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reaGim mbarëbotëror ndaj djeGies 
së kur’anit famëLartë në stokhoLm të suedisë

vakëfet janë amanet, 
të kujdesimi dhe t’i mirëmbajmë ato!

(f. 7) (f. 17)

IslamI, 
feja e barazisë hyjnore!

"sot, për fat të keq, nën emërtimin “islamofobi”, është krijuar një valë e shëmtuar 
urrejtjeje dhe armiqësie nga ata që duan të pengojnë islamin, fenë e vetme të vërtetë, 
të fitojë popullaritet në mbarë botën!"
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imam muhamed sytari
Myfti i Zonës Shkodër

“burra të sinqertë 
në besën që i dhanë aLLahut!”

Hytbeja e xHuMaSë Hytbeja e xHuMaSë

Të gjitha falënderimet e plota dhe 
Madhështia absolute i takojnë 
vetëm Allahut të Madhëruar, 

Zotit të Vetëm të Gjithësisë.
Atë e falënderojmë që na bëri prej 

muslimanëve dhe na udhëzoi në këtë fe 
të pastër islame, duke na bërë ta shohim 
njëri-tjetrin si vëllezër. 

Muslimani është vëlla i muslimanit 
kudo që të shkojë, e sido që të jetë!

Muslimani, kur e sheh vëllanë e 
tij në sy, ndjen një bekim të madh; 
bekimet e Allahut (xh.sh)! Ndjen një 
bekim shumë të madh nëpërmjet të 
cilit kupton mirësinë e Krijuesit, që 
nuk e ka lënë të vetëm në këtë botë! 

Muslimani kudo që të shkojë 
është dorë e muslimanit, është 
ndihmë e muslimanit! 

Po e nisi në këtë mënyrë hytben 
e kësaj xhumaje, pas salavateve 
dhe selameve më të përzemërta 
për zotërinë e bijve të Ademit 
(a.s), Hz. Muhammedin (a.s), i cili 
na udhëzoi drejt më të mirës dhe u largua 
nga kjo botë pasi e kreu amanetin e tij 
dhe u plotësua feja e Allahut (xh.sh) me 
Zotërinë e tij, (a.s). 

Po e nisi në këtë mënyrë, sepse që 
kur hyra në xhami, hoxha i juaj, Allahu e 
shpërbleftë, më mbushi me porosi dhe u 
habita me porositë e tij, por në të njëjtën 
kohë u gëzova me to! Në fakt, ato më 
sollën ndërmend veprimin e hoxhallarëve 
të mëdhenj të Shami Sherifit. Gjithmonë 
në hytben e dytë të xhumasë kishin disa 
porosi të veçanta, që vinin nga besimtarë 
të ndryshëm, nga shoqata a fondacione 
bamirëse, ose shpesh edhe nga Ministria 
e Vakëfeve, që kishin një udhëzim ose 
një lajmërim për besimtarët.

Subhanallah! Porositë e imamit apo 
derti i tij ishte që në hytben e dytë, të 
lutesha për disa vëllezër tanë! Ndoshta 
disa që as nuk i njohim; dikush nga atje 
larg, e dikush që ka ndërruar jetë, dikush 

që e njohim e ndoshta dikush që nuk e 
njohim fare, por që na lidh me të besimi 
dhe Islami. Na lidh madhështia e kësaj 
feje të madhërueshme islame, nëpërmjet 
të cilës, unë edhe ju jemi vëllezër me 
njëri-tjetrin, edhe nëse nuk njihemi me 
njëri-tjetrin! E ndjejmë për detyrë morale 
e shpirtërore të bëjmë dua për tjetrin.

Të bëjmë një dua për djalin e vëllait 
tonë në Maqedoni që është i sëmurë, që 
ka disa probleme shëndetësore dhe i 
lutemi Zotit (xh.sh) ta shpëtojë prej tyre. 
I lutemi Zotit (xh.sh) për vëllain e myftiut 
të Malësisë së Madhe, i cili ka një lëngatë 
dhe i lutemi Zotit ta shpëtojë prej saj 
dhe t'i kthejë shëndetin e plotë! Sikurse 
i lutemi Zotit (xh.sh) për shpirtin e atij 
zotërie që sot ka ndërruar jetë, i cili ka 
qenë kujdestar dhe është përkujdesur 
për këtë xhami, për shtëpinë e Allahut, 
në Boks të Postribës. Subhanallah! 

të dashur dhe të shtrenjtë!

Allahu (xh.sh) në Kur’anin Famëlartë 
urdhëron dhe thotë në suren El-Ah’zab, 
duke na treguar për disa njerëz të cilët i 
cilëson si burra: “Prej besimtarëve kishte 
burra që vërtetuan besën e dhënë allahut, 
e disa prej tyre e realizuan premtimin duke 
dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke 
pritur (ta zbatojnë) dhe ashtu nuk bënë 
kurrfarë ndryshimi!”

Pse po e nisi kështu dhe çfarë dua të 
them me këtë?

Sot, përballë sfidave të panumërta 
me të cilat përballet bashkësia jonë 
muslimane anëmbanë botës; sot, kur ti 
dëgjon gjithandej për njerëz që flasin nga 
padija, nga zilia, nga inati dhe urrejtja 
gjenetike kundër Islamit, ti shpeshherë 
thua: Ore, kjo fé a është fé e vërtetë? Po 
sikur kjo fé të jetë me të vërtetë siç thonë 
këta?! Fé e prapambetur, fé e zullumit, e 

të keqes, e errësirës, po sikur…?!
Pastaj ndalesh pak dhe thua; 

“Eudhubilahi mineshejtani 
rraxhim”! Si mund të jetë një fé e 
tillë? Të lëvizë dhe të përhapet në 
mënyrën më të mirë tash 15 shekuj, 
duke përcjellë mëshirë dhe bekim, 
harmoni dhe tolerancë në mesin e 
njerëzve e popujve?! Nuk mund të 
jetë! Se përndryshe do ishte shuar 
siç janë shuar shumë thirrje më 
përpara, që kanë ardhur apo kanë 
lindur për interesa personale të 

disa njerëzve apo thirrjeve dekadente.
Po lexoja disa statistika ndër më të 

saktat e botës, që thonë se nëpërmjet 
vëzhgimeve, feja me përhapjen më të 
madhe sot në botë është Islami dhe, 
që thonë se në vitin 2050 kontinenti i 
Evropës do të jetë musliman!

Allahu ekber, dhe ti thua çfarë janë 
këto? Mirëpo nuk merresh fare me 
statistikat. Ti sheh në vetën tënde, sheh 
në bashkësinë tënde, në komunitetin 
tënd dhe thua: Le të jetë Islami feja më 
e përhapur në botë, e mos të jetë, le të 
bëhet, a mos të bëhet në 2050 Evropa 
apo bota muslimane?! Nuk është këtu 
meseleja. Çështja është sa jemi unë 
dhe ju sot, ne dhe fëmijët tanë sot, prej 
atyre, që Zoti i Gjithësisë thotë: Prej 
besimtarëve ka burra, që qëndruan në 
besën e Allahut (xh.sh) A je ti burrë 
sipas fjalorit të Kur'anit? Dëshmoje veten 
nëpërmjet veprave tuaja. Po, si?

Besimtari, të dashurit e mi, ka 
një mijë e një arsye, shkaqe, detaje 
në jetën e tij, që e marrin për dore 
për të dëshmuar Islamin e tij. Ne nuk 
duhet të kemi ndrojtje, gratë tona dhe 
vajzat tona në veçanti! Nuk duhet të 
kemi ndrojtje ta dëshmojmë Islamin 
tonë. Ne dhe vajzat tona nuk duhet të 
kemi ndrojtje të dëshmojmë se jemi 
muslimanë edhe nga pamja e jashtme, 
edhe në komunikimin e përditshëm: 
vajzat me hixhab, burrat me zotnillëkun 
e muslimanit, seriozitetin e muslimanit, 
komunikimin e drejtëpërdrejtë, urtësinë 
e mirësjelljen e muslimanit! 

Lexo e thuaj sa të duash pasi 
ke hapur librat e trashëgimisë së 
Pejgamberit (a.s), ke lexuar se syneti i 
Pejgamberit (a.s) është që kur ta takosh 
tjetrin t'i buzëqeshësh e ta ndihmosh 
tjetrin në nevojë. Syneti i Pejgamberit 
(a.s) është ashtu e kështu me radhë … 
Ti lexon dhe thua ku jam unë me synetin 
e Pejgamberit (a.s)?  Do të thotë ,ku 
jam unë me tiparet e dëshmuara të 
muslimanit në jetën e përditshme?!

të dashur dhe të shtrenjtë!
Në ditët e para të Thirrjes Islame, 

paria Mekase, idhujtarët e mëdhenj 
të Mekës zunë rob një nga sahabët e 
Pejgamberit (a.s) apo një nga muslimanët 
e parë të ditëve të para, që quhej Hubejb 
(r.a). Ai donte Resulullahun (a.s) në një 
mënyrë të çuditshme. Subhanallah! Kur 
e kishin lidhur dhe kryqëzuar për ta 
goditur dhe për ta vrarë i thanë: “A do të 
dëshiroje, ti Hubejb, që në këto momente 
në vendin tënd të ishte Muhammedi, 
ndërsa ti të qëndroje në shtëpinë tënde, 
me gruan tënde, me fëmijët e tu dhe i 
skapulluar nga ky telash i madh në të 
cilin ti ke rënë?” 

Atij iu përqeth trupi dhe tha: “Pasha 
Allahun nuk do doja të isha në familjen 
time, me fëmijët e mi, i rrethuar nga të 
gjithë të mirat e kësaj bote e Pejgamberi 
(a.s) të lëndohej qoftë edhe nga një ferrë 
e vogël!”

E keni parasysh kur ju hyn një ferrë 
e vogël dhe thoni: O më paska hyrë një 
ferrë në gisht! Ndërsa ai thotë, pasha 
Allahun…! Kur? Në momentin, kur po i 
merrnin shpirtin! A ka më të shtrenjtë 
se shpirti?! 

“Jo, jo pasha Allahun, nuk do doja të 
isha në familjen time, me fëmijët e mi 
e me të gjithë të mirat e botës në këto 
momente, e Pejgamberit (a.s) t’i hynte 
qoftë edhe një ferrë e vogël!”

 La ilahe ilallah! Çfarë janë këto 
shembuj? Çfarë është ky qëndrim, 
çfarë është kjo burrëri, çfarë është ky 
komunikim i besimtarit musliman në 

momentet e fundit të jetës, për karshi 
Pejgamberit (a.s) e karshi fesë së tij?! 

Pyeteni veten me sa e ndërron 
muslimani fenë e tij, sot, në komunikimin 
e përditshëm?! Me sa e ndërron fenë e 
tij? 

Thotë dikush: “Çfarë është kjo fjalë? 
Kjo është e rëndë!” Nuk është e rëndë, 
jo, sepse ka prej nesh që e ndërrojnë 
fenë për një gotë ujë, ka prej nesh që e 
ndërron fenë e tij për një interes të vogël 
të kësaj bote, duke bërë kompromis me 
djallin e mallkuar, në kurriz të fesë së tij! 

Feja të thotë të mos e bësh diçka dhe 
ti thua isha i detyruar. Jo! Muslimani nuk 
ka kompromis me të keqen. Muslimani 
është burrëror, muslimani nuk e privon 
veten e tij nga bekimet e Allahut (xh.sh), 
për interesa të ngushta. “Po duhej me u 
ulë në atë tavolinë mbushur me haram, 
u donte me e pi diçka për hatër të dikujt, 
u donte me e pranuar këtë për hatër të 
atij!”

Po hatri i Allahut? Po hatri i 
Pejgamberit (a. s)? Po hatri i islamit?

“Burra të sinqertë në atë që i dhanë 
besën Allahut!” 

Prandaj, ti dhe unë bashkë me ty, 
duhet me e pyet veten në pasqyrën e 
besimit, në një moment qetësie dhe 
rahatie, pas një namazi, pas një duaje, 
pas një dhikri ose pas një leximi kur’anor, 
me e pyet veten: A jam unë burrë, a jam 
unë në besën e Allahut? 

T’i lutemi Allahut (xh.sh) me atë lutje 
që bënte Pejgamberi (a.s) çdo ditë: “O 
Zot i Gjithësisë, Ti që ke në dorën Tënde 
zemrat tona, na i bëj të qëndrueshme 
ato në bindjen Tënde, e në adhurimin 
Tënd” Lutju Allahut! Ja Rabb! Më bëj të 
qëndrueshëm në fenë Tënde! Ma ruaj 
ujin e fytyrës në fenë Tënde, ma ruaj 

dinjitetin në fenë Tënde. Ja Rabb! Më 
bëj të jem prej burrave të Islamit, si 
shembulli i sahabiut të dashur, Sa’d 
ibn Rebia!

Me këtë do ta përfundoj hytben e 
kësaj xhumaje. Sa’d ibn Rebia (r.a), 
ishte prej dëshmorëve të Uhudit. Në 
ditën e asaj beteje ranë dëshmorë 
shumë, mbi 70 sahabë të Pejgamberit 
(a.s), në mesin e të cilëve edhe xhaxhai 
i tij i dashur, Hz. Hamza. Sa’d ibn Rebia, 
për të cilin Pejgamberi (a.s) pyeti: “Ku 
është Sa’d ibn Rebia?”

Thanë: “Nuk e shohim askund”.
Pejgamberi (a.s) atëherë iu tha: 

“Shkoni  e kërkoni mos është prej 
dëshmorëve apo është plagosur!”

Dhe kërkuan sahabët në mesin e asaj 
fushëbeteje të madhe dhe e gjetën Hz. 
Sa’din në frymë të fundit. Ishte plagosur 

për vdekje. Ai e kishte parë veten se 
ishte duke vdekur dhe tha: “Unë po vdes, 
bëjini selam Pejgamberit (a.s) dhe thojini 
se Sa’di të thotë: Allahu të shpërbleftë 
me më të mirën e shpërblimeve, që i ka 
dhanë ndonjë pejgamberit të mëparshëm!” 
U largua nga kjo botë duke i bërë selam 
Pejgamberit, duke i thënë Allahu ta 
shpërbleftë. Për çfarë ta shpërblejë? 
Për ato mësime të mrekullueshme me 
të cilat i nxori nga errësirat e idhujtarisë, 
e shirkut, e femohimit, e injorancës, drejt 
dritës së adhurimit të Allahut, një Zot i 
Vetëm, drejt udhëzimit, mirësisë e krejt 
virtyteve dhe cilësive më të mira, me të 
cilat karakterizohet muslimani në jetën 
e tij.

të dashurit e mi!

I lutem Allahut (xh.sh) të na bëjë 
nga ata, të cilët e dëgjojnë fjalën dhe 
veprojnë më të mirën e saj. 

I lutem Allahut (xh.sh.) ta begatojë 
këtë tokë dhe t’i begatojë njerëzit e 
këtij vendi. O Zoti ynë! Të lutemi Ty për 
fëmijët dhe rininë tonë që t’i ruash nga 
devijimi dhe shthurja, nga imoraliteti, 
nga rrugët e shumta të idhujtarisë 
moderne dhe me t'i bësh prej atyre, që 
ndriçohen realitetet me praninë e tyre 
dhe bëhen udhërrëfyes për të tjerët kudo 
qofshin, e sido qofshin. 

I lutemi Allahut (xh.sh) të na përfshijë 
në mëshirën e Tij të pakufishme dhe të 
mos e heq asnjëherë perden e mbrojtjes 
së Tij nga jeta jonë, të na ruajë ujin e 
fytyrës, të na ruajë dinjitetin, të na bëjë 
të dashur dhe të afërt me njëri- tjetrin 
dhe të na bëjë prej atyre për të cilët 
thotë: “Burra në besën e Allahut!”.

(Hytbeja e xhumasë e mbajtur 
në xhaminë e fshatit boks, më 13 janar 2023)

Diktoi: siditë hafizi

“Sikur ti të shfrytëzoje 
krejt pasuritë e botës 

për t’i lidhur zemrat e tyre e 
për t’i bërë një, ti nuk do mund 
ta bëje një gjë të tillë. Por, 
Allahu i lidhi zemrat e tyre.”

“Ka disa burra të 
cilët ishin të 

sinqertë në besën që i dhanë 
Allahut, disa prej tyre janë 
larguar tash nga kjo botë, 
e disa të tjerë presin dhe 
jetojnë jetën e tyre  dhe 
asnjëherë nuk e ndërruan 
besën e tyre që i dhanë 
Allahut dhe të Dërguarit 
të Tij”.

Porosi, porosi, porosi për interesin 
e kësaj bote? Jo! Kjo është porosia e 
muslimanit për muslimanin dhe është 
nxitja që muslimani i bën muslimanit, 
mos ta harrojë besën e Allahut (xh.
sh), dhe mos ta harrojë atë që Zoti i 
Gjithësisë i thotë Pejgamberit (a.s) në 
Kur’anin Famëlartë: “Ai është që bashkoi 
zemrat e tyre. Edhe sikur ta shpenzoshe 
gjithë ata që është në tokë, nuk do të 
mund t’i bashkoje zemrat e tyre, por 
Allahu bëri bashkimin e tyre, pse Ai është 
i Gjithëfuqishëm, i Urtë!”

Prandaj në momentin që ti dëgjon 
për vëllanë tënd musliman, thuaj: 
“Falënderimi të takon Ty, o Allah!”, 
dhe do të ndjesh me veten tënde, në 
zemrën tënde se Zoti i Gjithësisë ta ka 
prekur këtë zemër me butësinë e Tij, 
me dashurinë dhe mëshirën e Tij dhe të 
ka bërë që të dëgjosh për vëllanë tënd 
musliman, edhe nëse ti nuk e njeh atë 
apo nuk e ke parë ndonjëherë!
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ReflektiMe elitaRe

Lufta mes së drejtës dhe të shtrembrës 
do të vazhdojë deri në ditën e Gjykimit

osman ef. nuri topbash

Sot, për fat të keq, nën emërtimin 

“islamofobi”, është krijuar 

një valë e shëmtuar urrejtjeje dhe 

armiqësie nga ata që duan të pengojnë 

Islamin, fenë e vetme të vërtetë, të 

fitojë popullaritet në mbarë botën.

ReflektiMe elitaRe

Sepse historia është si një 
shfaqje teatri që vihet në skenë 
pa pushim. Edhe pse rolet 

ndryshojnë, skenari mbetet i njëjtë. 
Ibni Halduni shprehet: “Ngjarjet e së 
shkuarës i ngjajnë atyre të së  ardhmes 
më tepër sesa uji i ngjet ujit”.

Historia, me faqet e saj të arta 
dhe skenat e errëta të mizorisë, është 
një mësim i madh dhe një monument 
reflektimi për njerëzimin. Në fakt, 
qielli mbi ne është po ai qiell 
që ka derdhur vuajtje dhe 
fatkeqësi mbi ata që e mohuan 
Allahun gjatë gjithë historisë së 
njerëzimit. Dielli mbi ne është 
po ai diell që dikur ndriçoi 
pallatet, sarajet dhe thesaret 
e Nemrudëve, Faraonëve, 
Hamanëve, Karunëve, Adit e 
Themudit, dhe më pas u ngrit 
me madhështi mbi rrënojat 
e tyre. Mbretërit dhe tiranët 
e fuqishëm, emrat e të cilëve 
dikur  përmendeshin me frikë e 
trishtim, tashmë janë zhdukur 
në mbeturinat e historisë. Bufat 
dhe qentë tani sorollaten vendeve ku 
ata mbretëruan.

Mijëra vjet më parë, fati i Nemrudëve 
dhe Faraonëve mizorë e arrogant, të 
cilët nuk besuan në Hz. Ibrahimin dhe 
Hz. Musain dhe i mohuan ata, ishte i 
njëjtë me fatin e Ebu Xhehilëve dhe 
Ebu Lehebëve, të cilët munduan dhe 
ofenduan Krenarinë e Njerëzimit, Hz. 
Muhamed Mustafanë. Fundi i atyre që 
janë armiq të së vërtetës dhe të drejtës 
nesër do të jetë i njëjtë.

Ashtu si Libri i Allahut, i cili solli 
lajmin e ahiretit, u ofendua në epokën e 
injorancës dhe zëri i shpalljes u përpoq 
të heshtej nga mizoria dhe padrejtësia, 
të njëjtat sulme vazhdojnë në injorancën 
e sotme moderne nga përfaqësuesit e 

Ebu Xhehilëve dhe Ebu Lehebëve.
Në fakt, nuk duhet të habitemi nga ky 

realitet, sepse pema që ka frute gjuhet. 
Hajduti synon të grabisë argjendarinë, 
e jo një dyqan të vjetër.

Sot, për fat të keq, nën emërtimin 
“islamofobi”, është krijuar një valë e 
shëmtuar urrejtjeje dhe armiqësie nga 
ata që duan të pengojnë Islamin, fenë 
e vetme të vërtetë, të fitojë popullaritet 
në mbarë botën.

Fakti që armiqtë e Islamit së fundmi 
kanë intensifikuar sulmet e tyre tregon 
se Islami është i vetmi ilaç për paqen 
e njerëzimit. Shqetësimi i vetëm i 
kësaj bande urrejtjeje, që shpërtheu 
zemërimin dhe shfaqi ligësinë e tyre 
të brendshme, duke xhiruar filma për 
të shpifur mbi Profetin të dërguar si 
mëshirë për botët, duke bërë karikatura 
të turpshme, duke guxuar të digjte edhe 

Kur’anin, nuk është gjë tjetër veçse një 
përpjekje e kotë për të parandaluar 
orientimin e njerëzimit drejt dritës së 
Islamit.

Mirëpo, përpjekjet e tyre do të jenë 
të dështuara, sepse Allahu i Lartësuar 
në një ajet kuranor shprehet:

“Ata dëshirojnë ta fikin dritën (fenë) 
e Allahut me gojën e tyre, por Allahu ka 
vendosur vetëm që ta përsosë dritën e 
Vet, edhe sikur mohuesit ta urrejnë këtë 
gjë.” (Teube, 32)

Po, premtimi se Allahu i Madhëruar 
do ta “plotësojë dritën e tij” është 
një shpresë legjitime që buron nga 
besimi. Megjithatë, duke qenë se 
Allahu i Plotfuqishëm do ta përmbushë 
premtimin e Tij për të plotësuar dritën 

e Tij përmes duarve të njeriut, ne të 
gjithë duhet të jemi të gatshëm të 
veprojmë dhe të sakrifikojmë me aq sa 
kemi mundësi në mënyrë që ai premtim 
të realizohet. Përndryshe, Zoti ynë 
gjithsesi do ta plotësojë dritën e tij, 
por ata që tregohen moskokëçarës do 
të mbajnë përgjegjësi.

Libri ynë hyjnor, Kurani i Lavdishëm 
është sigurisht nën mbrojtjen hyjnore 
të Allahut të Madhëruar. Ky libër do të 
jetë nën mbrojtjen e Tij deri në Ditën e 
Fundit, ashtu siç ka ardhur deri tani pa 
ndryshuar asnjë shkronjë edhe ky është 
një premtim hyjnor. Ata që nuk mundën 
ta falsifikojnë Kuranin Famëlartë siç 
bënë me librat e tjerë hyjnorë para tij, 
tani po deklarojnë vetëm pafuqinë dhe 
mjerimin e tyre duke ndërmarrë veprime 
të tilla të ulëta. 

Megjithatë, siç thotë Rumiu:
“Deti nuk ndotet nga goja e 

qenëve që prekin në të!”
Fjalët e kota të njerëzve 

të kotë nuk ia heqin vlerën të 
vërtetës. Balta në duart e atyre 
që përpiqen të mbulojnë diellin 
me baltë është vetëm një dëshmi 
e papastërtisë së tyre.

Ata që sulmojnë dhe fyejnë 
vlerat tona të shenjta nuk mund 
të dëmtojnë kurrë madhështinë 
dhe nderin e tyre. Me këtë 
qëndrim negativ, ata vetëm sa e 
shtojnë turpin, poshtërsinë dhe 
vuajtjen e tyre në botën tjetër.

Mirëpo, në raste të tilla, nuk 
duhet të harrojmë kurrë se si besimtarë, 
ne sprovohemi se sa të qëndrueshëm 
jemi në mbrojtjen e dinjitetit të Islamit. 
Ne duhet të shfaqim qëndrime që janë 
një domosdoshmëri e natyrshme e 
urrejtjes për hir të Allahut kundër 
zullumqarëve.

Allahu i Madhëruar në Kuranin 
Famëlartë thotë:

“Mos i dëgjo mohuesit, por luftoji 
ata me forcë nëpërmjet këtij (Kurani). 
“ (Furkan, 53)

Ky urdhër i “xhihadit të madh” në 
këtë ajet erdhi në periudhën mekase, 
kur besimtarët nuk kishin ende fuqi 
materiale për të luftuar politeistët. Ky 
urdhër hyjnor zbulon një nga kuptimet 
më të rëndësishme të xhihadit, që është 

kumtimi i Kuranit duke e jetuar atë.
Zullumqarët duan të shuajnë dritën e 

Islamit me fyerjet e tyre dhe nuk duan të 
lejojnë që fjalët e Allahut të dëgjohen, 
andaj xhihadi më i madh që duhet bërë 
kundër tyre është që ne të përpiqemi 
më shumë se kurrë për të përcjellë 
mesazhet e Kur’anit si i vetmi burim 
shpëtimi i njerëzimit për të shkuarën, 
të sotmen dhe të ardhmen.

Të mos harrojmë se gjithësia është 
një Kuran i heshtur dhe Kurani është një 
univers që flet.  Njeriu, nga ana tjetër, 
si një manifestim i fshehtësive dhe të 
vërtetave hyjnore, është në pozitën e 
esencës dhe kulmit të tyre.

Në këtë aspekt, njeriu i formësuar si 
krijesa më e nderuar, mund ta ruajë këtë 
vlerë të lartë vetëm duke jetuar një jetë 
nën gjurmët e Kuranit.

Një nga bekimet më të shtrenjta 
të Kuranit është ndikimi që ka tek 
njeriu për ta zgjuar atë nga brenda, 
duke e tërhequr drejt dashurisë së 
Zotit të tij me ndjesitë më të bukura 
të zemrës dhe të shpirtit. Qasja me 
emocion dhe ndjeshmëri përballë këtij 
universi të bukur, i cili është shfaqja e 
manifestimeve të fuqisë hyjnore, është 
një gjendje e veçantë vetëm për ata që 
jetojnë me dritën e shpalljeve hyjnore.

Prandaj, para së gjithash ne duhet 
të jemi një Kur’an i gjallë duke u veshur 
me petkun e devotshmërisë. Duhet 
të bëjmë përpjekje për të përcjellë 
dhe përfaqësuar bukuritë e Islamit 
te njerëzimi përmes gjendjes sonë 
shpirtërore dhe sjelljes sonë të bukur.

Vetëm kështu, sulmet ndaj Islamit 
dhe Kuranit nga përfaqësuesit e sotëm të 
Faraonëve dhe Nemrudëve do të mbeten 
të dështuara, ashtu siç mbetën edhe 
në Epokën e Lumturisë; përkundrazi, 
ky realitet do të bëhet shkak që shumë 
zemra të pastra t’i drejtohen Islamit 
edhe më shumë. 

Prandaj, poeti shqiptar i himnit tonë 
të flamurit, Mehmet Akif Ersoj thotë:

“Le të marrim frymëzim drejtpërdrejt 
Kuranin

që shekulli të flasë për Islamin!”
E lusim Allahun e Madhëruar të 

na dhurojë mirësinë e të kuptuarit të 
librit tonë hyjnor, Kuranin Famëlartë, 
të jetojmë sipas mësimeve të tij dhe të 
arrijmë dëshminë dhe ndërmjetësimin 
e tij të bukur në Ditën e Gjykimit. Amin!

Përktheu nga turqishtja: elona sytari

monumentet e medines së ndriçuar

këto ditë, banorët e zonës së kubasë u dhanë lamtumirën 
shtëpive dhe fqinjëve të tyre pas shumë viteve të gjata, me 
të cilat ishin lidhur kujtimet dhe historia e tyre pranë një prej 

vendeve më të rëndësishme islame në medine, që është xhamia e parë 
e ndërtuar në islam.

pejgamberi (a.s) e vendosi vetë xhaminë e kubasë, e allahu ishte 
ndihmësi i tyre.

Marrë në fb nga: (Monumentet e Medines së Ndriçuar)
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Reagimi i Myftiut të Shkodrës, imam Muhamed b. Sytari, ndaj aktit kriminal dhe mesjetar 
 të djegies së kur’anit famëlartë në Suedi

“aLLahu Lartëson me këtë kur’an ca popuj 
dhe poshtëron me të ca të tjerë!”

“Allahu lartëson me këtë 
Kur’an ca popuj dhe 
poshtëron me të ca të 

tjerë!”
– “All-llahu e shpalli të folmen më të 

mirë, Librin, të ngjashëm në mrekulli, 
të përsëritur herë pas here (me këshilla 
e dispozita), që prej (dëgjimit të) tij 
rrënqethen lëkurët dhe zemrat e tyre. 
Ky (libër) është udhëzim i All-llahut, me 
të udhëzon atë që do. E atë që All-llahu 
e lë të humbur, për të nuk ka ndonjë 
udhëzues.” – (Kur’ani, Ez-Zumer: 23)

Lajmi për lejimin nga autoritetet 
suedeze e djegies së Kur’anit, ditën 
e sotme, para ambasadës turke, në 
Suedi, nga kryetari i një partie të 
djathtë ekstreme, më hidhëron, por 
njëkohësisht ma shton besimin në 
Librin e Allahut, ku lexojmë e lexojmë 
për shumëçka që kemi parë e dëgjuar, 
por edhe për sa e sa që akoma nuk ka 
ardhur nga sjellja e paparanueshme 
e pasuesve të librave të tjerë kundër 
Islamit dhe muslimanëve: “Ju patjetër 
do të sprovoheni si në pasurinë tuaj, 
si në vetën tuaj, madje do të dëgjoni 
ofendime të shumta prej atyre që u 
është dhënë libri para jush, e edhe prej 
idhujtarëve, po në qoftë se duroni dhe 
ruheni, ajo është gjëja më vendimtare.” 
– (Kur’ani, Ali Imran: 186).

Ky akt, përveçse mjerim e dekadencë 
morale dhe jo vetëm, është dëshmi se 
kjo fé dhe Libri i saj janë alternativa e 

shpëtimit të njerëzimit nga katrahurat 
e degradimit, shthurjes, keqpërdorimit 
të fesë, lirisë dhe politikës nga tregtarë 
të djallëzisë, thatësirës shpirtërore dhe 
shkretëtirës së humanizmit të pastër!

Njëkohësisht dëshmon se asgjë s’e 
ndal dot as zhvillimin dhe përparimin 
e Turqisë, (zhvillimi i së cilës na gëzon 
dhe për të cilën lutemi pa ia nda, 
për të dhe për ata miliona shqiptarë 
që jetojnë në atë tokë kulturash e 
civilizimesh botërore, siç lutemi për 
veten!), përtej përpjekjeve në grahma të 
derdimenëve cepave të globit (përfshi 
edhe të shpërfytyruarit në mesin tonë), 
profetëve të së keqes dhe nxitësve të 
kiametit, që gjithsesi nuk vjen kur duan 
shejtanët!

Le të kthehemi nga Kur’ani, të 
ftojmë të tjerët drejt tij, ta nxjerrim nga 
xhamitë, ta dëshmojmë dritën e tij me 
këdo, t’ia mësojmë përmendësh fëmijëve 
tanë, ta studiojmë e të meditojmë në 
thellësitë e sekreteve të tij, të vishemi 
me dritën dhe kulturën e tij, ta citojmë 
sa të mundemi dhe të bëhemi shkak 
që edhe ata që nuk e njohin, të bien 
në kontakt me madhështinë e tij, që 
të mbërrijmë sëbashku më shkallën 
e lartë e dëshmimit të vërtetësisë së 
paprekshme të tij, për të cilën dëshmon 
Vetë Zoti i gjithësisë: “Ne do t’ua 
bëjmë atyre të mundshme që t’i shohin 
argumentet Tona në horizonte dhe në 
veten e tyre deri që t’u bëhet e qartë 

se ai (Kur’ani) është i vërtetë. A nuk 
mjafton që Zoti yt është dëshmitar për 
çdo gjë?” – (Kur’ani, Fussilet: 53)

Sot, jemi të ftuar të shkojmë pas 
thirrjes shekullore: “O ju njerëz! Juve ju 
erdhi nga Zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe 
shërimi i asaj që gjendet në kraharorët 
tuaj (në zemra), edhe udhëzim e mëshirë 
për besimtarët.” – (Kur’ani, Junus: 57), 
për të shëruar realitetet tona me dritën 
e Kur’anit, për ta bërë atë të kuptueshëm 
për njerëzit, për t’ia prezantuar siç 
është shpallur nga Zoti i gjithësisë, jo 
siç janë mësuar të dëgjojnë për të nga 
misionarë të deformimit të fjalës së 
Zotit, a të paditur që e keqlexojnë dhe 
shëmtueshëm e interpretojnë!

Sot, është koha të gjejë secili prej 
nesh një pozicion në raport me Kur’anin, 
që siç dëshmon i Dërguari i Allahut 
(paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi 
zotninë e tij): “Allahu lartëson me këtë 
Kur’an ca popuj dhe poshtëron me të 
ca të tjerë!” – (transmetuar nga Imam 
Muslimi).

Nxitja e urrejtjes fetare mbetet krim 
barbar, që duhet të dënohet nga të 
gjithë! Ajo, vetëm liri e shprehjes nuk 
mund të jetë!

imam muhamed b. sytari
Myfti i Zonës Shkodër

Medineja e Ndriçuar, 
më 21 janar 2023
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në türkiye Lexohet kuran 
në 90 mijë xhami

Në të gjitha xhamitë në mbarë 
vendin u organizua program për 

leximin e Kur'anit, pas thirrjes që bëri 
kryetari i Çështjeve Fetare të Türkiyes 
(Diyanet), Ali Erbaş pas djegies së 
Kur'anit para ambasadës së Türkiyes 
në Stokholm.

Gjithashtu, Ali Erbaş, ka deklaruar 
ndërtimin e programit: “Respektimi 
i Kur'anit Famëlartë” sot, të martën, 
përpara ndërtesës së Ambasadës 
së Turkiyes në kryeqytetin suedez, 
Stokholm. 

Programi do të përfshijë leximin 
e vargjeve nga Kur'ani i Shenjtë dhe 
përkthimin e disa prej tyre në turqisht, 
anglisht dhe në gjuhën suedeze.

presidenti i türkiyes, 
rexheb t. erdoğan

Presidenti Erdoğan dënon djegien 
e Kur'anit në Suedi duke theksuar 

se asnjë individ nuk e ka lirinë të 
ofendojë besimin e myslimanëve ose 
feve të tjera.

“Djegia e Kur'anit në Suedi ofendon 
të gjithë ata që respektojnë të drejtat 
dhe liritë themelore të njerëzve, 
veçanërisht myslimanët”, deklaroi 
Erdoğan.

Sipas tij ata që lejojnë akte të tilla 
të turpshme përpara ambasadës turke 
në Stokholm nuk mund të presin lajme 
të mira nga Ankaraja për anëtarësimin 
në NATO.

në eGjipt, ez’heri sherifë:

Ez’heri Sherifë u bën thirrje 
popujve arabë dhe islamë, që të 

bojkotojnë të gjitha produktet holandeze 
dhe suedeze të të gjitha llojeve dhe 
të marrin një qëndrim të fortë dhe 
të unifikuar në mbështetje të Librit 
të Allahut, Kur’anit tonë Famëlartë, 
Librit të Shenjtë të myslimanëve, si 
një përgjigje e duhur ndaj qeverive të 
këtyre dy vendeve në abuzimin e tyre 
ndaj një miliard e gjysmë myslimanë 
dhe këmbënguljen e tyre në mbrojtjen 

e krimeve të neveritshme dhe barbare 
nën flamurin jonjerëzor dhe imoral të 
asaj, që ata e quajnë “liria e shprehjes”, 
por më mirë ata ta quajnë diktaturë 
të anarshisë, edukatës së keqe dhe 

dominimit ndaj popujve krenarë dhe 
të lidhur me Allahun dhe udhëzimin 
qiellor.

djeGia e kur’anit  
akt antinjerëzor

h. hfz. shaqir ef. fetai  
Reisul ulema i bashkësisë fetare islame 
të Maqedonisë së Veriut

Kur’ani Famëlartë është libër 
hyjnor dhe i shenjtë dhe si i tillë 

është bazë e ngritjes shpirtërore dhe 
jetësore e gjithë muslimanëve të botës, 
si dhe muslimanëve të Evropës ku janë 
pjesë përbërëse edhe muslimanë e  
vendit tonë.

Andaj, me indinjatë të thellë pranuam 
lajmin e djegies dhe nëpërkëmbjes së 
Kur’anit Famëlartë nga ekstremistë 
politik të Suedisë, me çka thellë kanë 
prekur në ndjenjat e pjesëtarëve të 
Islamit dhe botës së qytetëruar. Ky gjest 
i egër dhe i shëmtuar më tepër prek në 
harmoninë ndërfetare, dialogun ne mes 
besimeve si dhe ndikon negativisht në 
marrëdhëniet ndërnjerëzore si dhe 
prishjen e paqes dhe tolerancës në mes 
popujve.

Andaj, Bashkësia fetare islame e RMV 
thellë e dënon këtë ngjarje të shëmtuar 
dhe të errët, dhe apelon te të gjithë se 
gjestet e këtilla janë antinjerëzore dhe 
aspak nuk i kontribuojnë vlerave dhe 
zhvillimeve pozitive në Evropë dhe botë 

reaGim mbarëbotëror ndaj djeGies së kur’anit famëLartë 
në stokhoLm të suedisë

Nga të gjitha vendet myslimane në botë, madje edhe nga disa vende jomyslimane, 
si dhe disa institucione e organizma ndërkombëtare, kanë reaguar dhe kanë 

dënuar aktin vandal dhe njëkohësisht fyes ndaj një miliard e gjysmë myslimanë në botë.

Leximi i kur’anit në xhamitë e turkijes
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dhe se BFI dhe muslimanët gjithmonë 
kanë dënuar dhe gjykuar aktet e këtilla 
nga kushdo që vijnë ato.

evropa thirrje suedisë të 
ndërmarrë hapa për djeGien 
e kuranit!..

Autoritetet suedeze duhet të 
ndërmarrin hapa në lidhje me 

djegien e një kopjeje të Kuranit, librit 
të shenjtë mysliman në Suedi, tha të 
hënën zëdhënësi i Komisionit Evropian 
Johannes Bahrke.

liri e shprehjes?, Billström tha: “Sipas 
ligjit të Suedisë, liria e shprehjes e lejon 
këtë. Por, bërja e kësaj nuk do të thotë 
se ne qëndrojmë pranë, mbështesim ose 
miratojmë këtë veprim”.

djegia e kuranit të shenjtë në suedi
Lideri i Partisë “Stram Kurs” (Linja e 

Rreptë) të ekstremit të djathtë, Rasmus 
Paludan, dogji një kopje të Kuranit 
përpara ambasadës turke në Stokholm 
të Suedisë më 21 janar dhe askush nuk 
u lejua t’i afrohej atij gjatë protestës së 
mbajtur nën mbrojtjen e policisë.

fjalët e kur'anit janë unike, në 
vetvete dhe në karakteristikë!

Nuk mundesh të ndryshosh një 
fjalë, apo të zëvendësosh një shprehje, 
apo ta afrosh më përpara një fjali. Çdo 
fjalë kapet me tjetrën si zaret në një 
fushë magnetike perfekte.

Madje, edhe shkronja, në Kur'an nuk 
vjen, vetëm se për një domosdoshmëri, 
dhe ti nuk mundesh ta mënjanosh një 
shkronjë prej vendit të saj, apo ta 
zëvendësosh me një tjetër.

Në Kur'an thuhet: "el-Hakumut-
tekathur. Hatta zurtumul-mekabir" {ju 
preokupon shtimi (i pasurisë), derisa 
të vizitoni varret}, nga sureja Et-
Tekathur.

Përse "vizitoni"... përse nuk ka 
thënë: Të banoni në varre, apo të hyni 
në varre, apo të zini vend në varre apo 
të mbushni varret?

Përse ka thënë: "Vizitoni"

Për të tërhequr vëmendjen, se 
qëndrimi në varr është qëndrim i 
përkohshëm dhe se hyrja në varr është 
hyrje vizite dhe jo hyrje për të banuar.

Këtë gjë e tregon ajeti tjetër për 
vdekjen: "thuaj: nëse je në shtëpitë 
tuaja, atyre të cilëve u është shkruar 
të vriten, do të dalin në vend-vrasjen e 
tyre" - nga sureja Ali Imran, ajeti 154.

E përshkruan vendin e vdekjes, 
thjesht vend-ndeje dhe se varri është 
thjesht vend-fjetje (shtrirje). Dhe, 
vend-ndeje pas kësaj, është tërheqje 
vëmendjeje dhe ngritje në këmbë.

kjo është një hollësi e përkryer në 
mënyrën e të shprehurit, që e bën çdo 
fjalë me një qëllim të caktuar për një 
domosdoshmëri, e që nuk mundet të 
zëvendësohet!

Dr. Mustafa Mahmud
(1921 - 2009)

“

“
MadHëSHtia e kuR'aNit faMëlaRtë

- Bismilahi Rrahmani Rrahim -

“ha mim. zbritje prej mëshiruesit, mëshirëbërësit. Libër, 
që janë shkoqitur ajetet e tij, kur’an arabisht për një 

popull që di. përgëzues dhe paralajmërues, e pjesa më e 
madhe e tyre refuzuan dhe ata nuk dëgjojnë!” 

(kur’ani, fussilet: 1-4)

- Bismilahi Rrahmani Rrahim -

“ta ha! nuk ta kemi zbritur kur’ani, për të të dëshpëruar. 
përveçse, përkujtim për atë që frikësohet. zbritje prej 

atij, që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. mëshiruesi mbi arsh u 
lartësua. atij i takon çfarë ka në qiej, çfarë ka në tokë dhe 
çfarë ka mes tyre, e çfarë ka nën tokë. nëse flet hapurazi, 
atëherë ai e di të fshehtën dhe atë që është më e fshehtë. 
allahu, nuk ka zot tjetër, përveç tij. atij i takojnë emrat e 
bukur!” 

(kur’ani, ta Ha: 1-8)

“Thuaj: A, ju po mohoni Atë, të Cilin krijoi tokën në dy 
ditë dhe po i bëni Atij ortakë? Ky është Zoti i botëve! 

Bëri në të shtylla mbi të, e begatoi dhe përcaktoi furnizimin e 
saj në katër ditë, për ata që pyesin. Pastaj, iu drejtua qiellit, 
e ai ishte tym. Dhe, i tha atij dhe tokës: Ejani me dëshirë apo 
pa dëshirë? Thanë: Do të vijmë të nënshtruara. E kështu, 
përcaktoi shtatë qiej në dy ditë dhe i shpalli secilit qiell 
urdhrin e vet. Dhe, e zbukuruam qiellin e dynjasë me fenerë 
dhe ruajtës. Ky është përcaktim i të Plotfuqishmit, të Diturit!”

(kur’ani, fussilet: 9-12)

madhështia e fjaLës së aLLahut (xh.sh)

Që nga çasti 

i parë i zbritjes 

së Kur'anit Famëlartë, 

në Mekën e Shenjtë, 

dhe përgjatë viteve të 

zbritjes së tij, në Medinen 

e Ndritshme, ka qenë 

e deklaruar, se ai (Kur'ani) 

është "Mrekulli-Sfidë" 

dhe "Sfidë-Mrekulli), 

jo vetëm për arabët, 

e as vetëm për njerëzit 

bashkëkohorë, por për 

mbarë njerëzit e xhinët, 

përgjatë gjithë kohës 

dhe për çdo vend, e derisa 

Allahu ta trashëgojë 

tokën dhe ata që janë 

në të!

Dr. Muhamed Amara 
(1931 - 2020)

“

“

ekstremisti paludan gjatë aktit kriminal

Ai në konferencën për shtyp tha se 
veprime të tilla nuk janë në përputhje 
me vlerat mbi të cilat bazohet BE-ja.

Bahrke tha se racizmi, ksenofobia, 
urrejtja racore dhe fetare “nuk kanë 
vend në Bashkimin Evropian”.

Ministri i Jashtëm i Suedisë, Tobias 
Billström, argumentoi se legjislacioni i 
Suedisë i lejon provokimet si djegia e 
librave të shenjtë.

Billström iu përgjigj pyetjeve të 
gazetarëve në hyrje të Takimit të 
Ministrave të Jashtëm të BE-së që u 
mbajt në Bruksel.

Gazetari i AA-së për provokimin 
e djegies së Kuranit para ambasadës 
turke në Stokholm e pyeti ministrin se 
“A është kjo liri e shprehjes apo thjesht 
e latë dikë të kryejë krim urrejtjeje?”.

“Si qeveri e Suedisë, ne e kemi 
bërë shumë të qartë se në Suedi ka 
liri të shprehjes dhe se ne nuk jemi me 
njerëzit që e kanë kryer këtë akt. Kjo 
është diçka për të cilën do të marrim 
përgjegjësinë. Qeveria e Suedisë nuk e 
përkrah djegien e librave të shenjtë”, u 
përgjigj kryediplomati suedez!

I pyetur po ashtu se “Nëse dikush 
do të kishte djegur librin e shenjtë të 
një feje tjetër, a do të ishte kjo ende 

Lejimi i qeverisë së Suedisë për 
djegien e Kuranit nga Paludan u dënua 
nga shumë vende islame, përfshirë 
zyrtarë të qeverisë dhe opozitës në 
Türkiye. 

kronoLoGji e djeGies së 
kur’anit famëLartë në suedi

(përgjatë 3 viteve)

djegia në qytetin malmo
I përfshirë, anëtari i partisë “Stram 

Kurs”, ekstremist i djathtë – Gusht 2020
Kur’ani hidhet përtokë përpara 

xhamisë turke në Stokholm
I përfshirë, ekstremisti Rasmus 

Paludan – kryetari i partisë “Stram 
Kurs” – Gusht 2021

djegia e kur’anit në malmo
I përfshirë, anëtari i partisë “Stram 

Kurs” – ekstremist i djathtë – Prill 2022

djegia e kur’anit në Linköping
I përfshirë, ekstremisti Rasmus 

Paludan  – kryetari i partisë “Stram 
Kurs” – Gusht 2022

djegia e kur’anit përpara 
ambasadës turke në stokholm

I përfshirë, ekstremisti Rasmus 
Paludan  – kryetari i partisë “Stram 
Kurs” – Janar 2023
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maLajzia,
me monarki kushtetuese federaLe

Malajzia është një vend në 
Azinë Juglindore, i vendosur 
në Oqeanin Indian. Malajzia 

është Monarki Kushtetuese Federale, 
e përbërë nga trembëdhjetë shtete 
dhe tre territore federale, që ndahen 
nga deti i Kinës Jugore në dy rajone: 
Malajzia Gadishull dhe Malajzia Lindore 
e Borneos. Gadishulli i Malajzisë ndan 
një kufi tokësor dhe detar me Tajlandën, 
si edhe kufij detarë me Singaporin, 
Vietnamin e Indonezinë. Malajzia 
Lindore e Borneos ndan kufij tokësorë 
dhe detarë me Brunein dhe Indonezinë, 
dhe një kufi detar me Filipinet dhe 
Vietnamin. 

Malajzia ka një sipërfaqe prej 
330.803 km2, dhe popullsi prej 
33.438.751 banorësh (janar, 2023; sipas 
worldometers.info), dhe është vendi i 
43-të më i populluar në botë.

Kuala Lumpur është kryeqyteti 
kombëtar, qyteti më i madh i vendit dhe 
aty ka selinë dega legjislative e qeverisë 
federale. Qyteti Putraxhaja është 
kryeqyteti administrativ i vendit, dhe 
aty ndodhen selitë e degës ekzekutive 
(Kabineti qeveritar, ministritë federale 
dhe agjencitë) dhe degës gjyqësore të 
qeverisë federale. 

GjeoGrafia
Dy pjesët e Malajzisë ndahen nga 

njëra-tjetra nga deti i Kinës Jugore, 
dhe karakterizohen nga një peizazh 
kryesisht i ngjashëm; si Gadishulli ashtu 
edhe Malajzia Lindore shfaqin fusha 
bregdetare që vijnë duke u ngritur në 
kodra dhe male. Gadishulli Malajzian, 
që zë rreth 40 për qind të sipërfaqes 
së Malajzisë, shtrihet 740 km nga veriu 
në jug, dhe gjerësia maksimale e tij 
arrin në 322 km. Brigjet e tij lindore 
dhe perëndimore ndahen nga malet 
Titiëangsa, që arrijnë në lartësinë  2183 
metra në malin Korbu, pjesë e një sërë 
vargjesh malore që shtrihen në qendër 
të gadishullit. Këto male janë shumë 
të pyllëzuara, dhe të përbëra kryesisht 
nga graniti dhe shkëmbinj të tjerë 
magmatikë, dhe janë origjina e disa 
prej sistemeve lumore të Gadishullit 
Malajzian. Rrafshinat bregdetare që 
rrethojnë gadishullin arrijnë një gjerësi 
maksimale prej 50 kilometrash, dhe vija 
bregdetare e gadishullit është gati 1931 
km e gjatë; portet janë të disponueshme 
vetëm në anën perëndimore të tij. 

Malajzia Lindore  -  që shtrihet në 
ishullin Borneo - ka një vijë bregdetare 
prej 2607 km. Ajo përbëhet nga rajone 
bregdetare, kodra dhe lugina, kurse në 
brendësi të saj gjenden male të larta. 
Vargmali Kroker shtrihet nga Sarawak 
drejt veriut, dhe përshkon shtetin Sabah 
të Malajzisë. Në këtë vargmal ndodhet 
mali Kinabalu -  4095 metra i lartë - që 
është edhe mali më i lartë në Malajzi. Mali 
Kinabalu ndodhet në Parkun Kombëtar 
Kinabalu, i cili mbrohet si një nga katër 
vendet e Trashëgimisë Botërore të 
UNESCO-s në Malajzi. Vargmalet e larta 
formojnë kufirin midis Malajzisë dhe 
Indonezisë. Në Sarawak gjenden shpellat 

në mars).Temperatura e vendit është 
e moderuar nga prania e oqeaneve 
përreth. Temperatura mesatare ditore në 
të gjithë Malajzinë varion mes 21°C dhe 
32°C. Lagështia është zakonisht e lartë 
dhe reshjet mesatare vjetore shkojnë 
deri në 2500 mm. Klimat e Gadishullit 
dhe Lindjes ndryshojnë pak, pasi klima 
në Gadishull ndikohet drejtpërdrejt nga 
era që vjen nga kontinenti, kurse Lindja 
ka klimë kryesisht bregdetare. 

ekonomia
Ekonomia e Malajzisë, nga një 

ekonomi e bazuar kryesisht në eksportin 
e lëndëve të para (goma dhe kallaji), 

Mulu, sistemi më i madh i shpellave në 
botë - në Parkun Kombëtar Gunung Mulu 
-  park i cili është gjithashtu pjesë e 
Trashëgimisë Botërore. Lumi më i madh 
në Malajzi është lumi Raxhang.

Rreth këtyre dy pjesëve kryesore 
që përbëjnë atë që quhet Malajzi – 
Gadishulli Malajzian dhe Malajzia 
Lindore - ndodhen ishuj të shumtë, më i 
madhi prej të cilëve është ishulli Banggi. 

kLima
Klima e Malajzisë është ekuatoriale, 

dhe ndikohet nga erërat që fryjnë nga 
Oqeani Indian (Munsoni Jugperëndimor - 
maj deri në shtator) dhe nga deti i Kinës 
Jugore (Munsoni Verilindor - nëntor deri 

që nga viti 1970 është transformuar 
në një ekonomi ndër më të fortat, më 
të larmishmet dhe me rritjen më të 
shpejtë në Azinë Juglindore. Prodhimi 
parësor mbetet i rëndësishëm: vendi 
është akoma një prodhues kryesor i 
gomës e vajit të palmës, eksporton 
sasi të konsiderueshme nafte dhe gazi 
natyror, dhe përfaqëson një nga burimet 
më të mëdha në botë të drurëve të fortë 
komercialë. Megjithatë, për të nxitur 
rritjen e saj ekonomike, Malajzia gjithnjë 
e më shumë ka theksuar prodhimin e 
orientuar nga eksporti. Duke përdorur 
avantazhet e një force punëtore 
relativisht të lirë por të arsimuar, 
avantazhet e infrastrukturës së zhvilluar 
mirë, stabilitetit politik dhe të një 
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kryeqyteti, kuala Lumpur

kryeqyteti administrativ, putraxhaja

monedhe të nënvlerësuar, Malajzia ka 
tërhequr investime të konsiderueshme 
të huaja, veçanërisht nga Japonia dhe 
Tajvani.

Që nga fillimi i viteve 1970, qeveria 
ka mbrojtur një strategji të ristrukturimit 
social dhe ekonomik, e njohur fillimisht 
si Politika e Re Ekonomike (NEP) dhe më 
vonë si Politika e Re e Zhvillimit (NDP), 
që ka kërkuar të vendosë një ekuilibër 
midis synimeve të rritjes ekonomike 
dhe rishpërndarjes së pasurisë. Një 
komponent kryesor i kësaj politike ka 
qenë privatizimi i shumë aktiviteteve 
të sektorit publik, përfshirë hekurudhat 
kombëtare, linjat ajrore, prodhuesit e 
automobilave, telekomunikacionin dhe 
kompanitë e energjisë elektrike.

Malajzia është e pasur me burime 
minerale dhe minierat (përfshirë 
nxjerrjen e naftës) përbëjnë një 
pjesë të konsiderueshme të PBB-së, 
megjithëse punëson vetëm një pjesë 
të vogël të fuqisë punëtore. Xeherorët 
kryesorë metalikë janë kallaji, boksiti 
(alumini), bakri dhe hekuri. Një mori 
xeheroresh të vogla që gjenden brenda 
vendit përfshijnë manganin, antimonin, 
merkurin dhe arin.

Ndër burimet ekonomike më të 
vlefshme të Malajzisë janë rezervat e 
saj të naftës dhe gazit natyror. Nafta 
e papërpunuar, nafta e rafinuar dhe, 
së fundmi, gazi natyror i lëngshëm, 
përbëjnë një pjesë të konsiderueshme 
të të ardhurave të vendit. Pothuajse të 
gjitha fushat kryesore të naftës dhe gazit 
janë në det të hapur - në bregun lindor 
të gadishullit, në bregun verilindor 
të shtetit malajzian Sarawak, dhe në 
bregun perëndimor të shtetit Sabah.

Malajzia është e vetë-mjaftueshme 
në prodhimin e energjisë dhe burimet 

e naftës përbëjnë burimin kryesor për 
prodhimin e saj.

Në fushën e bujqësisë, goma dhe 
vaji i palmës janë kulturat dominuese 
të prodhuara për treg. Megjithëse 
kontributi i gomës në PBB ka rënë 
ndjeshëm që nga mesi i shekullit të 
20-të, gjithsesi ky produkt mbetet 
i rëndësishëm dhe i lidhur ngushtë 
me prodhimin vendas. Plantacionet e 
vajit të palmës janë përhapur që nga 
vitet 1970, në një farë mase në kurriz 
të plantacioneve të gomës. Nga fillimi 
i shekullit të 21-të, Malajzia ishte bërë 
një nga prodhuesit kryesorë në botë 
të vajit të palmës. Kultura të tjera të 
prodhuara për treg përfshijnë kakaon, 
piperin, kafenë, çajin, frutat e ndryshme 
dhe arrën e kokosit.

Së fundi, duhet theksuar kërcimi i 
madh i Malajzisë në fushën e industrisë, 
gjë e cila e bëri atë të zërë një pozitë të 
madhe midis vendeve të Azisë Juglindore, 
veçanërisht në fushën e industrisë 
elektronike. Kjo e ka bërë Malajzinë 
një vend të specializuar në prodhimin 

e gjysmëpërçuesve, i cili përfaqëson 
shtyllën kryesore në industrinë e 
informacionit dhe kompjuterëve. Përveç 
kësaj, Malajzia së fundi ka hyrë në 
fushën e industrisë së automobilave, e 
cila, falë cilësisë së lartë dhe çmimeve 
të moderuara, është bërë një industri që 
konkurron homologet e saj në shtetet e 
Lindjes dhe të Perëndimit (Proton).

Gjuha
Gjuha zyrtare dhe kombëtare e 

Malajzisë është gjuha Malaje, një formë 
e standardizuar e gjuhës malajziane.

Anglishtja mbetet një gjuhë e dytë 
aktive, me përdorimin e saj të lejuar 
për disa qëllime zyrtare sipas Aktit 
të Gjuhës Kombëtare të vitit 1967. Në 
Sarawak, anglishtja është një gjuhë 
zyrtare shtetërore së bashku me gjuhën 
malajziane.

Në të gjithë Malajzinë fliten 137 gjuhë 
të gjalla, dhe vetëm në Gadishullin e 
Malajzisë fliten 41 prej këtyre gjuhëve. 
Fiset vendase të Malajzisë Lindore kanë 
gjuhët e tyre, gjuhë të cilat kanë njëfarë  
lidhjeje mes tyre, dhe dallohen lehtësisht 
nga Gjuha Malaje standarde. Gjuha Iban, 
është gjuha kryesore fisnore e rajonit të 
Sarawak-ut,  ndërsa gjuhët Dusunik dhe 
Kadazane fliten nga vendasit në shtetin 
Sabah të Malajzisë Lindore. Malajzianët 
kinezë flasin kryesisht dialekte kineze 
nga pjesa jugore e Kinës, si Mandarin, 
Kantonez, Hokkien, e kështu me radhë. 
Gjuha Tamile përdoret kryesisht nga 
shumica e indianëve malajzianë. Një 
numër i vogël i malajzianëve kanë 
prejardhje evropiane dhe flasin gjuhë 
Kreole, si gjuha Kreole Malakane me 
bazë portugeze, dhe gjuha Çavakano 
me bazë spanjolle.

feja
Neni 3 i Kushtetutës së Malajzisë 

thotë se: “Islami është feja e Federatës, 
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përmes Traktatit Anglo-Holandez. Gjatë 
viteve 1920 dhe 1930, shumë banorë të 
Malajos kishin filluar të merrnin arsim, 
qoftë nga Lindja e Mesme ose nga arsimi 
lokal. Si rezultat, ky grup i arsimuar i 
vendasve filloi të luftonte në emër të 
kombit dhe formuan qeverinë e tyre. 
Atëherë kur njerëzit e këtij vendi ishin 
aq të etur për t’i dhënë fund pushtimit, 
ata u tronditën nga zbarkimi japonez në 
fund të vitit 1941, i cili e solli Malajon 
në një epokë tjetër koloniale. Japonia 
e mbajti të pushtuar vendin deri në 
vitin 1945, përpara se të dorëzohej si 
rezultat i bombardimeve të Hiroshimës 
dhe Nagasakit. 

Largimi i Japonisë i dha hapësirë 
Partisë Komuniste të Malajos (PKM) që 
përmes dhunës të kontrollonin vendin. 
Ata vranë tre menaxherë evropianë të 
fermave të gomës në Sungai Siput, kështu 
që, në Qershor të vitit 1948, Sir Edward 
Gent shpalli gjendjen e emergjencës në 
Malajo. PKM nuk pati sukses në Malajo, 
dhe britanikët u kthyen fuqishëm. Më 
1 Prill të vitit 1946, britanikët krijuan 
Unionin Malajon. Megjithatë, kjo ide u 
luftua nga malajët për shkak të heqjes 
së institucioneve mbretërore dhe të 
privilegjeve të malajëve.

Shfaqja e Tunku Abdul Rahman ishte 
si një rreze drite për malajët. Tunku Abdul 
Rahman formoi Partinë e Aleancës, dhe 
kjo filloi t’ua hapte sytë britanikëve për 
t’i lejuar malajët ta qeverisin vetë vendin 
e tyre. Uniteti midis tre grupeve kryesore 
etnike, përkatësisht malajëve, kinezëve 
dhe indianëve, çoi në  Marrëveshjen e 
Londrës, e cila u nënshkrua më 8 Shkurt 
të vitit 1956, dhe hapi rrugën që Malajo 
të fitonte pavarësinë më 31 Gusht 1957. 
Sapo Tunku Abdul Rahman El-Haxh u 
kthye nga Londra , ai shpalli pavarësinë e 
Malajos në Padang Bandar Hilir, Melaka, 
më 20 Shkurt të vitit 1956. 

Më 27 Maj 1961, Tunku Abdul Rahman 

xhamia vilaje, kuala Lampur

por edhe fetë e tjera mund të praktikohen 
në mënyrë të sigurt dhe paqësore në 
çdo pjesë të Federatës”. Islami është 
feja zyrtare e Malajzisë, dhe ndiqet 
nga dy të tretat e popullsisë, ose 63.5 
% e tyre. Pastaj, 18.7 % e popullsisë 
janë budistë, 9.1 % të krishterë, 6.1 % 
hindu, 2.7% ndjekës të feve tradicionale 
kineze, dhe pjesa e mbetur i përkasin 
feve të ndryshme, përfshirë sikizmin dhe 
antonizmin. 

histori
Duke u shtrirë thellë në zonën 

perëndimore të arkipelagut të Azisë 
Juglindore, Gadishulli Malajo ka 
qenë prej kohësh një urë lidhëse e 
rëndësishme midis kontinentit aziatik 
dhe ishujve të Azisë Juglindore. Për 
shkak se vetë Malajzia është e ndarë 
në dy rajone, historia e vendit mund të 
kuptohet vetëm brenda një konteksti të 
gjerë gjeografik. Ngushtica e Malaka-s, 
që ndan gadishullin nga arkipelagu, ka 
qenë një udhëkryq për popujt, kulturat 
dhe tregtinë, duke kaluar përmes saj, 
ose duke zënë rrënjë në të dyja zonat 
rreth saj. Bashkë me tregtinë e ardhur 
nga Kina, India, Lindja e Mesme dhe 
më vonë Evropa, në rajon erdhën  edhe 

njerëzit dhe kulturat e ndryshme të 
këtyre vendeve. Gadishulli i Malajzisë 
dhe dy shtetet e Malajzisë Lindore - 
Sarawak dhe Sabah -  ndajnë mes tyre  
shumë ngjashmëri historike, por nga 
ana tjetër, secili rajon është zhvilluar 
në mënyrë unike.

Historia e Malajzisë thuhet se ka 
filluar nga Sulltanati i Malaka-s, i cili u 
krijua rreth vitit 1400 (e.j). Në kohën 
e lavdisë së tij, territoret e Sulltanatit 
mbulonin pjesën më të madhe të Bregut 
Lindor të Gadishullit të Malajzisë dhe 
Sumatrës. Malaka u shfaq si një qeveri 
e lavdishme për shkak të vendndodhjes 
së saj strategjike, e cila ishte pika 
e takimit midis Azisë Lindore dhe 
Lindjes së Mesme. Kjo vendndodhje i 
lejoi Malaka-s të shfaqej si një qendër 
kryesore tregtare për tregtinë e erëzave, 
veçanërisht në Azinë Juglindore. Islami 
u bë feja kryesore e banorëve të vendit, 
ngaqë vetë sundimtari e kishte deklaruar 
Islamin si fenë e tij. 

Në vitin 1511, Malaka ra në duart e 
portugezëve, dhe ky ishte fillimi i epokës 
koloniale në Malajo. Pas kësaj, Malajo 
ra në duart e holandezëve (në vitin 
1641), dhe britanikëve (në vitin 1824), 

kodrat cameron janë një rajon kodrinor me një traditë 
të gjatë të rritjes së çajit në shpatet e pjerrëta të 
këtyre kodrave. 

bota iSlaMe

myftiu: 
“të kapërcejmë praGun 

e varësisë ndaj 
pesimizmit!”

Putra El-Haxh kishte sugjeruar bashkimin 
e pesë kolonive përkatësisht atë Malajo, 
Singapore, Sabah, Sarawak dhe Brunei, 
për të formuar një shtet të ri. Më 9 Korrik 
1963, përfaqësuesit e Qeverisë Britanike 
dhe të Malajos, Sabah-it, Sarawak-ut dhe 
Singaporit, përveç Bruneit, arsyetuan se 
çështja nuk mund të shmangej. Dëshira 
për të formuar një shtet të quajtur 
Malajzi u realizua më 16 Shtator të vitit 
1963.

si erdhi isLami në maLajzi
Orientalisti i madh britanik Sir 

Thomas Walker Arnold në librin e tij 
‘The Preaching of Islam’ (Predikimi i 
Islamit), thotë: “Tregtia arabe në fillim të 
shekullit të 7-të të erës sonë, e zhvilluar 
me Kinën nëpërmjet rrugës së Sri Lankës, 
ishte shumë e popullarizuar. Madje, 
kemi gjetur se në mesin e shekullit të 
8-të, tregtarët arabë banonin në Kanton 
(provincë bregdetare e Kinës jugore) 
në numër të madh. Kurse në periudhën 
midis shekujve të 10-të dhe të 15-të, deri 
në ardhjen e portugezëve, arabët ishin 
liderët e padiskutueshëm të tregtisë me 
Lindjen. Kështu që, mund të pretendojmë 
me një siguri të pranueshme se ata duhet 
të kenë krijuar kolonitë e tyre tregtare 
në disa nga ishujt e Arkipelagut Malajo, 
siç bënë edhe në vende të tjera, në një 
kohë shumë të hershme.”.

Prof. Dr. Nazir Ahmed, PhD, shkruan 
në Enciklopedinë e Historisë Islame: 
“Rreth vitit 1390, një princ nga Java 
- princi Parameswara - u detyrua të 
largohej nga vendlindja e tij. Ai zuri 
vend në bregun perëndimor të Malajos, 
së bashku me një grup ndjekësish të tij 
besnikë, që përbëhej prej rreth një mijë 
të rinjsh. Në atë kohë, Siam (Tajlanda e 
sotme) ishte fuqi perandorake në zonë. 
Në vitin 1403, princi Parameswara dëboi 
siamezët dhe themeloi qytetin Malaka, 
vend në të cilin arabët muslimanë 
kishin formuar një koloni tregtare që 
nga shekulli i 8-të. Sapo u stabilizua në 
atë vend, princi inkurajoi atje tregtinë 
paqësore. Fama dhe pasuria e këtij 
qyteti u rrit derisa tërhoqi vëmendjen 
ndërkombëtare. Tashmë myslimanët 
dominonin tregtinë në Oqeanin Indian. 

Arabishtja ishte bërë gjuha e 
tregtarëve në këtë rajon. Islami po 
fitonte ndjekës në ishujt e Indonezisë. 
Ndërkohë, mbretëria e fuqishme 
muslimane e Atçeh-it po shfaqej. 
Folklori lokal thotë se rreth vitit 1405, 
Princi Parameswara ra në dashuri me 
një princeshë nga oborri i Pasait, pranoi 
Islamin, u martua me të dhe ndryshoi 
emrin e tij në Sulltan Iskander Shah. 

Nusja solli me vete fat për Malaka-n. 
Një vit më pas, perandori i Kinës, Chu 
Tin (1403-24) dërgoi një delegacion 
nën admiralin Yin Ching, duke i ofruar 
tregti dhe miqësi Sulltanit Iskander 
Shah. Oferta u pranua me kënaqësi pasi 
Sulltani ishte nën presionin ushtarak në 
rritje nga siamezët në veri. 

Në vitin 1409, admirali i madh kinez 
Zheng Yi (i njohur si Admirali Ho) vizitoi 
Malaka-n, në krye të një flote të madhe 
anijesh. Admirali Zheng Yi ishte detari 
më i madh i shekullit të 15-të, dhe ishte 
musliman. Perandori i Kinës, duke 
kuptuar rëndësinë e Islamit në rajonin 
e Oqeanit Indian, e kishte emëruar atë 
si admiral të udhëtimit të madh. Zheng 
Yi vazhdoi me flotën e tij në Atçeh, 
Sri Lanka, Kalikut, Bixhapur, Hormuz, 
Aden, Xhiddeh, Zanxh (Afrika Lindore), 
Zanzibar, Shofala dhe më pas drejt jugut, 
duke kaluar andej që është sot Kepi i 
Shpresës së Mirë, në bregun perëndimor 
të Afrikës. Admirali Zheng Yi solli një 
ftesë për Sulltan Iskander Shahun për 
të vizituar Pekinin. 

Në vitin 1411, Sulltan Iskander Shah 
vizitoi Kinën, ku u prit ngrohtësisht 
dhe iu dhanë mëndafsh, gurë të çmuar, 
kuaj, arë dhe argjend, si dhurata. Malaka 
gjithashtu mori “statusin e kombit më 
të favorizuar” nga Kina, dhe hyri në 
marrëveshje të ndërsjella për mbrojtje, 
për të shmangur ndërhyrjet e mëtejshme 
të Tailandës në Gadishullin Malajo. Pas 
kthimit nga Kina, Sulltan Iskander Shah e 
drejtoi vendin si një monark dashamirës. 
Ai ftoi dijetarë muslimanë nga Meka, i 
nderoi ata dhe inkurajoi përhapjen e 
Islamit. Malaka u bë jo vetëm qendra 
e tregtisë ndërkombëtare, por edhe 
një qendër për mësimet Islame... siç 
u bë edhe një çmim i lartë për të cilin 
- në shekujt pasardhës - perandoritë 
evropiane në zhvillim do të luftonin 
mes tyre. 

Sulltan Iskander Shah vdiq në vitin 
1424. Varri i tij nuk dihet se ku është, 
sepse portugezët, kur pushtuan Malaka-n 
në vitin 1510, i gërmuan varret e të gjithë 
Sulltanëve të Malajos dhe i shkatërruan 
gurët e varreve. Por trashëgimia e 
Sulltan Iskander Shahut jeton, pasi ai u 
bë shkak për përhapjen e gjerë të Islamit 
në Malajo”.

Përgatiti:
msc. arta ujkaj, teologe

______________________________________
https://www.malaysia.gov.my 
https://www.britannica.com 
https://www.marefa.org 
https://www.aljazeera.net 
https://en.wikipedia.org
https://factsanddetails.com 

Në një takim këshillimor, 
paraditën e së martës, më 31 
janar 2023, Myftiu i Shkodrës, 

Imam Muhamed B. Sytari, diskutoi mbi 
domosdoshmërinë e ndryshimit të 
mënyrës së të menduarit në aktivitetin 
e Myftinisë Shkodër, por edhe në 
marrëdhëniet e saj me krejt institucionet, 
në të dy drejtimet.

Myftiu, theksoi se është humbur 
shumë kohë dhe energji për gjëra, që 
nuk kanë merituar aq sa është shpenzuar 
për to, sikurse nuk është shfrytëzuar si 
dhe sa duhet prania e shumë vakëfeve 
të vjetra në Shkodër.

Ai tha se ka shumë prona, që kanë 
nevojë për shfrytëzim nga e para, për t’u 
zhvilluar dhe për t’u ndarë nga politika 
e dhënies me qera për një kothere bukë!

Myftiu theksoi se nuk duhet toleruar 
askush, që qëndron përballë angazhimit 
për zhvillimin e vakëfeve, që janë burim 
jetik për Myftininë e Shkodrës.

Njëkohësisht, tha se duhet kapërcyer 
pragu i varësisë ndaj boshllëkut 
dhe pesimizmit, që vjen si rezultat i 
izolimit, provincializmit dhe mungesës 
së përpjekjes për të ecur përpara 
me plot krenari e forcë, si dhe për të 
forcuar pushtetin e Thirrjes Islame dhe 
integritetin e institucionit!

I pranishëm në këtë takim ishte edhe 
z. Muamer Vuci, intelektual dhe kryetar i 
shoqatës së Miqësisë Shqipëri - Vendet 
Arabe.

Duhet  kapërc y er 
pragu i varësisë ndaj 

boshllëkut dhe pesimizmit, 
që vjen si rezultat i izolimit, 
provincializmit dhe mungesës së 
përpjekjes për të ecur përpara 
me plot krenari e forcë..!
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inkuizicioni, ose hetimet e rrepta

Me 2 janar 1492 ka rënë granada, qyteti i fundit i kalifatit islam në andaluzi. ...
Pastaj vazhduan torturat e tmershme të inkuzicionit 

për eleminimin e islamit dhe të myslimanëve.

Inkuizicioni1 filloi në tokën 
e Granadës2. Periudhë e 
dhimbshme për popullin 

mysliman të mundur. Armiku tradhtar 
prishi marrëveshjen e firmosur, më 25 
nëntor 1491, mes Ebu Abdullahit të 
Vogël dhe Ferdinandit3. Myslimanët 
kushtëzuan që Papa të binte dakord 
për zbatimin e marrëveshjes dhe 
kushteve të saj, në qoftë se të krishterët 
do të merrnin Granadën, kalatë dhe 
kështjellat. Papa, si zakonisht, siç e 
kanë edhe ligjet e krishtera, u betua 
për zbatimin e marrëveshjes.

1. Hetimet, ose gjykatat e rrepta u formuan me 
urdhër papnor, në nëntor të vitit 1478.

2. Në janar të vitit 1492.
3. Mbreti i fundit i Granadës.

gabimeve të tjetrit. Kush pranon Islamin 
nuk do të detyrohet të kthehet në fenë 
e tij të mëparshme. Të krishterët nuk 
lejohet të hyjnë në shtëpitë dhe xhamitë 
e myslimanëve. Myslimanët janë të 
lirë dhe të sigurt, në jetë dhe pasuri, 
të udhëtojnë nëpër vendet e krishtera. 
Myezini, agjëruesi, falësi etj, nuk do të 
pengohen në kryerjen e detyrave të tyre 
fetare. Përfaqësuesi i Romës pranon 
të gjitha kushtet dhe firmos për këtë 
marrëveshje”4.

Me gjithë betimin zyrtar në Zot, të 

4. Nefhu tib min gusni Andalus ratib, 6/277-
278.

në Magrib, por të gjitha këto betime 
dhe marrëveshje, për dy mbretërit e 
krishterë, nuk ishin gjë tjetër, përveçse 
vello mashtrimi dhe tradhtie. Të 
gjitha kushtet e marrëveshjes u thyen 
menjëherë pas dorëzimit të Granadës.

Historiani Prescott e përshkruan 
këtë gjë si diçka, e cila tregon shkallën 
e lartë të tradhtisë dhe mashtrimit 
të spanjollëve, në të gjitha kohërat e 
shkuara7.

Spanjollët i thyen një nga një kushtet 
e marrëveshjes. Ndaluan myslimanët të 
flisnin arabisht në Andaluzi. Detyruan 
të largohen të gjithë myslimanët që 
gjendeshin dhe ata që mbeten të 

7. Masra Granada, faqe 85.

në marrëveshjen 
e dorëzimit të Granadës 
shkruhej:
“U jepet siguri të gjithë njerëzve, 

pasurisë së tyre, pronave, shtëpive dhe 
janë të lirë të mbajnë fenë e tyre. Çdo 
njeri do të gjykohet sipas fesë së tij. 
Xhamitë dhe vakufet do të qëndrojnë 
të paprekura. Të krishterët ndalohen 
të hyjnë, apo të dhunojnë shtëpitë e 
myslimanëve. Çdokush do të gjykohet 
sipas veprave të tij dhe jo sipas 

Ferdinandit5 dhe Izabelës6 se, të gjithë 
myslimanët do të jenë plotësisht të 
lirë në pronat dhe punët e tyre, të 
mbajnë xhamiat dhe  të ushtrojnë ritet 
e tyre fetare ashtu siç kanë qenë më 
përpara, do të jenë të lirë të emigrojnë 

5. Ferdinand the Catholic (March 10, 1452 – 
January 23, 1516) was King of Aragon (1479–
1516), Sicily (1468–1516), Naples (1504–1516), 
Valencia, Sardinia, and Navarre, Count of Bar-
celona, jure uxoris King of Castile (1474-1504)

6. Isabella I (22 April 1451 – 26 November 
1504) was Queen of Castile and León.

digjen. Kardinali Ekzijinis shtoi mbi 
këtë fatkeqësi, duke urdhëruar të digjen 
të gjithë librat e shkruar në arabisht. 
Kështu që në sheshin e qytetit, u 
grumbulluan librat, të cilët nuk mund 
të vlerësoheshin për nga përmbajtja dhe 
shkencat që mbanin, madje ato ishin 
ajka e gjithë trashëgimisë njerëzore që 
kishte mbetur dhe, u dogjën të gjithë.

Gustave Le bon, duke 
u ndikuar nGa veprimi 
i kardinaLit ekzijinis thotë:

HiStoRi

“Kryetari i peshkopëve të lartë të 
Spanjës, Ekzijins mendoi se, me djegien 
e librave që arriti të mbledh prej librave 
të armikut të fesë së tij arabëve, d.m.th 
80 mijë libra, fshiu përgjithmonë emrin 
e tyre nga fletët e historisë. Nuk e kuptoi 
se ajo që arabët lanë, prej gjurmëve, të 
cilat mbushën gjithë Spanjën, mjaftoi që 
emri i tyre të kujtohet përgjithmonë”8. 

Inkuizicioni, hetimet e rrepta patën 
si qëllim kristianizimin e popullsisë 
myslimane nën mbikëqyrjen e 
udhëheqjes kishtare dhe me përdorimin 
e të gjitha mjeteve të dhunës. Këto 
shndërrime u bënë nga tendenca 
krishteruese e politikës mashtruese 
spanjolle, e cila u vesh me petkun e 
devotshmërisë fetare.

Kur myslimanët kundërshtuan të 
kristianizohen, u quajtën revoltues 
dhe të lidhur me Magribin, Kajron dhe 
Stambollin, pastaj filloi vrasja e tyre. 
Kudo që u gjetën, në Granadë dhe 
periferi të saj, u shqyen pa mëshirë. Më 
30 korrik 1501, dy mbretërit e krishterë 
nxorën një urdhër, në përmbajtjen e të 
cilit thuhet:

“Pasi Zoti na ka zgjedhur për të 
pastruar mbretërinë e Granadës prej 
jobesimtarëve, nuk lejohet ekzistenca 
e asnjë myslimani. Kushdo që 
kundërshton vritet, ose i konfiskohet 
pasuria”9.

Pjesa më e madhe e myslimanëve, 
për të shpëtuar fenë e tyre, emigruan 
në Magrib dhe, kush mbeti prej tyre 
e mbajtën Islamin të fshehur, duke 
shfaqur krishterimin. Inkuizicioni 
filloi veprimtarinë e tij kafshërore 

8. Hadaratul arab, faqe 339.
9. Masra Granada, faqe 99.

të tmerrshme. Kur merrej vesh se 
një mysliman mban të fshehur fenë 
e tij burgosej. Burgjet ishin tepër të 
tmerrshme, të thella, të errëta, me 
lagështirë, me insekte dhe minj. Të 
akuzuarit mbaheshin të lidhur me 
zinxhirë dhe, u konfiskohej pasuria për 
të paguar qëndrimin e tyre në burg.

Prej llojeve të torturave: mbushja 
e barkut me ujë derisa të mbyteshin. 
Lidhja e duarve pas shpine. Lidhja me 
litar në brez dhe ashtu i lidhur ngrihej 
dhe lëshohej për tokë, nganjëherë edhe 
i ngarkuar me pesha të rënda.

- Hekur i skuqur.
- Shtypja e kockave me mjete të forta.
- Shqyerja e gjymtyrëve dhe nofullave.
Torturat nuk ndaleshin, përveçse kur 

mjeku shikonte se jeta e të akuzuarit 
është në rrezik, por tortura rifillonte 
përsëri kur i akuzuari kthehej në vete, 
ose i pushonte rrjedhja e gjakut.

Varrosja për së gjalli etj10.
Vendimi i inkuizicionit jepej në 

sheshin e qytetit, burgim të përjetshëm, 
konfiskim i pasurisë dhe internim, ose 
ekzekutim me vdekje duke u djegur, 
madje në këtë formë ishte edhe pjesa 
më e madhe e ekzekutimeve, me 
pjesëmarrjen, në festen e djegies, të 
priftërinjve dhe dy mbretërve. 

10. Shiko: Turuk ta’dhib fi mahakim teftish, 
faqe 91 ( prej librit: Mahakim teftish).

(Marrë nga libri: toleranca në islam, 
të dr. Sheuki ebu khalil, 

përkthyer në shqip nga lavdrim Hamja)
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proGrami i qarkuLLimit të hatibëve – janar, 2023

Ditën e enjte, më 5 janar 2023, 
Myftinia Shkodër, në kuadër të 
gjallërimit të aktivitetit të jetës 

fetare në xhamitë e Shkodrës, publikoi 
programin e qarkullimit të hatibëve në 
10 xhami të qytetit dhe të fshatit.

Duke filluar nga xhumaja e parë e këtij 
viti, më 6 janar 2023, hatibët e përfshirë 
në programin e qarkullimit të hatibëve, 
do të mbajnë hytbet e xhumasë jo në 
xhamitë e tyre, por në xhami të tjera, 
sipas kalendarit të mëposhtëm.

Programi i qarkullimit të hatibëve, do 
të vazhdojë edhe gjatë muajit shkurt, ku 
do të përfshihen 10 xhami të tjera, nga 
qyteti dhe fshati.

Në kuadër të Ditës Botërore 
kushtuar besimeve fetare, 
Myftinia Shkodër, përmes 

përfaqësuesit të saj, teologut Arben 
Halluni  ka përcjellë për televizionin 

myftinia shkodër 
vLerëson 

domosdoshmërinë 
e Lirisë së besimit

nis cikLi i ri i LiGjëratave për motrat: 
“adhurimi, një përjetim Gjithëpërfshirës”

RTSh Shkodra mesazhin e paqes, 
tolerancës dhe harmonisë.

Teologu Halluni e vuri theksin tek 
liria e besimit që sipas tij pas një privimi 
të gjatë nga regjimi kriminal komunist, 
duhet të ruhet më shumë, të çmohet dhe 
kultivohet ndër breza.

Ai përmendi kontributin e vyer të 
Hafiz Sabri Koçit dhe të klerikëve të 
tjerë për rikthimin e besimit në vendin 
tonë, të cilët janë një vlerë e madhe 
kombëtare e popullit shqiptar.

 “Në bashkëjetesën mes komuniteteve 
fetare, qyteti i Shkodrës zë një vend të 
veçantë, ndaj harmonia  fetare s’ka si të 
mos jetë e shkëlqyer” – ka thënë teologu 
Halluni.

Ditën e xhuma, më 20 janar 
2023, filloi cikli i ri tre-mujor 
i ligjëratave për motra, nga 

teologia Zamira Bushati.
Secili adhurim ka kënaqësinë e vet. 

Nëse dëshiron që të shijosh kënaqësinë 
e adhurimit, duhet ta kuptosh atë.

Teologia Zamira Bushati ka filluar 
ciklin e pestë tremujor të ligjëratave për 
motra, me temë: “Adhurimi, një përjetim 
gjithëpërfshirës”.

Këto ligjërata do mbahen në xhaminë 

“Ebu Bekër”, çdo të xhuma, në orën 
15.00.

Gjatë këtij cikli do të trajtohen tema 
në lidhje me adhurimet dhe mënyrën se 
si të arrijmë t’i shijojmë ato, si t’i japim 
një këndvështrim ndryshe adhurimit 
tonë.

Ky cikël, vjen edhe si mundësi dhe 
këshillë, se si përgatitemi sa më mirë 
për pritjen e muajit të madhërueshëm 
të Ramazanit dhe do të zhvillohet gjatë 
muajve janar-mars, 2023.

kRoNikë

myftiu i shkodrës për vizitë në mbretërinë e arabisë saudite

Myftiu i Shkodrës për vizitë në 
Mbretërinë e Arabisë Saudite

Prej disa ditësh, Muftiu 
i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari 
po qëndron për vizitë disa ditorëshe në 
Mbretërinë e Arabisë Saudite.

Gjatë kësaj vizite, Imam Sytari po 
viziton edhe vendet e shenjta, Medinën 
e Ndriçuar, Mekën e Bekuar dhe shumë 
gjurmë historike, që na lidhin me jetën e 
të Dërguarit të Allahut (a.s) dhe historinë 
e lavdishme islame.

Përmes rrjeteve sociale, Myfitu, herë 
pas herë, jep mesazhe dhe këshilla të 
dobishme dhe me vlerë për ndjekësit dhe 
shikuesit e shumtë të këtyre rrjeteve, 
duke u përqendruar te rëndësia e vlerave 
morale, të jetuarit në paqe, harmonia dhe 
dashuria mes njëri-tjetrit e të jetuarit si 
vëllezër në këtë botë të trazuar dhe me 
sfida e sprova të ndryshme.

Gjatë kësaj vizite, Myftiu na përcjell 
me shumë emocione ndalesa dhe stacione 
të bukura nga ato vende të mbushura me 
kujtime dhe ngjarje të rëndësishme të 
jetës dhe historisë islame.

Gjithashtu, Imam Sytari, ndërkohë që 
po viziton Mbretërinë e Arabisë Saudite, 

ka folur edhe për aktin e dënueshëm të 
djegies së Kur’anit Famëlartë nga disa 
ekstremistë në Stokholm të Suedisë, 
natyrisht duke e dënuar këtë akt, 
por njëkohësisht duke përcjellë edhe 
mesazhe me vlerë nga Kur’ani Famëlartë.

Mesazhet e plota të Myftiut, Imam 
Muhamed B. Sytari mund t’i shikoni dhe 
dëgjoni në kanalin e tij në youtube:

- Në prag të sabahut, pranë varrit të 
Pejgamberit (a.s)...

- Namazi i natës, kjo derë e madhe e 
paqtimit, e lutjes dhe e shpresës!

- Çfarë janë këta zëra në xhaminë e 
Medines së Ndriçuar?!

- Kjo turmë më kujton ditën e gjykimit, 
por si do të njihen muslimanët atë ditë?

- Në Kubâ, shëtitorja më e gjatë në 
botë, në gjurmët e Pejgamberit (a.s)!

- Dedikim përballë Bab-i Selamit... - 
Etj.

Ditën e martë, më 24 janar 2023 
administratori i Myftinisë 
Shkodër, z. Saimir Dritareti 

inspektoi xhaminë dhe vakëfin e fshatit 
Vukatanë, të Nj. Administrative Guri i Zi.

Fillimisht, ai inspektoi xhaminë e re 
dhe vakëfin përreth të saj, të dhuruar nga 
vetë banorët e këtij fshati, ku pa nga afër 
iniciativën e bukur dhe të lavdërueshme 
të mbjelljes së 99 rrënjë ullinjve nga 
banori i këtij fshati, z. Vullnet Pishtari.

Z. Dritareti e falënderoi për këtë 
iniciativë të mirë dhe i shprehu 
mirënjohje për këtë projekt të zhvillimit 
të vakëfit, duke theksuar se zhvillimi i 
vakëfeve dhe vënia e tyre në eficensë 
është edhe qëllimi i dhurimit të tyre.

Më pas, u inspektuan edhe vakëfi 
tjetër i këtij fshati, vakëfi i xhamisë së 
vjetër dhe varrezat e vjetra të periudhës 
osmane, të cilat dëshmojnë për shpirtin 
bamirës dhe afetarizmin e myslimanëve 
të kësaj zone me tradita të hershme 
islame.

Myftinia Shkodër falënderon  të gjithë 

ata, që kujdesen për vakëfet e dhuruara 
dhe të trashëguara dhe njëkohësisht bën 
thirrje, që jo vetëm të mirëmbahen dhe të 

vakëfet janë amanet, të kujdesimi dhe t’i mirëmbajmë ato!

vihen në zhvillim këto vakëfe, por edhe 
të shtohen përmes dhurimit të tyre nga 
ana bamirësve të ndryshëm.
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MejtePi iM

mejtepi im... xhamia bushat

pak histori:
- Xhamia  Bushat, ndodhet në Njësinë 

Administrative të Bashkisë Vau Dejës, Shkodër.
- Aktualisht, përbëhet prej 140  familjeve 

myslimane. 
- Familjet më të vjetra  janë: Mustafaj, Çelepia, 

Shimaj, Pervizi, Muçejani, etj.
- Në vitin 1991 besimtarët myslimanë morën me 

mirëkuptim një nga objektet/zyrat administrative 
të kooperativës së regjimit famëkeq komunist dhe 
e kthyen në xhami.

Më pas, gjatë vitit 1994, me kontributin e 
Myftinisë Shkodër, xhamisë iu ndërtua minarja.

Pranë xhamisë u rikonstruktuan disa objekte 
për t’i kthyer në mejtepe për mësim-besimin e 

fëmijëve të kësaj zone si dhe medrese 
për kualifikimin e kuadrove të ri, nën 
kujdesin e shoqatës turke Vakfi-Islamik.

- Imamët e xhamisë së Bushatit, 
njëkohësisht edhe mësues të mejtepeve 
dhe të kësaj medreseje që kanë shërbyer 
gjatë këtyre 30 viteve dhe në vazhdim 
janë: Burhan Molla, Ibrahim Bilani, 
Hz. Shukri Kapllan si dhe imami dhe 
mësuesi aktual, Numan Biçaku.

- Numri i nxënësve që kanë 
frekuentuar rregullisht rreth 30 mejtepe 
dhe kurse të ndryshme fetare të mësim-
besimit, të zhvilluar në xhami dhe në 
ambientet e medresesë së Bushatit në 
periudha të ndryshme nga viti 1992-
2023 është rreth 750 nxënës.

Ndërsa në vitin 2017, zonës së 
Bushatit iu shtua edhe një xhami e 
re, pikërisht në lagjen Krye-Bushat, e 
ndërtuar nga fondacioni “Mirësia”, me 
kontribut të Shtetit të Kuvajtit.

takimi me nxënësit:
Në vazhdën e  vizitave dhe takimeve 

të sektorit të arsimit pranë Myftinisë 
Shkodër me nxënësit e xhamive që 
frekuentojnë kurset/mejtepet e mësim-
besimit, drejtuesi dhe inspektori i 
arsimit, teologu Arben Halluni zhvilloi 
më 26 janar 2023 një takim në një nga 
klasat e mejtepit fetarë.

Drejtuesi i arsimit, pasi u njoh me 
ecurinë e procesit mësimor, zbatimin e 
programit, pjesëmarrjen e nxënësve etj, 
u mbajti një bisedë, duke u përqendruar 
në rëndësinë dhe vlerën që ka organizimi 
i mejtepeve fetare pranë xhamive dhe 
për misionin që ato mbartin si përçimin 
te brezi i ri mësimet e vërteta fetare, 
edukatën islame që duhet të ketë çdo 
besimtar dhe frymën e mirë paqësore 
që duhet të karakterizojë çdo njeri në 
marrëdhëniet me të gjithë njerëzit dhe 
krijesat e Zotit Fuqiplotë.

Teologu Halluni falënderoi mësuesin 

e mejtepit, z. Numan Biçaku, por 
edhe mësuesit e tjerë bashkëpunues 
nga shoqata turke” Sulejmanie” 
Vakfi-Islamik, të cilët me përkushtim 
angazhohen në edukimin e brezit të ri 
më mësimet e vërteta islame dhe sipas 
traditës fetare dhe kombëtare.

botiMe

buLetini i përvitshëm i myftinisë shkodër, 
si një dëshmi e heshtur e një pune të pamatur!

Që nga viti 2010 e deri më sot, 
kanë dalë në qarkullim 12 
vëllime të vjetarit të Myftinisë 

Shkodër, “Buletin”.
Natyrshëm që ideja e botimit të tij, 

u mirëprit nga kolegët e mi të afërt, H. 
Lavdrim Hamja, H. Arben Halluni, nga 
shkrimtari Xhahid Bushati, por edhe nga 
shumë miq e dashamirë, me të cilët e 
diskutoja si një mendim, që duhej 
trupëzuar dhe kthyer në traditë.

Isha i mendimit se një institucion 
serioz, si yni, duhet të kishte patjetër 
botime të përvitshme, si gazetën, 
“Buletinin”, libërthat udhëzues për 
xhematin, broshurat, botime të imamëve 
(që i kam nxitur dhe mbështetur pa 
rezervë), përmbledhjen e konferencave, 
fetvave, billborderat në hapësirat bri 
xhamive, etj.

Asokohe, ndokujt në Tiranë nuk i 
vinte mirë për këtë veprim (madje kam 
dëgjuar edhe për ndonjë “kritikë” pa 
kurajo për ta dëgjuar në sy), ndonëse 
sot, kur e kujtoj, më vjen të qesh për 
nivelin bajat të dikujt, që në vend që 
të qëndronte në shinat e veta dhe larg 
nesh, u investua të hynte në shinat e 
institucionit tonë, për të deformuar 
ecurinë e lokomotivës, që gjithsesi, nuk 
do të shkojë përherë shtrembër, përtej 
çdo investimi tinzar!?

Shyqyr Zotit, vit pas viti, “Buletin-i”, 
u kthye në një arkiv të heshtur përherë 
në rritje, gjithmonë transparent për 
këdo dhe për krejt të interesuarit për 

aktivitetin e Myftinisë Shkodër, risitë e 
punës tonë, takimet e shumta, pritjen 
e miqve, mesazhet e herëpashershme, 
vizitorët e huaj dhe ata vendas, 
konferencat e trajnimet e imamëve, 
qëndrimet dhe deklaratat e ndryshme 
për situata e ndodhi, fushatat e shumta 
bamirëse, ato të dhurimit të gjakut, 
emisionet televizive dhe radiofonike, 
bashkëpunimet me shoqata, fondacione, 
ambasada etj., ndërtimin e mbarë 
të xhamive në fshat e qytet, ngritjen 
e qendrave kulturore, aktivitetet e 
larmishme me rininë, gjallërinë e 
mejtepeve, por jo vetëm.

Vit pas viti, “Buletin”, mori pamjen 
e një enciklopedie të rrjedhshme 
të aktivitetit tonë në shërbim të 
vlerave islame, të bamirësisë dhe 

solidaritetit me çdo situatë e komunitet 
njerëzish në nevojë, integritetit dhe 
qëndrueshmërisë në rrugën e misionit 
tonë të shenjtë!

Sot, teksa del në dritë i 12-ti vëllim 
i kësaj pune të mrekullueshme, më 
duhet të falënderoj krejt personazhet 
e angazhuara për mbarëvajtjen e kësaj 
pune të madhe, mbi të gjitha imamët 
tanë për shërbimet dhe sakrificën e tyre, 
duke punuar në kushte jonormale dhe 
të pavlerësuar si e sa duhet, stafin e 
Myftinisë Shkodër, kryeredaktorin, H. 
Lavdrim Hamja dhe teologun Arben 
Halluni, për punën e palodhur e plot 
përkushtim.

imam muhamed b. sytari
Myfti i Zonës Shkodër 

Shkodër, më 31 janar 2023
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17.04.2023
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27.06.2023

28.06.2023
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Fillimi i Tre Muajve të Mirë 

Nata e Mirë e dytë - Israja dhe Miraxhi 

Nata e Mirë e tretë - Gjysma e muajit Shaban 

Dita e parë e agjërimit të Ramazanit 

Nata e Kadrit 

Dita e parë e Fitër Bajramit 

Dita e Arafatit 

Dita e parë e Kurban Bajramit 

Dita e parë e Vitit të Ri Hixhri 1445 

Dita e Ashurasë

Ditëlindja e Pejgamberit (a.s) 
(Mevludi Sherif)

Myftinia Shkodër


