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EDITORIAL

| REDAKSIA |

DISA KRITERE NË LIDHJE
ME MORALIN E BUKUR!
Sipas një hadithi që kalon te Tirmidhiu, Profeti Muhamed
(a.s.) thotë kështu: “Kush e turpëron (gjykon) vëllain e tij për
shkak të një gabimi apo gjynahu që ka bërë, Allahu nuk ia merr
shpirtin pa e kryer edhe vetë të njëjtin gjynah.”
Të mos turpërojmë askënd.
Në hadithin e mësipërm, tregohet se kush e turpëron vëllain
e tij për një gjynah që e ka kryer ose nuk e ka kryer, nuk
do të vdesë pa e kryer vetë të njëjtin gjynah. Si rezultat i
gjykimit, apo fajësimit të një gjynahu, mund të ndodhë që të
përjetojë një problem një person i afërm i familjes, qoftë ky,
djali, vajza, bashkëshortja etj. Domethënë, Allahu ndonjëherë
bën që ta vuajë vetë personi dënimin, ndonjëherë lëshon
vuajtje për pjestarët e tjerë të familjes. Në shumicën e rastëve
personi mund të dalë prej situatës së krijuar nga problemet
e ndryshme, por kur bëhet fjalë për njerëzit e afërm, kjo gjë
bëhet më e vështirë për të.
Vuajtja në këtë botë mund të jetë edhe si dëmshpërblim për
gjynahet e atij personi duke e shpëtuar nga dënimi në Ahiret.
Por ndonjëherë ndodh që gjynahu mund të jetë aq i madh
saqë nuk mjaftojnë vuajtjet e kësaj botë për ta pastruar nga
ai gjynah. Për shembull, përdhosja e të drejtave, shkelja e të
drejtave të njeriut, kërcënimi i sigurisë së jetës dhe pasurisë,
tallja me nderin, shirku, kufri, hipokrizia etj., padyshim që një
person që ka kryer këto krime, do të përballet me dënimin e
rëndë të Ahiretit.
Asnjëherë nuk mund ta dimë urtësinë e këtyre ndodhive.
Allahu ndonjëherë na e jep dënimin në këtë botë, ndonjëherë

e lë për në botën tjetër. Nëse nuk duam të përjetojmë një
turpërim të tillë as në këtë botë, as në Ahiret, duhet t’i dalim për
zot gjuhës fillimisht ndaj besimtarëve dhe pastaj ndaj të gjithë
njerëzve, saqë duhet t’i rishikojmë mendimet tona ndaj tyre.
Në një hadith tjetër profeti Muhammed (a.s.) thotë: “Kush më
garanton mua atë që ka mes dhëmbëve dhe mes këmbëve
unë i siguroj atij xhenetin.”
Nga ky aspekt gjuha është shumë e rëndësishme, në fillim
ta mbash mbyllur gojën është shumë e lehtë. Por pasi fillon
të flasësh, është shumë e vështirë t’i mbledhësh e t’i riparosh
gjërat të cilat i ke thyer. Më e thjeshta e cila është përtej
gabimit ose gjynahut të bërë, kur i hyjmë në hak një personi,
ajo që duhet të bëjmë është t’i kërkojmë atij hallallin. Në të
kundërt do të shkojmë në Ahiret me barrën e këtij gjynahu.
Edhe kur gjendemi në rrethana për të treguar një ngjarje,
duhet të jemi shumë të kujdesshëm, pa i shkelur kufijtë. Duhet
t’i përzgjedhim aq shumë fjalët në mënyrë që askush të mos
pësojë dëme apo të preket nga fjalët tona. Por, nëse gjatë
shpjegimeve tona themi filani e bëri kështu e bëri ashtu, për
faj të tij na ndodhën gjithë këto gjëra, atëherë të jemi të sigurtë
që kemi marrë në qafë shumë shpirtra, kemi bërë një bisedë
të ngritur mbi themelet e keqpandehmës dhe si rrjedhojë,
jemi bërë pjesë e ngarkesave shumë të mëdha gjynahesh.
Profeti (a.s.) nëpërmjet hadithit të mësipërm na tregon
se Allahu do të na dënojë edhe neve duke kryer të njëjtin
gjynah që kemi gjykuar, apo përgojuar. Po nëse personat
janë të pafajshëm për ato gjëra që akuzohen? Dëmi është
akoma edhe më i madh në rastin ku akuzohen njerëz pa të
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drejtë, tërësisht të pafajshëm. Në rast se
akuzohen grupe njerëzish, atëherë duhet
t’u merret hallalli secilit prej individëve
që janë pjesë e atij grupi. Nuk bëhet fjalë
që lojëra të tilla kaq të ulëta, që janë të
barasvlefshme me mohimin, të mund t’i
bëjnë besimtarët.
Besimtari, ashtu siç tregohet i
kujdesshëm në ruajtjen e nderit të vet, po
aq i kujdesshëm dhe i ndjeshëm duhet të
tregohet edhe ndaj nderit të të tjerëve. Ai
nuk duhet të cënojë as me dorë e as me
fjalë askënd, madje jo vetëm kjo, por edhe
mendimet e ndotura duhet t’i mveshë me
mendime të bukura dhe këtë gjë duhet ta
bëjë pjesë të natyrës së tij. Nga vetë fjala
mu’min- besimtar, të gjithë njerëzit përreth
duhet të ndihen të sigurtë. Një besimtar i
vërtetë duhet të premtojë aq shumë siguri,
saqë askush të mos ndihet i cënuar se
mund t’i ndodhë diçka prej tij, madje, edhe
nëse i bën vetë atij një të keqe, e di shumë
mirë që ai nuk do t’i kthehet me të njëjtën
mënyrë.
Është shumë e rëndësishme që disa
sjellje të bëhen pjesë e karakterit të
njeriut. Gjithsecili ka një karakter të vetin
që nga lindja. Por, të bashkëngjitur me të,
ka edhe karakterin e fituar me njohjen e
Islamit. E pra, një mysliman që përfaqëson
karakterin e Islamit, sjelljet që ia kërkon
morali i bukur i kësaj feje, duhet t’i veprojë
shumë natyrshëm, pa u vështirësuar
fare. Nëse një njeri është ngjyrosur me
moralin e Islamit, atëherë kundrejt çdo të
keqeje ai nuk lëshon pe nga karakteri i tij
dhe asnjëherë nuk reagon në të njëjtën
formë, përkundrazi.
Por nëse nuk e kemi bërë pjesë tonën
një moral të tillë, do të vështirësohemi
në shumë aspekte dhe nuk do të arrijmë
gjithmonë të tregojmë një vendosmëri
të tillë. Në momentin e parë kur do të
na preket damari, atëherë do t’i nxjerrim
kthetrat menjëherë duke i lënë me
gojë hapur njerëzit nga sjelljet tona.
Prandaj është shumë e rëndësishme që
vazhdimisht duke bërë praktikë, ta bëjmë
pjesë të karakterit tonë një sjellje të tillë.
6

Të mos përzihesh në punët e të tjerëve.
“Mos e përgojoni njëri-tjetrin, mos
rrëmoni në gjendjet e fshehta të njëri
tjetrit” (Huxhurat 12/49)
Njerëz që vazhdimisht bëhen gjahtarë
të gabimeve të të tjerëve, vjen një pikë që
pësojnë deformime serioze në karakterin
e tyre. Këta njerëz jo vetëm që bëhen
gjynahqarë shumë të mëdhenj ndaj vetes
së tyre, por fillojnë dhe nxinë edhe njerëz
shumë të pastër dhe do të përhapin vrer
ngado që shkojnë, ndërkohë që mund të
zgjedhin të bëjnë të kundërtën e kësaj, ku
ngado që të shkojnë të përhapin dritë.
Imam Hadimi në veprën e tij ‘Berika’
thotë kështu: “edhe nëse e shikon një
besimtar në një gjendje shumë të keqe,
mos jep menjëhere gjykim për të. Fshiji
sytë, mos ndoshta nuk e pashë mirë? Ky
njeri nuk mund ta bëjë një gjynah të tillë
dhe kthehu edhe një herë të shikosh nëse
është e vërtetë apo jo, në mënyrë që të
mos arrish të japësh një gjykim të gabuar.
Shikoje edhe njëherë duke pandehur se
je ti gabim në atë çka ke parë, dhe pasi
ta kesh kontrolluar dhjetë herë këtë, dhe
të kesh vërtetuar që është e vërtetë ajo
çka ke parë, atëherë thuaj kështu: “O Zot!
Shpëtoje nga kjo gjendje e shëmtuar këtë
njëri dhe më ruaj edhe mua nga rënia në
këtë gjynah!” dhe lagohu nga aty, thotë
imami.
Nëse dikush gjendet përballë një situate
të tillë, ajo çka është më e duhura të bëjë,
është të kthejë shpinën menjëherë dhe
të thotë: “ndoshta e kam parë gabim dhe
të mos e përmendë asnjëherë më atë gjë.
Sepse detyra që na ka dhënë Zoti ne, nuk
është të rëmojmë gjynahet e të tjerëve.”
Nuk duhet harruar që një ndër emrat
e Allahut është “Settar”- Mbulues i të
metave. Ajo që i takon myslimanit është
të bëhet njësh me moralin e Allahut. Në
një hadith të Profetit a.s thuhet kështu
: “Kush mbulon të metat e tjetrit në këtë
botë, Allahu do t’ia mbulojë atij në botën
tjetër”

Të mos përulësh askënd, të mos
lëndosh.
Në një hadith thuhet kështu: “I mjafton
si e keqe dikujt që përul vëllain e tij
besimtar (pra, të luash me nderin e tij,
e shkatërron atë njeri në botën tjetër)”.
Çdokush që i beson Allahut nuk mund të
merret lehtë me diçka të tillë. Edhe nëse
nuk është mysliman sipas hz. Aliut, nga
vetë pikëpamja njerëzore, ne jemi të gjithë
të barabartë dhe vetëm duke u nisur nga
kjo, ne nuk mund të përulim askënd. Te
çdo njeri mund të gjenden cilësi negative.
Ajo çka na takon neve përballë këtyre
gjërave është të lutemi për udhëzimin e
këtyre njerëzve. Profeti (a.s) asnjëherë në
gjithë jetën e Tij nuk ka përçmuar askënd.
Nuk është një sjellje prej besimtari të
përçmuarit e dikujt, as t’i gjykojë, as t’i rrisë
sjelljet e tij lart e poshtë. Si myslimanë ajo
çka na takon të bëjmë, është të marrim
shembull nga gabimet e të tjerëve dhe
me sa të kemi mundësi t’i ndihmojmë ata
njerëz në përmirësimin e gjendjes së tyre,
dhe të bëjmë dua duke u përgjëruar, që
Allahu të mos na bëjë edhe neve të jetojmë
të njëjtën gjë.
Akoma më tepër kujdes duhet treguar
ndaj njerëzve që kanë qënë gjithmonë në
atmosferën e posteve dhe pozitave, pasi
vetë ambienti ua bën shumë herë më të
vështirë që ta kapërdijnë gabimin e tyre
nëse ua përplas atë në fytyrë.
Sa shumë herë janë përpjekur që të
na bëhen pengesë apo të na sulmojnë
armiqtë. Disa herë madje i kanë
shkatërruar rrugët tona duke i sjellë në
një gjendje të pakalueshme. Na i këputën
të gjitha lidhjet tona. Jemi akuzuar me
pa të drejtë duke hedhur mbi ne një sërë
gënjeshtrash dhe shpifjesh. Në rastin e
parë që gjejnë, menjëherë na sulmojnë
shumë padrejtësisht. Sidomos kohët e
fundit jemi gjendur përballë dëmesh shumë
të rënda. Pavarësisht të gjitha këtyre, ne
asnjëherë nuk kemi bërë të njëjtën gjë,
madje as nëpërmend nuk e kemi çuar që
të merremi dhe t’i turpërojmë këta njerëz.

“MERRI GABIMET E TUA NGA E KALUARA SI SHKAK PËR
TË QENË NË GJENDJEN MË TË MIRË TË MUNDSHME
TANI DHE NË TË ARDHMEN, MERRI GABIMET E TUA NGA
E KALUARA PAVARËSISHT SA TË MËDHA DHE TË RËNDA
JANË ATO, NË MËNYRË QË TË JENË SHKAK PËR TY PËR
TË DHËNË MUNDIN TËND DHE MAKSIMUMIN TËND PËR
TË ARRITUR KOMPENSIMIN E TYRE.”
MAXHID EJUB
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NË FOKUS

| NUREDIN NAZARKO |

NJERIU, KY HARRUES I MADH
Harresa dhe kujtesa janë pjesë
e pandarë e qenies njerëzore. Pa
to as jeta nuk do të merrte ngjyrat
që merr. Kujtesës i detyrohemi me
përkujtimet, përmallimet, reflektimet,
nxjerrjen e përfundimeve. Harresës
i detyrohemi me hedhjen pas të
shqetësimeve, dëshpërimeve,
tronditjeve, zhgënjimeve. Të dyja
bashkë shkojnë si pjesë e një të
tëre që nuk mund të zhbëhet. Janë
të ngërthyera kaq shumë, sa edhe
pse janë të kundërta plotësojnë për
bukuri njëra-tjetrën.
Ka edhe gjendje në të cilat harresa
del nga rregulli i saj natyror. Njeriu
nuk harron më sepse harroi, por
sepse zgjedh të harrojë. Arsyet e
plota të kësaj zgjedhje i njeh ai/ajo
që ka bërë zgjedhjen. Por veprimet
e atyre që zgjedhin të harrojnë na
japin shenja të qarta mbi këto arsye.
Njeriu zgjedh të harrojë për shkak
të urrejtjes. Në fakt kjo është një
harresë që e mban gjallë kujtesën.
Sado kohë të kalojë, njerëzit që të
kanë shkaktuar këtë reaksion nuk
harrohen lehtë. Por njeriu përpiqet
t’i dënojë me harresë në jetën e
përditshme, duke mos u interesuar
aspak për mbarëvajtjen e tyre. Për
hallet dhe problemet që kanë. Për
sfidat që duhet të përballojnë. Për
njerëz të caktuar, kjo lloj harrese
është një dënim tepër i dhimbshëm.
Tekefundit sekush duhet të dijë se
nuk mund t’i shpëtojë pasojave
prej fjalëve dhe veprave të veta.
Njerëzit që me fjalët dhe veprat që
kryejnë mbjellin urrejtjen e të tjerëve
përkundrejt tyre, duhet ta kuptojnë
se asgjë nuk i shpëton kohës. Secili
fiton atë për të cilën mundohet.
Nuk kanë pse të viktimizojnë
vetvetet për të marrë vëmendjen
apo keqardhjen e pjesës tjetër. Nuk
kanë pse të viktimizojnë vetvetet
për të mbuluar fjalët dhe aktet e
tyre aspak në bindje ndaj moralit.
Nëse fjalët dhe veprat janë morale
dhe fitohet urrejtja e një mase që e
verbon e mira, atëherë dënimi me
harresë nuk është aspak shqetësim.
Njeriu zgjedh të harrojë për shkak

të dobësisë që e karakterizon. Nga
vetë natyra njeriu mbart dobësi, të
cilat në një çast të caktuar mund
të kthehen në forcë të madhe
tunduese. Nëse njeriu gjendet
përballë gjërave që ushtrojnë
tërheqje të fuqishme ndaj tij,
menjëherë zgjohen dobësitë që
kthehen në forcën torturuese të
njeriut kundër vetes. Ushqyerja e
këtyre ndjesive rrit fuqinë e tyre
në zemrën e njeriut, aq sa e vetmja
rrugëdalje që sheh njeriu është
zotërimi i asaj që ethshëm dëshiron,
pa pyetur si e qysh. Edhe pse njeriut
i kujtohet qartësisht vlera e të
rezistuarit, fuqia e dobësisë është
shumëfish më e fuqishme sesa
thirrja e kujtesës. Këtu njeriu bie
në prehërin e harresës dhe mpreh
lapsin e llogarive të shpejta, duke
pritur të shijojë frytet e plotësimit
të dëshirave dhe pasioneve jo në
përputhje më atë që i kërkohet për
të qënë qenie me shpirt të pastër.
Por a është e mundur që njeriu
të mos harrojë në këtë lloj mënyre?
Vetëm pak janë ata që arrijnë të
rezistojnë ndaj kësaj harrese. Në
shumicën dërrmuese kemi thyerje
të njeriut përballë betejave me
dëshirat që kërkojnë të plotësohen
jo në rrugën morale. Lufta që
zhvillohet në brendësi të njeriut
për të thënë ose jo një fjalë, për të
kryer ose jo një vepër është tepër
e madhe. Këtë luftë më së shumti
e përjetojnë ata që shqetësohen
më së tepërmi për ruajtjen e
vetvetes nga moçali i ligësisë. Ata
që tregohen moskokëçarës ndaj
zjarrit që ndezin në brendësi të
njeriut shkëndijat e harresës morale,
shpejt përfundojnë të shkrumbuar
nga errësira e nxehtë e këtij zjarri
të fuqishëm. Se çfarë frytesh do të
shijojnë ata që udhëhiqen në jetën
e tyre nga kjo lloj harrese, do të dalë
në pah me rrjedhën e kohës. Nëse
kthehen në njerëz që përpiqen me
mish e me shpirt për t’i rezistuar së
keqes, sakrifica e tyre do të jetë
e vlefshme dhe qëllimi i mirë që
kanë patur do t’i çlirojë nga pesha

e rëndë e harresës. Nëse veprojnë
të kundërtën errësimi i fytyrave
do të jetë dëshmi e mjaftueshme
e errësirës që ka ngritur fronin në
zemrat e tyre.
Njeriu zgjedh të harrojë për
shkak të mosmirënjohjes.
Karakteret njerëzore janë nga më
të ndryshmit e jo rrallë edhe nga
më të çuditshmit. Në mes të këtij
deti njerëzish qëndron një kategori
karakteresh të cilët lundrojnë me
anijen “Mosmirënjohja”. Është tipari
shques i këtyre pasagjerëve. Madje
dhe tipari përbashkues. Prandaj
nuk ka se si të shpjegohet ndryshe
afrimiteti që kanë ndaj njëri – tjetrit
njerëzit e këtij kallëpi. Të bërit mirë
apo keq është po ashtu zgjedhje
e njeriut. Ka njerëz që çfarëdolloj
të mire të kesh bërë ndaj tyre,
nuk ua nxë goja të thonë njëherë
të vetme fjalë falenderuese apo
fjalë miradije ndaj atyre që u kanë
zgjatur dorën në çaste të vështira.
Mosmirënjohësit janë kategoria më e
ulët e njerëzve. Kjo sepse ata shohin
vetëm interesin e tyre vetanak dhe
për realizimin e tij janë të gatshëm
për çfarëdo sakrifice. Përballë këtij
interesi shuhen të gjitha mirëbërjet
e të tjerëve ndaj tyre. Qëllimisht
do të harrojnë mirëbërësit. Madje
do të fërkojnë dhe duart ngaqë
janë treguar të shkathët e ua kanë
hedhur atyre që u kanë bërë mirë. Kjo
vjen për shkak të dritëshkurtësisë së
tyre, sepse e vërteta rron gjatë dhe
nuk mund të shuhet drita e saj nga
harresa e këtyre lloj lundërtarësh.
Koha punon në mënyrën e vet dhe
sado të zotë të jenë në fshehjen e
mosmirënjohjes, vjen dita që dalin në
lakuriqësinë e tyre, pa asnjë rrobë
sado të shtrenjtë t’i kenë blerë
smokingët.
Nuk duhet të harrojmë as nga
urrejta, as nga dobësia, as nga
mosmirënjohja. Njeriu për sa kohë
që jeton është në luftë me veten
për gjetjen e vetvetes. Dhe për ta
shpëtuar qenien e vet nga dallgët e
uraganit “vetjakësi” të hipë një çast
e më parë në anijen e moralit.
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ZHVILLOHET TRAJNIMI TRE DITOR ME TEMË: “MIRËDREJTIMI DHE MARKETINGU
PËR ZHVILLIMIN E VAKËFEVE”

Nën kujdesin e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Komiteti i Bashkuar Kuvajtjan për Bamirësi në bashkëpunim me Institutin
Islamik për Kërkime dhe Trajnime dhe Fondacionin Publik Awqaf, zhvilluan ceremoninë e hapjes së trajnimit me temë: “Mirëdrejtimi
dhe Marketingu për Zhvillimin e Vakëfeve”.
Qëllimi i këtij trajnimi 3-ditor, i cili u zhvillua me 6-9 Janar 2020, në ambientet e “Tirana International Hotel”, ishte zhvillimi i
projekteve të reja në drejtim të vakfit në Shqipëri dhe më gjerë.
Ne ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm, Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, h. Bujar Spahiu, Drejtori i Komitetit
të Bashkuar Kuvajtjan për Bamirësi dega-Shqipëri, z. Ibrahim el-Meki, Drejtoresha e Marrëdhënieve me Jashtë pranë Sekretariatit
të Përgjithshëm të Vakëfeve në Kuvajt, znj. Kewakib el-Melhem, Përfaqësuesi i Bankës Islamike, z. Rehal Beladel, përfaqësues të
Bashkësisë Islame të Kosovës, Malit të Zi, si dhe myftinj, imamë dhe administratorë të shumtë.
Në fjalën e tij përshëndetëse, Kryetari i KMSH-së, z. Spahiu, pasi ju uroi mirëseardhjen të pranishmëve, falënderoi organizatorët
për mundësimin e këtij trajnimi. Më tej ai u ndal në rëndësinë e mbarëvajtjes dhe menaxhimit të vakëfeve në institucionin që ai
përfaqëson.
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VIZITË E AMBASADORIT TË ARABISË SAUDITE NË SELINË E KMSH-SË

Ambasadori i Arabisë Saudite në Tiranë, z. Abdul-Mu’min Muhamed Sharaf, i shoqëruar nga një delegacion përfaqësuesish
të përbërë nga Konsulli i Ambasadës, z. Hatim el-Sa’di dhe Përgjegjësi i Çështjeve Fetare, z. Hamed el-Saj’arij, zhvilluan një vizitë
kortezie në selinë e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, ku u pritën nga Kryetari i KMSH-së, H. Bujar Spahiu, bashkë me stafin
e institucionit.
Pjesë e këtij takimi ishin gjithashtu edhe Rektori i Kolegjit Universitar “Bedër”, Prof. Dr. Ferdinand Gjana, dhe Profesori i Departamentit
të Shkencave Islame, z. Xhemal Seferti.
Gjatë bashkëbisedimit ndërmjet tyre u diskutua mbi aktualitetin e deritanishëm të të dy institucioneve, mbi bashkëpunimet dhe
marrëdhëniet e mira institucionale mes Ambasadës dhe KMSH-së.
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MBLEDHJA E BORDIT TË PRESIDENCËS SË KËSHILLIT NDËRFETAR TË SHQIPËRISË

Bordi i Presidencës së Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë ka zhvilluar me datë 16 Janar mbledhjen e parë për vitin 2020.
Në mbledhjen e zhvilluar, merrnin pjesë krerët e pesë komuniteteve fetare në vend, bashkëdrejtues dhe të KNFSH-së, H. Bujar
Spahiu, kryetar i Komuniteti Mysliman të Shqipërisë, Fortlumturia e tij Anastas Janullatos, kreu i Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë, Mons. George Frendo, kreu i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, H. Dede Edmond Brahimaj, kreu i Kryegjyshatës
Botërore Bektashiane, si dhe Pastor Ylli Doçi, kryetar i Vëllazërisë Ungjillore të Shqipërisë.
Takimi ndërfetar i mbajtur në Qendrën Sinodike të Kishës Ortodokse është hapur nga Fortlumturia e tij Anastas Janullatos,
njëkohësisht dhe kreu në detyrë i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, i cili i ka falënderuar të gjithë për angazhimet e përbashkëta
për gjatë vitit të kaluar. Më tej, sipas rotacionit të miratuar nga Bordi i Presidencës, ai ia ka dorëzuar detyrën e kreut të KNFSHsë Mons. George Frendo, njëkohësisht dhe Kryetar i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, i cili do të kryesojë presidencën e
KNFSH-së përgjatë vitit 2020.
Në vijim mbledhja ka vazhduar sipas rendit të ditës, agjendë e cila është bërë e ditur nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit
Ndërfetar Dr. Genti Kruja, i cili ka paraqitur raportin një vjeçar të KNFSH-së.

12

Di
SHKURT 2020

AKTIVITETE

w
w

4

VIZITË E KRYETARIT TË KOMUNITETIT MYSLIMAN TË SHQIPËRISË NË MYFTININË
E VLORËS

Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu sëbashku me kancelarin e institucionit, z. Ylli Cikalleshi zhvilluan
një vizitë punë në Myftininë e Vlorës, ku u priten nga Myftiu, z. Bilal Bodlli dhe imamët e qytetit.
Gjatë takimit u diskutuan një sërë çështjesh aktuale të kësaj myftinie, përmendim këtu menaxhimin e vakëfeve të këtij qyteti,
punën e përditshme të imamëve në përcjelljen e mesazhit Islam, aktivitetet, projektet dhe nismat e ndërmarra deri më tani nga
kjo myftini, etj.
Kryetari Spahiu, në fjalën e tij vlerësoi punën dhe angazhimin e përditshëm të Myftiut dhe imamëve të kësaj myftinie jo vetëm
në përcjelljen e mesazhit Islam, por edhe në forcimin e mëtejshëm institucional dhe administrativ të kësaj myftinie.
Pas përfundimit të takimit në ambientet e myftinisë, Kryetari Spahiu, mbajti hutben e ditës së xhuma në xhaminë e “Plumbit”,
ku foli mbi rëndësinë e punëve të mira që duhet të karakterizojnë besimtarët në jetën e përditshme.
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PJESËMARRJA NË KONFERENCËN RAJONALE NË KROACI

Nënkryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Taulant Bica sëbashku me Myftiun e Tiranës, z. Lauren Luli dhe Drejtorin e
Vakf-Investimeve në KMSH, z. Edison Hoti morën pjesë në konferencën rajonale, me temë: “Vëllazëria njerëzore për promovimin
e sigurisë dhe paqes”.
Kjo konferencë u organizua në Zagreb, Kroaci, nga Liga e Botës Islame në bashkëpunim me Komunitetin Mysliman të Kroacisë
dhe i zhvilloi punimet e saj në datat 4 dhe 5 shkurt 2020.
Gjatë punimeve të konferencës, përfaqësuesit e lartpërmendur të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, zhvilluan disa takime me
krerët e komuniteteve fetare të rajonit dhe Myftiun e Egjiptit, Prof. Dr. Shawki Allam, me të cilët diskutuan mbi çështje të ndryshme
që prekin aktualitetin e institucionit e më gjerë.
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MYFTIUT AGIM DUKA I AKORDOHET TITULLI “MIRËNJOHJA E QARKUT ELBASAN”

Këshilli i Qarkut Elbasan, i ka akorduar sot Myftiut të këtij rrethi, z. Agim Duka, titullin “Mirënjohja e Qarkut Elbasan”.
Ky titull ju akordua Myftiut të Elbasanit gjatë një ceremonie të zhvilluar në ambientet e Hotel “Skampa”, ku ishin të pranishëm
Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu, Kryetari i Bashkisë së Elbasanit, z. Gledian Llatja, përfaqësues të
komuniteteve të tjera fetare të Elbasanit, përfaqësues të pushtetit vendor e lokal, myftinj, qytetarë dhe intelektualë të shumtë
të këtij rrethi.
Në fjalën e tij përshëndetëse Kryetari i KMSH-së, z. Spahiu, pasi falënderoi Këshillin e Qarkut Elbasan për vlerësimin e Myftiut
të këtij rrethi, u ndal në promovimin e vlerave dhe parimeve më të larta shoqërore që janë në thelb të institucionit të KMSH-së në
qendër dhe myftinive në rrethe.
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Më mungon ezani yt
Ndërkohë që po shënohej me 18
janar të këtij viti, 29-vjetori i rihapjes së
xhamisë së Et’hem Beut dhe kujtohej
me postime të ndryshme nëpër rrjetet
sociale, ndieva një boshllëk shpirtëror,
sepse më mungon ezani kumbues
nga minarja e kësaj xhamie. Duke qenë
se ajo po i nënshtrohet ndërhyrjeve
restauruese, përkohësisht nuk
është në gjendje funksionale dhe në
dispozicion për besimtarët myslimanë.
Kjo xhami është simbol në mesin e
xhamive të vendit tonë. Tirana edhe
pse ka xhami të tjera, vendin e asaj në
zemër të qytetit nuk e zë asnjë. Ajo
mund të konsiderohet pa frikë dhe pa
më të voglin dyshim “Nëna e xhamive
të Tiranës” për shkak të vjetërsisë,
peshës dhe vendit të saj në sytë e
njerëzve. Ajo i tejkalon përmasat e një
xhamie normale, pasi ajo identifikon
edhe qytetin e Tiranës. Ajo mban mbi
shpatullat e saj gjurmë dhe histori
kolosësh të ndritur; ajo mban në
brendinë e saj ndjenja, kujtime dhe
lot sysh e zemrash të përmalluar për
Allahun e të përkushtuar në rrugën
e Tij. Ajo është ndër të paktat xhami
të Shqipërisë që i rezistoi sistemit
monist dhe u rikthye për t’i shërbyer
gjeneratave të vjetra të brumosura
me besimin në zemër, si dhe filizave
të rinj që do të ujiteshin në kuvendet
e ndritshme të saj.
Ai që kontribuoi më së shumti në
ngritjen dhe ndërtimin e kësaj xhamie,
Et’hem Beu, do të përmendet për aq
kohë sa vetë kjo xhami do të qëndrojë
në këmbë, e do të shpërblehet në të
njëjtën kohë për çdo namaz e për
çdo adhurim tjetër të kryer brenda
saj nga besimtarë të ndryshëm, pa iu
pakësuar këtyre të fundit shpërblimi
për adhurimet e tyre, sepse ndërtimi i
xhamive hyn tek ato vepra, shpërblimi
i të cilave nuk ndalet edhe pas vdekjes
së atij që i ndërton apo sponsorizon,
por përkundrazi i shkon dhe ia rëndon
peshoren e veprave të tij të mira. Eh
çfarë nderi dhe kënaqësie për ata që
mundësojnë ndërtimin e xhamive. E
kush e ka parë nga afër këtë xhami
dhe nuk e ka pëlqyer! E kush e ka
parë nga larg e nuk ka dashur ta prekë
fizikisht. Ajo është magnet për sytë,
pasi panorama e saj të ngroh shpirtin
e të qetëson zemrën. Bukuria e saj
ka magjepsur cilindo vendas dhe të

huaj që ka shkel mbi pragun e saj.
Arkitektura e saj ka lënë pa fjalë, madje
edhe profesionistët e njohur të kësaj
fushe. Kaligrafitë dhe peisazhet që
zbukurojnë muret dhe tavanet e saj,
të punuara nga duar-artë, të shpien
në një tjetër botë që të fal qetësi e
rehati; që të shkëput për pak çaste
nga streset, problemet, shqetësimet e
dynjasë që e lodhin robin dhe t’i krijon
të gjitha kushtet dhe mundësitë për
t’u përqëndruar diku tjetër, pikërisht
në lidhjen midis teje dhe Krijuesit,
sepse tek e fundit ajo është shtëpi e
Zotit, dhe si mysafir në shtëpinë e Tij,
komunikimi me Të është primar.
Sa e sa shpirtra të përhumbur në
dallgët e zymta të jetës, janë udhëzuar
në të vërtetën dhe kanë njohur Zotin e
tyre të vetëm pranë kësaj xhamie. Sa
e sa emra hoxhallarësh e imamësh të
njohur kanë ftuar njerëzit në besim e
për t’u larguar nga e kota nga minberi
i kësaj xhamie. E kush nuk i kujton
nga brezi i vjetër dhe i ri hytbet dhe
ligjeratat e Haxhi Hafiz Sabri Koçit,
Hafiz Shaban Saliajt, etj. Ajo është
bajraku i Islamit në vendin tonë. Fotot
më të bukura të Tiranës, patjetër
që në fokus të tyre kanë xhaminë
dhe sahatin. Sa e sa lutje e dua me
përgjërim e ngashërim janë ngritur
drejt qiellit nga kraharorët, zemrat,
gjuhët dhe buzët e kërkuesve që janë
falur e lutur në këtë xhami. Sa e sa
shqiptarë kanë vënë ballin për herë
të parë në jetën e tyre brenda kësaj
faltoreje! Sa e sa të tjerë janë njohur e
janë forcuar vëllazërisht në besim falë
takimit të tyre pikërisht brenda saj.
Sa herë që kaloj pranë saj, është
e pamundur të mos e kthej kokën
drejt saj. Më mungojnë dritat dhe
ndriçimi i saj, sa herë që bie muzgu
e nata fiton terren. Ajo ishte vendtakimi jo vetëm i myslimanëve, por
edhe i shumë të tjerëve. Në shumë
biseda dëgjoje shprehjen: Takohemi te
xhamia e Et’hem Beut. Sa herë që më
zinte ndonjë vakt namazi aty pranë,
me dëshirën më të madhe nisesha
drejt saj për të gjetur prehje e qetësi
e për t’iu përgjigjur thirrjes së bukur
të ezanit që kumbonte nga lartësitë e
minares që duket si binjakja e sahatit
të Tiranës. Ajo ishte dhe do të mbetet
destinacioni i parë i çdo turisti dhe
vizitori që zbret në kryeqytet. Ishte

ajo që në çdo cep të saj, si dhe rreth e
përqark mblidhte me mijëra besimtarë
çdo të premte. Ishte ajo që për çdo
bajram përcillte bekimet e kësaj feste
të begatë për të tubuarit të panumërt të
ardhur nga çdo cep i Tiranës, periferive
të saj, si dhe nga qytete të tjera.
Si unë, ashtu edhe mijëra besimtarë
të tjerë, presin me padurim që dyert e
saj të rihapen sërish për të mirëpritur
adhurues të Allahut që do t’i përulen,
përkulen e do t’i bëjnë sexhde në oazin
e saj. Më qan zemra e më pikëllohet
shpirti kur e shoh ashtu të vetmuar
e të qetë pa bërë zë. Isha mësuar ta
shihja tek gumëzhinte nga prania e çdo
moshe: të rinj e të vjetër, pleq e djem
në rritje, burra, gra e vajza të reja që
hynin e dilnin me shpresë për paqe e
qetësi, falje mëkatesh e furnizim me
devotshmëri. Fakti që më gëzon mua
dhe besoj se gëzon këdo që ka pasur
të lidhur zemrën me këtë xhami, është
se ajo po restaurohet, po rivitalizohet
dhe po ruhen me shumë kujdes të
gjitha afresket, ornamentet, strukturat
e brendshme dhe të jashtme, po
rigjallërohen ngjyrat, mbi të gjitha po
meremetohet çdo dëmtim i shkaktuar
me kalimin e kohës dhe sigurohet si
ndërtesë për të qëndruar stoike edhe
për shumë e shumë dekada të tjera.
Rihapja e saj pas punimeve që po
kryhen do të shënojë një ngjarje me
shumë rëndësi për jetën kulturore
fetare në vendin tonë. Dita e rihapjes
do të ngjyroset në kalendarin islam
shqiptar.
Me rihapjen e saj shpresojmë që të
fillojë një epokë e re e lulëzimit dhe
rigjallërimit islam në qytetin më të
populluar shqiptar, ku jam i sigurt që
ajo do të mbushet plot e përplot, pse
jo edhe më shumë se më parë. Ajo,
edhe pse me moshën e një plake të
moçme, do të duket si një vajze e re
që përçon freski, bukuri, fuqi tërheqëse
dhe ëmbëlsi. Ajo akoma ka kohë për
të dëshmuar ngjarje me rëndësi për
myslimanët shqiptarë të së ardhmes.
E lusim Zotin që të na japë jetë dhe
shëndet për ta përjetuar me gëzim e
mallëngjim rihapjen e saj e të mos na
privojë nga ato emocione dhe ndjenja
që e ushqejnë besimin e njeriut me
doza të domosdoshme devotshmërie
e shprese për të ardhmen tonë. Amin!

17

Di
SHKURT 2020

REFLEKSIONE

Tre muajt e bekuar
(Rexhep, Shaban,
Ramazan) dhe netët e
mira.
Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe
shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu
dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore
përfshin mijëra urtësi për krijesat.
Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda
asaj kohe dhe vendi, i fitojnë këtyre një
rëndësi të veçantë. Shenjtëria e disa
aspekteve të kohës në Islam është një
mënyrë që begatia dhe mirësia e pafund
e Zotit të mbërrijë tek muslimanët.
Sipas kalendarit hënor, që ka si pikënisje
hixhretin e profetit Muhamed (s.a.s.) (hixhri),
muajt Rexhep, Shaban dhe Ramazan
janë muaj shumë të dobishëm dhe të
bekuar. Në shoqërinë Islame këta muaj
quhen “Shuhur-u Thelathe” (Tre Muajt). Të
gjitha netët e mira veç Natës së Mevludit,
ndodhen brenda këtyre tre muajve. Muaji
Rexhep cilësohet si muaji i mbjelljes,
muaji Shaban si muaji i ujitjes dhe muaji i
Ramazanit si muaji i korrjes apo mbledhjes
së prodhimeve. Njeriu korr ç’ka mbjell, merr
barazvlerësen e asaj që ka bërë.
Tre muajt kanë një shije të vetën, e
cila i veçon ata nga muajt e tjerë. Secili
nga muajt ndjehet me ndjenjat tona të
dukshme, ndërsa këta të tre, ndjehen
me zemër dhe ndjenja mjaft të thella.
Brenda kësaj kohe njerëzit që i kthehen
botës së zemrës, preken shpirtërisht
nga rrezet që burojnë nga besimi i tyre
dhe u duket se në këtë gjendje ata do të
jetojnë përgjithmonë në hare. Ditët, netët,
madje orët dhe minutat gjatë kësaj kohe
për ta, ecin në një formë të magjishme. E
ashtu duke rrjedhur, pa dyshim që secilit i
pëshpërijnë diçka në shpirt.
Muaji Rexhep është muaji i faljes,
amnistisë nga Allahu; muaji Shaban është
muaji i shefaatit, ndërmjetësimit për falje;
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muaji Ramazan është muaji i shtimit të
mirësive. Për këtë qëllim profeti ynë, në
fillim të muajit Rexhep, lutej kështu:
“Allahu im! Na i bëj të bekuara Rexhepin
dhe Shabanin dhe na bashko me muajin
e Ramazanit”.1 Ndërsa në disa thënie të
tjera të tij thotë: “Ai që agjëron ditën e parë,
të mesit dhe të fundit të muajit Rexhep,
shpërblehet sikur ka mbajtur me agjërim
të gjithë muajin”. 2 “Rexhepi është një
muaj i madh. Të mirat në këtë muaj Allahu
i shumfishon” (Taberani). Pas muajit të
Rexhepit vjen muaji i Shabanit. Hz. Aishe
(r.a.) thotë: “Nuk e kam parë të dërguarin
e Allahut të mbajë më shumë agjërim se
sa në muajin e Shabanit”. 3“Muaji Shaban
i pastron gjynahet”.4 Transmetohet nga
Enes b. Malik se Profeti (a.s.) pyetet: O i
dërguari i Allahut! Në cilin muaj është
agjërimi më i mirë përveç Ramazanit?
Pejgamberi përgjigjet: “Për nder dhe
respekt të Ramazanit është agjërimi i
mbajtur në muajin Shaban”.5 I dërguari i
Allahut në një hadith thotë: “Muaji Rexhep
është i Allahut të lartë, muaji Shaban është
i imi, kurse muaji Ramazan është i ymetit
tim”.6
Dijetari i madh dhe i shquar Bediuzaman
për këta muaj thotë: Shpërblimi i çdo të
mire, nëse në kohë të tjera është dhjetë,
në muajin Rexhep është njëqind, në muajin
Shaban më shumë se treqind, në Ramazan
ngjitet në njëmijë, në netët e Xhumave
1. Ahmed, I, 259.
2. Miftahu’l-Xhene.
3. Muslim, Sijam, 175.
4. Axhluni, Keshfu’l-Hafa, 2/9.
5. Tirmidhi, zekat, 28.
6. Ramudhu’l–ehadith, I, 289; Axhluni,
Keshfu’l-Hafa, 1/423.
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shkon me mijëra dhe në natën e Kadrit
ngjitet në tridhjetëmijë.7
Gjatë këtyre muajve muslimanët
pendohen për mëkatet, zemërimeve dhe
mërive u jepen fund, ndjenjat vëllazërore
zhvillohen më tej, kështu, muslimanët
bëjnë përpjekje për të hyrë me mendime
të mira dhe kënaqësi në muajin e bekuar
të Ramazanit.
Profeti ynë (a.s.) dhe sahabët
punonin shumë për të kapur mirësitë
e këtyre tre muajve. E shtonin shumë
më tepër adhurimin me nafile (namaze
suplimentare), shtonin shumë dhikrin
(përkujtimin), tesbihun (lartësimin), hamdin
dhe shukrin (falenderimin) ndaj Allahut (xh.
sh.), kërkonin falje, ndihmonin të varfërit,
gëzonin jetimët, të vetmuarit dhe të
moshuarit. Gjatë muajve Rexhep dhe
Shaban u kushtonin vëmendje agjërimit
të ditëve të hëna dhe të enjte. Theksojmë
se agjërimi i mbajtur në muajt Rexhep dhe
Shaban është sunet.
Nata e mirë Regaib
Regaib në gjuhën arabe është shumësi
i fjalës “ragibe”, që do të thotë se kjo është
nata e dhuntive, dhuratave, shpërblimeve
dhe nxitëse për vepra të mira. Këtë vit,
më datë 27.02.2020, kaloi nata e mirë e
parë Regaib.
Nata e mirë Regaib, sipas kalendarit
hënor, bie natën e xhumasë së parë (nata
që lidh ditën e enjte me të premte) të muajit
Rexhep, i cili është edhe muaji i parë i Tre
Muajve të mirë. Çdo natë e xhuma është
e bekuar. Kur këto dy netë puqen bashkë
nata bëhet akoma më e bekuar dhe më e
dobishme. Me vlerat e mëdha që përmban
kjo natë, është njëkohësisht sihariqi dhe
lajmëtari i parë i muajit të Ramazanit. Në
aspektin psikologjik kjo është shumë e
rëndësishme, sepse besimtari hyn në një
parapërgatitje shpirtërore dhe e drejton
veten e tij kah adhurimeve, përgjegjësive
individuale dhe familjare duke urdhëruar
të mirën e duke ndaluar të keqen.
Në popull është konceptuar gabim fakti
që në këtë natë ka mbetur shtatëzanë
nëna e profetit tonë, Emineja. Vetë data e
lindjes së profetit tonë nuk e vërteton këtë
hipotezë. Mundet që në këtë natë Emineja
ta ketë kuptuar që ishte shtatëzanë. Një
komentim i tillë i këtij koncepti do të ishte
më i përshtatshëm.
Sipas mendimeve të dijetarëve Islam,
në këtë natë Allahu i madhëruar e ka
begatuar profetin Muhamed (s.a.s.) me
dhunti dhe dhurata shpirtërore shumë
të çmuara. Edhe profeti ynë i dashur e
ka lavdëuar dhe falenderuar Allahun (xh.
sh.) me lutje, teube dhe namaz.
Allahu natën e Regaibit i jep
muslimanëve mirësi dhe begati të
panumërta. Kjo është nata kur pranohen
7. Said Nursi, Şualar, 416.
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lutjet, pendesat dhe kur shpërblimet e
adhurimeve janë të mëdha e të shumta.
Profeti ynë i nderuar, në një hadith të
transmetuar nga Enesi (r.a.) thotë: “Kujdes,
përpiqu të rrish zgjuar natën e xhumasë
së parë të muajit Rexhep, të mos e kalosh
atë në shkujdesje, sepse engjëjt asaj nate
ia kanë vënë emrin Regaib!” Ndërsa në
disa thënie të tjera për rëndësinë e kësaj
nate Profeti Muhamed (s.a.s.) thotë: “Ai që
e vlerëson natën e xhumasë së parë të
muajit Rexhep (Nata e Regaibit), Allahu i
madhëruar nuk e dënon në varr” (Saadet-i
Ebedije). “Lutja që bëhet në këto pesë
netë nuk kthehet mbrapsht: Në natën
e Regaibit, natën e 15 të Shabanit, të
Xhumanë, natën e Bajramit të Ramazanit
dhe të Kurbanit” (Ibn-i Asakir).
Si përfundim themi që kjo natë duhet
vlerësuar nga besimtarët me namaz, me
lexim Kur’ani, me teube istigfar, i dërgohen
salavate Profetit, dita e enjte agjërohet
dhe në darkë kryhen adhurime të llojeve
të ndryshme, gjthashtu, kjo natë kalohet
edhe me punë të tjera të dobishme dhe
sevapprurëse në fenë tonë. Nuk duhet të
harrojmë që lutjet tona të fillojnë dhe të
mbarojnë me salavate për profetin, duke
ditur që lutja midis dy lutjeve të pranuara
tek Zoti, pranohet.
Nata e mirë e Miraxhit
Kjo natë e mirë e dytë, bie më datë
21.03.2020.
Në fundet e periudhës
njëmbëdhjetëvjeçare të profetësisë në
Mekë, në vitin 621 dhe sipas pikëpamjes
së pranuar, natën e njëzetegjashtë që lidh
natën e njëzeteshtatë të muajit Rexhep,
Hz. Muhamedi (a.s.), me urdhërin e ardhur
nga Allahu i Lartë, është dërguar natën
nga Mesxhidi Harami që i themi “Qabe”
e që ndodhet në qytetin e Mekes, në
Mesxhidi Aksa në Kudus (Jerusalem).
Ky dërgim quhet “isra” që do të thotë
“udhëtim natën”. Dhe prej këtu, është
ngjitur në qiell, në mjedise të larta hyjnore,
duke parë shumë shenja e argumente
që tregojnë fuqinë dhe madhështinë e
të Vërtetit. Kjo ngjitje apo lartësim quhet
“miraxh” dhe i gjithë ky udhëtim është
bërë me trup dhe me shpirt nga Profeti
(a.s.). Këtë specifikë e bën të qartë në
Kur’an ajeti i parë i kapitullit “el-Isra”:
“E lartë është fama e Atij që robin e
Vet, për t’i treguar disa nga argumentet, e
dërgoi në një pjesë të natës nga Mesxhidi
Harami në Mesxhidi Aksa që ia kemi
bekuar mjedisin. Është Ai që dëgjon e
sheh çdo gjë!”
Nuk ka dyshim se Miraxhi është
një eveniment në kundërshtim me ligjet
e natyrës që njohim ne. Por nuk është
jashtë fuqisë dhe kompetencës së Allahut

(xh.sh.), zotëruesit të fuqisë absolute që
ka krijuar çdo gjë dhe që i jep vazhdimësi
gjithësisë në harmoni të plotë. Miraxhi
është një ngjarje e posaçme vetëm për
Profetin tonë dhe ne i besojmë asaj së
bashku me enigmat e panjohura për ne,
duke qenë se është cekur në Kur’an dhe
është bërë e ditur me hadithe të sakta.
Në natën e Miraxhit, Profetit Muhamed
a.s. i jepen dymbëdhjetë principet e
Islamit, që përmenden në ajetet 22-39
të sures Isra:
1- Mos i bëni ortak Allahut
2- Respektoni dhe bindjuni prindërve
3- Jepuni te drejtën që u takon të
afërmëve, të varfërve dhe udhëtarëve
4- Mos shpërdëroni. Mos ji koprac e as
dorëlëshuar
5- Mos i vrisni fëmijët nga frika e
varfërisë
6- Mos iu afroni imoralitetit
7- Mos vrisni njeri me pa të drejtë
8- Mos abuzo me pasurinë e jetimit
9- Mbaji premtimet
10- Mos u shmangni prej drejtësisë në
matje e peshim
11- Mos ndiq atë për të cilën nuk ke
dijeni dhe përmbahu nga pohimet e
pabaza dhe hamendjet
12- Shmangu nga mburrja dhe
mëndjemadhësia.
Profeti Muhamed (s.a.s.) teksa kthehej
nga miraxhi tek populli i tij plot me dhurata,
u shpreh: “Unë s’kam parë ndonjëherë gjë
më të bukur se miraxhi”. Dhuratat ishin:
1) Ymetit të Muhamedit (s.a.s.) iu
premtua që herët apo vonë ata që s’i
kanë bërë ortak Zotit, pasi të shpaguajnë
gjynahet do të shkojnë në xhenet.
2) Pesë kohët e namazit. Namazet e
falura me ndjenjën e ihsanit, adhurimin
sikur ti e sheh Zotin, edhe nëse ti nuk e
sheh Atë, Ai të sheh ty. Hadithi shpjegon
se si Allahu e urdhëroi profetin që namazi
duhej të falej pesëdhjetë herë në ditë nga
çdo musliman qoftë burrë apo grua. Gjatë
rrugës së kthimit, ai takoi Musain, i cili i
thotë se njerëzit nuk mund ta kryenin
kaq shumë këtë detyrë. Ai me përulësi u
rikthye disa herë në prezencë të Allahut
derisa numri u zvogëlua në pesë. I dërguari
i Allahut do të shprehet më vonë se:
“Namazi është miraxhi i besimtarit”.
3) Kishte sjellë nga kjo gosti hyjnore
dy ajetet e fundit të sures Bekare të
njohura si “Ameneresulu…” Në ajetin e
parë tregohen me radhë kushtet e besimit
si dhe urdhërohet besimi në të gjithë
pejgamberët dhe librat që i kanë zbritur
atyre duke treguar kështu një tolerancë
të jashtëzakonshme. Gjatë gjithë historisë
shtetet Islame janë mbështetur në këtë

ajet duke demonstruar paqe dhe drejtësi
ndaj jomuslimanëve. Në ajetin e fundit
tregohet që askujt nuk i ngarkohet një
barrë përtej mundësive të tija dhe çdokush
e jeton Islamin në bazë të mundësive,
fuqisë dhe kapacitetit që posedon.
Nëse duam edhe më tej ta ndjekim
Pejgamberin e Zotit në miraxhin e tij, mos
të ndahemi nga falja e namazit. I kemi
dhënë besë Zotit se namazin do ta falim
dhe Pejgamberin (s.a.s.) në miraxhin e tij
do ta ndjekim. Miraxhi është treguesi më
i mirë se si besimtari musliman duhet të
marrë si model Muhamedin (a.s.). Ai duhet
të përballet në mënyrë heroike me jetën
dhe problemet e saj, me vështirësitë
dhe krizat eventuale dhe në fund të dalë
fitimtar. Miraxhi ishte dhe mbeti pishtar
dhe dritë e përjetshme për shpirtin e
muslimanëve.
Nata e mirë Beraet
Nata e mirë e tretë bie më 07.04.2020.
Nata e pesëmbëdhjetë (nata që lidh
ditën e 14 me ditën e 15) të muajit Shaban
sipas kalendarit hënor, është Nata e Mirë
e Beraetit. “Beraet” do të thotë pafajësi,
shpëtim prej një situate të keqe, marrje
e pafajësisë.
Përveç emrit Beraet, kjo natë ka
emrat: Nata e Shenjtë sepse është
plotë begati, Nata e Pafajsisë sepse
nëse vlerësohet si duhet është një
mundësi e dhënë nga Allahu për të dalë
i pastër nga gjynahet dhe gabimet. Kjo
natë quhet edhe “Sak”, dekret shpëtimi.
Gjithashtu mban emrin Nata e Mëshirës
meqë njerëzit përfitojnë nga mirësia dhe
mëshira e madhe e Allahut (xh.sh.).
Rreth vlerës dhe begatisë së natës së
Beraetit po i drejtohemi hadithit të profetit
Muhamed (a.s.): “Kalojeni natën e gjysmës
së muajit Shaban me namaz, kurse ditën,
me agjërim! Atë natë, pas perëndimit të
diellit, Allahu i Lartë zbret në qiellin e tokës
dhe na bën zë kështu: “A s’ka ndonjë që
kërkon falje, ta fal; a s’ka ndonjë që kërkon
pjesë, t’i jap; a s’ka ndonjë që kërkon
shërim, ta shëroj?”, dhe vazhdon kështu
deri në mëngjes” (Ibn Maxhe, Ikame fi’ssalat, 191).
Një tjetër rëndësi që i jepet kësaj
nate është mendimi i disa dijetarëve, të
cilët pranojnë se ndërrimi i kibles nga
Mesxhidi Aksa drejt Qabes, ka ndodhur
vitin e dytë të hixhretit, pikërisht në këtë
natë të bekuar.
* Shkëputur nga libri “Ditët dhe netët
e mira në Islam”,
Botim i KMSH-së, 2007.
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GRUAJA,
BOSHTI I
SHOQËRISË
Nëse i hedhim një vështrim universit, veçanërisht
gjallesave, shohim se Allahu i Lartësuar gjithçka e
ka krijuar në çift. Po ashtu edhe njeriun, të cilin e
përzgjodhi ndër krijesat, e përsosi në formën më
të bukur. Në këtë rend hyjnor, të zgjedhësh të jesh
burrë apo grua nuk varet nga dëshirat dhe pëlqimi
ynë, por është një caktim që Zoti ia ka përcaktuar
çdokujt. Zoti, të cilit do t’i japim llogari, deklaron se
do të na vlerësojë sipas asaj që kemi vepruar dhe jo
sipas fizionomisë apo gjinisë sonë. E krijoi njeriun çift,
që të jenë përkrah njeri-tjetrit, të jenë plotësim dhe
petk (mbulesë) për njëri-tjetrin dhe për mbarëvajtjen e
jetës mbi tokë, e cila është misioni i çdo familje. “Dhe
një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju
bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre,
duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të
vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë.”
(Kuran, 30:21)
Familja është themeli më i rëndësishëm i shoqërisë.
Është elementi që garanton jetën dhe vazhdimësinë e
saj. Ashtu si qeliza që është pjesëza më e rëndësishme
e trupit, familja është boshti dhe epiqendra më e
rëndësishme e shoqërisë. Ajo është shtëpia e parë e
arsimimit dhe aftësimit të njeriut. Kultura dhe civilizimi
i shoqërive shpesh transferohet përmes familjes. Ajo
është përgatitorja e vlerave humane, virtyteve, moralit,
ndryshimit dhe lumturisë...
Zoti e dalloi njeriun me dhuratën e “mendjes”, duke
i dhënë atij një përgjegjësi, zgjuarsi dhe logjikë. Ai e
ngriti njeriun lart kafshëve dhe krijesave të tjera me
këtë “mendje”, në mënyrë që të realizojë misionin e
tij në këtë jetë dhe të mbartë përgjegjësinë e madhe
që iu ofrua tokës, qiejve dhe malit, të cilat nuk e
pranuan sepse ishte shumë e rëndë. Feja e Islamit e
ka treguar familjen si institucionin më të vjetër dhe
më të rrënjosur të njerëzimit, i cili është shfaqur me
fillimin e krijimit, që nga krijimi i një burri (Ademit), dhe i
një gruaje (Havasë). Islami njofton se i gjithë njerëzimi
u zhvillua dhe u shumua falë këtij institucioni.
Feja islame si një fe Universale, rolin më të
rëndësishëm në familje ia dha gruas. Në çdo stad të
jetës së saj jep më të mirën e vetes. Ajo, kur është
vajzë i vjen në ndihmë familjes së saj me kontributin
e ndihmës në familje. Si bashkëshorte, ajo i vjen në
ndihmë bashkëshortit të saj në mbarëvajtjen dhe
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ecurinë e tyre në rrugën e jetës, por roli i saj më i vyer
është roli i saj si nënë. Nëna me misionin e saj çdo
ditë ia ka dedikuar pjesëtarëve të familjes. Një familje
e mirë do të thotë një shoqëri e mirë.
Kur bëhet fjalë për problemet që ekzistojnë në
shoqëri në lidhje me statusin e grave dhe vajzave,
mund të ketë arsye të ndryshme si: mungesa e
arsimimit (injoranca), besëtytnitë, varfëria dhe shumë
çështje të tjera. Zgjidhja e këtyre problemeve vjen nga
mesazhi universal i Kuranit, ku thuhet: “Lexoni!”, dhe
kjo vjen pa dallim midis burrave dhe grave.
Profeti Muhamed (a.s.) u dërgua si mësues për
të gjithë, kumtoi për 23 vite të jetes së tij duke u
përpjekur për edukimin dhe udhëheqjen e njerëzve në
rrugën e drejtë. Shoqëritë e sotme, u japin përparësi
djemve në edukim dhe shkollim, por harrojnë se
shoqerinë në dorë e kanë vajzat. Sepse nëna është
edukatorja e parë në familje për fëmijët e saj. Nuk
mund të thuhet se gratë kanë gëzuar gjithmonë
respektin dhe vlerën që meritojnë si në familje ashtu
dhe në strukturën shoqërore. Katërmbëdhjetë shekuj
më parë, Islami e bëri gruan përgjegjëse në adhurim, i
dha të drejtën e zgjedhjes dhe shprehjes.
Me ardhjen e Islamit dhe zbritjen e Kuranit aty
rilindi njeriu, aty rilindi gruaja, ajo mori vendin e saj që
meritonte, fitoi dinjitetin dhe respektin që nuk e ka
gëzuar më parë. Me ardhjen e Islamit nuk kishte më
dallim midis burrit dhe gruas për sa i përket vlerës së
tyre. Edhe pse gruaja është fizikisht më e dobët se
burri, kjo nuk pranohet si arsye për ta poshtëruar atë,
por përkundrazi asaj i janë dhënë privilegje përkatëse.
Burri ka për detyrë ta mbrojë atë, ti shfaqë dashuri, si
dhe ti plotësojë të gjitha nevojat jetike të saj.
Një numër qëndrimesh negative ndaj grave mund
të vërehen në të gjitha pjesët e botës, përfshirë
edhe në botën Islame. Sidoqoftë, të gjitha llojet e
diskriminimit ndaj grave, sjelljet verbale dhe aktuale
që e poshtërojnë atë, janë mbetje të sjelljeve të
injorancës. I gjithë njerëzimi është në dijeni të rolit
që kanë patur gratë më të mëdha në historinë e
njerëzimit, si Hatixhja, Aishja, Asija, Merjemja nëna
e Isait (a.s.). Ato fituan dashurinë e gjithë njerëzimit.
Iu binden Zotit, iu dorëzuan Atij dhe u bënë gratë që
hodhën dritë, ishin të parat që fituan dhe sakrifikuan
për ato të drejta që ndoshta shumë nga ne sot nuk
mund ti kenë. Përveç detyrës më fisnike si nënë,
Allahu i ka dhënë gruas një lavdi dhe vlerë që është
e pashembullt. Profeti Muhamed (a.s.) thotë: “Xheneti
ndodhet nën këmbët e nënës”. Burimi më kryesor
i paqes dhe i harmonisë në familje. Shpërblimi i saj
për durimin, dashurinë, respektin dhe për punën e
palodhur gjatë gjithë jetës së saj është Xheneti. Ky
pra është vlerësimi më i madh që Islami i jep gruas,
që tejkalon edhe pozitën e mashkullit. Ai i jep asaj
një vlerësim të drejtë dhe real, larg populizmave
dhe demagogjive, duke e quajtur gruan boshtin e
shoqërise.
Jonida Cikalleshi
Teologe
Përgjegjëse e Zyrës se Gruas, Korçë
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Një ditë e Profetit Muhamed a.s.
Si e vlerësonte Muhamedi a.s. 24
orëshin e një dite?
Se si i vlerësonte Zoteriu ynë 24
orët e një dite na tregojnë nipat e
Profetit të transmetuar nga babai i
tyre, Aliu r.a.:
Muhamedi a.s. ditën e ndante në
tri pjesë. Një pjesë të saj e vlerësonte
duke adhuruar Allahun me namaz
dhe lexim Kur’ani. Në një pjesë tjetër
ndihmonte pjestarët e familjes në
punët e shtëpisë si: bënte punët e
përditshme të shtëpisë dhe punët
që i përkisnin atij i bënte vetë. Kurse
në pjesën tjetër të ditës pushonte.
Porse dhe pjesën e pushimit
e ndante në dy pjesë; një pjesë
i pranonte vizitat e sahabeve
më fisnikë dhe u mësonte dije
sipas nevojës, këta të fundit kur
largoheshin nga Profeti, dijet që
kishin mësuar ia mësonin sahabëve
të tjerë. Profeti a.s. në mësimin e
sahabeve më shumë i jepte rëndësi
takvasë (përkushtimit në fe), sesa
pasurisë, mallit, prejardhjes familjare
etj. Ai për këtë arsye dhe i bënte
komplimente atyre që ishin më të
përkushtuar në ibadet dhe në bindje
ndaj fjalës së Allahut e ndjekjes së
Profetit.
Ai i ndihmonte nevojtarët sipas
nevojës, njërit i jepte një, tjetrit dy
dhe të tjerëve nëse kishte nevojë
edhe më shumë. I dëgjonte ata pa
u mërzitur aspak, sillej shumë butë
dhe u mundohej ti ndihmonte. Kur
iu drejtonte një pyetje ne lidhje me
dynjanë ose ahiretin, i jepte përgjigje
sipas nevojës dhe nivelit të pyetësit.
Pyetësin e drejtonte drejt rrugëve
të hairit. Atyre që mësonin pranë
tij i thoshte që këto dije që keni
marrë mësojuani dhe atyre që nuk
janë këtu, dhe mi përcillni nevojat
dhe dëshirat e atyre që nuk kanë
mundësi të vijnë pranë meje qofshin
ata burra, gra, robër etj.
Sigurisht që, ai a.s. gjithmonë i
paralajmëronte ndihmëtarët e atyre
që nuk kishin mundësi të paraqesin
kërkesat e tyre tek i pari i shtetit, që

“Allahu në ditën e Kijametit në urën e
Siratit nuk do t’ua rreshqasë këmbët
atyre që ndihmojnë.’’
Pranë vetes nuk lejonte të
thuhej fjalë të panevojshme, të
parëndësishme dhe të padobishme.
Pejgamberi a.s dhe kur dilte jashtë
u sillte me përulësi dhe edukatë. Ai
kudo që ndodhej si në pazar, rrugë
etj., me të gjithë sillej me fytyrë
të buzëqeshur. I fitonte zemrat e
njerëzve duke i pyetur për hallet e
tyre dhe duke folur me një gjuhë të
ëmbël.
Menjëherë interesohej për
gjendjen e atyre sahabeve që
nuk i shikonin në mesxhid, xhami,
xhemat, xhuma etj., dhe mundohej
të mësonte se mos u kishte ndodhur
gjë. Me ata që u takonte u thoshte
gjëra që i forcojnë vendosshmërinë
dhe ndjeshmërinë e fesë, që të
vrapojnë drejt së mirës dhe punëve
të mira dhe të largohen nga e keqja
dhe punët e këqia.
Profeti ynë a.s. kur vinte në një
mexhlis nuk u mundonte që me
patjetër të ulej në vendin kryesor,
me këtë qëllim dhe nuk pengonte
kurrkënd, pra ulej në fund të
mexhlisit ose në një vend bosh. Dhe
të tjerët i këshillonte që në mbledhje
të tilla ose mexhlise të ulen në një
vend të përshtatshëm pa penguar
askënd. Ai sipas nevojës i lavdëronte
dhe u thoshte punët e mira të atyre
që janë të pranishëm në mbledhje.
Aq tepër i lavdëronte sa që gjithsecili
mendonte që duhej më tepër nga
Profeti. Mundohej ta ndihmonte pa u
mërzitur me durim dhe qetësi atë që
lodhej ose e tepronte me veprimet e
tij të pahijshme.
Kur i kërkohej diçka, nëse kishte
mundësi ia jepte, nëse nuk kishte
mundësi, ia fitonte zemrën me fjalë
të buta dhe premtim në të ardhmen.
Dhembshuria, mëshira, bujaria dhe
modestia e tij dihej nga të gjithë.
Të gjithë ishin të sigurtë që Profeti
a.s. interesohej per ta. Në ndarjen e
diçkaje nuk i dallonte njerëzit vetëm
se në raste të veçanta. Mexhlisi

i Pejgamberit a.s ishte ai i dijes,
turpit, durimit dhe i amanetit. Disa
gjëra që diskutoheshin në mbledhje
të tilla nuk lejohej që të thuheshin
jashtë saj dhe asnjëherë nuk bënin
thashetheme. Në të vërtetë në
mexhlis nuk u thonte asnjë fjalë
kundër tjetrit dhe asnjëri nuk u
fajësonte.
Përreth tij, pavarësisht se ndodhte
të kishte mangësi që mund të
dukeshin, nga të pranishmit nuk
shpërndaheshin fjalë, pra mbeteshin
aty.
Ata që merrnin pjesë në mexhliset
e tij, ishin njerëz me një gjuhë dhe me
një sy, pra u ishte njësuar davaja në
shpirtërat e tyre, punët i kishin sipas
të folurës dhe ishin njerëz të shkrirë
në harmoninë e njësimit. Në popullin
e tij mbizotëronte thjeshtësia,
sipas kësaj dhe respektoheshin
të moshuarit dhe mëshiroheshin
të vegjëlit. Menjëherë sëbashku
mundohej t’u siguroheshin ndihma
nevojtarëve, pra nga ky vështrim, për
tu marrë me nevojtarët zgjidheshin
persona jonevojtarë.
Si përfundim mund të themi
që, Muhamedi a.s. mbrenda 24
orëve adhuronte Allahun, merrej
me pjesëtarët e familjes së tij dhe
me punët e shtëpisë, rregullonte
punët e fesë dhe të dynjasë, i
bënte punët publike dhe pushonte.
Brenda kësaj kohe ia jepte të drejtën
atij që i takonte, sillej me thjeshtësi
dhe mirësjellje me njerëzit, dhe
i udhëhiqte punët publike me
sinqeritet dhe brenda seriozitetit
të plotë.
Çdo mysliman duhet ta dijë
rëndësinë e kohës, ta dallojë që
koha është si para që harxhohet, të
mendojë që koha është e kufizuar
dhe e fundme, të kuptojë që koha
është pasuria më me vlerë dhe çdo
ditë e natë detyrat fetare dhe të
dynjasë të bëhen me ndjeshmëri
tepër të madhe.
Përktheu: Detin Kotrri
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Tirana sot 406 vjet qytet
dhe 100 vjet kryeqytet.
Anëtarë të Këshillit të Naltë të Shtetit,
Tiranë, 11 shkurt 1920.
Fotoja e parë nga e majta në të djathtë, Aqif
pashë Biçakçiu, Abdi bej Toptani, Ahmet Zogu
dhe myftiu i Tiranës Mytesim efendi Këlliçi.
11 shkurt 1920 - Tirana kryeqytet i
përkohshëm. 31 janar 1925-Tirana kryeqytet
i përhershëm.
(Foto nga arkivi i studiuesit Gazmend
Bakiu)
11 shkurt 1920, Tirana zgjidhet Kryeqytet.
Fotoja e dytë një shkresë e datës 13 shkurt
1920, ku Ministri i Punëve të Brendshme,
Ahmet Zogolli, lajmëron gjithë prefekturat
e Shqipërisë se më datë 11 shkurt Tirana
u zgjodh kryeqytet i qeverisë. Shpërngulja
e qeverisë në Tiranë ndodhi për shkak
të pasigurisë që ofronte kryeqyteti i
atëhershëm, Durrësi. (Fotoja e dytë dhe e
tretë nga AQSH).
Dorian Demetja
Drejtor i Kulturës dhe Arsimit, KMSH
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29 vjet
nga rihapja
e xhamisë së
Et’hem beut
në Tiranë
Komuniteti mysliman i Shqipërisë kujton 29 vjetorin e
rihapjes së xhamisë së Et’hem Beut më 18 janar 1991,
pas afro tre dekadash ndalimi të besimit në Shqipëri.
Në Tiranë xhamia e Et’hem Beut, u rihap nga një grup
nismëtarësh myslimanë si: Xhavit e Iljaz Alimehmeti,
Ramazan Rusheku, Ibrahim Balla, Mehmet Sinella, etj.
Rihapja e kësaj xhamie u bë me një ceremoni modeste,
por që njohu një pjesëmarrje të gjerë, të cilën e dëshmojnë
edhe këto fotografi të asaj kohe, të shkrepura nga Hysen
Gostivari.
Në fytyrat e pjesëmarrësve lexohet qartë gëzimi
për këtë ngjarje të madhe, e cila shënonte rikthimin e
besimit në jetën e tyre, pas një diktature të shfrenuar
dhe një regjimi të ashpër komunist, i cili u përpoq të
çrrënjosë fenë dhe besimin, por që kurrë nuk ia doli
mbanë. Atë të premte janari për qytetarët e Tiranës
kishte zbardhur një ditë e madhe, e cila do të ringjallte
shpresën për ditë më të mira.
Shumë prej xhamive të Tiranës qenë rrënuar dhe
tashmë trualli i tyre ishte zëvëndësuar me ngrehina
të tjera, por për fatin e mirë, xhamia e Et’hem Beut,
e cila bashkë me sahatin tashmë ishin bërë simbol i
kryeqytetit në çdo imazh fotografie apo pikture që
përfaqësonte Tiranën, arriti t’i shpëtonte tiranisë së
komunizmit, që u përpoq të shkatërronte çdo vlerë të
besimit.
Ishte prej begative të Zotit, që kjo xhami qëndroi më
këmbë gjersa u rihap sërish për t’ju rikthyer zemrave
të besimtarëve.
Përmbledhur nga Mehmet Disha.
28
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fOTO NGA KONGRESI I PARË
MYSLIMAN SHQIPTAR, 1923.
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Vllaznim e Bashkim
Myslimanë e Katolikë
Një të Dielë e një t’Xhuma
Një tubim që nuk është pa.
Nuk është pa e s’mbahet mend.
N’Myslimanë e të Krishtenë.
Janë bashku e s’dojë me u nda.
Por me shku si vllau me vlla.
Me të mirin me u afru.
E prej t’keqit me u largu.
Nji ktij t’fundit s’ja pamë hajrin.
Sepse nana humbin djalin.
Edhe motra humbi vllanë.
Në legata kur u ndanë.
Dhe lanë njerëzit në hall t’vet.
Në hall t’vet e në gazep.
Në mëshirë t’pa besit shtet.
Morën rrugën për Gërbet.
U hap lajmi anë e mbanë.
N’Katolik e Myslimanë.
Se të Dielë e të Xhumanë.
Si për Pashkë e për Bajram.
Hoxha e prifti paskan thanë.
Që të gjithë të lamë e t’ndrru.
Në xhami e në kishë me shku.
Çdo të keqe me harru.
Për ktë pune t’rijt janë betu.
Mos t’gabojnë kush me i ndalu.
Kush tenton e ka të kotë.
Na ndihmon i madhi Zot.
Apo s’janë sokola mali.
Prej Vermoshi e prej Cukali.
Prej një trulli bajagi t’vjetër.
Pa frigë t’marrin gjak në vetull.
Apo s’asht kshtu more popull.
Ti e pave se në Shkodër.
Kur betohen për një punë.
Të thejnë krahë e të thejnë hundë.
O me qejf o me dhunë.
Kjo krahinë do ta bajë t’vetën.
Se për ndryshe.
Veç jep jetën.

E jep jetën si me le.
Kur është fjala për atdhe.
Për atdhe kishë e xhami.
Është i gatshëm çdo i ri.
Kush u bë për kët sebep.
Kjo rini me priftni e hoxhë t’vet.
Janë pishtarët e lirisë.
Që s’lejojnë me braktisë.
Nji këtë vepër që ka nisë.
Banju gadi ju të rinj.
Merrni pleq e merrni fmij.
Se do mbajmë një minut zi.
Si në kishë edhe xhami.
Atje pranë janë do vorre.
Shtpija t’vogla me oborre.
Atje janë të parët tanë.
Katolikë e myslimanë.
Kur t’na shohin kanë me u gzu.
Ndoshta kujt do ti vij keq.
Sikur t’shohin vetëm pleq.
Kështu pra shkojnë disa punë.
N’daç me qejf e n’daç me dhunë.
T’parët tonë ti kujtojmë.
Në xhami e në kishë le të shkojmë.
Dhe kështu shpejt u ba.
Turren burra edhe gra.
E pas tyre shum të rinj.
Porsi edhat edhe do fmij.
T’gjith kto njerëz të bekuam.
Mbi kto vorre u betuen.
Prej priftit e hoxhës.
Shumë gjana i mësuen.
Nji kjo pune s’asht nji ditë.
Por sa t’ba ai ylli dritë.
Jo veç n’kishë e në xhami.
Por ne çdo oborr e n’çdo shtëpi.
Kujt kjo punë s’i pëlqen.
Të rrijmë urtë e të zëjnë vend.
Kush kësaj vepre i gëzohet.
Me tanë popullin të bashkohet.
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Shkurti
i vitit 1967
Shkurti i vitit 1967 do të mbahet mend si muaji
dhe viti kur në Shqipëri do të fillonte një ngricë
e gjatë për shpirtin e këtij populli. Veçanërisht
besimtarëve monoteist të të gjitha besimeve.
Regjimi komunist tejkaloi edhe pritshmëritë e djallit
në luftën e tij me njeriun për të penguar besimin
në Zot. Propaganda që filloi të përshfaqej gjatë
muajit shkurt të ‘67, u pasua nga një sërë masash
kushtetuese, si ndalimi i besimit në Zot, e më pas
persekutimi ndaj klerit shqiptar pa dallim. Nëpër
shkolla e institucione të tjera edukative filloi ngrica
shpirtërore. Vendi që zinte Zoti në shpirtin e njeriut
filloi të mbushej vetëm me ideologji materialiste/
ateiste. Objektet e kultit u mbyllën, po ashtu
medresetë, mejtepet. U konfiskua prona “vakëf”.
Hoxhallarë e mësues të nderuar u përndoqën, u
internuan e u burgosën pa mëshirë. Askush nuk
guxonte të kryente lutjen (namazin), agjërimin
apo festimin e Bajrameve. Besimtarë e klerikë
kishin vetëm një “faj”! “Faji” i tyre ishte edukimi
i besimtarëve me frymën e besimit, qetësimi i
shpirtit me përmendjen dhe adhurimin ndaj Zotit.
Kjo ngricë zgjati për gati dy dekada! Fatmirësisht,
ajo mori fund në vitin 1990! Por ne nuk duhet të
harrojmë! Besimtarët nuk duhet të lenë pas dore
lutjet e vazhdueshme drejtuar Zotit të Gjithësisë
që kohëra dhe sprova të tilla mos përsëriten më.
H. Bujar Spahiu
Kryetar i Komunitetit Mysliman Të Shqipërisë
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A e keni
ditur që
nafta
përmendet
në kuran?
Fjalën të cilën në versetin e mëposhtëm e
kemi përmendur me “mbeturinë” është fjala
arabe “guthaen”. Ndërsa fjala e zezë të cilën e
kemi përkthyer si “e zezë” në Kuran përmendet
si “ahva”.
Allahu i madhërishëm thotë:
“Dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës.
E pastaj atë e bëri mbeturinë të zezë.”
(Kuran, 87: 4-5)
Nafta, lëndë djegëse e fosileve, kryesisht
bëhet si rezultat i procesit të gjatë në të
cilin bimët sikur algat që mbijnë në të çarat
e shkëmbinjëve, me ndihmën e baktereve i
ekspozohen proceseve të ndryshme kimike.
Mbizotëron mendim gjithëpërfshirës që
nafta është me prejardhje organike. Kullosat
që janë krijuar para krijimit të njeriut, përpos
baraspeshës ekologjike të Tokës, kanë pasur
për “detyrë” që më vonë të transformohen
në naftë. Nga këto mbetje të cilat me miliona
vjet janë kalbur në thellësitë e deteve, kanë
mbetur materiet yndyrore, të cilat më vonë me
proceset kimike janë transformuar në naftë.
Nafta, lëng viskoz i errët, tregon cilësinë e
“mbeturinës”, siç theksohet në verset.
Në shumicën e rasteve, nga vendi ku është
krijuar, zhvendoset në vende tjera.
Pra, nuk ka aso ndërtimi që direkt të fundoset
në vendin ku është formuar, por sikurse lumi,
lëviz, zhvendoset dhe kur has në shkëmb të
fortë aty fundërrohet.
Burimet e zbuluara të naftës janë formuar
ashtu që këta shkëmbinj e kanë ndalur naftën.
Shkurtazi, siç përmendet në Kuran, nafta
është:
1. Me origjinë organike, sikurse bimët;
2. Ngjyrë të errët (zezë);
3. Lëviz sikurse lumi (me vrull).

ROLI I NAFTËS NË JETËN TONË
Zbulimin e naftës e shpjegon në mënyrë sa
vijon enciklopedia Temel Britannica: “ D e r i
në mesin e shekullit XIX nafta e papërpunuar
është grumbulluar në pellgje, në vende ku në
mënyrë natyrale ka dalë në sipërfaqe. Për këtë
ka dalë në burimet ku kanë pirë bagëtia apo në
puset e hapura për nxjerrjen e ujit të njelmët,
nafta në shumicën e rasteve është konsideruar
materie e padëshiruar.
Në SHBA në vitin 1850 së pari Ferris e pastaj
Kier, filluan me punët e para për shfrytëzimin
e naftës si lëndë djegëse për llamba. Edwin L.
Drake më 27 gusht të vitit 1859 hasi naftë në
thellësi prej 21 metrave. Për shkak të punës
së rrezikshme siç është gjuetia në balena dhe
meqë është burim i lëndës djegëse, më e lirë
për llamba, nafta e gjeti tregun e përgatitur. Në
fund, filloi gara për naftë dhe epoka e naftës...”
Me fillimin e epokës së naftës, fusha e
shfrytëzimit të saj në mënyrë konstante u
zgjerua. Allahu i madhërishëm në këtë materie
inkorporoi cilësi të tilla kimike që pas përpunimit
në struktura të reja të shfrytëzohet në sfera
të ndryshme. Mazuti, benzini dhe kerozini
janë derivatet më të njohura të naftës së
papërpunuar. Derivatet më pak të njohura
kanë fushë të jashtëzakonshme të përdorimit.
Nafta gjindet në qirinjtë dhe llaqet, parfumët,
preparatet kozmike bile edhe materie të
caktuara që pengojnë prishjen e djathit që
përgatiten nga derivatet e naftës. Në ilaçet
që përdoren kundër insekteve, po ashtu gjinden
derivatet e naftës. Etileni i cili përdoret për
pjekjen artificiale të domateve, acetoni i cili
përdoret për llaqet e thonjëve, materiet kimike
që përdoren për prodhimin e kauçukut modern,
detergjentet plastik dhe të lëngët, si dhe lloje të
ndryshme të ilaçeve bëhen falë naftës. Shumë
prodhime të tekstilit për veshmbathje, poashtu
prodhohen duke ju falënderuar derivateve të
naftës. Tregimi që fillon me kalbëzimin e ndonjë
bari dhe algave në vendndodhjet e naftës të
cilat nën tokë dalin si vërshime të vrullshme,
vazhdojnë në detergjente, veshmbathje, llaqe
për thonj, etj.
Pra, versetet 4 dhe 5 të kaptinës El-A’la
aludojnë në naftën. Ndërsa në versetin më lart
potencohet sesi Allahu i Gjithëdijshëm çdo gjë
përcakton me masë:
“Madhëroje larg të metave Zotin tënd, më
të lartësuarin!
I cili krijoi dhe përsosi,
Dhe i cili përcaktoi e orientoi.”
(Kuran, 87: 1-3)
www.novihorizonti.ba
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi
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Ferit Vokopola
DINJITARI QË NDJEU HERËT SE
LETËRSIA NUK KISHTE KUFIJ
(Në vitin jubilar të 100-Vjetorit të Kongresit të Lushnjës)

“FLUTURIMET E SHPIRTIT”
Poemthi FILLon të botohet në gusht 1926, çka e dëshmon
shkrimi i poetit Ca fjalë për këndonjsit e dashun, te
rubrika Pjesa Letrare me emërtimin e përgjithshëm Në
hapësirat e Andërimeve, ndën të cilin shënon titullin e
poemthit Fluturimet e Shpirtit (1).

Në fund të faqes sqarohet
prej redaksisë: “Vjershuem mes
Luftës së Përgjithshme prej
Z. Ferit Vokopola dhe të para
botueme në Revistën “Zani i
Naltë””. Njëherazi sqarohet prej
autorit se krijimi është shkruar
herët:
“Prandaj ju lutem shum/ Më
falni qi kam shkruarë/ Nji ëndër
mbi nji gjum,/ Qi nëntë vjet
kan shkuarë;/ Më erdhi keq të

mbesin./ Si shkret e pa botuarë,/
Si vesa shpejt të vdesin,/ Agimin
pa shijuarë;”
Sqarim klishe i panevojshëm,
sepse këtu mbaron krijimi poetik
prej 496 vargjesh, i organizuar në
njësi poetike. Në krye të krijimit
ato janë dymbëdhjetëvargëshe,
që formohen nga dy katrena
dhe nga dy distikë pas tyre.
Por edhe strofat e tyre janë të
larmishme. Katrena e kreut të

njësive poetike është shkruar
me varg dymbëdhjetërrokësh,
kurse katrena pasuese është
hartuar me varg gjashtërrokësh.
Po ashtu të larmishme janë edhe
dy distikët në vijim; i pari shkruar
me varg gjashtërrokësh, i ndjekur
nga dymbëdhjetërrokëshi.
Në fund të poemthit ndodhen
19 strofa katërshe, pra 76 vargje,
si njësi e organizuar ndryshe,
hartuar me vargje tetërrokëshe
të rimuara me rimë të përputhur
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dhe me të njëpasnjëshme, që gjithashtu i
ndih bukurtingëllimit poetik. Ndërsa njësitë
dymbëdhjetëvargëshe janë hartuar me rimë të
njëpasnjëshme për dy katrenat e kreut, kurse
të dy distikët në vijim janë hartuar me rimë të
përputhur.
Shtypja e revistës është kryer në Shkodër,
në shtypshkronjën “Ora e Shkodres”, ku kishte
nisur të botohej “Zani i Naltë” prej numrit të parë
në nëntor 1923 dhe ku vijoi deri në mbylljen e
revistës, në maj 1939, me numrin 5.
Te numri 6, i janarit (kallnuer) 1926, Ferit
Vokopola ka botuar dhe esetë “Randsi e
martesës” dhe “Të rinjtë e sotshëm”, kurse më
në krye të së përkohshmes vjershën “Hana e
Ramazanit”, që së bashku me fundin e poemthit
“Fluturimet e shpirtit”, bëhen gjithsej 4 shkrime
nga 8 të tilla që kishte gjithë revista, mes të
cilave 2 ishin të Ali Korçës.
∗
Për Ferit Mustafa Vokopolën është pyetur
dhe kërkuar ose hulumtuar fare pak, po të kemi
parasysh nevojën dhe pyetjet që lindin prej tyre,
që stimulojnë dhe çelin hapësirë për studime
të mirëfillta. Për këtë shtetar të lartë, krijues,
botues, kritik letrar, përkthyes, reformator,
veprimtar dhe studiues deri tani ka vetëm këto
materiale:
- Arkivi i Institutit të Historisë, Tiranë (më
pas AIH); Fondi: Ferit Vokopola Mendime dhe
studime historike Hurufitë Hurufitë shqiptarë,
burimi dhe doktrina e tyre dos. A-III. 233. f. 76.
- Mr. Islam ISLAMI (2012). Kontributi i Ferit
Vokopolës në aspektin fetar dhe kombëtar
Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë
Simpozium Shkencor Kontributi i ulemave në
ngritjen e çështjes kombëtare, Shkup, f. 215224.
- Ferit Vokopola (1887-1967). f.50
KMSH (2012). 100 Personalitete Shqiptare
të Kulturës Islame Shekulli XIX-XX Enciklopedi
Tiranë.
- Hafiz Ali Korça, Rubaijjati Umer Khajjamit
(2006), Tiranë.
Zotnisë së tij: Hafiz Ali Korça Zotnisë suaj Ferit
Vokopola (1942), Tiranë. F.12
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- Muzaljen Hoxha (2015). “Zani i Naltë”, Ferit
Vokopola Rebeli i Lushnjës që përkthente Kuranin
dhe dashuritë e Khajamit./10, Tiranë. (www.
standard.al/indeks.php.kulturë)
- Mexhit Yvejsi, Ferid Mustafa Vokopola 18871969,
www.zemrashqiptare.net
Më poshtë jepen vetëm disa fragmente nga
poemthi i shkruar rreth një shekull më herët,
duke besuar se do të gjendet mundësia që të
botohet i plotë më pas, si nevojë për të njohur
trashëgiminë letrare dhe njëherazi figurat e
shquara të kombit dhe Komunitetit Mysliman
Shqiptar, që grishin për mirëkuptim fetar e paqe.
I. Nata e zez e Shënëndreut1,
Thynte akullin me spatë e shata,
E kish pushtue faqen e dheut,
Tue mbështjell duert e thata;
…
III. Duke mbushur shpirtin plotë me të qara,
Nga k’to të këqia që heq bota sot,
Desha që t’i delja Bërësit përpara,
Edhe që t’i lutesha duke derdhun lotë.
…
Krejt i piklluarë, me shpirt të përzhelitur,
Ktheva syt përpara, e bëra përpjetë,
Nga vëndet e pshehura lartë duke ngjitur,
E kalova pragun, shkova m’atë jetë! ...
∗
Oh! Sa jet’ e mirë parajsa do të jetë!
Fryn veriu i ëmbël me erë trandofili,
Qielli i qiruar, i kthelluar nga retë,
Si në muaj të prillit ligjiron bilbili;
∗
Duke parë pamjet e këti vëndi,
Që si cilado për një vjershëtor,
Është vjersh’ e gjallë, nji pasqyrë mëndi2
Pandeha se isha afër në Tomorr!
…
Me djem e me varza si Venusi vetë,
Qi bukurin e qiejvet e përmban të pshehtë!
∗
1. FJALOR I GJUHËS SË SOTME SHQIPE (1980) SHËNËNDRE
~ U m. vjet. Muaji i dhjetorit, dhjetori. Tiranë.
2. që të mëkon

Më tutje nga pusi, ishte port’ e kopshtit,
Porta e shkëlqyerë me rreze agimi,
Që si bota vjen rreth’ e përqarkë boshtit,
E qi nuk pushon kurr nga reshperimi3
∗
At’ ças më përgjigjet engjëll’ i Perëndis:
“Gjith ata qi vdesin mbas sjellimeve t’vet,
Peshohen me vrejtje këtu në paradis,
Dhe kush ësht’i lik dërgohet tatëpjetë!”
∗
Kur isha pranë tij, u dridha mu në vendë,
Këti varrit shënjtë, që ish nën një hije,
Të një pemës bukur e nderme si tendë:
Dhe përpara tij në përulje bije.
∗
- Ku është vall’ tash Mbreti trim me famë,
Ku ësht dor’ e hekurt me pallën e shkelqyerë?
Aji nderoj Atdhenë tue mos lanë në kamë,
Grabitsit e lirisë, kuçedrat e ndërkryerë!
∗
Mbas këti varri, prap disa varrezë;
Ishin më të dy anët, ca më rall, ca dendur.
Të gjith të ndriçuarë, mbytur krejt në rrezë,
Të mbytur në lule, në era të pa gjendur.
Abdyl, Sami, Vasajtë4 dhe vjershëtor Naimit,
Kristoforidhit madh q’i vuen themel shpetimit.
…
Me shami të zezë për jetë le të qanjë,
Lotët, le t’i derdhin si mëma pa birë,
Në petkat e hidhnisë zira le të mbanjë,
E mjera Shqipëri, qi s’ka djem të mirë!
…
Nji turp i madh sa s’mund,
T’i gjindet shëmbëll kund!
…
Lam’ lulet e verës me ato bukurië,
Lam’ kopshtet e bukur plot gas e zellë;
Lam’ udhët e shtruara si me farfurië,
Dhe po vemi tash ku nuk ka as diellë!
…
Flak e tymë shumë,
Nuk dukesh tashë,
3. Tahir N. Dizdari (2005), Fjalori i orientalizmave, Tiranë: 6
RESHPERIM-i m. trafik.
4. Pashko Vasa

Ca lule zokumë 5,
Ndanë prrojit pashë.
∗
Ti je Zonj’ mbi të tjera,
Ti të mpronje dashuninë;
Oh, ç’u çmënde, të zu vera,
Se ç’po ha njeriu njerinë!
Ti francez, un’ gjermanë!
Unë inglez, ti italianë!
Sllav e belgas, myslimanë,
Pse të vriten, nji brum’ janë…?
∗
- Evrop! O Evropa plakë,
U shkatrrove me zemrimë,
Shkëlqimin e bëre flakë,
Humbe shpirtin me lakminë!
…
Ku jan’: Hegel e Bakonini,
Maks Vajler e Tolstoji,
Të shohin njerin’ ku mbërrini,
Pa këmb’, pa duar e pa gojë?!
…
Zot i math, Ti mos duro,
Të shfaroset njerëzija,
Zjarm’ e luftës e qendro,
Lësho drit nga dashunija!

5. Në Korçë i thonë kësaj bime shkurrake edhe landro; një lule
disavjeçare zbukurimi, me disa ngjyra, që mbahet në poçe të
mëdha e jo në tokë, sepse nuk e duron dot të ftohtin. Në zonat
e ngrohta, rritet jashtë në natyrë, si shkurre zbukurimi.
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Dramë në xhami
Pasi dha selam në rekatin
e fundit të namazit, bëri
tesbihët dhe lutjet dhe u bë
gati të ngrihej. Personi ngjitur
e kapi për supi dhe i kërkoi të
presë pak. Pasi e përshëndeti
dhe i shfaqi respektin dhe
vlerësimin e duhur, gjë
e cila haset kryesisht te
ftuesit finokë, të cilëve nuk
u humbet shansi dhe dinë si
të hapin një bisedë, i tha:
- Zoti ta shpërbleftë me të
mira. Po, të lumtë! Sinqerisht
që më bëhet qejfi që të shoh
në xhami. Në fund të fundit,
besimtari dëshiron për
vëllanë e tij atë që dëshiron
për veten.
- Ed h e t y Zo t i t a
shpërbleftë me të mira. Por, a
s’më thua, që kur qenka bërë
xhamia monopol i disave dhe
që kur qenka bërë prezenca
ime brenda në xhami diçka e
rrallë dhe aksidentale, që të
shprehësh kënaqësinë tënde
që po më sheh?!
- Më fal, po kështu jam unë,
gëzohem sa herë që shoh
dikë të angazhuar me punë të
mira. Prandaj dhe desha që të
të tërheq vëmendjen për disa
gjëra që vërejta në namazin
tënd. Duket ashiqare që
ti kërkon ta zbatosh me
përpikëri traditën profetike.
- Bjeri shkurt, çfarë do të
më thuash!
Këto fjalë i tha me njëfarë
pakënaqësie, të cilën tjetri
nuk e kapi, por vazhdoi
vërejtjet e tij njëra pas tjetrës.
Bëri vërejtje për mënyrën e
qëndrimit në këmbë, për
rukunë, sexhden, qëndrimin
ulur dhe detaje të tjera të
namazit. Në fund, ishin plot
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dhjetë vërejtje, të cilat i kishte
pikasur teksa personi përbri
tij po falej. Në fund, tha duke
buzëqeshur:
- Dhjetë copë të plota!
Tjetri ia ktheu me njëfarë
zëri të mprehtë dhe i tha:
- Po zotrote?
- Unë? Shyqyr Zotit
jam nga ata njerëz që e
pranojnë këshillën, jam i
ndërgjegjshëm për faktin
që jam njeri dhe çdo njeri ia
qëllon dhe gabon. Unë nuk
jam engjëll! Nuk jam as njeri
i ditur, por vetëm një njeri i
thjeshtë. Gjithmonë lutem që
asgjë mos më bëhet pengesë
për ta pranuar të vërtetën... E
di? Njëherë më ka këshilluar
një nga studentët e mi.
Nuk bëra gjë tjetër veçse
ia pranova këshillën dhe e
falënderova.
Bashkëfolësi i tij e kuptoi se
kishte të bënte me një person
me mbivlerësim të maskuar.
Ai fliste gjithmonë me gjuhën
“Unë” dhe konfirmonte
njerëzoren e tij, sikur të
ishte diçka problematike që
kishte nevojë për konfirmim.
Nga ana tjetër, mohonte
mundësinë e të qenit
engjëll, ashtu siç mohonte
mundësinë e të qenit i ditur,
duke manifestuar thjeshtësi
dhe modesti. Në fund, e
mbylli fjalën me një urim
dhe lutje, që në pranimin e të
vërtetës, mos ketë asgjë që e
ndalon dhe i bëhet pengesë.
Ai ceku edhe studentët e
vet, gjë e cila do të thotë
se në mënyrë të tërthortë,
deklaron se i përket sërës së
profesorëve dhe shehlerëve,
në mënyrë të pavetëdijshme,

pasi sapo e kishte mohuar
me gjuhën e vet diçka të tillë!
E çfarë lëvdate tjetër
mund t’i bëjë dikush vetes
më shumë se kaq! Është
një lëvdatë e veshur me
gjuhën e modestisë. Në një
rast të tillë, është goxha e
vështirë eksplorimi i vetes
dhe ndreqja e saj.
Ti përpiqesh ta orientosh
të zhbirojë në shpirtin dhe
pavetëdijen e tij, po e nxit
që të eksplorojë veten,
të vrojtojë thellësinë dhe
pushtetin e saj, të kuptojë
se po luan me standarde të
dyfishta, njërin me veten dhe
tjetrin me të tjerët, ose njërin
me ata që i do dhe i shkon
muhabeti me ta, kurse tjetrin
me ata që i urren dhe nuk
pajtohet; ose njërin me ata
me të cilët është familjarizuar
dhe i njeh, dhe tjetrin me
ata që i mohon dhe nuk i
njeh, të cilët i refuzon dhe
luhatet para tyre. Kjo ndodh
edhe me tekstet e shenjta,
ku manifestohet njëfarë
selektivizmi. Ka tekste që
i përsërit herë pas here, i
shenjtëron dhe i përdor si
argumente, ndërkohë që
tekstet e tjera i interpreton
dhe kjo, sepse vetja është
mësuar me interpretimin.
Burri i huaj u zhyt në një
labirint, i cili refuzohet nga
shumë njerëz. Mandej iu
kthye personazhit tonë me
fjalët:
- Gabimi më i madh i yti,
sipas meje, është se qëndron
në këmbë në namaz dhe para
Zotit, ndërkohë që zemra
jote ka fluturar kushedi
se ku. Kështu i ke vënë

kazmën shpirtit të namazit,
e ke privuar nga përhumbja.
Nuk besoj se e ke zemrën
prezente, ndërkohë që ti
je duke ndjekur lëvizjet e
personit që falet përbri teje,
të cilit i llogarit çdo lëvizje,
sjell në mendje mendimet
e dijetarëve se çfarë kanë
thënë për sexhden, rukunë,
qëndrimin ulur dhe qëndrimin
në këmbë, sjell ndërmend
mendimet më të drejta nga
ato më pak të drejta. E gjitha
kjo, duke pritur si në ferra
momentin kur të përfundojë
namazi dhe ta bombardosh
me kritika për mënyrën se
si u fal.
Këto fjalë nuk i pëlqyen fare
kritikut tonë, i cili menjëherë
doli në konkluzionin se paska
të bëjë me një njeri që nuk e
pranon kritikën, prandaj dhe
kësaj kritike iu përgjigj aty
për aty me një kritikë tjetër.
Ai foli edhe për përhumbjen
në namaz, ku ceku mendimet
e disa dijetarëve, të cilët
kishin mospajtime të thella
nëse përhumbja është e
detyrueshme në namaz apo
jo. Ai tha se edhe pse disa
dijetarë, si imam Gazali dhe
Ibnu Tejmije, mendojnë se
është e detyrueshme, shumë
dijetarë të tjerë kanë mendim
të kundërt.
Tashmë, miku ynë e humbi
fare interesin për të replikuar
me bashkëfolësin e tij, por po
mendonte rreth mënyrës më
të mirë për t’u larguar, me
qëllimin për të mos humbur
një takim të domosdoshëm
duke u marrë me kritika dhe
replika, sulm dhe mbrojtje

43

Di
SHKURT 2020

THËRRIME URTËSIE

SHTATË
MREKULLITË
E BOTËS
Një ditë, mësuesja e kërkoi nxënësve që herën
tjetër, të kërkojnë rreth shtatë mrekullive të botës.
Ditën e caktuar, të gjithë i kishin bërë detyrat dhe
me gjithë ndonjë dallim të vogël, pothuaj të gjithë
kishin shënuar si shtatë mrekullitë e botës si më
poshtë:
1. Piramidat e Egjiptit
2. Kopshtet e varura të Babilonisë në Irak
3. Murin e Kinës
4. Taxhmahallin në Indi
5. Kullën Eifel në Francë
6. Kullën Pizza në Itali
7. Kanalin Panama
Pasi i kishte mbledhur të gjitha fletët, mësuesja
vuri re se një vajzë nuk e kishte dorëzuar fletën e saj.
Ajo e pyeti nëse kishte pasur vështirësi në gjetjen
e informacionit dhe vajza iu përgjigj: “Po, kisha pak
vështirësi, por jo për ti gjetur, por për ti përzgjedhur.
Mrekullitë ishin aq shumë saqë s’dija kë të marr e kë
të lë.” Mësuesja i tha: “Mirë, na lexo ato që ke shkruar
dhe ne do të ndihmojmë që ti përzgjedhësh shtatë
prej tyre.” Fillimisht, vajza hezitoi, por pastaj ia nisi të
lexojë shtatë mrekullitë e botës, sipas saj:
E para: Shikimi
E dyta: Dëgjimi
E trejta: Prekja dhe ndjeshmëria
E katërta: Shijimi
E pesta: Të ecurit
E gjashta: E qeshura
E shtata: Dashuria
Pasi vajza e lexoi dhe mrekullinë e shtatë, në
klasa ra qetësia, saqë dëgjohej dhe zëri i gjilpërës
po të binte përtokë. Mandej, vajza shtoi: Janë gjëra
të thjeshta që na i ka dhënë Zoti, jemi mësuar me
to dhe na duken si gjëra që nuk na ndahen. Sipas
mendimit tim, këto janë shtatë mrekullitë e botës të
cilat nuk mund të ndërtohen me dorë dhe nuk mund
të blihen me para. Shkurtimisht, ato janë brenda
zemrës dhe trupit të secilit prej nesh, prandaj vlen të
falenderojmë Zotin për to. “Shpesh herë, ne harrojmë
se imagjinata e fëmijëve është pa kufi, ndërkohë
që ajo e jona është kufizuar dhe funksionon brenda
shabllonëve. Ne shohim mrekullitë që ka bërë njeriu
ndër shekuj dhe harrojmë mrekullinë e Krijuesit tonë,
i cili na pajisi me to, për të bërë dhe ne mrekullitë
tona.
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“ NDOSHTA MUND TË VONOHET FITORJA, SEPSE KY
POPULL BESIMTAR ENDE NUK E KA DHËNE TËRË MUNDIN E
VET NË SAKRIFICË, MUND DHE PËRPJEKJE PËR ALLAHUN
XH.SH. DHE THIRRJES DREJT TIJ. DISA PO PËRPIQEN PËR
TË ARRITUR PËRFITIME TË MËDHA, DISA PO PËRPIQEN PËR
TË SHPËTUAR VETEN E TYRE, DISA TË TJERË PËRPIQEN PËR
TË TREGUAR TRIMËRI PARA ARMIKUT TË TYRE. E ALLAHU
XH.SH. DËSHIRON QË PO PËRPJEKJA TË JETË VETËM PËR
HIR TË TIJ, VETËM NË RRUGËN E TIJ, E PASTËR NGA ÇDO
NDJENJË TJETËR QË MUND TË PËRZIHET NË QËLLIMIN E
TIJ.”
SEID KUTUB,
ALLAHU XH.SH. E MËSHIROFTË

THUHET, SE NJË HERË E NJË KOHË, PËR TA NDERUAR
PËR MIRËSINË E MANIFESTUAR, ZOTI IA BESOI SEKRETIN
E FATIT TË NJË FSHATI, NJË BURRI TË MOSHUAR DHE
TË NDERSHËM. PASI KISHTE DËGJUAR PËR KËTË FAKT,
NJË DJALË NJËZET VJEÇAR, VAJTI TEK I MOSHUARI
DHE E PYETI PËR FATIN E TIJ. BURRI I MOSHUAR DHE I
URTË IU PËRGJIGJ: “TI MORE BIR DO TË QEVERISËSH TË
GJITHË VENDIN. MË PAS, DO TË NËSHTROHEN TË GJITHË
MBRETËRITË RRETH E RROTULL.” PADYSHIM QË KËTO
FJALË E ENTUZIAZMUAN TË RIUN, I CILI U LARGUAR GJITHË
GËZIM.
QË ATË DITË, DJALI YNË FATBARDHË, HOQI DORË NGA
SHKOLLA, LIBRAT DHE PUNA. E PËRSE DUHEJ TË LODHEJ
PËRDERISA FATI I TIJ ISHTE SHKRUAR? KËSHTU, MBRETI
I ARDHSHËM NISI JETËN E DËFRIMIT DHE QEJFEVE DERI
NË ORËT E PARA TË MËNGJESIT TË ÇDO DITE. SA HERË
QË KTHEHEJ NË SHTËPI, E ËMA E PYSTE: “ÇFARË PO I BËN
VETES MORE BIR?!” AI I PËRGJIGJEJ: “DUA TË SHIJOJ JETEN
NËNË, PARA SE TË MË VIJNË PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT
E MËDHA TË SHTETIT. ASOKOHE S’DO KEM KOHË AS PËR
VETE.”
KALONIN VITET DHE I RIU MBUSHI DYZET VJEÇ, NDËRKOHË
QË NUK BËNTE GJË TJETËR PËRVEÇ DËFRIMIT DHE QEJFIT.
U SËMUR DHE ZURI SHTRATIN. DUKE NDJERË SE PO I
AFROHET VDEKJA, KËRKOI BURRIN E URTË DHE IA SOLLËN.
I URTI I HODHI NJË VËSHTRIM PLOT KEQARDHE DHE U
LUT: “ZOTI TË SHËROFTË BIR!” NGA ANA E TIJ, DJALI I THA:
“GËNJESHTAR JE, JA ÇFARË JE. JO QË MBRET SU BËRA,
POR KAM ZËNË SHTRATIN DHE PO VDES.” BURRI I URTË
I THA: “FATI JOT ISHTE CAKTUAR TË BËHESH MBRETI I
KËTYRE VENDEVE, POR DUHET TA DISH QË FATI NUK ËSHTË
NJË DHURATË QË TË JEPET DHE ATY MBARON GJITHÇKA.
FATI KËRKON PUNË DHE PËRPJEKJE QË TË PËRMBUSHET.
NËSE DO TË KISHE VAZHDUAR SIÇ E NISE, PATJETËR QË
SOT DO TË ISHE MBRETI YNË, POR TI HOQE DORË DHE JA
KU PËRFUNDOVE.”
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ZBULIMI I NJË DETI
NËN SHTRESËN E
TRETË TË TOKËS
Gazeta Daily Mail ka publikuar një zbulim
interesant, atë të një deti të thellë 400-600
km nën sipërfaqen e tokës, ose më saktë,
nën shtresën e tretë të saj. Deti përmban sasi
uji trefish më shumë se uji që gjendet mbi
sipërfaqen e tokës. Zbulimin e kanë prezantuar
shkencëtarët në mars të vitit 2014.
Kështu, ne kemi det mbi tokë, të cilin e shohim,
pastaj nën të ka një kore të butë, nën të cilën
vijon shtresa e dytë e tokës, pas të cilës vjen
shtresa e tretë, e cila është e zjarrtë dhe prej së
cilës shpërthejnë vullkanet dhe llavat e shtrira
të zjarrit, e nën këtë shtresë ka një det, i cili u
zbulua nga shkenca.
Ta meditojmë këtë formë (të planetit tokë) e
pastaj të ndalemi tek hadithi profetik: “Toka, nga
jashtë, duket e kaltër, e bukur, por në brendësi
fsheh zjarr dhe lavë të shkrirë zjarri. Shtresa e
jashtme është e mbështjellë me dete, re dhe
qetësi, por nën korën e tokës, ka shtresa të
zjarrta, ndërsa nën këtë shtresë të zjarrtë, ka
det të madh.”
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1

1. I vetmi majmun që është dënuar nga një gjykatë e vërtetë
është shimpanzeja Coco në Florida, në vitin 1984. Ky majmun
jetonte me një të papunë artist, i cili jepte spektakle të vogla.
Shuma e vjedhur arrinte vlerat 200 000 USD. Ai u dënua me
burgim të përjetshëm.

2

2. Libri që mban rekordin më të madh për shitje është ai i
Hillary Clintonit, me librin autobiografi “Histori e përjetuar”. Në
ditën e parë të hedhjes në treg të këtij libri, në qershor të vitit
2003, u shitën në një ditë (rekord) 200 000 ekzemplarë të tij.

3

3. Mbiemri më i shpeshtë në botë në rangun internacional
është mbiemri Chang. Rreth 75 milionë njerëz në Kinë kanë
këtë mbiemër. Vendin e dytë e ka mbiemri Smith në Angli.
Rreth 800 000 veta e kanë këtë mbiemër.

4

4. Biblioteka më e madhe në botë gjendet në kryeqytetin
amerikan Uashington. Kjo bibliotekë u ndërtua në 24 Prill
1800. Në të gjenden 107 milionë shkrime të të gjitha arteve.

5

5. I vetmi elefant në botë që flet është pjesëtar i një cirku
rus. Ky elefant mundet të thotë deri në 20 fjali. Elefanti ka
jetuar që në vogëli mes njerëzve dhe ka arritur të artikulojë
tinguj njerëzish.

6

6. Shteti që konsumon më shumë bukë në botë është
Turqia. Llogaritjet tregojnë se mesatarja e çdo personi në
përdorimin e bukës arrin në 199,6 kg.
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| AISA KOKIÇI |

Si të shpëtojmë
nga dhuna
psikologjike?
Megjithëse dhuna psikologjike apo
emocionale nuk shkakton plagë të
cilat mund të shihen nga jashtë, ajo
mund të bëhet shkak i plagëve të
brendshme shërimi i të cilave mund
të jetë shumë i vështirë. Menduam
të fokusoheshim tek kjo dhunë e
cila është përhapur shumë dhe pa u
ndjerë në familjet tona.
Çfarë është dhuna psikologjike në
jetën në çift ?
Dhuna është pika e fundit e çdo
gjëje. Në mes të llojeve të dhunës
zë vend edhe dhuna psikologjike.
Me dhunë psikologjike kuptojmë
nënvlerësimin e palës përballë,
ofendimin, kritikimin, kërcënimin,
detyrimin, përdorimin e frikës apo
pikëve të dobëta, manipulimin apo
mbajtjen nën kontroll të situates.
Nëse i hedhim një sy faktorëve të cilët
shkaktojnë problemet më themelore

në çift shohim dhunën psikologjike
në bazë të tyre. Fatkeqësisht në
shumicën e rasteve pala e cila ushtron
dhunë psikologjike mbi tjetrën nuk e
kupton këtë dhe as pala e dhunuar
nuk e pranon.
Nëse individi arrin të marrë
dashurinë e interesin e duhur
nga prindërit, kalon një fëmijëri të
shëndetshme, atëherë ai meson
edhe sesi të shprehë dashurinë. Por
në rast të kundërt kur ato nuk arrijnë
të marrin dashurinë e kërkuar nga
prindërit, më vonë nuk do të arrijnë
të shprehin dashurinë e tyre ndaj
bashkëshortëve. Ata do ta shprehin
dashurinë në mënyrën që janë mësuar
ta shprehin. Mund të ndërhyjnë në çdo
gjë , të xhelozojnë apo të mundohen
të kontrollojnë çdo gjë rreth tyre. Në
pamje të pare shfaqen të dashuruar
marrëzisht pas partneres por nuk dijnë
si ta shprehin këtë dashuri.
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Nuk ekziston ndonjë ndryshim në
mes mashkullit dhe femrës
Vihet re se kur çiftet respektojnë njëritjetrin, vlerësojnë mendimet dhe prirjet,
i njohin kohën e duhur vetes, arrijnë të
krijojnë marrëdhënie të shëndetshme.
Kur nuk zbatohen gjërat e mësipërme
hyn në skenë dhuna psikologjike.
Pse? Kur nuk e lejon partnerin/en të
arrijë lumturinë dhe nuk respekton
hapësirat personal,e përsëri do të
përjetosh fërkime e debate në çift. Kjo
është një pikë shumë e rëndësishme.
Nga njëra anë, gratë të mbytura me
punët e përditshme, me përkujdesjen
ndaj fëmijëve dëshirojnë të marrin pak
frymë në darkë, të kalojnë pak kohë
me bashkëshortin, të bisedojnë rreth
ditës së kaluar. Në këtë pikë sigurisht
që keni të drejtë, por edhe juve ju duhet
një mike, një shoqe apo fqinje me të
cilën të flisni e të bisedoni edhe gjatë
ditës.
Në shoqërinë tonë mund të gjejmë
edhe burra të cilët nuk lejojnë
bashkëshortet të dalin jashtë, të
komunikojnë me të tjerët apo edhe
të punojnë. Edhe kjo është një lloj i
theksuar i dhunës psikologjike.
Këto sjellje shoqërohen me xhelozi
të tepruar dhe mungesë besimi. Si
rrjedhojë marrëdhënia mes çiftit do
të shkatërrohet dhe lodhet. Nëse nuk
ekziston besimi në çift atëherë nuk
mund të rriten fëmijë të shëndetshëm
, nuk mund të krijohet një familje e
shëndetshme. Në rastet e çifteve
xhelozë vlen të theksojmë se xhelozia
vret marrëdhënien mes tyre.
Çfarë mund të bëjmë për të krijuar
një lidhje të shëndoshë, për të shpëtuar
nga dhuna psikologjike?
Pikë së pari njeriu duhet të njohë mirë
veten, të njohë dëshirat dhe pritshmëritë
e tij, kjo është shumë e rëndësishme.
Krahas kësaj të respektojë dhe dëshirat,
pritshmëritë e palës përballë. Për sa
kohë respektojnë njëri-tjetrin do të
vëmë re që dhuna psikologjike do të
zhduket vetvetiu. Në martesë duhet
krijuar një atmosferë respekti dhe
dashurie reciproke. Dashuria është
themelore sepse ju do të kaloni një jetë
së bashku. Nëse e doni bashkëshortin
/en do të doni edhe dëshirat e tij/saj.
Psikologët sugjerojnë kalimin e kohës
50

së bashku, sigurisht që çifti do të kalojë
kohë me familjen, fëmijët, të afërmit,
por kalimi i kohës me bashkëshortin/
ten duhet të jetë si një frymëmarrje për
to. Sepse jeta e përditshme është aq
e lodhshme, stresuese, ikën aq shpejt
saqë njeriut i duhet të ndalet, të marrë
pak frymë dhe të vazhdojë përpara.
Të respektosh, të dashurosh dhe të
ndash kohën me të
Këta janë tre pikat nga të cilat
nuk duhet hequr dorë pavarësisht
problemeve me të cilat ndeshet
marrëdhënia juaj. Sigurisht që mund
të shtohen edhe pika apo aktivitete të
tjera. Por këta janë baza e një lidhjeje
të shëndoshë. Njeriu i cili nuk njeh
mjaftueshëm veten e tij fatkeqësisht
nuk mund të dashurojë personin
përballë.
Çdo familje, çdo grua, çdo burrë
meriton dashuri dhe respekt. Mos
harroni se edhe në rastet më të vështira
dhe të pashpresa nuk duhet të heqim
dorë nga marrëdhënia jonë. Me ndihmën
e Zotit të madhëruar gjithmonë gjendet
një zgjidhje.
Kur personat nuk gjykojnë veten por
preferojnë të kritikojnë palën përballë
punët do të marrin tatëpjetën. Çdo prind
e ka për detyrë t’i dhurojë fëmijës së
tij një ambient të sigurtë, të qetë, të
mbushur me dashuri. Sepse fëmijët
do të transmetojnë tek të tjerët atë që
kanë marrë në familje.
Dhuna psikologjike përfshin ngritjen e
zërit, të bërtiturën, ofendimin, xhelozinë
e tepruar, mosshfaqjen e dashurisë,
mosrespektimin e jetës personale
dhe shumë të tjera. Çdo njeri meriton
të duhet e respektohet. Por femrat
e dëshirojnë edhe më shumë këtë.
Kur femrat nuk ndihen të vlerësuara,
të repsektuara, atëherë fillojnë të
humbasin besimin në vetvete. Ky është
dëmi më i madh i dhunës psikologjike.
Nga ana tjetër meshkujt justifikohen me
lodhjen në punë dhe kalimin e orëve të
gjata jashtë shtëpisë. Ne nuk kërkojmë
që çifti të kalojë kohë të veçantë
sëbashku çdo mbrëmje, por kërkojmë
pak vëmendje, largim të kokës nga
telefoni apo televizori dhe shikimin në
sy të bashkëshortes. Nëse realizohen
këta këshilla marrëdhëniet mes çifteve
do të riparohen dhe forcohen.
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| AYSENUR DEMIR |

MEKANIZMAT TUMOR
SUPRESORE DHE
KANCERI

Vlerësohet se ka afërsisht 100
trilion qeliza në trupin e njeriut.
Ato i përmbushin detyrat e tyre
në mënyrë harmonike me të gjitha
sistemet, organet dhe indet të
cilat shfaqin shenja të panumërta
mrekullie dhe mençurie. Nëse ndodh
një ndërprerje në punën e qelizave
ose në koordinimin midis qelizave,
procesi që çon në kancer fillon të
zhvillohet në indet e trupit.
Rritja e dukurisë së kancerit kohët
e fundit ka bërë që studiuesit të
shikojnë më imtësisht zhvillimin
e tij. Shprehja „anarki qelizore“
ndonjëherë përdoret për t‘iu referuar
zhvillimit të kancerit. Në të vërtetë,
kur shqyrtojmë mekanizmin e
zhvillimit të kancerit, shohim që
qelizat përfshijnë aktivitete të
parregullta - anarkike përveç atyre
të rregullta.
Anomalitë shfaqen në qelizat
kanceroze gjatë ndarjes dhe
diferencimit të tyre (kur ato
s h n d ë rro h e n n ë q e l i z a t ë
specializuara sipas indeve të
ndryshme). Qelizat e kancerit ndahen
në mënyrë të pakontrollueshme. Në
rrethana normale, gjenet e shumta
janë aktive në ndarjen e qelizave.
Në qelizat kanceroze, megjithatë,
dështimet ndodhin në mekanizmat
që kontrollojnë ndarjen qelizore. Për
më tepër, për shkak të të metave të

diferencimit në qelizat kanceroze,
qelizat e padiferencuara, të cilat
nuk arrijnë të marrin tipare që u
mundësojnë atyre të funksionojnë
në një ind ose organ, formojnë
grupe qelizash që kufizojnë dhe
dëmtojnë qelizat e tjera për shkak
të hapësirës që ato zënë.
Pika kontrolli në ndarjen qelizore
dhe gjenet tumor supresore
Si kontrollohet ndarja e qelizave
në një qelizë normale?
Qelizat tona kalojnë nëpër faza të
shumta ndërsa ato ndahen. Fillimi
i secilës fazë quhet “pikë kontrolli”
sepse aty kontrollohen gabimet
në ndarjet e qelizave. Në secilën
pikë kontrolli (të quajtur G1, S dhe
G2) janë proteina me detyra të
caktuara. Një nga këto proteina,
P53, pengon zhvillimin e kancerit.
Me fjalë të tjera, detyra e P53 është
të parandalojë dështimet gjatë
ndarjes së qelizave, duke bllokuar
kështu rrugën për zhvillimin e
kancerit në inde. Nëse ka një të
metë në ADN, ajo kontrollohet
pa pushim në çdo pikë kontrolli.
Nëse nuk identifikohet ndonjë
gabim, faza tjetër vazhdon. Në këtë
mënyrë, sigurohet që të mos ketë
ndonjë gabim gjenetik në qelizat e
formuara si rezultat i ndarjes. Nëse
ka një gabim, ndarja e qelizave
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ndalohet. Së pari bëhet një
përpjekje për të korrigjuar
këtë gabim gjenetik. Nëse
mund të korrigjohet,
ndarja e qelizave rifillon.
N ë s e g a b i m i ë s ht ë
shumë i madh për tu
korrigjuar, atëherë qeliza
planifikohet të vdesë; kjo
quhet apoptoza. Vlen të
kujtohet në këtë pikë që
proteinat që janë shumë
të vogla për tu vërejtur
edhe nga mikroskopët,
kanë për detyrë të
kryejnë këto mekanizma
marramendës. Eshtë një
dukuri e jashtëzakonshme
që ato janë të projektuara
për të punuar në mënyrë
efektive.
Për shkak se këto
sisteme janë ndërprerë
gjatë zhvillimit të kancerit,
qelizat me të meta
gjenetike formohen dhe
shumohen. Proteinat
e prodhuara me kodet
gjenetike të qelizave me
të meta janë gjithashtu të
meta, dhe këto proteina
të meta shkaktojnë një
dështim të mekanizmave
që kufizojnë ndarjen
e qelizave. Qelizat e
pakontrolluara kanë
një aftësi anormale për
ndarje dhe ato ndahen
vazhdimisht, kjo është
arsyeja pse qelizat
kancerogjene kanë një
aftësi më të madhe për t’u
ndarë se qelizat normale.
Proto-onkogjenet dhe
onkogjenët
Eshtë thelbësore që
pjesët e trupit tonë të rriten,
zhvillohen, dëmtohen

dhe të riparohen. Në
raste të tilla, qelizat tona
sintetizojnë molekula të
caktuara «sinjalizuese”, të
cilat janë përgjegjëse për
bartjen e informacionit
d re j t b ë r t h a m ë s të
cilën qelizat tona duhet
të ndajnë. Si rezultat i
informacionit në hyrje,
disa rajone të ADN-së të
quajtura proto-onkogjene
stimulohen dhe ndarja
e qelizave fillon. Protoonkogjenët janë gjenet
përgjegjëse për kontrollin
e fillimit të ndarjes së
qelizave. Kur trupi i
njeriut has në elementë
të ndryshëm që krijojnë
kancer, dëmtimet ndodhin
në proto-onkogjenet,
të cilat shndërrohen në
onkogjene, ose gjenet me
potencial për të shkaktuar
kancer. Onkogjenët e çojnë
qelizën drejt zhvillimit te
kancerit, sepse ndarja e
qelizave nuk ndalet aty
ku duhet dhe vazhdon
pafund në mungesë
të proto-onkogjenëve
të shëndetshëm. Rritja
themelore anormale e
indeve dhe përhapja në
organet e tjera është fakti
se kontrolli mbi ndarjen e
qelizave është i humbur.
Trajtimi gjenetik i
kancerit
U bë e qartë se metodat
e vjetra të trajtimit u
vërtetuan të gabuara
pasi u zbulua se themelet
biologjike të kancerit
buronin nga defektet
gjenetike. Pavarësisht
rritjes së incidencës së tij

në shekullin e kaluar, në të
vërtetë kanceri është parë
gjatë gjithë historisë së
njerëzimit; madje papirët e
lashtë egjiptianë flisnin për
të. Për shkak se nuk kishte
një trajtim të caktuar për
kancerin, u përdorën
trajtime radikale, siç është
djegia ose kauterizimi i
tumorit. Në gjysmën e
parë të shekullit XX, vetëm
metodat kirurgjikale u
zbatuan në trajtimet e
kancerit. Rezultatet e
dëshiruara nuk mund të
merreshin me procedura
kirurgjikale, të cilat
përfundonin me heqjen e
organeve të tëra.
Studimet kërkimore
u nisën në gjysmën e
dytë të shekullit XX
nëse ishte i mundur
trajtimi i kancerit duke
përdorur medikamente.
Këto studime zbuluan
se kanceri buronte nga
defektet gjenetike (si
ato në onkogjenet dhe
gjenet tumor supresore),
të cilat ngritën pyetje në
lidhje me llojet e trajtimit.
Trajtimet e defekteve në
nivelin gjenetik bazohen në
vetë gjenet. Këto trajtime
përdorin metoda të tilla
si ndalimin e gjeneve që
funksionojnë në mënyrë
anormale, eliminimin e
produkteve të këtyre
gjeneve dhe vrasjen e
qelizave kancerogjene
duke përdorur mekanizmat
e tyre gjenetikë.
Incidente të reja të
kancerit ka të ngjarë të
vazhdojnë të zhvillohen,
sepse njerëzit janë të

ekspozuar ndaj faktorëve
që shkaktojnë ndërprerje
të përbërjes së gjeneve.
Pë r t ë p a ra n d a l u a r
kancerin, është shumë
e rëndësishme të kemi
një mënyrë jetese të
vetëdijshme, të natyrshme
dhe të ekuilibruar. Njerëzit
duhet të jenë të informuar
mirë për efektet e pirjes
së duhanit, ushqimit të
modifikuar gjenetikisht,
rrezatimit, stresit dhe
kimikateve, në mënyrë
që të mund të zvogëlojnë
ekspozimin ndaj faktorëve
të tillë të rrezikut. Për
më tepër, zbatimi më i
shpeshtë i testeve të
depistimit do ta bëjë më të
lehtë diagnozën e hershme
të një tumori. Metodat
më efektive me më pak
efekte negative duhet
të zhvillohen gjithashtu
për nivele më të larta
suksesi në trajtimin e
kancerit. Trajtimi gjenetik
i kancerit është një fushë
relativisht e re, por një
numër në rritje i studimeve
po
përqendrohen
në të. Këto studime
synojnë të vrasin vetëm
qelizat kancerogjene
dhe të kursejnë ato të
shëndetshme. Mund të
pritet që hulumtimi në
këtë fushë të prodhojë
rezultate premtuese në
vitet e ardhshme.
Përktheu: Erion Sukaj

55

Di
DHEJTOR2020
SHKURT
2019

HAPËSIRË FËMINORE

Mbreti i mençur dhe fshatari
Në kohët e hershme, një mbret i mençur, organizon
një ceremoni madhështore në pallatin e tij mbretëror.
Në rrugën që të çon në pallatin mbretëror vendos një
gur të madh dhe fillon të vëzhgojë nga dritarja e pallatit
të tij, të ftuarit që po vinin.
Dielli kishte filluar të lindë dhe të ftuarit kishin filluar
të merrnin rrugën. Tregtarët më të pasur, artistët më të
famshëm, nëpunësit e kështjellës, të gjithë ishin nisur për
në kështjellë. Kur panë gurin e madh të vendosur në mes
të rrugës, u detyruan t’ju sillnin rrotull për të vazhduar
udhëtimin. Të gjithë filluan të flisnin dhe të llafosnin për
mbretin. Kishte dhe prej atyre që thonin “A nuk i mjaftojnë
të gjitha ato taksa që merr nga populli për të hequr gurin
e madh nga rruga”.
Po atë ditë, në mesin e udhëtarëve ishte dhe një
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fshatar që kishte ngarkuar mbi kurriz një shportë me
mall. Fshatari çdo ditë kalonte nga ajo rrugë dhe kur
shikon gurin në mes të rrugës, e ul shportën dhe e kap
gurin me të dyja duart. Guri ishte aq i rëndë saqë ishte
e vështirë që me dy a tre lëvizje ta mënjanojë nga rruga.
Por fshatari ishte i vendosur që gurin ta largonte në
mënyrë që udhëtarët të kalonin lehtësisht. Bëri si bëri,
u lodh, u djersit dhe më në fund arriti ta largojë gurin
nga mesi i rrugës. Pastaj u drejtua të marrë shportën,
kur ç’të shikojë! Nën vendin ku ishte guri dalloi një qese.
Fshatari kureshtar e merr qesen dhe e hap. Qesja ishte
e mbushur plot me florinj. Brenda kishte dhe një shënim
nga mbreti: ‘Ky ar, i përket atij njeriu që për rehatinë e
të tjerëve sakrifikoi rehatinë e vet, pra i përket atij që e
largoi gurin nga rruga.’

Sot është një ditë e bukur
Autobusi me të cilin kthehesha nga puna, si zakonisht,
ishte i stërmbushur me njerëz, të cilët më shtynin andej
këndej, e kjo ma shtonte më tepër nervozizmin që e
kisha.
Papritmas dëgjova një zë të thellë nga pjesa e
përparme e autobusit:
“Sot është një ditë e bukur!”
Kush mund të jetë ky njeri që kjo ditë e vranët e
me shi, dhe në këtë autobus me plot njerëz, t’i duket e
bukur. U mundova ta shoh, por turma e madhe nuk ma
pamundësonte këtë.
Mezi prisja të mbërrija në stacionin tim, të zbrisja nga
autobusi dhe të ikja nga ajo rrëmujë e krijuar.
Ja arrita në stacionin tim. Fillova të “përpihem” përmes
turmës dhe të arrij deri te dalja. Dola nga autobusi..., dhe

në vend se të eci, u ndala. Kureshtja më shtynte ta shihja
njeriun të cilit kjo ditë i dukej e bukur. Ktheva kokën dhe
pashë një njeri me mjekër të zezë, me syze të zeza dhe
me një shkop të bardhë në dorë.
Ishte i verbër!
Në atë moment ndjeva një keqardhje..., jo për njeriun,
por për veten time.
Krijuesi më takoi me njeriun e verbër që unë të shoh.
Të shoh, se ndonjëherë edhe pse gjërat shkojnë keq...
edhe pse unë mendoj se çdo gjë është e zezë dhe e
mjerueshme, bota vazhdon të jetë e bukur.
Me hapa të shpejtë vazhdova rrugën për në shtëpi,
dhe mezi prisja t’i takoja të dashurit e mi e t’ju thoja se
“sot është një ditë e bukur!”
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KUR NJË BEDUIN E SHEH PEJGAMBERIN A.S. SE SI AI I
PUTH FËMIJËT, SI ME IRONI E PYET PEJGAMBERIN A.S.:
“DO ME THËNË, JU PO I PUTHKENI FËMIJËT, HË?!... NE,
NE NUK I PUTHIM ASNJËHERË!”. PEJGAMBERI A.S. I
PËRGJIGJET: “ÇFARË TË BËJ UNË NËSE ZOTI TA KA
SHKULUR NGA ZEMRA MËSHIRËN E DHEMBSHURINË?!”
BUHARIU, EL-EDEB, 18;
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