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Editorial

  Editorial

Mirë se vjen “Zani i Naltë”

Revista “Zani i Naltë” 
ishte revista e parë 
zyrtare e Komunitetit 

Mysliman të Shqipërisë, themeluar 
në vitin 1923 menjëherë pas ngritjes 
së institucionit të KMSH-së, pas 
Kongresit të parë Mysliman Shqiptar. 
Botimi i saj ka zgjatur nga tetori i vitit 
1923, deri në prill 1939, kur Shqipëria 
hyri në një fazë tjetër historike, atë 
të Luftës së Dytë Botërore. Në 
këtë revistë, gjatë gjithë periodikut 
të saj vërehen tonet patriotike dhe 
atdhetare të artikullshkruesve, të 
cilët lanë gjurmë të pashlyera me anë 
të shënimeve dhe shkrimeve të tyre.

Numri i parë i kësaj reviste, i cili 
doli në tetor 1923 kishte për drejtor 
të parë Ismail Maçin. Drejtorë të 
tjerë pasardhës kanë qenë Shyqyri 
Myftiu, Isa Domni, Haki Sharofi, 
personalitete këto të shquara të 
kohës, të cilët me përgatitje të lartë 
të kulturës dhe shkencave islame, 
por edhe të shkencave të tjera, i 
dhanë një dimension shumë të 

gjerë revistës “Zani i naltë”, e cila 
ashtu siç kishte dhe emrin, bëri një 
jehonë të madhe në të gjitha shtresat 
intelektuale të kohës. Gjate 16 viteve 
të jetës së saj, ajo botoi një sërë 
artikujsh, që dëshmojnë një pasuri 
të tërë kulturore, nëpërmjet së cilës 
pasqyrohet edhe niveli i mendimit 
teologjik shqiptar, gjatë periudhës së 
postpavarësisë. 

Paralelisht me trajtimet e temave 
fetare, në këtë revistë filluan të 
botohen edhe tema të fushave me 
karakter jofetar, por gjithnjë brenda 
kuadrit të botëkuptimit islam. 

Për shkak të kohës relativisht të 
gjatë të daljes së kësaj reviste, mund 
të thuhet se ajo pati një rëndësi 
shumë të madhe për edukimin fetar 
islam të popullatës shqiptare, por 
njëkohësisht ajo zgjoi edhe ndjenjat e 
patriotizmit dhe të ngritjes kulturore 
të vendit tonë. Ajo çfarë të bën 
përshtypje, është se, që në numrin 
e parë të saj, në kopertinë shkruhej: 
“Zani i Naltë”, revistë fetare, 
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merret edhe me filosofi, moral, literaturë 
kombëtare, sociologji, gjë që tregon për 
nivelin e lartë të përmbajtjes së saj në 
shumë fusha studimi.

Në revistën “Zani i Naltë” 
bashkëpunuan personalitete të 
shquara si H. Vehbi Dibra, Hafiz 
Ismet Dibra, Hafiz Ali Korça, Jonuz 
Bulej, Haki Sharofi, Ferit Vokopola, 
Sali Vuçiterni, e të tjerë, duke 
përfshirë këtu edhe emra të njohur 
të letërsisë shqiptare si Mit’hat 
Frashëri, apo Lumo Skëndo. Më pas 
kanë dalë në shtyp revista “Kultura 
Islame” dhe “Njeriu”, organe të 
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë. 

Këto botime me standarde 
shumë të larta, kanë qenë një pasqyrë 
e vërtetë e vlerave të inteligjencës 
myslimane të asaj kohe krizash 
mendimesh e ideologjish.

Sot Komuniteti Mysliman 
i Shqipërisë, pas disa dekadash 
shkëputjeje, me rastin edhe të 
100 vjetorit të shtetit shqiptar, ka 
marrë vendimin e rithemelimit dhe 
vazhdimit të botimit të revistës 
“Zani i Naltë”, si një revistë 
shkencore, kulturore, islame. Si fillim 
ajo do të jetë një revistë 3 mujore, ku 
do të përmbajë artikuj të mirëfilltë 
shkencore me trajtime akademike 

në fushat e shkencave të ndryshme 
islame, por edhe në fushat e tjera 
sociale, duke shpresuar që të bëhet 
një trashëguese e denjë e emrit të 
vet, ashtu siç ishte që në themelimin 
e saj, në vitin 1923.

Revista “ZANI I NALTË”, do 
të jetë tribuna, ku do të shpalosen 
njohuritë e personaliteteve akade- 
mike nga Shqipëria, Kosova, 
Maqedonia, viset e tjera shqiptare, si 
dhe nga bota, në fushën e shkencave 
islame, si në legjislacionin islam, 
fikh, tefsir, hadith, si dhe gjithashtu 
në shkencat shoqërore, si sociologji, 
filozofi, psikologji, histori, letërsi etj. 

Krahas këtyre, në çdo numër 
revista do të botojë jetëshkrimin 
e një personaliteti shqiptar të 
kulturës islame, i cili ka lënë gjurmë 
në historinë e vendit tonë për 
kontributet e vyera në shumë fusha 
të jetës, në shërbim të Islamit dhe 
Atdheut, si dhe gjithashtu do të sjellë 
para lexuesit shqiptar ribotimin e një 
artikulli të zgjedhur nga numrat e 
vjetër të revistës “Zani i Naltë”.

Me dëshirën e suksesit nga Zoti 
i Madhëruar, shpresojmë që kjo 
revistë të përmbushë misionin e saj 
fisnik. 

Redaksia
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H. Hafiz Abaz Golemi 
(1870-1925)

MËSUES I POPULLIT (1993)
Drejtor i parë i shkollës shtetërore të Parrucës, 

Shkodër  (1913-1925)

H. Abaz Golemi

Personaliteti fetar, atdhetar, 
kulturor dhe arsimor i H. 
Hafiz Abaz Golemit është 

i lidhur ngushtë me traditën e shquar 
të krijuar në qytetin e Shkodrës nga 
mendimtarë dhe patriotë të nderuar 
të shek. XIX.

Arsimi
Abaz Golemi (Xhudi) lindi në 

Shkodër në vitin 1870. Mësimet e 
para i mori në shkollën “Ruzhdije”1 
1. Shkollë qytetëse tri klasësh, ekuivalente me 
semimature. Turq. rüştiye, arab. rushdijja, “të shkuar 
në rrugë të drejtë, pjekuri”, Dizdari, Tahir, Fjalor i 
Orientalizmave në Gjuhën Shqipe, AIITC, 2005: 
847.

e pastaj në Medresenë e Pazarit, e cila 
ka qenë një shkollë e vjetër fetare, 
kulturore dhe atdhetare. Biblioteka e 
saj e pasur me vepra fetare, letrare 
dhe shkencore, si dhe mësuesit e 
ditur përçonin te nxënësit edukatën 
e lartë dhe diturinë e thellë.2 Në 
mjediset e kësaj medreseje zhvillonte 
mbledhjet Komiteti Drejtues i Degës 
së Lidhjes së Prizrenit për Shkodrën. 
Ky mjedis patriotik brumosi edhe 
studentin e ri. Ai ishte gjithnjë i 
drejtë dhe shumë kërkues, i dashur 
dhe i rreptë, si dhe shembullor në 
sjellje e në marrëdhënie me njerëzit.

Studimet i plotësoi në Stamboll, 
ku kreu Medresenë e Përgjithshme, 
mori titullin “Myderriz” e më pas 
kreu Medresenë e Lartë Pedagogjike 
dhe 4 vjet Universitetin Pedagogjik. 
Pas përfundimit të studimeve iu 
përkushtua detyrave fetare dhe 
arsimore në qytetin e lindjes. Që 
në vitin 1895 emërohet mësues i 
persishtes dhe i besimit në shkollën 
qytetëse, më vonë në gjimnazin dhe 
normalen e Shkodrës, detyrë që e 
vazhdoi deri në vitin 1912.

2 . Luli, Faik; Dizdari, Islam; Bushati, Nexhmi, “Në 
kujtim të brezave”, Rozafat, 1997: 205. 
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Vula dhe kaligrafia e H. Abaz Golemit

Përveç persishtes, zotëronte 
arabishten, osmanishten, frën-
gjishten, italishten dhe serbo-
kroatishten. Kultura e gjerë ia rriti 
vlerën te kolegët dhe ia zbukuroi 
karakterin. 

Veprimtaria
Në vitin 1913 Hafiz Abaz Golemi 

do të gjendej mes vullnetarëve 
shkodranë të udhëhequr nga 
Valiu i fundit osman në Shqipëri, 
komandanti trim Hasan Riza Pasha, 
në mbrojtje të qytetit nga sulmi dhe 
rrethimi serbo-malazez.

Në vitin 1913 Komisioni 
Arsimor i Bashkisë, i kryesuar nga 
Xhemal Naipi, kadi i Shkodrës në 
atë kohë, hapi tri shkolla shtetërore: 
Shkolla Popullore me drejtor Gaspër 
Mikeli, e Rusit me drejtor Molla 
Medo Sukniqi dhe e Parrucës me 

drejtor H. Hafiz Abaz Golemi. 
Shkolla e Parrucës mbahej me fondet 
shtetërore që paguante pushteti 
lokal dhe i administronte Komisioni 
Arsimor i ngritur pranë bashkisë dhe 
i cili është drejtuar nga personalitete 
të shquara islame, si Xhemal Naipi, 
Hysejn ef. Vuthi, Hafiz Ibrahim 
Repishti, Mustafa Kruja etj. Që nga 
viti 1913 kur u krijua e më vonë, 
anëtarë të këtij komisioni kanë qenë 
H. Hafiz Abaz Golemi, At Gjergj 
Fishta, Gaspër Mikeli, Sheuqet 
Muka, Rrustem Llopçi etj.

Shkolla e Parrucës filloi punën 
si shkollë qytetëse me katër klasë 
të gjimnazit të ulët, në vazhdim të 
gjimnazit dhe normales osmane 
të mbyllur në vitin 1912. Ajo 
fillimisht përdori programe franceze, 
dokumentacion në osmanisht dhe 
mësimin në gjuhën shqipe.

H. Hafiz Abaz Golemi ka qenë 
gjithnjë drejtor i kësaj shkolle, në të 
gjitha rastet, kur ishte gjimnaz i ulët 
(1913-1916), shkollë fillore (1916-
1918), shkollë qytetëse ose shkollë 
plotore me 6 klasë. Ai punoi si 
drejtues në kushte mjaft të vështira 
ekonomike dhe politike për vendin, 
i cili dilte nga një luftë dhe hynte në 
një tjetër. Ai mori pranë vetes djem të 
zgjedhur të familjeve më të nderuara 
të qytetit, duke nxitur interesin për 
mësimin e diturinë. Nga këta nxënës 
më vonë dolën shumë intelektualë 
të shquar, si drejtorë shkollash ku 
mund të përmendet: Sheuqet Muka, 
Hamdi Bushati, Ismail Anamali, 
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Shkolla e Parrucës, Foto Marubi

Halim Shpuza, Rexhep Kruja, 
Mehmet Gjyli, Hasan Tahsini, Jonuz 
Buliqi, etj. 

Hafiz Abazi nxiti hapjen e 
shkollave fillore për vajza, duke 
nxitur për mësuese Hajrije Krajën 
dhe dy motrat e saj. Në Kongresin 
Arsimor të vitit 1924, nga 7 delegatë 
të Shkodrës, 4 ishin nga mësuesit 
e shkollës së Parrucës, të cilët 
do të hartonin tekstet mësimore 
për shkollat fillore të vendit tonë. 
Studiuesit Dr. Hon. Causa Faik Luli, 
Prof. Islam Dizdari dhe Nexhmi 
Bushati dëshmojnë për qindra 
dokumente, shkresa dhe raporte 
vjetore, të cilat flasin për punën e 
madhe të Hafiz Golemit për ngritjen 
dhe mbajtjen në këmbë të shkollës 
së Parrucës.

Ai komunikonte vazhdimisht me 
nxënësit dhe me prindërit për çdo 
problem të tyre, si dhe me shkresa me 
Inspektorin e Arsimit, me Bashkinë, 
Prefekturën dhe deri me Ministrinë e 
Arsimit. Hafiz Abaz Golemi merrte 

vlerësime nga të gjitha raportet që 
bëheshin nga Prefektura e Shkodrës 
për Arsimin dhe dërgoheshin 
nëMinistrinë e Arsimit.3

H. Hafiz Abaz Golemi ndërroi 
jetë më 16 nëntor 1925 pas 30 vjet 
pune të pareshtur në arsim dhe 12 
vjetëve të fundit si drejtor i shkollës 
së Parrucës. Lajmin e vdekjes së tij 
do ta njoftonte në autoritetet lokale 
dhe në Ministrinë e Arsimit edhe 
Gaspër Mikeli, inspektor i arsimit, 
i cili urdhëronte të merrnin pjesë 
mësuesit e shkollave të qytetit, si 
dhe nxënësit e tyre. Në ceremoninë 
mortore nuk munguan as mësuesit e 
shkollës françeskane.

Varrimi u bë ashtu siç e 
meritonte ai hoxhë dhe mësues i 
ditur, predikues i zellshëm i besimit 
islam dhe i virtyteve më të mira 
morale, atdhetar i shquar, themelues 
i shkollës së Parrucës, njërës nga 
shkollat më të vjetra shtetërore në 

3. Arkivi Qendror Shtetëror, viti 1917, 1918, 1921, 
1925, dosja 4, 10, f. 295, fleta 52, 53, 59.
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Shqipëri, që nën drejtimin e tij u bë 
një nga shkollat jo vetëm më të mira 
të Prefekturës së Shkodrës, por edhe 
të gjithë Shqipërisë.4

Për të gjitha këto, më 19 qershor 
1993, me rastin e 80 vjetorit të 
shkollës së Parrucës, sot shkolla 
9-vjeçare “Ismail Qemali” në 
Shkodër, Presidenti i Republikës 
i asaj kohe Prof. Dr. Sali Berisha i 
akordoi Haxhi Hafiz Abaz Golemit, 
drejtorit të parë të kësaj shkolle për 
12 vjet, titullin e lartë “MËSUES I 
POPULLIT’ me këtë motivacion: 

4. Po aty, fq. 216.

“Mësues dhe drejtor i shquar 
që punoi me pasion tërë jetën për 
edukimin dhe formimin moral e 
qytetar të nxënësve, për ngritjen 
e përparimin shoqëror, shembull 
devotshmërie e përkushtimi 
ndaj idealeve njerëzore për 
mirëkuptim, bashkëpunim e 
drejtësi shoqërore, që themeloi 
e drejtoi plot autoritet shkollën e 
Parrucës në agimet e arsimit tonë 
shtetëror.”5 

5. Encikolpedia “100 personalitete shqiptare të 
kulturës islame”, Botimet KMSH (Komuniteti 
Mysliman i Shqipërisë), Tiranë, 2012: 9.
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Fillimet e persekutimit komunist 
mbi Komunitetin Mysliman Shqiptar

Dr. Agron TUFA
Universiteti i Tiranës

1.

Në këto dy dekada pas 
rënies së komunizmit, 
ka patur herë pas herë 

përpjekje për të fajësuar hierarkët 
myslimanë e në përgjithësi, traditën 
e besimit mysliman si ndihmëse e 
bashkëpunëtore të komunizmit. 
Herë në solo të vetmuara e herë 
në kor, këto zëra, që vijnë kinse 
nga kultura, inteligjencia e media, 
janë munduar të instalojnë një 
përfytyrim të përçudshëm, se gjoja 
tradita myslimane është parë më me 
tolerancë nga pushteti komunist dhe 
se diktatura i paskësh kursyer gjoja 
këta besimtarë, duke i lënë të paprekur. 
Madje ka individë që shkojnë shumë 
larg, duke pohuar brenda e jashtë 
vendit, se vetë komunizmi ishte një 
produkt mysliman. Forma të tilla të 
fondamentalizmit ekstrem helmojnë, 
para së gjithash, një ndër virtytet e 
kulturës toleruese të myslimanëve 
shqiptarë, traditën dhe kontributin e 
tyre patriotik e atdhetar, si qytetarë të 
shqetësuar për fatet e kombit dhe, së 
fundmi, janë shpifje të pabazuara, që 
si duket, kanë për qëllim instalimin 
e një imazhi inkriminues mbi pjesën 
më të madhe përbërëse të popullsisë 

shqiptare. E vërteta është krejt tjetër. 
Komunizmi nuk ka qenë e nuk mund 
të jetë kurrsesi shpikje e as produkt 
mysliman. Fenë e myslimanëve nuk 
e lidh asgjë më komunizmin dhe 
formën e tij të bolshevizmës as si 
praktikë e ushtrimit të pushtetit, as 
si filozofi botëkuptimore. Madje 
shumë më përpara se komunizmi 
të hidhte farë e rrënjë në Shqipëri, 
paralajmërimin më të parë e ka dhënë 
në mënyrën më alarmuese dijetari i 
ndjerë, patriot e antikomunist, Hafiz 
Ali Korça, që në vitin 1925 me librin 
e botuar asokohe “Bolshevizma a 
çkatërrimi i njerëzimit”. Ndër të tjera 
Hafiz Aliu në këtë libër konstaton:

Bolshevizma s’pajton kurrë 
Me dinin e Muhamedit 
Çelët do ta kenë luftën 
Gjer në ditën e Kijametit. 

Unë mendoj se është e padrejtë 
dhe përçarëse ideja se komunizmin 
e shpiku ky apo ai religjion, pasi 
vetë realiteti çnjerëzor i doktrinës 
komuniste, zbatoi njëlloj si për 
katolikët dhe ortodoksët shqiptarë, 
ashtu dhe për myslimanët, të njëjtat 
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metoda represive e likuiduese, 
terrorizuese, deri në ndalimin e plotë 
zyrtar të besimit në vendin tonë. 
Komunizmi nuk është e nuk mund 
të jetë as shpikje myslimane, as 
katolike e as ortodokse. Edhe nëse 
faktet e para sipërfaqësisht mund të 
na shtinë në gabim të mendojmë se 
Perandoria e Kuqe e së Keqes u shtri 
gjeopolitikisht në pjesën dërrmuese 
të saj në vendet e religjionit ortodoks, 
kjo duhet parë si fatkeqësi historike, 
e jo si penalizim ndaj një besimi të 
caktuar.

2.
Zhdukja e fesë ishte thelbësore 

për injektimin e dogmës komuniste 
dhe rrjedhimisht, për krijimin e 
«njeriut të ri». Megjithatë, komunistët 
e dinin se në pjesën dërrmuese të 
popullsisë, madje dhe në një pjesë, 
sado që të kufizuar, të anëtarëve të 
partisë, feja zinte një vend mjaft të 
rëndësishëm, «...duke penguar kështu 
zhvillimin e tyre të mëtejshëm në 
fushën e botëkuptimit materialist të 
partisë mbi fenomenet e natyrës dhe 
të shoqërisë»1: «Ende ka komunistë – 
e aq më tepër fshatarë – të cilët agjërojnë 
gjatë muajit të Ramazanit ose në Kreshmë, 
që bëjnë synet bijtë e tyre, apo pagëzojnë 
fëmijët në kishë».2 Feja paraqitej kudo 
si frenuese e ritmeve të qytetërimit 
dhe emancipimit shoqëror, ndaj dhe, 
sipas udhëheqësve komunistë, rruga 

1. Enver Hoxha, në Rruga e Partisë, 1964, nr. 8.
2. Feja është opium për popullin, “Naim Frashëri”, 
Tiranë, 1964, f. 5.

e vetme për përparim shoqëror ishte 
çlirimi nga dogma e saj. Në shërbim 
të kësaj ideje u botuan me dhjetëra 
libra propagandistikë, ku feja 
përshkruhej si «...një barrë shumë e rëndë 
për njerëzimin dhe një armë e përshtatshme 
në duart e klasave sunduese shfrytëzuese 
për të mbajtur punonjësit besimtarë në 
errësirë, të bindur, të urdhëruar».3

Pohime të këtilla s’janë, veç 
se vulgarizime të ftesës marksiste 
për të qëmtuar lidhjet midis fesë 
dhe modeleve të sundimit dhe të 
shfrytëzimit. Marksi hodhi poshtë 
traditat hebraike të familjes së tij 
dhe argumentoi që «dëshira e madhe 
për një jetë të lumtur në botën e 
përtejme» mund të konsiderohej 
pjesë e një ideologjie, që pengonte 
punëtorët të përpiqeshin në këtë 
botë për një rend shoqëror të drejtë 
dhe jo shfrytëzues. Prandaj dhe feja, 
sipas tij, ishte «opium për popullin», 
me të tjera fjalë, një grup dogmash, 
që fshihnin realitetet e luftës së 
klasave dhe të shfrytëzimit.

Lista e mëposhtme, sado që 
fare e pjesshme, ilustron më së miri 
këtë prirje: M. Pliseckij, Origjina e 
njeriut (1946); M. Melinkov, Kapitalet 
e Vatikanit (1947); M. Melinkov, 
Vatikani dhe problemet e rindërtimit 
të mbasluftës (1947); P. Popov, Mbi 
politikën e Vatikanit (1947); I. Sbrgajev, 
Shkenca dhe supersticionet (1949); P. 
Kolloniskij, Marksizëm-leninizmi mbi 

3. P. Donat Kurti, Provinca Françeskane Shqyptare 
(E ripërtërime në vj. 1906), Pjesa I, Kreu XXV, f. 
33.
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fenë (1951); M. M. Shliman, Vatikani 
dhe katoliçizmi në shërbim të imperializmit 
(1951); Parajsa dhe ferri (1963); Feja 
është opium për popullin (1964); Shkenca 
dhe feja (1964); Thelbi reaksionar i 
Myslimanizmit (1967); Darvinizmi dhe 
feja (1967); Feja lakuriq (1967); Çudirat 
e fesë (1967); Dom Lleshi dhe Zigur 
Efendiu (1967); Akuzojmë fenë (1968) 
etj. Këto botime, që mbivlerësojnë 
dukshëm orientimin objektiv të 
mendimit komunist, të trondisin 
me shkallën e tyre të pashembullt të 
vulgarizimit.

Në Shqipërinë komuniste, si në 
të gjitha shtetet totalitare, kontrolli 
mbi prodhimin e dijesishte pjesë 
jetësoreekontrollit të shoqërisë 
në përgjithësi.Ndaj,paralelishtme 
propagandën, shteti komunist u 
përkujdes që të zhdukte çdo trajtë 
arti dhe të menduari, që mund të 
përbënte pengesë në rrugën e nisur 
për shpëlarjen e trurit dhe krijimin 
e një literature, që do të shënjohej 
nga një paaftësi karakteristike për 
të kapërcyer banalitetin. Ky projekt 
u mbështet në nisma konkrete. 
Kështu, pa kaluar as dy javë nga futja 
e partizanëve në Shkodër, në fillim të 
dhjetorit 1944, u ndalua botimi i të 
përkohshmeve «Hylli i Dritës», «Zani 
i Shna Ndout»,4 «Zgjimi i djelmnisë» 
dhe «Bijat e Zojës».5 Në këtë frymë, 
tre vjet më vonë, më 2 mars 1948, 
Gjykata e Rrethit të Tiranës, ndaloi 
qarkullimin e mbi 155 titujve, të cilët, 

4. At Zef Pllumi, Rrno...
5. f. 8.

sipas Gjykatës, «...kanë përmbajtje 
ideologjike të damshme për popullin t’onë 
dhe kundra frymës së re Demokratike 
dhe për konseguencë qarkullimi i tyre 
nuk i sjell asnjë dobi popullit t’onë, por 
përkundrazi e dizorienton dhe e nxit në 
urrejtje dhe përçarje.»6 Dy vjet më vonë, 
Presidiumi i Kuvendit Popullor 
nxori vendimin nr. 1150, datë 27. 
2. 1950 për bllokimin e të gjithë 
librave të botuar apo të hyrë në 
Shqipëri përpara 29 nëntorit të vitit 
1944. U lejua vetëm kalendari fetar, 
i cili botohej në shtypshkronjën 
shtetërore «Mihal Duri» në Tiranë.7

Kështu, më 26 dhjetor 1950, 
librari Liman Osman Selishta njofton 
Kryesinë e Komunitetit Mysliman se 
inspektorët e Seksionit të Kulturës, 
pasi i bastisën librarinë, ku ai shiste 
vetëm libra fetarë islamë, i bllokuan 
pjesën më të madhe të tyre, rreth 
11.300 ksombla, të cilat i futën në 
arka për t’i marrë. Ky veprim, sipas 
librashitësit, qe kryer me urdhër të 
Komitetit të Kulturës dhe të Arteve. 
Ndër librat e konfiskuar janë dhe 
Ja’sini (arabisht e shqip), Kur’ani, 
Mevludi, Libri i së falmes, si dhe revistat 
e botuara nga Komuniteti, Zani i 
Naltë dhe Kultura Islame.8

6. Izmot Zef Simoni, Art. cit., Loc. cit., f. 377.
7. AQSh, Komuniteti Mysliman, F. 482, D. 35, viti 
1950, f. 1-4.
8. AQSh, Kisha Ortodokse Autoqefale Shqiptare, F. 
536, D. 303, viti 1950; AQSh, Komuniteti Mysliman, 
F. 482, D. 73, viti 1945: «Asht... detyra e të gjithve 
neve... me rastin e predikimeve fetare nër Xhamija, 
me ftue besnikët që me rastin e votimeve të 2 Dhetorit 
1945, votat t’i përqëndrojnë të gjitha për njerzit 
e frontit, tek të cilët si në luftë e në paqe janë të 
mbështetuna punët për mbarëvajtjen e ktij populli»; 
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Krahas denigrimit të hierarkisë 
fetare, nisi dhe procesi i ngritjes së 
Enver Hoxhës në simbol.Të kremtet 
fetare u zëvendësuan nga festat e 
përvjetorëve partiakë, ditëlindjet 
e udhëheqësit etj. Për fat të keq, 
në këtë proces dhanë ndihmesën 
e tyre edhe disa klerikë të lartë, në 
sy të të cilëve Enver Hoxha ishte 
«biri më i denjë i popullit shqiptar». 
Ata nuk mënonin të porosisnin 
grigjën e tyre me anë qarkoresh të 
posaçme që të votonin 100% për 
Frontin Demokratik,9 të thurnin 
lavde për direktivat e pesëvjeçarëve, 
të hartonin rezoluta për kontributin 
që duhej të jepnin komunitetet fetare 
për forcimin e Pushtetit Popullor,10 të 
deklaronin hapur kotësinë e dogmës 
fetare, madje dhe, duke «punuar për 
zbatimin e orientimit të pushtetit», 
të përkrahnin planet për prishjen 
e objekteve të kultit.11 Në këto 
kushte, besimtarët u çoroditën dhe 
rezistencës fetare antikomuniste iu 
hoq që në krye arsyeja e ekzistencës.

Procesi i nënshtrimit tërësor të 
organizmave fetare ndaj shtetit ka 
një datë të përpiktë, 20 korrikun e 
vitit 1951, kur Kisha Katolike pranoi 
statutin e saj të ri: komunitetet e 

D. 42, vitit 1950; D. 26, viti 1956; AQSh, Këshilli i 
Ministrave, F. 890, D. 1137, datë 29. 1. 1954, f. 38; 
Po aty, Po aty, datë 16 prill 1964, f. 4; Po aty, Po 
aty, datë 20. 4. 1964, f. 3; Po aty, Po aty, datë 22. 4. 
1964, f. 2 etj.
9. AQSh, Kisha Ortodokse Autoqefale Shqiptare, F. 
536, D. 306, viti 1950.
10. AQSh, Këshilli i Ministrave, F. 890, D. 1269, 
datë 23. 4. 1964, f. 21.
11. Roberto Moroco dela Roka, Vep. cit., shënimi nr. 
129 i kreut III, f. 270.

tjera fetare u nënshtruan edhe më 
shpejt. Kështu, besnikëria e Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 
u sigurua qysh më 25 gusht të vitit 
1949, kur Sinodi i Shenjtë shfronësoi 
Imzot Kristofor Kisin dhe në vend 
të tij zgjodhi «Kryepeshkopin e kuq» 
Paisi Vodica: Kongresi III i KOASh-it, 
që miratoi statutin e ri (shkurt 1950), 
s’qe veçse një akt formal dhe tribunë 
për trumbetimin e këtij nënshtrimi pa 
kushte. Dy muaj më vonë, më 4 maj, 
u miratuan dhe statutet e Komunitetit 
Mysliman dhe atij Bektashian.

E, megjithatë, ky nënshtrim 
nuk ndodhi sa çel e mbyll sytë. 
Ai u shoqërua nga një përndjekje 
e pashembullt e anëtarëve më të 
ngritur të klerit. Në inventarin e 
përndjekjes së tyre nuk mungon 
paepshmëria, madje, shpesh, ajo i 
përshtatet përmasave dhe ashpërsisë 
së përndjekjes. Duhet mbajtur 
parasysh se gjithçka zhvillohej në 
atmosferën e një rrënimi të plotë 
material, të frikës dhe të dëshpërimit. 
Në këtë sfond vendoset një episod i 
pazakontë për jetët, përgjithësisht të 
qeta të komuniteteve fetare: i gjendur 
nën trysninë e dy prej baballarëve më 
me ndikim të komunitetit bektashian, 
partizanëve Baba Fajë Martaneshit 
dhe Baba Fejzo Dervishit, të cilët 
kërkonin «demokratizimin» e 
tarikatit bektashian, «demokratizim» 
që, duarduarshëm, do t’i shpinte 
dervishët të mbanin veshje civile dhe 
të martoheshin, në mars të vitit 1947, 
Kryegjyshi Botëror i bektashinjve, 
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Dede Abaz Hilmiu, s’pa zgjidhje 
tjetër, veç se t’i vriste që të dy. Pas 
këtij akti, ai ktheu pistoletën dhe 
vrau dhe veten.12

3.
Nga pikëpamja administrative, 

Komuniteti Mysliman Shqiptar, që 
përfshinte pjesën më të madhe të 
myslimanëve të Shqipërisë,ndahej 
në katër qendra apo Kryemyftini: 
Kryemyftinia e Tiranës, Shkodrës, 
Korçës dhe e Vlorës13 (përpara 
vitit 1929, e Gjirokastrës). Secila 
nga Kryemyftinitë kishte në varësi 
Myftini (të klasit të parë dhe të 
dytë) dhe këto Nënmyftini (njësoj të 
klasit të parë dhe të dytë).14 Në krye 
qëndronte Kryetari i Komunitetit 
Mysliman.15 Pranë Komunitetit 
funksiononin edhe Këshilli i 
Përgjithshëm, Këshilli i Përhershëm 
dhe Drejtoria e Përgjithshme e 
Vakëfeve (Vakfevet).16 Këshilli i 
Përhershëm, që u krijua me urdhër 
të Ministrisë së Drejtësisë më 16 
shkurt 1945,� përbëhej prej Kryetarit 
të Komunitetit, Kryemyftiut të 
qendrës, Drejtorit të Përgjithshëm 
të Vakëfeve dhe prej një anëtari 
civil, i cili zgjidhej nga Këshilli 
i Përgjithshëm për një periudhë 
tre vjeçare. Ky këshill mblidhej 

12. Statuti i Komunitetit Mysliman Shqiptar (1950), 
Kaptina e IV-të, art. 25, në «Gazeta Zyrtare»,nr. 40, 
Tiranë, 29 qershor 1950, f. 7.
13. Po aty, Po aty, art. 25, 27, 28, 29, Po aty, f. 7-8.
14. Po aty, Kaptina e III-të, art. 9, Po aty, f. 4.
15. Po aty, Kaptina e I-rë, art. 3, Po aty, f. 3.
16. AQSh, Këshilli i Ministrave, F. 890, D. 1137, datë 
21. 12. 1950, f. 5.

të paktën një herë në javë për 
shqyrtimin e çështjeve të ndryshme 
administrative.�Autoriteti më i lartë i 
Komunitetit Mysliman ishte Këshilli 
i Përgjithshëm, i cili përbëhej nga 
pesëmbëdhjetë anëtarë: dhjetë laikë 
(civilë), nga një për çdo qark, katër 
Kryemyftinjtë e zonave dhe Kryetari 
i Komunitetit. Ai mblidhej një herë 
në vit ose, me kërkesën e Kryetarit 
apo së paku të dy anëtarëve të tij, 
edhe në sesione të jashtëzakonshme, 
për të shqyrtuar çështjen e buxhetit 
dhe çështjet administrative; vendimet 
e tij Këshilli ia ngarkonte për zbatim 
Kryesisë së Komunitetit (Këshillit të 
Përhershëm).17

Përveç bektashinjve, që përbënin 
komunitet më vete, të gjitha tarikatet 
(‘rrugët’) e tjera Islame që vepronin 
në Shqipëri, si Halveti (me gjithë 
nëntarikatet a degët halvetiane, 
Akbashi, Karabashi, Xhelveti, 
Hajati, Gjylsheni e Melami), 
Kadiri, Tixhani, Rufai dhe Sa’adi, 
përfshiheshin në Komunitetin 
Mysliman. Tarikati Halveti kishte 66 
teqe, tarikati Rufai 26, tarikati Kadiri 
20, tarikati Sa’adi 6 dhe tarikati 
Tixhani 5.18 Nga të gjitha tarikatet, 
vetëm Halvetitë kishin adiministratë. 
Ata kishin këshillin e tyre, të përbërë 
prej 7 anëtarësh, që mblidhej një 
herë në vit për të shqyrtuar çështjet e 
buxhetit. Tarikatet e tjerë, meqenëse 
ishin shumë të vegjël, nuk kishin 

17. Statuti..., Kaptina e II-të, art. 6-8, Po aty, f. 3-4; 
AQSh, Po aty, Po aty, f. 18.
18. AQSh, Po aty, Po aty, f. 18.
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as administratë dhe as këshill, por 
vetëm «kryeprisa».19

4.
Më 21 janar të vitit 1945, 

këshilli drejtues i Shoqatës së Rinisë 
Myslimane vendosi t’u propozojë 
organeve përgjegjëse shtetërore 
abrogimin e Dekretit Mëkëmbësor 
nr. 123 datë 9 qershor 194220 dhe 
rivënien në fuqi të Statutit të 
Kongresit III Mysliman të vitit 1929.21 
Një muaj më vonë, më 17 shkurt, 
Ministria e Drejtësisë, duke marrë 
parasysh, në njërën anë, dorëheqjen 
nga detyra të kryetarit të Këshillit të 
ulemave, Hafiz Sherif  Langut, dhe në 
anën tjetër, konfliktin që ekzistonte 
në mes Këshillit të Ulemave dhe 
Medresesë së Përgjithshme, shkarkoi 
nga detyra të gjithë anëtarët e 
Këshillit të Ulemave dhe formoi një 
Këshill të Përkohshëm, të përbërë 
nga Hafiz Musa Aliu, titullar, me 
anëtarë kryemyftiun e zonës së 
Tiranës, Muharrem Mullain, Hamdi 
Këlliçin, profesorin e Medresesë 
së Përgjithshme, Vexhi Demirajn, 
dhe Selim Stërmasin. Ky këshill 
ngarkohej edhe me administrimin 
e pasurisë vakëfnore, si dhe me 
mbledhjen e Kongresit Mysliman. 
Titullari, Hafiz Musa Aliu, së bashku 
me anëtarët e Këshillit, u ftuan në 
Ministri dhe, pasi morën njoftimin, 
filluan nga puna.22

Në përputhje me statutin, më 
10 mars të po atij viti, Kryesia e 
19. AQSh, Po aty, Po aty, f. 20.
20. Shih «Fletorja Zyrtare», nr. 74, 17 qershuer 1942-
XX.
21. AQSh, Komuniteti Mysliman, F. 482, D. 65, viti 
1944, f. 1.
22. AQSh, Po aty, Po aty, D. 3, pa vit.

Këshillit të Përkohshëm autorizohej 
që të organizonte zgjedhjet për 
Këshillin e Përgjithshëm, autoritetin 
më të lartë të Komunitetit, i cili 
duhej të mblidhej më 1 maj 1945. 
Kandidatët për anëtarë të këtij 
këshilli duhet të ishin simpatizantë 
të Lëvizjes Nacionalçlirimtare dhe, 
që të shmangeshin shpenzimet 
për udhëtime e dietë, ata duhet të 
banonin, mundësisht, në Tiranë; 
në të kundërtën, shpenzimet duhet 
të siguroheshin nga ndihmat e 
besimtarëve të çdo qyteti a fshati.23

Më 2 maj, Këshilli i Përgjithshëm 
vendosi, me vota unanime, zgjedhjen 
definitive të Hafiz Musa Haxhi Aliut 
si Kryetar të Komunitetit Mysliman 
Shqiptar. Dymbëdhjetë ditë më vonë, 
më 14 maj, ky këshill zgjodhi dhe 
anëtarët e Këshillit të Përhershëm: 
Muharrem Mullahin, Kryemyftiun 
e zonës së Tiranës, Hamdi Këlliçin 
dhe prof. Sadik Begën, drejtorin e 
revistës «Kultura Islame».24

Meqenëse për arsye ekonomike 
Këshilli i Ulemave kishte nxjerrë 
në pritje të gjithë personelin e 
Medresesë së Përgjithshme,25 
Këshilli i Përkohshëm riktheu në 
punë një pjesë të tyre dhe më 1 
qershor 1945 Medreseja u rihap.26 
Ajo do t’u siguronte studentëve 
vetëm shtrojat dhe mbulojat. Sa 
i takon ushqimit, «mbasi gjendja 
financiare e Komunitetit Mysliman» 
ishte «përtokë», studentët duhet ta 
siguronin vetë.27

Kështu u kthyen në punë Hafiz 
23. AQSh, Po aty, Po aty, D. 3, viti 1945.
24. AQSh, Po aty, Po aty, Po aty, f. 12.
25. AQSh, Po aty, Po aty, D. 4, viti 1948.
26. AQSh, Po aty, Po aty, D. 3, viti 1945.
27. AQSh, Po aty, Po aty, D. 3, pa vit, f. 1-2.
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Ismet Dibra, Drejtor i Medresesë, 
Jonuz Bulej, drejtor i brendshëm, 
Qazim Hoxha, myderriz, Haki 
Sharofi, profesor, Hasan Tahsini, 
mësues dhe Hafiz Doraci, mësues.28 
Përveç tyre u emëruan myderrizë në 
Medrese edhe Sulejman Kadiu, për 
gjuhën arabe, Haxhi Mahmud Dashi, 
për besimin, prof. Vexhi Demiraj, 
për mësimet filozofike, Ihsan 
Qereshniku, për mësimin e gjuhës 
angleze dhe Munir Hatibi, kujdestar 
magazinier.29 Pranë Medresesë së 
Përgjithshme u hap dhe një kurs 
fillestar për imamë. Drejtor i këtij 
kursi u emërua Hafiz Ibrahim 
Dalliu.30

5.
Më 31 janar të vitit 1946, Kryesia 

e Komunitetit Mysliman Shqiptar 
vendosi të krijonte një komision 
për përkthimin e Kur’anit në gjuhën 
shqipe.31 Ky komision përbëhej 
nga Hafiz Ismet Dibra, kryetar, 
prof. Sadik Bega, anëtar, prof. Haki 
Sharofi, anëtar, prof. Jonuz Bulej, 
anëtar dhe Hasan Tahsini, sekretar.

Gjatë një takimi që zhvilloi 
me Enver Hoxhën, Kryetari i 
Komunitetit Mysliman, Hafiz Musa 
Haxhi Aliu, i kërkoi atij t’i jepte letër 
për botimin e Librit të Shenjtë, për 
përkthimin e të cilit ishte punuar 
për një kohë të gjatë. Enver Hoxha 
e këshilloi Kryemyftiun të mos e 
ndërpriste përkthimin, por shtoi se 
botimi i tij duhej të shtyhej për kohë 
më të mira, meqenëse, siç e dinte 

28. AQSh, Po aty, Po aty, D. 3, viti 1945.
29. AQSh, Po aty, Po aty, Po aty.
30. AQSh, Po aty, Po aty, Po aty.
31. AQSh, Po aty, Po aty, D. 7, viti 1946, f. 46.

dhe vetë Kryemyftiu, gjendja me 
letrën në vend ishte shumë e rëndë, 
ndaj dhe qeveria nuk kishte mundësi 
ta ndihmonte për këtë çështje.32

6.
Pas ndërhyrjeve të dhunshme 

të shtetit në organizimin e jetës së 
Komunitetit Mysliman Shqiptar, 
sekuestrimit të pronave, kontrollit 
mbi buxhetin, ndalimi i literaturës, 
kufizimi i rreptë dhe kontrolli mbi 
Medresenë, politika komuniste 
forcoi një propagandë të ashpër 
“demaskuese” nëpërmjet shtypit, 
radios, formave të edukimit, 
kinemasë, teatrit dhe estradave, 
pjesëve të leximeve shkollore 
dhe edukimit me përbuzjen ndaj 
fesë. Presion akoma më të madh 
përjetuan Pedagogët e Medresesë, 
duke nisur që në vitin 1945 me 
arrestimin e Hafiz Ali Korçës, 
drejtorit Hafiz Ismet Dibrës më 
1946, Enver Beqirit më 1946, Vexhi 
Buharasë më 1947, Jonuz Buliqit 
më 1947, Shaban Demirit më 1946, 
etj. Klerikët myslimanë, përfshi dhe 
bektashinjtë, gjatë regjimit komunist 
përjetuan ngjarje tronditëse. Shumë 
prej udhëheqësve dhe dijetarëve më 
me ndikim, Sigurimi i Shtetit u vuri 
spiunë, u nxori dëshmitarë të rremë 
nëpër gjyqe të sajuara, i pushkatoi, 
dënoi e internoi, duke mbjellë një 
atmosferë të përgjithshme terrori.  
Kleri mysliman u përndoq me forma 
dhe mjete nga më të ndryshmet 
nga ateistët e rinj që erdhën nga 
malet dhe kontrolluan gjithçka që 
përbënte jetën e shenjtë dhe ritualet 

32. Ali M. Basha, Rrugëtimi i fesë Islame në Shqipëri 
(1912-1967), Tiranë, 2011, XV, 13.3, f. 457-458.
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e besimtarëve. Në fillim komunistët 
u përpoqën t’i joshin klerikët 
myslimanë, që t’i bënin për vete në 
aventurën e tyre të përgjakur kundër 
një pjese të shqiptarëve, por kur nuk ia 
dolën mbanë, atëherë nisën kalvarin 
e persekutimit. Si gjithnjë, në stilin 
e tyre komunistët e përqendronin 
goditjen në kokat e elitës fetare 
myslimane. Sipas statistikave vetëm 
gjatë dhjetë vjetëve të parë të 
diktaturës janë pushkatuar e dënuar 
60 hafizë e hoxhallarë, 83 dervishë/
baballarë bektashinj dhe një numër i 
madh të internuarish. Këta dhjetëra 
të pushkatuar dhe qindra të internuar 
nga ky besim i bashkëngjiten 
martirëve të parë të lirisë dhe besimit 
në pikun më të ashpër të diktaturës 
komuniste. Disa prej figurave më 
përfaqësuese publike të myslimanëve 
shqiptarë, u ekzekutuan me vdekje 
nga gjyqet komuniste midis një 
histerie popullore në sallën e gjyqit 
dhe jashtë, duke i përcjellë akuzat 
dhe shpifjet banale me megafon 
e radiotransmetim, për të mbjellë 
llahtar në gjithë Komunitetin 
Mysliman. Të tilla ishin gjyqet e vitit 
1947 kur u dënua me pushkatim me 
akuzën stampë “armik i popullit” 
sheh Qerimi i Delvinës, shehi i 

Devollit, deputetin sheh Ibrahim 
Karbunara bashkë me të birin 
Hasanin. Klerikët myslimanë jo më 
pak se klerikët e besimeve të krishtera 
u bënë kurbanë të besimit të tyre, 
besnikë deri në fund të jetës së tyre 
ndaj besimtarëve që përfaqësonin. 
Ata nuk pranuan asnjë kompromis 
me regjimin, i qëndruan besnikë fesë 
së tyre, atdheut dhe kombit, për të 
cilin shpirti i tyre mbeti i hapur dhe 
i lirë.  

Sot, pas gjenocidit gjysmë-
shekullor mbi fenë, në kushtet 
e sotme të lirisë së besimit, ata 
dëshmorë të besimit dëshmuan të 
vetmin dinjitet njerëzor e kombëtar 
përpara Zotit dhe popullit të tyre. 
Prandaj është një mëkat i madh të 
mos kujtohen, e për më tepër të mos 
u njihet martirizimi. Shoqëria jonë 
nuk ka mundur t’u shlyejë borxhin 
e dinjitetit e mirënjohjes këtyre 
baballarëve shpirtërorë të kombit. 
Vepra e tyre dhe kujtimi i sakrificës 
së tyre duhej përjetësuar në shenja të 
paharruara për edukimin e brezave, 
se si ata, me shembullin, me veprën 
dhe jetën e tyre, krahas me klerin 
katolik e ortodoks, u ndeshën me 
fuqinë e të keqes dhe fatkeqësinë që 
pllakosi popullin tonë.  
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Nevoja për fe në pikëpamje shpirtërore,
 morale, juridike e shoqërore

Hafiz Ali KRAJA

Hafiz Ali Kraja

Po të shfletojmë faqet 
e historisë së jetës së 
popujve nuk ndeshemi në 

asnjë periudhë ku populli të mos ketë 
qenë i ushqyer me ndjenja fetare. 
Gjithmonë besimi ka paraqitur një 
interpretim të ndjenjave shpirtërore 
të popujve, sepse me të është 
përmbushur nevoja për besim, sido 
që të ketë qenë ai; i dërguar nga Qielli 
ose i shpikur nga njerëzit. Cili është 
faktori më i spikatur që i ka lidhur 

popujt në Besim? Vetë besimi, pse 
ka qenë një shpirtërore e popujve?

Filozofët të cilët lëvizjet e 
materies ose ato shpirtërore, të 
shkaktuara në sipërfaqen e dheut i 
shpjegojnë gjithmonë sipas fakteve 
besimtare, e përcaktojnë nevojën 
e besimit për njeriun me këto 
fjalë: Shpirti është një rruzullim i 
padukshëm. Kurse ky rruzullim të 
cilin e shohin sytë tanë është i dobët 
dhe, në një pjesë të këtij rruzullimi 
hyn edhe trupi ynë. 

Gjendja e shpirtit në trup të 
njeriut brenda këtij rruzullim të 
materies, i ngjan zogut të mbyllur në 
kafaz. Meqë kafazi për zogun është si 
një banesë e mërzitshme e mërgimit, 
edhe ky rruzullim material për 
shpirtin tonë paraqet një banesë krejt 
të huaj, të errët dhe të mërzitshme. 
Zogu hidhet, përpiqet e vajton për 
dëshirë të fluturimit sa më parë 
ndër lulishtet erëkëndshme prej të 
cilave më parë është ndarë. Kështu, 
edhe shpirti dënesë e rënkon për t’u 
lartësuar në jetën e amshueshme; 
dëshiron të ngrihet në lumturi të 
pasosur, të hyjë në Mbretërinë e të 
Lumit Zot. 

Por, shpirti kërkon një mjet për 
t’u kapur dhe të shkojë deri te kroi i 
lumturisë: Lyp besimin, sepse vetëm 
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me këtë, me urdhra e premtime të tij, 
mund ta arrijë qëllimin.

Namazi është miraxhi i 
mu’minëve, thotë Muhamedi 
(a.s.), i lavdëruar qoftë emri i tij, 
ai Pejgamber, i cili në vete i ka 
plotësuar sekretet hyjnore. Një e 
vërtetë e pamohueshme në këtë 
tezën tonë, është se Miraxhi ka qenë 
një mjet për t’u lartësuar drejtë në 
Mbretërinë e Amshimit. E ja pra, me 
këtë arsyetohet pse shpirti ka nevojë 
për një Besim nëpërmjet të cilit 
ai ngjitet lart e të hyjë në atë sferë 
lumturie e drite, të cilës nuk i dihet 
mbarimi. Por shpirti, këtë mjet vetë 
nuk e ka gjetur apo krijuar. Shpirti 
kërkoi mjetin të cilin Zoti e krijoi për 
t’ia plotësuar atë nevojë për të cilën 
u përpoq aq shumë. 

Se shpirti i njeriut kërkon të 
besojë, këtë kushdo mund ta provojë 
në veten e tij, vetëm atëherë kur ta 
largojë pak veten nga kujtimet e 
mendimet e paqëllimta të kësaj jete 
të rrejshme. 

Ndodh ndonjëherë që njeriu 
të jetë i sëmurë, e sëmundja e tij 
vazhdon. Shpirti nis ngadalë të 
mërzitet, kërkon të marrë hov kah 
një jetë tjetër më e flladshme, më 
ngushëlluese. I sëmuri nuk është në 
gjendje t’ia ndalojë hovin shpirtit. I 
vijnë miqtë e të afërmit për t’i folur 
ndonjë fjalë të mirë e për t’i dhënë 
gajret në shtrat të sëmundjes; por ai 
përton të flasë sepse një fuqi, të cilin 
ai nuk e kupton, ka nisur ta bëjë për 
vete. Nëse sëmundja vijon, shpirti 
endet e fluturon porsi një zog në 
atmosferë të një nate të këndshme. 
E kush i ndien këto përshtypje 

të shpirtit? Ai i cili shpirtin e ka 
zhveshur për pak çaste prej mbulojës 
së trupit. 

Në shumë raste shfaqen këto 
ndjenja të shpirtit: Një djalosh me zë 
të këndshëm lartëson kah hapësira e 
qiellit prej minares së bukur Ezanin 
që dëshmon për Njësinë e Zotit. 
Udhëtari i cili është duke kaluar 
atypari ndalet një herë, shtanget 
dhe qëndron si të ishte i ngrirë kur 
dëgjon këtë zë gati hyjnor. Duke u 
dridhur ky zë nëpër rrezet e ajrit, 
udhëtari tretet në habi dhe kujtimet 
e hidhura të këtij shekulli në atë 
çast i largohen nga mendja. E jo 
vetëm zëri i myezinit që i bën këto 
përshtypje udhëtarit, por edhe çdo 
zë tjetër që është i këndshëm dhe i 
përmallshëm. 

Shumë të ndryshme janë 
përshtypjet e shpirtit të njeriut. 
Mjafton që njeriu të jetë në atë 
gjendje të ketë dobi të dëshirueshme: 
Një shteti në natë të verës nën qiellin 
plot me yje, gjithkah freski.. para e 
prapa sheshe të errëta ...atje pak 
larg një gurrë me një gurgullimë të 
thekshme. Të gjitha këto pamje, të 
tëra këto bukuri lëmojnë ndjenjat 
e shpirtit të njeriut sa të harrojë se 
ndodhet brenda një rruzullimi të 
materies. E një zë që nuk dihet prej 
kah vjen, të zgjon prej kësaj habie, 
e cila nuk është fryt i imagjinatës së 
njeriut, por nevojë që njeriu të jetë i 
ndihmuar e përkrahur nga një fuqi e 
padukshme. 

Këto shembuj i paraqita 
si fantastikë për ta konstatuar 
përpjekjen e lidhjeve të shpirtit 
me atë fuqi të paprekshme, e cila 
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na imponohet në veprimet tona si 
urdhëra e porosi të Besimit. Besimi 
e Sheriati kanë për qëllim edhe 
sigurimin e interesave materiale të 
njerëzimit. Shoqëria njerëzore nuk 
është asgjë tjetër veçse një bashkësi 
e shumë njerëzve që kanë interesa 
të përbashkëta, kështu që shtylla e 
kësaj bashkësie interesash është pa 
dyshim ligji i moralit, të cilit shoqëria 
njerëzore duhet t’i nënshtrohet, 
nëse ajo ka për qëllim të jetë e 
qëndrueshme dhe harmonike. Ky 
ligj i moralit që e bind plotësisht 
shoqërinë njerëzore, nuk është gjë 
tjetër veçse Besimi.

Disa mendjelehtë thonë se 
Besimi nuk është një nevojë për 
shoqërinë njerëzore! Sipas arsyes që 
e shtrojnë këta, shoqëria njerëzore 
mund të përparojë dhe të zhvillojë 
një jetë të harmonishme edhe pa 
Besim!

A thua ku bazohen këta 
mendjelehtë dhe a mund të jetë e 
shëndoshë dërrasa nëpër të cilën 
shkelin? Le ta shpjegojmë: Sipas 
mendimit të tyre janë tri fuqi të 
cilat e shpërblejnë ose e dënojnë 
njeriun atëherë kur ky i respekton 
ose i kundërshton ligjet e moralit, 
e ato janë: “Ndërgjegja, Natyra dhe 
Shoqëria.

Ndërgjegjja – Ai “gëzim” të 
cilin ne e ndiejmë kur kemi kryer 
një detyrë apo ajo “pendesë” që 
na dërmon zemrën kur kemi bërë 
ndonjë faj, janë shpërblimi ose 
dënimi që dalin nga ligji i moralit. 
Mirë, por e vërteta a qëndron 
kështu? Më së pari, kur një njeriu 
nuk i flenë në zemër ndjenjat fetare 

dhe se qysh në fëmijëri nuk është 
edukuar në frymën fetare, ai nuk 
është në gjendje të ndiejë as “gëzim” 
as “pendesë”. Megjithëkëtë, këto nuk 
mjaftojnë për të qenë i siguruar dhe 
i fuqishëm ligji moral. Ndër njerëz të 
egjër nuk mund të ketë “gëzim” ose 
“pendesë”, të cilat i inspiron morali, 
ngase jeta dhe veprimet e tyre janë 
një argument i shëndoshë për këtë, 
për arsye se tek ata nuk ka ndjenja 
fetare. Do të ishte çudi që prej 
njerëzve të egjër, të cilët hanë edhe 
mishin e njeriut, të kërkohet “gëzim” 
apo “pendesë”, të cilat burimin e 
tyre e kanë në ligjin moral. Për këtë 
arsye, shumë filozofë moralistë kanë 
ardhur në këtë përfundim: Ndër 
popuj të egjër nuk ka moral!

Ta zëmë se morali paraqet një 
rregull ndër popujt e përparuar, dhe 
një “gëzim” a “pendesë” krijohet nga 
ndërgjegjja edhe tek afetarët e kësaj 
shoqërie të qytetëruar. Por, neve a 
mund të na sigurojnë ithtarët e kësaj 
teorie se ai “gëzim” e ajo “pendesë” 
nuk e kanë burimin në ndjenjat 
fetare me të cilat janë ushqyer ata 
njerëz në mjedisin e një shoqërie të 
qytetëruar e fetare? Por, edhe sikur 
të sigurojnë, a mjaftojnë këto prova 
për saktësinë dhe vlerën e ligjit 
moral? “Pendesa” ndryshon sipas 
ndjenjave të çdo njeriu fajtor. Ndër 
pjesëtarët e kësaj shoqërie njerëzore 
të qytetëruar ndeshemi me aso 
njerëzish që një krim sado të rëndë 
e cilësojnë një faj të lehtë, përkundër 
kësaj, takojmë edhe aso njerëz të cilët 
me dhembshurinë që kanë në zemrat 
e tyre, fajin më të vogël e zmadhojnë. 
Neve jemi duke parë se virtytet e 
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“pendesës” janë duke u shuar dita-
ditës ndër ato mjedise ku e keqja 
është bërë zakon, saqë nganjëherë 
edhe ndeshemi me përbindësha, të 
cilët ndiejnë një kënaqësi në zemrat e 
tyre kur duart e tyre i lyejnë me gjak 
të krijesave siç janë vetë ata. Shumë 
herë është vërtetuar se njeriu duke 
u mësuar me të keqen, ka ardhur 
në atë gjendje sa të mos ndiejë në 
zemër ose në ndërgjegje të vet asnjë 
“pendesë” kur prej dorës së tij është 
kryer ndonjë gjë e keqe apo një krim. 
Prej kësaj kuptohet se ndër njerëz 
afetarë “gëzim” dhe “pendesa” nuk 
mund të shërbejnë si argumente për 
vlerësimin e ligjit të moralit. Për të 
qenë ndërgjegjja një argument i fortë 
(Kuvveti-Muejjide), domosdo lypset 
që të jetë nën ndikimin e besimit dhe 
të zgjohet e të aktivizohet për herë 
nën këtë ndikim. 

Natyra- Për këtë, që është 
argument i dytë dhe i fortë i ligjeve të 
moralit, thuhet kështu: “Përfundimet 
e natyrshme që dalin nga virtytet ose 
veset janë një argument i fortë për 
ligjin moral, sepse natyra nuk e le pa 
ndëshkim çdo kundërshtim që i bëhet 
ligjeve të saj. Prandaj, herët a vonë, 
ata që janë të dhënë pas veseve kanë 
për t’u ndeshur me dënimet e ligjeve 
të natyrës, duke u bërë ky dënim i 
tyre si një mësim për njerëzit e tjerë. 
E kështu, vazhdojnë natyralistët, pa 
nevojën e ndikimit fetar shoqëria 
njerëzore do t’i nënshtrohet ligjeve 
të moralit.”

Po, është e vërtetë se natyra 
nuk e le pa e dënuar veprën me të 
cilën i bihet ndesh ligjeve të saj. 
Natyra është hakmarrëse kundër 

atyre që i shkelin ligjet të cilat ajo i 
njeh si të vetat. Por, këto ligje kaq 
të pamëshirshme të natyrës nuk 
dënojnë imoralitetin; ato janë ligje të 
veta të asaj natyre hakmarrëse kundër 
krijesave të pafuqishme: p.sh. hidhet 
njeriu prej trenit që është duke ecur 
me shpejtësi të madhe dhe bëhet 
copë-copë, ose hidhet në det dhe 
mbytet, ose shkrep kokën për një gur 
dhe trutë i dalin jashtë, ose hidhet 
prej së larti dhe vdes. Por, natyra 
kaq e egër, qëndron indiferente 
kundër atyre që i cenojnë ligjet e saj 
morale. Asnjëherë nuk kemi parë që, 
një djalë që nuk e nderon babain e 
vet, të jetë i sukulluar në kthetrat e 
padhembshme të natyrës, ose nj 
njeri që e mbush barkun me gjellë të 
shijshme dhe gjithfarësh, kurse para 
pragut të derës së tij rrin e dridhet 
një i varfër prej të ftohtit dhe urisë. 
Ndodh që një pijanec e le jetën 
ndonjëherë për shkak të alkoolit të 
tepruar që ka përdorur, po a nuk 
janë të shumë pijanecët të cilët 
alkoolin e kanë bërë për vete? Pra, 
me këtë shihet se as ky argument i 
fortë, natyra, nuk mundet të sjellë 
dobi krye në vete. 

Shoqëria- Më sipër theksuam 
se argumenti i tretë i fortë i ligjit të 
moralit është Shoqëria. Thuhet se 
çdo individ i cili nderon ligjet morale 
të një kolektiviteti, të shoqërisë, 
prej saj korr një shpërblim të 
merituar, që është gjë e kundërt me 
rastin kur një tjetër i kundërshton 
ligjet përmendura, ai ndeshet me 
dënimin e saj. Pra, çdo individ është 
i detyruar t’u bindet ligjeve morale. 
A thua ky pretendim përkon me të 
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vërtetën? Shoqëria, për veprat e tij 
morale vepruesin a e shpërblen apo 
e dënon?

Po ta vërejmë e ta shqyrtojmë 
jetën dhe gjendjen e shoqërive, 
konstatojmë se asnjë shoqëri në raste 
të tilla nuk ka dhënë as shpërblim e 
as dënim. Ndoshta shoqëria kënaqet 
me mbrojtjen e vet. Sipas mendimeve 
të filozofëve të jurisprudencës, 
detyrat morale pa u vënë nën 
kushtet e duhura shoqërore, i janë 
lënë secilit individ në vullnet të vet; 
se përndryshe, vetëm dëshirohet 
të kryhen këto detyra. Aksioma e 
pranuar në këtë rast është: “Njeriu 
nuk i bindet fuqisë përdhunëse të 
Shoqërisë në kryerjen e detyrave 
morale si ndaj tij ashtu edhe ndaj 
njerëzimit. Çdo shoqëri i ka lënë 
pjesëtarët e saj të lirë në kryerjen e 
detyrave në fjalë për arsye se çdo 
ndërhyrje në këtë mes çmohet si një 
cenim i lirisë personale”.

Jurisprudentët janë të mendimit 
se një ndërhyrje në detyrat morale 
të njeriut paraqet një cenim, si u tha 
më sipër, i lirisë personale, gjë që 
nuk është e vërtetë. Vërtet, njeriu i 
zhvillon fuqitë individuale dhe këto i 
gëzon nën hijen e shoqërisë njerëzore 
në të cilën jeton, dhe kështu, ndaj 
interesit që ai ka nga ajo shoqëri, 
ngarkohet me detyra të ndryshme 
për t’u ndihmuar pjesëtarëve të 
shoqërisë. Por zhvillimin e fuqisë 
individuale ai duhet ta bëjë vetë, edhe 
pa qenë i detyruar duhet t’u ndihmojë 
të tjerëve. Po qe i shtrënguar nga 
shoqëria ta bëjë atë, atëherë ajo 
ndihmë e humb qëllimin e saj të mirë, 
dhe nuk i mbetet asnjë vlerë morale. 

Prej këtyre shpjegimeve kuptohet se 
shoqëria nuk ka kurrfarë të drejte të 
ndërhyjë në detyrat thjesht morale të 
pjesëtarëve të saj. Neve po shohim 
se fusha e veprimeve të shoqërive 
është e njëjtë në çdo vend. Nuk është 
dëgjuar ndonjëherë se shoqëria e ka 
dënuar ndonjë djalë të pavarur nga 
i ati i vet për ndonjë shok të pabesë 
apo për ndonjë kurorëzim të kryer 
në mënyrë sekrete. Ligjet e shoqërisë 
kanë parasysh vetëm veprimet në 
pikëpamje të së drejtës. Por, këto 
ligje, në të shumtën e herës, janë si 
rrjeta e peshkut prej ku është punë 
e lehtë që peshku t’u shpëtojë fijeve 
të saj. Shumë herë ka dalë në shesh 
se i kanë shpëtuar kthetrave të ligjit 
shumë njerëz keqbërës e dredhacak, 
e përkundrazi, shumë të pafajshëm 
janë kalbur në burgje. Një gjendje e 
tillë është krejt e natyrshme, sepse 
ligjet e shoqërisë ndalojnë apo 
dënojnë për faje të dukshme, ndërsa 
në anën tjetër kryhen me mijëra faje 
larg syrit të policisë. Pra, duke u 
mbështetur në baza të tilla të kalbëta, 
si mund të zbatohen ligjet morale në 
një shoqëri njerëzore?

Thuhet se ligjet morale zënë 
vendin e duhur në mendimin 
botëror. Krejt gabim! Dalin njerëz 
“të zotë” që me dredhitë e veta 
shumë bukur dinë ta përvetësojnë 
këtë mendim botëror. Si mund t’i 
jepet vlera një mendimi të tillë? Një 
mendim i tillë botëror kurrë nuk 
mund të japë gjykim për vepra të 
mira që bëhen tinëz. Pra virtytet më 
të mira janë ato që sendërtohen në 
terr pa i marrë vesh askush. Kështu 
mundemi të mendojmë edhe për vese 
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dhe fëlliqësira, për të cilat mendimi 
botëror nuk është në dijeni, për arsye 
se ato paraqiten me shumë mjeshtëri 
në formën e virtyteve. Shohim 
shpesh se shumë kriminelë që i bëjnë 
lajka mendimit botëror me krimet 
e kryera, zënë pozita të larta. Prej 
kësaj kuptohet se mendimi botëror 
në këto raste mund të gënjehet, dhe 
kështu ai nuk mund të jetë kurrë 
një shtyllë për qëndrueshmërinë 
e moralit. Pra, për sigurimin dhe 
zbatimin e ligjeve morale dhe për 
mbajtjen e një harmonie në shoqëri, 
nuk ka tjetër mjet të fuqishëm, shtyllë 
të shëndoshë, veçse Feja. 

Afetarizmi, ndryshe, shpartallon 
idenë e drejtësisë, për arsye se baza e 
të gjitha ligjeve është kjo ide. E drejta 
sendërtohet në marrëdhëniet në mes 
njerëzve, prandaj, në pikëpamjet të 
ligjit të moralit, kjo duhet nderuar, 
përndryshe lind nevoja e përdorimit 
të forcës. Sipas këtij definicioni që 
e përmendëm, ideja e drejtësisë 
mbështetet mbi themelet e shenjta 
morale. Nuk dyshon askush se 
“drejtësia”-adaleti, nuk është e 
shenjtë, për arsye se ky është një 
virtyt. Prej kësaj rezulton se aty 
ku morali bie poshtë edhe ideja e 
drejtësisë e mbështetur në të, bashkë 
me ligjet, shpartallohet ose me fjalë 
të tjera, ideja e drejtësisë dhe ligjet e 
humbin vlerën e tyre të shenjtë, dhe 
prej tyre mbetet vetëm skeleti. Andaj, 
është gjë e natyrshme se një rezultat i 
tillë fik në tërësi idenë e shoqërisë dhe 
lirisë. Besimi mban rregullimin dhe 
harmoninë e shoqërisë njerëzore. 
Shoqëria paraqet një trup, pjesëtarët 
e të cilit janë në harmoni me atë vend 

ku respektohen rregullat e moralit. 
Në pikëpamje morale, kjo harmoni 
e ka burimin në përbashkësinë e 
ndjenjave, si fetare ashtu edhe të tjera, 
të personave që përbëjnë shoqërinë. 
Po ta heqim Besimin prej mjedisit, 
kjo harmoni shuhet vetvetiu. 

Nëse duke i shpjeguar këto të 
dhëna duhet t’ia bëjmë vetes një pyetje: 
Në mesin e njerëzve afetarë a mund të 
sigurohet një harmoni shoqërore? Po 
i përgjigjemi kësaj pyetje duke thënë: 
JO! Një individ afetar do të jetë rob i 
epsheve të tij, kështu që në rrugën e tij 
të veprimeve i prin mendjemadhësia, 
e cila është e kundërta e modestisë, 
në të cilën mbështetet qëndresa e 
shoqërisë, ndaj, një shoqëri në të cilën 
gjenden vetëm afetarët nuk mund 
të jetë e qëndrueshme. Afetarizmi 
është një rrezik si për shoqëri ashtu 
për pjesëtarët e saj që janë afetarë. 
Besimi, pra, është gurra e cila ia bën 
të këndshme jetën njeriut dhe i jep 
atij shpresa për lumturi. Ai që është 
larg kësaj gurre është fatmjerë dhe 
sikur t’i zotërojë të gjitha mjetet 
materiale që i duhen në këtë jetë; ai 
është i mjerë se i mungojnë ndjenjat 
e larta morale të cilat do ta bënin atë 
të lumtur. Në këtë jetë ai nuk ndien 
ndonjë gëzim shpirtëror dhe kur gjatë 
shtegut të jetës e trondit ndonjë kob, 
nuk i gjen vetes tjetër ngushëllim ose 
rrugë shpëtimi, përpos se t’i japë 
fund jetës së vet. Sikur edhe t’i ketë 
të gjitha gëzimet materiale, atë kanë 
për ta mërzitur shpejt dhe në pleqëri 
jeta e tij do të paraqesë një barrë të 
padurueshme. Ose vret veten, ose në 
këtë jetë sheh me sytë e tij mundimet 
e skëterrës. 
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Afetari po të jetë edhe i varfër, 
bëhet mjerim për shoqërinë 
njerëzore ku jeton dhe për vetveten. 
Duke qenë për të gjitha shtigjet e 
mbyllura, shtigjet e shpresës dhe të 
ngushëllimit, ai ose vret veten ose 
do të bëhet autor i ndonjë krimi. 
Mandej, mjerimet që i sheh një 
afetar në shoqërinë fetare, për të 
janë të tmerrshme. Për të nuk ka 
vlerë kuptimi i virtyteve, të cilat 
për shoqërinë janë të shenjta, si: 
dhembshuria, mëshira, njerëzia, 
bamirësia etj. Të gjitha këto norma 
etike që janë fryt i Besimit për të nuk 
paraqesin asgjë. Afetari lavdërohet 
se i njeh vetëm ligjet e natyrës. 
Mirëpo, në natyrë nuk vërehet tjetër 
gjë veçse një rivalitet, një degame 
e një gjakësie. Në jetën e gjallesave 
i forti e dëmton të ligun. Secila 
kafshë, secila bimë ekzistencën e vet 
e kërkon në dëm të tjetrës. Ata që 
nuk mund të jetojnë lirojnë vendin 
atyre që janë të aftë për këtë jetë. 
Me një fjalë, natyra nuk i shërben 
kujt, veç jetës individuale. Afetarët e 
kësaj ideje natyraliste, domosdo, në 
vend të kolektivitetit do ta marrin atë 
individualen, kështu që përfundimi i 
kësaj do të jetë zbritja e njerëzve në 
natyrë të kafshës. Po t’ua hedhim një 
sy këtyre studimeve kuptojmë shumë 
më lehtë përse nuk ndien në zemër 
kurrfarë përshtypje një anarkist 
afetar kur me një bombë që e gjuan 
mund t’i shtrijë përdhe me mijëra 
vetë. Afetarizmi nuk është vetëm 
një mjet shkatërrues për veten dhe 
për shoqërinë, por njëherazi edhe 
për familjen. Vetëm interesi afetarin 
e lidhe në familje. Kur ky biznes 

cenohet ose zhduket fare, natyrisht, 
atëherë këputen relacionet familjare. 
Pra, nga kjo shihet se i vetmi faktor 
për shpëtimin e shoqërisë njerëzore 
nga një shpartallim është Besimi.

Se Besimi është një nevojë për 
shoqërinë njerëzore dhe se njerëzit 
pa Besim nuk mund të jetojnë në 
formë të shoqërisë që u tregua edhe 
në manifestimet tragjikomike në 
kohën e revolucionit të madh francez. 
Revolucionarët të cilët ndienin një 
neveritje të thellë ndaj ekstremizmit 
të priftërinjve, deshën të krijojnë 
një besim të ri, si bie fjala, “Besimi 
i Vërtetë”, “Besimi i Qenies së 
Madhërueshme”, por prapë së fundi, 
duke u deklaruar në njërën anë për 
suprimimin e krishterizmit, në anën 
tjetër ktheheshin në krishterizëm.

Një numër i madh dijetarësh 
duke vënë re se krishterimi nuk 
shuan nevojën e Besimit, u çuan të 
krijojnë besime të reja, si “Besimi 
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Natyror”, “Besimi Mendor”, me çka 
kishin për qëllim të sigurojnë disiplinë 
dhe harmoni brenda shoqërive. Kjo 
nevojë nuk u realizua ngase njerëzimi 
nuk mund të rrinte pa Besim.

Me të vërtetë, atë ditë që të fiket 
ideja e Besimit, po atë ditë njerëzimi 
është plandosur në humnerë të 
shkatërrimit. Besimi, me një fjalë, 

paraqet një institucion shoqëror, nën 
strehë të madhërueshme të të cilit 
gjen lumturinë njeriu, familja dhe 
shoqëria.1 

1. Marrë nga libri “A duhet feja, a e pengon bashkimin 
kombëtar”, botuar në vitin 1934 nga autori H. Ali 
Kraja, ribotuar disa herë dhe së fundmi botuar nga 
KMSH, Tiranë, 2010.
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Një vështrim i përgjithshëm mbi Islamin

MA. Elton Karaj
Universiteti Bedër

(1. Përulje, bindje, 2. Të kuptosh, 
3. İdh’ani i zemrës: Besimi dhe 
pranimi i zemrës pasi të ketë kuptuar 
plotësisht), fundi është ihsâni 
(Ihsan: Të adhurosh Allahun 
sikurse e shikon Atë, edhe pse ti nuk 
e sheh, Ai të sheh ty)4 dhe ihlâsi 
(Sinqeritet): (që njeriu) Të lidhë 
zemrën me Hakkun (I Vërteti. Një 
nga emrat e Allahut), duke i besuar 
në mënyrë të padyshimtë vërtetësisë 
së Uluhijetit (Qenia e Allahut, 
Krijuesit të gjithësisë, i vetmi zot që 
ka të drejtë të adhurohet); të zbatojë 
përgjegjësitë me kujdes të plotë 
me mendimin, se e sheh Allahun 
dhe, se Ai e sheh atë dhe çdo gjë të 
mundohet ta bëjë sipas kënaqësisë së 
më thuaj ç’është besimi?”, 
Profeti (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem) u përgjigj: 

ِه آِخِر َوتُْؤِمَن بِالَْقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ  اَأْن تُْؤِمَن بِاللَِّه َوَمَلائَِكِتِه َوكُُتِبِه َوُرُسِلِه َوالَْيْوِم اْل�
– T’i besosh Allahut, Engjëjve të Tij, Librave të 
Tij, Profetëve të Tij, Ditës së Fundit, t’i besosh 
Kaderit, të mirës së Tij dhe të keqes”.
Ky është përkufizimi i imanit (besimit). Ai i cili i 
beson të gjitha këto me zemër pa patur asnjë dyshim 
quhet mu’min (besimtar). Shkurtimisht besimtar 
është ai i cili i beson pa asnjë dyshim çdo gjëje që ka zbritur 
Allahu me anë të Hz. Muhammed (sal-lall-llahu alejhi ue sel-
lem).
4. Pyetja e tretë ishte:

حسان؟  ما ال�إ
- Ç’është Ihsâni?” dhe Profeti (sal-lall-llahu alejhi ue 
sel-lem) i përgjigjet duke thënë: 

نَُّه َيَراَك ْن لَْم َتُكْن َتَراُه َفاإِ  اَأْن َتْعُبَد اللََّه َكاَأنََّك َتَراُه َفاإِ
- Të adhurosh Allahun sikurse e shikon Atë, sepse 
megjithëse ti nuk e sheh, Ai të sheh ty”. Ky hadith 
ndryshe është quajtur Hadithi Xhibrîl.

Islami, vjen nga silm (paqe) dhe 
selâmet (siguri) dhe do të thotë që 
“robi t’i dorëzohet Allahut, t’i bindet 
urdhrave të Tij, të hyjë në një rruge 
të sigurtë e të parrezikshme dhe 
të ecë drejt sigurisë, t’i premtojë 
siguri çdokujt dhe çdo gjëje, mos të 
shqetësohet asnjë nga gjuha (fjalët) 
dhe dora (veprat) e tij”.1

Themeli dhe fillimi i Islamit2 
është imani (besimi)3 dhe idh’ani 

1. Ibn Omeri (r.a) transmeton kështu nga 
Profeti (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem): 
“Mysliman, është ai i cili, nga gjuha dhe 
dora e tij nuk shqetësohet asnjë”. (el-
Buhârî)

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 
.»الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه«, البخاري

2.  Në librat kryesorë të haditheve si Buhârî, Muslim, 
Tirmidhî ose Ebû Dâvûd transmetohet nga sahabet 
(shokët e Profteit (sas)) si Hz. Omer, Ebû Hurejre e 
të tjerë (ra) se një ditë, kur ata ishin ulur bashkë me 
Profetin (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem) në xhami, vjen 
Xhebraili (as) në pamjen e një njeriu dhe i bën disa 
pyetje Profetit (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem) dhe ky i 
fundit i përgjigjet. Pyetja e parë: 

ْسَلاِم ُد اَأْخِبْرنِي َعْن اْل�إِ  َيا ُمَحمَّ
-  O Muhammed, më thuaj ç’është Islami?”,
Profeti (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem) thotë:
َكاَة  َلاَة َوتُْؤتَِي الزَّ ًدا َرُسوُل اللَِّه َوتُِقيَم الصَّ ْسَلاُم اَأْن َتْشَهَد اَأْن َل� اإِلََه اإِلَّ� اللَُّه َواَأنَّ ُمَحمَّ  اْل�إِ

 َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتُحجَّ الَْبْيَت اإِْن اْسَتَطْعَت اإِلَْيِه َسِبيًلا
– Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër veç 
Allahut dhe se Muhammedi është i dërguari i Tij, 
të falësh namazin, të japësh zekatin, të agjërosh 
Ramazanin dhe të bësh Haxh nëse ke mundësi”.
Pra ky është përkufizimi i Islamit. Ai i cili i bën të 
gjitha këto quhet mysliman.
3. Pyetja e dytë: 

يَماِن؟“ ُد اَأْخِبْرنِي َعْن اْل�إِ  َيا ُمَحمَّ
- O Muhammed (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem), 
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Tij. Ky është përkufizimi i Islamit në 
mënyrë të përgjithshme.

Ka edhe të tjerë të cilët e kanë 
përkufizuar Islamin kështu: “T’i 
dorëzohesh Allahut duke i shprehur 
falënderimin me anë të fjalëve, 
veprave e gjendjes dhe duke i treguar 
se je i lidhur me Të e se je në borxh 
ndaj Tij; të tregosh vazhdimisht 
interesim ndaj Allahut”. Atij që sillet 
në këtë mënyrë mund t’i thuhet 
mu’min (Besimtar ) ose mysliman 
dhe të tillët pranohen si kandidat për 
lumturinë e amshuar.

Islami, themelet e të cilit janë të 
bazuar në mesazhet e Allahut dhe 
që është shpjeguar e përfaqësuar 
dhe jetuar e zbatuar nga Profeti ynë 
(sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem), është një 
fe qiellore5 dhe ai i cili e bën këtë 
fe jetën e vetë duke e besuar atë (e 
jeton jetën e vetë duke i besuar kësaj 
feje) është mu’min dhe muslim. 
Në themelin dhe brendësinë e saj 
ndodhet imani, idh’ani dhe teslimi 
(Dorëzim); në anën e jashtme 
ndodhet bindja, përulja dhe vepra e 
mirë6.

Selefët (Paraardhës)7 këtë fe 

5. Fe qiellore quhen fetë të cilat e kanë burimin nga 
Zoti dhe jo nga njeriu. Tre janë fetë qiellore të sotshme: 
Myslimanizmi, Krishtërizmi dhe Hebraizmi. Të gjitha 
këtyre së bashku i thonë Islam.
6. “Vepër e mirë” është një nga termat që përdor 
Kur’ân-i Kerîm. Në veprat ose punët e mira hyn çdo 
gjë me anë të së cilës njeriu fiton sevape, pra çdo punë 
në të cilën ndodhet kënaqësia e Allahut (xh.sh). Në 
krye te këtyre natyrisht që ndodhet falja e namazit, 
agjerimi etj.
7. Selef do të thotë paraardhës. Kuptimi terminologjik 
i kësaj fjale nënkupton brezin e sahabeve, tâbiînëve 
dhe tebe-u tâbiînëve. Sahabe (shokë bashkëbisedimi), 
quhen të gjihë njerëzit të cilët e kanë parë Profetin 

e kanë përkufizuar si “Manuali i 
ligjeve hyjnore që i çon njerëzit, 
me vullnetin dhe zgjedhjen e 
tyre, drejt vetë mirësisë”. Kur një 
sistem i tillë dinamik bëhet jeta e 
jetës, mund të flitet për frutat e tij 
materialo-shpirtërore, sipas gradës 
që përfaqësohet; përkundrazi, nëse 
ai nxirret nga jeta, atëherë është 
shumë e vështirë të thuash ndonjë 
gjë pozitive rreth tij.

Megjithëse nga kuptimi leksikor 
i dy fjalëve iman dhe Islam ka një 
ndryshim; mendimi më i saktë i 
pranuar është se s’mund të ketë 
Islam pa iman, dhe as iman pa Islam. 
Imani është pjesa e bren.dshme, 
kurse Islami është pjesa e jashtme 
e saj (fesë) i cili tregohet me anë të 
fjalëve, veprave dhe gjendjes.. dhe 
kështu sistemi hyjnor, që ne e quajmë 
“feja e drejtë”, është i përbërë nga 
bashkimi i këto dy pjesëve.. po, feja; 
është emërtimi hyjnor i shndërrimit 
të të gjitha qendrave dhe fakulteteve 
të imanit e Islamit në jetë të jetës, ta 
pranosh e jetosh këtë sistem në këtë 
formë është një sjellje prej besimtari 
dhe ai që e përfaqëson në këtë 
mënyrë është njeri fetar. Nisur nga 
kjo, ata që mendojnë se feja është e 
përbërë vetëm nga besimi, si edhe 
(sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem) dhe kanë marrë pjesë 
në bashkëbisedimet e tij; tâbiîn (pasardhës), quhen 
njerëzit të cilët kanë parë dhe janë takuar me sahabet, 
por nuk kanë parë Profetin (sal-lall-llahu alejhi ue sel-
lem); tebe-u tâbiîn (pasardhësit e pasardhësve), quhen 
ata të cilët kanë parë dhe janë takuar me tâbiînët, por 
nuk kanë parë sahabet; muhadramûn, quhen njerëzit 
të cilët kanë jetuar dhe janë bërë myslimanë në kohën e 
Profetit (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem), por nuk e kanë 
parë atë.
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ata myslimanët kulturorë, të cilët nuk 
e kanë pranuar me gjithë shpirt fenë, 
quhen të mashtruar. Duket qartë që, 
që të dy grupet janë/do të jenë të 
privuar nga shpërblimet materialo-
shpirtërore që i ka premtuar Allahu 
fesë, jetesës së saj.

Vetëm se duke u mbështetur në 
këto konsiderata, nuk është e drejtë 
që amelin (vepër, punë) ta quajmë 
pjesë të besimit. Ata të cilët duke 
besuar se ameli është farz (Detyrë)8 
nuk e zbatojnë atë, megjithëse janë 
mëkatare pranohen si besimtarë.. 
dhe të mendosh kështu nuk ka fare 
lidhje me mendimet e Murxhies 
(Një nga medh’hebet e besimeve)9. 
Sepse të thuash që unë besoj dhe 
mos t’i japësh fare rëndësi mëkatit 
është ndryshe dhe ta vlerësosh atë 
sipas gjykimit “nëse Allahu dëshiron 
e fal, nëse jo e dënon” është ndryshe. 
Sipas Kur’ân’it, besimi është një bazë 
dhe një themel i pazëvendësueshëm; 
kurse Islami është e vetmja rrugë 
që e bën atë, thellësinë e natyrës 
së njeriut. Ameli pa besim është 

8. Farz quhen detyrimet fetare që Zoti ia ka urdhëruar 
njeriut. Nëse ai nuk i zbaton këto merr mëkate.
9. Murxhie është një nga grupet e besimit që për 
herë të parë është dukur rreth fundit të periudhës së 
kalifatit të Hz. Osman (ra), pra në kohën kur ekzistonte 
diskutimi se është besimtar apo jo njeriu që bën mëkat. 
Në fillim këta kishin mendime të drejta. Thonin se ai 
që bën mëkat nuk del nga feja, thjesht është mëkatar 
dhe gendjen e tij më mirë se gjithkush e di Allahu (xh.
sh). Por me kalimin e kohës këto mendime ndryshuan 
dhe ky grup shkoi deri në ekstrem. Aq sa filluan të 
mbrojnë mendimin se besimi vetëm me zemër është i 
mjaftueshëm për të shpëtuar. Sipas tyre nuk ka rëndësi 
çfarë bën apo thotë njeriu. Në këtë mënyrë degradoi 
shumë rëndësia e amelit. Kjo tregon fare qartë se ky 
grup ka dalë nga rruga e drejtë.

nifak (dyfytyrësi, hipokrizi)10, të 
mos kryesh amelin megjithëse 
beson është fisk (Të bësh mëkat)11.  
Ndryshe nga dyfytyrësia, e cila për 
arsye se është një kufr (mosbesim)12 
i fshehtë nuk falet; fisku ose mëkatet 
e kanë gjithmonë të mundur të 
falen nga i Vërteti (Allahu) me anë 
të pendimit (teubes (pendim)13, 
istigfarit (t’i kërkosh falje Allahut)14 

dhe inâbes (pendim)15).  Nisur nga 
kjo, megjithëse një person nuk i 

10. Nifak do të thotë dyfytyrësi. Ai që ka këtë 
veçori quhet “munâfik”, dmth “njeri me dy fytyra, 
hipokrit”. Kuptimi leksikor i kësaj fjale është: “Njeriu 
i cili megjithëse nuk beson, në sy të njerëzve sillet si 
mysliman.
11. Fisk do të thotë të bësh mëkat. Kuptimi leksikor 
i kësaj fjale është: “Të dalësh nga bindja ndaj Allahut 
duke bërë mëkate të mëdha ose duke vazhduar në 
mëkatet e vogla (Muhammed Hamdı Yazır, Hak Dini 
Kur’an Dili, I, 282). Ai që ndodhet në këtë gjëndje 
quhet fâsik, dmth. mëkatar. mysliman por mëkatar.
12. Kufr do të thotë të mbulosh diçka. Ai që bën këtë 
veprim quhet kâfir. Arabët bujkut i thonë kâfir, për 
shkak se kur mbjell farën e mbulon me dhe. Kuptimi 
leksikor i fjalës kufr është “mosbesim”, të mos pranosh 
të vërtetat që kanë ardhur nga Allahu; të mos pranosh, 
të mos i besosh ose të përgënjeshtrosh një nga emrat 
ose veçoritë e Allahut. Në një farë kuptimi, të mbulosh 
në zemër ato që ka zbritur Allahu. Kur’âni të gjithë 
përgënjeshtruesit i quan kâfir, pra mosbesimtar.
13. Teube do të thotë pendim. Kur njeriu bën mëkat 
dhe pastaj pendohet, i bën dua Allahut që ta falë atë. 
Kësaj duaje i thonë teube. Në të njëjtën kohë ka edhe 
këtë kuptim: “T’i lutesh dhe mbështetesh Zotit që 
të mbrojë mëkatet”. Ky është pendimi i njerëzve të 
zakonshëm (Fethullah Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 
1, “Tevbe, İnâbe ve Evbe”, fq. 51).
14. Istigfâr do të thotë t’i kërkosh falje Alahut për 
gjynahet që ke bërë. Pra edhe kjo vepër hyn te duaja e 
pendimit. Shprehja që përdoret gjatë kësaj duaje është 
 Estagfirullah që do të thotë “Të kërkoj falje - اَْسَتْغِفُر اللَه“
o Zot – Më fal o Zot”.
15. Edhe Inâbe do të thotë pendim, por është një 
pendim në një gradë më të lartë. Ky është pendimi i 
evlijave, njerëzve të dashur  të Allahut. T’i mbështetesh 
Allahut për të ruajtur postin shpirtëror të arritur. Ky 
është ndryshimi midis teubes dhe inâbes (Fethullah 
Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 1, “Tevbe, İnâbe ve 
Evbe”, fq. 51).
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kryen adhurimet, nëse ai nuk e humb 
seriozitetin ndaj tyre dhe nuk i merr 
me të lehtë ato, duhet të mendohet 
pozitivisht për të dhe nuk duhet të 
gjykohet menjëherë si jobesimtar. Por, 
natyrisht që nuk mund të mendohen 
të njëjtat gjëra për një person, i cili 
përveçse nuk kryen adhurimet, në të 
njëjtën kohë poshtëron besimtarët 
për shkak se janë Myslimanë. Këtu 
është e dobishme të kujtojmë edhe 
këtë çështje: Po! Themeli dhe vendi i 
zhvillimit të besimit është zemra dhe 
ndërgjegjja, por, në emër të Islamit 
(d.m.th. për të qenë mysliman) një 
gjë tjetër themelore që kërkohet në 
praninë e Allahut, është që “bashkë 
me këtë pranim ndërgjegjësor, të jetë edhe 
ameli sâlih (vepra e mirë) dhe edukata e 
mirë”. Nisur nga ky këndvështrim, 
për sa kohë që mos të ketë ndonjë 
presion, është kusht që besimtari të 
mbështesë gjithmonë të gjitha gjërat 
që ka besuar dhe pranuar, edhe 
çështjet teorike edhe temat praktike.

Po, që të jesh Mysliman, ashtu siç 
duhet të rrish larg nga çdo lloj shirku 
(politeizmi)16 e çdo lloj njolle shirku; 
po ashtu duhet edhe të lidhësh 
sinqerisht zemrën me Allahun. 
“Lidhja sinqerisht e zemrës me 
Allahun”, kryerja e adhurimeve me 

16. Shirk do të thotë të jesh ortak në pasuri dhe 
mbretëri. Folja “eshrake” që vjen nga rrënja e kësaj fjale 
do të thotë të bësh dikë ortak në pasuri dhe mbretëri. 
Ai që bën këtë vepër quhet mushrik. Kuptimi leksikor 
i këtyre tre fjalëve  është: Shirk, t’i bësh Allahut një 
ortak; Mushrik, ai i cili beson dhe pranon se Zoti nuk 
është një e i vetëm në çdo emër apo atribut të Tij, ai i 
cili i bën ortak Allahut qoftë edhe në një nga emrat apo 
atributet e Tij, politeist.

mendimin se e shikon Allahun ose se 
Ai të shikon ty, sjellja e mirë sociale 
sipas edukatës së shëndoshë që ka 
për qëllim Islami është e përbërë nga 
pasqyrimet e ndryshme të shpirtit 
Islam. Në fakt, çështjet e mësipërme, 
të cilat mund t’i përmbledhim tek 
imani, Islâmi dhe ihsâni, çështje këto 
të shpjeguara tek hadithi Xhibrîl; 
në kuadër të ngjasimit të pjesës 
së jashtme me atë të brendshme, 
janë të përbëra nga elementë të së 
njëjtës së vërtete, që kanë nevojë 
për njëri-tjetrin dhe nga thellësitë e 
një të vetmeje, por gjithmonë duke 
e mbajtur imanin si bazë kryesore. 
Brendësia domosdoshmërisht 
kërkon pasqyrimin e jashtëm, me atë 
ushqehet; kurse pjesa e jashtme/ky 
pasqyrim, mbështetet e ndërtohet 
mbi atë të brendshmen/brendësinë. 
Çdo praktikë shqipton shpirtin, 
esencën e teorisë.

Duke qenë se çështja është 
kështu, ta paraqesësh fenë sikur të 
ishte vetëm një çështje ndërgjegjeje, 
është një mungesë respekti kundrejt 
shpirtit të saj dhe tejkalim i kufijve. 
Ata që thonë “Ti shih zemrën time” 
duke u treguar sikur e pranojnë fenë 
apo edhe ata që nuk mjaftohen vetëm 
me kaq, por që edhe adhurimin e 
quajnë të tepërt, thjesht mashtrojnë 
veten e tyre me iluzione të kota dhe 
bëjnë “takije”(mashtrim duke bërë 
hipokrizi)17 kundrejt besimtarëve. 
17. Takijje … Në kuptimin leksikor do të thotë 
të ruhesh, të fshihesh; në terminologji do të thotë 
mbrojtje e jetës dhe e pasurisë nga dikush mbi të 
cilin ushtrohet shtrëngim, deklarimi i të kundërtës së 
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Komentimi i besimit dhe Islamit 
sipas qejfeve e dëshirave vetjake të 
njerëzve e nxjerr atë nga të qenit 
“qiellor” duke e shndërruar kështu 
në një sistem njerëzor. Në fakt feja 
është një orientim hyjnor (vaz’-i ilahî) 
i dërguar për të shpëtuar njerëzit nga 
dëshirat e tyre vetjake të padrejta e për 
t’i lidhur ata me Hakun dhe udhën e 
Hakut. E thënë ndryshe, ajo, është 
një përmbledhje e ligjeve hyjnore e 
dërguar për të nxjerrë njerëzit nga 
burgu kafshëror e nga ngushtësia 
materiale dhe për t’i përgatitur ata 
për udhëtimin në hapësirat komode 
e qetësuese të zemrës e të shpirtit.. 
dhe shpirti i këtij sistemi unik është 
“besim”-i, trupi është “Islam”-i, 
ndërgjegjja “ihsan”-i dhe emri i 
nderuar është “fe”-ja.

Siç thamë edhe në hyrje, feja i 
drejtohet personave me mendje të 
shëndoshë dhe të ndërgjegjshëm. 
Me anë të zgjedhjeve të tyre, ata që 
e ndjekin këtë drejtim, i drejton në 
mirësitë materialo-shpirtërore dhe i 
premton atyre lumturi të amshuar. 
Në fakt pozita e të obliguarve 
përballë fesë nuk është që ata të 
shtypen përballë disa përgjegjësive. 
Pozita e tyre përballë fesë është 
një kompliment dhe një vlerësim i 
pikëpamjes dhe opinionit të pranuar në të vërtetë me 
qëllim për të shpëtuar ekzistencën elementare të vet 
nga një rrezik absolut, të shfaqurit në një mendje me 
kundërshtarin dhe dushmanin. Në fenë islame është 
lejuar maskimi dhe ilegaliteti përballë shtrëngesës së 
qafirëve dhe tiranëve që kanë në dorë pushtet dhe forcë 
(Shih: Kur’ani, Al-i Imran, 3/28; Nahl, 16/106; rubrika 
“Ikrah” në librat e drejtësisë islame {fikh}; Prof. Dr. 
Topaloğlu, Bekir, “Biseda fetare”, Istanbul, 1999, fq. 
110). 

vullnetit të përgjithshëm kundrejt 
vullnetit të pjesshëm që i është dhënë 
atyre më parë. Si p.sh., duke patur 
parasysh që “Allahu di gjithçka”, 
bukuria, mirësia dhe lumturia e 
amshuar, me anë të dijes, vullnetit 
dhe përcaktimit hyjnor, është e 
lidhur ngushtë me vullnetin e njeriut. 
Nga ky këndvështrim, ajo përmban 
ngjyra hyjnore dhe adhurimi, gjë 
që e dallon atë nga organizata 
të tjera fetare. Në radhë të parë, 
personat që kjo fe i drejtohet, janë 
me mendje të shëndoshë, vullnet 
të lirë dhe mundohen të jetojnë e 
të përfaqësojnë sistemin që Allahu 
ka vendosur. Nga ky këndvështrim 
tjetër, fenë mund ta përkufizojmë si 
një vlerësim të veçantë për persona të 
pajisur me veçori e aftësi të veçanta. 
Sepse, të privuarit nga mendja e 
shëndoshë dhe vullneti i lirë nuk janë 
përgjegjës dhe për ta nuk ekziston 
një vlerësim i tillë.

Po, arsyetimi dhe vullneti janë 
kushtet e para të fesë dhe të jetesës 
së saj në mënyrë që Islami të bëhet 
jetë e jetës. Si rezultat, kuptimi i kësaj 
është që personave të privuar nga 
arsyetimi dhe vullneti nuk mund t’i 
ngarkohen përgjegjësi të tilla si feja, 
sipas së cilës është kusht që të bëhet 
dallimi midis së mirës e së keqes. 
Po, për persona të tillë, nuk mund 
të bëhet fjalë as për fenë, kushtet e 
para të së cilës janë arsyetimi dhe 
vullneti, e as për jetesën e fesë, e cila 
formohet nga krijimi i Allahut dhe 
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fitimet e njerëzve (kesbi)18.
Kjo fe, duke qenë se është 

obligimi i Atij që i njeh krijesat e veta, 
tregon gjithmonë të mirën, orienton 
drejt së mirës, entuziazmon shpirtrat 
me premtimet rreth konkluzioneve 
pozitive dhe i fton ata që të jenë të 
kujdesshëm duke i paralajmëruar 
deri në një farë mase me dyshimin 
rreth një konkluzioni të keq. Urdhrat 
dhe këshillat e saj në këtë kuadër 
janë gjithmonë permanente, të 
pandryshueshme dhe të reja. Sepse 
këto urdhra e këshilla kanë një shtat 
të pafillim e të pafund. Ndryshe nga 
sistemet e tjera të cilat vjetërsohen e 
dobësohen, ato –në sytë e atyre që janë 
larg paragjykimeve- janë gjithmonë 
të reja e të lakmueshme. Çdo rrugë 
mirësie e lumturie fryt i mendimit 
të njeriut është e përkohshme dhe 
e dënuar të vjetërsohet. Këto, janë 
vetëm disa minisisteme të cilat 
ndryshojnë vazhdimisht nga personi 
në person, nga populli në popull, 
deformohen me kalimin e kohës, 
lihen pas me gabime dhe korrektime 
të ndryshme, premtojnë mirësi të 
përkohshme, të pjesshme e relative, 
madje, shumë herë këto nuk mund 
të quhen as premtime, vetëm duken 
sikur janë të atilla dhe asnjëherë nuk 
i kanë plotësuar shpresat e njerëzve. 

18. Kesb: …Pjesa që i takon njeriut është “ta shtypë 
butonin” (të dëshirojë dhe të iniciojë, ose ndryshe 
vullneti i lirë), kurse pjesa që i takon Allahut, ta krijojë 
aktin që dëshiron dhe inicion njeriu, të krijojë rezultatin 
e dëshiruar. Ja, pra, kësaj i themi “kader”: për caktimit 
dhe shënimit të njëkohshëm të këtyre dy faktorëve. 
(Nën Hijen e Besimit-1, Rruga e Mesme ne Marredhenien 
Kader-Vullnet).

Sa për fenë e vërtetë, ajo ka 
ardhur me mesazhe përgëzuese të 
cilat plotësojnë çdo dëshirë e njeriut, 
i cili është krijuar për përjetësi, është 
kandidat i përjetësisë dhe që çdo 
çast e kalon me ëndrrat e përjetësisë. 
Kështu ka ardhur, as ka propozuar 
ndonjë gjë që është kundër natyrës 
e përbërjes së njeriut dhe as ka 
neglizhuar ndonjë nga dëshirat e tij. 
Po, sipas arsyes së shëndoshë dhe 
mendimeve të drejta, në këtë fe, 
ashtu si nuk ka asnjë mangësi apo 
mospërgjigje kundrejt dëshirave dhe 
shpresave të njeriut, po ashtu, nuk 
ka as kontradikta me anën materiale 
apo me komentimin e tyre. Për më 
tepër, me premtimet rreth lumturisë 
shpirtërore, kënaqësisë së Krijuesit 
dhe mundësisë së shikimit të Allahut 
(në origjinal ru’jetullah)19, ajo, është 

19. Ru’jetullah është një çështje e cila është diskutuar 
ndër shekuj nga imamët dhe kështu ka marrë formën e 
një termi më vete. Ru’jetullah, do të thotë “të shohësh 
vetë Allahun”. Këtu bëhet fjalë për disa besimtarë të 
përzgjedhur të cilët do të kenë mundësinë të vështrojnë 
Allahun në ditën e Kijametit. Kjo është një dhuratë e 
lartë dhe e veçantë apostfat për robërit më të dashur 
tek Allahu (xh. xh). Megjithatë, ka shumë dijetarë dhe 
rryma të cilat nuk e pranojnë ekzistencën e një fakti 
të tillë, por Ehli Synnet ue’l-Xhemaat e pranon këtë 
çështje dhe thotë që është hak duke u bazuar në rradhë 
të parë tek ajeti: ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة ، اإِلَى َربَِّها نَاِظَرٌة – “Atë ditë disa 
fytyra do të shdrisin duke parë Zotin e tyre”(Kijame 75/22-23) 
dhe në një hadith të transmetuar nga Muslim, Tirmidhi 
dhe Ahmed b. Hanbel në të cilin thuhet që Allahu 
robërit e Tij të dashur i shpërblen ata edhe duke ngritur 
perden midis tyre dhe Vetes. Kushtet në të cilat do të 
shihet Krijuesi në jetën pas vdekjes nuk do të jenë të 
njëjta me këto të kësaj jete, për këtë arsye realizimi i 
ru’jetit është i pranueshëm nga ana logjikie dhe vaxhip 
nga ana transmetuese. Kurse, nga ana tjetër Mutezilitët 
nuk e pranojnë këtë fakt duke nxjerrë si argument 
ajetin 143-të të sures A’raf:
ا َجاَء ُموَسى لِِميَقاتَِنا َوَكلََّمُه َربُُّه َقاَل َربِّ اَأِرنِي اَأنُْظْر اإِلَْيَك َقاَل لَْن َتَرانِي   َولَمَّ
i cili shpjegon ndodhinë në të cilën Hz. Musa (a.s) 
kërkon që të shohë Zotin por Ai i thotë që nuk do 
të më shohësh dot. Sipas Mutezilitëve, fjala لَْن është 



33

Shkenca Islame

një sistem i veçantë hyjnor i planifikuar 
sipas përbërjes, aftësive, shpresave 
dhe tendencave tona.

Përderisa një njeri jeton sipas Fesë 
Islame, ai mund të përfitojë edhe nga 
të gjitha bamirësitë e lejuara të kësaj 
bote dhe bashkë me shpërblimet e 
paimagjinueshme që do të fitojë në 
botën tjetër, me mendimin që kur të 
vijë dita do të arrijë vlerësime shtesë 
të Allahut mund edhe ta kalojë jetën 
me gëzimin se është gjithmonë duke 
ecur në korridoret që të çojnë drejt 
e në parajsë. Për më tepër, nëse një 
njeri e kalon jetën duke patur si qëllim 
kryesor kënaqësinë e Krijuesit -që 
kjo është baza e jetesës së fesë- nuk 
besoj se ekzagjerojmë nëse themi që, 
një person i tillë është në të njëjtën 
gradë me engjëjt. Nga krahu tjetër, 
personat që nuk e kanë njohur fenë 
e vërtetë e që jetojnë duke menduar 
vetëm se si të fitojnë nga ana 
materiale, çdo anëtar i organizatave 
të ndryshme nën emrin “fe”, apo 
i sistemeve njerëzore e materiale 
(shekullore), nuk kanë arritur të 
thonë ndonjë gjë të besueshme, 
serioze e bindëse as për të tashmen e 
as për të ardhmen e njeriut e as kanë 
për të thënë dot ndonjëherë, sepse 
kjo fe është sistemi i Allahut në 
sipërfaqen e tokës. Ai është Krijuesi 

mohuese për të ardhmen. Me një fjalë “Nuk do të 
më shohësh dot kurrë”. Një ajet tjetër që paraqitet si 
argument është En’âm 103:  َأْبَصاَر َأْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْل�  َل� تُْدِركُُه اْل�
“Sytë nuk mund ta përfshijnë Atë, por Ai i përfshin ato”. Ehli 
Synnet për ajetin e parë thotë që fjala لَْن në këtë rast 
nuk është mohuese për të ardhmen por për përforcim 
të shprehjes, kurse në ajetin e dytë thuhet që asnjë 
krijesë nuk e kupton dot Allahun në mënyrë apsolute.

dhe gjithçka më mirë Krijuesi e di. 
Çdo mendim apo sistem njerëzor, 
është vetëm fryti i një botëkuptimi të 
kufizuar, në shumë raste mund të jetë 
i sëmurë me zemërime dhe përfitime 
personale, familjare ose kombëtare. 
Për këtë arsye ata janë larg mirësisë 
së përsosur dhe nuk i premtojnë dot 
asnjeriu lumturinë e amshuar. Po, 
organizatat dhe sistemet, horizontet 
e të cilave janë ngushtësuar për 
shkak të zemërimeve personale e 
ideve raciste, sado të përsosura që të 
jenë, për shkak se janë të kufizuara 
me botëkuptimin njerëzor, e kanë 
të pamundur të shprehin ndonjë 
gjë të sigurtë rreth dëshirave të 
pafundme të njeriut. Madje mendjet 
e këtyre njerëzve janë të turbullta 
(ngatërruara), logjikat të verbra, 
ndërgjegjet miope dhe horizontet 
e largpamësisë së tyre janë plot me 
tym e me mjegull. Nuk arrijnë t’i 
shohin nevojat, por edhe sikur t’ia 
arrinin kësaj, do t’i shikonin ato të 
deformuara. Si përfundim, gabohen 
gjithmonë edhe në mendimet e 
komentimet e tyre.

Feja e vërtetë është i vetmi sistem 
që nuk e mashtron njeriun dhe një 
ligj hyjnor tepër i gjerë i cili i hap 
njeriut horizonte të reja materialo-
shpirtërore. Ky sistem hyjnor nga 
këndvështrimi i besimit quhet 
“fe”, nga këndvështrimi praktik 
“sheriat” (Ligjet Hyjnore)20 dhe nga 
20. Sheriat ka kuptimin e ligjeve të Allahut që ka 
dërguar në këtë dynja. Në ditët e sotme kuptimi i kësaj 
fjale është kufizuar nga injoranca e tepërt, duke futur 
brenda këtij termi vetëm dënimet fetare e çështjet që 
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ai i funksioneve shoqërore quhet 
“popull”21. Pikërisht këto kuptime 
synojmë kur themi “Populli Islam”. 
Në fakt, të gjitha veprat dhe sjelljet 
formohen sipas shpirtit të besimit që 
kemi ndaj diçkaje. Edhe një shoqëri e 
caktuar, formohet pikërisht nga këto 
sjellje e aktivitete. Për këtë arsye, 
çdo mu’min që beson fortë dhe që 
me anë veprave të mira e shndërron 
besimin në një thellësi të natyrës 
së tij, kthehet në një admirues të 
së vërtetës, i drejtë, i ndershëm, i 
besueshëm, shembull i mirësjelljes, 
udhëtar i dijes dhe marifetit (dituria, 
dija jonë rreth Allahut)22, i lidhur fort 
pas magjepsjes së shenjtë të fesë dhe 
një person i cili mendon dhe duhet 
të mendojë me pasion ditë e natë të 
bëhet një element mbizotërues në 
ekuilibrin ndërkombëtar dhe nuk 
duhet të ndalet aspak pa e realizuar 
këtë ideal.

Mu’mini i cili e ka besimin 

nuk pëlqehen nga njerëzit të cilët nuk e njohin mirë 
Islamin dhe harroet që edhe dashuria, lumturia, mirësia, 
duaja, namazi, etj., janë pjesë e këtij termi.
Sipas kësaj, Allahu, ose në disa raste Profeti (s.a.s), 
quhet Shâri’ (Ligjvënës) dhe sistemi ligjor “Sheriat”. 
21. Popull: Ky emërtim bëhet duke u frymëzuar nga 
vetë Kur’ani Famëlartë. P.sh.:
 َوَقالُوا كُونُوا ُهوًدا اَأْو نََصاَرى َتْهَتُدوا قُْل َبْل ِملََّة اإِْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن الُْمْشِرِكيَن 

– “Thanë: Bëhuni hebrenj ose të krishterë në mënyrë që të 
shpëtoni. Thuaju atyre: Në fakt feja e Hz. Ibrahim (a.s) ishte 
feja Hanif  dhe ai nuk ishte prej politeistëve”. Në këtë ajet 
fjala “millet” është përdorur në kuptimin “fe”.
22. Marifet është një dituri e veçantë e cila fitohet me 
thellim në mendime, meditim dhe ndërgjegje. Marifeti 
është bërthama e dijes. 
Sipas kësaj, edhe dituria jonë rreth Allahut (xh. xh) 
quhet marifet dhe kjo është larg dijes sipas së cilës 
kufijnë e të diturit janë të përcaktur dhe mund të 
vendoset në një kornizë. Për këtë arsye, marifeti është 
një dije shumë e veçantë e lidhur ngushtë me ndijesitë 
ndërgjegjësore.

në gradën e idh’anit dhe të plotë, 
praktikimin paralel me kriteret e 
vërtetë, zemrën vazhdimisht në 
marrëdhënie me Zotin e tij dhe që kjo 
marrëdhënie pasqyrohet në sjelljet e 
tij nuk kapet asnjëherë pas gjërave pa 
kuptim e nuk bëhet sateliti i dikujt 
tjetër. Ai jeton me ndërgjegjen e një 
individi të ndershëm të një populli që 
është i lidhur gjithmonë me qendrën 
dhe mundohet që dallimin e tij nga 
të tjerët ta tregojë me anë të veprave 
të tij. Ai ka një respekt të thellë 
ndaj çdokujt e çdo gjëje për hir të 
Krijuesit, qëndron larg çdo veprimi 
të ulët i cili nuk do t’i përshtatej të 
qenit njeri, tregon gjithnjë një epërsi 
në krahasim me të tjerët nga ana e 
fesë, besimit, mendimit dhe sjelljeve, 
gjithashtu duke bërë gjithë këto 
nuk ndikohet as nga psikologjia e 
ndjenjës së superioritetit dhe nuk 
mendon t’ia imponojë dikujt tjetër 
konceptin dhe filozofinë e jetës së tij. 
Duke menduar që sistemi të cilit ai i 
beson nuk detyron askënd, por që të 
gjithë njerëzit i pranon në nivelin e tij 
dhe në vend që të imponojë dikë të 
pranojë aprovimet e veta, jeton me 
dashurinë për punën e tij personale, 
paraqet një shembull pa të meta në 
emër të mendimeve dhe besimit të 
tij, bën kujdes për të qenë një njeri i 
lakmuar nga të tjerët, gjithashtu duke 
u sjellë kështu nuk ka hall të marrë 
pëlqimet e askujt, është gjithmonë në 
dijeni që çdo gjë që ka bërë/që do të 
bëjë është thjesht domosdoshmëria 
e të qenit brenda kënaqësisë së 
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Hakkut, në fjalët dhe sjelljet e tij 
mendon vetëm e vetëm kënaqësinë e 
Hakkut, çdo ekspozitë të vetes së tij 
e mendon si një virus që vret zemrën 
e mbahet fortë pas Hakut me gjithë 
sinqeritetin e tij dhe më pas vazhdon 
të ecë në rrugën e vetë…

Në fakt, Islami ka ardhur me 
idenë që të lirojë çdo njeri nga çdo 
presion, e duke iu drejtuar arsyeve 
dhe logjikës t’i shtyjë ata që me 
vullnetin e tyre të lirë të bëjnë një 
zgjedhje të re, e jo që anëtarët e saj 
t’i sforcojnë apo t’i detyrojë njerëzit 
që të pranojnë sistemin e besimit të 
tyre. Në epokat kur feja është jetuar 
në formë të përsosur e pa asnjë 
mangësi, ana e saj shpirtërore tepër 
magjepsëse ka bërë të mundur që 
mos të ndihet nevoja e asnjë loje 
logjikimi, mashtrimi e as ndonjë 
detyrimi haptazi apo fshehurazi. 
Kanë folur veprat e njerëzve, kurse 
gjuha ka ndriçuar vetëm çështjet e 
paqarta e të ngatërrueshme. Kur e ka 
patur radhën fjala atëherë ajo i është 
drejtuar ndërgjegjes, e kështu janë 
dhënë përgëzimet e paralajmërimet 
duke i stolisur fjalët me urtësi e 
shprehi të bukura, por asnjëherë nuk 
është shprehur apo vepruar mënyra 
e detyrimit apo imponimit. Dhe ishte 
e pamundur të ndodhte ndryshe, 
sepse Islami, ashtu si nuk e pranon 
besimin e detyruar, edhe veprat e 
bëra me detyrim janë larg shpirtit 
të tij. Në fakt, feja e vërtetë, nuk e 
pranon si adhurim asnjë vepër në 
të cilën nuk ndodhet sinqeriteti dhe 

kënaqësia e Allahut. Sipas saj, besimi 
i formuar si rezultat i detyrimit është 
hipokrizi dhe çdo vepër e bërë në 
këtë formë është rija (dyfytyrësi, 
hipokrizi). Për këtë arsye Islami nuk 
e ka pranuar asnjëherë detyrimin në 
besim dhe asnjëherë nuk ka për ta 
pranuar. Edhe Kur’ani Famëlartë del  
rreptësisht kundër kësaj çështjeje 
duke thënë: “Nuk pranohet që për 
hir të fesë të fusësh dikë në fe me 
detyrim”. Sepse në sytë e Kur’anit 
rijaja është vetë hipokrizia, kurse 
hipokrizia është kufr (mosbesim) 
i fshehtë, e Islami ka ardhur me 
qëllim që të zhdukë kufrin, të fshijë 
kompletisht shirkun (ortakërinë) nga 
ndjenjat dhe mendimet, që t’i mbyllë 
dyert rijasë dhe sum’asë23.

Ç’e do që, mosekzistenca në 
Islam e një detyrimi të tillë, nuk 
pengon ekzistencën e një detyrimi 
të brendshëm shpirtëror apo të 
tendencës për keqardhje dhe për 
një ndjenjë të ngjashme me atë të 
detyrimit që lind nga mirënjohja 
e zemrës përballë të shprehurit të 
së drejtës shprehëse dhe veprore. 
Pa dyshim që sa të jetë e mundur, 
do i flitet të gjitha ndërgjegjeve 
me mënyrën e Kur’anit, natyrat e 
pastra do të paralajmërohen dhe 
njerëzit do të shpëtohen nga shirku 
e çdo njollë e tij duke u drejtuar tek 
Allahu, në zemrat e të gjithëve do 
të stimulohet drita e besimit dhe 
Islamit, ndërgjegjja e ihsanit dhe 

23. “Islami del gjithmonë fitues dhe asnjë nuk mund ta mposhtë 
atë”.
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sinqeritetit dhe thuajse të gjithë 
do të ftohen për në teuhid duke u 
thënë atyre që hidajeti më i pastër 
dhe i sinqertë është përfaqësuar 
nga Profeti (sal-lall-llahu alejhi ue 
sel-lem), që e vërteta e trekëndëshit 
njeri-materie-univers është shprehur 
nga Kur’ani dhe që gjykimi dhe 
urtësia janë në dorë të Allahut. Kjo 
është domosdoshmëria e pranimit të 
ftesës së Islamit dhe të Profetit (sal-
lall-llahu alejhi ue sel-lem).

Profeti ynë (sal-lall-llahu alejhi ue 
sel-lem) është i fundit ndër profetët, 
mesazhi që i paraqiti njerëzisë është 
më i përsosuri, më i ploti ndër 
mesazhet dhe ndërmjetësuesi më 
i besueshëm që të çon tek Allahu, 
manuali që nuk bën asnjëherë të 
gabosh. Kjo fe, vetëm kur ka gjetur 
përfaqësuesit e saj të vërtetë është 
shndërruar në një hije të së vërtetës 
duke i freskuar e qetësuar kështu 
njerëzit dhe ka prishur magjinë e të 
gjithë sistemeve shejtanore. As në 
gjendjet më negative nuk e ka lënë 
pa dritë atë që i është mbështetur. 
Nëse ajo, në ditët e sotme, nuk 
po arrin ta shpreh dot veten e saj, 
kjo ndodh për shkak të urrejtjes, 
armiqësisë, zemërimit dhe sulmeve 
të hasmëve të cilët kanë shekuj 
që vazhdojnë në humbjen e tyre. 
Por, këtyre i bashkëngjitet edhe 
injoranca, mungesa e besnikërisë 
dhe e pakujdesisë së anëtarëve të saj. 
Ç’e do që ne nuk mendojmë aspak 
se kjo gjendje do të vazhdojë kështu 
deri në ditën e Kijametit. Pa dyshim 

që do të vijë dita dhe në përputhje 
me hadithin ْسَلاُم َيْعلُو َوَل� ُيْعَلى َعَلْيِه  Libri i ,اَْل�إِ
Shenjtë, falë personave që do t’i dalin 
me zemër atij për zot, që pranojnë 
si qëllim të jetës së tyre lidhjen pas 
Kur’anit dhe ndjekjen e kësaj rruge, 
do të gjejë mundësinë të shprehë 
veten e tij në të gjitha platformat e 
jetës. Do të flasë edhe një herë me 
zërin, ngjyrat dhe dizajnin e tij do 
na magjepsë sytë dhe do të ndihet 
përsëri në çdo vend me ritmin e tij 
qiellor.

Po, ky popull, vetëm kur të 
kuptojë që është një popull i zgjedhur 
dhe që emri i është dhënë nga vetë 
Allahu në bazë të ajetit

اكُُم الُْمْسِلِميَن ِمْن َقْبُل َوِفي ٰهَذا   ُهَو َسمَّ
– “Ai ju ka quajtur ‘myslimanë’ edhe 

më parë, edhe në Kur’an”24 do të thojë 
نِْعَم الَْمْولى َونِْعَم النَِّصير 

- “Sa Zotëri i Mirë, sa Ndihmës 
i Mirë është Ai”25, do t’i drejtohet 
Krijuesit Bujar, do t’i bindet urtësisë 
së Tij dhe si përfundim, do të jetë në 
gjendje të shprehë veten e tij ashtu si 
Hakku dëshiron.

Në fakt, si potencial, mund të 
themi që, Kur’ani është në një pozitë 
të tillë, sepse Islami, të cilin Allahu e 
zgjodhi për njerëzit dhe me të cilin i 
nderoi ata, është feja e fundit dhe më 
e përsosura. Duke qenë e fundit dhe 
më e përsosura, ajo është në pozitën 
e një shpjegimi dhe komentimi të 
detajuar sipas nevojave të sotshme i 
të gjitha feve që kanë ardhur më parë. 

24. Kur’an, Haxh 22/78.
25. Kur’an, Enfâl 8/40.
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Por ç’e do që ky sistem i përsosur, 
në ditët e sotme, ka fatin e keq të 
ndodhet i privuar nga përfaqësues të 
nivelit të përfaqësuesve të parë dhe 
në duar të një sërë mosbesnikësh. 
Kështu që ajo, megjithëse është kaq 
madhështore, sot është e dënuar 
të jetojë në një ngushtësi dhe nuk 
arrin të shprehet sipas theksit të 
vetë. Kjo do të thotë që në të njëjtën 
kohë, as fetë e tjera qiellore nuk 
arrijnë të shprehen dot. Islami, mbi 
të gjitha, ka ardhur duke pranuar 
të gjithë profetët, mesazhet e tyre, 
e duke patur parasysh njerëzit e 
sotshëm dhe kapacitetet e tyre 
kuptimore. E thënë ndryshe, Islami 
është një thirrje përmbledhëse e cila 
përfaqëson të gjitha fetë qiellore 
që kanë ardhur. Sidomos në këtë 
shekull, ku mendimet materialiste 
dhe natyraliste janë egërsuar dhe 
kanë dalë kompletisht nga kontrolli, 

heshtja e kësaj thirrjeje hyjnore do 
të thotë edhe pranimi i humbjes 
nga të gjitha fetë e tjera qiellore 
përballë këtyre rrymave djallëzore. 
Islami, ashtu siç është mbrojtësi i 
fesë së vërtetë, duke patur parasysh 
që të gjithë profetët bashkohen në 
të njëjtën kauzë, është edhe pikë 
mbështetjeje, ndihmës dhe dëshmitar 
i sistemeve të tjera qiellore. Nga 
ky këndvështrim, të ringjallësh 
Islamin, në një kuptim do të thotë 
të ringjallësh edhe të gjitha fetë 
hyjnore që ndodhen në sipërfaqen 
e tokës duke ndrequr anët e tyre të 
prishura, revizionuar pjesët që duhen 
rinovuar apo riparuar dhe duke i 
hapur horizonte të reja anëtarëve të 
këtyre feve me anë të disiplinave të tij 
ndërtuese. Unë personalisht, mendoj 
se të gjitha këto janë të realizueshme 
dhe se avantazhi më i madh në këtë 
çështje është uniteti i burimeve tona.
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Mbi përpjekjet për lëvrimin dhe pasurimin
 e gjuhës shqipe në gjysmën e parë 

të shekullit XIX,
Dervish Sali Ashkiu nga Tepelena

Genciana Abazi-Egro
Qendra e Studimeve Albanologjike

Në histori ka ngjarje 
margjinale të cilat 
ndonëse nuk janë 

përcaktuese të rrjedhave kryesore 
historike, ja vlen t’i bësh të njohura 
për t’i ndihmuar një konceptimi 
më të thellë, dhe më real të 
proceseve sociale e kulturore ku ato 
inkuadrohen. Ndërsa punoja për 
edicionin kritik tekstual të Divanit 
shqip të Nezim Beratit, hasa një 
version që spikaste nga kopjet e tjera1 
për shkak se demostronte një shkallë 
jo të zakontë vetëdijeje gjuhësore 
dhe letrare nga ana e hartuesit të saj.  

Në këtë version2, të hartuar në 
vitin 1847, në qytetin e Tepelenës, 
nga një klerik mysliman i quajtur 
Dervish Sali Ashkiu, fjalët me 
origjinë turke të përdorura nga 

1. Në lidhje me apektet teknike të transmetimit të 
veprës së Nezim Beratit me anë të kopjimit shih: 
Genciana Abazi-Egro, “Hyrje,” Nezim Berati, Divani 
shqip (edicion tekstual kritik), Tiranë: botimet Toena 
2009, f. 19, 33-52.
2. Dorëshkrim ndodhet i depozituar në Arkivin 
Qendror të Shtetit, fondi 43, dosja 1 dhe 2. Gjithësej 
ka 35 fletë në përmasat 11.5 x 23.5 cm (31 fletë 
ndodhen në dosjen nr. 1, kurse 4 fletë në dosjen 
nr. 2). Fletët janë të palidhura dhe rendi ruhet duke 
shkruar në fund të fletës fjalën me të cilën fillon fleta 
pasardhëse.

Nezimi si laqin, rengje (veshënë), ejllëk, 
nazme dhe jezidinë janë zëvendësuar 
respektivisht me fjalët shqipe veç, stoli 
veshënë, gjellëra, çdo fjalë dhe faqezinë.3 
Kurse, për turqizmat lika dhe rakib 
janë përdorur fjalët e huazuara po 
nga turqishtja surrat dhe hasetçi, por 
që ndryshe nga të parat kanë një 
përdorim të gjerë në shqipe.4 Përveç 
kësaj, Dervish Saliu ka bërë dhe disa 
modifikime të kufizuara në numër 
që sjellin një modernizim të gjuhës 
së Nezimit duke u përpjekur që 
t’ia përshtasë shqipes që përdornin 
lexuesit e kohës së tij. Kështu tat dhe 
tate e ka zëvendësuar me tënd dhe 
tënde, ap me jap, lipën me jepi, ndë me 
në, gjer nashti me këtu tutje.5 

Për sa i përket strukturës së veprës, 
krijimtarinë shqip të Nezim Beratit 
ai e paraqet sipas një konceptimi të 
vetin. Në faqen e parë jep titullin 
Divanı manzumei Nezim İbrahim Beg 
Rahmet-ullahi Aleyh (Divan në vargje 

3. Nezim Berati, Divani shqip, edicion tekstual kritik: 
G. Abazi-Egro, Tiranë: botimet Toena 2009, f. 155, 
180, 274, 390, 243.  
4. Nezim Berati, Divani shqip ….., f. 210, 255.  
5. Nezim Berati, Divani shqip ….., f. 69, 117, 69, 
114, 390.
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i Nezim Ibrahim beut, mëshira e 
Zotit qoftë mbi të) dhe menjëherë 
pas tij rendit poezitë e poetit sipas 
një përzgjedhjeje të bërë nga ai vetë. 
Nga trajta e dorëshkrimit që na ka 
mbërritur deri më sot gjykojmë 
se për këtë version, Dervish Saliu 
ka përzgjedhur kryesisht poezi të 
natyrës lirike dhe mistike. Ai nuk 
ka përfshirë poezitë me lavde që 
Nezimi ka shkruar për sponsorët 
e tij, pjesëtarët e familjes dinastike 
Vlora të cilët në atë periudhë gëzonin 
monopolin e drejtimit të sanxhakut 
të Vlorës, me qendër Beratin. Po 
kështu nuk ka përfshirë dhe poezi 
me natyrë të mirëfilltë kanonike 
fetare. Përveç kësaj, në këtë version 
ndryshe nga kopjet e tjera të Divanit 
shqip të Nezim Beratit janë integruar 
me krijimtarinë shqip të poetit 
edhe një poezi turqisht dhe një 
persisht të shkëputura respektivisht 
nga krijimtaria e tij në turqisht dhe 
persisht.6 

Është fakt i njohur që 
kopjuesit e veprave vendosin një 
marrëdhënie të vetën me veprën 
që ato kopjojnë. Mirëpo kjo punë e 
kryer nga Dervish Saliu i kapërcen 
korrigjimet dhe ndërhyrjet, shpesh 
herë të pavullnetshme, që kopjuesit 
tradicionalë bëjnë gjatë kopjimit 
të veprave. Ndjeshmëritë ndaj 

6. Krijimtarinë në turqisht dhe persisht të Nezim 
Beratit e njohim nga një manuskript i depozituar në 
Bibliotekën Kombëtare, në fondin e dorëshkrimeve 
dhe antikuareve (Dr. 6/ 28 D). Gazeli turqisht ndodhet 
në faqen 100b, kurse poezia persisht kushtuar 
Perëndisë në faqen 116a.

përdorimeve gjuhësore të shqipes, së 
bashku me përzgjedhjen, organizimin 
dhe paraqitjen e krijimtarisë shqipe 
të Nezim Beratit e vendosin Dervish 
Sali Ashkiun nga Tepelena në 
pozicionin e një editori. Madje, me 
shkallën e njohjes dokumentare 
që kemi deri më sot, Dervish Sali 
Ashkiu rezulton të jetë i pari editor 
jo vetëm i teksteve të letërsisë shqipe 
me alfabet arab, por dhe nismëtar i 
editimit të teksteve në gjithë letrat 
shqipe. Këtu duhet theksuar se 
ndjeshmëria që paraqet Dervish Saliu 
ndaj përdorimeve gjuhësore shkon 
deri në një identifikim të kufizuar të 
fjalëve të huazuara dhe zëvendësimin 
e tyre brenda mundësive që ofronte 
shqipja. Kjo dëshmon se kemi 
të bëjmë me një stad fillestar të 
procesit mbi pasurimin e gjuhës i 
cili në fokus ka vetëm lëvrimin e 
shqipes, shoqëruar me modifikime 
të kufizuara që nuk e kapërcejnë 
zëvendësimin sporadik të huazimeve 
me fjalë shqipe dhe që nuk shkon 
deri në krijimin e neologjizmave. 
Zëvendësimi i turqizmave me fjalë 
shqipe është një problematikë e cila 
ka shoqëruar botimin e teksteve të 
poetëve të shekullit XVIII sidomos 
gjatë përpjekjeve të ndërmarra 
nga nacionalistët shqiptarë në dy 
dhjetëvjeçarët e fundit të shekullit 
XIX. Sami Frashëri në sprovën 
për botimin e Divanit shqip të 
Nezim Beratit (1882)7 ka kryer një 

7. Arkivi Qendror i Shtetit, fondi i Sami Frashërit, 
dosja nr. 1.
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zëvendësim të kufizuar të turqizmave 
në përputhje me strukturën semantike 
dhe metrike të vargut, kurse për 
turqizmat e tjerë në tekst është 
mjaftuar vetëm me identifikimin e 
tyre me anë të nënvizimit. Ndërkohë 
që Jani Vreto ka ndjekur një praktikë 
më diferencuese. Gjatë botimit 
të Ervehesë së Muhamet Kyçykut 
(Çami) në vitin 1888, në përpjekje 
për pastrimin e gjuhës shqipe nga 
turqizmat ai ka ndërhyrë fort në tekst 
duke kërcënuar edhe origjinalitetin e 
tij.8

Në dinamikën e transmetimeve 
që ka njohur Divani shqip i Nezim 
Beratit, versioni i Dervish Sali 
Ashkiut ka një pozicion të veçantë 
dhe shumë interesant. Të dhënat 
historike dhe gjuhësore mundësojnë 
që për këtë kopje të ndërtohet 
historia e mëtejshme e qarkullimit 
dhe e komunikimit që ka patur me 
lexuesit në periudha të ndryshme 
kohore. Në këtë mënyrë këto 
të dhëna kontribuojnë edhe për 
historinë e receptimit të krijimtarisë 
së Nezim Beratit.

Në fund të shekullit XIX, ky 
version i Divanit shqip të Nezim 
Beratit i ka shërbyer Sami Frashërit 
si bazë në sprovën e tij për botimin 
e krijimtarisë shqip të Nezim 
Beratit, nën titullin Mbledhje këngëve 
shqip të vjetëra dhe të ra, (Stamboll 4 

8. Për ndryshimet e bëra nga Jani Vreto shih më gjerë: 
M. Hysa, “Tjetërsimi i konceptit themelor në poemën 
Erveheja dhe reduktimi i fabulës së poemës Jusufi 
dhe Zylejhaja”, Letërsia si e tillë, Tiranë: Botimet 
Toena 1996, f. 145-156.

qershor 1882) e cila fatkeqësisht 
nuk e ka parë dritën e botimit 
dhe sot gjendet e depozituar në 
Arkivin Qendror të Shtetit.9 Nga 
një hulumtim i kujdesshëm tekstual 
i të dy teksteve del fare qartë se 
poezitë e Nezimit që Sami Frashëri 
ka përfshirë në antologjinë e tij janë 
marrë nga versioni i Divanit shqip 
të hartuar nga Dervish Saliu.10 Kjo 
lidhje vihet re si në konceptimin e 
përgjithshëm, ashtu edhe në trajtën 
e poezive të veçanta, ose e thënë 
ndryshe, në makrostrukturën dhe 
mikrostrukturën e tekstit. Sami 
Frashëri në këtë vepër ka përfshirë 25 
poezi (825 vargje) të Nezim Beratit. 
24 janë marrë nga versioni i Dervish 
Saliut dhe janë dhënë sipas një rendi 
që ndjek në mënyrë mekanike linjën 
e renditjes së poezive në këtë version, 
pa bërë asnjë lloj rivendosjeje ose 
ndryshimi. 

Në vitet `30 të shekullit XX 
versioni i Dervish Sali Ashkiut nga 
Tepelena rezulton të jetë në Berat, në 
duart e Abdullah Ferhatit, i njohur 
për pasionin e tij në mbledhjen e 
dorëshkrimeve. Ai ia bën me dije 
opinionit këtë version të Divanit 
shqip të Nezim Beratit, në përgjigje 
të një thirrjeje që revista Zani i Naltë 
i drejton lexuesve të saj në vitin 1937 
për mbledhjen e dorëshkrimeve ku 
shqipja shkruhej me gërma arabe. 

9. Fondi i Sami Frashërit, dosja nr. 1. 
10. Genciana Abazi-Egro, “Sami Frashëri dhe 
letërsia e bejtexhinjve: një sprovë e parë për botimin 
e Divanit të Nezim Beratit (Frakulla)”, Studime 
Filologjike, 1-2 (2005): 119-164. 
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Po kjo revistë në fillim të vitit 1938, 
me dëshirën “për tja bë të njoftun 
kombit tonë këtë poet të naltë”11 nisi 
të botojë në mënyrë periodike, nën 
titullin “Divani i Nezimit”, poezitë e 
këtij poeti sipas versionit të Dervish 
Saliut.12 

Fakti që ky version i Dervish 
Saliut ka njohur një gjeografi të 
gjerë qarkullimi, Tepelenë, Stamboll, 
Berat dhe së fundi edhe në Tiranë si 
dhe është përdorur nga personalitete 
si Sami Frashëri, dëshmon se kjo 
ngjarje nuk ka qenë një eksperiencë 
e izoluar, por ka arritur të ketë një 
jehonë të admirueshme, të cilën deri 
më sot nuk është vërtetuar që ta ketë 
patur asnjë manuskript. Prandaj dhe 
përbën edhe një rast unik në kulturën 
e dorëshkrimeve në territoret 
shqiptare. Nga ana tjetër, ky version 
për shkak të njohjes që ka gëzuar 
dhe veçorive të punës së kryer nga 
Dervish Saliu ka shërbyer si bazë për 
komunikimin modern të krijimtarisë 
së Nezimit me anë të shtypshkrimit, 
si në variantin e përpunuar të tij nga 
Sami Frashëri më 1882, ashtu edhe 
në botimin e pjesshëm të krijimtarisë 
së Nezim Beratit në revistën Zani 
i Naltë, 50 vjet më vonë. Në këtë 
mënyrë, ky dorëshkrim është 

11. “Divani i Nezimit nga Berati”, revista Zani i 
Naltë, 1-2 (mars 1938): 45.
12. Për arsye që nuk bëhen të ditura, botimi i Divanit 
shqip të Nezim Beratit ndërpritet në vitin 1939, 
megjithëse nga një dorëshkrim i depozituar në 
AQSH (fondi 43, dosja nr. 4) kuptohet se Abdullah 
Ferhati e ka transkriptuar në mënyrë integrale këtë 
kopje. Kurse dorëshkrimin e Dervish Sali Ashkiut ai 
e dorëzon në vitin 1952 në Arkivin Qendror.   

edhe paralajmërues i përfundimit 
të periudhës së transmetimit të 
krijimtarisë së Nezim Beratit me anë 
të kopjimit. Madje ka shërbyer edhe 
si urë kalimi drejt transmetimit të 
veprës së tij me anë të shtypshkrimit. 
Në të vërtetë kalimi nga një formë 
transmetimi i teksteve në një formë 
tjetër është një proces i gjatë i cili 
në mënyrë të pashmangshme krijon 
problematikën e vet. Megjithatë ajo 
që duhet theksuar është që ky proces 
për të qenë shkencërisht i saktë duhet 
të kryhet sipas disa kritereve të cilat 
në etapa të ndryshme të historisë 
kanë njohur forma të ndryshme për 
të mbërritur deri në edicionet kritike 
tekstuale të cilat janë dhe format e 
fundit më shkencore e prezantimit 
të teksteve të transmetuara në një 
periudhë të caktuar historike me anë 
të kopjimit.

Por, kush ka qenë Dervish Sali 
Ashkiu nga Tepelena?

Deri më tani nuk kemi asnjë të 
dhënë tjetër përveç atyre që mund të 
nxjerrim nga versioni i Divanit shqip 
të Nezim Beratit, të cilin ai vetë e ka 
hartuar. Nga shënimi që ka dhënë 
në margjinë të faqes 34b, mësojmë 
se në vitin 1847 ka jetuar në qytetin 
e Tepelenës.13 Kurse veten e tij e ka 
identifikuar si Dervish Sali Ashkiu. 
Përdorimi i termave dervish dhe ashki 
13. Ketebet haza ul-divan fi medinei Tepedelen fi senei 
sülüs ve sittin ve mieteyn ve elf: Dervish Sali Ashki 
(ky Divan u shkrua në qytetin e Tepelenës në vitin një 
mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tre nga Dervish Sali 
Ashki). Vitin 1263 hixhri i korrespondon vitit 1847, 
sipas kalendarit gregorian që përdorim sot.  
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dëshmon se ka qenë dervish, por 
përveç emrit të qytetit ku ndodhet, 
Tepelenë, nuk jep asnjë detaj tjetër. 

Termi me origjinë nga turqishtja 
ashki rrjedh drejtpërsëdrejtë nga fjala 
ashk “dashuri” dhe do të thotë “që i 
përket dashurisë.” Në shqip kjo fjalë, 
ndryshe nga fjalët ashk dhe ashik 
njeh një përdorim shumë të kufizuar. 
Në gjuhën shqipe më i pranishëm ka 
qenë termi ashiki i cili megjithëse ka 
një përdorim sinonimik me fjalën 
ashki diferencohet nga kjo pasi 
rrjedh nga fjala ashik “dashnor.” 
Në turqishten osmane këto fjalë më 
shumë se me kuptimin e parë janë 
përdorur me një kuptim mistik, për 
të dëshmuar marrëdhënien e veçantë 
që njerëz të caktuar kishin me 
Perëndinë. Kjo lidhet me besimin 
se Zotit mund t’i afrohesh vetëm 
me anë të dashurisë, por edhe sepse 
vetë Zoti mendohet se zanafillën e 
botës e ka filluar për të falur dashuri. 
Këto fjalë kanë njohur këto kuptime 
edhe gjatë perdorimit në gjuhën 
shqipe. Në qytetin e Tepelenës termi 
ashik edhe sot e kësaj dite vazhdon 
të përdoret me kuptimin e tij mistik 
dhe i bashkëshoqëruar ngushtë me 
termin dervish. 

Dervish Saliu ka qenë njohës 
i mirë i krijimtarisë në shqip të 
Nezim Beratit dhe krahas saj edhe i 
krijimtarisë së këtij poeti në turqisht 
dhe në persisht. Pasi ndër 62 poezitë 
e përfshira në këtë kopje, dy prej 
tyre janë shkëputur respektivisht nga 
Divani turqisht dhe nga Divani persisht 

i Nezim Beratit. Kjo do të thotë se 
gjatë punës së tij ka patur përpara 
më shumë se një manuskript dhe 
kjo e ka ndihmuar drejt për së drejti 
edhe në punën e tij në përzgjedhjen 
dhe prezantimin e krijimtarisë së 
Nezimit. Përveç kësaj ai ka qenë 
dhe një njohës i mirë i letërsisë së 
divaneve, pasi integrimi i poezive 
turqisht e persisht në versionin e tij 
është bërë sipas poetikës së kësaj 
letërsie. Poezinë turqisht (f. 34a), një 
gazel 36 vargëshe mbi dashurinë, 
e ka renditur menjëherë pas dy 
gazeleve në shqip që bëjnë fjalë për 
të njëjtën tematikë. Kurse poezinë 
persisht kushtuar Perëndisë e ka 
vendosur në hyrje të Divanit shqip, 
duke respektuar pozicionin që ka 
dhe në Divanin persisht. Në të vërtetë, 
në krijimtarinë shqip të Nezimit 
që e njohim nga kopjet që kanë 
mbërritur deri më sot, mungon një 
poezi mirëfilli e kësaj natyre. Divani 
shqip, sipas analizës së kopjeve që 
disponojmë, rezulton që të fillojë me 
poezinë Bismilah nisa Divanë, të cilën 
Dervish Saliu e ka dhënë menjëherë 
pas poezisë persisht. Hapja e divanit 
me poezi persisht, ndonëse vepra 
është e shkruar në një gjuhë tjetër, 
është një dukuri e njohur kryesisht 
për letërsinë turke të divaneve. 
Njohja e mirë e kësaj praktike nga 
Dervish Sali Ashkiu ka bërë që këto 
ndërhyrje në strukturën e Divanit 
shqip të Nezimit të bëhet në harmoni 
me strukturën e veprës, pa cënuar 
logjikën e brendshme të saj.
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Ky dimension kulturor dhe letrar 
i personalitetit të Dervish Saliut 
nuk duhet parë i shkëputur nga 
ndjeshmëritë e tij për përdorimet 
gjuhësore të vëna në dukje në fillim të 
këtij punimi dhe që konstatohen edhe 
gjatë mënyrës së kujdesshme me të 
cilën ai ka përdorur alfabetin arab për 
shqipen. Sikurse dihet gjatë shkrimit 
me alfabetin arab identifikohen 
vetëm bashkëtingëlloret dhe 
zanoret e gjata, kurse zanoret e 
tjera i mbeten interpretimit. Për të 
lehtësuar përdorimin e këtij alfabeti, 
ai është treguar i kujdesshëm në 
përdorimin e shenjave diakritike 
për të treguar vendin dhe mënyrën 
e leximit të zanoreve duke ndihmuar 
vokalizimin e fjalëve. Krahas kësaj, 
për bashkëtingëlloret gj dhe nj ai 
ka përdorur në mënyrë sistematike 
shenja të veçanta grafike گ dhe ڭ . 
Këto dy bashtingëllore në kopjet 
e tjera, për shkak të neglizhencës 
dhe kopjimit të nxituar jepen me 
kef ( ک ), me të njëjtën grafemë që 
identifikohet edhe gërma q, duke 
vështirësuar në këtë mënyrë leximin 
e fjalëve. 

Një element tjetër që mund 
të merret në konsideratë për 
identifikimin e Dervish Saliut, 
dhe më gjerë për historikun e këtij 
manuskripti, është dhe një vulë e 
vogël rrumbullake e përdorur në 
faqet e para dhe më pas shumë 
rrallë pranë titujve të poezive.14 

14. Përdorimi i vulave personale në kohën e 
Perandorisë Osmane ka qenë një dukuri shumë e 

Brenda vulës është shkruar emri i 
poseduesit të saj, Abdurrahman. Me 
shumë gjasë kjo vulë është përdorur 
nga Abdurrahmani për të treguar 
pronësinë e tij mbi manuskpritin dhe 
është e vështirë që të vendoset një 
lidhje familjare midis tij dhe Dervish 
Saliut. Por ajo që mund të themi me 
siguri është që një prej poseduesve 
të mëpasëm të manuskriptit ka qenë 
Abdurrahmani.

Këto janë të dhënat që mund të 
nxjerrim për personalitetin e Dervish 
Sali Ashkiut nga dorëshkrimi i tij. Të 
dhënat e mëtejshme historike për 
të dhe për pjesëtarët e familjes së 
tij mungojnë dhe çdo informacion 
tjetër mbetet në nivel hipotetik. Dhe 
kjo edhe per shkak se në kohën e 
Perandorisë Osmane indetifikimi i 
njerëzve bëhej jo me anë të mbiemrit, 
por me anë të emrit të babait. 

Megjithëse mungojnë të dhëna 
të detajuara për identifikimin e 
mëtejshëm të Dervish Sali Ashkiut, 
puna e kryer prej tij, shënon një rast 
par excellence të ngjarjeve margjinale 
për të cilat deri më sot nuk është bërë 
fjalë në faqet “e arta” të historisë. 
Dhe kjo ngjarje nuk mund të shihet 
e shkëputur nga vlerësimet më të 
gjera për zhvillimet dhe proceset 
historike e kulturore të kohës së tij. 
Madje mund të them se kjo punë 
përhapur. Këto vula kishin një madhësi më të vogël 
se vulat e korrespondecës zyrtare dhe përdoreshin 
në vend të firmës për të dëshmuar vërtetësinë e 
dokumentit. Për më shumë në lidhje me këtë problem 
shih Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin 
Dili, İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat 
Vakfı 1994, f. 93.
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merr një vlerësim edhe më të plotë 
po t’i hedhim një sy zhvillimeve 
politike të vendit dhe kohës ku u 
përgatit ky manuskprit. Viti 1847 
përkon me kohën kur gjithë viset e 
Jugut të Shqipërisë ishin të përfshira 
nga një kryengritje e cila po tentonte 
shkëputjen nga Shteti Osman, kurse 
Tepelena ishte qendra e saj.15   

Nga ana tjetër, e vendosur në 
kontekstin autor-tekst-lexues kjo 
ndjeshmëri ndaj gjuhës dhe kulturës 
shqipe që Dervish Saliu shfaq në 
vitin 1847 në Tepelenë të nxit për 
të parashtruar pyetje dhe analiza 
të reja mbi aspektet komplekse të 

15. Mexhit Kokalari, “Besëlidhja shqiptare dhe 
kryengritja e madhe fshatare e vitit 1847,” Studime 
Historike, 2 (1974): f. 134-136.

kombformimit tek shqiptarët gjatë 
shekullit XIX. Kjo ngjarje, e analizuar 
përtej nivelit deskriptiv, na shtyn të 
mendojmë për një proces kohësisht 
më të hershëm të formëzimit të 
vetëdijes kombëtar. Madje, vështruar 
në perspektivën e marrëdhënieve 
qendër-periferi, fakti që Dervish 
Saliu në vitin 1847 jeton në qytetin 
e Tepelenës dhe me një vetëdije 
të shprehur gjuhësore editon një 
tekst shqip, të shtyn të parashtrosh 
edhe pyetje të reja mbi raportin dhe 
lidhjet që kanë patur në procesin 
e komformimit shqiptarët brenda 
territoreve shqiptare me patriotët që 
vepruan jashtë territoreve osmane.
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Toleranca ndërfetare në Islam sipas 
Kur’anit dhe Traditës Profetike

MA. Genti Kruja

Në Kur’an dhe Sunnet 
(jeta dhe vepra e 
Profetit Muhamed a.s.) 

nuk ka gjurmë të ndonjë qëndrimi, që 
është në kundërshtim me dashurinë, 
tolerancën ose dialogun në kuptimin 
për pikëpjekjet me të gjithë.

Edhe kur Profeti Muhamed (a.s.) 
ishte duke ndërruar jetë tha: “Unë po 
i lë në besën tuaj Ehli Kitabin (Popujt e 
Librit, të Krishterët dhe Hebrenjtë)”.1

Edhe Umeri, pasuesi i dytë pas 
Profetit Muhamed (a.s.), si udhëheqës 
shteti, pati lënë të njëjtin amanet: 
“Unë po e lë Popullin e librit që gjendet 
midis nesh, në besën tuaj. Frikësojuni Zotit 
në lidhje me ta dhe silluni me drejtësi ndaj 
tyre”.2 

Kur’ani gjithashtu shpall: “Pajtimi 
është më i dobishmi!”3 Synime dhe ide 
humane e fisnike janë vetëm ato, të 
cilat për qëllim final kanë mirëqenien 
dhe lumturinë e përbashkët të 
të gjithë njerëzve pa dallim race, 
kombësie e feje. Këto janë dallime 
të lindura bashkë me njeriun dhe 
në to nuk ka asgjë negative. Të jesh 
ndryshe nga të tjerët nuk është e 
1. Ebu Davud, Imarat, 33; Muttaki el-Hindi, Kenzu’l-
Ummal, IV, 362.
2. Jahja bin Adem, Kitabu’l-Haraxh, 54.
3. Kur’an, en-Nisa, 4, 128.

metë, mëkat as krim dhe askush nuk 
është përgjegjës për këtë. Urrejtja, e 
cila buron nga dallimet e tilla, është 
njëra nga fatkeqësitë më të mëdha të 
njerëzimit në histori, prej nga lindi 
dhe racizmi, nazizmi, shovinizmi, etj.

Njerëzit janë krijuar të ndryshëm 
për t’u njohur në mes vete dhe jo për 
të treguar urrejtje ndaj njëri-tjetrit. 
Këtë e thekson Kur’ani që në fillim 
të shpalljes së tij:

“O njerëz! Ne ju kemi krijuar prej 
një mashkulli e një femre dhe ju kemi bërë 
popuj e fise që ta njihni njëri - tjetrin.”4 

Çështja e trajtimit të tolerancës 
ndërfetare dhe e bashkëjetesës 
ndërmjet besimtarëve të feve të 
ndryshme është temë themelore 
dhe e domosdoshme për njerëzit. 
Të flasësh për çështjen e tolerancës 
ndërfetare është sikurse të flasësh 
për jetën në teori dhe në praktikë. 
Toleranca e një feje është kriter i 
aftësisë së saj jetësore. Sa më fisnike 
të jenë dispozitat e një feje, aq më të 
mëdha do të jenë predispozitat e saj 
për t’u bërë fe universale, fe e gjinisë 
njerëzore.

Kur’ani dhe Sunneti (tradita e 
Profetit Muhamed a.s.), janë burimet 
4. Kur’an, Huxhurat, 13.
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kryesore të fesë islame dhe që të dy 
me normat dhe rregullat e tyre e 
trajtojnë në mënyrë reale çështjen e 
tolerancës dhe të lirive fetare.

Në fenë islame nuk mund të 
imagjinohet teoria pa praktikën 
në asnjë pikëpamje dhe meqë 
problematika është me rëndësi 
teorike dhe praktike, atëherë në 
vazhdim do të shohim tolerancën 
islame, si reflektim ideor dhe praktik.

 
Toleranca në Kur’an

 Fillimisht mund të citojmë 
një ajet kur’anor, që është parim 
themelor i besimit islam dhe 
dispozita më madhështore me të 
cilën theksohet liria e plotë e besimit:

“Nuk ka dhunë në fe.”5

Në një vend tjetër, Kur’ani 
thekson qartë, se zgjidhja 
përfundimtare e besimit është 
çështje private, vetjake:

“Thuaj: E Vërteta është nga Zoti 
juaj, prandaj kush do, le të besojë, kush 
do, le të mos besojë.”6

Vargu i mëposhtëm kur’anor 
e bën edhe më të qartë parimin e 
lirisë së besimit, apo të mosbesimit 
individual.

Thuaj: “O ju mosbesimtarë. Unë 
nuk adhuroj atë që ju e adhuroni. As ju 
nuk adhuroni atë që adhuroj unë. Unë 
kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që ju 
adhuroni. Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë 
time.”7

5.  Kur’an, El-Bekare, 256.
6.  Kur’an, El-Kehf, 29.
7. Kur’an, El-Kafirun, 1-6.

Ky koncept i tolerancës ndaj 
besimeve të tjera shtrihet edhe më 
tej dhe Kur’ani përkufizon qartë 
rolin dhe kufijtë e profetësisë.

Kur’ani i porosit myslimanët 
të jenë tolerantë, zemërgjerë, të 
mëshirshëm dhe komunikues me 
pjesëtarët e feve të tjera:

“Thirr në rrugën e Zotit tënd me 
urtësi, këshillime, të mira dhe diskuto me 
ata në mënyrën më të mirë.”8

Ose vargu tjetër:
“Sikur të donte Zoti yt, do të besonin 

të gjithë ata që gjenden në tokë. E përse 
atëherë t’i detyrosh njerëzit të bëhen 
besimtarë.”9

Kur’ani, nga myslimanët 
jo vetëm që kërkon tolerancë, 
mirëkuptim, sjellje e qëndrim 
korrekt ndaj pjesëtarëve të feve 
të tjera, por ai shkon edhe më 
larg dhe nga toleranca kalon në 
shkallën e njohjes, që është shkalla 
më e lartë e tolerancës dhe garanci 
për bashkëjetesë. Judaizmin dhe 
krishtërimin i njeh si fe monoteiste, 
fe që kanë librat e tyre të shpallur 
nga Zoti dhe bashkë me Islamin, që 
te tre religjionet, i quan fe qiellore, 
ndërsa hebrenjtë dhe të krishterët, si 
“Ehlu’l-Kitab” - “Ithtarë të Librit”.

Në një ajet i fton për bashkim 
me këto fjalë:

“O ithtarë të Librit, ejani të 
bashkohemi rreth gjërave të përbashkëta 
edhe për ju, edhe për ne: të adhurojmë vetëm 
Zotin e mos t’i bëjmë asnjë shok Atij dhe 

8. Kur’an, En-Nahël, 125.
9. Kur’an, Junus, 99.
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mos ta marrim njëri-tjetrin për Zot, në 
vend të Perëndisë.”10

Në favor të asaj që Kur’ani i njeh 
popujt e tjerë shkon edhe njohja 
e profetëve të tyre. Kur’ani në të 
vërtetë nuk bën kurrfarë dallimi 
në mes të profetëve, duke filluar 
prej Ademit (Adamit) nëpërmjet 
Ibrahimit (Abrahamit) e Musait 
(Moisiut) e deri tek Muhamedi (a.s.). 
Ndërsa për Isain (Jezusin) - të birin 
e Merjemes (Marisë), vërtetues i 
Teuratit (Toras), thotë:

“Ne dërguam në gjurmët e profetëve 
- Isain (Jezusin). Dhe ne i dhamë atij 
Inxhilin (Ungjillin), në të cilin ka udhëzim 
e dritë, vërtetues i Tevratit (Toras), të cilin e 
kanë para vetes - udhërrëfim dhe këshillim 
për ata që i druhen Zotit.”11

Kur’ani flet mbi Jezusin (Isain) 
në mënyra që nuk shprehen as për 
Muhamedin (a.s.): Jezusi ka lindur 
nga një e virgjër dhe lindja e tij u 
lajmërua nga një engjëll. Historia 
e lajmërimit të lindjes së Jezusit 
që përmban Kur’ani është mjaft e 
ngjashme me atë të Ungjillit të Lukës. 
Sipas Kur’anit, Jezusi predikoi edhe 
në fëmijëri, kreu mrekulli që fëmijë 
(siç tregohet në ungjijtë apokrifë) dhe 
gjatë misionit të tij kreu mrekulli të 
tjera të mëdha. Ai gjithashtu paratha 
se do të vinte një profet tjetër me 
emrin “Ahmed” (më i nderuari) dhe 
sipas Kur’anit ai nuk vdiq në kryq, 
por u pranua menjëherë në qiell, 
për t’u rikthyer në botë në “kohën e 
fundit” (ahirzaman). 

10. Kur’an, Ali Imran, 64.
11. Kur’an, El-Maide, 46-47.

Jezusi është quajtur Abdullah 
(rob, shërbëtor i Zotit) dhe në 
Kur’an kalon si “minel mukarrabin” 
(ai që është afër Zotit). 

Kurse Maria (Merjemja) citohet 
34 herë në Kur’an, ndërsa në 
Besëlidhjen e Re, 19 herë. Merjem 
është e vetmja grua e thirrur me 
emrin e saj në Kur’an, duke marrë 
emrin edhe një prej sureve (kapitujve 
të Kur’anit). Merjemes ngaqë i 
është dhënë një zbulesë nëpërmjet 
engjëllit Xhebrail (Gabriel), nga disa 
myslimanë thuhet që ka pasur edhe 
mision profetik.

Kur’ani rrëfen paraqitjen në 
tempull, lajmërimin dhe lindjen e 
Jezusit, me tregime të ngjashme me 
ato të ungjijve apokrifë. Merjemja 
(Maria) ishte pa mëkat dhe me forcë 
e ruajti virgjërinë e saj. Ajo është 
quajtur “më e madhja ndër të gjitha 
gratë”. Në devotshmërinë popullore 
ndër myslimanë ajo merret si model 
për të gjitha gratë. Shenjtoret e saj në 
Damask, Jeruzalem, Efes dhe Deir 
el Mukaddes në Egjipt, vizitohen 
shpesh edhe banorët vendas 
myslimanë dhe ekziston edhe një 
“agjërim marian”, që mbahet nga 
gara të cilat presin fëmijët e tyre të 
parë.12 

Kur’ani bën thirrje gjithashtu për 
dialog dhe marrëdhënie të mira me 
pasuesit e Librit (siç i quan hebrenjtë 
dhe të krishterët).

12. Michel, Th., Për të kuptuar kristianizmin: Një 
i krishterë i paraqet myslimanëve fenë e tij, isg 
edizioni, pa vit botimi, Tiranë, f. 43-45.
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“...Disa nga ithtarët e librit janë në 
të drejtën; ata recitojnë vargjet e librit të 
Zotit gjatë orëve të natës dhe përulen në 
adhurim. Ata besojnë në Zotin e në Ditën e 
Gjykimit. Urdhërojnë për të mirë, ndalojnë 
të keqen dhe garojnë në kryerjen e veprave 
të mira. Këta janë ndër të drejtët.”13

“...Dhe mes ithtarëve të Librit më 
pranë do të gjenden ithtarët e librit dhe ata 
që thonë se janë të krishterë; pasi shumë 
prej tyre janë priftërinj dhe murgj dhe se ata 
nuk janë kryelartë.”14 

“...Në zemrat e tyre, Ne kemi mbjedhë 
butësi dhe mëshirë...”15

Kështu Kur’ani i bëri liritë fetare 
pjesë fundamentale të besimit islam. 
Ai thotë se roli i Profetit është të 
transmetojë porosinë e Zotit. Profeti 
nuk është kompetent ta detyrojë 
dikë, as nuk është përgjegjës për 
pranimin ose mospranimin e fesë që 
ai predikon.

Kur’ani gjithashtu lavdëron 
njerëzimin për ngjyrat, gjuhët dhe 
besimet e ndryshme, i lavdëron ata 
që janë të ndryshëm, por që bëjnë 
gara për vepra të mira. Prandaj, lirisht 
mund të themi se Kur’ani konfirmon 
se krijimi nga Zoti është i mundshëm 
vetëm si krijim dallimesh! Kur’ani 
pohon se, shpërblimi i Zotit do t’i 
përfshijë të gjithë ata që besojnë dhe 
bëjnë vepra të mira. Në këtë kuptim 
duhet të përkujtojmë gjithmonë 
vargun kur’anor, i cili thotë:

13.  Kur’an, al Imran, 3: 113, 114.
14. Kur’an, el Maideh, 5: 82. 
15. Kur’an, el Hadid, 57: 27.

“Ata që kanë besuar, por edhe ata që 
janë hebrenj, të krishterë dhe sabi’inët* - 
që i kanë besuar Zotit dhe botës tjetër dhe 
kanë bërë vepra të mira, do të shpërblehen 
nga Zoti i tyre, për ata nuk do të ketë as 
frikë, as pikëllim.”16 

 
Toleranca në traditën 

profetike

Një prej shembujve më interesant 
i tolerancës së Profetit Muhamed 
(a.s.), është statuti i privilegjeve të 
të krishterëve, dhënë nga Profeti 
për murgjërit e Manastirit të Shën 
Katerinës.

Në vitin 628, Profeti Muhamed 
(a.s.) garantoi një Statut privilegjesh 
për murgjërit e Manastirit të Shën 
Katerinës në Malin Sinai. Ai përbëhej 
nga disa klauzola të cilat mbulonin 
të gjitha aspektet e të drejtave të 
njeriut, përfshirë këtu tema të tilla 
si, mbrojtja e të krishterëve, liria e 
adhurimit dhe lëvizjes, liria për të 
caktuar gjykatësit e tyre dhe për të 
patur dhe mbajtur pronat e tyre, 
përjashtimi nga shërbimi ushtarak 
dhe e drejta e mbrojtjes në kohë 
lufte.

“Ky është një mesazh nga Muhammed 
ibn Abdullah, si një pakt për ata që 
mbajnë Krishtërimin, pranë dhe larg, ne 
jemi me ta.

Me të vërtetë unë, shërbëtorët, 
ndihmuesit dhe ndjekësit e mi, i mbrojnë 
ata, sepse të krishterët janë qytetarët e mi; 
16. * Një sekt judeo-kristian.
 Kur’an, El-Bekare, 62.
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dhe për Allah, unë jam gjithmonë kundër 
çdo gjëje që i dëshpëron ata.

Asnjë lloj detyrimi nuk duhet të ketë 
mbi ta.

As gjykatësit e tyre nuk do të hiqen 
nga puna dhe as murgjërit e tyre nga 
manastiret e tyre.

Asnjë nuk lejohet që të shkatërrojë një 
shtëpi të besimit të tyre, ta dëmtojë atë, apo 
të marrë ndonjë gjë nga ajo për tek shtëpitë 
e myslimanëve.

Në qoftë se ndonjë merr ndonjë nga 
këto, ai do të shkelë paktin e Zotit dhe 
nuk i bindet profetit të Tij. Me të vërtetë, 
ata janë aleatët e mi dhe kanë statutin tim 
të sigurt kundër gjithçkaje që ata urrejnë.

Asnjë nuk do t’i detyrojë ata që 
të udhëtojnë apo t’i obligojë për luftë. 
Myslimanët duhet të luftojnë për ta.

Në qoftë se një femër e krishterë 
martohet me një mysliman, kjo nuk 
duhet të ndodhë pa aprovimin e saj. Ajo 
nuk duhet të ndalohet të vizitojë kishën 
e saj për t’u lutur. Kishat e tyre duhet të 
respektohen. Atyre nuk duhet t’u ndalohet 
riparimi i tyre, as shenjtërimi i pakteve të 
tyre.

Asnjë njeri nga ummeti (bashkësia 
myslimane) nuk duhet të shkelë këtë 
pakt...”17

Ky statut i privilegjeve ka qenë 
nderuar dhe zbatuar me besim të 
plotë nga gjithë myslimanët nëpër 
shekuj dhe nëpër të gjithë tokat ku 
ata sunduan.

17. Kruja, Genti, “Shqiptarët përballë sfidave të 
mirëkuptimit ndërfetar”, Prizmi, Tiranë, 2008: 116; 
Zahur, Dr. A.;Hak, Dr. Z., gazeta Drita Islame.

Profeti Muhamed (a.s.), si 
komentator legjitim i Kur’anit, i 
shpjegoi më gjerësisht parimet dhe 
idealet kur’anore, për tolerancën dhe 
lirinë e besimit dhe me shembullin 
e vet vuri në jetë dhe i bëri traditë 
praktike edhe për brezat pasardhës.

Duke i quajtur hebrenjtë dhe të 
krishterët “Dhimijj” - “të mbrojturit”, 
d.m.th. ata që shteti islam e ka për 
detyrë t’i mbrojë, Profeti tha:

“Kush torturon një dhimijj, unë jam 
armik i tij dhe atë armiqësi do ta shfaq 
edhe në Ditën e Gjykimit”.

Në një letër që ua dërgon 
hebrenjve dhe të krishterëve të 
Nexhranit, Profeti thotë:

“Nexhrani dhe fqinjësia e tij, nga 
Zoti dhe profeti i Tij Muhamed e kanë të 
mbrojtur - pasurinë e tyre, kishat e tyre dhe 
gjithçka që kanë në pronësi”.18

Fjalimi i njohur lamtumirës i 
Profetit i ka përmbledhur mësimet 
islame për veprimet e qarta e të 
drejta ndaj njerëzve, më vonë ajo do 
të bëhet një deklaratë e paprecedentë 
për të drejtat e njeriut. Gjatë kohës 
së Haxhit të fundit (Pelegrinazhit 
islam) dhe pak para se të ndërronte 
jetë Profeti tha:

“O njerëz, dëgjoni ç‘do t’ju them, sepse 
nuk e di se a do të takohemi në këtë vend 
pas këtij viti.

Me të vërtetë, gjaku juaj, pasuria dhe 
nderi juaj janë të shenjta për ju, derisa të 
takoheni me Krijuesin tuaj, ashtu siç është 

18. Grup autorësh, libri “Simpoziumi Ndërkombëtar-
Profeti Muhamed-Mëshira dhe dashuria universale”, 
Botimet KMSH, Tiranë, 2007: 109.
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e shenjtë kjo ditë, në këtë muaj dhe në këtë 
vend. O ju njerëz, ju keni një Krijues dhe 
një të parë. Të gjithë jeni pasardhësit e 
Ademit, e Ademi është prej dheut. Nuk 
është i pranueshëm kurrfarë dallimi në 
mes jush. Nuk ka përparësi arabi ndaj 
joarabit, as joarabi ndaj arabit! I bardhi 
nuk është më i mirë se i ziu, as i ziu më i 
mirë se i bardhi. E vetmja gjë e rëndësishme 
është devotshmëria personale...

Jini të mëshirshëm ndaj njëri-tjetrit. 
Ju jeni vëllezër e motra në mes vete. 
Mbështeteni njëri-tjetrin sikurse tullat 
dhe ashtu mbajeni të fortë ndërtesën e 
bashkësisë suaj.

Bëhuni të drejtë dhe ruajeni shpirtin 
tuaj nga padrejtësia e dhuna.

Mos mbillni urrejtje, veç dashuri...”.19

Janë pikërisht këto fjalë që 
themelojnë kushtetutën islame e 
cila ndalon gjakmarrjen, racizmin, 
padrejtësinë dhe dhunën.

Ndërsa se si është zhvilluar 
kjo tolerancë praktikisht, mund të 
përmenden dy shembuj nga jeta e 
Profetit Muhamed:

Shembulli i parë: Në zenitin e 
fuqisë së tij, në kohën kur ushtarët 
e tij ngadhënjimtarë hynë në Mekë 
si çlirimtarë, në vendin ku ai dhe 
pasuesit e tij, njëzet vjet me radhë 
pësuan tortura dhe u detyruan të 
braktisin atë vend, Muhamedi (a.s.), 
ndonëse i fuqishëm si një prijës, 
me butësinë dhe mirësinë e tij, 
qëndroi pranë Qabes. Me mijëra 
shpata të zhveshura ishin duke 

19. Ramiq, Dr. J., “Hutbe të zgjedhura të Muhamedit 
(s.a.s.)”, Botimet KMSH, Tiranë, 2008: 100.

pritur hakmarrjen mbi kurejshët 
(idhujtarët) dhe duke i shikuar 
armiqtë më të këqij të islamit, Ebu 
Sufjanin dhe gruan e tij Hindin, të 
cilët masakruan trupin e Hamzait, 
xhaxhait të Profetit, duke ia përtypur 
mëlçinë e tij, ishin duke shikuar 
Ikrimen, të birin e Ebu Xhehlit dhe 
Safvanin dhe... pikërisht atëherë 
Muhamedi (a.s.) i pyeti: 

“O kurejshë! Ç’mendoni se do t’ju 
bëjmë juve sot?” Ata të gjithë e njihnin 
shëmbëlltyrën dydimensionale 
të Muhamedit (Isain-Jezusin e 
mëshirshëm dhe hidhërimin e 
pezmatuar të Musait). Ata panë 
mëshirën në sytë e tij dhe iu 
përgjigjën: “Ti je vëllai ynë i madh”. 
Atëherë me një zë plotë falje dhe 
mirësi të ngrohtë ai u tha: “Shkoni! 
Të gjithë jeni të lirë!”

Rasti i dytë: Një delegacion i 
të krishterëve të Nexhranit kishte 
shkuar në Medine dhe atje kishte 
zhvilluar diskutime të gjata me 
Profetin në xhami. Gjatë kohës së 
takimit të tyre, të krishterët kërkuan 
pushim për kryerjen e riteve të tyre 
fetare, por nuk dinin se ku mund 
t’i kryenin ato. Muhamedi (a.s.) e 
kuptoi shqetësimin e tyre dhe i ftoi 
të kryejnë shërbesën e tyre fetare 
në xhami, në njërin nga vendet më 
të shenjta të Islamit. Ky është një 
shembull i tolerancës, zemërgjerësisë 
dhe mirëkuptimit, i ofrimit të vendit 
të shenjtë për lutje, i cili në të 
ardhmen do të bëhet normë e sjelljes 
islame.20

20. KMSH, libri “Simpoziumi Ndërkombëtar-
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Këtë praktikë të Muhamedit (a.s.) 
do ta ndjekin më vonë edhe kalifët 
dhe drejtuesit e parë myslimanë pas 
vdekjes së tij, të cilët në pajtim me 
dispozitat e Sheriatit dhe porosive 
profetike do të japin shembuj të 
shumtë të tolerancës fetare.

Ebu Bekri, kalifi i parë, pason 
shembullin e Muhamedit (a.s.) në 
fushën e tolerancës, marrëdhënieve 
ndërnjerëzore e humanitetit, madje 
edhe në kohën e luftës. Ai porositi 
Usame ibnu Zejdin, para se të nisej 
për Siri, të sillej njerëzishëm me 
të nënshtruarit, t’i linte të qetë në 
kënaqësitë e begative të tyre.

“Mos i shkelni zotimet tuaja, mos 
përdorni hipokrizitë, mos e teproni në të 
drejtat tuaja. Mos i gjymtoni kufomat, 
mos i digjni të mbjellat, mos flijoni as 
dash, as deve, që të ushqeheni ju. Nëse në 
rrugë takoni priftërinj, murgj ose fetarë që 
soditin, i lini të lirë dhe mos i shqetësoni.”21

Pas Ebu Bekrit në krye të shtetit 
islam do të vijë kalifi umer bin Hatab, 
i cili konsiderohet ndër udhëheqësit 
më të denjë në historinë islame dhe 
simbol i zbatimit të drejtësisë dhe 
tolerancës.

Në dokumentet që Umeri u 
kishte dhënë banorëve të qytetit të 
Jeruzalemit, Elionit dhe qyteteve 
tjera, u kishte garantuar të drejtën 
e lirisë personale, paprekshmërinë e 
pronës, paprekshmërinë e kishave, të 
tempujve,  të manastireve, etj.
Profeti Muhamed-Mëshira dhe dashuria universale”, 
Botimet KMSH, Tiranë, 2007: 109.
21.  Kruja, Genti, “Shqiptarët përballë sfidave të 
mirëkuptimit ndërfetar”, Prizmi, Tiranë, 2008: 96.

Ky prijës i madh edhe para se 
të vdiste nuk harroi ta këshillojë 
trashëgimtarin e vet për sjelljen e mirë 
ndaj jomyslimanëve, që jetonin në 
shtetin mysliman. Në këtë testament 
ai kërkoi që me jomyslimanët të 
veprohet drejt dhe sipas dispozitave 
të së drejtës së Sheriatit.

Kjo frymë e tolerancës do të 
vazhdonte gjatë gjithë historisë së 
kulturës dhe të qytetërimit islam. Në 
të gjitha periudhat e zhvillimit do të 
përsëritej shpirti tolerant i Profetit 
dhe i kalifëve, si në aspektin teorik, 
ashtu edhe në atë praktik.

Tetëdhjetë vjet pas vdekjes së 
Profetit, myslimanët kishin ngritur 
një shtet të fuqishëm, i cili shtrihej 
që nga kufiri  indian, nëpër Azi dhe 
Afrikë, përgjatë brigjeve jugore të 
Mesdheut e deri në Oqeanin Atlantik 
në Andaluzi, shkruan shkrimtari 
Lion Fojhtvanger, në romanin e tij 
“Çifuti i Toledos”. Ai theksonte:

“Zotërinjtë e rinj sollën me vete një 
kulturë të pasur dhe e kthyen atë vend në 
më të bukurin, në më të rregulluarin dhe në 
më të popullarizuarin e Evropës.

Myslimanët u treguan të butë ndaj 
të mundurve. Për të krishterët e tyre ata 
përkthyen Ungjillin arabisht. Hebrenjve 
të shumtë... u dhanë barazi qytetare. Nën 
pushtetin e islamit, hebrenjtë në Spanjë 
bënin një jetë të lumtur e të kamur si kurrë 
ndonjëherë më parë...”22

Edhe në jetën familjare kemi 
shembullin e martesës së Profetit me 

22. Po aty, 97; shih: Fojhtvanger, L., “Çifuti i 
Toledos”, përkth. Robert Shvarc, Tiranë, 1962.
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Safijen, e cila ishte nga një familje 
hebreje. Profeti i thotë asaj, që askush 
s’të detyron të pranosh Islamin, por 
nëse zgjedh Allahun dhe Profetin e 
Tij, unë të marr për bashkëshorte. 
Dhe ajo zgjedh Islamin dhe bëhet 
gruaja e Profetit. E kur e tallen disa 
si bija e hebreut, kur e mori vesh 
Profeti i tha asaj: “Pse nuk i the 
atyre, babai im është Musai (Moisiu) 
dhe xhaxhai Haruni (Aroni)?”23 
Ashtu është edhe rasti i Rejhanes, një 
nga bashkëshortet e Profetit, e cila 
rridhte nga një familje hebreje, si dhe 
Maria, një grua egjiptiane, që rridhte 
nga një familje e krishterë.

Marrëveshja e Hudejbijes

Në vitin e gjashtë të emigrimit 
të tij, Profeti Muhamed (a.s.) i pati 
dhënë fjalën t’i dërgonte në Mekë 
për umre (vizitë në Qabe) sahabet 
(shokët të tij), që ndodheshin në një 
tendosje të plotë metafizike. Profeti 
mori me vete rreth 1.400 shokë dhe 
u nis për rrugë.

Kurejshët ishin të vendosur t’i 
pengonin myslimanët të futeshin 
në Mekë edhe sikur për këtë t’u 
duhej të përdornin armët dhe 
ashtu vepruan. Ushtria e tyre kishte 
pushtuar kullotën Beladin. Një njësit 
prej dyqind vetash nën komandën e 
Halid bin Velidit dhe Ikrime bin Ebu 
Xhehlit kishte përparuar dhe kishin 
zaptuar zonën.

23. Canan, Prof. Dr. Ibrahim, Diyalogun dini ve tarihi 
temelleri, Isik, Stamboll, 2006: 121.

Në pamje të parë, aktet e 
marrëveshjes dukeshin krejt në dëm 
të myslimanëve, por duke u nisur nga 
përfundimi, Kur’ani e përshkruante 
këtë si një fitore.

Suhejli (përfaqësuesi i mekasve) 
do ta quante sukses të madh të vetin 
çdo lëshim që do të shkëpuste nga 
Profeti Muhamed, prandaj nuk druhej 
të ngrinte edhe çështjet më të vogla.

Për shembull, ai qysh në fillim e 
kundërshtoi fjalinë me të cilën fillonte 
marrëveshja: “Bismil-lahi Rrahmani 
Rrahim” (me emrin e Allahut, 
Mëshiruesit, Mëshirëbërësit). Ai 
nguli këmbë të shkruhej: “Bismike’ll-
llahumme” (me emrin e Zotit tonë). 
Profeti Muhamed (a.s.) e pranoi.

Kundërshtimi i dytë i Suhejles 
ishte për atributin “Resulullah” 
(i dërguari i Allahut). Ai tha: “Po 
të kishim pranuar ne, se ti je i dërguari 
i Allahut, s’do të ishte nevoja për një 
marrëveshje të tillë!” Profeti i tha Aliut 
(r.a.), që po bënte punën e shkruesit, 
ta fshinte fjalën “Resulullah” dhe të 
shkruante “Muhammed bin Abdil-
lah” (Muhamedi i biri i Abdullahut). 
Pas një ngurrimi, Aliu e bëri 
ndryshimin.

Pothuajse të gjitha aktet e 
marrëveshjes u bënë shkak për 
debate të gjata. Suhejli thoshte se, 
po të mos shkruhej siç donte ai, nuk 
do të hidhte firmën në marrëveshje, 
kurse Profeti, duke u nisur nga 
rezultatet e mëdha që do të sillte 
ajo marrëveshje, për shumicën e 
kërkesave të Suhejles thoshte “Po”!
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Kështu Profeti Muhamed (a.s.) 
arriti që me anë të tolerimit në 
disa pika dhe kërkesa të mekasve, 
të mund të hapte rrugën për një 
paqe të qëndrueshme. Megjithëse 
për shumicën e myslimanëve, 
nenet e kësaj marrëveshjeje ishin 
diskriminuese, Profeti arriti të 
shikonte përtej horizonteve drejt së 
ardhmes. Po të vërejmë me kujdes, 
Profeti toleron në disa pika mjaft të 
rëndësishme për myslimanët; pranon 
që atë vit të mos bëhej umreja, gjë që 
pranohej me vështirësi nga shokët 
e tij, të cilët për një kohë kaluan 
tronditje shpirtërore.

Një pikë tjetër mjaft e vështirë 
për besimtarët, do të ishte se nëse 
dikush do të kërkonte të largohej 
nga Meka për në Medinë, nuk do të 
lejohej, kurse, po qe se dikush do të 
kërkonte të largohej nga Medina për 
në Mekë, nuk do të pengohej. Kjo 
do të thoshte që mekasit myslimanë 
apo jo, që do iknin në Medine, do t’u 
ktheheshin prapë kurejshve.

Me këtë sjellje Profeti i tregoi 
botës në kohën kur nuk njihej 
toleranca dhe as mëshira, apo 
lëshime të tjera të shikojnë ngjarjet 
me syrin e të gjithëve.

Siç shihet, në pamje të parë, të 
gjitha aktet e marrëveshjes dukeshin 
në dëm të myslimanëve. Sidomos 
akti që parashikonte ekstradimin e 
myslimanëve te kurejshët, i lëndonte 
shumë shokët e Profetit! 

Kurse në fakt me paqen e 
Hudejbijes, garantohej që, për 
dhjetë vjet, kurejshët nuk do të 
përbënin shqetësim për myslimanët. 
Kjo periudhë dhjetëvjeçare kishte 
rëndësi jashtëzakonisht të madhe 
për myslimanët.

Një tjetër përfitim për anën e 
myslimanëve ishte se ata u njohën me 
Islamin në paqe. Kështu marrëveshja 
e Hudejbijes siguroi vajtje-ardhjet e 
dyanshme mes Mekës dhe Medinës. 
Gjer në paqen e Hudejbijes nuk 
kishte komunikim mes dy anëve. Por 
kur u lidh paqja, filluan vajtje-ardhjet 
nga të dy anët. Jeta në Medinë i 
magjepste ata. Prandaj Hudejbija 
ishte një triumf  para triumfit të 
Mekës!

Si rrjedhojë e kësaj paqeje, 
të gjitha fiset dhe tributë filluan 
ta pranonin se Profeti dhe qytet-
shteti që përfaqësonte ai, zotëronin 
mundësitë për të bërë marrëveshje 
me tërë personat, apo entet politiko-
ekonomike përreth. Ashtu siç ndodh 
sot që, kur themelohet një shtet 
i ri, ka nevojë të njihet zyrtarisht 
nga shtetet e tjerë, për rrjedhojë, të 
fitojë legjitimitet të cilin e përdor në 
vijim, si referencë në marrëdhëniet 
ndërkombëtare, ashtu dhe duke 
lidhur marrëveshjen e Hudejbijes, 
Profeti siguronte njohjen e 
myslimanëve dhe të shtetit të tyre. 
Në qoftë se i njihnin kurejshët, pse 
të mos i njihnin edhe fiset e tjera? 
Kështu aktet e njohjes ndoqën njëri-
tjetrin!
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Janë këto dhe shumë shembuj të 
tjerë që karakterizojnë Islamin, si fe 
të paqes, tolerancës, dashurisë dhe 
mirëkuptimit. Sikur bota islame sot, 
t’i jepte rëndësi dijes dhe diturisë, 
duke u nisur nga fjala e parë e Kur’anit 
“Ikra” (Lexo) dhe shumë ajeteve dhe 

haditheve që flasin për diturinë, do 
ta jetonin dhe përjetonin Islamin 
ashtu siç është në realitet, duke bërë 
të mundur që të gjithë jomyslimanët 
dhe mbarë bota të shohin fytyrën e 
vërtetë të Islamit, atë që u munduam 
të sqaronim në këtë artikull.  
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“Zani i Naltë” dhe kontributi për 
vetëdijësimin kombëtar shqiptar

Prof. as. dr. Gentiana SKURA
Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, 

Universiteti i Tiranës

parësore nga hulumtimi i kësaj 
reviste që nga numri i parë i saj, e 
deri në 1939, në shtrirje kohore prej 
14 vitesh botimi. Vlen të përmendet 
fakti se përgjatë periudhës deri në 
mbylljen përfundimtare, komunitetet 
fetare nëpërmjet botimeve të tyre 
ngritën në diskutim çështje shumë 
të rëndësishme e jetike të shoqërisë 
shqiptare, jo vetëm çështjet e besimit, 
por po ashtu edhe interpretime 
shkencore e filozofike, morale dhe 
etike. Në këtë revistë kanë qenë 
të pranishëm emrat më të shquar 
të elitës klerikale, njëkohësisht 
figura të rëndësishme të filozofisë, 
sociologjisë, letërsisë, gjuhës shqipe 
– Hafiz Ali Korça, Nebil Çika, 
Haki Sharofi, Hasan Tahsini, Ferit 
Vokopola etj.

“Zani i naltë” filloi botimin në 
tetor të vitit 1923 me devizën “Revistë 
fetare, merret edhe me filosofi, moral, 
literaturë kombëtare, sociologji”. Drejtori 
i saj, Ismail Maçi në parathënien dhe 
qëllimin e revistës thekson faktin 
se botimi i saj u pa si një nevojë e 
domosdoshme për të bashkuar 
elementin mysliman shqiptar “i 
mbetun deri më sot i ndamun e i pa 

Vitet pas shpalljes së 
pavarësisë për Shqipërinë 
ishin periudhë e 

përpjekjeve të rëndësishme për një 
shtet të pavarur e për formësim të 
vetëdijes kombëtare shqiptare dhe 
për përparimin e shoqërisë shqiptare.  

Gjatë kësaj periudhe edhe media 
e shkruar shqiptare pësoi një hov të 
rëndësishëm, qoftë në larmishmërinë 
e gazetave dhe revistave, qoftë në 
tematikën e rëndësishme që paraqiste. 
Kjo natyrisht do të pasqyrohej 
edhe në shtypin fetar shqiptar, i cili 
përkrah shkrimeve me natyrë fetare 
do ta shihte si detyrë themelore edhe 
trajtimin e çështjeve të rëndësishme 
që preknin shoqërinë, duke filluar 
nga ato ekonomike, sociale, 
kulturore; trajtesat e shumta rreth 
reformave të ndërmarra nga qeveria 
e Mbretit Zog, si dhe ndikimin e 
tyre në shoqëri, pa lënë më pas 
dhe përpjekjet për vetëdijësimin 
kombëtar si dhe harmoninë fetare 
në vend. 

Në këtë punim do të merret 
në shqyrtim revista “Zani i Naltë”, 
organ i Komunitetit Mysliman 
Shqiptar. Janë shfrytëzuar të dhënat 
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bashkumun në mes të tij”1. E ndër pikat 
kryesore të programit të kësaj reviste 
do të ishte bashkimi në një trup të 
fortë e të qëndrueshëm të popullit 
mysliman shqiptar; sipas statutit 
me “plotsue vllazinn ndermiet të gjith 
elementeve në Shqipëri” si dhe “me forcuem 
edhe themelet e nji politikës së shëndoshë e 
thjesht kombëtare në Shtetin t’onë”. 

Pra që në fillim kjo revistë do 
të përcaktojë si një nga qëllimet e 
saj edhe bashkimin e shqiptarëve të 
çfarëdo feje qofshin për forcimin 
e identitetit kombëtar dhe shtetit 
shqiptar. 

Në të njëjtin numër do të flitet 
për Hytbenë e parë2, e cila pasi 
ka filluar në gjuhën arabe më pas 
“gjuha amtare me gjith forcën e saj 
filloj të përndaj shpresë…”. Më tej 
myftiu i përgjithshëm në këshillat 
e tij drejtuar besimtarëve (Këshilli 
i Naltë, Këshilli Ministruer, shumë 
deputetën dhe vllazën të Krishterë) 
do të veçojë “kemi vllazën edhe nji 
vllazni q’i gjinden në atdhenë tonë të 
dashtun t’onën qi këjo vllazni jo se asht 
vetëm me fjalë, po i madhi Zot në “Kur-
ani Qerim” këtë vllazni e vërteton e thotë: 
jo se ishin në kombin e vet me nji fe, po 
ishin vllazën atdheje. Këjo vllazni asht nji 
vllazni atdhetare e lypet t’a forcojm e t’a 
sigurojm”3. Siç vihet re Komuniteti 
Mysliman shqiptar e sheh si një 
detyrë themelore atdhetarinë, pasi 

1. Nr. 1, V. I, Tetor 1923, Parathënie dhe qëllim, fq. 2.
2. Nr. 1, v. I, Tetor 1923, Parathënie dhe qëllim, fq. 2.
3. Nr. 3, v. I, Dhjetor 1923, Pseudonimi H 
“Mirë se ke ardhur”, fq.75 .

besimtari mysliman nuk mund ta 
ndajë besimin shpirtëror me atë 
atdhetar. Po ashtu, dashuria për 
atdheun shkon dhe me respektin e 
dashurinë për gjuhën amtare. 

Atdheu, gjuha, mirëkuptimi 
ndërfetar janë pikat kyçe, mbi 
të cilat mbështetet veprimtaria 
e Komunitetit Mysliman. “Feja 
myslimane të shtrëngon ma shumë/Për 
atdhen e dashur të derthsh gjak si lumë/
Feja myslimane mos kurse të thotë/As 
shpirt as fëmijë fare gjë në botë./Po çkriji 
të gjitha veç shpëto atdhenë/Se n’atdhet të 
dashur mund t’a mbash fenë/Gjakun edhe 
nderin, rracën pasurinë/Mund t’i mprosh 
po mprojte atdhenë, lirinë… Shqipërija, 
kombi në lumtëri rroftë.”4

Në numrin 9 të qershorit 1924 
Hafiz Ali Korça shkruan rreth 
ndryshimit të shpejtë kombëtar; i 
këndohet mëmës Shqipëri dhe bijve 
të saj që “si kush le ta dijë s’ka shqipëtar 
sot/rënkimet e mëmës t’i durojë dot/mëmë 
po më duket se çunat e tu/pësimet e tua i 
shkruan ndër tru/bijtë për ty betohen për ty 
me u shkri/ndë kto ment ndodhet plak dhe 
i ri/të mos qe bashkimi a bahej kështu?/të 
mos qe Bashkimi a vinin këtu?...”. Apo, 
“Më fetar i saktë shkrihet për atdhenë/
Atdheu kuti është feja zhevahiri/Rron në 
kutit brenda e ruhet floriri/Mos ki turp 
ahere nga myslimanizma/Me atë ringjallet 
nacionalisma”5.

4. Nr. 4, v. I, Janar 1924, Hafiz Ali Korça 
“Myslimanizma dhe nacionalizma”, 105-109.
5. Nr. 11, v. I, Gusht 1924, Hafiz Ali Korça, 
“Vajtimet e atdheut”, 349-351.
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Pothuajse në çdo numër të saj 
revista “Zani i Naltë” i drejtohet 
besimtarëve myslimanë, që përveç 
dashurisë për Zotin të ushqejnë në 
shpirtin e tyre edhe dashurinë për 
atdheun, sepse vetëm me një atdhe 
dhe të bashkuar shqiptarët do jetojnë 
në harmoni, e nuk do të jenë pjesë e 
ngatërresave të shumta të kohës. 

Megjithatë nëse vërejmë në 
mënyrë kronologjike konstatohet 
se prijësit e Komunitetit Mysliman 
Shqiptar ngrenë probleme themelore 
patriotike edhe për trojet e aneksuara 
të Shqipërisë. E pikërisht për këtë i 
kërkohet qarqeve të huaja evropiane, 
që të mbajnë qëndrim ndaj plagëve 
shqiptare. Kështu në lidhje me 
bombardimin e Serbisë në Drenicë 
ditën e Kurban Bajramit nëpërmjet 
poezisë “Vajtimet e atdheut”, Hafiz 
Ali Korça do të ngrejë pyetjen 
“Qytetërimi ku është vallë?/përse Europa 
nuk iu sheh hallë?” e mandej do të 
vazhdojë se Kosova “M’i madhi 
krahu i Shqipërisë/M’e madhja çerdhe 
e trimërisë… vuan e të gjithë shqiptarët 
duhet të qajnë Kosovën e Çamërinë, 
“gjëmëzezët”, për të cilët duhet të zgjasin 
zinë!6 Siç vërehet, revista përpiqet të 
përcjellë mesazhe kuptimplota për 
etninë e trojet shqiptare anembanë. 
Jemi vetëm pak vite nga Konferenca 
e Londrës, por Komuniteti 
Mysliman Shqiptar i sheh Kosovën 
dhe Çamërinë pjesë të pandashme të 
Shqipërisë.

6. Nr. 11, v. II, Nëntor 1925, Hafiz Ali 
Korça, “Ç`asht ky flamur”, fq. 18.

Vetëdijësimi kombëtar shqiptar 
do të shprehet fuqishëm sidomos në 
përkujtimet rreth ditës së pavarësisë. 
Muaji nëntor do të marrë vlerësimet 
më të mëdha si muaji më i lartë dhe 
më i madhërueshmi ndër muajt e 
tjerë, ai konsiderohet si muaji kur 
shqiptari nisi të marrë frymë lirisht 
e nisi “me shiju amëlsinë e vllaznimit 
të rracës shqiptare”7. Komuniteti e 
kremton ditën e Pavarësisë si ditën 
më të lumturuar e të dëshiruar 
të kombit shqiptar dhe simbolin 
kombëtar, flamurin si “shpresë e nderit, 
madhëri”, si “shenjë e bukur shum e 
shtrenjtë”, flamurit që nuk mund t’ia 
çmosh vlerën e që duhet t`i vijë “rreth 
e rrotull kufisë/Në Kosovë e Çamëri”8.

Komuniteti Mysliman kërkon 
nga besimtarët përgjegjësi të madhe 
në përpjekjet dhe ndihmesën e 
madhe për zhvillimin e shtetit 
shqiptar nëpërmjet reformave të 
ndërmarra nga Mbreti Zog. Ai i bën 
thirrje myslimanëve se është detyra 
e tyre të përmirësojnë ekonominë 
e vendit. Në një shkrim të janarit 
1927 revista i mëshon me forcë 
“shkundjes nga plogështia” dhe kthimit 
të vëmendjes ndaj ekonomisë së 
vendit në mënyrë, që të sigurohen 
njëherë e mirë nevojat e vendit. Po 
ashtu revista ngre në vëmendjen e 
besimtarëve myslimanë shqiptarë se 
duhet të shohin se ç`po bëjnë popujt 
e përparuar dhe të qytetëruar e “të 

7. Po aty.
8. Nr. 7, v. IV, Janar 1927, Sali Vuçiterni “Mbi nevojën 
e reformave”, fq. 195-207.
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ndjekim dhe na gjurmët e tyne në lamije të 
blerta të përparimit e në fushata të njoma 
të revolucionit.”9

Kjo do të përforcohet sërish 
më vonë në fjalën e mbajtur nga 
Mehdi Frashëri në inaugurimin e 
medresesë në Tiranë10. Duke iu 
referuar reformave të Ataturkut, 
Mehdi Frashëri do të ngrejë zërin 
e tij se për Shqipërinë përparimi 
është shumë më tepër i nevojshëm 
e i domosdoshëm. Duke ndjerë 
ndjenjën atdhetare shqiptare Frashëri 
do të theksonte se shqiptarët janë 
të rrethuar nga vende që duan t`i 
zhdukin kështu që, “prandaj përparimi 
me të shpejtë për ne shqiptarët asht nji nevojë 
e jetesës; se në këtë botë për të mjeruemit 
s`ka mëshirë” dhe do të nënvizojë më 
tej se “Ay popull qi rrëzohet me këmbët 
e veta, s’ka të drejtë të ankohet”11. Duke 
iu referuar shifrave të popullsisë 
shqiptare, (1 milion brenda dhe 1 
milion i roptuem jashtë vendit), 
Frashëri thekson se barrën më të 
madhe të përparimit të Shqipërisë 
e ka pikërisht elementi mysliman (1 
milion e 700 mijë myslimanë, 200 
mijë ortodoksë e 100 mijë katolikë), i 
cili sa “më i shpejtë dhe i fortë të jetë 
aq më shumë ka shpresë qi të lirohet 
dhe ay 1 milion tjetër që lëngon 
n’robnit”12. 

9. Nr. 6, v. VIII, Janar 1932, Fjala e mbajtur e Mehdi 
Frashërit në inaugurimin e Medresesë, Tiranë.
10. Po aty, fq. 157.
11. Po aty.
12. Nr. 1, v. IX, Shtator 1933, “Detyra e 
jonë” fq. 16.

Për revistën “Zani i Naltë” 
përparimi i kombit nuk duhet 
të varet nga përngjasimi me “të 
huajën”, por shqiptarët duhet të 
mbështeten vetëm tek burimet dhe 
prodhimet e veta. “Për ne (“Zani i 
Naltë”) çdo gja duhet të jetë shqiptare; 
pasqyrim i ekonomisë kombëtare, e cila 
është në krizë shkaku është se produktin 
kombëtar po e lufton produkti i huaj e 
jokombëtar.”13 Më tej revista vijon, 
se tregun shqiptar e ka mbërthyer 
produkti i huaj, ndërsa prodhimi 
shqiptar nuk shihet me sy. Mania që 
shqiptarët t`u ngjajnë të huajve nuk 
bëri gjë tjetër veçse i varfëroi, por 
rrugën e shpëtimit revista e gjen në 
propagandën e “Panshqiptarizmës”, 
dhe e përfundon me “Çdo gja duhet të 
jetë vetëm shqiptare”14. 

Padashur t`i hyjmë edhe 
polemikave që revista në fjalë ka 
ndërmarrë edhe me revista të tjera 
të këtij lloji ose jo nuk mund të mos 
theksohet edhe gjuha e fortë ndaj 
fenomeneve të tilla si politizimit të 
jetës shqiptare apo dhe qëndrimet 
ndaj kombit (Ç’detyrë kanë 
intelektualët?).

Duke analizuar problematikën 
shoqërore dhe ekonomike në vend 
theksohet se “shqiptari përpara interesës 
së naltë t’Atdheut din me ba sakrifica dhe 
këto sakrifica i ban me vullnet të patundun 
duke qenë gati me vuajte… Këjo sjellje 
dëshmon se morali i kombit shqiptar asht i 

13. Po aty.
14. Nr. 12, v. IX, Gusht 1934, “Tue kremtue “Festën e 
Mbretëris Shqiptare” fq. 361.
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naltë dhe nuk tronditet në dobi t’Atdheut”15

Po ashtu “Zani i Naltë” do të 
mbajë qëndrim edhe për zhvillimin 
demografik të popullsisë shqiptare 
dhe këtë do ta lidhë sërish me 
nevojat dhe të ardhmen e atdheut. 
Duke u bazuar në Statistikën e 1927-
1932 e Drejtorisë së Përgjithshme 
të Shëndetësisë revista e sheh të 
nevojshme patjetër organizimin e 
institucioneve të posaçme, si edhe 
rishikimin e zakonit të martesës si në 
Veri ashtu edhe në Jug të vendit, i cili 
sipas saj është shumë i kushtueshëm 
e për këtë arsye njerëzit druhen të 
martohen. Ky zakon për të është 
i vjetëruar e nuk e le shoqërinë të 
marrë frymë lirisht, apo të jetë më 
bashkëkohore. Kanë ardhur kohë të 
reja e zakonet e martesës i takojnë një 
të shkuare (nuk mundet që shqiptarët 
të vazhdojnë të “blejnë” nuset). Po 
ashtu revista kërkon nga mjekësia, 
si dhe organizatat intelektuale të 
propagandojnë në favor të shtimit 
të popullsisë pasi përndryshe kjo 
“është krim dhe tradhëti kundër 
Atdheut e shoqërisë”16 

Me rastin e 25 vjetorit të 
pavarësisë së Shqipërisë revista do 
ia kushtojë gjithë hapësirën e saj 
historisë, traditës, kulturës. Ajo 
do nënvizojë faktin se Zoti e do 
Shqipërinë e s`mund ta lërë atë, 
si dhe të merret nëpër këmbë një 

15. Nr. 2-3, v. IX, Tetor-Nëntor, 99-102.
16. Nr. 11, v. XII, Nëntor 1937, “Dy fjalë 
mbi 25 vjetorin”, fq 322, njëkohësisht 
kopertina e revistës. 

popull, i cili zotëron gjuhë, tradita 
e zakone, një popull që dëshëron të 
jetojë me nder, një popull, lashtësinë 
e të cilit e dëshmon bota dhe historia. 
Shqiptarët i kanë dhënë të kuptojë 
Botës se “në qoftë se ju preket liria kanë 
dhënë besën e deri sa të bëhen fli të gjithë 
ahere mundet me ju prekë liria e tyre!”17

Ky do të jetë nga shkrimet më në 
zë të kësaj reviste ndër vite. Përpos 
të tjerave revista do ketë në faqet 
e saj dhe një ekspoze të martirëve 
myslimanë, të cilët ndër vite kanë 
luftuar e dhënë jetën për Shqipërinë 
dhe kombin shqiptar. Ajo iu drejtohet 
atyre duke theksuar, “Mësoni o burra 
të pa vdekshëm se sot (martirët e lirisë 
kombëtare) se, gjith Shqipnia asht ba 
nji trup i kondesuem dhe sot me nji 
zemër feston nji të katërtën e shekullit të 
mëvehtësisë së saj, at çast gëzimi që Juret e 
lajtit me gjakun dëshmor tuej; se Shqipnia 
u ba dhe vete drejt Qytetrimit… Krejt 
ambiciet e maparshme janë zhduk dhe janë 
zëvendësue me bashkim. Shqiptarët janë 
të bashkuar dhe dorë për dore ndihmohen 
për të arrirë shokët e tyre”18. Më poshtë 
revista do të theksojë se këngët 
patriotike këndohen me forcë e se 
mbahen si të shenjta - “Ti Shqipëri më 
ep nder, më ep emrin Shqiptar/Zemërën ti 
ma gatove plot me dëshirë dhe me zjarr…” 
ka mbushur zemrën e çdo shqiptari. 
Kjo krenari e lartë kombëtare do të 
përçohet me nota të larta sidomos 
kur i drejtohet Ditës së Pavarësisë, 
28 nëntorit të cilës myslimanët i 

17. Po aty.
18. Po aty.
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drejtohen “Për ne nuk duhet të ketë çast 
ma të lumnueshëm se sot që arritëm këtë 
ditë, e cila dikur dukesh si në harresë!”�. 

Siç u përmend më lartë në këtë 
numër “Zani i Naltë” rendit një 
pjesë të emrave të hoxhallarëve më 
të njohur për kontributin e tyre për 
pavarësinë e Shqipërisë të renditur 
sipas prefekturave (43 emra). 

Nga gjithë paraqitja e 
lartpërmendur mund të thuhet se 
Komuniteti Mysliman ka luajtur një 
rol të rëndësishëm në vetëdijësimin 
kombëtar shqiptar. Për të feja dhe 
kombi janë të pandashëm, një 
besimtar mysliman nuk mund të jetë 
i tillë nëse nuk është atdhetar i mirë 
e nëse kur e lyp nevoja nuk jep jetën 
për atdheun. 

Për intelektualët e shquar, penat 
e “Zanit të Naltë”, lumturia e vendit 

dhe kombit janë pavarësia dhe 
zhvillimi, qytetërimi, të cilat arrihen 
me dashurinë dhe përkushtimin ndaj 
atdheut, si dhe me dashurinë mes 
njëri tjetrit, qofshin myslimanë apo 
edhe të krishterë. “Zani i Naltë” i 
drejtohet besimtarëve myslimanë, 
por jo vetëm, i drejtohet gjithë 
shqiptarëve brenda dhe jashtë kufijve 
për të dhënë mesazhet e dashurisë 
dhe paqes, për të dhënë mesazhet e 
forcimit të dashurisë ndaj vendit dhe 
kombit shqiptar. 

Për këto arsye si përfundim mund 
të themi se “Zani i Naltë” përgjatë 
gjithë historisë së botimit të tij, por 
jo vetëm është një nga kontributet 
më të çmuara të historisë moderne 
të Shqipërisë dhe popullit shqiptar. 

Bibliografia:

Revista “Zani i Naltë” – 1923-1939 
Dela Roka, Roko Moroco. Pa vit botimi. Kombësia dhe feja në Shqipëri 

1920-1944. Elena Gjika: Tiranë
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Rreth ligjëratave të H. H. Ismet Dibrës, 
“A ka dyshim në qenëjen e Zotit?”  

Prof. dr. Hajri SHEHU

Ndër dijetarët e shquar 
shqiptarë në fushën e 
komentimit të Kur’anit 

është edhe Haxhi Hafiz Ismet Dibra1. 
Disa nga komentimet e tij janë botuar 
në vijimësi në revistën “Zani i Naltë” 
të viteve ‘30 të shekullit të kaluar, 
nën një titull që është një pyetje 
1. Personaliteti i tij si teolog, si dijetar, si erudit, si 
mësues e si edukator pati ndikim të madh jo vetëm 
në rrethet klerikale islame, por edhe më tej. Nga 
botimet e tij në “Zani i Naltë”, duket se ka pasur rreth 
të gjerë lexuesish e dëgjuesish entuziastë. Shih për 
jetën e jetëshkrimin e tij në shkrimin e F. Kasolles, në 
H.I.Dibra, A ka dyshim në qenëjen e Zotit?,  Albanian 
Islamic Center, Harper Woods, Mich., USA, 1993, f. 
3-5.

retorike: “A ka dyshim në qenëjen 
e Zotit?”. Ndonëse më shumë se 
para 80 vjetësh, komentimet e tij 
janë mjaft moderne e mjaft aktuale. 
Njeriu mëson shumë edhe tani. 
Me argumente nga Kur’ani2 e me 
shembuj nga zbulimet shkencore, ai 
vërteton për një “mendje të vërtetë” 
(fjalët në thonjëza janë të tijat) se 
Allahu ekziston dhe është vetëm Një 
Zot. 

Komentimet e H. I. Dibrës nuk 
janë vetëm për elitarë e lexues të 
formuar, por edhe për të tjerë. Ato 
janë njëherësh edhe popullarizuese. 
Në to nuk ka deklarime të 
thata fetare, por argumentime e 
interpretime teologjike - shkencore. 
Ai bën thirrje të hiqen syzet e errëta 
e të shihet e vërteta. “Me syze të 

2. Ngjyra e njerëzve 30:22; Zoti 14:10; 38:180; 
Pyesni dijetarët 16:43; Këta njerëz 2:7; Uji 21:30; 
79:30-32; Lajmet historike të Kur’anit 12:111; 
Peripecitë e profetëve 11:120; Namazi 29:45; 
Xhindet 51:56; Erërat 2:164; 15:22; Ringjallja 
26:79; 75:3,4; I treti i të treve, jo: 5:73; Krijimi i 
njeriut 23:115; Devetë 16:5; Kur’ani 41:53; 6:59; 
Të njohim Zotin 44:38, 39; Një frymë e vetme 7:189; 
Vozitin në hapësirë; 6:40; Më i ndershmi 49:13; 
Vetja 2:286; 74:38; Islami 48:28; Feja jonë 22:78; 
Drejtësia 16:90; 9:24; Zekati 2:195; Fjala e Zotit 
e pafund 18:109; Kundërshtari 2:194; Profeti ynë, 
me mision universal 34:28; Mëshira e Zotit 12:87; 
Shpëtimi 7:99; Rruga (e drejtë) 7:99; 24:46; 28:56; 
Ai që di 39:9.

H. Ismet Dibra
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errëta, - thotë ai, kurrë nuk mund të 
shikohet e vërteta”. Besojmë të jenë 
të mjaftueshme disa nga ajetet që 
janë përmendur në komentimet e tij 
(shih te poshtëshënimi 2).

Komentimet e H. I. Dibrës janë 
të shkurtra, por aq të shkurtra sa 
ta japin të plotë e të kuptueshëm 
thelbin e ajetit a të çështjes. Ai përgatit 
mjedisin për koment. Paraqit temën e 
përgjithshme: një pyetje retorike, “A ka 
dyshim në qenëjen e Zotit?”. Vjen ajet 
pas ajeti për të na përgatitur për tekstin 
e tij. Secili tekst i tij lidhet me ajetin të 
cilit i referohet. Në vijimësinë e tyre 
mund të rroket pamja e përgjithshme 
e përmbajtjes së komentimeve dhe 
përgjigjja: Ka Zot.

Çdo ajet për një argumentim të 
caktuar jepet me kuptim të veçantë 
dhe me kuptim të përgjithshëm. 
Mendojmë se veprohet drejt sepse 
kuptimi i përgjithshëm e edhe zbatimi 
i përgjithshëm i një ajeti mbeten të 
vërteta të përgjithmonshme. Nuk 
është as zbulimi im e as thënia 
ime: çdo lexues e studiues serioz i 
Kur’anit ka kuptuar se sa më shumë 
që ecën në leximin e studimin e tij, 
aq më shumë do të gjejë se si ky 
kuptim i përgjithshëm rritet duke u 
rritur aftësia e tij për t’i rrokur gjërat. 
Është si rasti i një alpinisti që, sa më 
lart ngjitet në mal, aq më larg sheh. 
Komentimet e H. Ismet Dibrës janë 
një udhërrëfyes në ngjitjen tonë 
alpinistike. 

Autori ndjek edhe komentues 
të tjerë – Hafiz Shirazin e Imam 

Gazaliun etj., por ka sjellë edhe 
mjaft gjykime të veta origjinale me 
vlera të konsiderueshme. Ai ka 
sjellë interpretime, komentime e 
shpjegime të qëndrueshme. Disa 
nga këto komentime e shpjegime 
mund të cilësohen me vlerë 
antologjike. Përveçojmë: ringjallja 
fizike e njeriut edhe me mollëzat e 
gishtave; përngjizja e botës; trupa të 
shkëputur nga amat e tyre; Islami si 
fe mendore; premisat e ekzistencës; 
ç’është hipoteza; yjet; hetimet e 
zbulimet zoologjike; skepticizmi; 
paganizmi; myslimani të përmirësojë 
e të plotësojë të dyja jetët etj. 

H.Ismeti përdor dijet e shkencës. 
Ai merret me shkencëtarë të mëdhenj 
në polemikën e tij – me Dekartin e 
Njutonin, Maks Mylerin e Volterin, 
Demokritin e Pirhonin, Spenserin 
e Losipin, Aristotelin e Platonin etj. 
dhe i lë kokulur. Ai thotë se shkenca 
nuk ka zbuluar më shumë se ç’thotë 
Kur’ani.

Filozofemat islame e termat 
kur’anorë shkencorë (të botanikës, 
të zoologjisë, të matematikës, të 
astronomisë, të gjeografisë, të 
fizikës, të optikës, të akustikës, të 
filozofisë etj.) ajet, sure, Njitim, Ahiret, 
i Plotmëshirshëm, monoteizëm, politeizëm, 
dualizëm, sofizëm, dogmë, botëkuptim, 
doktrinë sociologjike, tezë, hipotezë, entitet, 
polenizim, fekondim, fiziolog, meteorolog, 
algjebër, trigonometri, atom, amë (trupa 
të shkëputun nga amat e tyne), eterik 
(atome eterike), korelacion, proporcion, 
atomistik (teorika atomistike), çiftëzim, 
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eliptikë (eliptika e diellit), atraksion (ligji 
i atraksionit), subjektiv, objektiv, yje me 
dritë, yje pa dritë etj. e bëjnë tekstin e tij 
ligjërim të mirëfilltë shkencor.

Komentimet e H. I. Dibrës 
janë një ese e fuqishme teologjike-
filozofike. Në këtë apo atë 
shkallë duket karakteri polemik, 
karakteristik për esetë që fillojnë me 
pyetje retorike. Konstruktet pyetëse 
ekspresive edhe më tej, me cilësi 
retorike e përforcuese-emocionuese 
e rrisin tonin e esesë. Stili i polemikës 
kërkon, siç dihet pyetje retorike, 
antiteza e antonime, aforizma, 
sinonime e epitete, citime nga 
kundërshtari e, ndoshta, edhe ironi 
a diskreditim të kundërshtarit etj. Ai 
përdor të parat3, por jo të fundit. Ai 
nuk e ironizon e as nuk e diskrediton 
kundërshtarin, sepse s’kishte nevojë, 
sepse ishte i mjaftueshëm argumenti 
(ajeti) i Kur’anit dhe argumentimi i tij 
teologjiko-shkencor, por edhe sepse 
kishte etikën fetare-shkencore. Ai 
nuk e përdor maksimalizmin stilistik 
3. Shih p.sh. të tilla antiteza, antonime, sinonime 
e epitete etj.: “Gjuha e të mençmit asht mbrapa 
mendjes, kurse mendja e të trashit asht mbrapa 
gjuhës” (thënie e Imam Aliut); // tinëzisht / faqësisht; i 
sosun / i pasosun; // me syze të errëta kurrë nuk mund 
të shikohet e vërteta; // i shfaqun e i manifestuem; i 
padukun e i fsheftë; // mysliman i vërtetë; mbrojtësit 
e vërtetë; betime të thella, vëllazëria njerëzore; 
paurtësi e madhe dhe e pafalshme; hipotezë e 
gabuar, absurde; mendje njerëzore e pjekur; në 
kohën e lumnueshme; edukues i vërtetë; ndërgjegje 
e kullueme; e vërtetë e dështuar; dogmë e drejtë 
etj. Ai shquhet për përdorimin e figurshëm të 
mjeteve shprehëse, me vlerë stilistike: Kur’ani – 
kroi i teologjisë; gurra e shumë diturive të tjera; ka 
shkye perdet e errëta; shtegu i arsyetimit; breshër 
kritikash; ra në tallazet e dyshimit; e vërteta i 
rrëshket prej dore; merr dritën e arsyetimit; përtej 
gardhit të shkencës etj.

të hiperbolizimit sepse as Kur’ani, 
as argumentimet e tij nuk kishin 
nevojë për zmadhime; e vërteta nuk 
ka nevojë të zmadhohet. “Islami, - 
thotë ai, - asht fe mendore”.

Ia donte puna e komentimit 
H.I. Dibrës që ajetet kur’anore t’i 
përkthente. Në këtë mënyrë, ai është 
edhe përkthyes Kur’ani. Përkthimi 
në shqip bëhet krahas tekstit në 
arabisht. Njihen vështirësitë e 
përkthimit të arabishtes kur’anore, 
si gjuhë klasike e stilit të lartë. 
Megjithatë, teksti në shqip nuk është 
një zëvendësim i thjeshtë i kësaj a i 
asaj fjale të arabishtes, por shprehja 
më e saktë për kuptimin më të plotë 
që ka rrokur H.Ismeti nga teksti 
arab. Ai është munduar, vërtet që 
gjuhën shqipe ta bëjë “gjuhë islame”.

Hafiz Ismet Dibra fliste e 
shkruante në  variantin letrar të 
gegërishtes. Në ligjërimin e tij nuk 
ka elemente të gjuhës së folur 
bisedore, as të idiolektit të tij, as 
krahinorizma fonetikë të së folmes 
së tij, sepse ai e dinte se kështu do 
të humbiste pesha e argumentimeve, 
kurse në përkthimin e ajeteve do 
të humbiste stili i lartë i arabishtes 
kur’anore. Autori shfrytëzon fjalë të 
gjithëpërdorshme të shqipes: i shtangët 
(ti shikon malet që duken të shtangët), të 
madh (Perëndia me të madh të vet), mollëz 
(mollëzat e gishtave), pajoj (Zoti pajoi me 
mend), tërthoras (paralajmëron tërthoras), 
lagje (nji lagje atomesh), krahinë (të 
gjitha krahinat e botës), nuse për nimfë 
(në zoologji), motmot, shpërngulet (në 
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zoologji) etj. Ndonjëherë përdor 
ndonjë fjalë të së folmes së tij 
(dibranishtes), por jo variant të saj 
fonetik (livroj “lëviz”: Dielli livron), 
që jo vetëm nuk e dëmton aspak 
kontekstin e tij, por është edhe me 
vlerë letrare potenciale për gjuhën 
standarde. 

H. Ismet Dibra ishte njohës i 
thellë i gjuhës amtare e ka krijuar ose 
gjetur fjalë me brumin e shqipes e 
sipas rregullave të saj fjalëformuese; 
shih, p.sh.: diktim (zbulimet dhe diktimet 
e reja), i parakaluem (libra hyjnorë të 
parakaluem), i përngjizun (bota asht e 
përngjizun nga…), paravumje, përzanëse, 
i prejshkaktuem (fenomene që u njohën 
si të prejshkaktueme), patundshmëni, 
paurtësi, profetí etj.

Kujdesi i H. Ismet Dibrës për 
pastërtinë e gjuhës duket që tek 
titulli i ciklit të ligjëratave të tij. Ai 
nuk pëlqen fjalën e huaj ekzistencë, 
por fjalën shqipe qenëja; në vend të 
teuhid parapëlqen termin shqip njitim 
e në vend të insekt, kandërr etj. Edhe 
kur përdor ndonjë fjalë të huaj, H. 
Ismet Dibra e përball me fjalën a 
me shprehjen shqipe në kllapa: bon-

sensi mendja e vërtetë; Ahiret jeta 
e amshuar; aksident e papritur; 
individualitet vetësi etj. 

Sigurisht, për arsye gjuhësore dhe 
jashtëgjuhësore që dihen, nuk mund 
t’i kërkojmë H.Ismet Dibrës në 
vitet ’30 të shekullit të kaluar të mos 
përdorte polenizim, fekondim, korelacion, 
proporcion, korpuskul, atraksion, 
divinitet etj., por përkatësisht pjalmim, 
pllenim, bashkëlidhje, përpjesëtim, rruazë, 
tërheqje, hyjnorësi etj., por mendojmë 
se mund t’u ishte larguar disa fjalëve 
të huaja të panevojshme, sepse e 
ka njohur fjalën shqipe, e ka edhe 
raste kur e përdor vetë diku tjetër 
në tekst: eternel për i amëshuem (jeta 
eternele), konviksion për bindje, evident 
për i qartë, deduksion për përfundim etj. 
Mund të ishin shmangur edhe fjala 
hyjnor (dekret hyjnor etj.) dhe Perëndi. E 
para lidhet me hyjninë. Si hyjnia, ashtu 
edhe perëndia nuk e shënjojnë saktë 
konceptin Allah; hyjnitë e perënditë 
janë shumë; Allahu është vetëm 
Një. Megjithatë, këto dy vërejtje 
nuk e cenojnë aspak penën e tij të 
fuqishme dhe argumentimin e tij të 
fuqishëm.
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 Përpjekjet e klerit mysliman shqiptar 
për vendosjen e mësim-besimit në shkollat 

shtetërore  përgjatë viteve 1920-1924

MA. Hasan BELLO
Instituti i Historisë, Tiranë

Me shpalljen e pavarësisë 
së Shqipërisë më 
28 nëntor 1912 dhe 

me themelimin e shtetit të pavarur 
shqiptar çështjes së zhvillimit të 
arsimit iu kushtua rëndësi kryesore. 
Në gazetën e Qeverisë së Vlorës 
shkruhej se: “vetëm me një lërim të 
shëndoshë e me një arsim të vërtetë 
mund të ngjallet e mund të mëkëmbet 
kombi ynë e mund të fitojë të drejtën 
për të hyrë në radhët e popujvet të 
qytetëruar”.1 Sipas mundësive që 
pati, Ministria e Arsimit, në vitin 
shkollor 1913-1914 çeli 46 shkolla 
fillore dhe dy normale pregatitore 
për viset që ishin të lira.2 Në kuadër 
të forcimit të unitetit kombëtar, 
Qeveria e Vlorës, u përpoq të 
ndiqte një politikë ekuilibruese dhe 
afrimi me të gjitha besimet fetare. 
Kjo vihet re edhe me faktin se disa 
klerikë të njohur të asaj kohe mbanin 
detyra kryesore në kabinetin e Ismail 
Qemalit. Ndërsa lidhur me praninë 
e lëndëve fetare në ato pak shkolla 
që u hapën nga Qeveria e Vlorës, ne 
ende nuk disponojmë të dhëna të 
sakta.
1. Përlindja e Shqipënies, nr.8, 24.8.1913, f.5.
2. Shapllo, Siri, “Lufta për shkollën kombëtare 
përgjatë viteve 1920-1924”, në: Mbi lëvizjen 
kombëtare dhe demokratike shqiptare në vitet 1918-
1924, Tiranë: Mihal Duri, 1966, f.94.

Vitet e Luftës së Parë Botërore 
përbëjnë një nga periudhat më të 
ndërlikuara të historisë së Shqipërisë. 
Territori i vendit tonë u shndërrua 
në shesh luftimi për të dyja blloqet 
ndërluftuese. Më 1916 Shqipëria u 
nda në tri zona pushtimi, austro-
hungarez, italian dhe francez. Në 
kuadër të interesave të veta strategjike 
për forcimin e elementit shqiptar, 
Komanda Ushtarake Austro-
Hungareze, e cila kishte pushtuar 
një pjesë të Shqipërisë së Mesme 
dhe atë të Veriut, mori masa për 
ngritjen e një administrate vendase 
duke krijuar tre drejtori: Drejtorinë 
e Përgjithshme të Arsimit me drejtor 
Luigj Gurakuqin, Drejtorinë e 
Financave me drejtor Fejzi Alizotin 
dhe Drejtorinë e Drejtësisë me 
drejtor Avni Dabullën. Vlen për t`u 
theksuar se përgjatë kësaj periudhe 
u hapën një numër i madh shkollash 
shqiptare3 dhe u hartuan disa nga 
programet më kryesore për historinë 
e shkollës dhe mendimit pedagogjik 
shqiptar.4 Në të gjitha programet 

3. Shih: Ilir Kanini, Arsimi në Shqipëri në vitet e 
Luftës së Parë Botërore  1916-1918 (zona e pushtimit 
austro-hungarez), Tiranë: Neraida, 2001.
4. Organizimi i përkohshëm i shkollave shqipe, 20 
shtator 1916; Programi i mësimeve për pesë rendet 
e shkollave fillore shqipe, 18 tetor 1916; Përparimi i 
arsimit shqiptar, 26 janar 1918, etj.
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mësimore të këtyre shkollave lënda 
e besimit fetar, për t`u zhvilluar dhe 
për t`u shpërndarë sipas klasave, 
i ishte lënë në dorë komuniteteve 
fetare. Sipas planit mësimor kjo 
lëndë zinte tre orë në javë për tri 
vitet e para dhe dy orë në javë për 
vitin e katërt dhe të pestë.5

Pas përfundimit të Luftës së Parë 
Botërore, më 21 janar 1920 u mbajt 
Kongresi Kombëtar i Lushnjës i cili 
mori vendime shumë të rëndësishme 
për shpëtimin e Shqipërisë dhe për 
bashkimin kombëtar. Qeveria e dalë 
nga ky kongres i kushtoi një rëndësi 
të veçantë edhe zhvillimit të arsimit. 
Në këtë kuadër, Ministria e Arsimit, 
më 15 gusht 1920 thirri kongresin 
arsimor të Lushnjës, ku morën pjesë 
disa nga arsimtarët më të njohur të 
vendit tonë. Lidhur me zhvillimin 
e lëndëve fetare nëpër shkollat 
shqiptare, Kongresi Arsimor i 
Lushnjës, vendosi që programet dhe 
orët e mësimit të besimit t`i liheshin 
autoriteteve të secilës fe, ndërsa të 
drejtën e kontrollit për zbatimin 
e këtyre orëve ta kishte Ministria e 
Arsimit.  

Më 4 nëntor 1920, Ministria e 
Arsimit njoftoi Këshillin e Naltë 
të Sheriatit për të mbledhur një 
komision të posaçëm, i cili, do të 
merrej me shqyrtimin e pyetjeve 
që dilnin lidhur me përcaktimin 
e lëndës së besimit në arsimin 
publik. Si datë e mbledhjes së këtij 
komisioni ishte caktuar data 7 
nëntor dhe pikat kryesore që do të 
diskutoheshin ishin këto: caktimi 
5. Hoti, Vehbi, Luigj Gurakuqi-për shkollën shqipe 
dhe arsimin kombëtar, Shkodër: Camaj-Pipa, 2002: 
201.

i orëve të mësim-besimit islam 
nëpër shkollat që frekuentoheshin 
vetëm nga myslimanët, shkollat 
e katundeve, në shkollat fillore 
të plota, në shkollat qytetëse dhe 
normale; programet analitike që do 
të shërbenin si udhëheqës për autorët 
që do të hartonin librat e besimit 
mysliman; dhe se ç`rregull duhet të 
ndiqnin shkollat publike në muajin e 
Ramazanit për vazhdimin e mësimit 
të nxënësve.6 Megjithë këto lëshime, 
shteti i ri shqiptar nuk miratoi asnjë 
fe zyrtare dhe shpalli se ndiqte një 
politikë laike në marrëdhëniet me 
bashkësitë dhe praktikat fetare të 
popullsisë. Kjo u bë me qëllim për 
të forcuar lidhjen kombëtare midis 
shqiptarëve të tri besimeve fetare. 
Për pasojë, shteti laik e shpallte 
veten si agjentin veprues të kombit 
dhe në emër të njësimit kombëtar, 
ai ushtronte kontroll të rreptë mbi 
çështjet dhe organizatat fetare.7 Kjo 
më së miri u vu re në orientimin 
që u ndoq për organizimin e 
sistemit arsimor, ku si shembull u 
mor kryesisht Franca, e cila, njihej 
për konsekuencën që ndiqte për 
laicizimin e institucioneve publike. 
Kështu, më 7 janar 1921, ministri i 
Arsimit i drejtoi kryeministrisë një 
shkresë me anë të së cilës shprehte 
nevojën që ky dikaster kishte për 
shembujt e sistemeve të ndryshme 
arsimore që përdoreshin nga kombet 
e qytetëruara. Prandaj, kërkonte 

6. Arkivi Qendror i Shtetit (më tej: AQSH), F.155, 
V.1920, D.VIII-2.
7. Clayer, N. (2010) “Adapting Islam to Europe: 
The Albanian Example”. Internet: http://hal.
archives-ouvertes.fr/docs/00/57/87/57/PDF/clayer-
adaptislam-final.pdf.
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që të urdhërohej kryesekretari i 
Ministrisë Jashtme, Nuri Vila, i cili, 
ato ditë ndodhej në Paris, që t`i 
dërgonte kësaj ministrie programet, 
rregulloret dhe ligjet e arsimit fillor 
dhe të cikleve të tjera shkollore, si 
dhe nga tre ekzemplarë autorësh të 
ndryshëm për çdo libër që përdorej 
nëpër shkollat fillore të Francës. Kjo 
ministri, sugjeronte gjithashtu që 
një urdhëresë e tillë, t`i jepej edhe 
kryetarit të delegacionit shqiptar 
në Gjenevë, Fan Nolit, që edhe ky 
të dërgonte të njëjtat  programe, 
rregullore dhe ligje arsimore që 
përdoreshin në kantonet e Zvicrës.8

Duke u mbështetur në të drejtën 
e njohur më parë nga vetë shteti 
shqiptar, në muajt e parë të vitit 
1921, Gjyqi i Naltë i Sheriatit i kërkoi 
Ministrisë së Arsimit që të drejtën 
e inspektimit të lëndës së besimit 
nëpër shkolla, ta merte përsipër ky 
institucion. Por, një kërkese të tillë 
ky dikaster iu përgjigj në mënyrë 
kategorike, duke shkruar se mbasi në 
këtë fushë ende nuk kishte ndonjë ligj 
të veçantë, sipas të cilit do të mund 
të rregullohej kjo çështje, inspektimi 
i mësimit të fesë për të tre besimet 
do të zgjidhej pasi të bëhej një ligj 
i posaçëm. Prandaj, një inspektim 
i tillë së bashku me shqyrtimin e 
librave që do të përdoreshin për 
këtë lëndë, nuk mund të lejohej. 
Sipas ministrit të Arsmit Rexhep 
Mitrovica, i cili njihej për pikëpamjet 
e tija tej mase laike, kjo ishte një e 
drejtë legjitime dhe ekskluzivitet i 
kësaj ministrie.9

8. AQSH, F.195, V.1921, D.11. fl.1. Kërkesë e 
ministrit të Arsimit Botuer, për kryeministrinë, 
7.1.1921.
9. AQSH, V.1921, D.11. fl.2. Letër e Ministrisë së 

Ndërkohë nga masat e gjera 
të popullsisë çdo ditë e më shumë 
po shfaqej një pakënaqësi e 
përgjithshme. Ankesës së Gjyqit të 
Naltë të Sheriatit mbi problemet që 
ishin hasur në Prefekturën e Korçës 
dhe Gjirokastrës, Ministria e Arsimit 
iu përgjigj se sipas raporteve që 
kishte marë nga drejtoritë arsimore 
të këtyre rretheve, mësimi i besimit 
si për myslimanët ashtu edhe për 
të krishterët jepej rregullisht nëpër 
shkollat e këtyre prefekturave. Kjo 
lëndë me vendim të këshillave 
arsimorë i ishte ngarkuar mësuesve 
të gjuhës, duke u caktuar edhe orët 
përkatëse. Në ato shkolla ku kishte 
nxënës të përzier, për të dhënë 
mësimin e fesë ishin emëruar dhe po 
emëroheshin mësues të veçantë. Pra, 
duke qenë se ky mësim jepej sipas 
statutit të atyre prefekturave, ministri 
i Arsimit shkruante se nuk mund t`i 
kundërshtonte në asnjë mënyrë pasi 
e kishte si princip që mësimi i fesë 
të lihej i lirë e të mësohej në çdo 
prefekturë e nënprefekturë sipas 
vullnetit e dëshirës së popullit.10

Si rezultat i presionit të krijuar 
dhe për të vendosur ekuilibrat e 
brendshëm, në një situatë politike 
ende të pastabilizuar për shtetin e 
ri shqiptar, kryeministri Iliaz Vrioni 
urdhëroi Ministrinë e Arsimit se 
pas një ankese të popullit mysliman 
të Korçës përcjellë me shkresën e 
Gjyqit të Naltë të Sheriatit nr. 374 më 
datë 30 janar 1921, lidhur me mos 

Arsimit Botuer, për Gjyqin e Naltë të Sheriatit, 
7.2.1921.
10. AQSH, F.195, V.1921, D.11. fl.4. Letër e ministrit 
të Arsimit Botuer Rexhep Mitrovica, për  Gjyqin e 
Naltë të Sheriatit, 6.4.1921.
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zhvillimin e mësimeve fetare e të 
librit të shenjtë Kur`anit në shkollat 
e atij qarku, porositi që të jepeshin 
urdhërat e nevojshme për mësimin e 
Kur`anit ashtu sikurse edhe mësimet 
e tjera fetare, sipas programit të 
përcaktuar nga ajo ministri, që kështu 
të mos shkaktoheshin më ankime.11 
Ministri i Arsimit i revoltuar nga këto 
ankesa iu përgjigj kryeministrisë se, 
që nga Kongresi Arsimor i Lushnjës 
programet dhe orët e mësimit të feve 
i ishin lënë autoriteteve të secilës fe, 
ndërsa të drejtën e kontrollit për 
zbatimin e këtyre orëve e kishte kjo 
ministri.  Ministri ankohej gjithashtu 
edhe ndaj ndërhyrjeve të Ministrisë 
së Brendshme, e cila, e interesuar për 
të ruajtur qetësinë publike dhe për të 
evituar mundësinë e shfrytëzimit të 
këtyre rasteve nga ndonjë shtet i huaj, 
kishte urdhëruar prefekturat dhe 
nënprefekturat që ishin nën varësi të 
saj që të ndërhynin menjëherë pranë 
shkollave për zbatimin e programit 
të mësim-besimit.12

E gjendur në një situatë të tillë, 
Ministria e Arsimit kërkoi formimin 
e një komisioni, i cili do të merrej 
me çështjen e hartimit të programit 
të lëndës së mësim-besimit. Në këtë 
komision, që u mblodh për herë 
të parë më 16 shtator 1921 bënin 
pjesë figura eminente të klerit dhe 
intelektualë të njohur myslimanë, 
si: Hafiz Ali Korça, Sali Vuçiterni, 
Hafiz Ibrahim Dalliu, Halit Rroji, 

11. AQSH, F.195, V.1921, D.11. fl.6. Letër e 
Kryeministrit Iliaz Vrioni, për ministrin e Arsimit 
Botuer Rexhep Mitrovica, 17.5.1921.
12. AQSH, F.195, V.1921, D.11. fl.7. Letër e 
ministrit të Arsimit Botuer Rexhep Mitrovica, për 
kryeministrin Iliaz Vrioni, 19.5.1921.

Sali Çeka, Hysen Myshketa, S. 
Ndroqi, Sulejman Kadiu, etj., me 
kryetar Hoxha Kadriun. Komisioni 
vendosi që lënda e besimit mysliman 
të ndahej në mënyrë të veçantë 
për shkollat fillore, qytetëse dhe 
të mesme, duke marë parasyshë 
metodat pedagogjike bashkohore. 
Sipas propozimit të Komisionit 
dhe pëlqimit nga ana e Ministrisë së 
Arsimit u vendos hapja e një kursi 
gjashtë mujor në qytetin e Shkodrës, 
i cili do të përgatiste mësues të 
pajisur me aftësi profesionale për 
dhënien e lëndës së mësim-besimit 
nëpër shkollat shtetërore.

Për shkollat fillore që përfshinin 
moshën 7-12 vjeç, sipas programit 
të mësipërm, nxënësi do të mësonte 
të lexonte Kur`an dhe Ilmihal, duke 
marë parasysh normat bashkohore 
të pedagogjisë. 

Për rendin e I-rë do të kishte 
vetëm gjëra praktike me gojë e jo me 
shkrim.

Në rendin e II-të do të mësohej 
Abetarja Shqip dhe do të fillonin 
shkronjat arabishte sipas metodës 
përkatëse, në rendin e III-të do 
të fillonte këndimi i Kur`anit dhe 
Ilmihalit.13

Në rendin e V-të të fillores do 
të mësohej historia islame në mënyrë 
graduale dhe një pjesë e vogël e 
Texhvidit që përfshinte rregullat e 
leximit të Kur`anit.

Në mbledhjen e zhvilluar më 
9 tetorit 1921, Komisioni mori 
vendimin që orët e mësim-besimit të 
ndaheshin në këtë mënyrë: në rendin 

13. Po aty, fl.8-9. Protokoll i Komisionit për çështjet 
e besimit, 16.9.1921.
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e II-të të fillores mësim-besimi 
të bëhej 3 orë në javë, çdo orë do 
të kishte dy lëndë mësimi nga një 
gjysëm ore secila.

Në rendin e III-të, të IV-të e 
të V-të nga 3 orë në javë, në këtë 
mënyrë merrte fund edhe mësimi i 
besimit nëpër shkollat fillore.

Tabela 1
Mësim-besimi në shkollat fillore14

Klasa Orë në javë
I -
II 3
III 3
IV 3
V 3

Tabela 2
Mësim-besimi në shkollat 

qytetëse15

Klasa Orë në javë
I 3 
II 2
III 2

Tabela 3
Mësim-besimi në shkollat 

normale16

Klasa Orë në javë
I 3
II 3
III 3
IV 3
V 3

Tabela 4
Mësim-besimi në gjimnaze17

Klasa Orë në javë
I 2
II 2
III 3
IV 2
V 2

Për hartimin e librave të besimit 
u vendos krijimi i një komisioni të 
veçantë ku do të bënte pjesë Hoxha 
14. Po aty, fl.10. Vendim i Komisionit për çështjet e 
besimit, 9.10.1921.
15. Po aty.
16.  Po aty.
17. Po aty.

Kadri Prishtina, Hafiz Ali Korça, 
Sali Vuçiterni, Sulejman Kadiu dhe 
përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit 
Salih Çeka.18

Në bazë të vendimeve të marra 
nga Kongresi Pedagogjik i Lushnjës 
më 18 korrik 1920 për sa i përket 
ditëve të pushimit në shkollat 
shtetërore, krahas ditëve të pushimit 
me karakter kombëtar ose të 
besimeve të tjera fetare, për nxënësit 
myslimanë konsideroheshin si ditë 
pushimi festat e mëposhtme: 

2 ditë para Bajramit të 
Ramazanit, 5 ditë me rastin e Kurban 
Bajramit, 3 ditë me rastin e Bajramit 
të Ramazanit, 1 ditë me rastin e 
Mevludit, dhe nga 1 ditë me rastin e 
netëve të mira.19

Tabela 5
Ditët e pushimit për nxënësit 

myslimanë
Festa Nr . i 

ditëve
Dy ditë para Bajramit të Ramazanit 2
Bajrami i Ramazanit 3
Kurban Bajrami 5
Mevludi 1
Nata e Regaibit 1
Nata e Miraxhit 1
Nata e Berait 1
Nata e Kadrit 1
Nata e Nevruzit 1
Gjithsej 16

Megjithë përpjekjet për gjetjen 
e ekuilibrave të nevojshëm midis 
Ministrisë së Arsimit nga njëra anë 
dhe popullit mysliman e Gjyqit të 
Naltë të Sheriatit nga ana tjetër, midis 
të dyja palëve pati dhe keqkuptime, 
të cilat erdhën kryesisht nga masat e 
pamatura dhe të nxituara për kohën 
të ministrit të Arsimit të asaj kohe 

18. Po aty. 
19. AQSH, F.195, V.1923, D.150. fl.5-6. Qarkore e 
Inspektorit të Arsimit Jani Minga, 22.12.1923.
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Rexhep Mitrovica. Kulmin këto 
keqkuptime e arritën në vitin 1922, 
kur pas ankesave të popullsisë së 
Shkodrës, me anë të një shkrese ai 
i drejtohej kryeministrisë me fjalët: 
“Një anomali të madhe jemi tue 
pamë në Ministrin tonë, megjithëse 
qeveria jonë quhet e thirret afetare 
ne jemi tue mbajtun, sidomos ndër 
shkolla t`anës së veriut, mësimin e 
besimit e tue prishun shuma bukur 
të forta në mënyrë që Ministria 
jonë mund të thuhet se asht fetare, 
punë që i kundërshton parimit që 
ka marrë për themel Qeverija”.20 
Një ballafaqim të njëjtë, tani jo 
për çështjen e lëndës së mësim-
besimit, e cila, sipas pretendimeve 
të klerit dhe popullsisë myslimane 
nuk zbatohej me përpikmëri nëpër 
shkollat shqiptare, por për hapjen 
e gjimnazit në Shkodër, Rexhep 
Mitrovica pati edhe me klerin katolik. 
Ky i fundit e shikonte këtë si një 
rrezik të monopolizimit të arsimit 
nga ana e shtetit. Në broshurën që 
botoi, kleriku P.Ambroz Marlaskaj u 
përpoq të tregojë se gjimnazi do të 
ndiqej vetëm nga nxënës myslimanë 
dhe jo edhe nga ata katolikë.21

Me kalimin e kohës orët e 
mësim-besimit nëpër shkollat 
shtetërore erdhën duke u reduktuar. 
Më 16 nëntor 1924, me një vendim 
të posaçëm Këshilli i Naltë i Sheriatit 
e kontestoi qarkoren e Ministrisë së 
Arsimit nr.1343/I datë 24 shtator 
1924, e cila, urdhëronte drejtoritë 
arsimore në çdo prefekturë që: 
20. AQSH, F.195, V.1922, D.18. fl.3. Letër e 
ministrit të Arsimit Botuer Rexhep Mitrovica, për 
Kryeministrinë, 12.6.1922.
21. P.Ambroz Marlaskaj, Nji monument pazotsije në 
lamë të arësimit në Shqipni, Shkodër, 1922, f.34.

1) Mësimi i besimit  të bëhej dy 
orë në javë, në klasat e fundit, në orët 
e fundit, paradite ose pasdite.

 2) Mësimi i besimit të bëhej prej 
trupit mësimor sipas fesë, e në rast të 
mungesës së personelit, mësimi i fesë 
përkatëse do të rekomandohej prej 
autoritetit përkatës fetar, i cili merrte 
përsipër edhe pagimin e rrogës së tij.

3) Ministria e Arsimit e shihte 
si të domosdoshme që mësuesit e 
secilit besim fetar të ishin në pajtim 
me kërkesat shtetërore e njerëzore, 
që shkolla të rriste dhe të edukonte 
fëmijë, vëllezër, etj, etj. Ndryshimi 
në fe nuk i pengonte shqiptarët të 
ishin shtetas të mirë dhe atdhetarë të 
ndershëm. 

Nga të gjitha këto pika, Këshilli 
i Naltë i Sheriatit më shumë të 
arsyeshme shihte pikën tre, duke 
qenë se mësimet e fesë islame nuk 
binin në kundërshtim me këtë 
pikë. Por, ky Këshill kërkonte 
nga Ministria e Arsimit sigurimin 
e zhvillimit të mësim-besimit 
nga mësues të aftë; kompetenca 
e dhënies së mësim-besimit të 
caktohej nga autoritetet fetare; të 
ngarkoheshin autoritetet fetare për të 
mbikqyrur dhënien e mësim besimit; 
mësim-besimi të ishte një lëndë e 
detyrueshme, ashtu sikurse lëndët 
e tjera; kjo lëndë të ishte pengesë 
për të kaluar klasën, nëse nxënësit 
nuk tregonin zotësinë e duhur mbi 
mësim-besimin në kohën e provimit; 
rrogat e mësuesve të mësim-besimit 
të paguheshin nga arka e shtetit, si 
mësuesit e tjerë; mësim-besimi i 
nxënësve myslimanë të zhvillohej 
sipas programit analitik, i përgatitur 
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nga një komision i posaçëm që i 
ishte paraqitur Ministrisë së Arsimit 
me anë të shkresave 640/II, 640/III 
datë 19.11.1924 dhe 11.10.1921 dhe 
11.9.1921 nga ana e Kryemyftiut të 
Shqipërisë.22

Pikëpamjet e tija mbi laicizimin 
dhe kombtarizimin e shkollës 
shqiptare, ministri i Arsimit Rexhep 
Mitrovica, në mënyrë më sintetike i 
shpjegoi në një numër të posaçëm 
të “Revistës Pedagogjike” me 
titull “Letër e dytë Arsimtarëve 
të Shqipnis”23, ku ndër të tjera ai 
justifikohej se personalisht nuk ishte 
kundër besimeve fetare; se ishte 
plotësisht e vërtetë se një ndër mjetet 
për të formuar njerëz të ndershëm 
ishte mësimi i besimit dhe ai i moralit.24 
Por, gjithësesi ai i përmbahej parimit 
se: “Shkolla popullore duhet të ishte 
një shkollë asnjanëse, por jo me 
indiferencën e saj për ndjesit fetare, 
mbasi ajo është shkollë kombëtare, 
22. AQSH, F.482, V.1924, D.6, fl.47.
23. Rexhep Mitrovica, “Letër e dytë Arsimtarëve 
të Shqipnis”, Revista Pedagogjike, Tiranë: 
Shtypshkronja Nikaj, 1924.
24. Po aty, f.9.

shkollë e një kombi ku nënshtetasit 
janë mbështetun në ndjenja fetare të 
ndryshme. Shkolla do t`a respektojë 
këtë ndjesi fetare, do të kujdeset fort 
e të ruhet që të mos i nisë pa kohë 
nxënësit e vegjël të shkollës fillore 
ndër pasione që nuk i përshtaten 
moshës së tyre”.25

Pavarësisht këtyre mendimeve, 
që siç e kemi theksuar dhe më sipër 
ishin disi të nxituara për kohën, në 
raport me mentalitetin por edhe 
me reformat arsimore të ndjekura 
nga vetë shtetet më të civilizuara 
të Europës, Rexhep Mitrovica 
mbetet një figurë me një kontribut 
të rëndësishëm në fushën e arsimit 
kombëtar.

Në shkollat shqiptare lënda 
e mësim-besimit vazhdoi të jepej 
edhe më vonë. Por, tani vetëm në 
shkollat fillore dhe në mënyrë më të 
reduktuar se sa periudha e marrë në  
shqyrtim nga ana jonë.26

25. Po aty, f.11.
26. Programa për shkollat fillore pesë klasësh, 
Tiranë: Shtypshkronja “Teknike”, 1928,  f.6-7.
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Ecuria procedurale e mbledhjeve 
të Kuvendit të Vlorës

Dr. Mahmud  HySA
Dibër e Madhe, Maqedoni

Konstituimi i shtetit

Ngritja e flamurit 
kombëtar në Vlorë më 
28 Nëntor 1912, nga 

Ismail Qemali me idealistët tjerë 
që e shoqëruan, ishte akti i parë që 
shënonte kthesën politike të kombit 
shqiptar për shtetin që do të formohej 
menjëherë pas fillimit të Luftërave 
Ballkanike, të Shqipërisë, një shtet 
që do të pavarësohej nga Perandoria 
Osmane pas pesë shekujve. Fjalimi 
që mbajti Ismail Qemali me këtë rast 
para opinionit kombëtar dhe botëror 
se: “Plot me gaz e me lot në sy nga 
mallëngjimi pra po dal këtu para jush 
që t’ju gëzoj me sihariqin e madh se 
sot, edhe në këtë minutë, Kongresi 
shpall mëvetësinë e Shqipërisë, duke 
lajmëruar gjithë botën mbarë për 
këtë punë...” paraqet aktin e dytë që 
simbolizon ëndrrën qindravjeçare 
të popullit shqiptar. Megjithatë, 
këto dy akte të shumëpritura dhe të 
shumëdëshiruara paraqesin vetëm 
aspektin politik, psikologjik e moral. 
Ishte më se i nevojshëm akti i tretë, 
ai juridik, kushtetues e ligjvënës që të 
mund të arrihej konstituimi i shtetit të 

ri, që, sipas së drejtës ndërkombëtare, 
shteti i ri të fitonte të drejtën që ka si 
shtet i ri dhe obligimet që ka shteti i 
ri ndaj shteteve tjera.

Shqipëria kishte fatin e madh 
që në krye të odisesë për formimin 
e shtetit të ri, që i kërcënohej rrezik 
i madh nga faktorët e jashtëm dhe 
të brendshëm, pati si udhëheqës 
strategun, diplomatin, vizionarin, 
diturakun, të urtin, Ismail Qemalin 
që i parashikoi në mënyrën më të 
përsosur të gjitha ecuritë procedurale 
politike dhe juridike për krijimin 
dhe finalizimin e shtetit të ri. Ismail 
Qemali e mendoi që përpara, se 
pas aktit të parë dhe të dytë, po të 
njëjtën ditë duhet të fillojë punën 
edhe akti i tretë, kuvendi, që do ta 
formonin delegatët nga të gjitha 
viset etnike shqiptare, të cilët kishin 
filluar të vinin në Vlorë apo që kishin 
lajmëruar se do të vinin brenda 
kohës më të shkurtër. Kuvendi do 
të formonte organet ekzekutive, 
(kryetarin e qeverisë dhe qeverinë me 
propozimin e kryetarit), këshilluese, 
(kryetarin dhe anëtarët e pleqësisë), 
sistemin qeverisës, (kushtetues 
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demokratik), ligjet e para, komisionet 
dhe organet përcjellëse të kuvendit.

Çështja më primare për 
stabilizimin, formësimin dhe fuqinë 
juridike të një shteti të ri është 
struktura e delegatëve të kuvendit, 
që ata të zgjidhen në mënyrën më 
demokratike, njerëz që kanë një të 
kaluar të pastër kombëtare, njerëz 
me përgatitjen e duhur intelektuale, 
njerëz me ndërgjegje të lartë 
kombëtare e morale-etike, që do të 
vënë interesat kombëtare mbi ato 
personale, fetare e krahinore. Nga 
struktura e delegatëve të zgjedhur, 
shihet se përfaqësimi krahinor, fetar 
dhe intelektual u realizua në mënyrën 
më demokratike, paimponime, 
paragjykime, ideologjizime,  partish-
mëri, nepotizëm. Kështu në 
Kuvendin e Parë kishte nga Berati 
3 delegatë, Skrapari 2, Lushnja 3, 
Dibra 2, Mati 3, Ohri e Struga 6, 
Durrësi 4, Tirana 2, Shijaku 3, Kruja 
1, Elbasani 4, Peqini 1, Gramshi – 
Tomorrica 1, Çamëria 4, Gjirokastra 
6, Përmeti 2, Tepelena 1, Janina 2, 
Delvina 1, Korça 3, Kosova-Plava-
Gucia (këtu është edhe Tetova) 11, 
Shkodra 1, Vlora 6, Pogradeci 3 dhe 
Kolonia Shqiptare e Bukureshtit 3. 
Pra, gjithsej ishin 77 delegatë me 
atë që një delegat, Aristidh Ruci, 
përfaqësonte dy krahina, Janinën dhe 
Vlorën, prandaj numri me të drejtë 
vote del 76 delegatë. Prej këtij numri 
61 ishin myslimanë, 13 ortodoksë 
me atë që Aristidh Ruci ishte në dy 
njësi, dhe 2 katolikë. 

Kuvendi mbajti shtatë seanca-
mbledhje për të cilat procesverbalin 
e ka mbajtur “si shkronjës i parë z. 
Luis Gurakuqi” dhe “si shkronjës i 
dytë” delegati i Elbasanit “z. Shefqet 
Be Daiu”. Procesverbalet nuk 
janë mbajtur në stilin stenografik, 
por të reduktuar, janë shënuar 
vendimet, emërimet, delegatët, por 
jo edhe diskutimet e delegatëve me 
përjashtim të fjalës së Ismail Qemalit 
për gjendjen politike momentale të 
vendit. Në seanca është ruajtur fryma 
demokratike, edhe Ismail Qemalit 
iu refuzua propozimi që Pleqësia të 
ketë 12 delegatë, por ka ekzistuar sa 
fryma e debateve, e diskutimeve dhe 
e shoshitjeve të problemeve, aq edhe 
toleranca dhe mirëkuptimi fetar që si 
kryetar i qeverisë të zgjidhet Ismail 
Qemali, por si nënkryetar Nikollë 
Kaçorri, si kryetar i Pleqësisë Haxhi 
Vehbi Dibra dhe si nënkryetar 
Lef  Nosi. Kuvendi i ka mbajtur 
mbledhjet në shtëpinë e Xhemil 
Beut, kushëririt të Ismail Qemalit, 
në orare të ndryshme,  janë shënuar 
me orën e re (allafrënga) 2 pas dite 
(sot 14) ose 4 pas dite (sot 16) dhe 
jo allaturka, siç e kanë respektuar 
realisht kohën.

Materialet për seancat e Kuvendit 
janë shfrytëzuar nga studimi që kohë 
më parë dhe i ka botuar  arkivisti më 
i njohur kosovar Akif  Bajrami që 
me të drejtë e quajnë “arkivi i gjallë 
që ecën, që flet dhe që shkruan”. 
Materialet janë botuar nga autori në 
formën më burimore, pa kurrfarë 
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intervenimi as redaktorial, as 
gjuhësor dhe ashtu do të shërbehemi 
edhe ne.

Shtatë seancat 
e mbledhjeve të Kuvendit

Taksativisht seanca e parë është 
shënuar “Mbledhja e parë e Kuvendit 
Kombëtar të Përgjithshëm 15/28 të 
vjeshtës së tretë 1912”, data e parë 
15 me kalendarin e vjetër, e dyta 28 
me të riun, ndërsa muaji, vjeshtë e 
tretë, vetëm me të vjetrën, jo me të 
renë, nëntor.

Ashtu siç është pritur, mbledhjen 
e Kuvendit e hap Ismail Qemali 
si “nisjatori i parë i mbledhjes”, 
duke treguar qëllimin e mbledhjes 
dhe realitetin e hidhur e kërcënues 
se “s’bashkut të marrim masat e 
nevojshme për të shpëtuar Shqipërinë 
nga rreziku i math ku ndodhet sot”, 
se vështirë arrihet qëllimi, por më 
vështirë është të ruhet ajo që arrihet.

Më pastaj bëhet akti procedural, 
vërtetimi i delegatëve dhe i dëshmive 
të secilit që pastaj të vërtetohet në 
procesverbal vendi dhe delegatët që 
kanë arritur dhe që kanë telegrafuar 
se do të arrijnë ku shihet se për 
momentin janë prezent 39 delegatë 
dhe pritet të vijnë edhe 6 të tjerë. 
Kështu nga Berati janë prezent: 
Eljas Be Vrioni, Hajredin Be 
Cakrani, Xhelal Be Skrapari, Dut 
Karbunara, Taq Tutulani, pritet 
të vijë Sami Be Vrioni; nga Dibra, 
Myfti Vehbi Efendiu; nga Durrësi, 

z. Abas Efendiu, Mustaf  Agai, Jahja 
Efendiu, pritet të vijë Dom Nikoll 
Kaçorri; nga Elbasani, z. Shefqet 
Be Daiu, Lef  Nosi, Qemal Beu e 
Midhat Be Frashëri; nga Gjirokastra, 
me telegram janë lajmëruar z. Azis 
Efendiu, Veli Efendiu, Elmas 
Efendiu; nga Ipeku (Peja), z. Rexhep 
Beu, Bedri Beu, Sali Gjuka e Mithad 
Be Frashëri, këta zotërinj janë 
delegatë edhe të Gjakovës, Plavës 
dhe Gusinjës; nga Kruja, z. Abdi Be 
Toptani dhe Mustafa Asim Efendiu; 
nga Lushnja, z. Kemal Beu, Ferit Be 
Vokopola e Nebi Efendi Sefa; nga 
Ohri e Struga, z. Zyhdi Beu,  Dr 
Myrtezai e Nuri Efendi Sojliu; nga 
Shijaku, z. Xhemal Beu, ymer beu e 
Ibrahim Efendiu; nga Tirana, z. Abdi 
Be Toptani e Murad Be Toptani; nga 
Vlora, Ismail Kemal Beu, Zyhni 
Efendiu, Aristidh Ruci, Kjazim 
Kokoshi, Jani Minga e Ekrem 
Beu; nga Kolonia e Shqiptarëve të 
Bukureshtit, z. Dhimitër Zografi, 
Dhimitër Mborja, Dhimitër Berati e 
Dhimitër Ilua që pritet të vijë.

Mbledhja vazhdon seancën me 
propozime për pranimin e delegatëve 
nga dy krahina që kanë vështirësi 
objektive që s’kanë ardhur. Deputeti 
nga Peja, Sali Gjuka thotë se: “duhet 
t’u pranohet legjitimiteti i deputetëve 
të zgjedhur nga Korça që s’mund 
të vijnë pse qyteti është i rrethuar 
nga ushtria siç janë: z. Pandeli 
Cali, Athanas Floqi e Spiro Ilua”. 
Kuvendi e pranon me vota të plota 
propozimin. Delegati nga Kruja, 
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Mustafa Asim Efendiu, të njëjtën e 
kërkon për Luigj Gurakuqin aq më 
tepër që ky “ka qenë edhe në të tjera 
mbledhje kombëtare përfaqësonjës i 
saj”. Edhe këtë propozim e pranoi 
me vota të plota. Nga Përmeti i vjen 
Kuvendit një telegram që e lajmëron 
se nëse delegati i tij, z. Veli Be 
Klisura, nuk ka ardhur, vendin e tij 
ta zënë z. Syreja Bej Vlona e Mithad 
Frashëri. Po me telegram nga Ohri, 
z. Hamdi Beu dhe Mustafa Barotçiu 
e lajmërojnë Kuvendin se janë duke 
ardhur si delegatë të Ohrit dhe të 
Strugës. Për të dy këto raste thuhet 
vetëm se “Si u mbaruan këto punë”, 
do të thotë se edhe këto delegatë janë 
pranuar, por nuk thuhet në mënyrë 
decidive si për dy të parat.

Zgjedhja 
e kryetarit të Kuvendit

Rexhep Beu (Mitrovica), delegati 
i Pejës, dha propozimin më sublim 
të ditës, propozoi që “si kryetar i 
Kuvendit të Zgjidhet z. Ismail Kemal 
Beu” pa qenë nevoja të japë edhe 
arsyetimin i cili do të ishte i tepërt 
pse bëhet fjalë për një personalitet 
shumë të njohur që ka merita të 
veçanta për gjithë këtë që u arrit gjer 
në këtë moment. I njëjti, propozoi 
edhe shkronjësin e parë dhe të 
dytë dhe të gjitha propozimet u 
pranuan unanimisht me aklamacion 
e duartrokitje: “delegatët e pëlqyen 
këtë kërkim e emnuan të propozuarit 
me të përplasura duarsh.”

Më pas u zhvillua diskutim rreth 
numrit të votave të delegacioneve 
dhe “pas shumë bisedimesh” që 
nuk shënohen, u vendos që çdo 
kaza të ketë një votë, pavarësisht 
numrit të delegatëve që do të thotë 
të respektohet principi i konsensusit, 
princip i barazisë së prezencës 
krahinore dhe jo i supremacisë 
numerike kur thuhet: “u vendos që 
çdo ngastër (kaza) të ketë vetëm nga 
një za (votë) pa vënë ‘re numërimin 
e delegatëve”.

Delegati i Krujës, Mustafa Asim 
Efendiu, kërkoi të diskutohet për dy 
çështje politike: për gjendjen e sotme 
të Shqipërisë dhe për mendimin 
dhe qëndrimin e Evropës rreth 
Shqipërisë dhe çështjes shqiptare. 
Për këtë temë nisi të elaborojë 
kryetari i porsazgjedhur i Kuvendit, 
i cili kishte informacione më 
burimore dhe kishte marrë pjesë në 
rrjedhat dhe në zgjidhjen e shumë 
prej tyre. Në aspektin e brendshëm, 
konstaton Ismail Qemali, shqiptarët 
edhe pse ndenjën me shekuj nën 
robëri, nuk i humbën dy veçoritë më 
karakteristike: gjuhën dhe ndjenjën 
e kombit. Për këtë argumenton 
Qemali, janë kryengritjet e 
vazhdueshme, por sidomos këto të 
katër viteve të fundit. Qeveria bëri 
diçka në kohë të fundit, mendon pas 
23 korrikut 1908, por jo me vullnet 
të mirë, prandaj edhe plasi Lufta 
Ballkanike me pretekst që katër 
shtetet t’i mbrojnë vëllezërit e tyre. 
Këtë më vonë e harruan dhe nisën 
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ta përçajnë dhe ta ndajnë trofenë e 
luftës, Shqipërinë. Shqiptarët panë 
se Turqia nuk ishte më në gjendje ta 
shpëtojë vendin e tyre, këtë e nisën 
ta bëjnë vetë. Ismail Qemali nisi 
nga Stambolli, shkoi në Bukuresht, 
në Vjenë dhe arriti marrëveshje me 
fuqitë e mëdha. Në këtë rast jep një 
vlerësim historik të rëndësishëm që 
askush nuk e ka theksuar: shqiptarët 
e panë se me luftë nuk mund ta 
fitojnë pavarësinë, si rrugë e vetme 
u mbeti shpallja e pavarësisë nga 
Turqia. Për këtë ide Ismail Qemali 
gjeti përkrahje nga Austria e Italia, 
prandaj edhe u thirr kuvendi në 
Vlorë; “u mblodhët sot këtu dhe para 
këtij Kuvendi shtrohen tri plobleme: 
Të bëhet Shqipëria më vehte nën një 
Qeveri të përkohëshme, të zgjidhet 
një Pleqësi për ndihmë e kontroll 
të Qeverisë dhe të dërgohet një 
komision në Evropë për të mbrojtur 
çështjen shqiptare para Mbretërive 
të Mëdha”. “Të gjithë delegatët 
me një za i pëlqyen fjalët e Z. tij 
Ismail Kemal Beut dhe vendosën që 
SHQIPËRIA TË BËHET QË  SOT 
E LIRË E PAVARUR”. Gjithë këto 
fjalë u prenuan me aklamacion dhe 
duartrokitje dhe “Kryetar i Qeverisë 
së Përkohëshme  u sgjodh Z. e tij 
Ismail Kemal Beu, nënkryetar Z. e 
tij Dom Nikollë Kaçorri”.

Mbledhja e dytë u mbajt më 17/30 
vjeshtë e tretë 1912 me atë që 16/29 
nëntori ka qenë ditë e lirë. Edhe pse 
nuk e dimë a ka pasur rregullore për 
punën e Kuvendit, por protokolli 

është respektuar, janë shënuar emrat 
e delegatëve që munguan dhe të 
atyre që kanë ardhur rishtazi, si Z. 
Mehmet Pashë Derralla, Isa Bej 
Boletini, Ajdin be Draga, Dervish Be 
Ipeku, nga Kosova, Sani Be Vrioni 
nga Berati, Dervish Be Elbasani dhe 
Mahmut Efendi Kaziu nga Peqini e 
me telegrame u emënua Ismail Beu 
nga Gramshi e nga Tomorrica. Si e 
do rregulli, procesverbali u lexua dhe 
u aprovua. L. Gurakuqi propozon që 
të mos nënshkruhet procesverbali 
nga delegatët çdo ditë, por të lihet 
për në fund. Mendimi i tij u pranua 
unanimisht.

Kuvendi vazhdon të plotësohet 
me delegatë të rinj dhe procedura 
shkon sipas rregullave. Azis Efendiu 
(Gjirokastra) kërkon që Kuvendi ta 
shohë si delegat z. Meksi (Kristo 
Meksin) nga Janina si delegat të 
Tepelenës, ndërsa z. Lef  Nosi, 
delegat nga Elbasani, kërkoi që të 
njihet si delegat i Dibrës, z. Sherif  
Efendiu (Langu). Mbledhja i pranoi 
me të gjitha votat të dy propozimet. 

Delegatët filluan të shtrojnë 
pyetje konkrete për ekzekutivin. 
Dervish Beu (Biçaku) delegat i 
Elbasanit e pyeti kryetarin e qeverisë 
se sa ministri do të ketë qeveria e tij 
dhe mori përgjigje nga kryetari se 
hëpërhë do të ketë 6: atë të punëve 
të jashtme, të punëve të brendshme, 
të ushtrisë dhe sigurisë, kursimit, 
drejtësisë dhe mësimit e i punëve 
të përbotshme. Nuk u diskutua për 
numrin e ministrive, por që zgjedhjen 
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e ministrave ta bëjë kryetari me atë 
që ministri nuk mund të ndërrohet 
derisa të mblidhet kuvend tjetër dhe 
të krijohet qeveri e re. Kjo është 
veçori e shteteve parlamentare.

Zgjedhja 
e kryetarit të Pleqësisë

Luigj Gurakuqi propozoi që 
të kalojnë në pikën e dytë të rendit 
të ditës dhe të zgjidhet kryetari i 
Pleqësisë dhe këshilltarët. Ismail 
Qemali propozoi që Pleqësia të 
ketë 12 këshilltarë, por ai nuk mund 
të kryente atë funksion pse ishte 
kryetar i Qeverisë dhe propozoi të 
zgjidhet një person tjetër. Principi 
për mosdyfishimin e pozitave është 
normë demokratike që e respektoi 
edhe Ismail Qemali dhe propozoi që 
të zgjidhet një tjetër. Luigj Gurakuqi 
propozoi për kryetar z. Myfti Vehbi 
Efendinë. Mehdi Frashëri kërkoi që 
kryetari apo nënkryetari të zgjedhen 
me vota dhe ashtu u veprua “me 
plotësien e zanave u zgjodhën  z. 
Myfti Vehbi si kryetar e z. Lef  
Nosi si nënkryetar”. Për numrin e 
anëtarëve të pleqësisë u zhvilluan 
diskutime dhe kundërshtime, duke u 
ndarë në tri grupe: ata që kërkonin 
të ketë 12, ata që kërkonin të ketë 18 
dhe ata që kërkoni të jenë të gjithë. 
Pas votimit kemi këto rezultate: 
për të gjithë votuan 4 delegatë, për 
12 votuan 16 delegatë dhe për 18 
votuan 27 delegatë që do të thotë 
se fitoi varianti me 18 delegatë. 

Kryetari i porsazgjedhur lajmëroi 
që mbledhja do të vazhdojë nesër, 
nga ora 1 pas dreke, ndërsa Luigj 
Gurakuqi propozoi rendin e ditës: 

1. Formimi i ministrive (i 
Qeverisë), 2. Zgjedhja e Pleqësisë 
dhe 3. Zgjedhja e delegacionit për në 
Evropë.

Mbledhjen e tretë që u mbajt më 
8/1/ 11 1912 e udhëhoqi për herë 
të parë kryetari i porsazgjedhur, 
Haxhi Vehbi Dibra, që pati qëndrim 
shumë fleksibël ndaj disa temave 
të mprehta që u zhvilluan. Në këtë 
mbledhje u paraqitën plasaritjet e 
para në mes kryetarit të qeverisë 
dhe kuvendit. Ismail Qemali kishte 
mbetur i pakënaqur nga votimi 
për anëtarët e Pleqësisë edhe për 
faktin se votimi ishte qenë kundër 
rregullores se do të votohej sipas 
kazave e jo sipas delegatëve. Me këtë 
ai konstaton se “mund të thuhet 
se  lindi një kundërshtim në mes të 
Qeverisë dhe Kuvendit”. Për këtë 
çështje “shumë delegatë muarën 
fjalën e shumë bisedime u banë”, 
por në procesverbal nuk shënohen. 
Atmosferën e qetësoi Luigj Gurakuqi, 
që mendoi me të drejtë se këtu nuk 
bëhet fjalë “për kundërshtim a 
mosbesim ndaj Qeverisë”, se ajo do 
të ishte vetëm po të kundërshtohej 
programi i Qeverisë. Në këtë rast 
bëhet fjalë për një çështje “pa rëndësi 
themelore”, me të cilën u pajtuan 
të gjithë. Ismail Qemali kërkoi që 
zgjedhja e qeverisë të mbetet derisa 
të vijnë edhe delegatët e tjerë, ndërsa 



79

Zani i Naltë

Aidin Be Draga, delegat i Kosovës, 
propozoi që të shtyhet edhe zgjedhja 
e Pleqësisë derisa të vijnë delegatët 
e Gjirokastrës, Çamërisë e të 
Tepelenës. U vendos që komisionin 
për bisedime me Evropën ta zgjedhë 
Qeveria.

Mbledhjen e katërt, që mbahet me 
20/3/ 11 1912 nën drejtimin e Myfti 
Vehbi Efendiut, e karakterizojnë 
disa veçori:përplotësimi i Kuvendit 
me delegatë, autorizimet e 
delegatëve,dispozitat e ministrave, 
lista e mundshme e emrave 
të ministrave dhe anulimi 
vendimmarrjes për shkak të 
disproporcionit fetar. Siç e do 
rregullorja e Kuvendit, lexohen 
emrat e atyre që mungojnë pa 
arsye dhe me arsye dhe fillojnë të 
lexohen telegramet nga krahinat 
për delegatët që kanë zgjedhur. Nga 
Kavaja lajmërohetse kanë zgjedhur 
si delegat z. Abdi Bej Toptanin; 
nga Tepelena lajmërojnë se Sheh 
Maksuti dhe Sami Beu të zgjedhur si 
delegatë nuk mund të vijnë për shkak 
të sëmundjes dhe ata i zëvendësojnë 
me z. Myfit Bej Gjirokastrën dhe z. 
Fehim Efendinë, kryetar i klubit të 
Janinës, me z. Kristo Meksin dhe 
Aristidh Rucin; lajmërohet se kanë 
arritur delegatët e Gjirokastrës: 
Myfit Bej Libohova, Petro Poga, 
Jani Papadhopullo, Hysen Efendi 
Gjirokastra dhe Veli Bej Klisura; 
Myfit Bej Gjirokastra thotë se me 
Çamërinë nuk punon telegrafi dhe 
është mirë të pranohen delegatët e 

Çamërisë si z. Veli Gërra Reshadia, 
Vesel (Jakup Vesel) Margëlliçi, Aziz 
Tahir Ajdonati dhe z. Rexhep Demi 
nga Filati; kryetari i mbledhjes 
propozoi për delegat të Pejës z. 
Qerim Begun. Të gjithë këta me 
votat e të gjithëve bëhen delegatë.

Në diskutim paraqitet një 
problem statuor, se a mundet një 
delegat ta autorizojë një tjetër si 
zëvendës, ashtu siç ka kërkuar z. 
Jahja Efendi Durrësi në letrën e 
tij se e lë “si ndërkëmbës z. Abdi 
Benë”. U zhvilluan diskutime rreth 
kësaj kërkese, që nuk jepen në 
procesverbal, dhe “kërkimi i Z. së tij 
s’mori fund”.

Ismail Qemali, “kryetar i 
Qeverisë së Hëpërhëshme”, së pari 
tregoi për dispozitat që duhet të 
ketë një ministër, ndër të tjera të 
jetë i njohur brenda në Shqipëri dhe 
në botën e jashtme. Pastaj e nxjerr 
listën me emrat që ai propozon si 
ministra pa dikasteret: z. Mehmet 
Pashë Tetova (Derralla), Myfit Bej 
Gjirokastra, Aziz Pasha, Vehbi 
Efendi (Dibra), Abdi Be Toptani, 
Midhat Be Frashëri. Mirëpo, Z. Dud 
Karbunara bën vërejtje parimore 
në këtë propozim “se s’gjendet  
asnjë i krishterë”. Me këtë vërejtje 
pajtohen edhe diskutues të tjerë si 
z. Pandeli Cali, D. Berati dhe Qemal 
Be Elbasani (Karaosmani). Vërejtjet 
i konsiderojnë të arsyeshme dhe 
zgjedhja shtyhet për ditën tjetër.
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Zgjedhja 
e Qeverisë dhe e Pleqësisë 

Mbledhja e pestë e Kuvendit 
mbahet më 21/4/ 11 1912 nën 
drejtimin e kryetarit myfti Vehbi 
Dibrës ku trajtohen disa çështje 
nga ekzekutivi dhe legjislativi siç 
ishin propozimi i Ismail Qemalit 
që të zgjidhen ministrat nga ana 
e Kuvendit, votimi për ministrat 
dhe për anëtarët e Pleqësisë. Duhet 
thënë se edhe kjo seancë nuk kaloi 
pa diskutime, debate, kundërshtime, 
gjithmonë në frymën e tolerancës 
dhe të kulturës parlamentare që flet 
për nivelin intelektual dhe diplomatik 
të delegatëve të Kuvendit.

Kryesuesi respekton me 
përpikmëri rregulloren e Kuvendit 
që të konstatohet kush dhe sa 
mungojnë dhe sa janë në sallë, 
nga 63 mungojnë 6. Konfirmohet 
dhe kërkohet aprovimi i kërkesës 
së Lushnjës se delegati i zgjedhur, 
z. Mehmet Ali Pasha, për shkaqe 
shëndetësore, nuk mund të vijë dhe 
e dërgojnë si zëvendësim të birin, 
Avni Benë që Kuvendi e pranon.

Kryesuesi kërkon të respektohet 
rendi i ditës dhe ate 1. Zgjedhja 
e ministrave dhe 2. Zgjedhja e 
Pleqësisë. Për pikën e parë, i pari 
diskutoi Ismail Qemali që kërkoi një 
ecuri tjetër për zgjedhjen e ministrave 
që ngjalli polemika dhe kundërshtime 
te delegatët. Ai barrën e zgjedhjes së 
ministrave ia hodhi Kuvendit dhe 
propozoi që të zgjidhen 8 e jo 7, siç 

ishte thënë, dhe atë 4 myslimanë dhe 
4 të krishterë. Për kërkesën e parë, 
rreth zgjedhjes së ministrave, thuhet 
se “delegatët flasin kundër këtij 
propozimi dhe kërkojnë që më parë 
kryeministrit t’i mbetet kjo barrë” 
megjithëse nuk shënohen as emrat, 
as tekstet e polemikave, por vetëm 
përfundimi se “më së fundit mbetet 
që t’i zgjedhë kuvendi ministrat”.

Menjëherë fillon votimi i 
delegatëve për ministrat dhe jepen 
rezultatet e votimit megjithëse nuk 
tregohet mënyra e votimit, por ajo 
nënkuptohet se ka qenë e fshehtë. 
Votimi është shprehje e besimit të 
madh apo më të vogël  të delegatëve, 
por nuk janë ato që janë pritur. Nga 
rezultatet del se Luigj Gurakuqi ka 
fituar 54 vota, Myfit Bej Gjirokastra 
52, Mehmet Pashë Tetova 42, Abdi 
Be Toptani 34, Midhat Be Frashëri 
35, ndërsa 12 të tjerët të votuar nuk e 
kanë plotësuar kushtin e rregullores 
që të kenë vota më shumë se gjysma 
e votuesve. Për këtë qëllim përsëritet 
votimi edhe për 3 të tjerë dhe rezultati 
ishte ky: z. Petro Poga fitoi 40 vota, 
Pandeli Cali 39 dhe Lef   Nosi 37, 
ndërsa 5 të tjerët morën më pak se 
gjysma e minimumit. Nga kjo shihet 
se u respektua kërkesa që të ketë 50 
% të krishterë. Me këtë u formua 
qeveria e parë e Ismail Qemalit e dalë 
nga vota e kuvendarëve në përbërje: 
Luigj Gurakuqi, Myfit Bej Libohova, 
Mehmet Pashë Tetova (Derralla), 
Abdi be Toptani, Midhat Frashëri, 
Petro Poga, Pandeli Cali dhe Lef  
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Nosi. Ndarjen e resoreve do ta bëjë 
më vonë vetë Ismail Qemali.

Para se të fillojnë votimet për 
pikën e dytë të rendit të ditës, 
zgjedhjes së këshilltarëve për 
Pleqësinë që do të kishte 18 delegatë, 
njëri nga shkronjësit e Kuvendit, z. 
D. Berati, u lutet delegatëve që për 
Pleqësinë të ndiqet një ecuri tjetër 
që të pranohen si këshilltarë ata që 
fitojnë më shumë vota pa marrë 
parasysh sasinë e votave. Delegatët e 
pranojnë këtë propozim dhe kalojnë 
në votim. Nga votimi tregohen këto 
rezultate: z. Iljas Bej Vrioni pati 
55 vota, Sami B. Vrioni 54, Dud 
Karbunara 48, Mustafa Asim Kruja 
42, Murat Be Toptani 42, Eqrem Be 
Vlora 40, Myfti Vehbi Efendi  dhe 
Kristo Meksi nga 39, D. Berati 38, 
D. Zografi  dhe Bedri Be Ipeku nga 
35, Sali Gjuka, Veli Be Klisura dhe 
Hajredin Be Cakrani nga 32, Xhelal 
Be Skrapari dhe Shefqet Daiu nga 
30, Dervish Be Elbasani 29,  dhe në 
fund Ajdin Be Draga 27 vota. Këta 
18 delegatë e formojnë Pleqësinë 
e Kuvendit të Vlorës, ndërsa të 
tjerët, 15 prej tyre, mbeten vetëm si 
delegatë të Kuvendit. 

Zgjedhja e Komisionit 
për Evropë

Në Mbledhjen e gjashtë që 
mbahet më  23/6 11 1912, nën 
drejtimin e Myfti Vehbi Efendiut, 
që në fazën e parë të konstatimit të 
numrit të delegatëve, paraqitet një 

dukuri indikative që evidentohet se 
në mbledhje mungojnë 26 delegatë 
që është më se 1/3 e tërë numrit të 
delegatëve megjithëse kjo seancë nuk 
trajtoi çështje të rëndësishme për 
delegatët e Kuvendit. Diskutimin 
e hapi shkronjësi Shefqet Daiu që 
kërkoi nga Kuvendi që të zgjedhë 
delegatët që do të formojnë 
Komisionin i cili do ta përfaqësojë 
Shqipërinë në forumet në Evropë 
dhe do të bisedojë për çështjet e 
saj më kruciale. Për këtë çështje 
përgjigje dha kryetari i Qeverisë 
se kjo zgjedhje do t’i mbetet në 
kompetencë Qeverisë e cila “punon 
pa rreshtur për me i dhanë një fund 
të dobishëm dhe të shkëlqyeshëm”. 
Për këtë propozim të Kryetarit nuk 
pati diskutime dhe u pranua si e tillë.

Kryetari i Qeverisë shtroi 
çështjen e faljeve të të burgosurve 
dhe duhet që Qeveria të mirret vesh 
paraprakisht me organet e krahinave. 
Nga Mustafa Asim Kruja u shtrua një 
çështje e rregullores së Kuvendit se si 
do të zëvendësohen ata këshilltarë të 
Pleqësisë që për disa arsye largohen. 
Për këtë shpjegim dha shkronjësi D. 
Berati se vendin e tij do ta zërë ai që 
ka fituar më shumë vota nga ata që 
s’janë pranuar.

Tone më të ashpra
 në mes delegatëve

Mbledhja e shtatë dhe e fundit për 
të cilat ekziston edhe procesverbali 
që e kemi në shqyrtim, mbahet më 
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24/7/ 11  1912, nën drejtimin e 
kryetarit Myfti Vehbi Efendiut, kaloi 
me tone më të ashpra që u zhvilluan 
në mes kryetarit të Qeverisë dhe një 
delegati.

Sipas rregullores jepen emrat 
e nëntë delegatëve, që mungojnë 
në këtë mbledhje, pastaj pranohen 
delegatët nga Ohri, Hamdi Beu dhe 
Dervish Hima, nga Starova, Hajdar 
Blloshmi dhe Mustafa Efendia dhe 
nga Mati z. Ahmet Muhtar Beu dhe 
Kurt Agai.

Diskutimet i hapi Kristo Meksi 
që kërkoi nga kryetari që para se 
ta mbyllë mbledhjen e Kuvendit, 
të sqarohen dy çështje: si të quhen 
delegatët e Pleqësisë dhe si të quhet 
vetë Pleqësia? Për delegatët ka tri 
versione: këshilltarë, deputetë e 
senatorë dhe  organi që formohet 
nga 18 vetë të quhet Senat. Të këtij 
mendimi janë edhe z. Sami Vrioni 
dhe Murad Be Toptani. Mendimin 
e K. Meksit e kundërshton kryetari 
i Qeverisë, Ismail Qemali, ato i 
konsideron si tendencioze, se ato 
kanë marrë fund “ditën e zgjedhjes së 
Pleqësisë”. Kryetari e akuzoi Meksin 
se don t’i vëjë “ndërkëmbësen 

Kuvendit”, t’i ndryshojë ingerencat 
e Pleqësisë, por ajo edhe më tutje 
“do të bashkëpunojë me Qeverinë të 
hëpërhëshme, do ta kontrollojë dhe 
ta këshillojë kur të jetë nevoja”. Këtij 
mendimi i bashkohen edhe Luigj 
Gurakuqi, Dom Nikollë Kaçorri 
dhe Shefqet Daiu. Mendimin e 
Meksit, e shpreh më haptas Mustafa 
Kruja, që mendon se Pleqësia të 
ketë të drejtë që, kur puna e një 
ministri nuk u pëlqen, t’i kërkojë 
atij llogari dhe, kur ai nuk e jep atë, 
edhe të shkarkohet nga Pleqësia. 
Këtë mendim e kundërshtoi përsëri 
Ismail Qemali me argumentin se kjo 
tregon se duket sikur Kuvendi “s’ka 
besim të plotë te Qeveria. Në fund u 
shtroi të gjithëve pyetjen: “ka apo jo 
kuvendi besim të plotë ndë veprimet 
e Qeverisë?” dhe mori përgjigje 
unanime nga të gjithë “Po!”. Me këtë 
vendoset nga shumica se “Pleqësia  
s’ka të drejtë të rrëzojë një ministër”. 
Natyrisht Meksi mbeti i pakënaqur 
nga vendimet dhe kërkoi ta dorëzojë 
lejen si kuvendar, ndërsa kryetari i 
Qeverisë i lutet Meksit që ta marrë 
prapë lejen dhe nga Kuvendi kërkon 
“të mos ia pranojë kërkesën”. 
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Rrjedhimet historike dhe kulturore
 të sundimit osman ndër shqiptarë

Prof. Dr. Milazim KRASNIQI
Universiteti i Prishtinës

Pikënisja e çfarëdo studimi 
të historisë së shtetit 
osman dhe të sundimit 

osman në truallin shqiptar dhe atë 
evropian, duhet të jetë çështja e 
legjitimitetit të tij. Shteti osman ka 
lindur në një proces standard të 
shtetndërtimit dhe është ngritur në 
një perandori me synime universale, 
në një proces poashtu standard të 
perandorindërtimit. Në këtë proces, 
zgjerimi territorial dhe shtrirja e 
sundimit osman është realizuar me 
synimet dhe me mjetet adekuate 
për këto procese, duke përfshirë 
respektimin e legjitimitetit të 
bartësve të pushtetit, qofshin dhe 
vasalët, mjetet politike e diplomatike 
të përshtatshme për realizimin e 
synimeve, luftën e armatosur dhe 
misionin fetar. Mjete të ngjashme 
kanë përdorur para saj, e përdorin 
edhe sot, edhe shtete e perandori të 
tjera. Në këtë kontekst, Perandoria 
Osmane jetëgjatësinë dhe efikasitetin 
e pushtetit të saj, krahas legjitimitetit 
,që buron nga natyra e tij standarde 
për kohën e vet, më së shumti ia 
dedikon aftësisë së pushtetarëve 
të saj, që të gjejnë zgjidhje 
pragmatike për problemet me të 

cilat shteti i tyre është ballafaquar, 
e jo ndonjë misioni fetar. “Butësia 
e pazakonshme, madje edhe për 
një shtet mysliman, me të cilën 
sunduesit e parë osmanë trajtonin 
nënshtetasit e tyre dhe rëndësia  e 
madhe që u jepej kanuneve, të cilat 
i përshtateshin trajtimit të “popullit 
të librit” dhe që përfshiheshin në 
sheriatin, kishin si synim që rajatë të 
ishin të kënaqur me pozitën e tyre 
si prodhues. Kjo shpjegon faktin që 
fshatarët evropianë e pranuan me 
lehtësi sundimin osman dhe ndikuan 
në modelin e konvertimit të tyre.”1

Zgjidhjet pragmatike për 
problemet fetare, sociale, 
gjeopolitike e gjeostrategjike kanë 
dominuar mbi çfarëdo ideologjish, 
edhe në raste paqeje e edhe në raste 
luftërash. Pra, Perandoria Osmane 
nuk ka qenë një shtet fanatikësh 
fetarë2, që do të shkonin nga luftërat 
në luftëra, për ta përhapur Islamin, 
sikundër mund të dëgjohet në 
ndonjë rast, por ka qenë një shtet 
që ka respektuar rregulla standarde 
në arenën ndërkombëtare, duke 
përfshirë edhe respektimin e 
traktateve të paqes e edhe aleancat 
në luftë.3
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Në këtë sfond duhet të vendoset 
edhe diskutimi i historisë së prezencës 
osmane në trojet shqiptare, mbi 
të cilat para sundimit osman, janë 
alternuar për shtatëmbëdhjetë shekuj  
sundimi romak, sundimi bizantin, 
bullgar, anzhuin, serb, venedikas, 
etj. Rrjedhimisht, pozicioni nga i cili 
mund të ndriçohet më drejt çështja 
e sundimit osman në territoret 
shqiptare, nuk është diskutimi i 
legjitimitetit të atij sundimi, gjë që 
është shndërruar në një lloj klisheje 
të ideologjisë dhe historiografisë 
militante shqiptare dhe veçmas të 
islamofobisë.4 Sipas kësaj klisheje 
të cilin antropologu Xhek Gudi e 
ka quajtur  “amnezi strukturale”, 
vlerësimi për të kaluarën bëhet duke 
u bazuar në qëndrimin ideologjik të 
tashëm. Sipas këtij interpretimi, pesë 
shekujt e sundimit osman shihen 
duke u nisur nga fakti i ekzistimit 
të kombit shqiptar dhe të shtetit 
shqiptar, të rrethimit të tashëm 
gjeopolitik dhe gjeostrategjik në 
Ballkan dhe në Evropë, nga vlerësimi 
ideologjik i nocioneve Evropë/Azi* 
dhe nga epërsia e vlerave kulturore 
perëndimore në kohën tonë. 
Ndërsa, të gjitha këto gjëra nuk kanë 
ekzistuar në këtë formë e në këtë 
përmasë në shekujt XV-XIX*, të 
cilët janë shekujt e sundimit osman 
në territoret e banuara me shqiptarë.5  

Për mendimin tonë, krahas 
mosdiskutimit në mënyrë të veçantë 
të legjitimitetit të shtetit osman 
dhe të sundimit të tij, aplikimi i 

një analize krahasuese ndërmjet 
gjendjes që kanë pasur shqiptarët, 
kur osmanët kanë ardhur në Ballkan 
dhe gjendjes që ata kanë pasur, kur 
Osmanët, nën presionin e Fuqive 
evropiane, janë detyruar të lëshonin 
territore të banuara me shqiptarë, 
në favor të fqinjëve ballkanikë dhe 
kur më në fund, në Luftën e Parë 
ballkanike, praktikisht u dëbuan nga 
Ballkani, jep mundësi të mëdha të 
trajtimit objektiv dhe të ndershëm të 
kësaj çështjeje. 

Në këtë mes, njëri nga treguesit 
më të rëndësishëm të natyrës së 
një sundimi, pa asnjë dyshim është 
perspektiva demografike, fetare dhe 
kulturore e popullit të pushtuar/
sunduar. Nëse gjatë një periudhe 
pushtimi/sundimi ndodh zvogëlimi 
numerik i një popullsie dhe tkurrja 
territoriale, atëherë kemi të bëjmë 
me procese asimilimi dhe kolonizimi 
dhe në atë rast kemi të bëjmë me 
ngulfatje të zhvillimit të popullit të 
pushtuar/sunduar. Dhe e kundërta, 
nëse ndodh rritja demografike e 
një popullsie, përqafimi i një besimi 
fetar të qëndrueshëm  dhe zgjerimi 
territorial i hapësirës ku ai jeton, 
atëherë kemi të bëjmë me një sundim, 
që ka krijuar kushte më të favorshme 
të zhvillimit të atij populli. 

Në rastin konkret, nëse 
krahasohet gjendja demografike e 
shqiptarëve në fundin e sundimit serb 
dhe në fundin e sundimit osman, ajo 
zbulon qartë se në rastin e parë, pra 
të sundimit treshekullor serb, pati një 
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zvogëlim demografik dhe një tkurrje 
ose më saktë shpërbërje territoriale, 
ndërsa në periudhën e sundimit 
osman  pati një rritje demografike 
dhe zgjerim të madh të territoreve 
në të cilat ata jetuan. Në të vërtetë, 
sa i përket periudhës së sundimit 
mesjetar serb, arbanasët (shqiptarët), 
përmenden në Zakonikun e car 
Dushanit vetëm si barinj shëtitës, 
bashkë me vllehët, ndërsa prezenca 
e tyre si etnitet në jetën fetare, 
shoqërore, ekonomike të Serbisë 
mesjetare, nuk ndihet fare. Numri i 
tyre, në trevat e larta të Kosovës së 
sotme e të Maqedonisë së sotme, 
ka ardhur duke u zvogëluar, aq sa të 
përmenden vetëm si barinj shëtitës, 
të cilëve nuk duhej t’u zihej kullosa, 
nëse ata e kishin zënë më parë.
Ndërsa, një numër i konsiderueshëm 
i tyre kishin lëvizur drejt Greqisë, 
duke populluar tokat e atjeshme 
greke, të pushtuara nga serbët. 

Krahas tkurrjes demografike, 
nën presionin e kolonizimit të tokave 
të tyre me serbë, kishte ndodhur 
edhe asfiksia e plotë e identitetit 
fetar latin të shqiptarëve. Kufizimet 
që parashihte për të krishterët e 
ritit latin Zakoniku i car Dushanit 
ishin  të lemerishme. Por, edhe para 
Zakonikut të tij, trendi asimilues në 
planin etnik dhe konvertues në planin 
konfesional, kishte qenë i ngjashëm. 
Në fakt, prej vitit 1196, 6 kur ndodhi 
pushtimi i plotë i Kosovës së sotme 
nga Serbia mesjetare e deri në vitin 
1389, shqiptarët i ishin ekspozuar 

një sundimi plotësisht konvertues 
në planin fetar dhe asimilues në atë 
etnik.  Natyrisht, kulminacioni u arrit 
kur Dushani u shpall car i serbëve e 
grekëve, pra duke mos përmendur 
askund shqiptarët. Zakoniku i 
tij, edhe pse mohonte shqiptarët 
si konstituentë të perandorisë së 
tij,  u imponua si ligj edhe për të 
gjithë shqiptarët që jetonin në 
shtetin serb. Termat e Zakonikut 
të tij, zbulojnë qartë ndalimin e 
katolicizmit përkatësisht përndjekjen 
e besimtarëve të doktrinës latine 
dhe të herezisë bogumile. Ligji i 
car Dushanit që në nenin e parë e 
afirmon synimin e “pastrimit” të 
fesë së krishtere (të ortodoksisë), nga 
herezia latine: “1. Për krishterimin: 
pikë së pari për krishterimin. Në këtë 
mënyrë të pastrohet krishterimi.”7 
Në pajtim me idenë kryesore, të 
pastrimit të krishterimit, në disa 
nene, veçmas në nenet 6,7, 8 dhe 10, 
urdhërohen masa kundër herezisë 
latine  përkatësisht  për kthimin 
me dhunë të të gjithë njerëzve në 
ortodoksi: 

Neni 6. Për herezinë latine:
Dhe për herezinë latine, që i 

kanë kthyer të krishterët në shijim 
të bukës pa tharm (azimstvo), të 
kthehen sërish në krishterim, nëse 
gjendet dikush që dëgjon dhe nuk 
kthehet në krishterim, të dënohet 
ashtu si shkruan në ligjin e etërve të 
shenjtë.

Neni 7. Për herezinë latine:
Dhe të nxjerrë Kisha e Madhe 
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protopopët në të gjitha qytetet dhe 
në të gjitha sheshet, që të kthejnë 
krishterët nga herezia latine, ata që 
janë kthyer në fenë latine, dhe t’u 
jepet urdhër i shenjtë dhe të kthehet 
secili në krishterim.     

Neni 8. Për popin latin:
Edhe popi latin, nëse gjendet, 

duke kthyer të krishterët në fenë 
latine, të dënohet sipas ligjit të etërve 
të shenjtë.  

Neni 10 Për heretikun:
Dhe nëse ndokush gjendet si 

heretik, duke jetuar në mesin e të 
krishterëve, të damkoset nëpër fytyrë 
dhe të dëbohet, ndërsa kush do ta 
fshehte, edhe ai të ndëshkohet.8

Me zbatimin e këtij ligji rigoroz 
të Dushanit edhe në trevat shqiptare, 
pasojat për identitetin  fetar dhe etnik 
të shqiptarëve kanë qenë serioze, 
sepse ato e kanë sforcuar asimilimin 
e tyre në serbë. “Duke marrë para ysh 
mbisundimin e serbëve ortodoksë, 
si edhe të gjuhës serbe në Kosovën 
mesjetare, ka arsye të mendohet se 
rrjedha e përgjithshme e asimilimit 
ka qenë në favorin e serbëve, me disa 
dallime të vogla. Konkluzioni kryesor 
duhet të jetë se, pa marrë para sysh 
se në ç’shkallë ka qenë asimilimi, ai 
është bërë: shumë veta të cilët iu 
nënshtruan këtij procesi, duhet të 
kenë lënë gjuhën e tyre shqipe dhe 
janë bërë serbë”.9 Prandaj, ardhja e 
osmanëve në Ballkanin e sotëm, i ka 
gjetur shqiptarët e shekullit të XIV, 
në grahmat e fundit të asimilimit të 
tyre etnik, fetar dhe kulturor dhe 

të kolonizimit të tokave të tyre nga 
sllavët. 

Në kontekst të këtij realiteti 
të hidhur të raporteve ndërmjet 
shqiptarëve dhe serbëve në shekujt 
XI-XIV, edhe sa i përket ngjarjes 
kulmore, Betejës së Kosovës të 
vitit 1389, si ngjarje që e fillon 
rënien e sundimit serb dhe e fillon 
instalimin e sundimit osman, nuk 
mund të kuptohet se si mund të 
kenë qasje të njëjtë shqiptarët dhe 
serbët, sepse arsyet e serbëve për të 
vajtuar disfatën e tyre janë reale, por 
arsyet e shqiptarëve, për ta trajtuar 
me të njëjtat terma atë betejë, nuk 
janë racionale. Sipas mitologjisë 
serbe, gjaku i car Llazarit, i cili 
e ka “shenjtëruar tokën serbe të 
Kosovës”, është gjak i cili simbolizon 
serbizimin e Kosovës dhe prezencën 
e përhershme të Serbisë në Kosovë. 
Ata thonë se car Llazari e ka humbur 
pushtetin tokësor, por e ka fituar 
pushtetin qiellor. Kjo mitologji 
është produkt i Kishës Ortodokse 
Serbe dhe i nacionalizmit ortodoks 
serbomadh, prandaj me asgjë nuk 
lidhet me të vërtetat shqiptare. 

Nga pikëpamja shqiptare, 
ajo betejë ose roli i saj duhet të 
shikohet në mënyrë kritike, e jo 
romantike. Shqiptarët nuk mund t’u 
konkurrojnë serbëve për t’ua marrë 
primatin në rolin që kanë pasur 
në Betejën e Kosovës. Prandaj, 
kur shqiptarët flasin për ardhjen e 
osmanëve në Ballkan, në këtë rast 
duhet të flasin për ardhjen e tyre 



87

Histori

në territoret, të cilat kanë qenë të 
sunduara prej serbëve. Më saktë, 
këto territore kanë qenë të sunduara 
nga Llazar Hrebellanoviçi, (pjesa 
lindore e Kosovës me Novobërdën 
si qendër), nga Vuk Brankoviçi (me 
Prishtinën si qendër) dhe nga Toma 
Preluboviçi, (ky i fundit në Epir). 
Ata ishin sundimtarë në mbeturinat 
e dinastisë serbe, e cila filloi të 
fragmentohej pas vdekjes së Uroshit 
në Betejën e Maricës, (1371), me 
ç’rast u shua trashëgimia nemanjide. 
Kjo është pika të cilën duhet ta kemi 
gjithmonë parasysh, sepse kur kanë 
ardhur Osmanët në Ballkan, nuk ka 
pasur një shtet shqiptar, ose mbretëri 
shqiptare, të cilën ata ta kenë prishur, 
por ka pasur popull shqiptar që ka 
qenë i pushtuar prej serbëve dhe në 
një proces të thelluar asimilimi fetar 
e kolonizimi etnik.

Pas çmontimit të sundimit serb, 
që filloi më 1389, procesi i sllavizmit 
të shqiptarëve ndërpritet dhe një 
pjesë e madhe e tyre fillojnë e kalojnë 
në fenë islame. “Ajo që duhet kuptuar 
mirë nga ky përvijim i përciptë i 
ligjit myslimano-osman është se 
ligji osman nuk ishte i centralizuar 
për të gjithë territorin, por ishte në 
praktikë, një ligj i veçantë territorial, 
pasi feja, profesioni, vendbanimi, 
gjendja shoqërore dhe seksi i çdo 
individi përcaktonin ligjin subjekt i 
të cilit ishin.”10

Kalimi i hershëm në Islam i 
shqiptarëve, para së gjithash ka 
qenë i motivuar si ikje nga autoriteti 

i dhunshëm i Kishës Ortodokse 
Serbe dhe asaj Greke. Meqë Kisha 
Serbe e kishte fituar autonominë 
në vitin 1219, autoriteti i saj kishte 
përfshirë edhe shqiptarët ortodoksë 
të gjendur nën sundimin serbë së 
paku që nga viti 1196. Përndryshe, 
sundimi osman nuk provokoi ndonjë 
presion ndaj kishës ortodokse serbe 
e aq më pak ndaj asaj greke, i cili do 
t’i shtrëngonte besimtarët e tyre që 
të konvertoheshin në fenë islame. 
Përkundrazi, toleranca ndaj Kishës 
ortodokse ishte shumë e madhe. 
“Pushtetet e reja që i dha Kishës 
ortodokse Mehmeti II bënin në 
fakt që ajo të ishte një shtet brenda 
shtetit. Me kalimin e kohës hierarkët 
filluan ta konsiderojnë veten si 
sundues dhe mbrojtës de facto të 
të krishterëve dhe njëkohësisht si 
të vetmin organ për t’u përballur 
me pushtetin qendror. Kisha i kreu 
këto detyra me një shkathtësi të 
madhe. Jeta e popujve të krishterë të 
Ballkanit varej po aq nga efikasiteti 
i autoriteteve kishtare sa dhe nga 
ato osmane. Kjo shpjegon faktin që 
dallimet e ndryshmet midis tyre, si 
p.sh. ajo me mitropolitët e Ohrit e 
të Pejës, u zhvilluan në një shkallë të 
gjerë brenda për brenda kishës.11

Edhe pse Kisha ortodokse 
praktikisht ishte shtet në shtet, 
shqiptarët me shumicë e braktisën 
atë. Arsyeja ishte e thjeshtë: meqë 
nuk kishin arritur të kishin një 
kishë të veten, ata e pranuan me 
shumicë Islamin, në përpjekjet e 
tyre që të ruanin përkatësinë etnike, 
duke iu shmangur asimilimit etnik 
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në serbë, i cili imponohej përmes 
konvertimit fetar në ortodoksi. 
“Kështu “kombi” ose mileti grek do 
të përfaqësohej dhe do të drejtohej  
tanimë nga Patriarkana e Stambollit. 
Mosmarrëveshjet midis grekëve do 
të zgjidheshin nga gjyqet ortodokse. 
Së fundi, u lejua ushtrimi i lirë i 
veprimtarisë fetare. Në të vërtetë ky 
status i përgjigjej gjendjes që  kishin 
zakonisht bashkësitë e krishtera në 
vendet myslimane, por vendosja e 
kësaj situate në shkallë shtetërore dhe 
njohja e rëndësisë së Patriarkanës 
përbënin një ngjarje me rëndësi.”12

Është e qartë se autoriteti aq 
i madh i kishës greke e më vonë 
edhe të asaj serbe, mbetej me fuqi 
gllabëruese ndaj shqiptarëve, prandaj 
kalimi i tyre në Islam ishte më shumë 
ikje nga ajo politikë gllabëruese 
se sa si pasojë e ndonjë politike 
konvertuese të osmanëve. Po qe 
se do të kishin osmanët politika 
koherente të konvertimit fetar të të 
sunduarve,ato do t’u drejtoheshin 
edhe popujve të tjerë e jo vetëm 
shqiptarëve. E vërteta është se ata 
shqiptarë që ngelën nën ombrellën e 
Kishës Ortodokse serbe, me kohë u 
asimiluan në serbë. 

Nga ana tjetër, përmes 
kompaktësimit etnik të motivuar nga 
ndarja e qartë prej serbëve e grekëve, 
rritja e popullsisë shqiptare gjatë 
periudhës së sundimit osman është 
evidente si edhe zgjerimi territorial, 

i cili arriti të përthekonte edhe tërë 
Shqipërinë bregdetare, Greqinë 
veriore, Maqedoninë e sotme dhe 
Kosovën e sotme po edhe Serbinë 
e sotme, deri në afërsi të Beogradit. 
Ky ka qenë në fakt një ekspansion 
demografik i shqiptarëve, i pari 
dhe i vetmi në historinë e tyre, pas 
tkurrjes tragjike të ilirëve. Po të mos 
u merreshin shqiptarëve territoret e 
tyre në të cilat jetonin në periudhën 
e sundimit osman nga Fuqitë e 
Mëdha Evropiane në Kongresin 
e Berlinit dhe po të mos përligjej 
okupimi i territoreve shqiptare nga 
ana e shteteve fqinje pas Luftërave  
ballkanike dhe pas Luftës së Parë 
Botërore, gjë që provokoi eksodin 
tragjik të shqiptarëve drejt Turqisë, 
shteti kombëtar shqiptar do të mund 
të ishte territorialisht disa herë më i 
madh se sa është Shqipëria e sotme 
dhe vetë kombi shqiptar do të ishte 
numerikisht disa herë më i madh nga 
sa është sot. Përfundimisht, mund 
të konstatojmë se shqiptarët hynë 
në shekullin XIV nën Perandorinë 
Osmane si një popull i pushtuar, 
i defaktorizuar, në një proces të 
asimilimit etnik e fetar nga serbët, 
ndërsa në fillim të shekullit XX, kur 
dolën prej Perandorisë Osmane, 
ishin një komb i konsoliduar, që 
ishte i aftë të luftojë për shtetin e vet 
kombëtar, në një rrethim ballkanik 
dhe evropian shumë armiqësor.
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Zhvillimi i studimeve islame në Ballkan

Prof. Dr. Qazim QAZIMI
Fakulteti i Shkencave Islame, Prishtinë

Bota e ditur, e posaçërisht 
dijetarët e islamit e dinë 
se fjala e parë qiellore që 

është transmetuar përmes botës së 
engjëjve-Xhibrilit a.s. tek Pejgamberi 
Muhammed a.s., në cilësi të mesazhit 
për qenien njerëzore është “Lexo”, 
(mëso, studio)”1 dhe, kjo do të ishte 
puna e parë që duhet bërë nga njeriu 
për të arritur tek arsimimi i tij, dituria, 
ngritja intelektuale por, gjithsesi 
edhe te begatia shpirtërore. Nuk ka 
dyshim se lexim-mësimi është  faktor 
themelor për të nxënë, por, nuk 
është krejt kjo që garanton dituri.
Dhe, për ta kuptuar këtë përsëri i 
referohemiKur’anit, i cili na mëson 
shprehimisht se si t’i drejtohemi dhe 
se si t’i lutemi Lartmadhërisë- All-
llahut xh.sh. që të na dhurojë e shtojë 
dituri, duke thënë:

“Thuaj: Zoti im më shto 
dituri”2, madje në Kur’an mohohet 
kategorikisht që të bëhet barazimi 
në mes të diturit dhe të paditurit 
kur thuhet: “A janë të barabartë 
(që d.m.th. se assesi nuk janë të 
barabartë ) ata që dinë dhe ata që 
nuk dinë!”3

1. Shih ajetin e parë të zbritur në Kur’an të sures El-
Alek.
2. Kur’ani, sureja Ta’ha, ajeti 114.
3. Kur’ani, sureja Ez-Zumeru, ajeti 9.

Do theksuar se që nga fillimi, me 
paraqitjen e hershme, islami lartësoi 
dijen, shkencën, artin, vlerën e diturisë 
dhe e lartësoi pozitën e dijetarëve të 
ngjashme me të pejgamberëve, sa 
që nuk e ka shembullin në librat e 
mëparshëm dhe religjionet e tjera, 
duke i quajtur dijetarët trashëgimtarë 
të pejgamberëve. Islami e 
karakterizoi dhe e vlerësoi shkencën 
dhe shkencëtarët me tipare dhe 
atribute me të cilat arritën ta ngrinin 
mbi çdo vlerë e gradë tjetër përveç 
vlerës të pejgamberëve. Muhammedi 
a.s. është dëgjuar të këtë thënë: 

“Njerëzit më të afërt me gradën e 
pejgamberëve janë dijetarët për shkak se i 
udhëzojnë njerëzit në rrugë të drejtë...”

Atëherë, me të drejtë vlerësohet 
se institucion i parë i arsimit (ambient 
arsimi) në Islam ishte xhamia. Aty 
bëheshin hapat e parë për dije dhe, 
një kohë aty edhe kulmoheshin 
dijet e gjithmbarshme të fushave të 
ndryshme. Me rastin e ndërtimit të 
xhamisë së Pejgamberit në Medinë, 
në kuadër të saj, në ambientet e 
xhamisë në fjalë, ishte ndërtuar edhe 
një lloj kthine e quajtur “Suffa”, në 
të cilën gjatë natës strehoheshin të 
pastrehët dhe gjatë ditës shërbente si 
një lloj shkolle.

Midis institucioneve të para 
të pavarura, të mirëfillta për 
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mësim s’ka dyshim se kanë qenë 
shkollat popullore-medresetë, të 
cilat gradualisht u shndërruan 
në universitete. Në këto shkolla 
popullore, përveç shkrim-leximit, 
lëndë themelore ishte Kur’ani i 
cili nxënkej edhe përmendësh dhe 
Hadithi, madje nisi të mësohej edhe 
gramatika e gjuhës arabe, pa njohjen 
e secilës nuk kuptohej as Kur’ani 
e as hadithet e Pejgamberit a.s.. 
Përveç këtyre, nxënësit përvetësonin 
dijeni edhe nga teologjia, drejtësia, 
stilistika, oratoria, historia e më 
paknga filozofia e matematika. Tërë 
kjo veprimtari e pasur arsimore dhe 
shkencore në ato kohë, mund të 
shpjegohet edhe me vetë faktin se 
halifët-sundimtarët e posaçërisht 
halifët e parë të dinastisë abasite, 
ishin tepër të interesuar për dije 
e shkencë, qofshin ato fetare, 
filozofike, po edhe për përkthime të 
veprave filozofike greke. Shteti Islam 
vjeli dhe kultivoi dituritë dhe aftësitë 
e Lindjes së Mesme Antike, Greqisë 
Antike, Persisë Antike si dhe Indisë 
dhe këto dituri i zhvilloi dhe zgjeroi 
më tej gjatë gjithë Viteve të Arta 
Islame. Në këtë rreth të shëndoshë 
shkencor, në një atmosferë të 
mendimit të lirë dhe të kërkimit 
shkencor, lindi një numër i madh 
shkencëtarësh, me renome botërore, 
të cilët mund të numërohen në 
kapacitetet më të mëdha të të gjitha 
kohërave.

Në historiografinë  e bujshme 
të kulturës dhe qytetërimit islam, 
punonjësit e dijes dhe shkencës 

shpërbleheshin, por nuk ka ndodhur 
të jetë shënuar që ndonjë përkthyes, 
dijetar, shkencëtar, të jetë dënuar për 
shkak të ideve, mendimeve apo dijes 
së tij, siç ka ndodhur me shkencëtarët 
e perëndimit në Mesjetë shembulli i 
Nikolla Kopernikut e të tjerë. Të 
dhënat historike tregojnë se Harun 
Er-Rreshidi haraxhin (haraçin) e 
merrte në libra, kurse për djalin e 
tij Meëmunin thuhet se peshën e 
veprës së përkthyer e peshonte dhe 
e paguante në ar.

Periudha historike para dhe 
gjatë paraqitjes së Shtetit Osman në 
Ballkan, është një periudhë e humbjes 
së rolit të fesë (hyjnores-metafizikës) 
përballë shkencës dhe jetës sociale e 
ekonomike në shoqëri në kontinentin 
evropian, ku vend të rëndësishëm zë 
edhe Gadishulli Ballkanik. Në këtë 
drejtim Shteti Osman me karakterin 
e tij religjioz dhe me prezencën 
e tij në këtë rajon, ka luajtur një 
rol të madh në riaktivizimin ose 
rehabilitimin e jetës fetare, religjioze 
dhe metafizike. Kjo dëshmohet nga 
vetë fakti që me përhapjen e Islamit, 
të cilin e kanë pranuar grupe të 
ndryshme, por edhe popuj, pra edhe 
shqiptarët, identiteti fetar për shumë 
grupe etnike të Evropës juglindore 
e posaçërisht  të Ballkanit, ka luajtur 
rolin e një përfshirësi në një bashkësi 
që në terminologjinë islame njihet 
si një komunitet islam “El-Ummetu 
El- islamijjetu”.

Me arritjen e islamit edhe në 
trevat shqiptare, krahas punëve të 
tjera të karakterit islam, u morën 
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masa edhe për organizimin e 
arsimimit. Në këto kohë, krahas 
ndërtimit të infrastrukturës islame 
do të ngriheshin shkollat e arsimit 
fillor (Mejtepet) dhe, mbi këtë bazë, 
filluan të ngrihen edhe shkollat e 
mesme (Medresetë). 4

Në piramidën e arsimit fetar islam, 
medresetë i korrespondojnë arsimit të 
mesëm. Ato ngrihen mbi bazën e mejtepeve. 
Disa medrese kanë pasur edhe elemente të 
arsimit të lartë teologjik, disa kanë qenë më 
të kufizuara. Mbi ato që janë në statusin 
e arsimit të mesëm ngrihen fakultetet e 
studimeve islame ose universitetet.5  

Gjatë udhëtimit të tij në trevat 
shqiptare, historiani Evlija Çelebiu 
përshkruan lulëzimin e këtyre 
shkollave-medreseve në shekullin 
XVII. Në fund të shekullit të 
tetëmbëdhjetë rrjeti i medreseve në 
trevat shqiptare u zgjerua shumë. 
Grupi i pedagogëve të medreseve 
bënte elitën intelektuale dhe 
ushtronte një ndikim të fuqishëm mbi 
opinionin e masës së besimtarëve. 
Shumë prej tyre luajtën një rol 
parësor në përhapjen e kulturës dhe 
në edukimin islam dhe patriotik të 
nxënësve të tyre si edhe në formimin 
intelektual islam.

Do theksuar se në krye të këtyre 
intelektualëve me arsimim superior 
qëndron Hoxhë Hasan Tahsini i 
cili mësoi në Medresenë e Mustafa 
Pashë Bushatlliut në Shkodër dhe më 
pas, vazhdoi e përfundoi me sukses 
studimet në Medresenë “Fatih” të 

4. Po aty fq. 39-40.
5. Prospekti i Universitetit Marmara, (Ilahijat 
Fakultesi) fq. 74, viti akademik 2008-2009, Istanbul.

Stambollit. 
Në historinë e kulturës shqiptare 

të Rilindjes sonë Kombëtare, Hasan 
Tahsini ka hyrë si një nga figurat më 
të shquara të shekullit të XIX, kurse 
në historinë e shkencës në Turqi, 
si më i larti ndër të lartët dhe në 
historinë e arsimit të lartë të Turqisë, 
si Rektori i parë i Universitetit të 
Stambollit, inaugurimi i të cilit u bë 
në fillim të vitit 1870. Hoxha Tahsini 
qe mësues i Rilindësve: Abdylit, 
Naimit e Samiut, Vaso Pashës, Jani 
Vretos, Ismail Qemalit e Daniel 
Oparakut, të cilët dijet e para i morën 
nëpër medrese.

Një dijetar tjetër shqiptar i dalë 
nga medresetë e që ka bërë emër 
është edhe Mehmet Akifi, i cili 
përkundër studimeve të veterinarisë, 
me pasion iu përkushtua studimeve 
islame, përkthimeve dhe poezive. 
Njihet si kryepoet i Turqisë dhe 
hartues i himnit kombëtar turk. 
Nëpër medrese dhe shkolla të larta 
fetare kishin mësuar dhe pajisur 
me dije dhe atdhedashuri numri 
më i madh  i rilindëseve, pra edhe i 
frashërve.

Një nga shkollat më të vjetra  
në trojet shqiptare dhe me traditë 
të lashtë në Ballkan, që ka pasur 
statusin e shkollave të mesme është 
Medreseja e “ISA BEUT”. Ajo është 
themeluar në vitin 1440 në Shkup. 
Në rrugën e saj qindra vjeçare ajo 
pësoi batica e zbatica, madje pati 
edhe disa rrënime. Medreseja rifilloi 
punën (1936-1941), por veproi 
vetëm pesë vite. 
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Një Medrese  tjetër e vjetër në 
Ballkan që ka statusin e shkollë 
së mesme, dhe që është njëra 
ndër shkollat e rralla në botë që 
veprimtarinë e saj e vazhdon në 
kontinuitet mbi 470 vjet është Gazi 
Husrev-begova Medresa në Sarajevë. 
Kjo Medrese është themeluar më 
26 rexheb të vitit 943 h.\ (8 Janar 
1537). E themeloi nipi i sulltanit turk 
Bajaziti-II- Gazi Husrev-beg njëri 
prej vakuftarëve më të mëdhenj në 
Ballkan. 

Më 1924 në nivelin e gjimnazit 
klasik e teologjik, me personel 
tërësisht shqiptar u themelua 
“Medreseja e Përgjithshme e 
Komunitetit Mysliman Shqiptar 
në Tiranë”. Ajo u hap në bazë të 
vendimit Nr. 105/1 dhe Nr. 125/2 
të Qeverisë Shqiptare. Në Shqipëri 
pati edhe medrese të tjera në të cilat 
denjësisht u arsimuan shqiptarët.

Në territorin e Kosovës, para 
Lufte, gjendeshin dhjetë medrese si: 
në Prizren dhe në Prishtinë nga dy 
medrese, dhe nga një në Vuçiternë 
(Vushtrri), Pejë, Gjilan, Gjakovë, 
Mitrovicë dhe Ferizaj.  

Organizimi i jetës fetare gjatë 
kohës së Shtetit Osman ka qenë 
nën juridiksionin e Shejhul-Islamit 
në Stamboll, ndërkaq pas luftërave 
ballkanike, respektivisht pas Luftës 
së Parë botërore jeta fetare e 
myslimanëve ishte nën juridiksionin 
e Reisu El-Ulemasë me seli në 
Sarajevë-Bosnjë dhe Hercegovinë. 
Në ato organizime Kosova ishte 
pjesë përbërëse e BFI në Mbretërinë 

Jugosllave dhe më pas në Republikën 
Federative Socialiste të Jugosllavisë.  

Pas Luftës së Dytë botërore, 
Këshilli Ekzekutiv i Kuvendit 
Krahinor për Kosovën e Metohinë 
me vendimin nr. 29503, të datës 
26.06.1949, dha pëlqimin e hapjes 
së Medresesë së Ulët në Prishtinë. 
Medreseja nuk ia filloi punës deri 
në vitin shkollor 1951-52. Në këtë 
medrese do të mësonin nxënës edhe 
nga republikat e Serbisë, Maqedonisë 
dhe Malit të Zi.

 Me sigurimin e një baze të 
shëndoshë kontingjenti nxënësish, 
si dhe me krijimin e disa kushteve 
rrethanore, në vitin shkollor 1962-
63 Medreseja e Ulët e Prishtinës 
avancohet në të mesme.Tani 
themelohet “Medreseja e Mesme 
Alauddin” në Prishtinë. Shkollimi i 
mesëm zgjaste pesë vite. Brezi i parë 
mësoi në intervalin kohor 1962-
1967.

Pas Luftës së Dytë botërore 
përpjekjet e para për rihapjen e 
Medresesë “Isa Beut” në Shkup 
u bënë më 1978. Megjithatë, për 
rrethana të ndryshme, ajo mundi të 
rifillojë punën e saj normalisht vetëm 
më 15.10.1984 në fshatin Kondovë. 

Pas shpërbërjes së shtetit ateist 
në Shqipëri, prapë u krijuan kushte 
për t’u zhvilluar arsimi fetar, e në 
këtë edhe ai islam. Natyrisht pas një 
periudhe 50-vjeçare vështirësitë për 
hapjen e këtyre shkollave ishin të 
mëdha. Mungonin lokalet, kuadrot, 
tekstet mësimore, pajisjet etj., por 
dëshira e zjarrtë e besimtarëve, 
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vullneti i mirë i tyre bëri që të 
kapërceheshin këto vështirësi dhe 
brenda një periudhe trevjeçare 1991- 
1994 u hapën në qytetet kryesore të 
Shqipërisë 10 medrese. 

ARSIMI I LARTË FETAR 
NË BALLKAN

Do theksuar se arsimi i lartë  
fetar në Turqi ka nisur me hapjen 
e Fakultetit të parë për studime 
islame në Republikën e Turqisë që 
është bërë më 4.06.1949, në kuadër 
të Universitetit të Ankarasë. Më pas 
hapet Fakultetit i Shkencave Islame 
më 1971 në kuadër të Universitetit 
Ataturk, për të vazhduar me hapjen 
e Fakultetit Teologjik (Ilahijat), ku 
tashmë numri i gjithmbarshëm i tyre 
në Turqi ka arritur në dy shifror.  
Fakultete të studimeve Islame.6

Një institucion tjetër shumë me 
rëndësi për arsimim të lartë fetar 
në Ballkan është edhe Fakulteti i 
Shkencave Islame në Sarajevë. Ky 
është institucioni më i vjetër i arsimit 
të lartë në Evropën juglindore. Ai u 
themelua me vendimin e Kuvendit 
Suprem dhe Kryesisë Supreme të 
Bashkësisë Islame Në RSFJ më 
1977. Fakulteti ka filluar punën më  
29 shtator 1977. 

Në vitin akademik 1994-1995 
në këtë Fakultet janë hapur edhe 
studimet pasuniversitare.

Në vitin akademik 2002-2003, 
në Fakultetin e shkencave Islame 
në Sarajevë kanë bërë reformat 
6. Shih, statutin e Fakultetit të Studimeve Islame - 
Prishtinë.

e gjithmbarshme, duke e futur 
sistemin e kredive dhe themelimin e 
katedrave të reja.

ARSIMI I LARTË ISLAM 
TEK SHQIPTARËT

Është për t’u theksuar se nga 
maturantët e brezit të parë të 
diplomuar më 1967, në Medresenë 
“Alauddin” të Prishtinës, një numër 
i konsiderueshëm i tyre fillimisht 
kanë vazhduar studimet themelore 
në Fakultetin Filologjik të Beogradit 
dhe më pastaj dhjetë nga ata në 
Universitetin e Bagdadit në Irak, e 
të tjerë në universitete të tjera jashtë 
vendit, si në Libi, Egjipt, Kuvajt 
etj.. Ishin këta studentët e parë të 
pas Luftës së Dytë Botërore që po 
vazhdonin studimet e larta islame. 
Kontingjenti i parë i të diplomuarve 
në Bagdad, në vitin shkollor 1972-
73, kthehen profesorë në Medresenë 
“Alauddin”. Ishin këta profesorët 
e parë me arsimim të lartë fetar të  
shkolluar në botën Islame-arabe pas 
lufte. 

Në mbledhjen e 7 qershorit të 
vitit 1992 të Kuvendit të Bashkësisë 
Islame të Kosovës u mor vendim 
për hapjen e Fakultetit të Studimeve 
Islame në Prishtinë. Ky Fakultet 
është themeluar me vendimin nr. 
443 të “Kuvendit të Bashkësisë 
Islame të Republikës së Kosovës, 
të datës 15.08.1992”, me detyrë që 
të përgatisë kuadro profesionale 
për realizimin e mësimit dhe të 
kryejë punë e shërbime të tjera 
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nga veprimtaria e vet arsimore-
profesionale�. Fakulteti i Studimeve 
Islame i Prishtinës ka filluar punën 
në vitin akademik 1992-93.

Fakulteti i Studimeve Islame 
është i orientuar në studime të 
Teologjisë me qëllim të përgatitjes së 
kuadrit të nevojshëm për nevoja të 
vendit dhe më gjerë, me synim për 
të hapur edhe drejtimin pedagogjik. 
Në bazë të Ligjit për Arsimin e 
Lartë, Udhëzimit administrativ për 
akreditim, listës së kushteve për 
akreditim nga Agjencia për Akreditim 
e Kosovës, si dhe Statutit, Fakulteti i 
Studimeve Islame organizon studime 
universitare në drejtimin Teologji në 
nivelin bachelor. 

Fakulteti i Shkencave Islame në 
Shkup

Fakulteti i Shkencave Islame 
në Shkup është themeluar në vitin 
1995, ndërkaq më 22.12.1997 ka 
filluar punën për herë të parë.

Në bazë të vendimit të Këshillit 
për Akreditim të Republikës së 
Maqedonisë në mbledhjen e mbajtur 
më 28.03.2008 është marrë vendimi 
që Fakulteti i Shkencave Islame në 
Shkup prej vitit akademik 2008-
2009 të veprojë si subjekt juridik, 
përkatësisht, si Fakultet Privat.

Universiteti “Hëna e Plotë” - 
Bedër në Tiranë

Universiteti Hëna e Plotë 
(BEDËR) u hap më 7 prill të vitit 

2011, me vendim të Këshillit të 
Ministrave nr. 286, datë 6.4.2011, 
i cili miratoi dhënien e licencës për 
hapjen e shkollës së lartë. 

Vendimi i Këshillit të Ministrave 
për licencimin e këtij institucioni 
arsimor të rëndësishëm erdhi pas 
vendimit të Kryesisë së KMSH-së, 
datë 15 shtator 2010, që u shoqërua 
me plotësimin e dokumentacionit 
përkatës dhe dorëzimin e tij në 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 
Shkolla e lartë Hëna e Plotë 
(BEDËR), e themeluar nga 
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, 
plotëson kështu të gjithë ciklin e 
arsimit pas atij parauniversitar që ka 
filluar me rihapjen e medreseve në 
vitin 1991.

Si të avancohet  arsimimi 
i lartë Fetar profesional 

Për avancimin e arsimit të lartë 
në Ballkan, në përgjithësi e atij 
Islam në veçanti, duhet patjetër 
një punë cilësore sistematike dhe 
një bashkëpunim më i madh mes 
institucioneve të larta arsimore në 
rajon dhe më gjerë, por edhe më 
studiues prestigjiozë nga fusha e 
arsimit, edukimit dhe teologjisë. Të 
gjitha përpjekjet duhet të fokusohen 
në këtë drejtim për të arritur një 
rezultat sa më të mirë. Kontakte 
duhet vënë edhe me studiues 
kompetentë dhe të kualifikuar edhe 
nga kontinentet e tjera, kontributet e 
të cilëve do të paraqesin një pasurim 
thelbësor për arsimin superior fetar 
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në Ballkan. Nga ana tjetër rritja e 
cilësisë do t’i jepte edhe një dinamikë 
të re kësaj fushe studimesh, duke e 
vënë në pozita më të favorshme 
edhe në raport me sektorët e tjerë 
të studimeve të rajonit, apo dhe më 
gjerë.

Institucionet e arsimit të lartë 
në Ballkan duhet të organizojnë 
edhe forma të tjera të avancimit 
të dijes islame; seminare e 
konferenca ndërkombëtare, ku 
do të hulumtoheshin dhe do të 
shqyrtoheshin modele të ndryshme 
pedagogjike e teologjike për 
arsimimin e lartë në Ballkan. Në 
këtë kontekst konferenca, apo 
seminari eventual do të trajtonte 
çështje, se në çfarë forme duhet të 
avancohet procesi i mësimdhënies 
dhe mësimnxënies, si të arrihet 
procesi i faktorizimit të Islamit në 
Evropë, se si fëmijët dhe të rinjtë 
myslimanë në diasporë mund të 
rriten, të edukohen, të shkollohen 
dhe të arsimohen edhe në Perëndim 
pa u fyer apo sulmuar nga shoqëria 
për shkak të besimit të tyre fetar 
etj..Arsimimi superior brenda-Islam 
në Ballkan duhet të inkurajohet, të 
rifillojë dhe të fokusohet në reforma 
të nevojshme. Fokusimi në aspektin 
e rritjes së cilësisë dhe orientimi i 
burimeve në funksion të kësaj, së 
bashku edhe me mundësitë që ofron 
sot teknologjia moderne, mund të 
japin progres të shpejtë dhe cilësor 
për arsimin e lartë islam në Ballkan. 

Për më tepër, takime te formave 
të ndryshme, do të ofrojnë një 

mundësi të jashtëzakonshme për 
të diskutuar në thellësi bazat e 
shkollimit të lartë për përgatitjen 
e  mësuesve të lëndëve fetare në 
Ballkan, si dhe për planifikimin e 
strategjive dhe reformave të reja  në 
aspektin e studimeve. Gjithashtu 
takime të tilla do t’u ofrojnë një 
mundësi të rëndësishme studiuesve 
të rinj myslimanë, që të mblidhen 
në një vend dhe të përfshihen në një 
bashkëpunim dobiprurës. 

Kjo do t’u mundësojë 
atyre prezantimin e ideve dhe 
përfundimeve të reja të arritura nga 
hulumtimet dhe këndvështrimet e 
brezit të ri, gjë që do të zgjerojë edhe 
më tepër diapazonin e njohurive të 
tyre.

Arsimimi Fetar superior në 
Ballkan, relativisht është një fushë 
e re për studiuesit. Studimet 
e larta bashkëkohore janë të 
nevojshme rreth programeve 
në fushat si ajo e përgatitjes së 
kuadrit për mësimdhënie, zhvillimit 
të vazhdueshëm profesional të 
kuadrove fetare, sfidat e trajnimit të 
Imamëve në shkallë Evropiane. 

Fakultetet apo institucionet 
e larta arsimore fetare duhet të 
synojnë:

- arsimimin, edukimin dhe 
përgatitjen e kuadrove profesionale e 
shkencore për nevojat e Bashkësive-
komuniteteve Islame dhe të 
shoqërisë, në frymën e parimeve dhe 
të vlerave universale të Islamit;

- të kryejnë dhe të zhvillojnë 
punën pedagogjike dhe shkencore-
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kërkimore në Bashkësitë-
komunitetet Islame por edhe në 
institucione, dhe të afirmojë e të 
organizojë ndjekjen sistematike dhe 
shfrytëzi min e arritjeve të reja në 
shkencat islame dhe në shkenca të 
tjera;

- të kujdesen për kuadrot 
shkencore-mësimore, për avancimin 
e tyre me grada shkencore dhe tituj 
akademik. 

- të sigurojnë kushte për hartimin 
e teksteve, të doracakëve dhe të 
dispensave për nevojat e mësimit;

- të sigurojnë kushte për 
përmirësimin e cilësisë së studimeve;

- t’u japin ndihmë profesionale 
e shkencore organeve dhe instituci-
oneve të Bashkësive-komuniteteve 
Islame dhe institucioneve të tjera;

- të zhvillojnë bashkëpunimin 
mefakultetet islame dhe me 
institucio ne e me asociacione të tjera 
shkencore-arsimore në vend dhe në 
Botën e Jashtme;

- të kujdesen për kulturën 
shëndetësore, higjeniko-teknike 
dhe fizike të studentëve, si dhe për 
aktivitetin e tyre jashtë mësimor.

 Në kuadër të Fakulteteve 
duhen themeluar edhe komisione të 
ndryshme e ndërto edhe komisionin 
e studimeve i cili do të ishte përgjegjës 
për: 

- Hartimin e programeve të reja 
të studimeve; 

- Përshtatjen dhe ndryshimin e 
programeve ekzistuese të studimit; 

- Rishikimin e vazhdueshëm të 
teksteve universitare; 

- Kërkesat për ndërrimin e 
programeve të studimeve nga 

studentët; 
- Kërkesat për studime irregulare 

nga studentët; 
- Përgatitjen e lëndës për ankesat 

e studentëve; 
- Vlerësimin e studentëve etj. 
Shikuar nga një kënd tjetër, u 

duhet bërë me dije studentëve, se 
sot po shfaqen zëra të fuqishëm që 
po na vijnë nga bota e moderuar 
perëndimore ku marrëdhëniet 
perëndim-lindje,  islam-perëndim 
i interpretojnë me logjikën e 
përplasjeve të qytetërimeve apo 
teori mbi superioritetin e perëndimit 
ndaj të tjerëve, siç janë: Hantigtoni, 
Fukajama e ndonjë tjetër. 

Mirëpo gjithashtu u duhet 
bërë me dije studentëve se ka zëra 
shumë të fuqishëm që vijnë nga 
bota e kulturës dhe qytetërimit 
islam që tërheqin vërejtjen se 
logjika e përplasjeve dhe konflikteve 
duhet të shndërrohet me logjikën 
e ndërveprimit dhe komunikimit 
ndërfetar, ndërkulturor, teori të 
përpunuara, të mbështetura por 
edhe të propaganduara nga dijetarë 
e mendimtarë siç janë: Jusuf  El-
Kardavi, Ahmet Davutogllu, Edvard 
Said, Fet’hullah Gylen etj.

Nuk ka fije dyshimi se këto dy 
qytetërime duhet t’i flasin njëra-
tjetrës dhe ato duhet të jenë në 
marrëveshje njëra me tjetrën. 

Duhet ditur se fati ynë historik 
shqiptar, ndoshta është i paracaktuar 
për të sendërtuar zbutjen e 
kundërshtimeve mes Lindjes e 
Perëndimit dhe për të bërë sintezën 
e qytetërimeve të tyre.7

7. Akademik Rexhep Qosja.
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Mjerisht, edhe këtu tek ne 
shqiptarët, nga disa intelektualë, 
Islami ekspozohet si një aksident 
i së kaluarës historike pa ndonjë 
vlerë të madhe e të veçantë që do të 
kontribuonte në lëmin e kulturës dhe 
qytetërimit botëror. Këto vlerësime 
në të shumtën e rasteve janë 
shprehje e lakmisë së tepruar dhe 
lojalitetit ndaj kulturës perëndimore 
së disave individëve të “elitës sonë 
intelektuale”, që nuk e kanë guximin 
intelektual për ta pranuar realitetin 
e identitetit të vet, që me naivitet, 
kinse për të bindur komunitetin 
perëndimor se orientimet drejt 
integrimeve evropiane nuk kanë 
alternativë tjetër, dhe kështu po 
abuzojnë me vlerat dhe specifikat që 
e karakterizojnë këtë fe në favor të 
globalizmit.

Duhet theksuar se, ne shqiptarët 
që praktikojmëdy fe monoteiste 
(Islamin dhe Krishterimin) me 
disa konfesione fetare, paraqesim 
një shembull karakteristik dhe 
shumë të avancuar në botën e 
qytetëruar për tolerancë fetare dhe 
mirëkuptim ndërfetar. Th. Arnold 
për këtë problem thekson: “Ndërmjet 
myslimanëve dhe të krishterëve shqiptarë 
nuk ekziston kurrfarë antagonizmi edhe 
kjo ka vazhduar në breza të tërë. Faktori 

i besimit nuk ka qenë përçarës ndërmjet 
tyre.”8

Në përmbyllje, përsëri po i 
referohemi një ajeti kur’anor, në të 
cilin thuhet:
َأْرِض َوالِْجَباِل  َماَواِت َواْل� َأَمانََة َعَلى السَّ ﴿اإِنَّا َعَرْضَنا اْل�
نَْساُن﴾  اْل�إِ َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َواَأْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  اَأْن  َفاَأَبْيَن 

ال�أحزاب: ٧٢
Ne ua ofruam amanetin 

Tonë (fenë islame) qiejve, tokës 
dhe maleve, e ato nuk deshën ta 
marrin përsipër atë, u frikësuan 
prej tij, ndërsa njeriu atë e mori 
mbi vete. (Ahzab 33:72).

Pra Islami është amanet për ta 
mësuar dhe për t’ua mësuar të tjerëve, 
për ta ruajtur, për ta mbrojtur, për 
ta jetësuar dhe këtë amanet që nga 
fillimi e ka marrë përsipër qenia njeri 
që nga Ademi a.s. e në vazhdimësi 
dhe vazhdon ta kenë këtë përgjegjësi 
edhe më tutje e deri në amshim. 
Është amanet për të cilin myslimanët 
në përgjithësi e dijetarët në veçanti 
do të kenë llogaridhënie para 
Krijuesit të gjithësisë. Është amanet 
që sot është mbetur në përgjegjësinë 
tonë dhe ne do të kemi llogaridhënie 
për këtë amanet. 

              Prishtinë, më  10.06.2012

8. Shaqiri, A., “Rritja e përgjegjësisë individuale 
dhe shoqërore nëpërmjet edukatës fetare”, “Edukata 
Islame”, nr. 70, fq. 221, Prishtinë, 2003.



100

Retrospektivë

اأستعيذ بالله بسم الله: »قل يااأيها الناس اإني رسول 
آية).  الله اإليكم جميعاً«  (ال�

Shpat e Zotit Halid Velidi ka 
thenë: “mua edhe si mua shumë 
njerës Perëndija na kapi prej zemrës 
edhe prej flokësh dhe na shtyri të 
ndjekim gjurmën e H. Muhammedit. 
Veç kësaj shtyrjes qjellore mundet 
të két dhe nji shumicë q’i shtynte 
varfërija.”(1)

Nga an’ e Palestinit ishte një fis 
areb qi quheshin bijt e Gassanit dyk 
e qenë të krishterë pranuan fenë e 
1. Ky âsht mentimi i Artoldit. 

Ajeti qi kallzon profetsin të përgjithshme të 
H. Muhammedit (A.S)

(Dyk e u pshtetur mbi dokomentat 
të nji shumicë Ylemash europjan)*

Hafiz Ali Korça

kombit të vetë. Të katermdhjetin 
vjet të hixhretit, me të prishur 
ordhi e Persisë, me mijë të krishterë 
malsorë ardhen para myslimanve 
dhe pranuan fenë të tyre, dhe 
thanë: “tashti Rustemi u vrâ, na po 
pranojmë fenë myslimane. Të parët 
qenkan më mentarë q’e pranuan më 
parë”. 

Si H. Muhammedi kur ishte gjallë 
vetë si edhe vent-zenësit (hafifet) 
e tij të krishterve i u kishin dhënë 
liri të plotë, si kishave e priftrive 
ashtu edhe gjith të drejtave të tyre. 
Kësisoj midis syresh mbretronte një 
lidhje vëllaznore. Le gjith e gjith por 
kurse Imperator Hirakliosi ushtaret 
të krishterë të hollat e caktueme q’i 
merrnin se sherbenin në kufi i a u 
preu, atëhere dhe ata shkuan në 
ordhit të vllazneve të tyre mysliman.

 Neper viset e Arebisë andej 
këndej ndodhëshin edhe shum 
tufë të krishterë, porse me qenë se 
H. Muhammedi s’i shterngonte 
ashtur edhe shokët e tij (sehabet) 
nuk i trazonin qëndrimi i disave 
ka vazhduar më teper se nji qind 

H. Ali Korça

______________________
* Artikull i shkruar nga H. Ali Korça (sipas 
origjinalit), në revistën fetare “Zani i Naltë”, viti i IV, 
nr. 2, dhjetor 1927, fq. 415-419.
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vjet, së fundi hynë në rreth të 
myslimanizmes. 

Në daten 158 – 169 hixhret në 
kohët të hafife El-Mehdiut kishin 
ngelë dhe nji pjesë të krishterë nga 
an’e Halebit, mbi nji urdhrin e tij 
në nji ditë pesë mijë veta paskan 
pranuar myslimanizmen, por vetëm 
nji njeri fillkaz s’e paska pranuar. Sa 
per kristjanët t’Arebisë veriore, nuk 
po gjejmë në historit dokumenta se 
qysh e kanë marrë fenë myslimane. 
Kjo është e vërtetë se po t’ishte 
treguar do një shternim per pranimin 
e myslimanismes, nuk ishte e mundur 
që të mbeteshin të krishterë gjer në 
kohët të Abbasinjve, se si H. ymeri 
si Halidi po t’i shterngonin, cili do 
t’ishte ajy burrë qi t’iu kundreshtonte? 

Mjaftë sa H. ymeri patrikut të 
Kudsit (Jeruzalem) i dha ae liri jetsije 
të veçantë (privilezhe) sa edhe sod 
historit po habiten. 

Per plotësimin e gjykimit historik 
po e perkëthejmë dekreten e H. 

ymerit qi i dha patrikut: “Me emrin 
e Zotit mëshir-math e dhisë shumët. 
Kjo është nji letër sigurimi q’i jepet 
popullit të ktushem nga an’e ymerit 
i cili është robi i Zotit dhe kryetari 
i muminve (Emirul-muminini) 
kryetari i myslimanve i smurë qenka 
i shndosh qenka e ka marrë persiper 
që sikujtdo do të i a siguroj si shpirtin 
e gjënë ashtu edhe falishtat e kryqin 
dhe gjith punët e fesë që kanë. Kishat 
e tyne le që do të mos gremisen e do 
të mos germadhohen por as shtëpi 
per të ndenjur nuk do të bëhen. 

Ashtu edhe as të drejtat që kanë 
fituar do të mos i u paksohen. Pasurit 
e tyre as më një mënyrë nuk do të 
dëmtohen. Per çashtjet fetare as 
kush prej tyre nuk do të shterngohet 
edhe as kujt prej syresh do të mos i 
bëhet do një dëm”. 

Halidi kur e ftoj fisin Hire në fetë 
të ré i kuntershtuan dhe ky shpat e 
Zotit (Sejfu-llah) faré s’i u bëzoj. Ky 
heroj i Zotit per kta fise e shihte të 
mjaftueshme që mbanë nji gjak arebi 
bashkë me te. 

Perfaqsusin e tyre Halidi kuer e 
pyeti, ç’jini ju arab a po axhem? 

Perfaqsuesi tha: 
Gjaku i jonë është fjeshtë e i 

paster arab. 
Halidi: t’ishte ashtu s’na 

kuntershtonit. 
Perfaqsuesi: e kallzonë gjuha e 

kulluar dhe e qruar se ç’jemi. 
Halidi: atherë pra nga të trija 

pëlqeni njehen. 
(1) A pranoni fenë, (2) a paguani 

haraxh, (3) ase luftim. Ju betohem 
per Zotin q’është një, unë këtu 
kam ardhur me t’atij burra që ju sa 



102

Retrospektivë

dëshroni jeten e gjatë ata dëshrojnë 
vdekjen. 

Perfaqsuesi: pelqejme pagesen. 
Halidi: burbuja sa turp i math, 

mosbesimi është një shkretëtirë që 
s’ka krye, një areb i vertetë kurse 
në nji shkretëtirë gjen dy kallauzë 
njeni arab e tjetri i huej, tani të lerë 
kallauzin arab e të kapje të huajnë, a 
nuk asht turp e mëkat? 

Per të mësuar punrat e fesë, qi 
në kohët të H. ymerit i jepej randsi, 
i u dergohej kakinj e imamë, si 
Xhumanë ashtu edhe Bajramet edhe 
Teravihin me doemos e falnin me 
xhema-at. 

Myslimanët po të mos i u kishin 
dhënë kaq liri të gjerë n’Arebi gjër 
më sod do të mos kishte mbetur as 
një frymë prej të krishtervet. 

Sir Hanri Lejard-i thot: kam parë 
Arebë në buzët të Bahri Lut (mer 
morte) të krishterë si në veshjet si në 
zakonet e tjera s’ndryshojnë fare prej 
myslimanve. 

Burkhar-i thot: në shekullit të 
tetmbdhjetë kur shetitnja nga Tur-i 
Sejnaja kam gjetur kristjan arab. 

Në nji kohë kur orgjia e 
myslimanet arrin në lumi Jurden 
(nehrush-sheria), kristjanët areb 
t’atjeshme në nji letër që po i 
shkronin kryetarit t’ushtrisë thoshin: 
“O mysliman; bizantinjtë sado që 
janë në fetë t’onë, por na prej tiranive, 
prej pa drejtsive të tyre na ka ardhur 
shpirti në majet të hundës, gjanë, 
shtëpinë na i grabitnë, na ju pelqejmë 
juve më tepër se ata, nga shkaku se  

fjalen qi na patet dhenë e mbajtë, po 
ju shohim mëshirë-mëdhenj, po ruhi 
aq fortë sa fare padrejtsi s’po na bëni 
pra, sundimi i juaj pa dyshim është 
mâ i pelqyeshëm se i tyrja. Kshtu 
paten thenë dhe portat e kalave i a u 
kanë çilur ushtrisë myslimane”. 

Si thamë edhe më siper me qenë 
se myslimanët si pas Kuranit ل� اإكراه في 
 ,nga shtengica ishin të ndaluar (2)الدين
me gjith atë forcë për pranimin e fesë 
myslimane s’kanë shternguar njeri 
fare, por bota vetë vetiu me qefin e 
vetë kanë pranuar myslimanizmen. 

Si H. Muhammedi ashtu edhe 
shokët e ymmeti e tij po të kishin 
perdorur shternim e forcë sot për 
sot në Siri e në Persi, Afgan, Rumejli 
e gjith duhesh të mos kishte mbetur 
tjetër fé.

Pra si na kallzon Z. E tij Mis T. 
V. Artoldi myslimanizma me qenë 
se është perhapur vetë vetiu edhe 
sot n’Afrikë, në Hind, në Amerikë e 
në Japoni po perhapet vetë vetiu pa 
sherngim e pa shtyrje, merret vesht 
se është një fé e pergjithshme, dhe 
Profeti i sajë është një i pergjithshim 
e i perjetshim. 

Kur qenka kështu atëherë duhet 
të veprojmë pasë urdhrit të Zotit و 
 d.m.th. mbesojeni pra اتبعوه لعلكم تهتدون
H. Muhammedin edhe në çdo veper 
ndiqni gjurmen e tij, punoni si punoj 
ajy, stolisni veten me mirëvetijat e tija 
që të gjeni shpëtim e lumtëri për jetë. 

2. Nuk shterngohet askush per pranimin e fese 
myslimane. Drita dolli sheshit …..
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Përvjetori i botimit të revistës “Zani i Naltë”

Dr. Honouris Causa Faik Luli & Prof. Islam Dizdari

këndue shqip”, mbasi u morën të 
gjitha masat organizative, më 24 
shkurt 1923 u zhvillua Kongresi 
Mysliman Shqiptar për vendosjen 
e pavarësisë dhe të mëvetësisë së 
xhamisë myslimane shqiptare, si 
një akt i madh patriotizmi, si një 
harmonizim i kërkesave për të 
siguruar dëshirat kombëtare me ato 
fetare. 

Ndër delegatët bënin pjesë 
personalitete të njohura dhe me 
autoritet kombëtar e fetar si H. Vehbi 
Dibra, H. Ali Korça, Salih Vuçiterni, 
Qamil Bala, Muharrem Mullahi, 
Reshat Kokalari, Sheh Ibrahim 
Karabunara, Ibrahim Xhindi, Qerim 
Fuga, Mehmet Pengili, Mytesim 
Këlliçi e të tjerë. Nga prefektura e 
Shkodrës morën pjesë Halit Rroji, 
Xhemal Naipi, H. Sabri Bushati dhe 
Mehmet Maçi.

Kongresi i zhvilloi punimet nga 
24 shkurt deri më 12 mars 1923. 
Zhvillimi i këtij Kongresi të parë 
islam shqiptar, pas raportit të thellë 
e të qartë të H. Vehbi Dibrës e 
diskutimeve të shumta të delegatëve, 
miratoi nga de facto në de jure krijimin e 
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë 
të mëvetësuar, zgjodhi organet 
drejtuese, vendosi dokumentet 

Shpallja e Pavarësisë së 
Shqipërisë më 28 Nëntor 
1912 në Vlorë dhe krijimi 

i shtetit kombëtar ishin ngjarjet më 
me rëndësi të historisë së popullit 
shqiptar.

Kushtet e krijuara politike 
mundësuan organizimin e jetës së 
brendshme të vendit dhe zhvillimin 
me të shpejtë ekonomik, shoqëror e 
kulturor të tij.   

Krahas vendimeve shumë të 
rëndësishme nga qeveria e Vlorës; 
ndër hapat e parë qe emërimi i H. 
Vehbi Dibrës, kryemyfti i Shqipërisë. 
Hapa të tjerë qenë krijimi i Gjyqit 
të Lartë të Sheriatit dhe Drejtoria e 
Vakfeve nga vetë drejtuesit fetarë e 
besimtarët islamë shqiptarë. 

Me kalimin e viteve rritej 
opinioni shoqëror për krijimin e një 
organizmi drejtues fetar kombëtar. 
Në mbështetje të dëshirave e të 
kërkesave të shtresave të ndryshme 
shoqërore me nismën e klerit të lartë 
mysliman, me lejen e autoriteteve 
qeveritare, me punën përgatitore, me 
zgjedhjen e rregullt e demokratike 
të 36 delegatëve nga krahinat e 
ndryshme të vendit që plotësonin 
kushtet “të ishte shqiptar e besimtar 
i ditur” dhe “të dijë me shkrue me 
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përkatëse, përcaktoi rrugën e 
përparimit, të emancipimit e të 
edukimit, në përputhje me parimet 
fetare islame.

Kongresi i parë mysliman qe 
ngjarje e shënuar në historinë 
e kombit e të shtetit shqiptar, 
ai zgjodhi organet drejtuese, si 
Këshillin e Lartë të Sheriatit, me 
kryetar H. Vehbi Dibrën dhe 
Drejtorin e Përgjithshëm të Vakfeve, 
Salih Vuçiternin dhe miratoi projekt 
statutin e Komunitetit Mysliman 
dhe Rregulloren mbi organizimin e 
Vakfeve në Shqipëri.

Në këto dokumente u hodhën 
themelet e funksionimit të 
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë 
mbi baza fetare, kombëtare e 
bashkëkohore për zhvillimin e 
kulturës islame në Shqipëri që do 
të përfshinte të gjitha strukturat 
dhe përmbajtjen e saj, duke pasur 
parasysh karakterin universal të fesë 
islame, kuadrin kombëtar e evropian, 
orientimin ndaj perëndimit, natyrën 
përparimtare, liberale e demokratike 
të saj, aspirimin e besimtarëve drejt 
diturisë e progresit.

Në vargun e detyrave të shumta 
organizative, ekonomiko-financiare, 
të përgatitjes e të kualifikimit të 
kuadrit, të mirëmbajtjes së objekteve 
të kultit e të ndërtimit të xhamiave 
të reja, të predikimeve në gjuhën 
amtare, të përkthimit të Kur’anit e 
të botimit të librave fetare në gjuhën 
shqipe, të hapjes e të modernizimit 
të medreseve, të mësimit e të 

edukimit fetar të fëmijëve, të të 
rinjve e të popullsisë, që dilnin para 
Komunitetit Mysliman bënte pjesë 
edhe botimi i një reviste, si një 
problem i rëndësishëm i propagandës 
e i kulturës islame.

Në këto kushte e rrethana 
politiko-shoqërore, në tetor të vitit 
1923 doli numri i parë i revistës 
“Zani i Naltë”, si revistë fetare një 
mujore që merrej edhe me filozofi, 
moral, literaturë kombëtare e 
sociologji, si organ i Komunitetit 
Mysliman Shqiptar, me drejtor Ismail 
Maçi, shtypur në shtypshkronjën 
“Mbrothësia’’ nga Kristo Luarasi në 
Tiranë e më vonë nga shtypshkronja 
“Ora e Shkodrës” në Shkodër nga 
vëllezërit Djepaxhia. 

Drejtimi i revistës vë në dukje 
se, “Barra qi i kemi ngarkuem vehtes 
asht përnjëmend e rëndë. Duhet 
vullnet, energji, guxim e flije për me i 
arrijtun qëllimit te shejtnuem”. 

Në vazhdim të parathënies së 
numrit të parë, e të këtij qëllimi, 
paraqitet progresi që përmblidhet 
kështu: “Na nuk do t’i dalim para 
popullit Mysliman shqiptar me nji 
program të hijeshuem, me fjalë të 
bukra qi s’munden m’u realizuem. 
Qe pikat kryesore të programit tonë:

1) Me bashkue me një trup të fortë e të 
qëndrueshëm popullin Mysliman shqiptar.

2) Me përmirësuem gjendjen e 
vakufeve, të xhamijave, të mesxhideve, të 
medreseve, të teqeve e të tjera institucioneve 
muslimane kësi sojit.

3) Me ia zbulue popullit Mysliman 
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shqiptar të vërtetat e besimit në një mënyrë 
të thjeshtë e të pandërlikueme, tue ia 
ngrofun këtij zemrën në dashni për këto 
të vërteta.

4) Simbas statutit me plotësue 
vllaznim ndërmjet të gjithë elementëve në 
Shqipni.

5) Me këto nijete, mandej me forcue 
edhe themelet e politikës së shëndoshë e 
thjesht kombëtare në shtetin tonë.

Në mbyllje shprehet besimi 
se revista do të gëzonte përkrahje 
lëndore e morale për këtë ndërmarrje 
të vështirë dhe shpresohej se 
besimtarët do të gëzoheshin 
për hapin që po hidhej dhe do 
të bashkëpunonin për të arritur 
synimet që kishin për qëllim “me e 
naltsue myslimanizmën në atë kulm 
lumnije që pat qenë dikur, për të 
cilën madhështore na flet historija”.  

Është kuptimplotë përmbajtja 
e numrit të parë. Pas një vjershe të 
bukur të titulluar “Lindja e diellit 
të njerëzimit” jepet një ceremoni e 
paharruar në faltoren qendrore të 
Tiranës me një pjesëmarrje masive 
të besimtarëve, të autoriteteve të 
larta fetare e zyrtare e të vëllezërve 
të krishterë. Në vazhdim botohet 
materiali “Hutbeja e parë” - një 
ligjëratë me përmbajtje sa fetare aq 
atdhetare, me një stil prekës dhe 
tërheqës, nga myftiu i përgjithshëm 
Haxhi Vehbi Dibra, i cili zbërtheu 
para dëgjuesve disa këshilla fetare, 
qëllimin e ardhjes në këtë jetë, detyrat 
që kanë njerëzit për atdhedashurinë, 

për fitimin e diturisë, për punën, për 
vëllazërimin fetar e kombëtar.

Lënda e këtij numri pasohet me 
pikla morali e filozofie, me artikujt 
“Me çfarë mënyre mundet të rrojë 
muslimani i sotëm” dhe “Lindja, jeta 
dhe veprat e të madhit Muhamed 
(a.s.)” dhe mbyllet me bilancin e 
vakfeve të Shkodrës për vitin 1923. 

Jehona e revistës qe e shpejtë. Që 
në numrin e dytë filloi bashkëpunimi i 
intelektualëve, u treguan përshtypjet, 
u shfaqën vlerësimet, u shpreh 
optimizmi për të ardhmen e saj. 
Intelektuali i ri, A. Vasfi në artikullin 
e tij theksonte: “Zanin e Naltë të 
Sheriatit e kënduem dhe përgjithësisht na 
u duk shumë e dobishme dhe interesante. 
Unë mund të them se ajo fletë asht një fletë e 
artë e cila me gjithë mend popullit shqiptar 
musliman ka me i ba një shërbim mjaft të 
mbrothçim, analizuam them se artikllat që 
fshillte ishin krejt serioze”.

Po në këtë numër një tjetër 
intelektual, “Shkodrani” (pseudonim 
i Sheuqet Mukës) në artikullin “Një 
hap përparimit” vinte në dukje 
gjerësisht rolin që do të luajë kjo 
revistë, duke nënvizuar edhe këto: 
“...Randësia e revistës asht e madhe, 
sidomos per ne që s’kemi të botueme libra 
feje në gjuhën tonë. Revista “Zani i Naltë” 
qi ka m’u prit me duer hapur prej çdo 
muslimani, veç qi do të na çpallë veprimet 
me randësi qi kryhen apo qi do të kryhen, 
me artikuj të bukur qi ka me botue, ka 
me qenë edhe nji ushqim moral e matrial 
për shpirt e mende të çdo muslimani, pse 
në të do të gjejmë sende që i vijnë për vehte, 
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do të mësojnë gjana të reja qi s’i ka dëgjue 
asnjiherë e do të shohë se si feja e ynë i 
ka dhënë shkasin e hovin ma të madhin 
qytetnimit e përparimit ndjerzuer. Me anë 
të kësaj reviste, do të kemi rastin e bukur 
të njohim njerëzit e mëdhenj të Muslimanve 
që kanë ardhë e të shohim veprat e 
shkëlqyeshme qi na kanë lënë... Mue nji 
detyrë fetare për nji heri dhe kombëtare më 
nxit të shpejtoj me falënderue Këshillin e 
Nalt të Xhemaati Islamijes qi pati mirësin 
të nisi me nxjerrë në dritë “Zanin e Naltë” 
tuej i uruem qi dita me ditë t’arrijë me 
kryem me fitim të madh detyrën qi ka 
marrë përsipri, qi kështu edhe myslimanët 
të ngratë në Shqipnin e lirë, përgjithsisht t’i 
hapet orizonti i pamjes, ashtu si patën qenë 
dikur myslimantë në botë”.

Revista nga numri në numër është 
përmirësuar nga zgjerimi i tematikës, 
nga shtimi i bashkëpunëtorëve, 
nga ngritja e cilësisë së materialeve, 
nga rritja e vëllimit e nga paraqitja 
teknike e estetike.

Meritë kryesore për këtë kanë 
pasur drejtuesit e saj: Ismail Maçi, 
Shyqyri Myftia, Isa Domni e Haki 
Sharofi.

Përmbajtja kryesore ka qenë ajo 
fetare, duke pasur si bosht komentin 
e librit të shenjtë Kur’anin, jetën e 
Profetit Muhamed (a.s.) dhe historinë 
islame. Për këto ka pasur hytbe, 
studime origjinale dhe përkthime.

Angazhimi i bashkëpunëtorëve 
ka qenë i dukshëm. Ata kanë qenë 
autoritete fetare, pedagogë në 
medrese, intelektualë laikë, studentë 

të medresesë, studentë universitarë 
nga Kajro, Lahorë etj.

Ndër drejtuesit fetarë janë shquar 
Haxhi Vehbi Dibra me rubrikën 
“Ç’urdhëron Kur’ani”, Hafiz Ismet 
Dibra me rubrikën “A ka dyshim 
në qenien e Zotit”, Hafiz Ali Korça 
me rubrikën “Përmbi profesinë 
e përgjithshme e të përjetshme të 
Hazreti Muhamed Mustafasë, (a.s.)”, 
Hafiz Ali Kraja me rubrikën “Çka 
asht besimi islam”, sheh Qazim 
Hoxha me rubrikën e përhershme 
“Ç’urdhëron Kur’ani” etj.

Ndër teologët më i shquari 
ka qenë Hafiz Ali Korça, një nga 
nismëtarët e krijimit të revistës. 
Mjafton të vëmë në dukje se 
vetëm në periudhën 1923-1929 ka 
botuar 54 tituj, shpeshherë edhe 
nga 2-3 shkrime, duke arritur deri 
në 5 shkrime, si “Tefsiri për suren 
e Kur’anit”, “Hytbe e Kurban 
Bajramit”, poezia “Ndryshimi 
i shpejtë kombëtar”, studimi 
“Muslimanizma dhe orientalizma” 
dhe materiali historik “Haxh’xhi 
është ma e madhja pasqyrë për 
demokracinë muslimane”.     

Për tema të veçanta është botuar 
edhe numër special. Kështu është 
nxjerrë një përmbledhje me titull 
“Ç’asht Kur’ani si dhanti e muajit të 
ramazanit”, ku janë përfshirë tema 
për lartësinë e Kur’anit, shkruar nga 
Haxhi Vehbi Dibra, Salih Vuçiterni, 
Hafiz Ismet Dibra, Sheh Qazim 
Hoxha, Imam Qazim Ismaili dhe 
Haki Sharofi. 
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Një numër i posaçëm i është 
kushtuar lartësisë së Hz. Muhamedit 
(a.s.) me titull “Kush ka lindur sot?” 
me tema të punuara nga H. Vehbi 
Dibra, Dr. Behexhed Shapati, Hafiz 
Ismeti, Hafiz Ali Korça, Qazim 
Hoxha, H. Xhaferri, Haki Sharofi, 
Ferit Vokopola, Sherif  Putra, Hysni 
Bushati etj.

Për probleme fetare kanë shkruar 
edhe intelektualë të tjerë fetarë si 
Haki Sharofi, Jonuz Bulej, Hasan 
Tahsini, Hafiz Xhaferri etj. Për një 
tematikë të gjerë problemesh, si 
kryeartikuj, komentim hadithesh, 
përkthime për personalitete nga 
historia e kulturës islame.

Vargut të këtyre 
bashkëpunëtorëve të fushave të 
teologjisë u bashkohen intelektualë 
të shquar laikë si Salih Vuçiterni, 
Mehdi Frashëri, Lumo Skëndo, Ferit 
Vokopola, Sheuqet Muka, Ihsan 
Qereshniku etj, që kanë qenë autorë 
shkrimesh me vlerë për reforma, 
për modernizim të medreseve, për 
një zhvillim kulturor islam shqiptar 
bashkëkohor, për interpretime të 
shkencave natyrore e shoqërore në 
bazë të parimeve filozofike, morale e 
etike të Kur’anit famëlartë etj.

Këta intelektualë fetarë e laikë 
qenë në ballë të polemikave, debateve 
e replikave me organe shtypi, individë 
e grupe njerëzish që shpifnin, 
intrigonin e keqinterpretonin për 
bazat e fesë islame, për karakterin 
universal të islamizmit, për rolin e 
nivelin e shtypit Islam, për arritjet 

fetare, kulturore e shkencore të tij,
Në mbështetje të vendimeve 

të Kongresit III Mysliman, sipas 
Statutit të Komunitetit Mysliman, 
lënda e revistës do t’u plotësonte 
nga trupi mësimor i Medresesë së 
përgjithshme.

Ky orientim ndikoi që në faqet 
e revistës të vërehen penda të reja, 
mësues të Medresesë e sidomos 
studentë të cilët shfaqnin formimin, 
ndjenjat e aftësitë e tyre për 
përkushtim ndaj fesë islame.

Këta të rinj mund të grupohen 
në tri grupe: studentë të Medresesë, 
studentë universitarë në Universitetet 
e famshme në Kajro e në Lahorë e 
në fund si mësues të Medresesë e 
si drejtues të rinj të revistës “Zani i 
Naltë” e më vonë të revistës “Kultura 
Islame”.

Të tillë kanë qenë Vexhi 
Demiraj, Vexhi Buharaja, Vehbi 
Hoxha (Ismaili), Sadik Bega, Shaban 
Demiraj, Sherif  Putra, Hysni 
Bushati, Salih Ferhati, Shaqir Uruçi, 
Hasan Selami, Ejup Kraja, Fehmi 
Sinella, Hamdi Gjonaj, Adem Alikaj, 
Hysni Hoxha, Abaz e Fehmi Xhepa, 
Ismail Muça, Naim Sako, Ibrahim 
Hima, Sabri Dardha, Demir Majko, 
Adem Salihi, Hamdi Xhafa, Munir 
Selfo e të tjerë, nga të gjitha krahinat 
e Shqipërisë.

Është me interes të shënohet 
se mjaft prej bashkëpunëtorëve 
të revistës kanë arritur të bëhen 
personalitete të shquara, si kryetarë 
të Komunitetit Mysliman brenda 
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vendit e në diasporë, akademikë, 
orientologë, studiues, shkrimtarë, 
përkthyes, autorë tekstesh, drejtues 
institucionesh, gazetarë, kuadro të 
sektorëve të ndryshëm etj.

Duke paraqitur përmbajtjen 
e revistës është e nevojshme të 
theksohet se ajo ka pasur rubrika të 
shumta, të përhershme e të rastit, që 
janë tregues i një materiali të pasur, 
i një tematike të larmishme, i një 
informacioni të gjerë për të ndriçuar 
drejtimet e revistës jo vetëm si aspekt 
fetar, por edhe në ata filozofike, 
morale, letrare e sociologjike. Pa u 
ndalur në analiza të veçanta të tyre, 
nënvizojmë se përveç rubrikave të 
veçante “Tefsiri”, “Hutbe”, “Fjalë 
të urta të profetit tonë”, ose “Fjalë 
profetike”, “Edukata morale”, 
“Edukata mentare”, “Sociale”, “Fe e 
shkencë”, “Përkthime”, “Myslimanët 
në botë”, ka pasur artikuj e studime të 
vazhdueshme me karakter filozofik, 
shkencor, historik, shoqëror, 
arsimor e kulturor, të cilët, duke u 
mbështetur në versetet kur’anore 
e në hadithet e profetit Muhamed 
(a.s.) kanë sqaruar pozicionin islam 
ndaj tyre, kanë formuar koncepte e 
bindje islame për to, kanë ndihmuar 
për mësimin e historisë islame e të 
qytetërimit islam, kanë shërbyer 
për ngritjen e horizontit fetar, 
kulturor e qytetar të besimtarëve, 
i kanë nxitur ata për t’iu përgjigjur 
detyrave reformuese, emancipuese 
e progresive, shoqërore, arsimore e 
kulturore në përputhje me kërkesat 

e kohës, me objektivat aktuale e të 
perspektivës.

Në tematikën e trajtuar meriton 
të nënvizohen problemet shoqërore 
e arsimore. Në numra të ndryshëm 
kanë qenë objekt parashtrimi, 
analize, diskutimi, debati e detyrash 
problemet e marrëdhënieve 
shoqërore e familjare, emancipimi 
i gruas myslimane, qëndrimi ndaj 
hallallit e haramit të mirës e të 
keqes, kuptimi i drejtë i civilizimit 
dhe progresit, lufta kundër veseve 
shoqërore, zhvillimi i tolerancës 
ndërfetare, në përputhje me normat 
e etikën islame e kombëtare.

Një vend të duhur ka zënë tema 
e arsimimit të fëmijëve e të rinisë. 
Në faqet e revistës ka pasur shkrime 
me karakter politik, analizues, 
përgjithësues e shkëmbim përvoje 
për organizimin e medreseve e për 
rezultatet e tyre, për zhvillimin 
e mësimit të besimit në shkollat 
shtetërore, për rëndësinë e edukimit 
të gjithanshëm të rinisë në aspektin 
fetar, shkencor, atdhetar, moral e 
kulturor.

Në disa numra janë pasqyruar 
vlerësimet që u janë bërë Medresesë së 
Tiranës si dhe përshtypjet e të huajve 
për nivelin e përgatitjes së studentëve. 
Meriton të përmendet përshëndetja 
vlerësuese e gjithanshme dhe 
frymëzuese e Ministrit të Arsimit, 
poet, publicist, patriot e demokrat 
me rastin e shpërndarjes së 
dëftesave maturantëve te parë në 
vitin 1934: “... Sot ju maturantët e parë 
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të këtij instituti jeni edukue prej një trupi 
profesorësh shqiptarë të udhëhequn prej 
drejtorit patriot të mirënjoftun, jeni pajisë 
me ndjenja kombëtare e morale”.

Po kështu meritojnë të kujtohen 
konsideratat e larta të Baronit Omer 
Rolf  Ehrafels, të botuar në revistën 
“The light” të Lahorës në Indi në 
vitin 1935, ku shprehej: “... vura 
re se në medrese ekzistonte një ndjenjë e 
flaktë përparimtare dhe një interes i gjallë 
në të gjitha problemet njerëzore, ndjenjë 
që shkaktohej me anë të fesë, të dijes e të 
paqes, d.m.th. islamizmës ...mësimet që 
jepen në klasa mbi fetë e ndryshme dhe 
mbi shkencat e shumta shekullore, gjuha 
inglishte, matematika, kimia, botanika, 
gjeografia dhe historia na sugjerojnë që të 
rinjtë që po rriten në këtë medrese do të 
jenë të aftë një ditë të shpjegojnë mësimet 
e islamizmës në një mënyrë moderne. 
Përshtypja më e madhe na u bë nga 
atmosfera e shëndetshme dhe gjeniale që 
ekziston midis profesorëve e studentëve. U 
habita pa masë nga dija e tyne e saktë dhe 
e shumanshme. Do shumë vend përshkrimi 
i plotë i përfundimeve fare të mira të këtij 
arsimi”.

Pjesa letrare e revistës ka qenë 
një tribunë mikpritëse për krijuesit 
e ndryshëm, të vjetër e të rinj të 
njohur e fillestarë, me krijimtarinë 
e tyre origjinale e në përkthime, në 
të dy rastet në prozë e në poezi. 
Janë të paharrueshme poezitë e 
Hafiz Ali Korçës si: “Mirë se erdhe 
han’e uruar”, “Njëtimi”, “Shpirt i 
dëshmorit”, “Vajtimet e atdheut” 
(për bombardimin e Drenicës 

nga ana e serbëve ditën e Kurban 
Bajramit), që ka aktualitet atdhetar 
e kombëtar, që është botuar e po 
ribotohet në organe të ndryshme 
të shtypit në Shqipëri e në trojet 
shqiptare e në diasporë.

Në këtë fushë janë bërë të 
përmendura poezitë e shumta të Ferit 
Vokopolës nën titullin përmbledhës 
“Fluturimet e shpirtit” dhe poezi 
të veçanta si “Hana e Ramazanit”, 
poezi kushtuar personaliteteve fetare 
etj.  

Lidhur me krijimet vlejnë të 
theksohen për nivelin e tyre “Mos 
të rrimë” të Haki Sharofit, “Kujtime 
dhe psherëtime” të Muhamed 
Camit, poezitë kushtuar ditëlindjes 
së Profetit nga Shaban Demiraj 
e Hysni Bushati, poezia “Rebiul’ 
Evvel” e Vexhi Buharasë, poezitë me 
temë atdhetare të H. Ismet Dibrës e 
H. Haki Ismailit, poezia “Vegimi”, 
kushtuar një dervishi nga Teufik 
Gjyli etj. 

Në pjesën letrare janë përfshirë 
edhe përkthimet si “Përkthime 
hyjnore” të Ferit Vokopolës, novela 
“Mos guxo” të Sabri Dardhës, proza 
“Arapi e kali i tij” të La Martinit, 
përkthyer nga Jonuz Bulej etj.

Në këtë rubrikë përfshihen edhe 
ilahi për lavdinë e Profetit Muhamed 
(a.s.), “Mevludi” i Ismail Floqit, 
“Divani” i Nezimit, ilahi të Hasan 
Zyko Kamberit etj.

Pjesës letrare i bashkëngjiten 
edhe rubrikat “Botime të reja”, 
“Botime të veçanta” e “Bibliografi”.
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Gjatë botimit të saj revista 
ka pasur edhe shumë rubrika të 
tjera në përmasa më të vogla, që 
kanë dhënë të reja të ndryshme 
me karakter informacioni, që kanë 
vlerë burimore për veprimtarinë 
e gjithanshme të Komunitetit 
Mysliman, që janë studiuar e mund 
të studiohen si të dhëna të dobishme 
për studime të ndryshme. Të tilla 
kanë qenë rubrikat e përhershme ose 
të rastit, si “Kronika”, “Reportazhe 
për këndimin e mevludit”, për 
inaugurime xhamiash, për veprimtari 
të medreseve, për festime festash 
fetare, përmbledhje të ndryshme, 
për veprimtari kulturore e bamirëse.

Në këtë kuadër nuk duhen 
lënë jashtë edhe rubrika të tjera, si 
“Falënderime”, “Urime”, “Posta 
jonë”, “Lajme të shkurtra”, 
“Nekrologji”, “Qarkore”, 
“Rregullore”, “Shënime zyrtare”, 
“Vendime”, “Emërime, pushime, 
ndëshkime”, “Llogaritje e Vakufeve”, 
“Imsaqe për muajin e Ramazanit”, 
“Të ndryshme” etj.

Gjithë përmbajtja e revistës është 
një pasuri e çmueshme kulturore, 
është një traditë e bukur fetaro-
atdhetare, është një ndihmesë e vyer 
në publicistikën shqiptare.

Studiues të ndryshëm, shqiptarë 
e të huaj të besimit islam e të 
besimeve të tjera, me monografi e 
përmbledhje historike e kulturore, 
me studime e artikuj të shumtë në 
organe shtypi kanë bërë përshkrime, 
kanë paraqitur analiza, kanë nxjerrë 

konkluzione, kanë dhënë gjykime 
e kanë shprehur vlerësime për 
kontributin e gjithanshëm, që revista 
“Zani i Naltë” ka arritur gjatë 
ekzistencës së saj.

Dr. Ramiz Zekaj në monografinë 
e tij “Zhvillimi i kulturës islame tek 
shqiptarët gjatë shekullit XX” u ka lënë 
shumë vend meritave të kësaj reviste dhe 
ndër të tjera nënvizon: “Gjatë kësaj kohe 
ajo u drejtua nga personalitete të shquara, 
me përgatitje të lartë të kulturës e të 
shkencave islame... Gjatë 15 vjetëve të jetës 
së saj ajo botoi një sërë të tërë artikujsh 
që dëshmojnë një pasuri të tërë kulturore, 
nëpërmjet së cilës pasqyrohet edhe niveli i 
mendimit teologjik shqiptar gjatë periudhës 
së pavarësisë”.

Profesori Roberto Maroco 
della Roca, profesor i historisë 
bashkëkohore në Universitetin e 
Kalabrisë, në veprën e tij “Kombësia 
dhe feja në Shqipëri, 1920-1944”, ka 
vënë në dukje se “Zani i Naltë” është 
një rrjedhojë për realizmin faktik të 
pavarësisë së shpallur më 1912, e 
organizimit të kryer në Kongresin 
e marsit të shkuar. Revista ka tone 
të spikatura patriotike. “Zani i 
Naltë”, thekson, jo pa një frymë 
triumfalizmi të vërtetë të fesë islame, 
duke nënvizuar përhapjen e saj në 
tërë botën. Është për t’u shënuar 
këmbëngulja e revistës për sa i përket 
përhapjes së Islamit që po ndodhte 
në Perëndim, në Evropën që “ka 
humbur Perëndinë”.

Prof. Dr. Shefik Osmani në 
studimin e tij “Reformat e viteve 



111

Zani i Naltë

‘30”, nënvizon se, “kjo lëvizje mendore 
u zhvillua në një atmosferë lufte të ashpër 
në mes teoricienëve shqiptarë dhe të atyre 
që ishin të cekët në dituri dhe jashtë 
kohe. Revista “Zani i Naltë” shërbeu si 
tribunë e shfaqjeve të këtyre mendimeve e 
pikëpamjeve antagoniste. Për të përballuar 
luftën e paditurisë, teoricienët islamë 
përkthyen në gjuhën shqipe Kur’anin, 
Hadithet dhe interpretuan tezat themelore 
të besimit islam, në pajtim të plotë me 
arritjet shkencore. Ata e kuptuan drejt 
se pa një bazë teorike fondamentale, nuk 
mund t’u bënin ballë mentaliteteve që u 
kishte kaluar koha.”

Po ky autor në veprën e tij 
“Panteoni Iranian dhe iranologët 
shqiptarë” vë në dukje se, “revista 
mujore “Zani i Naltë” u bë një tribunë e 
fuqishme e kulturës, e artit dhe e filozofisë 
islame”.

Historiani prof. Viron Koka, 
në një kumtesë të tij të titulluar 
“Kontributi i klerit mysliman në 
Pavarësinë dhe konsolidimin e shtetit 
shqiptar (1912-1939)”, ndër të tjera 
ka theksuar, “Në faqet e revistës “Zani i 
Naltë” dhe në botime të tjera myslimane u 
zhvillua një, propagandë e gjallë kombëtare 
dhe u shpalosën idetë themelore patriotike, 
u propagandua bashkimi kombëtar”.

I njëjti studiues në studimin 
e tij “Kultura islame shqiptare në 
vitet ‘20-’30” ka nënvizuar këto 
konkluzione: “Kjo revistë u dha 
besimtarëve një dije të mirë për kohën, përveç 
postulateve të doktrinës islame, ajo shërbeu 
edhe si shkollë. Deri sa edhe të huajt e vunë 
re se myslimanët shqiptarë ishin të etur për 

kulturë, të cilën e donin të ishte kombëtare. 
Ata ndoqën me interes jo vetëm reformimin 
në sferën e tyre shpirtërore, por edhe në 
sferat politiko-juridike e sociale.

Revista “Zani i Naltë” u bë boshti 
kryesor i përhapjes së dijeve dhe të 
mendimeve islame. Diapazoni që trajtoi 
kjo revistë ishte relativisht i gjerë; çështje 
doktrinare, kulturore, politike, sociale, 
ekonomike etj.”

Prof. Dr. Gazmend Shpuza 
në referatin e tij: “Kongresi i parë 
mysliman shqiptar-sanksionim i 
mëvetësisë së Bashkësisë Islame të 
Shqipërisë dhe themel i zhvillimit 
kombëtar dhe bashkëkohor”, 
mbasi vlerësonte orientimet, 
bashkëpunëtorët dhe përmbajtjen 
e shkrimeve të tyre në këtë revistë, 
vinte në pah se “Në dritën e këtyre 
vendimeve në revistën “Zani i Naltë” 
e më gjerë në shtyp shtrohej me forcë që 
myslimanizmi të zhvillohej më tej në luftë 
me fanatizmin, të ecte përkrah qytetërimit 
bashkëkohor, çka përbënte, sipas autorëve 
të këtyre shkrimeve, një kërkesë të vetë fesë 
myslimane të konsakruar dhe në librin e 
shenjtë, Kur’anin”.

Kritiku letrar Dr. Rinush Idrizi 
në një kumtesë të tijën me titull 
“Islami në letërsinë shqipe dhe 
ndikimi ne jetën shqiptare”, pasi bën 
një analizë të thellë për këtë problem, 
evidenton kontributin e kësaj letërsie 
dhe nxjerr këtë konkluzion: “Në këtë 
hapësirë, mjedisi intelektual shqiptar i 
besimit islam, që prekte gjeografikisht 
Shqipërinë, do të kulmohet me hoxhë 
Tahsinin, në rrafshin iluminist shkencor 
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dhe Sami Frashërin, ndërsa do të kulmohet 
në diplomaci me Abdyl Frashërin dhe 
Ismail Qemalin. Po kështu fizionomia e 
afërt e moralit shqiptar, ku besimi ndaj 
Zotit është njësoj për të gjithë besimet, do 
të kulmohet me Naim Frashërin, i cili jetoi 
në gji të asaj lëvizjeje kulturore shqiptare, 
ku renditen Konica dhe Fishta, Mjeda dhe 
Poradeci, Noli dhe Kuteli. Vijnë kështu 
në rrjedhë të këtyre kulmeve Shahin 
Kolonja e Ibrahim Temo, Lumo Skëndo 
e Dervish Hima, Hafiz Ibrahim Dalliu 
dhe Hafiz Ali Korça e pranë tij krejt ata 
që nxorën revistën “Zani i Naltë”. E, pra, 
kështu qëndron edhe Haki Sharofi e deri 
tek Branko Merxhani, të cilët krijojnë 
përfytyrimin e Islamit shqiptar në kohët 
moderne si përfytyrim kulturor dhe si 
shpëtim të njeriut, ku i ulti të ngrihet në 
shkallën e më të lartit, që do të thotë të 
zhvillojë vazhdimisht vetveten dhe të rrisë 
vazhdimisht kulturën e tij për të prekur 
dijen e vërtetë”.

Një meritë të veçantë për 
paraqitjen e vlerave të revistës “Zani i 
Naltë” ka intelektuali i shquar erudit, 
atdhetar e poliglot islam Imam 
Vehbi Ismaili, kryetar i Komunitetit 
Mysliman të Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës dhe të Kanadasë1. Ai 
ka kujdesin e përkushtimin e tij 
karakteristik që ka qenë nismëtar për 
ribotimin e botimin e mjaft librave 
kushtuar personaliteteve fetare 
shqiptare si përmbledhjen “Disa 
fetarë patriotë musliman shqiptarë” 
me artikuj të ndryshëm, librin 

1. Vehbi Ismaili (1919-2008), kryetar i Komunitetit 
Mysliman Shqiptar në SHBA.

“Hafiz Ali Korça - poet, atdhetar” 
të Faik Ali Hoxhës (Kasollja), librin 
“Njeriu islam dhe studime te tjera” 
të Jonuz Bulejt, librin “A duhet feja? 
A e pengon bashkimin kombëtar” të 
Hafiz Ali Krajës, librin “A ka dyshim 
në ekzistencën e Zotit” të Hafiz 
Ismet Dibrës, librin “Edukata fetare” 
të Haki Sharofit, librin “Shpjegimit 
të disa sureve të Kur’anit të shenjtë” 
të Hafiz Ali Korçës, si dhe përgatitja 
e disa librave të rinj si “Ç’urdhëron 
KurJani” të sheh Qazim Hoxhës.

Kontributi i Imam Vehbiut 
nuk është kufizuar vetëm për 
ribotimet e botimet e reja, ai është 
shtrirë më gjerë, me vlera të tjera 
të rëndësishme si në “Shënimet 
e botuesit”, në “Paraqitje” në të 
cilat ka treguar kujtime interesante, 
ka dhënë mendime e gjykime 
të dobishme, ka bërë vlerësime 
objektive prej intelektuali, studiuesi 
e specialisti. P.sh. në librin “Njeriu 
islam dhe studime të tjera” të Jonuz 
Bulejt jep këtë vlerësim: “... pothuaj 
të gjitha shkrimet, përkthime e origjinale, 
megjithëse janë botuar para më tepër se 
gjysmë shekulli, e kanë vlerën e tyre të 
njëllojtë dhe në kohën e sotme”.

Vlerësime të përgjithshme 
pozitive, për nivelin, kontributin 
dhe ndikimin edukimin të revistës 
“Zani i Naltë” kanë dhëne studiuesit 
specialistë për problemet teologjike 
e të kulturës islame Ismail Ahmedi e 
Sherafedin Hoxha.

Në studimin serioz e të thelluar 
“Mbi historikun dhe gjendjen e 
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publicistikës shqiptare”, Ismail 
Ahmeti ka dhënë këto konkluzione: 
“Përgatitja teknike dhe grafike e revistës 
ka qenë në nivelin e revistave moderne të 
shtypit evropian. Revista doli në dialektin 
gegë. Në artikujt janë trajtuar çështje 
islame kryesisht nga lëmia e sheriatit apo 
është bërë komentimi tematik i Kur’anit, 
krahas tekstit shqip botohej edhe teksti 
arabisht. Revista ishte përqendruar në 
drejtim të formimit të njeriut intelektual 
mysliman”.

Mr. Sherafedin Hoxha në 
studimin e tij të gjatë shkencor 
“gazetat dhe revistat myslimane 
fetare në gjuhën shqipe”, duke u 
ndalur në rolin e “Zanit të Naltë” 
jep këtë përfundim vlerësues: “Kjo 
revistë është nga më të përparuarat organe 
fetare që dolën në gjuhën shqipe... Ajo me 
të vërtetë zë vend të merituar jo vetëm në 
historinë e gazetarisë shqiptare, por edhe në 
historinë kulturore të popullit shqiptar”.

Edhe kur është folur e shkruar 
për personalitete fetare, për jetën, 
veprimtarinë e kontributin e tyre, 
është theksuar bashkëpunimi i 
tyre me revistën “Zani i Naltë”, 
është nënvizuar rëndësia e saj për 
edukimin shpirtëror të besimtareve 
dhe të përgjithshëm të rinisë e të 
popullit.

Kështu në referatin e Faik Lulit e 
Islam Dizdarit “Nderim për dijetarët, 
edukatorët dhe hoxhallarët e shquar 
shkodranë” me rastin e dekorimit 
të tyre me urdhrin “Naim Frashëri” 
të klasit I, është vënë në dukje se, 
“Sheh Qazim Hoxha është shquar për 

artikuj, kryeartikuj e studime të botuara 
në organe të Komunitetit Mysliman të 
Shqipërisë”, në revistat “Zani i Naltë” e 
“Kultura Islame” me përmbajtje moralo-
fetare, për thellësi mendimi, argumentim 
idesh, analizë problemesh, nxjerrje 
konkluzionesh e detyrash të dobishme për 
jetën e përditshme të besimtarëve”.

Po me këtë rast është evidentuar: 
“Edhe Hafiz Sheuqet Boriçi ka 
shkruar ligjërata të mbajtura me 
besimtarët në revistën “Zani i Naltë”, 
për të cilat ky, së bashku me Hafiz 
Mehmet Bekteshin e sheh Qazim 
Hoxhën janë falënderuar me shkresa 
të veçanta me shtyp nga kryetari i 
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, 
“... u dërgoj lëvdatat e meritueshme për 
kryerjen e misionit tuaj... Teksti i mbajtun 
na ka ba përshtypjen ma të kandshme e 
ma të thellë për shkak se këto predikime 
janë bazë e një programi me të cilat do të 
ndriçohet populli”.

Edhe në raste të tjera, në botime 
librash e në sesione shkencore si 
dhe në organe të ndryshme shtypi, 
është vënë në dukje bashkëpunimi 
i figurave të shquara me revistën 
“Zani i Naltë” e “Kultura Islame”, 
kontributi i tyre në këto organe si 
studentë, myderrizë, intelektualë e 
drejtues të institucioneve fetare e 
arsimore.

Kështu ka ndodhur në librin 
e Faik Lulit e Islam Dizdarit me 
titull “Një jetë në shërbim të fesë”, 
kushtuar jetës e veprimtarisë së 
Haxhi Hafiz Sabri Koçit, me librin e 
Faik Lulit, Islam Dizdarit e Nexhmi 
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Bushatit me titull “Në kujtim të 
brezave” kushtuar 40 personaliteteve 
të shquara fetare, atdhetare, 
kulturore, arsimore e humanitare të 
Shkodrës si dhe në librin “Sheuqet 
Muka - Mësues i popullit figurë 
e shquar atdhetare, arsimore dhe 
kulturore”. 

Revista “Zani i Naltë” pezulloi 
botimin e saj në maj 1939, ndërsa 
më pas veprimtarinë e saj e vazhdoi 
revista “Kultura Islame”, si revistë 
mujore fetare, letrare, diturore e 
artistike. Studimet dhe temat e 
paraqitura kanë pasur cilësi të lartë. 
Mbizotërojnë ata origjinale ndaj 
përkthimeve, materiali është më i 
vëllimshëm. Në faqet e saj ka pasur 
shumë studime me vlerë shkencore 
në vartësi të rolit qytetërues e 
përparimtar të kulturës islame 
shqiptare. Revista u drejtua nga Sadik 
Bega me redaktor Sherif  Putrën, të 
cilët afruan si bashkëpunëtorë penda 
të njohura të studiuesve islame 
shqiptare të kohës e të rinj studentë 
universitarë nga vendet islame e nga 
Perëndimi që ndikuan për ngritjen e 
efikasitetit të saj formues e edukativ, 
filozofik e moral të lexuesve 
shqiptare.

Kontributi i kësaj reviste 
përfundoi me 1945, si rrjedhim i 
politikës ateiste të regjimit.

Paralelisht me “Zanin e Naltë” 
në tetor të vitit 1923 filloi botimin 
edhe revista fetare myslimane “Udha 
e s’vërtetës”, që u botua nga një grup 
i zgjedhur i elitës fetare të Shkodrës 

nën drejtimin e atdhetarit të njohur 
Hoxha Kadri Prishtinës, që ishte 
njëkohësisht kryetar i Komitetit të 
Kosovës. Ajo pati jetë të shkurtër, 
vetëm disa muaj.

Pas revistës “Kultura Islame, 
në vitet 1942-1944 në Tiranë dolën 
edhe dy revista të tjera: “Drita 
Hyjnore” që qarkulloi vetëm në vitin 
1942, ndërsa revista “Njeriu” nga 
viti 1942-1944. Të dyja këto revista i 
drejtoi publicisti i njohur islam Sherif  
Putra. Ata patën një rëndësi e vlerë 
të veçantë për kohën, për nivelin 
cilësor të tematikes e të brendisë së 
materialeve të larmishme shkencore, 
fetare e kulturore. 

Me zhvillimin e proceseve 
demokratike u krijuan rrethanat për 
fillimin e botimit të shtypit islam. 
Më 10.01.1992 doli numri i parë 
i gazetës “Drita Islame”, organ i 
përdyjavshëm i Bashkësisë Islame të 
Shqipërisë me kryeredaktor z. Ismail 
Muçen.

Haxhi Hafiz Sabri Koçi, duke 
përshëndetur fillimin e botimit të 
këtij organi, vlerësoi ndihmësen e 
revistës “Zani i Naltë” e “Kulura 
Islame” dhe uroi që gazeta “Drita 
Islame” të ecë në gjurmët e tyre: 
“Mirë se na erdhe, o gazetë e mitur që 
paraprin revistën “Kultura Islame” 
që së bashku me “Zanin e Naltë”, 
që nga viti 1923 e këtej për 20 vjet 
u mësuan besimtarëve myslimanë 
mësimet e fesë e të moralit. Uroj që 
edhe ti ta kryesh detyrën tënde si 
pararendëset tuaja...”.
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Cilësia dhe brendia e gazetës 
vazhdimisht është përmirësuar. Është 
shtuar numri i bashkëpunëtorëve. 
Ajo është bërë një tribunë e 
edukimit shpirtëror, e pasqyrimit të 
veprimtarive fetare islame në vendin 
tonë dhe në botë. Në faqet e saj 
është pasqyruar ideja e tolerancës 
dhe e mirëkuptimit, interesat 
kombëtare janë vënë gjithnjë në 
plan të parë dhe janë lidhur ngushtë 
me luftën për gjuhën, kulturën, 
traditat e identitetin kombëtar. Në 
numrat e gazetës ka pasur shkrime 
origjinale, përkthime e përshtatje, 
studime e artikuj të karakterit fetar, 
filozofik, moral, shoqëror, kulturor 
e historik, portrete personalitetesh, 
përkujtime ngjarjesh, kronika 
veprimtarish dhe nuk kanë munguar 
replikat e polemikat ndaj individëve, 
organeve e segmenteve dashakeqëse, 
antiislame e antikombëtare.

Gjatë këtyre viteve, në mënyrë 
josistematike, kanë dalë edhe disa 
gazeta të tjera si “Shkëlqimi Islam”, 
organ i Rinisë Islame të Shqipërisë, 
gazeta “Shpresë”, organ i Shoqatës 
së intelektualëve islamë, gazeta 
“Triumfi Islam” e tani “Rinia 
Islame”- organe të Rinisë Islame 
- dega Shkodër, revista “Njeriu” 
fetare-arsimore e tarikateve islame.

Duke folur për 75-vjetorin2 e 
botimit të revistës “Zani i Naltë”, 
si fillim i publicistikës Islame si 
dhe për shtypin fetar në Shqipëri 
deri në ditët tona, është e drejtë të 
2. Sot 89 vjetori (shën. i redaksisë).

paraqesim sipas parimit kronologjik 
një panoramë të përmbledhur edhe 
të organeve të kësaj natyre në trojet 
shqiptare, në diasporë e në vendet e 
tjera.

Për disa muaj, nga janari i vitit 
1936, vetëm në 8 numra, në Lahorë 
të Indisë doli në gjuhën shqipe revista 
fetare islame “Drita” me botues e 
kryeredaktor Sherif  Putrën, student 
universitar. Është për t’u shënuar se 
materiale të kësaj reviste u botuan në 
“Zanin e Naltë”.

Periodiku islam shqiptar ka 
pasur me tepër përhapje jashtë 
kufijve shtetërore. Ai ka filluar në 
SHBA dhe pastaj ka vazhduar në 
Prishtinë, Shkup, Podgoricë etj. Ka 
ardhur duke u shtuar e gjallëruar me 
zigzaget, me popullimin e tyre e me 
krijimin e organeve të reja.

Këto organe kanë qenë të 
larmishme si gazeta, revista, vjetarë 
(takvime), buletinë, fletë etj. Me 
studimin e saj janë marrë studiuesit 
mr. Ismail Ahmeti, dr. Feti Mediu, 
mr. Sherafudin Hoxha, dr. Ramiz 
Zekaj etj.

Në diasporë hapin e parë e bën 
revista “Jeta myslimane shqiptare” 
organ katërmujor në gjuhën shqip, 
anglisht, me profil fetaro-kulturor, 
botuar në Detroit të SHBA nga viti 
1949-1960.

Në Prishtinë viteve 1960 u botua 
“Buletini Informativ” nga shoqata e 
Ilmisë në shqip e serbo-kroatisht me 
të dhëna për veprimtari të ndryshme.
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Nga viti 1968 kanë filluar të 
botohen “Vjetarët” ose “Takvimet” 
në të cilët përveç pjesës kalendarike 
për kohët e faljeve të namazit, të 
agjërimit e të festave fetare, gjenden 
edhe tema islame, informative 
e kulturore. Te tillë kanë dalë 
rregullisht në Prishtinë dhe në 
Shkup nga Bashkësitë Islame, 
sipas përvojës së mëparshme të 
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, 
si dhe në Gjermani nga Shoqata e 
imamëve. Në Shkup këto janë botuar 
në tri gjuhë shqip, serbo-kroatisht e 
turqisht

Më pas ka parë dritën e botimit 
“Edukata Islame” në Prishtinë në 
vitet ‘70, që vazhdon edhe sot të dalë 
si revistë fetare tremujore.

Po në këtë vit në New york, 
New Jersey Albanian Islamic Center 
filloi botimin e revistës “Përpjekja 
jonë”, si e përkohshme fetare dhe 
kulturore.

Në këtë lëmë publicistike nga viti 
1975 bën pjesë edhe fleta “Nur’ul-
Kur’an” si organ i medresesë 
“Alaudin” të Prishtinës, që ka dalë 
në mënyrë jo periodike.

Kronologjinë e botimeve e ka 
ndjekur nga viti 1986 revista “Dituria 
Islame” në Prishtinë, si periodik 
tremujor kulturoro-informativ.     

Nga viti 1987 në Shkup doli gazeta 
“El Hilal”, si gazetë dyjavore kulturore 
informative islame. Ne fillim ajo u 
botua në tri gjuhë shqip, maqedonisht 
e turqisht, tani ajo në gjuhën shqipe del 
me emrin “Hëna e re”.  

Në shtator 1990 për herë të parë 
në Mal të Zi doli për disa numra 
periodiku “Elif ” si gazetë dymujore 
në gjuhën shqipe dhe serbo-kroate.

Në vargun e këtyre organeve 
është edhe botimi i dy revistave 
“Hu” për një periudhë 10-vjeçare 
e nga 1987 “Dervish”, si organe 
të Bashkësisë së Dervishëve të 
Kosovës.

Në vitin 1993 Komuniteti 
Mysliman Shqiptar për Amerikën e 
Kanadanë filloi botimin e revistës 
“Thirrja Islame”, si organ tremujor 
me drejtim fetar, kulturor e shkencor.

Po në këtë vit nxënësit e 
Medresesë “Isa Beu” të Shkupit kanë 
botuar organin e tyre “Ikre” në tri 
gjuhë: shqip, maqedonisht e turqisht.

Në vitin 1997 po në Shkup iu 
shtua publicistikës fetare revista 
shkencore kulturore islame “Ftesa”, 
si botim periodik.  

Përveç këtyre organeve me 
drejtim të mirëfilltë fetar, kanë 
qarkulluar e qarkullojnë edhe 
gazeta e revista të tjera me drejtim 
shkencor, letrar, kulturor. Edukative 
e informative që kanë trajtuar edhe 
probleme të kulturës e të historisë 
islame për të rritur, të rinj e fëmijë. 
Të tilla kanë qenë revistat “Nuri” 
e “Vepra” në Shkup (1994), revista 
“Burimit” në Tiranë (1995), gazeta 
“Gjylistani” në Tiranë, revista 
“Dritarja” në Tetovë e revista 
“Kalorësi i vogël” ne tiranë në 
vitin 1996 e revista “Drita e dijes” 
në Shkodër në 1998, të botuara 
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nga shoqata e fondacione e klube 
kulturore.

Nuk përjashtohet mundësia që 
komunitetet myslimane shqiptare 
në botë të kenë bërë botime të kësaj 
natyre në gjuhën shqipe e në gjuhë 
të vendeve të tjera ku ata punojnë e 
jetojnë.

Kontributi i kësaj publicistike 
islame ka qenë dhe është i dukshëm. 
Në materiale të botuara, origjinale 
e të përkthyera, me tematikën e 
larmishme e me informacionin e 
gjerë kanë shërbyer për të pasqyruar 
kulturën islame dhe për të edukuar 
besimtarët me bazat e fesë e të 
historisë islame, paralelisht me 
edukimin atdhetar, dashurinë për 
kulturën e historinë kombëtare. 

Me rastin e këtij përvjetori të 
botimit të revistës “Zani i Naltë” 

në shprehim nderimin, vlerësimin 
e mirënjohjen për drejtuesit e 
bashkëpunëtoret, për të gjithë ata 
që kanë kontribuar për krijimin, 
përhapjen e zhvillimin e publicistikës 
islame, si dhe urojmë që organet e 
tanishme në gjuhën shqipe kudo që 
botohen të ndjekin traditën e krijuar 
e ta pasurojnë atë me arritje të reja 
për të mirën e kulturës islame, të 
Shqipërisë e të kombit shqiptar.3

3. Artikulli ribotohet në këtë numër të parë 
të revistës “Zani i Naltë” me disa shkurtime 
të vogla. Ai është botuar në gazetën “Drita 
Islame” me titullin 75-vjetori i botimit 
të revistës “Zani i Naltë”, nga autorët e 
nderuar i ndjeri Prof. Faik Luli dhe Prof. 
Islam Dizdari në numrin 23 (154), viti 
1998, fq. 2-3, Tiranë.
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Rregullat e shkrimit
Artikulli duhet të prezantojë një punë studimore, kërkimore, shkencore 

dhe të evidentojë elementë të qartë të origjinalitetit.
Çdo shkrim  duhet  të ketë një strukturë, që duhet të përmbajë në mënyrë 

të detyrueshme elementët e mëposhtëm:  
1. Titulli i artikullit të jetë sintezë e problematikës që ai trajton, i 

organizuar në mënyrë koncize dhe të përmbledhur. Titulli të mos jetë më i 
gjatë se 50  karaktere.  

2. Të vendoset  emri  i  autorit  me  titujt  shkencorë përkatës dhe në fund 
të emrit  të  vendoset  një  referencë  (footnote),  ku  të  jepet  pozicioni  dhe 
profesional aktual i tij/saj.  

3. Poshtë titullit të artikullit, në krye të shkrimit me një paragraf  të 
veçantë të jepet: përmbajtja e artikullit, duke radhitur të gjitha nënçështjet. 

4. Artikulli  duhet të jetë i  strukturuar gjithmonë me  disa nënçështje në varësi të 
tematikës që shtron.

5. Nënçështja e parë e çdo artikulli duhet të jetë “Hyrja”, në të cilën të 
jepet qëllimi dhe objektivat, që e kanë shtyrë autorin për të shkruar artikullin 
dhe  rëndësia  e  botimit  të  tij.

6. Të gjithë titujt e nënçështjeve të jenë me “Bold” dhe  shkrim “Times 
New Roman 12”.  Datat  të  shkruhen  sipas  modelit:  Data –  Muaji –  Viti,  
titujt  e nënçështjeve do të paraprihen nga numrat 1, 2, 3, etj.  

7. Në fund të artikullit duhet të vendoset një nënçështje e posaçme me 
titull: Sugjerimet apo Konkluzionet.  

8. Çdo artikull duhet të ketë të evidentuar edhe Bibliografinë. Çdo 
artikull duhet të ketë të paktën 15 referenca dhe vepra.

9. Çdo artikull duhet të ketë footnote-a dhe referenca për çdo material 
dhe autor që  ka  studiuar dhe referuar duhet vendosur  në formë citati, në 
thonjëza, shprehjet  e  marra  ekzaktësisht nga materialet e tjera të botuara më 
parë. 

Footnote-a duhet të shkruhet me shkrim “Times New Roman 10” dhe 
të përmbajë: titullin e veprës, autorin, shtëpinë botuese, datën dhe vendin e 
botimit, faqen nga është marrë citati.

Nëse autori është konsultuar me një site interneti duhet të shënohet edhe 
data e aksesueshmërisë: p.sh. akses më 10 Maj 2008. 

10. Artikulli duhet të jetë jo më pak se 7 faqe dhe jo më shumë se 15 faqe 
kompjuterike.  

Shkrimi i artikullit duhet të jetë “Times New Roman”      dhe i gjithë teksti 
të jetë “Justified”. Artikulli duhet të respektojë elementët gramatikorë dhe 
gjuhësorë dhe të jetë i shkruar me “ë” dhe “ç”.


