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Një rrugë deri në amshim
ED I TOR IAL

Ndërrimi i viteve në kalendarë është një rast i mirë për t’i bërë një retrospektivë veprimtarisë punuese gjatë
vitit që po lëmë pas, për të parë se në çfarë kahesh duhet vazhduar në vitin vijues. Aq sa e mundëson hapë-
sira editoriale, në vijim do t`i themi dy-tri fjalë për punën dhe aktivitetet e BFI-së në vitin 2022.

Ajo që e karakterizon punën dhe aktivitetet e BFI-së është zhvillimi i jetës fetare në mesin e xhemateve
tona, begatuar me organizme dhe manifestime të llojllojshme, siç janë: vënia e gurthemeleve, respektivisht
inaugurimi i xhamive të reja; lëmi i edukimit dhe arsimimit të gjeneratave të reja, duke filluar nga bankat e
mejtepeve e deri në bankat e institucioneve arsimore më të larta – të mesme dhe sipërore të BFI-së, duke kri-
juar kushte adekuate që kërkohen me standarde bashkëkohore; afirmimi i BFI-së brenda dhe jashtë vendit.

Këtë e dëshmon edhe fakti se Kreu i BFI-së ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe tubime të organi-
zuara nga organizata të ndryshme të vendit dhe nga jashtë, duke i dhënë rëndësi të posaçme paqes në botë,
dialogut ndërfetar si rrugë e vetme për zgjidhjen e shumë çështjeve që i tangojnë shoqëritë e vendeve të ndry-
shme, e sidomos në zgjidhjen e çështjeve ndërkonfesionale dhe ndëretnike gjithandej.

Po ashtu, sfera humanitare dhe solidare ka qenë një ndër çështjet me prioritet në agjendën e punës së
BFI-së gjatë këtij viti, e me theks të veçantë gjatë muajit të Ramazanit dhe gjatë ditëve të Kurban-Bajramit.
E tërë veprimtaria humane realizohet përmes organizatës humanitare “Hilal”.

Duke marrë parasysh këtë që u tha
më lart, si dhe përgjigjja ndaj nevojave
të shumta të popullatës myslimane dhe
zgjidhja e tyre, BFI me organet dhe in-
stitucionet e veta edukativo-arsimore
edhe gjatë këtij viti tregoi se është e gat-
shme dhe e aftë t`i kryejë obligimet dhe
detyrimet që dalin nga Kushtetuta e saj
dhe nga aktet normative, si dhe nga
Ligji mbi pozitën juridike të Bashkësive
Fetare në vendin tonë.

Me rëndësi është që të potencohet
se BFI me punën dhe aktivitet e saj gji-
thnjë ka qenë transparente. Ajo tërë ve-
primtarinë e saj, si gjithnjë, e ka bërë
publike përmes mjeteve informative
elektronike dhe të shkruara, ku revista e saj “Hëna e Re” është një tablo e transparencës për punën dhe akti-
vitetet që bën.

Kur e kemi fjalën për revistën “Hëna e Re”, viti 2022 ishte vit i shënimit të 35-vjetorit të daljes në dritë
të numrit të parë të saj dhe me këtë rast botuesi i saj, Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e
Veriut, organizoi konferencë shkencore më 28-29 shtator në Shkup më temë: “’Hëna e Re’ - 35 vjet jetë mes
sfidave dhe suksesit”. Po ashtu, kjo periudhë shënon vitin e fillimit të digjitalizimit të të gjitha numrave të
“Hënës së Re”, ku krijohet mundësia që hulumtuesit dhe studiuesit të kenë qasje më të lehtë në përmbajtjet
e saj.

“Hëna e Re” edhe gjatë këtij viti që po lëmë pas me sukses realizoi botimin e dymbëdhjetë numrave,
përmes të cilave publikut, respektivisht lexuesve, u ka ofruar një përmbajtje cilësore falë bashkëpunëtorëve
të përkushtuar, punës me përkushtim të autorëve etj. Tanimë secili numër i kësaj reviste mund të shërbejë si
referencë për studentët dhe studiuesit, sfera studimore e të cilëve është zhvillimi i jetës fetare-islame në këtë
nënqiell, por edhe më gjerë.

Duke qenë të vetëdijshëm se nuk ka vetëkënaqësi në sukseset e arritura deri më tani, “Hëna e Re” edhe
në të ardhmen do të vazhdojë rrugëtimin e saj për t’i ofruar publikut, lexuesit, informacione dhe dituri në më-
nyrën më të qartë, më të kuptueshme, më bindëse dhe profesionalisht në nivel, me mësime të thukëta fetare
e me kulturë të gjerë për ta kuptuar fenë në mënyrë të mirëfilltë e të drejtë, pa shtrembërime, pa mjegullime,
ashtu siç na ka mësuar i Dërguari i fundit, Muhamedi (a. s.).

Pra, ajo do të vazhdojë të hedh dritë mbi shumë çështje e probleme, duke e paraqitur Islamin në mëny-
rën sa më autentike, me qëllim që të ofrojmë arsimim e kulturë për popullin tonë, që të dalë nga injoranca
dhe mosnjohja e fesë së cilës i takon dhe për të ndriçuar mendjet e tyre me Islamin burimor, me gjuhën e ar-
gumentit, të fakteve dhe studimeve të përpikëta të dijetarëve të shquar islamë.

Q. Osmani

BFI, organet dhe institucionet e saj edukativo-
arsimore, edhe gjatë këtij viti treguan se janë të
afta dhe të gatshme për t`i kryer detyrimet që
dalin nga Kushtetuta e saj dhe nga aktet
normative, si dhe nga Ligji mbi pozitën juridike
të Bashkësive Fetare në vendin tonë. Të gjitha
ato i kanë bërë me transparencë të madhe dhe
kështu do të jetë, me ndihmën e Zotit, edhe në
të ardhmen.
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18 Dhjetori është Dita Ndërkombëtare
e Gjuhës Arabe. Gjysmë shekulli më parë
(1973) Asambleja e Përgjithshme e OKB-
së e shpalli arabishten gjuhë të gjashtë zyr-
tare. Po atë vit, në kuadër të Fakultetit
Filozofik të Universitetit të Prishtinës është
themeluar Departamenti i Orientalistikës,
njofton prof. Isa Memishi, Prishtinë.

Kriter për njohjen e një gjuhe si gjuhë
botërore është numri i njerëzve që e fla-

sin atë. Arabishtja e përmbush bindshëm
këtë kriter: sot rreth 470 milionë njerëz
flasin arabisht në botë. Një kriter më i
rëndësishëm se numri i folësve është
shkenca, kultura dhe letërsia e trashëguar
në atë gjuhë, si dhe krijimtaria bashkëko-
hore në atë gjuhë.

Duke e pasur parasysh këtë, arabi-
shtja që në kohën e Dinastisë Abasite
(750-1258), me qendër Bagdadin - një

nga qendrat më të njohura botërore, në-
përmjet letërsisë, filozofisë dhe shken-
cave të tjera u afirmua si gjuhë botërore
që në atë kohë.

Më pas, në gjuhën arabe u krijua një
trashëgimi e bollshme shkencore dhe ar-
tistike, e cila pati një ndikim edhe në
zhvillimin e kulturës dhe të qytetërimit
botëror. Mbi të gjitha, arabishtja është
gjuhë e Kuranit dhe e Sunnetit të Pej-
gamberit (a. s.).

Gjuha arabe dhe kultura e saj ndikuan
në riafirmimin historikisht të vlefshëm të
kulturave të lashta, si ajo greke, sanskrite,
indiane, persiane dhe kështu u transfe-
ruan në botën që ne sot e quajmë Perën-
dim. Bota perëndimore përjetoi një
rilindje, mbi të cilën u themelua Perën-
dimi modern, falë pikërisht këtij ndër-
mjetësimi krijues të kulturës arabe-islame
në gjuhën arabe.

Edhe sot nuk është e mundur të imag-
jinohet filologjia klasike me të gjitha di-
siplinat e shumta shkencore pa studiuar
gjuhën arabe dhe kulturën e trashëguar
prej saj.Por, tani bota arabe duhet të bëjë
shumë për të promovuar gjuhën e saj,
duke siguruar pedagogë të gjuhës arabe,
duke ndihmuar në infrastrukturë për de-
partamentet ku studiohet Gjuha Arabe,
atë që bëjnë të gjitha vendet perëndimore
nëpër universitete publike në mbarë
botën. Kjo mbështetje mund të realizohet
nëpërmjet misioneve diplomatike që të
kontribuojnë në afirmimin e gjuhës dhe
të kulturës arabe.

Në këtë kontekst, Departamenti i
Orientalistikës pranë Fakultetit të Filo-
logjisë në Universitetin e Prishtinës, në
mbështetje të Ambasadës së Arabisë Sau-
dite në Tiranë, më datë 22 dhjetor orga-
nizon aktivitetin: "Përvojat e përkthimit
letrar nga arabishtja dhe anasjelltas", thu-
het në njoftimin e prof. Isa Memishit/në
bashkëpunim. (F)

Gjysmë shekulli e arabishtes në OKB

Parga, Çamëri, rreth vitit 1930 (fotografia nga Arben Llalla): “Parga
mbizotërohej në aspektin ekonomik dhe atë financiar prej agallarëve

myslimanë shqiptarë. Këta agallarë u akuzuan për kolaboracionizëm gjatë
Luftës së Dytë Botërore dhe u dëbuan ose u shfarosën” - shkruan İlber Ortaylı

në “Ottoman Studies”, 2004, në përkthim të Duka Erjonit, të pjesës këtu.

Prof. dr. Ziber Lata në UNESCO, Paris, 2022. (foto: ZL)
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Tashmë është bërë traditë që
“Hëna e Re” në çdo dhjetor të
bëjë dhe të publikojë intervistë

me Kryetarin e Bashkësisë Fetare
Islame të RMV. Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu këtu flet për punën e
bërë gjatë vitit 2022, për vështirësitë
me të cilat është ballafaquar ky institu-
cion, të cilat, sipas gjasash, mund të
thuhet se në pjesën më të madhe janë
tejkaluar, si dhe për planet për punën në
vitin 2023 e më tej. Synimi ynë, thotë
ai, është që BFI gjithnjë të jetë në shër-
bim të organizimit të jetës fetare në
RMV dhe të përparimit të saj këtu e më
gjerë.

HËNA E RE: I nderuar Reis’ul-
Ulema, viti 2022 ka qenë një vit me
sfida të ndryshme. Si e vlerësoni
punën e BFI-së gjatë këtij viti?

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu: Fillimisht uroj revistën “Hëna
e Re”, e cila arriti që edhe gjatë këtij

viti të rrugëtojë pa ndonjë pengesë dhe
në mënyrë të natyrshme të përfundojë
vitin. Uroj një vit të mbarë, duke iu
përgjigjur sfidave të reja të kohës dhe
jam i bindur se kjo revistë do të ketë një
të ardhme edhe më të mirë.

Vërtet ka qenë një vit tejet kom-
pleksiv dhe më sfida të ndryshme. Së
pari,  jetojmë në një kohë të krizës eko-
nomike, politike dhe shoqërore. Në
këtë situatë, vërtet nuk është lehtë të
veprohet, si organizatë e këtillë auto-
nome, por mendoj se me aktivizimin e
të gjithë sektorëve, të Myftinive të BFI
të RMV,  të udhëhequr me një raciona-
litet dhe mençuri,  mendoj se ia dolëm
me suksesin më të madh.

Si institucion, kemi qenë të vetëdij-
shëm për vështirësitë dhe problemet në
shoqëri e më gjerë dhe kjo na bëri që në
të gjitha segmentet institucionale të ve-
projmë me racionalitet, me vetëdije, me
urtësi dhe maturi, secili në kompeten-

IINNTTEERRVVIISSTTËË::  RREEIISS’’UULL--UULLEEMMAA  HH..  HHFFZZ..  SSHHAAQQIIRR  EEFF..  FFEETTAAHHUU

cat e veta.  Arritëm ta përfundojmë vitin
me suksese që nuk i kemi pritur në këtë
situatë të vështirë. Ky vit ka qenë vit i
stabilizimit të BFI të RMV, si në sferën
organizative, po ashtu edhe në atë fi-
nanciare, kur dihet se kemi pasur vë-
shtirësi të karakterit financiar dhe

administrativ.
Tashmë, në të gjitha segmentet jemi

në nivelin e duhur dhe lëvizim në kohë
dhe në vend në mënyrë të sigurt, me
strategji, metodologji, drejt synimeve
tona mirë të precizuara dhe të progra-
muara.

BFI e RMV ka pasur aktivitete të
shumta në të gjitha sferat e aktvitetit
ku ajo është kompetente...

-Organizimi i muajit të shenjtë të Ra-
mazanit,  me të gjitha aktivitetet që janë

Pas stabilizimit,
synojmë arritje

të tjera
Viti 2022 ka qenë vit i stabilizimit të BFI të RMV, si në sferën

organizative, po ashtu edhe në atë financiare, kur dihet se kemi
pasur vështirësi të karakterit financiar dhe administrativ. -

Vendi ynë është vend evropian dhe ka marrë rrugë drejt vlerave
euroatlantike. Inkuadrimi i RMV në familjen e madhe të NATO-s

është një arritje historike dhe paraqet siguri për shoqërinë tonë.
Kuptohet,  tani është rruga për në Bashkimin Evropian. Në këtë

rrugë janë edhe vlerat fetare të popujve, andaj edhe jemi të
interesuar të japim kontributin tonë në shpjegimin parimor dhe

adekuat të vlerave islame, në shpjegimin e monoteizmit, të
dijes, të njeriut, të familjes, të paqes, tolerancës, bashkëjetesës,

luftës kundër radikalizmit, ekstremizmit etj. – Do ta çojmë
përpara kontinuitetin e veprimtarisë së mirë të institucionit të

BFI, si bartës i vetëm i jetës fetare islame në RMV.
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paraparë në nivel të  Rijasetit e deri te
myftinitë dhe xhematlinjtë,  arritëm ta
tejkalojmë vetveten dhe të formojmë një
ambient të rëndësishëm dhe përmbajtë-
sor për një agjërim të këndshëm dhe të
lehtë,  ku aktivitetet tona arritën të kry-
heshin përmes angazhimit të jashtëza-
konshëm dhe të realizojmë programin e
përpiluar nga organet e BFI të RMV dhe
ta përfundojmë me një rezultat të mirë
në  të gjitha sferat. Ligjëratat e shumta
në xhamitë tona, në mjetet e informimit,
tribunat shkencore, debatet, leximi i Ku-
ranit famëlartë, të gjitha këto dhe shumë
të tjera, bënë që vetëdija e besimtarëve
të jetë më e lartë dhe kjo u tregua në
kontributin e grumbullimit të Zeqatit
dhe të Sadekatul-Fitrit,  si dhe të ndih-
mave të tjera të përgjithshme për Fondin
e Medresesë. Andaj,  viti 2022 është viti
me të ardhura më të mëdha në krahasim
me vitet tjera.

Organizimi i Haxhit është një ndër
obligimet shumë të rëndësishme të BFI
të RMV. Pas dy vitesh mosorganizimit
të Haxhit për shkak të pandemisë Covid-
19,  në vitin 2022 u organizua Haxhi.
BFI e RMV mori leje për 918 haxhinj.
Ky haxh ishte më i suksesshmi, si për
nga organizimi, po ashtu edhe për nga
kualiteti në sferën e të gjitha segmenteve
- atë administrativ, organizativ, moral
dhe për nga shumë aspekte të tjera.
Kemi obligim fetar që haxhinjve t`u ku-
shtojmë kujdes maksimal,  sepse i kemi
amanet të kryerjes së një haxhi për-
mbajtësor dhe kualitativ. Kjo shihej në
fytyrat e tyre dhe të familjeve të tyre,
përmes të cilave ata haptas shprehën kë-
naqësinë e madhe të Haxhit të sivjetëm.
Ky disponim dëshmoi edhe një herë se
në organizimin e Haxhit duhet mobili-
zuar të gjitha potencialet tona, për të
qenë në krye të detyrës, sepse besimtarët
Haxhin e kanë ibadet të jetës, sepse ai
është obligim që kryhet një herë në jetë.
Për këtë organizim të shkëlqyeshëm fa-
lënderoj të gjithë faktorët që kanë qenë
në ekipin organizativ,  prej nivelit më të
lartë e deri tek ai niveli i Myftinive. Por,
për Haxhin e suksesshëm jemi të re-
spektuar t`u shprehim mirënjohje vetë
haxhinjve, të cilët me përpikëri u ishin
përkushtuar obligimeve të parapara në
organizimin e Haxhit.

Institucioni i Kurbanit është një de-
tyrë e shenjtë e BFI të RMV, kështu që
edhe në këtë vit iu qasëm me seriozite-
tin më të madh, sepse është obligim i
shenjtë.  Dorëzimin e Kurbaneve në BFI
e shoh si një amanet të shenjtë dhe i qa-
semi me një përgjegjësi të madhe,  sepse
besimtarët me imanin  e tyre e kanë do-

rëzuar në Fondin e Medreseve dhe ne
duhet të kemi devotshmëri dhe t’i qa-
semi me vetëdijen më të lartë. Andaj,
edhe në këtë vit kemi pasur suksesin që
ai të organizohet më së miri, me ç’rast
janë tubuar mbi 6.200 kurbane,  nga të
cilat janë ndarë mbi 120 mijë kilogramë
mish në tërë territorin e RMV, shpër-
ndarë në të gjitha qytetet dhe vendbani-
met, edhe atë prej Resnje e deri në
Kriva-Pallankë.

BFI e RMV viteve të fundit po vi-
zitohet masivisht nga personalitete të
ndryshme, të të gjitha shtresave dhe
profesioneve, nga më shumë vende
brenda dhe jashtë. Si e shpjegoni
këtë? 

-Bashkësia Fetare Islame është shtëpi
e vetme fetare e të gjithë besimtarëve, pa
dallim vendi dhe nacionaliteti, andaj ajo
është shtëpi e të gjithë myslimanëve në
vend dhe gjetiu,  në vendet e botës, kudo
që veprojnë dhe jetojnë. Pikërisht për këtë
atë e vizitojnë të gjitha shtresat dhe pro-
fesionet, nga besimtarët, inteklektualët,
kulturologët, ekonomistët, politikanët dhe
shumë profesione tjera. Në këto takime
bisedohet për shumë çështje që kanë të
bëjnë me jetën, me ngjarjet dhe sfidat e
kohës në të gjitha sferat. Aty ndërrohen
mendime, përvoja, dije, eksperienca dhe
shumë vlera të tjera. Një shtëpi që nuk vi-
zitohet, ajo është e vdekur dhe inekzi-
stente. Andaj, vizitat, takimet zyrtare dhe
jozyrtare e bëjnë atë të gjallë dhe i japin
peshën e një qendre të rëndësishme të
shpresës, të edukimit, të shpirtit, të mora-
lit, të angazhimit, të aksionit, të dinamiz-
mit, të lëvizjes drejt një të ardhme më të
fuqishme dhe më të shëndoshë. 

Viti 2022 dëshmoi se BFI e RMV
ka pasur delegacione nga më të ndry-
shmet nga vendi dhe jashtë. Çka
mund të na thoni në lidhje me vizitat
e tyre?

-Bashkësia Fetare Islame tashmë
është e hapur dhe është në çdo vend,
prezencë kjo që është vendosur në ba-
shkëpunim konstruktiv me qëllim të li-
dhshmërisë më të afërt dhe për
ndërrimin e përvojave reciproke. Ky ba-
shkëpunim po zhvillohet me Bashkësitë
Fetare të Ballkanit, me Dijanetin e Tur-
qisë dhe me të gjitha vendet arabe si:
Egjipt, Kuvajt, Emirate të Bashkuara
Arabe, Katar dhe vende të tjera. Këtë e
dëshmojnë vizitat e shumta që bëhen,
pjesëmarrja në konferenca të ndryshme
ndëkombëtare, projektet e llojeve të

nduarnduarta etj. Ky është rezultat i qën-
drimit tonë për bashkëpunim të sinqertë,
kooperativ, gjallërues, për shkëmbim
përvojash, për njohje me sfidat e kohës,
për prezantim adekuat të Islamit në kohë
dhe hapësirë, për njohje me rrjedhat ba-
shkëkohore të mendimit islam, për
shpjegim të sinqertë dhe burimor të Isla-
mit konform rrethanave dhe sfidave të
kohës etj.

Konsiderojmë se bashkëpunimi sjell
përvoja në sfera të ndryshme dhe gjal-
lëri idesh dhe mendimesh, për të cilat të
gjithë kemi nevojë. Mbyllja,  për men-
dimin tim,  është konservatizëm, ngecje
në vend, mosaftësi për të lëvizur me
kohën, stagnim në sfera të ndryshme,
mospjesëmarrje në zhvillimin e ideve,
qasjeve dhe zgjidhjeve të çështjeve që  i
sjellë koha. 

Vendi ynë është vend evropian dhe
ka marrë rrugë drejt vlerave euroatlan-
tike. Inkuadrimi i RMV në familjen e
madhe të NATO-s është një arritje hi-
storike dhe paraqet siguri për shoqërinë
tonë. Kuptohet,  tani është rruga për në
Bashkimin Evropian. Në këtë rrugë janë
edhe vlerat fetare të popujve, andaj edhe
jemi të interesuar të japim kontributin
tonë në shpjegimin parimor dhe adekuat
të vlerave islame, në shpjegimin e mo-
noteizmit, të dijes, të njeriut, të familjes,
të paqes, tolerancës, bashkëjetesës, luf-
tës kundër radikalizmit, ekstremizmit
dhe shumë çështjeve të tjera,  të vetëdij-
shëm se jemi bartës të Islamit, andaj
kemi përgjegjësi në shpjegimin e Islamit
në Ballkan dhe në Evropë. Për këtë,
kemi një bashkëpunim të nivelit të lartë
me Ambasdadat e BE, me OSBE-në dhe
me institucionet tjera me relevancë të
BE. Këtë e dëshmojnë vizitat e shumta
të ambasadave,  duke filluar nga ajo
SHBA, BE, OSBE dhe vendeve tjera.

Shoqëria jonë është multikonfesio-
nale dhe multinacionale. Cila është
qasja në këtë çështje në shoqëri?

-Jemi bashkësi konstruktive dhe për-
pjekjet tona janë për një shoqëri të si-
gurt, konstruktive, të hapur, të barabartë
për të gjithë,  ku do të mbisundojë ligji,
barazia, morali, paqja, toleranca etj. Pa-
rimisht,  ne i japim rëndësi bashkëpuni-
mit mes Bashkësive Fetare, me qëllim të
kultivimit të dialogut ndërfetar, dialog
ky përmes të cilit jo vetëm që merren
qëndrime të rëndësishme dhe të dobi-
shne, por që inspirojnë njerëzit se duhet
të bashkëjetojnë, të respektohen mes
vete dhe të vendosin për një jetë të për-
bashkët, duke respektuar vlerat relig-

jioze, kulturore dhe tradicionale të njëri-
tjetrit. Pa dyshim,  BFI e RMV e ka dë-
shmuar këtë në praktikë dhe deri më tani
i kanë arritur fjalë miradije, po bile edhe
mirënjohje nga Këshilli Evropian, që
është një inspirim i madh në këtë sferë
që të vazhdojmë edhe më tepër në kulti-
vimin e vlerave të këtilla.

Vetë Islami dhe konceptet e tij japin

mundësinë e veprimit të pastër dhe të
shëndoshë, andaj i japim rëndësi çë-
shtjes së shpjegimit konform kohës dhe
vendit në të cilin jetojmë, sepse në këto
situata të rënda mund të depërtojnë ide
të dyshimta që kanë të bëjnë me radika-
lizmin, me ekstremizmin dhe ne bëjmë
çmos që të edukojmë pjesëtarët e Isla-
mit dhe të kuptojmë të gjithë se elemen-

tët ekstremë janë të dëmshëm edhe për
vetë myslimanët, për Islamin, për kom-
bin dhe shoqërinë që i takojmë.

Si e vlerësoni BFI  dhe të arriturat
e saj në këtë kohë?

-Vitet që kaluan, në veçanti viti
2022 është vit i lidhshmërisë sonë  me
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bashkësitë tjera jashtë vendit. Me Dija-
netin e Turqisë kemi pasur dhe va-
zhdojmë të kemi një bashkëpunim të
ngushtë, sidomos në sferën e revitalizi-
mit dhe renovimit të objekteve të pe-
riudhës osmane. Në përfundim e sipër
është Xhamia Haxhi Mahmud Bej, e
cila do të jetë një bukuroshe dhe vepër
e përkryer e qytetit të Manastirit. Kemi
nënshkruar memorandum me Drejto-
rinë e Vakëfit edhe për restaurimin e
Hanit dhe të disa lokaleve afariste mu
pranë Xhamisë Haxhi Mahmnud Bej,

kështu që tashmë kanë filluar të gjitha
angazhimet rreth saj. Marrëdhëniet
shumë të mira me Këshillin e Bashkë-
sive Islame Botërore me seli në Abu
Dhabi të Emirateve, po japin rezultatet
e para. Tanimë investimet në bursa për
studentët është bërë realitet. Këtë vit
studimor Fakulteti i Shkencave Islame
do të ketë afër 100 bursa për studentë
të mirë dhe kualitativ, që do të  jetë një
inspirim në ngritjen e kualitetit të stu-
dentëve. Nostrifikimi i BFI në Shtetin e
Kuvajtit, është një sukses i madh dhe

produktiv për të gjithë myslimanët, dhe
shumë shpejt pritet një vizitë e delega-
cionit të BFI të RMV në Kuvajt në
nivel ministror, konkretisht me Mini-
strin e Vakëfit të Kuvajtit, ku ne do të
paraqitemi me projekte nga të gjitha
sferat e fushëveprimit të BFI të RMV.
Tashmë kemi disa projekte të gatshme
nga të gjitha Myftinitë, të cilat do t’i
prezantojmë në këtë takim të lartë. Ba-
shkëpunim të ngushtë kemi edhe me
Shtetin e Katarit, ku në muajin shkurt
të vitit të ardhshëm jemi të ftuar në një

takim me Ministrin e Vakëfit të Katarit,
kur mendoj se do vendosim marrëdhë-
nie bashkëpunimi në sfera të ndryshme,
në veçanti në ndërtim të objekteve të
reja të vakëfit, në sferën e arsimit, të hu-
manitetit dhe të shkëmbimit të përvo-
jave në sferën e organizimit  të
përgjithshëm.

Akreditimi i SHMI “Medreseja Isa
Beu” në Shkup, është një çështje me të
cilën po merremi mbi dhjetë vjet.  Këtë
vit (çështja) është ngritur në nivel të Qe-
verisë dhe tashmë është në rend dite të
Parlamentit dhe shpresojmë se ka marrë
rrugën drejt zgjidhjes me ligj të kësaj çë-
shtjeje, ndërsa BFI e RMV vazhdon an-
gazhimin e saj në këtë sferë. 

Angazhimi ynë  ka qenë dhe do të
jetë edhe në vlerat tjera si: hapja e ven-
deve për lutje në kazerma ushtarake, spi-
tale dhe burgje. Tashmë janë propozuar
nga Komisioni i Bashkësive Fetare
pranë Qeverisë së Maqedonisë së Veriut
dhe pritet të bëhen realitet. 

Aktivitetet në sfera të ndryshme si
ajo fetare-arsimore, shkencore, humani-
tare, çështja e ushqimit hallall në treg-
tinë e lirë, organizimi i tribunave
shkencore, i paneleve dhe debateve të
ndryshme kanë qenë intensive.

Organizimi i Konferencës me rastin
e jubileut të 35-vjetorit të “Hënës së Re”
ishte një ngjarje e vërtetë e vitit, ku
morën pjesë dijetarë të vendit dhe jashtë
vendit, nga Kosova, Shqipëria etj., ku iu
dha një vlerësim i lartë revistës “Hëna e
Re”. Promovimi i Bibliografisë së
Hënës së Re dhe digjitalizimi i saj, vër-
tet janë një arritje e madhe dhe komple-
tim i Revistës për të qenë në shërbim të
studiuesve, të studentëve, të nxënësve
dhe të gjithë atyre që kanë nevojë.

Paneli shkencor i promovimit të ve-
prave të personalitetit të njohur tashmë
të ndjerë,  dr. Hasan Kaleshi, hulumtues
i mirënjohur në trojet tona dhe më gjerë,
ishte një tubim i madh shkencor. 

Në këtë vit u botua vepra volumi-
noze me titull “Veprat islame shqiptare
në gjuhën shqipe”, që është një vepër
unikat në trojet tona,  ku janë përfshirë
të gjitha veprat e botuara në shqip deri
në vitin 2020. Kjo vepër pati jehonë të
madhe dhe e ngriti më lart interesimin e
opinionit të gjerë.

Janë bërë edhe shumë punë të tjera,
të cilat vërtet kërkojnë më shumë vend
për t’u përfshirë.

BFI e RMV tanimë është bërë
pjesë përbërëse edhe në nivel ndër-
kombëtar,  me pjesëmarrje në kon-
ferenca të ndryshme ndërko-

mbëtare. Cila është rëndësia e kë-
tyre konferencave?

-Reputacioni i BFI të RMV tashmë
është ngritur lart dhe është më i fuqi-
shëm   edhe në arenën ndërkombëtare,
që tregon fakti i ftesave në konferenca
të ndryshme. Gjatë vitit të kaluar  (2022)
kemi marrrë pjesë në tri konferenca
ndërkombëtare, edhe atë: në dy konfe-
renca në Kajro (Egjipt) - njëra  me ftesë
të Ministrit të Vakëfit të Egjiptit dhe tje-
tra me ftesë të Kryemyftiut të Egjiptit,
si dhe në Abu Dhabi të Emirateve të Ba-
shkuara me ftesë të Këshillit të Bashkë-
sive Islame Botërore. Në të gjitha këto
tubime madhështore kanë marrë pjesë
mbi 500 përfaqësues, ku kryesisht është
biseduar për rrjedhat e Islamit në botë,
për kultivimin e paqes botërore, për sy-
çeltësi ndaj ekstremizmit, për luftën
kundër radikalizmit, terrorizmit dhe për
zhvillimin dhe përparimin e myslima-
nëve në botë dhe më gjerë. Konferencat
e këtilla janë shumë të rëndësishme në
ngritjen e reputacionit të myslimanëve
të vendit tonë, në lidhshmëritë me fak-
torë të botës, në formimin e ambientit të
bashkëpunimit me vende të ndryshme,
në përkapjen e gjendjes së myslimanëve
në botë dhe njohjen me shumë persona-
litete me renome botërore.

Takimet dhe tubimet tjera janë të
shumta  dhe ne mendojmë se hapja e
BFI sjell freski dhe frymë të re  në zhvil-
limin e jetës fetare islame në vendin
tonë dhe më gjerë. 

Cilat janë synimet tuaja në vitin që
vjen?

-Çdo vit i ri sjell nevojën e përpjek-
jeve për menaxhim të mirë të Institucio-
nit për një zhvillim normal dhe të
natyrshëm. Duhet të kuptojmë se koha
në të cilën jetojmë është dinamike dhe
sjell kërkesa të reja dhe BFI e RMV
duhet të jetë e gatshme t`u përgjigjet me
sukses këtyre kërkesave. Për këtë duhet
përkushtim, vetëdije dhe përgjegjësi e
lartë, pastaj profesionalizëm dhe njohje
të kohës dhe të rrethanave të saj. Unë
shpesh e them se koha në të cilën jetojmë
është kohë e konkurrencës dhe e vlerave
dhe mund të lëvizet, të ecet, vetëm me
përkushtim, me vlera dhe profesionali-
zëm të nivelit të lartë, andaj duhet t`i për-
vishemi punës edhe më fuqishëm,  që në
mënyrë të vyeshme ta prezantojmë Isla-
min në kohën në të cilën jetojmë.

Kuptohet, një është programi për
vitin e ardhshëm dhe më shumë janë sfi-
dat,  të cilat, vërtet, do të kërkojnë kohë

dhe qëndrueshmëri në zgjidhjen e tyre.
Janë probleme të kamotshme, në zgji-
dhjen e të cilave BFI gjithmonë ka bërë
përpjekje. Xhamia e Prilepit edhe më
tutje vazhdon të jetë një sfidë që prek
thellë në zemrat e besimtarëve dhe ne
duhet të vazhdojmë që kësaj xhamie hi-
storike, të djegur nga vandalistët e kohës
para shumë vitesh, pra në vitin 2001, t’i
kthehet pamja dhe funksioni që ka pasur.
Përpjekjet tona edhe në të kaluarën edhe
sot nuk arrijnë të hapin rrugën drejt zgji-
dhjes së kësaj çështjeje, por ne jemi të
vendosur që përmes dialogut t`i shkojmë
deri në fund kësaj dhe do të jemi të pa-
luhatshëm në këtë deri në rindërtimin e
kësaj xhamie. Tashmë projektin e kemi
gati, vetëm se duhet të binden faktorët
shtetërorë se edhe ata duhet ta marrin se-
riozisht këtë çështje dhe këtë plagë të
myslimanëve. Akreditimi i SHMI “Me-
dreseja Isa Beu” është primar në aktivi-
tetet tona. Çështja tanimë është ngritur
edhe në nivel të Kuvendit të RMV dhe
besojmë se shumë shpejt do të nxirret
ligji për këtë çështje dhe ne jemi të pa-
luhatshëm në përpjekjet tona.

Trendi i kthimit të pronave të nacio-
nalizuara vazhdon edhe më tutje dhe
ngadalë ky trend është pozitiv, përveç
disa problemeve që dalin në momente
dhe ne mendojmë se do t’i zgjidhim. Po
merremi edhe me procesin e rregullimit
të dokumentacionit të restaurimit të
Xhamisë së Tabanocit në territorin e
Myftinisë së Kumanovës.

I nderuar Reis’ul-Ulema, për në
fund, çka mund të thoni për lexuesit
dhe opinionin e gjerë?

-Pas një viti të suksesshëm,  u shpreh
mirënjohje të veçantë të gjithë faktorëve
të BFI të RMV,  nga Myfinitë në krye
me Myftinjtë, drejtoritë në krye me drej-
torët, imamëve, vaizëve, myezinëve dhe
besimtarëve në përgjithësi për kontribu-
tin e pashoq dhe në shërbim të organizi-
mit të jetës fetare dhe uroj një fillim të
mbarë në vitin që vjen, që me një men-
çuri, maturi, racionalitet dhe me aktivi-
tet të nivelit të lartë ta çojmë përpara
kontinuitetin e veprimtarisë së mirë të
institucionit të BFI, si bartës i vetëm i
jetës fetare islame në RMV. I siguroj be-
simtarët se BFI me përgjegjësinë më të
madhe do t`i përmbush të gjitha kërkesat
që i kërkon zhvillimi i jetës fetare në
vendin tonë dhe me sukses do t`i tejka-
lojë të gjitha sfidat eventuale në realizi-
min e obligimeve të veta.   

Realizoi: Ekipi i “Hënës së Re”
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Më 16 dhjetor, 2022,  Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, bashkë me Myftiun e Tetovës
prof. dr. Qani ef. Nesimi, mori pjesë në
Manifestimin e 28-vjetorit të hapjes së
Universitetit të Tetovës (UT), thuhet në
njoftimin e BFI.

Pjesëmarrje masive në krye me Rek-
torin, prof. dr. Kushtrim Ahmeti dhe
Kryetarin e Senatit,  prof. dr. Vullnet Ah-
meti dhe shumë mysafirë, si: z. Jeton
Shaqiri, Ministër i Arsimit;  z. Bekim
Sali, Ministër i Shëndetësisë; udhëheqës
partish politike, zv/ministra, kryetarë ko-
munash dhe shumë të tjerë. 

Fjalimin përshëndetës e mbajti Rek-
tori, prof.  dr. Kushtrim Ahmeti, ndërsa
tubimin e përshëndeti Ministri i Arsimit,
z. Jeton Shaqiri. 

Në të njëjtën kohë, u ndanë edhe di-
plomat e doktorantëve dhe shumë të tje-
rëve.

Manifestimi u dallua me një organi-
zim të mirëfilltë dhe me pritje të nivelit
të lartë.

Urime dhe suksese të reja.  Zoti e be-
koftë këtë vatër të dijes, Universitetin e
Tetovës, thuhet në njoftimin e BFI. 

Më 17 Dhjetor 1994,  në Konakun e
haxhi Bahri Ganisë,  në një atmosferë fe-

stive, u nënshkrua Akti për themelimin e
Universitetit të Tetovës nga delegatët e
shumtë me në krye prof. dr. Fadil Sulej-
manin, thuhet në njoftimin e hoxhë Nuhi
Ganija.

Katër ditët: 14, 15, 16 dhe 17.12.
1994, llogariten ditët e lumturimit të
kësaj jete.

I Madhi Zot i bekoftë njerëzit që sa-
krifikuan çdo gjë për arsimin në gjuhën
shqipe.

Urime ditëlindjen, Universitet!  - thu-
het në njoftimin e hoxhë Nuhi Ganija.

17 Dhjetori është një datë e rëndësi-
shme për shqiptarët e Maqedonisë së Ve-
riut, veçmas për rininë, pasi në këtë ditë,

para 28 viteve, shqiptarët, të rinjtë, sakri-
fikuan shumë që të bëhen pjesë e sistemit
të organizuar arsimor, ka shkruar hoxhë
Hasan Baftijari në faqen e vet në Face-
book.

Si rezultat i kësaj sakrifice, ne po i gë-
zojmë të gjitha të mirat arsimore e shken-
core të këtij universiteti, duke krijuar
kuadro të profileve të ndryshme të jetës
sonë shoqërore, ekonomike, politike etj.

Mbi të gjitha, duhet përmendur sakri-
ficën e parë, dëshmorin për këtë tempull
të shenjtë arsimor -  Abdylselam Eminin,
por dhe sakrificën e haxhi Bahri Ganisë -
Allahu i mëshiroftë. Haxhi Bahri Ganija,
nga dashuria për arsimimin e shqiptarëve,
hapi dyert e shtëpisë së vet,  ku edhe u
themelua Universiteti i Tetovës.

Historia e formimit të UT-së meriton
vëmendje të posaçme dhe shënim të ve-
çantë, si për t’i kujtuar ata që sakrifikuan,
ashtu edhe për t’i dhënë shtytje të re dijes
dhe perspektivës studentore.

Do t’i bëj një kërkesë modeste dhe
shumë vëllazërore Kryetarit të Komunës
së Tetovës,  z. Bilall Kasami,  që mundë-
sisht një shkolle në Tetovë t’i vënë emrin
e haxhi Bahriut. 

Jetë të gjatë Universitetit të Tetovës! –
ka shkruar hoxhë Hasan Baftijari. 

Bashkësia Fetare Islame e Republikës
së Maqedonisë së Veriut botoi dhe lëshoi
në përdorim Takvimin për vitin 2023
(1444/1445 Hixhri), thuhet në njoftimin
e BFI.

Publikimi është bërë në bashkëpunim
me shoqatën “Ilmije”,  e cila funksionon
në kuadër të BFI.

Shoqata “Ilmije” kryesisht merret me
botime të edicioneve fetarE-islame; boton
Takvimin, Imsakijen dhe kalendarë të

tjerë, të cilat janë ekskluzivitet i Bashkë-
sisë Fetare Islame të RMV. Kryetar i sho-
qatës “Ilmije” është Rexhep ef. Ziberi.

Takvimi luan rol të rëndësishëm në
informimin e besimtarëve në llogaritjen e
pesë kohëve të namazit, pastaj të festave
fetare dhe është në tri gjuhë: shqip, ma-
qedonisht dhe turqisht.

Pjesa e dytë është e plotësuar me
shkrime dhe vështrime të ndryshme në
katër gjuhë: shqip, maqedonisht, turqisht

dhe boshnjakisht. Aty shkruajnë Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu dhe figura
të tjera eminente të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV. Ka tema nga tefsiri, juri-
sprudenca islame, akaidi, hadithi, etika
islame dhe trashëgimia jonë e pasur kul-
turo-fetare.

Besimtarët e interesuar Takvimin
mund ta gjejnë nëpër të gjitha Myftinitë
e BFI të RMV dhe xhamitë e vendit, thu-
het në njoftimin e BFI. (15.12.2022)

Takvimi 2023 (1444/1445 Hixhri)

UT shënoi 28-vjetorin 

Më 28 Nëntor, 2022,  Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, i shoqëruar nga dr. Abdulke-
rim Iseni dhe mr. Mustafa Dauti, mori pjesë në
solemnitetin e Ambasadës së Shqipërisë në
Shkup, thuhet në njoftimin e BFI.

Ata u pritën nga Ambasadori z. Fatos Reka,
të cilit në emër të BFI të RMV i shprehën urime
të përzemërta me rastin e Festës së Madhe të 28
Nëntorit, Ditës së Pavarësisë, ditë kjo kur plaku
i urtë Ismail Qemali ngriti flamurin e Pavarësisë
në Vlorë,  i përkrahur fuqishëm nga hoxhë Vehbi
Dibra dhe shumë të tjerë.

Urime! Qoftë e bekuar kjo ditë e madhe e
kombit dhe e vatanit, thuhet në njoftimin e BFI.

Urohet 28 Nëntori
Me gëzimin më të madh përjetojmë 28 Nëntorin - Ditën e Flamurit,

që shënon momentin më të rëndësishëm të kombit - shpalljen e Pava-
rësisë së Shqipërisë, ditë kjo që filloi një epokë të re të shqiptarëve drejt
ngritjes së dinjitetit, zhvillimit, përparimit të kombit dhe të vatanit.
Andaj, në emër të BFI të RMV dhe në emrin tim, gjithë shqiptarëve

iu shpreh urime të përzemërta dhe iu uroj ardhmëri të ndritshme dhe
të begatshme.
Qoftë e bekuar kjo Ditë e Madhe!

Reis’ul-Ulema i BFI të RMV, h. hfz. Shaqir ef. Fetahu 
(28.11.2022)

Më 22 Nëntor, 2022, Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu,  mori pjesë në Akademinë
solemne me rastin e 114-vjetorit të
Kongresit të Manastirit dhe me rastin e
Festës së Madhe të 22 Nëntorit – Ditës
së Alfabetit, që u mbajt në Shkup, thu-
het në njoftimin e BFI.

Prezencë masive personalitetesh të
shumta të sferave të ndryshme politike,
shkencore, diplomatike, ekonomike e
shumë të tjera nga Kosova dhe Shqipë-
ria. 

Fjalime përshëndetëse patën: z.Ali
Ahmeti, z. Talat Xhaferi, z. Dimitar Ko-
vaçevski, z. Artan Grubi dhe z. Ilir Sha-
qiri.

Në fund u prezantua edhe kënga dhe

spoti "Kongresi i Manastirit", realizuar
nga këngëtari i njohur shqiptar  Ilir Sha-
qiri. 

Në fund, Reis’ul-Ulemaja shprehu
urime të ndërsjella me personalitete të

ndryshme.
Urime për 22 Nëntorin - Ditën e Al-

fabetit. Qoftë e bekuar kjo ditë, thuhet
në njoftimin e BFI.

(23.11.2022)

Në solemnitetin e Ambasadës 
së Shqipërisë

Pjesëmarrje në Akademinë për Alfabetin
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Tre Dhjetori është Dita Ndërkombë-
tare e Personave me Nevoja të Ve-
çanta. Kjo ditë sot shënohet në të

gjithë botën. Është inspirim i veçantë për
të ngritur vetëdijen e kujdesit të nivelit të
lartë ndaj personave me nevoja të veçanta,
thuhet në njoftimin e Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu. 

Personat e tillë edhe për nga qëllimi
janë të veçantë: japin dritë në mesin e nje-
rëzve, e ngrenë moralin, ngrenë solidari-
tetin, ndjenjat humane te njerëzit dhe
kultivojnë ndjenjat e përgjegjësisë për t'u
dhënë buzëqeshjen, përkujdesin, afrimin,
gëzimin, sigurinë. 

Koncepti islam përkujdesjen dhe për-
gjegjësinë ndaj mirëqenies së tyre e sheh si
të përhershme dhe në kontinuitet, si një
obligim të shenjtë në ngritjen e pozicionit
në shoqëri, inkuadrimit në institucione dhe
siguri të veçantë shpirtërore, morale dhe
materiale, duke i barazuar në të gjitha të
drejtat e tyre. Ky obligim është i përher-
shëm dhe në çdo moment.

Në emër të BFI të RMV dhe në emrin
tim, uroj jetë të rehatshme dhe mirëqenie
për të gjithë personat me nevoja të ve-
çanta. Allahu Fuqiplotë të na japë afërsinë
dhe kujdesin ndaj tyre.

Qofshin të bekuar nga i Madhi Zot,
thuhet në njoftimin e Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, si Kryetar i Ba-
shkësisë Fetare Islame të Republikës së
Maqedonisë së Veriut.

NË MANIFESTIMIN E SHOQATËS “SOS
VITA”

Më 3 dhjetor, 2022, Reis’ul-Ulema h.
hfz Shaqir ef, Fetahu, bashkë me Myftiun
e Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, Shefin e
Kabinetit dr. Abdulkerim Iseini dhe Refe-
rentin e Myftinisë së Shkupit Fesal Ka-
driu, me ftesë të shoqatës për persona me
nevoja të veçanta "Sos Vita", mori pjesë
në manifestimin e trevjetorit të themelimit
të kësaj shoqate dhe të shënimit të Tre
Dhjetorit - Ditës Ndërkombëtare të Perso-
nave me Nevoja të Veçanta,  për t'u soli-
darizuar me të gjithë këtë kategori
njerëzish, thuhet në njoftimin e BFI. 

Kryetari i shoqatës "Sos Vita", Ertan
Shaqiri, i përshëndeti të pranishmit për pre-
zencën,  në veçanti BFI e RMV dhe Myfti-
ninë e Shkupit dhe të gjithë kontribuesit që
ndihmuan personat me nevoja të veçanta. 

Njëherësh, "Sos Vita" për anëtarët e saj
ndau edhe pesëmbëdhjetë karroca me
rrymë, për 15 persona, nga donatorë të Di-
janetit me seli në Hamburg të Gjermanisë.

Solemnitetin e përshëndetën Reis’ul-
Ulemaja, Myftiu i Shkupit, Ministri
Bekim Sali, Zv/Drejtori i Drejtorisë për të
Ardhura Publike z. Abdulselam Selami,
Kryetari i Komunës së Tearcës z. Nuhi
Neziri, Mushaviri i Ambasadës Turke z.
Mustafa Mesten, Drejtori i Halkbank-ës
në Maqedoni të Veriut z. Bilall Suxhuba-
shë etj.

Vërtet, pamë gëzim të madh te perso-
nat me nevoja të veçanta, te familjet e tyre
dhe e gjithë kjo ngjalli emocione te të gji-
thë të pranishmit, thuhet në njoftimin e
BFI.

RESPEKTE PËR ANËTARËT E
“MIRËSISË”

Më 3 dhjetor Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, bashkë me Myftiun e
Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, Shefin e Ka-
binetit dr. Abdulkerim Iseni dhe Referen-
tin e Myftinisë së Shkupit Fejsal Kadriu,
me ftesë të shoqatës për persona me ne-

voja të kufizuara "Mirësia", mori pjesë në
manifestimin e njëvjetorit të themelimit të
kësaj shoqate dhe të shënimit të Tre Dhje-
torit - Ditës Ndërkombëtare të Personave
me Nevoja të Veçanta,  për t'u solidarizuar
me të gjithë këtë kategori njerëzish, thu-
het në njoftimin e BFI. 

Kryetari i shoqatës "Mirësia",  z. Abaz
Berisha, përshëndeti të pranishmit për pre-
zencën, në veçanti BFI e RMV dhe Myf-
tininë e Shkupit dhe të gjithë kontribuesit
për të ndihmuar personat me nevoja të ve-
çanta. 

Njëherësh, në këtë shënim u ndanë
edhe disa karroca me rrymë për 5 persona
nga donatorë të Dijanetit me seli në Ham-
burg të Gjermanisë.

Solemnitetitn e përshëndetën Reis’ul-
Ulemaja, Myftiu i Shkupit, deputeti z. Izet
Mexhiti, Mushaviri i Ambasadës Turke z.
Mustafa Mesten etj.

Reis’ul-Ulema h. hfz Shaqir ef. Fetahu
për kontributin e dhënë nga ai vetë dhe të
gjithë institucionet e BFI-së, iu nda mi-
rënjohje.

Zoti i bekoftë personat me nevoja të
veçanta, thuhet në njoftimin e BFI.

Nuk dua ta shpërqendroj vëmendjen
prej atyre që me të vërtetë e meri-
tojnë atë, e që janë aktivistët qyte-

tarë të shoqatës “Mirësia”, e cila merret me
përmirësimin e jetës së njërës nga katego-
ritë më të ndjeshme të shoqërisë, por dua
që shkurt ta shfrytëzoj këtë hapje solemne
si forum për të përçuar disa mesazhe, filli-
misht si politikolog, pastaj dhe si një nga
ata që e ndjen ç’do të thotë të mos jesh si
shumica e botës.

Qysh në mesjetë babai i sociologjisë,
Ibn Halduni, ka thënë (parafrazuar): “shteti
është organizim i solidaritetit shoqëror”.
Kështu që sot, edhe shteti më i dobët, edhe
shteti më i padrejtë, prapëseprapë ka si-
steme të ndryshme të mbrojtjes sociale,
përfshi dhe për personat me aftësi të kufi-
zuara.

Megjithatë, imperativi i mbrojtjes dhe
ndihmës ndaj kategorive të ndjeshme të
shoqërisë shpesh bie ndesh me rrethanat
objektive, me organizimin dhe politikat që
një shtet i zbaton ndaj nevojave të katego-
rive të ndryshme të qytetarëve të vet.

Vendi ynë nuk është shumë i përparuar,
por disa parime në fushën e të drejtave dhe
të statusit të personave me aftësi të kufi-
zuara mund t’i huazojmë nga shtetet shem-
bullore,  që t’i zbatojmë edhe këtu. Ne, si
individë, nuk mendojmë për hallin e tjetrit,
sepse ndoshta kemi hallet tona dhe s’na bie
kohë për këtë, por institucionet këtë duhet
ta mendojnë,  se e kanë obligim dhe në
suaza të asaj që është objektive, duhet t’i
vendosin gjërat që të jenë më funksionale. 

Aplikimi i këtyre përvojave apo mode-
leve më të avancuara,  për t’ua lehtësuar
jetën këtyre personave, duhet të mbetet ob-
jektiv i përhershëm.

Në këtë kontekst, institucionet duhet të
korrigjojnë disa praktika të palogjikshme
që ua rëndojnë procedurat personave me
aftësi të kufizuara që t’i realizojnë të drej-
tat e tyre. 

Një nga këto procedura, është përtëritja

e përvitshme e të drejtës për ndihmat,  e
quajtura “mobilitet” ose “përkujdesje e
huaj” (apo “përkujdesje nga persona të
tretë”). 

Është një fatkeqësi për këta persona që
gjendja e tyre zakonisht nuk ndryshon për
të mirë, kështu që është e palogjikshme që
të drejtën e tyre ata ta ripërtërijnë çdo vit,
kur duhet të kërkohet mendim nga komi-
sionet konziliare, për të cilat ndodh që të
mos ketë termine me muaj dhe pastaj,  në
mungesë të mendimit konziliar,  që do të
ishte njësoj si ai i vitit të mëparshëm, ta
humbasësh të drejtën. 

Prandaj, për një ndihmë modeste prej
pak mijë denarësh, personat me aftësi të
kufizuara janë të detyruar të ndjekin pro-
cedura burokratike,  thua ti se bëhet fjalë
për mijëra euro! Dhe pasi të miratohet,
ndihmën në të holla ua nxjerrin për hunde,
duke i detyruar ta rinovojnë vazhdimisht.

Ky është vetëm një shembull. Ka dhe
të tjerë: për të drejtën e karrocës invalidore,
ose për lirim nga participimi, kur një kohë
e futën në praktikë që çdo muaj të merrje
në Qendrën Ndërkomunale një vërtetim
për lirim nga participimi për të marrë shër-
bimet shëndetësore ose ilaçet pa partici-
pim. 

Të gjitha këto duhet të rregullohen më
mirë.

Dhe, për shkak të ndonjë keqpërdorimi
të supozuar nga ndonjë matrapaz ma-
shtrues, kjo nuk do të thotë që dhjetëra mi-
jëra persona me nevoja të veçanta duhet të
zvarriten nëpër korridoret e shtetit që ta gë-
zojnë të drejtën e një ndihme modeste.

Nga ana tjetër, u kisha sugjeruar perso-
nave me nevoja të veçanta që mos t’u vijë
turp që të aplikojnë për të gjitha ndihmat
financiare dhe të formave të tjera që para-
shihen me ligj. Duke qenë politikolog, e di
rastin e senatorit të shquar amerikan Xhon
MekKejn, i cili si senator merrte rrogë
mjaft të lartë, kishte edhe të ardhura të
tjera, por prapëseprapë njëkohësisht mer-

rte edhe pensionin invalidor.
Ia nisa me një palogjikshmëri nga bu-

rokracia shtetërore, ndërsa ndodhin edhe
shumë gabime të tjera në trajtimin e perso-
nave me aftësi të kufizuara,  për të cilat va-
zhdimisht e kanë tërhequr vëmendjen
shoqatat e tyre, kështu që nuk do ta zgjas
më tej për këtë, por do të dal edhe te një
aspekt tjetër ku çalojnë autoritetet shtetë-
rore, e në veçanti autoritetet e pushtetit
lokal. Ky është fakti që nëpër rrugë shpesh
mund të gjenden pengesa të pakalueshme
me karrocë dhe skuterë, ose është bërë
ndonjë zgjidhje gjysmake që nuk e kënaq
nevojën e lëvizjes me karrocat elektrike.
Për shembull, ndërtesa ka edhe platformë
për të shkuar përpjetë me karrocë, edhe
ashensor për të hipur në katet e sipërme (që
pa dyshim se meriton respekt), por para se
të arrish te platforma ose tek ashensori, du-
hesh të përballesh me një pengesë të paka-
lueshme,  që është një trotuar 20 cm i lartë!
Pra, autoritetet lokale duhet të jenë më vig-
jilente në “gjuajtjen” e mangësive në in-
frastrukturë, të cilat e kufizojnë pavarësinë
dhe qasjen e personave me aftësi të kufi-
zuara.

Të nderuar! Më lejoni në fund t’ju drej-
tohem juve që për çdo ditë e ndjeni ç’do të
thotë i kufizuar,  për të shijuar jetën në gji-
thë bukurinë e saj. 

Të qenët në këtë gjendje, nuk duhet të
jetë shkak për të kufizuar dëshirën, moti-
vin për të përcjellë ndonjë ëndërr a ndonjë
synim në jetë. 

Mund të jemi të kufizuar fizikisht, por
asnjëherë s’duhet ta kufizojmë intelektin
për ta vënë në shërbim të ndonjë qëllimi. 

Duhet të shfrytëzojmë atomin e fundit
për të përmbushur jetën me aq sa kemi
mundësi.  

Faleminderit për vëmendjen. 
(Teksti është lexuar në shënimin 

e 3 Dhjetorit në Shkup. 
Autori është PhD-kandidat)

Tre Dhjetori, inspirim për më
shumë solidaritet

BUZËQESHJA QË FAL JETË!
Sa bardhësi në zemrat e tyre: ata pamundësinë e vet e kompensojnë
me shpirtin e tyre reflektues. Njësoj si bora që reflekton pastërtinë
dhe dashurinë.
Uroj që çdo ditë të sjellë shëndet, fuqi dhe kënaqësi në jetën tuaj!
Gjithmonë qofshi të rrethuar nga dashuria, mirësia dhe miqtë e
vërtetë! Qofshi gjithnjë të buzëqeshur dhe të lumtur në jetë!
(Hysein Rizai, Tetovë, F.3.12.2022)

Rilind Dauti: 
“Institucionet të bëjnë

më shumë”
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Me ftesë të Kuvendit Studentor të Fa-
kultetit të Shkencave Islame (FSHI) në
Shkup, më 19 dhjetor, 2022, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu mbajti një
ligjëratë para studentëve mbi Islamin dhe
BFI-në si organizatë e vetme,  kompetente
për organizimin e jetës fetare islame në
vend, thuhet në njoftimin e BFI.

Kryetar i BFI të RMV u shoqërua nga
Shefi i Kabinetit, dr. Abdulkerim Iseni.

Panelin e moderoi studentja Vjollca
Haliti, më pas studentët i përshëndeti
Kryetari i Kuvendit të FSHI z. Luftim
Dehari,  njëherësh edhe absolvent në Fa-
kultetin e Shkencave Islame. Ai së pari
uroi Reis’ul-Ulemanë për ardhjen e tij në
mesin e studentëve, duke thënë se është
falënderues që pa hezitim u pranua ftesa
e studentëve për një paraqitje të këtillë.
Njëherësh, ai foli edhe për synimet e Ku-
vendit Studentor për nismën e paneleve
të këtilla dhe dëshira e tyre ishte të fillo-
nin me Reis’ul-Ulemanë,  për të treguar
respektin ndaj tij dhe BFI të RMV,  si the-
meluese e FSHI,  një institucion kyç i
myslimanëve në vend.

Reis’ul-Ulemaja në fjalën e tij falën-
deroi studentët në krye me Kryetarin për
respektin e treguar dhe tha se është i kë-
naqur që gjendet në mesin e tyre. Para
studentëve foli për Islamin si realitet në
shoqërinë tonë, për aktualitetin dhe pozi-
cionin e tij sot në botë, për përgjegjësinë

e myslimënëve në prezantimin e tij, për
rolin e studentëve në përgatitjen e tyre si
bartës të Islamit në të ardhmen dhe, në
veçanti, detajisht prezantoi Bashkësinë
Fetare Islame të RMV, mënyrën e orga-
nizimit të saj, synimet dhe rolin e saj në
të kaluarën dhe në kohën e sotme, si dhe
kujdesin e lartë të BFI për FSHI dhe stu-
dentët e tij. 

Reis’ul-Ulemaja shprehu mirënjohje
të veçantë për Dekanin,  prof. dr. Shaban
Sulejmani dhe për  Këshillin Mësimor të
FSHI dhe iu uroj suksese të reja.

Më pastaj studentët parashtruan
pyetje,  me qëllim të njoftimit me më
shumë çështje mbi rrjedhat islame në
kohë dhe në vend.

Ishte një tubim dhe panel shkencor
me një pritje të nivelit të lartë, me respekt
të veçantë, me një kulturë të lartë të or-
ganizimit dhe mënyrës së qasjes ndaj çë-
shtjeve. Me të drejtë themi se studentët
tanë janë të vetëdijshëm për detyrat dhe
rolin e tyre dhe se ata janë ardhmëria e
Islamit dhe e popullit.

Pas panelit me studentët,  Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahun e pritën
Dekani i FSHI,  prof. dr. Shaban Sulej-
mani, Prodekani prof. dr. Muaz Agushi
dhe Referenti për Çështje Studentore,
prof. Ataulla Ismaili, me ç’rast u bisedua
rreth rrjedhave studimore në FSHI.

Zoti i bekoftë, thuhet në njoftimin e
BFI.

Në vazhdën e aktiviteteve për ba-
shkëpunim me universitete të spikatura
në vend dhe jashtë, Dekani i Fakultetit të
Shkencave Islame në Shkup, prof. dr.
Shaban Sulejmani dhe Myftiu i Shtipit,
mr. Nasir ef. Rexhepi,  vizituan disa uni-
versitete të spikatura në Republikën e
Turqisë, ku u pritën nga autoritetet udhë-
heqëse të këtyre institucioneve, thuhet në
njoftimin e BFI. 

Në Fakultetin e Teologjisë të Univer-
sitetit të Marmarasë u pritën nga Zv/De-
kani prof. dr. Omer Faruk Araz, i cili
shprehu falënderim për vizitën e bërë dhe
që u njoh për së afërmi me FSHI-në si in-
stitucion i vetëm i arsimit të lartë fetar në
RMV. 

Gjatë takimit u këmbyen mendime e
ide të zhvillimit të një bashkëpunimi më
të ngushtë dhe të frytshëm me fakultetet
simotra. Të dy bashkëbiseduesit vunë në
spikamë këmbimin e përvojave pedagog-
jike e shkencore, të cilat do të ndihmojnë
në avancimin e FSHI-së. 

Dekani i FSHI theksoi nevojën e in-
tensifikimit të bashkëpunimeve në fusha
të ndryshme me interes të përbashkët dhe
për thellimin e mendimit shkencor islam.
Gjithashtu, u vu në dukje këmbimi i sta-
fit arsimor dhe i studentëve midis dy fa-
kulteteve. 

Ai më tej vuri në dukje se këto takime
janë përvoja të mira për FSHI-në për
njohjen për së afërmi me punën e Fakul-
tetit të Teologjisë të Universitetit të Mar-
marasë. Me këtë rast, theksuan nevojën e
nënshkrimit të një memorandumi të ba-
shkëpunimit, duke shfrytëzuar edhe Era-
smus+, që është një mundësi e mirë për
realizimin e projekteve të përbashkëta.

Një takim tjetër,  gjithashtu i rëndësi-
shëm, u realizua në universitetin prestig-
jioz “29 Maj” të Stambollit, ku Dekani i
FSHI prof. dr. Shaban Sulejmani dhe
Myftiu mr. Nasir Rexhepi patën rastin të
zhvillojnë një takim shumë miqësor me
Rektorin, prof. dr. Mustafa Sinanollu, i
cili falënderoi mysafirët për vizitën, duke
u premtuar ndihmën e universitetit “29
maj” për FSHI-në.

Gjatë qëndrimit në Stamboll, Dekani
i FSHI vizitoi edhe Qendrën për Hulum-
time Islame (ISAM), ku u prit nga Drej-
tori i Qendrës, prof. dr. Murteza Bedir.
Gjatë takimit të zhvilluar, dy drejtuesit e
institucioneve theksuan nevojën e ba-

shkëpunimit në fusha të ndryshme, sido-
mos në përkthimin e literaturës së nevoj-
shme për zhvillimin e mendimit islam.

Ndërkaq, një takim tjetër po aq miqë-
sor dhe shumë i rëndësishëm u realizua
në Fakultetin e Teologjisë të Universite-
tit të Stambollit, që është një nga univer-
sitetet e rangut të lartë brenda dhe jashtë
Turqisë, ku u pritën nga Dekani i Fakul-
tetit të Teologjisë, prof. dr. Mustafa Mu-
sllu, i cili, me këtë rast, mundësoi
zhvillimin e një takimi me stafin peda-
gogjik të Fakultetit, ku u tregua një inte-
resim jashtëzakonisht i madh për të
njohur nga afër Fakultetin e Shkencave
Islame në Shkup. Edhe në këtë takim,
përveç formave të ndryshme të bashkë-
punimit, u theksua edhe bashkëpunimi
përmes programit Erasmus +.

Ndërkaq, Në vizitën e bërë në Fakul-
tetin e Teologjisë të universitetit “Saba-
hatin Zaim”, prof. dr. Shaban Sulejmani
dhe Myftiu mr. Nasir Rexhepi u pritën
nga Dekani i Fakultetit të Teologjisë,
prof. dr. Hasan Kamil Jëllmaz, me të cilin
zhvilluan një takim të përzemërt vëllazë-

ror për zhvillimin e bashkëpunimit midis
dy institucioneve. 

Dekani, prof. dr. Hasan Kamil Jël-
lmaz, shprehu gatishmëri për ta ndihmuar
FSHI-në në të gjitha fushat me interes. Ai
vuri në dukje se shumë shpejt do të gjen-
det mundësia, qoftë përmes vizitës që do
t’i bëhet FSHI-së, ose përmes ndonjë
forme tjetër, për ta ndihmuar këtë institu-
cion të ri të studimeve islame.

Nga të gjitha takimet e zhvilluara në
Stamboll, nga të gjithë udhëheqësit e fa-
kulteteve dhe të universiteteve, shprehet
një gatishmëri për bashkëpunim të mirë-
filltë, përkatësisht një gatishmëri për t’i
ndihmuar FSHI-së. 

Dekani, prof. dr. Shaban Sulejmani,
falënderon të gjithë ata që mbështetën
dhe mundësuan realizimin e këtyre taki-
meve, e posaçërisht autoritetet udhëhe-
qëse të fakulteteve të këtyre
universiteteve për pritjen dhe gatishmë-
rinë për ta ndihmuar Fakultetin e Shken-
cave Islame në të gjitha fushat studimore
me interes, thuhet në njoftimin e BFI.
(5.12.2022)

Ligjëratë para studentëve të FSHI

Kurani - libri i cili në vetëm 6.236 vargje mbulon besimin, moralin, ritualet, botën e fshehtë, historinë njerëzore,
qytetërimin, shkencat politike, udhëzimin, sjelljen njerëzore, kozmologjinë, eskatologjinë (hollësitë e botës së

përtejme), shkencën, shpirtëroren, mirëqenien shoqërore etj.  (Hasan Baftijari/në bashkëpunim)

Dekani i FSHI vizitoi 
disa universitete të Turqisë 
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Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, më 7 dhjetor, 2022, mori pjesë
në promovimin e teksteve mësimore për
mejtep, të botuara nga Myftinia e Shku-
pit, thuhet në njoftimin e BFI.

Me këtë rast, u promovuan: Elifbaja,
Ilmihali, Texhvidi (përkthyer edhe në gju-
hën maqedonase, boshnjake dhe turke)
dhe Ditari për mejtepe në dy gjuhë. 

Ngjarja u zhvillua në Hotel Bushi në
Çarshinë e Vjetër të Shkupit.

Krahas Kryetarit të BFI-së dhe stafit
të tij nga Rijaseti, morën pjesë:  Myftiu i
Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili si nikoqir,
Myftiu i Gostivarit h. Sabahudin ef. Zen-
deli, Myftiu i Kërçovës Qamil ef. Rushiti,
si dhe drejtori i ITKSHSH prof. dr. Sken-
der Asani, Zv/Drejtori i Arkivit të Shtetit
prof. dr. Muzafer Bislimi, Kryetari i Sho-
qatës së Shkrimtarëve “ABC-Poetike”
Vullnet Sadiku, Drejtori i Qendrës për
Arsim Profesional dhe Trajnim Sherif
Miftari, Sekretari i Medresesë Isa Beu
mr. Lutfi Nexhipi, mualimë, mualime dhe
mysafirë të tjerë.

Pas këndimit të një ashere nga hfz.
Sabaatin Nuhiju, moderatori Ali ef. Sa-
diku paralajmëroi fjalën hyrëse të Myf-
tiut dr. Qenan ef. Ismaili. 

Në fjalën e tij, Myftiu fillimisht fa-
lënderoi dhe iu dëshiroi mirëseardhje të
pranishmëve. Në vazhdim përmendi
pikat më të rëndësishme të këtij rrugëtimi

deri më sot dhe vlerësoi lart punën e au-
torit të Elifbasë dhe të Texhvidit, prof. dr.
Ziber Lata, të bashkautorit të Ilmihalit,
mr. Nexhmi ef. Ferati dhe të gjithë atyre
që dhanë kontribut për daljen në dritë të
këtyre botimeve.

Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,  në fjalën
e tij të rastit përkujtoi vlerën e mësimbe-
simit nëpër mejtepe dhe vlerësoi lart
mundin e dhënë në përpilimin e teksteve
mësimore për mejtepe dhe theksoi se kjo
është një shtyllë e fuqishme dhe inspirim
i veçantë për të gjitha Myftinitë.

Referuesi prof. dr. Naser Ramadani
në fjalën e tij theksoi: Tekstet e mejtepeve
plotësojnë qëllimin për të cilin janë bo-
tuar dhe përmbushin të gjitha kriteret di-
daktiko-metodike.

Prof. dr. Lulzim Mehmeti në fjalën e
tij si referues theksoi: Ilmihali përbën një
tërësi unike dhe përmban të gjitha domo-
sdoshmëritë praktike. Një prej teksteve
më të mira fetare në gjuhën shqipe dhe në
gjuhë të tjera.

Prof. dr. Taxhedin Bislimi në referi-
min e tij tha: Ajo që e dallon Elifbanë
është mënyra e përgatitjes së saj. Njësitë
mësimore të Ilmihalit janë të qarta dhe
koncize, temat janë më të kapshme dhe
më të lehta për mësim. Këto materiale
janë bazë për unifikim të materialeve për
zhvillim të mësimbesimit në tërë territo-
rin e vendit tonë.

Referuesi, prof. dr. Musa Musai, në
këndvështrimin e tij mes tjerash theksoi:
Këto materiale janë një përpilim tekstual
i përkryer, tekste bazë të edukimit dhe të
formimit të shumë brezave në shoqërinë
tonë.

Autori i Elifbasë dhe Texhvidit, prof.
dr. Ziber Lata,  theksoi:  “Këto prurje mo-
deste nuk janë kupola e ngrehinës ma-
dhështore që mëton të ndërtojë Myftinia
e Shkupit, por janë themelet e forta dhe të
shëndosha, mbi të cilat do të çohen më tej
dhe do të suvatohen të gjitha sugjerimet,
vërejtjet, përmirësimet dhe plotësimet
konstruktive që do të burojnë nga përvoja
e mëtutjeshme e mualimëve nëpër mej-
tepe.”

Na gëzon dhe na inkurajon konklu-
zioni i përbashkët i refereruesve se këto
tekste mësimore janë të qarta, koncize, të
kapshme, të lehta për mësim, që e plotë-
sojnë qëllimin për të cilin janë botuar dhe
që i përmbushin të gjitha kriteret didak-
tiko-metodike, kështu që mund të jenë
bazë për implemetimin e tyre në mejte-
pet e vendit tonë, thuhet në njoftim.

Në mbyllje të kësaj ngjarje dëgjuam
edhe përshtypjet mbresëlënëse, pozitive,
për këto tekste nga mualimi Kadrija ef.
Muriq, prof. Elez Ismaili dhe anëtari i
Shoqatës ABC-Poetike.

Në fund, për të gjithë të pranishmit u
shtrua një koktej rasti, thuhet në njofti-
min e BFI.

Shkup: U promovuan tekstet 
mësimore për mejtep

Më 24 nëntor, 2022, Bashkësia Fetare
Islame e RMV, me në krye Reis’ul-
Ulema h. hfz.  Shaqir ef. Fetahun, në am-
fiteatrin e Medresesë Isa Beu në Shkup
bëri promovimin e librit "Botimet islame
në gjuhën shqipe deri më 2020" të auto-
rit Shaban ef. Ramani, thuhet në njofti-
min e Shërbimit për Informim të BFI. 

Ky libër, botim i radhës i Rijasetit të
BFI, u bashkëngjitet dy festave madhë-
shtore të kombit shqiptar: 22 Nëntorit
dhe 28 Nëntorit. Edhe vetë kopertina në
faqen e parë të librit simbolizon 22 Nën-
torin, ku shkruan "Lexo"; pra, për të le-
xuar na duhet Alfabeti; ndërsa kopertina
mbrapa simbolizon 28 Nëntorin dhe në

të është vizatuar shqiponja kuq e zi.
Në këtë promovim morën pjesë figura

të shquara të jetës fetare dhe shoqërore,
si dhe mysafirë të shumtë nga vendi dhe
jashtë. 

Pas hapjes me lexim të Kuranit famë-
lartë, fjalën kryesore përshëndetëse e
mori Kryetari i BFI,  Reis’ul-Ulema h.
hfz.  Shaqir ef. Fetahu, i cili i përshëndeti
të pranishmit dhe foli rreth rëndësisë që
kanë librat dhe dija në ngritjen e vetëdi-
jes kombëtare dhe fetare.

Më pas folën: dr. Skender Asani, z.
Ramadan Shkodra dhe dr. Muhamed Mu-
stafa, të cilët bënë vlerësimin e librit.

Foli me këtë rast edhe udhëheqësi i

Sektorit për Arsim dhe Shkencë në Rija-
setin e BFI, prof. Jusuf ef. Zimeri, i cili
është dhe recensent i kësaj  vepre.

Autori Shaban ef. Ramani, ndërkaq,
u ndal në idenë dhe realizimin e kësaj
vepre, e cila në të ardhmen do t’i pasu-
rojë bibliotekat si një thesar i çmuar, thu-
het në njoftimin e Shërbimit për
Informim të BFI.

Promovimi i veprës 'Botimet islame
në gjuhën shqipe deri më 2020", me
autor Shaban ef. Ramanin, u transmetua
drejtpërdrejt, në kohë reale, në platfor-
mat elektronike të Bashkësisë Fetare
Islame të Republikës së Maqedonisë së
Veriut. 

U promovua libri “Botimet islame në
gjuhën shqipe...”  

Pas kompletimit të teksteve mësi-
more, sot doli nga shtypi edhe “Ditar
mejtepi”, me çka mëtojmë të ngremë
profesionalizmin dhe, njëkohësisht, të
lehtësojmë punën e mualimëve (mësim-
dhënësve) në zhvillimin e mësimbesi-
mit, thuhet në njoftimin e Myftiut të

Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan ef.
Ismaili, të datës 23 nëntor, 2022.

Ditari (regjistri), i përgatitur me të
gjitha standardet, do t’u shërbejë muali-
mëve në evidentimin e nxënësve, të një-
sive mësimore që zhvillohen dhe do të
sjellë një pasqyrë të nivelit të marrjes së

njohurive për çdo nxënës veç e veç dhe
evaluimin e tyre gjatë procesit eduka-
tivo-arsimor.

Mejtepet do të vazhdojnë të jenë
prioriteti ynë, thuhet në njoftimin e Myf-
tiut të Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan
ef. Ismaili. 

Ditarë për mësimdhënësit e fesë



Nga prof. dr. Ziber Lata 

Pas familjes, mejtepi është vatra e
parë e edukimit fetar në shoqërinë
myslimane. Historia flet se shoqëritë

ku mejtepi ka funksionuar mirëfilli, kanë
arritur të krijojnë një bërthamë të shëndo-
shë të ardhmërisë së tyre. 

Këtë e dëshmon edhe historia jonë,
sepse paralizimi i mejtepit në shumë vise
myslimane shqiptare rezultoi me pasoja të
kobshme në segmente të ndryshme të sho-
qërisë, pasoja të cilat vazhdojmë t’i vuajmë
edhe sot e kësaj dite. 

Pavarësisht se Maqedonia e Veriut ci-
lësohet ndër shtetet rajonale ku institucioni
i mejtepit ka funksionuar më mirë dhe me
shtrirje më të gjerë, përsëri pasojat e siste-
mit komunist vazhdojnë të shfaqen sot e
gjithë ditën në qarqe të ndryshme të sho-
qërisë sonë, ngase mejtepi shihej si antipod
i sistemit të atëhershëm arsimor.

Qysh në kohën kur kam mësuar në
mejtep si fëmijë i vogël dhe i pavetëdij-
shëm për proceset edukativo-arsimore,
kam spikatur dhe kam ndjerë se diçka nuk
shkon siç duhet, ngase ballafaqimi me me-
toda të vështira, me materiale të koklavi-
tura dhe me punë të pasistemuar në
mejtepe,  ka qenë një barrë e cila më ka
rënduar mbi shpinë, edhe pse isha komplet
i pavetëdijshëm se ku qëndron thelbi i pro-
blemit, derisa me lejen e Allahut të Ma-
dhërishëm dhe pastaj me dakordimin e
Myftiut të nderuar, dr. Qenan Ismaili, ar-
rita që një pjesë të asaj barre të rëndë ta
shkarkoj në këta libërtha dhe doracakë të
prezantuar para jush.

Meqë Elifbaja dhe Texhvidi ishin pro-
jektet e mia të para për fëmijë, ma hante
mendja se do të kem shumë pak punë dhe
do të kaloja lehtë, mirëpo e vërteta ishte
krejt ndryshe. Puna në këto projekte më
mësoi përgjigjen e pyetjes së fshehur në
nënvetëdijen time qysh kur i lexoja lekty-
rat në shkollën fillore, ku vazhdimisht vri-
sja mendjen: përse një shkrimtar kaq i

madh si Naim Frashëri, Dritëro Agolli,
Vedat Kokona e të tjerë të shkruajnë lek-
tyra për fëmijë dhe libra kaq të vegjël? 

Përgjatë karrierës sime shkencore kam
shkruar në shumë sfera, por asnjëherë nuk
e kam shoshitur aq shumë përzgjedhjen e
fjalëve, renditjen e gjymtyrëve të fjalisë
dhe matjen e stilemave shprehëse, si në
këta doracakë për fëmijë. Vërtet, është
lehtë të shkruash, të flasësh dhe të disku-
tosh me të rriturit, por ishte shumë e vë-
shtirë dhe e sikletshme të diskutosh dhe të
ballafaqohesh me psikologjinë dhe botën e
fëmijëve.

Sidoqoftë, pas bashkëpunimit të va-
zhdueshëm me ekipin e Myftinisë, me pro-
fesorët e nderuar dhe me të gjithë ata që
kontribuuan në finalizimin e këtij projekti,
përfshi edhe përkrahësit financiarë, arritëm
të kemi një version të tre librave, dhe atë
në katër gjuhë të ndryshme. 

Këto prurje modeste nuk janë kupola e
ngrehinës madhështore që mëton të ngrejë
Myftinia e Shkupit, por janë themelet e
forta dhe të shëndosha mbi të cilat do të
shkojnë më tej dhe do të suvatohen të gji-
tha sugjerimet, vërejtjet, përmirësimet dhe
plotësimet konstruktive që do të burojnë
nga përvoja e mëtutjeshme e mualimëve
nëpër mejtepe.

Besoj se kanë mbetur edhe shumë punë
për t’u bërë që sistemi i mësimit në mej-
tepe të avancohet dhe të sistemohet, sepse

krahas doracakëve të cilët tanimë i kemi,
duhet investuar në kuadrot, në objektet, në
mjetet ndihmëse dhe dytësore të këtij pro-
cesi dhe,  mbi të gjitha,  në sistemimin e tij
juridik të mirëmenduar.

Mejtepi është një çerdhe edukative, më
shumë sesa arsimore, nga ku kanë dalë të
gjithë burrat e mëdhenj të fesë dhe të kom-
bit, prandaj neve na duhet ta kultivojmë
dhe ta promovojmë me shumë krenari dhe
ballëhapur në tregun e shoqërisë sonë ba-
shkëkohore, bile duhet t’u tregojmë të gji-
thëve se fëmija i edukuar në mejtep nuk
vjedh, nuk rren, nuk mashtron, është be-
snik, punëtor, i shkathët dhe i denjë për çfa-
rëdo që t’i besosh. Me pak fjalë, fëmija nga
mejtepi del me shpirt human, altruist dhe
me plot dashuri dhe jo thjesht si një robot
i mishtë, që sot po gllabëron botën anem-
banë.

Në fund, mbetemi me shpresë se punët
e këtilla të organizuara të ngrihen në nivel
republikan të Bashkësisë Fetare Islame, në
mënyrë që puna jonë dhe puna e të gjithë
atyre që kontribuojnë në këtë sferë nëpër
Myftinitë tjera, të gërshetohet dhe të sin-
tentizohet në një material dhe në një sistem
të unifikuar në nivel shtetëror. /Shkup,
7.12.2022/

(Fjalë e paraqitur në promovimin e do-
racakëve për mejtepe nga Myftinia e Shku-
pit)
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Shkarkojmë një barrë 
nga e kaluara

RECENSENT NË DY TEKSTE
Promovim i teksteve mësimore për mejtepe: Sot u promovuan
tekstet mësimore për mejtepe, të përgatitura nga ana e Myftinisë
së Shkupit.
Kisha nderin të isha recensent në dy tekste: Elifbaja dhe Ilmihal për
mejtepe.
Sot isha në cilësinë e referuesit, ku dhamë vlerësimin tonë
didaktiko-metodik për tekstet në fjalë.
Urime Myftinisë së Shkupit, Myftiut dhe mbarë myslimanëve
shqiptarë, ka shkruar prof. dr. Naser Ramadani në Facebook pas
promovimit që ka bërë Myftinia e Shkupit më 7 dhjetor, 2022. 

Më 29 nëntor, 2022,  me ftesë të Ku-
vendit të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, Kryetar i BFI të RMV,
mori pjesë në ekspozenë e Presidentit të
Gjermanisë, z. Frank-Walter Steinmeier,
në kuadër të vizitës në RMV,  gjatë së
cilës pati takime tē ndryshme me perso-
nalitete udhëheqëse të vendit, thuhet në
njoftimin e BFI.

Në paraqitjen e tij, ai mes tjerash de-
klaroi se Gjermania dhe populli gjerman
e mbështesin integrimin e RMV-së në
BE, por duhet të vazhdohet me reformat,
të cilat janë kusht për hyrje në familjen
evropiane.

Presidenti i Gjermanisë, z. Frank-
Walter Steinmeier, deklaroi në Shkup se
Gjermania e mbështet fuqishëm integri-
min e Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut në Bashkimin Evropian, por
përkujtoi realizimin e reformave të
brendshme, sepse RMV-ja është pjesë e
Evropës dhe anëtarësimi i saj do ta pa-
surojë edhe më tepër BE-në. Ai gjitha-
shtu foli edhe për luftën në Ukrainë, në
qendër të Evropës, duke thënë se në
këtë kohë duhet të qëndrojmë pranë
njëri-tjetrit të bashkuar kundër agresio-
nit rus në Ukrainë, thuhet në njoftimin e
BFI.

Më 30.11.2022, ndërkaq, me ftesë të

Ambasadores së Gjermanisë znj. Anke
Holstein,  Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu,  i shoqëruar nga mr. Mustafa
Dauti, Drejtor për Marrëdhënie me Ja-
shtë,  mori pjesë në Rezidencën e Amba-
sadës Gjermane, pas fjalimit të
Presidentit            Frank-Walter Steinme-
ier në Kuvendin e RMV, ku dha porosotë
dhe këshillat e tij për bashkëpunimin e
Gjermanisë dhe të RMV, me ç’rast edhe
një herë u dha përkrahje integrimit në BE

dhe investimeve të Gjermanisë në Maqe-
doninë e Veriut.

Në bisedën e lirë Presidenti shprehu
përshtypjet e mira që i kanë arritur për
punën racionale dhe kooperative të BFI
të RMV në rrjedhat e kohës, si dhe rolin
pozitiv të saj në shoqëri.

Në këtë tubim morën pjesë përfaqë-
sues të Qeverisë, të pushtetit lokal, prijës
të Bashkësive Fetare dhe më gjerë, thu-
het në njoftimin e BFI.

Më 20 dhjetor, 2022,  Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu
mori pjesë në manifestimin e Ambasadës Amerikane në Shkup me
rastin festave të fundvitit, thuhet në njoftimin e BFI. 

Atë e priti Ambasadorja,  zonja Angela Price Aggeler, e cila fa-
lënderoi Reis’ul-Ulemanë për prezencën e tij. 

Reis’ul-Ulemaja takoi personalitete të sferave të ndryshme, si:
shkencore, fetare, politike dhe diplomatike. 

Njëherësh,  Kreu i BFI-së i shprehu urime të përzemërta amba-
sadores së re me rastin e emërimit Ambasadore e SHBA në Shkup,
me besim të paluhatshëm në vazhdimin e bashkëpunimit të derita-
nishëm, edhe më fuqishëm, në segmente të ndryshme të shoqërisë,
për të mirën e njerëzimit, thuhet në njoftimin e BFI.

Në solemnitetin 
e Ambasadës
Amerikane

Presidenti gjerman në Shkup: 
dy takime me Reisin
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Kryetari Bashkësisë Fetare Islame të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz.  Shaqir ef. Fetahu, më
23 nëntor, 2022, priti me nderime të larta
në Rijaset Shkëlqesinë e Tij Ambasadorin
e Vatikanit në Sofje, Mgr. Luçiano Su-
riani, i shoqëruar nga Ipeshkëvi i Kishës
Katolike në Maqedoninë e Veriut, Mon-
sinjor dr. Kiro Stojanov, thuhet në njofti-
min e BFI.

Fillimisht, Reis’ul-Ulema h. hfz.  Sha-
qir ef. Fetahu falënderoi Ambasadorin Su-
riani dhe shoqëruesin e tij,  Monsinjor dr.
Kiro Stojanov, për vizitën dhe respektin e
tyre ndaj Bashkësisë Fetare Islame, si dhe
i uroi ambasadorit të ri detyrën dhe i dë-
shiroi shëndet dhe suksese gjatë kryerjes
së obligimeve si ambasador në Sofje, me
autorizim nga Papa Françesku që ta mbu-
lojë edhe Maqedoninë e Veriut.

Reis’ul-Ulema i bëri një prezantim të
shkurtër organizimit dhe funksionimit të
BFI të RMV,  si dhe institucioneve edu-
kativo-arsimore dhe organizatës humani-
tare “Hilal”.

Ambasadori Mgr. Luçiano Suriani u
falënderua për pritjen e ngrohtë dhe vël-
lazërore dhe për urimet që Reis’ul-Ule-

maja ia bëri atij, në fillim të mandatit si
diplomat i Vatikanit në Sofje. 

Më pas, palët vazhduan bisedën rreth
paqes, tolerancës, bashkëjetesës dhe dia-
logut ndërfetar që i karakterizon të dy in-
stitucionet fetare - atë islam dhe atë
katolik në këtë nënqiell, duke e mbështe-
tur njëra-tjetrën në raste të ndryshme të
nevojës, me ç’rast Reis’ul-Ulemaja falën-
deroi Monsinjor dr. Kiro Stojanov për
përkrahjen dhe mbështetjen. 

Gjatë takimit, Reis’ul-Ulemanë e sho-
qëronin: dr. Selver ef. Xhemaili, Drejtor i
Sektorit të Mërgatës; mr. Mustafa ef.

Dauti, Drejtor i Sektorit të Jashtëm; dr.
Abdulkerim ef. Iseni, Shef i Kabinetit dhe
z. Agron Vojnika, udhëheqës i Sektorit për
Informim Publik.

Vetë fakti që Ambasadori i Vatikanit
viziton Bashkësinë Fetare Islame,  ngër-
then në vete një mesazh mirëkuptimi, re-
spekti dhe tolerance mes besimeve, të
cilin palët u dakorduan se do të vazhdojnë
ta kultivojnë edhe në të ardhmen, duke u
siguruar që bashkëjetesa dhe toleranca të
jenë gjithmonë shembullore jo vetëm për
këtë nënqiell, por edhe më gjerë, thuhet
në njoftimin e BFI.

Me ftesë të Komisionit për Marrë-
dhënie me Bashkësitë Fetare (KMBF) të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu - bashkë me krerët e Bashkësive
Fetare të tjera, atë ortodokse, katolike dhe
evangjeliste – më 7 dhjetor, 2022, mori
pjesë në manifestimin shtetëror me rastin
e festës "Dita e Klimentit të Ohrit",  8
Dhjetor, organizuar nga KMBF, thuhet në
njoftimin e BFI.

Në „Muzeun e Luftës Maqedonase”
në Shkup prezent ishin Kryetari i Akade-
misë së Shkencave dhe të Arteve të RMV,
profesorë universitarë, personalitete të
jetës politike, shkencore, fetare e kultu-
rore. 

Manifestimin e hapi z. Darijan Soti-
roski, drejtor i Komisionit për Marrëdhë-
nie me Bashkësitë Fetare pranë Qeverisë
së RMV, i cili foli për rëndësinë e festës
dhe për porositë e Klimentit të Ohrit mbi
besimin, paqen, tolerancën dhe barazinë
mes njerëzve dhe kombeve. 

Fjalë përshëndetëse mbajtën edhe
Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe
të Arteve të RMV, prof. dr. Lupço Koca-
rev, profesorë universitarë dhe më në
fund fjalë mbi këtë festë mbajti Kryetari
i KOM-it, Imzot Stefani.

Prezenca e krerëve fetarë në këtë ma-
nifestim ishte në frymën e kultivimit të
harmonisë dhe të dialogut ndërfetar,  si
prerrogativa të Këshillit të Bashkësive
Fetare të RMV. 

Duhet theksuar se BFI e RMV gji-
thmonë ka kultivuar vlerat e paqes, të re-
spektit, të barazisë dhe të  tolerancës dhe
për këtë vlerë vitin e kaluar BFI e RMV
nga Këshilli Evropian në Raportin e tij në
mënyrë të veçantë mori mirënjohje për
angazhimin e saj në sferën e kultivimit të
paqes, në veçanti në sferën e kultivimit të
dialogut ndërfetar në RMV - vlera këto
që janë kërkesë e BE, thuhet në njoftimin
e BFI.

Ambasadori i Vatikanit 
në Sofje vizitoi Rijasetin

Reisi në “Ditën e Klimentit”

Më 26 nëntor, 2022, në qytetin e Var-
nës në Bullgari u mbajt takimi i Bashkë-
sive Islame të Ballkanit në lidhje me
kontributin e fesë dhe të prijësve fetarë në
kultivimin e sigurisë dhe të paqes në
rajon, thuhet në njoftimin e BFI.

Takimi ishte nën patronazhin e Krye-
tarit të Dijanetit të Turqisë,  prof. dr. Ali
Erbash, ndërsa u organizua nga nikoqiri,
Kryemyftiu i Bashkësisë Islame Bullga-

risë,  dr. Mustafa Haxhi. 
Në këtë takim morën pjesë gati të gji-

tha Bashkësitë Islame të Ballkanit. Dele-
gacionin e Bashkësisë Fetare Islame të
RMV e udhëhoqi Kryetari i BFI, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,  i shoqë-
ruar nga Myftiu i Maqedonisë Lindore mr.
Nasir ef. Rexhepi dhe z. Nizam Reshit,
përgjegjës për marrëdhënie me Turqinë.

Në këtë takim të lartë liderësh u bise-

dua për shumë çështje mbi Islamin, për
vlerat e tij, për kultivimin e vlerave tradi-
cionale, për paqen, tolerancën, solidarite-
tin, humanitetin dhe bashkëpunimin e
ngushtë midis Bashkësive Islame në sfera
të ndryshme etj.

Ishte një takim i rëndësishëm dhe i do-
bishëm për të gjithë, ndërsa për organiza-
torët shkon çdo lëvdatë për nivelin e lartë
të organizimit, thuhet në njoftimin e BFI.

Më 13 dhjetor, 2022,  Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, priti në vizitë Ambasadorin e Re-
publikës së Kosovës në Shkup,  z. Flo-
rian Qehaja, thuhet në njoftimin e BFI. 

Ishte kjo një vizitë vëllazërore, ku u
bisedua për shumë çështje të kohës, në
veçanti për situatën në veri të Kosovës, e
cila është përshkallëzuar nga paramilita-
rët serbë, të cilët po tentojnë destabilizi-
min e Kosovës.

Situata është shqetësuese dhe bren-
gosëse, ndërsa bashkëbiseduesit u shpre-
hën me shpresë se Kosova ka fuqi morale
dhe politike për zhbllokimin e situatës
dhe prishjen e planeve të forcave de-
struktive dhe militare serbe.

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu falënderoi Ambasadorin për vizitën
dhe njohjen me situatën në veri të Koso-
vës,  duke shprehur dëshirën për tejkali-

min sa më të shpejtë të situatës së kom-
plikuar. 

Ambasadori Qehaja njëherësh falën-
deroi Reis’ul-Ulemanë për pritjen e lartë
që iu bë. Atij po ashtu iu ndanë edhe libri

- ‘letërnjoftim’ për BFI-në, i sapobotuar,
bashkë me botime të tjera.

Në këtë takim Reis’ul-Ulemanë e
shoqëroi mr. Mustafa Dauti,  Drejtor në
Rijaset, thuhet në njoftimin e BFI. 

Takohen krerët e Bashkësive 
Islame në Varna

Ambasadori i Kosovës vizitoi BFI-në
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Më 5 dhjetor, 2022, Kryetari i BFI të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu,  i shoqëruar nga stafi i tij, priti dele-
gacionin nga Emiratet e Bashkuara Arabe,
i udhëhequr nga dr. Muhammed Ubejdeli,
Kryetar i Pedagogëve pa Kufij dhe Nën-
kryetar i Këshillit të Bashkësive Islame
Botërore (KBIB), i shoqëruar nga dy ba-
shkëpunëtorë, thuhet në njoftimin e BFI.

Në takim u bisedua gjerë e gjatë për
bashkëpunimin midis BFI të RMV dhe

Këshillit të Bashkësive Islame Botërore
me seli në Abu Dhabi.

Me mysafirët u bisedua për shumë çë-
shtje që kanë të bëjnë me sfidat e kohës,
zhvillimin e institucioneve shkencore,
kulturore, për paqen dhe bashkëjetesën
në shoqëri të ndryshme në botë.

Delegacioni do të vizitojë Fakultetin e
Shkencave Islame në Shkup,  me qëllim
të vazhdimit të bashkëpunimit konform
Marrëveshjes me BFI të RMV.

Me këtë rast Reis’ul-Ulemaja shprehu
falënderimet e veta dhe të BFI-së për
Kryetarin e KBIB,  Shkëlqesinë e Tij dr.
Alij En Nuajmi për kujdesin e madh në
bashkëpunimin reciprok.

Delegacioni gjatë ditëve që do të qën-
drojë në RMV do të shoqërohet nga h.
Ismet ef. Ademi, Drejtor për Marrëdhë-
nie me Lindjen e Mesme.

Zoti i bekoftë për këtë bashkëpunim
të mirëfilltë, thuhet në njoftimin e BFI.

Më 15 dhjetor, 2022,  Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu,  mori pjesë në festimin e Ditës Kombëtare
të Katarit - 18 Dhjetorit, ku u prit nga Ambasadori z. Xhasim al-
Hamad al-Thani dhe bashkֻëpunëtorët e tij në Ambasadën në Shkup,
thuhet në njoftimin e BFI.

Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu  falënderoi Shkëlqesinë
e Tij  z. Xhasim al-Hamad al-Thani për ftesën,  së cilës i është për-
gjigjur me kënaqësi, dhe uroi atë dhe popullin e Katarit për këtë
ditë të shënuar në historinë e tyre.

Në manifestim morën pjesë personalitete të ndryshme nga RMV
dhe përfaqësues të Korit diplomatik, thuhet në njoftimin e BFI. 

21 Dhjetori është Dita e arsimit të popullit turk në RMV.
Këtë ditë e ka uruar Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu.

Në urimin e Kryetarit të BFI të RMV thuhet: 
“21 Dhjetori është ditë feste e popullit turk, dita e arsimit

turk në RMV. 
Andaj, në emër të BFI të RMV dhe në emrin tim gjithë po-

pullit turk ia uroj këtë festë të madhe, me dëshirë që kjo ditë të

jetë ditë inspirimi për një ngritje në të gjitha sferat e zhvillimit
për barazi, mirëqenie dhe për një ardhmëri të shëndoshë në
shoqërinë tonë të përbashkët. 

BFI e RMV gjithmonë do të jetë në shërbim aty ku e do
nevoja, në veçanti në ngritjen shkencore e shpirtërore të tij.
Zoti e bekoftë këtë ditë të madhe të popullit turk në RMV.”
(21.12.2022)

Dita e arsimit të popullit turk në RMV

Pritje në Ambasadën
e Katarit

Një delegacion i Emirateve vizitoi BFI-në
Më 6 dhjetor, 2022, në Mbledhjen e

Dytë të Kuvendit të Bashkësisë Fetare
Islame të RMV, kuvendarët morën vendi-
met, thuhet në njoftimin e BFI.

Mbledhja e rregullt i zhvilloi punimet
nën udhëheqjen e Kryetarit të Kuvendit,
z. Nesib Demiri. Ajo u hap me një pjesë të
Kuranit famëlartë, lexuar nga anëtari i
Kuvendit,  z. Sadulla ef. Abdullahu. Pu-
nimet kaluan në një ambient konsultimi,
sugjerimi dhe debati konstruktiv. Me këtë
rast, u diskutuan shumë çështje rreth akti-
viteteve të Rijasetit, të Myftinive dhe të
Sektorëve të BFI.

Më pas, ekspoze paraqiti Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. Kryetari
i BFI-së u  bëri një rezyme të shkurtër ak-
tiviteteve të veta dhe të Kabinetit që udhë-
heq, foli për menaxhimin e vizitave të
brendshme dhe të jashtme, për sukseset
në sferën e denacionalizimit, për stabili-
zimin e Institucionit në kohën e krizës së
pandemisë covid-19, të krizës ekonomike,
për ngritjen e rezultateve në nivel të BFI

të RMV, për akreditimin e Medresesë që
duhet bërë, për projektet financiare dhe
për synimet e BFI-së në të ardhmen.

U analizuan edhe shumë pika të tjera
të rendit të ditës, si: aktivitetet fetare-arsi-
more, procesi i kurbaneve, aktivitetet fi-
nanciare dhe shumë çështje të tjera në
nivel të BFI të RMV, pastaj puna e FSHI,
e SHMI "Medreseja Isa Beu" dhe e Myf-
tinive të BFI të RMV. U dhanë propozime

shumë të dobishme dhe konstruktive.
Të gjitha pikët e rendit të ditës, pas di-

skutimeve nga anëtarët e Kuvendit, u mi-
ratuan njëzëri.

Mbledhja u mbyll me një pjesë nga
Kurani famëlartë,  lexuar nga mr. Eljesa
ef. Hasani, Referent në Myftininë e Go-
stivarit dhe Drejtor i Institutit të Hifzit
"Hasan ef. Zendeli" në këtë qytet, thuhet
në njoftimin e BFI.

Nga Daim Hiseni

Në vitin 1950, hafëz Beqir Sadiku
(Sadëk)i,  njëri nga talebet e ve-
çanta të myderrizit Fetah ef. Rau-

fiii, me rekomandim të prindit të tij, hfz.
Mahmudi, imam i Xhamisë Gazi në
Shkup, shkon për të kërkuar leje (bekim)
nga imami që ta shesin shtëpinë dhe të mi-
grojnë në Turqi.

Hfz. Beqiri: ‘O hoxha im, falë me
shëndet nga prindi im dhe lutet të na jepni
leje të migrojmë për në Turqi...’

Fetah efendiu: ‘I bëni shumë selam
prindit dhe i thoni që kodrina e Gazibabë-
siii akoma nuk është mbushur!’,  duke i tre-
guar se akoma nuk janë mbushur varrezat
dhe se kemi tokën ku të vdesim - me një
qëllim të vetëm: që ta pengojë shpërngul-
jen prej këtu.

Në atë kohë thuajse çdo familje kishte
imamin e familjes dhe xhaminë ku fale-
shin. 

Për çdo ritual ose manifestim, për çdo
gëzim dhe pikëllim familjar, tradita e
kohës ishte të konsultoheshe me imamin e
përzgjedhur të familjes. 

Pasi kaluan disa muaj dhe hfz. Mah-

mudi e kishte vënë shtëpinë në shitje, ai
edhe një herë e dërgon djalin e tij te my-
derrizi.

Hfz. Beqiri: ‘Hoxhë, baba ju bën
shumë selam. Erdha në emër të tij të kër-
koj leje, ngase dikush i ka thënë babës se
komunizmi është zjarr dhe - ku prek,
djeg.’

Fetah efendiu, pasi mërrolet dhe ba-
shkon vetullat, me një zë të vrazhdë i për-
gjigjet: ‘Bëni shumë selam babës dhe t’i
thoni: Imani (besimi i plotë në Zot) nuk i

duron dy tuta;iv ja tutën e Allahut, ja tutën
e komunizmit. Humbuni!’

Kështu, në këtë mënyrë, i thuhet
“ndal” shpërnguljes së shqiptarit në çdo
kohë. 

Ia  vlen.
i Prof. dr. Bekir Sadëk lindi në Shkup në vitin

1920 dhe ligjëroi në  Universitetin e Mar-
marasë.

ii Fetah ef. Raufi,  i lindur në vitin 1910 në fsha-
tin Maja e Zezë (Cërni Vërh), Shkup.

iii Në Gazibabë ndodheshin varrezat myslimane
të qytetit.

iv Tuta-frika, të frikësohesh.

Kuvendarët marrin vendimet

Besimi në Zot nuk i duron dy tuta
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Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, më 19
dhjetor, 2022,  pati një takim të rëndësi-
shëm në BFI me Drejtoreshën e Drejto-
risë për Çështje Pronësore-Juridike (në
nivel republikan),  znj. Shasine Kasami,
dhe me bashkëpunëtorët e saj:  z. Bejan
Rexhep, znj. Svetllana Dobrevska, z.
Bunjamin Shabani, thuhet në njoftimin
e BFI.

Në takim u bisedua për çështjet e de-
nacionalizimit të pronave të Vakëfit në
territorin e Velesit dhe të Shtipit, me
ç’rast u sqaruan shumë çështje për plo-
tësimin e dokumentacionit të plotë. 

Me qëllim që takimi të jetë më kon-
struktiv,  prezent ishin edhe mr. Nasir
Rexhepi, Myfti i Shtipit dhe Maqedo-
nisë lindore dhe z. Erdal Tefikov,  për-
faqësues i Myftinisë së Velesit.

Znj. Shasine Kasami iu falënderua
Reis’ul-Ulemaja shumë për kontributin
e dhënë, për sugjerimet e ofruara dhe për
ndihmën profesionale në sferën e priva-
tizimit dhe të çështjeve pronësore-juri-
dike e të tjera.

U dakordua që Myftinitë t'i plotë-
sojnë të gjitha dokementet e nevojshme
në këtë proces, thuhet në njoftimin e
BFI.

Më 1 dhjetor, 2022, Drejtori i Punëve të Jashtme në BFI,
mr. Mustafa Dauti, mori pjesë në shënimin e Ditës Kombëtare
të Rumanisë, me ftesë të Ambasadores së Rumanisë në Shkup,
znj. Adela Monica Axinte, thuhet në njoftimin e BFI.

Përfaqësuesi i BFI në këtë manifestim, Mustafa Dauti, uroi
Ambasadoren për këtë ditë të rëndësishme për popullin rumun

dhe njëkohësisht shfrytëzoi rastin dhe i përcolli Ambasadores
Adela Monica Axinte përshendetjet dhe uratat më të sinqerta të
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu me rastin e Ditës Kom-
betare të Rumanisë. 

Në festim ishin të pranishëm personalitete të ndryshme,
thuhet në njoftimin e BFI.

Në Festën e Rumanisë

Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, më 6
dhjetor, 2022, priti në një takim zyrtar
prof. dr. Mensur Nuredin-in, Prorektor
i Universitetit "Vizion" në Gostivar,
thuhet në njoftimin e BFI. 

Gjatë takimit u bisedua për rrjedhat
shkencore në kohë dhe në vend,  si dhe

për gjendjen në Universitetin "Vizion",
për numrin e studentëve, të fakulteteve
brenda këtij universiteti dhe për rezul-
tatet e arritura deri më tani.

Prof. dr. Nuredin në të njëjtën kohë
dorëzoi edhe ftesën për pjesëmarrje në
manifestimin e ndarjes së diplomave të
diplomuarve.

Reis’ul-Ulemaja premtoi se do të
marrë pjesë në këtë manifestim solemn
dhe shkencor.

Prof. dr. Mensur Nuredin ka qenë
ligjërues në SHMI "Medreseja Isa Beu"
dhe në FSHI – Shkup, thuhet në njofti-
min e BFI.

Prorektori i “Vizionit” qëndroi në Rijaset

Takim për kthimin e pronave të Vakëfit

Më 21 nëntor, 2022,  Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu,  priti veteranin e arsimit z. Zeqir
Memeti nga fshati Zhelinë (Tetovë), i cili
afër katër dekada ia kushtoi arsimit shqip,
duke kryer detyra të ndryshme prej më-
suesit, drejtorit e më gjerë, me çka dha
kontribut të jashtëzakonshëm në ngritjen
e vlerave të dijes dhe të shkencës, thuhet
në njoftimin e BFI.

Përveç tjerash, z. Zeqir Memeti, me
përkushtim dhe kënaqësi ka kultivuar
edhe vlerat e artit të mozaikut dhe njihet
si artist i artit të veçantë.  Në këtë sferë
ka nxjerrë në dritë vepra të ndryshme ar-
tistike me motive patriotike, morale, fe-
tare etj.

Zeqir Memeti ka organizuar disa ek-
spozita, ku ka shprehur aftësinë e tij për
këtë veprimtari: në Vlorë ka realizuar ek-
spozitën me titull "Perlat që flasin shqip",
kushtuar 100-vjetorit të Pavarësisë së
Shqipërisë; pastaj: " Faleminderit për
ndihmat", dedikuar institucioneve ndër-
kombëtare; "Perlat e Kuranit famëlartë";
" Rrugëtimi i shkronjave në mus'haf" etj.

Gjatë takimit u bisedua për aktivite-

tet në suaza të angazhimeve të BFI të
RMV.

Aktiviteti i tij në sferën e artit va-
zhdon edhe sot e kësaj ditë. 

Me këtë rast dhe për nder të ditës së
Alfabetit, Reis’ul-Ulemaja i uroi shëndet
dhe suksese të reja, thuhet në njoftimin e
BFI.

Më 29 nëntor, 2022,  Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu priti
përfaqësuesin e lartë të Dijanetit të
Turqisë z. Nadir Ajdën (Nadir Aydın),
të shoqëruar nga Atasheu për Çështje
Fetare pranë Ambasadës së Turqisë në
Shkup, z. Mustafa Mesten, thuhet në

njoftimin e BFI.
Mysafiri nga Turqia bisedoi për

shumë çështje të organizimit të jetës fe-
tare në Turqi, për punën e Dijanetit dhe
për angazhimin e tij në çështjet e in-
spektimit të punëve në këtë institucion.

Zotëri Nadir Ajdën në Dijanet kryen

funksionin e Kryeinspektorit të punëve
të këtij institucioni.

Reis’ul-Ulemaja falënderoi për dë-
shirën e tij që të vizitojē BFI të RMV
dhe i shpjegoi për punët dhe rrjedhat e
BFI të RMV në vend, thuhet në njofti-
min e BFI.

Nadir Ajdën nga Dijaneti në BFI

Takim me mësuesin 
dhe artistin Zeqir Memeti
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Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu,  me bashkëpunëtorët e tij: z. Irsal
ef. Jakupi dhe dr. Selver Xhemaili, priti
më 30 nëntor, 2022, z. Naser Alimi nga
Turqia, i njohur si afarist, biznesmen dhe
donator i suksesshëm në sfera të ndry-
shme, i cili shprehu kënaqësi të veçantë
për këtë vizitë të rëndësishme institucio-
nit të madh, siç është BFI e RMV, thuhet
në njoftimin e BFI.

Me këtë rast, mysafiri informoi për
arritjet e tij në fushën e biznesit, ku ka pu-
nësuar me qindra njerëz dhe kontributin e
tij në ndërtimin e xhamive, në humanitet
dhe shumë sfera të tjera. Kontribut të ve-
çantë ka dhënë në vendlindjen e tij,  në
fshatin Jakrenovë të Prilepit,  në ndërti-
min e xhamisë së bukur të tij, e cila ta-
shmë është në përfundim e sipër.

Në bisedë e sipër, mes tjerash, Rei-
s’ul-Ulemaja i propozoi njē manifestim
dhe tubim të gjerë në Turqi,  me ba-
shkatdhetarët tanë që janë nga Ballkani,
qē sadopak të çmallen me atdheun e
tyre, të shtojnë interesimin dhe të nji-
hen më shumë me prejardhjen e tyre, të
vënë lidhjet me vendlindjet mbi një ba-
shkëpunimi në sferën ekonomike, fe-
tare e kulturore etj.  BFI do të tregonte
kujdesin ndaj bashkatdhetarëve, të cilët
për shkaqe të ndryshme janë shpërngu-

lur në Turqi. 
Zotëri Naser Alimi me kënaqësi e

pranoi këtë iniciativë dhe në të ardhmen
seriozisht do bisedohet për këtë.

Atë e shoqëronin personalitete të njo-
hura nga vendi ynë si: z. Zenun Ismaili,
drejtor kompanish në RMV dhe në Mal

të Zi, si dhe z. Hadis Sadiku, afarist nga
Tetova.

Reis’ul-Ulemaja mbeti i kënaqur me
idetë e tyre konstrukrive dhe bashkëko-
hore në sferën e zhvillimit tonë të gji-
thanshëm. Zoti i bekoftë, thuhet në
njoftimin e BFI.

Sot prita tre aktivistë të mirënjohur,
dikur nxënës të mi në SHMI "Medreseja
Isa Beu" në Shkup,  z. Ridvan Xhaferri,
mr. Bekim Sulejmani dhe mr. Eljesa
Ismaili, thuhet në njoftimin e Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu të datës
5 dhjetor, 2022. 

Me ta biseduam për kohën, për rrje-
dhat e saj, për zhvillimin e Islamit, për
profesionalizimin e  kuadrove të reja,

për realizimin e projekteve bashkëko-
hore në sfera të ndryshme, për aftësi-
min e kuadrove në sferën e gjuhëve, të
informatikës, për specializimin e akti-
vistëve, ngritjen e nivelit shkencor,
prezantimin e Islamit dhe qasjes ndaj
tij nga të gjitha aspektet, pastaj në
sfera humanitare dhe për bashkëpuni-
min midis shumë faktorëve në shoqëri
etj.

Njëherësh, biseduam edhe për BFI të
RMV dhe lëvizjen e saj në kohë dhe në
hapësirë, për bashkëpunimin e saj me in-
stitucionet e vendit dhe ato ndërkombë-
tare etj.

Mbeta shumë i kënaqur me bisedat
konstruktive, si dhe me idetë që shkëm-
byem bashkërisht, thuhet në njoftimin e
Kryetarit të BFI të RMV të publikuar në
faqen e vet në Facebook.

Pritje për nxënësit e mëparshëm

Takim me jakrenovarin nga Turqia

Më 19 dhjetor, 2022, Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, priti në Kabinetin e tij afaristin,
aktivistin dhe personalitetin e mirënjohur
në Kroaci,  z. Mehmet Ristemi, Kryetar i
Bashkësisë Shqiptare në këtë vend, nën-
kryetar i Partisë Popullore dhe udhëheqës
i njohur lokalesh afariste me traditë një-
qindvjeçare në Kroaci, thuhet në njofti-

min e BFI. 
Atë e shoqëronte z. Blendi ef. Imeri,

teolog i mirëfilltë dhe me perspektivë i
Islamit në trevat tona.

Z. Mehmeti është personalitet që ka
marrë pjesë në organizimin e zhvillimit
të jetës fetare dhe kombëtare shqiptare në
Kroaci. Përvoja dhe autoriteti tij i madh
kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën

e bashkatdhetarëve tanë në Kroaci. 
Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-

tahu u shpreh shumë falënderues për ve-
primtarinë e tij. BFI e RMV është në
respektin dhe mirënjohjen e personalite-
teve të këtilla dhe angazhimin e tyre.
Andaj, e sheh të arsyeshme t’i takojë dhe
t'i falënderojë për të inspiruar të tjerët.
Zoti i bekoftë, thuhet në njoftimin e BFI.

Më 7 dhjetor, 2022, Misioni i OSBE-
së në Shkup shënoi 30-vjetorin e formi-
mit të organizatës evropiane për siguri
dhe bashkëpunim, thuhet në njoftimin e
BFI. BFI ishte prezente në këtë festë me
mr. Mustafa Dautin, Drejtor i Punëve të
Jashtme, i cili falënderoi Ambasadorin e
OSBE-së,  z. Kilian Wahl, për ftesën dhe
i shprehu urimet e veta dhe të Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu për këtë
përvjetor. 

OSBE gjatë këtyre viteve, tha ai, ka
arritur shumë suksese, ka bërë punë të
shkëlqyera, ndërsa BFI është shumë mi-
rënjohëse për bashkëpunimin e va-
zhdueshëm. 

Drejtori i Punëve të Jashtme i BFI,
Mustafa Dauti,  Ambasadorit të OSBE-
së Wahl  i përcolli përshëndetje të për-
zemërta nga Reis’ul-Ulema h. hfz.
Shaqir ef. Fetahu, me dëshira për ba-

shkëpunime të reja në të ardhmen.
Të pranishëm në këtë manifestim

ishin personalitete të ndryshme, thuhet
në njoftimin e BFI. 

Takohet Kryetari i Bashkësisë
Shqiptare në Kroaci

OSBE shënoi 30-vjetorin
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Më 14 dhjetor, 2022,  Kryetari i BFI
të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir
ef. Fetahu, priti në Rijaset Drejtorin e
Burgut (KPU) të Kumanovës,  z. Nenad
Cvetkoviç dhe Zv/Drejtorin z. Mevlan
Xhemaili, thuhet në njoftimin e BFI. 

Ata shprehën falënderimet e tyre në
emër të institucioneve që udhëheqin për
bashkëpunimin me Myftininë e Kuma-
novës dhe BFI të RMV. Shpjeguan për
mundin që kanë dhënë për realizimin e
projektit për hapjen e Faltores - Me-
sxhidit për nevojat e besimtarëve në
KPU, për lutje dhe kryerjen e obligi-
meve fetare islame. U tha se Faltorja
vepron shumë mirë dhe ndikon mjaft në
mirëqenien e përgjithshme.

Reis’ul-Ulemaja i përshëndeti my-
safirët dhe i falënderoi shumë për vizi-
tën e tyre. Vizitën ai e konsideroi si një
mirënjohje për kontributin e BFI të
RMV në rregullimin e Mesxhidit, duke
e quajtur si një vlerë bashkëkohore
evropiane. 

Në të njëjtën kohë,  Reis’ul-Ulemaja
premtoi kontribute të vazhdueshme për
mirëmbajtjen e Mesxhidit dhe kontri-
bute të tjera për kuadrin fetar, për lite-
raturë e më gjerë.

Në fund,  Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu  në emër të BFI-së u ndau
mirënjohje në shenjë falënderimi për
bashkëpunimin dhe kontributin e ndër-
sjellë, thuhet në njoftimin e BFI.

Kryetari i BFI të RMV, Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, uroi më 14 dhje-
tor, 2022,  Myftininë e Kumanovës për
vakëfet e reja, thuhet në njoftimin e BFI.

Reis’ul-Ulemaja vizitoi Myftininë e
BFI-Kumanovë dhe u takua me Myftiun

h. Abedin ef. Imeri me bashkëpunëtorë.
Myftinia e Kumanovës ka themeluar

tri parcela - vakëf,  shumë të rëndësishme
dhe në vende kyç në qytetin e Kumano-
vës. Reisi tha se vakëfi i ri do t’i ndih-
mojë Myftinisë së Kumanovës dhe

besimtarëve në përgjithësi.  Njëherësh,
dha përkrahje për menaxhimin e tyre. 

Në këtë vizitë Reis’ul-Ulemaja u sho-
qërua nga z. Irsal Jakupi, dr. Abdulkerim
Iseni, Ismet ef. Ademi dhe z. Xhelal Me-
medi, thuhet në njoftimin e BFI.

Kohëve të fundit janë bërë më
shumë meremetime në Medresenë Isa
Beu, Qendra në Shkup, thuhet në njof-
timin e Drejtorit Ibrahim Idrizi.

Medreseja Isa Beu ka bërë më
shumë renovime: bojatisje të klasave,
shtrim të klasave me tepihë të rinj, ska-
jeve të tyre janë vënë listela, janë sigu-
ruar sirtarë për telefonat celularë,
tavolinë për mësimdhënës dhe shumë

pajisje të tjera (si p.sh. tabela smart për
mësimdhënie etj.).

Punët vazhdojnë më tej, në krijimin
e kushteve për ngritjen e zhvillimit dhe
të cilësisë së arsimit.

Falënderojmë donatorët,  me lutje
drejtuar të Madhit Allah që t’i shpër-
blejë në këtë botë dhe në botën tjetër (në
ahiret), thuhet në njoftimin e Drejtorit
Ibrahim Idrizi.  (F.4.12.2022)

Më 16 dhjetor, 2022, bashkë me hoxhë Fejsal ef. Kadriun,
vizituam fshatin Jabollcë, për të falur namazin e xhumasë, thu-
het në njoftimin e Myftiut të Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan ef.
Ismaili. 

Jabollca është rreth 25 km larg Shkupit, me 7-8 shtëpi, e
harruar nga institucionet, ku vite me radhë nuk ështe falur as
namazi i xhumasë. Para 3 viteve Myftinia e Shkupit e riaktivi-
zoi xhaminë dhe hatibi Nusret ef. Sherifovski,  i shoqëruar nga
xhemati edhe nga fshatrat përreth,  e mban gjallë namazin e
xhumasë në këtë xhami. 

Mirënjohës për të gjithë ata që kanë kontribuar për rindër-
timin dhe mirëmbajtjen e kësaj shtëpie të Zotit. Myftinia, së ba-
shku me besimtarët e Shkupit, do të vazhdojnë të përkrahin
xhamitë e rrezikuara, thuhet në njoftimin e Myftiut të Myfti-
nisë së Shkupit. 

Më 17 dhjetor, 2022, bashkë me mualimët e Myftinisë së Shkupit, realizuam trajnimin e aplikimit të planit mësimor dhe
formën e përgatitjes së planifikimit ditor në orët mësimore në mejtepe. Njëkohësisht, shpjeguam edhe plotësimin teknik
të ditarëve në mejtepe,  të cilët sot edhe iu shpërndanë mualimëve. Bashkë me mualimët, në shërbim të talebeve - thuhet

në njoftimin e Myftiut të Myftinisë së Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili. (17.12.2022)

“Kumanovë, urime vakëfet e reja”

Drejtoria e Burgut të Kumanovës
vizitoi BFI-në

Meremetime në
Medresenë Isa Beu

Vizitohet fshati Jabollcë



30 Dhjetor 2022 | Xhumadel  Evvel - Xhumadel  Ahir 1444 Hëna e Re 31

Kur Allahu i dëshiron të mirën famil-
jes së ndonjë shtëpie, e zbret butësinë në
mesin e tyre. Kështu,  ata jetojnë mirë
mes vete. 

Ndërkaq,  kur nuk i dëshiron të mirën,
e zbret ashpërsinë në mesin e tyre. Kë-
shtu,  ata si vëllezër, si të afërm, grinden,
kundërshtohen dhe e ngrenë zërin ndaj
njëri-tjetrit si me qenë armiq.

Në një shtëpi ku përmendet Allahu
(xh. sh.),  ku lexohet Kurani dhe i dërgo-
hen Salat dhe Selam Pejgamberit (a. s.),
në atë shtëpi bëjnë vizitë engjëjt, aty Al-
lahu e zbret mëshirën dhe butësinë e Tij,
kështu që atë shtëpi e ruan nga syri i keq,
nga magjia, nga të gjitha të këqijat, në-
përmjet Kuranit, përmendjes së Allahut
(xh. sh.), Salatit dhe Selamit ndaj të dër-

guarit të Allahut           (xh. sh.), paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të! 

Pejgamberi (a. s.) thotë:  "Atij që më
dërgon mua një Salat, Allahu i dërgon
dhjetë Salavate/Bekime."

(Nga El-Habib Omer bin Hafijdh.
Përshtatur në shqip nga Muhamed Sa-
diku)

Me rastin e dekorimit të letrarit të
mirënjohur shqiptar Ismail Kadare nga
Komuna e Tetovës,  me titullin "Qyte-
tar Nderi",  ftesës iu përgjigj edhe BFI e
RMV, thuhet në njoftimin e BFI.

Për shkak të pjesmarrjes së Reis’ul-

Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu në taki-
min e Bashkësive Islame të Ballkanit në
Varna të Bullgarisë dhe në pamundësi
t'i përgjigjet ftesës, atë e përfaqësoi
Myftiu i Myftinisë së Tetovës,  prof. dr.
Qani ef. Nesimi, i cili po ashtu ka pasur

ftesë si Myfti i Tetovës.
Pa dyshim, Ismail Kadare është një

shkrimtar me renome ndërkombëtare në
sferën e veprave letrare, thuhet në njof-
timin e BFI.  (25.11.2022)

Në Kreuzlingen të Zvicrës ka dalë nga
shtypi (viti 2022) doracaku fetar për mysli-
manët në Perëndim me titull “Kam një rast
vdekjeje; si të veproj”, me autor mr. Rejhan
Nezirin, Imam në xhaminë “Hëna e Re” në
këtë qytet (me prejardhje nga Tetova).

Redaktor i librit është mr. Nehat ef.
Ismaili, redaktimin gjuhësor e ka bërë Zira
Agushi, ndërsa është shtypur në Shtyp-
shkronjën WmD në Neuhausen am Rhein-
fall. Libri është botim privat i autorit.

Në doracak është trajtuar momenti i
sëmurjes, i vdekjes, i larjes së xhenazes,
namazi i xhenazes, varrimi, ceremonitë

pas varrimit, shkuarja për ngushëllime etj.
Me pak fjalë, është një libër shumë prak-
tik jo vetëm për mërgimtarët tanë në Pe-
rëndim, por edhe për çdo besimtar islam
shqiptar kudo që ai ndodhet.   

“Kam një rast vdekjeje; si të veproj”
ka dhe një literaturë të pasur në fund, të
cilën autori e ka shfrytëzuar në përpilimin
e librit. 

Libri është promovuar më 18 dhjetor,
2022, në Kreuzlingen dhe në të kanë
marrë pjesë mr. Mixhit ef. Osmani, Bujar
Emini, autori mr. Rejhan ef. Neziri dhe një
numër i madh besimtarësh. (desk/HeR)

Harmonia familjare: Si ta arrijmë?

BFI në dekorimin e Ismail Kadaresë

Botime: “Kam një rast
vdekjeje; si të veproj”

Shkruan: Selim Ibraimi 

Në Ballkanin Perëndimor jeta
është bërë e vështirë. Nga Mali i
Zi, Sanxhaku, Lugina e Preshe-

vës,  deri në Maqedoninë e Veriut (pjesët
qendrore dhe  lindore),  të jesh mysliman
dhe shqiptar nuk është edhe aq lehtë. Me
dekada pjesëtarë të etnive të ndryshme
vazhdojnë të mbajnë të fshehur përkatë-
sinë fetare dhe kombëtare për arsye të fri-
kës së organeve shtetërore. Përveç
presionit qeveritar, shqetësuese në dy de-
kadat e fundit ka qenë edhe hyrja e lojta-
rëve të huaj gjeopolitikë në Gadishull,
pra roli i tyre në shfrytëzimin e gjendjes
së myslimanëve në Ballkanin Perëndi-
mor. 

Janë vërejtur viteve të fundit  disa
rryma të ndryshme fetare që kanë për qël-
lim devijimin e Islamit të vërtetë dhe ven-
dosjen e disa ideologjive të tjera si temë
qendrore në objektet fetare dhe në mësi-
met publike islame. Aktualisht, shumë
pak është bërë nga organet fetare për të
zbuluar aktorët e brendshëm dhe të ja-
shtëm,  të cilët kanë shpërndarë  ide që
nuk kanë të bëjnë me fenë e vërtetë
islame. 

Siç dihet,  feja na mëson që të jemi të
drejtë dhe të besojmë në monoteizëm dhe
assesi në mësime që nuk lidhen me të
Dërguarin tonë,  Muhamedin (a. s.),  i cili

na ka porositur të mendojmë, të veprojmë
drejt dhe të jemi tolerantë. 

Disa ide të papranueshme si për Isla-
min dhe kombin shqiptar në Ballkan, e
veçanërisht në hapësirën shqiptare gjatë
dhe pas shembjes së komunizimit,  kanë
qenë të dëmshme për shumë gjenerata që
do të vijnë pas dhe,  sigurisht, për besim-
tarët myslimanë, të cilët janë manipuluar
nga drejtuesit fetarë që u kanë shërbyer
politikave shtetërore duke ua shpëlarë
trurin  besimtarëve të pafajshëm me ide
që nuk kanë të bëjnë as me fenë islame
dhe as me traditat, me zakonet dhe ligjet
e vendit ku ata jetojnë dhe punojnë.

Me ardhjen e osmanëve në Ballkan,
rajoni u begatua edhe me një fe tjetër,
duke u bërë pjesë e jetës dhe e sistemit
arsimor, deri në ndryshimet radikale që
pësoi shoqëria pas rënies së Perandorisë
Osmane dhe ardhjes në pushtet të komu-
nistëve. Pas vitit 1945, haptazi filloi keq-
përdorimi i fesë nga shteti dhe nga
kleri/ulemaja,  duke shkelur madje edhe
mbi parimet fetare dhe kombëtare. 

Nga ajo kohë  shqiptari mysliman nuk
ka pasur asnjë farë të drejte dhe mbrojtje
institucionale. Në anën tjetër,  siç dihet,
kemi pasur dhe kemi besimtarë ortodoksë
sllavë që kanë mbështetjen e qeverive hi-
storikisht. Edhe pse në Kushtetutat e
shteteve ballkanike thuhet se shteti është
i ndarë nga feja, përsëri shteti arrin të kri-

jojë një lidhje të jashtëzakonshme dhe
specifike me institucionet fetare, ndonjë-
herë edhe për t’i kënaqur dëshirat e gru-
peve në krye të po këtyre institucioneve
fetare. 

Është koha që një kler i tillë, qoftë në
qendër të institucioneve fetare dhe rajo-
nale, të largohet dhe në vend të tij të vijnë
drejtues që, në të vërtetë,  punojnë për
edukimin e individit në frymën fetare ba-
shkëkohore dhe kombëtare. 

Ka të tillë prijës fetarë që vazhdojnë
të qëndrojnë haptazi dhe fshehurazi ba-
shkë me partitë politike për të vazhduar
veprimtarinë fetare në dëm të besimta-
rëve myslimanë. A janë, vallë, këta drej-
tues fetarë në shërbim të fesë dhe të
kombit? Sigurisht se jo! 

Gjendja socio-ekonomike dhe poli-
tike e shqiptarëve myslimanë dhe e besi-
meve të tjera mund të shfrytëzohet për
qëllime politike të shteteve fqinjë apo
grupeve të ndryshme radikale. Nëse këta
klerikë janë në shërbim të kombit dhe të
fesë, shumë veprime nuk duhet t’i bëjnë. 

Gjendja duhet të ndryshojë tani dhe
udhëheqës të tillë duhet të dorëhiqen dhe
t’ua lënë vendin të tjerëve, atyre që me të
vërtetë janë në shërbim të misionit çka na
sugjeron feja dhe një komb i gjendur mes
kundërshtarësh.

(Nga Saint Louis, SHBA, enkas për
“Hënën e Re”)

Imami në qendrën kulturore shqiptare
“Ikre” në Vjenë, Usam Halimi,  ka shpër-
ndarë një dokument nga Arkiva-Historia
dhe ka shkruar: “Uroj që edhe dokumente
të tjera të hapen dhe të mësohet e vërteta
mbi historinë tonë!”

Dokumenti i mëposhtëm, thotë ai më
tej,  është nga arkivat osmane dhe mban
datën 27 nëntor 1912.  Është një vendim i
kabinetit qeveritar osman,  i nënshkruar
nga anëtarët e këtij kabineti, si përgjigje në
pyetjen e shtruar nga kryekomandanti
osman i Vilajetit të Janinës, Esat Pashë Ja-

nina. 
Ai kërkon nga qeveria e Stambollit një

udhëzim se çfarë duhet të bëjë me Ismail
Qemal Vlorën dhe bashkëpunëtorët e tij, të
cilët, është thënë, kishin lënë Durrësin dhe
nga çasti në çast pritej të mbërrinin në
Vlorë,  për të mbajtur një kuvend mbi çë-
shtjen e Shqipërisë. 

Përgjigjja e Stambollit ishte e qartë:
MOS E PENGONI.  E KA PAJTIMIN
TONË. MV, 171/53, 17.12.1330 (27 nëntor
1912), përfundon dokumenti.
(F.30.12.2022)

Për punë të drejta dhe për komb

KORRESPONDENCË NGA AMERIKA

“Mos e pengoni pavarësinë 
e Shqipërisë”
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Nga haxhi Qemal Rushiti

Arti i dashurisë është që ti të jesh
afër, për çdo ditë ta shohësh atë çka
ke përpara dhe mos të bëhesh i pa-

tolerueshëm. Të mbetesh njëshi, apo të bë-
hesh dyshi? Në planetin Tokë të jesh
njëshi, do të thotë të  jesh i pari, i ngritur
lart si njeri i ditur... Prandaj, njëshi është
i vetëm (hasret). Në lëndën e matematikës,
me kalkulim, njëshi peshon më pak se
dyshi, ndërsa dyshi është më i madh se
njëshi. Është edhe notë kaluese (mjaftue-
shëm) në krahasim me njëshin. Me të del
fitues... Gjymtyrët, ndërkaq, në të shum-
tën e rasteve, Zoti i ka krijuar çift...

Çka duam ne, kurbetçinjtë? Të kemi
një, apo dy vendlindje? A është e mundur
kjo?

Imagjinoni: dikush prej nesh, si qenie
njerëzore,  të mund të bëhet me dy ven-
dlindje! Abstrakte, apo jo?!

Eh, me sa peshë ishte kënga "Vendi i
dashtun, ku unë linda".  E këndonim me
plot qejf dhe me shumë emocione. Sot, në
këtë kohë të pakohë, këngën e zemrës
vetëm sipërfaqësisht e dëgjojmë! A thua
pse? Pse jemi bërë kaq indiferentë ndaj
kësaj kënge të bukur?

LOT PËR VATANIN
Sa e sa lot derdhëm kur u larguam nga

vatani. Sa letrat i shkruanim dhe, ashtu të
lagura me lot, i dërgonim në vendlindje.
Sa telefonatat i bënim; vetëm e vetëm sa-
dopak të çmallemi… 

Gëzimi më i madh ishte pushimi vje-
tor, takimi i sërishëm me më të dashurit
tanë. Eh, sa lezet që ishte; gjallëria dhe
harmonia mbretëronin gjithandej. 

Kthimet reciproke u përsëritën dhe u
zgjatën aq shumë, saqë as pena ime s’ka
fuqi t’i shkruajë. Në kurbet, të ndarë fa-
miljarisht, por të bashkuar kombëtarisht,
si asnjëherë më parë.

Eh, si ta kthejmë atë kohë, si ta
kthejmë atë zaman?!

Atje, te Njëshi, në Orashë (Tetovë), u
lindëm, u rritëm, u edukuam, u shkolluam,
u martuam dhe familje nga më bujaret kri-
juam... Kaluam të njëzetat dhe, aty-këtu,
edhe të tridhjetat, mu si kuleç të një brumi
në “vendlindjen e parë”...

E, Dyshi?! Me të hapur të rrugëve të
kurbetit, filluan karavanët e migrimit drejt
Perëndimit. Dikush për një jetë më të mirë
ekonomike, dikush për hatër, dikush për
zor, shumë prej tyre edhe me azil politik...
Trenat e stërmbushur, thua se janë “të In-
disë”, gati si autobusët sot,  e çuan tutje-

tëhu nektarin e luleve të trojeve tona.
Të parët tanë thoshin: Paraja është

gënjeshtare, të rren! Athua, vallë, përse?
Kjo letër,  kjo monedhë, është e mirë, të
vesh, të mbath, të pasuron, mirëpo – qe-
tësi nuk të jep. Kurrë, asnjëherë!

Me kalimin e kohës, filluam t’i mer-
rnim familjet. Morëm banesa - dikush i
bleu ato, dikush me qira. Më vonë, dikur,
dikush bleu dhe shtëpi. 

Fëmijët tanë filluan shkollimin këtu.
Ne u flisnim gjuhën ku jetonim, duke
menduar se më shpejt do të integrohemi.
Pa e menduar fare asimilimin!

Oborret e Njëshit filluam t’i mbu-
shnim me makina. Filloi rrënimi i shtëpive
ku u lindëm dhe filluam ndërtimin e shtë-
pive të reja, me stil Perëndimi... Bile-bile,
edhe olluqet e shtëpisë, mobiliet etj. fil-
luam t'i përshtasim si ato të Hansit dhe të
Francit.  Po, po, edhe nëpër pushime,  në
vendlindje, me njëri-tjetrin filluam të fli-
snim gjuhën e përtejme (të huaj).

MËKAT, SA TË MJERË QË JEMI!
Pak shpresa, ndërsa këndej: Nuk duam

të dorëzohemi, do ta luftojmë asimilimin.
Do t’i dërgojmë fëmijët në LAPSH (Li-
dhja e Arsimtarëve dhe e Prindërve Shqip-
tarë në Zvicër), që mos ta harrojnë gjuhën,
historinë e vatanin, apo jemi të pafuqi për
ta bërë këtë? Me shumë “sebepe” për vete
dhe - juniorët, duke u arsyetur me mospa-
sje të kohës,  jo me ndjekjen e futbollit në
televizion, ose me dremitjen në kolltukun
më të butë. 

Akrepat e orës na e vodhën kohën. I
lamë kockat nëpër "Baustelle" (kantiere)
dhe shumica u bëmë invalidë.  Nga frika e
"observatorëve", i lamë klubet ku mbli-

dhnim 3%-in, ku organizonim demonstra-
tat, ku mobilizoheshim për shtetformim
etj. etj.

Strehën më të përshtatshme e gjetëm
në Shtëpitë e Zotit, nëpër xhami. Aty fil-
luam të falemi, të lutemi. Xhamitë gra-
dualisht u bënë vendtakimi ynë i dytë, ku,
bile, edhe aktivitetet e Klubeve pjesërisht
i kompensonim.

Pleqëria sa shkon e afrohet. Gjenera-
tat e para dhe ato të dytat filluan të pensi-
nohen. E, tash? Ku? Kah t’ia mbathim?!

KUR PRISHET DREJTPESHIMI...
Kah Njëshi? Apo kah Dyshi? Dikur,

prishet drejtpeshimi. Dikush e kalon
kohën me mbesa e me nipa, duke i dërguar
nëpër çerdhe e shkolla. Të tjerët ikin
andej-këndej, nëpër dete e banja kurimi. 

-Sa ditë u bënë? Ku u vonuan? Si s’u
kthyen?!, flasin me njëri-tjetrin. Të rinjtë,
kush tjetër.

Sapo kthehet i pari (nga Orasha), men-
jëherë fillojnë pyetjet:

-Hë, ç’pate?  A s’je mirë, a? Mos u së-
mure?

-Jo, jo. Të marr ca lekë e medikamente
dhe do të kthehem sërish... 

-Mirë, pra, sa të punon dora dhe të ecë
këmba, ik ore, ik;  kënaqu. 

-Po, si jo. Do të kthehem, por të çmal-
lem sadopak me njerëzit e familjes, me
mbesat dhe nipat. Hmm, sa i kishte marrë
malli! 

-Jo ore, po tallesh me ne?!
-Jo, besa. Këtu diçka më ndryshe, bre!

Po ndjehem më i lirë; njihemi më tepër se
tridhjetë vjet. Andej s’po e gjen eshin tënd
as edhe një kafe të pish, as edhe një mu-
habet lirshëm s’mund të bësh, as edhe një
punëtor s’po mund të gjesh për ta kositur
bahçen. U boshatis katundi! Edhe ata si
ne po ikin!

-Unë u ftoha pak dhe mendova më
mirë të kthehem këtu, te Dyshi:  ja doktori,
ja spitali...

-Po tash, çfarë do bësh? Do ikësh?
-S’e di, vallahi.  Kam mbetur as andej,

as këndej! Havaja është ftohur, drutë 95
euro kubiku, rryma  më shtrenjtë se këtu,
peleta s’po ka… Ta shoh njëherë; nëse më
dalin rezultatet e mira, do iki, se kam do
punë kah shtëpia.  Nëse jo, po rri qetu, me
ju...

I gjori, s’mori rezultate të mira nga
mantelbardhët. Amaneti i tij ishte: Fune-
ralin ma bëni andej kah erdha, te Njëshi,
se këtu pas dhjetë viteve ta prishin reha-
tinë edhe në varr.

(Abtwil, 14 nëntor 2022)

Xhamia që vepron në kuadër të
Integration Kulturverein De-
breshi (IKD), në Illnau-Ef-

fretikon, kanton Zürich, Zvicër, më 27
nëntor, 2022, shënoi 5-vjetorin e themeli-
mit dhe të punës në shtetin helvetik, thu-
het në njoftimin e BFI.

Në solemnitet morën pjesë Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu,  i shoqë-
ruar nga dr. Selver Xhemaili, Drejtor i
Mërgatës;  h. Sabahudin ef. Zendeli,
Myfti i Gostivarit; dhe h. Sherif ef. De-
hari, Referent në Myftininë e Gostivarit.

BURRA E GRA NË MANIFESTIM
Prezencë masive e bashkatdhetarëve

tanë, burra e gra. U krijua një ambient im-
pozant, që i dha një peshë të veçantë këtij
tubimi. Prezenca e shumë imamëve, e
Kryesive të Qendrave Islame, si dhe e ba-
shkatdhetarëve, e ngriti lart këtë tubim. 

Një organizim i lartë i manifestimit,
tregoi qartë vlerat e besimtarëve të kësaj
qendre, të udhëhequr nga h. Tofik Ademi
me bashkëpunëtorë dhe Imami i porsae-
mëruar prof. Imer ef. Alili me gjithë be-
simtarët. 

Prezenca e teologëve të mirënjohur mr.
Ahmet Mehmedi, hoxhë Ismail Alili-Win-
terthur, mr. Fesal Fetai-Fraunfeld, h. Azir
Aziri-Thun, si dhe e dr. Hasan Hasani,
hoxhë Islam Nuredini, hoxhë Alajdini e të
tjerëve, i dha vlerë këtij manifestimi. 

Moderatori, mr. Evzal Sinani, me
udhëheqjen e tij të spikatur, e ngriti lart
vlerën e këtij tubimi, ndërsa shijen krye-
sore të manifestimit i dha Kori i Myftinisë
së Gostivarit,  në krye me mr. Eljesa Ha-
sabi me shokët Bunjaminin, Mevlan

Kamberi e të tjerë. Po ashtu kishte dhe një
program modest nga fëmijët e mësimbe-
simit islam.

Reis’ul-Ulemaja në fjalën e tij të rastit
uroi manifestimin dhe ngriti lart organiz-
min dhe punën e IKD dhe dha këshillat e
tij mbi Islamin dhe prezantimin e tij në
kohë si amanet nga i Madhi Zot dhe
shprehu mirënjohje për nikoqirët. 

Kryetari i BFI të RMV me këtë rast
uroi dy festat madhore të kombit: 22 Nën-
torin - Ditën e Alfabetit dhe 28 Nëntorin -
Ditën e Pavarësisë. Ai i uroi suksese të
reja në punë kësaj qendre islame shumë
mirë të organizuar. 

Fjalimet tjera, të personaliteteve të
ndryshme fetare,  ngjallën emocione te të
pranishmit, me pranimin e urimeve për
punën e madhe që bëjnë në mërgim.

Pritja madhështore dhe organizimi i
nivelit të lartë, dëshmoi se Qendra Effre-
tikon, bashkë me qendrat tjera simotra, po
trason rrugën e shëndoshë në prezantimin
e Islamit dhe të vlerave të tij  te besimta-
rët tanë.

Faleminderit për organizimin dhe prit-
jen. Zoti ju bekoftë, thuhet në njoftimin e
BFI.

Manifestimi i Xhamisë së Debreshtit
(Gostivar) në Effretikon u transmetua
drejtpërdrejt, në kohë reale, në platformat
elektronike të BFI të RMV. 

Pas manifestimit në Effretikon, Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu me
bashkëpunëtorë  vizitoi QKI në Winter-
thur,  ku u prit nga Imami i mirënjohur h.
Ismail ef. Halili, nga Kryetari i Këshillit të
Xhamisë z. Ademi dhe shumë besimtarë
të kësaj qendre, thuhet në njoftimin e BFI. 

Reisi përshëndeti besimtarët, falënde-
roi për kontributin e dhënë në organizimin
e jetës fetare islame,  si dhe për kontribu-
tin e këtij xhemati në vendlindje.

URIME PËR NDËRTESËN E RE NË
WINTERTHUR

Qëllimi kryesor i vizitës ishte që Rei-
s’ul-Ulemaja t'i urojë për nisjen e ndërte-
sës së re të Qendrës Islame në Winterthur,
duke iu dëshiruar angazhim, urtësi dhe
mbarim sa më të shpejtë të saj.

Falënderuam hoxhë Ismailin, i cili
njëherësh është një aktivist i palodhshëm
në Zvicër. Ai me dekada,  me gjithë qe-
nien e vet,  është vënë në shërbim të Isla-
mit dhe të organizimit të jetës fetare e
kombëtare aty.

Delegacioni nga Shkupi në Qendrën
Kulturore Islame pati takim edhe me
Kryetarin e KMSHZ (DAIGS),  h. hfz.
Mehas Alija, thuhet në njoftim.

Më 26 nëntor, 2022, një delegacion i
BFI vizitoi Qendrën Islame në Winter-
thur, i udhëhequr nga 

Drejtori i Sektorit të Mërgatës në Ri-
jasetin e BFI, dr. Selver ef. Xhemaili, thu-
het në njoftimin e BFI.

Gjatë kësaj vizite, dr. Selver ef. Xhe-
maili përcolli selamet dhe porositë e
Kryetarit të BFI të RMV, Reis’ul-Ulema
h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, ndërsa më pas
ligjëroi para xhematit të kësaj qendre kul-
turore. 

Më pas, Kryesia e Xhamisë dhe Imam
Ismail ef. Halili e informuan delegacionin
e BFI me rrjedhën e punimeve të qendrës
së re, së cilës para dy muajve iu vunë the-
melet, thuhet në njoftimin e BFI.

Kalaja e Nicës, Orashë, Tetovë.  (fotoArkiv)

Shënime Abtwil – Orashë
Pleqëria sa shkon e afrohet. Gjeneratat e para dhe ato të dytat filluan të pensionohen. E, tash? Ku? Kah t’ia mbathim?!
Të parët tanë thoshin: Paraja është gënjeshtare, të rren! Athua, vallë, përse? Kjo letër,  kjo monedhë,  është e mirë, të

vesh, të mbath, të pasuron, mirëpo – qetësi nuk të jep. Kurrë, asnjëherë!

Xhamia IKD-Effretikon 
shënoi 5-vjetorin
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Më 15 dhjetor, 2022, u hap xhami në
Nerez të Mesëm (Shkup), thuhet në njof-
timin e BFI.

Në hapjen e xhamisë së re morën
pjesë: Kryetari i Bashkësisë Fetare
Islame të RMV,            Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i Myftinisë
së Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i
Myftinisë së Kërçovës Qamil ef. Rushiti,
Myftiu i Myftinisë së Gostivarit Sabahu-
din ef. Zendeli, Myftiu i Myftinisë së Ma-
nastirit Amit ef. Rasimi, anëtarë të
Kabinetit të                Reis’ul-Ulemasë dhe
drejtorë të Sektorëve në Rijasetin e BFI-
së.

Ngjarjen e nderuan edhe Kryetari i
Komunës Karposh,  z. Stevçe Jakimov-
ski, Kryetari i Komunës Saraj z. Blerim
Bexheti, deputeti z. Izet Mexhiti, përfa-
qësuesi i Kishës Ortodokse Maqedonase,
shumë hoxhallarë, hafëzllarë, afaristë dhe
xhematlinj të kësaj ane.

Solemniteti u hap me një ashere të
kënduar nga hfz. Adnan Elmazi. 

Më pas, moderatori Mahir Kadriu ftoi
nikoqirin, Myftiun e Shkupit,  dr. Qenan
ef. Ismaili,  për fjalë përshëndetëse. Me
këtë rast,  Myftiu ef. Ismaili uroi nere-
zlinjtë për këtë xhami,  e hapur, tha ai,  në
një ditë të veçantë për këtë lagje dhe për
këtë xhemat, dhe tha se shpreson që kjo
xhami,  sikurse dhe të tjerat, të shërbejnë
në të mirë të vendit, të fesë dhe të ar-

dhmes sonë të përbashkët.
Në emër të Këshillit iniciativ, Krye-

tari i Këshillit,  Qamuran Rushiti,  iu dë-
shiroi mirëseardhje të pranishmëve dhe
falënderoi të gjithë për prezencën në këtë
manifestim.

Me fjalë përshëndetëse të prani-
shmëve iu drejtua edhe Kryetari i Komu-
nës Karposh,  z. Stevço Jakimovski,  i cili
uroi nerezlinjtë për hapjen e Xhamisë.

Fjalën kryesore e mbajti Kryetari i
BFI të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu,  i cili foli mbi rëndësinë e
xhamive në kohën tonë dhe në vendin
tonë. Ai uroi xhematin e Nerezit dhe
theksoi se kjo xhami po qëndron krenare
para nesh dhe është në vargun e shumë

xhamive në vendin tonë,  ku, tha ai,  do të
vazhdojmë t’i falemi Krijuesit tonë deri
në Ditën e Kiametit.

“Këto xhami janë vendi ku promo-
vojmë paqen, harmoninë, bashkëjetesën
dhe përparimin. Kjo xhami,  sikurse dhe
shumë të tjera,  do të reflektojë vetëm
dritë, shpresë, paqe e harmoni për një të
ardhme sa më të mirë për të gjithë ne”,
tha Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu në ceremoninë e hapjes së Xhamisë
në Nerez të Mesëm.

Ky manifestim u përmbyll me duanë
e rastit, të cilën e bëri Myftiu i Kërçovës,
Qamil ef. Rushiti. Më pas për të prani-
shmit u shtrua darkë, thuhet në njoftimin
e BFI.

Nga Nehat Ismaili

Qendra Shqiptare për Integrim,
Kulturë dhe Religjion në Lozanë
(ndryshe: Qendra Islame Shqip-

tare - Lozanë,  Centre Islamique Albanais
de Lausanne), shënoi 20-vjetorin e Xha-
misë.

Ishte një moment i çmuar kur ky
event filloi me intonimin e himnit kom-
bëtar, por edhe më i mrekullueshëm kur
në skenë doli hafëzi i njohur me përmasa
botërore Xhelal Kaloshi,  i cili lexoi me
shumë pasion dhe dinjitet fjalët e Zotit të
gjithëmëshirshëm, një mënyrë që prek
thellëshisht zemrat, shterpërsinë e shpir-
tit dhe në ato momente njeriu thotë:  ‘O
Zot, vetëm Ty të besoj dhe vetëm Ty të
lutem dhe vetëm Ty të nënshtrohem!’

Imam Fehim Abazi në fjalimin e tij
bëri një gërshetim të shkëlqyeshëm të hi-
storikut të anëtarëve të kësaj qendre
midis udhëtimit nga një vend i izoluar po-
litikisht,  drejt një vendi që shquhet me
liri, respektim të të drejtave të njeriut, të
barazisë sociale dhe të një sistemi të rafi-
nuar politik. Pikërisht kjo ishte edhe pi-
kënisja e tij që të ndërtojë një vizion dhe
të mos ngelet brenda kafazit të mendi-
meve të ngurta, drejt bashkëpunimit me
institucione të ndryshme, si ato etnike,
multireligjioze dhe të sektorit civil.

Nga ajo që pashë në dokumentarin e
shfaqur enkas për këtë event kushtuar 20-
vjetorit,  themelimi i kësaj qendre të mre-
kullueshme  ishte një udhëtim i gjatë
midis vështirësive, largimit nga vendlin-
dja dhe mërgimit, një udhëtim në thellësi
dhe i gjatë për sa i përket distancës gjeo-
grafike, nga vendlindja, në Zvicër; nga
vendi i sunduar me hekur dhe zjarr në
vitet tetëdhjetë të shekullit të kaluar,  në
shtetin e sigurisë, të barazisë sociale, të
avancimit shkencor, të lirisë së mendimit,
të ushtrimit të besimit, të manifestimit të
bindjeve, ideve, synimeve, të jetësimit
dhe të materializimit të tyre në aspektin
institucional.

Imam Fehim Abazi dhe stafi i tij i
mrekullueshëm, si Kryesitë e mëparshme

dhe kjo aktualja, e kishin kuptuar shumë
mirë këtë vlerë dhe kishin materializuar
intelektualisht dhe metodikisht, duke për-
fituar nga mendje të ndryshme:  ata le-
xuan shumë, rishikuan dhe përpunuan
informacionet dhe,  ndër gjërat më të rën-
dësishme, ishte kuptimi i jetës, i sfidave
dhe i ideve,  duke i vënë në shërbim të së
mirës së përgjithshme të komunitetit në
përgjithësi dhe atij shqiptar në veçanti.

Dhe, gjithë tjetra ishte një histori e
mrekullueshme, një histori brenda një hi-
storie përplot sakrifica nga themeluesit e
saj dhe nga drejtuesi i saj i parë,  z. Ismet
Murtezi, me patriotë të tjerë, përplot am-
bicie, sakrifica, ide, vizione dhe mirësi.

Ideja e tyre ishte të ndërtojnë të ar-
dhmen,  në mënyrë që të jetojnë të lum-
tur në mesin e këtij koloriti të bukur të
shoqërisë, të edukohen, të shkollohen dhe
të avancohen intelektualisht, moralisht
dhe shpirtërisht. Të përhapin paqen dhe
dashurinë në mënyrë paqësore midis nje-
rëzve, të dëgjojnë dhe të përfitojnë nga të
tjerët,  pavarësisht ngjyrës, racës, etnisë
apo bindjeve. Të mos hasmohen me
njëri-tjetrin, por ta duan veten e tyre dhe
të tjerët, të shenjtërojnë më sublimen, të
zhvillojnë dashurinë për fenë, për gjuhën,
kombin dhe mëmëdhenë. Të zhvillojnë
jetën duke jetuar në mjedise ku ndihet re-
hatia psikologjike, t’i kontribuojnë zhvil-
limit intelektual të komunitetit shqiptar,

të vihen në mbrojtje të vlerave të përba-
shkëta njerëzore, të zhvillohen vazhdi-
misht si komunitet, të shkëmbjenë
përvoja me të tjerët dhe të përfitojnë nga
tjerët. Kjo, realisht, nuk është në kundër-
shtim as me vlerat tona kombëtare, as me
vlerat fetare islame.

Faleminderit për ftesën që i bëtë Xha-
misë së Bardhë - Aarburg, kanton Aar-
gau. Vërtet ishte kënaqësi të jesh në
mesin e elitës intektuale, fetare dhe kul-
turore. Allahu i bekoftë! 

(F.17.12.2022)

Xhamia e Lozanës shënoi 20-vjetorin
Themelimi i kësaj qendre të mrekullueshme  ishte një udhëtim i gjatë midis vështirësive, largimit nga vendlindja dhe

mërgimit, një udhëtim në thellësi dhe i gjatë për sa i përket distancës gjeografike, nga vendlindja, në Zvicër; nga vendi i
sunduar me hekur dhe zjarr në vitet tetëdhjetë të shekullit të kaluar,  në shtetin e sigurisë dhe të barazisë sociale.

PJESËMARRËS, 
DREJTORI I BFI-së
Qendra Shqiptare për Integrim, Kulturë
dhe Religjion në Lozanë (Qendra Islame
Shqiptare – Lozanë) shënoi dy dekada
suksese dhe veprimtari të bujshme që nga
themelimi i saj, thuhet në njoftimin e BFI. 
Dr. Selver Xhemaili,  Drejtor i Sektorit për
Çështje të Mërgatës pranë BFI-së,  mori
pjesë në këtë program manifestues, të
organizuar nga kjo qendër, me rastin e
shënimit të vitit jubilar, respektivisht të
njëzetvjetorit të themelimit të saj. 
Me këtë rast, Drejtori Xhemaili ligjëroi mbi
vlerën dhe rëndësinë e xhamisë dhe gjatë
ligjërimit të tij përcolli edhe selamet dhe
porositë e Kryetarit të BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, thuhet në
njoftimin e BFI.

Në fshatin malor Zllakuqan të Liko-
vës (Kumanovë) më 1 dhjetor, 2022, u
hudh guri themeltar i xhamisë së re, thu-
het në njoftimin e BFI. 

Programi kaloi në një ambient gaz-
mor, me prezencë të Kryetarit të BFI të
RMV,  Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef.
Fetahu, Myftiut të Myftinisë së Kumano-
vës h. Abedin Imeri me bashkëpunëtorë,
të Këshillit iniciativ dhe të qytetarëve të
fshatit Zllakuqan, të Kryetarit të Këshil-
lit të BI të Gjilanit h. Naim Aliu me ba-
shkëpunëtorë, të aktivistëve të
mirënjohur si: Ismail Xheladini, z. Feriz
Dervishi etj. 

Në fjalimet e Reis’ul-Ulemasë, të
Myftiut, të h. Naim ef. Aliu dhe të Kë-
shillit iniciativ,  u përshëndet ky akt i
madh fetar dhe u shprehën urime të
thella, pastaj u fol për vlerën e xhamisë,
për unitetin në ndërtimin e xhamisë si një

vlerë shumë e rëndësishme.
Përshtypje e veçantë ishte pozicioni i

vendit, bukuria e tij, projekti i bukur i
Xhamisë dhe ambienti i përgjithshëm që
lidh dy shtetet,  Kosovën dhe RMV.

Xhamitë e ngrenë vetëdijen mbi
Zotin, dijen, moralin, paqen dhe bashkë-

jetesën me të gjithë, thuhet në njoftimin e
BFI.Myftinia e BFI-Kumanovë në njof-
timin e saj uron punë të mbarë dhe të be-
reqetshme,  duke u lutur që sa më shpejt
të përfundojnë punimet e kësaj shtëpie të
Allahut. Urime dhe suksese, thuhet në
njoftim. 

Xhami e re në Zllakuqan të Kumanovës

Xhami në Nerez të Mesëm
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Më 2 dhjetor, 2022, në prani të Rei-
s’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, të
Myftiut të Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili,
të Kryetarit të Komunës së Studeniçanit
z. Azem Sadiku, të ulemave islame dhe
të besimtarëve të shumtë,  u hodh gur-
themeli i xhamisë së re në fshatin Moranë
të Shkupit, thuhet në njoftimin e BFI.

Pjesëmarrja masive e qytetarëve të
Moranës dhe më gjerë formoi një am-
bient impozant.

Së pari, solemnitetin e përshëndeti
dhe e uroi këtë nismë të shenjtë Myftiu
dr. Qenan ef. Ismaili,  duke dëshmuar për
bujarinë e besimtarëve të Shkupit, në ve-
çanti të Moranës, në ndërtimin e xhamive
dhe të ngritjes së jetës fetare. 

Fjalë përshëndetjeje pati Krytari i Ko-
munës,  z. Azem Sadiku,  i cili uroi këtë
vepër madhore dhe premtoi përkrahje
maksimale nga Komuna.

Reis’ul-Ulema i BFI të RMV në
fjalēn e tij të rastit shprehu urime të
thella,  duke shpjeguar vlerën dhe rëndë-
sinë e ndërtimit tē xhamive, si vatra të
ngritjes shpirtërore dhe morale të besim-
tarëve, nga e cila lëshohet drita e besimit,
e paqes dhe e afrimit mes njerëzve.

Reis’ul-Ulemanë e shoqëruan z. Irsal
ef. Jakupi, Sekretar i Përgjithshëm i BFI

dhe dr. Abdulkerim ef. Iseni, Shefi i Ka-
binetit të Reis’ul-Ulemasë.

Duanë e gurthemelit e bëri h. Fejsal
ef. Kadriu, Referent i Myftinisë së Shku-
pit.

Një vlerësim dhe kontribut të madh
në organizimin e këtij solemniteti dhanë
h. Adnan ef. Kadriu, një imam i palo-
dhshëm në ngritjen e vetëdijes së besim-
tarëve dhe aktivistëve në sfera të
ndryshme. Po ashtu, edhe imami h. Beqir
ef. Osmani, me punën e tij të imamit,
është konsekuent në detyrat e parapara.

Këshilli iniciativ, me punën e tij dhe

me përkrahjen e faktorëve fetarë dhe të
tjerëve, premtoi se do të jetë në krye të
detyrës deri në kryerjen e kësaj vepre të
shenjtë.

Më pas u krye namazi i Xhumasë në
Xhaminë e Moranës, ku ligjëratën e na-
mazit të Xhumasë e mbajti Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu, ndërsa
në namaz xhematit i priu vetë Myftiu i
Shkupit, dr. Qenan ef. Ismaili.

I bëjmë lutje Allahut fuqiplotë që ta
bekojë këtë nismë të madhe - ndërtimin
e xhamisë së dytë në Moranë, thuhet në
njoftimin e BFI.

Gazeta prestigjioze e Egjiptit “Al Bawabah News” më 26
nëntor, 2022,  ka publikuar intervistën ekskluzive me Kryetarin
e Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Sha-
qir ef. Fetahu, realizuar me gazetarin e famshëm të kësaj ga-
zete, z. Mahmud Semir, në gjuhën arabe dhe angleze, thuhet në
njoftimin e BFI. 

E njëjta më pas është publikuar edhe në faqen elektronike
zyrtare të kësaj gazete, ku ka një numër të madh ndjekësish on-
line.

Në këtë intervistë,  të titulluar “Egjipti gëzon vend të rën-
dësishëm te të gjithë myslimanët e botës”, Reis’ul-Ulema h.
hfz. Shaqir ef. Fetahu flet për Islamin në kohë, për myslimanët
në përgjithësi dhe për Bashkësinë Fetare Islame të Republikës
së Maqedonisë së Veriut në veçanti, për qendrat islame kudo
nëpër botë, të cilat janë pjesë e BFI të RMV, për organizimin e
jetës fetare në RMV dhe jashtë saj, sidomos në vendet perëndi-
more, për tolerancën dhe bashkëjetesën mes myslimanëve me
besimet tjera, mbi islamofobinë në Evropë dhe mënyrat se si të
ndryshohen këto bindje negative përmes sjelljeve shembullore
të myslimanëve dhe inkuadrimin e tyre sa më të mirë në jetën
shoqërore e kulturore në këto vende.

Reis’ul-Ulemaja në intervistë flet edhe për organizimin sho-
qëror, social e politik të vendit dhe për peshën dhe rëndësinë në
vendimmarrje që kanë politikanët e besimit islam në RMV, si
dhe plagën e vjetër të mërgimit dhe pasojat e tij, thuhet në njof-

timin e BFI.
BFI ka dhënë edhe vegzën se ku mund të ndiqet intervista e

publikuar në “Al Bawabah News”:  
https://www.albawabhnews.com/4701645  //

https://bfi.mk/exclusive-interview-with-the-president-of-irc-
published-in-al-bawabah-newspaper/

Morana edhe me një xhami 

Intervistë ekskluzive me “Al Bawabah News” 
Nga Reshit ef. Mullarexha

Allahu i Madhërishëm thotë:
“Është e sigurt se kanë shpë-
tuar besimtarët; ata të cilët

janë të përulur dhe të kujdesshëm
gjatë faljes së namazit; ata të cilët i
shmangen të kotës (fjalë a
punë).” (surja Mu’minun: 1-3)

Ndërkaq, pejgamberi ynë i dashur,
Muhamedi (a. s.) thotë: “Njeriu që brak-
tis punët e kota ka shenjën se është my-
sliman i mirë.”

Feja jonë, Islami, na urdhëron të për-
fshihemi në gjëra të mira dhe të dobishme
në çdo aspekt të jetës sonë. Na inkurajon
të bëjmë vepra të mira në përputhje me
qëllimin tonë të krijimit. Na këshillon që
të shmangim punët që nuk janë të dobi-
shme për dynjanë dhe ahiretin dhe që na
bëjnë të humbim kohën dhe t’i çojmë kot
përpjekjet. 

Në fakt, besimtarët që do të arrijnë
shpëtimin në amshim,  në Kuran për-

shkruhen me këto cilësi: “Pasha
kohën! Nuk ka dyshim se njeriu është
në një humbje të sigurt. Me përjashtim
të atyre që besuan, që bënë vepra të
mira, që e porositën njëri-tjetrin t’i
përmbahen të vërtetës dhe që e këshil-
luan njëri-tjetrin të jenë të durue-
shëm.” (surja Asr: 1-3)

Fjalët dhe veprat tona, që janë të do-
bishme për mbarë njerëzimin, veçanë-
risht për familjet dhe të afërmit tanë, dhe
për çdo krijesë të krijuar, janë një mjet
për të fituar miratimin e Zotit tonë. Lum-
turia e familjeve tona, bollëku i tregtisë
sonë, vazhdimësia e unitetit dhe solidari-
tetit tonë varen nga mirësia e fjalëve dhe
veprimeve tona. Fundi i veprave që nuk i
përshtaten të vërtetës dhe që e largojnë
dashurinë, që e largojnë dashurinë nga
zemrat tona, është zhgënjim. 

Në fakt, ata që e dëmtojnë besimin,
që e prishin paqen shoqërore, që i  ndajnë
vëllezërit e motrat nga njëri-tjetri, që i
ndajnë bashkëshortët nga njëri-tjetri, të

tillët këto i bëjnë me një fjalë të pamen-
duar ose me një veprim të pakujdesshëm.

Pra, ejani, le të pasqyrojmë besimin
tonë në jetën tonë. Allahu i Plotfuqishëm,
pronari i vetëm i ditës së fesë, thotë:
“Lexo librin tënd tani! Shpirti yt të

mjafton sot si llogaritar.” (surja Isra:14)
Le të bëhemi gati për Ditën e Gjyki-

mit. Le të vlerësojmë kapitalin e jetës
sonë duke ndjekur të mirën dhe duke kër-
kuar miratimin e Zotit tonë. Le të përpi-
qemi të bëjmë punë të dobishme për
dynjanë dhe ahiretin. 

Nëse thelbi dhe fjalët tona janë një,
nëse qëndrimet dhe sjelljet tona janë të
mira, atëherë - dashtë Zoti që fundi ynë
qoftë qielli. 

E përmbyllim këtë temë me thënien e
Pejgamberit tonë (a. s.): “O Allah! Kër-
koj strehim te Ti nga dituria që nuk bën
dobi, nga zemra që nuk ka frikë, nga
shpirti i pangopur dhe nga lutja që nuk
pranohet.” Amin!

(Burimi: Myftinia e BFI-Dibër)

Besimtari qëndron 
larg fjalëve të padobishme

Thotë Pejgamberi (a. s.): “O Allah! Kërkoj strehim te Ti nga dituria që nuk bën dobi, nga zemra që nuk ka
frikë, nga shpirti i pangopur dhe nga lutja që nuk pranohet.” Amin!
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Nga Xhemail Çupi

Nëse shfletojmë literaturën rele-
vante, apo hulumtojmë faqet e in-
ternetit, do të shohim se termi

“hixhab” drejtpërdrejt lidhet me mbulesën,
përkatësisht me mbulimin e trupit të fem-
rës dhe vendosjen e shamisë mbi kokën e
saj. Me këtë rast, njerëzit e ngatërrojnë “hi-
xhabin” me “shaminë e kokës”. 

S’ka dilemë që vendosja e shamisë për
gjininë femërore është një nga segmentet e
hixhabit, por hixhabi si koncept është
shumë më i thellë se kaq - është universal
dhe përfshin njerëzit pa dallim gjinie. 

Sipas Kuranit famëlartë, nevoja për
mbulimin e trupit për të dy gjinitë daton
prej kohës kur Ademi (a. s.) dhe Hava ishin
në kopshtet e Xhenetit. Zoti në suren A’raf,
ajeti 22, thotë: “Dhe i mashtroi (djalli) me
dinakërinë e tij. Pasi e shijuan frutin,
atyre iu zbuluan vendet e turpshme dhe
nisën të mbulohen me gjethet e Xhenetit
dhe Zoti i tyre u thirri: ‘A nuk jua kisha
ndaluar atë pemë? A nuk ju pata thënë
se djalli është vërtet armiku juaj i
hapët?’”

Kjo tregon se instinkti i mbulimit të tru-
pit është i lindur te të gjitha qeniet njerë-
zore, ndërsa zbulimi i trupit është dëshirë
satanike. 

Nëse thellohemi në Kuranin fisnik, do
të konstatojmë se fjala hixhab aty thekso-
het shtatë herë; pesë prej tyre si “hixhab”
dhe dy herë si “hixhaben”. Në suren Shu-
raa, ajeti 51, kur Zoti numëron mënyrat e
komunikimit të Tij me njerëzit e zgjedhur,
Ai thotë: “Nuk ka asnjë njeri që t’i ketë
folur Allahut ndryshe, vetëm se me anën
e frymëzimit, ose pas ndonjë perdeje, ose
t’i dërgojë të dërguar (melaqe) e ai t’i
shpallë me lejen e Tij atë që do Ai. Vër-
tet, Ai është më i larti, më i urti.”

Më tej, në suren Sad, ajeti 32, Allahu
tregon ngjarjen frymëzuese të Sulejmanit
(a. s.): “Ai tha: ‘Unë shfaqa dashuri në të
mirën (kuajt), i frymëzuar nga përkuj-

timi i Zotit tim, derisa (kuajt që ishin
duke garuar) humbën mbas malit (pas
barrierës).”

Në suren A’raf, ajeti 46, Zoti thotë
se “mes atyre dyve (banorëve të xhenetit
dhe xhehenemit) është një perde
(mur)”.

Në suren Fusilet, ajeti 5, Allahu shfaq
zemërngushtësinë e idhujtarëve kur u për-
ballën me pejgamberin Muhamed (a. s.):
“Ata thonë: ‘Ajo për të cilën ti na thër-
ret, nuk i arrin zemrat tona, sepse ato
janë të mbrojtura mirë. Veshët tanë janë
të shurdhër e midis nesh e teje ka perde
(pengesë). Prandaj, ti vepro si të duash,
se edhe ne kështu do të veprojmë.’” 

E njëjta theksohet edhe në suren Isra,
ajeti 45: Allahu tregon se “kur ti (Muha-
med) lexon Kuranin, Ne vëmë një perde
(pengesë) të fshehtë mes teje dhe atyre që
nuk besojnë në jetën e ardhshme”.

Ndërkaq, në dy rastet e fundit Allahu
fjalën “hixhab” e ndërlidh enkas me gjininë
femërore. Në suren Merjem, ajeti 16-17,
Allahu kujton se Merjemja s. a. (nëna e Isait
a. s.) “u largua prej familjes së saj në një
vend në lindje, duke u larguar dhe fshe-
hur nga ata dhe duke vendosur një pen-
gesë mes saj dhe atyre”.

Por, e përmend edhe për gratë e Pej-
gamberit (a. s.) dhe nënat e besimtarëve. Në
suren Ahzab, ajeti 53, Zoti paralajmëron sa-
habët që “kur të kërkoni prej grave të
pejgamberit diçka, kërkojeni prapa per-

des! Kjo është më e pastër për zemrat
tuaja dhe të atyre”.

Pra, siç mund të shihet, fjala hixhab i
referohet perdes së dukshme apo të paduk-
shme, murit ndarës apo çfarëdo forme tje-
tër të barrierës dhe pengesës fizike dhe
metafizike. I referohet pengesës së shfaq-
jes mes njeriut dhe Zotit, në njërën anë dhe
pengesës mes vetë raporteve       ndërnjerë-
zore, në anën tjetër. 

Kur theksohet forma e shpalljes hyjnore
dhe pamundësisë për t’u parë nga syri nje-
rëzor (siç ishte rasti i Musait a. s.), apo da-
shurisë së njeriut për krijesat për të kujtuar
mirësitë e Krijuesit, saqë edhe pse krijesat
ikin dhe zhduken, dashuria për Zotin ngel
(siç ishte rasti i Sulejmanit a. s.), këtu kemi
të bëjmë me raste pozitive dhe motivuese.
Ndërkaq, kur tregon se ka një barrierë dhe
perde mes besimtarëve dhe pabesimtarëve,
si në këtë botë po ashtu edhe në botën tje-
tër, kemi të bëjmë me raste të frikshme dhe
drithëruese, të cilat ose i kemi përjetuar ose
do t’i përjetojmë në botën tjetër. 

Kjo barrierë dhe pengesë ndonjëherë
mund të krijohet edhe kur bëhet fjalë për të
vërtetën dhe për fshehjen e saj, siç ishte
rasti me Merjemen (s. a.), e cila deshi të
fshihte të vërtetën (shtatzëninë) nga familja
e vet, sepse e dinte se ato do ta paragjy-
kojnë, por edhe rasti i dytë, ku pas vdekjes
së Muhamedit (a. s.), sa herë që sahabët
shprehnin interesim për t’i mësuar hadithet
e pejgamberit të transmetuara nga gratë e

Muhamedit (a. s.), mes atyre dyve kishte
një perde - e gjithë kjo, për t’u mbyllur
derën shpifjeve dhe cytjeve të dyfytyrshëve
dhe për të ruajtur dinjitetin si të sahabëve,
po aq edhe të nënave të besimtarëve, sido-
mos pas ngjarjes së shpifjes ndaj Ajshes (r.
a.).

Që të bëjmë një përmbledhje të unifi-
kuar të këtyre shtatë rasteve në të cilat për-
mendet fjala “hixhab”, mund të
konstatojmë se kjo fjalë nënkupton:

Vendosje të një barriere mes njeriut dhe
pasuesve të djallit të mallkuar; Kjo barrierë
mund të krijohet me veshjen tonë serioze,
por dhe me mënyrën tonë të sjelljes, të ko-
munikimit me të tjerët, të mimikave, gje-
stikulacioneve etj. 

Prishje të barrierave mes njeriut dhe
Zotit duke u kujdesur në respektimin e ur-
dhrave të Tij. E gjithë kjo bazuar në idenë e
përsosurisë (Ihsanit), sepse edhe pse ne nuk
e shohim Zotin, Zoti na sheh dhe na dëg-
jon, kur jemi vetë dhe kur jemi me të tjerë.

Të qenët i kënaqur me të mirat që Zoti
na ka falur, me bukurinë, inteligjencën, mo-
destinë, pasurinë etj., sepse këto të mira na
kujtojnë Zotin dhe na shtojnë falënderimet
ndaj Tij.

Përqendrim dhe fokusim në realizimin
e ëndrrave dhe objektivave tona të mira në
jetë, duke mos u shqetësuar se të tjerët
mund të na paragjykojnë, madje edhe të na
pengojnë, qofshin këto edhe pjesëtarë të
ngushtë të familjes dhe të farefisit. Nëse
mendoni se biseda me ta mund të ketë kun-
dërefekt, atëherë jepuni kohë, bëni durim
dhe bindni ata me përkushtimin dhe sukse-
sin tuaj të ardhshëm. Zakonisht, kur bëhet
fjalë për mbulesën te femrat njerëzit refe-
rohen tek ajeti 31 i sures Nur, por në zana-
fillën e diskutimit për hixhabin Kurani një
ajet më parë (Nur: 30) urdhëron burrat që të
mos ua ngulin sytë grave dhe mos jenë të
shthurur. 

Zoti në Kuranin famëlartë
thotë: “Thuaju besimtarëve që të ulin
shikimet e tyre (nga e ndaluara) dhe ta
ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet
e jashtëligjshme)! Kjo është më mirë për
ta! Me të vërtetë, Allahu është i Dijshëm
për atë që bëjnë ata.”

Ky varg e kundërshton teorinë se “gratë
duhet të mbulojnë pjesët e tyre, sepse për-
ndryshe burrat shpërqendrohen”. Përkun-
drazi, ajeti fillimisht komandon burrat të
kontrollojnë veten e tyre, së pari dhe ek-
skluzivisht. Ajeti është decid kur thotë se
burrat as që guxojnë të merren dhe të ko-
mentojnë veshjet e femrave sa janë ato
“provokuese”, sepse parimisht i ndalon
burrat që t’i shikojnë femrat (me qëllim të
keq). 

Një argument i kësaj është rasti kur pej-
gamberi Muhamed (a. s.) ishte në udhëtim
me shokun e tij Fadl bin Abbas. Një grua, e

përshkruar si jashtëzakonisht e bukur, iu
afrua Pejgamberit (a. s.) për të kërkuar
udhëzimin e tij për disa çështje fetare. Fadli
filloi ta shikonte për shkak të bukurisë së
saj. Pejgamberi Muhamed (a. s.) nuk e qor-
toi gruan për veshjen e saj, ose për ekspo-
zimin e fytyrës së saj. Në vend të kësaj,
ia “ktheu kokën e Fadlit në anën tjetër, në
mënyrë që ai të mos e shikonte atë”.

Kështu, pejgamberi Muhamed (a. s.)
vërtetoi edhe një herë se barra kryesore për
të respektuar hixhabin qëndron te burrat
dhe jo te gratë.

Kur hixhabi ndërlidhet enkas me gji-
ninë femërore, fokusi kryesor ngelet te si-
guria dhe mbrojtja e femrës nga rreziqet e
botës së jashtme, gjoja se ajo është e paaftë
të kujdeset për veten, se ajo është e rrezi-
kuar nga çdokush që mund ta sulmojë, ta
grabit apo ta përdhunojë, andaj ajo duhet të
fshihet nën petkun apo maskën e mbulesës. 

Bazë e tyre është ajeti 59 i sures Ahzab,
ku Allahu i drejtohet të dërguarit të Tij dhe
i thotë: “O pejgamber! Kërkojuni grave
tuaja, vajzave tuaja dhe grave të besim-
tarëve që të lëshojnë mbulesën e tyre (të
kokës) përreth trupit. Në këtë mënyrë ka
më shumë të ngjarë që ato të njihen ‘si
të virtytshme – të respektuara’ dhe të
mos ngacmohen. Dhe, Allahu është
Falës, Mëshirëplotë.”

Sipas meje, theksi këtu bie te veshja se-
rioze, që është shenjë e njohjes së tyre si të
virtytshme dhe të respektuara, por mundë-
sia që ato të ngacmohen nëse kanë veshje
provokative është e mundshme, sepse fat-
keqësisht paraqitja dhe veshja për shumë
njerëz është determinues i vlerësimit të
femrës, pa mos e njohur karakterin e saj.

Të tjerët shkojnë akoma më tej dhe spe-
kulojnë se qëllimi kryesor i hixhabit është
fshehja e bukurisë së femrës dhe me këtë
rast mbulesa do ta ruajë moralin e saj. E
vërteta është se mbulesa është pjesë e rën-
dësishme e besimit, por ajo nuk lidhet
enkas me moralin, as me mbrojtjen e fem-
rës nga fatkeqësitë që mund t’i ndodhin nga
faktorët e jashtëm; madje mbulesa nuk e ka
qëllim as mbulimin e bukurisë së saj. 

Hixhabi duhet të shihet në kontekstin e
devotshmërisë dhe të modestisë. Allahu
(xh. sh.) në suren Nur, ajeti 60,
thotë: “Gratë e vjetra, që nuk shpresojnë
më të martohen, nuk është gjynah ta
heqin mbulesën e jashtme, por jo duke i
treguar stolitë e tyre. E, nëse përmbahen
dhe qëndrojnë modeste, është edhe më
mirë për ato. Allahu i dëgjon dhe i di të
gjitha.”

Sikur të kishte qenë fshehja e bukurisë
dhe rreziku nga sulmet eventuale qëllim
kryesor i mbulesës, kur femra plaket këta
dy faktorë nuk ekzistojnë më, por Allahu në
këtë periudhë edhe pse e lejon largimin e
mbulesës, përsëri preferon mbajtjen e saj si

shenjë të modestisë. 
Hixhabi nuk është vetëm prania e një

shamie, por ka kuptime më të thella që zba-
tohen si për burrat, ashtu edhe për gratë.
Surja A’raf, ajeti 26, i drejtohet idesë së mo-
destisë dhe devotshmërisë, si më të rëndë-
sishme sesa mbulimi fizik i trupit. 

Zoti thotë: “O bijtë e Ademit, Ne ju
dërguam rroba që të mbuloni vendet e
turpshme, si edhe për zbukurim; por,
petku i devotshmërisë është më i miri.
Këto janë disa shenja të Allahut, që ju të
merrni këshillë.”

Të gjithë ne flasim se cilat janë kriteret
e veshjes për gjininë femërore, por, në fakt,
kriteret vlejnë për të dy gjinitë. Përpos
zgjatjes së teshave që dallon mes burrave
dhe grave (te burrat të paktën prej te kër-
thiza deri në gjunjë, ndërsa te femrat tërë
trupi - përpos fytyrës dhe duarve deri në
kyçe), pesë kriteret tjera të kodit të veshjes
myslimane janë të njëjta si për burrat,  ashtu
dhe për gratë, e ato janë: Rrobat e veshura
duhet të jenë të lirshme dhe nuk duhet të
zbulojnë figurën; Rrobat e veshura nuk
duhet të jenë transparente aq sa mund të
shihet përmes tyre; Rrobat e veshura nuk
duhet të jenë aq magjepsëse sa të tërheqin
gjininë e kundërt; Rrobat e veshura nuk
duhet të ngjajnë me ato të gjinisë së kun-
dërt; Rrobat e veshura nuk duhet të ngjajnë
me ato të     jomyslimanëve, domethënë
rroba që janë specifikisht identitete ose sim-
bole të feve të tjera. 

Por, për të qenë “hixhabi” i plotë, për-
veç gjashtë kritereve të veshjes, duhet të
përfshijë gjithashtu edhe sjelljen morale,
qëndrimin dhe karakterin e individit. Një
person që i plotëson vetëm kriteret e ‘hi-
xhabit’ të rrobave, “hixhabi” i tij ka kuptim
të kufizuar. ‘Hixhabi’ i rrobave duhet të
shoqërohet me ‘hixhabin’ e syve, me ‘hi-
xhabin’ e zemrës, me ‘hixhabin’ e mendi-
mit dhe me ‘hixhabin’ e karakterit. Ai
gjithashtu përfshin mënyrën se si ecë një
person, mënyrën se si flet një person, më-
nyrën se si sillet etj. 

Duke e kufizuar hixhabin vetëm në
aspektin fizik dhe gjinor, fakt është se idetë
tona për “gruan e përshtatshme myslimane”
janë turbulluar me filtrat tanë të kulturës
dhe të traditës vendase dhe të huaj, saqë
kemi arritur të besojmë se një grua e de-
votshme është një grua e heshtur, ose një
grua që kufizohet vetëm në mjedise private,
ose një grua mundësisht me prani publike
sa më minimale dhe sa më të zymtë. Kjo u
vë vulë bindjeve tona patriarkale, që s’kanë
lidhje me Islamin e vërtetë. Që të jemi në
gjendje ta kuptojmë thelbin e hixhabit,
është e nevojshme që ne të sfidojmë idetë
tona të ngushta të dominimit në emër të fesë
dhe në dëm të gjinisë femërore.

Burimi: https://myftiniadiber.com/mbi-
hixhabin-e-mendjes-dhe-jo-te-

Mbi “hixhabin” e mendjes 
dhe jo të kokës

Duke e kufizuar hixhabin vetëm në aspektin fizik dhe gjinor, fakt është se idetë tona për “gruan e
përshtatshme myslimane” janë turbulluar me filtrat tanë të kulturës dhe të traditës vendase dhe të huaj,
saqë kemi arritur të besojmë se një grua e devotshme është një grua e heshtur, ose një grua që kufizohet
vetëm në mjedise private, ose një grua mundësisht me prani publike sa më minimale dhe sa më të zymtë.

Kjo u vë vulë bindjeve tona patriarkale, që s’kanë lidhje me Islamin e vërtetë.
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Shkruan: prof. Rexhep ef. Ziberi

Për ta mbajtur zemrën e pastër dhe
mendjen e shëndoshë, për ta
ushqyer një shpirt me aspirata dhe

një trup të shëndetshëm, duhet t’i ku-
shtohet vëmendje e posaçme të ushqye-
rit. Në realitet, kjo është pikërisht ajo që
e ofron feja islame. 

Disa persona sipërfaqësorë apo vetë-
mashtrues mund të paramendojnë se
ushqimi dhe pija nuk kanë efekt të drej-
tëpërdrejtë dhe të rëndësishëm për perso-
nin i cili rregullisht e mbush barkun e vet.
Megjithatë, kjo sigurisht se nuk është pi-
këpamje e fesë islame, e cila flet për këtë
problematikë në mënyrë shumë më se-
rioze. 

Parimi i përgjithshëm i fesë islame në
këtë drejtim është: të gjitha gjërat që janë
të pastra në vetvete dhe të mira për nje-
riun, janë të lejuara për ushqim, edhe atë
përderisa konsumohen në sasi të për-
mbajtura; ndërsa të gjitha gjërat që nuk
janë të pastra, që janë të këqija apo të
dëmshme për njeriun, janë të ndaluara në
të gjitha kushtet normale. 

I DËMSHËM DHE SHKATËRRUES
PËR SHPIRTIN E NJERIUT

Përveç këtij parimi të përgjithshëm,
ekzistojnë edhe disa pije të cilave ne në
këtë rast do t’u kushtojmë vëmendje të
posaçme e që Zoti i madhërishëm i ka
ndaluar të konsumohen. Pijet të cilat feja
islame i konsideron të dëmshme dhe
shkatërruese për shpirtin e njeriut, si dhe
për psikikën dhe moralin e njeriut, janë
të gjitha llojet e pijeve që në vete për-
mbajnë substanca dehëse dhe izoluese
për trurin e njeriut. 

Problemin e alkoolizmit e shohim si
një problem shoqëror, i cili ekziston
brenda një formacioni historik të caktuar.

Ai është bërë një fenomen i pashman-
gshëm, që nxitet me të gjitha mënyrat
për shthurjen dhe degjenerimin e masave.
Në kontrast me këtë pohohet forca dhe
vitaliteti i fesë sonë islame si në drejtim
të ruajtjes së shëndetit të shoqërisë, ashtu
edhe në atë të ruajtjes dhe zhvillimit të
pandërprerë të virtyteve më të larta mo-
rale që ka edukuar dhe që edukon Islami.

Islami i ka luftuar që në rrënjë veset e
liga të trashëguara nga e kaluara dhe nje-
riu i edukuar në suaza të koncepteve
esenciale islame, mban një qëndrim kritik
ndaj këtyre shfaqjeve të dëmshme,  të
cilat e cenojnë shëndetin, familjen dhe
shoqërinë.

Alkoolizmi është bërë një plagë ja-
shtëzakonisht e rëndë shoqërore dhe çdo
ditë e më tepër po merr përmasa të
mëdha. Përhapja e tij në shumë vende,
por edhe këtu te ne, shoqërohet me feno-
menin bashkudhëtar të tij - kriminalitetin
dhe kjo demagogji nuk bëhet për asgjë
tjetër, jashtë se çorodit mendjet e nje-
rëzve.

Shpeshherë jemi dëshmitarë okularë
të problemeve që alkoolizmi ua sjell nje-
rëzve ose shoqërive. Jemi dëshmitarë të
asaj se shumë vjedhje, dënime, plaçkitje
dhe fatkeqësi në komunikacion ndodhin
nga njerëzit të cilët janë nën ndikimin e
alkoolit. Shumë prej atyre që ia kanë parë

sherrin alkoolit, mbetën pa kulm mbi
kokë, pa nder dhe pa respekt.  Shumë prej
tyre ranë në hallin e lypjes dhe të depre-
sionit. 

Islami, për ta ruajtur familjen, nderin,
moralin, mendjen njerëzore dhe dinjite-
tin njerëzor, e ndaloi përdorimin e kësaj
substance dehëse, qoftë edhe në masën
më të vogël.

Fatkeqësisht, alkooli sot konsumohet
për shkaqe dhe arsye të ndryshme, për
gëzime e pikëllime, për suksese e mos-
suksese; të rinjtë, për ta shijuar, ndërsa
më të vjetrit – “për t’i harruar hallet dhe
problemet e jetës”. 

Një rrugë e tillë është plotësisht e ga-
buar, sepse bëjnë grumbullimin dhe shti-
min e problemeve dhe jo zgjidhjen e tyre.
Pikërisht për këtë, një njeri i mençur ki-
shte thënë: “Pikëllimi dhe problemi nuk
treten në verë; përkundrazi, aty mësohen
të notojnë!”

ALKOOLI DËMTON SHËNDETIN,
MENDJEN DHE FAMILJEN

Përveç që alkooli dëmton pothuajse
çdo organ të trupit të njeriut, ai shkatër-
ron edhe shoqërinë, krijon një shoqëri pa-
razite, të mbushur me papunësi, me fitne,
me çrregullime, gabime e krime. 

Shkencëtarët e mjekësisë dëmeve të
alkoolit  u kanë kushtuan vepra të ve-
çanta, ku gjerë e gjatë flasin rreth paso-
jave negative mbi shëndetin që burojnë
nga konsumimi i alkoolit. 

Të dhënat objektive mjekësore flasin
se alkooli  dëmton mëlçinë, mushkëritë,
lukthin, zemrën, veshkat, enët e gjakut,
muskulaturën e trupit, sistemin nervor
dhe anën psikike të njeriut.

Nga ana sociale, alkooli shkatërron
institucionin e familjes. Dr. Richard
Fronhlich thotë: “Alkooli jo vetëm që e
dëmton atë që e pi vetë, por ai bart ndiki-
min e vet shkatërrues edhe te pasardhësit
e tij.” 

Në këtë kontekst, shtrohet pyetja se,
vallë, a ka prind i cili dëshiron ta ketë fë-
mijën e vet alkoolik,  ose e kundërta -
ç’mund t’i ofrojë një prind alkoolik fë-
mijës së vet dhe çfarë shoqërie do të pri-
tej nesër nga ky tip prindërish? 

T’ua përkujtojmë se fëmija edukohet
nga prindërit:  nëse kemi familje të shën-
doshë,  do të kemi shoqëri të shëndoshë;
nëse kemi shoqëri të shëndoshë - do të
kemi komb të shëndoshë; nëse e kemi
kombin të shëndoshë - do ta kemi um-
metin të shëndoshë.

Islami që në fillim sinjalizoi mbi
dëmet që burojnë nga alkooli, andaj edhe
e ndaloi atë. Ndalesa pasoi pas një rruge

të shkurtër vijuese, duke filluar nga njof-
timi i dëmeve që burojnë nga alkooli: 

Etapa e parë:  “Të pyesin ty për verën
dhe bixhozin. Thuaj: ‘Që të dyja janë
mëkat i madh e ka edhe dobi në to për
njerëzit, por dëmi i tyre është më i madh
se dobia e tyre…’” (Bekare: 219)

Teksti kuranor është vetëm hapi i parë
drejt ndalimit të konsumimit të alkoolit.
Këtu vjen në shprehje karakteri i progra-
mit madhështor edukativ islam, i cili
mund të mësohet në shumë ligje, dispo-
zita dhe direktiva të tjera të tij. 

Ne do të paraqesim një rregull të tij
mbi alkoolin. Kur kemi të bëjmë me
ndonjë urdhër ose ndalesë nga aspekti i
botëkuptimit, respektivisht kur kemi të
bëjmë me ndonjë çështje ideologjike të
fesë islame, këtu është kategorik që nga
momenti i parë. Mirëpo, kur kemi të
bëjmë me ndonjë urdhër ose ndalesë me
zakonin dhe traditën, ose me ndonjë du-
kuri të ndërlikuar shoqërore, Islami atë-
herë i qaset gradualisht, çështjen e trajton
me vëmendje, me kujdes dhe ngadalë i
përgatit kushtet reale të cilat e lehtësojnë
realizimin dhe nënshtrimin e plotë të tij.
Kur çështja është e lidhur me monoteiz-
min ose politeizmin, urdhri zbatohet që
nga çasti i parë; këtu nuk ka vend për di-
skutim e tregti, ngaqë kemi të bëjmë me
rregullën kryesore të pikëpamjes islame.
Tek alkooli kemi situatë tjetër; këtu kemi
të bëjmë me diç që është e zakonshme
dhe e pëlqyeshme në shoqërinë e asaj
kohe. Për të çrrënjosur një zakon të tillë,
duhet gjetur ilaçi adekuat. Kështu fillo-
het me nxitjen e vetëdijes fetare dhe të
logjikës ligjore në shpirtin e muslima-
nëve. Kjo, në realitet, nënkupton se dëmi
është më i madh se dobia, andaj do të jetë
më mirë sikur alkooli të braktiset sesa të
kultivohet. Dëmi që krijohet nga konsu-
mimi i alkoolit është shumë më i madh se
dobia.  Tregtimi sjell përfitime materiale,
përfitime të cilat në krahasim me dëmet e
mëdha nuk mund të konsiderohen të do-
bishme.

Pas shpalljes së këtij ajeti, nga disa
besimtarë është thënë: “Do ta pimë për
dobinë e saj”, e nga disa të tjerë u tha
“S’ka dobi në atë që ka mëkat.”
Etapa e dytë: “ O ju që besuat, mos

iu afroni namazit duke qenë të dehur,
derisa ta dini se çfarë flitni…” (Nisa:
43)

Pas një pauze të shkurtër, vjen periu-
dha e vetëdijësimit të paevitueshëm.  Në
një mënyrë, kjo është etapa psikofizike e
problemit. Pastaj, mbi këtë bazë të vetë-
dijes myslimane vendoset teksti përkufi-
zues i shpalljes së dytë: “Namazi nuk
guxon të kryhet në gjendje të dehur.” Ky,

në të vërtetë, është kufizim, sepse, që të
mos jemi në gjendje të dehur në momen-
tin e pesë namazeve, në fakt do të thotë
që kurrë nuk duhet të jemi të dehur. Na-
mazi kryhet pesë herë në ditë, shumë na-
maze në mes tyre janë të afërta, kështu që
nuk mbetet shumë kohë që dikush të
dehet brenda dy namazeve dhe njëkohë-
sisht të zhdehet; do të thotë se nuk ka
mjaft kohë për konsumimin e alkoolit në
kohën në të cilën është mësuar ta konsu-
mojë. Me këtë e prish dehjen e zakon-
shme të kohës së caktuar, kurse nga ana
tjetër dihet mirë si narkomani, ashtu dhe
alkooliku, ka(në) nevojë për alkoolin. Në
rast se kalon një kohë dhe sërish edhe një
kohë tjetër pa konsumuar, mprehtësia e
zakonit zvogëlohet dhe ekziston mundë-
sia që të mposhtet zakoni i konsumimit të
alkoolit. 

Transmetohet se edhe pas ajetit të
dytë, disa nga besimtarët thanë se do të
pimë dhe do të rrimë nëpër shtëpitë tona!
Ndërsa të tjerët thanë: s’ka dobi në diç
që ndryshon mes nesh dhe mes namazit
me myslimanët. 

Fahru Rrazi thotë se qëllimi me të fa-
lurit në këtë ajet mund të jetë për vendin
e të falurit, atëherë kuptimi i ajetit është:
Mos u afroni në xhami duke qenë të
dehur, deri sa ta dini se çfarë flisni. Ose
mund të jetë qëllimi për vetë të falurit, që
do të thotë të mos afroheni për t’u falur
duke qenë të dehur, sepse të dehurit e
bënë njeriun që të gabojë gjatë këndimit
të Kuranit dhe gjatë kryerjes së kushteve
të tjera fetare.

Komentuesit e Kuranit famëlartë
thonë se zbritjen e këtij ajeti e ka shkak-
tuar kjo ngjarje: Abdurrahman ibni Aufi,
kur akoma nuk ishte e ndaluar pirja e al-
koolit, kishte ftuar disa as-habë në gosti.
Ata, pasi kishin pirë, ishin ngritur për të
falur namazin e akshamit. Imami i tyre
gjatë faljes së namazit në vend që të thotë
“Nuk adhurojmë atë që ju adhuroni”, në
gjendje të dehur ka thënë “Adhurojmë atë
që ju adhuroni!” Mbi këtë ngjarje thotë
Aliu, Allahu e mëshiroftë, e ka zbritur
ajetin e lartpërmendur. 

Alkoolikëve pas zbritjes së këtij ajeti
nuk u mbeti shumë kohë për konsumimin
e alkoolit,  që do të thotë se një numër i
madh u larguan prej tij, por kishte të atillë
që ende e konsumonin pasi e kryenin na-
mazin.

NDALIMI DEFINITIV I VESIT TË
FËLLIQUR

E tërë kjo ishte një parapërgatitje për
ndalimin definitiv të këtij vesi të fëlliqur.
Një shkallëzim të këtillë myslimanët e

Alkooli,  nëna e të këqijave
Sasia e vogël ndjell sasinë e madhe dhe gota e vogël - gotën e madhe e kështu deri në dehje, ose
siç thuhet:  “në gotën e parë njeriu pi rakinë, në gotën e dytë rakia pi rakinë, ndërsa në të tretën
rakia pi njerinë”. Në Islam, ndërkaq, gjithçka që deh është e ndaluar.  Ajo që të deh me shumicë,

qoftë edhe me sasi më të vogël, është e ndaluar.
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Shkruan: Resul ef. Rexhepi
(Enkas për HeR)

Me depërtimin e osmanlinjve në
Gadishullin Ballkanik, në fund
të shekullit XIV, pas një kohe

relativisht të shkurtër, edhe trojet shqip-
tare hynë në një periudhë të re të zhvilli-
mit të tyre historik e shoqëror, që është
fare e ndryshme nga ajo paraosmane.

Osmanët në këto anë sollën me vete qy-
tetërimin dhe kulturën islame, sollën
forma të reja të rregullimit shoqëror, bo-
tëkuptime të reja për botën e për njeriun
dhe, mbi të gjitha, sollën fenë islame, e
cila ishte fe zyrtare - shtetërore e tyre. 

Fenë islame nuk e pranuan njësoj të
gjithë popujt e këtyre anëve. Shumica
dërrmuese e popullit shqiptar, për shumë
arsye, e pranoi këtë fe. Integrimi i këtyre

popujve dhe vendeve në tregun e gjerë të
Perandorisë Osmane hapi shteg për një
zhvillim më të shpejtë të qyteteve e të
ekonomisë së tyre, mundësoi një zhvil-
lim më të hovshëm të tregtisë e të zejta-
risë dhe kësodore, te një pjesë e
popullsisë u krijuan kushte për një jetë
më të begatë, më të mirë e më të kultu-
ruar. Kjo gjë nxiti rritjen e nevojave
shpirtërore të njerëzve dhe domosdonë

kuptuan që herët, mirëpo pati edhe prej
atyre që thanë se tani e tutje nuk do të fa-
lemi, por do të qëndrojmë nëpër shtëpitë
tona,  që do të thotë:  t’i jepet krahu epshit
dhe këtë Allahu (f. p.) duhet ta largojë
nga çdo besimtar! Edhe gjatë një shkal-
lëzimi të tillë Muhamedi (a. s.) kishte
punë me persona të këtillë, të cilëve al-
kooli u ishte ngulitur në gjak, mirëpo kjo
nuk do të ndodhë asnjëherë pas zbritjes
së ajetit të tretë, sepse pas kësaj çdo gjë
mori fund. Tani alkooli definitivisht do të
jetë vepër e ndyrë nga shejtani. Nga Al-
lahu fuqiplotë kjo u tha në Kuranin fa-
mëlartë në etapën e tretë.
Etapa e tretë: “O ju që besuat, s’ka

dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe he-
dhja e shigjetës (për fall) janë vepra të
ndyta nga shejtani; pra, largohuni prej
tyre, që të jeni të shpëtuar. Shejtani nuk
dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjet
verës e bixhozit të hedh armiqësi në mes
jush, t’ju pengojë në përmendjen e Zotit
dhe t’ju largojë nga namazi. Pra, a po i
jepni fund (alkoolit e bixhozit)?”
(Maide: 90-91)

Pas dy urdhrave të para kuranore, ar-
riti dhe urdhri i fundit dhe kategorik, me
të cilin ndalohet konsumimi i alkoolit në
tërësi. Në këto dy ajete Krijuesi absolut
konsumimin e alkoolit e krahason me
idhujt dhe hedhjen e shigjetës për fall,
kurse nga ana tjetër dihet se idhujtaria
dhe falli bëjnë pjesë në shirk. Më pas e
konsideron të ndytë, vepër të djallit,
vepër të pamoralshme dhe të ligë, ndërsa
largimin prej tij e konsideron shpëtim. 

Prej dëmeve shoqërore thekson ndër-
prerjen e lidhjeve, nxitjen e armiqësisë
dhe urrejtjes, kurse prej dëmeve shpirtë-
rore thekson pengimin e obligimeve fe-
tare, përmendjen e Zotit dhe kryerjen e

namazeve. 
Pastaj, në një mënyrë shumë paralaj-

mëruese thotë: Pra, a po i jepni fund?
Përgjigja e besimtarëve ishte: “O Zot, ne
i dhamë fund!” Pas zbritjes së këtij ajeti,
besimtarët bënë çudira: nëse ndokush e
mbante gotën në dorë dhe për së pari herë
dëgjonte për zbritjen e ajetit në fjalë, e
hidhte dhe e derdhte në tokë. Atë ditë rru-
gët e Medinës vërshuan nga alkooli i der-
dhur i besimtarëve sikur të ishin lumenj.
Dhe, kjo ishte korrja definitive e suksesit
në eliminimin e alkoolit. 

Kështu është në Islam: këtë fat nuk e
patën qeveritë e ndryshme botërore, edhe
pse bënë çmos për eliminimin e alkooliz-
mit, duke i ditur mirë dëmet që ua shkak-
ton alkooli individëve, familjeve dhe
shteteve.  Ato ndërmorën gjithçka,  por
më në fund dështuan.  A thua pse? 

Janë shumë shkaqe, por ndër kryeso-
ret është ajo se klerikët e krishterë kanë
mendime të ndryshme rreth qëndrimit të
Krishterimit ndaj alkoolit - disa mbështe-
ten në tekstin biblik “pak verë ndihmon
tretjen”!!! Sikur të ishte kjo e vërtetë, atë-
herë do të duhej të largoheshin edhe nga
kjo sasi e vogël, sepse sasia e vogël ndjell
sasinë e madhe dhe gota e vogël - gotën
e madhe e kështu deri në dehje, ose siç
thuhet: “në gotën e parë njeriu pi rakinë,
në gotën e dytë rakia pi rakinë, ndërsa në
të tretën rakia pi njerinë”.

Nga ana tjetër, në Islam gjithçka që
deh është e ndaluar.  Ajo që të deh me
shumicë, qoftë edhe me sasi më të vogël,
është e ndaluar. Omeri (r. a.) thotë:
“Sikur të kishte rënë një pikë nga ajo në
dorën time, do t’ia bëja haram dorën
vetes time.” Ndërsa Aliu (r. a.) thotë:
“Nëse një pikë nga ajo bie në det, gjuha
ime del nga etja e nuk pi prej tij.” 

Kur t’i marrim të gjitha këto para-
sysh, a thua vallë nuk paska pasur të
drejtë Mësuesi i Njerëzisë, Muhamedi (a.
s.), kur tha se alkooli është çelësi i çdo të
lige?! 

Ja disa hadithe dhe fjalë të njerëzve të
mençur lidhur me konsumimin e alkoo-
lit:

“Besimtari në çastet e konsumimit të
alkoolit pushon të jetë besimtar” (Ha-
dith)

“Kush pi alkool, drita e besimit del
nga zemra e tij.” (Hadith)

“Alkooli është nëna e të gjitha të kë-
qijave.”  (Hadith)

“Kush beson në Zot dhe në Ditën e
Gjykimit, të mos ulet në tavolinën ku kon-
sumohet alkooli.”  (Hadith)

“Çfarë të deh me kovë, edhe një
grusht prej saj është e ndaluar.”  (Ha-
dith)

“Gjeneza e shumë fatkeqësive qën-
dron në gotën e rakisë!”  (Tolstoj)

“Alkooli së pari njeriun e largon nga
shoqëria e më pas edhe nga bota!”
(Emerson)

”Dehja është çmenduri vullnetare!”
(Seneka)

“Në atë kokë që hyn alkooli del men-
dja!” (Talmudi)

“Alkooli gjithmonë është mëkat; por,
kujdes, se mund të jetë edhe krim!”
(Paolo Montegaza)

Dhe krejt në fund, le të përkujtojmë
fjalët e Allahut (f. p.):   “Dhe mos e hi-
dhni veten në rrezik.” (Bekare: 195);
“Dhe, mos e mbytni veten tuaj; vërtet Al-
lahu është i mëshirshëm për ju.” (Nisa:
29)

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

Roli dhe rëndësia e vakëfit në
përhapjen e kulturës dhe të

qytetërimit islam

" Dhe ndalini ata! Ata sigurisht se do të jenë të pyetur...!"
(Kuran: Es-Saffat, 23)
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për përhapjen e lexim-shkrimit dhe për
hapat e parë në zhvillimin e arsimit, të
shkencës e të letërsisë.

Zhvillimi i arsimit e i kulturës ndër
myslimanët e këtyre trevave bëhej nën
ndikimin e fortë të kulturës islame dhe
kryesisht në gjuhët: arabe, turke e per-
siane. Arabishtja ishte gjuhë e dijes, e së
drejtës dhe e fesë; turqishtja ishte gjuhë
e administratës dhe e letërsisë laike; per-
sishtja ishte gjuhë e poezisë.

Një rol shumë të rëndësishëm në
zhvillimin e arsimit e të kulturës dhe, në
përgjithësi, në zhvillimin shoqëror, pa
asnjë dyshim, e pati institucioni i vakëfit.

NOCIONI  "EL-VAKFU" (VAKËF)

Në aspektin gjuhësor fjala “vakf”
rrjedh nga folja “Vekafe” (Al-Waqfu), që
është paskajorja (infinitivi - masdar) i fja-
lës arabe (emri prejfoljor) “vekafe” “je-
kifu”- “vakfun” sh. “evkaf”- “evqaf”, që
do të thotë “të lidhësh”, “të pengosh, të
ndalësh”,  “të qëndrosh”, “të ngujosh”,
“të bashkosh”. Me një fjalë, “vakf”
d.m.th. “pengimi (vakëfimi) i një gjësendi
(pasurie) të njohur me qëllim të cak-
tuar”.i

Në terminologjinë e së drejtës islame
dijetarët kanë dhënë përkufizime të ndry-
shme, në mes të të cilave ka disa ngja-
shmëri. Në veprat e kësaj fushe, vakëfi
rëndom përkufizohet si pasuri e veçantë,
e ndarë me vullnetin e ndonjë individi
nga pasuria e tij dhe lënia e saj për qël-
lime të caktuara. Ato qëllime mund të
jenë: fetare në kuptimin e ngushtë, sho-
qërore, arsimore, ekonomike dhe bami-
rëse. Është e rëndësishme të theksohet se
funksioni ekonomik i vakëfit duhet të jetë
patjetër i tillë,  që frytet të shfrytëzohen,
kurse esenca të ruhet, me fjalë të tjera, të
sigurohet shfrytëzimi i përhershëm i va-
këfit (sadakatun xharije)ii. Në pamundësi
që t’i përmendim të gjitha përkufizimet e
juristëve islamë, këtu do të japim vetëm
përkufizimin e shkollës juridike hanefite;
e aty thuhet:

Vakëfimi është pengimi i një gjësendi
(pasurie) të njohur me qëllim të cak-
tuar”, që kalon nga pronësia e vakifit në
posedim të vakëfit, me destinimin që të
ardhurat e saj të përdoren për të ndihmuar
të varfrit, bonjakët ose për qëllime të tjera
humane, bamirëse, arsimore, kulturore,
shoqërore etj.

Me një fjalë, vakëfi është institucio-
nalizimi me qëllim që t’i jepet vazhdi-
mësi dhurimit; ndihmës dhe bamirësisë si
shfaqje të mëshirës, dhembshurisë dhe
dashurisë ndaj krijesave për hir të Kri-
juesit. Institucionalizimi në fjalë është

kushtimi i një pasurie për Allahun (xh.
sh.), d.m.th. heqja dorë nga pronësia mbi
një pasuri, duke siguruar që ajo të përdo-
ret përjetësisht për një qëllim shpirtëro-
riii. Vakëfi është forma më e përsosur e
shfaqjes së dhembshurisë dhe mëshirës,
që janë shenjë treguese e Islamit ndaj çdo
krijese. Në Kuran është urdhëruar që - si
besimtarë të formuar - të japim, të dhu-
rojmë nga gjërat më të dashura, në më-
nyrë që të arrijmë pëlqimin hyjnor.

Synimi kryesor i ngritjes së vakëfeve
është fitimi i pëlqimit dhe kënaqësisë së
Allahut (xh. sh.) dhe arritja e shpëtimit në
jetën tjetër - Ahiret. Kështu, ky synim
është përmbledhur në shprehjen koncize
“et-tekarrub ilall-llah” - “pretekst për
afrim ndaj Allahut” dhe është pranuar si
një nga kushtet e vlefshmërisë së vakë-
fit.iv

PAK PËR HISTORIKUN E VAKËFIT

Megjithëse dijetarët myslimanë para-
qitjen e vakëfit e lidhin me Ibrahimin (a.

s.)v, historia e vazhdimësisë së vakëfit
mund të shihet nga koha e Muhamedit (a.
s.) e këndej, kur vakëfi edhe u formua in-
direkt (delaleten ve ishareten) mbi baza
kuranorevi dhe mbi bazë të Sunnetitvii dhe
drejtpërdrejt përmes periudhave të më-
vonshme, kur fitoi formën precize juri-
dike, gjithnjë deri në kushtet
bashkëkohore, mbi të cilat ekziston dhe
në kushtet tona i shërben një numri më të
vogël qëllimesh, duke pasur parasysh
ndryshimet e rrethanave historiko-shoqë-
roreviii.

Në Kuran ka afro 200 ajete kuranore
të cilat bëjnë fjalë në mënyrë të prerë për
çështjet juridike, por ka edhe 300 ajete të
tjera të cilat mund të shfrytëzohen për ko-
mentimin dhe shpjegimin e çështjeve ju-
ridike islame.ix

Në këtë lloj ajetesh bën pjesë edhe
ajeti i 92-të i kaptinës “Ali-Imran”: 
“Kurrsesi nuk do të arrini mirë-

sinë derisa të mos e shpenzoni më të
dhimbshmen - pjesën që e doni nga pa-
suria juaj, dhe çka do që shpenzoni

(për hir të Allahut), Allahu për të është
i Gjithëditur.“

Këtë ajet kuranor Pejgamberi (a. s.) e
ka komentuar me fjalët:

“Kur njeriu vdes, pushojnë të gjitha
veprat e tij përveç në tri raste: nëse lë një
sadaka të përhershme, nëse lë një dituri
që e përdor dikush tjetër, dhe nëse lë një
fëmijë të mirë, i cili bën dua për të.”x

Dijetarët islamë kanë deklaruar se me
"sadaka e përhershme", sadaka që va-
zhdon të veprojë - që përmendet në hadi-
thin e sipërshënuar e që në terminologjinë
përkatëse quhet “sadakatun xharije”
(mirësi rrjedhëse) - përgjithësisht nën-
kuptohet vakëfi. “Sadakatun xharije”
ose “mirësi rrjedhëse” quhet lënia, për
pëlqim të Allahut, e një vepre që kryen
shërbim të vazhdueshëm e të përhershëm.

Të frymëzuar nga kjo, as’habët e Pej-
gamberit (a. s.) bënin gara se cili prej tyre
do të linte më shumë vakëfe, sa kohë që
vetë Pejgamberi (a. s.) ishte i pari që la
vakëf në Medinë shtatë kopshte hur-

mash... Xhabiri (r.a.) transmetohet të ketë
thënë: “Nuk di asnjë nga muhaxhirët dhe
ensarët që të kenë pasur ndonjë pasuri e
të mos kenë lënë vakëf ndonjë pjesë prej
saj, si sadaka rrjedhëse, e cila assesi nuk
mund të shitej, nuk mund të falej dhe nuk
mund të lihej trashëgim.”xi Hazreti Omeri
(r. a.) i qe afruar Pejgamberit (a. s.) dhe
i pati thënë se pasuria që kishte në Haj-
ber, ishte mjaft e frytshme dhe më e da-
shura për të, prandaj kërkoi këshillë prej
tij nëse mund ta linte atë si sadaka të për-
hershme. Pejgamberi (a. s.) i pati dekla-
ruar se më së miri do të ishte sikur ai të
ndante nga pasuria e tij e ta linte, me
kusht që në të ardhmen të mos mund “as
të shitej, as të trashëgohej dhe as të dhu-
rohej”. Pasi e dëgjoi këshillën e Pejgam-
berit, Omeri përcaktoi që të ardhurat e
pasurisë së tij në Hajber të shfrytëzohe-
shin për nevojat e të varfërve, të afërmve
të tij, për lirimin e robërve, për luftëtarët,
për udhëtarët e mysafirët, por nuk ka
asnjë të keqe edhe në qoftë se drejtuesi
(mutevel-liu) do ta shfrytëzojë me masë

për ushqimin e vet.“
Të nxitur nga shëmbëlltyra e Pejgam-

berit (a. s.), këtë rrugë e ndoqën të thuash
të gjithë shokët e tij, madje edhe gratë,
ndër të cilat prijatare qenë Aishja dhe
Esmaja, kurse Zubejdeja - bashkëshortja
e kalifit të pestë abasit - Harun err-Rre-
shidit, me vakëfimin e saj ndërtoi ujë-
sjellësin për qytetin e Mekës; ujësjellësi i
cili është në përdorim edhe sot.

Më pastaj, pas as’habëve të Pejgam-
berit këtë rrugë e ndoqën edhe brezat që
pasuan, kurse teoricienët e së drejtës
islame rregullonin e harmonizonin di-
spozitat juridike të vakëfimit. Tërë kjo
ndikoi që me zgjerimin e shtetit islam, të
shtohej vazhdimisht pasuria e vakëfuar.
Ekziston edhe mendimi se instuticioni i
vakëfit shfaqet pas Pejgamberit (a.
s.), përkatësisht gjatë shek. I të hixhretit,
e më pas, gjatë shek. II, vetëm merr
formë legale. Prejardhja i kërkohet, gji-
thashtu, thjesht në inkurajimin për vepra
bamirëse, që është karakteristikë e Isla-
mit.xii

Edhe osmanët, përmes tyre, nga fundi
i shek. XIV e këndej e edhe shqiptarët,
patën treguar kujdesin, zellin dhe për-
pjekjen më të madhe për të ndjekur rru-
gën e Pejgamberit (a. s.) dhe të shokëve
të tij, prandaj patën arritur sukses të madh
në çështjen e mirësive e të vakëfeve dhe
kjo çështje kishte shkuar aq përpara, saqë
dashuria dhe dhembshuria islame patën
përfshirë edhe kafshët dhe bimët. Përveç
qëllimeve të pastra fetare, vakëfet u janë
kushtuar njerëzve, nganjëherë edhe shpe-
zëve dhe kafshëve. Shpesh pranë çez-
mave të ndërtuara mbi parime vakëfi e
hajratesh, mund të gjenden edhe govata
të ndërtuara për të pirë ujë kafshët.xiii

Shqiptarët, përveçse kanë lënë vakëfe në
vendlindjen e tyre, gjithashtu kanë lënë
të tilla gjithandej kufijve të Perandorisë
Osmane.

VAKËFIMI I VLEFSHËM

Vakëfi, sikurse u tha, është institucion
që i takon së drejtës së Sheriatit dhe më
gjerë kulturës islame. 

Por, që të jetë vakëfimi i vlefshëm,
kjo varet nga vakifi - bamirësi, lënda (pa-
suria) që vakëfohet, pranuesi i pasurisë së
vakëfuar dhe forma e vakëfimit, nga që
të gjitha këto duhen plotësuar patjetër,
ashtu siç i kërkon e drejta vakëfnore.xiv

Vakifi - personi që dëshiron të vakë-
fojë (ta lërë pasurinë vakëf), duhet të jetë
i moshës madhore, të jetë i shëndoshë
psikikisht, të gëzojë lirinë për të lënë
vakëf, këtë ta bëjë hapur dhe në praninë e
dëshmitarëve (në mënyrë që ata të mos
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reagojnë më vonë), këtë ta bëjë në kushte
e në rrethana normale (jo sa është i së-
murë rëndë, ose kur është buzë vdekjes),
të mos ketë borxhe më shumë se sa është
vlera e pasurisë që vakëfon dhe të jetë
pronar i pasurisë që do ta japë vakëf. Nuk
lejohet që të vakëfojnë të miturit, perso-
nat me të meta psikike e as ai që është i
detyruar nga presioni e dhuna që të vakë-
fojë. Gjithashtu, nuk lejohet që vakëfimin
ta bëjë fshehurazi, sepse ky veprim iu
mundëson trashëgimtarëve që të reagojnë
për një gjë të tillë. Po ashtu, konsidero-
het i pavlefshëm edhe vakëfimi që bëhet
gjatë sëmundjes së vdekjes, nëse është
më shumë se 1/3, sepse me këtë rast tra-
shëgimtarët kanë të drejtë të kundër-
shtojnë, ndërkaq nëse vakëfon gjer në 1/3
sa kohë që ai ka trashëgimtarë, kjo i lejo-
het. Nuk lejohet të vakëfojë as personi i
cili ka borxhe.
Pasuri ose lëndë vakëfimi mund të

lihet gjithçka që i lejohet myslimanit të
posedojë sipas Sheriatit dhe që nuk ka ka-
rakter të përkohshëm; ajo mund të jetë
pasuri e luajtshme apo e paluajtshme, po
edhe fryti a dobia nga ndonjë send, si:
shtëpi, xhami, copë toke, vresht, pyll, ose
kafshë, armë, libra etj. Halid bin Velidi, i
cili ka vdekur 21 H (641 M) në Damask,
i ka vakëfuar tërë pajisjet e tij luftarake,
duke përfshirë këtu edhe kuajt.xv Më
tutje, pasuria që lihet vakëf duhet të jetë
pronë e vakifit, sepse nuk mund të vakë-
fohen, ta zëmë, rrezet e diellit.

Meqenëse vakëfimi ka karakter ba-
mirës - tekarrub ila ll-llah - ai do t’i jepet
një institucioni që ushtron veprimtari ba-
mirëse, humanitare dhe që përgjigjet për
pasurinë e vakëfuar, në rastin tonë do të
thotë t’i vakëfohet Bashkësisë Islame.

Në të drejtën vakëfnore, në të shum-
tën e rasteve, i hasim edhe këta terma:
Meukuf alejhi/lehu është personi ose

pala së cilës i vakëfohet pasuria, ose
dobia e pronës së caktuar.
Mutevel-li është personi që e mena-

xhon pronën e vakëfuar dhe kujdeset për
të.
Nadhir është autoriteti që i kontrol-

lon mutevel-litë.
Vakëfname është dokumenti i

shkruar, i cili përmban elementet krye-
sore për lëndën e vakëfuar, qëllimin e va-
këfimit, mënyrën e përdorimit, kush do
të menaxhojë me të, mënyra e shpërbli-
mit, si do të veprojë mbikëqyrësi, dë-
shmitarët, si dhe disa detaje të tjera rreth
vakëfimit. Te ne ka mjaft vakëfname, të
cilat më së miri dëshmojnë se sa i është
kushtuar kujdes vakëfimit.
Istibdal është ndërrimi i një pjese të

paluajtshme vakëfnore me një tjetër pa-

tundshmëri.

MËNYRAT E VAKËFIMIT

Vakëfimi bëhet në dy mënyra: me
gojë dhe me shkrim; kryesisht praktiko-
het mënyra e dytë. Themeluesi (pose-
duesi) duhet ta deklarojë qartë dëshirën e
tij, duke thënë: Vekaftu (jo: eukaftu) seb-
beltu ose habbestu, që do të thotë: Po e
bëj vakëf (po e vakëfoj)... Po mund të
bëhet edhe në forma të tjera, por gjithnjë
duke u theksuar dhe duke u kuptuar qël-
limi i vakëfimit dhe më pastaj përshkruan
hollësisht lëndën, përcakton qëllimin dhe
e thekson se në dobi të kujt e vakëfon. Në
qoftë se me këtë rast themeluesi - vakifi
parashtron ndonjë kusht, ai kusht duhet
respektuar maksimalisht, sepse rregulla
thotë: "Shartul-vakifi ke nassi sh-shari'i"-
"Kushti i vakifit është si dispozita e ligj-
dhënësit." Megjithëkëtë, këtu hyjnë
kushtet normale e të mundshme, se po të
kushtëzon si p.sh.: "Nëse atë shtëpi e bëj
timen, do ta vakëfoj", ky kusht konside-
rohet jonormal, ndaj vakëfimi nuk reali-
zohet. 

VAKËFIMET NË VENDIN TONË

Siç e përmendëm edhe më sipër, si-
stemi i vakëfimit te popujt që e pranuan
fenë islame filloi të praktikohej që në
dhjetëvjetëshat e parë të vendosjes së pu-
shtetit osman në këto anë. Vakëfet, numri
i të cilave nuk ishte i vogël, themeluan in-
stitucione të shumta fetare, arsimore, kul-
turore, ekonomike, sociale etj., siç qenë
xhamitë, teqetë, medresetë, bibliotekat,
hamamet, karvansarajet, bezistanet,
hanet, urat, imaretet, çezmat etj. Të gji-
tha këto institucione që financoheshin
nga pasuria e vakëfeve, e lënë për këtë
qëllim, luajtën një rol të rëndësishëm në
përhapjen e Islamit në Rumeli dhe në për-
hapjen e kulturës arabo-islame në këto
treva. 

Vakëfi i parë, i themeluar ndër ne, ka
qenë ai i Manastirit, të cilin e kishte va-
këfuar Sungur Çaush beu, vakëfimi i të
cilit është vërtetuar në vitin 838 H / 1434,
nga i cili shihet se Çaush beu kishte va-
këfuar në Manastir këto objekte: 1 xhami,
1 medrese, 1 han, 25 dyqane, 2 troje, 1
zavije, 7 mullinj dhe 1 vresht.xvi Nga këto
objekte, për nga rëndësia që kanë, duhen
veçuar xhamia dhe medreseja, që ishin
objektet fetare-arsimore më të vjetra në
këto vise. Ndër vakëfet e tjera, që duhen
përmendur, janë këto: vakëfi i Ishak beut,
themeluar në Shkup në vitin 1444/5 -
Medreseja e këtij vakëfi që quhej “Isha-
kije” ka qenë ndër medresetë më të njo-

hura në Perandorinë Osmane; aty kanë
dhënë mësim dijetarë të shquar të botës
islame, po edhe dijetarë të njohur e auto-
ritativ vendës, si Nihani Arnaud etj.xvii Pa-
staj, vakëfi i sulltan Fatihut në Prizren
më 1451; vakëfi i poetit të madh nga Pri-
zreni, i njohur me pseudonimin poetik
Suzi, themeluar më 1513xviii; vakëfi i pri-
zrenasit Kuklibeg, që ishte ndër vakëfet
më të mëdha, themeluar në vendin tonë
më 1538 dhe që, për nga madhësia e tij,
krahasohet me vakëfin e Isa beut në
Shkup e Sarajevë dhe me të Hysrev beut
në Sarajevëxix. Kurse, më vonë, bëjnë
pjesë vakëfet që kanë lënë personalitetet
dhe pinjollët e familjeve të shquara bu-
jare e fisnike shqiptare, si të Bushatlinjve
të Shkodrës, të Mahmudbegollëve të
Pejës, Rrotllave të Prizrenit, të Gjinollëve
të Prishtinës dhe të shumë familjeve të
tjera të njohura, të cilat këtu nuk po i ren-
disim. 

Pothuaj në të gjitha këto vakëfe nde-
shim institucione, si: xhami, medrese,
mejtepe, biblioteka, hane, hamame, na-
mazgjahe, çezma, ura etj. që dhanë një
kontribut të pazëvendësueshëm në për-
hapjen e Islamit dhe të kulturës e të qyte-
tërimit islam.

Sa u përket monumenteve arkitekto-
nike islame në trojet shqiptare të lëna
vakëf, mund të themi se këto vise janë
ndër më të pasurat me monumente të kë-
tilla, sado që një pjesë e konsiderueshme
e tyre, nga faktorë të ndryshëm (nga fak-
tori njeri a natyrë), fatkeqësisht, janë
shkatërruar përgjithmonë.xx

Supozohet se para luftërave ballka-
nike dhe para luftërave botërore numri i
këtyre objekteve të ketë qenë për 50% më
i madh. 

Pas largimit të Perandorisë Osmane
nga Kosova, kjo e fundit ra nën pushti-
min e Mbretërisë Serbe-Kroate-
Sllovene, e cila më 1929 u riemërua si
Mbretëria Jugosllave. Gjatë 70 viteve,
vakëfet e bollshme që ishin morën tatëp-
jetën, shumë prej tyre u shkatërruan, ose
u pushtuan nga autoritetet, disave iu
ndërrua destinacioni, u nacionalizuan, u
sekuestruan, u kolonizuan etj. Sa për ilu-
strim, po përmendim faktin se në fund të
sundimit osman, më 1912, Prishtina ki-
shte 18 xhami. Në fund të Luftës së Dytë
Botërore, më 1945, kishin mbetur 16
xhami. Regjimi i ri komunist jugosllav,
që e mori pushtetin pas luftës, mbylli gati
të gjitha xhamitë e qytetit, me përjashtim
të pesë prej tyre, duke i kthyer ato madje
edhe në depo dhe me dedikime për shfry-
tëzime të tjera laike. Si pjesë e një ridi-
senjimi socialist urbanistik të qendrës së
Prishtinës të vitit 1950, për tri xhami hi-

storike u dha urdhri që të shkatërrohen
nga autoritetet, ndër të cilat ishte edhe
Xhamia e Llokaçit (e ndërtuar më 1551).
Disa prej xhamive të mbyllura të qytetit u
lejuan t’i rihapnin dyert për t’u falur gjatë
epokës së liberalizmit politik në vitet ‘70
dhe ‘80, por asnjë xhami e re nuk u ndër-
tua në Prishtinë mes vitit 1912 dhe fundit
të shekullit të njëzetë. Kurse në Prizren,
bie fjala, sistemi komunist, xhaminë hi-
storike “Arasta” (e ndërtuar më 1594) e
rrënoi më 1963, për t’i hapur rrugë një
zyre të re postare dhe për ta lënë vendin
e saj krejtësisht të shkretë, pa asnjë desti-
nim dobiprurës. Vetëm minarja e saj ishte
lënë në këmbë, si një “monument qyte-
tar” dhe e cila dëshmon edhe sot e kësaj
dite se dikur ajo minare kishte edhe xha-
minë e saj, që ishte pjesë e kompleksit të
çarshisë së vjetër të Prizrenit. Në Pejë,
Xhamia Kurshumli e shekullit të gja-
shtëmbëdhjetë u mbyll pas përfundimit të
Luftës së Dytë Botërore dhe u shndërrua
në një depo armësh për ushtrinë jugo-
sllave. Ajo u kthye si shtëpi e adhurimit
pas një kalimi të njëzet viteve më 1965… 

Lufta e fundit në Kosovë, sikurse
dihet, shkatërroi një pjesë bukur të madhe
të vakëfeve që kishin mundur t’iu shpë-
tonin regjimeve të mëparshme. Gjatë pe-
riudhës 1998-1999 u shkatërruan ose u
dëmtuan, cila më pak e cila më shumë
(madje disa prej tyre edhe me themel),
218 xhami, ose rreth 40% e 560 xhamive
të Kosovës, sa ekzistonin atëbotë. Është e
tepërt të përmendim këtu edhe shkatërri-
min e xhamive në Shqipëri pas vitit 1967
dhe atyre në Maqedoni (të Veriut) gjatë
periudhës së komunizmit dhe gjatë luftës
që ndodhi atje më 2001 (gjatë luftës së
fundit atje u shkatërruan 56 xhami).
Dëmtimi në shumicën e rasteve ishte
qartë rezultat i sulmeve të qëllimshme
kundër xhamive.

Sidoqoftë, pa dashur të përmendim
statistika të tjera, duhet të theksojmë se
sot numri i vakëfeve në trojet tona ka
ngelur fare i vogël nga sa ishte dikur.

Përpos xhamive, sot numri më i madh
i këtyre objekteve e monumenteve të kul-
turës islame nuk funksionojnë fare, ose
funksioni i tyre ka ndonjë destinim tjetër. 

DORËSHKRIMET - PASURI E
PAZËVENDËSUESHME E

QYTETËRIMIT SHQIPTAR ISLAM

Një segment tjetër, po ashtu shumë i
rëndësishëm, i trashëgimisë kulturore
islame, është thesari i monumenteve të
kulturës shpirtërore. Shumicën absolute
të këtij thesari e përbëjnë dorëshkrimet
me alfabet arab, që kanë rëndësi të pazë-

vendësueshme për historinë e kulturës
dhe sidomos të elementeve të kulturës
islame të këtyre popujve. Numri i dorë-
shkrimeve orientale, si monumente të
kulturës islame, që janë ruajtur në Bal-
lkan dhe përgjithësisht në Evropë, është
shumë i madh. Trojet shqiptare kanë qenë
nga viset më të pasura me dorëshkrime të
tilla. Bibliotekat e para islame në këto
vise janë themeluar qysh në dhjetëvjetë-
shat e parë të vendosjes së osmanëve në
këto anë. Këto biblioteka janë formuar,
para së gjithash, me sjelljen e dorëshkri-
meve nga qendrat e ndryshme të botës
islame (Stamboll, Kajro, Bagdad, Da-
mask, Mekë, Medinë etj.), ku shumë nje-
rëz nga këto anë i kishin mbaruar
studimet. Një pjesë tjetër e këtyre dorë-
shkrimeve kanë arritur në bibliotekat tona
përmes tregtarëve, haxhilerëve dhe në-
përmjet nëpunësve të ndryshëm që kishin
shërbyer në qendra të ndryshme të botës
islame. Një pjesë jo e vogël dorëshkri-
mesh janë krijime intelektuale të autorëve
shqiptarë, ose të kopjuara prej tyre. 

Biblioteka më e vjetër, e themeluar në
trevat tona, është ajo e Manastirit, që
është themeluar në vitin 1430. Më pastaj
janë themeluar bibliotekat tjera, si ajo e
Ishak beut (1443) në Shkup, e Prizrenit
(1451), biblioteka e Isa Beut po ashtu në
Shkup (1468), biblioteka e Ishak Çelebiut
(1503-1511) në Manastir, biblioteka e
Suziut, e themeluar në Prizren (1513) etj.
Për fat të keq, nga fondi i madh i dorë-
shkrimeve të këtyre bibliotekave, në ditët
tona, kemi një numër fare të vogël.
Shumë nga këto biblioteka, po edhe bi-
bliotekat e themeluara më vonë, gjatë pe-
riudhës osmane, janë bartur shpesh nga
një vend në tjetrin, ose nga një pronar te
tjetri. Përveç dhëmbit të kohës, që shpesh
di të jetë shumë i pamëshirshëm, këto do-
rëshkrime, në një masë të madhe, janë
shkatërruar edhe nga zjarret e luftërat që
përfshinë shpesh viset tona.

Dorëshkrimet orientale sot ruhen,
përpunohen dhe jepen për t’u shfrytëzuar
në disa institucione, siç janë disa biblio-
teka, arkiva, muze etj. Një pjesë e konsi-
derueshme, që dikur kanë qenë në fondet
e bibliotekave tona, sot ruhen në biblio-
teka jashtë vendit, kurse një pjesë e tyre
ndodhet nëpër biblioteka personale. Nga
dorëshkrimet orientale, që kanë qenë
pronë e bibliotekave në trojet shqiptare,
sot një numër ruhen në këto koleksione:

- Koleksioni i dorëshkrimeve orien-
tale në Institutin e Historisë të Shkupit
dhe ai i Arkivit Shtetëror të Maqedonisë,
po ashtu në Shkup, që kanë afro 2.000
dorëshkrime.

Nga koleksionet e dorëshkrimeve

orientale që kanë ngelur në Kosovë, janë:
- Koleksioni i dorëshkrimeve orien-

tale i Bibliotekës Kombëtare dhe Univer-
sitare të Kosovës në Prishtinë përfshin
afro 600 dorëshkrime dhe është më i riu
i këtij lloji te ne; është formuar në vitin
1984.

- Koleksioni i dorëshkrimeve në Bi-
bliotekën e Kryesisë së Bashkësisë
Islame të Kosovës, ku ruhen mbi 900 do-
rëshkrime, disa prej të cilave kanë vlerë
të madhe.

- Koleksioni i dorëshkrimeve në Ar-
kivin e Kosovës, i cili ka 99 dorëshkrime.

- Koleksioni i dorëshkrimeve në In-
stitutin për Mbrojtjen e Monumenteve në
Prizren.

- Koleksioni i dorëshkrimeve orien-
tale në Arkivin Qendror të Shtetit në Ti-
ranë.

- Koleksioni i dorëshkrimeve në Bi-
bliotekën Kombëtare në Tiranë etj.xxi

Natyrisht, këso dorëshkrimesh të
vlefshme ka edhe nëpër xhami dhe ndër
posedues privatë, të cilat deri tani nuk
janë regjistruar, si p.sh. në bibliotekën e
dijetarit të shquar Ahmed efendi Pllana
nga Prishtina (ruhen afro 30 dorë-
shkrime), në bibliotekën e Mulla Zeqir ef.
Havollit (5 dorëshkrime), në bibliotekën
e Beqir ef. Saharës në Pejë (16), në bi-
bliotekën e Hamdi ef. Dolit në Gjakovë
(15), në bibliotekën e Haxhi Sheqerit në
Gjakovë (65), në bibliotekën e Fahri ef.
Iljasit në Gjakovë (50) etj. Përveç kësaj,
jemi në dijeni se dorëshkrime orientale
ka edhe në disa teqe, si në Teqenë e Hal-
vetive në Prizren (49), në Teqenë e Me-
lamive (Sheh Mala) në Rahovec (64), në
Teqenë e Sheh Iljazit në Rahovec (29), në
Teqenë e Madhe të Halvetive në Rahovec
(196), në Teqenë e Sheh Musait në Gja-
kovë (85), në Teqenë e Sheh Salihut në
Gjakovë (82), në Teqenë e Sheh Eminit
në Gjakovë (45).

Duhet theksuar edhe fakti se mijëra
dorëshkrime të tjera janë bartur e janë
dërguar në biblioteka të ndryshme të Au-
strisë, Italisë, Francës, Gjermanisë, An-
glisë, Çekisë, Sllovakisë etj. dhe sidomos
në biblioteka të Turqisë e të Bosnjë-Her-
cegovinës. Kjo ka ndodhur për shkak të
papërgjegjësisë dhe pakujdesisë sonë, po
edhe për shkak të faktit se shumë njerëz
nga kompetentët nuk kanë qenë të vetë-
dijshëm për vlerën e tyre. 

* * *
Nga sa u tha më lart, mund të konsta-

tojmë se vakëfet kanë luajtur një rol të
rëndësishëm dhe domethënës në jetën e
myslimanëve ngado, pra edhe të mysli-
manëve shqiptarë, dhe kjo si në aspektin
fetar e profan, ashtu edhe në aspektin kul-
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turor, social dhe human. Roli i vakëfit
është shumë i madh edhe në formimin
dhe ndërtimin e zhvillimin e shumë lag-
jeve dhe kasabave/qyteteve shqiptare. Të
rralla janë vendbanimet tona, ku jetojnë,
ose ku kanë jetuar myslimanët; që të mos
kenë një e më shumë vakëfe dhe hajrate.
Në vendbanimet urbane numri i vakëfeve
është gjithsesi më i madh dhe madje arrin
në dhjetëra sosh.

Në shumë vende ka edhe sot e kësaj
dite emra vakëfesh, të cilët dëshmojnë
për vakëfet dhe vakëflënësit tanë dhe my-
slimanët që kanë jetuar në ato vende;
edhe sot e kësaj dite komuniteti islam dhe
institucionet tona islame (f. v., xhamitë
etj.) përfitojnë nga vakëfet që dikur, moti,
patën lënë njerëzit e mirë dhe fetarë, pa-
varësisht se vakëfet e mbetura janë një
pjesë fare e vogël, një hiçgjë, nga gjithë
ai mal vakëfesh që ekzistonte dikur. Kjo
si pasojë e moskujdesit tonë dhe e nje-
rëzve lakmitarë e grabitqarë e të etur për
këtë botë dhe e sistemeve të kaluara,
nëpër të cilat kaloi vendi ynë dhe të cilat
ishin të pamëshirshme ndaj pasurive va-
këfnorexxii. 

Sido që të ketë qenë, institucioni i va-
këfit ka luajtur një rol jashtëzakonisht të
madh dhe të pakrahasueshëm për për-
hapjen e fesë islame në vendin tonë dhe
për përhapjen e kulturës islame në këto
anë, rrjedhimisht edhe për mbajtjen, sti-
mulimin e institucioneve arsimore
islame, si: medreseve, mejtepeve e xha-
mive dhe për mbushjen e pasurimin e
fondeve të bibliotekave të këtyre institu-
cioneve. 

E, megjithëkëtë, te ne është shkruar
dhe vazhdon të shkruhet relativisht pak,
për të mos thënë aspak, qoftë për vakëfin
si institucion, qoftë për vakëflënësit tanë
dhe vakëfet që kanë lënë ata. 

Fatkeqësisht, ky institucion ka qenë
dhe vazhdon të jetë në shënjestër të nje-
rëzve të ndryshëm në kohë të ndryshme,
ndaj nuk ka asnjë institucion tjetër fetar
që të ketë pësuar më shumë sesa institu-
cioni i vakëfit.

Dhe, në fund fare, është koha, kuj-
tojmë, për një rivlerësim, riaktualizim
dhe rikthim të rolit të institucionit të va-
këfit në përgjithësi. 

Në këtë drejtim duhet kuptuar edhe
kjo përpjekje jona.

(Autori është punonjës i lartë i Ba-
shkësisë Islame të Kosovës)

i Nerkez Smajlagić, Leksikon Islama, bot.
"Svjetlost", Sarajevë, 1990, fq. 659 dhe
Teufik Muftić, Arapsko-srpskohrvatski
rječnik, vëll. II, Sarajevë, 1973, fq. 3891.
659.

i Dževat Hodžic, Vakuf i islamska prosvjeta u
našim krajevima, në; “Islamska misao”, br.
66, Sarajevo (juni) 1984, fq. 31.

iii Osman Nuri Topbash, Vakëfi, dhurimi dhe
shërbimi, përktheu Mithat Hoxha, pa vend
dhe pa vit botimi, fq. 12.

iv Osman Nuri Topbash, Vakëfi…, vep. cit., fq.
17.

v Osman Nuri Topbash, Vakëfi…, po aty, fq.
20.

vi Kuran: Ali-Imran, 92; Kuran: El-Bekare,
177 etj.

vii Sahihu-l-Muslim, kapitulli “Vasijje”, nr.
14.; Sahihut-Tirmidhi, 5/352-353.

viii Dževat Hodžić, Vakuf i islamska prosvjeta
u našim krajevima, në “Islamska misao”,

br. 66, Sarajevo, juni 1984, fq. 31.
i Ibrahim Džananović, Vakuf u svjetlu islam-

skih propisa, në “Anali Gazi Husrev-Be-
gove biblioteke”, knjiga IX-X, Sarajevë,
1983, fq. 9.

x Transmeton Muslimi, hadithin e kanë vlerë-
suar "hasenun sahih".

xi Ibn Kuddame, “El-Mugni”, 189.
xii Më gjerësisht: Nerkez Smajlagiq, Leksi-

kon..., fq. 660.
xiiiPo aty, fq. 13. Gjithashtu, dr. Hasan Kaleši,

Najstariji vakufski dokumenti u Jugoslaviji
na arapskom jeziku, Prishtinë, 1972.

xiv Abdul-Xhelil el-Karnshavi, Dirasat fi
‘l-Sheriati ‘l-islamije, botime të Universi-
tetit të Benghazit, pa v.b. fq. 266-272.

xv Më gjerësisht shih: Sejjid Sabik, Fikhu s-
sunneti, dhe "Anali", Gazi Husrevbegove
biblioteke, libri IX-X, Sarajevë, 1983,
fq.10.

xv Dr. Hasan Kaleši, Najstariji vakufski doku-
menti u Jugoslaviji na arapskom jeziku,
Prishtinë, 1972, fq. 66.

xv Tasköprülüzade, Eşşekâ'iku nnu'mâniye fi
'ulemâ-i ‘ddevleti ‘l -osmânije, Istanbul,
1985.

xvi Hasan Kalesi, Najstariji vakufski…, vep. e
cit., fq.14. 

xi Hasan Kaleši-Ismail Redžep, Prizrenac
Kukli beg i njegove zadužbine, “Prilozi za
orijentalnu filologiju”, VII-IX/1958, Sara-
jevë, 1960, 255.

x Dr. Ekrem Hakki Ayverdi, Avrupa'da
Osmanli Mimari eserleri, (Yugoslavija),
cild 3, Isranbul, 1981, fq. 340-350.

xx Më gjerësisht për koleksionet e dorëshkri-
meve në Shqipëri shih: Ass. prof. dr. Giya-
settin Aytas - Dr. Haci Yilmaz, Arnavutluk
Devlet Arşivleri osmanli yazmalar Kata-
logu, Ankara, 2001; Gazmend Shpuza,
Jeta letrare në gjuhët orientale në Shqi-
përi, "Perla", 1-4, Tiranë, 2001, fq.12; Sha-
ban Sinani, Dorëshkrimet orientale dhe
tradita kulturore e Shqipërisë, "Perla", nr.
1-4, Tiranë, 2001, fq. 30.

xxii Sadik Mehmeti, Roli i vakëfit në përhap-
jen e kulturës dhe arsimimit islam në ven-
din tonë, “Takvim/Kalendar”, Prishtinë,
2009. 

Shkruan:  Rexhep Ismaili
(Enkas për HeR)

Kur të lindë fëmija, prindërit duhet
të bëjnë disa punë, me qëllim që
t’i afrohen praktikës së Muha-

medit (a. s.). Ato janë: 1. T’i këndohet
ezani në veshin e djathë, ndërsa ikameti
në veshin e majtë; 2. Tahniku; 3. Akika;
4. Rruarja e kokës; 5. Vënia e një emri të
mirë fëmijës; 6. Synetimi.

1) T`I KËNDOHET EZANI NË VESHIN
E DJATHË, NDËRSA IKAMETI NË

VESHIN E MAJTË

Ebu Rafi (r. a.) transmeton: “Kam
qenë prezent kur Muhamedi (a. s.) e ka
kënduar ezanin në veshin e Hasanit, dja-

lit të Aliut, kur e lindi Fatimja.” (Ebu
Davud, Sunen: Kitabu-l-edeb, 113-
babun, hadithi nr. 5105)

Bejhekiu dhe Ibn Senijju transme-
tojnë nga Hasan ibn Aliu (r. a.), i cili ka
pohuar se Muhamedi (a. s.) ka thënë:
“Atij që i lind fëmija dhe i thërret ezanin
në veshin e djathtë dhe ikametin në ve-
shin e majtë, fëmijën e tillë nuk mund ta
dëmtojë ndikimi i xhindeve.”

Fshehtësitë e thirrjes së ezanit dhe të
ikametit: Ibn Kajim el-Xheuziju për-
mend: “Fshehtësia e thirrjes së ezanit dhe
ikametit është se gjëja e parë që dëgjon
njeriu është fjala që e ngre lart madhë-
shtinë e Zotit të botëve; shehadeti, me të
cilin hyhet në Islam.” 

Pastaj është edhe kjo urtësi: Ikja e
djallit prej fjalëve të ezanit, i cili e ka pri-

tur deri sa të lindë. Kur e dëgjon shejtani
ezanin, ai dobësohet dhe pezmatohet,
duke u nisur nga ajo se fëmija i ka dëg-
juar fjalët e para, ezanin.

2. TAHNIKU

Dispozitat e sheriatit islam preferojnë
që të bëhet “et-tahniku”  te fëmija pasi të
lind. Çka është “et-tahniku” dhe cila
është urtësia e tij? Me shprehjen “et-tah-
niku” kuptohet të përtypurit e hurmës,
duke e lëvizur atë me gishta nëpër gojën
e fëmijës, në mënyrë të lehtë - herë në
anën e djathtë, herë në anën e majtë të
gojës, derisa të përshkohet e gjithë goja
nga hurma e përtypur. Por, nëse nuk është
e mundur të bëhet kjo me hurmën, mund
të bëhet me çfarëdo ëmbëlsire tjetër,

Kultura e sjelljes me rastin e
lindjes së fëmijës 

Mosdija nuk është arsyetim në sheriatin islam dhe se ai që është shpërfillës për njohjen e
çështjeve të domosdoshme të fesë dhe edukimin e fëmijëve, nuk shpëton nga përgjegjësia kur të

dalë para Krijuesit të të gjitha botëve për t’u gjykuar.

Kryetari i OH “Hilal”, Fadil ef. Ra-
madani,  më 20 dhjetor, 2022,  mori pjesë
në ceremoninë e organizuar nga Bashkë-
sia Hebraike në RMV në kremtimin e
Hanukës, e cila njihet si festë e mrekul-
lisë dhe e dritës, thuhet në njoftimin e
BFI.

Fadil ef. Ramadani prezantoi në emër
të Kryetarit të BFI të RMV, Reis’ul-
Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetahu. 

Në këtë ceremoni morën pjesë Krye-
tari i Shtetit,  z. Stevo Pendarovski, mi-
nistra të Qeverisë së RMV, përfaqësues
të Bashkësive Fetare dhe intelektualë e fi-
gura të shquara të jetës politike dhe sho-
qërore në vend.

Manifestimi u zhvillua në Sinagogën
Bet Jakov në Shkup, thuhet në njoftimin
e BFI. 

Hanuka; e pranishme edhe BFI
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ashtu që të zbatohet  sunneti i Muhame-
dit (a. s.).

Urtësia e këtij veprimi është që t`i for-
cohen nofullat e gojës duke e lëvizur gju-
hën me hurmën apo ëmbëlsirën e
përtypur, e cila ka shije, ashtu që fëmija
të jetë i përgatitur për të thithur qumë-
shtin e nënës, që e forcon. Më së miri
është që “et-tahnikun” ta bëjë ai që është
i devotshëm dhe njeri i begatshëm, me
shpresë se edhe fëmija të bëhet i mirë e i
devotshëm.  

Hadithet në të cilat janë mbështetur
juristët islamë se “et-tahniku” është vepër
e rekomanduar për t`u zbatuar, po për-
mendim vetëm këtë sa për ilustrim:

Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi
nga Ebi Burdeh e ky nga Ebu Musa (r.
a.), i cili ka thënë: “Më lindi një djalë. E
mora dhe shkova te Muhamedi (a. s.),  ai
i vuri emrin Ibrahim, e përtypi hurmën
dhe e futi në gojën e fëmijës, duke e lë-
vizur nëpër gojë.  Pastaj bëri lutje që të
jetë i begatshëm dhe ma dha mua.”

3. AKIKA

Çfarë kuptimi ka el-akika? El-akika
në kuptimin etimologjik d.m.th. ndër-
prerje. Ndërsa, sa i përket kuptimit ter-
minologjik, në sheriatin islam nënkupton
prerjen e deles kurban në ditën e shtatë të
lindjes së fëmijës. 

Argumenti i ligjshmërisë së akikasë:
Hadithet që e vërtetojnë dhe e argumen-
tojnë ligjshmërinë e akikasë, se ky ve-
prim është prej veprave të rekomanduara
– të preferuara për t’u zbatuar, janë të
shumta.  Ne po përmendim disa prej tyre.

Transmeton Ebu Davudi nga Sumu-
rete se Muhamedi (a. s.) ka thënë: “Çdo
fëmijë është peng derisa të bëhet akika
për të, të theret kurbani ditën e shtatë të
lindjes, t’i vihet emri  dhe t`i rruhet
koka.” Muhamedi (a. s.) ka therur kur-
bane për Hasanin dhe Husejnin ditën e
shtatë të lindjes. 

Akika për të lindurin është vepër e re-
komanduar te shumica e dijetarëve dhe
juristëve islamë. Babait i mbetet që, nëse
ka mundësi materiale, kur i lind fëmija ta
gjallërojë këtë traditë të Muhamedit (a.
s.), ashtu që të arrihet shpërblimi i Alla-
hut (xh. sh.). Po ashtu, me zbatimin e
akikasë shtohet dashuria, miqësia dhe li-
dhja shoqërore ndërmjet familjeve, të
afërmve, fqinjëve, shokëve dhe miqve në
përgjithësi. Kjo mirësi shprehet në atë
mënyrë që në gostinë e akikasë të pre-
zantojnë miqtë, të afërmit, duke shprehur
gëzimin për lindjen e fëmijës, për ardhjen
e tij në këtë botë. Gjithashtu, dobia dhe
kontributi i akikasë është edhe se nëpër-

mjet saj zhvillohet solidariteti shoqëror,
ngase në gostinë e tillë ushqehen edhe ata
që janë të varfër.

Koha e preferuar që të bëhet akika:
Përmendëm më lart hadithin e Sumure-
tes: “Çdo fëmijë është peng derisa të
bëhet akika për të, të theret kurbani ditën
e shtatë të lindjes, t’i vihet emri  dhe t’i
rruhet koka.” Ky hadith shpjegon qartë
se koha e preferuar për t’u bërë akika
është dita e shtatë e lindjes. Këtë e argu-
menton edhe veprimi i Muhamedit (a. s.),
i cili në ditën e shtatë theri kurban për
nipat e tij, u ka vënë emrat dhe u ka rruar
kokët. 

Nga e gjithë kjo kuptohet se të bërit e
akikasë preferohet të mbahet ditën e
shtatë të lindjes, por nuk është e obliguar
doemos të bëhet në ditën e shtatë, ngase
mund të bëhet në ditën e tetë, të dhjetë,
apo më vonë.

A është akikaja e njëjtë si për ma-
shkullin, ashtu dhe për femrën? U për-
mend më lart se akikaja është vepër e
rekomanduar (sunnet). Sipas mendimit të
të gjithë dijetarëve, ajo përfshin fëmijën
mashkull dhe fëmijën femër.

Hadithi, të cilin e transmetojnë Ah-
medi dhe Tirmidhiju nga Ummu Kurzil
Keabije, tregon se ajo e kishte pyetur
Muhamedin (a. s.) për akikanë, ndërsa ai
ishte përgjigjur:

“Për djalin duhet të theren dy dele,
ndërsa për vajzën një dele.”

Dispozitat e përgjithshme që kanë të
bëjnë me akikanë: Të gjithë dijetarët janë
unanimë se kurbani  për akika duhet të
jetë i njëjtë si kurbani tjetër.

Cila është urtësia e ligjshmërisë së
akikasë?

Akika është kurban me të cilin fëmija
i lindur i afrohet Allahut (xh. sh.) në mo-
mentet e para të jetës së tij.

Akika është sakrificë për mbrojtjen e
fëmijës nga fatkeqësitë dhe epidemitë e
ndryshme.

Për ta liruar fëmijën që të ndërmjetë-
sojë tek Allahu për prindërit e vet.

Forcimi i lidhjeve miqësore dhe da-
shurisë ndërmjet bijve të shoqërisë dhe i
tubimit të tyre nëpër tryezat e mbushura
me ushqim, për të treguar gëzimin për
lindjen e fëmijës. Etj.

4. RRUARJA E KOKËS

Prej dispozitave dhe rregullave që i ka
caktuar sheriati islam preferohet rruarja e
kokës së fëmijës në ditën e shtatë të lin-
djes, ndërsa flokët maten, ashtu që: sa
gramë të jetë pesha e tyre, aq gramë ar-
gjend u jepet sadaka të varfërve e të ngra-
tëve.

Urtësia e kësaj lidhet për dy gjëra: E
para, ka të bëjë me aspektin shëndetësor.

Rruarja e flokëve, të porsalindurit ia
forcon kokën, ia hap poret e lëkurës dhe
gjithashtu ia forcon shqisat e të parit, të
nuhaturit dhe të dëgjuarit.

E dyta, ka të bëjë me aspektin social.
Të dhënët sadaka me sasi argjendi aq sa
peshojnë flokët, është një lloj solidariteti
social – shoqëror, me të cilin synohet
mënjanimi i varfërisë dhe zbatimi i ndih-
mës kooperative e i solidaritetit në rrethin
shoqëror.

Hadithet në të cilat janë mbështetur
juristët islamë se preferohet rruarja e flo-
këve dhe dhënia sadaka me sasi argjendi
aq sa peshojnë flokët, është:

Transmeton Imam Maliku në El-Mu-
veta nga Xhafer ibn Muhamedi, e ky nga
babai i tij, i cili ka thënë: “I ka matur Fa-
timja (r. a.) flokët e Hasanit dhe të Hu-
sejnit (r. a.), të Zejnebit dhe të Umi
Kulthumit dhe ka dhënë sadaka në ar-
gjend aq sa kanë peshuar flokët.”

Është për të ardhur keq fakti se shu-
mica e prindërve dhe edukuesve nuk
kanë njohuri fetare rreth këtyre rregullave
e dispozitave. Shumica prej tyre, sikun-
dër e kemi vërejtur, kur flasim apo kur i
dëgjojnë këto rregulla mbeten të habitur.
Arsyeja është se për këto çështje nuk
është shkruar, nuk e kanë parë dikë duke
i zbatuar, përveç atyre që kanë njohuri
për këto.

Me këtë dëshiroj që t`u pëshpërit në
vesh të tillëve se mosdija (injoranca) nuk
është arsyetim në sheriatin islam dhe se
ai që është shpërfillës për njohjen e çë-
shtjeve të domosdoshme të fesë dhe edu-
kimin e fëmijëve, nuk shpëton nga
përgjegjësia kur të dalë para Krijuesit të
të gjitha botëve për t’u gjykuar.

5. VËNIA E NJË EMRI TË MIRË
FËMIJËS

Prej traditave të njohura në shoqëri
ështo ajo që fëmijës së posalindur prin-
dërit t`i zgjedhin një emër, me të cilin do
të njihet e do të dallohet në mesin e të
huajve e të afërmve.... Feja islame me lig-
jet e veta të përsosura i ka kushtuar kuj-
des të veçantë përcaktimit të rregullave
dhe dispozitave që kanë të bëjnë me fë-
mijën e posalindur,  vetëm e vetëm që
ummeti islam ta kuptojë rëndësinë e edu-
kimit  dhe të formimit të fëmijës. 

Transmetojnë as-habu suneni nga
Umrete (r. a.) se Muhamedi (a. s.) ka
thënë:

“Çdo fëmijë është peng deri sa të pre-
het kurban në ditën e shtatë të lindjes, t’i
vihet emri dhe t`i rruhet koka.”

Në këtë hadith është caktuar dita e
shtatë e lindjes për t’i vënë emrin fëmi-
jës. Transmeton Muslimi hadithin e Su-
lejman ibn el-Mugires nga Thabiti, e ky
nga Enesi  (r. a.), se Muhamedi (a. s.) ka
thënë: “Më ka lindur mbrëmë një djalë
dhe i kam vënë emrin e babait tim, Ibra-
him (nënkupto: Ibahimin a. s. – shënimi
ynë).”

Duhet të mundohemi që fëmijës t`i
lëmë ndonjë emër të bukur. Transmeton
Ebu Davudi, me zinzhir të mirë të tran-
smetimit nga Ebu Derda, se Muhamedi
(a. s.) ka thënë: “Vërtet, Ditën e Kiame-
tit do të thirreni me emrat tuaj dhe me
emrat e prindërve tuaj; atëherë, zgjidhni
emrat më të mirë.”

Duhet pasur kujdes që të largohemi
nga emërtimi i fëmijës me emër të keq,
ngase emri i keq ia humb respektin atij -
kur ta thërrasin, e tallin dhe e nënçmojnë.
Për këtë Muhamedi (a. s.) ua ndërronte
emrin atyre që e kishin emrin e keq.

Gjithsesi, duhet të largohemi nga
emrat që kanë kuptime të shëmtuara, ose
emrat që thërrasin në të keqe, siç janë
p.sh. Luftë etj. (të cilën e kemi përjetuar
mirë në lëkurën tonë...) Nga kjo, Muha-
medi (a. s.) në një transmetim të Ali ibn
Ebi Talibit (r. a.) në mënyrë eksplicite ka
tërhequr vërejtjen në këtë. Në të vërtetë,
kur Fatimja (r. a.) e ka lindur Hasanin (r.
a.),  ka ardhur Muhamedi (a. s.) dhe ka
pyetur se si ia kanë lënë emrin fëmijës.
Ata janë përgjigjur se ia kanë lënë emrin
Harb/Luftim, me ç’rast Muhamedi (a. s.)
ka reaguar dhe ka thënë: “Jo, ai është Ha-
sani.” Kur ka lindur Huseini (r. a.), sërish
ia kanë lënë emrin Harb/Luftim dhe Mu-
hamedi (a. s.) në mënyrë të njëjtë ka rea-
guar dhe ia ka lënë emrin Husein...
(Buhariu, Edebul mufred, 2/288, hadithi
nr. 823) 

Emërtimi i fëmijëve me emra haram
(të ndaluar): P.sh. El-Ehad, Er-Rrahman,
sepse këta janë emra të ngjashëm me
emrat e Allahut (xh. sh.). Pastaj, emrat që
fillojnë me fjalën abd – rob, së bashku
me emrin e krijesës, si p.sh. Abdun-Ne-
bijj (Rob i Pejgamberit) etj. Pastaj, emra
me prejardhje të huaj, emra të pabesim-
tarëve etj.

E gjithë kjo, për shkak se ata emra e
shprehin dëshirën që fëmijët që i bartin,
të bëhen si këta persona. Në këtë kategori
hyjnë edhe emrat e tagutëve (të atyre që
e teprojnë në zullum dhe i kalojnë të gji-
thë kufijtë) etj.,  siç janë: Faraon, Karun,
Haman dhe të gjithë të ngjashëm me ta,
siç janë: Marks, Engels, Lenin, Stalin etj.
Emërtimi me emra që kanë kuptim të
shëmtuar, si p.sh.: Harb (luftë), Himar
(Gomar), Bagl (Mushkë) etj. 

Transmetojnë Tirmidhiu dhe Ibn
Maxhe nga Ibn Omeri (r. a.): “Një vajzë
e Omerit e ka pasur emrin Asije (mëka-
tare), ndërsa i Dërguari (a. s.) e emërtoi
Xhemile (e bukur).”

Pas këtyre shpjegimeve prindërit
duhet ta ndjekin metodën më të drejtë për
edukimin e fëmijëve të tyre, që të mos i
emërtojnë me emra që ua humbin atyre
vlerën, respektin dhe personalitetin...

6. Synetimi 

Synetimi ka qenë praktikë e Muha-
medit (a. s.), edhe atë në bazë të hadithit
që e transmeton Ebu Hurejra, duke e
futur synetimin në pesë gjërat natyrore. 

Muhamedi (a. s.) thotë: “Pesë gjëra
janë të natyrshme: synetimi, heqja e qi-
meve nga vendet e turpshme, heqja e qi-
meve nën sqetulla, shkurtimi i thonjve
dhe shkurtimi i mustaqeve.” (Buhariu,
sahih: 77- Kitabu-l-ibas, 63 -  babu kassi-
sh-sharibi, hadithi nr. 5889)

Ndonëse koha vetvetiu po i qet në
shesh parimet e Islamit si domosdo-
shmëri për funksionimin normal të jetës
njerëzore, megjithatë disa myslimanë me
apo pa dashje kanë ngelur injorantë në ra-
port me fenë e tyre; përveç emrit "mysli-
man",  shumë pak kanë veçori të
myslimanit. 

Sido që të jetë, ne këtu duam në pika
të shkurtra ta ndriçojmë një traditë islame
14-shekullore, rëndësinë e së cilës e zbu-
luan tek vonë jomyslimanet. Është fjala
për synetinë - rit, ceremoni dhe datë me
rëndësi për jetën e myslimanit. 

Para se të hyjmë në temë, do të dë-
shiroja të theksoja se Islami është fe e pa-
stërtisë, fe në të cilën Krijuesi shpreh
qartë se Ai i do të pastërtit. Thotë Allahu:
“Allahu i do ata që pendohen dhe i do
ata të pastërtit.” (Bekare: 222)

Islami, për hir të rëndësisë që paraqet
ky rit në jetën fetare dhe shëndetësore të
njeriut, synetinë e ka dalluar nga ritet
tjera higjienike me parime dhe norma
shtesë: Synetia - veçori e pejgamberëve
të Allahut, të Ibrahimit (a. s.)  - babait të
pejgamberëve dhe njëri prej ulul azmit.

Tavusi transmeton se Ibni Abbasi në
koment të ajetit ka thënë: Allahu e spro-
voi Ibrahimin me pastërti: pesë (gjëra) në
kokë dhe pesë në trup.  Sa u përket atyre
të trupit, ato janë: “Shkurtimi i musta-
qeve, futja e ujit në gojë, futja e ujit në
hundë, misvaku (pastruesja, pasta, e
dhëmbëve) dhe ndarja e flokëve.” Ndër-
kaq, sa u përket atyre të trupit, ato janë:
“Prerja e thonjve, rruarja e organeve gje-
nitale, synetia, ndukja e qimeve nën sqe-
tull, si dhe pastrimi me ujë i vendit të

nevojës fiziologjike të madhe dhe të
vogël.”

Veçoritë e lindura te njeriu: Tran-
smeton Ebu Hurejre se Pejgamberi (a. s.)
ka thënë: 

“Natyrshmëria është në pesë gjëra,
ose pesë gjëra janë prej natyrshmërisë:
synetia, rruarja e organeve gjenitale,
ndukja e qimeve të nënsqetullave, prerja
e thonjve dhe shkurtimi i mustaqeve.”
(Buhariu)

Synetia përveç që konsiderohet si pa-
strim nga urina e mbetur në organin gje-
nital, si shtim i kënaqësisë seksuale
ndërmjet dy gjinive, konsiderohet po
ashtu edhe si shkak i mbrojtjes së fakto-
rit femër nga sëmundjet gjenitale. 

Profesori William Bejkers, i cili qën-
droi për më tepër se 20 vjet duke shërbyer
në tokat arabe si mjek, rrëfen e thotë: "Or-
ganet gjenitale më të pastra janë ato që i
kam kontrolluar në Arabinë Saudite." Ai
kishte kontrolluar 30.000 gra, duke marrë
mostra nga vagina dhe qafa e mitrës. Të
gjitha ato mostra kanë treguar se janë të
pastra nga gonokoku (gonorrhoea), nga
klamidia, nga trikomonasi, nga kërpudhat
parazitare dhe nga kanceri i qafës së mi-
trës. Profesori Bejkers thotë se shkak i një
gjendjeje të tillë janë dy gjëra:  "Prostitu-
cioni i rrallë dhe synetimi i meshkujve."

Dispozita e synetisë: Xhumhuri (shu-
mica e dijetareve) mendojnë se është prej
sunneteve të forta, është prej cilësive të
natyrshmërisë së njeriut, të cilat gjinia
mashkullore nuk bën t'i braktisë. Një
duhet ditur se: synetia është prej cilësive
të natyrshmërisë së njeriut, në të cilat fton
Islami.

Lindja e fëmijës i bërë synet: Nëse fë-
mija lind i bërë synet, atëherë nuk ka ne-
vojë të bëhet prapë. 

Kur bëhet synet fëmija? Synetia e fë-
mijës është sunnet dhe nuk ndalohet e as
nuk urrehet (mekruh), as para shtatëdito-
rit të lindjes, sikurse që as nuk ndalohet
dhe as nuk është e urryer (mekruh).

Dijetarët kanë preferuar që në rast
pranimi të fesë islame nga ndonjë njeri i
moshuar,  të bëhet synet. 

Te ne është bërë traditë që fëmijëve të
vegjël t'u lihen të holla si dhuratë me ra-
stin e synetisë. Këtë gjest disa dijetarë të
Saudisë e kanë konsideruar si bidat (risi)
në fe. 

Unë nuk do ta diskutoja mendimin e
tyre, porse mendoj se rëndësia e atyre të
hollave, të cilat në shumicën absolute të
rasteve nxisin fëmijët për kryerjen e këtij
riti fetar, nuk do t'i cilësonte si bidat,
ngase një shumë simbolike këtu është
mjet e nuk është qëllim.

Allahu e di më së miri!
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Shkruan: Seid Fejzuli

Islami urdhëron që tregtia të realizo-
het në bazë të rregullit duke mos i
hyrë në hak njëri-tjetrit.
Personi që merret me tregti (shit-

blerje) në Islam vlerësohet. Kurse, mbi
tregtarin e drejtë dhe të sinqertë, Pejgam-
beri (a. s.) ka thënë: “Tregtari besnik, që
është i drejtë, që është mysliman (i sin-
qertë), Ditën e Kiametit do të rreshtohet
me dëshmorët.”i Pra, përvojat në eko-
nomi, në politikë, në dituri, në shërimin e
sëmundjeve, në zhvillimin e punës etj.,
janë të pëlqyeshme për besimtarin. Al-
lahu (xh. sh.) ua premtoi këtë pozitë treg-
tarëve në botën tjetër, ngase tregtia nxit
ambiciet e fitimit në çdo mënyrë. Pej-
gamberi (a. s.) ka thënë: “Njerëzve do t’u

vijë një kohë që nuk do të kenë kujdes prej
nga është marrë fitimi-prej hallallit apo
prej haramit.”ii

“Sa i përket peshores, fshehja në
matje është formë e mashtrimit. Kurani
përqendrohet në këtë aspekt te transak-
sionet tregtare dhe e konsideron si një
prej dhjetë obligimeve të përshkruara në
fund të sures “En’am”: “Zbatoni me
drejtësi masën dhe peshojën. Ne nuk
ngarkojmë asnjë njeri përtej mundë-
sive të tij.”iii Meqë drejtësia absolute
është e vështirë të paramendohet, mysli-
mani obligohet të jetë i drejtë sa ka mun-
dësi. 

“MATNI ME SAKTËSI”

Kurani rrëfen për një popull që ka ve-
pruar në mënyrë të padrejtë në tregti dhe

ka mashtruar në peshore, si dhe ka qenë
mizor ndaj njerëzve. Duke i marrë para-
sysh të gjitha këto, Allahu (xh. sh.) dër-
goi pejgamber për të udhëzuar në rrugën
e drejtë dhe në monoteizëm popullin e
Shuajbit. Allahu (xh. sh.) i drejtohet si
qortues dhe predikues: “Plotësoni mat-
jen, e mos u bëni prej atyre që lënë
mangut! Dhe, matni me peshojë të
saktë. Dhe, mos i lini mangut sendet e
njerëzve dhe mos bëni shkatërrime në
tokë.”iv

Kjo marrëdhënie korrekte duhet të
jetë shëmbëlltyrë e jetës, e marrëdhë-
nieve dhe transaksioneve të myslimanit,
pra ai nuk duhet të bëjë matje me dy stan-
darde - një për vete dhe një për të tjerët,
përkatësisht një për vete dhe ata që i do,
dhe një për njerëzit në përgjithësi. Pra, në
standardin e vet dhe të ithtarëve të vet

është preciz dhe tepron, kurse në stan-
dardin e të tjerëve fsheh dhe pakëson.”v

Njëherë, kur kaloi Pejgamberi (a. s.)
afër një tregtari që po shiste ushqim dhe
e pyeti “si e shet mallin?”, tregtari ur-
dhëroi Pejgamberin (a. s.) që ta fut dorën
në ushqim. Ai e futi dorën dhe pa se malli
ishte i lagur në brendësi. Pejgamberi (a.
s.) tha: “Kush mashtron, s’është prej
nesh!”vi

Kështu vepronin edhe të parët e my-
slimanëve: e tregonin cilësinë e mallit pa
fshehur gjë, e tregonin të vërtetën dhe
nuk mashtronin; ishin të sinqertë dhe jo
gënjeshtarë.

Sa i përket tregtisë në mesin tonë,
theksojmë se realizohet në forma dhe më-
nyra të ndryshme, pavarësisht llojit të saj.
Ekzistojnë rastet kur fenomeni i mashtri-
mit dhe falsifikimit është jetik, e që sipas
ligjit shtetëror konsiderohet shkelje e të
drejtave të konsumatorëve. Krejt kjo
bëhet me qëllim që sendi apo produkti të
shitet më shpejt dhe më lehtë. Mirëpo,
me këtë veprim humbet kënaqësia e Al-
lahut (xh. sh.) si rezultat i mossinqeritetit
dhe mosdrejtësisë së treguar, ndërsa fi-
timi assesi nuk ka asnjë farë vlere. Sun-
neti i Pejgamberit (a. s.) në mënyrë
kategorike e ndalon praktikimin e feno-
meneve tilla, sepse me këtë veprim hi-
dhet poshtë morali dhe ndershmëria. Ibni
Omeri (r. a.) përcjell:  “Një njeri i tregoi
Pejgamberit (a. s.) se është mashtruar në
blerje. Ai i ka thënë: “Atij që të shet
thuaj: Nuk ka mashtrim.”vii Gjithashtu,
ka thënë: “Nuk i lejohet asnjë njeriu që
ta shet një mall duke e ditur se ai mall ka
të meta, ndërsa blerësin të mos e infor-
mojë për këtë.”viii

“Harami është edhe më i madh atë-
herë kur mashtrimi përforcohet me betim
të rrejshëm. Pejgamberi (a. s.) në përgji-
thësi e ka ndaluar betimin e shpeshtë dhe,
në veçanti, betimin e rrejshëm. Në këtë
kontekst ai thotë: “Betimi e shet artikul-
lin, por e zhduk begatinë!”ix Pejgamberi
(a. s.) e urrente betimin e shpeshtë, sepse
në këtë mënyrë nxitet dyshimi i palëve
dhe zhduket madhërimi i emrit të Allahut

(xh. sh.) nga zemra.”x

Betimi përdoret si nxitje për ta bindur
dhe për t’ia larguar dyshimin blerësit.
Përveç tregtisë, betimi përdoret edhe në
raste ndryshme, për të ardhur deri te qël-
limi i caktuar. Për këtë kategori Pejgam-
beri (a. s.) ka thënë: “Kush e ndan një
njeri mysliman nga e drejta e tij me beti-
min e tij, vërtet Allahu ia ka sugjeruar
zjarrin e Xhehenemit dhe ia ka ndaluar
Xhenetin.” Një njeri i tha: “A është kë-
shtu edhe nëse është gjë e vogël,  o i dër-
guar i Allahut?  Ai, tha: ‘Qoftë edhe sa
një degë (fije) e misvakut’.”xi

E keqja e betimit pa nevojë, kur më-
kati rritet edhe më shumë, janë rastet kur
shitësi apo ai që tenton të shesë diçka nga
pasuria e tij, betohet në prindër, fëmijë,
bukë, të vdekurin, dritën etj. 

MADHËRIMI I TAKON VETËM
ALLAHUT (XH. SH)

Parimisht, një betim i tillë është i
ndalur rreptësisht, për të cilën gjë Pej-
gamberi (a. s.) ka thënë: “Mos u betoni
në baballarët e as në nënat tuaja; e as në
idhuj. Mos u betoni në asgjë tjetër,  pos
në Allah. Kur të betoheni në Allah, beto-
huni vetëm duke qenë të drejtë.”xii Po
ashtu, ka thënë: “Kush betohet në diçka
përveç Allahut, ka bërë shirk (të
vogël).”xiii Arsyeja pse format e tilla janë
të ndaluara, është fakti se e madhëron dhe
e lavdëron atë në çka betohemi, kurse
madhërimi i takon vetëm Allahut (xh.
sh).

“Ndërsa format tjera të betimit, që
përmenden në Kuranin famëlartë, ku Al-
lahu (xh. sh.) betohet në krijesat e Tij, siç
është: “pasha mëngjesin”,“pasha
yjet”,“pasha natën”,“pasha pendën” e
të ngjashme,  janë specifika të Tij dhe Ai
ka të drejtë të madhërojë çka të dëshirojë
nga krijesat e Tij, ndërsa ne nuk kemi të
drejtë.”xiv

Andaj, si përfundim theksojmë se de-
votshmëria në tregti është çelësi i profitit
dhe i shtimit të begative të Allahut (xh.
sh.). Pa marrë parasysh nacionalitetin dhe

besimin e blerësit, shitësi duhet të de-
monstrojë sinqeritet, ngase çdo përfitim i
arritur në mënyrë të pandershme dhe
jolegjitime, nuk sjell asgjë tjetër përveçse
humbje dhe ligësi. Prandaj, sinqeriteti,
drejtësia së bashku me virtytet e mira,
duhet të jenë pjesë e përditshmërisë sonë
në raport me të tjerët.

Allahu (xh. sh.) na bëftë prej të sin-
qertëve dhe të drejtëve në veprimaritë
tona në përditshmëri.

(Autori ka kryer Fakultetin e
Shkencave Islame. Është edukator në
Medresenë Isa Beu në Shkup. Jeton

në Sllupçan, Kumanovë)

i Ibni Maxheh. Suneni ibni Maxheh: përkthim
dhe komentim në gjuhën shqipe. Shkup,
2021, faqe 13, 2139.

ii Buhariu. Sahihu-l-Buhariu në gjuhën shqipe,
5. “Focus” Prishtinë, 2002, faqe 246, nr.
2059.

iii El-En’am, 152.
iv Esh-Shuara, 181-183.
v Jusuf Kardavi. Hallalli dhe harami në Islam.

“Logos - A”,  Shkup, 2015, faqe 212.
vi Ebu Davudi.  Suneni i Ebu Davudit. 3. “Fur-

kan ISM”,  Shkup, 2016, faqe 493, nr.
3452.

vii Ebu Davudi. Suneni i Ebu Davudit, 3. “Fur-
kan ISM”,  Shkup, 2016, faqe 511, nr.
3500.

viii Buhariu. Sahihu-l-Buhariu në gjuhën
shqipe, 5. “Focus”, Prishtinë, 2002, faqe
260, nr. 2078.

ix Buhariu, Imam Zejnudin el-Zubejdi. Muh-
tesar Sahih el-Buhari. “AIITC” Tiranë,
2009, faqe 427, nr. 2087.

x Jusuf Kardavi, Hallalli dhe harami në Islam.
“Logos - A”,  Shkup, 2015, faqe 212.

xi Imam Nevevi. Rijadus-Salihin - Kopshti i të
Devotshmëve. “Logos - A”,  Shkup, 2013,
faqe 513.

xii Ebu Davudi. Suneni i Ebu Davudit, 3. “Fur-
kan ISM”, Shkup, 2016, faqe 400, nr.
3248.

xiii Po aty, faqe 401, nr. 3251.
xiv Abdulhamid Mahmud Tuhmaz. Fikhu Ha-

nefi, vëll, 2. “Fondacioni i Rinisë Islame”,
Zurich, 2011, faqe 435.

Historiani, oratori dhe politikani nga
Libia,  dr. Ali Salabi (dr. Ali Muhammad
al-Sallabi, ose: al-Salabi, i lindur në vitin
1963 në Benghazi), shkruan për dallimin
midis myslimanit të vërtetë dhe atij ek-
stremist. 

Ky dallim, thotë Salabi, vihet re në tri
pikë:

1. Myslimani i vërtetë angazhohet të
plotësojë besimin e tij, ndërsa ekstremisti
merret me faktimin se sa pabesimtarë
janë të tjerët.

2. Myslimani i vërtetë përpiqet që ai
dhe të tjerët të hyjnë në Parajsë, ndërsa
ekstremisti përpiqet të faktojë hyrjen e të
tjerëve te zjarri. 

3. Myslimani i vërtetë gjithnjë kërkon
të arsyetojë gabimet e të tjerëve dhe t’i
fal, ndërsa ekstremisti inspekton t’u gjejë
të tjerëve gabime,  që t’i përgojojë apo
ndëshkojë.

(Burimi: Fjalë të Urta, Facebook,
5.12.2017; Duka Erjon, dhjetor 2022)

Dallimi 

Pozita e tregtisë 
sipas Islamit

Devotshmëria në tregti është çelësi i profitit dhe i shtimit të begative të Allahut (xh. sh.). Pa marrë
parasysh nacionalitetin dhe besimin e blerësit, shitësi duhet të demonstrojë sinqeritet, ngase çdo
përfitim i arritur në mënyrë të pandershme dhe jolegjitime, nuk sjell asgjë tjetër përveçse humbje

dhe ligësi. Prandaj, sinqeriteti, drejtësia së bashku me virtytet e mira, duhet të jenë pjesë e
përditshmërisë sonë në raport me të tjerët.
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Shkruan: mr. Adnan Skenderi
(Enkas për HeR)

Patriotizmi dhe fetarizmi janë dy
gjëra të ndryshme, por të panda-
shme prej njëra-tjetrës, edhe

pse ata që dëshirojnë të shkaktojnë për-
çarje në një popull, mundohen që të
bëjnë një ndarje mes kombit dhe fesë,
për të futur huti mes njerëzve, por kjo
nuk do t’u mundësohet kurrë, ngase da-
shuria dhe respekti për njëra-tjetrën janë
reciproke:  ai që e do njërën,  e respekton
tjetrën dhe anasjelltas.

Arsyeja se pse këto dyja janë të ndry-
shme, është se njërën e zgjedh ti (fenë),
ndërsa tjetrën e vendos Allahu xh. sh.
(kombin); ndërkaq, arsyeja se pse janë të
pandashme, është se njëra ta ruan vata-
nin e tjetra imanin.

Domethënia e fjalës patriotizëm
brenda vetes përfshin një masë të madhe
ndjenjash, si: dashurinë, punën, luftën
për mbrojtje të atdheut, urrejtjen e atyre
që e dëmtojnë atë e kështu me radhë.
Nëse do të ishte dashur ta përkufizojmë
këtë fjalë, do të kishim mundur ta
quajmë ashtu si e quan edhe Ernest Ko-
liqi, se fjala “patriotizëm” është shkalla
më e lartë apo superlative e fjalës “at-
dhedashuri”.i

“TË GJITHË E MBROJNË MEDINËN”

Nëse ndalemi të shohim aspektin
islam të kësaj çështjeje, do të shohim se
vetë Pejgamberi (a. s.) që në fillim të kri-
jimit të Shtetit Islam i vendosi disa pa-
rime bazë të ruajtjes dhe të vlerës së
kombit: ai në fillim bëri një marrëveshje
me çifutët që jetonin në territorin e qyte-
tit të Medinës, një ndër pikat (me rën-
dësi) të së cilës ishte edhe ajo ku thuhej:

“nëse ndodh që të sulmohet Medina, të
gjithë ata që banojnë në të duhet t’i dalin
në mbrojtje”, që nënkupton se kur është
puna për mbrojtje të vatanit,  lejohet që
edhe me jomyslimanët të bëhet marrëve-
shje.

Rast tjetër ku feja islame tregon vle-
rën që i jep aspektit kombëtar të ruajtjes
së vatanit, është edhe vendimi për nda-
lim të ikjes nga fronti i luftës.  Bile, këtë
e llogarit si një ndër 7 mëkatet e mëdha.

Për këtë Allahu (xh. sh.) në Kuranin
famëlartë thotë:

“O besimtarë, kur të ndeshni
ushtritë e jobesimtarëve në betejë,
mos ua ktheni shpinën!” 
"Cilido që ua kthen shpinën atë

ditë, përveç atij që tërhiqet me qëllim
që të sulmojë përsëri ose për t’u ba-
shkuar me një grup tjetër, do të
shkaktojë zemërimin e Allahut dhe do
të ketë si strehë Xhehenemin. Eh, sa
fund i keq është ky!ii

Ndërkaq, Pejgamberi (a. s.) në një
hadith që transmetohet nga Ebu Hurejre
(r. a.), ka thënë: “Largohuni nga shtatë
gjëra shkatërruese.” I thanë:  “O i dër-
guar i Allahut, cilat janë ato?” Tha:
“Shirku (idhujtaria), sihri (magjia),
mbytja e njeriut pa të drejtë, ngrënia e
kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit,
largimi nga vija e frontit, shpifja ndaj
grave të ndershme.”

Një rast tjetër:  po ashtu është shumë
i rëndësishëm për t’u përmendur mo-
menti pasi myslimanët fituan Luftën e
Bedrit dhe në atë luftë i zunë disa robër.
Pati mendime të ndryshme se si të ve-
prohet me ta.  Por, për ne është i rëndë-
sishëm vendimi përfundimtar, ku
Pejgamberi (a. s.) u tha se kush i mëson
10 fëmijë nga myslimanët shkrim dhe
lexim,  do ta fitojë lirinë.  Një nga shumë

mësimet që mund të nxirren nga ky gjest
i Pejgamberit (a. s.) është: kur të arrish
një sukses,  atë mundohu që ta përdorësh
për të mirë të vendit dhe të popullit ku
jeton.

Pra,  nga këto argumente dhe shumë
argumente të tjera që gjenden në Kuran
dhe në hadithet e Pejmgaberit (a. s.) kup-
tojmë se Islami i ka dhënë rëndësi shumë
të madhe mbrojtjes së vatanit.  Sipas më-
simeve të fesë islame, ne jemi patriotë
atëherë kur i ndihmojmë vendit tonë, ne
jemi patriotë atëherë kur u ndihmojmë
njerëzve tanë. Patriotizëm sot është të
studiosh, që të jesh i dobishëm për ven-
din; patriotizëm sot është të fusësh at-
dhedashuri në zemrat e brezave të
ardhshëm; patriotizëm sot është që të
jesh shembull i mirë për rininë me punën
që bën dhe me këshillat që jep. Ndryshe
prej kësaj, sot hasim në shumë patriotë
me fjalë, por veprat e tyre e dëmtojnë
rëndë atdheun.

PËRTEJ ANËVE NEGATIVE

Por, ajo që duhet të bëhet e qartë në
këtë kontekst është pika kur patriotizmi
dhe atdhedashuria marrin anën negative
të tyre.  Ana negative e patriotizmit është
momenti kur njeriu e tepron me patrioti-
zëm dhe atë e shndërron në nacionali-
zëm. Definicioni i fjalës “nacionalizëm”
është kur një komb e quan veten më të
epërt kundrejt kombeve të tjera, pra kur
fillon të diferencosh njerëzit në bazë të
kombit apo duke iu dhënë përparësi nje-
rëzve që ke një kombësi dhe duke ua mo-
huar atë të drejtë të tjerëve.  Këtu është
pika ku Islami kundërshton, pasi e nda-
lon klasifikimin e njerëzve në bazë të
racës.

Kemi shumë ajete kuranore dhe ha-

Nga Skëndo Frashëri**

Qe një koh'e vjetër, kur
shqiptarët besonin e u
faleshin yjeve, diellit,

hënës, druve, shkëmbinjvet.
Që ahere shqiptarët quheshin
shqiptarë.

Pastaj, zunë e besonin që
çdo gjë në jetë ka një perëndi,
përmbi të cilat Hyji (Jupiteri)
mbretëronte. Këta njerëz
prapë quheshin shqiptarë.

Shqiptarët ishin të tërë të
krishterë gjersa erdhi turku;
pas kësaj, disa prej atyre u
bënë muhamedanë*** dhe disa mbetën
siç ishin.

O shqiptarë, të krishterë a muhame-
danë! Hapni sytë: jeni vëllezër, një gjak,
një familje. Pse rrini të ndarë? Sa turp i
madh! Me të ngjyer një mollë, gjysmën
me një ngjyrë e gjysmën me një tjetër, a
mund të themi që janë dy copa?

Feja është ndërruar, po kurdoherë
kemi qenë shqiptarë dhe ashtu duhet të
jemi.

------------------ 

*Botuar në gazetën "Albania" të Faik Koni-
cës, nr. 4, Bruksel, 1897.

**Skëndo Frashëri ishte pseudonimi i
Mid’hat Abdyl Frashërit (këtu 17-vjeçar),
në zanafillën e krijimtarisë së tij. Më vonë
ai përdori pseudonimin Lumo Skëndo dhe
më rrallë pseudonimin Mali Kokojka. Në
një numër më të vogël shkrimesh ai për-
dori edhe pseudonime të tjera.

*** Myslimanë. (MAF.17.12.2022.F)

Patriotizmi në Islam
Islami i ka dhënë rëndësi shumë të madhe mbrojtjes së vatanit.  Sipas mësimeve të fesë islame,

ne jemi patriotë atëherë kur i ndihmojmë vendit tonë, ne jemi patriotë atëherë kur u ndihmojmë
njerëzve tanë. Patriotizëm sot është të studiosh,  që të jesh i dobishëm për vendin; patriotizëm sot

është të fusësh atdhedashuri në zemrat e brezave të ardhshëm; patriotizëm sot është që të jesh
shembull i mirë për rininë me punën që bën dhe me këshillat që jep...

Fe ç'është, 
komb ç'është?*

dithe të Pejgamberit (a. s.) që ndalojnë
një gjë të tillë.  Ne do të përmendim
vetëm një pjesë të shkurtër nga Hytbeja
e Lamtumirës e Pejgamberit (a. s.),  ku
ndër të tjera thuhet:  “Nuk ka kurrfarë
përparësie arabi ndaj joarabit, e as joa-
rabi ndaj arabit; as i ziu ndaj të kuqit, e
as i kuqi ndaj të ziut; përveç me devot-
shmëri. Të gjithë jeni pasardhësit e Ade-
mit, ndërsa Ademi është prej dheut.”

Pra, të ndjehesh krenar me përkatë-
sinë kombëtare që ke, është ndjenjë apo
instinkt natyror i njeriut, por përdorimi i
saj për të bërë favorizimin ndaj njerëzve
është i ndaluar.

Nëse do të ishte dashur të klasifi-
kojmë fjalët “atdhedashuri”, “patrioti-
zëm” dhe “nacionalizëm”, atëherë fjalën
“atdhedashuri” do ta kishim quajtur
ndjenjë e përgjithshme e njerëzve që
kanë dashuri ndaj vendit të vet, ndërsa
fjalën “patriotizëm” - shkallë sipërore e
atdhedashurisë.  Pika ku dashuria ndaj
atdheut shndërrohet në ndjenjë të tepruar
dhe përçarëse në mesin e njerëzve,  është
pika kur shndërrohet në “nacionalizëm”.

(Autori është Imam në Austri. Ka
magjistruar në Turqi në shkencat

islame)

i Marrë nga revista “Shejzat”, mars
1971; revistë e themeluar nga vetë
Ernest Koliqi.

ii Surja el-Enfal/15-16.

29 vjet më parë, në muajin dhjetor 1993, është botuar numri  i parë  i revistës BESA. Revista është botuar nga Shoqata
Vëllazëria Turko-Shqiptare, shoqatë kjo me seli në Stamboll. Në botimin e saj redaktor ka qenë Qamil Bytyqi (nga Turqia i

njohur si Kamil Bitiş),  ndërsa përgjegjës për përgatitjen teknike ka qenë z. Nexhmettin Sedef. (Kamil Bitiş, F.9.12.2022) 
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Nga Rejhan Neziri

Momenti i vetëm kur ti po e
ndien veten burrë, si duket
është ai kur ti e shkel, e nën-

çmon, e diskriminon, i bërtet, e rreh dhe
sidomos kur e vret një femër, një grua -
qoftë kjo vajzë, qoftë motër, qoftë ba-
shkëshorte ose ish-bashkëshorte, qoftë,
mo zot më keq, nënë. 

Kjo e fundit, pra vrasja e një femre,
për ty është kulmi i kënaqësisë burrërore,
maja e ekstazës sate prej «burri».

Ti mendon kështu, sepse kështu të ka
mësuar rrethi i keq i burrecave dhe ndo-
shta kështu ta ka mbjellë kultura jote va-
roshare: "nderin e burrit duhet me e ruajt
me pushkë". 

Kjo kulturë e mbrapshtë të ka mësuar
se gruaja nuk është vetvetja, se ajo i takon

mashkullit: vëllait, babait, burrit; të ka
mësuar se nderi i burrit ndodhet jo te
burri,  po te gruaja, te femra, se ajo është
hamallja e nderit dhe e krenarisë sate, që
me ton po të mungon ty; që nga lindja,
me sa duket. Atë nder e krenari që nuk e
trashëgon, ose që nuk e fiton me mund,
me përpjekje, me drejtësi, me largpamësi
e me burrëri prej së vërteti, të gatshme ta
sjell femra, gruaja. S’ke pse lodhesh ti,

Shkruan: Armin Shaqiri
(Enkas për HeR)

S’ka dyshim se feja islame është fe e
butësisë, e mirësisë dhe e
dashamirësisë. Ajo kërkon që njeriu

të jetë i butë, i njerëzishëm dhe i
mëshirshëm ndaj vëllezërve të tij.

E gjithë jeta e myslimanit, duke
filluar nga besimi i tij, nga morali i tij, nga
veprimtaria e tij, nga marrëdhëniet e tij
ndërnjerëzore, gërshetim duhet të kenë
butësinë.  Me këtë cilësi është dërguar
edhe krijesa më e nderuar në sipërfaqe të
tokës - pejgamberi ynë i dashur,
Muhamedi (a. s.), i cili kërkonte nga
njerëzit që të bëhen të butë dhe të
mëshirshëm ndërmjet vete.

Allahu (xh. sh.) na tregon rolin e
Muhamedit (a. s.) në raport me të tjerët.
Thuhet në suren Ali Imran, 159:  “Ti ishe
i butë ndaj atyre, ngase Allahu të dhuroi
mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e
zemërfortë, ata do të shkapërderdheshin
prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërko
ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të
gjitha çështjet, e kur të vendosësh,
atëherë mbështetu tek Allahu, se Allahu
i do ata që mbështeten.”

Allahu (xh. sh.) në këtë ajet na bën të
qartë pozitën e më të dashurit të Tij -
Muhamedit (a. s.) dhe na tregon shkakun
(sebepin) se përse njerëzit e deshën dhe iu
bashkëngjitën radhëve të tij. Pra, ishte
pikërisht mëshira dhe butësia e tij që
përfitoi zemrat e njerëzve.

Kurani famëlartë nëpërmjet këtyre
ajeteve na tregon të vërtetën e butësisë
dhe na thërret të gjithë myslimanët që të
sillemi me butësi me të gjithë njerëzit, në
mënyrë që të jemi të suksesshëm në
realizimin e qëllimeve tona dhe thirrjes
islame-davetit.

Po ashtu, prej emrave të bukur të
Allahut xh. sh. (Esmaul Husna), janë edhe
EL LETIF dhe EL HALIM që d.m.th. i
butë. Prej butësisë së Allahut (xh. sh.)
ndaj robve të Tij, se ai i furnizon dhe ua
cakton riskun atyre që në barkun e nënës,
ku këtë Allahu fuqiplotë e vërteton në
Kuranin famëlartë në suren Hud, 6 : ”Nuk
ka asnjë gjallesë në tokë  që Allahu mos
ta ketë garantuar furnizimin e saj.”  

Prej butësisë së Allahut (xh. sh.) është
se Ai i furnizon edhe ata që nuk besojnë
dhe dënimin e tyre e shtyn deri në Ditën e
Ringjalljes, edhe ata që i bëjnë mëkat
Allahut (xh. sh.).  Por, ai e vonon
dënimin, duke shpresuar se ndoshta do të
kthehen me pendim tek Ai.

Tregohet se kur një thirrës islam e
kishte këshilluar Kalifin e myslimanëve
me një zë (ton) tepër të ashpër dhe të
vrazhdë, Kalifi me mençuri i kishte thënë:
"O dijetar, tregohu i butë e i mëshirshëm,
ngase Allahu ka dërguar atë që ka qenë
më i mirë se ti, tek ai që ka qenë më i keq
se unë, ka dërguar dy pejgamberët e Tij,
Musain dhe Harunin (a. s.) te krijesa më e
keqe mbi sipërfaqen e tokës - Faraoni, i
cili e kishte shpallur veten e tij Zot dhe
Allahu i kishte porositur ata në suren
Taha, 44: “Atij i thuani fjalë të buta;
ndoshta ai mendohet a frikësohet.”

Po ashtu Allahu (xh. sh.) na mëson që
kur të debatojmë edhe me jobesimtarët, të
debatojmë në mënyrën  më të mirë të
mundshme.  Këtë e përmendën në suren
Nahl, 125: “Ti (Muhamed) thirr për në
rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë
të mirë dhe polemizo me ata
(kundërshtarët) me atë mënyrë që është
më e mira. “

Gjithashtu, kemi shumë hadithe në të
cilat Muhamedi (a. s.) flet në lidhje me
butësinë dhe vlerën e saj.  Ne do t’i
përmendim vetëm 3. 

Imam Muslimi transmeton një hadith,
ku Muhamedi (a. s.) thotë: “Oj Aishe,
Allahu është i butë dhe e do butësinë dhe
për butësinë e jep atë që nuk e jep për
vrazhdësinë.”

Po ashtu,  Pejgamberi (a. s.) i ishte
drejtuar Eshexh Abdul Kajsit, duke i
thënë: ”Ti ke dy veçori të cilat i do Allahu
(xh. sh.) - butësinë dhe mosnxitimin
(vetëpërmbajtjen).” (Muslimi)

Një hadith të cilin e transmeton
Aisheja (r. a.) thotë: "E kam dëgjuar
Pejgamberin (a. s.) duke u lutur në
shtëpinë time (pasi që i kishte ngritur
duart nga qielli) me këtë lutje: ‘O Zoti im,
ai që e merr përsipër një çështje
administrative të ummetit tim dhe
tregohet i ashpër me ta, edhe Ti tregohu i
ashpër me të. Kurse ai që merr përsipër
një çështje administrative të ummetit tim
dhe tregohet i butë me ta, edhe Ti tregohu
i butë me të!"

Rasti në çlirimin e Mekës, kur
Muhamedi (a. s.) hyri në Mekë me
ushtrinë e tij, duke e ditur se ata,  para se
Muhamedi (a. s.) ta çlironte Mekën,
Muhamedin (a. s.) e torturuan dhe i thanë
gjithçka: i thanë magjistar, i thanë trillues,
i thanë i çmendur. Kur ai shkoi në Taifa,
te dajallarët e tij për t’i thirrur në Islam,
ata e larguan duke e gjuajtur me gur; ai
kur u falte në Qabe,  ata ia hudhnin
mbeturinat e kafshëve mbi kokë derisa
Pejgamberi (a. s.) ishte në sexhde... 

Por, ai nuk veproi konform situatës
apo rrethanave, ngase situata kërkonte
hakmarrje kolektive; ai veproi ashtu siç
besonte dhe ai besonte se butësia ishte më
e mira zgjidhje.

Dhe u tha: 
Çfarë mendoni se do të bëj me juve?
Ata i thanë: Ti je fisnik dhe i mirë, por

edhe babën e ke pasur të mirë!
Pejgamberi (a. s.) u tha: Shkoni, se

jeni të falur.
Pra, ky ishte morali i Pejgamberit (a.

s.). Butësia e Pejgamberit (a. s.) nuk ishte
për shkak të dobësisë, po për shkak të
mëshirës që kishte ndaj tyre.

(Autori është Myezin dhe
Zv/Imam në Xhaminë e Re në Reçicë
të Madhe, Tetovë. Njëkohësisht, ndjek

studimet e magjistraturës.)

Butësia në Islam 
(përvojë profetike)

Ti, o mashkull 
shqiptar!

Me shkas: Rastet e shpeshtuara të vrasjeve të grave në botën shqiptare.
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burrec bir burreci, ligaç bir ligaçi. Nde-
rin e ke hazër tek e bija, te motra, te
gruaja, te kunata, te nëna. 

FËMIJË, QË NUK RRITESH KURRË

Ahhh! A po e sheh se sa i gjorë, sa i
vockël, sa i papjekur, sa fëmijë që mbe-
tesh e që nuk po rritesh kurrë, ti o ma-
shkull shqiptar?! Po po, më duket se i
vetmi moment kur ti e ndien veten të rri-
tur është kur e shkel dhe e vret më të do-
bëtën, më të brishtën, më të butën qenie.
Në këtë moment ti, me sy të zgurdulluar
e të dalë vendi, pret prej të tjerëve të ta
miratojnë e të të thonë: «Mirë ia bëre ku-
drës!», «Të lumtë, kështu ruhet nderi i
burrit!», «Aferim, djali i babës!»,
«Bravo, ti je bosi i mëhallës, le të gu-
xojnë kurvat të luajnë bisht tani e tutje!»,
«Askush nuk e vret askënd pa arsye!» e
të ngjashme «pëllitje kafshësh» përreth
teje.

Ku di ti dhe ata përreth teje se çka
është butësia, mëshira, dhembshuria?!
Ku di ti çka është burrëria?! S’ta ka më-
suar me gjasë as babai, as mësuesi, as
hoxha, as prifti, as plaku i katundit… Ti
burrëri e di të shkelësh të butin e të do-
bëtin. Kjo, nëse nuk e ke ditur, është ligj
në botën e kafshëve të egra. Madje, edhe
ato shpeshherë, në mënyrë të mahnitshme
dhe jo vetëm kur janë të ngopura, tre-
gojnë njëfarë mëshire ndaj më të dob-
tëve. A s’po e sheh se ku ke rënë? Edhe
më poshtë se egërsirat.

Ti, po të them, nuk mendon dhe nuk
jeton me kokën tënde. Ti jeton me «çka
do të thonë të tjerët?!». Fraza «çka do të
thonë të tjerët»,  për ty dhe të ngjashmit
tu është bërë zoti juaj. Nuk guxon t’ia pri-
shësh qejfin këtij «zoti», sepse zemëro-
het, sepse të qorton, sepse ti pastaj e
ndien veten të ulët. 

Eh, more mashkull shqiptar! S’po të
them burrë, sepse e fëlliq termin burrë ti.
Burri shqiptar, me të gjitha dobësitë që
mund t’i ketë pasur, kurrë nuk e ka kër-
kuar nderin te gruaja. Atë e ka kërkuar te
fytyra e vet, te lëngu i fytyrës së vet. 

Pas kaq shumë femicideve, vrasjeve
të grave, pas kaq shumë keqtrajtimeve e
abuzimeve me gratë, a nuk është koha që
mbarë shoqëria shqiptare të ngrihet në
këmbë e të thotë: «Ndaluni, o burreca, se
gabim jeni! Nuk jua lëmë shoqërinë e
vlerat tona në duart tuaja, o matrapazë!». 

A nuk është koha që autoritetet e si-
gurisë dhe të drejtësisë së shteteve tona
të veprojnë me efikasitet e deri në fund
me ndershmëri, nëse u ka ngelur ndonjë
ashkël nderi e burrërie? A nuk është koha
që në shkollë e në xhami të mësohet pa-

rimi bazë se secili njeri është vetvetja, se
askush nuk i takon dhe nuk është pronë e
askujt, se të gjithë jemi krijesa dhe në
dorë të Zotit, se askush nuk guxon ta traj-
tojë tjetrin sikur të ishte gjësend apo kaf-
shë, se secili ka dinjitetin e vet të dhuruar
nga Zoti?! A nuk është koha që institu-
cionet arsimore, edukuese, fetare etj., ta
trajtojnë dhunën në familje gjerë e gjatë
dhe të mbjellin vlerat humane e fetare?! 

Investim në vlera e quani vetëm inve-
stimin në infrasktrukturë? Investim e
quani vetëm ndërtimin, rindërtimin me-
remetimin e objekteve arsimore e fetare?
Investim e quani ndërtimin e xhamive e
kishave në çdo mëhallë a skutë qyteti?
Kur do të investoni në njeriun? Kur do
t’ua mësoni nxënësve e talebeve që nje-
riun ta trajtojnë si qenie të dinjitetshme,
të mëvetësishme, të nderueshme? Kur e
keni ngritur zërin kundër dhunës në fa-
milje? Kur u ka dirigjuar qeveria?! Kur u
ka thënë imami a myftiu të mbani një
hytbe në mbarë vendin?! Kur ishte dita
ndërkombëtare kundër dhunës në fa-
milje?! 

Jo, kolegë hoxhallarë e priftërinj, ko-
legë mësues e edukatorë, me një leksion,
me një hytbe e me një predikim nuk
shkulet e keqja. Ajo duhet luftuar va-
zhdimisht; për këtë duhet djersitur prapa-
nica,  vazhdimisht, derisa të ndryshojë
mendësia se dikush është pronë e dikujt,
se e bija, motra a gruaja janë mall i ma-
shkullit. Kjo duhet të shkulet nga koka e
shqiptarit, njëherë e përgjithmonë.

Vlera që duhet mbjellë është se në fa-
milje nuk ka zot shtëpie e rob shtëpie, se
nuk ka shef dhe argatë, se familja nuk
është shtet skllavopronar e as fabrikë a
punëtori ku ka pronarë e punëdhënës dhe
punëtorë e punëmarrës. Familja është e
shenjtë dhe e bekuar dhe kështu duhet të
ruhet e të kultivohet. Vetë trajtimi i anë-
tarëve të familjes si skllevër, si argatë a
si punëtorë, është mëkat i pafalshëm,
është ogur i zi në vetvete. Familja ka
baba dhe nënë, ka vëllezër e motra, ka
nipa e mbesa, ka burrë e grua, ka kunetër
e kunata… Dhe, të gjithë këta i lidhin
ndjenjat e respektit, të dashurisë, të har-
monisë, të mirëkuptimit, të përkatësisë
dhe të sigurisë shpirtërore.

Sigurisht që nuk dua t’i idealizoj gjë-
rat, sigurisht që ka zënka e mospajtime
brenda anëtarëve të familjes, por këto
zgjidhen me mend, pa emocione, me lar-
gpamësi e me mençuri; larg llafeve të
mëhallës e të kafenesë. Nuk i zgjidh dot
problemet me gruan duke u mbështetur
në fjalët e beqarit! Nuk i zgjidh dot duke
u mbështetur në llafet e kafehanes. Nëse
s’ke mundësi vetë t’i zgjidhësh, këshil-

lohu me njerëz të mençur - me një më-
sues, me një hoxhë, me një prift, me një
mjek, me një psikolog, me një psikiatër,
me një punonjës social etj. etj.  Por,  jo
me ata që ta fërkojnë shpinën për të ta
gjetur pikën më të përshtatshme e për të
ta ngulur thikën më vonë mu aty. 

PËR NJË MUNDËSI PËR TA GJETUR
MË TË MIRËN

Le të mësojmë të komunikojmë pa
dhunë, le të mësojmë të zihemi pa dhunë,
le të mësojmë të debatojmë pa dhunë, le
të mësojmë të kundërshtojmë mendimin
e tjetrit pa dhunë dhe pa e lënduar nderin
dhe dinjitetin e tjetrit. Kundërshtimi i
mendimit të tjetrit nuk duhet të kuptohet
si sulm ndaj personalitetit të tij, porse si
një mundësi për ta gjetur më të mirën, më
të kapshmen, më të dobishmen, më të ar-
syeshmen. 

Po s’u gjet zgjidhje për problemet ba-
shkëshortore, le ta marrë secili rrugën e
vet. Edhe pse është gjë e urrejtur te Zoti,
megjithëkëtë është e lejuar fetarisht, nje-
rëzisht e mendërisht. Këtu po e parashtroj
pyetjen e radhës: kur do të mësohemi ne
shqiptarët të shkurorëzohemi si njerëz, pa
lëndime e pa dhunë, pa e konsideruar
palën tjetër si pronë, si mall a si gjësend
tonin? Pse nuk e sheh shkurorëzimin si
një shans, si një mundësi për një jetë të
re më të mirë, si një shpëtim, në një rast
kur martesa a jeta familjare tanimë është
shndërruar në një ferr?

Për fund, le të dihet qartë se sot dhuna
në familje – qoftë fizike, psikologjike,
seksuale, ekonomike a sociale - nuk është
më çështje private, familjare ose bashkë-
shortore. Kush e llogarit kështu, ai i ka
ndihmuar së keqes, ai është bashkëfajtor.
Dhuna në familje sot llogaritet çështje
publike dhe ajo duhet të denoncohet. Si
duket vetëm ne shqiptarët jemi ata që e
shohim të keqen dhe të keqin dhe nuk e
denoncojmë, duke e quajtur çështje pri-
vate. Kjo është kështu përderisa vritet
bija, motra, gruaja, nëna e tjetërkujt.
Neve na kujtohet se duhet të reagojmë e
ta denoncojmë të keqen vetëm kur dikush
ta vret të bijën, motrën, gruan a nënën
tonë. Atëherë sigurisht që është vonë.
Çatia nuk meremetohet në ditën që bie
shi!

Zoti na ka dhënë mend, na ka dërguar
profetë e libra të shenjtë dhe na ka më-
suar si ta rregullojmë jetën tonë në këtë
botë. Ai vetë nuk vjen të na ndreqë punët
tona, nuk dërgon as engjëj për këtë. Ai na
ka dhënë arrat, mirëpo ato duhet t’i
thyejmë vetë! 

(Kreuzlingen, 1.12.2022)

Nga Nehat Ismaili 

Para një muaji shoqëria zvicerane u
trondit nga lajmi tmerrues i një
krimi makabër: vrasja në rrethana

të dyshimta e ekonomistes dhe intelek-
tuales së shquar shqiptare në shtëpinë e

saj dhe ky lajm u bë objekt i një pasqy-
rimi të gjerë mediatik, që shkaktoi neveri
dhe zemërim të gjerë në mbarë shoqërinë
zvicerane. Dhe, jo vetëm kaq, sepse krimi
nuk ishte vetëm vrasje, por më tepër - tor-
turë në kuadrin e një projekti vrasës, për
arsye të panjohura, siç deklaruan në fil-

lim autoritetet zvicerane të rendit dhe të
sigurisë.

Pothuajse çdo javë shoqëria shqip-
tare tronditet nga skenat tragjike dhe laj-
met tmerruese për vrasjen e grave nga
duart e bashkëshortëve të tyre, apo të
afërmit e tyre, dhe çdo rast është më i

Stop vrasjes së grave
Teologët, imamët dhe nëpunësit fetarë duhet të jenë më të zëshëm dhe në kontinuitet të

trajtojnë tema autoktone, origjinale dhe aktuale, për të qenë në nivel të misionit të
shenjtë dhe duhet dalë njëherë e përgjithmonë nga shpella e “as’habul kehfit” në

problemet reale të shoqërisë sonë, duke kontribuar në forma dhe mënyra të ndryshme
për zbutjen, evitimin dhe minimizimin e këtyre akteve makabre dhe shërimin e sjelljeve

devijante në shoqëri.
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Më 15 dhjetor, 2022, Kryetari i BFI të
RMV, Reis’ul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fe-
tahu, ishte në katër familje për ngushël-
lime, thuhet në njoftimin e BFI.

Me bashkëpunëtorët e vet,  i prirë nga
Myftiu i Shkupit dr. Qenan ef. Ismaili, në
shenjë respekti dhe përkrahjeje me rastin e
humbjes dhe kalimit në botën tjetër - ahi-
ret të më të afërmve të tyre, Reis’ul-Ule-
maja ishte te familja Bushi, respektivisht
në pjekjen për nënën e z. Nazif dhe Nazim
Bushi - dy funksionarë të lartë në jetën po-
litike dhe shoqërore;  te familja Idrizallari
pas ndërrimit jetë të nënës së Muharrem
ef. Idrizallarit, Referent në Bibliotekën e
Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup;
dhe te familja Sulejmani,  me rastin e

ndërrimit jetë të haxhi Sali Sulejmanit. Në
ngushëllime në Kumanovë ishin te Xhe-
mal Mehmeti,  me rastin e ndërrimit jetë të
së motrës.

I bëjmë lutje Allahut fuqiplotë që mer-
humët t'i gradojë me Xhenetin e amshue-
shëm, ndërsa familjeve t’u japë durimin e
pashoq, thuhet në njoftimin e BFI.

tmerrshëm se i mëparshmi. Këto vrasje
janë si pasojë e mendësisë primitive dhe
përsëriten në shoqëritë patriarkale, madje
shpeshherë lexojmë aty-këtu se vrasjet e
tilla janë të motivuara për “mbrojtjen e
nderit”.

S’do mend që këto krime nuk mun-
gojnë edhe në shoqërinë perëndimore
dhe gjithandej nëpër botë. Mirëpo, ka
një krim tjetër të këtij lloji të neverit-
shëm, madje edhe më të neveritshëm se
vetë krimi i vrasjes - indiferenca e sho-
qërisë civile dhe mungesa e masave pa-
randaluese për këtë dukuri të shëmtuar.
Ajo, madje, shumë pak trajtohet dhe di-
skutohet nëpër media nga ekspertët, in-
telektualët, psikologët, teologët etj.
Ndoshta edhe nuk u krijohet hapësirë e
mjaftueshme tematikave të tilla!

HESHTJA, E BARASVLEFSHME ME
KRIMIN

Njerëzit me ndërgjegje të lartë për-
vëlohen nga dhimbja dhe keqardhja për
atë që po ndodh në këtë fushë, me theks
të veçantë në shoqërinë tonë, e që çdo
ditë dëgjojmë zi e më zi dhe pushtohemi
nga furtunat e shumta në këto kohë tran-
zicioni. Të heshturit në situata të këtilla
është i barasvlefshëm me krimin dhe në
çdo rast duhet të ngremë alarmin për të
vepruar dhe për të ndërmarrë masa,  në
mënyrë që ta kufizojmë këtë femomen
çnjerëzor.

Gjëja më shqetësuese është indife-
renca karshi krimeve dhe vrasjeve, sikur
të mos ketë ndodhur asgjë. Sigurisht që
burim i kësaj indiference mund të jenë
edhe shumë faktorë - sidomos faktori
kulturor, i cili zë vend të veçantë në ve-
tëdijën dhe kulturën patriarkale, sipas së
cilës në një farë mënyre edhe funksio-
nojmë si shoqëri.

Kriminelët e tillë, kur ngrenë dorë
kundër bashkëshorteve të veta, ata në
vetëdijën e tyre sikur ndiejnë se kanë
“larë turpin” dhe se ky krim - sipas men-
dësisë së tyre primitive - është i justifi-
kuar në një farë mënyre,  i cili nuk është
sikur krimet apo vrasjet tjera që shkak-
tojnë zemërimin e masave të gjera.

Mjafton t’u hudhësh një sy rrjeteve
sociale, për të mësuar më tepër për ko-
mentimet e shoqërisë virtuale, veçanë-
risht komentimet e lajmeve mbi vrasjet e
tilla, dhe do të kuptojmë gjendjen se rre-
ziku nuk është vetëm në ndodhjen e kri-
mit - pasi krimet ndodhin vazhdimisht -
por, dhe çfarë është më e keqja, pse rre-
ziku konsiston në justifikimin e tyre
shoqëror. 

Jam habitur kur kam lexuar komente

rreth vrasjeve “të nderit“,  se shumica
kanë justifikime të nënkuptuara, por që
nuk i shfaqin publikisht, por ato vërehen
lehtësisht dhe i ke: në majë të gjuhës.
Disa njerëz e minimizojnë këtë, duke
bërë krahasime më banale që mund të
imagjinojë njeriu, si p.sh. viktimat nga
vërshimet e ujit, tërmetet, aksidentet e
trafikut etj., apo krahasime tjera të llojit
se këto krime makabre ndodhin në shte-
tet më të zhvilluara - dhe kjo është e vër-
tetë - dhe pse duhet ky ekzagjerim?! 

Është e vërtetë se në një aksident rru-
gor mund të mbyten më shumë njerëz,
kështu që ky lajm,  ndonëse ngjall tri-
shtim, por jo sikur lajmi kur prindi vret
fëmijën e tij, sepse këtu kemi të bëjmë
me tejkalimin e kufijve të njerëzores,
dhe vrasjet e këtij soji janë shumë të
frikshme, të tmerrshme, janë dhunuese,
sepse cenojnë gjërat më intime të sigu-
risë dhe të jetës së njeriut. Dhe,  s’do
mend se këto krime dallojnë për nga
pesha e dhimbjes dhe e tmerrit të shkak-
tuar nga një aksident trafiku  që përfun-
don me vdekje dhe në rastin e dytë kemi
mërzinë dhe dhimbjen. 

Vrasjet e përditshme të grave nga ba-
shkëshortet e tyre, nga prindërit e të
afërmit, janë maja e ajsbergut që fsheh
në vetvete sjelljet devijante shoqërore që
manifestohen nëpërmjet diferencimit të
femrës, shkeljes së drejtave elementare
të saj në shumë rrafshe, trajtimit të saj si
skllave seksi, shtypjes së saj perama-
nente përmes dhunës psikike, fizike dhe
verbale brenda mureve të shtëpisë dhe
jashtë saj, dhunës së denoncuar dhe asaj
të padenoncuar.

PASOJA TË TRAJTIMIT ABUZUES,
SHTYPËS DHE NËNVLERËSUES TË

GRAVE

Kjo dukuri e shëmtuar që manifesto-
het përmes këtyre krimeve makabre
është një hallkë në zinxhirin e gjatë të
një sërë episodesh të njëpasnjëshme,  që
vërtetojnë se janë si pasojë e trajtimit
abuzues, shtypës dhe nënvlerësues të
grave.

Të gjithë faktorët relevantë që mer-
ren me çështjen e të drejtave të grave,
qofshin OJQ apo institucione qeveritare,
duhet ta trajtojnë këtë tematikë si një të-
rësi dhe mbi këto baza, sepse këto du-
kuri të shëmtura nuk mund të evitohen
nëse nuk studiohen nga konteksti i tyre
i përgjithshëm. Nuk mund të përqendro-
hemi vetëm te simptomat,  pa u marrë
detyrimisht edhe me kurimin e sëmun-
djes.

Sot, më shumë se kurrë, duhet ndër-

marrë një fushatë me një orientim afatg-
jatë intelektual dhe organizativ ligjor,
një fushatë për ngritjen e vetëdijes, për
të vënë në pah vlerat e gruas, si bashkë-
shorte, si nënë, motër dhe bijë, për të
vënë në pikëpyetje mendësinë fisnore
primitive në zgjidhjen e delikteve dhe
dukurive sociopatologjike, në momente
kur ekzistojnë shteti ligjor dhe mekaniz-
mat e tij.

Në shtetet perëndimore arsimi luan
një rol të rëndësishëm dhe kryesor në
ngritjen e vetëdijes qytetare që lufton të
gjitha format e paragjykimeve dhe për-
jashtimeve mbi baza gjinore, racore, et-
nike etj. 

Meqë shkollimin fillor dhe të mesëm
i kam mbaruar në RMV, konsideroj se
arsimi duhet të ketë pozicion që nën-
kupton të jetë motor frymëzues dhe
shtytës për rritjen e ndërgjegjësimit nje-
rëzor, duke ofruar një vizion të qartë dhe
gjithëpërfshirës, në mënyrë që të kemi
një ndërgjegjësim më të lartë për të drej-
tat e njeriut - me theks të veçantë: të
drejtat e gruas - në të gjitha rrafshet dhe
dimensionet. 

Është e rëndësishme që legjislacioni
si masa urgjente dhe të drejtpërdrejta
duhet të nxjerrë ligje të cilat paranda-
lojnë dukuritë e tilla makabre. Dënimet
për këto krime duhet të jenë të rënda, për
të qenë mësim për të tjerët, duke i kalbur
nëpër burgje këto egërsira të rrezikshme.

Institucionet fetare, sidomos Ba-
shkësitë Islame, duhet të inkorporojnë
në sistemin e tyre organizativ edhe më
shumë gjininë femërore, në mënyrë që
prania e teologeve shqiptare në hapësi-
rën publike të forcohet në praktikë dhe
në ndërveprim, dhe kjo detyrimisht do
të sjellë një iluminizëm intelektual dhe
kulturor te shtresa e lënë pas dore, sido-
mos gra dhe femra që kanë ngelur me
një tetëvjeçare apo shkollë të mesme, të
cilat kanë nevojë për mbështetje, udhë-
zime dhe këshillime për të drejtat e tyre,
për t’i ndihmuar në tejkalimin e proble-
meve të tyre në rrafshe të ndryshme.

Teologët, imamët dhe nëpunësit fe-
tarë duhet të jenë më të zëshëm dhe në
kontinuitet të trajtojnë tema autoktone,
origjinale dhe aktuale, për të qenë në
nivel të misionit të shenjtë dhe duhet
dalë njëherë e përgjithmonë nga shpella
e “as’habul kehfit” në problemet reale të
shoqërisë sonë, duke kontribuar në forma
dhe mënyra të ndryshme për zbutjen, evi-
timin dhe minimizimin e këtyre akteve
makabre dhe shërimin e sjelljeve devi-
jante në shoqëri. /Zvicër, 2.12.2022/
(Autori është Imam në Xhaminë e

Bardhë në Aarburg, kantoni Aargau)

Bashkësia Kulturore Fetare Shqiptare Kristiansand, Norvegji, më
17 dhjetor, 2022, ka dalë me një njoftim, në të cilin thuhet: 

“Në heshtje dhe larg atdheut,  i jepet lamtumira e fundit në Norvegji
kosovarit Artan Zymberi,  i vdekur në burgun serb. Dje, në Haugesund
të Norvegjisë, iu dha lamtumira Artanit,  i cili vdiq para disa ditëve
derisa po vuante dënimin në burgun e Sremska Mitrovicës, në Serbi.

Familjarët po dyshojnë se Artanin e vranë në burgun e Sremska
Mitrovicës, sepse ai mbante tatuazhe me motive kombëtare (Adem Ja-
sharin dhe Skënderbeun).

Artan Zymberaj nga Peja u dënua me 3 vjet burg në Serbi. 
Familja Zymberi  hapi të pame në vendin nordik”, thuhet në njof-

timin e Bashkësisë Kulturore Fetare Shqiptare Kristiansand, Norvegji.
Bashkësia Kulturore Fetare, në fakt, është Xhamia Shqiptare në

këtë vend.  

Kristiansand: Vdekje
e dyshimtë e Artanit

Në mesin e besimtarëve për
ngushëllime
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Hoxhë Hasan Baftijari ka shpërndarë
në rrjetet sociale tekstin e Myrvete Al-
lmetës (11 dhjetor, 2022), në të cilin thu-
het:

“Katari e fitoi kupën. Jo kupën e fut-
bollit, jo... Kupën e shpërndarjes së mirë-
sisë, të vlerave.

Katari kurrë nuk e ka pasur futbollin
qëllim dhe e dinte që do të ikte që me nde-
shjen e parë. 

Katari i tha botës që në ceremoninë e
hapjes, me një aktor të madh dhe një dja-
losh që posedonte gjysmë trupi, që forca
nuk është tek muskujt e këmbës, që ju
shenjtëroni, por tek perla e shpirtit...

Por, jo vetëm... Katari i tha njerëzimit:
Nëse familjen doni ta mbysni, ja ku i

keni futbollistët tanë që përqafojnë nënat,
baballarët; ata ngrenë në tribuna familjen
që ju nuk dini se nga bie.

Shihini si pozojnë lojtarët tanë me fë-
mijët, me gratë dhe jo me dashnoret, të
cilat futbollistët tuaj i mbajnë nga dy-tre
muaj dhe pastaj po t'i shohin në rrugë,  i
ngatërrojnë me të tjera.

Të pafundme kanë qenë videot kur
francezë e anglezë, portugezë, koreanë
etj. darkonin nëpër shtëpitë e katarianëve,
të cilët u hapën jo veç stadiumet plot luks,
por edhe portat e shtëpisë, duke i ulur në
qoshe të votrës.

Në Katar qindra youtubersa i lanë gjë-
rat e shtrenjta në vende publike dhe pas
24 orësh i gjetën atje ku i lanë dhe e kup-
tuan se arabët nuk janë ata beduinët e egër
me bomba në duar që vrasin, por janë nje-
rëz besnikë, të ndershëm, që shpërthejnë
moral, dritë, udhëzim,  pse jo dhe shpë-
tim për njerëzimin që sot po përjeton pe-
riudhë tranzicioni.

Që festohet edhe alamet festimi dhe të
jesh vigjilent, pa alkool, pa birrë, Katari
(këtë) ua mësoi të gjithë tifozëve të botës
që kishin përshkuar kontinente. 

Katari i tha botës: Botë! Futbolli është
i bukur, por ka gjëra më të bukura e më të
shtrenjta. Ndërroni përqasjen tuaj karshi
jetës!

E, pra, nëse doni njerëzillëk, vlera,
edukatë, pse jo dhe luks, sigurisht kthe-
jeni busullën nga lindja. Në lindje është

hairi dhe, sado të doni ta mbuloni diellin
me shoshë, nuk do të mundeni. Assesi!

Katari, një xhevahir në mes të shkre-
tëtirës. I zbardh faqen të gjithë ymetit
islam!

Mondial si ky nuk ka parë historia.  As
nuk ka për të parë.  Veç nëse bëhet serish
në Katar.” 

Njohësit e sportit “befasi të Katarit”
kanë cilësuar skuadrën e Marokut, e cila
në ndeshjen me Spanjën lojën e kishte
mbyllur 0:0 dhe me penallti 3:0, duke i
mundësuar kualifikim në çerekfinale.

Hoxhë Havzi Ramadani shkruan
(Facebook, 11.12.2022):  “Një nga ko-
mentatorët gjermanë ka folur për një
video të lojtarit maroken Jusuf al-Nasairi
duke përqafuar babain e tij, ndërkohë që

kolegu i tij, Jewad al-Yamik, qëndron për-
krah tij në fund të ndeshjes së Marokut
me Spanjën dhe video të tjera të Ashraf
al-Hakimit dhe të Sufjan Boufal-it me
nënat dhe familjet e tyre, duke thënë:
‘Nuk i shohim më këto skena ngrohtësie
në familjet dhe në shoqëritë tona perëndi-
more, të cilat mbizotërohen nga egoizmi
dhe homoseksualiteti, zhdukja e koncep-
tit të familjes dhe e ngrohtësisë së saj, mo-
sbindja ndaj prindërve dhe hedhja e tyre
nëpër azile... Inkurajimi i familjes dhe sti-
mulimi moral i saj qëndroi pas fitoreve të
ekipit maroken. Ne erdhëm të mbështe-
sim homoseksualët dhe vumë pëllëmbët
në gojë në mënyrë të turpshme, kështu që
u larguam            duarbosh dhe nga dera
më e ngushtë. Ata e mësuan topin prej

XHAKA, SHAQIRI dhe
JASHARI, përveç lojës madhë-
shtore dhe luftarake, para botës
promovojnë edhe alfabetin e
njësuar të gjuhës shqipe! 

Para 114 viteve, zgjedhja e
një ABC-je të vetme për shkri-
min e shqipes sfidoi anarkinë e
alfabeteve që përdoreshin në
vigjilje të Kongresit të Manasti-
rit. Me përzgjedhjen e dy-
shkronjave, rilindësit jo vetëm
që ishin kreativë, por edhe lar-
gpamës, duke propozuar alfabet
që nuk përputhet me alfabetet e
gjuhëve të tjera. Shkronjat në
fanellat e Xhakës, të Shaqirit
dhe të Jasharit e dëshmojnë këtë
më së miri në këtë Botëror!

Kjo le të jetë si frymëzim
për shumë futbollistë dhe spor-
tistë të tjerë, për t'i shkruar
emrat dhe mbiemrat me alfabe-
tin e gjuhës shqipe dhe jo me al-
fabete të huaja, ose me
prapashtesa: -oski,      -oviq, siç
mund të vërehen në disa raste. 

Ju lumtë, promovim më të
mirë të Alfabetit se në Botëror
s'mund të gjejmë!

(Mustafa Ibrahimi/
në bashkëpunim,

F.4.12.2022)

Dy foto që simbolizojnë të vërtetën e Serbisë karshi shqiptarëve
në njëqind vitet e fundit. Krejt dhunë dhe vetëm dhunë mbi shqip-
tarët. Kështu ka vepruar Serbia me ne. Kështu do të veprojë edhe
nesër po gjeti mundësinë e po pati guximin. 

Prandaj, (Granit) Xhaka dhe (Xherdan) Shaqiri tanimë i tejka-
lojnë dimensionet e të qenit vetëm dy lojtarë futbolli. Këta dy emra
janë më tepër sesa vetëm emra futbolli.

Moralizmat që na shiten këto ditë në lidhje me sjelljen e Xha-
kës, nëse nuk janë amoralitet në vete, sigurisht se janë tregues të
paaftësisë për të kuptuar drejt realitetin e Serbisë karshi shqipta-
rëve. Janë simptoma të një deformimi kulturor të dëmshëm për
shqiptarët.

Xhaka e Shaqiri tani e tutje, pra, duhet të lexohen ndryshe;
sepse, njëri simbolizon goditjen e rëndë që iu dha Serbisë, ndërsa
tjetri: qëndrimin e patrembur shqiptar karshi shpirtit barbar të Ser-
bisë...!  (Mustafë Bajrami, Prishtinë, F.6.12.2022)

nesh dhe u bënë mjeshtra të tij, duke na e kaluar. Por, ne
duhet të mësojmë moralin prej tyre, që një ditë, mbase, t’i
shohim edhe ne nënat tona duke na përqafuar në tribunat e
stadiumeve.’” 
Morocco (shqip: Marok, Maroku) do të thotë: “shtet në

perëndim të Qabesë” (El-Magrib), shpjegon prof. Musa
Vila (Prishtinë) dhe vazhdon: Fjalë për fjalë, emri Marok
do të thotë “lëkurë e cjapit”. Aty ku ngjitet cjapi, s’mund të
arrijnë të tjerët, përfundon ai më 10 dhjetor, 2022, në Face-
book. 

“Maroku është shtet që nuk e ka njohur Kosovën. Ish-
koloni, që ia mohon vetëvendosjen Saharasë Perëndimore”,
ka shkruar aty, të njëjtën ditë, analisti Enis Sulstarova nga
Tirana. 

Argjentina dhe Franca janë favoritët e FIFA-s, mediave
dhe biznesit, shkruan Daut Dauti (Londër) më 19 dhjetor,
2022. 

Fituesit e vërtetë në Katar janë Kroacia dhe Maroku.
Asnjë ekip tjetër nuk ka luajtur më mirë se këto dyja. Këto
dy ekipe kanë treguar dashuri të madhe për futbollin dhe
vendin që kanë përfaqësuar. Vullneti, vetëmohimi, dëshira
dhe loja fer e tyre ka qenë mahnitëse. Këto dy ekipe janë
ato që do të qëndrojnë në zemrat e futbolldashësve të
botës.

Humbësi i këtij kampionati është Serbia, e cila tregoi se
me urrejtjen e saj ka mbetur me shekuj prapa botës, e cila po
ik shpejt nga e kaluara. Shikuesit dhe tërë eikipi i Serbisë
ishin të vetmit që u paraqitën me qëndrime fashiste. Së ba-
shku me serbët, humbës janë edhe disa shqiptarë me reagi-
met e tyre raciste ndaj futbollistëve të ekipit të Francës që
kanë prejardhje afrikane. 

Kur jemi te shikuesit në stadium, duhet theksuar se ishte
mahnitëse prezenca masive e argjentinasve dhe tifozëria e
tyre. Ishte njësoj edhe me tifozët e Marokut, por këta e ki-
shin më lehtë t’i mbushnin stadiumet.
Sheikh al Messi, bin Arbëreshi, el Capitán de Ar-

gentina, campeon del mundo. (Gjithë këta tituj që mori
Lionel Messi në Katar), ka shkruar Daut Dauti.

Renditja përfundimtare në tabelën e rezultateve në Kam-
pionatin Botëror: 1. Argjentina, 2. Franca, 3. Kroacia, 4.
Maroku etj.  (desk/HeR)

Përkulet selektori i
Japonisë, Hajime
Moriyasu, pas
humbjes ndaj
Kroacisë. Një akt
dinjiteti dhe
fisnikërie. Njeriu i
civilizuar edhe në
humbje e tregon
madhështinë e vet,
ka shkruar mjeku
nga Kumanova,
Rexhail Ramadani,
në faqen e vet në
Facebook.
(6.12.2022)

Botërori 2022: 
Mirësi nga Katari

Pas Botërorit në Rusi (2018),
shqiptarët i kanë kontribuar për herë
të dytë Zvicrës që të mposht
skuadrën serbe. Skuadra e Zvicrës,
me ndihmën e Granit Xhakës, të
Xherdan Shaqirit e të tjerëve, ka
mundur me 3:2 Serbinë dhe, kështu,
lojtarët e saj kanë lënë Katarin që në
fillimet e Kampionatit dhe janë
kthyer në Beograd.  (2.12.2022)

Gjuha shqipe në Botërorin
"Katar 2022" 

Veç dhunë nga Serbia...

ZVICRA MPOSHTI
BEOGRADIN  




