Kulturore Islame, thuhet në njoftimin e
Myftiut Qenan ef. Ismaili.

Pas shumë përpjekjeve, angazhimeve
e punimeve të realizuara në njërën nga ha-
pësirat, për disa muaj ne arritëm që t’ia

kthejmë pamjen që meriton tanimë Zyra e
Myftinisë së Shkupit në Bezistan.

Nëpërmjet disa fotografive po ju para-
qesim disa pamje nga gjendja e njërës prej
hapësirave të Bezistanit - Zyra e Myftinisë
së Shkupit, kur dikur kjo hapësirë ishte në
pronësi të shtetit dhe disa fotografi të tjera
nga gjendja aktuale pas punimeve të reali-
zuara.Me ndihmën e dashamirëve dhe falë

bujarisë e vullnetit të tyre të mirë, ne po
mundohemi që ta kthejmë në objekt me
motive islame. E ndjej për obligim që t’i
falënderoj, në emrin tim personal dhe të
Myftinisë Shkupit, të gjithë ata që u bënë
hisetarë në këtë realizim dhe sakrifikuan
nga pasuria e tyre që Bezistani i Shkupit të
fitojë pamje të bukur, thuhet në njoftimin e
Myftiut Qenan ef. Ismaili.  (16.05.2022)

“Bezistani”, Qendër Kulturore Islame

Shpërblehen dy hafëzllarët e “Murat Pashës”

Me rastin e festës së Fitër-Bajramit,
Myftininë tonë e vizitoi Kryetari i Ko-
munës së Kumanovës z. Maksim Dimi-
trievski, i shoqëruar nga anëtari i
Kabinetit, z. Fatos Aqifi, thuhet në njof-
timin e Myftinisë së Kumanovës të datës
4 maj, 2022. 

Kryetari Dimitrievski u prit nga Myf-
tiu i Myftinisë së Kumanovës, Abedin ef.
Imeri, me bashkëpunëtorë. 

Gjatë takimit Kryetari i Komunës në
emrin e tij personal dhe në emër të Ko-
munës Myftiut dhe të gjithë besimtarëve
të Kumanovës ua uroi festën e Fitër-Ba-
jramit, duke u dëshiruar çdo të mirë në
jetë. 

Në anën tjetër, Myftiu Abedin ef.
Imeri e falënderoi Kryetarin Maksim Di-
mitrievski për respektin e shfaqur ndaj
Myftinisë dhe besimtarëve myslimanë
me rastin e festës së Fitër-Bajramit. 

Në bazë të traditës, mysafiri u shër-
bye me bakllava të Bajramit.

Në fund, edhe Myftiu edhe Kryetari i
Komunës shprehën gatishmërinë për ba-

shkëpunim, si interes i popullatës së kësaj
ane e më gjerë, thuhet në njoftimin e

Myftinisë së Kumanovës, nënshkruar nga
Myftiu Abedin ef. Imeri. 

Udhëheqja komunale, 
në Myftininë e Kumanovës

Më 13 maj, 2022, mr. Nexhmi ef. Fe-
rati, Sekretar i Myftinisë së Shkupit, i sho-
qëruar nga referentët: hfz. Irfan ef.
Sulejmani dhe z. Armend Halimi, vizitoi
Xhaminë me Dy Minare në Vizbeg, thuhet
në njoftimin e Myftinisë së Shkupit. 

Me këtë rast, u bë dorëzimi i autorizi-
mit për hoxhë Ibrahim ef. Ibrahimin, pas
emërimit të tij në detyrën e imamit, të ha-
tibit dhe të mualimit në këtë xhami.

Para faljes së namazit të xhumasë, Se-
kretari mr. Nexhmi Ferati në fjalën e tij e
prezantoi Ibrahim ef. Ibrahimin para xhe-
matit dhe në emër të Myftiut uroi hatibin e
ri, duke i dëshiruar suksese e mbarësi në
detyrën e tij dhe përmendi obligimet dhe të
drejtat e nëpunësit fetar të autorizuar, duke
pasur për bazë Rregulloren e Punës së
Myftinisë së BFI - Shkup.

Hytben e xhumasë e realizoi mr. Ne-
xhmi ef. Ferati. Ai po ashtu e udhëhoqi
edhe xhematin në namazin e xhumasë, thu-
het në njoftimin e Myftinisë së Shkupit.

Shtohet 
vakëfi i
Shkupit

Myftinia e Shkupit, pas një
angazhimi të vazhdueshëm,
kaloi në pronësi të vet edhe një
objekt - vakëf të ri, thuhet në
njoftimin e dr. Qenan ef.
Ismaili, Myfti i Myftinisë së
Shkupit.

Uroj që ky vakëf të jetë në
shërbim të shtëpisë sonë të për-
bashkët, Myftinisë së Bashkë-
sisë Fetare Islame, Shkup, thotë
ai.Për të gjithë ata që na për-
krahën në këtë vepër të mirë,
lutem që të kenë bekimin e Al-
lahut       (xh. sh). Allahu na
përdortë vetëm për punë të hai-
rit dhe qofshim gjithnjë në
shërbim të së mirës së përgji-
thshme, thuhet në njoftimin e
Myftiut të Myftinisë së Shku-
pit. (13.05.2022)

Ibrahim ef. Ibrahimi merr
detyrat në Vizbeg



26 Maj 2022 | Ramazan - Shevval 1443 Hëna e Re 27

Më 17 maj, 2022,  Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu priti në Rijaset dele-
gacionin e "One Hospital", spitalit turk në
Tetovë, të udhëhequr nga Drejtori Yigit
Akata, i cili shoqërohej nga z. Besnik Se-
limi - përgjegjës për Gostivar, Kërçovë,
Dibër dhe Strugë dhe z. Ivan Kostovski -
përgjegjës për Shkup, thuhet në njoftimin e
BFI. 

Drejtori Akata e informoi kreun e BFI
për punën e "One Hospital", si dhe për ka-
pacitetet shëndetësore që ai ka. Pas bise-
dës, u vërtetua se bëhet fjalë për një spital
modern, me të gjitha aparaturat për së-
mundje të ndryshme. 

Reis’ul-Ulemaja i falënderoi mysafirët
për vizitën dhe u foli për veprimtarinë e
BFI të RMV.  Me këtë rast, u bisedua edhe
për një bashkëpunim të gjerë në sferën e
shëndetësisë, si dhe për shërbimet që mund
t'i marrë BFI nga "One Hospital", në ve-
çanti nxënësit dhe studentët. 

Mysafirët informuan se në spitalin e
tyre punojnë mjekë me përvojë shumëvje-
çare si: dr. Gafur Mehmeti, kirurg; dr.
Agim Zeqiri, kardiolog; Z. Sehare, gjine-
kologe; Z. Arbeni, internist e shumë të
tjerë. 

Në pritje Reis’ul-Ulemanë e shoqëruan
Drejtori i Medresesë Isa Beu prof. Ibrahim

ef. Idrizi, Sekretari i Medresesë mr. Lutfi
Nexhipi, Sekretari i Përgjithshëm i BFI z.
Irsal Jakupi dhe Udhëheqësi i Sektorit për
Bashkëpunim me Turqinë z. Nizam Reshit.

Në fund, kreu i BFI falënderoi mysa-
firët për vizitën, duke thënë se ajo do të tra-

sojë rrugën e bashkëpunimit në të ar-
dhmen. Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu mysafirëve u ndau një mirënjohje
për ndihmën që "One Hospital" e jep për
njerëzit në nevojë, thuhet në njoftimin e
BFI.

Më 8 maj, 2022, në Shkup, Zv/Reisi i Rijasetit të Bashkë-
sisë Islame të Serbisë, Myftiu Nexhmedin ef. Saqipi, në një
takim tejet miqësor ka dekoruar me mirënjohjen “Urdhri i  Tri-
mërisë” ish-kreun e Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë
së Veriut, Reis’ul-Ulema h. hfz. Sulejman ef. Rexhepi.

“Pata kënaqësinë të jem mysafir i mikut tim Sulejman ef.
Rexhepi, Reis’ul-Ulema i mëparshëm i Bashkësisë Fetare
Islame të Maqedonisë Veriut, tani në pension, me të cilin kam
qenë  bashkudhëtar në rrugëtimin e zhvillimit dhe të afirmimit

të institucioneve fetare në Maqedoninë e Veriut dhe në Luginë
të Preshevës në drejtim të përparimit të unitetit, të tolerancës e
të solidaritetit midis besimtarëve myslimanë kudo qofshin ata”,
theksoi Zv/Reisi Saqipi.

Sulejman ef. Rexhepin, u shpreh më tej z. Saqipi, e njohim
si një veprimtar të zellshëm dhe parimor. Ai për 40 vjet rresht
la gjurmë të pashlyeshme në veprimtarinë fetare, në ngritjen ci-
lësore të arsimit fetar në Maqedoninë e Veriut, në unifikimin e
faktorit fetar, në mbrojtjen e stabilitetit të institucionit fetar BFI,
duke qenë shembull bashkëpunimi edhe me Bashkësitë Fetare
të tjera - në Shqipëri, në Kosovë dhe në Luginë të Preshevës. 

Jo vetëm kaq, tha ai më tej dhe vazhdoi: Sulejman ef. Re-
xhepi ka bërë punë të mëdha në ngritjen e institucioneve fetare
në RMV, në hapjen e Fakultetit të Shkencave  Islame, në kulti-
vimin e arsimit fetar etj.  Jo rrallë ai mori mirënjohje, certifikata
e dekorata,  siç ishin ato të fundit nga administrata amerikane e
Presidentit Tramp dhe e Presidentit të Shqipërisë Ilir Meta.

Bashkësia Fetare Islame e RMV në krye me Reisin e më-
parshëm ishte promotor i të gjitha lëvizjeve dhe prodhues i sta-
bilitetit, i paqes dhe dialogut në rajon, u shpreh Zv/Reisi
Nexhmedin ef. Saqipi. 

Burimi (në bashkëpunim):
http://jetapress.com/2022/05/09/z-reisi-saqipi-dekoron-me-

mirenjohje-ish-reisul-ulema-ne 

Mirënjohje për Reisin e mëparshëm Rexhepi 

Drejtori i "One Hospital" vizitoi BFI-në

Më 2 maj, 2022, në Korçë është
mbajtur manifestimi “Himni i Paqes”, ku
kanë marrë pjesë përfaqësues të të gjitha
bashkësive fetare në Shqipëri. Këshilli
Ndërfetar i Shqipërisë më 5 maj e ka pu-
blikuar fjalën e Kryegjyshit H. Dede Ed-
mond Brahimaj, paraqitur në teatrin
“Çajupi”.

Në të thuhet: 

“E prita me kënaqësi ftesën nga vëllai
ynë katolik për t'iu bashkuar njëzëri Him-
nit të Paqes, himnit të vëllazërisë së besi-
meve dhe marrëdhënieve ndërfetare. 

Të qenët të bashkuar, na bën më të
fortë e më të afërt shpirtërisht. Ngjarjet e
fundit të dhunës, të makabriteteve, vra-
sjeve, plagosjeve e të marrjes së jetës së
foshnjave, së rinjve e të njerëzve të pa-
fajshëm në Ukrainë, po trondisin mbarë
njerëzimin, na bëjnë të reflektojmë e të
ndërgjegjësohemi, të ngremë njëzëri lut-
jet e përbashkëta për paqe, armëpushim,
liri, pavarësi, ditë të bardha e të begata
për Ukrainën e çdo shtet që gjendet sot
në luftë.

I drejtohemi Zotit të Madhërishëm që
lutjet tona në këtë ditë të shenjtë bajrami,
por edhe në këtë marshim paqeje, të

shkojnë për të gjithë ata shpirtra të pastër
që dhanë jetën për lirinë e kombit të tyre,
që të prehen në paqen e amshuar e të gji-
thë ata që u detyruan forcërisht të lënë
vendin e tyre - qytetarë afganë, ukrainas
etj. të kthehen sa më shpejt në vatrat dhe
në sofrat e kombit të tyre.

Ky himn e këto lutje të përbashkëta
paqeje shkojnë për të gjithë ata që me jetë
po luftojnë për të mbrojtur vatanin e tyre,
dhe ashtu sikundër dhe deviza bekta-
shiane thotë "pa atdhe nuk ka fe", lutemi
që vatani e kombi i tyre të jetë i lirë e i
pavarur, ta gëzojnë jetën në liri, në paqe
e begati,  ashtu sikundër Zoti i Lartë ur-
dhëron.

Lutemi njëzëri që zemrat të zbuten e
të përqafojnë paqen, sepse vëllazëria
ndërfetare hap shtigje të tolerancës, të
harmonisë, por dhe të bashkëjetesës e të
dialogut paqësor, ndaj sot bëjmë thirrje
për më shumë dashuri, eliminim ndasish
dhe jetesë të paqtë e harmonike, sepse
"Zemra kthjellohet me besimin", ka thënë
Imam Aliu.

Sot Ukraina lufton për të shpëtuar de-
mokracinë e saj të re kundër një pushtimi
të paprovokuar dhe të pajustifikuar rus.
Komb luftëtar, por me gjuhë dhe fe të pa-
varur, ukrainasit janë bashkuar në

mbrojtje të sovranitetit të tyre kombëtar
dhe, me ndihmën dhe mbështetjen ndër-
kombëtare, po luftojnë t'u bëjnë ballë për-
parimeve ushtarake ruse. Ndaj sot të
bashkuar lutemi që ky armëpushim aq
shumë i dëshiruar nga ne, liderët e besi-
meve të ndryshme, të ndodhë dhe paqja
të triumfojë! Imam Aliu - paqja qoftë mbi
të – shprehet: "Nëse i verbri nuk e sheh
diellin, nuk do të thotë që dielli nuk ekzi-
ston" dhe:  "Durimi sjell fitim". Gji-
thmonë ka një rreze shprese e një rreze
drite që driçon dhe zbut edhe zemrat më
të egra e më të ashpra. "Nëse nuk kemi
paqe, është sepse kemi harruar se i për-
kasim njëri-tjetrit", ka thënë Nënë Tereza.

Errësira nuk mund ta largojë errësi-
rën; vetëm drita mund ta bëjë këtë. Ur-
rejtja nuk mund ta largojë urrejtjen;
vetëm dashuria e besimi mund ta bëjnë
këtë. 

Fëmijët e Ukrainës dhe të zonave të
luftës kanë nevojë për paqe. Në mënyrë
të dëshpëruar. Tani!

Le të lutemi së bashku për paqe mba-
rëbotërore! Zoti na bekoftë të gjithëve!
Amin! – thuhet në fjalën e Kryegjyshit H.
Dede Edmond Brahimaj paraqitur në
Koçë, njofton Këshilli Ndërfetar i Shqi-
përisë.

“Himni i Paqes”, në Korçë
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Më 16 maj, 2022,  Kryetari i Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, mori pjesë në
promovimin e dy veprave të gjeneral Ku-
dusi Lame në Universitetin e Tetovës,
thuhet në njoftimin e BFI.

Veprat mbajnë titujt "Rexhep Qosja -
filozof, ideolog dhe politikan i çështjes
kombëtare" dhe "Nëna ime, Mihane
Lama".

Në këtë panel u dhanë analiza dhe vle-
rësime të jashtëzakonshme për veprat e
shkëlqyera të gjeneral Lames, që kanë të
bëjnë me personalitetin e shkrimtarit të
madh të kombit, Akademik Rexhep
Qosja, dhe me zonjën Mihane Lama, nëna
e autorit, që simbolizon nënën shqiptare,
me shumë vuajtje, por të pathyeshme në
shërbim të kombit.

Mbresë të veçantë në këtë promovim
la fjalimi me kuptim të lartë i Akademik

Rexhep Qosjes, si dhe i vet autorit, gje-
neral Kudusi Lame. 

Fjalim përshëndetës mbajti edhe Pro-
rektori prof. dr Vullnet Ahmeti, thuhet në
njoftimin e BFI. 

Ishte një pritje e ngrohtë, ku prezent
ishin shumë personalitete të sferave të

ndryshme shkencore e politike. Gjatë pje-
sëmarrjes më shoqëruan z. Irsal ef. Ja-
kupi, Sekretar i Përgjithshëm i BFI dhe z.
Idriz ef. Idrizi, Referent i Myftinisë së Te-
tovës, ka shkruar Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu të njëjtën ditë në faqen
e vet në Facebook.

Kırklareli Üniversitesi (Turqi) më 14-
15 maj, 2022,  organizoi simpoziumin
ndërkombëtar "Trashëgimia kulturore
dhe fetare në Ballkan gjatë historisë",
thuhet në njoftimin e BFI.

Simpoziumi  i zhvilloi punimet në Fa-
kultetin e Studimeve Islame-Ilahijat në
Kërklareli. 

Në të morën pjesë shumë shkencëtarë
dhe akademikë nga Turqia dhe vendet e
Ballkanit, njohës të problematikës, të
cilët folën për vakëfet (fondacionet), për
medresetë, edukimin fetar, ulematë
islame, bashkësitë fetare, shoqatat, artet
dhe arkitekturën turko-islame, si dhe për
jetën fetare në Rumeli (Ballkan). 

Në këtë simpozium përfaqësues i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së
Veriut ishte ligjëruesi i Fakultetit të
Shkencave Islame në Shkup, dr. Mumin
Omerov.  Ai u paraqit me kumtesën "Kul-
tura e Mevludit në dritën e dokumenteve
të vakëfit nga osmanët deri më sot në Ma-
qedoninë e Veriut". 

BFI shpreh mirënjohjen për Fakulte-
tin e Studimeve Islame-Ilahijat në Kër-
klareli, si organizator i Simpoziumit, për
këtë mundësi, thuhet në njoftimin e BFI. 

Në këtë ngjarje shkencore marrin

pjesë edhe përfaqësues nga Bashkësia
Islame e Kosovës, të cilët po japin kon-
tribut të theksuar me kumtesat e tyre, ka
njoftuar Instituti për Hulumtime dhe Stu-
dime Islame në Prishtinë (IHSI). 

Prof. Sabri ef. Bajgora, Drejtor i In-
stitutit për Hulumtime dhe Studime
Islame, u paraqit me kumtesën "Roli i
Medresesë ‘Pirinaz’ në formimin e elitës
intelektuale islame te shqiptarët”,  pre-
zantuar në gjuhën arabe; prof. ass. dr. Re-
xhep Suma-ligjërues në Fakultetin e
Studimeve Islame, paraqiti në gjuhën
arabe kumtesën "Medreseja ‘Alauddin’,

kala e pamposhtur në mbrojtje të identi-
tetit islam në Ballkan"; PHD(c) Besir Ne-
ziri, asistent në Kabinetin e Myftiut
Tërnava, lexoi në gjuhën turke kumtesën
"Medreseja Islame e planifikuar të hapej
në Prishtinë (në vitin 1911)"; ndërsa
PHD(c) Besnik Jaha, profesor në M.M.
Alauddin në Prishtinë, ekspozoi në gju-
hën angleze kumtesën "Studiuesit shqip-
tarë në Perandorinë Osmane dhe pas vitit
1912 në Ballkan".

Në Simpozium u paraqitën edhe më
shumë kumtesa të tjera, thuhet në njofti-
min e IHSI. 

Reisi në promovimin 
e veprave të gjen. Kudusi Lame

Simpozium për trashëgiminë kulturore
dhe fetare në Ballkan

Shkruan: Jusuf Zimeri
(Enkas për HeR)

Vepra “El-Haraxh” e kolosit të
madh islam, juristit dhe gjykatë-
sit të gjykatësve Ebu Jusuf është

nga veprat e para të shkruara në jurispru-
dencën islame. Gjithsesi, kjo vepër kon-
siderohet edhe fundamenti kryesor për
rregullimin e politikave ekonomike në
shtetin islam. 

Kjo vepër është shkruar nga Ebu
Jusuf Jakub Ibrahim el-Ensarij el-Kufij (i
cili ka vdekur vitin 182 sipas hixhretit),
me kërkesën e njërit prej Kalifëve të
Drejtë abasit, Harun er-Rashidit, i cili me
udhëheqjen e tij ka lënë gjurmë të thella
në historinë e formimit, zhvillimit dhe
përforcimit të shtetit islam, si dhe në
zgjerimin e Islamit në të gjitha sferat e
zhvillimit.

KUSH ISHTE HARUN ER-RASHIDI?

Harun er-Rashidi ishte Ebu Xhafer
Harun ibn Muhamed el-Mehdijibn Ebi
Xhafer el-Mensur ibn Muhamed ibn Alij
ibn Abdullah ibn Abas el-Hashimij el-
Kureshij. Ka lindur në vitin 149 H – 766
M në qytetin Err-Rrej, kurse ka vdekur
vitin 193 H – 809 M në qytetin Tus, që
sot gjendet në territorin e Iranit. Harun er-
Rashidi ishte kalifi i pestë i Dinastisë
Abasite. Haruni në pushtet erdhi në mo-
shën njëzetvjeçare, por si njeri i arsimuar,
i kulturuar dhe i ngritur dhe vizionar për
udhëheqjen e shtetit, i cili në atë kohë nuk
ishte aspak i qetë me lëvizje të bren-
dshme dhe me marrëdhënie ndërkombë-
tare mjaft të brishta, elemente këto që
kërkojnë urtësi, dituri, trimëri dhe dituri
për të siguruar drejtësinë dhe sigurinë e
funksionimit të shtetit. Për këtë arsye,
Haruni si dashamir i dijes dhe i drejtësisë,
me karizmën e tij për të siguruar fun-
ksionimin dhe zhvillimin e shtetit, rreth
vete kishte mbledhur dijetarët më të mirë

të kohës nga profilet e ndryshme, duke
filluar nga juristët islamë (fukahat), mje-
kët, fizikanët, kimistët, poetët, inxhinierët
dhe shumë e shumë profile të tjera. 

Si rezultat i konsultimit të tij të për-

hershëm me ekspertët e fushës përkatëse,
me dijetarët, Haruni në Bagdad kishte
ndërtuar një bibliotekë të madhe, të cilën
e kishte quajtur “Bejtul Hikme” (Shtëpia
e Urtësisë), e cila vazhdimisht vizitohej

Vepra “El-Haraxh” 
e Imam Ebu Jusufit

LEXIME
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nga dijetarët e kohës. Në kompleksin e
kësaj biblioteke kishte ndërtuar salla të
veçanta për ligjërime, salla të veçanta për
përkthime,  debate dhe konsultime. Nga
kjo Shtëpi e Urtësisë ishin nxitur shumë
përparime shkencore e teknologjike, si
p.sh. në vitin 796 M në Bagdad ishte
ndërtuar fabrika e parë për prodhimin e
letrës. Në zhvillimin e infrastrukturës Ha-
runi në bashkëpunim me dijetarët që atë-
herë kishte bërë sistemin e ndriçimit të
rrugëve dhe të xhamive gjatë natës. Në
zhvillimin e infrastrukturës bujqësore
Haruni kishte hartuar një sistem për ndër-
timin e urave mbi lumenj dhe hapjen e
kanaleve për ujitjen e tokës pjellore etj.
Po ashtu, në Bagdad kishte ndërtuar një
spital të madh,  i cili quhej “Spitali i Ra-
shidit”,  ku vepronin dhe punonin mjekët
më me renome jo vetëm të Bagdadit, por
edhe të viseve të tjera. Me këto veprime
dhe zhvillime, dhe shumë e shumë të
tjera,  Haruni Bagdadin e shndërroi në një
qendër të zhvillimit infrastrukturor,
shkencor dhe kulturor modern dhe kjo
ndikoi në tubimin e shumë studentëve, të
studiuesve dhe dijetarëve nga vendet e
ndryshme të kohës. 

Haruni, përveç tjerash, ishte edhe
shumë i drejtë dhe modest: tërë jetën ia
kushtoi zhvillimit të Islamit dhe të my-
slimanëve, ruajtjes së drejtësisë dhe evi-
timit të padrejtësisë. Ishte i devotshëm
dhe kjo dëshmohet me atë se në jetën e
tij për çdo ditë falte nga njëqind reqatë
namaz nafile, kurse përditë jepte dhe sa-
daka nga një mijë dinarë. 

Kjo ishte një pasqyrë shumë e shkur-
tër për jetën e Harun er-Rashidit.

NXËNËSI MË I SHQUAR I IMAM EBU
HANIFES

Imam Ebu Jusuf Jakub Ibrahim el-
Ensarij el-Kufij el-Bagdadi,  i njohur me
nofkën Ebu Jusuf,  është i lindur në vitin
93 H, kurse ka vdekur në vitin 182 H.
Imam Ebu Jusufi fillimisht kishte stu-
diuar shkencën e hadithit dhe njihej si di-
jetar i hadithit. Kishte marrë dituri te
shumë dijetarë të kohës, por ajo që dihet
botërisht është se Ebu Jusufi ka qenë nxë-
nësi më i shquar i Imam Ebu Hanifes, të
cilin e shoqëroi plot 29 vjet me radhë. Ki-
shte memorie shumë të fuqishme, kishte
aftësi t’i mësonte pesëdhjetë, gjashtë-
dhjetë, hadithe përmendsh me një të dëg-
juar dhe më pas t’i tregonte të gjitha.
Prandaj, jo rastësisht Imam Ebu Jusufi
konsiderohet si njeriu i dytë në hierarkinë
e medhhebit hanefij, pas mësuesit të tij
Ebu Hanife. Ebu Jusufi ishte muxhtehid i
përgjithshëm (mutlak), por për të ruajtur

respektin dhe unitetin ndaj mësuesit të tij
Ebu Hanife, nuk kishte themeluar as for-
muar medhheb më vete. 

Imam Ebu Jusufi, si jurist islam
(Fekih) i dalluar në kohën e tij, ka lënë
gjurmë të thella dhe të pashlyera në zhvil-
limin e shkencave juridike islame. Imam
Ebu Jusufi ishte dijetari i parë i cili shkroi
vepër në shkencën e “Usuli Fikhut”
(Bazat e jurisprudencës islame). Ai ishte
juristi i parë që ushtroi postin e gjykatë-
sit dhe u emërua si Gjykatës i Gjykatësve
në kohën e Harunu er-Rashidit. Ishte
shumë i drejtë dhe i pakompromis në çë-
shtjet e drejtësisë, saqë ka pasur  rast kur
ka gjykuar edhe kundër Kalifit në një se-
ancë gjyqësore, kur ishte paditur nga një
i krishterë. Atij nuk i linte përshtypje
asgjë më shumë se sa drejtësia gjatë gjy-
kimit. 

Imam Ebu Jusufi ka vdekur në vitin
182 hixhrije. Pas  vete ka lënë disa vepra.
Nga veprat më të shquara që kanë arritur
deri më sot, brez pas brezi, është vepra e
tij e shumënjohur                 “El-Haraxh”,
për të cilën flasim këtu.

“EL-HARAXH”, NJË PLATFORMË
JURIDIKE ISLAME

Me ardhjen në pushtet të Kalifit
Harun er-Rashid, i cili përveç tjerash
brengë të jetës së tij kishte edhe zhvilli-
min ekonomik të shtetit islam mbi bazat
e jurisprudencës islame, me qëllim të rea-
lizimit të një sistemi funksional juridik
islam që do të garantojë drejtësi dhe ba-
razi për të gjithë qytetarët dhe t’i ndërpret
keqpërdorimet dhe padrejtësitë në shtetin
islam, duke pasur besim të madh te ditu-
ria dhe drejtësia e Imam Ebu Jusufit -
gjykatësit suprem të shtetit islam, kishte
vendosur që t’i bëjë një shkresë zyrtare
atij dhe t’i kërkojë që të hartojë një libër,
një platformë juridike islame që mundë-
son zhvillimin e sistemit ekonomik dhe
që ndërton politika tatimore të drejta në
shtetin islam mbi bazën e drejtësisë
islame. 

Qëllimi i Harun er-Rashidit me kër-
kesën e tij ishte që ta ngre standardin e
jetesës dhe të kushteve ekonomike, të
vendoste metodat të sakta të taksimit
sipas Sheriatit dhe të vendoste themelet
dhe detyrat me të cilat sundimtarët ishin
të detyruar, në mënyrë që të mos i godi-
ste asnjë padrejtësi apo dëm njerëzit nga
mesi i tyre. 

Imam Ebu Jusufi, duke marrë para-
sysh autoritetin e Kalifit, sinqeritetin e tij
dhe dëshirën e tij për zhvillim të gjithan-
shëm të shtetit islam, nuk ngurroi, por
menjëherë iu qas punës dhe për plotësi-

min e kërkesës së tij, si domosdoshmëri
kohore, shkroi veprën “El-Haraxh”.

Libri “El-Haraxh” paraqet një formë
dhe metodologji të re për myslimanët,
sepse për herë të parë në historinë e Isla-
mit përgatitet një vepër në të cilën trajto-
hen dhe shpjegohen mënyrat e
menaxhimit të burimeve financiare në
shtetin islam, me theks të veçantë taksat
dhe tarifat që shteti ka të drejtë t’i mble-
dhë, e më pas t’i rikthejë te populli për-
mes investimeve. Libri trajton edhe disa
çështje administrative që lidhen me më-
nyrën e emërimit të punonjësve tatimorë
dhe përgjegjësit në vilajete të ndryshme
të shtetit islam, të cilët ndodhte që nga
neglizhenca dhe papërgjegjësia të bënin
edhe padrejtësi ndaj popullatës. Libri po
ashtu trajton edhe disa çështje ligjore nga
kodi penal, ku shpjegon edhe masën e
përgjegjësisë dhe shqiptimin e sanksio-
neve ndaj nëpunësve të korruptuar apo që
e keqpërdorin pasurinë e shtetit. Libri
shpjegon edhe edukatën morale dhe lig-
jore, se si duhet të sillet udhëheqësi ndaj
atyre që nuk janë myslimanë e që jetojnë
në shtetin islam. Libri shpjegon edhe çë-
shtje të tjera, për të cilat shteti dhe Kalifi
kishin shumë nevojë.

Prandaj, nuk ka dilemë se ky libër i
Imam Ebu Jusufit ndihmoi në vendosjen
e rregullave të sistemit financiar në shte-
tin islam, por jo vetëm kaq - ky libër
është nga librat më të rëndësishëm që
përmban ngjarje dhe fakte të rëndësishme
historike që lidhen me gjendjen finan-
ciare dhe sociale në historinë e Islamit.

Ajo që bie në sy, që në fillimin e lexi-
mit të këtij libri, respektivisht në pjesën e
parë, të cilën Ebu Jusufi e quan “Muka-
dime” (Parathënie), është fakti se autori
komunikon me udhëheqësin e tij në ni-
velin më të lartë të edukatës islame, duke
respektuar udhëheqësin me tërë respek-
tin që e meriton, duke iu lutur Allahut fu-
qiplotë që Kalifit t’i japë jetë të gjatë,
shëndet të mirë, sundim të drejtë dhe
duke e përkujtuar edhe për përgjegjësinë
që mban para popullit, por, çka është më
e rëndësishmja, para Allahut (xh. sh.). E
përkujton me udhëheqjen e drejtë të Hu-
lefai-Rashidinëve, të Ebu Bekrit, Omerit,
Othmanit dhe të Aliut (radiallahu-
anhum), se si kanë vepruar ata etj. Ajo që
është shumë e rëndësishme, është se ko-
munikimi i Imamit me Kalifin e tij nuk
paraqet asnjë shkëndijë nënshtrimi apo
servilizmi, por me fanatizëm dhe mbur-
rje ruan performancën dhe autoritetin e
dijetarit islam, sepse forma e komuniki-
mit me Kalifin nuk ishte formë komuni-
kimi dijetar-kalif, por në formën
dijetar-nxënës. 

SI DIJETAR-NXËNËS

Këtë e vërteton vetë fakti kur Imami i
shkruan Kalifit, duke i thënë: “Të kam
shkruar atë që jam urdhëruar me të dhe ta
kam shpjeguar me argumente. Kuptoje
mirë dhe praktikoje, përsërite leximin
disa herë, derisa ta mësosh përmendsh.”

Sa i përket strukturës, libri përbëhet
prej tridhjetë e nëntë (39) kapitujve, krye-
sisht që kanë të bëjnë me politikën finan-
ciare të shtetit dhe mënyrën e menaxhimit
të asaj politike. Trajton plaçkën e luftës,
taksat dhe tatimet tjera, zeqatin, si dhe
për mënyrën e ndarjes së tyre. Flet për
mënyrën e pagesës së mjeteve të jetesës,
pagesën e nëpunësve, të guvernatorëve
etj.

Imam Ebu Jusufi në libër përdor me-
todologjinë e çeljes së kapitullit me pyet-
jen e Kalifit, e pastaj e jep përgjigjen në
të. Çdo përgjigje e argumenton thukët,
me argumente të shoqëruara nga Kurani
apo Sunneti, ose nga burimet tjera të she-
riatit islam.  Ai përmend edhe mendimet
e shkollave të tjera të ndryshme dhe ar-
gumentet e tyre, ndërsa në fund e sqaron
qëndrimin e vet, duke e lënë të lirë Kali-
fin se cilin qëndrim të zbatojë.

Imam Ebu Jusufi përmes kësaj vepre
sugjeron dhe kërkon nga Kalifi që së

paku një herë në muaj, ose në dy muaj, të
shqyrtojë ankesat e shtetasve të tij dhe të
ulet me njerëzit për të dëgjuar hallet e
tyre - të dëgjojë të shtypurit dhe denonci-
met e tyre mbi të shtypurit. Kjo i siguron
atij që pushtetarët tjerë në hierarkinë e tij
të ndalojnë shtypjet dhe padrejtësitë  ndaj
qytetarëve. Ebu Jusufi e nxiti Harunin që
ai drejtpërdrejt t’u përgjigjet kërkesave të
fermerëve dhe taksapaguesve për çdo gjë
që është në interesin e tyre. 

Libri “El-Haraxh” ka një rëndësi të
madhe ekonomike, që nuk mund të nën-
vlerësohet as në kohën bashkëkohore.
Imam Ebu Jusufi paraqiti rregullat parë-
sore të sistemit tatimor që duhet të ndi-
qen në jurisprudencën islame dhe ato
parime mund të përmblidhen si vijon:

1. Përqindja e tatimit duhet të jetë
sipas kapacitetit të taksapaguesve dhe të
jetë e lehtë për t’u paguar nga të ardhurat
e tyre. Vlerëson kështu, sepse normat e
reduktuara sigurojnë prosperitet, rritje,
zhvillim dhe urbanizim të vendit.

2. Normat e taksave me të cilat
obligohen qytetarët të përcaktohen nga
pushteti qendror – Kalifati, në mënyrë që
pushtetarët lokalë dhe taksambledhësit të
mos kenë të drejtë të bëjnë asnjë ndry-
shim në rritjen apo uljen e tyre.

3. Taksat duhet të mblidhen me

dashamirësi dhe butësi, pa agresivitet dhe
arrogancë, kurse investimet dhe  subven-
cionet të bëhen me kohë, që të mos dëm-
tohen rendimentet në fshatra, që fermerët
të mos shënojnë humbje dhe të mos dëm-
tohen prodhimet  e tyre bujqësore.

4. Kalifi obligohet personalisht që
të garantojë  mbledhjen e taksës në më-
nyrë të butë, duke marrë masat e nevoj-
shme për të siguruar këtë çështje.

5. Kalifi duhet të përkujdeset që
për mbledhjen e taksave të sigurohen tak-
sambledhës të drejtë dhe të besueshëm,
të cilët e njohin sistemin e sheriatit dhe
dispozitat e tij.  Këtyre u sigurohen paga
të mira, që të mos joshen me pasurinë
shoqërore, por ata gjithnjë mbahen nën
mbikëqyrje të rreptë.

Pra, nga tërë kjo nënkuptohet se
Imam Ebu Jusufi përmes librit të tij “El-
Haraxh” themeloi një sistem gjithëpër-
fshirës të taksave, që përputhen me
dispozitat e jurisprudencës islame, sistem
ky i cili ndërtohet mbi bazën e besimit të
sinqertë, të etikës islame dhe të shkathtë-
sive profesionale. Mendoj se ky sistem, i
bazuar në këto vlera, i mungon edhe sot e
kësaj dite botës bashkëkohore.

(Autori është jurist islam, Drejtor i
Sektorit Fetar-Arsimor në Rijasetin e

BFI të RMV)

Një tjetër botim
për Isranë dhe
Miraxhin

Ka dalë nga shtypi botim i ri i zgjeruar i librit
"Israja dhe Miraxhi-shenja në rrugën e udhëtimit
të natës" të autorit dr. Bashkim Aliu (Zvicër).

Libri flet detajisht per muxhizen e Israsë dhe
të Miraxhit, për udhëtimin në sferat e larta qiel-
lore që iu mundësua Pejgamberit (a. s.).  Libri
trajton ndodhitë dhe ngjarjet, por në lidhje me
realitetin aktual të myslimanëve. Gjurmohen ur-
tësi dhe mësime në momente dhe ngjarje të
shumta të kësaj muxhizeje (mrekullie), për t’u
vënë në shërbim të zhvillimit, të ngritjes dhe të
përparimit të myslimanit në çdo segment të jetës
së tij në këtë botë dhe të shpëtimit e të avancimit
të pozitës së tij në botën tjetër. Me theks të ve-
çantë: trajtimi i dimensionit moral të Israsë dhe të
Miraxhit.

Libri është botuar nga shtëpia botuese Furkan
ISM në Shkup.  (12.05.2022)
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Ka dalë nga shtypi libri “Hafëzat e ra-
jonit të Kumanovës 1945-2021” me autor
Enver Zeqirin.  Bëhet fjalë për hafëzat e
Kuranit nga viti 1944 deri në vitin 2021,
radhitur mbi bazë të moshës. Recensentë
janë dr. Naser Ramadani, dr. Minir
Ademi dhe h. Eljasa Mahmudi, redaktor
Hamdi Ilazi, redaktimin gjuhësor e ka
bërë Qufli Osmani, ndërsa grafikën
Bekim Saliu. Botimi i librit është finan-
cuar nga Qendra Islame Shqiptare Re-
nens VD (Zvicër). 

Më 12 maj, 2022, autori Enver Zeqiri
ka qëndruar në Myftininë e Kumanovës
dhe nga një kopje të librit u ka dorëzuar
Myftiut h. Abedin ef. Imeri, Referentit h.
Sadullah ef. Abdullahu, Arkëtarit h. Sha-
ban ef. Asllani,  Kontabilistit Abdulhamid
ef. Fejzuli,  Imamit të Xhamisë së Re -
Kumanovë h. Eljasa ef. Mahmudi dhe
Imamit të mëparshëm të xhamisë në fsha-
tin Llopat hfz. Hamdi ef. Aliu, ka njof-
tuar Autori në faqen e vet në Facebook. 

Enver Zeqiri në Parathënie ka
shkruar:

Kurani është libër i shenjtë i mysli-
manëve dhe Shpallje e Allahut, e për-
cjellë nga Muhamedi (alejhis-selam)
nëpërmjet melaqes Xhibril (alejhis-

selam) për 23 vjet. Ky është libri më i le-
xuar dhe më i mësuar përmendsh në tërë
botën. Është libri më i plotë e i fundit
ndër librat e shenjtë që Allahu i Lartma-
dhëruar ua ka dërguar njerëzve. 

Kurani që nga faqja e parë deri tek e
fundit përpiqet të theksojë të gjitha virty-
tet morale që janë të nevojshme për nje-
rëzimin. 

Në këtë libër Allahu e ka dhënë besën
se do ta mbrojë atë, që ky libër të jetë i
plotë dhe i shëndoshë - e kjo është prej
veçorive kryesore të Kuranit nga librat e
zbritur më parë, të cilët pësuan humbje
dhe ndryshime. 

Kurani që nga fillimi i shpalljes
deri sot është ruajtur me anë të shkrimit
dhe mësimit përmendsh (të hifzit). Për
këtë arsye, hafëzët kanë vlerë të madhe
tek Allahu fillimisht, por edhe te njerëzit
gjithashtu. 

Të mësuarit përmendsh të Kuranit
është forma kryesore me të  cilën është
mbartur disa shekuj me radhë, nga njëri
brez te tjetri. Shumë nga sahabët e Pej-
gamberit (alejhis-salatu ve es-selam) e
mësuan Kuranin përmendsh. Prej tyre
Katër Kalifët e Drejtë (Imam Aliu,
Osmani, Umeri dhe Ebu Bekri), pastaj

Talha bin Zubejr, Sa`ëd bin Ebi Vekkas,
Abdullah ibni Mes`udi, Abdullah bin Ab-
basi, Amr ibni Asi (Allahu qoftë i këna-
qur me ta), ndërsa prej gjinisë femërore
Aisha, Hafsa, Ummu Selemeh (Allahu
qoftë i kënaqur me to). Të gjithë këta
ishin nga muhaxhirët. 

Ata që e memorizojnë Kuranin në të-
rësi quhen hafëza. Pejgamberi (alejhis-
selam) për hafëzat e Kuranit ka thënë:
“Më të nderuarit e ummetit tim janë bar-
tësit e Kuranit.”   

I pari i cili në zemrën dhe shpirtin e
tij e mësoi Kuranin përmendsh është Pej-
gamberi (alejhis-selam). Pastaj Katër Ka-
lifët e Drejtë e kështu me radhë, brez pas
brezi, deri më sot e tutje.   

Të merresh me Fjalën e Allahut është
një punë që e do Allahu; ta mësosh për-
mendsh Kuranin, do të thotë të jesh një
njeri që të do Allahu. Kjo në të njëjtën
kohë do të thotë të jesh një njeri të cilin
shejtani i mallkuar nuk e do aspak.  

Të bëhesh hafëz është gjëja më e
ndershme në botë. Për këtë, ai që dëshi-
ron ta mësojë Kuranin përmendsh, në fil-
lim duhet ta pastrojë zemrën, në mënyrë
që të jetë i aftë për ta pranuar Kuranin për
ta mbajtur mend atë. 

Thesari kulturor-hi-
storik i myslimanëve të
Maqedonisë së Veriut, e
sidomos të Tetovës dhe të
rrethinës së saj, shumë
pak është hulumtuar.
Libri “Rrethanat fetare-
arsimore në rajonin e Te-
tovës dhe të rrethinës së
saj”, i Abdylqerim Osma-
nit, paraqet një kontribut
modest në ndriçimin e
jetës dhe të rrethanave fe-
tare-arsimore të mysli-
manëve të kësaj treve, si
dhe gjendjen e shumë in-
stitucioneve fetare dhe
arsimore të Tetovës dhe
të rrethinës së saj.

Deri më tani nuk
është publikuar ndonjë
punim i plotë që do të
shqyrtonte rrethanat kul-
turore-arsimore të
Teto¬vës dhe të rrethinës
së saj, me përjashtim të
disa artikujve të shkurtër
nga dr. Hasan Kaleshi,
dr. Ali Vishko, dr. Meto-
dije Sokoloski, dr. Avzi Mustafa etj.
Megjithatë, është shumë vështirë të
bëhen hulumtime të këtilla, sepse edhe
doku¬mentacioni s’është ruajtur, ose
s’është publikuar; bibliotekat dhe arkivat
shtetërorë shumë pak janë kujdesur për
ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre; do të thotë,
më së shumti ndodhen nëpër shtëpi pri-
vate, e për këtë arsye s’janë në dispozi-
cion të hulumtuesit.

“Me kënaqësi e kam punuar këtë
libër, edhe pse historia e Tetovës deri më
tani shumë pak është hulumtuar; edhe ajo
që është hulumtuar, është bërë nga histo-
rianë jomyslimanë, të cilët i dhanë një
imazh negativ arsimit dhe kulturës islame
për qëllimet e tyre dhe bënë çmos për
shkatërrimin e një numri të madh të mo-
numenteve dhe literaturës isla¬me, me
qëllim që të zhdukin gjurmët e historisë

së Islamit. Materialet që kam shfrytëzuar
për punimin tim ishin në kundërshtim me
idetë e Islamit, por unë kam bërë për-
pjekje të nxjerr, sipas mundësisë, atë që
do të ishte e pranueshme për këtë
punim”, thotë për “Hënën e Re” autori i
librit, Abdylqerim Osmani.

Me ardhjen e osmanlinjve në Tetovë,
në të gjitha sferat e jetës u bënë ndry-
shime të mëdha. Dhe, në vend të jetës së
vjetër, erdhi jeta e re, me perceptim,
besim, me adete dhe shprehi të reja, të
cilat lanë gjurmë të pashlyeshme kultu-
rore-historike mbi popujt që ishin në këto
hapësira. Në Tetovë, me ardhjen e osma-
nëve, për një kohë të shkurtër, lulëzoi një
kulturë specifike materiale dhe shpirtë-
rore, në të cilën u përzien dhe u ndërli-
dhën mes vete zakonet e vjetra dhe të
reja.

Punimi ndahet në kapitujt më të rën-

“Hafëzat e rajonit të
Kumanovës 1945-2021”

“Kategoria më e lartë e njerëzve
janë hafëzat e Kuranit”, ka thënë Pej-
gamberi  ynë,  Muhamedi (alejhis-
selam). 

Pas Luftës së Dytë Botërore ka
qenë shumë vështirë të zhvillohet
mësim-besimi islam dhe në veçanti të
bëhesh hafëz i Kuranit në rajonin e
Kumanovës.  Këtë e pengonte pu-
shteti komunist i instaluar në ish-Ju-
gosllavi. Dhashtë Zoti që kjo kohë të
mos kthehet më, edhe pse edhe sot e
kësaj dite ende ekzistojnë gjurmët e
këtij sistemi. 

Përgatitja për hafëz të Kuranit
ishte një rrugë e mundimshme; prijë-
sit fetarë hasnin në vështirësi, ngase
pushteti e kishte ndaluar zhvillimin e
saj dhe me mekanizmin e vet vë-
zhgonte çdo lëvizje në këtë drejtim.
Organizimi i jetës fetare islame
shkonte dita-ditës duke u vështirë-
suar. Për shkak të kushteve politike
dhe ekonomike që i ka kaluar kjo po-
pullatë, edhe jeta fetare ka pasur vë-
shtirësitë e saj. 

Në Kumanovë nuk ka pasur
shkollë të veçantë për të përgatitur ha-
fëza të Kuranit. Edhe pse mejtepet
punonin, procesi mësimor zhvillohej
me shumë vështirësi, pasi që pushteti
nuk e lejonte zhvillimin e mësim-be-
simit islam.  Për ata që kishin dëshirë
për t`u bërë hafëz, mënyra e vetme
ishte ose të vazhdojë shkollën - Me-
dresenë dhe aty ta kryejë edhe Hifzin,
ose të shkojë te ndonjë hoxhë, i cili
merrej me Hifz dhe i shkonte për
dore. 

Për të përgatitur hafëzë të Kuranit,
jo secili ka prirje dhe jo secilit hoxhë
i shkon për dore kjo, ngase është punë
e lodhshme, angazhim i madh dhe i
gjatë. Prej prijësve fetarë në Kuma-
novë dhe rrethinë ishin disa hoxhal-
larë që janë marrë me përgatitjen e
hafëzave. Hoxhallarët që janë marrë
me këtë punë janë: h. Ibrahim Latifi,
hfz. Refik Ajeti, hoxhë Ferat Hamidi,
hfz. Adem Ebibi, hfz. Bajram Ajeti
etj. 

Ishte një periudhë shumë e vë-
shtirë për myslimanët e këtyre tro-
jeve. 

Në librin “Hafëzat e rajonit të Ku-
manovës 1945-2021” biografitë e ha-
fëzave janë nxjerrë nga kontaktet e
drejtpërdrejta me familjarët e tyre,
ndërsa për disa prej tyre është shfry-
tëzuar edhe arkivi i Myftinisë së BFI
- Kumanovë, thotë Enver Zeqiri në
Parathënie. 

BOTIME

“Rrethanat
fetare-arsimore...”
nga Abdylqerim Osmani
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Rijaseti i BFI të RMV ka ribotuar li-
brin, format xhepi, me titull “Pyetje-për-
gjigje rreth Haxhit” të autorit Jusuf
Zimeri, thuhet në njoftimin e BFI.

Siç kuptohet edhe nga titulli, libri për-
mban njohuritë elementare për Haxhin –
kushtin e pestë islam, edhe atë përmes
pyetjeve dhe përgjigjeve. Janë përfshirë
jo më pak se njëqind e njëzetë pyetje dhe
po aq përgjigje. 

Kjo metodologji e shpjegimit është e
lehtë dhe tërheqëse për çdo lexues dhe
njëherësh del  me prioritet nga shkrimet
tjera në gjuhën shqipe kushtuar Haxhit.

Po ashtu, rëndësia e këtij libërthi
është shumë e madhe kur dihet se Haxhi,
mbi të gjitha, është ibadet, ndërsa për iba-
detin e pranuar jo vetëm esenca (nijeti),
por kushtëzohet edhe veprimi. 

Pra, para çdo adhurimi duhet të për-
gatitemi psikikisht, moralisht, fizikisht,
por edhe me njohuri dhe dije për adhuri-
min që kemi për obligim të kryejmë. 

Nisur nga kjo, dhe me qëllim që çdo
nijetliu për Haxh t`i ofrohet mundësia e
dijes dhe e njohurisë për Haxhin, Rijaseti
i BFI-së mori përsipër që ta ribotojë këtë
libërth dhe t`ua shpërndajë falas haxhin-
jve të vendit tonë. 

dësishëm vijues: 1. Pamja gjeografike dhe
demografike e Tetovës dhe rrethinës së
saj; 2. Struktura gjuhësore dhe fetare; 3.
Përhapja e Islamit dhe institucionet fetare
arsimore; 4. Bartësit e jetës fetare kultu-
rore (Ulematë e talebet); 5. Kontributi i
Islamit në jetën kulturore të popullatës së
Tetovës dhe rrethinës së saj; 6. Jeta fetare-
kulturore e myslimanëve të Tetovës pas
tërheqjes së osmanëve; 7. Mësimi
jashtëshkollor i arsimimit të myslimanëve
(siç janë vazet, hytbet, dhikret, teqetë,
Mevludi, ndejet, derset nëpër shtëpi etj.);
8. Roli i fjalës së shkruar dhe shkollimi i
myslimanëve (leximi i arabishtes, latini-
shtes, cirilikes, shkrimi i publicis¬tikës,
gazetarisë dhe revistave, librave etj.); 9.
Gjendja aktuale e arsimimit islam.

Falënderojmë Allahun (xh. sh.) që
bëri të mundshme përhapjen e Islamit
edhe në Ballkan. Ardhja e osmanëve në
vendet e Ballkanit është fillimi i një
epoke të re, pas shumë shekujsh me

radhë, kur kishin arritur kulmin padrejtë-
sia, luftërat, përçarjet e të ngjashme, që
bënin destabilizimin e këtyre hapësirave
dhe shkaktuan rënien e shoqërisë, të arsi-
mit, ekonomisë dhe në këtë mënyrë u kri-
jua klimë për përhapjen e besëtytnive,
thotë autori i librit.

Pas shpërbërjes së Perandorisë
Osmane e deri më sot, ekziston bindja se
Perandoria Osmane ishte e prapambetur,
primitive dhe se botës nuk i dha asgjë, si-
domos kur bëhet fjalë për historinë. Edhe
sot e kësaj dite ka njerëz që men¬dojnë
se banorët e këtyre rajoneve që ishin nën
mbrojtjen e osmanëve, nuk i kushtuan
kujdes aq sa duhet arsimit. Të gjitha këto
mendime ishin rezultat i kundërshtarëve
nga ana e shteteve evropiane, edhe atë
vetëm për shkak se sundoi më shumë se
pesë shekuj dhe që solli besimin dhe pa-
rimet të cilat ishin në kundërshtim me
fenë dhe parimet ekzistuese të kohës,
nënvizon Abdylqerim Osmani.

Pas të gjitha hulumtimeve, thotë au-
tori i librit, u binda se deri më sot askush
nuk është marrë me çështjen e arsimit
islam të Tetovës dhe rrethinës së saj. Sa i
përket metodologjisë së punës, në këtë
punim i jam mbajtur këtij rendi: kam për-
krahur metodologjinë analitike-historike
në prezantimin e qëndrimeve të caktuara;
jam mbështetur në burimet historike
osmane dhe në ato që janë përkthyer edhe
në gjuhën maqedonase edhe në gjuhën
shqipe; për ndodhitë historike së pari kam
sjellë vitin hixhri që e kam marrë nga bu-
rimi, e pastaj vitin sipas erës së re; çdo
tekst që kam sjellë në punim e kam për-
mendur në fusnotë, emrin e autorit, titul-
lin e librit, numrin e faqes, vitin dhe
vendin e botimit etj. 

Libri është shkruar në gjuhën bo-
shnjake dhe është përkthyer në gjuhën
shqipe nga Hamdi Iljazi. Redaktimin gju-
hësor e ka bërë Elez Ismaili. Libri është
botuar në Tetovë, në vitin 2020. (+HeR) 

Ribotohet 
“Pyetje-përgjigje rreth Haxhit” 

Shkruan: Prof. Rexhep Ziberi

Për paraqitjen dhe përhapjen e Isla-
mit në mesin e popullatës shqiptare,
është shkruar dhe biseduar qëmoti,

mirëpo kohëve të fundit shohim, lexojmë
dhe dëgjojmë deklarata të          pseudoin-
telektualëve të natyrave të ndryshme,
duke deklaruar çmos lidhur me  Islamin
dhe paraqitjen e tij në mesin e popullit
tonë. Të vërteta, të pavërteta dhe gjithçka
që është vështirë të përtypet, mund të ra-
stisim nga kjo kategori njerëzish.

Ata të cilët studiuan nëpër universite-
tet e ish-sistemit, më konkretisht ata që
me vite kanë ngrënë gjellën e sistemeve
të huaja, të cilët edhe sot e kësaj dite ia
kanë lakmi asaj shije, shpeshherë gabojnë
me plot vetëdije  kur pretendojnë se
Islami në mesin e këtij populli është para-
qitur nën ndikimin e presionit, dhunës ose
të forcës së ushtrisë osmane. Këta koka të
mykura harrojnë se me këtë nuk kontri-
buojnë në dobi të popullit tonë, por për-
kundrazi, me deklaratat e tilla tentojnë që
këtë popull ta hedhin në fund të pusit. 

Janë të pavërteta të gjitha pohimet e
tyre të cilat përpiqen që periudhën
osmane ta paraqesin si periudhë të kolo-
nializmit. Shteti Osman ishte hilafet, pa
marrë parasysh periudhat e ngritjes dhe të
rënies së tij. Të gjitha pohimet për impo-
nimin e fesë islame, ku popullata nuk i ta-
konte konfesionit islam, janë të
gabueshme dhe nuk kanë  kurrfarë baze
të shëndoshë. 

SULLTAN SELIMI DHE MYFTIU

Njëherë kishte dashur Sulltan Selimi
të nxirrte një ferman-vendim, me anë të të
cilit në jug të Danubit në Evropë të mos
mbetet asnjë i krishterë. Atëherë Myftiu i

myslimanëve i kishte thënë: “Kjo është
mizori; kalifi, ndërkaq, duhet të jetë i pa-
stër prej mizorisë e as nuk guxon ta bëjë
atë…”  

Sikur të kishin dashur osmanlinjtë t’ua
impononin fenë popujve të Ballkanit, të
cilët sunduan për gjashtë shekuj ose njëzet
gjenerata me radhë, sot nuk do të mbetej
asnjë njeri jomysliman në tërë Ballkanin
dhe asnjë njeri që nuk do të dinte ta fliste
gjuhën turke.  Nëse thoni se Islami është
paraqitur me tehun e shpatës së Sulltanit,
atëherë pyesim: ata ushtarë të shtetit të
madh islam osman nga erdhën dhe nëpër-
mjet cilave shtete kaluan? Erdhën nëpër-
mjet shtetit bullgar, kaluan andej nga ata.
Nëse ju, të nderuar, pranoni se Islami
është përhapur me dhunë, ju lutem pse
bullgarët atëherë nuk e pranuan Islamin
dhe sa janë në përqindje myslimanët në
shtetin bullgar e sa janë në Shqipëri, Ko-
sovë e Maqedoni (të Veriut)? Pse maqe-
donasit në Maqedoninë e Veriut nuk e
pranuan Islamin; pse serbët nuk e pranuan
një gjë të këtillë? A thua, vallë, këta ishin

trima më të mëdhenj se ne dhe i bënë re-
zistencë ushtrisë osmane? A nuk e kuptoni
se popullin tonë me deklaratat e tilla e
shndërroni në popull më frikacak në mes
të të gjithë këtyre popujve të Ballkanit!

Sipas teorisë së këtyre njerëzve, jo
mirë të dirigjuar dhe jo mirë të analizuar,
na del se bullgarët, serbët, maqedonasit
dhe popujt tjerë që jetojnë në Ballkan e që
shkeli këmba e ushtarit osman në atë po-
pull, na paskan qenë trima më të mëdhenj
se ne dhe nuk e paskan pranuar me forcë
Islamin, kurse ne shqiptarët paskemi qenë
frikacakët më të mëdhenj të Ballkanit dhe
nga frika e madhe e paskemi pranuar Isla-
min!? 

Kujt jeni duke i shërbyer, për kënd
jeni duke punuar, interesat e cilës rrymë
jeni duke i mbrojtur me këto teza? 

Shteti Osman asnjëherë nuk ushtroi
dhunë mbi asnjë popull në botë për për-
hapjen e Islamit, sepse një gjë e tillë është
rreptësisht e ndaluar nga vetë platformat
kuranore, që kanë qenë dhe janë norma
kushtetuese të të gjithë myslimanëve deri

Islami ruajti identitetin 
tonë kombëtar

Në Islam një njeri, një person i vetëm është autonom, është shtet i pavarur e jo një
popull. Islami një njeriu ia ka garantuar të gjitha të drejtat absolute, kurse tjetri në

kohën e sotme një komb të tërë e gënjen dhe tenton  t’ia marrë ato të drejta! 
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në Ditën e Gjykimit.
E themi me plot përgjegjësi  se  ky po-

pull nuk e pranoi Islamin nga frika e as
nga dhuna,  por e pranoi sepse brenda
Islamit pa forcën e argumentit, pa se
Islami është ilaç për të gjitha sëmundjet e
çdo populli dhe çdo shekulli, pa se Islami
është sistem që i përshtatet mentalitetit të
popullit tonë, sepse shumë tradita të këtij
populli përputheshin me atë që solli
Islami. P.sh. Mësuesi i njerëzisë tha:
“Kush nuk ka besë, nuk ka fe...” Islami e
solli besën, por në mesin e popullit tonë e
gjeti besën; Islami e solli mbulesën, por
në mesin e këtij populli e gjeti mbulesën;
ky popull pa se brenda Islamit ka rregulla
dhe norma të cilat pa humbur kohë duhet
t’i pranojë. 

Shqiptarët ishin ata që me plot vullnet
e dëshirë e pranuan Islamin, sepse panë se
aty është e vërteta, sepse panë se të drej-
tat dhe liritë e popujve në Islam janë të ba-
rabarta për të gjithë popujt dhe  mençuria
e popullit tonë ishte ajo që na dalloi neve
nga popujt tjerë të Ballkanit e jo frika. 

Në kohën kur në botë sundonte ligji
islam, në qeverinë osmane numëronim 49
ministra shqiptarë! Për hir të Allahut (f.
p.) pyes nga sa ministra numëruam  në qe-
veritë e kohës tonë prej ditës që u krijua
shteti maqedonas? Nuk do të bëheshin 49
ministra shqiptarë sikur edhe t’i tubonim
të gjitha qeveritë që i pamë prej asaj dite
e deri më sot.  

Në Islam një njeri, një person i vetëm
është autonom, është shtet i pavarur e jo
një popull. Islami një njeriu ia ka garan-
tuar të gjitha të drejtat absolute, kurse tje-
tri në kohën e sotme një komb të tërë e
gënjen dhe tenton  t’ia marrë ato të drejta! 

MISIONI I MIKROBIT

Nëse  është përdorur dhuna, e dimë të
gjithë pavarësisht nga ajo se disa duan t’i
shtrembërojnë faktet historike - dhuna
është përdorur për krishterizimin e shqip-
tarëve dhe jo për islamizimin e tyre. Këtë
më së miri e dëshmojnë vitet 1913-1914,
të cilat fatmirësisht edhe sot e kësaj dite
janë ruajtur, madje edhe procesverbalet e
atyre që kanë qenë të urdhëruar për kryer-
jen e veprave të këtilla.

E vërteta tjetër e hidhur është edhe ajo
se viteve të fundit misionarë suedezë, ho-
landezë, anglezë, italianë etj., të ardhur
nën maskën e grupeve artistike, kulturore-
humanitare, po bëjnë propagandë jashtë-
zakonisht të rrezikshme për krishterizimin
e shqiptarëve. Format që përdorin ata janë
nga më të ndryshmet, që nga bisedat,
ndihmat, manifestimet, e deri në shpër-
ndarjen e broshurave (Every home for

Christ - Çdo shtëpi për Krishtin), librave
dhe kryqeve nëpër rrugë. Madje, shkojnë
deri atje sa t’i bëjnë thirrje popullatës my-
slimane nëpërmjet gojës së një prifti  apo
edhe të një “shqiptari”, që të kthehen në
fenë e parë krishtere! Fatkeqësisht, këta
kanë hyrë në qëllimet e strategjive të
huaja, të infiltrimeve të mikrobeve të for-
cave nën hije, duke menduar se ne nuk e
dimë se çfarë është misioni i mikrobit!

Populli ynë para se të pranonte Isla-
min në mënyrë institucionale nga osman-
linjtë, në përgjithësi kishte qenë popull
ateist, që kishte adhuruar drurët e kafshët,
ndërsa fare s’ka të bëjë me realitetin e po-
pullit tonë ajo se shqiptarët e parë paskan
qenë të krishterë! 

Janë shumë elemente pagane që sot e
kësaj dite praktikohen nëpër disa fshatra
tanë, që dëshmojnë se të parët tanë kanë
qenë paganë. Si p.sh.:  vajtimi i drurit, që
ishte traditë e arabëve në kohën e xhahi-
lietit -  kur atyre u vdiste ndonjë i afërt,
tuboheshin gratë dhe merrnin një dru,  të
cilin e imagjinonin si të vdekurin dhe ia
përkujtonin jetën duke e vajtuar; pastaj
dita e verës, pika në ballë, dita e luleve,
mitet dhe ritet pagane për parmendën etj.
Të gjitha këto  janë dëshmi e asaj që deri
më sot ende kanë mbetur të ngulitura në
kokat e disa njerëzve të popullit tonë.  

Islami ishte ai i  cili këtij populli ia
ruajti identitetin kombëtar, sepse vetë Al-
lahu (f. p.) deshi që neve të na falë me plis
të bardhë dhe me flamurin tonë kombëtar
dhe atë plis e flamur e kemi amanet ta
ruajmë deri në Ditën e Kiametit. Lartma-
dhëria e tij na fali shqiptarë dhe të drejtën
kombëtare na e garantoi me kushtetutën e
pavdekshme kuranore, kur na tha në Ku-

ranin    famëlartë:  “O ju njerëz, ju krijuam
nga një mashkull dhe një femër, ju bëmë
popuj e fise..“ d.m.th ju bëmë kombe,  ju
bëmë nacionalitete të ndryshme etj. 

Popujt dhe gjuhët e ndryshme që sot
fliten në rruzullin tokësor janë vetvetiu
argument i ekzistimit të Allahut (f. p.),
sepse Lartmadhëria e Tij ishte Ai që  i
mësoi njerëzit të flasin gjuhë të ndry-
shme; nëse  dikush nuk e pranon këtë,
atëherë le të tubohen intelektualët, e në
veçanti gjuhëtarët e popullit, dhe le ta
zbulojnë se cili ishte shqiptari i parë i cili
babait i tha baba, nënës i tha nënë,  gurit
i tha gur e tradhtarit i tha tradhtar! Kush
qe ky? A ka mundësi ta ngrejë zërin ndo-
kush e të thotë se ai ishte filan fisteku, i
cili jetoi në këtë kohë ose në atë kohë!
Madje, a mos kontribuam ne që të jemi
shqiptarë!?

Islami është më meritor për ruajtjen e
identitetit tonë kombëtar - ata që e pra-
nuan Islamin, edhe sot e kësaj dite janë
shqiptarë, kurse ata që e pranuan Krishte-
rimin  me argumentin e forcës, ata hum-
bën identitetin kombëtar.  Fakt për këtë
kemi qytetin e Nishit,  i cili sot duhej të
numëronte mbi treqind mijë shqiptarë.
Është e vërtetë se sot ata ekzistojnë,
madje një numër i madh i tyre pranojnë
se të parët e tyre ishin shqiptarë, por me
pranimin e Krishterimit, brenda një she-
kulli  u asimiluan në serbë. Të njëjtën çë-
shtje e kemi edhe me disa fshatra në
qytetin e Dibrës – zona e Rekës.  

DASHURIA NDAJ ATDHEUT

Islami ishte ai që na ruajti gjuhën dhe
kombin, platformat kuranore ishin ato që

Shkruan: Sali Shasivari
(Enkas për HeR)

Vite me radhë ‘shqipëritë’ tona
gjithmonë janë në gjendje më të
palakmueshme, në krahasim me

vitin paraprak.  Kështu, përpos thellimit
të amnezisë dhe të sklerozës në aspektin
historik, regresit dhe dështimeve të një-
pasnjëshme në planin aktual, si dhe
mungesës së platformave dhe strategjive
për të ardhmen,  ‘shqipëritë’ tona po bal-
lafaqohen gjithnjë e më tepër me: pro-
bleme identitare; kriza të vlerave;
probleme politike, ekonomike, sociale,
kulturore, arsimore; përhapje të korrup-
sionit, të degjenerimit, të fatkeqësive, të
tragjedive, të krimit etj. 

Nën hijen e këtij realiteti të hidhur,
është obligim i gjithësecilit prej nesh që
të jemi vetëkritikë dhe të mendojmë në
lidhje me shkaqet e vërteta përkitazi me
këto probleme, të cilat po na ndjekin si
hije për dekada dhe vite me radhë.

Për më tepër, njëherë e përgjithmonë
duhet pranuar faktin se kërkimi i fajit
gjithmonë te një palë tjetër, qofshin ata
armiqtë tanë, apo përfaqësuesit tanë po-
litikë, përpos që nuk do t’i zgjidh pro-
blemet tona, por një praktikë e tillë
rrezikon të na bëjë të ‘pandjeshëm’ ndaj
defekteve reale, të cilat i ngërthejmë në
vetvete, si dhe ndaj gabimeve vetanake,
të cilat vazhdojmë t’i bëjmë. 

Kjo, ngase:
- Duke akuzuar gjithmonë armiqtë

dhe ‘të tjerët’, ne harruam detyrat dhe

obligimet tona.
- Duke akuzuar përfaqësuesit tanë

politikë për krim dhe kriza, ne harruam
se të njëjtët janë ‘bijtë e gjakut dhe të
fisit’, të votuar dhe të zgjedhur nga dora
jonë (e shumicës sonë).

- Duke akuzuar politikanët tanë si
tenderokratë, ne harruam se ata që i rea-
lizojnë ato tendere në mënyrë të mangët
dhe me shumë defekte, janë shumë indi-
vidë të tjerë të fisit dhe të mëhallave
tona.

- Në momentin që flasim për korrup-
sionin, ne harrojmë faktin se jemi ne ata
që jemi të gatshëm të ofrojmë ryshfet
për gjithçka.

- Në momentin që flasim për klien-
telizëm, ne harrojmë se jemi të parët që
pranojmë ‘oferta të majme’ me të pa-
drejtë dhe pa meritë, kurdo që na ofro-
hen.

- Në momentin që flasim për nepoti-
zëm, ne harrojmë se edhe ne do ta prak-
tikonim të njëjtën gjë, po të na jepej
mundësia.

- Në momentin që flasim për mo-
spërmbushje të standardeve, ne har-
rojmë se jemi të parët që mundohemi të
gjejmë ndonjë ‘vrimë’, apo ‘rrugëdalje’,
për t’i ikur përmbushjes së standardeve
dhe normave ligjore.

- Në momentin që flasim për shkelje
të rregullave, harrojmë se jemi vetë ne
që e bëjmë një gjë të tillë, sa herë që na
jepet mundësia.

- Në momentin që flasim për ikje nga
përgjegjësia, ne harrojmë se jemi të

i shtynë shumë hoxhallarë të marrin
qëndrime të guximshme për çështjet
kombëtare, pa mos iu trembur fare
persekutimeve të ndryshme. 

Qëndrimi i hoxhallarëve ndaj
shpërnguljes së shqiptarëve nga trojet
e tyre shekullore me dhunë në Turqi,
ose gjetiu, që ishte plagë e rëndë e hi-
storisë së kombit tonë, ishte plan dhe
projekt  i hartuar nga armiqtë e fesë
dhe të kombit tonë, mirëpo zëri i ho-
xhallarëve edhe në këtë periudhë të
vështirë nuk u ndal, por thërrisnin me
zë të lartë se “Ai që shpërngulet për
në Turqi, nuk është mysliman.”  Kjo
është dashuria e sinqertë ndaj mëmë-
dheut, ndaj dheut që na e fali Allahu
fuqiplotë. Ata që e duan atdheun, fli-
jojnë gjithçka për të. Në kohën kur Al-
gjeria ishte nën kolonizimin e
Francës, në një fshat algjerian ishin
pozicionuar disa snajperistë mysli-
manë. Në një mbrëmje, në hyrje të
fshatit ushtarët francezë zunë një plak
së bashku me një fëmijë dhjetëvjeçar
dhe kërkuan nga ai që t’ua tregonte
vendndodhjen e snajperistëve. Plaku
u tha se do t’u tregojë, por me kusht
që njëherë ta vrisnin këtë djaloshin.
Një epror nxori revolen dhe ia shkrepi
djaloshit në kokë! Atëherë iu kthye
plaku eprorit dhe i tha: ”Tani duhet të
më merrni e të më grini prej majës së
gishtit të madh të këmbës e deri në
qimen e fundit të kokës, ndërsa prej
meje për të nxjerrë fjalë asnjëherë!”
Atëherë i tha eprori francez plakut:
‘po mirë, pse na shtyre ta vrasim këtë
djalosh?’ Plaku tha: “Ky ishte nipi im
(djali i djalit); sikur të më kishit vrarë
mua në fillim, para syve të tij, ai do të
frikësohej (sepse ishte fëmijë) dhe do
t’ua tregonte vendin e ndodhjes së
snajpëristëve myslimanë, ndërsa tani
nuk ka gjasa ta zbuloni vendndodhjen
e tyre! Këta e deshën atdheun dhe kë-
shtu na mësojnë parimet islame:  që ta
duam atdheun. 

Hoxhallarët ishin imazhi i simbo-
lit fetar dhe kombëtar. Këtë më së miri
e dëshmoi h. Ibrahim Dalliu,  i cili
thoshte: ”E drejta për të mësuar gju-
hën time më është dhënë me kushte-
tutë, prandaj nuk e kam ndër mend të
heq dorë nga misioni im...”

O ju që mendoni për popullin tonë
e jo për të huajt, dijeni se feja islame
nuk i ndan, por i bashkon shqiptarët
dhe  ajo gjithmonë do të jetë urë li-
dhëse mes miqve dhe dashamirëve. 

(Autori është Kryetar i Shoqatës
së Ulemave të BFI të RMV)

Kështjella e Ali Pashës, Pargë, Çamëri (foto-Arkiv; autori i panjohur).

Koha është për
“katër gishtat”

ÇKA MË TEJ

Të shumta janë shkaqet e gjendjes së mjerueshme të ‘shqipërive’
tona: injoranca, papërgjegjësia dhe servilizmi; më e rrezikshmja

nga të gjitha këto është fakti se “shqiptarët nuk e denoncojnë krim-
inelin; dhe kjo është pengesë për bërjen e shtetit” (Edith Durham).
Bile-bile, për fat të keq, ne, tashmë, si popull, kemi kaluar në një
stad edhe më të ‘avancuar’ (në krahasim me kohën në të cilën ka
folur Edith Durham), me ç’rast, jo vetëm që nuk i denoncojmë krim-

inelët, por të njëjtët edhe i glorifikojmë!
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parët që mundohemi të gjejmë ‘ndër-
mjetës’ dhe ‘të njofshëm’, kurdo që
bëjmë ndonjë shkelje.

Në sajë të kësaj që u tha, dhe të shu-
mëçkahit tjetër që nuk u tha, është e pa-
shmangshme pyetja: a thua, vallë, ku
qëndron problemi?

Të shumta janë shkaqet e gjendjes së
mjerueshme të ‘shqipërive’ tona (qoftë
përgjatë historisë, po ashtu edhe në ditët
e sotme), në mesin e të cilave, ndër më
të rëndësishmet, janë: injoranca, papër-
gjegjësia dhe servilizmi; ndërsa, edhe
më e rrezikshmja nga të gjitha këto është
fakti se “shqiptarët nuk e denoncojnë
kriminelin; dhe kjo është pengesë për
bërjen e shtetit”, siç konstatoi dikur stu-
diuesja, shkrimtarja, artistja, etnografja,
antropologia dhe humanistja britanike
Edith Durham (e cila ishte mike e
madhe e shqiptarëve dhe jetoi shumë
vite në Shqipëri).

Bile-bile, për fat të keq, ne, tashmë,
si popull, kemi kaluar në një stad edhe
më të ‘avancuar’ (në krahasim me kohën
në të cilën foli Edith Durham), me
ç’rast, jo vetëm që nuk i denoncojmë
kriminelët, por të njëjtët edhe i glorifi-
kojmë!

Andaj, mjaft folëm për padrejtësitë
dhe krimet që na bëjnë të tjerët, si dhe
për korrupsionin dhe krimin e “elitave
tona politike”, ngase, duke orientuar në
vazhdimësi ‘gishtin tonë drejtues’ të
akuzës kah armiqtë tanë, si dhe kah
klasa jonë politike, ne harruam ‘katër gi-
shtat tjerë të dorës sonë’, të cilat janë të
orientuar kah vetja jonë.

Së këndejmi, është koha të flasim
për korrupsionin dhe ‘krimin’ që e
bëjmë secili prej nesh,  korrupsion dhe
‘krim’ ky i cili ka kapluar të gjitha poret
e shoqërisë sonë.

Kështu:
- Një popull që ndjek më shumë dra-

mat dhe emisionet televizive degjene-
ruese sesa ‘dramat’ e përditshmërisë së
tij të hidhur;

- Një popull që mendon se di gji-
thçka, ndërsa në realitet nuk di asgjë;

- Një popull që mallkon gjithkënd
dhe çdo gjë përreth, ndërsa glorifikon
vetëm vetveten;

- Një popull që glorifikon matrapa-
zët, banditët, hajnat, hajdutët dhe krimi-
nelët, dhe të njëjtët i identifikon me
emra përkëdhelës, si ‘mangupa’ (në kup-
timin pozitiv) dhe ‘të gjindshëm’;

- Një popull që bllokon rrugët kur
burgoset ndonjë kriminel, apo cub i më-
hallës, ndërsa nuk ngrihet në këmbë kur
i shkelet dinjiteti, e tashmja dhe e ar-

dhmja;
- Një popull që ankohet plot katër

vite nëpër ndeja dhe kafene, duke mal-
lkuar politikën dhe politikanët, ndërsa
kur i ofrohet rasti që ta ndryshojë reali-
tetin përmes votës, ai ose nuk del në vo-
time, ose e shet votën për lirë pare, ose i
voton po të njëjtët që dje i shante;

- Një popull që për slogane të tij ka
marrë maksimat e llojit ‘kush të dojë, le
të bëhet plak katundi; vetëm ti mos u
bën’; ‘hapi sytë dhe jij i gjindshëm si fi-
lani!’ (pa çka nëse filani është matrapaz,
bandit, hajn, hajdut, apo kriminel); dhe
‘hallall apo haram, ti merre hisen tënde’
etj.;

- Një popull që kërkon rregulla, stan-
darde etj.,  ndërsa, në anën tjetër, tallet
me të njëjtat dhe mundohet me çdo
kusht që t’u ikë atyre;

- Një popull që investon më shumë
për shtëpia, për dasma dhe salltanate, e
më pak për shkollë, kulturë dhe shënde-
tësi;

- Një popull që ka ‘akademi të yjeve
të estradës’, por nuk ka akademi të mi-
rëfillta shkencore;

- Një popull që ka vetëm “elita” po-
litike, por nuk ka elita shoqërore dhe in-
telektuale;

- Një popull që ka shumë analistë,
por pak analiza; shumë gazetarë, por pak
gazetari të mirëfilltë dhe hulumtuese;
shumë kanale mediatike dhe portale, por
pak lajme të vërteta dhe të mirëfillta etj.;

... Një popull që i ka të gjitha këto ci-
lësi që u përmendën më lart, destinim e
ka që ‘ta hajë kokën e vet’!

Përderisa nuk e kuptojmë dhe nuk e
pranojmë faktin se ‘ndryshimi i vërtetë
fillon prej vetvetes sonë’,  ne do të va-
zhdojmë të përpëlitemi në realitetin tonë
të hidhur. Ndërkohë, do të vazhdojmë ta
‘vetëmashtrojmë’ veten me slogane dhe
parulla nacional-romantike dhe turbo-
folklorike...

(Autori është Hoxhë nga RMV me
qëndrim në Londër, Britani e Madhe)

Nga Shefket Baftjari

"Konteksti kohor dhe rrethanat socio-
politike e bëjnë të qartë aktualitetin te një
dijetar", i thashë vetes sapo lexova ve-
prën "Ihja Ulumu Din" të Ebi Hamid Ga-
zalit, kënaqësia e Allahut qoftë mbi të.

Sipas kapitujve, përgjatë leximit dhe
gjithnjë në bazë të kapacitetit dhe aftësive
të mia, Imam Gazaliu pos si: sufist, filo-
zof, usulist, intelektual i plotformuar, një-
herësh është një Intencialist-Meksidi i
rregjur, që i njeh objektivat madhore
(Mekasid) të çdo ibadeti dhe veprimi në
përgjithësi. Ai tregon veçmas: për inten-
cat akaidore, sheriatike etj. etj., edhe për-
kundër faktit që ka pasur të tjerë dijetarë
që ekskluzivisht të jenë marrë me Akaide,
apo dhe me Fikh (të Drejtën Islame), si
dhe në shkencat tjera. E, mbi të gjitha,
elementi dallues i tij është vendosja e me-
todave të shkencave fetare, me një për-
pjekje për t’i përsosur të njëjtat. Nga këtu
rezulton që ai është edhe një metodolog-

jist i mirëfilltë. 
E mendoja këtë situatë imagjinare:

Nëse mjeku është për sëmundjet trupore,
ne hoxhallarët duhet të jemi për sëmun-
djet e zemrës (ato shpirtërore). Do të jetë
fare e lehtë po të pranojnë (njerëzit) para
neve, nga ato sëmundjet e shpirtit, të cilat
paraqiten (pra, ato vetvetiu nuk janë të
lindura në brendinë e shpirtit tonë), si-
kurse që janë: stresi, tensioni, shqetësimi,
agresiviteti, frika dhe hakmarrja etj.,
ngase të gjitha këto do të ndikonin në
sjellje, nga të cilat, për pasojë, do të
shkaktonin çrregullime mbi tokë dhe,
patjetër, duke dhënë efekte edhe në sho-
qëri, që përgjatë leximit të Imam Gaza-
liut po më bind dhe ma bën edhe më të
qartë se zhvillimi i metodës së mjekësisë
së sëmundjeve trupore te pacientët, që
fatkeqësisht qartas po shihet se njerëzimi
i ka frikë më shumë se ato të shpirtit,
edhe përkundër faktit se mjekësia i ka
zhvilluar metodat, duke filluar nga mjeku
amë e deri më lart, te mjeku specialist e

tutje, fatkeqësisht gjithçka ka shkuar në
dëm të vetë njeriut. Kjo, për arsye se ato
e kanë imponuar edhe gjuhën e komuni-
kimit me to, dorëzim apsolut para mje-
kut, madje madje "agravon kjo situatë"
gjer në masë "therjen e njeriut" sikur të
ishte një kafshë, që në fund të gjithë kësaj
t’i thuhet: "E, sa pedant dhe i ngritur na
qenka mjeku."

Nëse na pranojnë një "shfaqje" të kë-
tillë, e keqja e këtij episodi, dhe më trag-
jikja, do të ishte kualifikimi (në gjykimin
tim përbuzës) që iu bëhet hoxhallarëve:
"NJERËZ ME SFERËN SHPIRTË-
RORE - ASKETË - نييناحورلا dhe jo
më tepër.

Për fund, një situatë, gjithnjë në gjy-
kimin tim, si një lloj "romantizmi par exe-
lans", e kjo e përcjellë nga Ibn Abbasi, që
i përgjigjet realitetit që po e jetojmë, teksa
thotë r. a.:  "Ata  (njerëzit) dëshirojnë të
na bëjnë neve si një urë mbi zjarr."

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

Xhamia e Asllanit, Janinë, Çamëri, 1960, nga Arben Llalla (në bashkëpunim).

“Si një urë mbi zjarr”

PËRSIATJE

Nga Ismail Sinani 
(Shenja, Shkup)

Kur t’ju vdesë dikush e kur të çelni
t’pame, duhet ta keni parasysh se një ve-
prim të tillë nuk e bëni për mysafirët, por
për veten. 

Ju që i prisni mysafirët nëpër tenda e
serra t’specave, ta keni parasysh se bëni
një veprim shumë të poshtër, pasi që nje-
riu apo njerëzit që vijnë t’ju shohin, vijnë
për ta ndarë dhimbjen tuaj dhe për t’jua
lehtësuar sadopak atë,  ndaj ata/ato e me-
ritojnë të priten si mbretër/mbretëresha. 

Edhe një detaj: Ju që kur t’ju vdes di-
kush caktoni orar administrativ për prit-
jen e mysafirëve, pra për shembull “prej

orës 09:00 deri në orën 16:00” (kohë kur
të gjithë janë në punë), edhe ju ta dini se
pritja bëhet për ta ndarë dikush dhimbjen
tuaj dhe jo se ai që vjen ka dhimbje. 

Me një fjalë, ti je ai që mërzitet e jo ai
që vjen. Pra, turp për ty që nuk je i gat-
shëm të sakrifikosh një javë për nënën
tënde, apo për babën tënd, që të kanë rri-
tur me aq mundim! 

Fundja, nëse për prindin tënd që ka
jetuar me ty aq gjatë t’i hap një serrë spe-
cash për të pame,  sepse ke frikë se di-
kush po t’i dëmton kolltukët, apo edhe
cakton orar administrativ, më mirë mos
qofsh fare!

Natyrisht, në gjithë këtë ka edhe për-
jashtime. Për shembull, nëse jeton në ba-

nesë të re dhe ende nuk ke arritur të kri-
josh raporte të afërta me komshinjtë. Por,
nëse aty jeton më gjatë dhe ti, ndërkohë,
nuk e ke parë të arsyeshme asnjëherë di-
kujt t’ia lëshosh banesën për të pame,
duke pretenduar se je shumë i mençur
dhe përparimtar, dije se: atë që ke
mbjellë, atë do të korrësh...

(20.05.2022)

Për të pamet nëpër tenda
me orar administrativ...



40 Hëna e Re 41Maj 2022 | Ramazan - Shevval 1443

Nga Mr. Beqir ef. Memeti

Hafëzat e Kuranit, për vetë faktin
se i përkushtohen mësimit të Ku-
ranit qerim përmendsh, radhiten

ndër patriotët, në kuptimin e gjerë të fja-
lës, sepse vetëm njerëzit me dije mund t’i
dalin zot, në rrethana të caktuara, atdheut
dhe popullit të vet, për ta udhëhequr në
rrugë të mbarë të zhvillimit dhe të përpa-
rimit.

Këta janë njerëzit të cilët në frymën e
porosive kuranore janë vënë në shërbim
të popullit, pa kursyer jetën, lirinë indivi-
duale, shëndetin e vet dhe familjar.

I tillë ishte edhe hfz. Nuhi ef. Aliu –
njëri prej këtyre hafizëve që pa shumë
bujë e ka kryer misionin e mësimbesimit
fetar me një numër të madh të rinjsh e të
rejash të fshatit Xhepçisht (Tetovë) e më
gjerë.

Hfz. Nuhi Vesel ef. Aliu është i lindur
në fshatin Xhepçisht më 6 maj 1933. Më-
simet e para do t’i marrë në fshatin e lin-
djes dhe do të jetë ndër nxënësit e paktë
që kanë ndjekur mësime në gjuhën am-
tare, si rezultat i hapjes së shkollave të
para shqipe nga Mbretëria Shqiptare në
tokat e çliruara. 

Pas mbarimit të shkollës fillore vijoi
hifzin te muhafizi Mehmet efendi Sulej-
mani nga fshati Xhepçisht (në vitet 1946-
1948), të cilin do ta përfundojë brenda dy
viteve. Pas mbarimit të hifzit, do të anga-
zhohet gjatë muajve të Ramazanit në qy-
tetin e Pejës (sot: Republika e Kosovës).

Për dy vite (1964-1965) do të shër-
bejë si imam në qytetin e Prilepit, ndërsa
afër gjashtë vjet (1966-1971) ka shërbyer
si imam, vaiz dhe mualim në fshatin Jel-
lovjan të Tetovës. 

Nga viti 1972 do të kthehet në fshatin
e lindjes si mualim, kurse pas largimit
nga detyra të Llokman ef. Rustemit, do të
jetë edhe vaiz-ligjërues në ditën e xhuma.

Familja e hfz. Nuhi Aliut gjithmonë
ka qenë dashamirëse e fesë dhe e arsimit.

Këtë e dëshmonte i ndjeri prof. dr. Remzi
Nesimi (1933- 2018),  i cili gjatë viteve të
shkollës së mesme ka banuar te shtëpia e
haxhi Vesel Aliut (njëherësh, baba i hfz.
Nuhiut).

Gjenerata e Hafëz Nuhiut ka kontri-
buar në mbrojtjen e nderit dhe të etikës
së shoqërisë shqiptare. Ata ishin ndër të
parët që filluan me nxënien e mësimeve
islame edhe në gjuhën shqipe.

Historikisht, mejtepet janë përdorur si
shkolla të para për arsimimin e populla-
tës. Kështu, në vitin 1994 themelohet
Universiteti i Tetovës. Në këtë iniciativë
sublime kanë marrë pjesë shumë ulema
të Tetovës dhe më gjerë. Ishin ata që u
bënë ballë forcave policore të kohës, qël-
limet e të cilave ishin antiarsimore, anti-

shqiptare dhe antinjerëzore. Hfz. Nuhiu
ishte vaiz-ligjërues ditën e xhuma, më 17
shkurt 1995, kur në mejtepet e xhamive
të fshatit Poroj dhe Xhepçisht ishin pla-
nifikuar të mbaheshin ligjëratat e para të
Universitetit të Tetovës. Hfz. Nuhi ef.
Aliu gjatë ligjëratës së xhumasë i është
drejtuar xhematit me fjalët:  “Sot të gjithë
jemi të obliguar që të dalim në përkrahje
të arsimit dhe të shkollimit.”

Me këtë mesazh, ai edhe një herë vuri
në dukje qëndrimin e paluhatshëm kur
ishte në pyetje e vërteta, arsimi, besimi,
feja dhe kombi.

Hfz. Nuhi ef. Aliu ndërroi jetë në mo-
shën 68-vjeçare,  më 29 shtator të vitit
2001. Është varrosur në varrezat e fshatit
Xhepçisht të Tetovës.

Që emrat e pejgamberëve figu-
rojnë nëpër muret e xhamive,
është një realitet gjithandej. Ato

janë ngjyrosur në muret e bardha të xha-
mive, ose janë gdhendur në to etj. Në
Xhaminë Wil (Zvicër) këta emra, ndër-
kaq, nuk janë as të ngjyrosur, as të
gdhendur. Ata janë të shkruar me një art
të veçantë, thotë hoxhë Bekim ef. Alimi. 

Me mijëra e mijëra gjilpëra, të ngjy-
rave dhe madhësive të ndryshme, të
ngulura mbi një platformë të mbështjellë
me një copë pëlhure kadife, kanë autor
Zeqir Mehmetin nga Zhelina e Tetovës. 

Çdo besimtari, sapo futet në xhami,
syri i kap ngjyrat e llojllojshme, kali-
grafinë arabe dhe transkriptimin me
shkronja shqip. 

Prej larg spikat vetëm bukuria e pu-
nimeve. Vetëm kur i afrohesh kësaj “lau-
haje” me gjilpëra (lauha=pllakë mbi të
cilën shënohet diçka, B.A.), e sheh se ato
janë punëdore të mrekullueshme. Kështu
që, s’mbetet njeri pa u mahnitur me to
dhe në veçanti, mysafirët zviceranë. 

E veçanta e këtyre "lauhave" qëndron
aty se xhemati i Xhamisë nuk ka paguar
asgjë për këtë art të rrallë. Ato kanë ar-
dhur nga vendlindja, nga Maqedonia e
Veriut, dhe janë dhuratë nga, siç i themi,

Mësuesi i Dervenit. Xhamia Wil i është
shumë mirënjohëse autorit. Veprat e va-
rura në muret e Xhamisë, të punuara me
përkushtim, me pejgamberë e të tjera,
për çdo ditë, në pesë vaktet namaz, sikur
flasin me çdo besimtar. Urojmë që Al-
lahu t'ia shënojë në veprat e tij të mira! -
thotë hoxhë Bekim ef. Alimi.

Zeqir Reshat Mehmeti është u lindur
në vitin 1958  në fshatin Zhelinë (Te-
tovë).  Ka studiuar për Pedagogji në Fa-
kultetin Filozofik të Prishtinës.
Aktualisht punon si pedagog  në shkol-
lën “Luigj Gurakuqi“ të Zhelinës.

Me këtë art, që llogaritet i veçantë,
ka filluar të merret që nga vitet ’80

(XX). Në vitin 1987 për maskotën e kui-
zit “Kviskoteka” të Televizionit të Za-
grebit ka marrë çmimin e dytë  të
konkursit. 

Në vitin  2009 ka promovuar  ekspo-
zitën “Falënderim  për ndihmat“, me je-
honë ndërkombëtare. 

Ka bërë edhe  disa punime të tjera si:
hartën e Kosovës me mbishkrimin GË-
ZUAR PAVARËSIA,  të cilën në ditën e
shpalljes së Pavarësisë ia dhuroi Kuven-
dit të Kosovës, një punim për 100-vje-
torin e Alfabetit, si dhe disa shkrime e
punime të tjera.

Ka marrë pjesë në ekspozitën  “Perla
që flasin shqip prej 100 vjetësh“,  dedi-
kuar 100-vjetorit  të Pavarësisë së Shqi-
përisë, në Tetovë (2012), në Shkup, në
TV Klan, në Hotel Bolonja-Vlorë dhe në
Muzeun Historik në Vlorë. Me disa pu-
nime të ekspozitës së 100-vjetorit ka
marrë pjesë edhe në manifestimin “Ditët
e kulturës shqiptare në Danimarkë”. Në
maj  të vitit 2017 ka bërë promovimin e
ekspozitës “Perlat e Kuranit Famëlartë”
në Xhaminë Wil.

Punimet artistike të autorit  qën-
drojnë në 5 muze kombëtare në Shqi-
përi, Kosovë dhe një punim në Shtëpinë
e Nënës  Tereze në Shkup. Deri më tani
për figura të ndryshme kombëtare, ndër-
kombërtare, për institucione, media, per-
sonalitete nga jeta publike etj. ka ndarë
70 dhurata. (desk/HeR)

Hfz. Nuhi Vesel ef. Aliu 
(1933-2001)

KUJTOJMË HOXHALLARËT TANË

Emrat e pejgamberëve 
i shkruan me gjilpërë

ZEQIR MEHMETI, ZHELINË (TETOVË)
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Shkruan: Besa Selami                               

FEJESA DHE MARTESA TE
SHQIPTARËT DHE KANUNI I LEKË

DUKAGJINIT

Fejesa dhe martesa te shqiptarët gjer
në vitin 1929, kur hyri në fuqi Kodi civil
i shtetit shqiptar të Zogut, si dhe marrë-
dhëniet familjare, nuk trajtoheshin me
ndonjë kod civil të veçantë, por sipas për-
katësive fetare të palëve, traditave të ven-
dit etj.

Klerikët katolikë kanë përdorur for-
mat më të ndryshme, sidomos Kanunin,
kundër personave të përkatësisë fetare
katolike që i martonin vajzat e tyre me
myslimanë. 

Me urdhrin e kishës, kush martonte
ndonjë vajzë për mysliman, leçitej (brak-
tisej, izolohej) nga shoqëria dhe nuk i le-
johej kujt që as për gëzim e as për
dëshpërim të hyjë në shtëpinë e tij. Po
ashtu, këtyre iu privohej çdo e drejtë në
ceremonitë fetare. Dënimi më ekstrem
sipas Kanunit, ishte që të largohet nga
shtëpia, t’i digjet ajo, t’i priten pemët dhe
t’i konfiskohet pasuria.

Këto norma manipuloheshin sipas dë-
shirës së udhëheqësve fetarë, që ishin
edhe përpilues të mirëfilltë të këtyre di-
spozitave dhe gjatë korrespondencave që
mbanin klerikët me ipeshkvin përkatës
raportohej gjendja dhe merreshin ven-
dime-udhëzime në zbatim të direktivave. 

Megjithatë, format e martesës në tre-

vat shqiptare ndryshonin sipas krahi-
nave, traditave dhe besimeve. Rol të rën-
dësishëm në historinë e popullsisë
shqiptare, përveç parimeve kishtare,
luante edhe Kanuni i Lekë Dukagjinit, që
shpeshherë konfrontohej me ligjet ki-
shtare, edhe pse në esencë edhe ky kanun
buron nga kisha.

Ç’është Kanuni i Lekë Dukagjinit
Shprehja kanun është fjalë greke, e

cila në këtë rast metaforikisht shënon sti-
lin e ligjeve gojëdhënë, të pakodifikuara,
sipas të cilave ecte dikur hullia e jetës dhe
e veprimit të popullit shqiptar.

Pse quhet Kanuni i Lekë Dukagjinit?
Qysh në fillim të potencojmë se është vë-
shtirë t’i jepet përgjigje e saktë kësaj
pyetje, ngase mungojnë argumentet, por
historianët dhe juristët i gjejmë të ndarë
në dy mendime, të cilat janë:

Mendimi i parë: Një grup dijetarësh
në krye me dr. Milan Sufflay thonë se
quhet Kanun i Lekë Dukagjinit, ngase atë
e ka mbledhur dhe e ka kodifikuar Lekë
Dukagjini III (1459 – 1479).

Mendimi i dytë: Dukagjini në kohën e
kaluar gjeografikisht përfshinte Shalë e
Shosh, Pukë e Ikballe, Mirditën, Zhupën,
Malësinë e Lezhës dhe nga ky motiv një
grup dijetarësh e quajnë Kanuni i Lekë
Dukagjinit, sepse zbatohej në këto treva
dhe jo pse atë e ka mbledhur Lekë Du-
kagjini III. Pra, quhej Lekë Dukagjini,
sepse zbatohej në Lekë e Dukagjin.

Sido që të jetë, për kanunin në fjalë
kuptojmë se dikur ka pasur vlerë juridike,
që do të thotë se ka qenë ligj i detyrue-

shëm, kurse tash thuajse ka mbetur vetëm
si traditë. Ligje të tilla edhe sot e kësaj
dite reflektohen te popullata jonë, pa
marrë parasysh pasojat e tyre.

FEJESA DHE MARTESA SIPAS
LIGJEVE TË KANUNIT TË LEKË

DUKAGJINIT 

a) Përcaktimi dhe mënyra e marte-
sës

Përcaktimi për martesë sipas Kanunit
të Lekë Dukagjinit përshkruhet me këto
fjalë:

Neni 28:
“Me u martue sipas kanunit do me

thanë me u ba shpi, me ia shtue shpis nji
rob ma tepër sa për krah të punëve e sa
për t`i shtu fmit.”

Sipas këtij neni, përcaktimi për mar-
tesë, konkretisht për krijim familje, në
radhë të parë, konsiderohet krijim i një
tërësie të vogël ekonomike e cila ka edhe
funksionin e saj biologjik. Duke pasur
parasysh shprehjet e përdorura nga vetë
neni i lartpërmendur nënkuptojmë se
femra konsiderohet një lloj robëreshe, e
cila nuk ka të drejtë të vendosë për shumë
çështje që kanë të bëjnë me jetën perso-
nale të saj.

Kurse sipas parimeve Islame përcak-
timi për martesë do të thotë përcaktim për
të plotësuar gjysmën e fesë së mbetur.
Martesa në Islam konsiderohet akt i shen-
jtë dhe i moralshëm e human që njeriu
me të të plotësojë nevojat biopsikolog-
jike, fizike, shpirtërore dhe materiale. Të

përcaktohesh për martesë në Islam do të
thotë të përcaktohesh për petkun e çiltër-
sisë i cili e mbron njeriun nga anomalitë
e shumta të kësaj jete, dhe për të pady-
shim shpërblehet te Krijuesi i tij.

Sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit, në
popull ekzistojnë katër mënyra të marte-
sës e që janë:

1. Martesa me kurorë,
2. Martesa pa kurorë,
3. Martesa me grabitje,
4. Martesa në provë.
Në Kanun është e pranuar vetëm mar-

tesa e llojit të parë, kurse tri mënyrat e
fundit të martesës janë jashtë Kanunit.
Tërë këtë e përfshin neni 29 i Kanunit të
Lekë Dukagjinit.

b) Prerogativa – e drejta e djalit
dhe e vajzës për martesë

Rregullat mbi martesën dhe jetën ba-
shkëshortore në Kanun janë patriarkale.
Prandaj djali dhe vajza deri sa t’i kenë
gjallë prindërit nuk kanë të drejtë kurrsesi
të vendosin apo të flasin për fatin e mar-
tesës së tyre. Djali derisa t’i ketë prindë-
rit gjallë nuk ka të drejtë të përzihet fare
as në përcaktimin e shkuesit, as në petka,
as në shenjë. Tërë këtë të drejtë e pose-

don prindi i tij, e nëse nuk i ka të gjallë
prindërit, atëherë i jepet e drejta në këto
çështje. Ja se si e përshkruan Kanuni në
nenin 30 tërë këtë që e thamë më sipër.

Neni 30:
“Djali ka tager (të drejtë) me mendue

për martesë të vet po s’pat prindër.
Djali sa t’i ketë prindërit s’ka tager:
a) me mendue për martesë të vet,
b) me shenjue shkuesin,
c) m’u përzie në fejesë të vet,
d) as në shenj, as në petka, as në kë-

pucë, as në të prem fejet”.
Fati i vajzës sipas Kanunit është edhe

më i vështirë, ngase asaj i merret çdo e
drejtë për martesën e saj, pa marrë para-
sysh se a i ka apo nuk i ka prindërit të
gjallë. Fati i saj nuk bie në dorën e saj por
në dorën e vëllezërve dhe kushërinjve të
saj, etj. Ja se si e përshkruan neni 31 në
Kanun këtë çështje:

Neni 31:
“Vajza s’ka tagër (të drejtë):
a) me e zgjedhë fatin e vet, por ajo do

të shkojë për atë që e fejojnë me dëshirë
apo pa dëshirë.

b) m’u përzie në shkuesinë e në fe-
jesë,

c) as në këpucë e as në petka.”

Sipas parimeve islame, e drejta e fe-
jesës dhe martesës kryesisht u takon dy
partnerëve të ardhshëm, që do të thotë
djalit dhe vajzës. E drejta e tyre është që
ta japin apo mos ta japin pëlqimin për
martesë, dhe në këtë rast në Islam nuk
vjen në shprehje kurrfarë imponimi apo
dhune. Është obligim i prindërve apo i
kujdestarit që patjetër të marrin pëlqimin
e djalit dhe të vajzës.

Sipas Kanunit, të drejtë për vendosjen
e fatit të tyre kanë vetëm burri dhe gruaja
e vejë. Burri i vejë ka të drejtë të vendosë
për fatin e vet sipas ligjit, edhe pse kjo
sipas traditës nuk është mirë. Kurse
gruaja, po ashtu, ka të drejtë të vendosë
për këtë martesë, të flasë për martesën e
saj, ta shohë bashkëshortin dhe të caktojë
“vaden” dhe shkuesin.

Sa i përket gruas dhe burrit të vejë,
sipas ligjeve islame ata kanë të drejtën
maksimale për martesën e tyre.

Në Kanun për martesën e fëmijëve
kujdeset babai, prandaj ai kur t’i bëhet
djali apo vajza për martesë, gjen një njeri
i cili do të ndërmjetësojë mes tij dhe të
atit të vajzës (respektivisht, të djalit). Ky
person quhet shkues.  Shkuesi për këtë
punë, sipas Kanunit, shpërblehet me 50

Nën thjerrën e Sheriatit:
Përqasje të disa riteve të fejesës
dhe të martesës te shqiptarët 

Traditë e shëndoshë është atëherë kur njerëzit kanë një rregull që është i njohur në
mesin e tyre dhe, nuk bie ndesh me parimet dhe argumentet e sheriatit islam. Nëse këtë
problematikë e kundrojmë nga tradita e popullit tonë, gjejmë se populli ynë nuk e ka tra-
ditë të martojë bijtë dhe bijat e veta me të afërmit; dhe, kjo traditë aspak nuk bie ndesh
me parimet dhe argumentet e Islamit, që nënkupton se, si e tillë, duhet të respektohet.
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groshë, sa për të blerë një palë këpucë.
Shkuesi ka të drejtë të përzihet në çdo
punë ndërmjet prindit të djalit dhe prin-
dit të vajzës.

Nëse pajtohen prindërit e vajzës, atë-
herë do të kryhet ceremonia rreth fejesës-
pa marrë parasysh pëlqimin e vajzës dhe
të djalit1.

FEJESA

Fejesa sipas Kanunit të Lekës bëhet
me ndërmjetësimin e shkuesit. Për të
qenë fejesa e vlefshme sipas Kanunit,
duhen plotësuar këto rregulla:

a) të mos jetë gjak e gjini,
b) të mos jenë të një fisi,
c) të mos jetë e një fisi të djalit që do

ta zë – fejojë,
d) të mos jetë grua e lëshuar,
e) të mos ketë kumari: në të peshuar

në derë të kishës, në kunorë, në të mar-
run të flokëve dhe të mos jetë vëllaznue
me gjak të pimë.

Sipas Kanunit të Lekës, fejesa dhe
martesa me ndalimet e lartpërmendura
mund të zgjat edhe katërqind breza.
Nëse dikush gabon kundër këtyre ndali-
meve, fisi i vet ka të drejtë ta ndëshkojë
me dënime rigoroze, madje edhe ta përzë
prej shtëpisë dhe t’ia djegë shtëpinë. Ajo
që mund të vërehet nga ky nen është fe-
jesa ekzogame dhe ajo sipas kumbarisë.
Që të dy këta paragrafë jo vetëm që janë
të pabazë, por janë edhe shumë të dëm-
shëm në shoqërinë tonë. Bile, shumë nje-
rëz, duke mos pasur njohuri për
prejardhjen e këtyre ligjeve, kanë aku-
zuar dhe kanë menduar se këto janë rre-
gulla fetare islame. E vërteta është se
Islami jo vetëm që nuk i pranon si rre-
gulla të vetat, por edhe i lufton këto defi-
nime. Kumbaria është një zakon shumë i
vjetër, i cili paraqet një lloj institucioni
dhe është ruajtur në këtë kanun tradicio-
nal dhe s’ka asgjë të përbashkët me Isla-
min. Kumaria e flokëve (kumbaria e
flokëve) është kur fëmija, qoftë djalë ose
vajzë, mbush një vit dhe atëherë thirret
dikush që të bëjë qethjen e parë të fëmi-
jës, apo vetëm pak t’ia presë flokët. Për të
qethur djalin ftohet burrë, kurse për vaj-
zën një femër. Personi i tillë quhet nun.
Nuni patjetër duhet të jetë nga një fis tje-
tër. Tërë kjo ceremoni kryhet sipas një
rregulli të caktuar dhe bëhet gazmend.

Me atë rast sillet një enë me ujë, në të
cilën nuni do të hedhë një pare të argjen-
dtë. Qethja kryhet me gërshërë. Pasi të
ketë kryer këtë punë, nuni prek tri herë
ballin e djalit me gërshërë, duke thënë:
“Me shëndet e jetë të gjatë.” Pas kësaj
jepen dhuratat.

Në qoftë se fëmija vdes para qethjes
së parë, ai nuk varroset, por ftohet nuni
dhe e qeth atë të vdekur e pastaj varroset.
Në këtë mënyrë, mes nunit dhe familjes
së fëmijës së vdekur krijohet një lloj mi-
qësie dhe nuk lejohet martesa mes tyre.
Pa nunin nuk mund të bëhet as varrimi,
ndërsa për gëzimet as që diskutohet.

Një dukuri e tillë, edhe pse jo pikë-
risht kështu siç u cek, ende gjendet nëpër
shumë vende tona të banuara me mysli-
manë. E keqja më e madhe është se ata
mendojnë se kjo është traditë islame. Një
gjë të tillë Islami e hedh poshtë dhe e
ndalon rreptësisht.

Pastaj, dukuria tjetër sipas Kanunit të
Lekës është edhe vëllazërimi përmes pir-
jes së gjakut, me ç‘rast në mes tyre nuk
lejohet martesa. Po ashtu, është edhe
kumbaria e Shën Gjonit, kumbaria e pa-
gëzimit dhe e kurorëzimit. S’do mend se
të gjitha këto dukuri bien ndesh me Isla-
min.

Nëse vajza e gjen burrin pa shkues,
ajo nuk ka të drejtë të vishet me petkat e
nusërisë, për shkak se ajo martesë konsi-
derohet jashtëkanunore. Pasi që të bëhet
pajtimi i të dy palëve për fejesë, atëherë
dhëndri jep një unazë të argjendtë, apo
ari, dhe dhjetë groshë sipas Kanunit. Këto
nuk kthehen kurrë për të gjallë. Kësaj
unaze sipas Kanunit i thuhet shenjë. De-
risa të jetë vajza e fejuar ndër unazë, i ati
i saj është kompetent për ruajtjen e mo-
ralit të saj; sepse, po ndjeu dhëndri diçka
keq për të fejuarën, atëherë, sipas Kanu-
nit të Lekës, ka të drejtë të kërkojë një
gjak nga i ati i saj. Djali ka të drejtën e
lëshimit të vajzës kur të dëshirojë, kurse
vajza nuk e ka këtë të drejtë. Mirëpo, në
këtë rast djali nuk ka të drejtë të kërkojë
unazën e as të hollat që ia ka dërguar vaj-
zës. Për tërë këtë ai duhet të informojë
shkuesin, që të shkojë te familja e vajzës
e t’u tregojë se është e lëshuar dhe e lirë
të martohet diku tjetër.

MARTESA ME ANËTARIN E
FAREFISIT, NXITJE E PANEVOJSHME

Në shoqërinë tonë islame apo shqip-
tare, shpeshherë trajtohen dhe zhvillohen
disa debate dhe polemika me një nivel aq
të zjarrtë, saqë të mbushet mendja se ne
të gjitha detyrimet tjera, qofshin fetare
apo kombëtare, i kemi zgjidhur dhe e
vetmja çështje që na ka ngelur pa e zgji-
dhur është kjo që po e debatojmë. Jo
rrallë herë këto debate shpien edhe drejt
konflikteve jo vetëm psikologjike, por
edhe verbale dhe fizike. Ku ta di unë -
ndoshta kjo është si pasojë e mentalitetit
ballkanik ekstrem, ndoshta si pasojë e

mosnjohjeve të çështjeve, qofshin ato fe-
tare apo shkencore, ndoshta si pasojë e
bigotizmit (fr. bigotisme=shtirje, hipo-
krizi, shtirë) individual që kemi, ndoshta
nga të gjitha nga pak, por më së shumti
më duket se kjo është si pasojë e prani-
mit të ndonjë detyre konkrete nga ndonjë
instancë tjetër, për të përçarë këtë popull
edhe ashtu të lodhur e të rraskapitur në të
gjithë lëmenjtë - si në sferën politike,
ekonomike, fetare, kombëtare, shken-
core, sociale etj. etj.

Kësaj radhe e kemi fjalën për një du-
kuri që po merr përmasa ekstreme, më
konkretisht e kemi fjalën për “martesën
me të afërmin/me të afërmen”, apo thënë
edhe më shkurt: martesën me vajzën e
mixhës. Jo vetëm që mendoj, por jam
shumë e bindur se kjo temë në listën tonë
të prioriteteve - qofshin fetare, apo kom-
bëtare - duhet të jetë e fundit për debat,
edhe pse, si duket, dikush e ka kthyer li-
stën mbrapsht dhe po mendon se është
nga prioritetet e para. 

Në vazhdim do të mundohemi të sqa-
rojmë se cili është qëndrimi i Islamit ndaj
kësaj çështjeje dhe a kundërshtohet tra-
dita jonë kombëtare me këtë rregull të
Islamit, respektivisht ku janë kufijtë e ju-
risprudencës islame rreth kësaj çështjeje.

QËNDRIMI I ISLAMIT NDAJ
MARTESËS

Në bazë të argumenteve dhe pari-
meve të përgjithshme islame, konstatohet
se norma e rëndomtë ligjore për martesë
është “sunnet”2, kurse kjo normë është
variabile në bazë të rrethanave dhe ku-
shteve që paraqiten me kohën, si tek in-
dividi, ashtu edhe në shoqëri. Andaj,  kjo
normë nga sunneti mund të ngrihet në
farz3, apo vaxhib4, dhe njëkohësisht të
zbret në mekruh5, apo edhe haram6, pra -
varësisht nga rrethanat e paraqitura.

Ajo që është detyrimore sipas Islamit,
pavarësisht nga lloji i dispozitës së mar-
tesës, është fakti se kontrata e martesës
mes dy palëve, për të qenë e shëndoshë –
e vlefshme, është kusht që të mos ekzi-
stojë ndonjë pengesë juridike që e pen-
gon lidhjen e kontratës së martesës. 

Juristët islamë, kur i diskutuan këto
kushte në detaje, konstatuan se pengesat
e kurorëzimit sipas jurisprudencës islame
janë dyllojëshe:

- Pengesa të përkohshme, të cilat
mund të evitohen në momente të cak-
tuara, dhe pas evitimit të lejohet kontrata

e martesës mes dy palëve; dhe
- Pengesa të përhershme, që nënkup-

ton se me ekzistimin e këtyre pengesave,
apo njërës prej tyre, kontrata e martesës
është e ndaluar përgjithmonë mes këtyre
dy palëve.

Ndalesat e martesës së përhershme
përqendrohen në njërin prej këtyre tre
shkaqeve që janë: për shkak të afërsisë
nga gjaku, për shkak të afërsisë së kru-
shqisë dhe për shkak të afërsisë nga qu-
mështi (nëse janë ushqyer te gjiri i një
nëne).

Argument për këto ndalesa kemi aje-
tin kuranor, ku Allahu (xh. sh.) thotë: “U
janë ndaluar juve të martoheni me:

- nënat tuaja,
- bijat tuaja,
- motrat tuaja,
- hallat tuaja,
- bijat e vëllait,
- bijat e motrës,
- nënat tuaja që ju kanë dhënë gji,
- motrat nga gjiri,
- nënat e grave tuaja dhe
- vajzat që janë nën kujdesin tuaj e të

lindura (prej tjetër babai) nga gratë tuaja,

me të cilat patët kontakt; e nëse nuk keni
pasur kontakt me to, atëherë s’ka pengesë
(të martoheni me ato vajza), dhe

- (janë të ndaluara) gratë e bijve tuaj
që janë të lindjes suaj (jo të bijve të adop-
tuar), dhe

- të bashkoni (përnjeherë në një
niqah) dy motra, përpos asaj që ka ka-
luar..”.7

Imam Ibni Kethiri në tefsirin e tij8,
gjatë komentimit të këtij ajeti kuranor,
sjell një transmetim nga Ibni Abasi (r. a.),
i cili ka thënë: Për shkak të lidhjes famil-
jare, ndalohen shtatë grupe të martesës;
gjithashtu, ndalohen shtatë nga krushqia;
dhe pastaj e lexoi ajetin e lartpërmendur9.

Si argument tjetër Ibni Kethiri në tef-
sirin e tij po ashtu e regjistron edhe hadi-
thin e Pejgamberit (a. s.) nga Aisheja (r.
a.) e cila ka thënë: Pejgamberi (s.a.v.s.)
ka thënë: Gjidhënia ndalon në martesë atë
që e ndalon afërsia familjare10, kurse tek
Imam Muslimi ky hadith gjendet me tek-
stin: “Ndalohet martesa nga qumështi me
të gjithë ata që ndalohet nga lidhja famil-
jare.”11

Nga ky ajet kuranor qartë na bëhet me
dije se cilat janë ato femra me të cilat
ndalohet martesa me to, pavarësisht shka-
kut, porse ndalimi është i përhershëm;
ndërkaq, sa u përket femrave të tjera, në
ajetin pasues, respektivisht në ajetin 24 të
kësaj sureje, Allahu (xh. sh.) thotë: “Ju
janë lejuar, pos këtyre (që u përmendën
më lart).12

LEJIMI NUK NËNKUPTON DETYRIM

Nga ajeti i lartpërmendur dhe shumë
argumente të tjera, po ashtu nga sunneti
i Pejgamberit (a. s.), nënkuptojmë se për-
mes shpalljes (vahjit) janë përcaktuar
vijat e kuqe, pra kufijtë e ndalesës; ndër-
kaq, për femrat që janë jashtë këtyre ku-
fijve, lejohet martesa me to. Nga kjo
nënkuptohet se të afërmit tjerë nga gjaku,
por që nuk janë përfshirë brenda kufijve
të ndalesës për martesë, martesa me to
është e thjeshtë - vetëm lejim, pa obligim,
pa detyrim dhe pa nxitje dhe se largimi i
martesës me to është më i preferuar. Në
këtë i nxiste shokët e tij edhe vetë Pej-
gamberi (a. s.) duke thënë: “Largohuni
(në martesë), mos u dobësoni.“13
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Dispozita e lejimit “mubah”, sipas
asaj që e definuan shkencëtarët e Usuli-
Fikhut, është: Mubah është vepër e dhënë
nga ligjvënësi, e cila e ngarkon të obli-
guarin me mundësinë e zgjedhjes për të
vepruar ose për të mos vepruar.14 Dispo-
zita e mubahut është se mosvepruesit të
saj nuk i takon sanksioni për mosveprim,
bile nuk i shqiptohet as qortim; nga anën
tjetër, ndërkaq, vepruesi i mubahut nuk
ka ndonjë shpërblim për shkak të vetë ve-
prës dhe as ndonjë lëvdatë.15 Kjo rregull
vjen në shprehje për të gjitha veprimet,
për të cilat dispozita e tyre është e lejuar
(mubah).

Kur jemi te rasti konkret, pra te mar-
tesa me vajzën e mixhës, dijetarët unani-
misht janë të mendimit se martesa me të
ka dispozitën e mubahut (të lejimit) dhe
këtë askush nuk e ka kontestuar nga dije-
tarët islamë dhe në këtë çështje vlen rre-
gulla e Usulit, të cilën e përmendëm më
parë. Andaj, mendoj se dikush këtë çë-
shtje po e trajton nga prizmi i ekcesit dhe
neglizhencës (el ifratu ve tefritu), kështu
që të dyja këto shpijnë drejt çrregulli-
meve sociale e familjare më shumë se sa
të praktikohet një mendub. Nga kjo që u
tha, nënkuptojmë se askush nga mysli-
manët nuk do të ketë përgjegjësi e as qor-
tim para Allahut (xh. sh.) për shkakun se
nuk është martuar me vajzën e mixhës;
dhe, njëkohësisht, askush nuk do të ketë
ndonjë privilegj të caktuar para Allahut
(xh. sh.) se është martuar me vajzën e mi-
xhës. Kjo është bërthama që ne duhet ta
kuptojmë, sepse detyrimet - qofshin ato
në ndalesa, apo veprime - si dhe lejimet
që përcaktohen në Kuranin fisnik nuk ku-
fizohen në kohë dhe në vend, andaj ndo-
shta edhe mu këtu qëndron sekreti që
Allahu (xh. sh.) ofroi alternativa në rastet
konkrete, por ato nuk i ngriti në obligim.
Në anën tjetër, mësuesi i njerëzisë, Mu-
hamedi (a. s.), kur na mësoi se cilat janë
karakeristikat që një mashkull duhet t’i
pëlqejë te një femër, për të bërë kontra-
tën e martesës dhe për të formuar familje
të shëndoshë, këtë nuk e lokalizoi as në
afërsi, as në largësi, por tha: “Femra mar-
tohet për katër cilësitë: për shkak të pa-
surisë së saj, për shkak të prejardhjes
familjare, për shkak të bukurisë dhe për
shkak të fesë së saj. (E ti) jepi përparësi
fesë, qetësoje vetveten.”16 Pra, zgjedhja e
të fejuarës me cilësi të denja fetare është
baza dhe esenca e jetës së lumtur ba-
shkëshortore dhe nuk ka lidhje afërsia fa-
miljare.

Është interesant të përmendim faktin
se disa nga dijetarët islamë këtë çështje e
kanë shtjelluar shumë në detaje. Në
mesin e tyre janë edhe shumë dijetarë nga

medhhebi shafiij, të cilët kanë këtë qën-
drim: Është mustehab (e preferuar) që
femra të cilën dëshiron ta fejosh, respek-
tivisht ta martosh, të mos jetë në lidhje të
ngushtë familjare (normalisht, me qëlli-
min jashtë rrethit të ndalimit) dhe atë për
dy arsye, që janë18:

- Dobësimi i epshit për shkak të afër-
sisë, kurse fëmijët mund të jenë shënde-
tligë, të dobët. Sipas tyre, fuqia e epshit
vjen si rezultat i ndjeshmërisë përmes
shikimit dhe 

prekjes, e kjo ndjenjë rritet dhe për-
forcohet te femrat që janë më të largëta
në lidhje familjare.19

- Nga qëllimet e kurorëzimit është
edhe afrimi i njerëzve dhe fiseve mes
vete, e ky qëllim në martesën e të afër-
mes e humb prezencën e vet, andaj mar-
tesa me më të largëtën nga fisi është më
e preferuar se nga afërsia nga gjaku.20

PËRMBYLLJE

Meqë kjo dispozitë është mubah (e le-
juar) dhe se për të nuk ka as qortim, as
shpërblim në esencë, kjo ishte arsyeja që
më nxiti të them në fillim se nuk është në
listën e prioriteteve tona, përveç nëse di-
kush dëshiron nxitje dhe përçarje.

Në anën tjetër, nëse këtë çështje e
kundrojmë nga aspekti i traditës dhe këtë
problematikë e studiojmë nga aspekti hi-
storik i saj, me lehtësi do të konstatohet
se kjo çështje kryesisht ka të bëjë me tra-
ditën e një populli, apo vendi. Në anën
tjetër, ne jemi të vetëdijshëm se tradita
sipas usulistave në terminologjinë e juri-
sprudencës islame definohet: “Veprim që
njerëzit e kanë pranuar si të tillë, e që zë
vend në shpirtrat e tyre dhe një gjë të tillë
e pranon karakteri i shëndoshë.21

Traditë e shëndoshë është atëherë kur
njerëzit kanë një rregull që është i njohur
në mesin e tyre dhe, nuk bie ndesh me pa-
rimet dhe argumentet e sheriatit islam.
Nëse këtë problematikë e kundrojmë nga
tradita e popullit tonë, gjejmë se populli
ynë nuk e ka traditë të martojë bijtë dhe
bijat e veta me të afërmit; dhe, kjo tra-
ditë aspak nuk bie ndesh me parimet
dhe argumentet e Islamit, që nënkup-
ton se, si e tillë, duhet të respektohet.
Përkundrazi, këto veprime thyejnë shumë
ndjenja te populli ynë dhe ndoshta ndi-
kojnë edhe negativisht në mentalitetin
tonë, andaj jo që nuk e shoh të arsyeshme
këtë veprim, por, përkundrazi, mund të
sjellë edhe pasoja të paparashikuara, dhe
e tërë kjo do të bëhej në emër të një ve-
primi që dispozita e saj është mubah (e le-
juar), saqë edhe nëse veprohet, nuk kemi
ndonjë shpërblim apo lavdërim për të.
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tësimin e kushteve shkakton pasoja dhe
dëme te bashkëshortja.
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Shkruan: Prof. dr. Hajredin Hoxha

...Nuk jam përqendruar vetëm në thir-
rësit që ishin bijë të kombit tim, por edhe
në ata të territorit arab, që veprojnë nëpër
media e internet dhe - as të tillët nuk i
gjeta në rrugë të saktë, e as më të mençur
se ata që i përmenda pak më parë. Disa
thirrës në fe - qofshin arabë ose joarabë,
amerikanë, britanikë, apo lindorë - në
gjuhën angleze flasin rreth xhindeve, së-
mundjeve nga magjia, sihiri, rukja, mar-
tesa me xhindet e njerëz, martesa me
shumë gra, martesa e përkohshme, poli-

gamia, divorci, bëjnë reagime të ashpra
kundër bashkësive fetare e partive poli-
tike etj. dhe, mund të thuhet, si duket
djalli ka gjetur mundësi të murmurojë në
ta, sepse as që mund ta lëvizin botën
islame e cila ndahet, përçahet e copëzo-
het shumë e më shumë.i

Besoj se mjafton kjo që e theksova në
faqet paraprake rreth aktiviteteve të
da’vetit që janë në kundërshtim me Isla-
min, sepse kemi vërejtur se dëm i madh e
ka kapluar botën islame për shkak të sjel-
ljeve të tilla të tyre dhe injorancës së tyre
nga mosleximi dhe moskuptimi i natyrës

së Kuranit mekas e medinas dhe mospër-
fitimit nga kjo shkencë.ii

FSHEHTËSIA E FILLIMIT ME BESIMIN
NË DA’VET

Dhe tash, para përfundimit, do të dë-
shiroja të krahasoj gjendjen e atyre që u
përmendën më sipër me udhëzimet e
prof. Sejjid Kutubit, për t’iu treguar atyre
dhe neve fshehtësinë e fillimit me besi-
min në da’vet ashtu siç ishte në periudhën
mekase, si dhe për të treguar kuptimin e
vërtetë të dëshmisë “s’ka zot tjetër për-

Për kuptimin 
e vërtetë të Dëshmisë 

SHQYRTIMI ANALITIK I FUNKSIONALIZIMIT TË SHKENCAVE TË KURANIT NË DA’VET (5)

Ku janë ata vëllezër e thirrës që e kuptuan këtë të vërtetë? Ku është ai nivel i lartë
intelektual gjatë punës së tyre me njerëzit? Cila është e vërteta e ligjëratave të tyre fetare

në da’vet? Apo, thirrësit janë në një anë dhe njerëzit në anën tjetër? Vetëm dijetarët i
kuptojnë të vërtetat e tilla të da’vetit, të cilat janë të zhdukura dhe të harruara.
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veç Allahut”, të cilën e përjetuan arabët
idhujtarë gjatë shpalljes dhe për të kup-
tuar arsyen se pse e rezistonin da’vetin
islam. Shejhi thotë: “Kjo çështje që ishte
në trurin e mbyllur njerëzor, nuk depër-
toi lehtë në zemrat e arabëve. Ata e kup-
tonin gjuhësisht domethënien e fjalës
‘Zot’ dhe domethënien ‘s’ka zot tjetër
përveç Allahut’. Ata e dinin se Hyjnia
nënkuptonte pushtetin suprem. Ata e kup-
tonin se monoteizmi hyjnor i Zotit të
vetëm nënkuptonte mënjanimin e pu-
shtetit të sehirbërësve dhe udhëheqësve
të fiseve, duke iu kthyer tërësisht Zotit.
Pushteti i tillë kishte të bënte me ndjenjat,
me emocionet, me realitetin e jetës, me
pronësitë, me gjyqësinë, me shpirtin e
trupin. Ata e dinin se fjala “s’ka zot tje-
tër përveç Allahut” ishte revolucion
kundër pushtetit në tokë, e që konsidero-
hej një nga karakteristikat primare të Hyj-
nisë, ashtu siç ishte edhe revolucion
kundër parimeve të nacionalizmit. Ky re-
volucion zhvillohej edhe kundër ligjeve
që nuk i lejonte Zoti i Madhërishëm. Pra,
për këtë arsye ata e refuzonin ashpër këtë
revolucion dhe i kundërviheshin me luftë,
ashtu siç e dinë të gjithë njerëzit. Pse
ishte kjo pikënisje e këtij da’veti? Ku
qëndronte urtësia e Zotit që e gjithë kjo
të fillonte me aq ashpërsi të madhe?iii

Them se ku janë ata vëllezër e thirrës
që e kuptuan këtë të vërtetë? Pse thirrë-
sit e tillë i përshpejtojnë rezultatet
brenda ditës? Pse e refuzojnë metodën e
tillë kuranore? Apo, ende e ndjekin ep-
shin e tyre? Si qëndron puna me ata thir-
rës që refuzojnë të kuptuarit e
fshehtësive të da’vetit dhe edukatës nga
shkenca e ajeteve mekase e medinase, si
dhe mospërfitimi i dobive nga karakte-
ristikat dhe metodat e periudhës mekase
e medinase? Ku është ai nivel i lartë in-
telektual gjatë punës së tyre me njerëzit?
Cila është e vërteta e ligjëratave të tyre
fetare në da’vet? Apo, thirrësit janë në
një anë dhe njerëzit në anën tjetër?
Vetëm dijetarët i kuptojnë të vërtetat e
tilla të da’vetit, që janë të zhdukura e të
harruara.

Pastaj vazhdon prof. Sejjid Kutubi
duke i shqyrtuar dhe analizuar leksionet e
tilla (tre mundësitë), që të ne të gjithë që
punojmë në da’vetin islam, pa marrë pa-
rasysh gjuhën apo shtetin, t’i kuptojmë
këto të vërteta historike të da’vetit në Zot.

Po ashtu, është e sigurt se do të dë-
shtojnë dhe do të pësojnë disfatë të gjithë
ata që janë larg metodologjisë kuranore
në da’vet të të dyja periudhave - mekase
e medinase, dhe ata nuk përfitojnë nga le-
ximi, kuptimi, përsiatja e komentimi i
Kuranit Fisnik.iv

ZBËRTHIMI I MUNDËSISË SË PARË

Prof. Sejjid Kutubi thotë: “Pejgam-
beri (a. s.) është dërguar me këtë fe kur
pjesa më e pasur dhe më e sjellshme e ter-
ritorit arab nuk ishte në duart e arabëve,
por në duart e të tjerëve. I tërë territori i
Shamit në veri ishte në duart e romakëve.
I tërë territori i Jemenit në jug ishte nën
kontrollin e persianëve, të cilët po ashtu i
kontrollonin prijësit arabë. Ai kishte
mundësi të thirrte në nacionalizëm arab
për t’i bashkuar fiset arabe, të cilat ishin
të lodhura nga kryengritjet e përleshjet
për të shpëtuar tokën arabe nga perando-
ritë kolonizuese. Sikur të thirrte Pejgam-
beri (a. s.) në këtë parim, të gjithë arabët
do t’i përgjigjeshin ftesës së tij dhe nuk
do të vuante 13 vjet nga udhëheqësit e

Gadishullit Arab. Mund të thuhet se Mu-
hamedi (a. s.) do të ishte udhëheqës i ara-
bëve pasi t’i përgjigjeshin thirrjes së tij,
por urtësia e Zotit të Madhërishëm, që
është i Gjithëdijshëm dhe i Mençur, ishte
ajo që nuk e udhëzoi Pejgamberin (a. s.)
në këtë drejtim, por e udhëzoi që të luf-
tojë me “s’ka zot tjetër përveç Alla-
hut!” Pse të përjetojë ai, dhe pakica që i
besoi, tërë këtë mundim? Zoti i Madhëri-
shëm nuk dëshiroi që Pejgamberi (a. s.)
dhe besimtarët të shkonin në atë rrugë (në
rrugën e nacionalizmit arab), sepse e tërë
toka është e Zotit dhe duhet të kthehet
vetëm në drejtim të Zotit. Kur të jenë sin-
qerisht të drejtuar nga Zoti, do të ngrihet
flamuri “s’ka zot tjetër përveç Alla-
hut”. Nuk ishte qëllimi që të shpëtojë
toka nga perandoria romake apo persiane
dhe të përfundojë në perandorinë arabe,

sepse  të gjithë djajtë janë të njëjtë. Nje-
rëzit duhet të adhurojnë vetëm Zotin dhe
do të jenë besimtarë të vërtetë vetëm nëse
e lartësojnë flamurin “s’ka zot tjetër
përveç Allahut!”, ashtu siç e kuptonte
arabi gjuhësisht se s’ka pushtet tjetër për-
veç atij të Zotit, se s’ka sheriat përveç atij
të Zotit dhe se s’ka pushtet askush tjetër
përveç Zotit.

Nacionaliteti i Islamit është ai i besi-
mit, ku është i barabartë arabi, romaku,
persiani dhe të gjithë njerëzit, me të gjitha
ngjyrat, nën flamurin e Zotit. Pra, kjo
është rruga...!

MUNDËSIA E DYTË OSE: TEJ
NDARJES

Pejgamberi (a. s.) u dërgua me këtë fe
në shoqërinë arabe ku nuk ndahej as pa-

suria e as drejtësia në mënyrë të drejtë,
sepse vetëm një grup i vogël posedonte
edhe pasurinë edhe tregtinë, madje pu-
nonte me kamatë për ta shtuar pasurinë
dhe për të rritur tregtinë. Përderisa pjesa
dërrmuese, s’kishte gjë dhe jetonte në uri
e varfëri. Ata që kishin pasurinë, posedo-
nin edhe autoritetin e nderin, ndërsa po-
pulli asgjë. Pejgamberi (a. s.) kishte
mundësi që të ngrinte flamurin social dhe
t’u shpallte luftë të pasurve. Ai kishte
mundësi të thirrte në ndryshimin e situa-
tës, duke ua marrë pasurinë të pasurve
për t’ua dhënë të varfërve. Sikur të thirrte
Pejgamberi (a. s.) në këtë drejtim, atëherë
njerëzit do të ndaheshin në dy grupe: shu-
mica dërrmuese do të ishte me lëvizjen e
re, kundër palës tjetër dhe nuk do të qën-
dronte i tërë populli përpara flamurit
“s’ka zot tjetër përveç Allahut”, përpos

një grupi konkret. Thuhet se sikur të ve-
pronte Pejgamberi (a. s.) me këtë ide, do
të përfitonte shumicën dhe pastaj do të
shfrytëzonte pozitën si udhëheqës për të
përhapur besimin monoteist që ia shpalli
Zoti i Madhërishëm, përkatësisht pas
nënshtrimit të tij do t’i nënshtroheshin
Zotit të tyre, por Zoti i Madhërishëm që
është i Lartë dhe i Gjithëdijshëm nuk e ka
udhëzuar në këtë mënyrë. Zoti i Madhë-
rishëm e ka ditur se kjo nuk është mënyra
më e mirë, sepse drejtësia shoqërore
duhej të mbështetej në parimin e besimit
të përgjithshëm, që mbështetet tërësisht
në Zotin e Madhërishëm. Në këtë shoqëri
do të pranohet drejtësia që urdhërohet
nga Zoti i Madhërishëm dhe që do të për-
hapë solidarizimin. Në shoqërinë e tillë
nuk do të ketë urrejtje dhe lakmi e as që
do të udhëhiqen të gjitha punët me shpatë
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e me shkop, me frikë e me trishtim. Nuk
prishen të gjitha zemrat dhe nuk ngufa-
ten të gjithë shpirtrat ashtu siç ndodh kur
situatat udhëhiqen nga ndonjë parim tje-
tër përveç “s’ka zot tjetër përveç Alla-
hut!”

MORALI, VETËM MBI PARIMIN E
BESIMIT

Pejgamberi (a. s.) u dërgua në kohën
kur niveli i moralit ishte në shkallën më
të ulët në Gadishullin Arab, përpos disa
vlerave që ekzistonin te beduinët. Sistemi
ishte fashist në shoqëri,  për të cilin poeti
Zuhekr ibn Ebi Selma thotë:

Kush nuk mbron nderin me armën e
vet, shkatërrohet;

dhe kush nuk i dëmton njerëzit, dëm-
tohet.

Kjo përputhet me thënien e njohur:v

“Ndihmo vëllain tënd, qoftë dëmtues ose
i dëmtuar!”

Alkooli dhe lojërat  e fatit ishin tra-
dita me të cilat krenohej ajo shoqëri.
Edhe shtëpitë publike, të të gjitha for-
mave, ishin të përhapura në atë shoqëri
dhe këtë fenomen më së miri e për-
shkruan Aisheja (r. a.) e cila thotë: “Ku-
rora në periudhën e xhahilijjetit bëhej në
katër mënyravi dhe një lloj i kurorës është
njësoj sikur kurora e njerëzve sot.”vii

Pejgamberi (a. s.) kishte mundësi që
të shpallte thirrje përmirësuese, me të
cilën do të përforconte moralin, do të pa-
stronte shoqërinë, do të kthjellonte shpir-
trat dhe do të ndryshonte parimet dhe
vlerat... Ndokush mund të thotë se Pej-
gamberi (a. s.) kishte mundësi që të
bëhej i pari i grupit të njerëzve që do t’i
përgjigjeshin thirrjes së tij e pastaj t’i
thërriste në besim, në vend që të balla-
faqohej me rezistencën e fortë kundër
“s’ka zot tjetër përveç Allahut!”, por
Zoti i Madhërishëm, që është i Gjithë-
dijshëm dhe i Urtë, nuk e udhëzoi në atë
rrugë, sepse Ai e dinte se kjo është rruga
e vërtetë! Ai e di se morali mund të mbë-
shtetet vetëm në parimin e besimit dhe
se vetëm në këtë mënyrë do të formohen
vlerat, virtytet e pushteti. Pra, vetëm kjo
platformë do të shpërblejë të sinqertët
dhe do të ndëshkojë kundërshtarët. Be-
simi i tillë do të formojë vlera, do të për-
hapë moral, pa pasur nevojë që ndokush
t’i kontrollojë me forcë, me pushtet ose
me dënim!

Kur përforcohet besimi (pas një
mundi të madh), forcohet edhe pushteti
në bazë të këtij besimi. Kur të njohin nje-
rëzit Zotin e tyre dhe kur të adhurojnë
vetëm Atë, njerëzit do të çlirohen nga të
qenët robër dhe do të largohen nga pu-

shteti i epsheve. Kur u përforcua “s’ka
zot tjetër përveç Allahut”, Zoti i bëri
njerëzit që ta pastrojnë tokën nga roma-
kët e persianët; jo për të sunduar arabi,
por vetëm Zoti.

Pra, toka u pastrua nga djajtë romakë,
persianë e arabë ashtu siç u pastrua nga
tirania shoqërore. Sistemi islam përhapte
drejtësinë e Zotit dhe i trajtonte gjërat në
bazë të peshores së Zotit; e lartësoi drej-
tësinë shoqërore në emër të Zotit dhe e
quante flamur të Islamit, pa i ngjitur
ndonjë emër tjetër, por vetëm fjalët
“s’ka zot tjetër përveç Allahut!” Kë-
shtu u spastruan shpirtrat dhe morali, u
spastruan zemrat e shpirtrat pa dhunë e
forcë, përpos në disa raste të rralla, sepse
mbikëqyrja u mboll në ndjenja.  Ata kër-
konin pëlqimin dhe sevapin e Zotit të
Madhërishëm, ata frikësoheshin nga hi-
dhërimi dhe dënimi i Tij dhe vetëm frika
e tillë ishte mburoja e plotë në çdo vepër.
U lartësuan autoriteti i njerëzve, morali e
sistemi në çdo sferë të jetës aq lart, saqë
asnjëherë më parë nuk kishin qenë në atë
nivel. Kjo ndodhi sepse feja aplikohej si
shtet, si sistem, si ligj dhe si parim. Ata e
kishin ngulitur këtë fe në ndjenjat dhe në
jetën e tyre në formë të besimit, të mora-
lit, të adhurimit e të sjelljes. Kur ua
mësoi Zoti të gjithëve këtë gjë, e meri-
tuan që të jenë bartës të këtij amaneti të
madh, përkatësisht amanetin me të cilin
vetëm Zoti ka pushtet në zemra, në
ndjenja, në sjellje, në vepra, në shpirtra,
në pasuri, në pozita dhe në situata të
ndryshme. Nuk do të kishte gjë nga kjo
metodë e bukur sikur të mos fillonte
ashtu siç filloi, sikur të mos ngrihej
vetëm flamuri i tillë, përkatësisht flamuri
“s’ka zot tjetër përveç Allahut” e asgjë
tjetër. Ky da’vet sipërfaqësisht duket si i
vështirë, por në brendi është i bekuar dhe
i lehtë. Metoda e bekuar nuk do të ishte
për Zotin sikur të bëhej në emër të na-
cionalizmit, socializmit ose moralizmit,
ose nëse i ngjitej edhe ndonjë simbol tje-
tër flamurit “s’ka zot tjetër përveç Al-
lahut!”viii

PËR ATA QË PUNOJNË NË DA’VET

Prof. Sejjid Kutubi (Zoti e mëshi-
roftë) është zhytur thellë në shkencën e
ajeteve mekase e medinase (filozofia e
periudhës mekase dhe medinase), duke i
kuptuar të gjitha aspektet intelektuale,
psikike e sociale të kësaj periudhe në
da’vetin në Zot, dhe këtë ai dëshiron që
t’ua sqarojë atyre që punojnë në da’vet e
që përshpejtojnë në përfitimin e rezulta-
tit.

Ai po ashtu thekson edhe rëndësinë e

funksionalizimit të një shkence tjetër nga
shkencat e Kuranit, që u theksua më
parë, përkatësisht ndikimin e shembujve
dhe ilustrimit në shpirtin e njerëzve. Në
këtë kontekst ai thotë:

Natyra e kësaj feje ka caktuar një gjë
të tillë, sepse kjo fe e tëra mbështetet në
parimin hyjnor të Zotit Një. Të gjitha rre-
gullat dhe ligjet e saj grafullojnë nga ky
burim i madh. Sikur druri i lartë, i madh,
i trashë e që ka degë të shumta të gër-
shetuara e të degëzuara në ajër dhe me
rrënjë të thella në tokë e sipërfaqe të
gjerë, sipas madhësisë që e ka, po ashtu,
e njëjta gjë vlen edhe për këtë fe, sepse
sistemi i saj mbizotëron në këtë jetë, i ka-
plon të gjitha çështjet e njerëzve të më-
dhenj e të vegjël, e sistemon jetën e
njeriut jo vetëm në këtë dynja, por edhe
në botën e ahiretit; jo vetëm në botën e
dukshme, por edhe në botën e fshehtë; jo
vetëm në marrëdhëniet e dukshme mate-
riale, por edhe në brendi të ndjenjave dhe
në botën e fshehtësirave dhe të qëlli-
meve. Pra, kjo fe është një institucion i
gjerë, i madh, i shtrirë dhe i përhapur,
dhe për këtë shkak ka nevojë për rrënjë
të thella, ashtu siç është e gjerë, e madhe,
e thellë dhe e përhapur. Kjo është një anë
e fshehtësisë dhe e natyrës së kësaj feje -
përcakton metodën e formimit dhe të va-
zhdimit, e formon ndërtimin e besimit
duke e përhapur dhe ngulitur në thellësi
të shpirtit. Kjo është një nevojë e formi-
mit të drejtë, garant mundësish dhe soli-
dariteti në mes anës së dukshme të drurit
në ajër dhe rrënjëve në thellësi të tokës.
Kur përforcohet besimi “s’ka zot tjetër
përveç Allahut!” në thellësi të madhe,
në të njëjtën kohë përforcohet edhe si-
stemi që ka të bëjë me “s’ka zot tjetër
përveç Allahut!”. Ky është sistemi i
vetëm të cilin e pranojnë shpirtrat pasi që
të përforcohet besimi. Shpirtrat e tillë e
pranojnë këtë besim edhe para se të vijnë
detajet e sistemit dhe para ardhjes së lig-
jeve. Dorëzimi i plotë është rezultat i
këtij besimi. Këta shpirtra i pranojnë si-
stemet dhe ligjet e Islamit me pëlqim dhe
me zemërgjerësi të plotë, pa refuzuar
asgjë dhe me një vrull të madh tentojnë
t’i aplikojnë. Pra, në këtë mënyrë u kup-
tuan vera, kamata, lojërat e fatit dhe tra-
ditat e xhahilijetit, edhe atë nëpërmes
ndikimit të ajeteve të Kuranit, ose të ha-
ditheve të Pejgamberit (a. s.). Pushtetet
tokësore orvaten të bëjnë një gjë të tillë
përmes ligjeve e vendimeve, përmes pu-
shteteve dhe propagandës, por kot, sepse
dështojnë në çdo aspekt dhe shoqëria va-
zhdon t’i praktikojë gjërat e ndaluara dhe
të këqija.ix

Profesori Sejjid Kutubi vazhdon të

sqarojë edhe një fshehtësi nga fshehtë-
sitë e periudhës mekase dhe medinase,
duke thënë:

“Myslimanët në Mekë nuk e kontrol-
lonin veten e as shoqërinë, pra, ata nuk
kishin jetë reale e të pavarur jashtë she-
riatit të Zotit. Zoti i Madhërishëm në fil-
lim nuk ka shpallur ligje e sisteme, por
vetëm besim dhe moral, që (e gjithë kjo
të) formohej pas përforcimit të besimit të
tillë në thellësi... Kur formuan shtetin në
Medinë, filluan të shpallen ligjet dhe si-
stemi që përputheshin me nevojat reale
të shoqërisë islame, dhe për të cilat ga-
ranton edhe pushteti. Zoti i Madhëri-
shëm nuk donte që ligjet dhe sistemi të
shpallen në Mekë, të cilat do të prakti-
koheshin para se të formohej shteti në
Medinë, sepse kjo nuk është natyrë e
kësaj feje. Kjo fe është maksimalisht ob-
jektive dhe nuk paramendon problema-
tika për të paramenduar zgjidhje, por
vepron sipas realitetit dhe në bazë të rea-
litetit të tillë i formon dhe i sistemon lig-
jet, varësisht nga natyra e problemeve.x

Zoti e mëshiroftë imamin, dijetarin
dhe shejhun e njohur Muhamed ibn Salih
el-Uthejmin, i cili kur i thekson në tefsirin
e tij të Kuranit Fisnik dobitë nga njohu-
ritë rreth ajeteve mekase dhe medinase,
thotë:

1. Paraqitja e elokuencës së Kuranit në
formën më të përsosur, duke iu drejtuar
njerëzve ashtu siç ndihej nevoja reale.

2. Edukimi i thirrësve në Zotin e Ma-
dhërishëm dhe udhëzimi i tyre që të për-
cjellin metodën dhe mënyrën e Kuranit
ndaj njerëzve, duke filluar nga e rëndësi-
shmja në më të rëndësishmen e kështu me
radhë; herë në mënyrë të fuqishme, e herë
në mënyrë të lehtë, varësisht nga nevoja.xi

Zoti e mëshiroftë profesorin dhe she-
hidin Sejjid Kutub dhe imamin, dijetarin
e shejhun Muhamed ibn Salih el-Uthej-
min dhe Zoti na furnizoftë me kuptimin
e mirë të Librit të Tij Fisnik.

Dhe kështu, falë Zotit të Madhëri-
shëm, e përfundova këtë punim shkencor
dhe i bëj lutje Zotit të Madhërishëm që
të ma pranojë, sepse vetëm për hir të Tij
e kam bërë dhe të më shpërblejë Ditën
kur asgjë nuk mund të shpaguhet me pa-
suri e as me lidhje, përpos me zemër të
shëndoshë.

Lutja jonë e fundit është se falënde-
rimi i takon Allahut, Zotit të botëve!

PËRFUNDIMI, REZULTATET MË TË
RËNDËSISHME DHE DISA KËSHILLA

Falënderoj Zotin që më mundësoi
përgatitjen dhe përfundimin e këtij hu-
lumtimi rreth funksionalizimit pozitiv të

shkencës së ajeteve mekase e medinase,
dhe pas shfletimit, hulumtimit e kërkimit
në shumë fjalë e punime të dijetarëve të
njohur, i shënoj rezultatet më të rëndësi-
shme te të cilat erdha në përfundim gjatë
këtij studimi, për t’ia ofruar lexuesit të
respektuar:

1. Studimi vërtetoi se ekziston nevojë
e madhe për studime të tilla rreth fun-
ksionalizimit të shkencave të Kuranit,
dhe se ata që punojnë në shkencat e Ku-
ranit, duhet të ringjallin këtë lloj të stu-
dimeve kuranore për funksionalizimin e
tyre pozitiv.

2. Gjatë studimit pashë se pjesa dër-
rmuese e dijetarëve të vjetër e bashkëko-
horë nuk janë marrë me këtë lloj të
studimeve ringjallëse të funksionalizimit
të shkencave të Kuranit, përpos disave
prej tyre, të cilët e kanë theksuar këtë
rëndësi.

3. Gjatë këtij studimi kuptova se shu-
mica e orientalistëve të vjetër dhe ba-
shkëkohorë kanë praktikuar
funksionalizimin negativ të shkencave të
Kuranit, posaçërisht shkencën e ajeteve
mekase e medinase, për të mbjellë dy-
shime dhe huti rreth Kuranit Fisnik.

4. Kam arritur një rezultat shkencor
se çdo shkencë që i shërben Kuranit Fi-
snik është po ashtu mrekulli, ashtu siç
është edhe Kurani Famëlartë.

5. Studimi zbuloi se disa të rinj entu-
ziastë të da’vetit, në të gjitha vendet, janë
larg metodologjisë kuranore dhe udhëzi-
meve të sunnetit pejgamberik në mëny-
rën e zbërthimit të çështjeve të besimit,
të intelektit e të moralit në periudhën me-
kase dhe medinase.

6. Studimi është përqendruar në çë-
shtje të rëndësishme të besimit së pari
për të formuar shoqëri të pastër islame
nga aspekti i besimit dhe sjelljes, duke
mos anuar kah çështjet sekondare,
vetëm pas formimit dhe përforcimit të
besimit të sinqertë monoteist, që mbë-
shtetet në Kuran dhe në Sunnet.

7. Ky studim ishte i dobishëm sepse
zbuloi se diapazoni i da’vetit islam në
mbarë botën ka paqartësi dhe kaos të
thirrësve, sepse nuk ka angazhim kon-
kret në mes aktiviteteve të da’vetit që si-
stemohen në institucione të da’vetit në
nivel të shtetit, apo të popullit, që të apli-
kojnë metodologji të sistematizuara për
t’i shqyrtuar çështjet e da’vetit, të men-
djes dhe të moralit. Pra, çdo thirrës ose
hulumtues punon në vete, dhe për këtë
shkak këshilloj që të formohet një union
qendror ndërkombëtar për da’vet në Zot,
sepse kështu do të përcillen aktivitetet e
thirrësve në fe dhe në këtë mënyrë do të
sistematizohen e programohen për të

ecur me prioritetet e da’vetit në çdo pe-
riudhë kohore.

(Autori aktualisht ligjëron në disa
universitete në Katar në gjuhën arabe

dhe angleze. Tekstin për “Hënën e Re”
e sjell prof. dr. Muhamed Mustafa, lig-
jërues i Gjuhës Arabe në Fakultetin e

Shkencave Islame në Shkup)

i Sikur të kisha të drejtë me sheriat, do t’i
theksoja emrat e thirrësve të tillë dhe pro-
grameve në internet në youtube, facebook,
twitter në gjuhë të ndryshme, përkatësisht
në shqip, boshnjakisht, anglisht, arabisht
etj. Pra, nuk do t’i theksoj njerëzit e tillë,
që të mos devijoj nga rruga shkencore,
sepse ne gjatë hulumtimeve shkencore
nuk na interesojnë personat, por shënimi i
ideve, i mendimeve dhe fenomeneve të
përhapura, dhe për këtë shkak u bëj lutje
lexuesve të nderuar që t’i dëgjojnë perso-
nalisht njerëzit e tillë.

ii Një shikim kontrollues, i shpejtë dhe kritik
i disa inserteve me ligjërata në gjuhën
shqipe e boshnjake nëpër internet, do të
zbulojë të vërtetën për të cilën flas këtu,
madje edhe përcjellja e inserteve të
shumta në gjuhën arabe do të vërtetojë se
janë të preokupuar me çështje sekondare,
pa u thelluar fare në çështjet e mëdha fe-
tare.

iii Kutub, Sejjid, Fi dhilalil-Kur’an, vëll. 2,
Hyrje në tefsirin e sures En’amë.

iv Studimi më i shkëlqyeshëm që ka të bëjë
me këtë çështje është ai i dr. Jusuf Karda-
vit: “Kejfe neteamelu meal-Kur’anil-
Kerim”; Muhamed Gazali, “Kejfe
neteamelu meal-Kur’anil-Kerim”; dr.
Halid Es-Sebt, Kavaidut-tefsir xhem’an
ve diraseten; Shejh Abdurrahman Hasan
Habenneke el-Mejdani, Kavaidut-tedeb-
buril-emthali lil-Kur’anil-Kerim!

v Shprehja e Sejjid Kutubit rreth kësaj çështje
s’më pëlqen, sepse bisedohet për fjalën e
Pejgamberit (a. s.), përkatësisht për hadi-
thin e vërtetë që e transmeton Imam Bu-
hariu në Sahih, nga Enes ibn Maliku,
botuar në Kajro, Mektebet-selefijjeti, bot.
I, 1430 hixhri, nr. 2444.

vi Buhari, Sahih, nr. 5127.
vii I sugjeroj lexuesit që të kthehet në tekstin

e hadithit, të cilin e transmeton Buhariu në
Sahihun e tij, që të mos e zgjas më tepër
fjalën time rreth kësaj çështje.

viii Kutub, Sejjid, Fi dhilalil-Kur’an, vëll. 2,
Hyrja e komentimit të sures Ahkam.

ix Po aty.
x Po aty.
xi El-Uthejmin, Muhamed ibn Salih, Tefsirul-

Kur’anil-Kerim, bot. I, 1423, Darul-Xheu-
zij, Arabia Saudite, vëll. 1, fq. 19-20.
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Në bazë të nenit 149 pika 1 të Ligjit mbi Arsimin Sipëror të Republikës së Maqedonisë Veriore (Fleta Zyrtare e RMV nr. 82/18), Rregullores për kushtet 
dhe kriteret për regjistrim në studimet deridiplomike në Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup, si dhe në bazë të vendimit të Këshillit Mësimor-
Shkencor të Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup të miratuar në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 22. 03. 2022. Dekanati i Fakultetit të Shkencave 
Islame - Shkup, shpall: 

K O N K U R S 
për regjistrimin e studentëve në studimet deridiplomike në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup në vitin akademik 2022/2023 

Statusi i studimit dhe numri i studentëve të cilët duhet të pranohen, 
 I.   Statusi i studimit dhe numri i studentëve të cilët duhet të pranohen; 

X Fakulteti i Shkencave Islame Shkup 
 

Tërregullt 
Shuma e pagesës 

për semestër 
(euro)

Me 
korrespodencë 

Shuma e pagesës 
për semestër 

(euro) 

Numri i 
përgjithshëm i 

studentëve
1 Shkencat Islame 50 100 50 200 100

Gjithsej: 50  50   100
II.    Kushtet dhe kriteret për regjistrim: 

1. Të drejtë regjistrimi për studime deridiplomike kanë kandidatët që kanë të kryer shkollën e mesme katërvjeçare, respektivisht  të gjithë 
ata që kanë mbaruar Medresenë “Isa Beu” në Shkup dhe paralelet e saja. 

2. Kandidatët regjistrohen si studentë të rregullt dhe studentë me korrespodencë, me bashkëfinancim të studimeve. 
3. Në studime deridiplomike të fakulteteve mund të regjistrohen edhe kandidatë të cilët kanë të kryer arsimim të lartë apo sipëror, në fakultetet 

e ngjashme dhe shkollat e larta. Këta kandidatë regjistrohen jashtë kuotës, më së shumti deri në 10% nga numri i përgjithshëm i studentëve 
të rregullt në fakultetin përkatës të përcaktuar në Konkurs. 

4. Kandidatët nga paragrafi i mëparshëm regjistrohen sipas suksesit nga arsimimi i mëparshëm. Ngjashmërinë e vërteton dhe e shpall Fakulteti. 
Kandidatët nga kjo pikë regjistrohen me bashkëfinancim të studimeve, varësisht a regjistrohen si student të rregull ose me korrespodencë. 

5. Mënyra e  seleksionimit të kandidatëve do të kryhet në bazë të suksesit nga arsimi i mesëm dhe me kontrollim të talentit të kandidatëve. 
Vlerësimi i suksesit të studentëve shprehet me pikë. Kandidatët mund të fitojnë më së shumti 100 pikë, edhe atë: suksesi i përgjithshëm në 
të gjitha lëndët (si dhe nga lëndët e rëndësishme për programin shkollor) merr pjesë me 60 pikë, ndërsa suksesi i arritur nga kontrollimi i 
njohurive dhe aftësive të kandidatëve merr pjesë me 40 pikë. 

6. Kandidatët do të rangohen me mbledhjen e pikëve të fituara nga këto dy baza. 
a1. Llogaritja e pikëve nga suksesi i arsimit të mesëm: 
Llogaritja e pikëve vetëm nga suksesi i arritur në arsimin e mesëm, bëhet në këtë mënyrë: mblidhen të gjitha notat që janë përfshirë në dëftesat, nga 
të gjitha vitet, shuma e fituar pjesëtohet me numrin e notave dhe kështu, suksesi mestar i fituar shumëzohet me 12. Në këtë bazë mund të fitohen më 
së shumti 60 pikë. 
a2. Llogaritja e pikëve nga kontrollimi i talentit të kandidatit: 
Vlerësimi i suksesit nga kontrollimi i njohurive dhe aftësive të kandidatëve bëhet me fitimin nga 0 deri në 40 pikë. Kontrollimi ka karakter eliminues. 
Nuk rangohen kandidatët të cilët kanë fituar më së paku 10 pikë. 
III. Seleksionimi i kandidatëve 
1. Për përcjelljen e realizimit të Konkursit, Dekanati formon Komision Qendror të Konkursit. 
2. Për llogaritjen e pikëve nga suksesi i arritur nga arsimi i mesëm dhe nga suksesi i arritur nga kontrollimi i njohurive dhe aftësive të kandidatëve, 

Dekanati formon Komision për kontrollin e njohurive dhe diturive.  
3. Komisioni Qendror i Konkursit e përcjell realizimin e Konkursit, kujdeset për respektimin e përpiktë të dispozitave të Konkursit, jep udhëzime dhe 

mendime në procesin e realizimit të tij.  
4. Rangimin e kandidatëve e kryen Komisioni Qendror i Konkursit i Fakultetit. 
5. Komisioni Qendror i Konkursit, në tabelat e shpalljeve të Fakultetit e shpall rangimin sipas poenëve nga suksesi i arsimit të mesëm (shumën e 

fituar), dhe nga rezultatet e kontrollimit të njohurive dhe talentit.  
6. Pas shpalljes së rang listës preliminare të kandidatëve për regjistrim nga Komisioni Qendror i Konkursit, kandidati ka të drejtë për kundërshtim në 

afat prej 24 orësh. Në të kundërtën, e humb të drejtën për kundërshtim në procedurën e mëtejme të ankesave për rezultatet e shpallura.  
7. Kundërshtimi ka të bëjë vetëm me lëshimet teknike-gabime të bëra gjatë llogaritjes së pikëve, dhe i njëjti i drejtohet Komisionit Qendror të 

Konkursit. Aktvendimi i Komisioni Qendror është përfundimtar. Vendimet për kundërshtimet shpallen në Fakultet.  
8. Pas skadimit të afatit për parashtrimin e kundërshtimeve dhe shqyrtimit të tyre, Komisioni Qendror i Konkursit shpall Aktvendim për pranimin e 

studentëve (Rang lista përfundimtare), në bazë të së cilës bëhet regjistrimi i studentëve.  
9. Nëse pas përfundimit të afatit të parë të regjistrimit do të mbeten vende të paplotësuara, atëherë regjistri i studentëve bëhet në afatin e dytë dhe 

të tretë regjistrues. 
10. Nëse në afatin e parë regjistrues, gjatë rangimit, në fund të listës së kandidatëve të pranuar ka më shumë kandidatë me numër të barabartë të 

pikëve (më së shumti pesë kandidatë), Fakulteti i regjistron të gjithë kandidatët e tillë. Por, nëse numri i kandidatëve të tillë është më i madh se 5 
(pesë), atëherë Fakulteti kandidatët e tillë i rangon sipas kritereve plotësuese: çmimet e fituara në garat republikane dhe ndërkombëtare, 
certifikatat e fituara për njohje të gjuhëve të huaja në nivel më të lartë etj. 

11. Studentët e rregullt regjistrohen duke paguar kompensim për bashkëfinancim të studimeve, në shumë prej 100 euro për një semestër, 
respektivisht 200 euro për një vit akademik, me kundërvlerë në denarë, sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të RMV. Pagesa e kompensimit 
mundë të kryhet në dy këste të barabarta.  

12. Kompensimi nga paragrafit 1 i kësaj pike, studentët e dorëzojnë gjatë periudhës së përgjithshme të studimeve.  
13. Dekanati sjell Udhëzim të veçantë për realizimin e Konkursit. 
IV.          Regjistrimi i studentëve me korrespodencë 

1. Student me korrespodencë mund të regjistrohen kandidatët të cilët i  plotësojnë kushtet për regjistrim dhe kanë kontratë për punësim në 
kohë të pacaktuar, si dhe kandidatët të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk kanë mundësi të regjistrohen si studentë të rregullt.  

2. Si shkaqe të arsyeshme nga paragrafi paraprak llogariten: invalid, i cili nuk është në gjendje ta ndjek mësimin e rregullt; sëmundje e rëndë 
afatgjate, e cila pamundëson vijim të rregullt të mësimit më tepër se një semestër; prind i fëmijës deri sa zgjatë pushimi i lehonisë. 

3. Studentët me korrespodencë regjistrohen sipas kushteve dhe kritereve të njëjta si studentët e rregullt, ndërsa rangohen në lista të veçanta të 
rangimit. Studentët me korrespodencë regjistrohen me vetëfinancim të studimeve. 

4. Studentët me korrespodencë regjistrohen duke paguar kompensim për bashkëfinancim të studimeve, në shumë prej 200 euro për një 
semestër, respektivisht 400 euro për një vit akademik, me kundërvlerë në denarë, sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të RMV. Pagesa e 
kompensimit kryhet në dy këste të barabarta. 

5. Gjatë paraqitjes për regjistrim, si studentë me korrespodencë, kandidatët dorëzojnë dëshmi për punësim në kohë të pacaktuar, ose vërtetim 
mjekësor për shkaqet e theksuara në pikën 1, paragrafi 2.  

6. Studentët me korrespodencë gjatë regjistrimit lidhin kontratë me fakultetin, për të drejtat dhe obligimet e ndërsjella në realizimin e procesit 
edukativo-arsimor. 

  

V. Kandidatët me arsim të mesëm të kryer jashtë vendit 
a)       Shtetasit e huaj 

1. Shtetasit e huaj regjistrohen jashtë kuotave të përcaktuara në Konkurs. 
2. Seleksionimi i shtetasve të huaj që paraqiten për studim kryhet me anë të kontrollit të diturive dhe aftësive. 
3. Gjatë paraqitjes, kandidatët e theksojnë se a janë bursistë të qeverisë së tyre, apo vetë i bartin shpenzimet e studimeve. Me fletëparaqitje 

dorëzojnë dëftesë për mbarimin e arsimit të mesëm, si dhe dëftesa për të gjitha klasat, përkthim të vërtetuar të certifikatës së lindjes, 
certifikatë për gjendjen shëndetësore dhe vërtetim nga Ministria e Punëve të Brendshme për lejeqëndrim në RMV. Shtetasit e 
huaj, diplomën për mbarimin e shkollës së mesme, si dhe dëftesat për të gjitha klasat, duhet t’i kenë të nostrifikuara në RMV.  

4. Pagesa e studimeve për studentët e rregullt, shtetasit e huaj për vitin shkollor 2022/23 është në vlerë prej 100 euro për një 
semestër respektivisht 200 për një vit akademik, kurse studentët me korrespondencë  paguajnë 200 euro për një 
semestër respektivisht 400 euro për një vit akademik.  

5. Në këtë kategori të studentëve bëjnë pjesë edhe kandidatët, shtetas të huaj, prindërit e të cilëve apo vetë ata punojnë në përfaqësitë 
diplomatike në Republikën e Maqedonisë Veriore. 

6. Shtetasit e huaj e mbajnë statusin e njëjtë deri në diplomim. Shtetasit e huaj pranohen në Listë të veçantë dhe numri i tyre nuk tejkalon 
10%. 

b)       Mërgimtarët dhe shtetasit e RMV-së me arsim të mesëm të  kryer në tërësi dhe me arsim të mesëm të kryer pjesërisht jashtë 
vendit 

1. Kandidatët, prindërit e të cilëve janë mërgimtarë tanë dhe kandidatët shtetas të RMV, që arsimin e mesëm të plotë e kanë kryer jashtë 
vendit regjistrohen jashtë kuotave, me bashkëfinancim të studimeve. 

2. Seleksionimi i kandidatëve nga pika 1 kryhet me kontrollim të njohurive dhe aftësive. 
3. Kompensimet për studime të kësaj kategorie të studentëve vlejnë rregullat për pagesë si për kandidatët nga kreu -V-. 
4. Kandidatët nga pika 1, bashkë me fletëparaqitjen dorëzojnë diplomë të nostrifikuar si dhe dëftesa të nostrifikuara për katër vitet e 

kryera të arsimit të mesëm jashtë vendit. 
5. Kandidatët shtetas të RMV-së, që një pjesë të arsimit të mesëm e kanë kryer jashtë vendit regjistrohen me kushte dhe kritere të njëjta, si 

dhe kandidatët me shkollë të mesme të mbaruar në Republikën e Maqedonisë Veriore, me atë që përveç dokumenteve të tjera, dorëzojnë 
edhe dëftesa të nostrifikuara për pjesën e arsimit të mesëm të kryer jashtë vendit. 

6. Këta kandidatë rangohen në rang - listë të veçantë, kurse do të pranohen ata kandidatë të cilët do të fitojnë aq pikë, të paktën sa edhe 
kandidati i fundit i pranuar në kuadër të kuotës së rregullt ose me korrespodencë. Numri i këtyre kandidatëve mund të arrijë më së 
shumti 10%. 

VI. Afatet për paraqitje, kontrollimin e njohurive dhe aftësive dhe regjistrimi 

REALIZIMI I KONKURSIT PËR 
REGJISTRIM TË STUDENTËVE –  2022/23 

Afati i I i regjistrimit Afati i II i regjistrimit Afati i III i 
regjistrimit 

me kontroll të njohurive dhe
talentit 

me kontroll të njohurive
dhe talentit

me kontroll të 
njohurive dhetalentit 

Aplikimi online ( www.fshi.edu.mk ) 13 Qershor – 26 Gusht 2022 02 - 12 Shtator 16-20 Shtator 
Paraqitja e kandidatëve 29-31 Gusht 2022 05-13 Shtator 2022 16-21 Shtator 2022 
Kontrollimi i njohurive dhe aftësive 01 Shtator 15 Shtator 22 Shtator 
Shpallja e listës preliminare 02 Shtator 16 Shtator 23 Shtator 
Shpallja e vendimit për pranim të 
kandidatëve 05 Shtator 19 Shtator 26 Shtator 

Regjistrimi i kandidatëve 05 - 13.09.2022 19 - 23.09.2022 26 - 30.09.2022 
Numri dhe kushtet për regjistrim të kandidatëve në afatin e dytë do të përcaktohet me Konkurs plotësues për regjistrimin e studentëve në studimet 
deridiplomike i cili do të shpallet në web faqen e fakultetit. 
  VII. Dokumentet për paraqitje dhe regjistrim 
Gjatë paraqitjes për regjistrim në fakultetet, kandidatët i dorëzojnë këto dokumente: 
1. formulari i plotësuar nga aplikimi online: www.fshi.edu.mk; 
2. fletëparaqitje për regjistrim; 
3. dëftesa origjinale dhe kopje për të gjitha klasat; 
4. dëftesë për kryerjen e shkollës së mesme origjinal dhe kopje; 
5. certifikatë nga libri amzë i të lindurve origjinal dhe kopje; 
6. referencë nga muftinia përkatëse; 
7. vërtetim për nënshtetësi të RMV (Certifikat ose Vendim); 
8. vërtetim për pagesat e: 
 1000 denarë në emër të taksave administrative; 
 600 denarë mjete plotësuese për secilën lëndë të theksuar në Listën shtesë-1, të Programit studimor përkatës, në emër të Komisionit për 

verifikimin e njohurive dhe aftësive. 
Gjatë regjistrimit, kandidatët e pranuar duhet të dorëzojnë: 
1. Fletëparaqitje për regjistrim (fletëparaqitjet merren në shërbimin për çështje studentore të fakultetit). 
2. Tri fotografi (një fotografi 6 x 9 dhe dy 4 x 5 c.m.) 
3. Vërtetim për pagesën e mjeteve: 

 500 dinarë, në emër të dhënies së Indexit. 
 400 dinarë pagesa për fletoret e provimit. 
 300 dinarë pagesa për Revistën mujore ”Hëna e Re”. 
 100 dinarë në emër të Kuvendit studentorë në FSHI. 
 pagesë e mjeteve për semestrin e parë, varësisht nga statusi i studimit të bëhet në xhiro-llogarinë e Fakultetit:  HALKBANK AD 

SHKUP 270070852730133. 
 Vërejtje: Dokumentacioni origjinal i cili dorëzohet gjatë aplikimit i njëjti në fazën e regjistrimit u kthehet kandidatëve por pasi të 
kenë dorëzuar dokumentacionin e kompletuar. 

Lista 1 - Lloji dhe përmbajtja e testimit/seleksionimit plotësues të kandidatëve 
Provimi pranues do të mbahet vetëm nga lënda e Kur’ani Kerimit dhe atë: 
A.      Lexim nga Kur’ani Kerimi, 
B.      Texhvid dhe 
C.      Pjesë të nxërë përmendësh nga Kur’ani Kerimi. 

Provimi në afatin e parë të pranimit do të mbahet më: 01. 09. 2022  (e enjte) ora 10:00 h, në afatin e dytë provimi do të mbahet më: 15. 09. 2022 (e 
enjte) në ora 10.00 dhe afati i tretë i provimit pranues do të mbahet më:  22. 09. 2022 (e enjte) në ora 10.00 në hapësirat e Fakultetit të Shkencave 
Islame - Shkup. (për informata më të hollësishme vizitoni faqen zyrtare të Fakultetit http://www.fshi.edu.mk). 
Ky akt shpallet në gazetën e Bashkësisë Fetare Islame “Hëna e Re”. 
Nga një kopje e aktit u dorëzohet: 

-          Bashkësisë Fetare Islame të RMV, 
-          Muftinive të Bashkësisë Fetare Islame të RMV dhe 
-          Arkivit të Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup. 

                                                                             Assoc. Prof. Dr.sc. Shaban SULEJMANI – Dekan 
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Në bazë të nenit 149 pika1 të Ligjit për Arsim të Lartë, (Fleta Zyrtare e RMV nr. 82/18), nenit 72 të Statutit 
të Fakulteti i Shkencave Islame- Shkup, në pajtim me Rregulloren për kushtet, kriteret dhe rregullat për 
regjistrimin e studentëve në studimet e ciklit të dytë në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup, si dhe në 
bazë të vendimit të Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakulteti i Shkencave Islame- Shkup të miratuar në 
mbledhjen e rregullt të mbajtur më 22.03.2022 Dekanati i Fakulteti i Shkencave Islame-Shkup, shpall:  

KONKURS 
për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup, në 

vitin akademik 2022/23 
I. Statusi i studimit dhe numri i studentëve të cilët duhet të pranohen. 
 

Fakultetin e Shkencave 
Islame- Shkup 

Numri i 
studentëve 

Kohëzgjatja 
e studimeve 

Kompensim 
për semestër 

Metodika 
e mësimdhënies 
së arsimit fetar 

40 Një vjeçare - 
60 ECTS 500 euro 

Studime Islame të 
avancuara  40 Një vjeçare - 

60 ECTS 500 euro 

 
II. KUSHTET DHE KRITERET PËR REGJISTRIM 
a). Të drejtë për konkurrim kanë kandidatët që i plotësojnë këto kushte të përgjithshme: 

 Studimet e ciklit të dytë janë vazhdimësi e studimeve themelore.  
 Në programin studimor të ciklit të II-të mund të regjistrohet personi i cili ka mbaruar programe 

studimore përkatëse të ciklit të parë dhe i cili i plotëson të gjitha kushtet të cilat parashihen me 
Ligjin për Arsim të Lartë, Statutin e Fakultetit dhe me Rregullore si dhe në studime deri diplomike 
kanë arritur notën mesatare mbi 8,0. 

 Në programin studimor të ciklit të II-të Metodika e mësimdhënies së arsimit fetar mund të 
regjistrohet personi i cili ka të regjistruar por të papërfunduar studimet e ciklit të dytë Metodika e 
mësimdhënies së mësimit fetar në institucione tjera të arsimit të lartë në vend ose jashtë tij. 
Studentët e këtillë regjistrohen në bazë të transferit të lëndëve dhe ngarkesës studimore të fituar në 
institucionin. Fakulteti sjellë Vendim për pranimin e ngarkesës në bazë të kompatabilitetit të 
programeve studimore. 

 Në ciklin e dytë të studimeve universitare të specializimit profesional mund të regjistrohen 
kandidatë të cilët kanë të kryer ciklin e parë të studimeve përkatëse në kohëzgjatje prej 3 vjetësh, 
respektivisht 180 kredi ose në kohëzgjatje prej 4 (katër) vjetësh, respektivisht 240 kredi.  

 Në ciklin e dytë të studimeve universitare mund të regjistrohen kandidatë të cilët kanë të kryer 
ciklin e parë të studimeve përkatëse në kohëzgjatje prej  4 (katër) vjetësh, respektivisht 240 kredi.  

 Në ciklin e dytë të studimeve mund të regjistrohen edhe kandidatë të cilët kanë të kryer ndonjë 
program tjetër të ngjashëm pasi t’i ketë dhënë provimet diferenciale të Programit studimor Studime 
islame respektivisht Metodika e mësimdhënies së arsimit fetar, me suksesin që është përcaktuar në 
paragrafin 2 të këtij neni.  

 Fakulteti përcakton se cilat studime janë të përshtatshme për regjistrim në programe të veçanta 
studimore të ciklit të II-të, si dhe kushtet për regjistrimin e kandidatëve të cilët kanë kryer 
programe të tjera studimore nga programi në të cilin aplikohet.  

 Kompatibiliteti i ciklit të parë të studimeve universitare për regjistrim në ciklin e dytë të studimeve 
universitare, si dhe kushtet plotësuese për regjistrim në studimet e ciklit të dytë përcaktohen me 
aktin e Fakultetit të shpallur në tabelën e shpalljeve të Fakultetit. 

b). Shtetas të huaj  
Shtetasit e huaj kanë të drejtë regjistrimi në studimet e ciklit të II-të në mënyrë të njëjtë si edhe shtetasit e 
Republikës së Maqedonisë Veriore. 
c). Procedurën për regjistrimin e kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve e udhëheq Komisioni 
i FSHI-së për realizimin e Konkursit. 

 Rangimin e kandidatëve e bën Komisioni i FSHI-së për realizimin e Konkursit. 
 Lista e rangimit të kandidatëve të pranuar shpallet në tabelën e shpalljeve të Fakultetit dhe në ueb 

faqen e Fakultetit. 
 Kandidati, ka të drejtë për kundërshtim deri te Komisioni i FSHI-së për realizimin e konkursit, në 

afat prej 24 orësh nga dita e shpalljes së rezultateve në tabelën e shpalljeve të Fakultetit. 
 Vendimi në lidhje me kundërshtimin sillet në afat prej 24 orësh nga parashtrimi i kundërshtimit. 
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 Vendimi i kumtohet parashtruesit të kundërshtimit përmes shpalljes në tabelën e shpalljeve, dhe 
 njëherësh shpallet edhe në wueb faqen e Fakultetit. 

Kandidati e ka realizuar të drejtën e regjistrimit nëse gjendet në listën e rangimit deri në numrin e 
paraparë me konkursin për regjistrim, por, nëse në afatin e paraparë nuk do ta kryej regjistrimin, e humb të 
drejtën dhe në vend të tij, të drejtën për regjistrim e fiton kandidati i radhës në listën e rangimit. 
III. Shpenzimet për studimet e rregullta dhe me korrespodencë në studimet e specializimit i mban vetë 
studenti me vetëfinancim të studimeve, sipas shumës së përcaktuar me pikën I të këtij konkursi, si taksë 
shkollimi. Për punimin e temës së magjistraturës respektivisht të specializimit, studentët paguajnë 500 
euro, mjete të tjera plotësuese. Mjetet për punimin e së magjistraturës respektivisht të specializimit, i 
paguajnë para mbrojtjes së punimit të së magjistraturës respektivisht  të specializimit. Këshilli i Dekanatit 
do të sjell vendim për numrin minimal të nevojshëm të studentëve për fillimin me procesin mësimor në 
programin studimor përkatës. 
IV. Afatet për paraqitje 
 

REALIZIMI I KONKURSIT PËR 
REGJISTRIM TË STUDENTËVE 
2022/2023 

AFATET E REGJISTRIMIT 

I-rë II-të 

Aplikimi online ( www.fshi.edu.mk ) 20 Qershor–02 Shtator 2022 09-15 Shtator 2022 

Paraqitja e kandidatëve 02-06 Shtator 2022 16-23 Shtator 2022 
Intervista me kandidatë 07 Shtator 26 Shtator 
Shpallja e listës preliminare 09 Shtator 27 Shtator 
Shpallja e aktvendimit për 
pranimin e kandidatëve 12 Shtator 28 Shtator 

Regjistrimi i kandidatëve 12 - 19.09.2022 28 - 30.09.2022 
 
Sipas nevojës, FSHI do të aplikoj edhe afat plotësues për regjistrim 
V. Dokumentet për paraqitje; 
Me rastin e paraqitjes për regjistrim në fakultete, kandidatët i dorëzojnë këto dokumente: 

1. Formulari i plotësuar nga aplikimi online: www.fshi.edu.mk; 
2. Fletëparaqitje për regjistrim 
3. Dëshmi për kryerjen e ciklit të parë të studimeve (diplomë ose certifikatë në origjinal, ose 

fotokopje e vërtetuar në noter); 
4. Certifikatë për provimet e dhëna, me nota dhe kredi (në origjinal, ose fotokopje të vërtetuar në 

noter); 
5. Certifikatë të shtetësisë; 
6. Dëshmi për njohje të gjuhës së huaj; 
7. Rekomandim nga muftinia përkatëse 
8. CV e shkurtë. 
9. Vërtetim për pagesën e mjeteve: 500 denarë, në emër të shpenzimeve administrative në 

xhirollogarinë e Fakultetit: HALKBANK AD SHKUP 270070852730133. 
10. Dokumente të tjera me kërkesë të njësisë në lidhje me kushtet e regjistrimit 

Me rastin e regjistrimit në fakultet, kandidatët i dorëzojnë këto dokumente: 
1. Indeks dhe legjitimacion studenti; 
2. Tri fotografi (1 në madhësi 6x9 dhe 2 në madhësi 4x5); 
3. Fletëparaqitje; 
4. Fletëpagesë origjinale, si dëshmi për pagesën e mjeteve për studime në ciklin e dytë të studimeve. 
5. vërtetim për pagesën e mjeteve: pagesë e mjeteve për semestrin e parë ose në bazë të semestrit të 

përcaktuar me Vendim të Fakultetit (nëse studenti regjistrohet me transferë). Pagesat bëhen në 
xhirollogarinë e Fakultetit: HALKBANK AD SHKUP 270070852730133. 

Fletëparaqitja me dokumentet e lartpërmendura dorëzohet në sportelet për çështje studentore në Fakultetin 
e Shkencave Islame - Shkup, Shërbimi për çështje të studentëve në studimet e ciklit të dytë, 
Kandidatët, për informata më të hollësishme mund të drejtohen në Shërbimin për çështje studentore të 
ciklit të dytë të studimeve në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup. 

Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup 
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K O N K U R S

I. Transferimi do të realizohet në programet aktive studimore të Fakultetit të
Shkencave Islame Shkup:

1. Shkencat islame Deridiplomik
2. Studime Islame Deridiplomik
3. Studime të avancuara islame Magjistraturë
4. Metodika e mësimdhënies në mësimbesimin fetar Specializim

II. Kushtet e transferimit të studentëve në Fakultetin e Shkencave Islame Shkup:

B. shkollën e lartë ose të
ngjashme

C

D

E. Kandidatët të cilët transferohen në semestrin e I, III, V, VII dhe IX, së pari i regjistrojnë
lëndët jo të transferuara të semestrave dimëror, ndërsa pastaj lëndët e semestrit në të
cilin janë transferuar, por jo më shumë se 37 ECTS së bashku, respektivisht mund të
regjistrojnë vetëm 37 ECTS sipas lëndëve përkatëse.
F. Kandidatët të cilët transferohen në semestrin e I rë, mund t’i regjistrojnë vetëm
lëndët e semestrit I të jo të transferuara.
G. Regjistrimi i lëndëve jo të transferuara bëhet në bazë të parakushteve për dëgjim.

  

III. Afatet e paraqitjes për transferimin dhe regjistrim në semestrin dimëror 2022/23:
REALIZIMI I KONKURSIT PËR TRANSFER DHE REGJISTRIM TË STUDENTËVE – 2022/23

01 16.09. 2022

deri 19.09. 2022
48 orë pas pranimit të versionit preliminar

21 30.09.2022
*KANDITATËT TË CILËT NUK DO TA BËJNË REGJISTRIMIN E SEMESTRIT NË KOHËN E
CAKTUAR, DO TA HUMBIN TË DREJTËN PËR TRANSFERIM TË ECTS KREDIVE
IV . Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
Fletëparaqitja

Certifikata origjinale e notave dhe indexi
Vërtetim për statusin e fundit të studentit;
Dëshmi për akreditimin e njësisë akademike (shtetasit e huaj);
CV
Dëftesat origjinale Diplomën e

shkollës
Certifikatën e lindjes nënshtetësi

Vërtetim për pagesën:
 3.000 denarë Deridiplomike,
 5.000 denarë Pasdiplomike,

Gjatë regjistrimit duhet të dorëzojnë:

1 2

 500 dinarë,
 400 dinarë
 300 dinarë
 100 dinarë
 

http://www.fshi.edu.mk

Fakulteti i Shkencave Islame Shkup
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