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Të ruajmë dinjiTeTin 
përballë sfidave Të skllavërimiT modern

Në KALANë E LEzHëS RUHEN RRëNOJAT 
E NJë xHAMIE SHEKULLORE

MyfTIU zHvILLOI NJë vIzITë zyRTARE 
Në dIbëR Të MAdHE

Sipas një pllake të gjendur 
nga arkeologët në një prej 

familjeve të zonës, pllakë e cila 
i përket kalasë, thuhet se viti i 
saktë i ndërtimit të saj është viti 
1521.

Kjo xhami është ndërtuar 
rishtas mbi themelet e saj. Kjo gjë vërtetohet edhe nga 
hulumtimet dhe ekspeditat arkeologjike të kryera në vitin 
1966 dhe 1990 në xhaminë e kalasë së Lezhës, ku nuk është 
gjetur asnjë gjurmë që të vërtetonjë se ajo ishte ngritur mbi 
një objekt tjetër ekzistues... (f.15)

Me ftesë të Myftiut të 
Dibrës së Madhe, në 

Republikën e Maqedonisë së 
Veriut, Reshat ef. Kaçallniku, 
ditën e xhuma, më 29 janar 2021, 
Myftiu i Zonës Shkodër, Imam 
Muhamed B. Sytari, zhvilloi një 
vizitë zyrtare në Dibër të Madhe. 

Në program të kësaj vizite ishte takimi me Myftiun dhe 
stafin e tij, ku të dy myftilerët diskutuan për vlerat e besimit 
në ruajtjen e identitetit dhe traditave të shëndosha islame 
në trevat shqiptare, si dhe rolin e imamëve dhe... (f.17)
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Imam Muhamed Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

PëRMbyTJET, 
SI fENOMEN që fTON PëR zgJIM…

Hytbeja e xHuMaSë reflektiMe elitare

KU JEMI NE ME MORALIN 
E RESULULLAHUT (A.S)?

Të RUAJMë dINJITETIN PëRbALLë SfIdAvE Të SKLLAvëRIMIT MOdERN

Nga minberi i xhamisë së 
Dërgutit, ditën e xhuma, më 1 
janar 2021, Myftiu i Shkodrës, 

Imam Muhamed B. Sytari, dha mesazhin 
e kësaj jave, duke u përqendruar tek 
rëndësia e kapjes pas vlerave islame, 
që burojnë nga shpallja hyjnore, për 
të cilën muslimani nuk duhet të ketë 
asnjëherë as më të voglin dyshim, se 
është rruga më e mirë e më e dobishme 
për këtë jetë e të përtejmen.

Myftiu u ndal tek domosdoshmëria e 
të kapurit pas fesë islame, me bindjen e 
palëkundur se ajo është rruga e drejtë, 
udhëzimi i dobishëm dhe alternativa 
që i shërben njeriut për të jetuar me 
dinjitet, në drejtësi, mirëbërje, respekt 
e harmoni me njeriun e krejt krijesat 
e Zotit, si dhe me karakter e moral që 
nuk lejon dorëzimin përballë intrigave 

të skllavërimit modern, që e tërheq 
njerëzimin drejt shkatërrimit!

Myftiu ftoi rininë në veçanti që të 
mos shkojnë pas filozofisë së turmës 
së verbër e me mendje të mpirë, por të 
hapin sytë, të mendojnë, t’i peshojnë 
gjërat në jetë, të zgjedhin me të 

Thonë se do të ketë përmbytje..!? 
Ku e merr të na përmbysë çfarë 
vjen nga qielli, se gjithsesi do 

të jetë rahmet; mirësi nga Allahu, a 
drejtësi prej Tij! Por, a nuk e keni vënë 
re se, ne jemi përmbytur prej vitesh a 
dekadash, pa e ndjerë e pa bëzá..!

Na ka përmbytur propaganda dhe 
mediokriteti, mashtrimi e korrupsioni, 
mungesa e ndershmërisë e imoraliteti 
(jo detyrimisht në kuptimin e tij të 
ngushtë, përfshirë atë; që të jem i saktë 
me kontekstet gjithëpërfshirëse të kësaj 
ideje..!?), dyfytyrësia e gënjeshtra, 
heshtja e gabuar e fjala e pavend dhe 
e papeshë..!

Na ka përmbytur uji?! Ku e merr uji, 
që gjithsesi është burim hyjnor i jetës! 
Por, ne na janë përmbytur botëkuptimet 
e ndjeshmëritë, na janë përmbytur 
njësitë matëse të vlerave e të pastërtisë, 
na janë përmbytur..!?

“A nuk udhëtuan ata nëpër tokë e të 
kenë zemra me të cilat do të kuptojnë, 
dhe veshë me të cilët do të dëgjojnë? 
Pse në të vërtetë sytë nuk verbërohen, 
por verbërohen zemrat në kraharor!”, 
na tërheq vëmendjen Zoti i gjithësisë 
në Kuranin Famëlartë, në suren El-Haxh: 
46!

A nuk është ky ajet një nxitës i mirë 
për të hapur sytë, për të lexuar fenomenet 
natyrore, si shenja të mëshirës së Tij, që 
na fton drejt përmirësimit, rregullimit të 
marrëdhënies me veten, me natyrën, me 
pushtetin, me hakun e fjalës që vlen të 
thuhet e prej të cilës pritet dobi, me të 
drejtën e ruajtjes e zhvillimit të mendjes, 
duke e edukuar të mos pranojë çdo gjë 
që i serviret para duarve, çfarëdo qoftë 
e nga kushdo qoftë, me të drejtën për 
të ecur përpara pa pyetur për barrierat 
e burokracive a mendësive meskine e 
të kompleksuara përballë tjetrit, por jo 
vetëm kaq..?

A nuk është koha për të ndryshuar 
dhe përmbysur shumë qasje të gabuara 
që na serviren prej vitesh e dekadash, 
si vlera e standarde, kudo; në fé, në 
kulturë, në histori, në politikë, në 
drejtimin e vendit, në alternativat aspak 
premtuese që shfaqen para duarve të 
njerëzve e shoqërisë, që e ka humbur 
ndjesinë e ndreqjes e të zgjimit nga 

kllapia e përmbytjeve të mëdha që e 
kanë dërrmuar vendin dhe individin në 
një vend (e shumë vende) të përmbytur 
në fuqinë e mendimit, arsyetimit të 
shëndoshë e vështrimit të ekuilibruar 
të realiteteve?!

Jeta, të dashurit e mi, është shumë 
e gjatë dhe e mjaftueshme për të bërë 
rregullatorin, për ta jetuar zgjuar, (jo 
në gjumë, jo me qetësues e në gjendje 
mpirje të mendjes), për ta jetuar në 
këmbë e në përpjekje të vazhdueshme, 
mbështetur në Allahun e Madhëruar e 
bekimet e Tij:

“O populli im, më thoni pra nëse unë 
kam argumente të sigurta nga Zoti im 
dhe nga ana e Tij, Ai më furnizoi mua 
me të mira (si mund të mos ju udhëzoj 
në rrugë të drejtë?) Unë nuk dua t’ju 
kundërshtoj (duke punuar) për atë, 
nga e cila po ju ndaloj, unë nuk dua 
tjetër vetëm se të përmirësoj aq sa 
mundem, por këtë mund ta arrij vetëm 
me ndihmën e Allahut, vetëm Atij i 
jam mbështetur dhe vetëm te Ai jam 
drejtuar!”.

Nëpërmjet këtij ajeti, Allahu i 
Madhëruar na udhëzon nëpërmjet 
shembullit të Hz. Shuajbit (a.s) me 
popullin e tij.

(Nga hytbeja e xhumasë, 
më 8 janar 2021, në xhaminë e tophanës)

dobishmen, të refuzojnë të keqen e të 
dëmshmen dhe, mbi të gjitha të bëhen 
shembull e të krijojnë modele udhëzimi 
me punën e besimin e tyre.

Gjithashtu theksoi se Islami na nxit 
për të mos pranuar të jetojmë si skllevër 
e kavie për interesat e djallëzuara të 
shërbyesve të së keqes, që sot e mot, nuk 
kanë reshtur së prodhuari afetarizëm e 
antivlera, imoralitet e degradim të racës 
njerëzore.

Në hytben e kësaj jave, Myftiu tha 
se muslimani nuk duhet të thyhet 
në rrugëtimet e tij me sprovat dhe 
përballjet me to, sado të mëdha qofshin, 
sepse Hz. Nuhu (a.s) nuk u dorëzua në 
thirrjen e tij, edhe pse nuk i besuan 
veçse pak njerëz, në 950 vite thirrje të 
pandërprerë!

Domosdoshmëria e të kapurit 
pas fesë islame, me bindjen e 
palëkundur se ajo është rruga 
e drejtë, udhëzimi i dobishëm 
dhe alternativa që i shërben 
njeriut për të jetuar me dinjitet, 
në drejtësi, mirëbërje, respekt 
e harmoni me njeriun e krejt 
krijesat e Zotit.

dr. Jusri xheber 
kajro -egjipt

Resulullahu (a.s) ishte njeriu 
me moralin më të përkryer 
dhe më të përsosur. Ai ishte 

njeriu më i drejtë kur gjykonte dhe më 
i mëshirshëm kur triumfonte. Mëshira 
e tij përfshinte jo vetëm njerëzit, por 
të gjitha krijesat dhe të gjitha botrat. 
Ishte shumë i mëshirshëm dhe i butë 
me njerëz, kafshë, bimë dhe me të gjitha 
krijesat e Zotit. 

Pejgamberi (a.s) ishte njeri por, jo 
si çdo njeri, ishte profet por, jo si çdo 
profet! Me një fjalë, nuk ka krijesë që 
mund të krahasohet me të! Allahu e 
krijoi në formën më të përkryer dhe e 
dërgoi mëshirë jo vetëm për popullin dhe 
familjen e tij, por për të gjithë njerëzit 
dhe krijesat e Tij.

Kurrë nuk është hakmarrë dhe nuk 
është zemëruar për veten e tij. Me 
injorantët sillej me butësi. Nuk ishte 
i ashpër ndaj askujt. Askënd nuk e ka 
goditur, përveç nëse kjo ka qenë në rrugën 
e Allahut. Ka qenë më bujari nga të gjithë 
njerëzit. Bujaria e tij ishte sikur era që 
është e shpejtë dhe përfshinë çdo gjë. 

Asnjëherë nuk e kthente lypësin, i 
jepte jo vetëm diçka që do i mjaftonte, 
por e pasuronte atë. Me plot kuptimin 
e fjalës, Muhammedi (a.s), ishte njeri 
i përsosur dhe njerëzimi nuk ka parë e 
as nuk do sheh syri ndonjë të ngjashëm 
me të. 

Kurrë nuk ka gënjyer, kurrë nuk 
ka tradhtuar, kurrë nuk ka mashtruar. 
Ka qenë më i buti, më i miri dhe më i 
dobishmi, prandaj Allahu i Madhëruar e 

bëri model dhe shëmbëlltyrë për mbarë 
njerëzimin.

Allahu na nderoi duke bërë që zemrat 
tona të jenë të lidhura me të, nëpërmjet 
tij jemi udhëzuar, ai na mësoi Kur’anin, 
drejtësinë. Pejgamberi (a.s) për veten e 
tij thoshte: “Unë për ju jam sikur prindi 
për fëmijën e vet”, shprehej kështu nga 
dhembshuria dhe mëshira që kishte për 
ymetin e tij. 

Kishte dhembshuri të madhe, lutej 
për të gjithë, bile lutej edhe për armiqtë 
e tij dhe ata që e luftuan. Për ta lutej: “O 
Zot, udhëzoje popullin tim sepse ata nuk 
dinë.” Kurse për besimtarët i kërkonte 
Zotit tua falë gabimet. 

Atij i vinte rëndë për gjynahet që 
bënin njerëzit. Bënte istigfarë 100 herë 
për çdo ditë. Ai nuk kërkonte falje për 
gjynahet e tij, sepse kurrë nuk kishte 
bërë ndonjë gjynah, por ai kërkonte falje 
për ne, për gjynahqarët e ymetit të tij. 
Pra, lutej për të gjithë njerëzit, për ata 
që i bindeshin dhe ata që e refuzonin.

A ka njeri mbi sipërfaqen e tokës që 
të ketë bërë një gjë të tillë?  Sikur të mos 
ishte ai nuk do ekzistonte asnjë krijesë. 
Sikur të mos ishte ai nuk do të zbriste 
Kur’an. Sikur ky Kur’an t’i shpallej ndonjë 
mali, nuk do ta përballonte, do ta shihje 
atë të përulur dhe të copëtuar nga frika 
e Allahut. Mirëpo, zemra e Resulullahut 
(a.s), e pranoi dhe e përballoi me fuqinë 
e Zotit (xh.sh). Prandaj, Muhammedi 
(a.s) është krijesa më e fuqishme që ka 
krijuar Allahu i Madhëruar.

Profeti (a.s) gëzohej kur gëzoheshin 
njerëzit dhe mërzitej kur mërziteshin 
njerëzit. Përkundër madhështisë dhe 
pozitës së tij të lartë, bënte punët 
shtëpiake, arnonte këpucët, qepte 
rrobat, milte delet dhe u ndihmonte 
bashkëshorteve të veta. Cili prej nesh 
i bën të gjitha këto punë? Cili prej nesh 
e ka këtë sjellje me familjen e tij? Me 
fqinjët? Me shokët? Me fëmijët? 

Pejgamberi (a.s) nuk mund ta 
përballonte as të qarit e fëmijës. Kur 

dëgjonte të qarit e ndonjë fëmije teksa 
ishte në namaz, e shkurtonte namazin, 
nga dhembshuria për të dhe për nënën 
e tij. Ku jemi në me mëshirën dhe 
dhembshurin e Profetit (a.s)?

Asnjëherë nuk ka folur fjalë të këqija, 
edhe kur është mahitur ka folur vetëm 
të vërtetën. Nuk e nënçmonte askënd. 
Njëherë e kapi për dore një plakë e cila 
kishte probleme mendore dhe ia plotësoi 
kërkesat dhe nevojat e saj. Kështu sillej 
Profeti (a.s), me të gjitha kategoritë e 
njerëzve. 

Ishte shumë i dashur me fëmijët, u 
jepte selam dhe i ledhatonte kokat e tyre. 
Ecte me duar dhe gjunjë që imam Hasani 
dhe imam Husejni, nipat e tij të dashur 
të loznin mbi shpinën e tij të bekuar. 
Shikoni çfarë modestie e këtij Profeti 
madhështor! Ku jemi ne me moralin e 
Pejgamberit (a.s)? 

Ai thoshte: “Më afër meje Ditën e 
Kijametit do jetë ai që ka moralin më 
të bukur.” Pastaj thoshte: “Fjala e mirë 
është sadaka.”

Pyete vetveten: A del nga goja ime 
fjala e mirë? Apo nga goja ime dalin 
fjalë që nuk më përkasin. Njerëzit sot 
nuk i kushtojnë rëndësi asaj se çfarë 
flasin, lëndojnë ndjenjat e të tjerëve, 
përgojojnë, flasin fjalët të këqija, të 
ndyta dhe të pamatura. 

Ku jemi ne krahasim me turpin e 
Resulullahut (a.s) që ishte më i turpshmi 
nga të gjithë njerëzit? Kur shihte diçka që 
nuk i pëlqente, bëhej sikur nuk e kishte 
vërejtur dhe kur dëshironte ta qortonte 
dikë nuk i drejtohej atij drejtpërdrejtë, 
por thoshte: Çfarë është me një popull 
që vepron kështu e ashtu?? 

Pejgamberi (a.s) e falte atë që i 
bënte padrejtësi, e vizitonte atë që nuk 
e vizitonte, i bënte mirë atij që i bënte 
keq...Ky ishte Resulullahu, paqja dhe 
bekimet e Allahut qofshin mbi të!

Nga arabishtja:
H. Enes Koshi

Imam - Rebstein, Zvicër
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beSiM

NdIKIMI I bORxHIT dHE I bRENgëS 
dHE PARANdALIMI NgA ASPEKTI fETAR

beSiM

Prim. Dr. Med. Sc. Ali f. Iljazi

Ilaçi më efikas kundër dëshpërimit 
sipas religjionit është durimi
Besimtari në momentet më të 

vështira të jetës kur vihet në sprovë 
duhet të gjejë forcë për të bërë durim. 
Ai duhet ta bëjë durimin si shokun 
më të ngushtë, sepse Zoti është me 
durimtarët, siç bën aluzion verseti 
vijues i Kur’anit famëmadh:

Ne do t’ju sprovojmë me ndonjë 
frikë, me uri, me ndonjë humbje nga 
pasuria e nga jeta e edhe nga frytet, 
po ti jepju myzhde durimtarëve.

Të cilët, kur i godet ndonjë e 
pakëndshme thonë: “Ne jemi të All-
llahut dhe ne vetëm tek Ai kthehemi”!

Të tillët janë që te Zoti i tyre kanë 
bekime e mëshirë dhe të tillët janë ata 
të udhëzuarit në rrugën e drejtë”. - (El-
Bekare: 155-157)

Dy veti të tjera negative, për të cilat 
duhet kërkuar mbrojtje nga Zoti, janë 
pasiviteti dhe përtacia

Psaivitet do të thotë t’ia kthesh 
shpinën problemeve. Kjo është veti e 
dëmshme si për individin ashtu edhe 
për shoqërinë njerëzore. Në mjerimin 
tonë të tanishëm nuk kemi të drejtë të 
lavdërohemi me formën e dikurshme 
të islamit, por ne duhet të kuptojmë se 
pikërisht pasiviteti dhe koprracia e ka 
shkaktuar dekadencën tonë të tanishme, 
sepse islami nuk ka qenë kurrë pengesë 
e progresit, e punës dhe e shkencës.

Ai i çmon aktivitetet intelektuale të 
njeriut gjer në atë shkallë, sa që ato i 
vë mbi engjëjt.

Përtacia dhe pasiviteti janë 
pengesë e progresit njerëzor
Çdo besimtar në zemrën e tij bart 

të gjitha mundësitë e suksesit apo të 
dështimit. Për këtë Zoti i madhërishëm 
thotë: “Atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi 
dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi”. 
- (El-Bekare: 286)

“Dhe se njeriut nuk i takon tjetër 
vetëm se ajo që ka punuar”. - (En-
Nexhm: 39)

Fjala e Profetit (a.s) e shprehë shumë 
bukur besimin e punës kur thotë: “Pranë 
Muhammedit (a.s) kaloi një njeri me 
nxitim. Shokët e Muhammedit (a.s) 
thanë: “O i Dërguar i Zotit sa mirë do 
të ishte sikur ky njeri të nxitonte me 
këtë energji në rrugën e Zotit”.

Muhammedi (a.s) u përgjigj: 
“Nëqoftëse nxiton për të fituar kafshatën 
për fëmijët e tij, ai është në rrugën e 
Zotit; nëqoftëse nxiton për të siguruar 
kafshatën për prindërit e tij të moshuar, 

Brenga është një gjendje e rëndë 
shpirtërore e cila formohet 
te njeriu në momentin kur 

ndodhet para një problemi të madh, 
të cilin mendon se nuk mund ta 
zgjidhë. Kjo njëherësh është faza e 
parë e tronditjes psikike që ndikon në 
strukturën e personalitetit.

Borxhi shkakton një gjendje të 
tendosur psikofizike tek njeriu. Nuk ka 
brengosje më të madhe për njeriun se 
borxhi, sepse nuk e lë të qetë as ditë 
as natë.

Tregohet se një herë Muhammedi, 
paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi 
të, në xhami kishte takuar një njeri të 
quajtur Ebu Umame.

- Prej nga ti në xhami, pasi ende 
nuk është koha e namazit? E pyeti 
Muhammei (a.s).

- Më kanë kapluar brengat dhe 
borxhet – u përgjigj Ebu Umame.

- A dëshiron të t’i mësojë disa fjalë, 

të cilat, kur t’i shqiptosh, do të të 
shpëtojnë nga brenga dhe t’i paguash 
borxhet tua? E pyeti Muhammedi (a.s).

- Dëshirojë o i Dërguari i Zotit, tha 
Ebu Umame.

- Kur të zgjohesh dhe kur të biesh, 
thuaj: “O Zot, po të lutem (të më 
mbrosh) nga brenga dhe pikëllimi, nga 
pamundësia dhe përtacia, nga koprracia 
dhe frika, nga ajo që të më pushtojë 
borxhi dhe të më mbisundojnë njerëzit!”

Ebu Umame më tutje rrëfen: “Unë 
e thosha këtë dhe Zoti më shpëtoi nga 
brenga dhe lava borxhin”.

Nga rrëfimi i lartpërmendur kuptohet 
se Muhammedi (a.s) e udhëzoi Ebu 
Umamen t’i thotë fjalët e përmendura 
si lutje të sinqertë drejtuar Zotit të 
madhërishëm, për ta lehtësuar dhe 
liruar nga brenga dhe borxhi. Duhet 
theksuar se lutjet e Muhammedit (a.s) 
nuk janë vetëm lutje të rëndomta, por 
në to shprehet realiteti, esenca e jetës 
dhe rruga e përkryerjes njerëzore.

Andaj, lutjet e të Dërguarit të Zotit 
duhet kuptuar, analizuar me themel, 
duke medituar rreth përmbajtjes së tyre 
dhe njëherit duke vepruar dhe jetuar 
sipas tyre.

Konkretisht, nëse analizojmë me 
vëmendje, Muhammedi (a.s) nuk e ka 
mësuar kot njeriun e zhytur në borxh 
që t’i lutet Zotit të gjithëfuqishëm për ta 

ruajtur nga përtacia dhe pasiviteti. Me 
këtë Muhammedi (a.s) tërheqë vërejtjen 
se njeriu shpëton prej borxheve, 
brengave dhe peripecive jetësore me 
punë të vrullshme, të ndershme e të 
palodhshme dhe duke iu drejtuar Zotit 
të gjithëmëshirshëm për ndihmë të 
vijueshme.

Nga thënia e cituar e Muhammedit 
(a.s) e cila është tejet aktuale në 
kohën tonë kur shumica e njerëzve 
janë të zhytur në brenga dhe borxhe, 
kuptohet se në radhë të parë duhet t’i 
drejtohemi Zotit të madhërishëm me 
lutje të sinqertë, që buron nga zemra 
dhe shpirti, për të na shpëtuar nga 
brenga dhe dëshpërimi.

Dëshpërimi apo mërzia është faza 
e dytë e brengës. Është gjendje më e 
rëndë shpirtërore, me efekte të dukshme 
në sferën psikike.

Dëshpërimi nëse nuk parandalohet 
mund ta kaplojë tërësisht njeriun, 
duke shkaktuar tek ai depresion të 
thellë psikik dhe duke paralizuar tërë 
aktivitetin e tij.

Shkenca bashkëkohore vërteton se 
depresionet e rënda psiqike shkaktojnë 
lirimin e substancave kancerogjene në 
sistemin nervor qendror dhe favorizojnë 
sëmundjet kancerogjene si dhe rënien 
e proceseve imunobiologjike.

Për këtë Muhammedi (a.s) ka thënë: 
“Te besimtari nuk mund të gjinden dy 
veti: Koprracia dhe moral i keq”.

Më tej Muhammedi (a.s) na këshillon 
t’i lutemi Zotit të madhërishëm të na 
ruaj nga borxhi, ngase të huazosh prej 
dikujt diçka është një gjë e rëndë. Këtë e 
vërtetojnë shumë thënje të Muhammedit 
(a.s): “I lutem Zotit të më ruaj nga 
mosbesimi dhe borxhi”.

“Ruajuni nga borxhi, ngase ky është 
natën brengë e ditën turp”.

“Borxhi shkon në dëm të fesë, 
dinjitetit njerëzorë dhe nderit”.

“Kush e merr pasurinë e huaj me 
qëllim që t’ia kthejë, Zoti do t’ia 
mundësojë që ta kthejë me të vërtetë, 
e kush merr pasurinë e huaj me qëllim 
që ta keqpërdorë, Zoti do ta shkatërrojë 
atë”.

“Shehidit do t’i falet çdo mëkat e 
lëshim, përveç borxhit.”

Dhe nga pjesa e fundit e thënies së 
Muhammedit (a.s). Në fillim i lutemi 
Zotit të Plotfuqishëm të na mbrojë nga 
çdo armik dhe mbisundim i Tij.

Në fund mund të konkludojmë se për 
sëmundjet e cituara, parandalimi dhe 
shërimi i tyre me terapinë religjioze zë 
vend të veçantë.

(www.islamgjakova.net)

O Zot, po të lutem (të më 
mbrosh) nga brenga dhe pikëllimi, 
nga pamundësia dhe përtacia, nga 
koprracia dhe frika, nga ajo që të më 
pushtojë borxhi dhe të më mbisundojnë 
njerëzit!

“

ai është në rrugën e Zotit; nëqoftëse 
nxiton në punë për të siguruar veten 
më nderë, ai është në rrugën e Zotit, 
por nëqoftëse është duke nxituar që të 
mburret dhe të lavdërohet, ai është në 
rrugën e djallit”

Më tejë Muhammedi (a.s) na 
këshillon t’i lutemi Zotit të madhërishëm 
të na ruajë nga frika dhe koprracia.

Edhe frika si fenomen psikologjik 
ndikon në paraqitjen e sëmundjeve 
nervore dhe kardiovaskulare.

Situata të cilën e përjetuam nga 
lufta dhe që po e përjetojmë tani 
është e mbushur me ankth dhe frikë të 
pandërprerë.

Muhammedi (a.s) ka thënë se 
lutja: “Neve na mjafton Zoti, Ai është 
mbrojtësi më i mirë” është siguria më 
e mirë për çdo frikë.

Sëmundje tjetër e rëndë është 
koprracia. Për këtë na e tërheq vërejtjen 
Kur’ani famëmadh: “Ata, të cilët bëjnë 
koprraci me atë që nga të mirat e veta u 
dha All-llahu, të mos mendojnë kurrsesi 
se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është 
në dëm të tyre”. - (Ali Imran: 180)

Njeriu koprrac nuk e shpenzon 
pasurinë e vet as për vete, as për të 
tjerët. Ai mendon se lumturia më e 
madhe është grumbullimi i pasurisë, 
prandaj nuk ua shpërndan të varfërve 
dhe nevojtarëve. Koprraci është gjithnjë 
në gjendje frike dhe stresi nga shkaku të 
mos e humbë apo mos do t’i pakësohet 
pasuria. Ai gjithnjë ankohet se “nuk ka”, 
se “jeta është e shtrenjtë” se po “vijnë 
ditë të vështira” se “skamja po troket 
në dyert tona”etj.
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“Shembulli i shtëpisë 

në të cilën i bëhet 

dhikër All-llahut 

dhe shtëpisë në të cilën 

nuk i bëhet dhikër 

All-llahut, është si 

shembulli i të gjallit 

me të vdekurin!”

(Bukhariu, nga Ebu Musa)

komunikimit dhe për ta pasur autori 
si objekt  qendërzimi. Tek Thirrësi 
Islam shëtit realja dhe shumësia e 
komunikimit, veçanërisht në jetën e 
përditshme.

Autori për të rritur intensitetin e 
subjektit si personazh si figurë letrare 
përdor anaforën, të cilën e ka edhe në 
rolin e funksionit të lejtmotivit, i cili 
është bindës e jetësor.

Po e konkretizojmë:
 “Ai është një Thirrës Islam. … Ai 

mendon për të mirën e çdo njeriu. … Ai 
beson në Zotin e Vetëm e të Pashoq, në 
Allahun, Mëshiruesin mëshirëbërësin.”

            …
 “Ai beson… … ai lodhet… … ai 

mendon, hulumton, nxjerr përfundime 
dhe fton drejt Dritës. … ai provon… ai 
prezantohet…”

            …
 “Ai nuk e njeh pesimizmin… Ai jeton 

dhe punon me krenari legjitime… Ai 
frymëzohet ditë pas dite nga thirrja 
hyjnore…”

            …
 “Ai çdo ditë kuvendon… Beson… E 

di fare mirë…”
Që të gjitha këto përsëritje që 

shpërfaqen në tekst na falin situata të 
ndryshme e bindëse dhe kanë frymë 
jete. E që të kenë frymë jete, në këto 
lejtmotive porositë e herë pas hershme 
mbeten piketa të ndritshme në rrugën 
e përparimit të personazhit.

Nëpër gjithë tekstin, pra në çdo 
rresht, aftësia e rrëfimit është e tillë 
sa na duket (dhe kjo është e vërtetë) 
Thirrësi Islam është një i njohuri ynë 
dhe lëviz në gjithë ecejaket e tij. Nga 
që është i besueshëm dhe beson; autori 
tekstin e fillon me frazën: “Ai është një 
Thirrës islam” dhe e përfundon, përsëri, 
me fjalinë: “Ai është një Thirrës Islam..!” 

Si përfundim: Ai jeton dhe koha 
jeton. Ai i jep dritë kohës dhe koha e 
nderon. Ai kuvendon me njerëzit dhe 
koha e përjetëson, si dëshmi, siç e 
porosit autori: “Ti përmbaju asaj që 
po të shpallet, se s’ka dyshim se ti je 
në rrugë të drejtë!” 

Në skalitjen e portretit të Thirrësit 
Islam, pra, në paraqitjen e tij, në 
ecejaket e tij rrezaton njerëzorja e pse 
jo hyjnorja. Për rrjedhojë Thirrësi Islam, 
për vlerat e çmuara e të virtytshme që 
mbart, në fund të fundit mbetet një njeri 
i zakonshëm, me një jetë të zakonshme, 
por edhe jo i zakonshëm.

Dua të përsëris edhe një herë 

porosinë që autori i rikujton Thirrësit 
Islam: ““Ti përmbaju asaj që po të 
shpallet, se s’ka dyshim se ti je në rrugë 
të drejtë!” Fraza e fundit: “… ti je në 
rrugë të drejtë!”, me sjell ndër mend 
këtë paragraf nga leximet e mia të fundit 
të një vepre të një autori të huaj. Citoj: 
“Një buzëqeshje sipërane përshkoi 
buzët e tij të holla. Ai mori të vazhdonte 
udhën. “Drejtësia është gjithçka”, tha 
ai; “Drejtësia është e para, drejtësia 
është e fundit. Ai që nuk e kupton këtë, 
do të vdesë.”

            ***
Përse ky libër, ashtu si librat e tjerë 

të autorit Muhamed Bardhyl Sytari 
duhen lexuar?

Për një moment po ndalemi kësaj 
radhe te ky libër, pasi e kemi objekt 
shqyrtimi.           

Së pari, për rrëfimet e besueshme në 
funksion të problematikave shoqërore, 
sociale dhe jetësore. 

Autori shkruan: “Një shoqëri që 
zhvishet nga turpi dhe vepron kundër 
Zotit të saj ngjan me atë që shkon drejt 
greminës duke injoruar fundin e tij 
drejt shkatërrimit!? Ajo e ka të sigurë 
përfundimin drejt mjerimit dhe jetës së 
vështirë, pa begati, pa qetësi, pa gëzim, 
sikur dëshmojnë në realitetet e jetuara 
në mesin e shoqërive të kësaj kohe.”

Së dyti, për dimensionin e misionit 
të teologjisë në shërbim të njerëzve. 

Së treti, për evidentimin e vlerave të 
njerëzve, dijetarëve, dijeve dhe librit si 
pasuri e çmuar. Herë pas here KUJTESA 
është e pranishme.

Së katërti, për kujtimet, drita e tyre 
dhe vitet që rrezëllijnë si gurë të çmuar 
në jetën e një njeriu.

Së pesti, për stilin e rrjedhshëm, 
frazeologjinë e pasur, lakonizmin dhe 
poetikën e frazës..., të cilat janë disa 
veçori të stilit të autorit. 

Dhe në fund: Autori Muhamed 
Bardhyl Sytari e kreu amanetin ndaj 
këtij libri të vyer në mënyrën më të 
dinjitetshme. Libri me mesazhet e 
dritësinë e tij të plotë vjen në duart e 
lexuesit, si bashkëbisedim i ri për shumë 
tema të natyrës teologjike, historike dhe 
aktuale. Libri me mesazhet e dritësinë 
e tij hyn denjësisht në bibliotekat tona. 
Për të shtuar diturinë, ky libër duhet 
shfletuar… Se një libër rrëfen një histori 
a disa, është një copëz realiteti, i ngjan 
një përmendoreje, është dëshmi dhe 
epokë.

Shkodër, 23.01.2021

vE ALEJKES – SELAM…
-Shënime të reja për librin “Ve alejkeS – SelaM… të autorit Muhamed b. Sytari 

(botimi i parë, Shkodër, 2008; botimi i dytë (i korrigjuar, i plotësuar dhe i shtuar) 
i Sh. b. “aSr”, tetovë, 2020).

xhahid bushati, shkrimtar

Libri “VE ALEJKES – SELAM…” 
i autorit Muhamed Bardhyl 
Sytari, fillimisht ka njohur si 

botim të parë vitin 2008; ndërsa si 
botim të dytë vitin 2020, por në këtë 
ardhje, libri vjen i korrigjuar, i plotësuar 
dhe i shtuar. Botuar hijshëm dhe kujdes 
të veçantë nga Sh. B. “ASR”, Tetovë.

Në këtë hapësirë kohore nga botimi i 
parë tek i dyti të lindin shumë pyetje, si 
këto: - Pse autori iu kthye kësaj vepre, 
përsëri?, - Pse autori nuk e ndërpreu 
komunikimin me veprën e tij, edhe 
pse kalonin vite?, - Ç’është për autorin 
gjurma e një libri?, - Po jeta e një 
libri ç’është për autorin?, … E, kështu 
mund të bënim edhe pyetje të tjera me 
natyrë teologjike, antologjike, letrare, 
filozofike…  

Lidhur me këto pyetje, për 
marrëdhëniet autor – vepër –lexues, për 
raportet dhe bashkëlidhjen e këtyre, për 
rëndësinë dhe përgjegjësinë e autorit, 
duke pasur si objekt librin në fjalë; 
po sjell si shembull për ilustrim një 
fragment nga shkrimi “Shkrimtari dhe 
pena e tij”, marrë nga libri “Tregime nga 
hija” të autorit Enes Kariq.

Citoj: “U sëmur një shkrimtar 
shtatëdhjetështatë vjeçar prej një 
sëmundjeje të tmerrshme, i dridheshin 

duart dhe koka.
Megjithatë, për një kohë të gjatë në 

gjoks ruajti tregimin e vet të fundit, 
dëshiroi që t’ia linte botës si porosi të 
vetën.

Por, sa herë me dorën e vet të 
vjetër mbante penën dhe provonte të 
shkruante tregimin e tij të fundit, ishte 
i pasukseshëm.

As dorën nuk mund ta qetësonte, as 
penën ta vendoste mbi fletën e bardhë 
të fletores së hapur.

Shkrimtari atëherë e lëshonte penën 
mbi tavolinë, qante, shkonte drejt 
dritares, shikonte livadhet dhe kodrat, 
shihte se vera po shkonte drejt fundit të 
vet, në prag ishte vjeshta e gjatë.

Ndalej shkrimtari më pas në mes të 
dhomës, e tregonte me zë tregimin e tij, 
amanetin e tij.” (Kariq, Enes: “Tregime 
nga hija”, roman, shkrimi: “Shkrimtari 
dhe pena e tij”, f. 34, Botues: BOTIMET 
FLETA; Prizren, 2019).

Siç e shikojmë, citimi mbaron 
me fjalët: “…, amanetin e tij.” (i 
shkrimtarit).

Kjo qasje vlen dhe për veprën e 
ribotuar të autorit Muhamed Bardhyl 
Sytari. Ai e konsideron veprën amanet. 
Si të tillë, ai iu kthye përsëri asaj: diku 
duke thelluar një argument, dikur duke 
qartësuar e plotësuar një problematikë, 
diku duke e korrigjuar, diku duke i 
dhënë atmosferë poetike, diku…, pra 
duke i dhënë frymë jete aq të nevojshme 
për realitetin ekzistues, për lexuesit e 
tij, si dhe nesër për gjeneratat e reja. 
Vepër – Amanet!

Fenomeni i AMANETIT është në çdo 

libër të autorit. Kjo është arsyeja që 
po të merresh me studimet e veprave 
të tij nuk e ke vështirë të diktosh 
lidhjen e tyre, pavarësisht gjinive apo 
zhanreve që lëvron. Kjo dukuri nuk 
ndodh shpesh te autorët. Ndodh tek 
autorët me personalitet. Kjo ndërlidhje, 
fryma që mbartin ato, e kanë amën në 
një burim të pastër, që quhet Shkolla 
e Thirrjes Islame, ku autori me dijet e 
kulturën e tij, i mbetet besnik. Po të 
huazonim, përsëri, shprehjen nga citimi 
i lartpërmendur, Autori në rrëfimet 
dhe ligjërimet e tij nuk bën gjë tjetër, 
veçse plotëson AMANETIN. Dhe këtë 
AMANET e formëson në hapësira dhe 
këndvështrime të reja, të nevojshme 
dhe të domosdoshme për të plotësuar 
dhe vazhduar më tej Misionin e tij.

Analizë: “Ecejake në labirinthet e 
mendjes së një Thirrësi Islam”

Është një prozë poetiko-meditative, 
ku autori e ka shkruar 16 vjet më parë. 
Teksti dhe konteksti kanë në qendër 
një Thirrës Islam. Ky portret i vizatuar, 
i zbërthyer në detaje e në ngjyra të 
dritëshme bashkëngjizet herë pas here 
me pohime e ripohime të fuqishme të 
autorit, të cilat për Thirrësin Islam kanë 
vlerë misionari në jetë.

Me këtë prozë rrëfimtare hapet 
libri dhe i shërben atij si parathënie 
e si udhërrëfim për të sotmen dhe 
të ardhmen. Është një rrëfim real, 
i besueshëm dhe i pajisur me një 
bibliografi të pasur, i cila shërben për 
të universalizuar misionin e begatë të 
Thirrësit Islam.

Teksti është i shkruar në vetën 
e tretë, për arsye të hapësirës së 

I Dërguari i All-llahut (a.s) 
ka thënë:
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aktualitet

Hz. NUHU (A.S.), THIRRëSI që NA fRyMëzON 
Në NJë RRUgëTIM Të SHENJTë...

PëR Të MOS HARRUAR...

Prej zjarrit të Luftës së 
Parë Ballkanike, në vitet 
1912-1913, u krijua shteti 

i cunguar shqiptar. Megjithëse 
është lufta që shqiptarët duhet 
ta njohin më mirë së cilëndo luftë 
tjetër, në fakt e njohim keq dhe 
sipas versionit sllav e grek... 

Opinioni mbizotërues ndër ne 
sot është sipas këndvështrimit sllav 
e grek, se në janar 1913 të gjitha 
trojet shqiptare ishin të lira dhe 
vetëm Shkodra ishte e rrethuar... 

Në fakt është e kundërta: Të 
gjitha trojet shqiptare ishin të 
pushtuara dhe vetëm Shkodra, 
Vlora e Janina ishin ende të pa 
pushtuara... 

Ne foto gjenerali osman Fuad 
beu i zënë rob nga serbët në betejën 
e Kumanovës që në tetor 1912...!

Dr. Ardian Muhaj, historian

Mësim me rëndësi: Sa më 
shumë që të sulmohet e 
vërteta dhe njerëzit e saj; 

sa më shumë që të shtohet arroganca 
dhe fyerja, sharjet dhe primitivizmi 
në komunikim, aq më tepër duhet që 
njerëzit e Thirrjes të motivohen për të 
vazhduar me këmbëngulje të madhe dhe 
mbështetje në Zotin e botëve, rrugën 
e tyre drejt përhapjes së vlerave të 
besimit!

Në Kuranin Famëlartë lexojmë 
një sure me emrin e të dërguarit të 
All-llahut, Hz. Nuhut (a.s.). Është 
e jashtëzakonshme përpjekja dhe 
sakrifica e këtij burri të madh, në rrugën 
e Thirrjes drejt besimit dhe vlerave.

Të lexojmë me vëmendje: “Dhe sa 
herë që unë i thërrisja ata për t’u falur Ti 
atyre gjynahet, ata i vinin gishtat e tyre 
në veshë dhe mbulonin kokat me teshat 
e tyre dhe vazhdonin në të tyren me një 
mendjemadhësi të fortë! Pastaj, unë i 
thirra ata haptazi. Pastaj unë thirrjen 
ua drejtoja atyre haptazi, e shumëherë 
edhe fshehurazi!” - (Nuh: 7-9).

Ajo që vihet re në mënyrë të qartë 
është përpjekja e vazhdueshme dhe mos 
dorëzimi i të dërguarit të All-llahut për 
të ftuar popullin e tij në besim, në vlera, 
në udhëzim e dritë, përtej paudhësisë 
dhe devijimit ekstrem të tyre.

Kjo na frymëzon që në rrugën e 
thirrjes sonë, të mos thyhemi e të mos 
dobësohemi, sa herë që dikush, djathtas 
a majtas, përpiqet të na frenojë e të na 
ndalojë në misionin tonë të shenjtë! 
Absolutisht, jo! Ne jemi thirrës në 
gjurmët e të parëve të ndershëm, që 
edhe jetën e dhanë në këtë rrugë, por 
asnjëherë nuk hoqën dorë! Të heqësh 

dorë nga kjo rrugë, tek ne, është 
blasfemi!

Në suren, që mban emrin e Hz. Hudit 
(a.s.), lexojmë reagimin e çuditshëm të 
popullit të Nuhut, kundër zotërisë së 
tij: [Paria që nuk besoi nga populli i tij 
tha: “Ne nuk të shohim ndryshe vetëm si 
njeri, sikurse edhe ne, ne nuk po shohim 
se të pasoi kush, përveç atyre që janë 
më të poshtërit e më mendjelehtit nga 
mesi ynë dhe ne nuk shohim se ju keni 
ndonjë vlerë mbi ne, përkundrazi, ne ju 
konsiderojmë gënjeshtarë!”] - (Hud: 27)

Mësim me rëndësi: Sa më shumë që 
të sulmohet e vërteta dhe njerëzit e saj; 
sa më shumë që të shtohet arroganca 
dhe fyerja, sharjet dhe primitivizmi 
në komunikim, aq më tepër duhet që 
njerëzit e Thirrjes të motivohen për të 
vazhduar me këmbëngulje të madhe dhe 
mbështetje në Zotin e botëve, rrugën 
e tyre drejt përhapjes së vlerave të 
besimit!

Në fund të fundit, nuk ka asnjë 
dyshim në mbështetjen e Krijuesit, në 
dorën e të Cilit është gjithësia, përfshi 
edhe ata që e mohojnë dhe luftojnë ditë-
natë që të shuhet drita e Tij! Premtimi 
i Tij do të lexohet deri sa të ndriçojë 
dielli mbi këtë botë: “Ne patjetër do të 
ndihmojmë të dërguarit tanë në jetën e 
kësaj bote, edhe ata që besuan, e edhe 
në ditën e prezentimit të dëshmive!” - 
(El-Gafir: 51)

Prandaj, sfida e jonë është sfidë 
fisnike dhe më e shenjta e rrugëve 
që të nderon në këtë botë dhe në të 
përtejmen!

Në rrugën tonë nuk ka dorëzim..!

Imam Muhamed bardhyl Sytari 
Shkodër, 7 janar 2021

beSiM

Naim drijaj, 
imam - xhamia e Parrucës

KATëR MëSIME Të RëNdëSISHME 
NgA HATIM EL-ESAM

Hatim El-Esam1 (Allahu e 
mëshiroftë) ka qenë një njeri i 
cili ka përjetuar varfërinë dhe 

vdekjen e fëmijëve. Tregohet se tek ky 
njeri pavarësisht vështirësive, sprovave 
dhe vuajtjeve të shumta i vëreheshin 
shenjat e lumturisë. 

Njerëzit kur e kanë parë në këtë 
gjendje i kanë thënë: A ka mundësi të 
na tregosh se si i ke shndërruar sprovat 
e jetës në lumturi dhe nuk je dorëzuar 
kurrë? 

Ai është përgjigjur duke thënë: 
Sprovat dhe jeta në përgjithësi më kanë 
dhënë katër mësime:

1. U binda se riskun tim s’do ta hajë 
askush tjetër përveç meje, andaj m'u 
qetësua shpirti.

Allahu (xh.sh) thotë: “Jemi Ne ata 
që ua ndajmë njerëzve mjetet e jetesës 
në këtë botë”.2 “Nuk ka asnjë krijesë 
mbi faqe të tokës që Allahu të mos ia 
sigurojë furnizimin (me bujarinë e Tij)”.3 
Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Askush nuk 
do të vdesë pa plotësuar riskun dhe jetën 
që i ka caktuar Allahu (xh.sh)”.4

Ibn Kajim El-Xheuzije (Allahu e 
mëshiroftë) në librin e tij “El-Fevaid” 
thotë: Risku dhe vdekja janë dy gjëra të 
pandashme dhe të sigurta. Përderisa jeta 

1. Ebu Abdurrahman Hatim b. Unvan el-Esam 
el-Belhi el-Horasani (v. 237/851).

2. Kur’ani, Ez-Zuhruf: 32.
3. Kur’ani, Hud: 6.
4. Transmetuar nga Ibn Maxhe.

vazhdon (exheli nuk ka ardhur akoma) 
risku patjetër që do të vijë. Nëse Allahu, 
me urtësinë e Vet, ta mbyll ndonjë rrugë 
prej rrugëve të riskut, atëherë, me 
mëshirën e Vet, ta hap një rrugë tjetër 
që është më e dobishme për ty se ajo.

Çfarë duhet të kemi parasysh në 
lidhje me riskun?

Bindja se Allahu (xh.sh) është i vetmi 
Furnizues.

Mbështetja jonë e plotë duhet të jetë 
tek Allahu e jo tek puna, familja, pasuria 
etj.

T’i bëjmë sebepet dhe pastaj të 
shpresojmë në Allahun e Madhëruar.

Mos xhelozo, sepse Allahu i jep secilit 
sa Ai dëshiron.

Nëse e kuptojmë riskun siç duhet 
atëherë i mbyllim të gjitha rrugët për të 
punuar me harame.

2. U binda se punët e mia nuk m’i 
kryen askush tjetër, andaj u angazhova 
me to.

Besimi dhe punët e mira i japin 
kuptim (bereqet) jetës. Pejgamberi 
(a.s) ka thënë: “Allahu nuk e shikon 
fizionominë dhe as pasurinë tuaj por ai 
shikon zemrat dhe veprat tuaja”.5 

Ebu Derda (r.a) ka thënë: “Ditët 
janë pjesë e jetës tënde. Kur të kalon 
një ditë, të ka kaluar një pjesë nga jeta 
jote, prandaj shfrytëzoi ato ditë duke 
bërë vepra të mira”. 

Hasan el-Basriu ka thënë: “Kjo botë 
është tre ditë: “Dje, sot dhe nesër. E 
djeshmja kaloi, e nesërmja nuk dihet a 
do të vijë apo jo, prandaj vlerësoje ditën 
e sotme”.

3. U binda se vdekja vjen papritur, 
andaj u përgatita për të me punë të mira.

Një ditë Pejgamberi (a.s) pasi e 
varrosi njërin nga shokët e tij u tha 
sahabëve: “O vëllezërit e mi, përgatituni 

5. Transmetuar nga Muslimi.

për këtë ditë!”.6 Ne duhet t’i japim 
rëndësi këshillës që i Dërguari i Allahut 
i dha Tarik ibn Abdullahut (r.a) kur i tha: 
“O Tarik! Përgatitu për vdekjen pa t’u 
afruar ajo!”.7 

Ebu Bekri (r.a) lutej: “O Zoti im! Fundi 
i jetës, qoftë periudha më e mirë e jetës 
sime, përfundimet qofshin pjesa më e 
mirë e punëve të mia dhe dita që do 
takohem me Ty, qoftë dita më e mirë e 
ditëve të mia!”.8 

Llukmani i ka thënë të birit të tij: O 
biri im! një çështje të cilën nuk e di se 
kur ke për ta takuar, përgatitu për të para 
se të të befasojë”.9

4. U binda se s’mund t’i fshihem 
Allahut, andaj u turpërova prej Tij.”10

Nga ne kërkohet që në çdo veprim, 
të ndiejmë prezencën dhe mbikëqyrjen 
e Allahut (xh.sh): “Ai është me ju (me 
dijen e Tij) kudo që jeni dhe Ai ju sheh 
gjithçka që veproni...”.11 Pejgamberi 
(a.s) ka thënë: “Një gjë të cilën e bën dhe 
urren që njerëzit ta shohin atë atëherë 
mos e bëj atë as kur je në vetmi”.12 

Pejgamberi (a.s) u ka thënë shokëve 
të tij se në ditën e Gjykimit do të takohem 
me disa njerëz nga populli im, të cilët 
do të vijnë me shumë vepra të mira dhe 
me sevape sa malet, por Allahu (xh.sh) 
do t’ua  bëjë pluhur e hi ato vepra dhe 
sevape. Sahabët pyeten o i Dërguari i 
Allahut na trego se kush janë këta njerëz 
në mënyrë që ti njohim, të mos biem në 
të njëjtin gabim që kanë rënë ata dhe 
mos të bëhemi sikur ata. Pejgamberi 
(a.s) u tha: Ata janë vëllezërit tuaj, janë 
nga lloji juaj (janë musliman), të cilët 
përveç farzeve falin edhe namaz nate 
ashtu siç e falni edhe ju, mirëpo kur ato 
janë vetëm shkelin urdhrat e Allahut (xh.
sh)”.13 

Imam Sahnuni ka thënë: “Mos u 
bëni prej atyre që kur janë në mesin e 
njerëzve iblisin e kanë armik, ndërsa kur 
janë të vetmuar iblisin e kanë mik”.

6. Transmetuar nga Ibn Maxheh.
7. Transmetuar nga Hakimi.
8. Sujuti, Tarihu’l-Hulefa, f. 103.
9. Tasfijet el-Kulub, f. 490.
10. Dhehebiu në A’lam en-Nubela.
11. Kur’ani, El-Hadid: 4.
12. Hadith Hasen. Ibn Hibbani në Sahihun e tij.
13. Transmetuar nga Ibn Maxheh.

O Zoti im! Fundi i jetës, qoftë periudha 
më e mirë e jetës sime, përfundimet 
qofshin pjesa më e mirë e punëve të mia 
dhe dita që do takohem me Ty, qoftë dita 
më e mirë e ditëve të mia!

“

Dhe sa herë që unë i thërrisja ata për t’u 
falur Ti atyre gjynahet, ata i vinin gishtat e tyre 
në veshë dhe mbulonin kokat me teshat e tyre 
dhe vazhdonin në të tyren me një mendjemadhësi 
të fortë! Pastaj, unë i thirra ata haptazi. 
Pastaj unë thirrjen ua drejtoja atyre haptazi, 
e shumëherë edhe fshehurazi! - (kurani, Nuh: 7-9)

“
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SUdANI
OSE REPUBLIKA E SUDANIT

Sudani, ose zyrtarisht ‘Republika 
e Sudanit’, është një shtet që 
gjendet në Afrikën Verilindore. 

Sudani kufizohet nga Egjipti në 
veri, Libia në veriperëndim, Çadi në 
perëndim, Republika e Afrikës Qendrore 
në jugperëndim, Sudani i Jugut në jug, 
Etiopia në juglindje, dhe nga Eritrea dhe 
Deti i Kuq në lindje. 

Sudani ka një popullsi prej 
44.422.076 (Janar 2021)[1], dhe zë një 
sipërfaqe prej  1.886.068 km2, duke e 
bërë atë vendin e tretë më të madh të 
Afrikës dhe gjithashtu vendin 
e tretë më të madh në botën 
arabe. Para shkëputjes së 
Sudanit të Jugut (në vitin 
2011), Sudani ka qenë  vendi 
më i madh në Afrikë dhe në 
Botën Arabe për nga sipërfaqja.

KRyEqyTETI
Kryeqyteti i Sudanit është 

Hartum, i cili quhet edhe si 
kryeqytet i trefishtë, pasi 
përbëhet nga tre qytete: 
Hartumi (kryeqyteti politik), 
Umdurman (kryeqyteti 
kombëtar) dhe Hartoumi i Detit 
(i cili konsiderohet kryeqyteti 
industrial).[2]

gJEOgRAfIA E vENdIT
Terreni i Sudanit, në 

përgjithësi, është fushor i 
rrafshët, i thyer nga disa 
vargmale. Në perëndim, 
Kaldera Deríba (3.042 m), e 
gjendur në Malet Marra, është pika më 
e lartë në Sudan. Në lindje janë Kodrat 
e Detit të Kuq.

Lumenjtë Nili i Kaltër dhe Nili i 
Bardhë, takohen në Hartum për të 
formuar lumin e famshëm të Nilit, i cili 
rrjedh drejt veriut, përmes Egjiptit, e deri 
në Detin Mesdhe. Rrjedha e Nilit të Kaltër 
përmes Sudanit, është e gjatë gati 800 
km, të cilit i bashkohen edhe lumejtë 
Dindir dhe Rahed, midis Sin’narit dhe 
Hartumit. Nili i Bardhë brenda Sudanit 
nuk ka ndonjë degë të rëndësishme.[3]

Ndërtimi i Digës së Lartë në Asvan, 
krijoi një nga liqenet më të mëdha të 
bëra nga dora e njeriut, në Afrikë, duke u 
shtrirë 500 km në jug të digës. Pjesa më 
e madhe e këtij liqeni shtrihet në Egjipt 
(Liqeni Nasser), kurse pjesa sudaneze e 
liqenit njihet si Liqeni Nubia.[4]

KLIMA
Sudani dominohet nga klima 

tropikale, e cila karakterizohet nga 
temperatura të larta në shumicën e 
ditëve të vitit, dhe varion nga shumë e 
thatë në pjesën veriore, deri në gjysmë 
të lagësht në jug. Në veriun e vendit 
kemi një klimë  shkretinore dhe gjysmë-
shkretinore , kurse pjesa qendrore dhe 
jugore e tij karakterizohen nga klima e 
lagësht. Shkalla vjetore e reshjeve varion 
nga afër zeros në veriun e largët, në 500 
- 1000 mm në Sudanin jugor.[5] 

që eksportohen. Melekuqja përfaqëson 
prodhimin kryesor të ushqimit, kurse 
gruri rritet për konsum të brendshëm. 
Farat e susamit dhe kikirikët kultivohen 
për konsum të brendshëm, dhe gjithnjë 
e më shumë edhe për eksport. 

Blegtoria ka një potencial të gjerë 
atje, dhe shumë kafshë, veçanërisht 
devetë dhe delet, eksportohen në Egjipt, 
Arabinë Saudite dhe në vende të tjera 
arabe. Problemet e ujitjes dhe transportit 
mbeten pengesat më të mëdha për një 
ekonomi bujqësore më dinamike në 

Sudan.[6]

Pas shkëputjes së jugut në 
vitin 2011, Hartum ka humbur  
75% të prodhimit të naftës së 
vendit dhe miliarda dollarë të 
ardhura nga nafta.[7]

Sudani i Jugut gëzon 
kontrollin e shumicës së 
fushave të prodhimit, që 
nga shkëputja në korrik 
2011. Megjithatë, Sudani 
ka mirëmbajtur pajisjet e 
rafinimit dhe eksportit, si dhe 
tubacionet që transportojnë 
për në portet e Detit të Kuq.[8] 

P r o d h i m e t  m ë  t ë 
rëndësishme industriale në 
vend janë: Tekstilet - çimentoja 
- vajrat e ngrënshme - sheqeri 
- sapuni – produktet e lëkurës 
- artikujt ushqimorë - minierat 
dhe industritë prodhuese.[9]

gJUHA
Gjuha zyrtare dhe kryesore 

në Sudan është Gjuha Arabe. 
Atje ekzistojnë edhe një numër 

gjuhësh lokale (më shumë se 300 gjuhë), 
përfshirë gjuhët Bixha në Sudanin 
lindor. Në Sudanin Verior, që nga qyteti 
Dongola e deri në qytetin e Asvanit në 
jug të Egjiptit, hasen gjuhët nubiane.  Në 
Sudanin perëndimor hasen  gjuhët Gaur, 
Fel’lata, Heusa, Zaghava, Fur, Daxhu, dhe 
Mesalit. 

Gjuha arabe degëzohet në disa 
dialekte, prej të cilave mund të 
përmendim dialektin Xhelalijin, 
Bek’kara, Shukrije, e të tjerë.

fEJA
96% e popullsisë së Sudanit i 

përkasin besimit islam, dhe shumica e 
tyre ndjekin shkollën   sunite Malikije.

Sudani është gjithashtu i famshëm për 

ekzistencën e shumë urdhrave sufistë, të 
tillë si: Kadirije,  Semanije, Burhanije, 
etj. Migrimet islame arritën në Sudan 
përmes Egjiptit në veri, përmes Detit 
të Kuq në lindje, dhe nga Maroku dhe 
Afrika e Veriut në perëndim. Për shkak të 
rrugëve të ashpra dhe vështirësisë, këto 
migrime nuk u zgjatuan deri në Sudanin 
jugor. 

Në qytete të ndryshme të Sudanit 
ekzistojnë një numër ndjekësish të sektit 
Shia Xhaferije e Dymbëdhjetë Imamëve, 
të cilët jetojnë në Hartum, Umdurman, 
Port Sudan, Shendi, Ebuzebd dhe në 
qytete të tjera.

Të krishterët përbëjnë rreth 4% 
të popullsisë në vend dhe gjenden të 
shpërndarë në pakica të vogla.

HISTORI
Historia e Sudanit shkon prapa në 

periudhën faraonike, duke dëshmuar 
Mbretërinë Kerma (rreth 2500–1500 
p.e.s), sundimin pasues të Mbretërisë 
së Re Egjiptiane (rreth 1500 p.e.s – 1070 
p.e.s), dhe ngritjen e Mbretërisë Kush 
(785 p.e.s – 350 e.j), e cila më pas do 
të kontrollonte vetë Egjiptin për gati 
një shekull. Pas rënies së Mbretërisë 
Kush, Nubianët formuan tri mbretëritë 
e krishtera Nubia, Makarra dhe Ulva. 
Këto dy të fundit zgjatën deri rreth 
vitit 1500. Midis shekujve 14 dhe 15, 
shumica e Sudanit u popullua nga arabët. 
Nga shekujt 16-19, Sudani qendror dhe 
lindor ishin të dominuar nga sulltanati 
Funxh, Sulltanati i Darfurit  sundonte 
perëndimin, kurse Osmanët sundonin 
veriun e largët. Kjo periudhë dëshmoi 
përhapjen e Islamit dhe arabizimin e 
gjerë në vend.

Nga viti 1820 e deri në vitin 
1874, i gjithë Sudani u pushtua nga 
dinastia Alavite. Midis viteve 1881 
dhe 1885, sundimi i dinastisë Alavite 
hasi përfundimisht me një revoltë të 
suksesshme të udhëhequr nga Muhamed 
Ahmed El-Mehdi, i cili e shpalli veten 
Mehdi i Pritur, duke rezultuar në 
krijimin e Kalifatit të Umdurman. Ky 
shtet u rrëzua përfundimisht në vitin 
1898 nga Britanikët, të cilët më pas do 
ta qeverisnin Sudanin së bashku me 
Egjiptin. Shekulli i 20-të pa rritjen e  
nacionalizmit sudanez, dhe në vitin 1953, 
Britania i garantoi Sudanit vetëqeverisje. 
Me 1 janar 1956, u shpall pavarësia e 
Sudanit. 

Që nga koha e pavarësisë, Sudani 
është qeverisur nga një seri qeverish 
parlamentare të paqëndrueshme dhe 
nga regjime ushtarake. Nën qeverisjen e 
Xhafer En-Nimeiri, Sudani futi Sheriatin 

Islam në gjyqësor, në vitin 1983. Kjo e 
acaroi përçarjen midis veriut Islam, 
selisë së qeverisë, dhe të krishterëve e të 
tjerëve në jug. Dallimet në gjuhë, fe dhe 
në pushtetin politik, shpërthyen në një 
luftë civile midis forcave qeveritare të 
ndikuara fuqimisht nga Fronti Kombëtar 
Islamik,  dhe rebelëve të jugut, fraksioni 
më me ndikim i të cilëve ishte Ushtria 
Çlirimtare e Popullit të Sudanit, duke 
rezultuar përfundimisht në pavarësinë 
e Sudanit të Jugut, në vitin 2011. Midis 
viteve 1989 dhe 2019, Sudani përjetoi 
një diktaturë ushtarake 30-vjeçare të 
udhëhequr nga Omar El-Beshír. Për 
shkak të veprimeve të tij, në vitin 2003 
shpërtheu lufta në rajonin Darfurit. El-
Beshír u akuzua për gjenocid etnik, i cili 
la 300.000-400.000  viktima. Në fund të 
vitit 2018 në vend shpërthyen  protestat, 
ku kërkohej dorëheqja e Beshirit, dhe 
të cilat rezultuan në një grusht shteti të 
suksesshëm, me 11 Prill 2019.[10]

Që nga Gushti i vitit 2019, kryeministri 
i Sudanit është Abdullah Hamduk. 

SI HyRI ISLAMI Në SUdAN
Njohja e Sudanit me Islamin kishte 

filluar që në kohën kur Profeti Muhammed 
(a.s) doli në Mekë, që në kohën kur një 
grup sahabësh emigruan në Habeshe, 
me në krye sahabiun Xhafer Ibn Ebi 
Talib. Atë kohë, mbreti i Habeshesë, 
Nexhashi, e pranoi Islamin në fshehtësi, 
dhe shokëve të Profetit (a.s) u garantoi 
sigurinë.

Nexhashi, Es’hame ibn Ebxher, ishte 
mbreti i Habeshesë, vend i cili asokohe 
përfshinte gjithë zonën në jug të Egjiptit 
përgjatë bregut të Detit të Kuq, përballë 
Jemenit. Ajo zonë sot përfshin Somalinë, 
Etiopinë, Vendet Bixha dhe Nubën e Nilit. 

Pas një farë kohe, sahabëve në 
emigrim u erdhi lajmi se Meka e gjitha 

kishte hyrë në Islam, kështu që një grup 
nga sahabët u kthyen në Mekë. Më pas, 
Profeti (a.s) kishte emigruar në Medinë, 
ndërsa  Xha’afer Ibn Ebi Tālib-it i kishte 
kërkuar të qëndronte në Habeshe, vend 
i cili do të ishte si një strehë alternative 
për muslimanët, nëse në Medine u 
ndodhte ndonjë gjë e padëshiruar. 
Qëndrimi i tyre në Habeshe, bëri që në 
atë zonë të përhapej pak a shumë fjala 
për Islamin.   

Pas marrëveshjes së Hudejbijes, 
Profeti (a.s) dërgoi sahabiun e nderuar 
Amr ibn Umeje Ed- Damrij, që t’i kërkonte 
Xhaferit dhe të gjithëve që ishin me të, 
të ktheheshin në Medinë. Kështu që ata 
u kthyen në vitin e shtatë të hixhretit, 
bashkë  me një delegacion nga Habeshe, 
të cilët ishin bërë muslimanë. 

Është fakt se Sudani lindor kishte 
njohur migrime arabe shumë kohë para 
Islamit. Disa grupe ishin zhvendosur atje 
për shkak të konflikteve fisnore, ose për 
shkak të mungesës së ushqimit. Këto 
fise kishin kaluar Detin e Kuq direkt, ose 
kishin ardhur nga veriu përmes Egjiptit, 
ose nga bregu verior i Afrikës. 

***
Me marrjen e Egjiptit nga forcat 

islame, tani shteti islam në Egjipt, kishte 
kufij të përbashkët me Nubën e krishterë, 
në jug të Egjiptit.

Marrëdhëniet midis Nubës dhe 
myslimanëve në Egjipt karakterizoheshin 
nga tensioni i vazhdueshëm, përleshjet 
dhe kërcënimet ndaj kufijve dhe rrugëve 
tregtare të karvaneve. 

Thuhet se Amr ibnul-As dërgoi 
Ukbe ibn Nafia El-Fihri, dhe kuajt e 
ushtrisë islame hynë në tokat e Nubës. 
El-Beladhurij tregon: “Myslimanët 
u përballuan në Nubia me luftime të 
ashpra. Nubianët i pritën dhe i gjuajtën 

EKONOMIA
Sudani është i pajisur me burime të 

pasura natyrore, përfshirë naftën, por 
edhe gazin natyror, arin, argjendin, 
kromitin, asbestin, manganin, gipsin, 
mikën, zinkun, hekurin, plumbin, 
uraniumin, bakrin, kaolinën, kobaltin, 
granitin, nikelin, kallajin dhe aluminin.

Historikisht, bujqësia ka qenë burimi 
kryesor i të ardhurave dhe punësimit 
në Sudan, duke punësuar mbi 80 % të 
popullsisë së vendit, dhe duke përbërë një 
të tretën e sektorit ekonomik. Përkundër 
këtij orientimi të fortë bujqësor, pas 
vitit 2000, prodhimi i naftës ndikoi 
në rritjen e ekonomisë së Sudanit. Në 
sektorin e bujqësisë, qeveria është 
përpjekur të diversifikojë të mbjellat e 
saj, megjithatë pambuku dhe çamçakëzi 
arab mbeten lëndët kryesore bujqësore 

Kryeqyteti i Sudanit, Hartum
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me shigjeta ata, aq sa  muslimanët u 
plagosën pothuajse të gjithë sa ishin, 
kështu që u kthyen me shumë plagë, 
dhe me sy të shpuar. Kurse Nubianët u 
quajtën si: “Shigjetarët që shpojnë sytë”.  
Kjo betejë nuk qe vendimtare, kështu që 
Nubianët u kthyen pas një kohe të shkurtër 
për të sulmuar kufijtë dhe karvanët e 
tregtarëve dhe udhëtarëve. Në kohën e 
Othman Ibn Affan, në krye të Egjiptit u 
caktua  sahabiu i shquar Abdullah ibn Sad 
ibn Ebi Es-Serh. Në vitin 31 të hixhretit 
(651 e.j) Abdullah ibn Sad ibn Ebi Es-
Serh vendosi t’u japë fund kërcënimeve 
të Nubës, kështu që i tërhoqi ushtritë 
e tij deri në Nubë, arriti në Dongola, e 
rrethoi atë, dhe e gjuajti me katapultë, gjë 
e cila i trembi Nubianët, kështu që Mbreti 
Kelderot i Dongolës u kërkoi muslimanëve 
të bënin një marrëveshje paqeje. Dhe 
vërtetë, u nënshkrua marrëveshja El-
Bakt, në të cilën mes të tjerash citohej që 
asnjëra palë të mos e sulmonte tjetrën. Kjo 
marrëveshje, sipas historianëve, qëndroi 
në këmbë për gati shtatë shekuj. 

Në fakt, muslimanët më shumë kishin 
për qëllim mbrojtjen e kufijve jugor të 
Egjiptit islam, dhe nuk kishin ndonjë 
ambicie të madhe për marrjen e vendeve 
në jug të Egjiptit.

Edhe Rajoni Bixha, i Sudanit, zhvilloi 
një numër luftërash me muslimanët, 
derisa më në fund, në vitin 725 e.j, u 
nënshkrua një marrëveshje, ku bixhasve 
u kërkohej që t’i paguanin 300 deve në vit 
muslimanëve, dhe asnjëra palë të mos e 
dëmtonte tjetrën. Më vonë, në vitin 853 

e.j, mes muslimanëve dhe bixhasve u 
zhvillua një luftë e re, e cila përfundoi 
me nënshtrimin e bixhasve, detyrimin e 
tyre për të paguar xhizjen, dhe lejimin e 
muslimanëve për të qëndruar aty, gjë e 
cila bëri që numri i arabëve në Bixha të 
rritej gjithnjë e më shumë. 

Në vitin 1171, u krijuan marrëdhënie të 
reja mes Fatimitëve të Egjiptit dhe Mbretit 
të Nubës, Ebul Mekarim, dhe bijve të tij 
të cilët njiheshin si Bijtë e Kenzed-Dín-it. 
Kështu që ndikimi Islam në Nubë filloi të 
zgjerohej. Më pas, në Nubë u vendosën 
shumë muslimanë, shumica e tyre tregtarë 
dhe dijetarë, të cilët ishin të interesuar 
për përhapjen e diturisë Islame, dhe që 
luajtën një rol të rëndësishëm për hapjen 
e Islamit atje. 

***
Nga dijetarët më të shquar muslimanë 

që erdhi dhe u vendos në Dongola, ishte 
Shejh Gulamullah ibn Ajid, i cili erdhi atje 
në shekullin e 14-të, dhe që luajti një rol 
të madh në formimin e dijetarëve dhe 
të hafizëve të Kur’anit. Gjithashtu, pas 
vdekjes së tij, bijtë ndoqën rrugën e të 
atit, duke përhapur diturinë Islame në 
Sudan. Në këtë kohë, në Egjipt u themelua 
universiteti i i Az’harit Sherif, dhe i cili 
pati një ndikim të madh në jetën fetare 
dhe shoqërore të Sudanit.  

Një nga dijetarët më të shquar që 
dolën nga Az’hari Sherif ishte edhe Shejhu 
Mahmud El-Arkij, i cili lindi në rajonin 
e Nili i Bardhë, në Sudanit. Ai udhëtoi 
në Egjipt dhe studioi në universitetin 
e Az’hari Sheríf. Sulltani i Funxhit (në 

Sudan), e thirri këtë dijetar, 
dhe kur ky mbërriti atje, 
sulltani i ndërtoi një pallat 
pranë Nilit të Bardhë, 
që sot njihet si Pallati i 
Mahmudit, dhe solli atje 
40 mijë nxënës, që të 
mësonin prej tij. Dituria u 
përhap nëpërmjet punës 
së tij, dhe njerëzit mësuan 
çështjet e jurisprudencës 
islame sipas shkollës 
sunite Malikije. 

Pati edhe shumë dijetarë 
të tjerë, dhe të gjitha këto 
zhvillime patën ndikimin 
e tyre në përhapjen e 
Islamit, megjithatë akoma 
konsideroheshin të dobëta 
për përhapjen e gjerë të tij. 
Këto lëvizje ndodhën para 
se të formohej qeveria që 
do të rregullonte gjyqësorin 
dhe transaksionet tregtare 
sipas Islamit, dhe që do 
të bënte shpërndarjen e 

dijetarëve muslimanë në vend. Kjo qeveri 
do të mishërohej tek Sulltanati i Sinnarit, 
i cili luajti rol të qartë në formimin e 
identitetit islam në Sudan, dhe që i dha 
fund sundimit të fundit të krishterë atje. 
Ky sulltanat punoi me seriozitet të plotë 
për të përhapur dijen ndër njerëz, të cilët 
karakterizoheshin nga një injorancë e 
skajshme.

Ata hapën shkolla dhe qendra mësimi, 
siç hapën edhe rrugët e udhëtimit për në 
Egjipt dhe në Arabi Saudite; dërguan 
studentë nga Sudani për të mësuar në 
Botën Islame, duke ua siguruar atyre 
shpenzimet e nevojshme, e gjithashtu 
duke i mbështetur edhe familjet e tyre 
në mungesë të tyre. Përveç kësaj, ata 
ndërtuan hotele në Mekë, Medinë dhe në 
Egjipt, që do të shërbenin si vend strehimi 
për studentët dhe haxhilerët sudanezë. 

Sulltanati i Sinnarit gjithashtu sollën 
dijetarë nga Maroku dhe Iraku, për 
të përhapur diturinë Islame në vend, 
kështu që Islami shpërtheu dhe u përhap 
gjerësisht në tokat e Sudanit. Një nga 
dijetarët më të shquar që erdhën në Sudan  
me këtë rast, ishte Shejhu Taxh Ed-Din El-
Beharij, pasues i shejhut Abdul Kadir El-
Xhejlani. 

Për sa i përket rajonit Darfur, nuk 
thuhet asgjë rreth Islamit para ardhjes në 
pushtet të sulltanit Sulejman Sulun, i cili 
e bëri Islamin fenë zyrtare të sulltanatit. 
Ai ndërtoi shumë xhami dhe qendra fetare 
islame në vend. 

Përgatiti:
Msc. Arta Ujkaj, teologe
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•	 Hixhret el-Habeshe ve mā verāeha min Nebe’, 

abullah et-taj’jib.
•	 esed el-Gābe fi Muarifet es-Sahabe, ali ibn el-

ethír.
•	 el xhevāhir el Hisān fí tārikh el-Habshān,  ahmed 

el Hanefi el-az’harij.
•	 fet’h el buldān, el-belādhurij.
•	 Murūxh edh-Dheheb ve Meādin el-xheuher, el-

Mes’ūdi.
•	 el-bejān Vel iarāb am’ma bi’ardi Misra minel 

earāb, el-Makrízi.

11 SPITALI RAJONAL I fIERIT që dO Të NdëRTOHET NgA TURqIA, 
qENdëR EKSELENcE E SISTEMIT SHëNdETëSOR

Spitali Rajonal i Fierit, i cili do 
të ndërtohet me mbështetjen 
e qeverisë së Republikës 

së Turqisë, do të jetë një shembull i 
sistemit shëndetësor dhe një qendër e 
transferimit të teknologjisë e të dijes 
nga sistemi shëndetësor turk në sistemin 
shëndetësor shqiptar. Këtë vlerësim 
bëri, Kryeministri Edi Rama në Fier, ku 
së bashku me ministren e Shëndetësisë, 
Ogerta Manastirliu, zhvilloi para pak 
ditëve një takim në Bashkinë e Fierit 
me kryebashkiakun Armando Subashi, 
për të diskutuar mbi vendndodhjen e 
spitalit dhe përshpejtimin e procedurës 
të lejes së ndërtimit dhe shpronësimeve 
përkatëse.

 “...Nuk është vetëm ndërtimi, 
por edhe transferim teknologjik dhe 
transferim dije, sepse për një periudhë 
kohe do të administrohet nga burimet 
njerëzore të sistemit shëndetësor të 
Republikës së Turqisë...”, theksoi Rama.

Më tej, Rama tha se ai të jetë spital 
publik, pjesë e rrjetit të spitaleve 
të Republikës se Shqipërisë dhe se 
burimet njerëzore do të administrohen 
nga vetë ata me të njëjtin sistem.

“...Do të rekrutohen mjekët, 
infermierët me standardet e duhura…Në 
vend që të ikin në Turqi, ata që e kanë 
fiksim që duhet të shkojnë në Turqi, të 
mund të vijnë këtu e të kenë të njëjtin 
shërbim si të jenë në mes të Stambollit 
apo Ankarasë...”, u shpreh ai.

Në lidhje me këtë projekt, duke 
publikuar videon nga vizita në Fier, 
Rama ka shkruar se, “Nisim punën për 
Spitalin rajonal, i cili do të ndërtohet me 
mbështetjen e qeverisë së Republikës së 

Turqisë, si dhe do të jetë njëkohësisht 
një qendër e transferimit të teknologjisë 
e të dijes nga sistemi shëndetësor turk 
në sistemin shëndetësor shqiptar, duke 
u administruar e drejtuar në çdo pavion 
prej ekspertëve e mjekëve turq për një 
periudhë tranzitore, deri në kalimin e 
kompetencave tek drejtuesit shqiptarë, 
të cilët do të punojnë e mësojnë krah 
për krah ekspertëve turq, për ta marrë 
më pas të gjithë përgjegjësinë mbi 
supet e tyre”.

Kryeministri inspektoi edhe 
vendndodhjen e mundshme ku do të 
ndërtohet spitali, e lokalizuar pranë 
autostradës, të cilin e vlerësoi një 
vend të përshtatshëm e të aksesueshëm 
lehtësisht.

Nga ana tjetër, skuadra turke që do 
të fillojë punën ka arritur tashmë në 
Shqipëri e bashkë me kryeministrin 
Rama dhe përfaqësuesin e kompanisë 
që do të ndërtojë spitalin ishin në këtë 
zonë. “...Sfida është shumë e madhe siç 
mund ta kuptoni. Ju jeni ndër ata që ka 
reputacionin e madh për zhvillimin e 
projekteve shumë sfiduese. Tani ne jemi 
këtu në dispozicionin tuaj, çdo gjë do 
të jetë si e kërkoni ju, me mbështetje 
të plotë. Plani që keni ju parashikon që 
shumë njerëz të punojnë këtu, prandaj 
mirë se vini dhe ambasadori nga ana 
juaj dhe ne nga ana jonë do të japim 
mbështetje të plotë...”, – u shpreh 
kryeministri Rama.

Ndërsa, përfaqësuesi i “YDA Group”, 
Hüseyin Arslan në lidhje me projektin 
tha se do të bëjnë më të mirën.

“Ne si grup, morëm urdhër 
nga Presidenti ynë, Recep Tayyip 

Erdoğan, javën e kaluar gjatë vizitës 
së Kryeministrit të nderuar në Turqi, 
na instruktuan të finalizojmë. Duhet 
të dorëzojmë spitalin pas 3 muajsh, 
ka një bast të madh mbi këtë gjë, e 
dimë që është një sfidë e madhe, dhe 
faleminderit për mbështetjen që na 
dhanë që nga dita e parë”, theksoi 
Arslan.

Kompania turke që do të ndërtojë 
spitalin pritet të angazhojë 1.200 
punëtorë me 3 turne dhe për 7 ditë 
të javës. “Do përdorim edhe forcën e 
punës shqiptare, ne presim minimum 
20-30% e punonjësve të jenë nga 
forca e punës shqiptare dhe vëllezërit 
shqiptarë do na mbështesin për këtë. 
Dhe të gjithë produktet që ne do i 
gjejmë në Shqipëri, të bëra këtu do 
preferojmë t’i blejmë këtu, pjesa tjetër 
do vijë direkt nga Turqia”, – tha Hüseyin 
Arslan, përfaqësuesi i kompanisë turke.

Ai u shpreh se shpresojnë që 
të jetë një investim shumë i mirë 
për infrastrukturën e shëndetësisë 
shqiptare.

“E dimë rëndësinë e marrëdhënieve 
mes Shqipërisë dhe Turqisë. Jemi 
vëllezër dhe jemi shumë të nderuar për 
ndërmarrjen e një projekti të tillë kaq 
sfidues”, ka thënë Arslan.

Përmendim se ndërtimin e një spitali 
në Shqipëri e premtoi Presidenti i 
Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, gjatë 
vizitës historike të kryeministrit 
shqiptar, Edi Rama në Ankara. 

Përgatiti për trt Shqip, 
Arben HALLUNI
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këNDi i librit traSHëGiMi iSlaMe

“vE ALEJKES-SELAM...”, LIbëR ME vLERë 
dHE dObI, vEçANëRISHT PëR Të RINJTë

Lavdrim Hamja
imam - xhamia e "Dy Vajzave"

Në KALANë E LEzHëS RUHEN RRëNOJAT 
E NJë xHAMIE SHEKULLORE

Libri në Islam gëzon një pozitë 
të lartë dhe rëndësi të madhe, 
ndërsa njerëzit e dijes, ata 

konsiderohen trashëgimtarë të 
profetëve të Zotit.

Për shkrimin dhe librin, Allahu i 
Madhëruar është betuar në Kur’anin 
Famëlartë, duke thënë: “Nun! Pasha 
lapsin dhe atë që shkruajnë!”1, dhe: 
“Pasha Turin; dhe librin e shkruar!”2

Libri “Ve Alejkes-Selam...” me autor 
Myftiun e Shkodrës, Imam Muhamed 
B. Sytari, i shkruar vite më parë dhe i 
ribotuar me shtesa dhe përmirësime të 
dobishme, është një libër me dobi dhe 
me vlerë në përgjithësi, por veçanërisht 
për të rinjtë, të rinjtë në moshë, por 
edhe të rinjtë në rrugën e praktikimit 
të obligimeve fetare dhe të përkushtimit 
ndaj fesë dhe Krijuesit.

Në këtë bashkëbisedim kam dëshirë të 
ndalen në tre pika interesante, ku autori 
i ka kushtuar tre shkrime me vlerë dhe 
përkujdesje të madhe.

Qëllimi në jetë - ku autori e ka 
shprehur në shkrimin me titull: “Ecejake 
në labirinthet e mendjes së një thirrësi 
islam”, pasi secili prej nesh, i ditur apo 
besimtar i thjeshtë, në fund të fundit 
të gjithë jemi thirrësa, ku me sjelljen, 
moralin, fjalët dhe tërë jetën tonë, 
i ftojmë njerëzit drejt fesë. Në këtë 
shkrim, gjejmë shprehjen e famshme: 
“Zoti im, Ti je qëllimi im, pëlqimi Yt 
është kërkesa ime!”, që padyshim duhet 
të jetë motoja e jetës së një besimtari të 
përkushtuar, i cili qëllim të jetës së tij, 
ka arritjen e kënaqësisë së Zotit përmes 
çdo gjëje, që vepron dhe punon gjatë 
jetës së tij.

Ai shprehet, për thirrësin islam, se: 
Beson se çdo njeri, me vullnet e dëshirë 
të mirë, mund të bëhet edhe më i mirë 

1. Kur’ani, El-Kalem: 1.
2. Kur’ani, Et-Tur: 1-2.

nga ç’është në realitet..; Beson se çdo 
njeri, ka mundësi të arrijë kënaqësinë 
e besimit, të zhytet e të marrë nga ç’i 
jepet, vetëm nëse e gjen rrugën e duhur 
për të arritur atje, i lumtur, i qetë, i 
pacënuar, krenar”3.

Puna dhe fitimi hallall - Në kohën 
e sotme, ku gjetja e një pune për të 
ushqyer familjen dhe për të fituar 
pasurinë në rrugë të lejuara hallall, 
është bërë e vështirë, autori tërheq 
vëmendjen për rëndësinë e punës dhe 
vlerën e hallallit në shkrimin: “Puna dhe 
kafshata e pastër”.

Pasi e nis me ajetin kuranor të sures 
Xhuma: “E, kur të kryhet namazi, 
atëherë shpërndahuni në tokë dhe 
kërkoni begatitë e Allahut, por edhe 
përmendeni shpeshherë Allahun, 
ashtu që të gjeni shpëtim”, thotë: Ajeti 
kuranor është argument që na frymëzon 
se Islami është nxitës i besimtarit për të 
punuar e për të sakrifikuar për jetesën e 
tij, në mënyrë që ajo të ngrihet mbi baza 
të qëndrueshme materiale. Sepse Islami 
e ka konsideruar pasurinë, si njërën prej 
pesë shtyllave të tij4.

Më pas sjellë porosinë e Pejgamberit 
(a.s), për t’i treguar të gjithëve, por 
veçanërisht të rinjve, se të jetuar me 
djersën e punës së tij është fe dhe 
dinjitet: “Të marrë ndonjëri prej jush 
litarë, të ngjitet në mal dhe të vijë me 
një turrë drunjësh mbi shpinën e tij që 
t’i shesë, që Allahu (xh.sh) t’ia mbulojë 
fytyrën me to, është më e mirë se sa të 
kërkojë nga njerëzit; kush i dha e kush 
s’i dha!” 

Ky hadith - thotë autorit - është 
shumë i qartë në atë se njeriu duhet 
të përpiqet me sa ka mundësi për të 
punuar me djersën e ballit, me pastërti 
e përkushtim dhe të mos mbështetet 
asnjëherë në duart e të tjerëve, duke 
kërkuar lëmosha prej tyre5.

Ndërsa, kur autori flet për kafshatën 
e pastër, e cila është shkak edhe për 
pranimin e lutjes, thotë: Përzierja e 
haramit me hallallin në tryeza bën 
që begatia të largohet dalëngadalë 
nga vendi e shoqëria dhe hijet që 
shoqërojnë të keqen të bëhen dashja 
pa dashje pjesë e pandarë e rretheve 

3. F.10-11.
4. F. 49.
5. F. 50.

tona familjare e shoqërore!? 
Këtë e ilustron me një shembull 

shumë domethënës, që shërben si 
thirrje e sinqertë për ta ruajtur veten 
dhe familjen nga harami, e thënë nga 
njerëz që janë njohur për përkushtimin 
e tyre, Rabia El-Adevije, që i thotë të 
atit: “O baba! Nuk ta bëj hallall nëse na 
ushqen me haram”. I ati i tha: Po sikur 
të mos gjej vetëm se haram? Ia ktheu: 

sidoqoftë, në Shkodër gjen plot, sidomos 
në rrethet e të kompleksuarve) është 
të habitet dhe të qeshë njëkohësisht 
me naivitetin e “opinionistëve”, që 
prodhojnë këto mendësi në një qytet 
që mburret me kulturën e dijen!?7

Më pas, autori shpreh dëshirën e tij, 
duke iu drejtuar djemve dhe vajzave 
të këtij qyteti, të cilët mësojnë në 
medresenë tonë, por njëkohësisht edhe 
nxënësve të tjerë në shkolla të tjera, me 
thirrjen: “Ah sikur nxënësit e Medresesë 
së Shkodrës...” të kenë simbol krenarie 
Hafiz Jusuf ef. Tabakun,.. të përfitojnë 
nga Daut efendi Boriçi,.. nga besnikëria 
e Hafiz Halit Bushatit, të kenë shembull 
për bindjet e tyre politike Hafiz Musa 
Dërgutin, që për komunizmin thoshte: 
Dushman i Allahut, pa Din e pa Iman..., 
të përkujtojnë Hafiz Ibrahim Repishtin, 
Hafiz Salih ef. Myftinë, e të marrin 
shembull djalin besnik e fisnik të 
Shkodrës, H. Vehbi S. Gavoçi.

Pra, secili mysliman shkodran dhe 
shqiptar, duhet ta ndjejë veten krenar 
për vlerat dhe pasurinë intelektuale, 
kulturore, kombëtare dhe fetare, dhe 
kontributin e brezave të parë, të cilët 
me veprën dhe shembullin e tyre, i 
kanë bërë nderë dhe i kanë sjellë dobi 
njerëzve dhe vendit.

Nuk dua të zgjaten më tepër, sepse 
librin e keni përpara, dhe kam bindjen 
se do ta lexoni me vëmendje dhe do të 
mbeteni të kënaqur, vetëm se desha t’ju 
shtojë më tepër kureshtjen, që ta lexoni 
me vëmendje dhe të përfitoni prej asaj, 
që Imam Muhamed B. Sytari, ka sjell me 
shumë përkushtim dhe kompetencë në 
librin “Ve Alejkes-Selam...”.

Po e mbyll me përgjigjen që autori 
sjell pas takimit të fundit të Resulullahut 
(a.s) me sahabët e tij, ku thotë: “Jepini 
selam prej meje vëllezërve tuaj që 
munguan dhe kujtdo që do të hyjë në 
fenë tuaj pas meje. Ju dëshmoj se unë 
u jap selam atyre dhe kujtdo që do të 
më ndjekë në fenë time nga kjo ditë e 
deri në ditën e kiametit”.

Ndërsa neve - thotë autori - s’na 
mbetet vetëm se ta kthejmë me zemër 
këtë Selam: “Ve alejkes-Selam ja 
Resulallah!”.

Allahu të dhashtë mbarësi dhe sukses, 
vëlla i shtrenjtë Muhamed Sytari; Zoti 
ta shtoftë dijen dhe të bëftë pishtar të 
udhëzimit të njerëzve drejt Islamit.

Ju faleminderit!
Shkodër, 23 janar 2021

7. F. 98.

“E durojmë urinë në këtë botë, më mirës 
se të durojmë dënimin e botës tjetër!”6

Opinioni dhe pasuria jonë intelektuale 
- “Ah sikur nxënësit e medresesë...” 
një shkrim tepër i veçantë, pasi sjell 
përpara nesh një realitet, të cilin e 
gjejmë shpeshherë në bisedat dhe 
takimet tona. Autori merr shkas nga një 
ngjarje e vërtetë, që i ka ndodhur, ku 
disa njerëz kanë krijuar disa opinione 
apo këndvështrime të tyre rreth Islamit 
dhe myslimanëve në vend, por që në 
fakt nuk përputhen me realitetin. Ndër 
to, është edhe takimi dhe biseda e 
autorit me një intelektual shkodran, i 
cili mendon se një institucion islam në 
Shkodër, siç është Medreseja, i formon 
nxënësit vetëm me prirje fetare!

Autori, me shumë kompetencë dhe 
argumente nga jeta fetare e prijësve 
myslimanë, i paraqet bashkëbiseduesit 
të tij dhe i provon, se opinioni i 
përhapur nuk është real dhe se pasuria 
intelektuale hoxhallarëve shkodranë 
është për t’u marrë shembull dhe është 
krenari për mbarë besimtarët. Ai thotë: 
Gjëja e parë që mund të bëjë dikush në 
rast dëgjimi të kësi lloj opinionesh (që 

6. F. 53.

Për shkrimin dhe 

librin, Allahu i Madhëruar 

është betuar në Kur’anin 

Famëlartë, duke thënë: 

“Nun! Pasha lapsin dhe 

atë që shkruajnë!”, dhe: 

“Pasha Turin, dhe librin e 

shkruar!”

Ardit Hoxhllaku, Myfti i librazhdit

Studiuesi Meksi në librin e tij 
“Xhamitë e Shqipërisë” thotë 
se kjo xhami është ndërtuar 

pas vitit 1514, gjatë kohës së rindërtimit 
të kalasë nga osmanët. 

Sipas një pllake të gjendur nga 
arkeologët në një prej familjeve të 
zonës, pllakë e cila i përket kalasë, 
thuhet se viti i saktë i ndërtimit të saj 
është viti 1521.

Kjo xhami është ndërtuar rishtas mbi 
themelet e saj.

Kjo gjë vërtetohet edhe nga 
hulumtimet dhe ekspeditat arkeologjike 
të kryera në vitin 1966 dhe 1990 në 
xhaminë e kalasë së Lezhës, ku nuk 
është gjetur asnjë gjurmë që të vërtetojë 
se ajo ishte ngritur mbi një objekt tjetër 
ekzistues. 

Ajo është ndërtuar në pikën më të 
bukur dhe dominuese të kalasë, duke 
plotësuar të gjitha kushtet e një objekti 
kulti të fesë islame. 

Është me orientim juglindje dhe në 
murin ballor është vendosur mihrabi, i 
cili duket qartë, ndërsa në të djathtë të 
hyrjes është ngritur minarja. Përmasat 
e truallit të xhamisë janë, 8.90 x 
7.60. Muret e sallës së lutjeve ruhen, 
afërsisht, deri në lartësinë e dikurshme, 
duke na mundësuar njohjen më të plotë 
të arkitekturës së saj, e cila nuk rezulton 
të ketë qenë e mbuluar me kupolë, siç 
mendon Kiel. 

Në sallë hyhet nga porta e vetme në 
anën veriore. Është i dukshëm akoma 
gjysmërrethi në plan, me dy dritare 
anash, nga të cilat, ajo në perëndim 

ruan vetëm shpatullën, pasi qoshja 
jugperëndimore është rrënuar. 

Siç shihet nga përmasat, xhamia ka 
qenë e vogël, për t’u shërbyer në radhë 
të parë kështjellarëve dhe familjeve 
të tyre, të vendosura brenda mureve 
rrethuese të kalasë, por edhe shehrit 
të Lezhës, 500 m në lindje të kalasë.

Nga mbishkrimet në pllakën e gurit, 
e cila fatmirësisht ruhet në Muzeun e 
rrethit, shkruhet: “Ndërtuar ky kënd 
i kështjellës së bekuar nga sulltan 
Sulejman Selim Bajazid.”

Ndërtimin e kështjellës e bëri 
Muhamed Dervish Urgazi sipas modelit 
të kështjellës Sulejmanije.

Objektet e kultit të fesë islame nuk 
kanë qenë kurrë qendra obskurantizmi. 

Xhamitë, medresetë, ashtu si dhe 
objektet e tjera të besimeve të tjera, 
kanë qenë e mbeten jo vetëm qendra 
fetare por, edhe qendra të mëdha 
kulturore e historike të kombit tonë.

Xhamia e kalasë së Lezhës nuk është 
funksionale, ka vetëm vlera kulturore 
dhe historike.

Ajo vizitohet nga turistë të shumtë 
që vizitojnë Lezhën dhe kalanë e saj.



nr. 1 (215) - janar, 2021 nr. 1 (215) - janar, 202116 17

kroNikë

LIbRI I RI: “vE ALEJKES-SELAM…”, 
MbLEdH STUdIUES E IMAMë Në NJë bASHKëbISEdIM INTELEKTUAL

kroNikë

MyfTIU zHvILLOI NJë vIzITë zyRTARE Në dIbëR Të MAdHE

Paraditën e së shtunës, më 23 
janar 2021, Myftinia Shkodër 
organizoi një bashkëbisedim 

rreth promovimit të botimit të dytë të 
librit: “Ve alejkes-Selam…”, të Myftiut 
të Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, 
botuar nga Shtëpia botuese “ASR”, 
Tetovë, 2020.

Rreth këtij libri dhe botimeve të 
realizuara ndër vite nga Imam Muhamed 
B. Sytari diskutuan shkrimtari Xhahid 
Bushati, teologu Lavdrim Hamja, kryetari 
i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Vendet 
Arabe, z. Muamer Vuci, drejtori i 
bibliotekës së Shkodrës, z. Maxhid Cungu 
dhe drejtori i Medresesë “Haxhi Sheh 
Shamia”, z. Kujtim Dervishi.

Në fjalët e tyre, ata vlerësuan 
autorin për kontributin e dhënë ndër 
vite me botimet e tij të shumta në 
shërbim të Thirrjes Islame dhe vlerave 
të trashëgimisë së besimit dhe fesë në 
shoqërinë tonë.

Ata thanë se libri: “Ve alejkes-
Selam…” dhe botimet e tjera të këtij 
zhanri nga Myftiu Sytari, janë pjesë e 
amanetit të Shkollës së Thirrjes Islame, 
si dhe një kontribut i çmuar i Myftiut 
të Shkodrës karshi besimtarëve dhe 
lexuesve të nderuar.

Nga ana e tij, autori i librit, Imam 
Muhamed B. Sytari, shprehu mirënjohjen 
e tij për të pranishmit dhe lexuesit, 
duke vënë theksin tek vlera e librit në 
përgjithësi, si një simbolikë e shenjtë, 
me të cilën, Zoti i gjithësisë ka cilësuar 
edhe Fjalën e Tij të shenjtë!

Myftiu tha se përballë çdo pengese 
e vështirësie në jetë, besimtari është i 
ftuar të jetojë me dinjitet, i kapur fort pas 
urtësisë së besimit dhe udhëzimeve të 
tij, që përgjatë shekujve e kanë drejtuar 
njeriun drejt lartësive.

Aktiviteti i sotëm mblodhi imamë, 
teologë, studiues, shkrimtarë e 
intelektualë, që uruan Myftiun e 
Shkodrës për këtë botim të ri dhe uruan 
suksese dhe mbarësi në botime të reja 
me dobi për komunitetin.

Me ftesë të Myftiut të Dibrës 
së Madhe, në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut, 

Reshat ef. Kaçallniku, ditën e xhuma, më 
29 janar 2021, Myftiu i Zonës Shkodër, 
Imam Muhamed B. Sytari, zhvilloi një 
vizitë zyrtare në Dibër të Madhe.

Në program të kësaj vizite ishte 
takimi me Myftiun dhe stafin e tij, ku 
të dy myftilerët diskutuan për vlerat 
e besimit në ruajtjen e identitetit dhe 
traditave të shëndosha islame në trevat 
shqiptare, si dhe rolin e imamëve dhe 
hoxhallarëve tanë përgjatë shekujve në 
këtë drejtim.

Myftilerët e nderuar diskutuan 
edhe për sfidat e ndryshme me të cilat 

përballen bashkësitë e muslimanëve në 
këto troje, si dhe domosdoshmërinë e 
rritjes së bashkëpunimit institucional, 
me qëllim rritjen dhe forcimin e ndikimit 
të Thirrjes Islame, sidomos tek rinia.

Gjatë vizitës në Dibër të Madhe, 
Myftiu Sytari u prit edhe nga Kryetari i 
Komunës, z. Hekuran Duka, me të cilin 
zhvilloi një bashkëbisedim të ngrohtë 
e vëllazëror mbi vlerat e besimit, 
shërbimeve ndaj shoqërisë, ruajtjes së 
vlerave tona identitare dhe rrugëtimeve 
drejt më të mirës për shoqërinë dhe 
mbarë njerëzimin.

Myftiu i Shkodrës, ishte i ftuar edhe 
për të ligjëruar nga Xhamia e Sahat 
Kullës, ku iu drejtua besimtarëve të 
shumtë, kryesisht të rinj në moshë, me 
fjalë zemre dhe këshilla të dobishme, 
që u përmbyllën me një lutje që 
Zoti i gjithësisë të bashkojë zemrat 
e besimtarëve dhe të dëshmojmë 
rimëkëmbjen e madhe të ymetit islam.

Në hytben e xhumasë, Myftiu i 
Shkodrës iu drejtua besimtarëve dibranë, 
duke vënë theksin tek rëndësia që ka të 
kapurit pas thelbit të besimit dhe fesë 
në jetë, dëshmimit të vlerave islame në 
jetën e përditshme dhe mosmbylljen e 

dyerve të fetarizmit të shëndoshë vetëm 
brenda mureve të xhamisë.

Në program ishte edhe vizita në 
xhaminë shekullore të Hynqarit, si 
dhe në vendin, ku është planifikuar të 
ndërtohet kulla e Spasit.

Maxhid cungu Kujtim dervishi Muamer vuci
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lajMe

UNIONI bOTëROR I dIJETARëvE MySLIMANë 
PARALAJMëROI PëR RAcIzëM dHE dISKRIMINIM ETNIK

KATARI dHE ARAbIA SAUdITE bIEN dAKORd 
PëR HAPJEN E Të gJITHë KUfIJvE

lajMe

yLLI I bASKETbOLLIT AMERIKAN Të NbA 
dEKLARON PëRqAfIMIN E TIJ Në fENë ISLAME

SHbA – NJë EMIgRANTE 
MySLIMANE zgJIdHET 

PëR HERë Të PARë 
PROKURORE fEdERALE

Katari dhe Arabia Saudite kanë 
rënë dakord të hapin kufijtë që 
nga mbrëmja e kaluar.

Ministri i Jashtëm i Kuvajtit Ahmed 
Nasir Muhammed Es-Sabah tha në një 
fjalim në televizion se Emiri i Kuvajtit 
Sheik Nevvaf Al-Ahmad Al-Xhabir Es-
Sabah kishte biseda telefonike me 
Emirin e Katarit Sheik Temim Bin Hamed 
Al-Thani dhe Princin e Kurorës të Arabisë 
Saudite Muhammed Bin Selman.

“Është arritur në një marrëveshje për 
të hapur kufijtë tokësorë, detarë dhe 
ajrorë midis Arabisë Saudite dhe Katarit 
“, tha ministri kuvajtian, duke theksuar 
se ishte rënë dakord gjithashtu për të 
zgjidhur të gjitha çështjet midis këtyre 

Saime Mohsin, e lindur në Pakistan, 
është zgjedhur si zv/prokurore e 
përgjithshme e Miçiganit duke hyrë 

në historinë amerikane si “gruaja e parë 
myslimane që emërohet në një detyrë në tillë 
në ShBA”.

Mohsin e ka cilësuar emërimin “si një 
nder të madh” që i është bërë asaj, dhe ka 
shtuar: “Unë jam thellësisht e përkushtuar për 
të përmbushur misionin tonë kryesor për të 
zbatuar me besnikëri ligjin dhe për të kërkuar 
drejtësi për të gjithë”.

Detyrën e re 52-vjeçarja Mohsin do të fillojë 
ta ushtrojë më 1 shkurt. Që nga viti 2020 ajo 
punon në sektorin e drejtësisë, përfshi edhe 
detyrat e prokurores federale në Nju-Xhersi 
dhe Nju-Jork. Ndërsa nga viti 2018 e këtej ajo 
ka qenë zëvendësja kryesore në prokurorinë 
federale të Miçiganit. - (www.trt.net.tr/shqip)

dy vendeve.
Arabia Saudite, Emiratet e 

Bashkuara Arabe, Bahrejni dhe 
Egjipti ndërprenë të gjitha lidhjet 
diplomatike me Katarin më 5 
qershor 2017, duke e akuzuar 
atë për “mbështetjen e grupeve 
terroriste” dhe vendosën një 
embargo ekonomike ndaj tij. 
Ndërkaq Katari mohoi të gjitha 
akuzat të bëra nga këto vende, të 
cilat çuan në një krizë në rajonin 
e Gjirit.

Ndërsa Kuvajti ka ndërmjetësuar 
përpjekjet midis palëve për një 
zgjidhje që nga fillimi i krizës.

(www.trt.net.tr/shqip)

Sekretari i Përgjithshëm i 
Unionit Botëror të Dijetarëve 
Myslimanë, Dr. Ali Muhjiddin 

Al-Karadagi, , paralajmëroi për racizëm 
dhe diskriminim etnik, të cilat janë 
përsëri në rritje.

Karadagi në mesazhin e postuar 
në llogarinë e tij në facebook, vuri në 
dukje se racizmi dhe diskriminimi etnik 
janë një rrezik i madh për njerëzimin, 
ndërsa shtoi se ky problem ka shkaktuar 
konflikte, trazira dhe poshtërime gjatë 
gjithë historisë.

Duke theksuar se ligjet hyjnore dhe 
ato ndërkombëtare ndalojnë racizmin 
dhe diskriminimin etnik me në krye 
islamin, ndërsa bëjnë thirrje që t’i 
kushtohet vëmendje e veçantë arritjes së 
barazisë njerëzore, Karadagi ftoi gjithë 
njerëzit që të bashkohen dhe të bëjnë 
çdo përpjekje për të eliminuar racizmin 
dhe diskriminimin etnik.

Karadagi në mesazhin e tij theksoi 
se racizmi është shfaqur përsëri 
fuqishëm nën pretekstin e luftimit të 
përhapjes së islamit, ndërsa shtoi se 

kanë paralajmëruar Perëndimin dhe të 
tjerët kundër racizmit dhe efekteve të tij 
shkatërruese në të gjithë njerëzimin, e jo 
vetëm për myslimanët. - (www.trt.net.tr/shqip)

Ylli i basketbollit amerikan 
Stephen Jackson deklaron 
hyrjen e tij në islam gjatë 

hapjes së një xhamie të re në shtetin e 
Pensilvanisë në USA. 

Duke shprehur gëzimin e tij në 
hedhjen e këtij hapi të rëndësishëm, 
pas të cilit gjeti dhe rrugën e tij në jetë: 
“Është dita më e gëzueshme në jetën 

time në mënyrë absolute” - u shpreh ai.
Deklarata e hyrjes së tij në fenë 

islame u  përhap përmes një videoje 
gjatë hapjes së xhamisë së re të quajtur 
“Ibn Uthejmin” në Pensilvania.

Basketbollisti Stephen Jackson 
konsiderohet prej yjeve të basketbollit 
amerikan, NBA në USA. 

Basketbollisti 42 vjeçar në fjalë ka 
qenë një ndër lojtarët më të suksesshëm 
në skuadrën San Antonio Spurs me të 
cilën fitoi dhe kupën e Amerikës në 
sezonin 2002 – 2003.

Ashtu sikurse luajti për shumë skuadra 
të tjera, sikurse Indiana Pacers, etj…

Me rastin e përqafimit të Islamit 
tha: Nëse do të mundesha që të mbroj 
ndryshimin në botë, ku të gjithë do të 
mblidhen dhe do të qëndrojnë së bashku, 
të bëjnë historinë me protesta dhe do të 
trokasin disa dyer për të arritur drejtësi 
sociale, në mënyrë që t’i ndryshojnë disa 
nga këto ligje, nëse presidenti nuk do që 
ta bëjë atë, do ta bëj unë, - u shpreh ai.

(www. religionnews.com)

Jordania deklaroi se në xhaminë 
Al-Aksa (Mesxhidi Aksa) në 
tokat e pushtuara palestineze 

në Jerusalemin Lindor, pas pengesave 
të Izraelit, kanë rifilluar punimet për 
restaurimin dhe përmirësimin.

Ministri i Punëve të Jashtme të 
Jordanisë, Eymen es-Safedi, në një 
deklaratë për televizionin shtetëror pas 
takimit të tij me Komisionin Palestinez 
në Parlament, deklaroi se Jordania 
është në koordinim të vazhdueshëm me 
autoritetet palestineze.

RIfILLOJNë PUNIMET PëR RESTAURIMET 
Në xHAMINë AL-AKSA

Ai përsëriti mbështetjen e vendit të 
tij për kauzën palestineze dhe deklaroi 
se si rezultat i nismave diplomatike 
të Jordanisë, puna e restaurimit në 
Mesxhidi Aksa ka filluar përsëri që sot.

Më 24 janar, forcat izraelite kishin 
bastisur Xhaminë Sahara të Kubbetu, e 
cila ndodhet brenda kufijve të Xhamisë Al-
Aksa, duke ndaluar punën e restaurimit 
të mermerit dhe kolonave të brendshme 
në faltore dhe kishin kërcënuar se do të 
arrestonin punëtorët që punonin atje.

(www.trt.net.tr/shqip)

Jeta është mirësi 

dhe çdo ditë, 

në të cilën hap 

sytë nën dritën 

e diellit dhe të 

hënës është begati 

që të dhurohet, 

për të cilën duhet 

falënderuar dhe 

duhet shfrytëzuar!

Shejkh Muhamed El-Gazali

“
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