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Prindërve të mi, veçanërisht 
babait tim, të ndjerit Hafi z 

Musa H. Aliu, që tërë jetën ia 
kushtoi binomit fe-atdhe. Ai që 
në fëmijërinë time të hershme, 
kishte shfaqur dëshirën të më 

edukonte me arsimin islam në 
Medresenë e Tiranës.

Për këtë i jam debitor tërë jetën.
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Opinion

Histori e një rrugëtimi të gjatë

“Ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, por Allahu e 
plotëson (përhap) dritën e Vet, edhe pse e urrejnë jobesimtarët”

Kur’ani, Es’Saff: 8

Debati për çështjet e Islamit  në Shqipëri i ngjan një zjarri në fushë: ndezur prej 
kohwsh, tenton të harrohet e të shuhet nga kujtesa. Por mjafton një puhizw, e 
prushi i vjetër çelet e nxjerr fl akë të reja; shtegtarë jo të rastit shtojnë sharpa të reja, 
gjersa ikin e zjarri harrohet sërisht në prush, në pritje erërash të tjera e udhëtarësh 
të rinj.
Por kështu nuk ngjet vetëm në fushat tona. Edhe mendimtari e kritiku i njohur 
Edward Said na ndihmon me konstatimin e tij, midis hipotezws dhe ekzagjerimit, 
se në vendin e tij “përpara rritjes së papritur të çmimit të naftës prej OPEC-ut më 
1974, Islami, si i tillë, mezi fi guronte si në kulturë ashtu edhe në media”. 
Në këtë shembull prej Shteteve të Bashkuara, sigurisht, autori ka fokusuar çastin 
kur në zjarrin e harruar të debatit u fut me hov elementi “naftë“, dhe shtëllungat e 
tymit nuk mund të mos shiheshin më nga të gjithë, se nxinë edhe faqet e gazetave, të 
librave, të ekraneve me alarmet për konspiracione arabo-islamiste për të gjunjëzuar 
Perëndimin me anë të çmimit të lartë të naftës jetike. Por ama debati kishte qenë 
aty përherë, vite të shumtë me radhë, në meseletë për hapjen e xhamiave të para të 
emigrantëve, në gjyqet federale për të vërtetuar se muslimanët janë paganë, e nuk 
adhurokan të njwjtin Zot si kristianët, në programet për ungjillizimin e tyre, etj. 
Por me naftën çështja doli nga një underground i specializuar i orientalistëve apo i 
misionarëve në dritë të diellit, duke u bërë presion të gjithëve, përmes shfrytëzimit 
fi llimisht të problemit të naftës dhe me pas  të sugjestionimit me terrorizmin, dy 
çështje-kërcënime këto, lidhur artifi cialisht me Islamin, që prekin mu në kockën 
personale të çdo qytetari, duke e përfshirë kështu detyrimisht në debatin abuziv 
“pro apo kundër”, pa mundësi të tretë zgjedhjeje.
Kështu, edhe tek ne, me gjithe uljet dhe ngritjet e veta, debati për Islamin ka 
arritur të bëhet pjesë e kulturës masive, pjesë e historisë së përditshme të njeriut 
të thjeshtë shqiptar të kësaj dekade. Kundërshtarët e natyrshëm të Islamit të 
shqiptarëve, në të drejtën e tyre për të grumbulluar njerëzinë rreth qëllimit të 
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vet, sigurisht nuk mund të shërbehen me skrupolozitetin shkencor, me traktate 
teologjike e fi lozofi ke, apo qëmtime arkivash, pasi kjo do ta kufi zonte debatin në 
vetëm disa rrethe të specializuara, duke e përjashtuar nga kuptimi dhe interesat e 
shumicës. Ndaj, po të vëresh argumentet apo akuzat ndaj çwshtjeve të Islamit ndër 
shqiptarët, do të konstatosh se ato mbështeten në dy kushte bazë: në interpretimin 
thjeshtëzues e joshkencor të historisë (islamizim i dhunshëm; de-europianizim 
i Shqipërisë) si dhe në shfrytëzimin çakallor të momentit të vështirë politiko-
ekonomik të shqiptarëve (izolim e armiqësi me Perëndimin e pasur). Vetëm kështu 
argumenti mund të jetë implikues për sa më shumë njerëz.
Libri që kemi në duar, duke qenë një ndërmarrje gati e pamundur (të shkruarit 
e një historie “tjetër” për Islamin në Shqipëri, që nga fi llesat e veta e deri më sot) 
është mbase, e vetmja në llojin e vet prej një autori shqiptar që merr përsipër t’i 
çmontojë këto skela të ndryshkura të pasaktësive, të cilat mbështjellin historinë 
zyrtare të Islamit në vendin tonë. Klasifi kues e hulumtues faktesh të njohura e 
të panjohura, familjar me terminologjinë e shkencat islame, dëshmitar elokuent 
i ndryshimeve dramatike që prekën muslimanët e shqiptarët e tjerë në shekullin 
e kaluar, z. Ali Musa Basha ia arrin bukur të jetë një zë autoritar në diskutimin e 
pambyllur për shtyllën identifi kuese të shqiptarëve, biografi ne e tyre muslimane. 
Procedimet nga hipoteza në dokument, nga teksti kur’anor në praktikën jetësore 
të muslimanëve, nga konkluzioni pararendës historik në opinionin personal, apo 
teknika e këndshme me thyerje të tilla si ndërfutja në tekst jo vetëm e paragrafëve 
të kronikave, por edhe “kolazhit” me “copëra gazetash”, apo riprodhime dialogjesh, 
e bëjnë librin jo thjesht “historik”, por e hapin për një publik gjithmonë e më të 
gjerë, me shpresën se do të shërbejë edhe si antidot për helmimin sistematik me 
banalitete dhe propagandë antimuslimane.
Historinë e Islamit në Shqipëri, Basha e ka trajtuar si një zonë ku përthyen 
disa nivele: Islami si histori njerëzore e muslimanëve të botës, Islami burimor 
si fe e histori profetike dhe Islami “shqiptar”, si histori e pjesës më të madhe 
të shqiptarëve, kushtëzuar prej dy historive të para, e gjithashtu, prej traditës e 
mendësive të përbashkëta me shqiptarët e tjerë. Ky klasifi kim, të cilin e shohim 
edhe në formë kapitujsh, nuk na le të konfondohemi e të konfondojmë. Studiues 
perëndimorë të Islamit e të muslimanëve tashmë klasifi kojnë në “islamike” atë ç’ 
ka të bëjë me Islamin burimor (kredo, legjislacion, etikë), ndërkaq çdo gjë tjetër që 
ka të bëjë me traditat apo mbishtresat kulturore të popujve muslimanë nën termin 
“islamikat”. Po kështu edhe ndarja tjetër në “Islam” si fe dhe “islamë“ në sensin e 
traditave vendore para ose pasislamike të popujve të ndryshëm muslimanë. (P.sh. 
autori, në rastin e turqve, di kur  t’i identifi kojë këta me muslimanë, e më pas 
muslimanët me Islamin, ashtu siç di të vendosë mure të larta midis këtyre dy 
koncepteve, në raste kur turqit nuk janë sjellë si muslimanë, apo kur muslimanët 
nuk janë sjellë konform normave të fesë së shenjtë.)
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Ndonëse në një terren të minuar, siç është tema e islamizimit të shqiptarëve dhe 
kontributit të muslimanëve në punërat e kombit, autori, duke iu shmangur si 
konfrontizmit ashtu edhe pozës heroike, hedh poshtë me fakte dhe urtësi një nga 
tabutë dhe aksiomat që morën përsipër përreth një shekull rresht të imponohen si 
të vërteta përmes përsëritjes e ripërsëritjes së tyre, deri në lodhje. Me qetësinë e atij 
që ka të drejtë, pa akuzuar e pa sulmuar, Basha rradhit fenomenin kompleks e herë 
të çuditshëm të 6-7 shekujve islamizim gradual e paqësor, përshkruan shkëlqimet 
e hershme të qytetërimit musliman dhe shenjat që lanë shqiptarët në të, në 
metropol si në Stamboll, por edhe në Elbasan, Berat e gjetkë, duke ilustruar me 
emra personazhesh, të njohur  apo jo, duke përfunduar me kontributet atdhetare 
të veprimtarëve muslimanë shqiptarë dhe në sakrifi cat e në persekucionet e tyre.
Ky libër del pas një shekulli plot sulme e padrejtësi ndaj fesë islame në Shqipëri, 
kur për një kohë të gjatë, të akuzuarit iu hoq madje edhe e drejta të mbrohej, dhe 
kur mullarët me letërsi e fi lma skematikë, pushtimet e infl uencat e huaja, akuza 
për mesjetarizëm dhe shantazhi i izolomit nga Perëndimi arritën të imponohen 
e të prodhojnë një brez të tejhuazuar a të trishtuar me traditën e fenë e tyre dhe 
rezultatet e këtij tejhuazimi e aborti të shpirtit i shohim përditë në faqet e para të 
shtypit e në kronikat e zeza.
Le të shpresojmë se ky libër, i ideuar fi llimisht si një cikël bisedash e leksionesh 
(me nxënës të medreseve) të jetë një hap për të ndërgjegjësuar një fl lad që ndez 
prushin e debatit, për të ndriçuar e jo për të djegur.

Ervin Hatibi
22.08.2000, Tiranë
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Në vend të parathënies

Të gjitha vendet e Europës Lindore në përgjithësi, veçanërisht Shqipëria, njohën 
një kohë relativisht të gjatë kur u bënë përpjekje të egra që dielli i feve monoteiste, 
të përhapura në këto vise, të shuhej. Në Shqipëri kjo punë, siç dihet, zgjati edhe 
më shumë. 
Në ato kohë nuk mund të përmendej as emri i Allahut, Zotit të të gjitha botërave, 
që adhurohet nga besimtarët e të gjitha feve monoteiste; madje qenë bërë përpjekje 
djallëzore të institucionali zuara për ta fshirë fare nga kujtesa e njerëzve emrin e 
Tij.  
Aplikimi e realizimi i të gjitha “reformave” djallëzore të kësaj periudhe, u motivuan 
në emër të zhvillimit të shkencës dhe të kul turës, të përparimit të vendit e të 
popullit. Kështu, për turpin e botës, shkenca dhe kultura tek ne përdoreshin për 
të mohuar Zotin, në vend që prej tyre, si gjithandej, të tregohej respekti i duhur 
për fetë dhe besimtarët; përkundrazi fetë e besimtarët e pësuan dhe u poshtëruan 
më shumë. Kudo përdorej mohimi në emër të tyre, si kur këto, pra, shkenca dhe 
kultura, zhvilloheshin vetëm tek ne, duke qenë monopol vetëm i vendit tonë. Një 
grup njerëzish që patën futur në duar gjithçka duhet, me dashje apo pa dashje, në 
varësi të nivelit kulturor dhe të postit që kishin, i pat mbyllur sytë ndaj  vlerave që 
përbënin krenarinë e kombit tonë, duke kënduar vend e pavend këngën e mohimit, 
atë të ateizmit. Si pasojë e të gjitha këtyre, për vite e vite të tëra masmedia e 
shkruar, siç janë librat, gazetat, revistat, sidomos leksionet e shkollave të larta, por 
edhe ajo  elektronike, i frynin me çmenduri kësaj ere në çdo anë të atdheut tonë. 
Për të evidentuar sadopak vlerat e Islamit në vendin tonë, për të azhurnuar me 
to ata të rinj që interesohen për këtë fe, por edhe të gjithë ata që mohojnë pa e 
ditur të vërtetën, i hyra punës për të përshkruar në mënyrë të thjeshtë, për t’i bërë 
sa më të kuptueshme për njerëzit, pavarësisht nga arsimimi i tyre, disa aspekte 
të përhapjes së fesë islame tek ne, të fazave që kaloi ajo për t’u shkëputur nga 
Khalifati, pra për t’u bërë për vete nga shqiptarët dhe për t’u shërbyer atyre si nga 
ana shpirtërore, ashtu dhe nga ajo morale, për t’u organizuar, për të realizuar ato 
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reforma që ishin bërë të domosdoshme, por, njëkohësisht, për të treguar edhe 
disa nga armiqësitë që u shfaqën ndaj saj, të cilat  shkuan aq larg sa e dënuan atë 
me “vdekje”; gjithashtu, u përpoqa të  përshkruaj  rrugën unikale nëpër të cilën 
kaluan të gjitha fetë, në përgjithësi, e ajo islame në veçanti deri në “likuidimin” e 
tyre nga sistemi monist si dhe atë të  ripërtëritjes së saj. 
Gjithçka që kam shkruar, e kam  realizuar duke u bazuar në studimet e kryera nga 
njerëz të shquar në rang botëror, apo nga studiues të njohur të vendit, të cilët, në 
përgjithësi, kanë nxjerrë në pah disa nga vlerat e fesë dhe të teologëve tanë islamë, 
përfshirë këtu jo vetëm ngritjen e tyre të përgjithshme kulturore, veçanërisht 
në fushë të Islamit, por edhe të veprimtarisë së realizuar në dobi të popullit e, 
sidomos, të asaj atdhetare, sa herë që Atdheu ka qenë në rrezik. 
Ndër qëllimet e këtij libri ka qenë që të tregojë se  feja islame në vendin tonë jo 
vetëm që nuk është përhapur me dhunë, por edhe se muslimanët kanë qenë e janë 
atdhetarë aq sa atdhetarët më mirë të religjioneve të tjera që ushtrohen në vendin 
tone, pavarësisht akuzave që u bëhen.
Unë jam i ndërgjegjshëm se libri ka të meta, sidomos në disa drejtime të caktuara, 
si në shpërpjestime kapitujsh, se, në fakt, edhe studimet të tilla janë: për një çështje 
është shkruar më shumë, për një tjetër më pak etj. 
Gjithashtu, më duhet të konfi rmoj se ka raste kur “kam dalë jashtë temës”, duke 
shkruar për gjëra më të përgjithshme, si përmbledhje nga  bisedimet ndërkombëtare 
ndërmjet Kishës Katolike e dijetarëve nga Arabia Saudite etj., të cilat, në fakt, 
nuk kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti me “Islamin në Shqipëri gjatë shekujve”. Për 
këto çështje vendosa të shkruaj shkurt, jo vetëm se janë dhe realizohen si pjesë 
përbërëse të kësaj feje, por edhe se ku drejtpërsëdrejti, ku tërthorazi kanë lidhje 
me të edhe tek ne. Në një formë apo në një tjetër, nëpërmjet tyre, jam përpjekur 
të plotësoj sadopak tek besimtarët e vendit tonë një boshllëk shumë të ndjeshëm 
që ekziston për shkak të së kaluarës sonë 50 vjeçare, si dhe për t’i evidentuar si 
tema që duhen trajtuar më gjërësisht në të ardhmen  tek ne, qoftë edhe nëpërmjet 
përkthimeve tani për tani, si pjesë përbërëse të historisë islame. Për çdo pjesë 
të kësaj shtese të shkurtër, ekzistojnë studime voluminoze, ku çështjet trajtohen 
hollësisht. 
Lexues i nderuar, shpesh do të hasësh për të njejtin problem mendime që duken 
kontradiktore, por kjo ndodh se, në fakt, edhe ngjarjet ashtu janë zhvilluar, pastaj 
edhe protagonistët e tyre të tilla qëndrime kanë mbajtur. 
Do t’i jem mirënjohës cilitdo që më bën vërejtje të drejta. Kohët kalojnë dhe 
do të vijnë të tjerë të cilët, duke parë me syrin kritik gjithçka të shkruar për 
këtë temë, do t’i plotësojnë boshllëqet nëpërmjet studimeve e dokumenteve që 
do të zbulojnë, do të ndreqin pasaktësitë, që, padashje, mund të më kenë kaluar 
dhe, kështu,  pjesë-pjesë, sikurse plotësohet mozaiku i një fi gure historike, do të 
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plotësohet edhe kjo fushë. Mendoj se është më mirë që lexuesi të ketë diçka në 
dorë, me gjithë të metat që mund të vërehen në të, se sa të mos ketë gjë fare. 

*      *      *
Në këtë botim të dytë e kam parë të arsyeshme të bëj disa shtesa të cilat kanë të 
bëjnë kryesisht me argumentime të ekzistencës së elementit musliman në vendin 
tonë para ardhjes së turqve, si dhe ndonjë plotësim tjetër të brendisë, p.sh lufta që 
bëri kundër turqve Heroi ynë Kombëtar, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu ka qenë 
për mbrojtjen e krishterimit apo të atdheut të tij etj. Po kështu, kam shtuar një 
pjesë në fi llim të kapitullit “Toleranca dhe harmonia fetare ndër Shqiptarët” si 
dhe në fund të librit kapitullin “Gjenocid ndaj muslimanëve nga shtetet ortodokse 
fqinje”.
Gjej rastin të falënderoj të gjithë ata që u bënë sebep dhe më ndihmuan në këtë 
punë!

Zoti ua shpërbleftë!
Autori
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1 - Hyrje

Për të trajtuar temën “Islami në Shqipëri gjatë shekujve”, organizmin e tij, duke 
shfaqur ndonjë mendim apo kritikë, pra, rrugët nëpër të cilat depërtuan idetë 
e fesë islame tek ne; si dhe për të folur, për shembull, për grupet e misionarëve 
dervishë e hoxhallarë apo të tregtarëve që ishin bartës e përhapës të këtyre ideve 
e mësimeve, të cilët endeshin nëpër këto treva; për përballimin që i bëri vendi 
ynë pushtimit osman; për të argumentuar themelimin e bashkësive të para fetare, 
të veprimtarisë së tyre në lidhje me popullin, me shtetin, kur ai u themelua, e në 
vazhdim dhe me njëri-tjetrin, si dhe të marrëdhënieve të ndryshme me fetë tjera 
etj., e tërë kjo, e parë në kompleksitetin e vet sado thjeshtë, është një temë që kërkon 
studime të gjithanshme dhe të përgjithshme mbi përhapjen e feve në përgjithësi 
dhe të Islamit e të sekteve të tij në veçanti në vendin tonë. Pra kërkohen  analiza 
të mirëfi llta sa më të pavarura dhe asnjanëse që të jetë e mundur. Por kjo kërkon, 
njëkohësisht, edhe përfundime sa më pak të infl uencuara nga rrethanat e autorët 
që e kanë studiuar dhe e trajtojnë këtë problem. Gjithashtu, është e natyrshme se 
për këtë kërkohen, veç tjerash, edhe studime historike, sociale etj., të gërshetuara 
ndërmjet tyre1.
Mungesa absolute e këtyre lloj analizave, ose ekzistenca e tyre e pakët, e pjesëshme 
dhe, aq më keq, kur mungon dokumentacioni, apo trajtohet me njëanshmëri e pa 
dashamirësi, si dhe të tjera probleme të ngjashme si këto, e vështirësojnë shumë 
të shkruarit për këtë temë, sidomos kur përpiqesh që të përfshish në të aspekte 

1  Studiues në zë të përhapjes së Islamit nëpër botë pranojnë se rrugët nëpër të cilat ka kaluar 
përhapja e tij janë dy: 1)Ajo e konfl ikteve ushtarake që kanë zhvilluar ushtritë muslimane me 
regjime apo me shtresa udhëheqëse diktatoriale si dhe me doktrina fi lozofi ke apo ushtarake që 
u ka pasë kaluar koha dhe 2)nëpërmjet rrugës së misionarëve fetarë islamë, përfshirë edhe ata 
mistikë dhe kështu, si rezultat i rrugës së parë, apo i kombinimeve të dy rrugëve, kemi islamizimin 
e Afrikës Veriore deri në Spanjë, Iran, Siri dhe deri në kufi njtë me Mongolinë e me Kinën, ndërsa 
si rezultat i rrugës së dytë mund të përmendim rrënjët e thella që lëshoi Islami më pas, me 
islamizimin e Pakistanit, të Indisë, të Malajzisë, të  Singaporit, të  Indonezisë dhe deri në thellësi 
të kontinentit afrikan. 
Edhe në Ballkan, sikurse do ta shikojmë në vazhdim, themelet e para të islamizimit të këtyre 
trojeve, megjithëse sporadike, janë hedhur nëpërmjet misionarëve, shumë kohë  para pushtimeve 
osmane.
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nga të gjitha momentet e rrjedhës historike të Islamit tek ne për gjatë gjithë kohës 
qindravjeçare, qysh kur ka fi lluar përhapja e tij në vendin tonë1.
Për të gjitha sa u thanë, ky vëllim nuk mund të konsiderohet i plotë, se, për  
ta sqaruar këtë çështje, siç është e vërteta, duhet shkruar një vepër historike, 
shkencore voluminoze, e cila, pra, do të ishte rezultat i një studimi të gjithanshëm. 
U ula dhe e shkrova këtë material modest, i cili u fi llua si shkrim për të bërë 
biseda nëpër medresetë dhe me të rinjtë që interesohen sot për fenë islame nëpër 
kurse, ndërsa, ndofta, më vonë, për ta botuar  në gazetën “Drita islame”. Por, me 
nxitjen e dashamirësve, për të plotësuar sadopak për kohën që po kalojmë një 
boshllëk të ndjeshëm në këtë drejtim, sidomos për masat e gjëra të besimtarëve 
islamë dhe me qëllim që ata të kenë nëpër duar materiale të bollshme,të renditura 
në një vëllim të vetëm, unë, duke shfrytëzuar gjithçka që më ra në dorë  dhe që 
e konsiderova të vlefshme, u ula dhe e rishkrova gjithçka nga e para. Dhe  këtë e 
realizova duke shfrytëzuar ato materiale të pakta që gjenden në qarkullim për këtë 
temë, pavarësisht se janë fragmentare në trajtimin e  çështjeve e të periudhave të 
saj, natyrisht, duke i vënë  për qëllim vetes jo të përshkruaj të gjithë historinë e 
përhapjes së kësaj feje monoteiste tek ne, se, në fakt, këtë, pavarësisht nga dëshira e 
mirë, do ta kisha të pamundur ta realizoja,  por për të vënë në dukje disa momente 
e aspekte të kësaj përhapjeje, pra për ta ravijëzuar apo konturuar atë, për të sqaruar 
se asnjëherë nuk është shkelur tek ne parimi hyjnor i fesë islame dhe, si gjithandej, 
edhe në vendin tonë  nuk është përdorur dhuna në përhapjen e saj. 
Dua të shtoj se në përhapjen e Islamit ndër shqiptarët patën një rëndësi të 
jashtzakonshme parimet e barazisë dhe të humanizmit që predikon feja islame. 
Kështu, sipas Kur’anit, besimi (imani) është çështje vetiake e brendshme e njeriut 
dhe në asnjë mënyrë nuk mund t’i imponohet askujt. Pikërisht për këtë çështje 
në Kur’an në fi llim urdhërohet i Dërguari i Allahut dhe nëpërmjet tij të gjithë 
misionarët islamë që në rrugën e Zotit të thërrasin me urtësi dhe me këshilla 
të mira: “Th irr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshillë të mirë dhe 
diskuto me ta në mënyrën më të mirë!” (Kur’ani, 17: 125), si dhe qortimin “A 
do t’i detyrosh ti njerëzit që të bëhen besimtarë?!” (Kur’ani, 10: 99). Dhe këto 
urdhëresa janë zbatuar me përpikmëri jo vetëm gjatë kohës që H. Muhamedi (a.s.) 
predikoi Islamin, por gjatë gjithë historisë islame2.

1  Revista prestigjioze “Zani i Naltë” që në fundin e vitit 1931 ka botuar në disa numra, të përkthyer 
nga anglishtja, “Historinë e zhvillimit të Islamizmës” të autorit anglez T. W. Arnold, në  kohën e 
vet pedagog i gjuhës arabe në Universitetin e Londrës. Në fakt të gjitha studimet e mëvonshme 
në një formë apo  në një tjetër marrin për bazë tezat e këtij studimi.
2  Sipas një tradite profetike (hadithi) që e transmeton Xheriri nga Ibni Ab’basi tregohet se një 
individ nga fi si beni Salim bin Avf, i quajtur El Hasin kishte dy djem të krishterë, ndërsa ai vetë 
ishte musliman. Një ditë ai e paska pyetur H. Muhamedin (a.s.) nëse e kishte detyrë që t’u 
impononte fëmijëve të pranonin Islamin, sepse ata nuk lëviznin nga feja e tyre e krishterë. Me 
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Në fi llim mendova që këtë libër ta ndaj  në dy kapituj: në të parin të vendos 
përhapjen e Islamit tek ne dhe në të dytin përhapjen dhe zhvillimin e kulturës 
dhe të arsimit islam në vendin tonë. Dhe për këtë punova shumë. Por konstatova 
se, megjithëse nuk e kisha mbledhur të gjithë materialin përsa i përket arsimit 
dhe kulturës islame tek ne, libri do të dilte voluminoz dhe, për arsye tekniko-
ekonomike, mendova të lë për ta shtjelluar, në dashtë Zoti, në një vëllim tjetër. 
Por, më vonë, duke u nisur nga disa rrethana të veçanta, vëllimit i shtova në fund 
diçka që, në një formë të reduktuar e të thjeshtë, e plotëson deridiku edhe këtë 
boshllëk.
Do të jem shumë i kënaqur, nëse do të kem hedhur ndopak dritë për  ndonjërën  
nga çështjet e rëndësishme të kësaj teme dhe lexuesi të përfi tojë sadopak.

këtë rast Allahu (xh.sh.), si zgjidhje të përhershme dhe të përgjithshme në kohë e vende  të kësaj 
çështjeje, i zbriti të Dërguarit të Vet ajetin: “Nuk ka detyrim në fe, rruga e drejtë është dalluar 
shumë qartë nga ajo e padrejta” (Kur’ani, 2: 256) dhe “Ju keni fenë tuaj e unë kam fenë 
time” (Kur’ani, 109: 6).
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2 - Vlerësime për Islamin

Një zhurmë e padëgjuar bëhet sot në botë kundër Islamit. Ekzistenca dhe 
veprimtaria që ai realizon, analizohet, “studiohet shkencërisht” dhe propagandohet, 
veçanërisht, nga ata që në fund të fundit kanë qenë e janë dashakeqës ndaj tij. 
Dhe këta individë apo institucione arrijnë në përfundime të tilla sipas të cilave ia 
mveshin atij të gjitha të zezat që kanë ndodhur e sidomos që ndodhin gjatë kohës 
që po kalojmë1.
Prandaj, në përgjithësi, gjithçka shkruhet e thuhet për të, qoftë nga individët në 
studimet e veta, sikurse nga institucionet në materialet e botuara, i mveshin atij 
gjithçka që në fakt  nuk e ka si p.sh. fe që pengon dijen dhe arritjet shkencore, 
pengon progresin dhe modernizimin, pengon lirinë e të menduarit dhe të 
shprehurit, si fe pa tolerancë dhe pa dialog të mirëfi lltë, fe regresive, violente, 
fanatike, afrikano-aziatike, apo më mirë fe e Lindjes, duke harruar, të shkretët, se 
edhe fe të tjera  monoteiste, si. p.sh. krishterimi apo ebreizmi kanë lindur e kanë 
ardhur po nga Lindja (!), përfundimisht, sipas tyre, Islami është fe e pasioneve 
të dobëta, e errësirës, e padijes etj. Këto janë problemet kyç rreth të cilave 
propagandohet kundër tij.
Jashtë kësaj vorbulle e këtij programi nuk qëndron edhe vendi ynë, i sulmuar nga 
brenda e nga jashtë si vend me popullsi  shumicë islame. Në Shqipëri ndër akuzat 
kryesore që i bëhen Islamit predominon ajo që ka lidhje me përhapjen e tij me 
dhunë, në përgjithësi në botë, e veçanërisht në vendin tonë, fe që është imponuar 
nga pushtuesit dhe, si rrjedhojë e kësaj propagande, vijnë thirrjet primitive që na 
bëhen për t’u rikthyer në “fetë e të parëve”2.

1  Mendohet se orientalistët e Perëndimit për pasqyrimin e Lindjes në përgjithësi dhe të Islamit në 
veçanti kanë shkruar rreth 60 mijë tituj  librash, artikuj, studime të ndryshme etj., ndërsa punimet 
e autorëve të Lindjes që kanë shkruar për Perëndimin nuk i kalojnë disa qindra.
Në gjithë këtë oqean shkrimesh, që është rezultat i një mobilizimi në shkallë botërore të armiqve 
të Islamit, ai përshkruhet si dogma e errësirës dhe e mosdijes, si fe primitive e konservatore, 
si fe diskriminuese në mes dy sekseve, si fe e njerëzve të prapambetur, të paqytetëruar, të 
paarsimuar, fe e njerëzve që zotërohen nga emocionet, pasionet e sëmura dhe epshet etj. 
Për më hollësi për këtë shiko: Qazim Qazimi. Islami dhe mendimi iluminist. Në: Feja, kultura dhe 
tradita islame ndër shqiptarët. Simpozium ndërkombëtar në Prishtinë, 15-17 shtator, 1992. Fq.89. 
Prishtinë, 1995.
2  Kundërshtime të rrepta feja islame është detyruar të përballojë që në kohën e H. Muhamedit 
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S’duhet harruar se të gjithë ata që pranuan Islamin për fe të tyre, e zgjodhën 
atë, duke ua kthyer shpinën njëherë e përgjithmonë “gëzimeve” të këtij lloji, që 
në atë kohë e në atë botë, por edhe më vonë, madje edhe në ditët tona,  janë të 
zakonshme në këtë jetë.
Në fi llim feja islame është kundërshtuar e luftuar nga paganët arabë e persianë, 
pastaj nga çifutët dhe më vonë nga të krishterët, pra lufta që i është dashur të 
përballojë konsiderohet e ndarë në 3 faza. Faza e parë është përballur nga Profeti 
Muhamed (a.s.) kur e rishpalli Islamin dhe fi lloi të thërriste në këtë fe të krishterët 
e krahinës Nexhran, krahinë në mes Mekës e Jemenit. Faza e dytë është fazë 
luftërash, të cilat u fi lluan nga të krishterët nëpërmjet kryqëzatave dhe faza e tretë, 
e cila mund të konsiderohet ndër më të gjatat, është luftë e shpallur nëpërmjet 
organizatave të misionarëve të krishterë etj. për të konvertuar në kristianë, 
veçanërisht rininë muslimane. 
Kjo luftë vazhdon edhe sot dhe një aspekt i veçantë i saj është se këta misionarë 
përdorin mjete të sofi stikuara propagandistike, përfshi jo vetëm librin, por 
të gjitha mjetet moderne të propagandës,  duke shpifur ndaj Islamit. Ata, 
shpeshherë, kombinojnë propagandën me shfrytëzimin e gjendjes ekonomike që 
po kalon vendi ynë. Kështu, mund të përmendim si shembull trokitjet nëpër dyer 
të shtëpive nga ana e misionarëve të llojlloj sekteve që më parë nuk janë njohur 
tek ne, apo literatura që u shpërndahet  qytetarëve nëpër rrugë. Ata sillen sikur në 
këto vise ekziston një vakum religjioni dhe ky popull nuk paska pasur asnjëherë fe 
tradicionale bashkëkohore!

*      *      *
Përhapja e shpejtë e Islamit nëpër botë është marrë në analizë shpesh edhe nga 
shkencëtarë e fi lozofë të shquar e me reputacion botëror me qëllim që të përcaktojnë 
me objektivitet shkaqet e përhapjes së shpejtë të kësaj feje. E pamë të arsyeshme 
të sjellim edhe disa citime nga ata në analizat, rezultatet dhe përfundimet që 
kanë arritur në këtë çështje. Pra, në rrafshin botëror për këtë ka pasur mendime e 
studime të pavarura nga më të ndryshmet, p.sh. triumfi   i Islamit është konsideruar 
se ka ardhur me që ai përfaqëson një fe e cila vendos raporte të reja ndërmjet 
njeriut dhe Krijuesit, njeriut dhe ekzistencës dhe njeriut me njeriun. 
Këtu mund të përmendim shkencëtarin  anglez Tomas Karlajn, i cili në veprën e 
vet “Mbi heronjtë”, shkruar në  vitin 1840, ka thënë se “Do të ishte i kotë çdo mendim 
për këtë botë, po qe se e pranojmë se qindra milionë njerëz jetojnë e vdesin në të për diçka 

(a.s.). Mëkatet që shqetësojnë sot tërë botën islame kanë qenë të pranishme jo vetëm në kohën 
e H. Muhamedit (a.s.), por edhe në kohën e as’habëve, madje këto lloj mëkatesh kanë qenë të 
pranishme me tërë kompleksitetin e tyre: A nuk e kryenin adhurimin rreth Qabes nudo (lakuriq) 
gratë e politeistëve? A nuk kanë qenë faizi apo kamata, rushveti, pijet alkoolike, kumari etj. mjetet 
e përdorura në botën politeiste, por edhe në të tjerat më vonë, që gërryenin si krimb shpirtin e 
shoqërisë që përfaqësonin?!
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që do të ishte mashtrim, sharlatanizëm dhe intrigë, për diçka që do të ishte e pavërtetë, 
sepse e pavërteta mund të ngadhënjejë për një çast, mirëpo vetëm e vërteta mund të 
ndezë botën, ashtu si e ndezi Muhamedi. Sekreti i fuqisë dhe i përhapjes së fesë islame 
qëndron në vërtetësinë e saj hyjnore dhe jo në shpatë, në të cilën insistohej në Europë si  
“argumentin” kryesor kundër Islamit. Kjo nuk qëndron nga arsye të thjeshta, sepse edhe 
Islami kur u shpall, ishte zëri i një njeriu: një njeri i vetëm kundër të gjithë njerëzve! Që 
ai ta marrë shpatën dhe të përpiqet ta propagandojë fenë e vet me të, do të bënte shumë 
pak punë...”1. 
Kurse studiuesi i njohur i Islamit,  Th . W. Arnold në  “Th irrja në Islam”, fq. 48 
të përkthimit arabisht, ka theksuar se “Në bazë të raporteve toleruese, të vendosura 
ndërmjet të krishterëve dhe arabëve muslimanë, mund të konstatojmë se forca nuk ka 
qenë faktor në kalimin e të krishterëve në Islam. Vetë Muhamedi ka lidhur aleancë me 
disa fi se të krishtere dhe u përkujdes personalisht për mbrojtjen e tyre dhe sigurimin e lirisë 
së shprehjes së tyre fetare, duke ia lënë klerit ato të drejta dhe atë ndikim të cilin e kanë 
pasur më parë... nga shembujt e përmendur për tolerancën dhe liritë të cilat muslimanët 
ngadhnjimtarë ua kanë ofruar të krishterëve në shekullin e parë hixhrij dhe që kanë 
vazhduar edhe më tej gjatë brezave të ardhshëm, në të vërtetë mund të përfundojmë se 
fi set krishtere që kanë përqafuar Islamin, e kanë bërë atë vullnetarisht dhe lirisht. Kurse 
arabët e krishterë, të cilët edhe sot jetojnë në mesin e bashkësive të mëdha muslimane, janë 
dëshmitarë të kësaj tolerance2.
Ndërsa shkencëtari M. N. Roi, duke analizuar faktorët e përhapjes së shpejtë të 
Islamit nëpër botë, ka shprehur mendimin e vet analitik se “Suksesi befasues i arabëve 
nuk ka buruar vetëm nga organizimi i tyre, nga admirimi dhe aspiratat, por më shumë 
nga aksioni unjësues i Islamit dhe natyra inspiruese e revolucionarizuese e programit 
të kësaj feje, për t’i nxjerrë masat nga gjendja e pashpresë e krijuar nga shkatërrimi i  

1  Thomas Karlaj, “Heroi si profet, Muhamedi dhe Islami”, Durrës, 1935. Sipas: Muhidin Ahmeti. 
Përmbledhje ligjëratash fetare. Shkodër, 1417/1996, fq. 27.
2   Për mendimin e mësipërm të Th.  W. Arnold-it, Muhamed Kutub ka shkruar:“Shumë shkrimtarë 
perëndimorë, si dhe disa muslimanë, barazojnë pushtimet ushtarake islame me përhapjen e 
Islamit me shpatë. E para me të vërtetë ka ndodhur, por e dyta asnjëherë. Dëshmitar i kësaj është 
edhe shkrimtari i krishterë i lartpërmendur. Muslimanët me anë të ekspeditave kanë pushtuar 
toka vetëm për ta larguar forcën materiale, e cila ka penguar paqen dhe njohjen e paanshme 
të njerëzve me Islamin. Kanë vendosur sisteme shtetërore, kurse njerëzve u kanë lejuar që të 
përcaktohen lirisht për ideologjinë që duan, pa kurrfarë presioni. Mund të mbesin të krishterë 
apo hebrenj dhe t’i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe mbrojtjen nga ana e shtetit islam, apo, nëse 
duan, të hyjnë në fenë e re. Gjithçka që deshi Islami ishte vendosja e sistemit të drejtë në tokë, 
nën mbrojtjen e të cilit të gjithë do të jetojnë të barabartë, pa marrë parasysh se a e kanë pranuar 
Islamin  apo kanë mbetur në fenë e mëparshme”, - shënim  i Muhamed Kutub në: Sa jemi 
muslimanë. Furkan. ISM Shkup. 1420 / 1999. Fq. 135-136.
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qytetërimeve antike  – greke, romake, persiane, kineze dhe indiane nëpërmjet ndikimit 
të gjithëfuqishëm të Kur’anit”1. 
Përsa i përket E. Gibbon-it, historianit me famë botërore, ai këtë fenomen e 
trajton si: “...njërin prej revolucioneve më të rëndësishme, si revolucion që vendosi një 
frymë të re dhe të përhershme tek të gjithë popujt e botës... Duke fi lluar me një numër të 
vogël ithtarësh, të përgatitur fi nanciarisht dhe ushtarakisht dobët, më në fund, Islami u 
shndërrua në forcë të fuqishme, duke dominuar një botë më të madhe se ajo e Aleksandrit 
të madh, më të madhe se Roma dhe të krijuar për një kohë shumë të shkurtër”2. 
Edhe Georg Riveirea pushtimet islame i sheh në krijimin e shtetit universal që 
“nuk njeh dallimet racore, as dallimet në kushtet sociale, kurse rregulli i vetëm ku insiston 
është drejtësia unike dhe vëllazëria”3. 
Ndërsa shkrimtari  i njohur spanjoll Blasko Ibanez, në veprën “Nën hijen e 
katedrales”, përhapjen e fesë islame e përshkruan: “Në Spanjë renesanca nuk ka ardhur 
nga Veriu me invazionet barbare, por nga Jugu me pushtuesit arabë...kulturë të cilën e 
krijoi entuziasmi fetar i të Dërguarit të Perëndisë dhe e cila në vetëvete përmbante tërë 
atë që ishte më e mirë në judaizëm dhe në shkencën bizantine... Ajo nuk ka qenë luftë 
e imponuar me forcën e armës, por ka qenë zgjerim i shoqërisë së re në të gjitha anët e 
botës...”. “Prej shekullit të 7-të deri në shekullin e 15-të krijohet kultura më e bukur dhe 
më e pasur të cilën Europa e ka parë në Mesjetë. Derisa në Veri popujt bridhnin dhe 
zhdukeshin nëpër luftërat fetare dhe silleshin sikurse fi set e egra, në anën tjetër, populli 
i Spanjës kishte arritur gjendjen numerike prej 30 miljonësh. Në atë masë të madhe 
njerëzish ishin përzier...të gjitha kombet dhe ideologjitë...Në këtë përzierje të frytshme të 
popujve dhe kombeve, rehatshëm kanë bashkëjetuar ideologjitë dhe traditat...”4.
Sikurse e pamë nga disa citime prej njerëzve të shquar, që kanë bërë studime në 
këtë fushë, ngadhnjimi relativisht i lehtë i ekspansionit të shpejtë të Islamit nuk 
duhet parë vetëm si pasojë e dobësisë së paganizmit arab dhe të sistemeve të tjera 
religjioze orientale si kristianizmi, ebreizmi etj. në ato kohë, por, sikurse e thamë, 
edhe si rezultat i krijimit të raporteve të reja ndërmjet njeriut dhe Krijuesit, njeriut 
dhe ekzistencës si dhe të njeriut me njeriun. Islami me mësimet e veta gjithmonë 
ka predikuar dy botëra: botën e jashtme dhe atë të brendshme, botën morale dhe 
atë historike, botën ku jetojmë përkohësisht dhe atë ku do të kalojmë përjetësisht. 

1  M.N. Roy. The Historical Role of Islam, kapitulli 1-3. Sipas: Nexhat Ibrahimi. Islami në trojet 
shqiptare gjatë shekujve. Logos-A- Shkup 1419/1998; fq. 231.  
2  Shih: C.A.Qadir. Uticaj islamkog na Istog, në M.M.Sharif. Historia islamske fi lozofi e. II, Zagreb, 
1990, fq. 338. Sipas: N. Ibrahimi. Vepër e cituar, fq. 222.
3  Po aty, fq. 388. Sipas: N. Ibrahimi.Vepër e cituar, fq. 224.
4  Rozhe Garodi. Islami dhe Kultura (dialogu ndërmjet Rozhe Garodi dhe mendimtarëve islamë) 
Sarajevë, 1990, fq. 5. Sipas: N. Ibrahimi. Vepër e cituar, fq.  225-226.



2  -  V l e r ë s i m e  p ë r  I s l a m i n 25

Në zbërthim të këtyre që thamë mund të shtojmë se Islami kundrejt Zotit 
dhe të mirës ka urdhëruar përkushtim, ndërsa ndaj të keqes, dhunës, armiqve, 
sëmundjeve, fëlliqësirës dhe bestytnive Ai ka urdhëruar luftë. 
Historiani Robertson mendimin e vet ndaj muslimanëve e përcakton: “Me të 
vërtetë muslimanët janë ata që e kanë unifi kuar zjarrin dhe fl akërimin për fenë e vet me 
zemërgjërësinë dhe tolerancën ndaj pjesëtarëve të feve të tjera dhe janë ata që krahas tërë 
përkushtimit dhe vendosmërisë konsekuente për përhapjen e fesë së vet, i kanë lënë të lirë 
të gjithë ata që këtë fe nuk e kanë përqafuar, sepse kanë dëshiruar t’i mbesin konsekuentë 
mësimit të vet fetar”1.
Gjithashtu, një numër tjetër studiuesish, po aq të njohur, të kësaj çështjeje, 
ekspansionin e rrufeshëm të Islamit në të katër anët e konsiderojnë si superioritet 
raportesh politike, ekonomike dhe sociale, duke mos u dhënë ndonjë rëndësi të 
veçantë atyre ushtarake. Ekspansioni ushtarak në Islam në asnjë rast nuk pati bërë 
të vetin karakterin rrënues, siç mund të përmendim rastin e invazionit tatar në 
khalifatin musliman të Bagdadit. Një ilustrues kuptimplotë i kësaj është se në tërë 
territorin e Spanjës së sotme, ushtria muslimane nuk ka numëruar më shumë se 
40 mijë ushtarë. 
I konvertuari në Islam, fi lozofi  bashkëkohor R. Garodi, faktorin vendimtar të 
fi tores muslimane e sheh në atë se “Pushtuesit arabë i sollën botës së shkatërruar 
skllavopronare dhe feudalizmit të përçarë e të venitur, forma më të larta të jetës ekonomike 
e sociale, të cilat i tërhiqnin masat e gjëra”2.
Po për këtë çështje shkencëtari H. J. Najl ka shkruar: “Islami ka dominuar sepse 
ai ishte sistemi më i mirë shoqëror dhe politik të cilin koha qe në gjendje ta ofrojë. Ai 
është përhapur se në çdo hap ka gjetur të shtypurit, ata pa të drejta dhe të mjerët... 
Islami ka qenë ideja politike më përmbajtësore, më moderne dhe më e pastër që kishte 
karakteristikat e kreativitetit real dhe të vitalitetit në botë, duke i kushtuar njeriut 
sistemin më të mirë të mundur. Sistemi feudal skllavopronar në Perandorinë Romake, 
pastaj edukata, kultura dhe traditat shoqërore kanë qenë me aq difekte saqë janë rrënuar 
totalisht edhe para rishfaqjes së Islamit...”3. 
Të gjithë ata individë apo qarqe të përcaktuara që përqafi min e përhapjen e shpejtë 
të Islamit e gjykojnë si produkt të fuqisë ushtarake, të dhunës së ushtruar dhe të 
monopolit në kapital, harrojnë se, sikurse e ka theksuar R. Garodi, “...kultura që 
ndikon në kulturën tjetër nuk është në asnjë rast ajo që posedon fuqinë ushtarake, as ajo 
që posedon në duart e veta kapital, por, në bazë, ajo që ka marrëdhënie më të zhvilluara 
shoqërore prej asaj kulture mbi të cilën ushtron ndikim. Sepse vetëm nga marrëdhëniet e 
zhvilluara shoqërore rrjedhin format e superioritetit si në shkencë ashtu dhe në art..., se 

1  Jusuf el Kardavi. Islamsko pravo. Sarajevë 1990 fq. 47. Sipas:  N. Ibrahimi. Vepër e cituar, fq.  
223.
2  Rozhe Garodi. Vepër e cituar fq. 15. Sipas:  N. Ibrahimi.Vepër e cituar, fq 223.
3  Jusuf el Kardavi. Vepër e cituar fq. 47. Sipas: N. Ibrahimi. Vepër e cituar, fq. 223-24.
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fuqia ushtarake përkohësisht mund ta shkatërrojë një kulturë dhe shembull për këtë janë 
pushtimet spanjolle e portugeze, të cilat praktikisht shkatërruan kulturat e Amerikës 
Latine, në mënyrë që në vend të tyre të sillej kulturë tjetër...janë shkatërruar me anë të 
luftës jo vetëm krijimet më të mira humaniste të inkëve, majëve, por dhe të tjerëve të 
ngjashëm me ta. Fuqia e armës mund të shkatërrojë një kulturë, por atë nuk mund ta 
imponojë. Është e ditur se romakët kanë qenë ushtarakisht më të fortë, por, megjithatë, 
Perandoria Romake e pranoi plotësisht fi zionominë kulturore greke, ndërsa grekët nuk 
pranuan kulturën romake”1.

*     *     *
Përsa i përket situatës në kohët që po kalojmë, ku rivalitetet apo kundërshtimet 
ndërmjet këtyre dy botëve, përbëjnë fshehtazi apo haptazi një nga boshtet kryesore 
të kohës. E vlen që të paraqisim një vrojtim të qartë për këtë çështje të princ 
Çarlsit, Princi i Uellsit i cili  ka vërejtur se “Është e çuditshme përse moskuptimet 
ndërmjet Islamit dhe Perëndimit duhet të vazhdojnë, kur ajo që i bashkon këto dy botë 
është shumë më e fuqishme se ajo që i ndan: monoteizmi, përkohësia, përgjegjësia, bota 
tjetër, respekti ndaj diturisë, mëshira ndaj të varfëve, rëndësia e jetës familjare, respekti 
ndaj familjes” dhe, po sipas tij, “Moskuptimet paraqiten kur nuk ia arrijmë të çmojmë 
se si të tjerët e shohin botën, historinë e saj dhe rolet përkatëse në të”. Ai e thotë pa 
dorashka se “Mënyra se si ne sot  e shohim Islamin rezulton ta konsiderojmë atë si kanosje 
dhe rrezik, në Mesjetë si pushtues ushtarak, ndërsa në kohët më bashkëkohore si burim 
të mostolerimit, ekstremizmit dhe terrorizmit”, kurse princi vetë pohon se “Islami 
mesjetar ishte një religjion i tolerancës së jashtzakonshme për kohën e vet, që u lejonte 
hebrenjve dhe të krishterëve t’i praktikonin besimet e veta të trashëguara, duke dhënë 
një shembull i cili fatkeqsisht për shumë shekuj me radhë nuk u kopjua në Perëndim”2. 
Në këtë drejtim mund të konsiderohet tregues i qartë edhe mendimi i shprehur nga 
një shkencëtar perëndimor se “...humbja e vërtetë na kërcënohet nga lufta shpirtërore që 
Europa zhvillon metodikisht kundër frymës së lindorëve përgjithësisht, e muslimanëve 
veçanërisht, nëpërmjet veprave të veta fi lozofi ke, romaneve të veta, teatrit  e fi lmit të 
vet si dhe gjuhës së vet. Kufi ri dhe qëllimi i këtij veprimi është i natyrës psikologjike – të 
ndahen popujt lindorë nga e kaluara e tyre. Europa pushtuese më së shumti frikësohet 
nga kjo vetëdije mbi të kaluarën që fi llon të zgjohet në zemrat e indusve, të kinezëve e 
veçanërisht të arabëve...”3.

1  Rozhe Garodi. Vepër e cituar, fq. 73-74. Sipas: N. Ibrahimi. Vepër e cituar, fq. 228-229.
2  Shih: “Islami dhe Perëndimi në frymën e koekzistencës”, ligjëratë e mbajtur në Oxford me 
27.10.1993 dhe e botuar nga Qendra e Studimeve Islame Oxford. Sipas: “Dituria islame”, revistë 
fetare, kulturore-shkencore, nr. 85/ 1996, fq. 4.
3  R. Patai. “The Arab Mind”, New York, 1976, fq. 292. Sipas: N. Ibrahimi. Vepër e cituar, fq. 91, 
shënimi 74.
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*      *      *
Nëse do t’i analizonim forcat e radhitura në dy krahët kundërshtarë do të kishim 
pak a shumë një ndarje të tillë:
a) Po të shqyrtonim  pretendimet e individëve apo të institucioneve që fl asin keq 
për Islamin, do të arrinim në përfundim se ata  e nxijnë me keqdashje çdo gjë që 
ka lidhje me të, p.sh. daljen e tij në skenën botërore e shikojnë si katastrofën më 
të madhe që ka përfshirë njerëzimin dhe, si rrjedhojë, çdo gjë që ka lidhje me 
ithtarët e tij konsiderohet e dëmshme, mashtruese që sjell rrezik për njerëzimin, 
sidomos për europianoperëndimorët, prandaj, përfundojnë armiqtë e Islamit, ai jo 
vetëm që nuk duhet pranuar në mjediset shoqërore, por, mundësisht, të zhduket 
nga faqja e dheut. 
Pikëpamje dhe përpjekje të tilla ka pasur me ngritje-ulje që nga koha e H. 
Muhamedit (a.s.), pra që nga ajo kohë kur fi lloi shpallja e tij dhe në vazhdim në të 
gjitha periudhat e zhvillimit të tij, përfshirë, pra, edhe ato bashkëkohore.
b) Në antipodin e pikës së parë bëjnë pjesë të gjithë ata që Islamin e identifi kojnë me 
periudhën e khalifëve të drejtë (khulefai rashidinë), duke inkluduar dhe evidentuar 
në këtë kategori edhe prijësit e shquar si dhe evenimentet historike si dhe ato 
bamirëse mbresalënëse të kësaj feje gjatë shekujve. Por edhe këta studiues gabojnë 
duke mos e përfi llur realitetin historik, përfshirë edhe rastet kur udhëheqësit 
muslimanë nuk kanë zbatuar e vënë në jetë mësimet e tij, apo i kanë predikuar 
për të tjerët dhe vetë kanë vepruar në të kundërt të tyre, ose, le të kujtojmë edhe 
ato raste kur, siç mësojmë nga historia, kanë vepruar krejt në kundërshtim me to. 
Por  për studimin e gjithanshëm e intensiv të kësaj teme ka edhe një arsye tjetër 
jo më pak të rëndësishme nga ato që u përmendën: Përhapja e Islamit në Shqipëri 
duhet të studiohet, madje jo vetëm nga ne shqiptarët, por edhe nga çdo musliman, 
pavarësisht nga kombësia, se, në fund të fundit, ajo është pjesë përbërëse e historisë 
së përgjithshme islame, e përhapjes së Islamit nëpër botë, një përvojë e llojit të vet, 
p.sh. tek ne s’ka pasur konfl ikte fetare, luftë fetare, por bashkëjetesë  e harmoni 
ndërmjet feve, gjë që është vënë re e vlerësuar edhe nga të huajt. Shqiptarët në 
përgjithësi dhe sidomos muslimanët në veçanti nuk i kanë dhënë rëndësi besimit 
të të tjerëve, pasi besimin e kanë konsideruar çështje krejtësisht vetiake dhe intime.
Dihet se shpallja e Islamit nga ana e H. Muhamedit (a.s.) ka afro 15 shekuj që është 
bërë, ndërsa tek ne ka rreth 6-7 shekuj, pra duhet konsideruar si pjesë përbërëse e 
saj, jo vetëm për kohën, por edhe për vendin që zë Shqipëria në Europë.
Kjo temë, pra trajtimi me sa më shumë objektivitet i përhapjes së Islamit në vendin 
tonë, është sa interesant aq edhe i vështirë. Interesi i saj duket jo vetëm se mbi 
Islamin, nga njëra anë, siç thamë, hidhet shumë baltë, se p.sh. “Historiografi a e huaj, 

e përfi llur edhe nga pjesa më e madhe e historiografi së shqiptare, kalimin e shqiptarëve në Islam e 

shikon ngushtësisht si aspiratë të bujarisë shqiptare për pushtet, për të ruajtur privilegjet e arritura 

në periudhën paraosmane, kurse kalimin e masave si nevojë për t’ i ikur dhunës ekonomike të 
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“turqve barbarë”, si dhunë “aziatike barbare”, si turqëzim e akulturëzim të shqiptarëve... për soj 

shqiptari, në këtë “ historiografi ”, është shqiptari i fesë katolike!”1, por edhe se lëvizja kundër tij 
është institucionalizuar prej kohësh  edhe  në vendin tonë, sidomos nga ana e shtypit 
“të pavarur”, veçanërisht gjatë kësaj periudhe të brishtë të demokratizimit të Shqipërisë. 
Nga ana tjetër, interesimi për Islamin shtohet në botë, veçanërisht në Europë 
dhe, krahas mendimeve dashakeqase që propagandohen kundër tij, ka edhe të 
tillë që për të fl asin mirë, pasi e studiojnë në kompleks, madje ka prej tyre që, pse 
jo, edhe e pranojnë atë për fe të vetën. Kështu, mund të përmendim si shembull 
konvertimin e Rozhe Garodi, fi lozof, ish-anëtar i Byrosë Politike të Partisë 
Komuniste Franceze2.
Pavarësisht nga sa u tha, qëllimi ynë nuk është të analizojmë pikëpamjet apo 
veprimet kundër apo në favor të Islamit gjatë shekujve, por të arrijmë të hedhim 
sadopak dritë, apo të përmbledhim në një kuadër sa më të shkurtër shumicën 
e atyre që janë shkruar e thënë për fi llimet e përhapjes së tij në Republikën e 
Shqipërisë, si dhe veprimet tendencioze ndaj tij, duke pasqyruar zhvillimet në 
vazhdim deri në ditët e sotme.

1  I. Zamputi. Relacione I, II. Thekse të posaçme në këtë drejtim nga Don Lush Gjergji, në 
simpoziumin “Shqiptarët dhe Europa dje dhe sot”, 23 maj, 1991; Po aty, Engjëll Sedaj, dt. 25.maj, 
1991. Ismail Kadare në intervistat e tij gjatë viteve 1991-1993. Sipas: Muhamed Pirraku, në “Roli i 
Islamit në integrimin e Shqipërisë etnike dhe të kombit shqiptar”, në Feja, kultura... vepër e cituar, 
fq. 43.
2  Ka lindur më 1913 në Marsejë të Francës. Qysh në vitin 1936 është zgjedhur anëtar i Byrosë 
Politike të Partisë Komuniste Franceze. Në vitin 1960 themelon Qendrën e Studimeve dhe të 
Hulumtimeve Marksiste dhe është zgjedhur për të dytën herë anëtar i Parlamentit Francez. 
Botoi rreth 20 vepra, të cilat në themel kishin shqyrtimin e ideologjisë marksiste. Më pas jep 
dorëheqjen dhe qëndron vetëm profesor fi lozofi e në Universitetin Klermon Firan të Francës. 
Gjatë kësaj periudhe fi lloi të refl ektojë mbi realitetin e ideologjisë marksiste dhe për injorancën 
e vet në aspektin shpirtëror të njeriut si dhe të heshtjes së tij ndaj kuptimit të ekzistencës dhe të 
enigmës së vdekjes. Pas një udhëtimi të mundimshëm dhe të gjatë R. Garodi braktisi ideologjitë, 
besimet (nga prejardhja familjare ka qenë protestant), fi lozofi të e mendimet e ndryshme dhe 
përfundoi musliman i përkushtuar. Me këtë rast ka pohuar se “Dëshiroj të deklaroj se kalimi im në 
fenë islame, nuk ka qenë rastësi, por është rezultat i një udhëtimi dhe hulumtimi të mundimshëm 
dhe të gjatë, të cilin e përshkuan udhëkryqe të shumta, derisa më në fund arrita fazën e besimit, 
i cili njeriut i siguron qetësi dhe rehati, sepse feja islame është paqe dhe prehje shpirtërore”. 
Veprat më të njohura të tij pas pranimit të fesë islame janë: “Thirrja e të gjallëve”, “Dialogu 
ndërmjet qytetërimeve”, “Tërë e vërteta”, “Marksizmi i shekullit të njëzet”, “Alternativa”, “Dosja e 
Izraelit...ëndërra e sionizmit dhe mashtrimet e tyre” etj. Këtu nuk bëhet fjalë për artikujt e shumtë 
që ka shkruar për Islamin. Është kërcënuar edhe me likuidim fi zik… 
Për hollësi të tjera rreth fi gurës së tij shiko: “Qëndrimi i një ushtari musliman më mësoi më shumë 
se dhjetë vjet studime në Sorbonë”, botuar në “Dituria islame”, viti 10, nr. 65, shkurt 1995.
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Ndër vështirësitë kryesore që hasen në trajtimin e kësaj teme është se në Republikën 
e Shqipërisë nuk ka studime të mirëfi llta, ose edhe në ato që janë realizuar gjatë 
afro 50 vjetëve të monizmit, konstatohet një tendenciozitet i theksuar antiislam. 
Megjithëkëtë ndër simpoziumet shkencore që janë zhvilluar në trojet etnike 
shqiptare si në Kosovë, Maqedoni etj., ku kanë marrë pjesë edhe studiues nga 
Republika e Shqipërisë, në më të shumtën e rasteve është mbajtur një qëndrim 
realist, objektiv. Kështu, mund të përmendim studiuesit bashkohorë të njohur 
brenda e jashtë vendit, si: Selami Pulaha, Gazmend Shpuza, Abdi Baleta, Sherif 
Delvina, Ferit Duka, Viron Koka e të tjerë për qëndrimet e tyre të pavarura e 
me objektivitet, ku kanë sqaruar mbarë opinionin, duke u përpjekur për të vënë 
në vend të vërtetën nëpërmjet temave që kanë trajtuar. Përmendëm disa emra 
nga Republika e Shqipërisë që janë dalluar në këtë drejtim, por, nga ana tjetër, 
lamë jashtë studiuesit e shquar që jetojnë në trojet shqiptare jashtë kufi rit të sotëm 
shtetëror si në Kosovë, Maqedoni etj. dhe të tillë, falë të madhit Zot, ka shumë, 
por, për fat të keq, këtu tek ne njihen pak dhe në rrethe relativisht të ngushta, 
sidomos studimet e përfundimet e tyre. Unë në këtë libër kam shfrytëzuar e cituar 
shpesh studimet e konkluzionet e tyre. Për këtë gjej rastin t’i falënderoj.
Kurse ata që në studimet e veta kanë futur një frymë keqdashëse ndaj Islamit, 
dallohen menjëherë për pretendimet e tyre, gjoja sikur në këtë çështje nuk ka asgjë 
për t’u parë, sepse “Islami tek ne është përhapur nëpërmjet dhunës nga turqit, 
është fe e pushtuesit” dhe paska bërë këto e ato veprime kundër atdheut e të tjera 
pretendime të ngjashme, të pabaza. 
Dhe pretendime të tilla fi lluan të përhapen, në mënyrë të theksuar, me tendeciozitet 
të hapur, sidomos në prag të reformave të bëra nga qeveria e kohës, pas  viteve 30-të, 
duke vazhduar ritheksimin e tyre më shumë në mesin e viteve 40-të për të arritur 
apogjeun e shpifj eve antiislame në kohën e ateizmit të institucionalizuar, madje 
vazhdojnë, më të sofi stikuara, “shkencore” edhe në ditët tona, përfshirë, sidomos, 
në këtë kryqëzate antiislame intelektualë të shquar,  të shkolluar e edukuar në 
sistemin  ateist, brenda e jashtë vendit, në Perëndim e sidomos në Lindje, ndër të 
cilët, ç’është për të ardhur keq, ka që rrjedhin nga familje të njohura muslimane, 
mbajnë edhe emër musliman dhe armiqësirat e mllefet ndaj tij i kanë subjektive, 
emocionante, ndoshta, edhe të kultivuara, apo koniukturale, sepse nuk kanë 
studiuar asgjë prej tij, se, ndryshe,  nuk do të ngrinin në pretendimet e tyre gjëra 
që kanë marrë përgjigje njëherë e mirë nga studiues të njohur e të respektuar në 
shkallë botërore. 
Në kundërshtim me këta tipa, ata që janë treguar objektivë dhe të matur, pavarësisht 
se cilit besim i takojnë, në përgjithësi, arrijnë në atë përfundimin logjik, ku kanë 
arritur edhe shumë studiues të pavarur të huaj, se në përhapjen e Islamit tek ne 
nuk është ushtruar asnjë lloj dhune, përkundrazi janë trajtuar e mbrojtur njëlloj, 
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duke pasur të drejta të barabarta në predikimet e mësimeve të fesë si muslimanët 
ashtu dhe katolikët apo ortodoksët. 
Por, duke qenë të hapur, ne nuk e mohojmë se faktori fetar islam ka luajtur një 
rol shumë të rëndësishëm në pushtimet e osmanllinjve, që në Islam konsiderohen 
çlirime, të interpretuara për të përhapur fenë. Dihet se shteti osman që në krijimin 
e vet, ka qenë shtet i themeluar mbi bazat e Islamit, duke e konsideruar xhihadin 
në rrugën e Allahut motivin kryesor të depërtimit në Europë, pa mohuar lirinë 
e besimeve të tjera dhe pa përdorur masa shtërnguese kundër tyre. Në të njejtën 
kohë, duhet pohuar, se nuk mund të mohohet, që të gjitha aleancat si dhe luftërat 
e panumërta që kanë bërë europianët kundër osmanllinjve, e më parë kundër 
arabëve, kanë pasur kryesisht karakter fetar, antiislam, sepse ata synonin të 
mbizotëronte  krishterimi dhe, për pasojë, mbrojtjen dhe propagandimin me çdo 
mjet e mënyrë të  tij dhe, po kështu, ndalimin me çdo mënyrë e mjet, përfshi 
edhe shpatën, të përhapjes së fesë islame. Historia provon  se është përdorur dhe 
vazhdon të përdoret nga ana e tyre gjithçka kundër tij. 
Kështu, “Karli i 5-të kërkoi të krijojë unitetin e Europës mbi bazën e krishterimit dhe 
për këtë fakt ai u bë i padrejtë dhe mizor ndaj dy racave dhe dy feve, islame dhe çifute. Ne 
besojmë se Shoqëria e Kombeve është një manifestim në mbretërinë e institucioneve, një 
unitet organik dhe i ndërgjegjshëm i njerëzimit në tërë rruzullin tokësor, ne kemi kështu 
një fe intelektuale të patundur”1.
Në lidhje me këto pretendime e kundërshtime për përhapjen e Islamit, si dhe të 
bashkëjetesës e të tolerancës së tij ndërmjet feve e kombësive2 të tjera, sidomos në 

1  Buletini i Lidhjes së Kombeve. Minoritetet kombëtare. Numri 5-6; nëntor-dhjetor 1933.Sipas: 
Sh. Delvina. Tentativë e pasuksesshme dhune fetare. Rilindja javore 14 - 20 janar dhe 28 janar 
– 3 shkurt 1996.
2  Për t’i kuptuar më mirë se ç’udhëzime apo porosi ka dhënë H. Muhamedi a.s. po përmendim një 
thënie të tij: “Kush i bën padrejtësi dhimijut  (term me të cilin thirrej jomuslimani, që jetonte në 
shtetin musliman dhe ishte nën mbrojtjen e tij) më ka bërë padrejtësi mua”, ndërsa nga shokët 
e tij ka pasur porosi shumë të qarta për  ushtritë muslimane se si duheshin trajtuar banorët e 
vendeve të pushtuara. Po japim për ilustrim dy porosi të hulefai rashidinë-ve (halifëve të drejtë): 
“Mos i shkelni zotimet tuaja, mos i gjymtoni kufomat, mos i vritni fëmijët, as të vjetrit dhe as 
gratë. Mos rrëzoni asnjë dru, asnjë hurmë, mos i digjni të mbjellat, mos therni deshë  as deve 
që të ushqeheni vetë. Nëse takoni rrugës murgj ose fetarë duke ëndërruar, i lini të lirë dhe mos i 
shqetësoni” – Nga urdhërat e khalifi t Ebu Bekr (r.a.) për kreykomandantin e ushtrisë, Usame ibn 
Zejdin, kur përcolli ushtrinë e muslimanëve për në Siri. Shih: El Hufi . Toleranca fetare. Prishtinë, 
1996; fq. 18. Sipas: Nexhat Ibrahimi. Islami në trojet… Vepër e cituar; fq. 39. 
Ndërsa H. Umeri (r.a.), në çastet e fundit të jetës, i porositi shokët e vet: “Unë po vdes, ju lutem të 
interesoheni për të krishterët që i keni amanet prej Zotit dhe prej Pejgamberit. Shpirti i tyre është 
shpirti ynë, gjaku i tyre – gjaku ynë, gjë e mall i tyre – është yni, nderi i tyre – nderi ynë. Hapni 
sytë e mos i cenoni, mos i lëndoni, se nesër para Zotit s’keni se  si të përgjigjeni!” –Sipas: Arnoldit 
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periudhën e turqve osmanllinj për të cilën po fl asim, Volteri pohon se modeli Islam 
i rregullimit të jetës, i pranishëm gjatë kohës së osmanllinjve, paraqet shembullin më të 
mirë të tolerancës ndërfetare dhe të bashkëjetesës, në lirinë e plotë të pjesëtarëve të feve të 
ndryshme dhe të popujve, derisa, sipas Kishës, secili është dashur të bëhet kristian. Për 
këtë autoritetet kishëtare armiqësisht janë deklaruar kundrejt tërë botës, derisa ata nuk 
e pranojnë kristianizmin1.
Po këtu, në lidhje me aleancat fetare të realizuara në Perëndim kundër Islamit, 
është rasti të përmendim konditat e rënda dhe poshtëruese që iu imponuan 
Turqisë në Konferencën e Lozanës për çështjen e Islamit në përgjithësi dhe të 
Khalifatit në veçanti.  A nuk ishte kjo ndërhyrje në çështjet shpirtërore të një feje 
të institucionalizuar?2.
Për të shmangur çdo keqkuptim në lidhje me arsyet që e shpunë Mustafa Qemalin 
për abrogimin e Khalifatit, para se të japim një mendim të tij për këtë çështje, po 
përpiqemi të themi me dy fj alë, se, megjithë gjendjen heterogjene të shoqërisë 
nën Perandorinë Osmane, ajo shoqëri dallohet për tolerancën e pushtetit kundrejt 
etnive dhe feve të ndryshme, gjë për të cilën meritën kryesore e ka aplikimi i një 
islami tolerant dhe mjaft fi snik, i cili ishte hegjemon në atë shoqëri.  Kështu, 
“Autonomia e grupeve të popullsive është më e plotë në Turqi se sa në vendet më të 
përparuara të botës”3, dhe “Sulltani qeveris njëzet popuj që kanë besime të ndryshme; 
grekët jetojnë të sigurtë në Kostandinopojë... analet turke nuk përmendin as edhe një 
kryengritje të nxitur nga fetë që ushtrojnë popujt në Perandorinë Osmane. Shkoni 
në Jude, në Persi, në Tatari dhe do të shihni të njejtën tolerancë, të njejtën qetësi”4, 
Perandoria Osmane në të gjitha territoret që kishte pushtuar i pranonte të gjitha 
fetë dhe të drejtat e tyre respektive. Këtu mund të përmendim urdhërin e sulltan 

të cituar nga H. Ali Korça në Zani i Naltë, viti 5-të, nr. 3, janar 1928, fq. 454.
1  Shih: Ali Bulaç. Islami dhe demokracia – teokracia dhe totalitarizmi. Logos-A Shkup, 1419/1998 
fq. 142.
2   Në tokat e shtetit osman kishin hyrë ushtritë  e Anglisë, Greqisë, Italisë dhe Francës duke 
pushtuar shumë pjesë të Turqisë, përfshirë edhe Stambollin. Nga 23 prilli 1923 deri më 24 
korrik 1923 në Lozanë të Zvicrës u zhvilluan bisedimet për hartimin e traktatit të paqes ndërmjet 
shteteve aleate e Turqisë. Anglia për nënshkrimin e traktatit të paqes kishte paraqitur këto 
kushte: a)Anulimin e Khalifatit, dëbimin e khalifi t nga Turqia dhe konfi skimin e pasurisë së tij; b)
Turqia duhej të zotohej se do të shuante çfarëdo lëvizjeje që mund të bënin përkrahësit e khalifi t 
(sulltanit); c)Turqia duhet të ndërpriste lidhjet e veta me Islamin; ç) Në vend të ligjit që mbështetej 
mbi dispozitat islame, Turqia duhet të miratonte një ligj – kushtetutë qytetare.
Për më gjërë për këtë shih: Bajrush Ahmeti. Perandoria Osmane dhe përhapja e Islamit në trojet 
shqiptare dhe në viset fqinjë. Fq. 149. Prishtinë,1997.
3   E. Reklus. Gjeografi a e re e botës. Vëll. I, fq. 239. Sipas: Sherif Delvina. E vërteta mbi Epirin. 
Tiranë, 1999, fq. 303.
4   Volter. Traktat mbi tolerancën. Sipas:  Sherif Delvina. Po aty.
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Selimit të dytë të dërguar më 7 maj 1572, gjatë pushtimit të Qipros, i cili është 
shumë kuptimplotë: “Veproni me shumë drejtësi dhe shumë dashamirësi përkundrejt 
popullit të zonës. Mbrojini banorët në të gjitha çështjet e tyre në lidhje me shtetin, në 
lidhje me fi skalitetin apo me drejtësinë dhe garantoni sigurinë dhe mbrojtjen e tyre 
brenda një kohe të shkurtër. Zoti që na mbron, na i ka besuar ata ne. Nderi i shtetit e 
kërkon që të garantohet siguria dhe mbrojtja e tyre. Çdo njeri duhet të jetë në qetësi të 
plotë, duke qenë i sigurt për qenien e tij, për pasurinë e tij dhe për paprekshmërinë e tyre. 
Drejtësia ime e kërkon me ngulm këtë gjë. Të jeni vigjilentë ndaj këtij urdhëri që po ju 
dërgoj dhe për zbatimin  e tij, përndryshe, po të bëni ndonjë gabim, duhet ta dini se nuk 
pranoj asnjë justifi kim, cilidoqoftë ai”1.
Edhe pse Perandoria Osmane shfaqej në atë shoqëri si një regjim teokratik, 
për pasojë sulltani khalif përfaqësonte të gjithë muslimanët e botës, në fakt, ai 
e ushtronte aktivitetin e vet vetëm ndaj  nënshtetasve të Perandorisë Osmane. 
Këtu është rasti të themi se, megjithëse ishte sulltan-khalif, ai më tepër shfaqej 
si sulltan se sa si khalif, pastaj duhet vënë në dukje se, duke shfrytëzuar të gjitha 
prerogativat që i jepte ligji, ai mund të merrte edhe vendime që mund të binin 
ndesh me parimet fetare.
Përsa i përket ndikimit fetar të khalifi t turk mbi vendet e tjera muslimane dhe 
abrogimit të khalifatit nga ana e Mustafa Qemalit, u bë një zhurmë e madhe në 
kohën e zbatimit të reformës dhe reformatori i madh, Babai i Turqisë moderne, iu 
kthye disa herë kësaj çështjeje. Në një rast ai deklaroi se “Po t’i dëgjosh, monarku 
khalif duhet të kishte një të drejtë juridike mbi të gjithë muslimanët dhe në të gjitha 
vendet muslimane të tilla si: Kina, India, Afganistani, Persia, Iraku, Siria, Palestina, 
Hixhazi, Jemeni, Asiria, Egjipti, Tripolitania, Tunizia, Algjeria, Maroku, Sudani. 
Dihet se kjo utopi nuk u realizua kurrë... komunitetet islamike kanë qenë ndarë gjithmonë 
nga njëri-tjetri si rezultat i qëllimeve të tyre diametralisht të kundërta; se Omejadët 
në Andaluzi, Alevisët në Marok, Fatimidët në Egjipt dhe Abasidët në Bagdat kanë 
krijuar secili një khalifat, d.m.th. një monarki më vete. Madje në Andaluzi jetonin edhe 
bashkësi prej 1000 vetësh secila, me një udhëheqës të besimtarëve dhe me një Pishtar të 
besimit. A ishte logjike dhe e arsyeshme që, duke u shtirur se nuk e njihje këtë të vërtetë 
historike, t’ i vije emrin e khalifi t një sovrani të destinuar për të mbretëruar mbi të gjitha 
shtetet ose kombet muslimane, disa prej tyre të pavarur, e pothuaj të gjithë të vendosur 
nën një protektorat të huaj?”2.
Prandaj, e parë me syrin kritik në çdo kohë, mund të arrihet në përfundim 
se reforma e abrogimit të khalifatit, në fakt, e shpëtoi Turqinë nga një çerdhe 
intrigash e korrupsioni siç ishte kthyer ai. Por fj alën e kemi se sa të tjera të tilla 

1   Arkivat e Ministrisë së Punëve të Jashtme, tek Menter Sahinler, Türkiy’nin 1974 Kibris Siyaseti 
(Politikë e Turqisë në konfl iktin e Qipros, më 1974), Stamboll, 1979, fq. 103. Sipas: Origjina, 
ndikimi dhe aktualiteti i qemalizmit. Shtëpia botuese “Koha”, Tiranë, dhjetor, 1998, fq. 64.
2   Po aty, fq. 64.
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qëndruan e vazhdojnë të qëndrojnë ende nëpër botë, pavarësisht se sot veprojnë 
si “të modernizuara”, “të qytetëruara” dhe qëllimet e tyre i realizojnë me mjete 
shumë të sofi stikuara?! Ata siç kanë qenë, ashtu vazhdojnë të jenë të njohura si 
qendra korrupsioni, ndërhyrjeje në punët e shteteve të tjera nëpërmjet intrigave të 
paskrupullta.

*     *     *
Duhet theksuar se, pavarësisht nga fakti se qendresa e shqiptarëve prej një çerek 
shekulli me Skënderbeun në krye kundër ushtrisë osmane ndihmoi shumë në 
mbrojtjen e Europës së krishterë, luftërat e zhvilluara nga ai nuk duhen kuptuar 
në asnjë mënyrë si luftëra për të mbrojtur krishterimin, siç u pëlqen disave që t’i 
cilësojnë. Ai, në radhë të parë, ka luftuar për mbrojtjen e atdheut të vet. Nuk duhet 
harruar se Skënderbeu sa ishte i krishterë, po aq ka qenë edhe musliman, por mbi 
të gjitha ai ka qenë shqiptar me fe e me kombësi, prandaj i gjithë kombi ynë e ka 
shpallur Hero të Kombit, pavarësisht religjionit që mund të ketë pasur. Në rrethet 
e historianëve tanë njihen pohimet e tij kur ka qenë tek Papa dhe ka dalë prej 
andej i pezmatuar dhe i zhgënjyer, të paktën për tre aspekte dhe konkretisht se: a) 
Ata nuk i besonin,  sepse ai ishte shqiptar; b) Qëllimi përfundimtar i Venedikut 
ishte pushtimi i Krujës, por “ai do t’ia japë atë më parë me gjithë çka sulltanit” dhe c) 
“Më parë do të kishte dashur të bënte luftë me Kishën se sa me turkun”1. 

1  “...Atmosfera e mosbesimit nuk do të zhduket në marrëdhëniet shqiptaro-venedikase as në 
periudhën e fundit të veprimtarisë së Skënderbeut, kur edhe vetë Venediku ishte i preokupuar për 
shpëtimin e zotërimeve të veta përballë invazionit otoman që po bëhej gjithnjë e më kanosës. Të 
dy palët e njihnin plotësisht gjendjen e nderë që ekzistonte në marrëdhëniet e tyre. Kjo pasqyrohet 
shumë mirë nga letra e 31 korrikut 1464 që ambasadori milanez në Venedik i shkruante dukës së 
Milanos në të cilën tregonte se nga ana e Anton Venierit, këshilltar i dukës së Venedikut, kishte 
marrë këtë përgjigje: “Ne nuk i besojmë atij (Skënderbeut) për asgjë, sepse është shqiptar dhe 
është tradhëtar e i lig”. Nga ana tjetër, nga një letër e 24 janarit 1467 e ambasadorëve milanezë 
në Romë, Lorezo da Pesaro dhe Agostino de Rossi informohemi se “edhe ai, Skënderbeu, shumë 
qartë e kuptoi se qëllimi i asaj Sinjorie (Venedikut) priret ta pushtojë atë qytet (Krujën) dhe thotë 
se më parë do t’ia jap atë me gjithë çka mbetet sulltanit”.
Skënderbeu shkoi në Itali në çastet më të vështira për Shqipërinë i shoqëruar nga pak njerëz 
me pamjen e “një njeriu shumë të thjeshtë”. Qëndrimi i tij formonte një kontrast shumë të fortë 
me atë që mbante ndaj rrezikut turk klasa sunduese europiane, qëndrimin e së cilës aq mirë e 
ka shprehur në pranverë të vitit 1465 vëzhguesi i vëmendshëm i këtyre ngjarjeve, Gerardo de 
Collis: “Zotërinjtë e të krishterëve, të cilët kanë nxjerrë të holla nga popujt e tyre, sipas pretekstit 
të kësaj ndërmarrjeje (luftës antiturke) dhe pastaj i kanë futur në xhep për dobinë e tyre”... Papa 
Pali II, u përpoq me anë të justifi kimeve boshe dhe, pas ceremonive zyrtare, të fshihte qëndrimin 
e tij të vërtetë dhe të largonte sa më parë Skënderbeun nga Roma. Bile bëri që të largohej në 
një mënyrë që e ofendonte Heroin Shqiptar në dinjitetin e tij njerëzor. Pas një qëndrimi prej 
dy muajsh, Skënderbeu më në fund u nis duke e kuptuar në mënyrë të plotë e përfundimtare 
qëndrimin e vërtetë që mbahej ndaj tij, duke marrë me vete ndjenja të thella përbuzjeje dhe 
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Gjendja e krijuar pas një periudhe gati gjysëmshekullore e ateizmit në pushtet, po 

shfrytëzohet nga forca të interesuara për një trajtim të shtrembët të dukurive dhe të 

historisë fetare në vendin tonë. Në këto ujëra bëjnë pjesë edhe qëndrimet që mbahen 

ndaj Heroit Kombëtar të mbarë popullit shqiptar, pa dallim besimi, Gjergj Kastriotit, 

Skënderbeut. Këtu duhet evidentuar se kemi të bëjmë me qëndrime intolerante, 

që lidhen me trajtimin sektar, fetar të fi gurës së tij, në kundërshtim me të vërtetën 

historike. Pozicionet e kundërta që mbahen, duke e reduktuar trajtimin dhe paraqitjen 

e tij, nga njëra anë, në atë të heroit fetar, thjesht si “atlet të Krishtit”, apo dhe mohim i 

atdhetarizmit të tij, nga ana tjetër, bashkohen në një pikë: në zhvlerësimin e fi gurës së 

tij madhore, jo vetëm në rrafsh kombëtar, por edhe më gjërë.

Duke u analizuar në këtë prizëm, janë të pavend, të paragjykuara dhe keqdashëse për 

vendin tonë pretendimet për ta paraqitur Skënderbeun, në radhë të parë, si “mbrojtës 

të krishterimit”, duke  spostuar e lënë në hije mbrojtjen që ai i bëri atdheut të tij. 

Heronjtë kombëtarë shqiptarë shpeshherë janë përdorur nga ato fuqi të  mëdha, që 

kanë infl uencuar politikat shqiptare, sikur t’i kishin heronj të dalë nga populli i vet. 

E parë në këtë prizëm edhe në kohët që po kalojmë, propagandistë të ndryshëm, që 

nuk përfaqësojnë interesat e vendit tonë, përpiqen  ta identifi kojë, propagandojë dhe 

‘privatizojë’ Skënderbeun si ‘shenjtin’ e tyre personal.1

Dihet se fi gura e Skënderbeut u përdor nga propaganda e regjimit komunist si simbol 

‘progresi’ kundër ‘regresit oriental’; por miti i Skënderbeut u përdor edhe nga fuqitë 

perëndimore për qëllime të paragjykuara që në themelimin e shtetit të ri shqiptar. 

Kështu, kur fuqitë evropiane vendosën që të krijonin Shqipërinë e vitit 1913, pasi 

kishin bërë ndarjen e tokave shqiptare mes fqinjëve grabitqarë, ata e patën parë me 

vend që këtij populli me shumicë muslimane, mund t’i caktonin për ta sunduar edhe 

mbretër të krishterë.2 Madje pati nga kandidatët në fj alë, që emëruan fëmijët e vet 

urrejtjeje, ndjenja që ai i shprehu në çastin e largimit nga Roma duke thënë: “Më parë do të donte 
të bënte luftë me Kishën se sa me turqit” dhe se “nuk besonte se mund të gjëndej mizori më e 
madhe në botë se sa në këta priftërinj”. 
Për më gjërë për këtë çështje shih: Kasëm Biçoku. Mbi disa aspekte të marrëdhënieve të 
Skënderbeut me shtetet kryesore italiane në vitet e fundit të veprimtarisë së tij. Studime 
historike. Viti 1967; nr. 4, fq. 51; 57; 60. Për të gjitha shprehjet e futura në thonjëza, përfshirë ato 
të Skënderbeut,  autori i artikullit, z. Kasëm Biçoku, ka dhënë referencat e burimet  përkatëse të 
literaturës së huaj nga i ka vjelë.
1   Sh. Delvina. Pa pavarësi fetare, nuk ka pavarësi kombëtare, fq. 29. Cituar sipas Olsi Jazexhiut. 
Një shikim tjetër kundrejt disa miteve ‘të eksportuara’ në historiografi në shqiptare,  përgjigje ndaj 
shkrimit të z. Armillota me titull: Albania, baluardo della Cristianiti occidentale. Në www.mediami.
net.
2   Numri i kandidatëve për fronin e Shqipërisë, sipas shtypit të kohës arrinte në17. Ndërmjet 
tyre kishte muslimanë e të krishterë. Përsa u përket të krishterëve që ishin kandidatë për fronin 
e Shqipërisë në ato kohë, mund të përmendim: Alandro Kastrioti, si pasardhës i Skënderbeut, 
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me emrat Skënder dhe Donika.1 Madje të tjerë evropianë, pretendentë për fronin 

shqiptar si spanjolli Don Juan de Aladro Perez e emëroi veten Gjin Kastrioti (si i ati 

i Skënderbeut).2 Kështu, për të mos u zgjatë me këtë çështje, të gjithë kandidatët në 

një formë a në një tjetër përpiqeshin  të ‘argumentonin lidhjet’ e tyre me vendin tonë 

nëpërmjet ‘afërsisë’ që kishin me Heroin tonë Kombëtar. Veprime që në ato kohë kishin 

regjizorët dhe prapavijën e tyre.

Por për ne shqiptarët  Skënderbeu nuk duhet dhe logjikisht nuk mund të prezantojë 

modelet e të tjerëve, qofshin grekë, italianë, sllavë  (katolikë apo ortodoksë). Pak 

rëndësi ka se si janë interpretuar apo manipuluar faktet, ai në asnjë mënyrë nuk mund të 

pranohet si ‘mbrojtës i krishterimit kundër islamit’, apo si ‘simbol i vëllazërisë shqiptaro-

serbe’ (meqë e ëma e tij ka qenë me kombësi serbe). Nëse Skënderbeu do të pranohej si 

i tillë, ai nuk do të ngelej më hero i shqiptarëve, por thjesht një kukull historike në duar 

të Serbisë, Kishës së Romës apo Athinës, Venecianëve, Napolit etj., gjë që së paku do 

të thotë jo vetëm falsifi kim i të vërtetave historike, por edhe shkatërrim i historisë së 

kombit tonë. 

Patriotët shqiptarë që e prezantuan Skënderbeun mes shqiptarësh gjatë fi llimeve të 

shekullit 20-të, panë tek ai Heroin Kombëtar të shqiptarëve, dhe jo heroin kryqtar, 

apo heroin shqiptar me origjinë serbe.3 Kështu, Skënderbeu naimian është Hero 

Kombëtar që lufton kundër pushtuesit turk dhe në të njejtën kohë është vigjilent në 

mbrojtje të Shqipërisë ndaj intrigave të Evropës së krishterë. Naimi me pendën e vet u 

ritregoi shqiptarëve një Skënderbe “të harruar” nga historia e shkruar me paragjykime, 

Skënderbe që do të ishte kampion i shqiptarizmit. Në poemën Naimiane Skënderbeu 

nuk portretizohet si bir i Papës, as si ‘as atlet i krishterimit’as si fëmijë serb. Ai në idealin 

naimian na shfaqet si pëllumb lirie, shpresë për kombin. Skënderbeu i Naimit, si me 

thënë, është  një version i ringjallur shqiptar i Imam Hysejnit që lufton të mallkuarin 

‘Jezid’ (në rastin tonë: turqit), në Qerbelanë e shenjtë, në rastin tonë: Kruja.

Olsi Jazexhiu, në shkrimin e cituar përmend se në qershor të vitit 1998 i ka marrë një 

interistë Baba Reshat Bardhit, kryetar i Komunitetit Bektashin, i cili i ka thënë se 

Skënderbeu konsiderohet nga bektashianët si një besimtar musliman, bektashi, që nuk  

Alber Gjika, i mbështetur nga Italia dhe nga një pjesë e klerit katolik shqiptar, duka Monpansie, 
francez; italianët: duka i Abrucos dhe Markezi i Auletas, princi danez Aksel, princi gjerman fon 
Vyrtenberg, madje dhe përfaqsuesi i Britanisë së Madhe në Egjipt, Kitçener dhe princi gjerman 
Vilhelm fon Vid, nip i mbretëreshës së Gjermanisë dhe kushëri i mbretit të Greqisë, etj. (Për më 
tepër për këtë çështje shiko: Gazmend Shpuza. Kuvendime për historinë kombëtare. Dituria, 
2000, fq. 156.)
1  Shiko: Tajar Zavalani. Histori e Shqipnisë, fq, 237. 
2   Shih revistën “Klan”. Kush e kërkonte fronin shqiptar; shkurt, 2001.
3   “Zani i Naltë”, prill, 1936 në fq. 107-108 evidenton përkatësinë islame dhe kombëtare të 
Skënderbeut, përkundrejt propagandës së krishterë, duke theksuar se Skënderbeu luftërat i ka 
zhvilluar kundër turqve si pushtues dhe jo kundër muslimanëve.
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e ka braktisur asnjëherë islamin për krishterimin. Kështu, Baba Reshat Bardhi si dhe 

të gjithë besimtarët e tjerë e shohin Skënderbeun në dimensionin e vërtetë historik. Ai 

ka qenë një jeniçer shqiptar, që është rebeluar kundra sulltanit osman dhe luftoi për 

trojet e veta.

Edhe Sami Frashëri, vëllai i Naimit, e ka paraqitur Skënderbeun mes shqiptarësh si 

viktimë e konspiracioneve dhe intrigave të Papës e mbretërve të krishterë të Evropës së 

asaj kohe, të cilët nga njëra anë e inkurajonin në luftën e tij mbrotëse ndaj turqve dhe, 

nga ana tjetër, nuk i dhanë asnjë ndihmë.1

Shpeshherë në masmedian e shkruar, natyrisht, për propagandë, shtrohet pyetja: Cila 

ka qenë feja e Skënderbeut? A ka qenë ai një i krishterë i muslimanizuar, apo një 

musliman i krishterizuar (gazeta “Dita” dt. 1 korrik 2001) dhe më tepër anohet se 

ai gjatë gjithë jetës paska mbajtur marrëdhënie të ngushta me kishën dhe me papën. 

Kështu, Papa Piu II dhe Papa Pali II e kanë cilësuar luftëtarin me dashuri si “Shpata e 

krishterimit”, “Shtylla e Kishës së shenjtë”etj. etj.

Diskutimet për ta zgjidhur këtë rebus janë nga më të ndryshme. Sillen citime nga 

studiues të njohur nga më të dëgjuarit në lëmin e historisë. Kështu, pyetjes së mësipërme 

ja se si i përgjigjet historiani i famshëm amerikan, Edwin Jacques: “Në kuadrin e 

kundërthënieve mbi të,  është e dobishme të shqyrtojmë nëse Skënderbeu ishte vërtet 

i shtyrë nga bindjet fetare apo, siç pretendojnë disa, e përdori besimin thjesht si një 

mjet për arritjen e pavarësisë së Shqipërisë. Fetish Pasha, një ish-ministër i Turqisë në 

Beograd, ka pohuar se në kohën kur Skënderbeu komandonte një forcë ushtarake në 

Anadoll (Azi e Vogël), arkivat dëshmojnë se ai ishte një musliman i mirë. Mirëpo, pas 

vdekjes së të atit, në 1432-in, sulltani ia dha principatën e Krujës një tjetri, në vend që 

t’ia ofronte atij vendin e të jatit. Që prej asaj kohe, ai u bashkua me kishën romane, 

me shpresë që të gjente mjete për realizimin e qëllimeve të veta. Një mendim të tillë 

e kanë shprehur edhe shumë autoritete të kohës, madje njëri prej tyre e ka quajtur 

Skënderbeun me tallje “Gjenerali i Kryqit” duke deklaruar se Skënderbeu nuk luftoi 

kurrë  për kryqin, por për atdheun e tij; ai nuk luftoi kundër fesë islame, por kundër 

turqve”2 
Për masat e krishterizuara të Evropës, islami dhe krishterimi, ashtu si ortodoksia dhe 

katolicizmi, apo më vonë katolicizmi dhe protestanizmi, ishin më shumë dy sisteme të 

ndryshme të riteve religjioze. Prandaj në Evropën e krishterë mesjetare, ndërrimi i fesë 

nuk ishte ndonjë problem i madh teologjik për shumicën e njerëzve të thjeshtë, të cilët 

nuk i kujtonin dhe nuk trajtonin islamin dhe krishterimin si dy religjione të kundërta 

në doktrina3. Duke u nisur nga kjo, Fan Noli ka shkruar për babain e Skënderbeut se 

1   Shih: Sami Frashëri. Vepra, vëll. IX, fq. 10. Sipas Olsi Jazexhiu. Vepër e cituar.
2   Për më gjërë shiko: Edwin Jacques .The Albanians: Ethnic History from pre Historic Times to 
the present.
3   Shih:  A.K. Bogdan; Historia e shqiptarëve nga ilirët e lashtë në erën e Islamit; në revistën 
“Univers”, nr. 1, 2001; fq.57
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“në çështjen e fesë, Gjon Kastrioti ishte shqiptar i kulluar. Ai nuk ishte ithtar fanatik i 

ndonjë feje, por e ndërronte këtë sipas politikës si ditës. Ai ishte katolik roman, si aleat 

i Venedikut, më 1407, ortodoks grek, si aleat i Stefan Llazqreviqit të Serbisë; prej 1419 

deri më 1426 musliman, si aleat i Muratit II, prej 1430 deri më 1438, përsëri katolik 

roman si aleat e qytetar nderi i Venedikut dhe i Raguzës...”1.

Për ta përfunduar çështjen e vlerësimit të atdhedashurisë së Skënderbeut, të cilin 

duhet ta vlerësojmë për çka realizoi dhe jo ta përdorim për dëshirat e disa misionarëve 

apo institucioneve, të cilët e cilësojnë atë si  “Mburojë të krishterimit”etj., po sjellim 

vlerësimin e bërë nga At Gjergj Fishta, më 19 kallnuer 1917 në shkrimin “Skënderbegu 

dhe shqiptarët”, ku theksohet se “Mbas katërqind e pesëdhjetë vjetësh u kremtue për 

t’parën herë n’Shqypni dita e dekës s’ Skanderbegut. Kjo e kremte asht nji shej i mirë: 

asht shej se shpirti ase ndiesit e Skanderbegut kan fi llue me u ngjallë ndër zemra 

t’shqyptarëve. Kangët e poetve e legjendat e rapsoditë e popullit e çfaqin Skanderbegun 

vetëm si nji fatos fejet, por para synit t’historikut e t’vrojtarit t’paanshëm Skanderbegu 

asht fatos i liris e i pavarsis s’kombeve, tuj kenë qi dishiri i liris qe aj qi ma s’parit e shtyni 

at burrë t’përmendun me rrokë armët për Shqypni. Skanderbegu me at trimni e rreptsi 

me t’cillën luftoj kundra turqve, qi ishin musliman, luftoj edhe kundra venedikasve, qi 

ishin t’kshtenë. Prandaj t’gjithë shqyptarët e vërtetë pa ndërlikim partiet e besimit, do 

ta nderojnë Skanderbegun si nji fatos t’komit, e do t’u bahet nam me kremtue emnin e 

punën e tij. Skënderbegu asht ideali i liris e i pavarsis s’Shqypnis”.2

Skënderbeu, fi gura më e përkryer e popullit tonë, mbetet i pavdekshëm në toponime, 

në këngë, në tregime legjendare e në ligje (Kanuni i Skënderbeut), si hero jo vetëm 

i matjanëve, i dibranëve e i kruetanëve, por i tërë shqiptarëve, pa dallim krahinor, 

fetar e shoqëror. Gjatë shekujve të zotërimit fetar islam nuk u krijua në vendin tonë 

një antiskënderbe. Siç e ka vënë re dom Nikollë Mazrreku, Skënderbeu dhe Lekë 

Dukagjini nuk u konsideruan kaurra3, ndërsa Karamahmut Bushatlliu krenohej duke e 

quajtur veten  pasardhës i Skënderbeut dhe kërkonte ta ndiqte atë4. 

Epokës skënderbeiane nuk mund t’i drejtohesh duke e reduktuar rëndësinë dhe 

karakterin e luftës së shqiptarëve, të udhëhequr nga një hero këmbëtar, si Skënderbeu, 

të rritur, midis feve në një luftë me karakter fetar të “kryqit” kundër “gjysmëhënës”. Vetë 

Gjergj Kastrioti, jo vetëm që nuk është shprehur për një karakter të tillë të minimizuar 

të luftës të udhëhequr prej tij, përkundrazi, ai e ka bërë plotësisht të qartë me vepra se 

do të luftonte kundër kujtdo që do të cënonte interesat e atdheut të tij, pavarësisht se 

në cilën shenjë fetare fshihej rreziku. Megjithëse u ndodhën midis dy rreziqeve dhe 

1   F. S. Noli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu 1405-1468, Tiranë, 1967, fq. 64. Vepra 4; fq. 244-245. 
Tiranë, 1989.
2   Shih librin “Përndritje”, Lajmëtari, 2000, fq. 60.
3   Shih: N. Barcolla, Skandali “Cordignano” dhe mbrojtja e kombit shqiptar; Tiranë, 1941. fq. 242.
4    Shih: S.N. Naçi, Pashallëku i Shkodrës nën sundimin e Bushatllinjve (1757-1796 ), Tiranë, 
1964, fq. 166, 242.
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u detyruan të luftonin në dy fronte, edhe kundër një fuqie islame, siç qe Perandoria 

Osmane, edhe kundër një fuqie të krishterë, siç qe Republika e Venedikut, në ato kohë 

shqiptarët qenë në gjendje të përcaktonin drejt përparësinë e drejtimit kryesor të luftës 

së tyre për liri.

Në këto 500 e sa vjet fi gura e Skënderbeut dhe vepra e tij, siç dihet dhe siç 

pranohet, janë gjendur, jo rrallë, në pikën e kryqëzimit të vlerësimeve të ndryshme, 

shpesh kontradiktore, sa glorifi kuese, po aq dhe reduktuese, minizuese e, madje, 

deri edhe nënvleftësuese e mohuese. Në rastin më të mirë, Skënderbeu është parë, 

përgjithësisht, nga historiografi a e huaj, si “kordhëtar” i madh, si luftëtar për “lirinë”, 

për “krishtërimin”, kundër “Islamit dhe Lindjes”. Në të gjitha këto raste ai nuk është 

marrë sa dhe si duhet i lidhur me mjedisin shqiptar dhe me sfondin konkret historiko-

shoqëror të tij. Këtyre vlerësimeve, gjithësesi, të cunguara (pa bërë fj alë për pikëpamjet 

e gabuara e të shtrembëruara dhe, madje, edhe tendencioze, që nuk kanë munguar), 

historiografi a shqiptare u ka vënë përballë, në mënyrë të argumentuar, jo vetëm fi gurën 

e një strategu të madh ushtarak dhe atë të luftëtarit për liri, por edhe atë të një burrë 

shteti të përmasave europiane. Ndryshe nga qëndrimet e përmendura më parë, ajo ka 

provuar dhe ka nxjerrë në pah karakterin shqiptar, çlirimtar të luftës së Skënderbeut, 

ndihmesën madhore të luftës së popullit shqiptar, nën udhëheqjen e tij, në mbrojtje të 

qytetërimit perëndimor, të Rilindjes europiane.1

Pesha dhe roli i motiveve fetare të luftës së shqiptarëve në shekullin e 15-të 
ose janë minimizuar, ose edhe janë injoruar (për motive, në pamje të parë, të 
pashpjegueshme, po të kihet parasysh një autor si Athanas Gegaj, prift).2 Edhe 
atëherë kur janë mbivlerësuar këto motive të dorës së dytë, qoftë edhe nga një 
personalitet si peshkop Noli, në rrafsh të parë, në fund të fundit, është vënë në 
pah karakteri kombëtar i kësaj epoke.3 Kjo vlen edhe për humanistin Marin 
Barleti, prift dhe për Frang Bardhin, peshkop, i cili u ngrit me forcë në mbrojtje 
të kombësisë, të shqiptarësisë së Skënderbeut.4 Historiografi a e sotme shqiptare ka 
zbërthyer e dokumentuar në rrugë shkencore karakterin kombëtar të personalitetit 
të Gjergj Kastrioti-Skënderbeut  dhe të mbarë luftës së udhëhequr prej tij.

1   Shih: Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike, vëll. I, Tiranë, 1969. Simpozium për 
Skënderbeun, Prishtinë, 1969.
2   A. Gegaj, L’Albanie et l’Invasion turque au XV siecle; Louvian, 1937; po ai, Arbëria dhe Gjergj 
Kastrioti 1405-1468, “Eurorilindja”, Tiranë, 1995. Sipas G. Shpuza. Kuvendime për historinë 
kombëtare, “Dituria”, 2000, fq. 69.
3   F. S. Noli, Histori e Skënderbeut”, Boston, 1921; Dj. Kortcha, “Tri pyetje nga jeta e Skënderbeut”, 
Tiranë, 1923.
4   Shih: Gazmend Shpuza, Përfytyrimi naimian për Skënderbeun si hero kombëtar. Në Seminarin 
XVII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, përmbledhje e ligjëratave, 
referimeve, kumtesave dhe diskutimeve. Tiranë, 16 – 31 gusht 1995. Eurorilindja, Tiranë, 1995, 
fq. 685-698.
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Pikëpamjet që i reduktojnë përmasat e fi gurës së Skënderbeut në atë të një heroi 
fetar, nuk kanë zënë vend tek autorët shqiptarë. Një vlerësim i tillë kaq i ngushtë 
dhe sektar i bie ndesh faktit tjetër që shumica mbizotëruese e popullsisë shqiptare 
u islamizua pas vendosjes së sundimit osman.
Përfytyrimin e Skënderbeut si hero kombëtar, të zhveshur, përgjithësisht, nga 
veshja fetare, e kishin mbarë Rilindasit, qofshin ata arbëreshë, me De Radën në 
krye (ndonjë përjashtim midis tyre në këtë pikë mund të bëhet për Bilotën), si dhe 
të gjithë të tjerët në Shqipëri. Edhe autorët e besimit të krishterë tek ne, qofshin 
edhe klerikë, që nga Fishta, siç e pamë, dhe Mjeda, panë te Skënderbeu një hero 
kombëtar. Fishta u drejtohet shpeshherë nipave të Gjergj Kastriotit, pa dallim 
besimi. Vënia në pah, nga ana e ndonjërit, në ndonjë rast e përkatësisë fetare që 
Skënderbeu pati kur lindi dhe kur vdiq, nuk e ndryshon fare këndin e vështrimit 
dhe të vlerësimit të tij, kryekëput, si hero këmbëtar.
Përkundrejt përpjekjeve për ta reduktuar personalitetin e tij në një kuadër tepër 
të ngushtë për të, të një luftëtari fetar, të një kryqtari, të një “kondotieri” këto 
vite të fundit, në kundërshtim me të vërtetën historike dhe me mendimin më 
të përgjithshëm shkencor vendës dhe të huaj, vërehen si prirje për të mohuar 
karakterin kombëtar të jetës dhe të veprimtarisë së heroit të Krujës. Pretendohet 
se ai me luftën e tij, na paska sakrifi kuar, siç dëgjojmë të thuhet, edhe kombin.
Këto vështrime të quajtura “të reja”, por që nuk janë gjë tjetër veçse një kthim 
në “teza” të kahershme, faktikisht, të vjetëruara, janë në kundërshtim të hapur 
me përfytyrimin  e rilindase për historinë skënderbeiane dhe, për më tepër, ato 
nuk përputhen me realitetin historik. Kjo epokë nuk duhet marrë e shkëputur, 
por duhet parë si dukuri ligjësore e historisë shqiptare, si hallkë ndërlidhëse me 
historinë e vendeve të Ballkanit, të Lindjes së Afërme dhe të Europës Perëndimore.
Karakteri kombëtar i epokës skënderbeiane, i argumentuar nga historiografi a 
shqiptare, mbetet aktual, pavarësisht përpjekjeve, të cilat vështirë se mund të 
merren në konsideratë për të mohuar rëndësinë e luftërave të Skënderbeut apo për 
t’i vlerësuar ato negativisht. Ky karakterizim u kundërvihet edhe përpjekjeve që 
bëhen sot e kësaj dite për ta minimizuar dhe reduktuar rëndësinë dhe madhështinë 
e fi gurës legjendare të Skënderbeut në rrafsh kombëtar dhe ndërkombëtar. Trajtimi 
tërësisht në rrafsh fetar dhe, për rrjedhim, mohimi i karakterit kombëtar dhe 
humanist i luftërave të Skënderbeut, nuk ka të bëjë vetëm me  debatin shkencor.
Th eksimi i motiveve fetare të luftës së shqiptarëve në shekullin e 15-të, cilësimi i 
Skënderbeut thjesht si një “kampion i krishterimit”, për hir të nevojave të politikës 
dhe të diplomacisë, të ashtuquajtura të ditës, nuk e përligjin veten. Po ashtu, nuk 
e përligj veten asnjë përpjekje që bëhet për ta parcelizuar fetarisht Skënderbeun 
me pretendimin se gjithë kjo do të lehtësonte integrimin e Shqipërisë në Europë. 
Të gjitha këto mendime që qarkullojnë sot tek ne poshtë e përpjetë, nuk bëjnë 
gjë tjetër veçse dëshmojnë katërcipërisht se platforma e Rilindjes Kombëtare 
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Shqiptare dhe qëndrimi i saj ndaj epokës së Skënderbeut, mbeten në rend të ditës 
dhe sot e kësaj dite. Skënderbeu, i rritur midis feve, u bë për rilindasit simbol 
i karakterit mbifetar që duhej të kishte kultura shqiptare. Ky patriotizëm fetar 
që po shfaqet sot, nuk është gjë tjetër, siç është pranuar me të drejtë, veçse një 
rikthim te një mendësi parakombëtare.
Pra, trajtimi i trashëgimisë historike kombëtare kryekëput mbi kritere fetare është 
tepër i ngushtë dhe i njëanshëm dhe tejet i dëmshëm, për të mos thënë më shumë, 
për gjykimin dhe vlerësimin e realitetit shqiptar qysh nga shekulli 15-të e më tej. 
Në trajtimin e epokës skënderbeiane qysh nga koha e saj e deri sot, duhen pasur 
mirë parasysh ndryshimet që kanë ndodhur në përbërjen fetare të popullsisë. 
Përndryshe, një shtrim i tillë i cunguar në rrafsh fetar i këtij problemi historik, 
nuk i ndihmon sot zgjidhjes së çështjes kombëtare mbarëshqiptare.1

Prandaj luftërat e tij nuk duhet të trajtohen si luftëra për mbrojtjen e krishterimit, 
por për mbrojtjen e Shqipërisë, për lirinë e pavarësinë e saj, pra në të vërtetë ato 
kanë qenë luftëra çlirimtare dhe këtë na e pohon edhe historiani i njohur gjerman 
Karl Brokëlman, i cili thekson se shqiptarët kanë qenë përfaqësuesit e vërtetë që 
udhëhiqeshin nga idea çlirimtare dhe nuk pretendonin të zgjeronin territoret e 
tyre si të tjerët (sllavët).
Në lidhje me periudhën e luftërave të Skënderbeut mund të themi se shteti që 
formoi ai dhe që e pati atë për kryetar, mund të konsiderohet pa pikë druajtje 
shteti i parë kombëtar e demokratik në Europë, sepse të gjitha klasat shoqërore 
që e përbënin, si: pronarët e mëdhenj, feudalët, fshatarët, qytetarët, tregtarët, 
zejtarët, punëtorët si dhe inteligjenca, duke lënë mënjanë interesat e veta klasore 
e fetare (ortodokse, katolike e muslimane) u bashkuan vullnetarisht në një shtet 
kombëtar dhe si një trup i vetëm e plotësisht të vetmuar, zhvilluan për një çerek 
shekulli një luftë të sukseshme çlirimtare kundër fuqisë më të madhe të botës së 
atëhershme –Perandorisë Osmane. Dhe këtu duhet evidentuar se derisa shtetet e 
para kombëtare në Europë, Franca e Anglia, u formuan nga fundi i shekullit të 
15-të përmes monarkive absolute, shteti kombëtar shqiptar u formua nga poshtë, 
nga shtresat e masave popullore aty nga mesi i shekullit 15-të.
Por duhet të theksojmë edhe diçka tjetër po në lidhje me këtë. Një nga veçantitë 
e popullit tonë, që u takon tri besimeve të ndryshme, veçanti për të cilën është 
vlerësuar shumë, është mosinfl uencimi i deritanishëm i tij  nga ata që janë 
përpjekur të fusin grindje në popull duke përdorur argumentin fetar. Shumë 
autorë dhe studiues të huaj, që janë marrë me përhapjen e fesë islame, veçanërisht 
nga ata që janë angazhuar me problemet e besimeve fetare në vendin tonë, të gjithë 
në unanimitet, ndërmjet tjerash, kanë vënë re se në Shqipëri ka pasë rivalitete 
besimesh, por jo kundërshti shpirtërore apo kombëtare për këtë çështje.

1   Për më tepër për këtë çështje shiko: Gazmend Shpuza. Kuvendime për historinë kombëtare. 
Dituria, Tiranë, 2000, fq. 62-78.
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Këtë më së miri e sqaron ideologu i Rilindjes sonë Kombëtare, një nga intelektualët 
më të shquar që ka nxjerrë vendi ynë, Sami Frashëri, i cili ka shkruar se “...këto 
ndarje në besim nuk sollën çarje në mes të shqiptarëve. Grindjet e besimit, të cilat jo 
vetëm në vendet e Lindjes por edhe në Europë e në vendet e ndriçuara me qytetërim, 
shumë herë kanë nxjerrë vrasje të mëdha e të tmerruara, në Shqipëri këto grindje nuk 
ndihen dhe kurrë në këtë vend s’ka ngjarë gjë në mes të muslimanëve e të kristianëve...”1.
Gjithashtu, me këtë rast nuk duhet lënë pa përmendur se ndër shqiptarët gjithmonë 
ka dalë në plan të parë krenaria kombëtare. Këtë e ka theksuar me të madhe 
studiuesi i njohur i Islamit, Arnoldi, i cili, duke folur për përhapjen e Islamit ndër 
ne, thekson tiparin  e tolerances. Ai ka shkruar se “Mburrja kombëtare e shqiptarëve 
është e madhe. Kur dikush pyet një shqiptar se ç’ është, para se të përgjigjet se është 
musliman apo i krishterë, ai do të përgjigjet se është shqiptar. Kjo mënyrë e shprehjes së 
individualitetit është shkak i veçantë i ndjenjave kombëtare, sepse ato mënjanojnë atë 
grindjen e ashpër midis ithtarëve të këtyre dy feve, e cila mbretëronte në pjesët e tjera 
të Perandorisë Osmane. Shqiptarët muslimanë dhe të krishterë fl asin të njejtën gjuhë, 
kultivojnë tradita të njëjta dhe kanë qëndrime e zakone të njejta. Mburrja e përbashkët 
nacionale është e fuqishme saqë nuk lë mundësi për ndikimin e kundërthënieve fetare që 
të ndajë pjesëtarët e një kombi”2.
Po për këtë çështje një i krishterë, duke krahasuar gjendjen në mes Bullgarisë 
dhe Shqipërisë, ka shkruar se “Përsa i përket Shqipërisë, situata është krejt ndryshe. 
Muslimanët shqiptarë dhe të krishterët fl asin një gjuhë, kanë tradita e moral të njejtë 
dhe shkojnë sipas ligjit zakonor. Midis muslimanëve dhe të krishterëve nuk ekziston 
kurrfarë urrejtjeje, sepse gjatë breznive nuk ka  pasur armiqësi. Faktori fetar nuk ka 
qenë shkak për përçarje, me përjashtim të disa rasteve. Kanë jetuar bashkërisht, duke 
shfrytëzuar të njejtat të drejta si dhe duke kryer detyrimet po bashkërisht”3.

1   Sami Frashëri, “Vepra 2”, fq. 47, Prishtinë, 1978.
2   Thomas W. Arnold Ed’da’vetu ilel Islam. Kajro, 1970, fq. 218. Sipas: Qemajl Morina. E vërteta 
dhe paragjykimet për Islamin në botë dhe ndër shqiptarët. Në: Feja, kultura… Vepër e cituar, fq. 
34. 
3  Wasa Efendi, Albanien und die Albanisen, Berlin, 1879. Sipas: Rreth përhapjes së Islamit ndër 
shqiptarët (përmbledhje studimesh). Përzgjedhur dhe përgatitur për botim nga Muhidin Ahmeti, 
Shkodër-Stamboll, 1997, fq.21.
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3 - Mbi përhapjen e Islamit në Shqipëri

Përhapja e Islamit në Shqipëri dhe qëndrimi që është mbajtur ndaj tij, nga kohët 
më të hershme të shfaqjes së tij e deri në ditët tona, ka kaluar nëpër disa periudha 
ose faza, ndër të cilat mund të përmendim:
1)Periudha paraosmane; 2)Periudha osmane; 3)Rilindja kombëtare e deri në 
ditët tona. Secila nga këto ka veçantitë e veta. Kështu, duke studiuar periudhën 
paraosmane, njihemi me përpjekjet e studiuesve të shquar për të vërtetuar 
ekzistencën e gjurmëve të Islamit në trojet ballkanike, ndërsa në periudhën 
osmane, duke i analizuar çështjet të gërshetuara si nga ana politike ashtu edhe nga 
ajo sociale apo ekonomike, na qartësohen shkaqet e përhapes së Islamit në vendin 
tonë. Këtu do të shikojmë disa nga arsyet e konvertimeve në islam të shqiptarëve 
si dhe përpjekjet që janë bërë e vazhdojnë të bëhen për t’i errësuar të vërtetat e 
pranimit të Islamit nga ana e shqiptarëve. 
Në fakt me fi llimin Rilindjes Kombëtare përmbajtja e temës do të konsiderohej 
e ezauruar, sepse mbyllet edhe cikli i përhapjes masive të Islamit tek ne. Por, 
pavarësisht nga kjo, për të dalë më në pah çështjet që kanë lidhje me ecurinë e 
mëtejshme të jetës islame në vendin tonë, duhet të japim më tepër detaje për të. 
Kjo lloj ndarjeje, subjektive, është  bërë për të realizuar më mirë ekspozimin 
e problemeve dhe secila periudhë ka rëndësinë e vet, pavarësisht nga koha që 
përfshihet në të, sepse feja është një subjekt, e cila gjatë gjithë këtyre etapave ka 
ushtruar veprimtarinë e vet, por, njëkohësisht, dhe ç’është edhe më e rëndësishme, 
është vepruar ndaj saj me reforma apo me mënyra të tjera, të cilat kanë lënë gjurmë 
në historinë e zhvillimit të saj në vendin tonë.

Periudha paraosmane:
Në përgjithësi koha e mesjetës është e errët për mungesë dokumentesh. Faktet 
historike për lëvizjet e thirrësve në Islam (misionarëve), para pushtimit osman 
të Shqipërisë,  nuk janë të bollshme, sepse historia mesjetare e Shqipërisë, në 
përgjithësi, është e pandriçuar si duhet. Kësaj i duhet shtuar edhe se shumë 
burime historike si: mbishkrime e datime që gjendeshin nëpër monumete të kultit 
si nëpër xhami apo teqe, nëpër gurë të varreve apo dorëshkrime të vjetra, regjistra 
e shkresa me vlera të mëdha shkencore e shpirtërore të cilat mund të hidhnin dritë 
për këto kohë, u shkatërruan apo u zhdukën me nxjerrjen e fesë jashtë ligjit më 
1967.
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Ajo vazhdon të jetë e tillë edhe për rreth tre shekuj pas pushtimit osman, pra nga 
shekullit 15 deri në periudhën e Ali pashë Tepelenës dhe çelësat e dokumenteve 
të hershme janë në arkivat e Vatikanit, ndërsa ata të shekujve të pushtimit 
osman janë edhe në ata të Stambollit. Por, për të zbuluar sadopak dinamikën e 
konvertimeve në islam, herë herë të ngadalshme dhe herë të tjera me ritëm më 
të lartë, por me vazhdueshmëri të përhershme gjatë kësaj periudhe, dijetarët u 
janë drejtuar regjistrave të ndryshme si të amzave etj. që gjenden nëpër kisha, 
arkiva të peshkopatave si dhe raporteve që misionarët i kanë paraqitur Papatit (si 
:Alesandro Comuelo, 1593;  Bizzi, 1610; Marco Crisio, 1651; Fra Bonaventura 
di S. Antonio, 1652 e të tjerë). Këtu nuk duhet lënë pa thënë se arsyetimet që 
ata u bëjnë këtyre konvertimeve jo vetëm që janë subjektive, por shpesh janë të 
tejmbushura me “ justifi kime”, me që, për klerin e krishterë të asaj kohe, pranimi 
i Islamit nga banorët vendas nuk  konsiderohej veprim i sinqertë, sepse, gjithnjë 
sipas tyre, (dhe kjo bie më tepër në sy në raportet që u dërgonin superiorëve të 
vet) “nëpërmjet logjikës nuk mund të pranohej Islami, ai pranohej vetëm i shtyrë nga 
konditat e kohës”.
Megjithë vështirësitë që ekzistojnë në gjetjen e dokumenteve, orientalistë të njohur 
argumentojnë se “shumë gjuhë në pellgun mesdhetar kanë në glosarin e tyre shumë fj alë 
arabe, të cilat gjithësesi nuk i kanë përhapur e nuk i kanë sjellur turqit në Europë, por 
ato janë rezultat i kontakteve më të hershme të Europës me arabët”1, sepse gjenden në 
përdorim edhe para pushtimit osman. 

1  G. B. Pellegrini. Italiansko - balkanske popudarnosti u elementina porekla. Prilozi za knjizevnost, 
jezik, istoriju i folklor, 1969, Libri XXXV, vëll. 1-2, fq. 56-74. Sipas: N. Ibrahimi, vepër e cituar, fq. 
208.  
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4 - Disa nga rrugët e depërtimit të kulturës islame

Ndër studiuesit shqiptarë që janë marrë deri tani në mënyrën më të plotë me 
studimin e këtij problemi mund të përmendim z. Nexhat Ibrahimi, i cili këtë 
çështje e ka trajtuar si në vëllimin: “Kontaktet e para të Islamit me popujt 
ballkanikë në periudhën paraosmane”, 1997, po ashtu edhe në “Islami në trojet 
iliro-shqiptare gjatë shekujve”, 1998. 
Nëpërmjet studimeve të tij, të pajisur me burime e referenca sipas kërkesave 
shkencore, konstatojmë se kultura dhe qytetërimi islam në Europë kanë depërtuar 
kryesisht nga Perëndimi nëpërmjet Andaluzisë (Spanjës), nga Jugu nëpërmjet 
Mesdheut dhe Sicilisë dhe nga Verilindja nëpërmjet Hungarisë.
Gjithashtu, është vërtetuar se kulturën arabo-islame e kemi pasur të pranishme 
në Adriatik dhe në viset bregdetare që në shekullin e 8-të dhe, me ndërprerje të 
shkurtëra, do ta hasim herëpashere deri në fi llim të shekullit 11-të apo më saktë 
në vitin 1023 kur u ndërmor sulmi i fundit nga Sicilia për në bregun lindor të 
Adriatikut. Këto takime kanë qenë kontakte tregtare e detare; lidhje ushtarake, 
diplomatike-politike; lëvizje misionarësh të ndryshëm (ushtarakë, udhëpërshkrues, 
tregtarë, fetarë mistikë etj.), migrime dhe shpërngulje individuale, në grupe apo 
masive me motive të ndryshme, por që në një mënyrë apo në një tjetër kanë 
lënë gjurmë në përhapjen e Islamit si fe, si kulturë, si mendim e qytetërim dhe 
mendohet se këto kanë zgjatur 3 shekuj, por, përreth një shekull e gjysëm hasim 
ndikime të mëdha, veçanërisht të kulturës arabo-islame mbi atë ballkanike, për 
rrjedhojë edhe në atë iliro--shqiptare.
Lidhje të ndërsjellta tregtare e detare. Zhvillimi i gjithanshëm i Islamit dhe 
muslimanëve, veç tjerash, kushtëzoi edhe nevojën për zhvillimin e tregtisë në 
mënyrë që populli të mund t’i tregëtojë reciprokisht të mirat materiale ekonomike 
me popujt e tjerë më larg dhe këto kontakte kanë qenë të hershme.
Në këtë pikëpamje që në shekullin 11-të hasim lidhjet e rregullta detare nëpërmjet 
Mesdheut ndërmjet Evropës dhe Lindjes së Afërme.
Lidhjet intensive tregtare sidomos me popujt arabë kanë mbajtur edhe qytetet 
bregdetare të Adriatikut, ato të Shqipërisë, por edhe të pjesës kontinentale të 
trojeve iliro-shqiptare dhe më gjërë. Sipas disa të dhënave këto lidhje datojnë nga 
kohët e lashta për të vazhduar në periudhën paraosmane dhe atë osmane.
Prandaj, duke u nisur edhe nga hershmëria e tyre, këto lidhje kanë lënë gjurmë 
të thella në trevat ballkanike e më gjërë. Kështu mund të përmendim se në disa 
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fshatra të Mostarit janë zbuluar monedha argjendi të periudhës së Mervanit II, 
El Himarit (744-750), që dëshmojnë se muslimanët e atëhershëm kanë zhvilluar 
një jetë aktive me popujt e ndryshëm, në rastin tonë me trevat iliro-shqiptare. 
Monedhat e gjetura nga njëra anë kanë të shkruar suren “El Ihlas” të Kur’anit, në 
mes maksimën e teuhidit, monoteizmin: La ilahe il ’ lall ’ llah, ndërsa nga ana tjetër 
ajetin 33 të sures kur’anore “Et’Tevbe”.
Është vërtetuar shkencërisht se disa nga qytetet bregdetare të vendit tonë si: 
Durrësi, Vlora, Himara i hasim që në antikitet si qendra detare e tregtare. Por, 
veç tjerash, këtë gjendje e dëshmon në shekullin 12-të edhe historiani e kartografi  
i njohur musliman, El Idrizi, i cili rrugën detare dhe tregtare e shënon përgjatë 
bregdetit Adriatik deri në Trieste, pastaj bregdetin e Shqipërisë deri në jug dhe 
bregdetin grek1. Idrizi dhe udhëpërshkruesi musliman Ibn Havkali fl asin për një 
bujqësi të zhvilluar dhe tregje të vërshuara nga zejtarë dhe artistë muslimanë, 
për lagje muslimane në Palermo dhe qytete të tjera plot shkolla, biblioteka dhe 
dijetarë�.
Lidhjet detare dhe tregtare të muslimanëve me trojet iliro-shqiptare, veç tregtisë, 
kanë kryer edhe funksione të tjera, p.sh. disa tregtarë, kur kanë gjetur kushte 
në qytetet bregdetare, nëpër lugina pjellore dhe nëpër qytete udhëkryqe apo 
të fortifi kuara, janë vendosur në to duke zhvilluar veprimtarinë e tyre. Kjo ka 
ndihmuar në formimin e vendngulimeve të para muslimane, në fi llim të vogla e 
në vazhdimësi më të mëdha e më të zhvilluara.
Në këtë kuadër ka të dhëna se në Berat dhe në rrethinat e tij që herët kanë 
ardhur arabë si misionarë, tregtarë, por edhe për të banuar. Kështu, mendohet se 
toponimia e fshatit Arapaj (Arabaj), pranë Sukut të Roskovecit e ka marrë emrin 
nga këto të ardhur dhe fshat me emrin Arabaj ka edhe në vende të tjera të vendit 
tonë, p.sh. në Durrës!
Lidhjet të ndërsjellta ushtarake dhe politiko-diplomatike. Zhvillimi i hovshëm 
i bashkësisë islame (um’metit) rezultoi me zgjerimin e shpejtë të saj në të katër 
anët. Kështu, që në vitin 634 fi lluan depërtimet e muslimanëve në Perandorinë 
Bizantine. Në këtë kohë janë bërë përpjekje për pushtimin e Kostandinopolit që e 
mbanin bizantinët. Disa dekada më vonë, 717-718, nën udhëheqjen e komandantit 
Mesleme, u rrethua Kostandinopoli, por, për shkak të murit rrethues, rrethimi 
dështoi. Sipas burimeve arabe Meslemeja depërtoi deri në Selanik dhe ky depërtim 
i këtij komandanti konsiderohet si kontakti i parë i ushtrisë muslimane me popujt 
ballkanikë si dhe mundësia e parë që Islami të ushtrojë ndikim në viset ballkanike, 
ku kolonitë e para të vogla i ngritën që në shekullin e 8-të.

1  Qazim Lleshi. Tivari, shembull i ndërtimit të rolit qytetërues. “Koha”, revistë për art, shkencë, 
kulturë dhe çështje shoqërore. IX/3-4, 1986; Titograd; fq. 349-402. Sipas: N. Ibrahimi. Kontaktet 
e para… vepër e cituar; fq. 45.
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Më vonë, në fi llim të shekullit të 9-të, arabët kaluan në ofensivë në drejtim të 
Europës Juglindore. Kështu, pas marrjes së Kretës më 823, të Sicilisë më 827 si 
dhe të Jugut të Italisë, duke fi lluar që nga viti 837 depërtimet e ushtrisë muslimane 
bëhen më intensive. Nga 827, në kohë të ndryshme kanë pasur nën sundim qytetet 
jugore italiane: Palermo, Mesina, Taranto, Brindizi dhe Bari.

*      *      *
Rreth viteve 1220, kur Durrësi ishte nën pushtetin e Epirit, Peshkopi i Durrësit i 
drejtoi superiorit të vet, kanonistit Demetrius Komantianos, peshkop i Ohrit, një 
pyetje, e cila kishte të bënte me mënyrën se si duheshin trajtuar minoritetet fetare 
në Bizant. Peshkopi i Ohrit, Demetriusi, i cili kishte përvojë fetare në Bizant, 
e këshilloi peshkopin e Durrësit që “Grupet minoritare (fetare), duke përfshirë 
çifutët dhe muslimanët duhet të kenë liri të kufi zuar... vendet e tyre të kultit nuk 
duhen toleruar jashtë vendbanimeve të tyre”.
Gjithashtu, duhet evidentuar se gjatë atyre viteve, pra në kohën e mbretërimit të 
Th eodorit I në Epir patën ekzistuar komunitete të ndryshme fetare, pavarësisht 
dhunës diskriminuese që ushtronte Bizanti ndaj pakicave fetare. Dihet se 
komuniteti çifut, ashtu si edhe të tjerët, jobizantinë, u mbyllën nëpër gheto në 
kohën e Th eodorit I të Epirit dhe disa historianë tregojnë se ky mbret e ndali 
judaizmin që të praktikohej lirisht në Bizant. Duke u mbështetur në verdiktin 
e peshkopit grek të Ohrit, dërguar atij të Durrësit, lexuesit nuk ka se si të mos 
i bjerë në sy njohja de fakto në këtë kohë e ekzistencës së komuniteteve fetare 
armene, çifute dhe muslimane në Epir (Shqipëri). Me që deri tani faktet historike 
janë të pakta për të vërtetuar se nga erdhën dhe kush ishin anëtarët e parë të 
komunitetit musliman në Shqipëri, e vetmja mënyrë për të mbështetur origjinën e 
muslimanëve të parë në Shqipëri është Siçilia.
Siçilia, apo siç u thërrit nga muslimanët Al Sikillija, është emri që arabët i dhanë 
Siçilisë, duke e marrë atë nga versioni grek Sikelia apo sipas hipotezës tjetër se 
emri Siçili vjen nga dy frutat bazë të ishullit: siki dhe ilaia (fi q e ullinj). Arabët 
që patën treguar interes për marrjen e Siçilisë që në kohën e Muavijes, birit të 
Ebu Sufj anit (sulmi i parë më 652), arritën marrjen e saj më 18 korrik të 827-
ës, kur komandanti bizantin, Eufemios, i kërkoi emirit tunizian Zijadatullah bin 
Ibrahim që të ndërhynte në Sicili. Arabët, nën komandën e Asad bib Furatit dhe 
më pas disa berberë nga Spanja, nën komandën e Abag bin Vakilit, ishin ndër të 
parët që ndërhynë në Siçili. Muslimanët arabë, berberë e siçilianë panë erën e artë 
të qytetërimit islam në Siçili gjatë shekullit të emiratit të Kalbitëve, që jetuan në 
kohët kur fatimidët ishin në pushtet në Egjipt.
Si pasojë e luftrave civile në Sicili mes familjeve sunduese, normanët, të cilët 
kishin ardhur në Itali dhe ishin një forcë e re që po lindte në Evropë, do të 
caktonin fatin e Siçilisë. Në kohë të Robert Lë Guiskardit më 1071, normanët 
fi lluan pushtimin e Siçilisë. Burime të shumta historike tregojnë se normanët u 



A l i  M .  B a s h a  -  I s l a m i  n ë  S h q i p ë r i  g j a t ë  s h e k u j v e48

treguan mjaft miqësor ndaj muslimanëve, duke ua ndaluar atyre edhe konvertimin 
në kristianizëm. Në këtë situatë miqësore që ekzistoi mes muslimanëve dhe 
normanëve përgjatë shekujve 11-të dhe 12-të, shumë arabë e muslimanë të tjerë u 
rekrutuan në ushtrinë normane. Shumë muslimanë shërbyen si sekretarë e mësues 
në pallatet e sunduesve normanë. Ndër ta ne mund të kujtojmë Al Idrisin (1110-
1165), që jetoi në Palermo, në pallatin e mbretit të parë të Siçilisë, Roxherit II. Al 
Idrisi konsiderohet si autori i punimeve më të rëndësishme gjeografi ke në shkallë 
botërore për periudhën e mesjetës1.
Robert Lë Guisgardi qe ai që fi lloi pushtimet në Siçili më 1071 dhe ndërhyri 
ushtarakisht më 1081 në trevat e okupuara bizantine të Shqipërisë, që më pas do t’i 
jepnin fi zionominë trevave shqiptare si treva të veçanta në Bizant, që populloheshin 
nga një popull jogrek; popull nga i cili, në rrëmujat normano-bizantine përgjatë 
këtyre shekujve, do të dilte raca shqiptare. Pas vdekjes së Guiskardit, i biri i tij 
Bohemondi dhe më pas Rogeri II i Siçilisë, të cilin e përmendëm me shkencëtarin 
Idris në pallatin e tij, vazhduan fushatat e veta luftarake në brigjet e Epirit gjatë 
shekullit të 12-të. Në këto fushata, kontigjentet normane që u vendosën në Shqipëri 
kishin në përbërjen e tyre edhe shumë muslimanë arabë, që, siç e theksuam më 
parë, u vlerësuan shumë nga normanët për trimërinë e tyre, dijen dhe civilizimin. 
Dihet se nëpër luftëra shumë trupa kanë pasë mbetur, pas rënies së ushtrive të tyre. 
Pa dyshim se kontigjentet normane që kanë pasur mes tyre shumë arabë, berberë 
dhe siçilianë, muslimanë, gjatë vendosjes në trevat shqiptare përgjatë shekujve 
10-të, 11-të dhe 12-të, kanë sjellë me vete familjet e para muslimane (relativisht 
me numër të madh) në historinë e kombit tonë. Për më tepër, pas intifadës së 
fundit që muslimanët kryen në Siçili gjatë viteve 1219-1222 kundër Frederikut II, 
nën udhëheqjen legjendare të Mirabet’tos dhe pastrimit fetar që Frederiku kreu 
kundër muslimanëve duke i larguar ata nga Pulia, shumë nga këta muslimanë të 
shpërngulur e kanë kapërcyer detin për në trevat e Ilirisë. Në këto treva ata  kanë 
formuar edhe komunitetet e para muslimane në historinë tonë. Këta komunitete  
qëndruan në minoritet, ashtu si çifutët ndër shekuj, duke u miqësuar, duke u 
mpleksur apo dhe duke u konvertuar me vendasit ose, ndoshta, duke qëndruar në 
kriptomuslimanë, deri në rënien e Perandorisë Bizantine në trevat shqiptare dhe 
daljen në skenë të princave shqiptarë, si p.sh. Jakub Shpata.
Si përfundim mund të evidentojmë se duke u mbështetur në verdiktin e peshkopit 
të Ohrit (rreth vitit 1220), i cili lë të nënkuptosh ekzistencën e komuniteteve 
muslimane në Durrës në ato vite, para ardhjes së normanëve në Shqipëri që 

1  Informacionet që jepte Al Idrizi në atë kohë i gjejmë edhe te Shufl aj: “Bazën etnike të të gjitha 
qyteteve prej Korfuzit deri në Durrës e Krujë, në kohën e mesme e përbënin pasardhësit e 
qyteteve romake: romanët e Porfi rigenit, latinët e priftit të Dukles e të arhikonit Tomë, ladhinonët 
e Arap Edrisit, të quajtur prej kroatëve e serbëve latinë e prej shqiptarëve lëti...” (Milan Shufl aj. 
Serbët dhe Shqiptarët. Shtëpia botuese “Bargjini”, Tiranë, 2002, fq. Fq. 87).
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në shekullin e 11-të dhe pjesëmarjen masive të arabëve muslimanë në trupat 
normane, prej nga mund të nxirret konkluzion se komunitetet muslimane më të 
hershme në Shqipëri nuk i përkasin kohëve të Sari Salltëkut, siç kanë menduar 
disa studiues (shekullit 13-të), madje as asaj të ardhjes së normanëve. Fakte të 
tjera, edhe më të qarta,  dëshmojnë se ekzistenca e këtyre lloj komunitetesh i 
përkasin një periudhe shumë më të hershme, që shkon në shekullin e 9-të. Kështu 
sipas Moikom Zeqos “...kontakti i parë i arabëve me brigjet e shqiptarëve është në 
vitin 840. Sipas kronikanit bizantin të quajtur Vazhduesi i Th eofanit në shekullin 
e 9-të, arabët erdhën në Kotovë, në Raguzë e në qytetin e Budvës dhe në qytetin 
Rosa afër Ulqinit, nga brigjet e Kartagjenës me 36 anije në vitin 840. Po në këtë 
kohë zbresin në Durrës tregtarët e parë arabë, të cilët sollën edhe fuqinë ndikuese 
të tregimeve të Kur’anit...”1, pastaj gradualisht, e lidhur dhe pa shkëputje nga kjo 
periudhë, vjen ajo e shekullit 11-të e 12-të, kur normanët2, pasi krijuan shtetin e 
tyre në Siçilinë muslimane, zbarkuan më pas në brigjet e Shqipërisë, duke thyer 
pushtetin bizantin në këto treva, gjë që solli çlirimin e racës sonë nga hegjemonia 
greke dhe, në të njejtën kohë, krijimin e komuniteteve të para muslimane mes 
shqiptarësh.3

*      *      *
Është fakt interesant që disa familje të përmendura shqiptare në Iliri dhe në Epir 
që në shekullin e 14-të shihen si adoptues të fesë islame, edhe pse turqit ishin 
shumë larg nga pushtimet e tyre në Ballkan dhe në trevat shqiptare. Kështu, 
familja e Shpatajve në Jug të Shqipërisë, që pranoi islamin si fenë e vet, tregon 

1  Moikom Zeqo. Kulti kur’anik i të shtatëve në Xhaminë Mbret të Beratit. Kumtesë në Sesionin 
Shkencor Ballkanik të Tarikateve Islamike, mbajtur në Tiranë me 29-30 gusht 2001. Në 
përmbledhjen “Njeriu”. Tiranë, Maj 2002, fq. 130.
2  Ka edhe historianë të tjerë që mendojnë se arabët apo saraçenët janë shfaqur në bregdetin 
tonë ‘si piratë’ para përfundimit të mijëvjeçarit të parë, kështu,  “Një qytet i këtillë (asteroid), 
ndoshta, në shekullin e 9-të shtrihej në bregun e detit afër Shën Gjinit dhe shërbente si pikë 
mbrojtëse kundër piratëve arabë. Lidhur me këtë na orienton fshati Sarachinopol që përmendet 
në kadastrën e Shkodrës në vitin 1416 ” dhe “...Më në fund u shpall një luftë e ashpër ndërmjet 
grekëve e anzhuinëve. Lufta u bë në det e në viset shqiptare. Kapedani i përgjithshëm i Shqipërisë 
e i Romanjes, Hugo de Sully, i quajtur “i Kuqi”, u nis për në Berat në fund të prandverës së vitit 
1280 me një ushtri të fortë këmbësorësh, kalorësish e shigjetarësh saraçenë, ashtu dhe me një 
pregatitje teknike të plotë. Në fund të qershorit rrethoi atë qytet të lartë, (Beratin). Prej Durrësit 
e prej Vlorës ai merrte papra ndihma  në njerëz e material luftarak, prej kështjellës së Vlorës 
iu dërgua me 26 gusht edhe “zjarri grek”. (Milan Shufl aj. Serbët... vepër e cituar 2002, fq. 15-16 
dhe 124).
3  Për hollësi të mëtejshme për këtë temë shiko: John Fine; Late Mediaval Balkans. Enciclopedia 
of Islam; Al Sikilliya. Dictionary of  Mediaval Ages; Byzantine Empire. Nexhat Ibrahimi.  Islami në 
trojet Iliro-shqiptare gjatë shekujve. Nxjerrë nga interneti.
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se feja islame jo vetëm që ka ardhur mes shqiptarët shumë kohë para ardhjes së 
turqve, por hedh poshtë edhe përpjekjet e shumë qarqeve kryqtare që më kot 
përpiqen të argumentojnë islamizimin e popullit tonë si ‘detyrim nga turku’. 
Kalimi i liderëve fi snorë shqiptarë në fenë islame që në kohët paraosmane, tregon 
edhe njëherë se islami mes shqiptarëve ka ardhur edhe si pasojë e punës misionare 
të predikuesve islamë. Pas konvertimit të liderve shqiptarë si Jakub Shpata, pa 
dyshim islami fi lloi të pranohet gradualisht edhe nga masat e popullit, pra shumë 
vite para pushtimit osman të trevave shqiptare. 
Po le të kthehemi edhe njëherë tek Jakub Shpata. Cili ka qenë ky princ musliman 
shqiptar?
Epiri në kohën e krizave të shekullit 14-të qe kthyer në një fushëbetejë ku princa 
serbë, vllehë, grekë e latinë u gjendën përballë shqiptarëve, të cilët fi lluan të 
tregojnë identitetin e tyre të veçantë si pasardhës të ilirëve.
Familje shqiptare si ajo e Shpatajve në Argjirokastër apo e Loshajve në Artë ishin 
ndër më të përmendurat në këto kohë. Familja e Shpatajve, nën udhëheqjen e 
Gjin Bue Shpatës ishte ndër familjet që përjetoi hapjen më të madhe që patën 
shqiptarët në Epirin e Jugut gjatë shekullit 14-të. Kjo familje u shtri që nga Arta 
deri në Gjirokastër. Ndaj këtij ekspansioni shqiptar, grekërit, napolitanët, serbët 
etj. realizuan aleanca të ndryshme për të thyer rezistencën shqiptare, të cilët, nën 
udhëheqjen e Gjin Bue Shpatës, Zenevishëve etj. dolën fi tues shumë herë si p.sh. 
në rrethimin e Artës më 1379.
Pas vdekjes së Gjin Bue Shpatës, i cili për 25 vjet radhazi (1374-1399) mbrojti 
tokat shqiptare që nga Arta deri në Akamaninë nga pushtimet ose sulmet serbe, 
greke apo latine, shqiptarët në kryeqytetin e Epirit, në Artë, kaluan nën pushtetin 
e të vëllait të Gjinit, Zguro Bue Shpatës, i cili e humbi pushtetin kur një vllaho-
bullgar, i quajtur Bokoi, realizoi sulmin ndaj Artës. Por shqiptarët arritën që ta 
rivendosin shpejt pushtetin e tyre në Artë nën udhëheqjen e djemve të motrës së 
Gjin Bue Shpatës, Irenës: Murikit dhe Jakubit, që kishte pranuar fenë islame.
Pas vdekjes së Murikit, në fron erdhi i vëllai, Jakubi, i cili ka hyrë në histori si 
një nga princat më të hershëm shqiptarë muslimanë. Udhëheqja e Jakubit pati 
mbështetje të mëdha mes shqiptarësh, sidomos të fi sit të Shpatajve, Alkadit, 
mallakastriotëve etj. Pakicat fanatike greke në Artë dhe në qytete të tjera, ku 
jetonin shqiptarë në Epir, nuk mund ta shihnin me sy të mirë liderin musliman 
shqiptar. Pas shumë betejash mes familjeve shqiptare të kohës me ato latine e 
greke nën Karlo Tokon në Epir, më 1416, gjatë një beteje kundër  kështjellës 
në Voblione, Jakub Shpata ra në kurth të përgatitur nga grekërit e kështjellës 
(kështjellari quhej Papadhopulos), i cili e gënjeu Jakubin për numrin e ushtarëve 
grekë e latinë që  gjendeshin në kështjellë. Kështu u vra Jakubi dhe shumë nga 
ushtarët e tij...
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*      *     *
Kur është fj ala për Kostandinopolin, pra për Bizantin nuk duhet lënë pa u theksuar 
edhe një mundësi tjetër e kontakteve të ushtrive muslimane me popujt e tjerë 
dhe këtu kemi parasysh konfl iktin e njohur ndërbizantinas në vitet 717-741 në 
lidhje me çështjen e ikonave. Disa sekte kristiane kanë qenë kundër adhurimit 
të tyre, sikurse edhe kundër dekorit nëpër kisha. Ata që ishin kundër zbukurimit 
të kishave me ikona,  kërkuan ndihmën e muslimanëve me që, siç dihet, edhe 
qëndrimi islam ndaj idhujve është përbuzës. Në këtë kohë nga ata që ishin në 
favor të përdorimit të ikonave dhe të zbukurimit të kishave me to, fi lloi të përdoret 
për palën kundërshtare shprehja përbuzëse “sarakenofon” (mik i saraçenëve), që u 
atribuoheshin individëve që kërkonin e bashkëpunonin me muslimanët.
Nuk mund të lihen pa përmendur as depërtimet e muslimanëve në brigjet ku 
jetonin edhe shqiptarët, në vitet 840-841, sepse edhe këtu ka ekzistuar ndikimi i 
muslimanëve mbi popullsinë autoktone iliro-shqiptare. Në këtë kuadër ekzistojnë 
të dhëna sipas të cilave (saraçenët) pas pushtimit të Tarantës morën Budvën, 
Kotorrin, Rijekën etj. Në vitin 866 muslimanët rrethuan Raguzën (Dubrovnikun), 
rrethim që zgjati 15 muaj, por nuk pati sukses. Sulmet e tyre vazhduan deri në 
vitin 1023 kur ndërmorën, sikurse e kemi theksuar, sulmin e fundit nga Sicilia në 
bregun lindor të Adriatikut1. 
Por nuk mund të lëmë pa përmendur, gjithashtu, edhe kontaktet e kulturës arabo-
islame me peçenegët që në shekullin e 8-të, apo rreth tij. Orientalistë të njohur 
i kanë përcaktuar peçenegët, popull endacak, si “muslimanë, bartës të mundshëm 
të  kulturës arabo-islame në Ballkan” dhe “...duke marrë parasysh arsimimin e tyre të 
shkëlqyeshëm, që shumë historianë e theksojnë, kanë qenë bartës adekuat të kulturës dhe 
natyrës arabo-islame”.
Prandaj paraqitja e tyre në trojet e Ballkanit konsiderohet se ka sjellë edhe 
shfaqjen e Islamit në këto troje. Me që ata, sikurse e thamë, posedonin arsim e 
kulturë islame, atëherë është më se e natyrshme që të konsiderohen si pishtarë të 
Islamit në këto anë të Ballkanit dhe këtë konstatim nuk mund ta ulin vlerësimet 

1  Prania e muslimanëve në brigjet e tokave iliro-shqiptare prej fi llimit të shekullit të 9-të deri 
në fi llim të shekullit 11-të ka ndikuar edhe në huazimet gjuhësore arabe. Këtë e kanë vërejtur 
shumë studiues, p.sh. G. Meyeri (fq. 13) pohon se fjala anije rrjedh prej arabishtes, sepse  këtë 
fjalë nuk e gjen në turqishte dhe kjo na jep të kuptojmë se është paraosmane. Këtë mendim e 
pranojnë dhe Jokli e Popoviqi. Fjalë të ngjashme kemi edhe shumë të tjera si: axhami, amin, 
adet, ahiret, akraba, arap, asker, ashik, atlas, amanet, hajvan etj. Mendohet se edhe fjalë të 
tjera të ngjashme kanë lashtësinë paraosmane, të huazuara nëpërmjet tregëtisë, misionarëve, 
migrimeve, ekspeditave ushtarake etj. (Shih: Eqrem Çabej. Studime etimologjike në fushë të 
shqipes. A – B, në Studime gjuhësore, VIII, Prishtinë, 1988, fq. 52. Shih treguesin e fjalëve po 
aty. Sipas: N. Ibrahimi. Kontaktet e para… vepër e cituar; shënimi 23, fq. 70.)
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e kundërshtarëve të tyre paganë apo të krishterë që për peçenegët pretendojnë se 
“ kanë qenë të pafe, pavarësisht se bëheshin synet (cirkumizoheshin)”.
Me pushtimin e Spanjës nga ana e muslimanëve, kemi një kapitull të ri në lidhje 
me marrëdhëniet e muslimanëve dhe popujve ballkanikë. Kështu sllovenët, 
kryesisht kroatë nga Dalmacia, hasen në Spanjë dhe në Sicili si truproje të khalifi t, 
si luftëtarë, por edhe si shtetas. Duke jetuar së bashku me muslimanët, ata janë 
konvertuar edhe vetë në muslimanë dhe në këtë drejtim ka dëshmi të ndryshme. 
Në vazhdim të atyre që thamë, mund të shtojmë se p.sh. në pallatin e khalifi t 
Hakemi I (791-822) ka pasur rreth 2000 gardianë me origjinë kroate dhe një 
numër kaq i madh gardianësh në një pallat të khalifi t fl et për ndikimin që kanë 
pasur e veçanërisht do të kishin këta njerëz të zgjedhur, kur do të ktheheshin 
në vendet e veta. Në këtë kuadër e vlen të theksojmë se ka pasur edhe shumë 
kontakte njerëzish të shquar të Europës së atëhershme me princat apo mbretërit 
muslimanë. Kështu p.sh. sipas Jakut El Hamawi-ut më 309 hixhri, 922 e.r. i 
dërguari i mbretit bullgar e njoftoi khalifi n abasid në Bagdat,  El Muktedir Bil’lah 
se kishte pranuar Islamin si ai vetë, po ashtu dhe familja e tij. Po kështu sunduesi 
kroat, prici Tomisllav bashkëpunonte me khalifi n musliman, Abdurrahmanin III 
(912-961) dhe në shenjë miqësie këmbyen dhurata etj.
Ndër arsyet kryesore të këtyre lidhjeve ka qenë edhe synimi i fuqive tregtare 
europiane që të sigurohet një tregëti e frutshme me vendet e Lindjes së Afërme, 
sidomos me Egjiptin dhe Sirinë, nëpërmjet të cilave kalon rruga për në Lindjen 
e Largët. Kontaktet e përhershme të europianëve, pra edhe të ballkanasve me 
fatimidët (969-1171), ejubitët (1171-1250) dhe sulltanët mamlukas (1250-1517) në 
nivele të ndryshme, shpjegohen me interesat e ndërsjellta që kanë pasur.
Lëvizjet e misionarëve të ndryshëm dhe shpërnguljet: Rol të rëndësishëm në 
kontaktimin dhe për pasojë edhe në përhapjen e Islamit në trojet iliro-shqiptare 
dhe më gjërë, kanë pasur misionarët e ndryshëm dhe lëvizjet apo migrimet e 
njerëzve apo të grupeve nga vendi në vend.
Ka tregues se tregtarët, udhëpërshkruesit, teologët mistikë ose jo, të cilët kanë 
luajtur rolin e misionarit, predikuesit të besimit islam, i kanë vizituar vendet tona 
bregdetare, pastaj luginat e lumenjve dhe qendrat tregtare-qytetet shumë herët. 
Mandej ka të dhëna se kjo ka ndodhur shumë më përpara se pushtuesit osmanë të 
pushtonin trojet e Shqipërisë, të Kosovës, të Bosnjes, pra viset ballkanike1. Këtë e 

1  Edhe trojet iliro-shqiptare, sipas shkencëtarit të famshëm E. Çabej, kanë rënë nën ndikimin 
Islam përpara pushtimit të vendit në shekullin  15-të. Kjo, pohon ai, jo vetëm që vërtetohet 
historikisht, por dëshmohet edhe me fakte. Këto, gjithënjë sipas tij, nisin me angazhimin e 
forcave turke, në shekullin 13-të e 14-të, herë nën armët e anzhuve, herë të bizantinëve e herë të 
feudalëve shqiptarë... (Shih: E. Çabej. Gjuhë –Folklor- Letërsi- Diskutime. Në Studime gjuhësore, 
V. Prishtinë, 1977, fq. 275, gjërësisht fq. 274-279. Sipas: N. Ibrahimi. Kontaktet e para… vepër e 
cituar, fq. 71-72; shënimi 43).
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thotë edhe Fr. Raçki kur pohon se në fund të shekullit 11-të turqit qenë vendosur 
rreth liqenit të Ohrit.
Krahas lëvizjeve individuale të misionarëve apo të grupeve të vogla, kemi edhe 
lëvizjet masive me përmasa të mëdha, shpërnguljet. Nuk dihet se cilat kanë 
qenë shpërnguljet e para, por ka mendime se muslimanët janë vendosur në vise 
të përshtatshme për bujqësi, rreth qyteteve të fortifi kuar dhe përgjatë rrugëve, 
sidomos në kryqëzimet e tyre. Ndër vendet e para ku janë përqëndruar muslimanë 
në Ballkan përmenden Bosnja Verilindore, Hungaria etj. Këtë e thotë edhe 
Ebu Hamid El Endelusi dhe pohon se atje ka pasur vendbanime të fuqishme të 
islamizuara. Ebu Hamidi qëndroi në Hungari prej vitit 1150 deri në vitin 1153. 
Në veprën e vet “El Murib’an aja’ib el ’Magrib” ai shkruan se në Hungari ka takuar 
dy lloj muslimanësh:
Ata që publikisht janë të krishterë, ndërsa në mënyrë të fshehtë predikojnë Islamin 
dhe ata që u shërbejnë të krishterëve vetëm në luftëra, ndërsa publikisht predikojnë 
Islamin.
Është me interes pohimi i Ebu Hamidit për luftën hungarezo--bizantine, e 
zhvilluar në vitet 1151-1155. Ai thotë se mbreti hungarez kishte ushtrinë e vet të 
përbërë edhe prej  muslimanësh, të cilët nuk i pengonte as në ushtrimin e riteve 
fetare dhe as në predikimin e besimit të tyre... 
Luftërat e shpeshta ndërmjet muslimanëve dhe të tjerëve kanë pasur, përveç të 
vrarëve, dhe të plagosurve, edhe robër të zënë nga të dy palët ndërluftuese. Shumë 
ushtarë të kombësive të ndryshme, të zënë robër nga ana e muslimanëve, janë 
konvertuar në muslimanë dhe, kur janë kthyer në vendet e tyre, kanë predikuar 
fenë e  re. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me robërit muslimanë që, duke ndikuar 
në rrethin që i kishte zënë rob, kanë përhapur idetë muslimane. Një mundësi 
tjetër e përhapjes së Islamit në trojet ballkanike është edhe shpërngulja e 
muslimanëve spanjollë – maurëve. Me që në vitin 1212 vetëm Granada mbeti 
në duar të muslimanëve (Granada ra në 1498) dhe pjesa tjetër kaloi në duar të 
krishterëve. Para muslimanëve shtroheshin dy alternativa: ose të shpërnguleshin 
ose të pranonin krishterimin. Shumica që refuzoi alternativën  e dytë, u përball me 
inkuizicionin e tmerrshën spanjoll. Është e sigurtë se një pjesë e të shpërngulurve 
kanë qenë vendosur në Ballkan. Ata duke kaluar në rrugë tokësore nëpër Pirenejtë 
dhe Alpet si dhe nëpërmjet detit Mesdhe, u ngulitën përgjatë detit Adriatik, kroat 
e shqiptar, përgjatë rrjedhave të lumenjve deri në pjesët kontinentale të vendit, 
nëpër qytetet e fortifi kuara e qendrat tregtare. Sipas burimeve ebraike në ato 
kohë janë shpërngulur rreth 300 mijë vetë, pjesa më e madhe e tyre kanë qenë 
muslimanë.
Pas rënies së shtetit islamik të Sicilisë, shumë muslimanë arabë dhe berberë, 
refugjatë, kaluan detin e ngushtë Adriatik dhe gjetën strehim në Shqipëri. Sa 
është numri i të shpëtuarve nga masakrat religjioze kundër muslimanëve të 
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shpërngulur nga qyteti pulian i Lucerës (1300 e.re.), të cilët shpëtuan nga shpata 
e krishterë dhe gjetën strehim në kodrat e Shqipërisë  – është një subjekt i hapur 
ndaj debatit historik1.
Pa dyshim se disa të mbijetuar muslimanë nga “safe heaven” (qielli i sigurtë) 
mesjetar i Luçerës, arritën të vendosen dhe strehohen në republikën e pavarur të 
Raguzës, e cila në të kaluarën kishte pasur marrëdhënie mjaft të mira tregtare me 
Sicilinë islamike. Nëse gjenerata e tretë e këtyre refugjatëve muslimanë nga Sicilia  
dhe Pulia mbijetuan si muslimanë apo si kriptomuslimanë në malet shqiptare, 
sigurisht që ata do të kenë qenë ndërmjet atyre njerëzve që në mënyrë entuziaste 
mirëpritën trupat turke, të udhëhequra nga Jakut Pasha dhe nga Hoxha Firouz, 
në kryeqytetin shqiptar të Krujës (Aksa Hicar) në 13962. 
Inkuizicioni europian pati jehonë edhe në trojet iliro-shqiptare, në ato kohë të 
dominuara nga sundues të ndryshëm. Kështu, nën tiraninë serbe, shqiptarët 
romano-katolikë dhe të krishterët ortodoksë të ritit grek, u pagëzuan me dhunë 
në kishën serbe, të themeluar gjatë regjimit shtypës të Stefan Dushanit. Sipas 
ligjit të tij dragonian, vetëm kisha serbe ishte e krishterë “e vërtetë”. Të gjitha fetë 
e tjera ishin të ndaluara. Ata që refuzonin që të  pagëzoheshin nga priftërinjtë 
serbë, i damkosnin në fytyrë me hekur të nxehtë, i dëbonin dhe pasuritë e tyre 
u konfi skoheshin nga cari serb. Shumë feudalë shqiptarë katolikë dhe njerëz të 
tyre, të cilët i rezistuan politikës së serbizimit, u ekzekutuan, sepse, sipas ligjit të 
car Dushanit, “ kush i ndihmon heretikut, le të digjet në fytyrë, në mbarë trupin dhe, 
kush e fsheh, edhe ai të digjet”.  Dhe ky vendim qe i vlefshëm për të gjitha vendet ku 
sundonte ai.
Këto lloj kontaktesh të kulturës arabo-islame, si dhe shumë të tjera që nuk po i 
përmendim3, kanë qenë aq të shpeshta dhe janë aq të argumentuara shkencërisht 
saqë për to ekzistojnë studime të veçanta si: kumtesa e monografi  mandej edhe 
botime librash të veçanta për secilën temë, ndërsa ne  i përmendëm kalimthi. 
Një shembull tjetër i rëndësishëm për depërtimin e kulturës Islame do ta marrim 
nga prania e fesë muslimane në mbretërinë bullgare gjatë Mesjetës. Historianët 
kanë vërtetuar se gjatë viteve 815-1018  trojet iliro-shqiptare kanë qenë nën 
sundimin bullgar, sundim që ka pasë depërtuar deri në Durrës. Pikërisht në këtë 

1   Arabët e zinj enigmatikë “kara arapi” të Bosnjes, Rumelisë dhe Arnautllukut (Shqipërisë) janë 
përshkruar nga eksploatori i famshëm musliman i Evropës, Efendi Evlija Celebi. Shiko: E. Çelebi, 
Petpis Bulgarian tr. And ed. By. S. Dimitrov, Sofi a. Institut za Balkanstika pri BAN, 1972, fq. 223, 
also ed. A. Matkoski, Makedoniya vo delata na stanskite patopistzy, Skopje (Uskub): Misla, 1991, 
fq. 561. Sipas  A.K. Bogdan; vepër e cituar, fq.56.
2   Shih: A. K. Bogdan; vepër e cituar fq. 55-56.
3  Për më hollësi për gjithçka thamë më sipër, si dhe referimet për to, shiko: Nexhat Ibrahimi. 
Kontaktet e para të Islamit me popujt ballkanikë në periudhën paraosmane. Fq. 54 e në vazhdim. 
Logos –A. 1997.
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mbretëri, në këto troje, në këto vendbanime ka pasur muslimanë shqiptarë dhe 
për këtë ka fakte nga burime të ndryshme si dhe argumentime nga historianë të 
njohur.
Nisur nga kjo, është me interes të theksohet se në vitin 864 me konvertim të 
institucionalizuar të krishterimit nga ana e popullsisë së mbretërisë bullgare 
nëpërmjet car Borisit1, doli në shesh problemi i librave, që ishin të shpërndara në 
atë mbretëri, të sjella në përgjithësi nga ata që përpiqeshin të propagandonin e të 
përhapnin Islamin, sidomos  nëpërmjet  saraçenëve (muslimanëve arabë, spanjollë) 
në veçanti. Librat ishin aq të shumtë sa që çështja arriti tek Papa Nikolla I (858-
867). Në lidhje me këtë problem është ruajtur një dëshmi në kreun CIII të letrës 
së njohur të këtij pape, i cili, pyetjes se ç’do të bëhet me këto libra,  iu përgjigj: “Ju 
pyetni se ç’do të bëhet me librat heretikë, të cilët, siç pohoni, gjenden tek ju, të marra nga 
saraçenët. Ata, natyrisht, nuk duhen ruajtur, sepse, sikurse është shkruar (në enciklikën 
mbi Korintasit), kuvendimet e këqija e prishin moralin e shëndoshë, e për këtë, si të 
dëmshme dhe heretike, dorëzojani zjarrit”2. 
Edhe F. Rraçki fl et për këtë ndodhi duke pohuar se arabët kanë kaluar nëpër 
siujdhesën ballkanike dhe kanë provuar përhapjen e fesë, sidomos duke shpërndarë 
libra.
Dr. Lujo Th aller pohon se në këto kohë Bullgaria ka qenë plot muslimanë dhe, 
pasi është përqafuar krishterimi, kanë djegur librat e muslimanëve.
Orientalisti R. Bozhoviq pohon se depërtimet e fi seve të ndryshme si peçenegët, 
bashkordët, kapçakët në Ballkan nga kufi ri lindor dhe juglindor, konsiderohen 
ndër lajmëtarët e parë të Islamit në këto treva3.

1  Është me interes të theksohet se në këtë kohë lulëzonte Bizanti, prandaj, duke e konsideruar 
atë si superfuqi e kohës, edhe përqafi mi i krishterimit nga ana e bullgarëve u realizua, veç tjerash, 
duke pasur parasysh perspektivën e mirë dhe begatitë që mund t’i vinin Bullgarisë nga lulëzimi i 
Bizantit që, njëkohësisht ishte edhe kufi  me të, ndryshe, do të  ishte i paparashikuar drejtimi që 
mund të merrnin ngjarjet.
2  Kjo shkresë gjendet në kreun CIII të letrës së njohur të Papës Nikolla I (858-867) me titull: 
“Respensa Nicolai I Papae ed consulta Bulgarorum”. Sipas: N. Ibrahimi.  Islami në trojet... vepër 
e cituar,  fq. 212.
Gjithashtu mllefi  kundër librave islamë dhe “dënimin” e tyre me djegje publike e ka shfaqur në 
gjysmën e dytë të shekullit 15-të, ndërmjet tjerësh edhe kardinali inkuizitor Kimenesi, i cili dogji 
8000 dorëshkrime muslimane në sheshin kryesor të Grenadës dhe raste të tilla kemi plot. Shih: K. 
A Çerkezi “Historia mesjetare e Europës që nga rënia e Romës deri në rënien e Kostandinopojës, 
478-1453”, Boston, 1921, fq. 140; etj. Sipas: N. Ibrahimi. Islamizimi në trojet…Vepër e cituar, fq. 
97. Shënim 92.
3  Për më tepër për çështjet e trajtuara më sipër shiko edhe: Nexhat Ibrahimi. Kontaktet e para të 
Islamit... Vepër e cituar fq.43-66.
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Për ta përfunduar çështjen e pranisë se muslimanëve në trojet lindore europiane, 
po kujtojmë edhe çështjen e bashgertëve ismailitë në trojet e Hungarisë1.
Pa u zgjatur më shumë dhe pa e parë të arsyeshme që të sjellim argumente të tjera, 
siç janë p.sh. ato toponimikë, numizmatikë e linguistikë, të cilët z. N. Ibrahimi 
i trajton gjërë e gjatë në veprën e cituar, mendojmë se është vërtetuar e pranuar 
katërcipërisht nga shkencëtarët se kultura arabo-islame ka qenë e pranishme në 
Europë, veçanërisht në trojet tona mbi dy shekuj para se të fi llonin pushtimet e 
turqve osmanë.
Por, në lidhje me mungesën e citimit të pranisë së kontakteve të muslimanëve 
drejtpërsëdrejti me vendin tonë, se tashmë me trojet iliro-shqiptare këto kontakte 
janë vërtetuar, lind një pyetje: Si shpjegohet mungesa e argumentimit të këtyre 
kontakteve, kur, siç e konstatuam, ka ekzistuar një periudhë që vendi ynë edhe 
nga Lindja, edhe nga Perëndimi, edhe nga Veriu ka qenë “i rrethuar” nga lëvizjet 
e misionarëve, tregtarëve apo udhëpërshkruesve muslimanë? 
Këtu duhet vënë në dukje se mungesa e kontakteve politiko-diplomatikë të 
muslimanëve me personalitete shqiptare mund të shpjegohet edhe me faktin se 
jo vetëm që nuk janë bërë hulumtimet e nevojshme në burimet dhe literaturën 
përkatëse, sidomos në arkiva, por edhe se trojet iliro-shqiptare kanë qenë të 

1  Autori i fjalorit të madh gjeografi k (Muxhem’mul Buldan, vëll II, Kajro, 1906, fq. 38-39) Jakut 
El Himevi (vdekur në 626 hixhri / 1228 sipas kalendarit gregorian), duke folur për bashgerdët 
ismailitë, muslimanë të Hungarisë, konstaton se ishte takuar me disa prej tyre në Halep të Sirisë 
në vitin 624 hixhri, viti 1228 gregorian, të cilët kishin ardhur për të mësuar bazat e fesë islame 
sipas medh’hebit Hanefi . Njëri prej tyre, Himeviu, i kishte  pohuar se “vendi ynë gjendet përtej 
Konstandinopolit. Ne jetojmë në mesin e një populli të krishterë, të quajtur hungarez, ndërsa 
ne jemi muslimanë, qytetarë të mbretit të tyre. Ne jetojmë në një pjesë të atij shteti. Jemi rreth 
tridhjetë fshatra. Mirëpo mbreti ynë nuk na lejon të ndërtojmë fortifi kata, sepse ka frikë se do të 
ngrihemi kundër tij. Ne gjendemi, pra, në mes të të krishterëve: Në veri janë sllavët; në jug vendi 
i Papës, do të thotë Roma. Papa është prijësi i të krishterëve, ai për ata është zëvendës i Isait 
(a.s.), ashtu siç është khalifi  për muslimanët. Në perëndim është Andaluzia, ndërsa në lindje 
është Bizanti, Kostandinopoli. Gjuha jonë është e të krishterëve. Po ashtu dhe veshja jonë është 
po ajo e tyre.
Pyetjes sime se pse ata kishin pranuar fenë islame, kur jetonin në mes të krishterëve, iu përgjigj: 
“Unë kam dëgjuar nga të parët tanë të tregonin se në kohët e vjetra në vendin tonë kanë ardhur 
7 muslimanë nga viset bullgare dhe qenë vendosur në vendin tonë. Pastaj në një mënyrë shumë 
të mirë dhe të urtë ua kishin tërhequr vërejtjen për rrugën e gabuar ku ishin të parët tanë, duke i 
udhëzuar ata në rrugën e drejtë islame. Deshi Allahu i madhërueshëm, Atij i qofshim falë, dhe të 
parët tanë u bënë muslimanë duke pranuar fenë e vërtetë islame. Ne erdhëm në këto vende për 
të mësuar fenë islame dhe, kur të kthehemi në vendin tonë, njerëzit tanë do të na nderojnë dhe 
do të na i besojnë çështjet e fesë”.
Sipas: Muhidin Ahmeti. Rreth përhapjes së Islamit… Vepër e cituar. fq.117-118, (kumtesa e Mr. 
Qemajl  Morinës).
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pushtuara herë nga romakët dhe herë nga bizantinët, pastaj, sipas Faik Kasolles, 
dokumentet ose mund të jenë asgjësuar ose mund të jenë lënë në errësirë qëllimisht. 
Një argument që fl et në të mirë të kësaj konsiderohet edhe vizita që ka bërë Al 
Idrizi në Shqipëri. Po cili ka qenë ky? Si erdhi ky? Me kë takoi? 
Emrin e plotë e ka Ebu Abdullah Muhamed Idris. Ka lindur në qytetin Cetua 
në vitin 493 të kalendarit hixhri dhe thuhet se origjinën e ka pasur nga familja e 
Imam Aliut (r.a.). Studimet i ka kryer në Kordovë të Spanjës. Një nga fi gurat e 
shquara të kulturës shqiptare, Mehdi Frashëri ka thënë se Idrisi ka pasë vizituar 
Anglinë, Francën, Portugalinë, Marokun, Azinë e Vogël, Siçilinë dhe Shqipërinë 
dhe ka shkruar në gjuhën arabe një vepër me titull: “Nuz’hetul Mushtak”, e cila më 
vonë është përkthyer në latinisht, frëngjisht, gjermanisht. Shkencëtarët europianë 
e kanë quajtur Al Idrisin “Straboni i kohës”.
Në vitin 1153 ai ka arritur në tokën e arbërit, jo si misionar apo si klerik, por thjesht 
si një studiues shetitës. Ka vizituar Durrësin (Adrash), të cilin e përshkruan si 
qytet tregtar të lulëzuar dhe me shumë dyqane. Duke folur për Vlorën (Labunën), 
thotë se ishte një skelë ku zhvillohej një lëvizje e ndjeshme tregtare. Në Butrint 
Idrizi ka parë ngrehinat e qytetit dhe përshkruan, sidomos, depon e drithrave, që 
ishte ndërtuar në një mënyrë të veçantë.
Kur përmend Petrelën (Betrula) dhe kalanë e saj, ai “nuk shikon fortifi kim tjetër më 
të sigurtë që nga Durrësi gjer në Ohër” duke lënë të nënkuptohet se do të ketë vajtur 
edhe në atë qytet1.
Ndër fi gurat kryesore të misionarëve që kanë kryer misione të rëndësishme në 
islamizimin e këtyre zonave dhe që  përmendet në historikun e islamizimit të 
viseve tona, është fi gura e Sari Salltëkut. Ai merret si shembull, sepse për të dihet 
diçka dhe se në të vërtetë është  ndër të parët misionarë me origjinë turke, që 
nga studiuesit konsiderohet gadi legjendar, i cili ka qenë baba bektashi dhe, sipas 
tregimeve legjendë, me dervishët e vet, të maskuar si murgj misionarë katolikë, ka 
predikuar Islamin edhe në rrethinat e Krujës.
Çështja e Sari Salltëkut është histori më vete se ai si personazh jo vetëm që del 
edhe në vende të tjera si në Kosovë etj., p.sh. një varr me emrin e tij gjendet 
në një kishë në Korfuz, ku mendohet të jetë varrosur, po kështu pretendohet se 
është varrosur në Manastirin e Shën Naumit në Ohër etj., mandej ka mendime të 
ndryshme për përkatësinë e tij si bektashi apo sunij dhe për këtë personazh mistik, 
pavarësisht se në Shqipëri njihet pak, ka edhe monografi . E veçanta e tij është se 
ai u përket misionarëve të periudhës paraosmane, dhe, në përgjithësi, studiuesit 
praninë e tij në vendin tonë e trajtojnë si të periudhës paraosmane. Çështja e tij 
është aq e komplikuar sa edhe sot në disa vende të Turqisë europiane qarkullojnë 
legjenda për të. Ai del i vendosur apo i strehuar në territorin bizantin, pra në 

1  Për më tepër hollësi shiko: Faik A. Kasollja. Gjeografi  Al Idriz Në Shqipëri. Drita islame.Viti II i 
botimit.Nr. 15 (40), tetor, 1993.
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Dobruxhë të Bullgarisë me 40 familje turke që në vitin 1261. Pavarësisht se disa 
vende pretendojnë se ai në to ka zhvilluar veprimtari misionare në favor të Islamit, 
madje, siç e cekëm më sipër, ka edhe disa varre në këto vende ku pretendohet 
varrimi i tij, mendohet se ai në të vërtetë ka ekzistuar dhe, pas vdekjes së tij, 
misionin e tij do ta kenë vazhduar pasardhësit apo ithtarët, të cilët, ose e kanë 
pasë për nder të mbanin emrin e tij, ose e bënin këtë për të përfi tuar sevape duke 
ndjekur e zhvilluar rrugën e tij, përhapjen e Islamit. Pra, Sari Salltëku, bektashi, 
siç e përcaktojnë disa studiues, konsiderohet nga të parët misionarë të njohur që 
predikoi Islamin në vendin tonë1. 
Dhe Bektashizmi, si çdo sekt tjetër i fesë islame, në predikimet e veta në plan të 
parë ka nxjerrë vazhdimisht, siç është e natyrshme, mësimet e fesë islame si dhe 
detyrimet apo obligimet praktike të adhurimeve të saj, pastaj si të thuash si një 
“superstrukturë”, apo alternativë e dalë nga gjiri i Islamit, kur është krijuar mjedisi 
islam, ka predikuar mësimet e sektit të vet2. 
Të njëjtën metodë pune ka ndjekur edhe Naim Frashëri e të gjithë të tjerët deri 
tani, pa përjashtim, në botimet e predikimet e tyre për këtë sekt islam. Shkurt, 
kjo ka qenë metodika e punës dhe bindjet e të gjithë atyreve që e kanë predikuar 
këtë sekt islam. 
Po sot si i ka hallet e problemet ky sekt? – E ndjekin pas të gjitha hallet e 
problemet që ndjekin të gjitha sektet e tjera të Islamit në përgjithësi si dhe ato të  
komuniteteve fetare në veçanti në vendin tonë, por ka edhe një problem të veçantë 
më tepër se, si veçori, “për ta mbrojtur” atë, kanë dalë në skenë disa ish-kuadro 
kryesorë të sistemit monist, disa politikanë, përfshi edhe ndonjë partiak, shumica 
me emra kristianë, dhe me pasion e predikojnë si “fe më vete”, e cila paska më 
tepër lidhje me krishterimin se sa me islamin!3 Në vazhdim ne herëpashere do t’i 

1  Bibliografi në për Sari Salltëkun e ka dhënë dr. Franz Babinger në Enciklopedi der l’Islam, 
Leyde-Paris, 1934, fq. 177-178 por edhe shumë të tjerë. Për më gjërë shiko: Nexhat Ibrahimi. 
Islami në trojet...vepër e cituar fq. 235-236.
Ndërsa në gjuhën shqipe me të janë marrë ndër të tjerë edhe: Hasan Kaleshi. Legjendat shqiptare 
për Sari Salltëkun. Përparimi – Revistë kulturore shkencore, 1 /1967, Prishtinë, fq. 86-103 dhe 
kalimthi Mark Tirta. Prania e kulturës arabo-islame në mite, rite e besime popullore shqiptare. Në 
Feja, kultura... vepër e cituar. Fq. 179.
2  Më gjërë për Bektashizmin lexo:  Baba Rexhepi, “Misticizma islame dhe bektashizma”, botuar 
në Nju Jurk, më 1970.
3  “...Ideja themelore e sistemit të tyre mistik ishte ajo e përsosmërisë, d.m.th. në qoftë se një njeri 
njihte vërtet zërin e Zotit dhe jetonte sipas Tij, ai mund të bëhej aq i përsosur, sa të qëndronte 
mbi çdo kod moral. Nga ana tjetër, ata synonin të kapërcenin dualitetin  midis Zotit dhe gjithësisë 
materiale, duke e parë Perëndinë në çdo mal, kodër, bimë etj., pra në vetë natyrën si dhe në vetë 
njeriun, të cilët, sipas tyre, nuk janë gjë tjetër veçse shfaqje, emanacion i saj. Mbi këtë bazë lindi 
dhe panteizmi i tyre.



4  -  D i s a  n g a  r r u g ë t  e  d e p ë r t i m i t  t ë  k u l t u r ë s  i s l a m e 59

kthehemi kësaj çështjeje dhe do të konstatojmë se ku i mbështesin ata pretendimet 
e tyre boshe që e konsiderojnë këtë sekt si sekt ortodoks. 
Në lidhje me përpjekjet që bëhen sot, për ta paraqitur këtë sekt Islam si fe më 
vete, apo sekt ortodoks, po të jetonin në ditët tona shenjtorët themelues të këtij 
sekti, përfshi edhe atdhetarët e shquar si Naimi e të tjerë, do të vinin duart në 
kokë për gjithçka thuhet e veprohet në këtë drejtim. Po ç’fi shihet pas kësaj? Kujt 
i shërben sot kjo lloj politike, brenda dhe jashtë? Mos ndoshta ndërmjet tjerash 
kemi vazhdimin e politikës “Përça e sundo!” apo të tjera të ngjashme?! Të vërtetën 
Zoti e di dhe do të jetë më mirë  t’ia lëmë kohës  ta tregojë...
Nuk mund të lëmë pa përmendur edhe argumentin se shumë familje muslimane, 
që kanë ardhur si emigrantë në trojet shqiptare nga vendet me tradita islame si dhe 
misionarë, shumë kohë para pushtimit osman, ndërtuan faltore, duke i bërë ato 
qendra bashkimi, ku faleshin dhe luteshin shqiptarët. E tillë është p.sh. xhamia 
e fshatit Mlik, e ndërtuar që më 1291, kur Ballkani fl inte në gjumin e thellë të 
mesjetës, ndërsa kultura islame kishte arritur apogjeun e vet. Në këtë faltore u 
sollën së bashku me Kur’anin edhe gazelet, tregimet dhe poezitë e shkrimtarit 
dhe fi lozofi t, Jonuz Emres, ato të Sadi Shirazit, përrallat e bukura arabe të 
njëmijenjë netëve...1 Fshati Mlikë, pra,  është bërë i njohur në trevat shqiptare për 
ekzistencën e një faltoreje muslimane si monument kulture e dëshmi e ekzistencës 
së muslimanëve në këto troje rreth një shekull para ardhjes së turqve. Ndërtimi i 
kësaj xhamie, sipas “Pllakëstregues” të vendosur  në minaren e saj, është realizuar 
shumë kohë para pushtimit osman, pra para vitit 1291. Saktësinë e të dhënave të 
“pllakëstreguese” të xhamisë së fshatit Mlikë, na e rikonfi rmon edhe një shkresë 
e Myftinisë së Halepit në Siri, e përkthyer nga orientalisti Miftar Ajdini; në të 
thuhet: 
“Republika Arabe e Sirisë – Ministria e Vakufi t (Këshilli i Përgjithshëm i Myftiut dhe 
i Arsimimit Fetar) në Halep.
Vërtetim: Ne, Myftinia e rrethit Halep, në Republikën Arabe të Sirisë, vërtetojmë se 
familja “Al Aga” është një familje e vjetër dhe e fortë prej së cilës janë shpërngulur disa 
nga anëtarët e saj në Jugosllainë e tashme që në vitin 1205 dhe shpërngulja e tyre ka 
vazhduar deri në vitin 1291, me ç’rast kanë ndërtuar xhaminë në fshatin Mlikë që t’u 
shërbejë si vend për kryerjen e predikimit fetar. Në bazë të kësaj, kjo xhami, vërtet është 
pronë e kësaj familjeje, përkatësisht e familjeve arabe të shpërngulura dhe nuk i përket 

Morali i tyre predikon një jetë të thjeshtë dhe një veprimtari praktike mirëbërëse. Në fi llim të 
shekullit 20-të këto parime i përmblidhte në pak fjalë babai i Teqesë së Tetovës: “Është keq të 
jesh plot, kur të tjerët janë bosh, është keq të mburresh në drejtësinë tënde e të mos shohësh 
të mirat e tjetrit...”. Për më tepër për këtë çështje shiko: Stefanaq Pollo. Tipare të bektashizmit 
shqiptar gjatë Rilindjes. Në Feja, kultura...Vepër e cituar; fq.217.
1   Shih: “Gjenocidi serb në Kosovë”, sesion shkencor, i organizuar nga “Instituti shqiptar i 
mendimit dhe i qytetërimit islam”, me 29 qershor 1999. Fq.27.
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ndërtimtarisë osmane. Ne vërtetojmë pronësinë e saj dhe lusim kompetentët që për këtë të 
kontribuojnë!” Pasojnë nënshkrimet e Myftiut për rrethin e Halepit, sekretarit të 
Myftinisë. Dokumenti mban datën 16.05.1416 sipas hixhrit që do të thotë 10 tetor 
1995 si dhe vulën e Myftinisë – Halep.1 
Në prag të pushtimit të mbarëballkanit nga ana e osmanllinjve, islami fi lloi të 
përhapej në Evropën Juglindore në bazë të pasioneve gjeniale fetare, të cilat 
prodhuan një kulturë vibrante dhe të fuqishme, të stimuluar nga shpirti pushtues 
i osmanllinjve.
Në vitin 1330, feudalët e vegjël franko-bizantinë të ishujve të Egjeut, u kthyen 
në vasalë të emirëve turq dhe mercenarët katalanë nga Aragona bashkëpunuan 
ngushtë me çlirimtarët muslimanë në More (Peloponez)2.
Po kështu, Tanush Topia u martua me vajzën Robertit, mbretit Angjevin të 
Napolit, por më vonë mbreti Robert, i tërbuar, e vrau Tanushin së bashku me të 
shoqen. Në 1385, djali i tyre Karl Topia kërkoi nga sulltan Murati I ndërhyrje 
dhe ndihmë ushtarake kundër kushëririt të vet, Gjergj Balsha II. Sulltani osman i 
dërgoi atij 40 mijë jeniçerë nga Maqedonia, të cilët e mposhtën ushtrinë e Balshës 
II në betejën e Savrës, pranë lumit Vjosë më 18 shtator 1385. Vetë Gjergj Balsha 
u vra në këtë betejë gjatë përpjekjes së tij për të ikur nga beteja. Analistët osmanë 
e përshkruajnë këtë betejë si ekspeditën në “tokat e Karlit”.
Ndërsa në fi llim të shekullit të 15-të kur mijëra varfanjakë bizantinë, detarë 
dhe anijendërtues nga Kreta dhe Kostandinopoja (Stambolli) dezertuan në 
emiratet muslimane të Azisë së Vogël, ku  pranuan Islamin dhe,  të udhëhequr 
nga detarët turq, ata sulmuan kolonitë veneciane3. Shërbetorë dhe bujkrobër të 
shtypur bizantinë migruan në territoret muslimane, në një numër kaq të madh, 
saqë shumë territore të Th esalisë dhe të Trakës u çpopulluan tërësisht në fund të 
viteve 1340. Shumë feudalë të vegjël dhe liderë feudesh, e pranuan superioritetin 
e Islamit pa ndonjë vaksinim teologjik. Perandori bizantin Androniku III i 
bëri homazhe emirit Umur të Ajdinit dhe e pranoi shtetin e tij islam si fuqinë 
superiore të religjionit. Vasiliusi (perandori – mbreti) bizantin, që i paguante taksa 
vjetore emirit Umur, i dha kolonizatorit musliman, si dhuratë ishullin e Kios. 
Më vonë emiri Umur ishte ai që u ftua nga perandori Andronikus III dhe Gjon 

1   Për më gjërë për këtë çështje shiko: 1)Sadik Idriz Aljabak. “Pllakë treguese” në gazetën: “Zëri 
i Kosovës”, datë 13 tetor, 2000. 2) Azbi Halili: “Xhamia e Mlikut – ndër më të vjetrat në Kosovë 
në “Rilindja”, nr. 11 (261) 753, 15 nëntor, 1995, dhe 3) Fatri Maqellara “Në gjurmët e faltoreve 
të vjetra” në “Qytetërimi islam” – buletin periodik, botim i Institutit shqiptar të mendimit dhe të 
qytetërimit islam; nr. (14), 1999, fq. 9
2  Zachariadou in: Latins Greeks in the Eastern Mediterranean After 1204, eds Arbel, Hamilton, 
fq. 214. Idem, “The catalanians of Athens and the beginning of the Turkish  expansion in the 
Aegean Area”, in Studi Mediaveli ol. 31, fq. 821-838. Sipas: A.K. Bogdan; Vepër e cituar, fq.58.
3   Zachariadou, vepër e cituar, fq. 220-222. Po aty, fq.58.
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Kantakuzeni që të ndërhynte ushtarakisht në tokat e tyre vasale të krishtera, të 
përçara në luftë civile.1 
Shumë nga paria e krishterë, gjithashtu, nuk hezitonin që të ftonin muslimanët 
turq në luftërat e tyre me shtetet e tjera të krishtera. Kështu, Sigimondo Pandolfo 
Malatesta (1417-1468), udhëheqës i Riminit, i dërgoi një letër të shkruar nga 
këshilltari i tij, humanisti Roberto Valturio, sulltan Mehmedit II, “Fatihut”, me 
një ftesë të hapur ndaj tij që të pushtonte Romën. Ai i bashkoi letrës së vet një hartë 
mjaft të detajuar të Italisë. Në prill të vitit 1468, Boccolino Guzzoni (Gazonio), 
që pushtoi qytetin papal të Osimos, pranë Ankonës, i dërgoi një letër sulltanit 
me propozimin për koalicion kundër shtetit-kishë. Kur marinsat muslimanë nga 
Durrësi pushtuan portin e Otrantos në Itali, banorët katolikë të Piçenos shprehën 
gadishmërinë e tyre që të pranonin fenë dhe mbikëqyrjen e “Turkut të Madh” 
(Grand Turco) 2.
Për ta përfunduar çështjen e ekzistencës së elemetëve të Islamit në vendin tonë 
para pushtimit osman, do të thonim se është detyrë e historianëve, në përgjithësi 
dhe atyre shqiptarë në veçanti që të merren me këtë çështje. 

1   H. Inalçik. Gelibolu; Encyclopedia of Islam. Në Edition, Leiden: E. J. Brill, 1979. Po aty, fq.59.
2  Copia brevis Domini Innocenti ad Principes et Petantatus Christianos super cansa expeditions 
contra Turcum (A copy  of the pope’s note of April 12, 1489) / Arch. Segr. Vaticano, Miscellanea, 
II, vol. 56, fol. 373. Sipas: A.K. Bogdan; Vepër e cituar, fq.59.
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5 - Periudha e pushtimit osman

Shqiptarët banojnë kryesisht në viset kodrinore gjatë bregut lindor të detit 
Adriatik. Ata i përkasin një populli ndër më të lashtët e Europës.
Është faktuar historikisht se osmanllinjtë kanë fi lluar të duken në viset ballkanike 
rreeth vitit 1354, kohë kur këto vise bënin një jetë feudale dhe vuanin nën 
sundimin e kalbësirave bizantine, të bullgarëve e të serbëve ortodoksë despotikë. 
Kur shqiptarët kishin fi lluar të administroheshin në principata autonome në 
krahinat e pagëzuara: Arbëri, Epir, Dukagjin etj. serbët, gjatë viteve 1340-1347, 
kishin  pushtuar të gjitha trojet shqiptare ilire që nga lumi Danub deri tek kanali 
i Korintit në Jug të Moresë.
Sllavët barbarë, shqiptarëve që nuk pranonin fenë ortodokse, u bënin njëmijë 
tortura. Nga ky shkak osmanllinjtë në Rumeli nuk u kundërshtuan aq shumë, 
madje në disa zona janë pritur e  konsideruar edhe si shpresë -çlirues.
Një pjesë e madhe e shqiptarëve epirotë, nga shkaku i egërsive serbe, u detyrua të 
mërgonte (më 1348) në More, Peloponez. Gjithashtu, shqiptarët e Epirit, për të 
shpëtuar nga Bizanti despotik, që më 1336 kishin kërkuar ndihmë prej princit të 
Ajdinit, Umur Bej, në Anadoll1.
Komandanti osman Timurtash Pasha, që kishte marrë nga sundimi serb rrethin e 
Manastirit, në vitin 1385 arriti në kufi njtë e Çamërisë. Po ashtu, kur osmanllinjtë 
përpiqeshin të merrnin Kosovën nga serbët, shqiptarët morën pjesë në betejën e 
parë të famshme të Kosovës, që u zhvillua më 20 qershor 1389.
Invazioni i parë i osmanllinjve është bërë në vitin 1387 (789 h.), por forcat e tyre 
qenë tërhequr nga kjo mësymje. Pushtetin e sulltanit ata e pranuan për herë të 
parë në vitin 1423 (827 h.), megjithë këtë vendi ynë, i udhëhequr nga Gjergj 
Kastrioti, i njohur në histori me emrin musliman Iskender-beg dhe gjithandej 
ndër ne me emrin Skënderbe, për një kohë e riktheu pavarësinë e saj dhe kjo 
periudhë karakterizohet me kryengritje e luftëra të mëdha kundër turqve.
Dihet se Skënderbeu ka bërë shumë luftëra kundër tyre, duke i fi lluar në vitin 
1444 me një fi tore të bujshme dhe pastaj i vazhdoi për më se njëzet vjet radhazi, 
duke u bërë ballë sulmeve të egra të ushtrisë më të madhe të kohës. Pas vdekjes së 
tij osmanët e ripushtuan Shqipërinë më 1468 (872 h.). Pas njëmbëdhjetë vjetësh 

1  Për më gjërë shih: Nexhip P. Alpan – Nesip Kaçi. Shqiptarët në Perandorinë Osmane. Monografi . 
Albin. 1997. Fq. 11 e në vazhdim.
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nga vdekja e tij, ra në duar të tyre edhe Kruja që ka qenë kryeqendra e Skënderbeut 
dhe e fi sit të Kastriotëve. 
Durrësi u robërua në vitin 1501, ndërsa Tivari që në atë kohë konsiderohej si porta 
më veriore e vendit tonë, iu dorëzua turqve me kondita më 1571. Ndër konditat e 
dorëzimit të Tivarit mund të përmendim se qyteti do të ruante gjykatat dhe ligjet 
e kohës kur ishte i lirë; të gjitha veprimtaritë e kishës si ceremonitë fetare etj. nuk 
do të cënoheshin, pra do të ishin të lira; kishat dhe të gjithë tempujt e vegjël do të 
konsideroheshin të paprekshëm dhe do të rindërtoheshin, nëse do të dëmtoheshin 
me ndonjë rast; populli do të gëzonte plotësisht të drejtën e pronësisë të pasurisë 
së tundshme dhe të patundshme dhe këto prona nuk do të rëndoheshin me taksa 
të shtuara.
Duhet theksuar se Shqipëria nuk është nënshtruar asnjëherë përfundimisht e në 
tërësi nga ana e Turqisë, sepse vazhdimisht bëheshin kryengritje, por, megjithëkëtë, 
deri në fi llim të shekullit të 20-të, nuk kishte ndonjë rezistencë të organizuar të 
përgjithshme. Disa vise bregdetare të Shqipërisë, për një kohë të gjatë nuk  janë 
dorëzuar. 
Në lidhje me pushtimin osman të Shqipërisë duhet thënë, gjithashtu, se malësitë 
shqiptare gëzonin njëfarë autonomie të brendshme dhe, siç marrim vesht nga 
ligjet osmane të asaj kohe, bajraktarët kurdë, shqiptarë, arabë kanë qenë, ndoshta, 
të pavarur dhe, megjithëse ishin shumë të varfër, kanë qenë mjaft të fuqishëm. 
Është rasti të thuhet se shqiptarët, shumica e të cilëve kishin përqafuar fenë islame, 
nuk konsideroheshin raja, por nënshtetas të Perandorisë dhe gëzonin të drejta 
civile, liri personale, humanitare ekonomike etj., dhe është e rëndësishme se këto 
privilegje, me forma të ndryshme si me kryengritje etj., arritën t’i fi tonin edhe 
pakicat katolike, ortodokse, skizmatike...të trashëguar nga periudhat romako-
bizantine, sidomos katolikët e Mirditës e të Dukagjinit, ortodoksët e Sulit e të 
Himarës, banorët e Malësisë e të Kurveleshit që kanë jetuar të lirë, duke poseduar 
e punuar arat, vreshtat, kopshtet, merreshin me blegtori, me tregti etj.1

Këtë në një farë mënyrë e ka pohuar edhe prof. dr. Herman Gross në “Ekonomia 
Ballkanike”, ku thotë se “...shqiptarët gjatë pesë shekujve që kanë bashkjetuar me 
turqit osmanlli, në sajë të aftësisë së adaptimit dhe të talenteve të tyre si nëpunës, kishin 
zënë shkallët më të larta në qeverinë e Stambollit dhe kishin luajtur role të rëndësishme 
për perandorinë. Mirëpo nga ana tjetër, fi set shqiptare jetonin të lira e të pavarur në 
malet e Shqipërisë…”2.
Duhet theksuar, gjithashtu, se, sikurse shprehet me të drejtë profesor Robert 
Matran, “drejtuesit osmanë nuk kanë pasur vullnet për asimilimin e popullsive të 
pushtuara, nuk kryen as osmanizim dhe as islamizim të detyruar; përndryshe, si do 
të mund të shpjegonim ruajtjen e gjuhëve greke, bullgare, serbe apo të gjuhëve të tjera, 

1   Shih: Nexhip P. Alpan – Nesip Kaçi.Shqiptarët… Vepër e cituar fq.13.
2  Po aty. fq.14.
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të feve të krishtera, të parisë lokale, elementë që fuqitë e mëdha i kanë përdorur, duke 
u nisur nga fundi i shekullit 18-të dhe sidomos gjatë shekullit 19-të nën pretekstin e 
parimit të kombësive dhe të mbrojtjes së minoriteteve etnike dhe fetare”1.
Vetëm për të vënë në pah konsideratën e madhe që kanë pasur turqit për shqiptarët 
si luftëtarë dhe në asnjë mënyrë për ta trajtuar si argumentim gjuhësor, sepse 
tashmë është shpjeguar shkencërisht nga gjuhëtarë të njohur se nga vjen fj ala 
“arnaut”, po përmendim një bisedë që ka bërë ish-ambasadori i vendit tonë në 
Turqi z. Nesip Kaçi me prof. dr. Ihsan Dogramaxhë, kryetar i Këshillit të Arsimit 
të Lartë të Turqisë. “…një ditë në një pritje që jepte Ministria e Jashtme, -tregon z. N. 
Kaçi,- më pyeti: Zoti ambasador, ju e quani kombin tuaj shqiptar, francezët ju quajnë 
albanais, rusët allbaniec, anglezët albanian, kinezët arpania, italianët albanez, grekët 
allvanoz etj., ndërsa ne turqit ju thërresim arnavut, a e dini se nga vjen fj ala arnavut? 
Jo, i thashë, nuk e di. Ja, po ta shpjegoj unë, tha ai. Fjala arnavut vjen nga persishtja 
e vjetër: arna-vut, do të thotë që nuk kthehet prapa. Osmanllinjtë në luftën me persët, 
taboret e para i zgjidhnin nga jeniçerët trima, që vriteshin po nuk ktheheshin prapa, ata 
ishin kryesisht nga kombi juaj dhe kështu shqiptarëve ua ngjitën arnavut dhe Shqipërisë 
Arnavutlluk. Prof. dr. Ihsan Dogramaxhë nuk është i mendimit se fj ala arnavut në 
turqisht është një shtrembërim i fj alës greke arvanit”2.
Për mospërdorimin e dhunës në përhapjen e fesë islame në Ballkan nën sundimin 
turk, mund të përmendim edhe vlerësimin e dr. Çiro Truhelka, i cili ka thënë se 
“Është mendim i gabuar se islamizmi është përhapur me dhunë. Ekzistojnë argumente 
të shumta, të cilat e hedhin poshtë këtë. Unë mund të përmend vetëm një dhe ai është se 
shekulli i 19-të nuk do të gjente asnjë të krishterë dhe asnjë kishë e manastir në Ballkan, 
sikur islamizmi të përhapej me dhunë shtetërore”3.
Procesi i islamizimit, ose konvertimi masiv në islam (sikurse e pamë, elementë të 
Islamit në vendin tonë nuk kanë munguar para pushtimit turk), ishte një veprimtari 
e zgjuar nga ana e turqve, sepse, megjithëse ky konvertim përbëhej prej një 
procedure të përshpejtuar, shumë të thjeshtë, në fakt edhe feja islame e tillë është: 
mjafton të pranosh me bindje e të pohosh me gojë shehadetin dhe konsiderohesh 
musliman4. Më vonë, sipas dëshmisë si disa dijetarëve, ky islamizim i shqiptarëve 

1  Robert Matran. L’histoire de l’Empire Ottoman, Fayard, Paris, 1989, fq. 11. Sipas: Menter 
Sahinler. Vepër e cituar fq. 5-6.
2   Nexhip P. Alpan – Nesip Kaçi. Vepër e cituar fq.15.
3  H. Mehmed Handzic. Islamicija Bosne Hercegovine, Sarajevë, 1940, fq. 28. Sipas: Mr. Qemajl 
Morina. E vërteta dhe paragjykimet për Islamin në botë dhe ndër shqiptarët. Në Feja, kultura... 
vepër e cituar. Fq.34.
4  Në lidhje me kalimin e vendit tonë në fenë islame Fernand Brodeli në “Mesdheu dhe bota 
mesdhetare në kohën e Filipit II”, Paris, 1949. Sipas: Sh. Delvina. E vërteta... vepër e cituar; 
fq.315, mendon se konvertimi në islam u bë edhe  se në këtë vend krishterimi nuk kishte hedhur 
rrënjë të thella. Kurse H. F. Tozer, duke mos arritur ta konceptojë bashkëjetesën shekullore 
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shërbeu si njëlloj fortifi kate për të shpëtuar vendin nga fqinjët grabitqarë që kishin 
qëllime asimiluese. Disa studiues të shquar, që janë marrë shumë me historinë 
fetare, politike, sociomorale të Shqipërisë, janë të mendimit se po të mos ishte 
përhapur islamizmi në Gadishullin e Ballkanit, sidomos në Shqipëri, shqiptarët 
do të ishin asimiluar nga kombet e tjera fqinjë me ta. Shqiptarët si verbalisht si 

dhe harmoninë ndërfetare tek ne, nga ana tjetër, duke mos i njohur parimet e Islamit, thotë se 
“muhamedanët këtu  nuk janë në të vërtetë muhamedanë, kurse të krishterët nuk janë në të 
vërtetë të krishterë”. Shih: “Kërkime në malësitë e Turqisë”; Londër, 1800, vëll. I fq. 20. Sipas: Sh. 
Delvina. Po aty, fq.309.  Ndoshta, për muslimanët H. F. Tozer e thotë këtë se ka vënë re se ritet 
fetare të detyrueshme,  nuk i respektojnë e nuk i realizojnë të gjithë si duhet.
Nexhip P. Alpan- Nesip Kaçi në fq. 12-13 të veprës së cituar, thonë: - Ç’kërkonin turqit osmanlli 
lidhur me fenë islame?
Mund të thuhet se shqiptarët vetëm duhet të shpreheshin gojarisht që “ishin muslimanë, që kishin 
pranuar muhamedanizmin...”.
Kështu, ata që betoheshin duke thënë “La ilahe il’lall’llah Muhamem’medun Resulull’llah” 
(Perëndia është Një dhe Muhamedi është profeti i Tij) quheshin muslimanë.
Sipas autorëve të mësipërm: Këtë betim po ta bënte kryetari i fi sit (bajraktari) edhe farefi si e 
individët e familjeve fi snore pranoheshin se ishin bërë muslimanë. Në këtë mënyrë ata e 
konsideronin veten muslimanë brez pas brezi... 
Edhe po ta marrim të mirëqenë këtë, duhet të mos harrojmë se, për nivelin e kohës, kur s’kishte 
kuadro fetarë etj., kjo ishte një mënyrë e lehtë për të  mbushur boshllëkun shpirtëror të tyre dhe,  
kush dëshironte apo interesohej për më tepër, do ta mësonte tek hoxha apo misionari. 
Edhe sot ka shumë prej tyre, të cilët përkushtueshmërinë ndaj fesë kujtojnë se  e  plotësojnë 
vetëm me “Fjalën e Dëshmisë”, ndërsa në  realizimin e kushteve të besimtarit bëjnë “seleksionim”. 
Kështu, gjejnë lloj lloj sebebesh e nuk falen ose e realizojnë në të rrallë, në raste të veçanta; 
nuk agjërojnë, nuk ndajnë  zeqatin, nuk u përmbahen të ndaluarave dhe të lejuarave etj. Nga 
ana tjetër, po t’i pyesësh se ç’feje i përkasin, të përgjigjen se janë muslimanë. Ata respektojnë 
festat  islame si Bajramin etj., prandaj, pra vetëpretendojnë për muslimanë. Kjo dukuri në fi llim qe 
zhvilluar nga padija në fshat, dhe pastaj, gradualisht,  me zbritjen e fshatit në qytet, u shtri edhe 
këtu, veçanërisht edhe nga lëkundjet që u shkakton në besim disave propaganda ateiste. Por një 
nga shkaqet është edhe toleranca e Islamit. Ata e kuptojnë se kryesore për të qenë musliman,  
është vetëm Shehadeti me përkushtim, e nuk intersohen për ta thelluar këtë çështje. Në fund të 
fundit me ta duhet punuar se nuk kemi të drejtë të mos i konsiderojmë muslimanë, sepse secili në 
Islam e bën vetë, pa ndërmjetës, lidhjen me Allahun dhe llogaridhënia është e detyrueshme dhe 
e  barabartë për të gjithë dhe, dukuri të tilla vihen re  jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vende 
të tjera muslimane. Gjithësesi, Zoti i faltë!   
Gjithashtu, po të njejtat dukuri, duke iu përmbajtur vetëm disa riteve si  cermonisë  së pagëzimit, 
të martesës etj., vihen re edhe në fetë tjera, p.sh. në krishterim, veçanërisht në praktikimin nga 
besnikët e tij në Europën Perëndimore.
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edhe me shkrim, botëkuptimet e veta tradicionale, katolike, ortodokse, islame i 
kanë shprehur lirisht1.
Në Shqipëri islamizimi i vendit favorizoi, gjithashtu, ingranimin e shumë 
shqiptarëve në strukturat e hierarkisë së Perandorisë Osmane, megjithëse në sferat 
e larta të strukturës osmane janë lejuar të punojnë edhe jomuslimanë, mjafton që 
të kishin dhënë prova besnikërie ndaj pushtetit të osmanllinjve. 
Një çështje tjetër që duhet vënë në dukje është se qeveria turke e ka pasur rregull 
që vendet që pushtonte t’i qeveriste po me vendas. Kështu ka ndodhur edhe me 
Shqipërinë në të cilën si rregull nuk ka emëruar sundimtarë që të mos kenë qenë jo 
vetëm nga origjina shqiptarë, por as nga ata që nuk kanë pasë rrjedhur nga familje 
bujare ose që nuk kanë qenë përmendur për ndonjë rast trimnie apo shërbimesh 
politike.
Pavarësisht nga konvertimet, shqiptarët, si të krishterët ashtu dhe muslimanët janë 
vënë në shërbim të turqve, duke u preferuar veçanërisht në shërbim të pashallarëve 
turq. Madje është një e vërtetë historike se, krahas shqiptarëve muslimanë, kanë 
luftuar në krah të turqve në Luftën Ruso-Turke gjatë viteve 1853-1856 edhe 
shqiptarë katolikë. Të krishterët janë konsideruar më të butë se muslimanët dhe 
janë marrë më shumë me bujqësi. Por në fakt nuk ka ndonjë diferencë ndërmjet 
tyre, sepse të krishterët shqiptarë kanë qenë të armatosur. Trimëritë e zakonet as 
njëra palë nuk i harroi.
Turqit ishin të ndërgjegjshëm për rolin që kishin shqiptarët për ruajtjen e 
ekuilibrave të gjendjes në Ballkan, prandaj i vlerësonin ata në situatat e krijuara. 
Por edhe shqiptarët u bënë të vetëdijshëm për këtë. Kështu Sami Frashëri që 
botonte gazetën turqisht “Tercumani Shark” (Zëdhënësi i Lindjes), në kohën e 
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, me 22 dhjetor – 3 janar 1878, duke i konsideruar 

1  Janë shprehur mendime se ilirët, nga kanë ardhur edhe shqiptarët, sado që kanë përforcuar 
dhe përhapur kristianizmin në vendet e Perandorisë Romako-Bizantine, në fakt vetë si popull nuk 
janë ndikuar shumë nga fetë ekzotike. Kështu, katolicizmi që rrjedh nga fjala “Catosh” (universal), 
ortodoksizmi (që ka kuptimin “e drejta fetare”) nuk u pajtuan me besëkuptimet, doket, zakonet, 
traditat ilire. Kristianizmi me karakter “katolik”, kur fi lloi të pranohet si fe zyrtare prej romakëve në 
shekullin e 5-të të erës së re, nuk pati depërtuar në Shqipëri, sepse masa shqiptare nuk dinte as 
greqisht dhe as latinisht që të lexonte e të kuptonte Ungjillin. Po edhe kur lindi ortodoksizmi dhe 
nisi të përhapet më 1054 në vise të Ballkanit, në vendin tonë kishte fi lluar administrimi feudal i 
pavarur. Bizanti lëkundej nga sulmet e kryqëzatave të ardhura nga Perëndimi dhe nga dyndjet 
e Veriut.
Në përshkrimet e udhëtarëve të kohës, të ardhur si përfaqësues të Vatikanit apo të Fanarit është 
pohuar se “shqiptarët nuk janë as katolikë, as ortodoksë, por mund të quhen skizmatikë (fetarë 
liberalë dhe laikë që nuk besojnë vetëm Perëndinë).
Për më hollësi për këtë çështje shiko: Nexhip P. Alpan – Nesip Kaçi. Vepër e cituar, fq. 30 e në 
vazhdim.
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shqiptarët elementë të rëndësishëm për Rumelinë, vinte në dukje sa vijon: “...
Qëllimi i Rusisë është të grabisë viset turko-shqiptare dhe t’ua dhurojë bullgarëve, serbëve 
e grekëve dhe kështu ta fshijë nga harta Shqipërinë iliriane...Po dhe shqiptarët janë 
vendosur për të mbrojtur tërësinë tokësore dhe do të luftojnë për autonominë kombëtare 
të tyre...Mirëpo shqiptarët në Ballkan kanë mbetur vetëm, kërkojnë bashkëpunim me 
turqit kundër armiqve të përbashkët që po pushtojnë Rumelinë, pra edhe Turqia ka 
nevojë për ndihmesën shqiptare...” Këtë e konstaton edhe patrioti Nikolla Naço kur 
shkruan: “Vazhdimi i Shqipërisë në Ballkan mund të sigurohet me ekzistencën e shtetit 
turko-osman...”1. Dhe, në kohën e vet, këtë e ka theksuar edhe poeti i madh katolik 
i  vendit tonë, françeskani Gjergj Fishta, i cili në “Lahuta e Malcis”, ka shkruar: 
“...Por, pse na të vogjël jemi / Pse kend fi s e vëlla nuk kemi / Na sot Shkjaut s’mund t’i 
bajmë ballë / Qi po do t’na përpijë gjallë / Prandej, thom se e lyp e mara / Qi dhe sot 
na, si përpara / Të rrim njit me mbret të Stambollit /Për me i bamun ballë Nikollit...”2.
Duke marrë parasysh se muslimanët dhe të krishterët, pavarësisht nga fetë, 
ndërmjet tyre konsideroheshin e silleshin si vëllezër, kuptohet lehtë se Islami në 
përhapjen e vet ka gjetë ithtarë në Shqipëri edhe sepse përhapja masive e tij u 
realizua në një kohë kur jeta shpirtërore e të krishterëve qe varfëruar shumë.
Kanë qenë të shpeshta rastet që meshkujt muslimanë martoheshin me vajza të 
krishtera dhe vajzat apo prindërit e krishterë nuk kanë kundërshtuar në këtë 
drejtim. Pjella që lindte mashkull nga këto martesa edukohej në fenë islame, 
ndërsa pjella femër lejohej nga babai që të rritej e të edukohej si kristiane. Këtë e 
ka vënë re historiani anglez George Findlei, i cili ka theksuar se marrëdhëniet në 
mes muslimanëve shqiptarë dhe të krishterëve shqiptarë janë shumë më miqësore 
se sa marrëdhëniet në mes shqiptarëve muslimanë dhe turqve.
Gjithashtu, një klerik anglikan, bashkëkohës i shkrimtarit të madh anglez Xh. 
Bajron, që e vizitoi dhe e njohu Shqipërinë në vitin 1810, në kujtimet e veta 
shkruan: “Muhamedani shqiptar në besim nuk është i ngrirë. Ai shpesherë merr për 
grua një të krishtere, merr me vete në xhami djemtë, kurse vajzat i lë të shkojnë në kishë 
me t’ëmën dhe ai vetë shkon me radhë në të dy qendrat e kultit”3.
Kjo tolerancë, e shprehur nga të dy palët me  vullnet të lirë, mbetet e pafuqishme 
nga pengesat e kishës, e cila gratë që ishin martuar me muslimanë nuk i pranonte 
më në gjirin e vet duke mos ia kryer ceremonitë fetare. Por, kjo sjellje e kishës 
kishte pasoja, në radhë të parë, për të, sepse gratë e krishtera, si “për inat” të 
këtij veprimi të kishës, përqafonin fenë e bashkëshortëve të tyre, natyrisht, duke 
mbajtur në formë bestytnie ndonjë zakon të krishterë.

1   Sipas: Nexhip P. Alpan-Nesip Kaçi. Vepër e cituar fq. 15.
2   Sipas: Bujar Shehu. Kontribut (përmbledhje publiçistike) fq 36. Shtëpia Botuese “Camaj-Pipa”, 
Shkodër, 1999.
3   Qeramudin Durdia, myfti i Beratit, Agim Mehqemeja, Bedri Telegrafi . Hapësira të kulturës 
islame; Berati. Fq. 14-15. “Mendimi i Lirë”. Berat, 1999.
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Për përhapjen e Islamit në vendin tonë në këtë periudhë janë kontestimet më të 
mëdha. Keqdashësit e Islamit pretendojnë se në vendin tonë është përdorur nga 
ana e pushtuesit dhunë në përhapjen e tij. Ata mendojnë e kujtojnë se Islami ka 
vepruar ashtu siç kanë vepruar armiqtë e tij me të. Mjafton t’u kujtojmë atyre 
përdorimin e forcës prej tyre për “çlirimin e varrit të shenjtë”, apo konvertimin 
me dhunë të muslimanëve të Spanjës në katolikë. Kur përmendim këtë ngjarje, 
nënkuptojmë  masakra të përgjakshme dhe bëhet fj alë për miliona njerëz, sikurse 
edhe ngjanë, apo me depërtimin e shkatërrimin e Khalifatit të Bagdatit nga 
mongolët, të cilët nuk kursyen as botën e gjallë e as të vdekurit, as kulturën e as 
qytetërimin1.
Këtu nuk po përmendim periudhën e pushtimeve koloniale të vendeve islame, e 
cila është nga kapitujt më makabre të historisë së njerëzimit. Dhe fi lozofi  i madh 
shqiptar, i respektuari në jetë të jetëve nga shqiptarët, i madhi Sami Frashëri ka 
shkruar se “Nuk u mjaftuan europianëve këto krime, por u tubuan nga të gjitha anët 
e Europës, nën fl amurin e kryqit dhe disa herë atakuan vendet islame...Kjo, vepra e 
tyre, mbeti turp i madh që do të na e përkujtojë historia gjer në Ditën e kijametit...” dhe 

1  Bagdati, kryeqytet i Irakut, ka njohur përparimin e zhillimin më të vrullshëm në kohën e dinastisë 
së abasidëve (shekulli 8-13). 
Për ta ilustruar gjendjen e këtij qyteti në kohën e sundimit të Harun er Reshidit që ka sunduar 
gjatë viteve 786-809,  po sjellim një përshkrim që i bëhet qytetit: 
“Bagdati notonte në luks. Mund të të shkojë mendja se të gjitha bukuritë e botës janë marrë 
vesh ndërmjet tyre që të takohen në këtë qytet. Për çdo mall kishte treg të posaçëm. Banorët e 
Bagdatit bënin gara ndërmjet tyre se kush do të dispononte vazot më të bukura, veprat artistike 
më të vlefshme; kush do të kishte margaritarët, perlat apo diamantet më të rralla e më të çmuara; 
armët, plaçkat, robërit, shërbetorët, apo kujdestarët e haremeve më të mirë. Gjithashtu, bënin 
gara ndërmjet tyre se kush do të kishte më të mirët, më të zgjuarit, më fi snikët nga prejardhja e 
më të vlefshmit skllevër nga raca e bardhë, e zezë apo e verdhë. Për këngëtaret ekzistonte treg i 
veçantë, ku mund të gjeje këngëtare profesioniste të racës së zezë, këngëtare me origjinë greke, 
gjeorgjiane, çerkeze apo nga vende e kombësi të tjera. Këto ishin të stolisura me punime dore të 
rralla, të veshura me rroba mahnitëse, mbi gjokse vendosnin stofra të kushtueshme e të punuara 
me detaje marramendëse etj. etj.”. Studiues muslimanë e kritikojnë këtë lloj qytetërimi, të dhënë 
pas luksit të tepruar, si veprim që bie ndesh me mësimet e Islamit. (Shih Ismet Ozel. Tri çështjet 
– teknika, civilizimi, tëhuajësimi. Logos – A, Shkup, 1419/1998, fq. 130.
Megjithëse hordhitë e mongolëve e invaduan dhe e shkatërruan Bagdatin në vitin 1258, pra 4-5 
shekuj pas gjendjes së përshkruar më sipër, prapseprapë ekonomia, kultura dhe arti në këtë qytet 
gjatë kohës para rrënimit që i shkaktuan hordhitë mongole, kishte ardhur, në përgjithësi,  duke u 
zhvilluar dhe kishte arritur maja të papara. Por, siç thuhet në histori, nga shkatërrimet, veçanërisht 
nga dekompozimi i librave, i dokumentave e i dorëshkrimeve me vlera të pazëvendësueshme 
shkencore, historike e artistike që barbarët mongolë hodhën në lumin Tigër, ujët e pamasë të këtij 
lumi të madh, i turbulluar nga objektet jashtzakonisht të vlefshme që ishin hedhur brenda tij,  nuk 
u kthjellua me muaj të tëra nga ngjyra që ata lëshuan.
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vazhdon duke analizuar dëmin më të madh që është realizuar “në dy segmente: 1) 
Dëmi material dhe 2) Dëmi kulturor (zhdukja e shkencave, njohurive dhe e krijimeve 
islame...), u mbytën dijetarët, u rrënuan shkollat, u dogjën librat dhe çdo njeri fi lloi të 
merret me shpatë e luftë”1.
Shtrohet pyetja: Po sot pse nuk zhvillohen zyrtarisht luftëra fetare? Përgjigja e saj 
do të ishte se, pavarësisht se aty këtu edhe sot ka të tilla, ku fshehtazi, ku sheshazi, 
le të kujtojmë Irlandën e Veriut, Bosnjen etj.,  ato nuk mund të ndodhin, sepse 
Europa demokratike nuk ka të drejtë të zhvillojë të tilla luftëra, me që, sipas 
Kartës, liria e fesë është një nga komponentët e lirive të njeriut. 
Ndërsa Hadrian Renald-i për trajtimin e problemeve të fesë islame është shprehur 
se “Nuk ka në botë besim i cili të ketë qenë kaq keq i komentuar nga armiqtë e tij dhe që 
u është shtruar aq shumë nënçmimit dhe mllefi t sikurse është Islami”2.
Kurse Volteri ka pohuar se “Atëherë ka pasur më shumë kallogjerë bizantinë, të cilët 
shkruanin kundër Islamit, sesa kishte jeniçerë në ushtrinë turke”3

*      *      *
Burimet e historiografi së për periudhën e pushtimeve osmane të vendeve të tjera, 
janë të shumta dhe, përveç atyre zyrtare të Perandorisë Osmane, ka edhe shumë 
dokumente të botuara nga shtete të tjera, ku bëhet fj alë për lidhjet e këtyre shteteve 
me Perandorinë, ka raporte të ambasadorëve apo misionarëve të këtyre shteteve 
në Perandorinë Osmane apo që kanë qëndruar në mjediset e pushtuara të saj, me 
shërbime apo si turistë. 
Toleranca fetare islame ndjehet në shumë krahina të Shqipërisë. Sipas të dhënave 
të nxjerra nga Mufas’sal Defteri (Regjistrit të madh) i vitit 1431 rezulton se, 
ndonëse  në mënyrë jo të shpeshtë, sikurse e kemi thënë disa herë, feja islame 
është përqafuar qysh herët, para pushtimit osman.
Por, me ardhjen e osmanëve në Shqipëri, u krijuan mundësi më të mëdha dhe 
kushte më të mira për përhapjen dhe lulëzimin e fesë islame në këto troje, sepse 
në rrethanat e reja sigurohej më tepër lëvizja e lirë e njerëzve nga vendet e Lindjes 
drejt Shqipërisë si dhe ajo e shqiptarëve drejt vendeve të Lindjes, të cilëve u hapej 
një horizont i ri,  sidomos në këtë çështje.
Në fi llim besimi islam u përqafua nga ato familje apo mjedise ku, si pasojë e punës 
së dobët të kishës në përgjithësi, ishte krijuar një vakum nga ana shpirtërore, 
ose në ato vende ku nuk ishte shtrirë si duhet apo nuk kishte hedhur rrënjë 
feja e mëparshme. Por, mbi të gjitha, të mos harrohet se kemi edhe fenomenin 
e konvertimeve masive. Natyrisht pranimi fi llestar i islamit nis nga familjet e 
mëdha dhe nga paria e qyteteve apo e fshatrave dhe në vazhdim vinë shtresat e 

1  Sami Frashëri, “Përhapja e Islamit”. Shkup, 1415/1994;  fq. 11-13.
2  Osman Nuri Hadzic. Muhamed a.s. i Kur’an. Botim III, Sarajevë. 1986, fq 23. Sipas: N. Ibrahimi. 
Islami në trojet… Vepër e cituar, fq 125-126
3   Po aty 
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tjera të popullsisë. Kështu në Berat, p.sh. sipas të dhënave që disponohen, ka qenë 
djali i madh i Teodor Muzakës që u kthye në islam duke marrë emrin Jakup Beu. 
Ai ka sjellë në atë kohë në Berat (ose siç quhej në Belgradin e saj kohe) një ferman 
të sulltan Mehmet Fatihut ku, midis të tjerave, porositej që ky qytet të trajtohej 
mirë, me dorë të butë, të ruhej kultura...etj.
Në lidhje me përhapjen e Islamit në vendin tonë janë shfaqur mendime të 
ndryshme. Por ka pasur edhe studiues të huaj që nëpërmjet këtij fenomeni kanë 
vlerësuar Islamin për rolin që ka realizuar në ruajtjen e ekzistencës së kombësisë. 
Kështu italiani Roberto Marocco della Roca ka shkruar: “Islamizimi i Shqipërisë 
ka qenë një pritë kundër trysnisë sllave, ashtu si kundër më parë pranimi i katolicizmit 
kishte qenë mbështetje kundrejt greqizimit të favorizuar nga ortodoksia bizantine”, por 
Islami, nga ana tjetër, po sipas të njejtit autor, mund të shihet në një zhvillim dhe 
si një dukuri qendrese ndaj trysnive sllave dhe greke që ushtroheshin mbi kombin 
shqiptar1.
Dhe kjo “trysni sllave” shumë e ashpër, ka qenë e institucionalizuar. Këtë pohim 
po e ilustrojmë me Kodin e Car Dushanit (1336-1356), neni nr. 6 ku sanksionohet 
se “Sa i përket herezisë latine dhe atyre që tërheqin besimtarët ortodoksë në fenë e tyre 
(këtu duhet të ketë për qëllim Islamin – shënimi im – A. B)., autoritetet duhet të 
përpiqen t’i konvertojnë të gjithë të tillët në fenë e vërtetë. Nëse një i tillë nuk dëshiron 
të konvertohet, ai do të dënohet me vdekje... pasuria e të gjithë të tillëve do të konfi skohet 
dhe shumë më tepër në këtë drejtim”2.
Shqiptarët e pranuan Islamin se e kuptuan se ai nuk ishte në asnjë mënyrë mohim 
i vlerave që përmbanin besimet e mëparshme, por, përkundrazi, i ngrinte këto 
vlera në një etapë të re zhvillimi. Ata e kuptuan se Islami nuk kishte të bënte fare 
me ritet e paganizmit, me idolatrinë dhe idhujtarinë, me injorancën e shprehur në 
klerin që deri atëherë u kishte shërbyer atyre nga ana shpirtërore. Në fenë islame 
njeriu është i lirë për të zgjedhur besimin dhe nuk ekziston kleri në kuptimin 
e profesionalizmit, ose, duke u shprehur ndryshe, askush nuk mund të jetë 
ndërmjetës ndërmjet Zotit dhe njeriut. Islami nuk shenjtëron askënd. Edhe këto 
mësime të islamit inkurajonin alternativën e re, që po përhapej anekënd vendit.

*      *      *
Krahas dokumenteve të llojeve të ndryshme, ekziston edhe një lloj dokumentesh, 
që  u shmangen shumë subjektivizmave të kohës dhe konsiderohen asnjanës. Këto 
janë regjistrat e zyrave të sheries (defterët e sheries), që në fakt janë rregjistra ku 
shënoheshin të gjitha procedurat e vendimet e  gjyqeve që zhvilloheshin sipas 

1   Roberto Maroco della Roca. Kombësia dhe feja në Shqipëri. Tiranë 1994, fq. 9, 22. 
2   Miss Edith Durham. Shqipëria dje dhe sot. Bujku. E përditshme e datës 19.XI.1996, fq. 12. 
Nga: Albania and Albanians, Librarie Chapelot, 1921. Shih: Kodi i Car Dushanit i vitit 1349, neni 
2, 3,  6, 7, 8, 9, 10 e 21, sipas: Skënder Rizaj. Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, Prishtinë. 
Cituar nga: N. Ibrahimi.Islami në trojet...vepër e cituar, fq. 30.
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ligjit të sheriatit. Regjistra të tillë ka pasur apo kopje të tyre janë sjellur edhe në 
vendin tonë. Në to përfshihen çështje sociale nga fi llimi i shekullit 17-të deri nga 
fundi i shekullit 18-të. Kështu, mund të përmendim regjistrat e gjyqit të sheries 
të Elbasanit dhe të Beratit. Këto dy qytete kanë qenë nga qytetet kryesorë në këta 
shekuj dhe gjithçka që ka ndodhur në to është e shënuar nëpër regjistra1.
Një turist i famshëm i Perandorisë Osmane që ka udhëtuar nëpër hapësirat e 
pafundme të saj dhe për këto udhëtime ka mbajtur shënime, është Evlija 
Çelebia, i cili udhëtimin e vet nëpër vendin tonë e ka bërë në shek. 17-të. Vepra 
e tij quhet: “Sej’ jahatnames” dhe përbëhet prej 10 vëllimesh. Pjesa që i takon 
përshtypjeve të udhëtimit në vendin tonë, në fakt, është separat, pjesë e shkëputur 
nga 10-vëllimet, ku fl itet për vizitën që u ka bërë disa pjesëve të Shqipërisë. Për 
problemet që po shkruajmë është me interes të studiohen edhe përshtypjet e tij, 
pra të “Sej’ jahatnamesi”, përkthyer në shqip më 19302.

1  Po japim ndonjë të dhënë për  përmbajtjen e këtyre lloj rregjistrave. Siç thamë, në dosjet e 
akteve të  gjyqit të sherisë pasqyrohet e gjithë jeta ekonomike dhe shoqërore e kohës. Kështu, 
p.sh. përsa i përket Elbasanit gjenden të regjistruara rreth 1000 akte gjyqësore me procedurat 
përkatëse si tema e padisë, vendngjarja, dëshmitarët, pra, zhvillimi i gjyqit me të gjitha procedurat 
përkatëse etj. Në to na jepet jeta materiale dhe sociale  e qytetit dhe e rrethit si në pëllëmbë të 
dorës. Procedurat gjyqësore kanë të bëjnë me esnafë, treg e tregtarë, vendas e të huaj, me 
importet e eksportet,  me qejfe, konfl ikte, grindje të ndryshme si: për pasuri, për çështje nderi, 
trashëgimie, shitblerjeje, me çmimet e mallrave e të tjera e të tjera. Marrim vesh se ç’profesione 
ushtroheshin në qytet, cilat ushtroheshin nga muslimanët dhe cilat prej të krishterëve. Shumë  
dokumente të këtyre gjyqeve merren me çështje vakufesh, pra me tastamente që besimtarët 
linin që pronat e tyre të shërbenin për vepra bamirësie. Në shumë prej dokumenteve shohim si 
paditëse dhe mbrojtëse të padive të tyre gra, të cilat e mbrojnë vetë çështjen e tyre në gjyq. Në 
dokumente konstatojmë se  kur ka fi lluar procesi masiv i islamizimit, veçanërisht në fshat, por  
dhe i martesave të përziera, p.sh. “Sinani i biri i Rexhepit merr për grua Mirën, bijën e Gjokës, e 
përfaqësuar nga Gjok Marka prej Bishqemit” etj. Nëse do të ishte regjistruar ndonjë ngjarje ku do 
të fl itej për islamizim me dhunë, është e qartë se ajo do të ishte afi shuar e propaganduar me të 
madhe, sepse do të ishte nxjerrë nga dokumente autentike, por të tilla nuk ka, sepse në të vërtetë 
nuk ka pasur raste të tilla.
Për më gjërë për këtë çështje shiko: Injac Zamputi. Gjendja e materialeve dokumentare dhe 
burime të reja vendase për historinë e Shqipërisë për tre shekujt e parë të pushtimit turk;  në: 
“Buletinin për shkencat shoqërore”,nr. 3, fq. 122. Botim i Institutit të Shkencave, Tiranë, 1955.
2  Evlija Çelebi (1611-1682). Dijetar dhe shkrimtar i dalluar. Në kohën e sulltan Muratit të katërt, kur 
punonte si kryekëshilltar Koçibej Korçari, Evlija Çelebia hyri si funksionar i lartë në pallat, shërbeu 
si spahi dhe inspektor administrimi, vizitoi me shërbim pothuajse të gjitha viset perandorake 
osmane. Gjatë viteve 1658-1670 Shqipërinë e ka vizituar shtatë herë që nga Kosova deri tek 
Çamëria. Ai shkruante se banorët e Vuçiternit, Mitrovicës, Prishtinës, Gjakovës, Kaçanikut, 
Ohrit, Shkupit, Janinës, Prevezës etj. janë shqiptarë dhe fl asin shqip.
Ai shënon se ka rastisur gjashtë shtatë fshatra me emra shqiptarë në Trakë deri në brigjet e 
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Kështu, p.sh. për të kuptuar më mirë përhapjen dhe gjendjen e Islamit në qytetet 
Elbasan,  Berat etj., në ato kohë, po sjellim  fragmente ku Çelebija na tregon se si 
i ka gjetur objektet e kultit musliman në këto qytete në vitin hixhri 1081 (rreth 
vitit 1670 era e re).
Xhamitë e Elbasanit: Elbasani ka 40 xhami ndër të cilat ma e vjetra asht ajo e Fatihut 
mbi portë të kalasë me plot vazhdues (xhema’at).
Në midis të kalasë është xhamia e Gazi Sinan Pashës, një ndërtesë e madhe, por e vjetër 
dhe përdheske; faqja e jashtme e katër mureve të saj asht e mbulueme krejt me vjersha, 
poezi, lavdata e urdhna profetike të shkrueme nga çdo udhëtar e shetitës që kanë ardhë 
prej Arabije, Persije e Rumelije, të cilët i kanë shkrue me bukurshkrim të posaçëm, secili 
me dorën e vet. Po të mblidhen këto mbishkrime formojnë një volum të madh. Çdo poet 
e ka banimin në këtë xhami, muret e të cilës kanë një të lyem të shkëlqyeshëm. Edhe unë 
si mbas zakonit qi kam, shkrova këtë rresht: “Atë e ka shkrue shetitsi i botës, Evlija-u 
më 1081”.
Historishkruesit kanë pagëzue çdo qytet me nji emën të veçantë; pra Elbasanin e kanë 
quejtë “Arush shuara”, shtëpia e poetve. Kjo xhami asht nji tempull me shumë hije 
shpirtnore...Pastaj asht xhamija e Hasan Balliut në treg me këtë mbishkrim datuer mbi 
portë: “I biri i Hasan Ballis e ngrefi  për Perëndi, /Këtë shtëpi të Zotit që i përngjan 
xhen’netit, / Lavd i qoftë Zotit u krye kjo vepër, / Pranoftë Perëndia qi s’ ka shok tjetër. / 
Sa ndër kjo punë qi der n’Kijamet, / Ka me thanë bota nat’ e ditë rahmet, / Manastirliu 
fmive tha këtë datë, / I u gadit tempulli me shumë lëvdatë, viti 1017...
Pas kësaj asht xhamia e re...Pastaj asht xhamia e hijshme e Lepurit edhe xhamia e Sinan 
Beut, me shumë vazhdues, pranë Gjyqit.
Veç këtyre Elbasani ka edhe 20 mesxhide, medrese që shpjegojnë fj alën e Zotit, medrese 
që shpjegojnë fj alët e Profetit, institute hafi zësh dhe mjaft shkolla fi llore. Ka 11 teqe 
dervishësh, ma të famshme janë Teqja e halvetive e Sinan Pashës, me shumë vakufe, 
Teqja e xhamisë së Hynqarit, me zotni t’uruem e të bekuem; Teqja e Haxhi Hasanit, me 
zotni që kanë heqë dorë nga kjo botë...
N’Elbasan ka edhe nji Namasgjah të madhe e të bukur, shtrue me nji lëndinë që bleron 
si kadife dhe asht e rrethueme me 57 selvi të mëdha e të bukura...
Xhamitë e Beratit: Berati ka 30 faltore muslimanësh, ndër të cilat ajo që ka ma shumë 
xhema’at asht xhamija e Bajazitit të shenjtë në kërthizë të qytetit. Kjo xhami asht 60 
gjurmë e gjatë e 50 gjurmë e gjanë me një minare të naltë e të bukur; ka 3 porta, dy 

Marmarasë, pranë Bursës.
Vëzhgimet i kishte përmbledhur si dorëshkrim në 10 vëllime. Më vonë këto u botuan me redaktime. 
Vepra e tij ka vlera gjeografi ke, historike, etnografi ke, folklorike, socio-ekonomike, si origjinal 
gjendet në bibliotekat e Stambollit, Vatikanit, Berlinit, Vienës, Parisit...
Është botuar disa herë turqisht dhe në gjuhë të huaja. Z. Nexhip P. Alpan ka bërë në shqip, 
frëngjisht disa përkthime të botuara me tituj: Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia sipas Evlija 
Çelebiut.
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anëve e nji para. Para ka edhe nji korridor të madh sa vet xhamija. Oborrin e ka të 
ngushtë. Asht nji xhami e punueme mbas sistemit të vjetër dhe e mbulueme me tjegulla. 
Përpara ka teqen e Efendiut, qi asht teqe Halvetish me dy pate.
Xhamia e Uskurliut me nji kube qargjir dhe e mbulueme me plumb. Ka nji minare të 
bukur qi ka shembull vetëm minaren e xhamisë së Melik Gaziut në qytetin  Neksar të 
Sirisë. Korridori i kësaj xhamije asht mbulue me shtatë kube të mbuluara me plumb 
e të mbështetuna mbi shtylla të bardha e të shkëlqyeshme. Medreseja, shkolla, teqeja e 
institutet bamirëse qi ka për rreth, krejt janë mbulue me plumb.
Xhamija e Gazi Murat Pashës nji tempull i thjeshtë e i hijshëm.
Xhamija e Hunqarit në fortesë sipër qi i thonë edhe Fetëhije.
Xhamija e Çelebi Hysen Pashës (nip i Kara Murat Pashës) në lagjen Murat Çelipa, nji 
xhami e re dhe e bukur, të cilës i kushtohet nji vjershë epigrafi ke për me shfaqë datën e 
themelimit të saj...
Xhamija e mushkës, afër Gjykatores. Mesxhidet tjera janë: Mesxhidi i lagjes së Vakfi t, 
3 mesxhide në lagjen Murat Çelipas. Mesxhidi i Baba Kadis (Kazi Baba); Mesxhidi i 
Pashmakxhive; Mesxhidi i lagjes së bardhë, Mesxhidi i Jezullis dhe 8 mesxhide të tjera.
Berati ka 5 medrese: Medreseja e sulltan Bajazitit Veliut; Medreseja e Uskurliut janë 
ma me emën... Veç këtyne në çdo xhami ka myderris nderi që apin mësime gratis mbi çdo 
shkencë e melodi kur’anore... Në Berat ka edhe 3 teqe, ku besnikët e dashuris naltësojnë 
emnin e të madhit Zot. Ndër këto ajo e Hazreti Sheh...Efendiut pranë xhamisë së 
Hynqarit asht e vetmja në këtë qark; ka 40 dhomza në të cilat banojnë dervishët e saj...1.
Nga numri i xhamiave të këtyre qyteteve, nga sasia e medreseve dhe specialiteti i 
tyre p.sh. medrese për të mësuar Kur’anin, për të mësuar hadithin, nga përhapja 
e sekteve, nga tyrbet që përshkruan (shih fq. 113), nga ngulitja e konsolidimi i 
zakoneve muslimane dhe nga shumë elementë të tjerë, që përfshihen sidomos 
në pjesët që nuk u cituan, sepse nuk kanë të bëjnë me elementët e kultit në këto  
qytete, kuptojmë se, Evlia Çelebiu, kur ka vizituar këto vende, ka gjetur një 
përhapje jofi llestare të Islamit, por mjaft të konsoliduar, sidomos nëpër qytete. 
Në çdo vend që ka vizituar ai ka gjetur xhamija, p.sh. në Gjirokastër ka gjetur 
8 faltore muslimane, në Kavajë ka  gjetur 4 xhamia dhe 4 mesxhide etj. Madje 
nuk duhet lënë pa u theksuar se ai edhe në qendrat e vogla të asaj kohe, siç janë 
Delvina, Libohova, Tepelena, Përmeti, Skrapari etj. ka gjetur xhamia e mesxhide.
Por, njëkohësisht, ai na njofton se në disa vende, si në krahinën e Dukatit të 
Vlorës, e cila megjithëse fshatare dhe nuk shquhet për praktikimin e riteve islame, 
e ka përqafuar Islamin dhe e mbron atë. Ja si na e përshkruan ai këtë rast në fq. 
85: “...Në mest të Perëndimit e të Jugut asht krahina shqiptare e Dukatit me njiqind copë 
katunde të pashtruem e të pabindun. Banorët e kësaj krahine janë kryenxi me shapka, 
por me u thanë të krishtenë të vrasin, megjithëqë ata u ndihmojnë të krishtenëve të 
Gjiritit...”.

1  Për këtë çështje për më tepër shih: “Evlija Çelebi, Sej’jahatnamesi”, faqe: 62, 64; 104-107; 111.
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Dukati ka një pozicion shumë të bukur, vendosur në një luginë të ngushtë, 
romantike, sipër përroit të rrëmbyer që quhet Lumi i Dukatit. Nga larg shtëpitë 
e tij duken të hijshme dhe të shëndosha, por, kur iu afrohesh më shumë, një pjesë 
e kësaj mbrese davaritet. Nëntë pjesë të banorëve janë muslimanë dhe një pjesë 
e krishterë. Për islamizimin e tyre tregon një legjendë e çuditshme. Se për çfarë 
kohe bën fj alë ajo, vështirë se mund të përcaktohet, sidomos kur mendon se deri 
vonë në prag të Çlirimit, ka pasur raste kur një anëtar fi si është musliman, një 
tjetër i krishterë dhe kur mendon më tej se të krishterët e muslimanët martoheshin 
me njërë tjetrin deri para 100 vjetëve, se edhe sot e mbajnë veten të një gjaku, 
se festat e mortet i bëjnë së bashku dhe muslimani merr gjak për kushëririn e 
krishterë dhe anasjelltas.
Nga të gjitha këto mund të nxirret përfundimi se islamizimi i tyre mund të jetë 
kryer aty nga mesi i shekullit të 16-të1. Në popull tregohet kjo histori:
Ishte ditë pazari dhe, si gjithmonë, në Vlorë zbriti vetëm një numër i vogël 
fshatarësh, sepse, si përherë, ata nuk priteshin mirë atje. Ndërkaq po atë ditë, 
në Dukat vjen një dervish i panjohur që i nbledh banorët dhe u bën thirrje që të 
ktheheshin  muslimanë.2

Njerëzit ishin mbledhur poshtë, në zallin e përroit. Ishte aty edhe prifti i vendit. 
Gjatë debatit që u ndez midis dy klerikëve, hoxha deklaroi se ishte gati ta 
dëshmonte me një provë hyjnore epërsinë e besimit të vet. Ai dhe prifti duhet të 
ngjiteshin mbi një shkëmb (një shkrep rreth 40 metra mbi përrua, që edhe sot e 
kësaj dite quhet “Shkëmbi i hoxhës”) dhe prej andej të hidheshin poshtë: feja e atij 
që do të mbetej gjallë do të bëhej edhe feja e gjithë fshatarëve. Prifti qeshi me këtë 
marrëzi dhe tha se Perëndia nuk merret me njerëz të çmendur! Por hoxha nuk u 
dha: ai u mori premtimin të pranishmëve se ata do të kthheshin të gjithë në fenë 

1   Edhe më i vështirë bëhet problemi i përcaktimit të kohës së islamizimit të tyre po të kihet 
parasysh se ç’thotë për banorët e kësaj treve historiani osman Nisançizade Mehmet Efendi në 
veprën e tij “Mirat-i Kàinat (Instambul, 1269, vëll.2): “Ata janë gjaurë të pabesë – ditën tregohen 
si muslimanë të mirë dhe i falen Allahut dhe profetëve tanë, natën kthehen dhe i luten Krishtit. Në 
të vërtetë atyre aq u bën sa për njërin aq edhe për tjetrin; ata shohin vetëm interesin dhe fi timin 
e tyre dhe për këto i luten me shpirt etë djallit”. Edhe po të mos i gjykojmë kaq rreptë këta njerëz, 
siç bën autori turk, duhet, sidoqoftë, të pranojmë se botëkuptimi fetar i këtyre njerëze është mjaft 
i çlirët. Sipas: Bota shqiptare. Eqrem bej Vlora. Kujtime. Vëllimi i parë, 1885-1912. Shtëpia e Librit 
dhe e komunikimit. Tiranë, 2001, fq. 206-207.
2   Me që ra fjala, dua të theksoj se islamizimi i Shqipërisë është vepër edhe e urdhërave 
(tarikateve) të ndryshëm të dervishëve shtegtarë. Autoritetet kanë pak apo nuk kanë fare dorë 
në këtë proces. Këta dervishë janë shfaqur në Ballkan përpara se të vinin trupat osmane dhe, 
falë forcës së tyre bindëse, bënë shumë ithtarë (Në Bullgari – Deliorman, në Shqipëri – Tetovë  
Kalkandelët, Në Janinë Teqeja e Sheh Hashimit), të cilët u treguan shumë të dobishëm për 
pushtuesin turk, kur ai erdhi në këto anë. Shënim është i Eqrem bej Vlorës në veprën e cituar.
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islame në rast se do të ndohte çudia që ai të mbetej gjallë. Pastaj u ngjit vetëm mbi 
shkëmb, thirri “Allahu Ekber” dhe u hodh në humnerë. Me sa duket xhybja e tij 
u hapë si parashutë dhe i dha mundësi atij të zbriste në zall mengadalë dhe butë! 
Fshatarët e Dukatit e mbajtën fj alën dhe u kthyen në fenë islame. Ndërsa besimit 
të të parve i mbeti besnike vetëm ajo pjesë që atë ditë rastisi në Vlorë dhe nuk e pa 
me sytë e vet çudinë e ndodhur.1 
Ja njëri nga shkaqet që besimi musliman në atë krahinë, sikurse edhe në shumë të 
tjera, është aq i dobët ose i sipërfaqshëm!
Konstatimi i Çelebiut se Islami në Shqipëri në gjysmën e dytë të shekullit 17-të 
tashmë jo vetëm që ishte konsoliduar, por kishte marrë edhe një vrull të paparë 
deri atëherë në përhapjen masive, shpjegohet me faktin e ndikimit në periudhën 
pararendëse të punës së madhe bindëse, të realizuar për krijimin e bindjeve të 
shëndosha mbi përparësitë e besimit Islam dhe jo si rezultat i dhunës së ushtruar 
nga pushtuesit turq, sepse, po të kishte qenë rezultat i dhunës, ky proces jo vetëm 
që duhej të ishte ndërprerë, por duhej të ishte bërë e kundërta, d. m.th. kur 
muslimanët e të krishterët morën armët në masë për të luftuar turqit si pushtues, 
të gjithë të konvertuarit në islam me dhunë, duhet të ishin rikthyer në krishterim. 
E vlen të theksohet edhe një argumentim tjetër që ka lidhje me këtë çështje: të 
gjithë ortodoksët që kërkonin të konvertoheshin në muslimanë duhej t’i drejtonin  
një kërkesë me shkrim këshillit të sheriatit, ku të deklaronin  se e ndërronin fenë 
me kërkesën, dëshirën e vullnetin e tyre të plotë dhe në këtë ceremoni ishin të 
pranishëm autoritetet fetare të dy besimeve. Sa për ta ilustruar këtë po përmendim 
vetëm një rast: Andrea Kuka nga Kalaja e Beratit me vullnetin e tij dhe me dëshirë 
të plotë paraqitet në zyrën e sheriatit dhe bën kërkesën e tij për të kaluar në fenë 
islame me emrin Hasan.
Në disa raste besimin Islam e merrnin burrat apo kryefamiljarët dhe më pas 
besimi trashëgohej në linjën mashkullore, ndërsa në linjën femërore, sikurse e 
kemi theksuar, mbahej feja e mëparshme. Ka përpjekje për ta shpjeguar këtë fakt 
si veprim formal të kushtëzuar nga trysnia e taksës apo e xhizjes. Po të ishte kështu, 
atëherë në kushte të tjera të zbutjes së kësaj trysnie të taksave, të konvertuarit në 
muslimanë logjikisht duhet të riktheheshin në besimin e mëparshëm. Historia në 
vendin tonë nuk njeh raste të tilla.
Në vazhdim të kësaj çështjeje lind pyetja: si shpjegohet p.sh. që në qytetin e 
Beratit dhe në rrethinat e tij, por edhe në qytete të tjera mbetën lagje apo fshatra 
të tërë të krishterë dhe pati vende që nuk depërtoi elementi musliman si në Kala, 
Goricë, Mangalem, Sinjë, Paftal e gjetkë dhe nuk u prek asnjë nga objektet e 
kultit ortodoks? Si shpjegohet që, sipas rregjistrave të sheries, në Berat dhe në 
mbarë vendin janë gratë dhe vajzat ato që në masë dhe vullnetarisht paraqiten në 
zyrat e sheriatit për të deklaruar besimin islam dhe kjo ndodh në ato kohë kur 

1   Po aty, fq. 206-207.
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vijnë urdhëra e fermane nga Porta e Lartë që të mos preken pronat e kishës...? 
Për të provuar këtë më 1604 arqipeshkvi katolik i Shkupit informon Romën se 
shqiptarët ndiqeshin më shumë nga kisha ortodokse se sa nga turqit muslimanë...
Dëshmi tjetër të përhapjes së Islamit me vullnet të lirë dhe të mirëkuptimit të 
ndërsjelltë kemi ndihmesën që kanë dhënë në shumë raste edhe të krishterët për 
ndërtimin e objekteve të kultit musliman. Kështu, p.sh. në Berat në vitin 1680 disa 
të krishterë dhanë të holla për ndërtimin e një mesxhidi në lagjen Muratçelepi. 
Dhe raste të tilla ka shumë1.

1  Për këto çështje për më gjërë shiko: Qeramudin Durdia, myfti i Beratit, Agim Mehqemeja, Bedri 
Telegrafi . Hapësira... Vepër e cituar fq. 17-18.
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6 - Disa nga shkaqet e pranimit të Islamit 

“Unë nuk do t’i hulumtoj shkaqet që bënë që feja islame të hasë në një mirëkuptim të 
paparë në botë, mirëpo atyre që mendojnë se ajo është përhapur vetëm me shpatë, mund 
t’u them se ata mashtrojnë vetëveten” – ka shkruar Georg Sale, përkthyes i Kur’anit 
në gjuhën angleze (1735). 
Në konditat e kohës, Islamizmi në Shqipëri, po të kishte më shumë hoxhallarë 
(predikues), kuadro të ngritur, prej atyre me të cilët ka biseduar Marko Bizi, i 
cili  lavdëron siqeritetin, modestinë e miqësinë e tyre, do të kishte siguruar një 
përparim edhe më të madh. Është pranuar publikisht se në atë periudhë shumica e 
klerit të krishterë ishte injorant; disa prej tyre dinin pak lexim, por s’dinin shkrim. 
Këta aq të huaj ishin në detyrat fetare, saqë s’dinin as lutjet fetare të domosdoshme 
për t’u mësuar përmendësh. Disa prej tyre kishin mësuar t’i shqiptonin lutjet 
fetare në gjuhën latine, por vetë s’kuptonin asgjë, kështu që s’dinin ç’ thonin. 
Për një pjesë të madhe të përgjegjësisë së konvertimeve masive Bizi ia vinte fajin 
katedrave peshkopale.
Nuk mund të lihet pa përmendur se pjesa më e madhe e priftërinjve ortodoksë 
të Shqipërisë nuk kanë qenë mbrojtësit dhe besnikët e ideve kombëtare, siç 
kanë qenë priftërinjtë ortodoksë të krahinave të tjera të Perandorisë Osmane. 
Priftërinjtë ortodoksë në shumicën e tyre kanë qenë analfabetë, por e vlerësuan 
dhe e kryen me gjithë shpirt detyrën “me iu kushtue fesë kristiane” që ishte në 
themel të boshtit të jetës kombëtare të grekëve. Ndërsa shqiptarët, në të kundërt, 
e veçuan ndjenjën kombëtare nga ndërgjegja fetare.
Një indiferentizëm i madh u vu re në radhët e klerit të krishterë. Kështu, p.sh. 
mund të përmendim lejimin dhe kryerjen e kurorëzimeve të martesave pa bekimin 
zyrtar të kishës. Kjo është interpretuar si infl uencë e Islamit, i cili martesën e 
konsideron si akt civil e jo shpirtëror.
Situata sociale e shekullit të 17-të, së bashku me gjendjen që përshkruam më sipër, 
patën pasojat e veta:
Numri i të krishterëve fi lloi të pakësohet me shpejtësi. Në 30 vjet (1620-1650), kohë 
shumë e shkurtër në historinë e një populli, thuhet se shqiptarët që u konvertuan 
në islam arritën në 300 mijë veta. Po të krahasohet periudha e një shekulli, pra nga 
1524 deri më 1624, dioqeza e Tivarit arriti të kishte një shifër shumë domethënëse: 
popullsia e krishterë ishte 100 herë më e vogël se ajo muslimane1.

1  E dhëna është nxjerrë nga vepra e Marko Kryeziut, prift shqiptar, i cili këtë të dhënë e jep në 
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Edhe kuadrot fetarë katolikë, sidomos ata të rangjeve të ulëta, duke vepruar në 
kundërshtim me udhëzimet  e dhëna, nga njëra anë bekonin meshkujt e krishterë 
dhe, nga ana tjetër, qorronin njërin sy e mbyllnin njërin vesh sa herë që dëgjonin 
të deklaroheshin muslimanë të rinj. Gjithashtu, priftërinjtë e lagjeve e të fshatrave 
mbyllnin sytë dhe s’reagonin  ndaj prindërve të krishterë që martonin vajzat me 
muslimanë dhe i pranonin këta në ceremonitë fetare, duke u bërë pjesë të bekimeve. 
Gjithashtu, kjo klasë klerikësh akuzohej edhe për jetë skandalesh. Shumë rrallë 
shkonin në rrëfi me dhe ndër ditë të caktuara në selitë e tyre organizoheshin gosti 
duke përdorur alkool. Nuk ishin të rralla rastet kur shitnin pronat e kishës dhe 
largoheshin nga detyra. Kur u vinin kontrolle nga qendra, kërkonin ndihmën e 
turqve për t’u mbojtur. U kishte hyrë grindje e madhe ndërmjet tyre, sidomos 
fretëve franceskanë, saqë kishte raste që kërkonin ndërhyrjen e gjykatave. Dhe 
gjithçka, me që ndodhte në sytë e popullit, e zhgënjente atë. Disa kisha të qarkut 
të Pultit 40 vjet rresht s’kishin  parë fare prift. Për të analizuar situatën dhe për të 
marrë masa përmirësuese, më në fund në këtë krahinë qenë dërguar 4 priftërinj, të 
cilët pasi konstatuan në vend gjithçka, i bënë qendrës së vet një raport ku i thonin 
se turqit nuk i penguan fare në detyrë1.
Nuk duhet lënë pa u theksuar edhe bashkëpunimi i priftërinjve me autoritetet 
turke. Këtu mund të përmendim p.sh. Peshkopin e Shkodrës, të cilin e 
konsideronin tiran dhe ai e mbronte pozicionin e vet nëpërmjet tyre. Kleri katolik, 
me ndihmën e dekreteve të sulltanit, ka mbledhur taksat e Kishës nga banorët e 
qarqeve administrative të veta.
Me këtë gjendje dhe me këto sjellje të klerit, populli qe demoralizuar  e zhgënjyer 
dhe, sipas një shprehje të një prifti të njohur të kohës, “Ishte prishë e ishte shkatërruar 
kopshti i Perëndisë”.
Një tjetër shkak që ka vepruar në këtë drejtim ka qenë lëvizja katolike që ndodhi në 
shekullin e 17-të. Turqia mori masa kundra kryengritësve dhe këto masa e shtuan 
edhe më tepër dëshirën për konvertim, gjë që e largonte dhe më shumë popullin 
nga Kisha. Lëvizja për të cilën po fl asim ka ndodhur rreth viteve 1635-1644 dhe 
në krye të saj ka qenë Gjergji, Peshkopi i Tivarit. Gjergji në fj alë nxiti parinë e 
Durrësit, të Shkodrës etj. nëpërmjet peshkopëve, që të ngrinin krye kundra turqve 
dhe të bashkoheshin me Venedikun, që në atë kohë ishte nga shtetet e krishtera 
kufi  me Shqipërinë. Në fi llim Venediku jetonte në paqë me turqit, prandaj kjo 
lëvizje mori rëndësi vetëm më 1645 kur fi lloi lufta ndërmjet Turqisë e Venedikut. 
Në fi llim venedikasit mundën ta shtinë në dorë Tivarin, të cilin e kishin pasë rreth 
300 vjet para se ta pushtonin turqit. Por shpejt ndryshoi gjithçka e venedikasit 

vitin 1651 dhe ndodhet e depozituar në bibliotekën Cigiana të Romës. Sipas: “Zani i Naltë, mars- 
prill, 1932, fq. 203.
1  Raporte të misionit franceskan, botuar nën titullin “Fra Bonaventura”. Sipas: “Zani i Naltë”, nr.7-
8, mars-prill faqe 204, 1932.
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s’fi tuan gjë. Sigurisht, paria e shqiptarëve të krishterë që mbajtën anën e armikut 
të turqve do të prisnin edhe dënime të ashpra, duke përfshirë edhe humbjen e 
privilegjeve që kishin  pasur. Mirëpo ortodoksit, “grekët”, duke pasur frikë se mos 
rikthehej përsëri sundimi i Venedikut, i qëndruan besnikë qeverisë turke, kështu 
që u vlerësuan si shpëtimtarë të atdheut turk.
Në këtë rast shumë katolikë ose pranuan Islamin ose hynë nën strehën e Kishës 
Greke. Të futurit nën strehën e Kishës Greke tregon se shqiptarëve nuk u është 
ushtruar dhunë pse kanë qenë katolikë apo ortodoksë për t’i detyruar të pranojnë 
Islamin. Katolikët u konvertuan në muslimanë, sikurse u konvertuan në ortodoksë, 
duke u bashkuar me Kishën Greke të Tivarit që njihte në atë kohë Turqia, vetëm 
e vetëm për t’u shpëtuar masave të ashpra që do të merreshin për pjesëmarrësit në 
lëvizjen e dështuar.
Afërsisht e njejta gjë u përsërit me 1646 me një lëvizje tjetër, të nxitur nga 
Kryepeshkopi Jozef Bonaldo. Paria e Tivarit, e Shkodrës dhe e disa qyteteve ishin 
marrë vesh që t’u hapnin fshehurazi portat e kështjellave dhe të qyteteve të tyre 
venedikasve. Plani u diktua dhe nuk u realizua. Ushtria turke, duke u ndihmuar 
edhe prej të krishterëve, që s’kishin marrë pjesë kundra turqve, e shtypi që në 
embrion lëvizjen. Shumë shqiptarë me infl uencë u internuan, rreth 3000 vetë u 
arratisën dhe të tjerët u shtruan dhe përgjegjësit u gjobitën.
Nga ana tjetër është për të ardhur keq për pretendimin se shqiptarët u kthyen në 
të krishterë vetëm prej taksave të rënda. Nëse do të shkonim pas kësaj logjike, do 
të arrinim në përfundimin se e pranuan Islamin vetëm ata që s’kishin mundësi të 
paguanin taksën, kështu, p.sh. të gjithë ata që mbetën të krishterë në Berat paskan 
qenë në gjendje të paguanin taksat, të tjerët u konvertuan;  sipas kësaj logjike 
duhet të arsyetojmë edhe për popujt e tjerë, që përbënin Perandorinë Osmane. 
Por duhet thënë se me përjashtim të taksit personal, që duhet t’i paguanin të 
krishterët qeverisë osmane (xhizjes), për të jetuar në hapësirat e saj, për të mos 
shkuar ushtar dhe për t’u marrë nën mbrojtjen e shtetit, taksat e tjera i paguanin 
njësoj si muslimanët edhe të krishterët. Th uhet se kjo taksë ka qenë 6 reales në vit 
dhe, sipas kursit të vitit 1932 1 reals ishte i barabarë me 1 lek shqiptar të kohës. 
Nëse ndonjë prift e ka pësuar nga osmanët, kjo ka shpjegimin e vet se ata kanë 
dyshuar tek prifti për tradhëti ndaj Turqisë, sepse e kanë gjetur në veprime kundër 
tyre.
Për ta mbyllur këtë çështje po tregojmë një rast konvertimesh masive që kanë 
ndodhur në Jug të Shqipërisë gjatë shekullit të 18-të. Një krahinë e përbërë prej 
rreth 30 fshatrash pranë Leskovikut, e pezmatuar nga kthimet në masë që po 
ndodhnin rreth e qark tyre, u mblodhën për të gjetur rrugën e zgjidhjes dhe 
vendosën që të ngujoheshin në kishë për t’u lutur e për të kërkuar shpëtim prej 
shenjtorëve të krishterë, duke caktuar afat sa do të qëndronin të ngujuar, duke 
mbajtur edhe kreshmë deri ditën e Pashkëve. Pashkët erdhën dhe mrekullia e 
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pritur nuk ndodhi. Populli i zhgënjyer la krishterimin në mënyrë kolegjiale dhe 
pranoi islamin...
Historia në vendin tonë njeh shumë raste konvertimesh individuale apo kolektive 
nga të krishterë në muslimanë, por nuk njeh asnjë rast konvertimi me dhunë, apo 
të rikthimit masiv në kristianizëm, sidomos të atyre që paskan pranuar Islamin 
për shkak të taksave, të cilëve, me Shpalljen e Pavarësisë, me ndryshimin e 
gjendjes ekonomiko-politike të vendit, iu krijuan mundësitë ta kishin realizuar 
këtë “dëshirë”1.

1  Për më gjërë për këtë çështje shiko: “Zani i Naltë”, në numrat 7-8, mars-prill 1932.
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7 - Disa nga shkaqet e mllefit kundër Islamit

Kur çështja e konvertimeve qenka e argumentuar dhe e pranuar nga studiues të 
njohur, pak a shumë sipas përshkrimeve, atëherë shtrohen pyetjet: Po pse në kohët 
e sotme ekziston gjithë ky mllef i madh ndaj Islamit dhe muslimanëve? Pse të 
bëhen kaq krime barbare ndaj tyre? Pse të mobilizohet i madh dhe i vogël në botën 
jomuslimane për të bërë propagandë të pafre kundër Islamit? 
Për të sqaruar pyetjet e mësipërme duhet të kthehemi pak mbrapa në kohë, pra në 
histori.
Pozicioni i vendit tonë, lidhja gjeografi ke e trojeve shqiptare me Europën si  dhe 
kontaktet e përhershme të tyre tregtare, ushtarake, pastaj luftërat për t’i pushtuar 
këto troje, kalimi i tyre herë në një dorë dhe here tjetër në një dorë tjetër, si dhe 
migrimet e ndryshme nga këto troje dhe për në këto troje, rezultuan që ndjenja e 
“superioritetit” judeo-kristian të depërtojë edhe në trojet shqiptare. Kjo ndjenjë u 
përforcua nga ndikimet e propagandës greko-romake, e cila çdo popull tjetër dhe 
çdo kulturë tjetër jashtë saj e quante barbare. 
Paraqitja e Islamit me Muhamedin (a.s.) në skenën historike dhe forcimi i Kishës 
në shekullin e 8-të e më pas, bëri që tërë mllefi  që mbretëritë e shumta të Europës  
grumbulluan kundrejt Islamit, ta kalojnë edhe te një pjesë e popullit shqiptar, 
sepse elementë të besimit islam kishin fi lluar të duken në vendin tonë qysh para 
pushtimit osman. Ky mllef u rrit deri në tërbim atëherë kur aristokracia frankovite 
bëri fushatë të rreptë, gjoja për të shpëtuar vendet e shenjta si dhe propagandë 
frontale për mobilizim të Europës në emër të Kryqit, rrjedhim i së cilës qenë  
luftërat që zgjatën gati dy shekuj. Papati dhe pushteti përdorën të gjitha mjetet 
që Islamin ta paraqisnin si rrezikun më të madh për ekzistencën e tyre, sidomos 
të asaj shpirtërore. Në këtë fushatë u angazhuan të gjithë: përkthyesit, fi lozofët, 
shkencëtarët, ushtarakët e të tjerë. Ndonëse për pjesëmarrjen e shqiptarëve në ato 
ngjarje ende nuk kemi të dhëna të mjaftueshme, gjë që është e natyrshme për atë 
kohë1, prapseprapë është vërtetuar se këta nuk iu shmangën dot kësaj fushate, kështu 
që është më se e sigurtë se “pjesëmarrja e shqiptarëve në kryqëzata mund të lidhet më 
tepër me Kryqëzatën e katërt, kur kjo Kryqëzatë kishte kaluar gjatë viteve 1202-1203 

1  Shih: K.A. Çekrezi. Historia mesjetare e Europës që nga rënia e Romës deri në rënien e 
Konstantinopojës 478-1453. Boston, 1921, fq. 148, i cituar nga Muhamed Mufaku. Shqiptarët 
në botën arabe (shekulli XVIII – fi llimi i shekullit XX. Prishtinë, 1990, fq. 21. Sipas: Nexhat S. 
Ibrahimi. Paragjykimet ndaj Islamit gjatë shekujve. Sh. B. Zëri Islam. Prizren, 2000; fq. 35.
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nëpër viset shqiptare”1. K. A. Çekrezi këtë kohë e përshkruan: “Të gjithë popujt ishin 
ngritur në këmbë. Predikuesit vinin prej vendit në vend për njerëzit dhe ftonin të pasur 
dhe të varfër, fi snikë dhe fshatarë që të ndihmonin për të liruar Vendet e Shenjta; qytete 
dhe fshatra të tëra mbetën të shkreta, duke u bashkuar njerëzia në kryqëzatat. Shumica 
shitnin çdo gjë që kishin që të vinin si kryqtarë”2.
Nuk duhet harruar se ndër faktorët tjerë që krijuan paragjykime tmerruese 
ndaj Islamit dhe muslimanëve tek shqiptarët dhe përgjithësisht, bën pjesë edhe 
depërtimi i osmanllinjve në Ballkan e gjetiu. Europa këtë e pa si rast të mirë që të 
organizohet, sepse tani Islamin e kishte tek porta, ndaj priftëria dhe aristokracia 
në të gjitha shtetet europiane zhvilloi një fushatë të ashpër për të sensibilizuar 
ndjenjën europiane, për t’u mbrojtur nga rreziku më i madh, nga Islami që po 
vinte nëpërmjet  osmanllinjve...3

Gjendja precipitoi kur Perandoria Osmane mori përsipër edhe detyrën e 
përgjegjësisë së Khalifatit. Kjo ndodhi në vitin 1517 dhe që nga ky moment kjo 
perandori u bë edhe lidërship i Islamit. Ky veprim nuk i pëlqeu dhe nuk i ka 
pëlqyer asnjëherë botës së krishterë, sepse Perandoria Osmane në këtë mënyrë 
vinte nën infl uencën e vet  të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë tërësinë e vendeve 
muslimane, veçanërisht vendet e shenjta. 
Megjithëkëtë, duhet vënë në dukje se, duke zbatuar parimin kur’anor: “nuk 
ka dhunë në fe”, më 29 maj të vitit 1453, sulltan Mehmeti i dytë, kur pushtoi 
Konstandinopojën4, pavarësisht se ishte fi timtar, dha urdhër që qendra fetare 
ortodokse, Patriarkana, jo vetëm që të mos prekej, por të respektohej dhe të lihej e 
lirë që të zhvillonte lirshëm veprimtarinë e vet jo vetëm në Turqi, por të drejtonte 
të gjithë besimtarët ortodoksë që i përkasin kësaj Kishe, kudo që të ishin. Duhet 
shtuar se për disa qindravjeçarë Stambolli ka qenë kryeqytet i dy qendrave të 
mëdha drejtuese fetare, i Patriarkanës dhe i Khalifatit. Madje nuk mund të lihet 
pa u thënë se “Pas marrjes së Kostandinopojës më 1453, u hodhën bazat e sundimit 
turko-grek mbi të krishterët e Ballkanit”5.

1   Al Munxhid. Bejrut, 1969, fq. 310-311. Sipas M. Mufaku, vepër e cituar fq. 21. I cituar nga N. S. 
Ibrahimi. Paragjykimet... vepër e cituar fq.35.
2   Për më gjërë shih: Nexhat S. Ibrahimi. Paragjykimet...Vepër e cituar; fq. 35.
3   Po aty; fq. 36.
4  Kostandinopoja apo Stambolli i sotëm ka qenë kryeqytet i Perandorisë Bizantine dhe, si vend 
strategjik, konsiderohej kryeurë që lidhte Azinë me Europën. Në krye të taborëve ushtarakë 
që realizuan pushtimin e Stambollit, ishte dhe tabori i komanduar nga Ballaban Pasha, jeniçer 
nga Mati, i cili ka ardhur disa herë në Shqipëri si një nga udhëheqësit e ekspeditave ushtarake 
osmane kundër ushtrisë së Skënderbeut. Ballaban Pashën (ballaban në turqisht do të thotë ari) 
në rrethimin e dytë të Krujës e vrau me një shigjetë ushtari i Skënderbeut Gjergj Aleksi.
5  Dhimitër Kiciqis. Encyclopedia Universalis. Corpus 8. Francë, SA, 1988. Sipas: Sherif Delvina.E 
vërteta… Vepër e cituar, fq. 302.
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Por jo vetëm kaq se edhe “Patriarkana e Aleksandrisë, Antiokisë dhe e Jeruzalemit 
mund të komunikonin me Portën e Lartë vetëm me ndërmjetësinë e Patriarkanës 
Ekumenike të Konstandinopojës”1.
Prandaj po i njejti autor thotë se “Nga të gjitha organizmat, të cilat, si organizata 
shoqërore të pakontrolluara nga shteti kanë mbijetuar gjatë okupacionit turk, Kisha, në 
mënyrë të padiskutueshme, ruan pozitën më të rëndësishme”2.
Është kjo njëra nga arsyet që priftërinjtë katolikë, jo vetëm që kanë qenë të 
shqetësuar për këtë punë, por kanë shprehur edhe pakënaqësinë e protestën e tyre 
herëpashere. Nikolla Mekajshi, vizitor apostolik i Shqipërisë, i ankohet kardinalit 
S. Xhorxhit, për vuajtjet e priftërinjëve katolikë. Ai shkruan se “Priftërinjtë janë 
persekutuar më tepër nga grekët se sa nga turqit. Dhe kishat dhe priftërinjtë latinë, nxiten 
nga turqit dhe detyrohen me dhunë të paguajnë haraç dhe atë t’ ia çojnë Patriarkanës së 
Stambollit”3.
Por tani le të kthehemi prap në temën tonë, Islami dhe osmanllinjtë. Megjithëse 
regjimi osman u qëndronte besnik parimeve të Islamit dhe, në përgjithësi, përpiqej 
që t’i zbatonte ato, ai, në të njëjtën kohë, konstatonte dhe i pranonte deformimet që 
pësonin këto parime në realizmin e tyre, nga shtrembërimet që u bënte personeli 
fetar për të nxjerrë përfi time vetiake.
Konfrontimi fetaro-ekonomik i botës muslimane me botën e krishterë u shfaq si 
një faktor mjaft i mprehtë e i rëndësishëm. Edhe kjo qe një nga arsyet që fuqitë e 
krishtera europiane, duke nxitur pakicat e krishtera brenda Perandorisë Osmane, 
mendonin e pregatiteshin për të dëbuar nga Europa shtetin musliman, duke 
organizuar në fi llim luftëra të pjesëshme e më vonë të mëdha, por që më tepër 
bëheshin nën zë ndërmjet kryqit e gjysmëhënës4.  
Tani do të përpiqemi t’u japim përgjigje  pyetjeve të shtruara në fi llim të këtij 
kapitulli. Përgjigjet më të drejta për to do t’i gjejmë në vetë esencën e predikimeve 
islame: Në to nuk bëhet fj alë për “bijtë e Israelit”, për persianët, për arabët e për 
popuj të tjerë, pra nuk fl itet për popuj të zgjedhur, për raca të zgjedhura, më 

1  N. I. Pantazopulos. Kisha dhe ligji në Gadishullin Ballkanik. Instituti i Studimeve Ballkanike, 
Selanik, 1967. Sipas: Sherif Delvina. Vepër e cituar fq. 302.
2  Po aty, fq. 304.
3  Arkivi i Vatikanit. “Nunciatura e Venedikut”, vëllimi 33. Po aty, fq 304.
4  Sipas  historianëve turq Tunali Hilmi dhe prof. Mehmet Ali Ajni shteti osman përbëhej nga 
duzina popullatash, ku në atë kohë bënin pjesë si pakicë edhe vetë turqit. Nga pikëpamja etnike 
dhe fetare ata përbëheshin nga dy grupe kryesore:
1.-Nga pala muslimane ku bënin pjesë: turqit, shqiptarët, kurdët, lazët, çerkezët, boshnjakët, 
arabët, pomakët, abazët, lezgjitë, çeçenët, gjeorgjianët, dagestanasit etj. dhe
2.-Nga pala kristiane, me përbërje edhe nga fe të tjera si: greko-bizantinët, bullgarët, aromunët-
vllehët, serbët, kroatët, sllovenët, malazeztë, çifutët, mesturitë, surianitë, gjeldanitë etj. 
Për këtë çështje për më tepër shiko: Nexhip P. Alpan – Nesip Kaçi. Vepër e cituar fq. 19.
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fi snike, më përfaqësuese, me këtë mënyrë atyre u hiqet një atu nga duart, sepse 
të gjitha fetë e mëparshme mbi këto parime, të predikuara nga klasa klerikale, i 
kishin mbështetur predikimet dhe sukseset gjatë shekujve1. 
Përkundrazi, Islami predikimet e veta i bën për njerëzinë, për besimtarët, për 
të devotshmit. Ai u bën thirrje mosbesimtarëve dhe kriminelëve për të hequr 
dorë nga veprat e  tyre sa nuk është vonë. Pra Islami hoqi dorë nga standartet 
primitive të deriatëhershme dhe, për të komunikuar e bashkëpunuar, shpalli dhe 
vuri rregulla të reja, duke e ngritur njeriun në pozita dinjitoze dhe çdo gjë të 
botës së krijuar e vuri në shërbim të njeriut. Ai lidhjen e njeriut me Zotin nuk e 

1  Për ta qartësuar sado pak këtë problem, e shoh të udhës ta ilustroj duke paraqitur disa çështje 
të para nën prizmin kristian. 
a)Kristianizmi pushtetin e shikon si të drejtë të veçantë dhe autorizim të dhënë autoriteteve fetare 
(klerikëve). Kështu, sipas Palit, pas Isait, për transmetimin e porosisë së Zotit tek njerëzit janë 
obliguar apostujt. 
b)Kristianizmi përkundër mesazheve të paqes, ashpërson shumë masat ndaj atyre që mbesin 
jasht udhëzimit: “Kush nuk është me mua, është kundër meje dhe kush nuk mbledh me mua, 
shkapërdredh (Mateu, 12: 30). “Kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua” (Luka, 9: 
48) etj...
c)Sipas teksteve të mësipërme nga Besëlidhja e Re, Kisha dhe autoritetet fetare kanë të drejta 
dhe kompetenca që të tjerët t’i tërheqin me forcë në Kristianizëm, pra Kishës i jepet e drejta të 
bëjë presion terrorizues mbi shpirtin njerëzor, mbi këtë të drejtë bazohet ekskomunikimi dhe 
hedhja e kundërshtarëve të Kishës në zjarr, që aq shumë u përdor gjatë mesjetës prej saj. 
d)Papa konsiderohet i shenjtëruar dhe i pagabueshëm. Më 1870 është marrë vendim nga Koncili 
i parë i Vatikanit se komentet e tij të fesë “janë të obligueshme për të gjithë besimtarët”.
Në religjionet e mbështetura në klasën klerikale, përfshi edhe fetë politeiste, jo vetëm  çështjet 
që u përmendën, por edhe shumë të tjera të ngjashme, janë shtruar e zgjidhur në mënyrë jo të 
drejtë gjatë historisë mijëravjeçare të njerëzimit, sepse klasa klerikale është përpjekur gjithmonë 
jo vetëm të  mbrojë interesat e veta, por të fusë në dorë edhe pushtetin laik...
Kështu, mund të marrim si shembull çështjen e skllavërisë. Klasa klerikale e Greqisë antike, 
pagane, karakterizohej për diskriminim kulminant që u bënte skllevërve. Por edhe Platoni, që ka 
kritikuar skllavërimin e grekut nga greku, skllavërimin e të huajve nga greku ai e lejon, sepse, 
sipas tij, të huajt intelektin nuk e kanë të përsosur. Aristoteli njerëzit i ka ndarë në të lirë e në 
skllevër, të cilët janë krijuar për t’u shërbyer të lirëve. Po në këtë prizëm shtrohet çështja edhe tek 
çifutët. Lejohet skllavërimi i njerëzve, por jo i çifutëve ndërmjet tyre; ndalohet dhënia e kamatës 
ndërmjet çifutëve, por jo ndaj të huajve (joçifutëve). Populli çifut, si “popull i zgjedhur”, nuk ka 
detyrim ndaj ndonjë populli injorant. Këto mësime e predikime si dhe të tjera të ngjashme me to, 
që bien ndesh me ato të Islamit, janë praktikuar gjithandej si në Perandorinë Romake, në atë 
Bizantine etj. Pra, parimet diametralisht të kundërta me Islamin janë disa nga shkaqet nëpërmjet 
të cilave shpjegohet edhe formimi i frontit antiislam si në të kaluarën ashtu edhe sot.
Për më shumë shiko edhe: Nexhat Ibrahimi. Islami në trojet… vepër e cituar faqe.18-35.
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predikon nëpërmjet një klase klerikale, sepse, sipas Islamit, çdo njeri lidhet vetë 
drejtëpërsëdrejti me Perëndinë. 
Me këto mësime gjatë një shekulli pas daljes së Islamit në skenën historike, kufi njtë 
e muslimanëve shtriheshin prej bregut të Oqeanit Atlantik deri në kufi njtë e Kinës 
dhe, siç e ka përcaktuar Hiti, kjo “ ishte mbretëri më e madhe se ajo romake, kur ajo 
ishte në kulmin e saj”1. 
Sipas të dhënave historike Perandoria Romake jetoi 503 vjet; Perandoria Bizantine: 
1058 vjet; Perandoria Islame: 508 vjet; Perandoria Osmane 560 vjet.
Duhet theksuar se gjatë kësaj kohe muslimanët, falë natyrës së tyre joshkatërruese, 
jonënçmuese e jo të mbyllur, por në esencë integruese, të hapur ndaj të gjithëve 
e mbi të gjitha të sinqertë e humanë, “ kanë asimiluar në fenë e vet, në gjuhën e vet, 
madje edhe në tipin e vet fi zik, më shumë  të huaj se cilado racë tjetër para dhe pas saj, 
duke mos përjashtuar racën helene, racën romake, anglosaksone ose ruse”2. 

1  Filip Hiti Istoria arapa od najstrarihi vremena do danas. Botimi II, fototip, Sarajevë 1988, fq. 21. 
Sipas:  N. Ibrahimi. Islami në trojet...Vepër e cituar fq. 70.
2  D. G. Hogarth. The penetration of Arabia. New York, 1904, fq 7. Sipas: N. Ibrahimi. Islami në 
trojet…Vepër e cituar, fq.70- 71.
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8 - Pushtimi osman dhe përhapja e Islamit në 
vendin tonë

Por cilat do të ishin mendimet më koncize përsa i përket trajtimit të pushtimeve 
osmane në lidhje me fenë islame? A kanë shërbyer pushtimet e tyre për përhapjen 
e fesë islame? Pse shqiptarët e pranuan Islamin?
Këtyre pyetjeve do t’u përgjigjemi me disa citime. Të parin e kemi shkëputur 
nga vepra “Përhapja e Islamit” e mendimtarit të shquar shqiptar, fi lozofi t Sami 
Frashëri. Ai thotë: “Përveç përhapjes së Islamit me pushtime, ekziston edhe rruga tjetër, 
pra ekziston edhe rruga tjetër e papërmendur nga historianët, dhe ajo është përhapja e 
fesë vetëvetiu, pa pushtim, pa shpatë dhe pa ushtarë. Kjo edhe në qoftë se nuk është më e 
madhe se mënyra e parë, është pothuajse e barabartë me të”1.
Një gjë duhet vënë në dukje se me mendimin e shprehur nga Samiu për përhapjen 
e Islamit në mënyrë ushtarake, nuk duhet të nënkuptojmë sidomos përdorimin e 
dhunës fi zike, veçanërisht, masive, por, para së gjithash, pushtimin e hapësirave 
për të krijuar kushte normale për përhapjen e Islamit. Ndërsa me mënyrën e dytë 
nënkuptojmë tregtarët, misionarët (thirrësit) fetarë e të tjerë. Në asnjë mënyrë 
dhuna nuk është konstatuar që të jetë praktikuar e ushtruar dhe këtë e tregon më 
së miri përqafi mi i Islamit nga pjesa dërrmuese e shqiptarëve, por njëkohësisht, 
edhe mbetja e tyre në kristianizëm nga fi llimi i këtij procesi e deri ditët e sotme 
dhe jo vetëm tek ne, por sidomos në vendet e tjera ballkanike që ishin të pushtuar 
nga osmanët2. 

1  S. Frashëri. Përhapja e Islamit. Shkup, 1415 / 1994; fq. 17 e në vazhdim.
2  Gjendja e Islamit në vendet e tjera të Ballkanit nuk ka qenë kjo që është sot, përkundrazi, por 
është katandisur kështu si rezultat i  militantizmit antiislam në Serbi, në Greqi etj. Le të marrim 
p.sh. Serbinë: osmanllinjtë e pushtuan Beogradin në vitin1452 dhe e mbajtën nën sundimin e 
tyre për 358 vjet. Beogradi në shekullin e 17-të konsiderohej si qytet islam dhe, kur e ka vizituar 
udhëpërshkruesi osman Evlija Çelebija në vitin 1600, Beogradin e ka gjetur me 100 mijë banorë 
prej të cilëve 75 % ishin muslimanë. Në qytet kishte 270 xhami,ndërsa sot ka vetëm 1 xhami. 
Gjithashtu,  po ky autor na njofton se ka pasur 17 teqe, 8 medrese islame, 9 qendra ku mësohej 
hadithi dhe 270 mejtepe. Pas vitit 1912 serbët, malazezët, grekët dhe bullgarët e mundën Turqinë 
gjatë luftërave ballkanike. Të krishterët rrënuan të gjitha shkollat dhe mejtepet islame si dhe të 
gjitha xhamitë, duke e detyruar popullsinë muslimane të shpërngulej prej andej (për më hollësi 
për këtë problem shih: “Dituria islame”, nr. 52, tetor 1993). Po kështu, sipas të dhënave mund 
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Pastaj, a nuk e tregon mospërdorimin e dhunës ndaj jomuslimanëve edhe 
ekzistenca në shtetin Islam e institutit të xhizjes, nëpërmjet të cilit jomuslimanët, 
që pranonin  e dëshironin të jetonin nën pushtetin Islam, duhet të paguanin 
njëlloj takse që të merreshin nën mbrojtje nga ana e muslimanëve, të mos kryenin 
shërbimin e detyrueshëm ushtarak etj.?! Të tillë ka pasur shumë, jo vetëm nën 
pushtimet e arabëve, por sidomos në ata të turqve osmanllinj. Historiani i njohur 
anglez Arnold, ka thënë: “Nuk është e vërtetë se muslimanët i detyronin  njerëzit të 
zgjidhnin ndërmjet pranimit të Islamit dhe shpatës, por ata ishin të lirë të zgjidhnin 
ndërmjet pranimit të Islamit dhe xhizjes”1.
Është për t’u vënë në dukje edhe se pushtimi turk nuk e gjeti vendin tonë të 
lirë, përkundrazi të okupuar, të copëtuar në fi se e rajone, në grindje e rezistencë 
ndaj asimilimit latin, grek e sllav, por, pavarësisht këtyre, pushtimi turk në histori 
mbetet pushtim dhe elementë të Islamit në trojet tona, sikurse e kemi thënë, janë 

të shtojmë edhe se në Smerdevë nga 24 xhami që ka pasur, sot nuk ka asnjë, në Osek nga 66 
xhami që ka pasur, sot nuk ka asnjë, në Herceg Novi nga 46 xhami, sot s’ka asnjë e kështu me 
radhë mund të vazhdojmë gjatë.
Duke vërejtur këtë lloj militantizmi antiislam të serbëve dhe jo vetëm antiislam por, sidomos, 
antishqiptar, Faik Konica shkruan: “Tani e shohim të udhës t’u japim një këshillë serbëve. Ata e 
dinë që ka pesë shekuj që shqiptarët kanë bërë një aleancë me turqit vetëm e vetëm që të mundin 
të dërrmojnë soj e sorollopin e serbëve” (Gazeta “Urtia” – gusht 1993).
Përafërsisht të njejtën gjendje mund të themi edhe për vende të tjera të Ballkanit, si në Greqi, 
ku dikur kishte një numër të madh xhamish dhe sot për 200 000 muslimanët që jetojnë atje 
ka vetëm 300 të tilla dhe nga dita në ditë po pakësohen si pasojë e masave drakoniane që 
ushtrojnë autoritetet vendase ndaj muslimanëve. Kështu p.sh. ata nuk lejojnë jo vetëm ndërtimin 
e xhamijave të reja, por as riparimin e atyreve ekzistuese, nuk u lejojnë muslimanëve që pasuritë 
e veta t’ua shesin qytetarëve grekë të besimit musliman, nuk lejojnë ndërtimin e shtëpiave 
disakatëshe nga muslimanët etj., etj.
Le të  kujtojmë me këtë rast edhe fundshekullin e 20-të që karakterizohet nga një gjenocid 
mesjetar kundër muslimanëve në Bosnje Hercegovinë, etj. Pa le pastaj propagandën shurdhuese 
që bëhet kundër fesë islame!
Në lidhje me sjelljen e grekëve, sidomos të fesë ortodokse të Kishës greke, francezi Zhysten 
Godar në librin e vet “Shqipëria më 1921” ka theksuar se “Feja ortodokse, duke imponuar gjuhën 
greke në shkollë dhe në kishë, u ka shërbyer vetëm ambicieve greke. Kështu janë falsifi kuar një 
numër i madh dokumentesh, duke gënjyer opinionin botëror se çdo shqiptar i fesë ortodokse është 
grek”, ndërsa i paharruari Fishta, në mbështetje të idesë së mësipërme, shkruan: “Shqiptarët u 
muarën vesh më në fund se mjerimi i tyre nuk qëndron në ndryshimet fetare, por te krerët e fesë, 
sidomos, tek kisha greke, pasi u vu re se meshtarët shqiptarë ishin papagaj të fanatikëve, vegla 
qorre të grekëve”.
Për më tepër shiko: Dituria Islame nr. 52, tetor 1993.
1  Ab’bas Mahmud El Ak’kad. Ma jukalu anil islam. Bejrut, 1966, fq. 23. Sipas: Qemajl Morina. E 
Vërteta dhe paragjykimet …Në feja, kultura... Vepër e cituar fq.33.
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më të vjetra se ky pushtim. Rrugët nëpërmjet të cilave ato depërtuan, janë të tjera, 
përveç atyre që përdorën  osmanët .
Përsa i përket përdorimit të forcës nga ana e pushtuesve osmanë në vendin tonë 
për ta islamizuar atë, le t’ua lëmë fj alën historianëve tanë dhe të huaj se ç’mendime 
kanë shprehur ata për këtë çështje. 
Historiani ynë i periudhës osmane, dr. Ferit Duka, në lidhje me këtë çështje 
ka shkruar: “Faktorët që përcaktuan përhapjen e Islamit në tokat shqiptare janë të 
ndryshëm, por një gjë duhet thënë: nuk ka pasur një politikë islamizuese të zhvilluar me 
tendencë të posaçme nga sunduesit osmanë. Të dhënat fl asin se feja islame është pranuar 
me dëshirë, nuk ka pasur dhunë në përhapjen e saj me qëllim që të imponohej si fe në 
masat e popullit shqiptar”2. 
Edhe  etnologu e historiani Mark  Tirta ka pohuar se islamizimin e shqiptarëve 
nuk e shihte si dhunë, “por si një ftohje, si një bojkotim i shqiptarëve kundër 
krishterimit, e pikërisht fi llimisht kundër ortodoksisë sërbe, greke e bullgare që i shpinte 
në shkombëtarizim, në tjetërsimin etnik”3. 
Ndërsa Abdi Baleta kur  potencon se prania e faktorit musliman në Shqipëri ka qenë 
faktor shpëtimtar, përmend edhe Arsa Millatoviqin, armik i madh i shqiptarëve, i 
cili thotë se “shqiptarët me përqafi min e fesë islame i shpëtuan sllavizimit”4. 
Edhe shumë autorë të huaj  e kanë mbështetur këtë tezë. Kështu, sipas I. Irwin, 
R. Falaschi, W.S. Dawis, Roberto Maroco della Rocca e të tjerë “Islamizimi i 
shqiptarëve ka qenë një pritë kundër presionit sllav, ashtu sikurse më parë pranimi i 
katolicizmit ka qenë një pengesë e ngjashme kundër greqizimit të sjellë nga ortodoksia 
bizantine”5.
Gjithashtu, është pohuar se “...shumë katolikë në Veri përqafuan fenë e re. Dukej që 
arsyeja e tyre ishte frika dhe urrejtja që ushqenin për sllavët. Me kthimin e tyre në fenë 
islame, ata u bënë aleatë dhe të barabartë me turqit dhe për këtë fi tuan sigurinë kundër 
fqinjëve sllavë të krishterë”6.
Ndërsa studiuesi sërb V. Shkariq pohon se “Kalimi në fenë islame ka qenë tolerant 
në pikëpamje fetare dhe rrallë janë detyruar të krishterët për të kaluar në fenë islame. Të 
krishterët e kanë ndërruar fenë vullnetarisht...”7.

2  Sipas: Dituria islame. Nr. 34, shkurt 1992, fq. 14. 
3  Sipas: Muhamed Pirraku. “Emri kombëtar i shqiptarëve nuk është dhunë islame” në “Dituria 
Islame”, nr. 81-82, përqëndrohu në fq. 45-48.
4   Abdi Baleta. Bashkimi kombëtar, kusht për integrimin e shqiptarëve në Europë. Në “Dituria 
islame”, nr. 67-68, fq. 29.
5  I. Irwin. Fati i Islamit ballkanik, 1984; R. Falaschi. Ismail Qemali. Sipas: Sh. Delvina. Vepër e 
cituar; fq. 304.
6  L.S. Stavrianos. Ballkani deri më 1453. 1958. Sipas: Sh. Delvina. Vepër e cituar. Fq. 305.
7  Vladislav Shkariç. Uticaj turskog ladanja na drustveni. Knjiga o Balkanu, II. Beograd, 1937, fq. 
134-142. Sipas: N. Ibrahimi. Islami në trojet... vepër e cituar fq. 228.
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Po këtë pohon edhe Aristidh Kolaj në “Arvanitët”, Athinë 1885, kur shkruan se 
“Nuk ka ekzistuar absolutivisht asnjë rast kthim feje me dhunë nga ana e turqve”. 
Përsa i përket Gadishullit Ballkanik, për pasojë edhe tek shqiptarët, dr. Çira 
Truhelka ka konstatuar: “Është mendim i gabuar se islamizmi është përhapur me 
dhunë. Ekzistojnë argumente të shumta, të cilat e demantojnë këtë. Unë mund të 
përmend vetëm një, e ai është se shekulli i 19-të nuk do të gjente asnjë të krishterë dhe 
asnjë kishë a manastir në Ballkan, sikur Islami të përhapej me dhunë shtetërore”1. 
Në përforcim të kësaj ideje, por duke e shprehur me një mënyrë tjetër është edhe 
historiani Ali ibn Maksud, i cili ka shkruar se “Sikur të kishin dashur osmanllinjtë 
t’u impononin gjuhën dhe fenë e tyre popujve të Ballkanit, të cilët i sunduan për 6 
shekuj (njëzet breza), sot nuk do të mbetej asnjë jomusliman ose person që të mos e fl iste 
turqishten”2.
Lidhur me shkaqet e konvertimit masiv të shqiptarëve në fenë islame studiuesi 
i thelluar i kësaj çështjeje Tomas W. Arnold, përveç tjerash ka theksuar dhe se 
“Është e mjerueshme ajo që pohojnë autorët e krishterë se si shqiptarët janë detyruar ta 
pranojnë fenë nën presionin e dhunës e të haraçeve të paligjshme. Këta autorë nuk na 
ofrojnë fakte për akuzat e tyre. Zmajeviçi konvertimin e dymijë njerëzve e arsyeton me 
numrin e madh të tatimeve dhe të taksave të tjera, por ai  në të njejtën kohë e pranon se 
edhe muslimanët jepnin të njejtat tatime, me përjashtim të tatimit personal”3.
Po të ishte përdorur forca nga ana  pushtuesve  turq për t’i konveruar njerëzit në 
Islam, atëherë e gjithë Rumelija, pra pjesa europiane e Perandorisë Osmane  sot 
do të ishte muslimane. 
Këtu duhet vënë në pah se asnjëherë, madje as edhe pas kryengritjeve të 
Skënderbeut, autoritetet turke nuk i detyruan shqiptarët e krishterë që të pranonin 
Islamin, pasi dihet se sulltanët osmanë nuk islamizuan me dhunë as gratë e veta 
serbe, bizantine apo perëndimore.4

Për pushtimet që kanë realizuar muslimanët nëpër botë, e vlen të citohet historiani 
dhe fi lozofi  francez me famë botërore Gustav Le Bon, i cili ka thënë se “Është fakt 
që Bashkësia botërore nuk njeh pushtues më zemërgjërë se arabët, as fe më tolerante se 
është feja e tyre”5.  
Dhe, nëse çështja e përhapjes së Islamit do të studiohet në mënyrë të pavarur, atëherë 
do të konstatohet se veprimet ushtarake në asnjë rast nuk e kanë përhapur Islamin 
në atë mënyrë siç vepruan të krishterët europianë në Spanjë ndaj muslimanëve, 
apo kryqëtarët në Lindjen e Afërt po ndaj tyre. Për ta pasur më të qartë çështjen 

1  Sipas: Dituria islame; nr. 83, 1996, fq. 47.
2  Sipas: Dituria islame, Nr. 42, 1992, fq 25.
3  Thomas W. Arnold; Ed’da’vetu ilel Islam; fq. 218. Sipas:  Qemajl Morina. Vepër e cituar. Fq. 34.
4   Shih: A.K. Bogdan, vepër e cituar fq. 64.
5  Gustav Le Bon, “Kultura arabe” fq. 605. Sipas: N. Ibrahimi. Islami në trojet... vepër e cituar fq. 
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e Spanjës po citojmë Sami Frashërin: “Përsa u përket europianëve, atëherë ata ishin 
në injorancën më të thellë. Ata ushqenin një fanatizëm dhe urrejtje të madhe ndaj 
muslimanëve. Ata nuk u kënaqën me rrëzimin e shtetit të muslimanëve në Andaluzi, 
por fretërit e tyre themeluan gjyqe dhe nxirrnin prej tyre djallin. Muslimanët që nuk 
tregonin respekt ndaj tyre, fi lluan t’i g jykojnë me djegje. Kështu, një shumicë e këtyre 
të gjorëve u krishterizuan që ta shpëtonin veten, mirëpo ata (prapëseprapë) u dogjën 
ose u mbytën me urdhërin e fretërve (edhe) pasi u krishterizuan. Në tërë Andaluzinë 
nuk mbeti asnjë musliman...Kjo, vepra e tyre, mbeti turp i madh që do ta përkujtojë 
historia deri në ditën e kijametit, sepse, kur muslimanët e çliruan Andaluzinë, në te 
vepruan mirësisht, gjykuan me drejtësi e bamirësi. Kjo është dëshmi sipas dëshmimit të 
historianëve të tyre”1.

1  Sami Frashëri. Përhapja e … Vepër e cituar, fq. 11-12. 
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9 – Alternativat  religjioze të Islamit

Është e pakonceptueshme që të shkruhet një libër për përhapjen e një feje duke u 
mbështetur vetëm në studime laike, sado të thelluara që  të jenë ato, pa zënë në 
gojë, qoftë edhe shkurt, se cilat mësime apo parime të kësaj feje, si alternativë e 
re, janë nxjerrë më shumë në pah nga propaganduesit e saj në predikimet e tyre. 
Nisur nga kjo, nuk mund të konkludohet në lidhje me përhapjen e Islamit nëpër 
botë, veçanërisht në trojet ballkanike, përfshi edhe viset tona, pa shfaqur disa 
mendime, të cilat, njëkohësisht, mund të konsiderohen edhe si konkluzione, të 
nxjerra nga ata që u konvertuan, për përparësitë që ka Islami ndaj feve të tjera 
monoteiste. Kështu, këto mësime apo parime të kësaj alternative të re, infl uencuan 
ndjeshëm drejtpërsëdrejti apo tërthorazi në zhvillimin e këtij procesi edhe në 
vendin tonë. Në këtë aspekt ndër të tjerë mund të përmendim këta faktorë, të 
gërshetuar ndërmjet tyre si: 1)Fetar; 2)Moralo-etik; 3)Kulturor-Shkencor; 4)
Politiko-Ekonomik; 5)Shoqëror etj.
1)Faktori fetar: Megjithëse ky është përcaktues, fatkeqësisht, me dashje apo jo, si 
rregull e hasim të shpërfi llur gati në të gjitha analizat që janë bërë në përhapjen 
e islamit nëpër botë dhe, veçanërisht, në vendin tonë. Si pasojë e kësaj kemi 
injorimin e këtij faktori, megjithëse ky, tërthorazi, mund të gjendet në raportet 
e misionarëve të krishterë, të kronistëve apo udhëpërshkruesve të ndryshëm. Ne, 
pavarësisht nga vështirësitë që hasen për saktësimin e këtij faktori, do të përpiqemi 
të paraqesim se ç’u ofronte Islami popujve të ndryshëm, duke u krahasuar me 
alternativat tjera, fenë e krishterë dhe paganizmin. Duhet pasur parasysh se, para 
së gjithash, ky faktor konsiston në atë se Islami për herë të parë në histori i solli 
njerëzimit koncept të plotë mbi Krijuesin dhe mbi krijesën. Ai nuk e ndan jetën, 
por e kupton si të vlefshme e të bashkuar dhe e rregullon në tërësi. Ky rregullim 
nuk është vetëm në pikëpamje emocionale, manifestuese dhe në çështjet personale 
apo private; Islami nuk jep udhëzime vetëm për botën e amshuar, por është rrugë e 
punës dhe e aksionit, program jete në harmoni me ligjësitë e Zotit të madhëruar.
Islami nëpërmjet Kur’anit dhe Sun’netit, ofron rrugëdalje cilësore, si për nevojat 
shpirtërore ashtu edhe për ato materiale, sidomos në pikëpamjen gjithëpërfshirëse 
mbi botën, duke ofruar legjislacionin gjithëhapësinor dhe gjithëkohor (sheri’atin), 
synimin dhe qëllimin e dobishëm që njëson të gjitha dëshirat dhe avancimin e 
fj alës së Zotit, pasqyrën e qartë mbi njeriun dhe misionin e tij si mëkëmbës i Zotit 
në tokë, në qiej dhe midis tyre, në zanafi llën dhe krijimin e qiejve, të tokës, të botës 
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bimore, shtazore dhe të vetë njeriut, lëvizjen e trupave qiellorë, dritën, errësirën 
etj. Të gjitha këto mund të dalin të qarta edhe nga mendimet që ka shprehur një 
udhëtar-shkencëtar anglez, të cilin e kemi marrë sipas citimit të Sami Frashërit:
“Me të vërtetë feja islame është feja që pastron tokën prej idhujve dhe idoleve; ndalon 
fl ijimin e njeriut dhe ngrënien e mishit të tij; u garanton të drejta femrave, kufi zon 
poligaminë në një kufi  të ligjshëm dhe të arsyeshëm; forcon lidhjet familjare; robi dhe i 
robëruari bëhen një si anëtarë të familjes dhe u hapen shumë rrugë e dyer për shpëtim 
dhe liri. Moralin e përgjithshëm e pastron me forcën e themeleve të veta si: namazi, 
zekati, nderimi i mysafi rit dhe siguria e udhëtarit. Në zemra mbjell drejtësi, objektivitet 
e sinqeritet. Parinë e vendit e mëson se ka detyra, sikurse populli. Ndërtimin e bashkësisë 
e themelon në baza të forta e të shëndosha. Tiranit i kërcënohet me hidhërimin e Allahut. 
I dëmtuari dhe i varfëri vepërmirë ngushëllohen me mëshirën, shpërblimin e Tij dhe me 
lumturinë në botën tjetër. 
Këto mirësi janë një pjesë nga begatitë e shumta që gjithmonë e përcjellin Islamin me 
rastin e pushtimit të popujve të paqytetëruar”1, prandaj, me të drejtë, edhe historiani 
tjetër europian, Stavrijanosi ka pohuar se “ feja ka qenë faktor i rëndësishëm në 
përhapjen e Islamit”.
Përderisa Kristianizmi paraqet një përmbledhje dogmash dhe ritesh religjioze, 
Islami është  një fe e gjithanshme që përfshin çështje praktike dhe intelektuale, si 
për individët ashtu dhe për shoqërinë.
Çdo gjë tregon se njeriu ka prirje kongjetinale për besim të mirëfi lltë monoteist. 
Këtë e kanë mbështetur të gjith profetët e Zotit, duke predikuar, kështu, Islamin. 
Këtë Kur’ani e argumenton në shumë ajete, sidomos në suren “El Maidetu”, në 
ajetet 48-50, sureja “Esh’Shura”, ajetet 10-15, sureja “Hud”, ajetet 84-88 etj.
Mirëpo gjatë zhvillimit të historisë, sidomos deri në kohën e ardhjes së H. 
Muhamedit, (a.s.) koncepti i monoteizmit qe degraduar shumë. Po kështu 
ka ndodhur edhe në trevat ballkanike, për pasojë edhe në vendin tonë dhe ky 
degradim ndër të tjera konsiston edhe:
-Në shoqërimin që i bëhej Zotit (xh.sh.) me rival në hyjninë e Tij (paganizmi, 
politeizmi e kristianizmi);
-Në proklamimin e profetëve si hyjni apo për inkarnime të Zotit (Jezusi në 
Kristianizëm, Buda në Budizëm dhe Krishna e Rame në Hinduizëm).
-Në adhurimin që u bëhet engjëjve si: shpirti i shenjtë në Kristianizëm etj.
-Në personifi kimin e atributeve të Zotit në qenie të veçanta hyjnore (Ati, Biri, 
Shpirti i Shenjtë në Kristianizëm) etj.
Doktrina e trinisë përdoret në atributin e ekzistencës së tri qenieve të veçanta 
hyjnore në Zotin dhe të veçuara qartë: Zoti At, Zoti Bir dhe Zoti-Shpirti i 
Shenjtë, mirëpo historikisht dihet se kisha për shkak të ndërlikueshmërisë së këtij 
problemi, e pati shpallë mister, i cili duhej besuar verbërisht.

1  Sami Frashëri. Përhapja e … Vepër e cituar. Fq. 21-22.
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Nga ana tjetër si alternativë, paraqitej Islami që angazhohet për Njëshmërinë e 
Zotit, të çliruar nga fantazitë mitologjike. Kjo dëshmohet qartë në Kur’an, në 
suret: El Ihlas, ajetet 1-4; El Bekareh, 163-164; 255 etj.
Problem tjetër që ka nxjerrë shqetësime për Krishterimin  ka qenë Birëria Hyjnore 
apo Hyjnia e Jezusit.
Sipas historisë hyjnia e Jezusit është produkt i mëvonshëm historik. Këtë e 
inkuadroi në radhët e dogmave në vitin 451 të erës sonë Koncili në Kalcedon, ku 
u kumtua se Krishtit duhet t’i njihet natyra hyjnore dhe njerëzore. 
Nuk duhen lënë pa përmendur edhe disa kontraste me të cilat është ballafaquar 
popullata në ato kohë, të cilat, në një mënyrë apo në një tjetër, kanë ndikuar që 
njerëzit të përcaktohen duke përqafuar fenë islame, duke braktisur krishterimin. 
Kështu, jetëshkrimi ose biografi a e Muhamedit (a.s.) që nga lindja deri në vdekje, 
nuk është legjendë, çdo gjë është e ruajtur, e transmetuar dhe e argumentuar, pra 
njihet me hollësi, përfshirë detajet më të vogla si: thëniet e tij në raste të veçanta, 
veprimet e tij në jetë etj., ndërsa nuk ndodh kështu me jetën dhe personalitetin 
e Jezusit (Isait), që është mbushur plot paqartësi dhe mistere, duke u kthyer në 
legjendë. Besimtarët e krishterë nuk mund ta marrin shembull ideal jetën e tij 
në martesë, sepse ai nuk është martuar, për pasojë s’ka qenë as bashkëshort e as 
baba dhe s’dihet se si do të sillej në ato pozita. S’ka marrë pjesë në luftë dhe nuk 
është dëshmuar për trimëri, as për zemërgjërësi dhe mëshirë, pra edhe në këto 
anë nuk mund  të merret si shembull ideal. Kushdo që dëshiron të ndërtojë një 
jetë ideale sipas parimeve fetare të Islamit, si bashkëshort, baba, punëtor, qytetar, 
sundues etj., duhet të ndjekë shembullin e Muhamedit (a.s.), siç e thotë këtë edhe 
Kur’ani famëmadh: “Vërtet, ju në të Dërguarin e Allahut keni shembullin më 
të përkryer...” (Sure El Ah’zab: 21), por njëkohësisht jep edhe porosinë: “Th uaj: 
Unë jam njeri sikurse ju...” (Sure Fus’silet: 6).
Me rëndësi është shpjegimi apo më mirë interpretimi i dogmave të tjera kristiane, 
sepse, në fund të fundit, duke mos qenë aspak racionale, pra duke mos t’i marrë 
mendja, fi tojnë përparësi ato të alternativës islame. Kështu, p.sh. mëkati i parë, 
drejtësia e Zotit, shfajësia me gjak, celibati etj., janë të rënda dhe kundër natyrës 
së njeriut. Dihet se njerëzit, duke iu përmbajtur këtyre dogmave, nuk i shkaktojnë 
dëm Zotit, por vetëvetes. Njolla e mëkateve në shpirtërat e njerëzve do të hiqet jo 
me durimin  e torturave apo me vdekje të ndonjë personi tjetër, por me pendim, 
duke urdhëruar të mirën dhe duke ndaluar me këmbëngulje të keqen, mëkatin. 
Kur’ani, ndryshe nga disa tekste biblike, Jezusin (Isain a.s.) e trajton në kontekstin 
pozitiv, me dimensione njerëzore dhe si të dërguar të Zotit, duke e liruar nga 
atributet që i ka vënë mitologjia dhe duke i dhënë një vend të rëndësishëm. Ai 
trajtohet në 15 sure të Kur’anit dhe në 93 ajete.
Predikuesit e Islamit, sido që të kenë qenë, hoxhallarë apo misionarë mistikë, 
preknin në predikimet e veta islame edhe një moment tjetër që, me dashje apo 
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pa dashje, të krishterët e kishin injoruar: ata preknin faktin se Ungjilli (Inxhili) 
e ka paralajmëruar ardhjen e Muhamedit (a.s.) si të dërguar të fundit. Jezusi ka 
thënë: “Kam edhe shumë të tjera për t’ ju thënë, por tani s’mund t’i kuptoni. E kur të 
vijë Ai – Shpirti i së Vërtetës – Ai do t’ ju udhëzojë ta njihni tërë të vërtetën”, ndërsa në 
Ungjillin jokanonik, në Ungjillin e Shën Barnabës, thuhet: “Pastaj tha prifti: Si do 
të quhet Ngushëllimtari dhe cilat janë shenjat të cilat do ta paralajmërojnë ardhjen e tij?” 
Jezusi u përgjigj: “Emri i Ngushëllimtarit është ai, i cili është i denjë për falënderim, 
Ahmedi, të cilit Zoti ia dha emrin kur e pati krijuar shpirtin e tij dhe e pati vendosur 
në Shkëlqimin Qiellor”1.
Sikurse mund t’ ju kujtohet, kemi theksuar edhe disa dobësi të tjera subjektive të 
atyre kohëve në kristianizmin që praktikohej në viset tona, siç janë p.sh. numri 
i pamjaftueshëm i klerikëve në përpjesëtim me banorët si dhe ngritjen e tyre 
intelektuale, jetën e shfrenuar që bënin, të cilat u shfrytëzuan më së miri nga 
teologët e predikuesit muslimanë të kohës.
2)Faktori moralo-etik: Ideali i edukimit dhe i mirësjelljes ka qenë dhe ka mbetur 
i shprehur në të perceptuarit Islam të shoqërisë, që ka lënë gjurmë të thella edhe 
në kulturën e tij shpirtërore dhe materiale.
Morali i individit sendërtohet dhe dëshmohet në bashkësi, ku individi e pohon 
dhe e manifeston besnikërinë e tij ndaj Allahut dhe që amanetin e pranuar (shiko 
suren: El Ahzab: 72) ta zbatojë në vetëvete, në familje, në rreth më të ngushtë 
(xhema’at) si dhe në bashkësi më të gjërë, heterogjene sipas prejardhjes dhe 
bindjeve.
Motoja simbol e muslimanëve: “Jepi përparësi vëllait tënd para vetes” hap kapitull 
të ri  në raportet ndërnjerëzore, që konsiston në atë se muslimanët çdo gjë e 
mbështesin në dashuri, harmoni, drejtësi, barazi dhe solidaritet të ndërsjelltë. 
Kur’ani i hedh poshtë të gjitha kriteret e tjera destabilizuese dhe pagane si trajtimi 
në bazë të racës, ngjyrës apo të gjuhës, duke vendosur një kriter të vlefshëm në 
të gjitha hapësirat e kohës, kriterin e takvasë (devotshmërisë) (Shih suren: “El 
Huxhuratë”, ajeti 13).
Gjithashtu, Islami vë në veprim një postulat me shumë rëndësi: “Urdhëresa 
për të mirë dhe ndalesa e së keqes”. Tashmë në predikimet islame theksohet se 
nuk mjafton që vetëm të bësh mirë, por duhet që ta pengosh të keqen. Allahu i 
madhëruar thotë: “Dhe le të ketë nga ju të atillë që thërrasin në të mira e që 
kërkojnë të bëhen punë të mira dhe të pengojnë nga veprat e këqija. Ata do të 
jenë të shpëtuar” (Sure “Ali Imran”: 104). Ndërsa H. Muhamedi (a.s.) ka thënë: 
“Kush nga ju sheh një të keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij, e, nëse nuk mund ta bëjë, 
atëherë me g juhën e tij, e, nëse nuk mund ta bëjë këtë, atëherë me zemrën e tij, porse 
ky është imani më i dobët” (Muslimi).

1  Ulfe Aziz us Samed. Islami dhe krishterizmi. Biblioteka “Zëri Islam” Prizren, 14912/1992, fq. 19. 
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Ky element i ri musliman ka pasur forcë krijuese, sepse nuk është ndalur vetëm 
në çështje të besimit, në moralin ritual dhe në atë personal; aksioni është pjesë 
përbërëse e fesë dhe se Zoti nuk e konsideron të mjaftueshme vetëm  atë se ç’beson 
dikush, por edhe  se si vepron.
3)Faktori kulturor-shkencor: Islami është fe që nuk e njeh mitologjinë, as 
bestytnitë. Mësimet e tij janë të thjeshta dhe logjike, racionale. Islami i drejtohet 
arsyes dhe vetëdijes njerëzore. Allahu (xh.sh.) thotë: “...thuaj:  a janë njëlloj ata 
që dinë dhe ata që nuk dinë? Mësim marrin vetëm të mençurit” (Zumer: 9). 
Gjithashtu: “...Allahu, ata nga mesi juaj që besojnë dhe ata të cilëve u është 
dhënë dijenia, do t’i ngrejë në shkallë të lartë...” (El Muxhadele: 11); “Lexo në 
emër të Zotit tënd që krijoi...” (El Alek: 1) etj. Allahu ia bëri njeriut obligim të 
parë mësimin dhe përdorimin e lapsit, ndërsa për kriter vendosi devotshmërinë. 
Dijetarët lartësohen në nivele të larta. Në themel të këtyre parimeve veprojnë me 
sukses kultura dhe qytetërimi Islam që prej 14 shekujsh. Ata nuk kanë rrënuar, 
siç vepruan mongolët në Bagdat, të krishterët në Spanjë, kryqtarët në Lindjen e 
Afërt, romakët në trojet e mbretërisë ilire e në Greqinë antike, por kanë absorbuar 
shumë arritje pozitive të kulturave e qytetërimeve më të hershme, i kanë mbrojtur 
ata nga harresa e zhdukja si p.sh. fi lozofi në e Greqisë së lashtë. M. Asadi këtë 
qytetërim e ka përcaktuar: “Para syve të verbuar të dijetarëve dhe mendimtarëve 
europianë u paraqit një qytetërim tjetër i rafi nuar, progresiv, plot jetë, pasionues dhe që 
posedonte thesarë kulturorë që Evropa prej kohësh i pati harruar”1.
Për shkak të diturisë, në historinë islame nuk e pësoi asnjë Xh. Bruno, asnjë G. 
Galile, asnjë N. Kopernik. Astronomia, mjekësia, kimia, fi zika, gjuhët e njerëzve 
nuk quhen dituri e djallit, por begati njerëzore, që duhen studiuar e zhvilluar 
çdo ditë e më shumë, duke  nxitur njerëzit për mësimin e tyre. Islami nuk bën 
diferencime me ndarje në dituri fetare e jofetare. Për këtë H. Muhamedi (a.s.) ka 
thënë: “Kush del nga shtëpia për shkak të kërkimit të diturisë, konsiderohet se është 
në rrugën e Allahut, derisa nuk kthehet nga rruga” (Tirmidhiu).
Këto mendime e qëndrime të Islamit ndaj diturisë dhe qytetërimit dhe të tjera të 
ngjashme, bënë që hendeku ndërmjet Islamit e Krishterimit të zgjerohet në favor 
të alternativës së parë.
4)Faktori politiko ekonomik: Qarqe të ndryshme, pa e studiuar Islamin, janë 
përpjekur ta reduktojnë atë, sikurse e kemi vënë në dukje,  në fe emocionesh e 
çështjesh private, duke e zhveshur nga çdo element politiko-ekonomik. Prezantimi 
i këtyre elementëve dhe implikimi i tyre në qëllime jodashamirëse ndaj Islamit, 
kërkojnë së paku një barazpeshë ndërmjet këtyre dy feve kryesore monoteiste, por 
edhe ndër fetë tjera që nuk i kanë këto lloj segmentesh që disponon Islami.

1  Muhamed Asad Islam na  raspucu. Put u Meku, bot. III, Sarajevë, 1990 fq. 33. Sipas:  N. 
Ibrahimi. Kontaktet e para... vepër e cituar. Fq. 26.
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Prandaj nuk duhet lënë mënjanë se mesazhi i Islamit e ka konceptuar dhe sendërtuar 
në praktikë qytetërimin,  ku nuk ka pasur asnjëherë vend për nacionalizëm, për 
ndarje klasore, për klerikalizëm etj. Qëllimi i tij ka qenë konstituimi i teokracisë 
në raport me Zotin dhe të demokracisë ndërmjet njerëzve. Kjo mund të zbërthehet 
me 4 çështje:
a)Sistemi politik islam predikon që pushteti suprem i shtetit i takon Zotit, kështu 
që Islami e siguron drejtësinë unike dhe është kundër marrjes së vendimeve 
tendencioze arbitrare e të ngjashme. Allahu (xh.sh.) në Kur’an thotë: “O Allah, 
Sundues i çdo sendi, Ti ia jep pushtetin atij që do, Ti ia heq prej dore pushtetin 
atij që do, e lartëson atë që do dhe e përul atë që do. Çdo e mirë është vetëm në 
dorën Tënde, vërtet Ti ke mundësi për çdo gjë” (Sure: Ali Imran: 26).
b)Parim tjetër shumë i rëndësishëm është që në Islam të gjithë njerëzit janë të 
barabartë para ligjit sikurse edhe para Zotit. Këtij parimi i nënshtrohet edhe 
personaliteti më i lartë në shtetin islam: khalifi ; dhe për këtë në historinë islame 
ka shembuj të panumërt.
c)Sistemi politik islam këmbëngul që të gjitha punët me rëndësi të përgjithshme 
i takojnë Allahut dhe sunduesi sundon në suaza të urdhërave të Zotit dhe të 
udhëzimeve të të Dërguarit (a.s.) për të mirën e përgjithshme.
ç)Sistemi politik islam ka përqafuar parimin që të gjitha punët shtetërore të 
vendosen me marrëveshje, madje duke dëgjuar edhe mendimin e qytetarëve. 
Për këtë aspekt mund të përmendim Kur’anin famëlartë ku thuhet: “Ti ishe i 
butë ndaj tyre, ngaqë Allahu të dhuroi mëshirë dhe, sikur të ishe i vrazhdët 
e zemërfortë, ata do të shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falua  atyre dhe 
kërko ndjesë për ta e konsultohu me ta në të gjitha çështjet e, kur të vendosësh, 
atëherë mbështetu tek Allahu, se Allahu i do ata që i mbështeten (Sure Ali 
Imran: 159); “Edhe ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe e falin 
namazin rregullisht dhe ata që konsultohen mes veti për punë të përbashkëta e 
nga ajo që Ne u japim ata e shpërndajnë” (Sure Esh  Shura: 38).
Nuk po shkruajmë për të tjerat si: për liritë, siç janë p.sh. liria e të shprehurit, e 
mendimit, e lëvizjes, e drejta për punë, e drejta aktive në zgjedhje, e drejta për 
shkollim etj. se, po t’i hynim edhe këtyre çështjejeve, do të zgjateshim shumë. 
Dihet se të gjitha të drejtat që përmendëm, janë në raport superior me realitetet, 
prandaj edhe kjo është një nga shkaqet që shumë popuj nëpër botë kanë preferuar 
alternativën islame.
Një aspekt tjetër që ka ndihmuar shumë në përqafi min e Islamit për kohët kur po 
fl asim, ka qenë edhe dhuna tradicionale e ushtruar nga Bizanti, sidomos në trevat 
e Ballkanit.
Kur’ani i kushton rëndësi të veçantë mirëqenies së njeriut – mënyrës së drejtë 
të fi timit, mënyrës së drejtë të posedimit të mjeteve materiale dhe mënyrës së 
drejtë të shpenzimit të pasurisë. Islami angazhohet që të gjithë njerëzit të kenë të 
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drejtë të arrijnë dhe të sigurojnë ushqimin e tyre të përditshëm në tokë nëpërmjet 
mjeteve dhe rrugëve të ndershme.
Çdo gjë që ekziston i përket Allahut, ndërsa njeriu është shfrytëzues i gjithçkaje, 
prandaj burimet, lumenjtë, detet, drurët dhe frutet e tyre, pra toka e nëntoka me 
pasuritë e veta janë të drejta të të gjithëve dhe vetëm përdorimi i tyre i drejtë 
krijon kushte për mirëkuptim. Njëkohësisht ai kërkon barazi ndërmjet njerëzve, 
jo në aspektin e posedimeve materiale, por në aspektin e krijimit të kushteve të 
barabarta për fi tim.
Për të realizuar këto të drejta, Islami ka përcaktuar edhe mekanizmat përkatës 
siç është zekati, sadakaja e detyrueshme dhe vullnetare, ligji mbi trashëgiminë, 
institucioni i vakëfi t etj. dhe të gjitha këto kanë luajtur dhe vazhdojnë të luajnë rol 
të rëndësishëm dhe vendimtar gjatë historisë së përhapjes së Islamit, përfshi edhe 
vendin tonë.
Të udhëhequr nga hadithi i H. Muhamedit (a.s.): “Askush nuk ha ushqim hallall, 
nëse ai nuk është frut i punës së tij dhe i duarve të tij” (Buhariu), sidomos nga ajetet 
e shumta kur’anore, në Islam është ndaluar monopoli, fajdeja e kamata (Shih sure: 
El Bekareh: 275-278). 
Këto porosi që s’kanë ekuivalente edhe në kohët moderne, kanë ndikuar, pra, 
që shumë të krishterë të konvertohen në Islam, por, në të njejtën kohë, edhe për 
armiqësirat që janë shfaqur ndaj tij.
5)Faktori shoqëror: Muslimanët kur ranë në kontakt me popujt e ndryshëm, 
veçanërisht me ata ballkanikë, paganë e të krishterë, gjetën një situatë tejet të 
rëndë shoqërore. Në këto treva ata hasën si kritere bazë ushtrimin e forcës, të 
shtypjes e të dhunimit si të individëve ashtu dhe të institucioneve. Sundimi i 
vazhdueshëm, shekullor, i fuqive të ndryshme, kishte krijuar një kaos shoqëror, 
veçanërisht në Perandorinë Bizantine: tek romakët, bizantinët, bullgarët, serbët 
etj., dhe, nga ana tjetër, shfaqja e muslimanëve në trojet ballkanike u shoqërua me 
një botëkuptim tjetër në lidhje me shoqërinë. 
Kështu, ndryshe nga botëkuptimet tjera religjioze e fi lozofi ke, Islami nuk u përpoq 
që të zhdukë dallimet, por i konfi rmon ato. Islami nuk bazohet në prejardhje, 
nacionalitet e shtet, por  në fe  e në  moral. Ai shtrihet në rruzullin tokësor me 
një vëllazëri të përgjithshme njerëzore e botërore, duke thyer barrierat gjeografi ke 
dhe politike. Ajeti kur’anor: “Vërtet, Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe 
një femre dhe ju bëmë popuj dhe fi se për t’u njohur ndërmjet tyre...” (Sure: El 
Huxhuratë: 13) është parim themelor në Islam.
Ndërsa H. Muhamedi (a.s.) në haxh’xhin e lamtumirës ka thënë: “Nuk ka përparësi 
arabi ndaj joarabit. Nuk ka përparësi i ziu ndaj të bardhit, as i bardhi ndaj të ziut. 
Tek Allahu më të matur janë ata që janë më të drejtë dhe që jetojnë në mënyrën më 
të ndershme”. Pra, Islami refuzon të gjitha kriteret që nuk janë të drejta. Nga ana 
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tjetër nëpërmjet namazit, zekatit, haxh’xhit e shtyllave të tjera krijon ndjenjën e 
barazisë shoqërore.
Islami ka vënë rregulla edhe në aspektin e lidhjes farefi snore dhe fqinjësore, por 
ndalon nepotizmin dhe ndihmesën pa vend, qoftë edhe të të afërmit, e konsideron 
injorancë.
Për të konkluduar në këtë çështje, do të themi diçka edhe për institucionin e 
familjes si themel në bashkësinë njerëzore në përgjithësi dhe  për çështjen e femrës 
në veçanti.
Në strukturën e shoqërisë muslimane, bazuar  në mësimet e Kur’anit dhe 
të Sun’netit, vend me rëndësi dhe kujdes i veçantë i është kushtuar familjes si 
pjesë e bazës dhe e superstrukturës shoqërore, si njëra nga format – qelizat e 
para të shoqërisë njerëzore (pas hordhisë primitive), prej së cilës janë zhvilluar 
trajtat e tjera shoqërore, grupet shoqërore globale – shoqëritë. Prandaj, arrijmë 
në përfundime se, veç tjerash, në Kur’an kemi të bëjmë edhe me një sociologji të 
mirëfi lltë të familjes, ku ajo nuk trajtohet vetëm si grup biologjiko-ekonomik, por 
vihet në pah aspekti kulturor e në veçanti roli edukativ që ajo kryen në edukimin 
moral të brezit të ri, si parakusht qenësor për krijimin e një shoqërie të shëndoshë 
qytetëruese mbi bazat e një morali të lartë njerëzor.
Në familje, pra, njerëzit edukohen e mësohen me moral të lartë, synimi i të cilit 
do të jetë dashuria, barazia dhe vëllazëria në mënyrë që të udhëheqë më i miri dhe 
më i afti. Lidhja martesore duhet të jetë e pastër dhe e ndershme. Çdonjëri nga 
çifti duhet ta kryejë detyrën e vet brenda dhe jashtë shoqërisë.
Kur’ani femrën e trajton si qenie njerëzore, si nënë, si vajzë, si fëmijë, si 
bashkëshorte, si motër, si besimtare e sinqertë etj., gjithashtu edhe Sun’neti i jep 
asaj rëndësi të madhe. Femrën e shohim si faktor të dorës së parë, pra njësoj si dhe 
mashkullin në aksionet shoqërore, në punë, në arsim, në zgjedhjen e bashkëshortit, 
në disponimin e pasurisë vetiake dhe në menaxhimin e saj.
Në aspektin shpirtëror ajo është e barabartë me mashkullin, qoftë në shpërblim po 
ashtu edhe në ndëshkim. Trajtimi i saj në Islam mund të llogaritet i përkryer. Kjo 
do të dilte mjaft në pah po të bënim një vështrim  krahasues ndërmjet Krishterimit 
dhe Islamit në trajtimin e çështjes së femrës. Ja disa nga ajetet e Kur’anit fi snik 
dhe thënie të H. Muhamedit (a.s.), në lidhje me trajtimin që i duhet bërë femrës. 
Disa ajete:
-“O ju që besuat, për hir të Allahut të jeni vazhdimisht dëshmues të drejtë, 
edhe nëse (dëshmia) është kundër vetëvetes (interesit), kundër prindërve ose 
kundër të afërmve; le të jetë ai për të cilin dëshmohet pasanik ose varfanjak, 
pse Allahu di më mirë për ta” (sure “En’ Nisaë”, ajeti 4).
-“A mund të jenë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?” (sure “Ez’Zumer”, 
ajeti 9).
 -“Asnjë mëkatar nuk bart peshën e mëkatit të tjetrit. Njeriut i takon vetëm ajo 
që ka punuar” (sure “En’Nexhm” ajeti 38-39).
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-“Besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri tjetrin, urdhërojnë për të 
mirë e ndalojnë nga e keqja” (sure “Et’Tevbe”, ajeti 71). 
-“Dhe mos iu afroni imoralitetit (zinasë), sepse ajo vërtet është vepër e shëmtuar 
dhe rrugë shumë e keqe” (sure El Israë; ajeti 32). 
Disa Hadithe:
-“Pa dyshim gruaja është e njejtë, e ng jashme dhe e barabartë me burrin” .
-“Xhen’neti ndodhet nën këmbët e nënave”.
-“Siç keni ju të drejta mbi gratë, edhe ata kanë të drejta mbi ju”. 
-“Martohuni po mos u ndani, sepse Allahu nuk i do burrat dhe gratë të pasionuar 
pas dëshirave”. 
-“Besimtar me iman të plotë është ai që është më i sjellshëm, kurse më i miri prej jush 
është ai që është më i miri për gratë e veta”.
-“Kjo botë është pasuri, ndërsa pasuria e saj më e madhe është gruaja e mirë”.
-“Ta ushqesh kur të ushqehesh vetë, ta veshësh e ta mbathësh, kur këtë e bën për vete, 
mos ta qëllosh në fytyrë, mos ta qortosh dhe mos ta lësh vetëm askund, përveçse në 
shtëpi”. 
 -“Kush dëshiron të mbrojë virtytin, nëse vdes duke e ruajtur sekretin e dashurisë, 
vdes dëshmor” 1.
Ja disa vlerësime, thënie apo sentenca të shënjtorëve të krishterimit:
Shën Pali femrën e shikon me bezdisje dhe tërë fajin njerëzor ia lë femrës: -“Nuk 
lejoj që gruaja të mësojë në kishë, as të sundojë burrin, por të rrijë në qetësi...” (Letra 
dërguar Timoteut, 2: 11-14 - Pali).
-“Femra është bija e dreqit, rojtar i ferrit, armik i paqes...” (Gjoni nga Damasku).
-“Femra është instrument të cilin dreqi e përdor që t’i përfi tojë dhe t’i disponojë shpirtërat 
tanë” (Shën Kipriani).
-“Femra është burimi i forcës së dreqit, zëri i saj është fi shkëllima e gjarpërit” (Shën 
Antoni).
Pas këtyre thënieve që janë  direktiva për trajtimin e saj si në Islam ashtu dhe 
në kristianizëm, duhet konsideruar se edhe reagimi i saj, jo vetëm përsa u përket 
femrave pagane, por edhe atyre të krishtera, nuk ka qenë tjetër veçse afrimi në 
drejtim të përqafi mit të Islamit.
Çështje tjetër po kaq e rëndësishme në kohën kur është paraqitur Islami, ka 
qenë edhe çështja e trajtimit të robërve. Robëria ka qenë e rrënjosur thellë në 
shpirtin e shoqërive të vjetra. Kështu, as fi lozofi a greke,  madje as Aristoteli nuk 
e konsiderojnë robërinë si një e keqe që ndeshet me nderin dhe humanitetin e 
individit dhe të shoqërisë. 

1  Për hollësi të mëtejshme se si trajtohet ky problem në fenë islame, mund të lexoni: Prof. dr. 
Beqir Topallogllu, Universiteti Marmara, Fakulteti Teologjik. Gruaja në Islam. Përkthyer nga 
Mithat Hoxha. Stamboll, mars 1997.
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Krishterimi me etikën dhe fi lozofi në e mëshirës së zhvilluar, nuk ka parë ndonjë 
të keqe në skllavëri, të keqe që ndeshet me drejtësinë shoqërore, madje edhe e ka 
bekuar këtë institucion. Edhe Jezusi (H. Isai a.s.) vetë s’ka thënë e s’ka punuar për 
të përmirësuar pozitën e këtyre krijesave të mjeruara.
Islami konsiderohet dhe në fakt është feja e parë që përmirëson pozitën e 
skllevërve dhe shkon nga kahu i abrogimit të këtij turpi njerëzor. Kur’ani robërisë 
i jep rëndësi të madhe. Gjithashtu, edhe H. Muhamedi (a.s.) është për abrogimin 
e saj. Ja disa hadithe:
-“Robërit tuaj janë vëllezërit tuaj. Kështu, nëse dikush nga ju ka rob, le t’i japë 
ushqimin që ha edhe vetë dhe le ta veshë me të njejtat rrobe që vesh edhe vetë. Mos 
i jep punë që nuk mund ta punojë dhe, nëse i jep një punë të tillë, ndihmoje edhe ti” 
(Buhariu).
-“Kur njërit prej jush sherbëtori i sjell ushqim dhe, nëse nuk e ulni (në sofër) pranë 
vetes, atëherë jepni një kafshatë apo dy, një haje apo dy, sepse jeni pronar dhe 
përkujdesës për të” (Buhariu).
-“Kush rreh djaloshin (robin) e vet, sepse nuk i është përg jig jur, apo kush i bie 
me shuplakë për këtë shkak, atëherë kompensimi i vetëm për të është ta lirojë” 
(Muslimi)1.
Duke marrë parasysh këta faktorë si dhe shumë të tjerë të ngjashëm me këta, 
Islami dhe muslimanët për një kohë të shkurtër fi tuan simpati të madhe, për 
pasojë kjo fe e re fi lloi të përhapet nëpër vende të ndryshme, nëpër qytete e fshatra, 
sidomos në zonat bregdetare, lugina, udhëkryqe etj. 

1  Në librin e Ulfe Aziz us’ Samed me titull “Islami dhe krishterizmi”, në kapitullin “Mësimi moral 
i Islamit dhe i Krishterizmit”, ka shumë shembuj krahasues nga Kur’ani dhe nga hadithi, nga 
njëra anë për Islamin dhe, nga ana tjetër, nga Ungjijtë për Krishterimin, se si trajtohen p.sh. në 
njerën fe e në tjetrën: dlirësia, dashuria për paqën, mirësjellja,  se si trajtohen çështjet e nderit, 
të së vërtetës,  të dhënies së drejtësisë, si trajtohet falja, trimëria, durimi, të bërit mirë të tjerëve, 
dashuria dhe dhembshuria, moskundërvënia ndaj të keqes, si trajtohen veset si: alkooli, seksi, 
bixhozi etj. etj. (Shiko librin e sipërpërmendur, fq. 54-66).
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10 - Arsye që favorizuan islamizimin e vendit 
tonë

Si shpjegohen sukseset relativisht të shpejta të turqve në vendin tonë? Përgjigjen e 
kësaj pyetjeje e ka dhënë studiuesi Masar Risvanolli kur ka shkruar se “Sukseset e 
shpejta të tyre në pushtimin e territoreve shqiptare nuk kanë qenë rezultat i forcës, por i 
rrugëve që gjetën dhe i metodës së veçantë që e krijuan me kujdes, e cila u tregua aq efi kase 
saqë lirisht mund të thuhet se, përderisa osmanët iu përmbajtën taktikës së mbrojtjes së 
interesave të disa shtresave shoqërore vendase, të cilat pranuan të inkuadroheshin në 
sistemin e tyre të tatimit, përderisa ata treguan tolerancë ndaj elementëve të krishterë dhe 
përderisa në disa raste u bënë mbrojtës të tyre, siç ishte rasti, sidomos, me qarqet e larta 
të kishës ortodokse greke e serbe, për aq kohë patën sukses jo vetëm në pushtimet e shpejta, 
por edhe në stabilizimin e shpejtë të pushtetit të tyre në vendet e posapushtuara dhe në 
gjetjen e përkrahjes nga shtresat e privilegjuara të popujve të pushtuar për pushtime të 
mëtejshme”1. 
Në lidhje me bashkëpunimin që realizuan osmanllinjtë me kishën ortodokse 
shtojmë se “...kisha ortodokse me dekret të Muratit të parë më 1386 u la e lirë, kurse 
me dekretin e Mehmetit Pushtues, që ditën e dytë të pushtimit të Stambollit më 1453, 
iu sigurua autoriteti fetar dhe politik grek, serb etj. Sulltani nuk ndërhyri në çështje të 
brendshme të kishës ortodokse, e barazoi atë me xhaminë, bile i dha edhe prerogativa 
të pushtetit politik si partner me të drejta dhe detyra të barabarta me interesat e Portës 
Osmane. Kishat greke e serbe do të marrin  pjesë në organizmin, fi nancimin dhe në 
luftërat pushtuese të sulltanit drejt Europës katolike dhe, përveç kundërshpërblimeve të 
tjera, do të fi tojnë të drejtën të pengojnë konsolidimin e kishës dhe të fesë katolike në tokat 
e Perandorisë Osmane. Në këtë mënyrë, me armë të osmanëve do t’i hakmerren Europës 
dhe katoliçizmit për shkatërrimet, me rastin e kryqëzatave katolike kundër ortodoksisë 
dhe Bizantit”2.
Por, me që Islami tek ne, sikurse edhe në vende të tjera në përgjithësi, nuk është 
përhapur me dhunë, atëherë le të përmendim përmbledhtas disa prej faktorëve 
specifi kë që ndihmuan në këtë drejtim:

1  Masar Rizvanolli, “Shkaqet e pranimit të popullsisë së krishterë në klasën e spahinjve”, në 
“Feja, kultura…”, vepër e cituar; fq. 127.
2   Dr. Muhamed Pirraku. Shkaqet e kalimit në Islam tek shqiptarët. Hëna e re; gazetë kulturore-
informative, organ i Meshihatit të Bashkësisë Islame në Shkup. Korrik-gusht, gusht-shtator, 1992.
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Po të fl asim për periudhën pas vdekjes së Skënderbeut, në këtë kohë ndihmuan 
shumë kolonët turq, që ishin muslimanë, të emigruar, ushtarë e klerikë, sidomos 
misionarë, të shpërngulur familjarisht nga vendet e tyre nga anë të ndryshme të 
perandorisë, ose që krijuan nëpërmjet martesave familje tek ne. Ata kanë qenë 
nga Brusa, Kastamun, Harasan apo më mirë do të ishte të thuhej nga drejtime e 
vende të ndryshme të Perandorisë Osmane dhe ndër to mund të përmendim, p.sh. 
Demir Hani, prej Krimeje, Memish Memishi, nga Kajseri i Turqisë, Mustafa 
Tusiu  e të tjerë. 
Kjo nuk ka kaluar pa u vënë re se në Perandorinë Osmane, ku përfshihej edhe vendi 
ynë. Kështu, “...fi lluan të paraqiten grumbuj të ndryshëm dervishësh dhe mullahësh 
endacakë, të cilët bënin propagandë të pandërprerë nëpër vise të krishtere, duke krijuar 
klimë proselite në radhët e saj”1.
Pra, misionarët për të cilët folëm, erdhën në Shqipëri dhe zunë vend, ndoshta, jo 
vetëm  për të bërë një jetë relativisht më të rehatshme apo më të qetë, por sepse 
shumica e tyre ishin të përkushtuar dhe kësaj pune iu vunë me mish e me shpirt. 
Le të mendojmë për një çast përhapjen e Islamit në disa zona të thella, ku edhe 
sot njerëzit e kanë të vështirë të shkojnë e t’i vizitojnë, siç janë, p.sh. malësia 
e Çermënikës në Elbasan, në Peshkopi etj., ku feja islame i nguli fort rrënjët, 
madje atje edhe periudha shumëvjeçare  e monizmit ateist, përveç shembjes së 
xhamijave, nuk arriti ndonjë sukses tjetër të dukshëm me njerëzit në çështjet 
e  besimit. Si mund të shpjegohet ndryshe islamizimi i fortë i këtyre zonave, 
përveçse me misionarë (thirrësa në islam) të përkushtuar? 
Nga ana tjetër, nuk duhet lënë pa përmendur se shumë feudalë shqiptarë bashkë 
me bujqët e tyre, që pranuan në fi llim garnizonet turke në kështjella dhe paguan 
tribute e i dorëzuan si peng sulltanëve djemtë e tyre, hynë më vonë në ushtrinë 
turke dhe fi tuan pozita të larta, e, aq më tepër, pati prej tyre që u martuan me 
turkesha, duke pranuar të konvertoheshin dhe, si udhëheqës vendas që ishin, 
ky veprim u ndoq edhe prej  shumë pasuesve të tyre. Shumë raste të këtij lloj 
konvertimi prijësish shqiptarë në muslimanë, historia i njeh me emra.
Një faktor tjetër është se turqit në çdo vend ku shkonin ndërtonin faltore, pranë 
së cilës medresen (shkollën, që në ato kohë ishte gjithçka që kishte lidhje me 
zhvillimin kulturor), hamamin (banjën) dhe furrën, shenja kulture, pastërtie dhe 
bamirësie, pra, qytetërim për kohën. Në shkolla sillnin nga qendra për të dhënë 
mësim mësues metodistë të përgatitur, me përvojë, të përkushtuar, të njohur si 
muslimanë të kulturuar. Dhe këta ishin të pajisur në një shkallë të lartë të një 
kulture shpirtërore. “Duke folur për shkallën e ngritjes së nivelit përsa i përket diturive 

1   M. F. Köprülü, Porijeklo osmanske drzava, Sarajevë, 1955, fq. 12 (Origjina e Perandorisë 
Osmane). Sipas: N.Ibrahimi. Kontaktet e para… Vepër e cituar, fq. 55. Shih edhe Sh. Delvina. E 
vërteta…vepër e cituar; fq. 303.
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fetare të prijësave të feve të atëhershme, Marko Bizi lavdëron sinqeritetin e hoxhallarëve, 
butësinë, ngrohtësinë e miqësinë e tyre, cilësi shumë të vlefshme për një klerik që duhet 
të punojë vazhdimisht me popullin. Ndërsa përsa u përket priftërinjve të asaj kohe, po 
i njëjti autor, pohon se  të shumtët e tyre ishin injorantë e të paditur dhe, po të kishte 
ndërmjet tyre ndonjë që dinte të lexonte, ai më tepër dinte gjëra përmendësh...ata ishin të 
udhëzuar e të informuar aq pak për detyrat e tyre fetare, saqë shumë prej tyre nuk dinin, 
madje, të thonin përmendësh as lutjet eremite...”1.
Aftësitë pedagogjike dhe humane të hoxhallarëve muslimanë që kanë kontribuar 
në këtë kohë për konvertimet masive i ka vënë re edhe sociologu anglez Dorley, i 
cili ka shkruar se “Nxënësin e priste në shkollë një hoxhë i mirë, i urtë dhe pa vese, pa 
hierarki, idole dhe pa bestytni”2.
Në “Gjeografi a ekleziastike” të Kordinjanos (fq. 249) përmendet relacioni i 
kryepeshkopit të Tivarit, P. Mazreku, drejtuar Propaganda Fides (ndërmjet viteve 
1622-1624), ku thuhet: “Shqiptarët kanë humbur veten dhe atë e humbasin çdo ditë, 
sepse nuk kanë pasur priftërinj dhe, nëse ka ndonjë prift sot, ai është kaq injorant, saqë 
zor ta dijë tërë alfabetin”. 
Po këta klerikë kërkojnë pagesë për të gjitha shërbimet kishëtare, prandaj 
revoltohen ndaj kishës dhe, sipas Buzukut, tek “Meshari”, të cituar nga Bartli: 
“Bien në mëkat”, konvertohen muslimanë dhe “ ky është mëkati i parë: kur ndonjëri 
nuk qëndron në besimin  e Krishtit, kur ai vëren diçka të keqe, thotë se ai do të bëhet 
turk”. 
Mungesa e klerit katolik është e ndjeshme. Këtë e ka vënë re edhe Makajshi kur 
thotë se “Të krishterët në këtë anë, pjesërisht kalojnë në sektin e pabesë të Muhamedit e 
pjesërisht bëhen grekë dhe serbë, sepse nuk ka kush t’i rrëfejë, t’ i kungojë dhe t’i pagëzojë”3.
Zmajeviçi, kryepeshkop i Tivarit, në “Të dhëna të përgjithshme mbi gjendjen në 
Shqipëri, të shqyrtuara nga kongregacionet e përgjithshme të Propagandës Fide”, i 
cituar nga T. W. Arnold, vë në dukje se “Edhe priftërinjtë e fshatit, të cilët shikonin 
se prindërit e tyre i martonin vajzat me muslimanë, i kungonin këto gra”, ndërsa në një 
rast tjetër ka shkruar: “Në banesa të caktuara posaçërisht për priftërinjtë, pregatiteshin 
gosti. Disa prej tyre i fshihnin pasuritë e kishës, i braktisnin detyrat e tyre shpirtërore, 
duke u tërhequr në periferi”. Sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, shqetësuese 
ishte edhe se priftërinjtë jepnin vetë shembullin e keq nga ana morale. Kështu, 
peshkop Nikollë Makajsi, më 1599, duke i raportuar Romës thotë se “…edhe një 

1  Për më gjërë për këtë çështje shiko: Bajrush Ahmeti. “Perandoria Osmane dhe përhapja e 
Islamit...Vepër e cituar; fq. 102 e në vazhdim.
2   Histori e shkurtër e Jugosllavisë, 1968. Sipas: Qeramudin Durdia – Myfti i Beratit, Agim 
Mehqemeja, Bedri Telegrafi . Hapësira të Kulturës Islame. Berat, 1999.Fq. 14.
3  N. Mekajshi, Raport Romës. Kordignano. Në Gjeografi a eklekziastike. Fq. 233. Sipas: Sherif 
Delvina. E vërteta...Vepër e cituar;  fq. 306.



A l i  M .  B a s h a  -  I s l a m i  n ë  S h q i p ë r i  g j a t ë  s h e k u j v e108

pjesë e priftërinjve të lartpërmendur jeton publikisht me dashnore dhe i japin të kuptojë 
popullsisë injorante se nuk janë dashnore, por janë gra të ligjshme”1.
Prandaj arrijmë në përfundimin logjik se Islami mundi të penetrojë relativisht 
lehtë në vendin tonë duke shfrytëzuar shumë mirë gjendjen  koniunkturore 
të atëhershme të vendit tonë, sidomos mungesën e kuadrove dhe  të shkollave 
kristiane, nga njëra anë, dhe, prezantimin e predikimin e Islamit nëpërmjet njerëzve 
të përkushtuar, nga ana tjetër. Të rinjtë e krishterë dërgoheshin në Itali për të 
mësuar dhe për t’u bërë klerikë, por, për të keqen e atyre që i dërgonin, ata  gjenin 
atje dhe mësoheshin me një jetë të qetë, sidomos në krahasim me jetën e këtushme 
dhe s’kishin më dëshirë të kujtoheshin pse kishin vajtur dhe të ktheheshin përsëri 
në Shqipëri. Si rezultat në popull fi lloi të ndjehet shumë mungesa e klerikëve, 
duke përfi tuar ana tjetër pala rivale për të realizuar konvertimin masiv në islam.
Selia e Shenjtë, në pamundësi për të pregatitur kuadro shqiptarë, dërgoi në Shqipëri 
klerikë të huaj, midis të cilëve edhe sllavë. Ata zunë poste të larta në Shqipërinë 
e Veriut. Prej kohësh e ka vënë në dukje M. Shufl aj se “kleri sllav mbahej me të 
madh kundrejt klerit vendas dhe përçmonte çdo gjë që ishte shqiptare”. Kështu, 
p.sh. mund të përmendim se At Anxhelo, megjithëse ishte nga Milano, i dërguar 
si misionar në malet e Kelmendit, sillej keq, nuk dëgjonte urdhërat e ipeshkvit 
shqiptar dhe ua merrte fytyrën të krishterëve para turqve.2

Mjaft nga  klerikët e huaj ishin shkaktarë të grindjeve midis ipeshkvive që të 
shtonin pasuritë në kurriz të të ardhurave të kishës. Shpesh konfl iktet e kishin 
bazën tek pretendimet që ngrinin titullarët e dioqezave për të zgjeruar kufi njtë 
e zotërimeve të tyre në kurriz të dioqezave fqinje. Nga këto konfl ikte mund 
të përmendim atë midis dioqezës së Sapës dhe asaj të Shkodrës, midis asaj të 
Lezhës dhe të Arbërisë, Midis Lezhës dhe Tivarit etj. Shprehje pakënaqësie ndaj 
klerikëve të huaj ka pasë edhe nga ana e popullit. Q ytetarët katolikë të Gjakovës 
më 3 tetor 1854 kërkonin famullitarë shqiptarë, se “ jabanxhitë” nuk i dinë adetet 
tona dhe s’po kanë dert për ne”3. Në këtë valë përçmimi e grindjesh, u ngrit e fortë 
protesta e shqiptarëve, duke kërkuar largimin e klerit sllav. Në letrën që shqiptarët 
katolikë i dërguan Papës më 1602 i paraqitën argumente kryesisht etnik. “Na po 
shofi m se pa lutjen tonë dhe pa kërkesën tonë po vinë në këto anë ipeshkvij, abatë 
dhe të tjerë, të huaj me komb, të huaj me gjuhë, të huaj me zakone dhe të huaj me 
çdo gjë që është në vend”4 dhe kërkohej: “Mos e lejoni këtë skizmë tek ne”. Madje 
shqiptarët paralajmëronin edhe mundësinë e shkëputjes fetare nga Roma. 

1   Po aty; fq. 306-307.
2   Po aty. Sipas Petrika Thengjilli. Katolicizmi ... vepër e cituar fq. 228.
3   Gj. Gjergji – Gashi, Nënë Tereza dhe martirët shqiptarë gjatë viteve 1846-1848, botim Drita-
Ferizaj, 1994, fq. 165. Sipas Kahreman Ulqini. Vepër e cituar. Fq. 65. Shkodër, 1999.
4   Sipas Kahreman Ulqini. Faktorë Kulturorë e Fetarë. Shkodër, 1999, fq. 39.
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E parë nga ana logjike, një e keqe e madhe e këtyre misionarëve nuk ishin vetëm 
grindjet e intrigat e tyre, por edhe fakti  se populli nuk  kuptonte predikimet 
në gjuhë të huaj. Kështu, “Imzot Bubiqi nuk e fl et gjuhën shqipe dhe s’mund 
t’i sjellë këtij populli Fjalën e Zotit, s’mund t’i sjellë ngushëllime shpirtërore, as 
predikime”1.
 Veprimtaria e klerikëve të huaj, që synonin të krijonin barriera veçimi, përçarjeje e 
kundërvënieje ndërmjet shqiptarëve, që kishin besime të ndryshme, intensifi kohej 
dhe shfaqej dukshëm, sidomos gjatë luftërave të shteteve të krishtera evropiane 
kundër perandorisë osmane. Këto luftëra propagandoheshin e zhilloheshin si 
luftëra të krishterimit kundër islamit, sipas mendësive të shoqërisë evropiane të asaj 
kohe. Prandaj ishte e natyrshme që lufta e shteteve evropiane të krishtera kundër 
perandorisë osmane të krijonte shqetësime të thella tek shqiptarët muslimanë dhe 
jo vetëm tek ata. Prandaj në vitet 40-të të shekullit 17-të, kur Venediku hyri në 
luftë  me perandorinë osmane dhe klerikët e huaj nxisnin shqiptarët e krishterë 
që të ngriheshin në luftë përkrah Venedikut, këta klerikë u konsideruan prej 
shqiptarëve si agjentë të shteteve të huaja dhe u dëbuan, duke mos u lejuar të 
rifuteshin në tokat shqiptare. Kundër veprimtarisë diversioniste të tyre u ngritën 
edhe klerikët shqiptarë. Disa herë gjatë vitit 1647 Gjergj Vladanji që nga Parisi u 
ka shkruar me shqetësim të veçantë shqiptarëve katolikë që të mos bashkoheshin 
me Venedikun dhe të mos e pranonin sundimin e tij, sepse, ndryshe, do të viheshin 
në “një zgjedhë më të rëndë... dhe atë liri që kanë do ta humbin. Në rast fi toreje, 
kështjellat e qytetet mos t’ia dorëzonin venedikasve, por të vendosnin sundimtarë 
shqiptarë, se italianët janë dinakë, duhet ruajtur nga kurthi i tyre”2.
Kështu, çështja e klerikëve apo e misionarëve të huaj të ardhur tek ne herëpashere 
ka dalë në pah për të keq. 3

1   Sipas: Petrika Thëngjilli. Katolicizmi...  vepër e cituar fq. 228.
2  Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë; vëll. III, Tiranë, 1962, fq. 185. Sipas Kahreman 
Ulqini; vepër e cituar fq.  40.
3  Në gazetën “Rimëkëmbja” të majit 2001, është botuar një prononcim  i myftiut të Peshkopisë në 
lidhje me misionarët e kohës sonë, i cili ndër të tjera thotë: “...duke shfrytëzuar boshllëkun fetar të 
krijuar në 50 vjetët e diktaturës si dhe varfërinë e popullit tonë dhe rrëmujën e 10 vjetëve të fundit, 
emisarë të shumtë të sekteve  kristiane, që nuk u është ditur as emri në vendin tonë si: jehovaj, 
evangjelist, protestan etj. vërshuan me shumicë në Dibër. Ata janë italianë, gjermanë, grekë, 
amerikanë etj. Nuk kanë lënë derë muslimani pa trokitur dhjetra herë, kurse në dyert e katolikëve 
kurrë jo. Kur nuk u është përgjigjur kush, kanë futur nën derë revistën “Kulla e Rojës” ose ndonjë 
broshurë tjetër e u bëjnë thirrje të ndërrojnë fenë. Ky libër është shpërndarë në dhjetëra mijëra 
kopje, por është dhe libri më i djegur në Dibër. Edhe në ndonjë shkollë kanë gjetur dyer të hapura. 
U japin fëmijëve një pako të vogël, ndonjë laps, një revistë ku tregohet se si e kanë kryqëzuar ata 
vetë Jezusin dhe ç’ka hequr i gjori. Gjithashtu u fusin në pako edhe një bibël. Kështu mendojnë 
se i mashtrojnë fëmijët dhe nëpërmjet fëmijëve edhe prindërit e tyre. Ajo më e çuditshmja është 
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Prandaj ka pasur shumë të drejtë Fan Noli, i cili që me 1911 konstatonte: “U muar 
vesh së fundi se mjerimi ynë s’ishte aq në ndryshimin fetar, sa ndër krerët fetarë 
të huaj dhe ndër meshtarët shqiptarë si vegla të tyre të verbëra. Na duheshin e 
na duhen priftërinj e peshkopë si dhe hoxhallarë  e myftinj të vërtetë. Jo vegla 
politike të huaj, po meshtarë prej çdo feje që t’i kenë me të vërtetë frikë Perëndisë 
dhe të përhapin me drejtësi dhe me zell urdhërimet e Tij; që t’i japin popullit të 
kuptojë që njeriu mund të ketë cilëndo fe që e ka gjetur prej stërgjyshërve dhe i 
pëlqen, po s’mund ta zgjedhë një tjatër kombësi dhe ta luftojë të tinë, pa vënë në 
ballë një vulë të madhe prej “tradhëtari”1. 
E ndodhur përherë nën presionin e shqiptarëve katolikë për të vendosur klerikë 
vendas, Selia e Shenjtë pranoi kërkesën për arsimimin e klerit vendas. Në të 
njejtën kohë nga kleri vendas dhe nga përfaqësuesit e Fraceskanëve në Shqipëri u 
bënë përpjekje në dy drejtime: për hapjen e shkollave fetare në Shqipëri dhe për 
përgatitjen e klerit shqiptar në shkollat e huaja. Drejtimi i parë në shekullit 16-të 
nuk pati  rezultat, por një shekull më vonë u hapën disa shkolla.
Megjithëkëte, duke mos pasur mundësi për një arsimim të të gjithë klerikëve, 
shpesh vazhdonin të merrnin edhe klerikë pa arsim fetar, duke shkelur rregullat 
e veshjes së rrobave të priftit. Më 1683, P. Bogdani në Has ka vizituar Dom Gjin 
Gramshin dhe u trishtua shumë nga padija dhe pakujdesia e tij, pasi ai nuk ishte 
në gjendje të recitonte Ofi cine shenjtë, nuk dinte latinisht, as rregullat fetare.2 
Meshtarët ishin larg njëri tjetrit 3-4 ditë udhë, prandaj shumë katolikëve nuk u 
bëheshin ceremonitë fetare, kur vdisnin.
Ndër faktorët e tjerë që konsiderohen të rëndësishëm në konvertimin masiv të të 
krishterëve në muslimanë, është dhe ai moral e drejtësia. Të bazuar në moralin e 

se këto libra nuk ua japin të krishterëve që kanë aq nevojë, por ua ka qejfi  të punojnë vetëm me 
muslimanët. Fillimisht mashtrojnë. E paraqesin veten edhe si muslimanë. Si rrafshohen, fi llojnë 
të fyejnë besimin islam, profetin Muhamed dhe së fundi bëjnë thirrje: ndërroni fenë; ejani në fenë 
tonë; Jezusi është Zot...ndërrojeni emrin, vini emra italianësh, gjermanësh, francezësh, grekërish 
etj. ...nuk ka problem pse fëmija, i riu, e reja, burri apo gruaja përdorin alkool, marrin drogë, bëjnë 
prostitucion ... etj. Emisari Mark Jehovai një ditë kishte thirrur në takim një grup të rinjsh dibranë 
për t’i bindur të ktheheshin  në fenë e tij çifute. Biseda ekziston e rregjistruar në kasetë dhe u 
është bërë e njohur organeve të pushtetit dhe të tjerëve. Atij, ndër të tjera, iu drejtuan edhe këto 
pyetje:  -Zotni Marko, a na thoni se ç’mendim keni për Kosovën? Marku: Kosovarët nuk ishin keq. 
Nuk ka pse vriten. Jetojnë më mirë se ju...
Zotni Marko, kemi dëgjuar se ke thënë se nuk ndalohen marrëdhëniet intime midis babait dhe 
vajzës së tij, a është e vërtetë? 
Marku: Po, babai mund të kryejë marrëdhënie intime me vajzën e tij, e tija është...”
1  F. S. Noli; Lajmrim, “Albania”, nr. 2, 1907. Sipas: Kahreman Ulqini, vepër e cituar, fq. 66.
2   O. Marquet, Pjetër Bogdani...vepër e cituar fq. 415-416. Sipas P. Thengjilli, vepër e cituar, fq. 
228.
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fesë islame, të gjithë komandantët ushtarakë turq, para se të niseshin për beteja, 
porositeshin që të vepronin sipas ligjit, të silleshin me drejtësi e ndershmëri dhe 
të respektonin urdhërat hyjnore e të mos vetëmadhështoheshin, sepse të gjitha 
vendet i përkasin Zotit dhe që të sillesh e të jesh zotni në këtë botë të ulët, është 
si puna e një peshoreje, e cila  njerën pjatë e ka në parajsë dhe tjetrën në skëterrë. 
Atyre u qartësohej se sa e mirë është drejtësia dhe i përmendej porosia e Profetit 
se “Një orë drejtësi vlen sa g jashtëdhjetë vjet adhurim fakultativ”. Porositeshin që 
edhe vartësit të vepronin si ata. Gjithashtu, porositeshin  të silleshin me drejtësi, 
veçanërisht ndaj rajave (nënshtetasve jomuslimanë); të silleshin butë kundrejt të 
varfëve dhe t’u ndihmonin sa të ishte e mundur më shumë. Në vazhdim mund të 
përmendim edhe porositë e tjera si: të ishin të kujdeshëm e të silleshin mirë ndaj 
njerëzve të ditur, sepse këta janë vazhduesit e veprës së Profetit e të tjera si këto, 
që ishin, pra, në përputhje me normat e porositë e moralit islam. 
Të gjitha këto sugjerime, udhëzime, e porosi u zbatuan  me rigorozitet deri në atë 
kohë kur feudalët vendas fi lluan të mos i respektojnë më ato dhe, përveç arsyeve të 
tjera, nga ajo kohë fi lloi edhe tatëpjeta e Perandorisë Osmane, e cila kishte futur 
shumë vendas në shërbim të vet, nga të gjithë popujt që përbënin  perandorinë.
Autoriteti dhe despotizmi i pushtuesve të rinj në sundim nuk ishte aq i rëndë, 
sidomos po të krahasohet me atë  të princërve feudalë shqiptarë. Njëkohësisht 
edhe taksat ishin më të lehta dhe është e pranuar pa kontestim se, në përgjithësi, 
në ato kohë fshatarësia që ndodhej nën Perandorinë Osmane jetonte  më mirë dhe 
më e lehtësuar nga taksat, po të krahasohet me fshatarësinë e vendeve të tjera, 
sidomos të vendeve europiane.
Pastaj nuk duhet harruar se osmanët sunduan nëpër vendet e ndryshme të 
Perandorisë nëpërmjet vendasve. Pra, për t’u mbledhur taksat shqiptarëve në favor 
të turqve, kujdeseshin nëpunësit vendas.
Nuk mund të lihet pa përmendur se ka përpjekje me theks të përforcuar vazhdimisht 
për të shpjeguar se kalimi masiv i të krishterëve në muslimanë është bërë për të 
shmangur pagimin e taksave të rënda. Por, siç pohohet, “Propaganda ideologjike 
turke në masat fshatare të krishtera shoqërohej nga heqja e punës angari, nga lehtësimi i 
taksave, falë një sistemi fi skal tatimor më të evoluar dhe nga dhënia në rregull e sistemit 
fi skal dhe e centralizimit osman, që i doli për zot rënies së pushtetit qendror Bizantin”1.
Studiues të paanshëm këtë pretendim e gjejnë më shumë si arsye emocionale për 
të  shpjeguar kalimin masiv në islam. Për ta hedhur poshtë këtë ka shumë fakte 
që fl asin për të kundërtën. Kështu, po të ishin përdorur taksat si mjet presioni 
për konvertim, duke qenë të papërballueshme taksat që u viheshin të krishterëve, 

1  Jani Kicikis. Encyclopedia Universalis. Corpus 8, Francë S.A. 1988, fq. 1002. Sipas: Sherif 
Delvina. Tentativë e pasukseshme dhune fetare. Rilindja javore 14 - 20 janar dhe 28 janar – 3 
shkurt 1996.
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atëherë në shumë vende islame, siç është, për shembull Siria, Egjipti etj. por edhe 
në Ballkan, sidomos në Shqipëri, sot nuk do të kishte besimtarë të feve të tjera, 
përveç muslimanëve. Këtu është i vlefshëm të përmendet edhe fakti që edhe në 
Shqipëri një pjesë e madhe e popullsisë shqiptare mbeti e krishterë, pavarësisht 
taksave. Kjo dëshmon se ato lloj tatimesh dhe ngarkime të tjera të kësaj natyre, 
nuk duhet të kenë qenë aq të mëdha sa të bënin që njerëzit të detyroheshin të 
ndërronin fenë, ose atëherë do të nxjerrim “konkluzionin” se kanë rezistuar të 
qëndrojnë në fenë e  krishterë vetëm të pasurit që mund t’i paguanin taksat, ndërsa 
të varfërit, me që s’kishin ç’të bënin, ndërruan fe!1

Raja krishtere nuk kaloi në fenë islame  për t’i shpëtuar xhizjes, siç pohonin disa 
nga relatorët katolikë të shekullit 17-të, sepse xhizja, si taksë, nuk ishte e rëndë, 
e padurueshme, për të krishterët. Ajo u bë e rëndë kur fi lluan shpërdorimet nga 
tagrambledhësit. Atëherë u keqësua jo vetëm pozita e rajasë së krishterë, por 
edhe e asaj muslimane. Prandaj, si njëra, ashtu edhe tjetra kategori e rajasë, i bëri 
rezistencë shfrytëzimit osman. Së paku shpëtimi nga xhizja nuk ishte faktori i 
dorës së parë i islamizimit të shqiptarëve katolikë. Madje ka pasur jo pak raste 
kur katolikët kalonin në fenë ortodokse, duke pranuar të paguanin xhizjen, për të 
cilën propagandohet kaq shumë si shkaktare e kalimit masiv në Islam!
Pastaj nuk duhet harruar pa u thënë edhe diçka tjetër se të gjithë ata që ndërrojnë  
fe, duke kaluar në një besim tjetër për arsye të taksave, ata, sigurisht, kanë qenë të 
lidhur shumë pak me fenë e parë të tyre.
Administratës osmane i vinin në ndihmë edhe mjaft klerikë të korruptuar me të 
holla ose me premtime të ndryshme. Duke vlerësuar fj alën e klerikëve dhe efektin 
e saj, turqit osmanllinj bënin propagandë nëpërmjet shfrytëzimit të tyre. Kështu, 
p.sh. Dom Nik Leka, së bashku me familjen kishte shkuar në Stamboll dhe kishte 
mohuar katolicizmin. Kjo bëri një përshtypje të madhe, sidomos tek njerëzit e 
varfër, që ishin në shërbim të turqve, kështu, një mori prej tyre në ipeshkvinë e 
Sapës, duke ndjekur shembullin e tij, mohuan katolicizmin. Po kështu në vitin 
1674  prifti i Jubicës, duke deklaruar falimentimin e vet,  u thonte banorëve se ishte 
më mirë për ta që të bëheshin muslimanë. Po kështu mund të përmendim edhe 
patriarkun e Pejës, i cili, bashkë me priftërinjtë vartës, më 1678  bëri njoftimin 
se i shpallte luftë katolikëve, duke u marrë taksa të larta vjetore, duke urdhëruar 
mbylljen e kishave katolike etj. Duhet përmendur se në Argjipeshkinë e Shkodrës 

1  H. Bowen-i. Në Enciklopedia e Islamit, vëllimi i parë, botuar nën patronazhin e Bashkimit 
Akademik Ndërkombëtar; Paris, 1960, në fq. 327  vë në dukje se “në fi llim një monedhë ari 
osmane e kohës së Mehmetit II vlente 40 akçe, kurse në mbretërinë e Mustafait II (1664-1702), 
kur u krye reforma e monedhës, monedha e artë osmane u ngrit deri në 300 akçe. Duke fi lluar 
nga shekulli 17-të vlera e saj u ul vazhdimisht dhe “Kundërmasat e rrepta turke patën si pasojë 
kalimin në masë të popullsisë katolike në besimin islam dhe në ortodoksi”. Sipas: Sh. Delvina. E 
vërteta...Vepër e cituar. Fq. 306.
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gjenden lutje të katolikëve që kanë kërkuar të lënë vullnetarisht krishterimin 
dhe të përqafojnë islamin. Janë pikërisht këto ngjarje e të tjera të ngjashme që u 
shfrytëzuan shumë prej turqve.1

Studiuesit e kësaj çështjeje përmendin edhe arsye të tjera të konvertimeve masive 
në Islam në vendin tonë, si p.sh. prirjet e shqiptarëve për të pëlqyer e përballuar 
një jetë ushtarake nëpër krahina të ndryshme të perandorisë, mjafton që të kishin 
të ardhura të mira nga kjo mjeshtri etj. 
Po kështu, përmendet edhe dekurajimi i popullsisë vendase, një pjesë e së cilës, 
pas vdekjes së Skënderbeut, emigroi jashtë trojeve shqiptare, sepse jo vetëm që 
nuk duronte zgjedhën e pushtuesve, por  u bë pesimiste për ta fi tuar ndonjëherë 
lirinë, ndërsa, pjesa tjetër, që ishte shumica e popullsisë, e mbetur pa udhëheqës 
shpirtërorë, me konvertimet që realizonte, e mbushte këtë boshllëk duke dëgjuar 
predikimet e prijësve të alternativës së re, të cilët, sipas parimeve të përhapjes së 
fesë së tyre, silleshin butë e me drejtësi, mandej kjo alternativë  u përshtatej më 
shumë interesave të tyre, prandaj popullsia  përpiqej të përfi tonte sa më shumë nga 
situatat e krijuara etj.
Nuk mund të lihet pa u thënë se krishterimi paraislamik në Shqipëri nuk ka qenë 
asnjëherë i fortë. Shqiptarët katolikë dhe ortodoksë, thellësisht të ndarë ndërmjet 
luftërave të frikshme të “herezisë latine” perëndimore dhe skizmatizmit lindor, 
zhvilluan një ndjenjë mbijetese politike në këtë pellg teologjik. Pushtimi serb i 
Shqipërisë dhe politika e dhunshme e serbizimit të heretikëve latinë nga Dushani, 
shkatërroi në mënyrë të ndjeshme rolin misionar të priftërinjve katolikë, shumë 
kohë përpara ardhjes së trupave turke në Durrës.2

Këto ishin disa nga shkaqet që i shtynë shqiptarët të konvertoheshin në Islam, por 
nuk duhet lënë pa u përmendur se “Islami ishte fe dhe kulturë me një zhvillim të plotë, 
ishte më progresiv, më i ri, më humanist se Krishterimi në përgjithësi, e katoliçizmi në 
veçanti, që atë kohë kishte rënë në një krizë shoqërore, në një dekadencë e imoralitet që 
pasqyrohet mirë në veprat e Dantes e të bashkëkohasve të tij, në veprat shkencore të Galileut 
e të mendimtarëve të tjerë si ai, në veprat fi lozofi ke e fetare të ideologëve të reformacionit 
në Kishën e Perëndimit dhe në veprat fi lozofi ke e historiografi ke të materialistëve frëng. 
Zaten ajo dekadencë në Kishën Katolike nxiti lindjen dhe zhvillimin e reformacionit...” 
dhe “Islami nuk ishte dogmë e thjeshtë fetare, por ishte sistem vlerash publike, mësim i 
hapur që nuk e njeh Shpirtin e shenjtë dhe paprekshmërinë e individit; kulturë konkrete 

1   O. Marquet, Pjetër Bogdani, letra dhe dokumente, Shkodër, 1997, fq. 423. Sipas P. Thëngjilli, 
Katoliçizmi në Shqipëri përballë shtetit osman (shek. 16-18), fq. 230 në Krishterimi ndër shqiptarë, 
Simpozium ndërkombëtar. Tiranë, 16-19 nëntor 1999. Shkodër, 2000, fq. 230-231.
2  Raport i Gillaume Adam, kryepeshkop i Tivarit te mbreti frëng Filip VI Valois më 1332 dhe letra 
e Guido de Padovës (1350), kuatuar nga C. Jiricek, Geschiste Der Serben, Gotha 1911. Shih: A. 
K. Bogdan; vepër e cituar, fq. 66.
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gjithëpërfshirëse morale, këshilldhënëse, udhërrëfyese, fetare, qortuese, kritike, juridike, 
shoqërore, kodifi kuese, fi lozofi ke, mjekuese e, mbi të gjitha, arsimuese”1. 
Meqë përmendet shpesh togfj alëshi “konvertim me dhunë” , a ka pasur dhunë të 
institucionalizuar në konvertime ndonjëherë në Perandorinë Osmane?
Historikisht njihet një rast kur vetëm u hodh një ide për të kthyer me dhunë në 
muslimanë të gjithë të krishterët e Rumelisë apo të pjesës europiane të Turqisë. 
Kjo ka ndodhur në vitin 1520 kur sulltan Selimi i  parë shfaqi dëshirën për të 
konvertuar në muslimanë me dhunë të krishterët që jetonin në Perandorinë 
Osmane dhe, si rrjedhim  i saj, do të suprimohej Patriarkana Ekumenike dhe të 
gjitha kishat do të transformoheshin në xhamia.
Mirëpo kjo ide, pavarësisht se ishte e sulltanit khalif, binte kryekëput në 
kundërshtim me parimet islame, prandaj u kundërshtua dhe u mënjanua falë 
ndërhyrjes së argumentuar logjikisht të Vezirit të madh të asaj kohe, Piri Pasha, 
të ndërhyrjes dhe argumentimit me ajete dhe hadithe të Shejhul Islamit të kohës, 
i cili, pa u trembur aspak se kishte të bënte me sulltanin khalif,  këmbënguli se një 
veprim i tillë, me që nuk ishte në përputhje me parimet islame, do të konsiderohej 
i papranueshëm nga feja islame. Gjithashtu, për të ndaluar këtë ide, siç është e 
natyrshme në raste të tilla, ndërhyri edhe Patriarku Th eolopatos i tetë. 
Kjo është, pra, e vetmja dëshmi historike e idesë së konvertimit me dhunë që mbeti 
vetëm  ide, sepse edhe vetë sulltan Selimi u tërhoq para veprimeve të ndaluara nga 
Kur’ani2.
Sipas të dhënave historike është i padyshimtë fakti se islamizimi i popullsisë 
shqiptare si proces i tërësishëm u zhvillua gjatë periudhës së sundimit osman. 
Fillimi i rimëkëmbjes ekonomike dhe shoqërore të qyteteve shqiptare në shekullin 
e 15-të dhe në fi llim të shekullit të 16-të përkon në kohë edhe me fi llimet e 
proçesit të kalimit në Islam të popullsisë shqiptare qytetare.
Islamizimi i popullsisë së qyteteve shqiptare u realizua përmes dy rrugëve:1) 
nëpërmjet islamizimit të vetë popullsisë qytetare dhe 2) përmes ardhjes në qytet 
të elementëve të islamizuar nga rrethinat fshatare. Nevojat që kishte sunduesi 
osman për furnizimin e ushtrisë me produkte zejtarie të gjithëfarllojshme, e bënin 
të domosdoshme zgjerimin e përmasave të prodhimit zejtar, rrjedhimisht edhe 
përfshirjen në mekanizmin e këtij prodhimi të një numri gjithnjë e më të madh 
elementësh zejtarë.
Pavarësisht nga vërshimi i elementëve  nga rrethinat fshatare për në qytet, 
merita kryesore në këtë drejtim dhe rol të rëndësishëm në formimin e popullsisë 

1  Për më hollësi shiko edhe: M. Pirraku, “Roli i Islamit në integrimin e Shqipërisë etnike dhe të 
kombit shqiptar”, në “Feja, kultura...”. Vepër e cituar. Fq. 159-215.
2  Shih: Robert d’Angely. Enigma. Nga Perandoria Osmane tek shqiptarët e Epirit. Vëll. IV. Fq. 
440-441. Sipas: Sherif Delvina. Tentativë e pasuksesshme dhune fetare. Rilindja javore 14 - 20 
janar dhe 28 janar – 3 shkurt 1996.
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muslimane të qyteteve (për disa qytete, si Shkodra, ky rol ka qenë vendimtar), ka 
luajtur islamizimi gradual i vetë popullsisë së krishterë të qyteteve.
Përhapja e fesë islame nëpër qytete u zhvillua shkallë-shkallë. Ky proces 
konstatohet, sipas të dhënave, më mire në Berat. Defteri i përmbledhur i regjistrimit 
të Sanxhakut të Vlorës më 1506 (kryeqendër e të cilit ishte Berati), ende nuk 
shënon asnjë shtëpi të islamizuar në këtë qytet. Ndryshe paraqitet problemi në 
vitet 1519-1520, kur në disa mëhallë të Beratit duken banorët e pare të islamizuar. 
Për disa qytete si Berati apo Gjirokastra vendosja e popullsisë së islamizuar në 
mëhallë të veçanta, është dukuri e shek. 17-të.
Q ytete të tjera, si p.sh. Shkodra, qenë futur në rrugën e islamizimit shumë më 
herët.
Pavarësisht nga intensiteti i ndryshëm në kohë e hapësirë, diagrami i islamizimit 
të popullsisë qytetare në Shqipëri gjatë shekullit 16-të ka qenë në ngjitje dhe nga 
fundi i këtij shekulli një përqindje e madhe e saj ishte konvertuar në islam.
Nga sa u parashtrua më lart në qytetet e Shqipërisë jugore ritmet e islamizimit 
deri në fund të shekullit 17-të, duken më të ngadalshme, përjashtim bën qyteti i 
Beratit.
Kështu, përhapja e fesë islame në disa  qytete shqiptare deri në dhjetëvjeçarin e 
fundit të shekullit 16-të, megjithëse kishte shkuar mjaft përpara, në fshat gjendja 
nuk ishte e tillë dhe deri në këtë shekull ritmet e popullsisë së islamizuar në fshat 
nuk u përgjigjeshin atyre të qytetit. Por në pjesën e pare të shekullit 17-të në 
strukturën konfesionale të popullsisë shqiptare u vërtetuan ndryshime të mëdha 
në dobi të fesë islame. Burime të ndryshme dëshmojnë për këtë periudhë për 
kalimet masive  në Islam. Marin Bici, arqipeshkv i Tivarit, njofton më 1610 se 
fshatra të tëra të Shqipërisë veriore kishin pranuar fenë islame1.
Data e konvertimit në islam në Shqipëri dhe Maqedoni, është e debatueshme, por 
raportet e dioqezës, të dërguara nga peshkopët shqiptarë të Durrësit, papëve dhe 
Congretatio de Propaganda Fide (Qendrës së Propagandës së Fesë në Vatikan) 
na lejojnë që të konkludojmë në një datë të përafërt të islamizimit të shqiptarëve. 
Burimet na bëjnë të njohur se fi llimisht u përfshinë kryetarë fi sesh dhe të masave 
të shtypura të shoqërisë shqiptare që aspironin që të përmirësonin gjendjen e tyre 
shpirtërore dhe sociale2. Kështu, mund të evidentojmë se pjesëtarë të familjeve të 
njohura të bujarisë shqiptare vendosën të përqafojnë fenë islame, p. sh. aranitët, 
muzakët topiajt, dukagjinët, etj.

1  I. Zamputi. Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shek. 17-të, vëll. I, 
Tiranë, 1984, fq. 145. Sipas: Ferit Duka. Momente të kalimit në Islam të popullsisë shqiptare në 
shek. 15-17-të. Në Feja, kultura… vepër e cituar, fq. 123.
2   Encylopedia of Islam. Fq. 653. Sipas A.K. Bogdan; Vepër e cituar, fq.63.
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Konvertimi masiv i shqiptarëve në Islam mori hov ndërmjet viteve 1620 dhe 1650. 
Brenda tri dekadash 300 mijë shqiptarë katolikë romanë pranuan Islamin1. Vetëm 
klanet e Mirditës dhe të Kelmendit në mënyrë fanatike iu përmbajtën katolicizmit 
rural roman, duke marrë shkas nga avantazhi që osmanët i kishin dhënë fi seve të 
tyre statusin si “njerëz të mbrojtur”. Disa fi se të toskëve jugorë qëndruan në kishën 
ortodokse greke2.
Kalimi nga feja e krishterë në atë muslimane bëhej me një ceremoni. Përqafohej 
feja islame nga kryefamiljari apo nga të gjithë anëtarët përnjëherësh, ose vetëm 
nga një anëtar i familjes, qoftë mashkull apo femër, varësisht nga vullneti i njeriut. 
Personit të cilit i mbushej mendja të kalonte në fenë islame duhej të siguronte, në 
radhë të parë, disa dëshmitarë muslimanë nga radhët e njerëzve të ndershëm të asaj 
ane, të cilët e njihnin mirë. Kandidati për fenë islame, së bashku me dëshmitarët, 
shkonin te kadiu i vendit. Para kadiut kandidati deklaronte se vullnetarisht dhe 
pa pasur kurrfarë presioni prej askujt dëshironte të kalonte në fenë e vërtetë dhe 
të hiqte dorë nga feja e tij e vjetër. Dëshmitarët, po ashtu, duhet të dëshmonin 
për sinqeritetin e kandidatit dhe për ndërshmërine e tij. Atëherë kadiu e shtinte 
kandidatin të bënte betimin (shehadet). Pas kësaj, emri i ri i kandidatit regjistrohej 
në protokollin (sixhilin) e kadiut; për shembull, Pjetri, i biri i Markut, bëhet Ali i 
biri i Abdullahut. Emri i parë është emri i islamizuar, kurse emri i dytë: Abdullah, 
në vend të emrit të babait të krishterë, emri i të cilit nuk duhej të përmendej. 
Abdullah, do me thënë, rob i Zotit. Zaten të gjithë ithtarët e fesë islame veten e 
konsiderojnë rob të Zotit. Në sixhil regjistroheshin edhe emrat e dëshmitarëve. 
Shqiptarët në fazën e parë të sundimit osman, edhe pse kaluan në fenë islame dhe 
u pagëzuan me emra me prejardhje nga gjuha arabe (Hasan, Muhamed, etj.), si 
mbiemër të tyre zakonisht mbanin emrin ‘Arnavut’. Kështu ata distancoheshin 
kombëtarisht nga turqit apo të islamizuarit e vendeve të tjera. Nga kjo hoqën 
dorë vetëm kur feja islame u bë fe e shumicës së shqiptarëve, domethënë, kur 
nënkuptohej se Hysein Hasani, apo Mustafa Muhamedi ishin shqiptarë. 
Megjithatë, shpeshherë edhe emrat me prejardhje nga gjuha arabe (muslimanë) 
shqiptarizoheshin nëpërmjet shkurtimeve apo përdorimit të formave të tjera 
gramatikore, dukuri që vihet re edhe sot e kësaj dite. Për shembull, Hysein bëhej 
Cen, Jusuf - Cuf, Suf;  Ramadan - Dan, Muhamet - Met, Ibrahim – Brahim, 
Bim, Him etj., etj. 3

1  Shih: Voyages de Pietro Della Valle, Rouen: R. Machuel 1745, vol. 1 fq. 37. Also: Noticie 
universalli della stato di Albania e dell’operato da Monsigniore Vincenzo  Zmaievich, arcivescovo 
de Antivari, esaminante nelle Congretationi Generali di Propaganda Fide di 3 debr. 1703 – 1012, 
feb. 1074, Bibliotheca Barberinna, Rome, MSS, no. L.p.126. Sipas: A.K. Bogdan; Vepër e cituar, 
fq. 64.
2  Shih: A. K. Bogdan. Vepër e cituar fq. 63.
3   Turski dokumenti za Makedonskata istorija (1803-1808), Skopje, 1953, 20; Turski dokumenti 
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Nga relacionet e kësaj periudhe merret vesh, gjithashtu, se pjesa më e madhe e 
krahinave të Shqipërisë së Mesme kishte kaluar në fenë islame.
Shkalla e islamizimit të shqiptarëve gjatë shekullit 18-të, me të dhënat që sjell 
relacioni i hollësishëm i Vinçenc Zmajeviçit më 1703, për disa vise të Shqipërisë 
londineze të 1913-tës paraqitet në tabelën që vijon:

Dioqezat
Sasia 
fshat.

Shtëpi 
katol.

Frymë
Shtëpi 
ortod.

Frymë
Shtëpi 

muslim.
Frymë

Islamizim 

%

Shkodra 109 1534 12700 37 330 1820 13773 49

Pulti 27 563 4546 - - 49 642 12
Sapa
(Zadrima)

52 1134 7971 - - 268 2020 20

Lezha 69 1075 7645 - - 170 958 12.5

Durrësi 114 1043 8268 - - 1198 8140 49

Sipas të dhënave struktura konfesionale për disa krahina të Shqipërisë Lindore 
dhe të Mesme sidomos të sanxhakut të Elbasanit për vitet 20-të të shekullit 18-të 
paraqitet:

Nahijet, kazatë, 
qytetet

Shtëpi 
krishtere

Shtëpi 
muslimane

Islamizimi    
%

Kruja (qytet) - 309 100

Kurbini (nahije) 220 523 70

Ishmi (kaza) 22 960 95

Tirana (qytet) - 147 100

Durrësi (kaza) 18 554 97

Peqini (qytet) - 152 100

Peqini (kaza) - 407 100

Elbasani (kaza) 31 784 96

Elbasani (qytet) 25 655 96

Shpati (kaza) 151 618 80

Sulova (kaza) - 137 100

Kërraba (kaza) - 322 100

za Makedonskata-istorija, IV, (1 818-1827), Skopje, 1957, 8. Sipas Skënder Rizaj, Islamizimi i 
popullit shqiptar. Marrë nga interneti.
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Gjithashtu, gjatë shekullit 18-të edhe krahinat e Shqipërisë Jugore u futën në 
rrugën e islamizimit masiv të popullsisë. Në vitet 1735-1740 pjesa dërrmuese e 
banorëve të Vlorës, Beratit dhe e krahinave përreth braktisën fenë ortodokse dhe 
kaluan në fenë islame.
Në trevat shqiptare procesi i islamizimit ka pasur një intensitet të diferencuar. Ka 
qytete apo krahina që ai është kryer më shpejt dhe ka të tjera ku ka qenë më i 
ngadalshëm. Megjithatë Fulvio Kordinjano në “Gjoegrafi a ekleziastike e Shqipërisë 
nga dhjetëvjeçarët e fundit të shekullit 16-të në gjysmën e shekullit 17-të”, thotë se në 
Shqipërinë e Veriut nga fundi i shekullit 15-të vetëm një e 30-ta e popullsisë ishte 
islamizuar. Kthimi i pjesës më të madhe të popullsisë së vendit tonë në fenë islame 
u bë gradualisht. Islamizimi ishte një proces gradual dhe i vazhdueshëm dhe se 
shekulli i 16-të karakterizohet nga një ngritje e pandërprerë e këtij procesi në të 
gjitha anët e trojeve shqiptare. Nga të dhënat e dokumenteve turke rezulton se gjatë 
fundit të këtij shekulli një përqindje e madhe e popullsisë shqiptare tashmë ishte 
konvertuar në islam, kështu mund të përmendim Shkodrën me 100%; Elbasanin 
me 79 %; Krujën me 63 %; Beratin me 60 %; Dibrën me 52 %; Tepelenën me 50 
%, Përmetin me 41 %; Vlorën me 23 %; Korçën etj.
Një fenomen masiv i konvertimeve në islam  në shekujt 16-17 u vu re edhe nëpër 
fshatra. Kështu, sikurse konstatohet nga një raport i arqipeshkvit të Tivarit, Marin 
Bici, në vitin 1610, fshatra të tëra të Shqipërisë Veriore kishin mohuar besimin e 
krishterë dhe kishin kaluar në fenë islame1.
I gjithë ky konvertim masiv në fenë islame, veç të tjerave, shpjegohet edhe se 
“Perandoria Osmane në shekullin e 17-të kishte arritur kulmin e saj. Ajo u kishte dhënë 
të gjithë popujve që e përbënin atë, një qytetërim të përbashkët. Të gjithë ata që në 
Perëndim nuk e duronin intolerancën katolike, e cila u ishte bërë e padurueshme, si: 
çifutët, maurët e Spanjës, gjithë punëtorët e kualifi kuar, zanatçinjtë, endësit, specialistët 
e ndërtimeve detare, fonditorët e artilerisë etj., të tërhequr nga fi timi, në pjesën më 
të madhe u kovertuan  vullnetarisht në fenë islame. Aderuan në këtë fe, të bindur në 
superioritetin e fesë islame mbi fetë e tjera”2.
Për ta përfunduar këtë çështje po sjellim një shembull. W. M. Leam ka vënë re dhe 
na tregon për një rast disi të çuditshëm konvertimi masiv të një grupi fshatarësh, ma 
do mendja se është realizuar më tepër nga veprimet e papëlqyeshme të klerit katolik 
dhe nga qëndrimi i papërgjegjshëm i tij, se nuk shpjegohet ndryshe. Ai ka shkruar 
se “midis priftërisë katolike dhe popullsisë po të kësaj feje ishin krijuar marrëdhënie 
armiqësore dhe për këtë sjell një rast sa të çudishëm aq domethënës konvertimi masiv: Në 
Shkodër gjendej një ikonë shumë e bukur e Marisë. Në muzeum ku ishte vendosur kjo 

1  Për këtë më hollësisht shih: Ferid Duka: “Momente të kalimit në islam të popullsisë shqiptare në 
shekullin 15 – 17”. Në “Feja, kultura ...”, vepër e cituar. Fq.119 e në vazhdim.
2  Jani Kicikis. Encyclopedia Universalis. Corpus 8, Francë S.A. 1988. Sipas: Sh. Delvina. 
Tentativ e pasuksesshme… vepër e cituar. 
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fotografi , vinin me mijëra njerëz nga të gjitha viset, sillnin dhurata, luteshin me modesti 
dhe me pikëllimet e tyre kërkonin shërim. Për diçka, ndodhi një armiqësi e paqetësueshme 
ndërmjet popullsisë dhe priftërisë. Dhe një ditë popullsia u fut kolektivisht në kishë dhe 
deklaruan se, në qoftë se priftërinjtë nuk ua plotësojnë dëshirat e kërkesat e tyre, të gjithë 
së bashku, do të braktisnin Jezusin dhe do të përqafonin Muhamedin. Pasi priftëria 
mbeti këmbëngulësisht prapa vendimit të vet, qoftë mirë apo keq, populli rrëmbeu nga 
dyert çdo gjë që kishte, kurorat dhe fi gurat e Krishtit dhe, të hidhëruar, i nëpërkëmbën 
ato dhe  shkuan menjëherë tek xhamia më e afërt, ku imami i priste si muslimanë të 
vërtetë”1.

1  Garnet. L.M.J. The women of Turkeu and their Folklore. The jewich amd Moslem women 
(Londër, 1891, fq. 268). Sipas: Rreth përhapjes së Islamit… (Përmbledhje studimesh).Vepër e 
cituar fq. 12.
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11 - Toleranca dhe harmonia fetare ndër shqiptarët

“Një liri feje më e madhe se ajo që mbretëron midis shqiptarëve, nuk mund të 
gjendet as në kombet më të qytetëruara. Shqiptari duke dashur pa fund atdheun 
e tij, do edhe bashkatdhetarin e tij edhe kur ai është në fe tjetër, sepse fenë e ka 
në vend të dytë, kur puna është për atdheun e përgjithshëm”, - ka shkruar Th imi 
Mitko1 dhe këtij konfi rmimi për dashurinë e atdheut, ne, muslimanët, do t’i 
përgjigjeshim me traditën e mirënjohur profetike se “Dashuria për atdheun është 
çështje besimi” dhe të gjitha veprimet toleruese të muslimanëve ndaj besimeve të 
tjera janë të konsakruara në ligjet e fesë islame. Përhapja e fesë islame kudo në 
botë dhe qëndrimi i saj ndaj besimeve të tjera është njëra nga anët sociale më 
pozitive të historisë së saj në përgjithësi, dhe, në veçanti, për vendin tonë. Është 
pikërisht ky qëndrim i saj që e ka bërë të njihet edhe me emrin si fe e tolerancës 
dhe e harmonisë për të gjithë. Është e natyrshme se ajo, duke qenë feja më e re 
monoteiste, duke u krahasuar me të tjerat, është më përparimtare dhe më afër jetës 
shoqërore. Urdhëri i Allahut, drejtuar profetit Muhamed (a.s.) se “Detyra jote 
është vetëm të predikosh” si dhe urdhëri tjetër që “të mos përdoret asnjë formë 
detyrimi për t’i larguar njerëzit nga bindjet e tyre fetare dhe mendore”, janë 
qëndrime toleruese dhe nga faktorët kryesorë nëpërmjet të cilave marrëdhëniet 
e njerëzve e të grupeve me besime të ndryshme fetare, të karakterizohen nga një 
tolerancë e harmoni mjaft e theksuar. 
Kjo duhet nxjerrë në pah, veçanërisht për vendin tonë qëkur fi lloi procesi i 
islamizimit dhe në vazhdim deri në ditët e sotme. Kështu, mund të evidentojmë se 
për zgjidhen  e objektivave të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, dukuria e tolerancës 
fi toi statusin e potencialit më të fuqishëm për emancipimin dhe përparimin 
shoqëror të vendit tonë. Në këtë drejtim mund të theksojmë se konfl iktet dhe 
mosmarrëveshjet sociale, politike dhe ekonomike ndërmjet bajraqeve e krahinave, 
u lanë mënjanë dhe shqiptarët u mblodhën në Kuvendin e Lezhës, në Lidhjen 
e Prizrenit, në Kuvendin e Vlorës etj. për t’u dhënë rrugë çështjeve kryesore të 
vendit.
Elementi musliman, që përbënte shumicën, për realizimin e objektivave të Lëvizjes 
Kombëtare Shqiptare arriti të krijoi një unitet, në kushte shumë të vështira. Dhe 

1   Thi. Mitko. Vepra; përgatitur nga Q. Haxhihasani, Tiranë,1981, fq. 63. Sipas Kahreman Ulqini. 
Faktorë kulturorë e fetarë. Fq. 5  Shkodër, 1999.
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ky unitet, në radhë të parë, u realizua ndërmjet përfaqësuesve të kategorive sociale 
të ndryshme si dhe të elementëve të ndryshëm të besimit. Ky vëllazërim përpara 
detyrës kryesore të kombit, nuk njohu klasë, racë, ngjyrë apo ndryshime të tjera. 
Nëpërmjet kësaj lidhjeje, dashuria dhe vëllazëria, duke qenë secili përgjegjës 
për ekzistencën e tjetrit, patën ndikimin e vet edhe për ekzistencën e kombit. 
Në Kur’anin e madhnueshëm dënohet përçarja, anarkia, që janë ndër elementët 
kërcënues për zhdukjen e një kombi. Pra, sipas parimeve dhe mësimeve të tij, 
shqiptarët muslimanë janë nxitur që nevojat e përbashkëta t’i zgjidhin dhe t’i 
realizojnë në udhë të përbashkët. Prandaj mësimet e tij kanë qenë dhe mbeten  një 
udhë vëllazërimi për të gjithë njerëzit.
Besimet e ndryshme fetare edhe pse paraqisin karakteristika dhe individualitete 
të veçanta dhe origjinale, nuk mund të shqyrtohen pa u vendosur në një kuadër 
unitar, ku ngërthehen prirjet  e përbashkëta për shumë çështje, ndër të cilat do të 
veçonim, për shembull, qëndrimin ndaj ngjarjeve historike e shoqërore të vendit.
Uniteti midis elementit musliman, katolik dhe ortodoks në vendin tonë, dëshmoi se 
ata ishin sa fetarë, po aq edhe shqiptarë dhe dëshironin  në unanimitet t’i shërbenin 
çështjes sonë kombëtare. Por duhet  evidentuar se boshti i kësaj tolerance  dhe i 
këtij uniteti, u bë toleranca fetare e elementit musliman që zinte vendin kryesor 
në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Kështu, në shumicën e memorandumeve, 
protestave, thirrjeve etj. të popullsisë shqiptare drejtuar qeverive të shteteve të 
ndryshme të Evropës, Fuqive të Mëdha, Kongresit të Berlinit, Konferencës 
së Hagës, opinionit publik etj. shprehet kërkesa e përbashkët promuslimane e 
identitetit kombëtar si dhe mbrojtja e tërësisë territoriale.
Në protestën e popullsisë së Dibrës, kundër vendimit të Traktatit të Shën Stefanit, 
drejtuar më 13 qershor 1878 ambasadorit të Anglisë në Stamboll,  theksohet se 
“Dibra është një vend krejt shqiptar dhe ka përmbi 220 mijë muslimanë dhe 10 
mijë të krishterë, të cilët të gjithë janë prej një gjaku. Më mirë të shuhemi deri 
në burrin më të fundit, sesa të hyjmë nën sundimin e Bullgarisë”1. Ndërsa në 
protestën e popullsisë së Tetovës më 22 maj 1878 ndër të tjera thuhet se “Ne 
banorët e Tetovës jemi më shumë se 30 mij burra muslimanë, ndërsa të krishterët 
nuk janë më shumë se një e katërta. Pra, muslimanët përbëjnë shumicën si numër, 
por e lëmë këtë, sepse, si shqiptarë, ne jemi të gjithë të bashkuar. Kështu, dhe ne 
bashkatdhetarët e krishterë e shohim të pamundur jetesën nën cilindo administratë 
të pavarur ose autonome”.2 Në nenin 6 të“Kararname-së”3, të nënshkruar nga 47 
deputetë, thuhet: “Në përputhje me ligjet e larta të besimit (sheriatit islam), ne 

1   Akte të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, përgatitur nga Stefanaq Pollo e Selami Pulaha, Tiranë, 
1978, fq. 15.
2   Po aty, fq. 40.
3   “Libri i vendimeve”, që u muarën në mbledhjet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
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do të mbrojmë jetën, pasurinë dhe nderin e atyre që janë të besimit jomusliman, 
ashtu si për vete”.1

Patriotët e besimit musliman të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare si: Ismail  Qemali, 
Vëllezërit Frashëri, Abdyli, Samiu e Naimi, Haxhi Zeka, Sulejman Vokshi, 
Ibrahim Temo, Faik Konica, Iljaz pashë Dibra (Çoku), Shahin Kolonja, Hasan 
Prishtina, Bajram Curri, Vehbi Dibra e me qindra të tjerë, punuan pa dallim feje 
dhe me  sakrifi ca të shumta për çlirimin kombëtar të vendit si dhe për bashkimin 
e të gjithë popullit. Në këtë veprimtari ata bashkëpunuan gjërësisht me patriotët 
e besimeve të tjera si: Th imi Mitko, Sotir Koleja, Jani Vruho, Familjen Qiriazi, 
Luigj Gurakuqin, Fan Nolin, Athanas Tashkon, Spiro Dumin, Kristo Luarasin 
e të tjerë. Dëshmi e këtij bashkëpunimi është letërkëmbimi i tyre i gjërë, i cili 
pjesërisht është botuar, por shumica ruhet në AQSh.
Mendimtarët dhe shkrimtarët muslimanë ishin ndër të parët që e kuptuan qartë se 
në rrethanat e atëhershme, lufta për vetëruajtjen e kombit shqiptar, për afi rmimin 
e tij, për mbrojtjen e tërësisë territoriale kalonte vetëm nëpërmjet bashkimit të të 
gjithë shqiptarëve pa dallim feje.
Ata, për të ndikuar tek masat mbi rolin pozitiv të fesë islame, tërheqin 
vëmendjen duke përdorur edhe fi gura të mirënjohura të fesë islame, të cilat kanë 
qenë dashamirëse të përparimit duke i shërbyer njerëzimit. Sami Frashëri në 
“Medeniyet’i’islamije” shkruan: “Kur’ani kerimi është civilizimi i parë, sepse ai 
porosit drejtësi dhe vlerëson dijet, shkencën, arsimin...Ata që e kanë parë dhe 
biseduar me Muhamedin dhe me njerëz të tjerë të mëdhenj të Islamit, kanë parë 
se ata kanë qenë personifi kimi i sjelljes së mirë, qenë një shembull dhe i kanë 
shërbyer dijes, përparimit dhe kanë nxitur civilizimin”2.
Ismail Qemali, duke vlerësuar ndihmesën e patriotëve të besimeve të tjera në 
shërbim të çështjes kombëtare me 4 dhjetor 1912 i kërkoi Mbledhjes së Kuvendit 
Kombëtar që qeveria të përbëhej nga 8 ministra. Midis atyre që e përkrahën 
këtë mendim qenë edhe patriotë të tjerë dhe me 5 dhjetor 1912 nga elementët e 
besimeve të tjera u zgjodhën Petro Goga – ministër i Drejtësisë, Luigj Gurakuqi 
– ministër i Arsimit, Pandeli Cale – ministër i Bujqësisë dhe Lef  Nosi – ministër 
i Telegrafave.
Tek ne feja islame, me tolerancën e harmoninë që predikon, nuk  ka luajtur 
rolin e madh vetëm në çështjen kombëtare gjatë Rilindjes si dhe pas Shpalljes 
së Pavarësisë, por ajo e ka luajtur këtë rol  të rëndësishëm në të gjitha etapat dhe 
ngjarjet historike që ka kaluar vendi ynë duke përfshirë edhe kohën e sotme3. 

1   “Albania”, Bruksel, 15 tetor 1900.
2   Sami Frashëri. Medeniyet-i islamiye. Fq.24.
3   Për më gjërë për këtë çështje shiko: Dr. Kujtim Nuro. Toleranca dhe harmonia e fesë islame 
tek shqiptarët – faktor i rëndësishëm për çështjen kombëtare. Në revistën “Univers”, nr. 1, 2001, 
fq.125-136.
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Qëndrimet e të gjitha feve në procesin historik dhe në rrjedhën e zhvillimeve 
politiko-shoqërore kombëtare të etnisë sonë, u përcaktuan nga koncepte dhe 
parime themelore të sistemit të tyre mistik, në themel të të cilit qëndrojnë idetë 
e përsosmërisë, të drejtësisë shoqërore, të barazisë sociale, të pastërtisë morale, të 
dashurisë për atdheun etj. 
Ideologët e Rilindjes Kombëtare i vunë themelet shoqërisë shqiptare pluraliste 
fetare moderne, përpunuan tolerancën fetare dhe e vunë atë në interes të luftës për 
përparim dhe çlirim kombëtar, të unitetit pluralist fetar shqiptar rreth Shqipërisë.1

Abdyl Frashëri në artikujt e botuar më 24 maj dhe me 7 qershor në organin 
austriak “Messager de Vienne” i kushton vëmendje bashkëpunimit të të gjithë 
shqiptarëve, pavarësisht nga besimi. Ai ndër të tjera vë në dukje se “Në asnjë 
vend të botës nuk ka njerëz të besimeve të ndryshme që të jetojnë në një miqësi 
dhe në një harmoni të atillë si jetojnë shqiptarët muslimanë e të krishterë”. Ky 
konkluzion i ka qëndruar kohës duke përballuar të gjitha rrebeshet e intrigat;  sipas 
tij, shembulli më tipik është vëllazëria midis një muslimani dhe një të krishteri. 
Secili prej tyre e mbron vëllain e vet deri në vdekje përballë kujtdoqoftë madje 
edhe përballë prindërve të vet dhe kjo është vërtetuar në luftërat e përbashkëta 
kundër armiqve të përbashkët. Dallimet fetare nuk shkaktojnë asnjë përçarje 
midis tyre. Duke theksuar se të krishterët nuk e kanë ndjerë veten inferiorë ndaj 
popullsisë muslimane, Abdyl Frashëri nënizon se në Shqipëri krerët nuk janë të 
gjithë muslimanë se “Midis tyre ka edhe krerë të krishterë, siç është Kapidani i 
Mirditës...shqiptarët muslimanë që nuk i takojnë fi snikërisë, bejlerët, janë njësoj 
për nga  pozita shoqërore si bashkatdhetarët e tyre të krishterë”.
Kur analizojmë faktorët historikë e kulturorë, që patën rol në krijimin e tolerancës 
fetare dhe të vlerave të saj, nuk duhen lënë në harresë faktorët subjektivë, ku do 
të veçonim faktin që në krye të komuniteteve fetare, në përgjithësi, qëndruan 
klerikë të mëdhenj e patriotë, të cilët, me veprën dhe predikimet e tyre, luajtën një 
rol të rëndësishëm në krijimin e ekuilibrit të brendshëm shpirtëror tek besimtarët 
e feve të ndryshme, për ta vënë atë në shërbim të çështjes kombëtare. Lidhur 
me këtë Mehdi Frashëri ka shkruar: “Si iu arrit qëllimit të shenjtë të bashkimit 
kombëtar?...një pjesë e madhe e këtij nderi i takon nacionalistëve shqiptarë prej të 
tria feve. Kjo ngjarje, që shihet për herë të parë në Ballkan, meriton të sqarohet 
mirë se si ka ndodhur”.2

Edhe pse kanë kaluar dhjetra vite, mesazhet e tyre ruajnë vlera për sot e për 
të ardhmen e çështjes shqiptare, të ruajtjes e të forcimit të tolerancës ndërmjet 
shqiptarëve, pavarësisht nga besimet e tyre.

1   M. Pirraku, Kultura Kombëtare Shqiptare, rev. “Përparimi”, nr. 2, 1991.
2   Mehdi Frashëri, Roli i nacionalistëve në krijimin dhe forcimin e ndërgjegjes kombëtare, krijimin 
e kombit dhe të shtetit shqiptar, fq. 68. 
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Vehbi Dibra, i cili për 17 vjet rresht qëndroi në krye të hierarkisë më të lartë të 
Bashkësisë Islame të Shqipërisë, u është drejtuar hapur besimtarëve muslimanë 
kur thoshte: “Kristianë e muslimanë jemi vëllezën shqipëtarë të pandarë. Të kemi 
dashuri edhe për bashkatdhetarët e krishterë, sepse edhe ata i kemi vëllezër e s’ kemi si 
ndahemi. Të përpiqemi edhe për të mirën e tyre si për veten tonë...Ta duam njëri tjetrin, 
të puthemi gojë më gojë, të kapemi dorë për dore e të ndjekim një rrugë të përbashkët... 
t’ i tregojmë botës mbarë se shqiptarët pa dallim feje, janë vëllezër si bij të njëshëm të së 
dashurës sonë Shqipëri”1.
Ndërsa Atë Gjergj Fishta në Lahutën e tij do të shkruante: “Edhe un frati tham 
t’vërtetën / me muslimanët e baj fl i veten / Varrem n’krab; lidhem n’vargoj / E Shqipënin 
un’ nuk e lshoj”.2

Për të plotësuar kuadrin e problemit e të trajtimit të tolerancës ndërfetare në 
vendin tonë, po citojmë edhe Fan Nolin, i cili në vitin 1924, duke iu përgjigjur 
disa qarqeve greke që propagandonin në mënyrë të çuditshme se “Shqipëria nuk 
është veçse një Turqi e vogël e maskuar”, shkruante: “Prej gjithë akuzave, paragjykimeve 
dhe gabimeve me të cilat kërkojnë të rëndojnë supet tona, kjo është më e padrejta dhe më 
e pabaza... Megjithëqë elementi musliman ka shumicën në Shqipëri, nuk besoj të ketë 
një shtet të qytetëruar, ku të mbretërojë aq, deri në indiferentizëm, tolerancë feje, sa në 
Shqipëri. Prova e faktit me të cilën me të drejtë krenohen të gjithë shqiptarët, është që në 
krye të qeverisë së sotme jam unë, një peshkop ortodoks, dukuri e panjohur edhe për shtet 
ortodokse”.3

Solidariteti dhe toleranca fetare i ekspozoi vlerat dhe i vuri në veprim sidomos me 
mbarimin e Luftës së Parë Botërore kur si brenda ashtu dhe jashtë vendit  bëheshin 
përpjekje për të formuar grupet që do të përfaqësonin politikën dhe aspiratat e 
kombit në konferencën e Paqes, që do të mbahej në Paris. Patriotë dhe atdhetarë të 
shquar, pa dallim feje e besimi, i shohim të luftojnë mosmarrëveshjet që ekzistonin 
midis grupeve e dërgatave për hartimin e një platforme të përbashkët për kërkesat 
në Konferencën e Parisit, për sensibilizimin e opinionit të brendshëm dhe të atij të 
jashtëm, për sigurimin e përkrahjes së çështjes shqiptare. Kështu, p.sh.. e shofi m 
Imzot Bumçin e Mehdi Frashërin nëpër kancelaritë evropiane për mbështjetje 
të kësaj çështjeje; Gjergj Fishtën të shkojë në Bruksel për t’i kërkuar kardinal 
Mecierit që të ndërhynte pranë aleatëve në favor të Korçës e të Gjirokastrës. Shohim 
Hoxhë Kadriun, kryetarin e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare që nëpërmjet 
korrespondencave, memorandumeve lufton për sensibilizimin e opinionit për të 
siguruar mbështetjen e Amerikës për çështjen kombëtare; Luigj Gurakuqin, i cili 

1  A Q SH i RSH. Fondi i Komunitetit Musliman. Dosja nr. 14, viti 1925, fq. 189-228.
2   “Hylli i Dritës”, Revistë kulturore shqiptare, Tiranë, 1993, Nr. 1, fq. 100. 
3   Arben  Puto, Demokracia e rrethuar, Tiranë, 1990, fq. 279 (Intervistë e Fan Nolit korrspondentit 
të gazetës greke “Politika”, 24 shtator 1924). Sipas Qazim Xhelili cituar në Toleranca në 
marrëdhëniet... fq.346.
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në Mbledhjen e Kuvendit të Durrësit, më 25 dhjetor 1918  deklaronte se ishte 
kundër zënies me gojë të fj alëve të krishterë e muslimanë, toskë e gegë; në kohën 
kur Patër Anton Harapi hartonte memorandumin e famshëm të 1918-ës drejtuar 
Fuqive të Mëdha, të nënshkruar nga muslimanë e të krishterë; kur Imzot Sereqi i 
shkruante Lidhjes së Kombeve se në Shqipërinë që rrezikohej të zhbëhej, kristianë 
e muhamedanë janë vëllezër dhe duan të jetojnë në të njejtin shtet. Pikërisht në 
këtë kohë, në mitingun madhështor, organizuar në sheshin e Tiranës, themeluesi 
i Bashkësisë Muslimane të Shqipërisë, luftëtari atdhetar i orëve të para, i nderuari  
Haxhi Vehbi Dibra të deklaronte: “Jemi mbledhë këtu që Kosova e Çamëria t’i ngjitet 
Shqipërisë plotësisht indipendente... jemi të gjithë bij të një gjaku e të një populli”.1

Periudha e Luftës së parë Botërore dhe më pas ajo e viteve 1918-1920, të 
mbushura me ngjarje të shumta, të vështira e dramatike për vendin e popullin 
shqiptar, vërtetuan edhe njëherë se ekzistenca e tri besimeve fetare në Shqipëri, 
jo vetëm nuk u bë pengesë për përballimin e situatave, por harmonia, toleranca, 
bashkëjetesa morën vlera të veçanta dhe u bënë faktorë të domosdoshëm për 
ruajtjen e pavarësisë dhe forcimin e shtetit. Këtë realitet nuk mbeti pa e vlerësuar 
as opinioni i jashtëm ndërkombëtar. Kështu, në seancën e Mbledhjes së Lidhjes së 
Kombeve, më 17 dhjetor 1920, delegati i Indisë, duke miratuar e quajtur si vepër 
të mirë pranimin e vendit tonë në Organizatën e Lidhjes së Kombeve, theksonte: 
“Kur në botë zhvilloheshin ende luftëra ndërfetare, në Shqipëri muslimanët, katolikët 
dhe ortodoksët jetonin në harmoni dhe ishte fakt i shkëlqyeshëm për një vend me shumicë 
dërrmuese të popullsisë muslimane të kishte këtu përfaqësues një të krishterë dhe një 
prift”.2

Gjatë periudhës së viteve 20-30, kur luftohej për krijimin dhe përsosjen e shtetit 
shqiptar, kur po shfaqeshin fi llesat e brishta të shoqërisë borgjeze dhe tentohej drejt 
evropianizimit, intelektualët idealistë, partizanët e rrymës së “neoshqiptarizmës”, 
përpunuan në veprat e tyre idetë pozitive dhe thelbin e solidaritetit shoqëror, 
aq të domosdoshme për një komb të qytetëruar. Ata trinomin pozitiv (rregull 
shoqëror, solidaritet social apo pajtim i të gjithëve dhe progres), e konsideruan 
si komponentin themelor për ndërtimin e një shteti dhe shoqërie moderne. Në 
këtë kontekst ata përpunuan edhe rolin e fesë, të tolerancës fetare për krijimin 
e bashkimit e të solidaritetit shoqëror, si përshtatje me kushtet, rrethanat dhe 
situatat që po kalonte vendi.3

“Djalëria e kulturuar,- nënvizonte Branko Merxhani,- që është dhe duhet të jetë 
pionieri i Shqipërisë së nesërme përparimtare dhe të qytetëruar, duhet të kryejë një 

1   Vehbi Dibra, Nga fjala mbajtur në miting. Gazeta “Populli”, 29 gusht 1919.
2   T.Zajmi. Tallazet e jetës dhe lotët e zemrës. Bruxelles, 1970. fq. 501. Sipas Qazim Xhelili. 
Cituar në Toleranca në marrëdhëniet...fq.350..
3   Shih: Viron Koka. Solidariteti i të gjithëve, rregull shoqëror dhe përparim në revistën “Përparimi”, 
nr. 1, 1997, fq. 42.
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detyrë me shumë rëndësi për zgjidhjen e çështjes fetare. Dhe qëllimi ideal i kësaj detyre 
është të mbjellë brenda në shpirtin e popullit tonë, frymën e shenjtë të religjiozitetit, të 
mbrendësojë ndjenjat fetare dhe të çdukë e të shkombëtarizojë përçarjen tonë fetare: një 
religjiozitet, një popull...!”1

Është konstatuar dhe është pranuar nga studiues të dëgjuar se ndjenja e kombësisë 
tek shqiptarët, në përgjithësi, ka qenë vazhdimisht në lartësinë e duhur, pa e 
ngatërruar atë asnjëherë me çështjet fetare. Kjo më shumë është e vlefshme për 
muslimanët, sepse, sikurse do ta shohim, të tjerët, nën infl uencën e kishave 
fqinje, të paktën që mund të thonim, e kanë ngatërruar. Megjithëkëtë, në shumë 
vlerësime, del në pah se shqiptarët në përgjithësi nuk e kanë ngatërruar kombin 
me fenë. Për këtë cilësi të tyre Hobhausi ka shkruar se “Vetëm shqiptarët e kanë 
ndjenjën e kombësisë; asnjë prej popujve të tjerë të mbretërisë osmane nuk ndien gjë tjetër 
përveçse fesë”2.
Ndërsa Finlai e ka bërë diferencimin e kësaj dashurie që ekziston tek shqiptarët 
dhe grekët. Ai ka shkruar se “…Shqiptarët, ndryshe nga grekët, ndjenjën dhe lidhjet 
e miqësisë i kanë më të fuqishme se ato të fesë”3.
Me që ra fj ala për vlerësimin që u është bërë grekëve në krahasim me shqiptarët, 
mund të shtojmë edhe këtë vlerësim të Falmerajerit për ta: “Helenët bizantinë janë 
popull pak energjik, dogmatik dhe kishëtar, kurse helenët e rinj janë si të vjetrit, prandaj 
ata nuk e njohin as tolerancën fetare”4.
Ndërsa i dashuruari pas shqiptarëve, lord Bajroni, shkrimtar i shquar anglez, që 
ka vizituar në kohën e Ali Pashës vendin tonë e që ka shkruar për të, ka bërë këtë 
vlerësim: “I dua shqiptarët, nuk janë të gjithë muslimanë; disa nga fi set e tyre janë të 
krishtera. Feja nuk i bën të ndryshojnë zakonet e tyre”5.
Dashuria që kanë shqiptarët për vendin e tyre, nuk i ka shpëtuar as Pukëvilit, i 
cili ka shkruar se “Vendin e tyre e duan me entuziazëm; kur fl asin për të e vënë mbi të 
gjitha vendet e tjera dhe, sado që të rrojnë në vise më të mira dhe më të lumtur, vështrimi 
i tyre vete kurdoherë në malet e Epirit”6.
Për procesin  relativisht të gjatë dhe gjithnjë me ngjitje të përhapjes së Islamit tek 
ne, historiografi a na jep edhe shembuj, të cilët e vlen të përshkruhen ashtu siç i 
kanë paraqitur historianët, për të ilustruar sadopak ndonjërën nga ato që u thanë 
më lart dhe se  çdo gjë u bë graduale, natyrshëm,  me tolerancë dhe pa u prerë 

1  Branko Merxhani. Formula të Neoshqiptarizmës. Apollonia, Tiranë, 1996, fq. 52.
2  I. C. Hobhause. Një udhëtim përmes Shqipërisë dhe provincave të tjera të Turqisë Europiane 
dhe të Azisë. Sipas: Sh. Delvina. E vërteta…Vepër e cituar fq. 308.
3  E. Finlai.Historia e Greqisë… Oxford Clerendia, Press, 187. Po aty.
4  Jakob Filip Fallmereyer. Elementi shqiptar në Greqi. Munih, 1857-1861. Po aty, fq. 302.
5  Lord Bajron.Letërkëmbime të lordit Bajron”. Firence, G. Ducci, fq. 831. Po aty, fq. 308.
6  F.C.H.L. Pouqueville. Udhëtim në Kostandinopojë, në Shqipëri dhe në disa vende të tjera të 
Perandorisë Osmane gjatë viteve 1798-1801. Paris 1805. Sipas: Sh. Delvina. Po aty, fq. 308.
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me thikë dhe, ajo që është më e rëndësishme, pa u përdor forca. Kjo, në radhë të 
parë, i përket të përmendet si meritë e fesë islame, sepse ajo, nëpërmjet rrugëve 
paqësore, sipas parimeve që ka, i arriti objetivat e veta, duke mos e vënë theksin 
për të ndarë nga njëri-tjetri pjesëtarët e një familjeje që i përkisnin e mbetën në 
konfesione të ndryshme. Por, sigurisht, me që ishin të një gjaku, si vëllezër etj. 
edhe ata që mbetën në fenë tjetër, iu janë përgjigjën kësaj sjelljeje njerëzore po me 
të njejtën monedhë, kur nuk kanë rënë pre e propagandave të të huajve, veçanërisht 
e fqinjëve të konfesioneve joislame.
Është kjo tolerancë dhe harmoni fetare që prej shekujsh mbretëron në vendin 
tonë, e cila ka habitur e po habit vazhdimisht të huajt, që në vendin tonë shohin 
një rast unikal të kësaj harmonie, sepse, nuk bëhet fj alë për sot, por për gjatë gjithë 
historisë së konfesioneve në Shqipëri nuk kanë ndodhur luftëra fetare.
Po, sigurisht, gjithçka nuk ka vajtur si në vaj, se  ka pasur raste, si ai i Mirditës, 
ku besimtarët katolikë kanë përdorur  forcën kundër muslimanëve, nëse ata vinin 
si misionarë, apo edhe kundër bashkëfshatarëve, kur pranonin Islamin. Kështu, 
“Mirditasit, që janë katolikë fanatikë (banojnë në krahinën Alessio), nuk kanë lejuar 
kurrë që muslimanët të jetojnë në bregoret e tyre dhe as ndonjë prej fi seve të tyre të 
përqafojë Islamin. Po të provohej kjo gjë, qoftë edhe vetëm me një mirditor të vetëm, atë 
me siguri do ta mbytnin, përveçse në qoftë se do të arrinte të ikte nga Shqipëria”1.
Fatkeqësisht raste apo përdorime metodash jo të ndershme konvertimesh, duke 
shfrytëzuar fatkeqësitë individuale apo kolektive të bashkatdhetarëve tanë, sot 
janë bërë të modës nga fqinjët tanë. Ky është problem, i cili është trajtuar shumë 
tek ne dhe nuk ka nevojë të zgjatemi.

*      *      *
Për të ilustruar disa nga metodat e përdorura nga muslimanët  në konvertimet e 
bëra, e vlen të paraqesim disa vlerësime, të cilat, veç tjerash, dëshmojnë edhe për 
dobësimin e krishterimit të asaj periudhe:
Th omas W. Arnold shkruan: “Shpesh ndodhte që prindërit e krishterë i martonin 
vajzat e veta me muslimanë, pra nuk i pengonin të krishterat për këtë martesë. Në këto 
martesa të përziera fëmijët meshkuj edukoheshin si muslimanë, ndërsa femrave u lejohej 
të rriteshin në fenë e krishterë, vetëm se kjo leje nuk përfi llej për shkak se eprorët, këtyre 
femrave ua ndalonin pjesëmarrjen në ceremonitë e shenjta dhe i mbanin jashtë kishës...”2.
Ndërsa një klerik anglez, Hygensi, bashkëkohës i Bajronit, që e ka vizituar 
Shqipërinë në vitin 1810 në kujtimet e veta ka shkruar: “Muhamedani shqiptar 
nuk është i ngrirë. Ai shpeshherë merr për grua një të krishere, merr me vete në xhami 

1  Clark. Esquard, Histori de la Hante Albanie, fq. 224; Sipas: Bajrush Ahmeti. Perandoria 
Osmane... vepër e cituar, fq. 96.
2  Thomas W.Arnold. Përhapja e Islamit në Shqipëri. Në: Rreth përhapjes së Islamit ndër 
shqiptarët (Përmbledhje studimesh).Vepër e cituar fq. 9.
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djemtë, kurse vajzat i lë të shkojnë në kishë me t’ëmën dhe ai vetë shkon me radhë në të 
dy qendrat e kultit”1.
Liku që në vitin 1804, kur ka kaluar në shtetin e Ali Pashës, ka konstatuar  se në 
viset e Korçës dhe të Beratit si dhe në shumë vise të tjera të Shqipërisë “Muslimanët 
martoheshin me gra të krishtera. Atje është zakon që djemtë të bëhen muslimanë, ndërsa 
vajzat të krishtera. Kështu, shikon në të njejtën tavolinë mishi i qengjit të shoqërojë 
mishin e derrit”2.
Pra, siç e shohim, në vendin tonë martesat mikste kanë qenë aq të vjetra, të paktën 
në lidhje me fenë islame, sa edhe fi llimet e përhapjes së saj. Këtë fenomen e hasim 
pothuajse në të gjitha krahinat e vendit tonë dhe konsiderohet edhe si një shprehje 
e harmonisë fetare. Në fenë islame kjo shpjegohet me ajetin kur’anor: “Nuk ka 
dhunë në fe”. Mandej bashkëshorti musliman e ka për detyrë, nëse gruaja nuk 
i përgjigjet thirrjes së tij për të pranuar fenë islame, ta lejojë gruan të shkonë në 
kishë për të realizuar ritet e fesë së vet, bile edhe mund t’i shoqërojë deri tek dera 
e kishës, ta presë sa të mbarojë punë dhe ta përcjellë për në shtëpi. A nuk është kjo 
tolerancë tradicionale islame?!
P. Aravanitas, kur fl et për martesat mikste në Labëri, thekson se “Në të njejtën tepsi 
piqej byreku i gatuar gjysma me mish derri dhe gjysma tjetër me mish dashi, apo deleje. 
Në njerën anë hante burri që ishte i krishterë dhe në anën tjetër hante gruaja që ishte 
muslimane”3, apo e kundërta. 
Ndërsa Aleks Mamopullos jep hollësira të tjera për këto lloj martesash: “Byreku 
në të njejtën tepsi ndahej në mes me krunde. Gjysma e gatuar me vaj dhe gjysma me 
sallo, gjysma me mish dashi, gjysma me mish derri...”4. Dihet se, me që gjatë pjekjes, 
harxhet, me të cilat përgatiten këto ushqime, përzihen,  fetarisht kjo është e 
ndaluar. Por, nga ana tjetër, në rastin tonë, ka rëndësi vendosmëria e tyre për ta 
quajtur veten muslimanë, ndërsa gjërat tjera rregullohen gradualisht duke mësuar 
nga predikuesit.
Ndjenjat e tolerancës, të respektit dhe të dashurisë vëllazërore reciproke kanë qenë 
shfaqur që në vitet e para, apo, siç mund të thonim më mirë, në vitet e tranzicionit 
në konvertime. Kështu, siç shkruan Marko Bizzi “Në ditën e Shëngjergjit, të 
cilën shqiptarët e respektojnë veçanërisht në kishë, më shumë shiheshin muslimanë se 
të krishterë. Sipas një versioni muslimanët shqiptarë edhe sot e konsiderojnë të shenjtë 
Marinë (h. Merjemen), i respektojnë të shejtët e krishterë dhe i vizitojnë varret e tyre. 

1  T.S.Hughes. Udhëtime në Greqi e Shqipëri. Londër, 1830, vëll II, fq. 105. Shih edhe Faik Konica, 
fq. 164. Qeramudin Durdia… Vepër e cituar fq. 14. Shih edhe Sh.Delvina, vepër e cituar, fq. 309.
2  W. Leak. Udhëtime në Greqinë veriore.Londër, 1835. Sipas:  Sh.Delvina. Vepër e cituar, fq. 
309.
3  P. Aravanitos. Kronografi a e Epirit. 1856, vëll. I fq. 246. Sipas: Sh.Delvina, vepër e cituar, fq. 
309.
4   Aleks Mamopullas. Epiri. 1961. vëll. A, Fq. 18. Po aty. 
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Në anën tjetër të krishterët, gjithashtu, u drejtohen me përgjërime tyrbeve të të dashurve 
muslimanë të Zotit, me qëllim që t’ua shërojnë sëmundjet...”1.
Etnografi  austriak Waldkampf A. T. (von) shkruan se “Shqiptarët festojnë së bashku 
me të krishterët Pashkën, po ashtu edhe ortodoksët shqiptarë marrin pjesë në festën 
muslimane të Ramazanit. Gjithashtu shqiptarët nuk kanë asnjë vështirësi që të lidhen 
me martesa, pavarësisht nga feja”2.
“Muslimanët ditën e pashkëve mblidheshin para derës së kishës dhe, kur besimtarët 
delnin nga mesha, ata përsëritnin lutjet e gëzimit dhe të besnikërisë ndaj katolikëve 
për të marrë pjesë përzëmërsisht në festën e tyre me solemnitet. Katolikët nuk humbasin 
rastin nga ana e tyre që t’ua kthejnë këtë muslimanëve kur ata vizitojnë xhaminë e tyre 
gjatë festës së Bajramit. E njëjta gjë  praktikohet, gjithashtu, midis muslimanëve dhe 
ortodoksëve në Shqipërinë e Mesme”3.
Mungesën e klerikëve të kualifi kuar në Shqipëri, pa përjashtim tek të gjitha 
konfesionet, si pasojë edhe mungesën e  thellimit dhe të predikimit të doktrinave 
të feve që kanë shqiptarët, e kanë vënë re shumë të huaj dhe e kanë interpretuar në 
mënyra të ndryshme, sepse, siç konstatohet, besimtarë nga të gjitha konfesionet, 
nuk i kanë të rrënjosura në shpirt dhe nuk i zbatojnë me rigorozitet p.sh. jo vetëm 
ritet, por edhe normat morale të feve të tyre. Kështu,  nuk shpjegohen ndryshe 
shumë veprime të papëlqyera, të cilat nuk predikohen nga asnjë konfesion, 
megjithkëtë ato ndodhin në vendin tonë. Këtu po sjellim si shembull vjedhjet, 
të cilat i shikojmë të realizohen nga besimtarë të feve të ndryshme. Prandaj të 
huajt janë shprehur se “Muhamedanët këtu nuk janë në të vërtetë të tillë, kurse të 
krishterët nuk janë në të vërtetë të tillë”4 dhe shkojnë shumë larg kur pretendojnë 
se  “muslimanët dhe të krishterët shqiptarë nuk janë në gjendje të përcaktojnë se cila fe e 
tyre është më e mirë. Të premten ata shkojnë në xhami, të shtunën në kishë, kurse ditën 
e gjykimit ata janë të sigurtë se do të kenë mbrojtjen e profetit të vërtetë, pse, për atë që 
është në të vërtetë i tillë, nuk janë në gjendje ta përcaktojnë në këtë botë”5.

1  Garnett:L. M. J. The Women of Turkey…Vepër e cituar, fq. 267. Sipas: Rreth përhapjes së 
Islamit ndër shqiptarët (Përmbledhje studimesh)...Vepër e cituar fq. 10.
2  A. T. von Waldkampf. Greqia, Maqedonia dhe Shqipëria e Jugut. Laipzig. 1897. Sipas: Sh. 
Delvina. Vepër e cituar, fq. 310.
3  Justin Godart. L’Albania en 1921 (Shqipëria më 1921). Le Press Universitares de France. Paris, 
1922, fq. 151. Sipas: As. Prof. Dr.Qazim Xhelili: Vehbi Dibra – personalitet dhe veprimtar i shquar 
i lëvizjes kombëtare. Tiranë, 1998. Fq.196.
4  H. F. Tozer. Kërkime në Malësitë e Turqisë. Londër. 1880. vëll. 1 fq. 20. Sipas: Sh. Delvina. 
Vepër e cituar, fq.309.
5  Lady Mari Worthley Montagy. Letra dhe vepra, Lorel Warnchife Philadelfi a, 1837, vol. I fq. 252. 
Po aty, fq. 308.
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Është e natyrshme që kjo gjendje të jetë më e theksuar në malësi. Kjo e ka bërë 
baronin Nopçe që të shprehet se “malësori shqiptar futet në kishë apo në xhami si i 
krishterë apo musliman, por me mendime është pagan”1.
Në Shpat të Elbasanit ka disa fshatra ku banorët deri vonë, mbase edhe sot gjendet 
ndonjë i moshuar, mbajnë nga dy emra: një musliman dhe një të krishterë: kështu, 
i njejti person njihet edhe me emrin Kamber, por edhe me emrin Koço. Kjo 
shpjegohet me dy mënyra: Ose nuk është kryer deri në fund proçesi i islamizimit 
të tyre, për pasojë, nuk është shuar plotësisht drita e besimit të mëparshëm dhe 
nuk është ngulitur si duhet drita e besimit islam dhe një shpjegim pragmatist do të 
ishte se kur vinin turqit për t’i marrë ushtarë deklaronin se ishin të krishterë dhe, 
si të tillë, nuk shkonin ushtarë, por, edhe kur vinin që t’u merrnin taksën e xhizjes 
deklaronin se ishin muslimanë dhe s’e  paguanin as këtë taksë.
Këto ishin disa aspekte të pjesëshme të konvertimeve masive në islam në kohën e 
pushtimit turk. Sikurse e kemi theksuare disa herë, sudiuesit e kanë thënë të prerë 
se në konvertimet, pra në përhapjen  e Islamit në këtë periudhë qindra vjeçare, 
nuk ka qenë karakteristike përdorimi i dhunës, por i disa prej aspekteve që u 
përmendën.
Si përfundim mund të pohojmë se procesi i islamizimit të Ballkanit, ashtu sikurse 
u zhvillua procesi i krishterizimit të Evropës Veriore, ka qenë gradual dhe me 
shumë faza, por, padyshim, aspak i dhunshëm, ose nëse do të insistohej për dhunë, 
ajo do të ishte e papërfi llshme (vetëm ekonomike, nëpërmjet xhizjes, por edhe kjo 
nuk ka luajtur ndonjë rol kushedi  se çfarë, po të merret parasysh se, kur katolikët 
nuk konvertoheshin në fenë islame, por në ortodoksë, ata pranonin të vazhdonin 
të paguanin xhizjen, pra s’kemi të bëjmë me ndonjë taksë të papërballueshme nga 
masat), veçanërisht po të krahasohej me konvertimin e polakëve dhe të hungarezëve 
në katolicizmin roman apo të bullgarëve dhe të serbëve në ortodoksinë greke.
Prandaj, duke u nisur edhe nga njohja e shpirtit luftëtar të shqiptarit, krenarisë 
dhe, në të njejtën kohë, duke parë rezistencën konstante të shqiptarëve kundër 
pushtuesve nga Perëndimi, Jugu, Lindja e Veriu, është mjaft e vështirë që të 
besohet se Islami, që sot është pjesa më e rëndësishme e nacionalizmit shqiptar, 
të jetë imponuar nga turqit mbi këtë komb krenar, të lashtë të racës ariane në 
Evropë. Akush nuk i detyron sot shqiptarët që të besojnë ose jo. Komunistët 
fanatikë u munduan për 45 vjet për këtë dhe sot shqiptarët falen sërish në 
xhami, të rindërtuara dhe të reja. Rebelët shqiptarë i rezistuan shpesh regjimit 
të korruptuar dhe brutal të feudalëve turq, por kurrë kundër “fesë së turqve”. Për 
ironi në shekullin e 19-të, kur Padishahu dekadent, sulltan Mahmudi II deklaroi 
politikën e tij të “Tanzimatit” (Reformimin), qenë shqiptarët muslimanë ata që u 
çuan kundër “otomanizmit” dhe deklaruan xhihad (luftë vetëmbrojtëse) kundër 
“turqve të rrezikshëm që tradhëtuan stilin islamik të jetës”.

1  Franc baron Nopca. Pikëpamjet fetare, Shqipëria. Po aty  fq. 314.
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Muslimanët shqiptarë janë krenarë që janë evropianë, arianë me origjinë 
muslimane. Si simbol i shqiponjës së tyre të zezë me dy krerë, ata shohin në 
orientin islam dhe në perëndimin evropian me admirim, por në zemrat e tyre ata 
kurrë nuk iu nënshtruan as diktatit turk dhe as skemave perëndimore.
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12 - Rilindja kombëtare

Disa nga armiqësitë që i janë shfaqur Islamit nga kjo kohë e në 
vazhdim. 

Për ta paraqitur sa më objektivisht mjedisin fetar islam në vendin tonë, sidomos 
gjatë kohës së Rilindjes Kombëtare1, pas Shpalljes së Pavarësisë2 dhe themelimit të 
shtetit shqiptar, duhet të njohim mirë: Historinë e zhvillimit islam në të kaluarën 
në vendin tonë si dhe mjetet e realizimit të tij, përfshi edhe elementët themelorë, 
që kanë ndihmuar apo penguar në këtë drejtim, të brendshëm apo të jashtëm 
qofshin ato.
Të njihen, gjithashtu, raportet që ka pasur feja me çështjen kombëtare në çdo 
kohë të zhvillimit e të jetës së saj.
Të njihet esenca e propagandave të ushtruara nga rrugë e nga rryma të ndryshme 
si dhe metodat e zhvillimit të tyre, sidomos gërshetimet e tyre me politikat e 
interesat që i kanë shtyrë këto lloj propagandash. 
Të njihen faktorët e ndryshëm, veçanërisht ato të jashtmit, që në rrethana të 
caktuara kanë qëndruar pas raportimeve të fesë në mjedisin politik, administrativ, 
social etj. 

1  Rilindja Kombëtare Shqiptare ka qenë një lëvizje e gjërë popullore me përmbajtje ekonomike, 
politike, shoqërore e kulturore, nën ndikimin e Renesancës europiane që fi lloi në vitet 30-40 të 
shekullit 19-të dhe u kurorëzua më 1912, me Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë. Për më gjërë 
shih: Fjalorin Enciklopedik Shqiptar (FESH), fq. 924.
2  28 Nëntori i vitit 1912 shënon Shpalljen e Pavarësisë dhe formimin e qeverisë së parë shqiptare 
me Ismail Qemalin në krye dhe me këtë edhe një periudhë të re në historinë e popullit tonë. 
Qeveria shqiptare e Vlorës e fi lloi veprimtarinë e vet në rrethana tepër të vështira ndërkombëtare, 
sepse në fi llim të dhjetorit 1912 e gjithë Kosova, Shqipëria Veriore, Lindore dhe e Mesme deri në 
lumin Shkumbin, ishte pushtuar nga ushtria serbe e malazeze. Në jug trupat greke kishin rrethuar 
Janinën, kishin pushtuar Çamërinë dhe synonin pjesët e tjera të Shqipërisë së Jugut, saqë fl ota 
e tyre kishte bllokuar tërë bregdetin e jugut. Në këtë mënyrë qeveria e Vlorës në fi llim e shtriu 
pushtetin e vet në një territor shumë të kufi zuar, që përfshinte Vlorën, Fierin, Lushnjën, Beratin 
dhe Gjirokastrën, ku faktikisht akoma kishte ushtarë të Perandorisë Osmane. Fuqitë e Mëdha, 
sikurse monarkitë ballkanike, nuk e njohën Pavarësinë e Shqipërisë, prandaj populli shqiptar u 
detyrua t’u bëjë rezistencë këtyre fuqive dhe ta mbrojë territorin dhe Pavarësinë e vet. Për më 
gjërë shih: Histori e Popullit Shqiptar. Vëll. II, fq. 361-402.
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Pothuajse të gjitha pikat e mësipërme janë trajtuar ose do të trajtohen në vazhdim, 
brenda mundësive e materialeve që disponojmë, por, sigurisht, të gërshetuara apo 
të shkrira me ngjarjet që kanë rrjedhur.
Dihet se shqiptarët shërbimet dhe ndihmesat e realizuara për llogari të shtetit 
osman i vazhduan edhe pas Tanzimatit (1839). Por shqiptarët intelektualë, duke 
parë se në shekujt 19-të e 20-të jo vetëm që kishin fi lluar luftërat për pavarësi  të 
kombeve të shtypur, por ato ishin forcuar, duke konstatuar, gjithashtu, synimet 
imperialiste të greko-sllavëve që orvateshin të grabitnin toka shqiptare, punuan 
për një mbretëri të decentralizuar, përparimtare, të bashkuar dhe që të ecte drejt 
qytetërimit europian demokratik.
Kështu, Sami Frashëri, Nikolla Naço, Ismail Qemali, Dervish Hima e të tjerë 
përpiqeshin për një Shqipëri të pavarur, por si hap të parë nuk donin që kjo të 
izolohej fare nga shteti turko-osman... Kështu Nikolla Naço në revistën “Drita” që 
e botonte në Rumani shkruante: “Vazhdimi i Shqipërisë në Ballkan mund të sigurohet 
me ekzistencën e shtetit turko-osman...”.
Ismail Qemali qëkur kishte shkuar në Europë për të realizuar autonominë 
e Shqipërisë, në fl etoren “La Petite Albanie” shkruante: “Ne kemi dëshirë që të 
themelohet një Shqipëri e pavarur në viset e saj, me një qeverisje më të mirë, më të bukur 
dhe më të drejtë dhe kështu mbrohet mirë bashkimi otoman në krahun  perëndimor, ku 
kemi armiq të tërbuar...Prandaj edhe turqit duhet të na përkrahin”.
Gjithashtu edhe patrioti i fl aktë Dervish Hima, që botonte gazetën “Shqiptari” 
në Stamboll (1909-1911), shkruante: “Ne dëshirojmë të themelohet një Shqipëri e 
pavarur duke u qeverisur prej shqiptarëve vetë dhe pa u shkëputur nga shteti osman...”1.
Periudha e Rilindjes në përgjithësi ka qenë kohë luftërash e përpjekjesh të 
përgjithshme për t’u çliruar nga Perandoria Osmane mbarë Ballkani. Pas krijimit 
të shtetit të pavarur shqiptar, vjen Lufta e parë Ballkanike2.

1  Shih:Nexhip P. Alpan – Nesip Kaçi.Shqiptarët… Vepër e cituar fq.15.
2  Kjo luftë (1912-1913) ka qenë mjaft e rrezikshme se  ishte plot tradhëtira, ku fuqitë ortodokse, 
të përbëra nga Serbia, Bullgaria dhe Mali i Zi, duke parë gjendjen e Perandorisë Osmane, fi lluan 
luftën kundër saj, si pasojë e së cilës muslimanët e Ballkanit  humbën mbështetësin më të madh. 
Me dobësimin e kësaj Perandorie dhe me shpartallimin e saj, u krijuan kushte të volitshme 
për realizmin e planeve pushtuese të shteteve kristiane ortodokse në Ballkan ndaj Shqipërisë 
dhe Maqedonisë. Ushtritë e tyre pushtuan shumë vise të territorit shqiptar, duke bërë masakra 
ndaj popullsisë kryesisht muslimane. Në këtë kohë bëhet copëtimi i rëndë i trojeve shqiptare 
me vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në Londër në dhjetor të vitit 1912. Lidhur me 
Shqipërinë Konferenca që në seancën e parë vendosi që ajo të kufi zohet në veri me Malin e Zi, 
kurse në jug me Greqinë. Por Konferenca, gjithashtu, vendosi që Sërbisë t’i mundësohet dalja 
në Detin Adriatik. Aleatët ballkanikë në këtë kohë, duke mos ndjekur rregullën e kombësisë, 
paraqitën pretendime të mëdha territoriale që preknin në radhë të parë tokat e banuara me 
popullsi shqiptare. Me këtë rast u prezantuan projekt’harta nga Austro-Hungaria dhe Rusia, të 
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Mandej disa shtete e kishin fi tuar pavarësinë e vet para kësaj periudhe. Pra disa 
popuj në Ballkan  e fi tuan lirinë më herët dhe disa më vonë. Pati prej atyre që e 
fi tuan lirinë më herët, sidomos fqinjët tanë, të cilëve  iu hap oreksi dhe pretendonin 
të shkëputnin e të përvetësonin pjesë apo krahina të tëra nga kjo perandori, që 
po jepte shpirt. Parashikimet e frika e Rilindasve tanë u realizuan. Fqinjëve tanë 
grabitqarë përpjekjet nuk u shkuan kot. Viktima  më e njohur ishte Shqipëria dhe 
në fakt ajo humbi shumë toka në këtë periudhë, të cilat nuk i mori më. 
Nuk janë pak ata shkrimtarë që pretendojnë se gjoja muslimanët në Shqipëri 
nuk qenkan treguar në lartësinë e duhur në lidhje me dashurinë për atdheun, 
sidomos gjatë kohës së sundimit të Turqisë si dhe të Rilindjes sonë Kombëtare. 
Me pretendime të tilla ata janë përpjekur për të krijuar një vizion të gabuar në 
realitetin e shfaqur në vendin tonë gjatë shekujve, duke u përpjekur ta deformojnë, 
ta tjetërsojnë e ta mpijnë mendimin e veprimin real të besimtarëve muslimanë. Por 
duhet të theksojmë se nga armiqtë e Islamit janë bërë përpjekje të dështuara për 
të vënë në dyshim se feja islame në fushat e ndryshme të jetës së vendit nuk ka 
luajtur rol pozitiv.
Megjithëse  përcaktimet që u bëhen feve ndryshojnë nga ata që u bëhen kombeve, 
sepse, veç tjerash, feja konsiderohet kategori fi lozofi ke, sociale, kulturore,  
hyjnore etj.,  ndërsa kombësia kategori a institucion shoqëror që duhet t’i shërbejë 
prosperitetit të një populli me kulturë, histori, doke e  zakone të njëjta, që ka 
jetuar për shumë breza në të njejtin  territor etj., kjo nuk e ka penguar asnjëherë 
fenë islame tek ne, por, përkundrazi, ka qenë gjithmonë e mundshme që liderë, 
veçanërisht besimtarë muslimanë shqiptarë të kategorive të ndryshme, të dallohen 
në atdhedashuri, sa herë që ka qenë e domosdoshme mbrojtja e atdheut. Po kështu 
janë dalluar në të gjitha veprimtaritë qytetare, duke u vënë në shërbim të shoqërisë 
dhe kjo është rrjedhojë e asaj se Islami posedon norma të tilla, të konceptuara mbi 
bazën e logjikës, të mendimit të lirë dhe të drejtësisë, se, sipas një ajeti të Kur’anit 
famëlartë: “Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve e ndalon 
nga imoraliteti, nga e neveritura dhe nga dhuna” (“En Nahl”, 90).
Në lidhje me marrëdhëniet e shqiptarëve ndërmjet tyre, për mbrojtjen e ndjenjës 
kombëtare dhe të atdheut, muslimanët shqiptarë kanë ditur gjithmonë të bëjnë 
diferencim dhe nuk kanë rënë në gracka të kujdoqofshin ato. Këtu është rasti të 
kujtojmë interpretimin e saktë, të bërë nga prijësit fetarë muslimanë shqiptarë të 
një hadithi të H. Muhamedit (a.s.) në të cilin thuhet se “Muslimanët janë vëllezër 
ndërmjet tyre”. Sa herë është dashur, këtij hadithi i është bërë në popull një shpjegim 

cilat linin jasht kufi njve shqiptarë shumë vise. Gjendja e Shqipërisë ato kohë ishte shumë e 
vështirë, sepse ishte vendi më i prapambetur në Europë si në aspektin ekonomik, ashtu dhe 
atë kulturor, për shkak të dobësive të Perandorisë Osmane. Për më gjërë shih: Histori e Popullit 
Shqiptar, vëll. II; fq. 361-402. FESh., Tiranë, 1985, fq. 639. Historia e popullit shqiptar. Tekst 
shkollor për shkollat e mesme. Tiranë, 1994. Fq. 136-141.
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sa i drejtë e logjik aq edhe kombëtar. Këtë po e ilustroj me një shembull nga 
historia e popullit tonë. Dihet se shqiptarët, pa dallim feje, u kanë bërë rezistencë 
shekullore pushtuesve turq. Dhe, për të evituar manipulimet e tradhëtarëve si 
dhe ato të armiqve të atdheut që pretendonin se “muslimani nuk duhet të luftojë 
muslimanin”, atdhetarët e mirënjohur, që i kanë prirë popullit tonë në kryengritje 
kundër turqve, kanë kërkuar mendimin e dijetarëve muslimanë vendas për këtë 
çështje të rëndësishme, që i përket kombit e fesë islame. Kjo çështje, sa herë që 
është shtruar, ka marrë përgjigjen e duhur nga prijësit fetarë islamë. Por është 
për t’u përmendur një rast kur ky problem u  shtrua zyrtarisht e kërkonte një 
përgjigje të prerë nga liderët muslimanë të kohës “në vitet 1834-1835 kur fi lloi 
kryengritja kundër ushtrive osmane të komanduara prej Hafi z Pashës, dilte një problem 
sa politik aq edhe fetar: A duhej të luftohej në mes vëllezërve të një besimi? Si luftëtarët 
shkodranë, ashtu edhe ushtarët turq ishin të gjithë të besimit islam. Krahas kryengritësve 
u rreshtuan edhe disa hoxhallarë. Haxhi Idriz Boksi që udhëhiqte çetën e lagjes “Ndocaj” 
që atëherë pati dhanë fetvanë (lejen) “me luftue kundër ushtarëve turq”, por problemi, 
sikurse e thamë ka dalë në sipërfaqe here pas here, madje edhe më i mprehtë, p.sh. në luftë 
për mbrojtjen e Ulqinit që ishte një qytet i banuar pothuajse krejtësisht nga shqiptarë 
muslimanë dhe i dorëzohej një shteti sllav ortodoks. Mbrojtësit shkodranë dhe ulqinakë 
viheshin jo vetëm përballë forcave malazeze e fl otës së Fuqive të Mëdha, por edhe kundër 
ushtarëve turq, pra muslimanëve. Sali Efendi Hylja dha fetvanë që lufta për të mbrojtur 
atdheun ishte e drejtë qoftë edhe kundër vëllezërve të një besimi. E në këtë kohë Daut 
Efendi Boriçi, Jusuf Efendi Tabaku, Selim Efendi Dragusha, Jusuf Efendi Podgorica, 
Hafi z Jusuf Repishti, Hafi z Mehmet Efendija, Haxhi Selim Karakaçi, Hysejn Efendi 
Tivari, Hafi z Hasan Tahmisi, Selim Efendi Çoba e të tjerë, myderrizë, hoxhallarë të 
nderuar ose morën pjesë me armë në dorë për mbrojtjen e Ulqinit, ose protestojnë e nxisin 
popullin e çetat vullnetare për të luftuar në mbrojtje të çështjes kombëtare. Përfundimi 
është i qartë: interesat kombëtare vihen mbi gjithçka, idealet e atdheut janë të shenjta”1, 
se, siç thuhet në hadithin e Profetit Muhamed (a.s.): “Dashuria  për atdheun 
rrjedh nga besimi”, besim i fortë, dashuri e fortë.  
Dhe populli ynë, sikurse e kemi thënë edhe më parë, së bashku me prijësit e vet 
fetarë islamë, jo vetëm që asnjëherë nuk e ka ngatërruar çështjen e fesë me atë të 
atdheut, por, përkundrazi, prej saj ka nxjerrë mësime për të forcuar dashurinë ndaj 
atdheut, sepse, siç na mëson H. Muhamedi (a.s.): “Më të parën që krijoi Zoti, është 
arsyeja”. 
Megjithëse shumë shkurt, folëm për historinë e përhapjes masive të Islamit në 
Shqipëri, ndërsa për ta plotësuar mozaikun në lidhje me rolin atdhetar të luajtur 
nga muslimanët si gjatë periudhës së sundimit turk në vendin tonë, ashtu dhe 
gjatë kohës së Rilindjes sonë Kombëtare, e konsideroj të domosdoshme të citoj 
mendimet e pavarura të një korçari të krishterë, të cilat janë botuar  në “Kalendarin 

1  Shih: Faik Luli, Islam Dizdari, Nexhmi Bushati “Në kujtim të brezave”- Shkodër, 1997. Fq24.
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Kombëtar” të vitit 1902: “S’ janë vallë muslimanët shqiptarë që mbajtën në këmbë 
deri më sot ato zakone të të vjetërve tanë që çuditën botën?! A s’është e vërtetë se pa 
muslimanët, të cilët besa i bëri që të largohen nga të tjerët, nga kaurrët, do të ishin shuar 
e harruar këto zakone?! Po të mos ishin këta “tradhtarë të fesë”, siç shprehen ca tradhëtarë 
të mëmëdheut, Shqipëria nuk do të ishte aq e madhe sa është sot, do të ishte përgjysëm, 
një e katërta nga shkaku i shqehve (sllavëve), që na kishin pllakosur gjer në kërthizë të 
Shqipërisë.... Muslimanët shqiptarë i vunë fre përhapjes së detit shqah. Të me jepet leje 
të them se Shqipëria e poshtme nëse gjendet sot e pandarë nga trupi i Shqipërisë, kjo gjë u 
detyrohet të gjithë muslimanëve shqiptarë...; ata që pushtuan  (përqafuan) Islamizmin, 
muslimanët e sotëm janë që i japin Epirit karakter shqiptar”1.
Prandaj mund të konkludojmë se është pranuar njëzëri nga studiuesit e Shqipërisë 
se shqiptarët në përgjithësi, veçanërisht muslimanët, gjithmonë kanë vënë në plan 
të parë çështjen e kombësisë e  pavarësinë e vendit. Këtë e ka vënë re ndër të tjerë 
edhe Miss Edith Durhami, kur shkruan se “Kur kaloja në Rumeli, pyeta popullin: 
-Çfarë je ti? – Katolik,- u përgjigj njëri- Protestan, tjetri. Në Bullgari: - Çfarë je ti? 
– Ortodoks. E ngopur me dogmat e çmendura të njerëzve, duke hyrë në Shqipëri, pyeta: 
- Juve këtu, çfarë jeni? – Shqiptarë,- m’u përgjigj njëri troç. Më në fund thashë: Këtu u 
çlirova nga maniakët”2.
Ndërsa poeti i madh francez A. De Lamartine për shqiptarët jep këtë karakteristikë: 
“E vetmja gjë e patundur tek shqiptarët është pasioni për pavarësi dhe lavdi. Ky pasion 
për lavdi është tipar mbizotërues i karakterit dhe burim i trimërisë së tyre. Shqipëria 
është toka e heronjve të të gjitha kohëve”3.
Në vendin tonë, sidomos gjatë viteve 1900 – 1915 ka qenë kohë kaosi dhe tmerri 
dhe popullsia vuajti shumë. Në anarkinë e këtyre viteve në të cilët turq, bullgarë, 
serbë, grekë e shqiptarë goditnin njëri-tjetrin ashpër, problemet fetare, megjithëse 
nxirreshin në plan të parë për propagandë ndërmjet luftuesve, përsëri nuk luajtën 
ndonjë rol të madh. Mandej ka pasë studiues që kanë theksuar se kishat, të përziera 
aq shumë në problemet kombëtare,  pësuan humbje besimi ndaj besnikëve të tyre, 
duke u nisur nga fakti se fetë nuk është mirë të bëhen vegla dhe të përzihen 
aq shumë në problemet sekullare. Por ata humbjet që pësuan në këtë drejtim i 
rikuperuan shpejt me ndihmën e mbretërive të krishtera.
Megjithë këto, krenaria kombëtare u ndez aq shumë saqë u toleruan dhe u bënë të 
përdorshme në popull, për motive atdhetare,  pavarësisht nga besimi, mendimet të 
tilla si ata të poezisë “Shqypni, e mjera Shqypni” të Vaso Pashës,  ku ndër të tjera 
thuhet se “Priftënit e hoxhët ju kanë përça” dhe “Feja e shqiptarit është shqiptaria” etj. 

1  Kalendari Kombiar, Mot’i gjashtë; Sofje, 1902, fq.61-72. Sipas: dr. Muhamed Pirraku. Roli i 
Islamit në integrimin… Në Feja, kultura…  Vepër e cituar. Fq. 50, shënimi 41.
2  Edith Durham: Brenga e Ballkanit dhe veprat e tjera. Tiranë, 1990. Sipas: Sh. Delvina; vepër e 
cituar fq. 310 - 311.
3  A. De Lamartine. Historia e Turqisë. Paris, Laipcig, W. Werhard, 1885. Po aty,  fq.310.
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Dihet se çdo lëvizje ka parullat e veta politike  dhe, kuptohet, se shprehje të tilla 
qenë të përkohshme, për të realizuar bashkimin, sidomos të idesë kombëtare, aq 
e domosdoshme për vendin tonë, për një qëllimin të përbashkët, dhe, natyrisht, 
duke mos treguar realitetin, më vonë hynë në librat e historisë së kësaj lëvizjeje, 
për t’u përdorur përsëri në luftën kundër fesë që shpalli regjimi ateist. Nëse do 
të pretendohej se është e vërtetë se“Priftënit e hoxhët ju kanë përça”, atëherë do të 
ishin të pavlefshme të gjitha studimet, sidomos të kryera nga shkencëtarë të huaj, 
të cilët kanë arritur në përfundim se për çështjen kombëtare shqiptarët kanë qenë 
gjithmonë të bashkuar1.

*      *      *
Siç dihet, në këtë periudhë në vendin tonë pati zhvillime të rëndësishme që shpunë 
në Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë. Në luftën për fi timin e saj muslimanët 
shqiptarë dhanë një kontribut jashtzakonisht të madh e të pamohueshëm. Ata 
ditën më së miri të dallojnë pushtuesit, pavarësisht se ishin të fesë së tyre. Dhe 
muslimanët shqiptarë i gjejmë jo vetëm si luftëtarë të shquar për këtë çështje se 
“Dashuria ndaj atdheut është  çështje  besimi”, por ata qenë edhe ideologë të kësaj 
lëvizjeje. A nuk qenë vëllezërit Frashëri ndër të parët në hartimin e programit 
të  kësaj lëvizjeje dhe në predikimin e kësaj lufte të drejtë? Si këta mund të 
përmendim edhe shumë të tjerë që tashmë të gjithë i dinë. Eqrem Telhaj në “Ne 
dhe Turqia”, Kosova, Tiranë, 15.12. 1943 ka shkruar: “Muslimanët shqiptarë janë 
të parët që hartuan e përpunuan programet dhe lëvizjet kombëtare. Këta nuk i bënë 
këto për interesa të veta personale, përkundrazi, këta ishin njerëz me pozita të larta në 
shoqëri, me respekt të madh dhe të cilët rrezikonin çdo gjë që kishin. Shqipëria i dha 

1  Imam Vehbi Ismaili, në librin “Shekulli 21, mendime dhe opinione”, Nju Jork, 1996 për këtë 
çështje ka shkruar: “Sot gjenden njerëz që spekullojnë me dasitë fetare të trashëguara nga e 
kaluara, për fat të keq ndonjëherë edhe fetarë, të cilët rropaten të venë në dukje epërsinë e 
një feje mbi tjetrën apo duke shikuar përkatësinë fetare si pengesën kryesore për bashkimin 
kombëtar. Kjo i shtyn disa të mendojnë, madje edhe të propozojnë se bashkimi kombëtar nuk 
mund të arrihet pa u kthyer së pari në një fe të vetme. Ky lloj argumentimi jo vetëm që nuk ka 
vlerë praktike, por do të thosha se është utopik, në mos absurd. Fetë të gjitha pa përjashtim 
kërkojnë prej çdo individi, në radhë të parë, përsosmëri morale, nderimin e prindërve, dashuri 
për të afërmin, respekt, mëshirë, dhëmbshuri, zemërgjërësi dhe si të tilla janë të barazvlershme, 
prandaj kurrsesi nuk mund të jenë pengesë për bashkimin kombëtar. Disa, për të mbështetur 
këtë ide, e interpretojnë ose e komentojnë jasht kontekstit historik thënien e poetit burrështetas 
Vaso Pasha se “Feja e shqiptarit është shqiptaria”. Ajo thirrje u drejtohej shqiptarëve në një kohë 
kur shtetet shoviniste përpiqeshin të shuanin çdo ndjenjë kombëtare duke spekulluar me besimet 
fetare për t’i përçarë shqiptarët. Pikëpamje të tilla jo vetëm nuk janë demokratike, por edhe e 
minojnë unitetin kombëtar shpërtëror që kemi arritur dhe unitetin etnik që duam të arrimë gjatë 
shekullit që vjen”. Sipas: Rreth përhapjes së islamit ndër shqiptarët (Përmbledhje studimesh)... 
vepër e cituar; fq. 38-39.
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Perandorisë Osmane 24 vezirë të lartë, një tufë gjeneralësh dhe burra shtetërorë, pa 
numëruar funksionarët e lartë të të gjitha degëve të administratës...të gjithë këta burra 
të njohur, me krenari e quanin veten shqiptarë dhe në mesin e bashkatdhetarëve të tyre 
fl isnin gjuhën kombëtare dhe nuk hiqnin nga  mendja shtetin e tyre kombëtar. Këta 
shqiptarë me emër, pa marrë parasysh se cili ishte, të cilësdo hierarkie administrative 
apo ushtarake, nuk shihnin ndonjë perspektivë pa emancipimin kombëtar dhe shtetin. 
Këta shqiptarë, duke studiuar historinë e huaj, mësuan ta duan kombin e vet. Këta janë 
farkëtuesit e nacionalizmit shqiptar...”1.
Para Shpalljes së Pavarësisë Kombëtare komunitetet fetare, përfshirë edhe atë 
musliman, vepronin nën varësinë e fuqive të huaja. Institucionet klerikale që 
vepronin në Shqipëri, vareshin nga tri qendra të huaja universale: Khalifati, 
Patriarkana dhe Papati. Fuqitë e huaja pushtuese u kishin dhënë feve karakter 
joshqiptar si në aspektet dogmatike, politike, kulturor-gjuhësor ashtu dhe në atë 
administrativ.
Kjo situatë fetare e shqiptarëve dhe problemi i feve në përgjithësi nuk mund të 
injorohej e të mos merrej në konsideratë nga atdhetarët shqiptarë të Lëvizjes 
Kombëtare Shqiptare. Kjo gjendje për ta ishte mjaft shqetësuese. Por duhet 
theksuar se përveç një pjese të klerit të lartë që u shërbente fuqive të huaja, 
ekzistonte edhe një shtresë e gjërë klerikësh, të mesëm e të ulët që ishin atdhetarë 
të vërtetë, devijonin nga hullitë sunduese, duke u përpjekur ta përdornin fenë 
në shërbim të çështjes kombëtare. Ata bashkëpunuan dhe u lidhën ngushtë me 
rilindasit. Por, ndërkohë, vëmë re se kësaj shtrese iu shtuan edhe klerikë të tjerë, 
që vinin nga shkallët më të larta të hierarkisë fetare, si Vehbi Dibra me shokë. 
Qëllimi dhe puna e tyre patën  rezultate. Ata patën qëllim dhe punuan që ndarja 
fetare, e cila e karakterizonte vendin tonë, që në të kaluarën kishte qenë relativisht 
e fortë, të  mos kalonte në fanatizëm e me pasoja të rënda si në luftëra fetare etj. 
Këta klerikë të ndershëm iu kundërvunë me forcë propagandës së huaj fetare që 
synonte mbjelljen e përçarjeve midis besimtarëve të feve të ndryshme.
Këtë e kanë vënë re  studiues të ndryshëm, shqiptarë apo të huaj. Kështu, p.sh. 
Faik Konica shkruan: “Besoj se dihet botërisht se shqiptarët janë tolerantë ndaj besimit 
të tjetrit dhe Shqipëria është i vetmi vend në Europë ku nuk janë zhvilluar kurrë luftëra 
fetare. Nga kjo disa kanë arritur të fl asin shpesh për “skepticizëm” shqiptar2.
Ndërsa studiuesja e pasionuar për problemet e Ballkanit, M. Edith Durham, 
shkruan: “Shqiptari është gjithnjë shqiptar. Serbit musliman dhe bullgarit musliman 
ua ka fshirë ndjenjën e nacionalizmit fuqia e fortë e islamizmit. Ata njihen si turqit 

1  Shqipërim i lirë nga artikulli: Les Albanais musulmans, L’albanie, Lausanne, I. X. 1915. Sipas 
dr. Muhamed Pirraku.Roli i Islamit...Vepër e cituar. Fq. 52, shënimi 45.
2  Faik Konica. Shqipëria kopshti shkëmbor i Europës Juglindore. Tiranë, 1993. Sipas As. Prof. 
dr. Qazim Xhelili. Vehbi Dibra – personalitet dhe veprimtar i shquar i lëvizjes kombëtare. Albin, 
Tiranë, 1998. fq. 195.
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më fanatikë të Europës dhe janë bërë tmerr për bashkëkrishterët e tyre. Fjala “turk” 
në kuptimin më të ndjeshëm të fj alës në Gadishullin e Ballkanit, do të thotë musliman 
dhe s’ ka të bëjë me racën...Me shqiptarët çështja qëndron ndryshe. Ai është shqiptar më 
parë. Luftërat e dëgjuara ndërmjet shqiptarëve janë gjithmonë për grindje mes bejlerëve 
kundërshtarë. Të krishterët në këtë rast luftojnë kundër të krishterëve dhe muslimanët 
kundër muslimanëve...shqiptarët muslimanë e të krishterë, para armikut të përbashkët, 
bashkohen”1.
Por, me krijimin  e shtetit të ri shqiptar, u shtrua si nevojë e detyrë që edhe 
komunitetet fetare të dilnin më vete dhe të ishin kombëtarë, si nga përmbajtja, 
ashtu edhe nga pikëpamja organizative. Sidomos para bashkësisë muslimane të 
vendit tonë lindi problemi i shkëputjes nga ShejhulIislami i Stambollit, krijimi në 
vendin tonë i një bashkësie islame, e cila do të respektonte politikën kombëtare 
të shtetit shqiptar. Gjithashtu, shtrohej kërkesa që kjo bashkësi të vendoste 
marrëdhënie bashkëpunimi e vëllazërore me konfesionet e tjera dhe të ecte bashkë 
me to në rrugën e qytetërimit modern. 
Pas Shpalljes së Pavarësisë qe Vehbi Dibra  nismëtar dhe luftëtar i devotshëm për 
zbatimin e këtyre detyrave jetike për të ardhmen e vendit. Ai, sikurse del edhe 
nga dokumentet, me pëlqimin edhe të Këshillit të Ministrave, ishte zgjedhur të 
kryente edhe detyrën e kryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, ende 
të pathemeluar. Shkëputjen e bashkësisë islame të Shqipërisë nga Khalifati i 
Stambollit dhe realizimin e pavarësisë së gjithanshme të saj, ai e shihte një detyrë 
sa të rëndësishme aq edhe të vështirë. Por, duke shfrytëzuar ekzistencën e një 
kontigjenti teologësh e praktikantësh të përgatitur mirë si nga ana teologjike ashtu 
dhe nga ajo e atdhedashurisë, Vehbi Dibra diti të afronte rreth vetes përfaqësuesit 
më të shquar të mendimit fetar e shoqëror të vendit, prej të cilëve kishte nga ata 
që patën luftuar edhe me pushkë kundër armiqve, intelektualë e teologë nga më 
të mirët e kohës.
Personalitete të tillë, të përkushtuara  për çështjen e  popullit  e  të kombit të 
tyre, vendi ynë ka nxjerrë shumë gjatë shekujve, për këtë dëshmon më së miri 
historia e vendit tonë. Veprimtaria e këtyre atdhetarëve, sa fetare e aq atdhetare, 
bie në sy veçanërisht gjatë shekujve 19-të dhe 20-të, që konsiderohen si periudha 
të rëndësishme të përpjekjeve për themelimin, mbrojtjen dhe konsolidimin e 
shtetit shqiptar por, krahas kësaj, edhe për interpretimin dinjitoz të parimeve të 
fesë islame, duke mos krijuar ndonjë hendek ndërmjet dashurisë për fenë dhe asaj 
për kombin, sepse veprime të tilla të pamatura në ato kohë mund t’i kushtonin 
shtrenjt vendit, popullsia e të cilit tashmë në shumicë përbëhej nga muslimanë.
Pra, për këtë periudhë, përsa i përket çështjes së zhvillimeve të proceseve atdhetare 
e islame, ka pasur një veprimtari të dendur, por pak e studiuar dhe po aq e vlerësuar, 
sidomos nga studiuesit shqiptarë.  

1  E. Durham. Brengat e Ballkanit, fq. 179. Sipas: As.Prof.dr. Qazim Xhelili. Po aty, fq. 196.
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Kështu, mund të sjellim si shembull fi gurën e Haxhi Vehbi Dibrës, ndër më 
kryesoret, madje jo vetëm në Kuvendin e Vlorës, por edhe më vonë, që u la 
mënjanë si “e harruar”. Por ne nuk do të merremi me vlerësime e kritika historike. 
Figura, ndihmesa dhe kontributi i tij në çështjen e atdheut e të popullit, është e 
fi ksuar në dokumentet më të rëndësishme të kësaj periudhe si dhe në kujtimet 
e kolegëve dhe të bashkëluftëtarëve të tij. Përsa i përket meritës së tij në këtë 
Kuvend të rëndësishëm, ai zë një vend të veçantë, veç tjerash, edhe si kleriku që 
dha fetfanë për Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë.
Që në fi llim dua të theksoj se, megjithëse veprimtaria e aktiviteti  i Vehbi Dibrës 
në shumë shkrime ka ngjyrime që anojnë më tepër nga veprimtaria e tij atdhetare, 
në fakt, ai, si në dokumentet historike, ashtu dhe në kujtesën e  besimtarëve islamë, 
përmendet sa teolog e dijetar i shquar, administrator e organizator i përkryer, aq 
edhe si atdhetar e, veçanërisht, si politikan i zgjuar e i dalluar i kohës1.
Duhet pohuar, pavarësisht se është fakt i hidhur, se në atë kohë kishte edhe forca 
e qarqe të caktuara politike, të brendshme e të jashtme që nuk e miratonin, madje 
e kundërshtonin që në fi llim Shpalljen e  Pavarësisë. Dihet se Turqia nuk e dha 
pëlqimin për t’u realizuar një veprim i tillë, sepse atje kishte qarqe të caktuara, 

1  Për zgjuarsinë dhe potencialin intelektual, sidomos në lëmin e fesë islame, ai është vlerësuar 
nga qarqet intelektuale të vendit dhe të huaja si një mendimtar i thellë, teolog dhe dijetar në 
kuptimin e vërtetë të fjalës. Tregohet se në vitin 1933 kur ai vetë, së bashku me të vëllanë, 
Rexhepin, shkuan për të kryer haxh’xhin në Mekë, gjatë rrugës kanë ndaluar në Kajro dhe i ka 
kërkuar audiencë rektorit të Universitetit të “Ez’herit”, nga universitetet më të vjetra dhe më me 
famë në botën islame. Rektori e ka pritur Vehbi Dibrën me kënaqësi e nderim të veçantë në zyrën 
e vet dhe ka zhvilluar bisedime me të më se dy orë. Mikpritësi ka mbetur i mahnitur nga kultura 
e gjërë e musafi rit dhe, veçanërisht, nga zotërimi i gjuhës arabe. Në fund të bisedës, i mbetur 
shumë i kënaqur, për të treguar respektin ndaj Haxhi Vehbiut, e përcolli mikun prej Shqipërie deri 
tek dera e jashtme e Universitetit dhe më pas është shprehur se nuk kishte hasur njeri më  të ditur 
dhe më  elokuent se ky shqiptar.
Me sa duket, rektori i Universitetit do të ketë njoftuar menjëherë për personalitetin e Vehbi Dibrës 
mbretin e Egjiptit, Farukun, i cili kërkoi që faljen e namazit të ditës së premte, ku do të merrte 
pjesë edhe ai vetë personalisht, ta udhëhiqte i ardhuri nga Shqipëria. Ky pranoi me kënaqësi 
dhe e realizoi atë. Në njerën nga sallat e muzeut të mbretërve të Arabisë Saudite është edhe 
fotografi a e Vehbi Dibrës. Po kështu thuhet dhe është edhe e shkruar se kur ky shkoi për të dytën  
herë në Mekë, guvernatori i Mekës, duke njohur shkallën e lartë të diturisë që zotëronte Vehbi 
Dibra, mes qindra mijëra hoxhallarëve e zgjodhi këtë duke i dhënë të drejtën për të bërë lutjet e 
ceremonialit të mbylljes së haxhit për atë vit.
Për këtë fi gurë të shquar të popullit tonë, si dhe për ngjarje të rëndësishme historike të jetës 
islame në vendin tonë, që lidhen me të, megjithëse ka mjaft burime, unë iu kam referuar e 
përmbajtur në disa raste studimit monografi k që ka bërë prej 280 faqesh As. Prof. dr.Qazim 
Xhelili. Vepër e cituar. 
Prandaj, nëse ndonjë lexues kërkon hollësi për këtë fi gurë, le t’i drejtohet librit në fjalë.
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të cilat me qëllime e ngatërronin nocionin e kombit me besimin fetar, gjë që 
është bërë vazhdimisht, madje edhe sot në shtete të tjera fqinjë. Për ta Shqipëria 
kishte besimtarë që ishin vetëm muslimanët, por kishte edhe të pafe, të cilët, 
gjithnjë sipas tyre, ishin armiqtë e muslimanëve. Prandaj shkëputjen e Shqipërisë 
nga Perandoria ata e konsideronin jo vetëm si veprim të papranueshëm politik, 
por, sigurisht, duke spekuluar me fenë, e konsideronin edhe sakrilegj fetar. Kjo 
politikë ndaj shqiptarëve u ndoq vazhdimisht, sidomos atëherë kur kjo Perandori 
qe e detyruar të njihte si kombe serbët, grekët, bullgarët etj., të cilët edhe i njohu, 
dhe një nga shkaqet ka qenë edhe sepse atje mbizotëronte shumica e krishterë, 
ndërsa shqiptarëve nuk ua njohu këtë të drejtë, me sebepin se ata në pjesën më 
të madhe kishin përqafuar Islamin dhe për osmanllinjtë shqiptarët ishin vetëm 
muslimanë apo thjesht turq. Kështu që shqiptarëve nga ana e osmanllinjve u 
mohohej kombësia për të qenë shtet më vete. 
Por e keqja tjetër, po aq e madhe, ishte se në vendin tonë kishte prijës islamë 
fanatikë të kësaj ideje, që iu bashkuan qëndrimit të Turqisë dhe nuk e pritën mirë, 
madje nuk e pranuan edhe për shumë kohë më pas Pavarësinë dhe shkëputjen e 
Shqipërisë nga Turqia. Duke vepruar në këtë mënyrë, ata po i shërbenin politikës 
osmane dhe këtë e “ justifi konin” me interpretimet që i bënin Kur’anit1. Një nga 
“arsyetimet” e tyre vulgare ishte çështja e shqiponjës në fl amurin kombëtar. Ata 
theksonin shumë faktin se feja islame nuk pranonte në asnjë mënyrë, në vendet 
e kultit, në botimet e ndryshme fetare, etj. ilustrimin me qenie të gjalla, qofshin 
këto njerëz, kafshë, shpendë etj., pra, gjithnjë sipas tyre, nuk lejohej që fl amuri i  
një kombi musliman, të kishte për simbol ilustrues ndonjë gjë të gjallë. Prandaj 
nuk mund të njihej e të ngrihej një fl amur që në qendër të tij kishte një shpend, 
shqiponjën. “Por natyrisht, pati edhe të tillë si njëfarë Haxhi Muhamed efendiu, një 
klerik i rëndësishëm e fanatik në Vlorë, i cili shprehej me zemërim se Ismail Beu kishte 
zgjedhur një korb si simbol të Shqipërisë së lirë”.2 Kështu, duke bërë një interpretim 
të tillë, ata i kundërviheshin fl amurit kombëtar, i cili, si simbol i Pavarësisë, duke 
zëvendësuar atë turk me gjysmëhënë, ngrihej në prag të Pavarësisë e në vazhdim 
pas saj në të gjithë Shqipërinë.

1   Shqiptarët e quajnë veten e tyre “shqiptarë”, që nënkupton “njerëz së tokës së shqiponjave”. 
Ata adaptuan emblemën e vjetër bizantine, shqiponjën me dy kokë, e cila në sytë e bizantinëve 
simbolizonte unitetin  perandorak të Perëndimit dhe të Lindjes Romane, si shenjë të rrobave 
të tyre të luftës. Megjithkëtë  ka mendime se shqiponja me dy koka dhe me fushën e kuqe 
për shqiptarët  simbolizon “vigjilencën kundrejt rreziqeve që mund të vijnë nga Lindja dhe nga 
Perëndimi”. (Shih: A. K. Bogdan. Vepër e cituar, fq.60-62).
2   Eqrem bej  Vlora. Kujtime. Vëllimi i dytë. 1912-1925. Shtëpia e Librit dhe e 
Komunikimit. Tiranë- 2001. fq. 15.
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Pikërisht në këto kushte, kur nën petkun fetar nisi një propagandë e tillë kundër 
fl amurit, duke u shpallur hapur një qëndrim antikombëtar, Vehbi Dibra nuk 
mund të qëndronte indiferent. Atë e indinjoi për së tepërmi jo vetëm mohimi 
haptazi i fl amurit tonë kombëtar nga këta pseudoshqiptarë, por edhe dhunimi që i 
bënin fesë këta prijësa pseudofetarë, duke sjellë argumentime të tilla që mohonin 
kombësinë, atdheun dhe fl amurin e tyre. Në ato momente historike për mbarë 
kombin, kur, për herë të parë në jetën e vet, po i gëzohej lirisë, pavarësisë, aq 
shumë të dëshiruar, Vehbi Dibra e konsideroi këtë qëndrim jo vetëm ligësi në 
aspektin shpirtëror, por edhe një rrezik që kërcënonte unitetin e kombit, madje 
edhe vetë pavarësinë e tij. Prandaj, si një personalitet me autoritet i bashkësisë 
islame shqiptare, e ndjeu të domosdoshme të ndërhynte menjëherë dhe të vinte 
në vend nga njëra anë, nderin e kombit, dhe, nga ana tjetër, nderin e fesë, e cila, 
me interpretimet e gabuara, por të qëllimta të pseudoshqiptarëve, jo vetëm që nuk 
nderohej, por cënohej rëndë.
Duke shfrytëzuar rastin që tashmë ishte bërë traditë, që, në ceremoni të ndryshme 
të jetës shoqërore, në krye të vendit të gjendeshin apo të caktoheshin atdhetarë 
e teologë të njohur, me përgatitje të padiskutueshme, u pa e arsyeshme dhe me 
vend që edhe  aktin politik me rëndësi të pallogaritshme historike për vendin dhe 
kombin tonë, siç ishte Shpallja e Pavarësisë, ta përshëndeste Vehbi Dibra dhe, si të 
thuash, t’i jepte bekimin, të jepte leje që Pavarësia të formësohej, të ecte mbarë e të 
sillte mbarësi për tërë kombin e vuajtur nën zgjedhën shekullore. Por, njëkohësisht, 
me këtë përshëndetje  ai do të hidhte poshtë propagandën antikombëtare të atyre 
që e kishin sajuar këtë ligësi. Për të ligjëruar hedhjen poshtë të kësaj ligësie dhe 
për t’i mbyllur njëherë e mirë gojët e liga,  u gjykua që të jepej sipas sheriatit edhe 
fetfaja.
Vehbi Dibra e dha fetfanë me bindje të patundur. Këtë ai e bëri jo aq për t’i 
dhënë shtetit të ri shqiptar një ngjyrë dhe karakter fetar, sesa për t’iu kundërvënë 
interpretimeve e deformimeve që i bëheshin Kur’anit famëlartë dhe që, në të 
vërtetë, kishin synime ta linin Shqipërinë nën osmanllinjtë, të përçanin shqiptarët 
etj.
Për të sqaruar çdo të interesuar se ç’ishte kjo fetfa, po japim këtu pjesë nga ligjërata 
e Vehbi Dibrës, mbajtur me datë 28 nëntor 1912, pra pjesë nga fetfaja, duke vënë 
në dukje se më shumë përmbajtja e saj fetare kishte frymë humanitare, atdhetare 
e institucionale, që i jep vlerën e një dekreti.
Në formë ajo ruan dhe shfaqet me gjuhën tradicionale të predikuesit islam, i cili u 
drejtohet dëgjuesve me pyetje që kërkojnë përgjigje, të cilën e jep po vetë predikuesi, 
duke shprehur edhe mendimin e të gjithë të pranishmëve që e miratojnë atë. Është 
e kuptueshme dhe e njohur në traditën e predikimeve fetare se një formë e tillë ka 
një efekt të ndjeshëm për ta ngulitur atë predikim të arsyetuar tek të tjerët e për ta 
kthyer në bindje. Kjo formë nuk u zgjodh pa qëllim nga Vehbi Dibra. Kështu, ai 
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hidhte poshtë jo vetëm pretendimet e klerikëve konservatorë rreth fl amurit tonë 
me shkabën dykrenare, por synonte të krijonte tek njerëzit e thjeshtë bindje përsa 
thuhej në fetfa.
Për se bën fj alë fetfaja? Në të fl itet për fl amurin kuq e zi, me shqiponjën dykrenare 
që shqiptarët e kanë pasë që në kohë të Skënderbeut. Duke justifi kuar qenien e 
shkabës në këtë fl amur, Vehbi Dibra pyet:
“Në petkat që ka veshur muslimani, nëse ndodhet një fi gurë e vogël e një gjësë së 
gjallë, organet e së cilës prej së largu nuk duken, a ka ndonjë pengim?
Përgjigje: - Jo,  nuk  ka!”
“Nëse gjatë historisë së fl amurit tonë, është pranuar fi gura e njohur, dhe duke marrë 
parasysh se tash heqja e kësaj fi gure prish bashkimin dhe shkakton përçarje dhe fesate 
(grindje), dhe nga kjo ka shumë mundësi që edhe vendi të pësojë disa rreziqe; pra me 
qëllim që të ruhet bashkimi i popullit dhe të ndalohen mosmarrëveshjet dhe inatet si dhe 
me qëllim që të sigurohet qetësia e përgjithshme, fi gura e përmendur (shqiponja), a duhet 
lënë ashtu siç është?”
Përgjigje: “Duhet!”
“Kjo Fetfa,- vazhdoi ai,- është dhënë në bazë të sheriatit dhe sipas nevojës së kohës dhe 
të vendit...Duhet marrë parasysh se edhe mbretërit otomanë, të cilët janë edhe khalifë, 
duke patur dekorata, të cilat u jepen nga ana e mbretërive dhe që përmbajnë në to fi gura 
e zogj të zi, venë e falin namazin...Të veprojmë sipas fetfasë së sipërme dhe të druhemi 
se mos e hedhim vendin në ndonjë greminë shkatarronjëse...”1.
Siç shihet fetfaja ka formën e një thirrjeje që del nga goja e një prijësi të shquar 
islam, por në të vërtetë ajo  është një apel që bëhet nga një atdhetar, i cili u drejtohej 
të gjithë shqiptarëve pa dallim feje, për t’u bashkuar nën fl amurin kombëtar për 
çështjen kombëtare shqiptare, për zhvillimin e përparimin e tij. Në fund të fetfasë, 
nuk mungon pjesa institucionale e saj, kryemyftiu u bënte thirrje anëtarve të 
Kuvendit të mos kursenin asgjë që varej prej tyre për të realizuar programin e 
Qeverisë  së re, për të rritur prestigjin  e vendit  e të Qeverisë para botës. “Nga ju 
që jeni nga personalitetet e rralla, të pajisur me dituri, - u bënte thirrje ai anëtarëve 
të Kuvendit,- priten shërbime dhe çdo lloj përpjekjeje që, të bashkuar në mendime dhe 
veprime me njëri tjetrin, dhe të bashkuar e nën udhëheqjen e Qeverisë së Re, e cila 
është një dhuratë e Perëndisë, të shfaqemi para botës politike dhe kësisoj të rrisim dhe të 
sigurojmë opinionin politik në favorin tonë”2.
Fetfaja ishte një moment kulmor i veprimtarisë së tij në Kuvend. Ai u prezantua 
me këtë fetfa përpara Kuvendit të Pavarësisë si një teolog islam i shkallës më të 
lartë, dinjitoz, atdhetar i shquar, mendimtar e intelektual i përgatitur. Nga shkalla 

1  Arkivi Qendror i Shtetit të Republikës së Shqipërisë. Shih: Fondi: Qeveria e Përkohshme e 
Vlorës, dosja 3, 5/2, fl eta nr. 62. Kopja e fetfasë mbajtur në Vlorë nga Kryemyftiu Vehbi Dibra. 
Viti 1912.
2  Po aty
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e lartë e  përgatitjes teologjike, por edhe nga autoriteti që kishte, para tij nuk 
guxonte asnjë të debatonte për çështje të fesë, pavarësisht se mund të mos  ishte  
me mendimin e tij.

*      *      *
Shpërthimi i Luftës Ballkanike në tetor 1912 krijoi për shqiptarët vështirësi të 
panumërta. Shteti osman, që po kalonte vetë ditë të vështira e vite të numëruara, 
nuk i mbrojti viset shqiptare (1912-1913) dhe ato të turqve në Lindje të Gadishullit. 
Ushtria osmane, pa kaluar as një muaj, u mund nga Aleanca Ballkanike, e përbërë 
prej bullgarëve, serbëve, malazezëve dhe grekëve  dhe, në fi llim të nëntorit, kërkoi 
armëpushim. Mirëpo shqiptarët këtë armëpushim të papritur dhe të turpshëm 
nuk e pranuan, vazhduan rezistencën kundër grekëve, serbëve, bullgarëve, që u 
kishin shkelur viset dhe, për të legalizuar edhe përpjekjet diplomatike, më 28 
nëntor 1912 shpallën Pavarësinë…
Okupimi i trojeve të tyre nga ushtritë e shteteve të Ballkanit, mbartte me vete 
rrezikun që ky pushtim trojesh të shndërrohej në aneksim të përhershëm. Në 
këto kushte përpara atdhetarëve dhe udhëheqësve popullorë fetarë, pa përjashtuar 
liderët e tyre të njohur në fushën e fesë muslimane, dilnin detyra të mëdha dhe 
urgjente për t’u zgjidhur. Tashmë platforma e autonomisë administrative të 
Shqipërisë, në kuadrin e Perandorisë Osmane, e kish humbur kuptimin e saj. Në 
plan të parë dilte shfrytëzimi i rrethanave të krijuara nga Lufta Ballkanike dhe 
vënia në rend të ditës e kërkesës për shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë. Nismën 
për një veprim të tillë politik, që do ta nxirrte vendin nga gjendja e ndërlikuar, 
e morën përsipër organizatat më të përparuara që ndodheshin në atë kohë në 
vend, të cilat, duke bashkërenduar punën e tyre me veprimet energjike  politike  e 
diplomatike të atdhetarëve të shquar, si Ismail Qemali e të tjerë shokë të tij, bënë 
të mundur që të organizojnë mbledhjen e Kuvendit Kombëtar.
Gjatë kohës që Ismail Qemali zhvillonte jashtë atdheut veprimtari diplomatike 
për të siguruar mbështetjen nga Fuqitë e Mëdha për Pavarësinë e Shqipërisë, 
organizatat patriotike në vend bënë të mundur zgjedhjen e delegatëve që do të 
përfaqësonin qytetet e Shqipërisë në Kuvendin Kombëtar. 
Gjatë udhëtimit për në Vlorë, Ismail Qemalit i erdhi lajmi se ushtritë e huaja po 
përparonin në drejtim të qyteteve kryesore shqiptare. Këtyre qyteteve ai u njoftoi 
që të merrnin masa sa më shpejt që të ishte e mundur, që të ngrinin  fl amurin 
shqiptar duke i vënë ushtritë pushtuese para faktit të kryer. Kështu, në Korçë mes 
pjesëmarrësve të tjerë në ngritjen e fl amurit ka qenë Hafi z Ali Korça, në Tiranë 
Hafi z Ibrahim Dalliu, Sheh Ahmet Pazari, Haxhi Hasan Bakalli e të tjerë.
Është me rëndësi të thuhet se ndër delegatët e zgjedhur për në Kuvend, bënin 
pjesë edhe mjaft udhëheqës fetarë të shquar, të cilët, me punën e tyre, i kishin 
shërbyer shumë çështjes kombëtare. Kështu, krahas delegatëve të tjerë të ardhur 
nga qytete të ndryshme të vendit, u zgjodhën delegatë edhe shumë prijësa fetarë 
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muslimanë si Kryemyftiu Vehbi Dibra e Sherif Lëngu nga Dibra, Aziz Efendiu, 
Hysen Efendiu dhe Elmaz Efendiu nga Gjirokastra, Abaz Efendiu nga Durrësi, 
Mahmud Kaziu nga Peqini, Nuri Sojlliu nga Ohri, Zihni Abaz Kanina nga Vlora 
e të tjerë1.
Edhe përsa u përket luftërave ballkanike të kësaj periudhe muslimanët shqiptarë 
u mbajtën fort mbas çështjes së atdheut. Në Shqipëri kudo që rrezikohej pavarësia 
nga fqinjët tanë, vullnetarët hoxhallarë u prinin besimtarëve vullnetarë në mbrotje 
të atdheut.
Por le të ecim përpara dhe të shikojmë se pas mbarimit të këtyre luftërave 
ballkanike, pas përfundimit të copëtimit të gjymtyrëve të truallit për mbojtjen e 
të cilit u derdh aq gjak, burrat e shquar të fesë muslimane që ishte përqafuar nga 
besimtarë, të cilët përfaqësonin në mbi 2/3 e kombit shqiptar, mblodhën forcat, u 
organizuan  dhe u ulën në Kongresin e parë Islamik, që u mblodh më 1923, për të 
diskutuar për të ardhmen e Islamit në vendin tonë.
Pse ishte e domosdoshme mbledhja e këtij Kongresi, ç’do të analizonte ai?
Është e natyrshme se çdo fe në kushtet e riorganizimit të vet, si një organizëm 
i pavarur, i strukturuar dhe me një hierarki të plotë, e ka të domosdoshme 
organizimin administrativ, në rrethe e në qendër për vazhdimësinë e predikimeve 
fetare; për përgatitjen e predikuesve për perspektivën e vet, pra përgatitjen e 
së ardhmes së vet. Këtu do të përfshiheshin  të gjithë ata që në të ardhmen do 
t’i përkushtoheshin edukimit teologjik të besimtarëve, pra misionarët publikë 
e administrativë si dhe ata që do të përgatitnin nxënësit e ardhshëm që do t’i 
kushtoheshin çështjes së fesë. Të gjitha këto arriheshin nëpërmjet:
Organizimit të institucionalizuar administrativ në rrethe e në qendër;
Edukimit shkollor në formë piramidale;
Edukimit nëpërmjet shtypit si dhe të botimeve masive;
Dua të theksoj se, siç më del nga ç’kam lexuar deri tani për zhvillimin e Islamit 
në Shqipëri, periudha nga ky Kongres deri afër vitit 1929, duhet konsideruar si 
koha e artë e institucionalizimit dhe e veprimtarisë së pavarur islame në Shqipëri. 
Gjithçka  gjatë kësaj kohe u realizua dhe u zhvillua në mirëkuptim, tolerancë, 
kulturë  e harmoni, sikurse predikohet nga kjo fe e shenjtë. 
Në Kongres u morën vendime të rëndësishme, ndër të cilët do të përmendja vendimin 
për botimin e revistës fetare “Zani i Naltë”2, institucionalizimin e zhvillimit e të  

1  Për hollësi të mëtejshme shiko: “Drita islame”, nr. 16 (41), nëntor 1993.
2  Sipas hulumtimeve të deritanishme, bibliografi a e shtypit periodik  islam ka qenë dhe është 
i natyrave të ndryshme: Vjetore, tremujore,  e përmuajshme,e përdyjavshme etj. Deri tani nuk 
dihet të jetë botuar ndonjë gazetë më shpesh se njëherë në dy javë.
 “Shqipëria”, mars 1918, ka dalë në Varterbury (ShBA) vetëm 1 numër.
“Reforma”, Gjirokastër, 1921-1923, dolën vetëm 8 numra.
“Zani i Naltë”, organ i Komunitetit Musliman. Numri i parë doli në tetor 1923 dhe vazhdoi deri në 
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1938.
“Udha e s’vërtetës”, Shkodër, e ka drejtuar Kadri Prishtina. Numri 1 doli në tetor – dhjetor 1923. 
Kanë dalë vetëm 3 numra.
“Drita” (The Light), Lahorë, numri i parë janar 1936. E kanë nxjerrë studentët shqiptarë që 
studionin atje. Mendohet të kenë dalë vetëm 8 numra.
“Kultura Islame”,organ i Komunitetit Musliman, Tiranë. Ka vazhduar deri më 1945 (shtator). Mund 
të thuhet se zëvendësoi “Zanin e Naltë”.
“Njeriu”, organ i organizatës “Drita Hyjnore”, numri i parë doli në korrik 1942 dhe vazhdoi deri në 
1944, gjithësejt dolën 27 numra.
“Drita Hyjnore” pati jetë të  shkurtër, dolën vetëm disa numra.
“Jeta Muslimane Shqiptare”, tremujore; numri i parë doli më 1949, vazhdoi deri në 1960.
“Takvim”,1968, e botoi Këshilli i Ulemave në Maqedoni; pas vitit 1974 boton punime të ndryshme 
fetare në 3 gjuhë:shqip-maqedonisht dhe turqisht.Publikim vjetor del në prag të muajit të 
ramazanit.
“Takvim”, 1970, Prishtinë, boton shoqata e Ilmisë, boton tema të ndryshme islame.
“Përpjekja jonë” – Our Effort. Boton Albanian – American Islamic Center.
“Nur”, më vonë “Drita e Kur’anit”, 1975, Prishtinë. Boton shoqata e nxënësve të Medreses së 
Mesme “Alaud’din”. Del sipas mundësisë. Deri në janar 1996 kanë dalë 14 numra.
“Dituria islame”, mujore, fetare, kulturore, shkencore. Boton kryesia e Bashkësisë Islame, 
Prishtinë. Filloi botimin si tremojore në qershor 1986. Duke fi lluar nga numri 18 u bë mujore.
“Hëna e re” – El Hilal, gazetë kulturore, informative, islame. Boton Meshihati i Bashkësisë Islame 
i R. Maqedonisë, Shkup. Numri i parë doli më 1987. Në fi llim ishte e përmuajshme në tri gjuhë: 
shqip, maqedonisht, turqisht. Nga viti 1990 është e përdyjavshme dhe del vetëm në shqip.
“ELIF”, Podgoricë. Gazetë e Bashkësisë Islame të Malit të Zi, del njëherë në dy muaj; numri i parë 
doli shtator-tetor 1990.
“Drita islame”, gazetë dyjavore. Botim i Bashkësisë Islame të Shqipërisë, Komuniteti Musliman. 
Numri i parë doli në janar 1992.
“Shkëlqimi islam”, organ i Bashkimit të Rinisë Islame Shqiptare; numri i parë doli në dhjetor 1991.
“Takvim” për vitin 1992. Boton shoqata e imamëve në Gjermani.
“Bashkimi paqësor”,Al it’tihadu’l’islami, Prishtinë. Organ i shoqatës “Bashkimi”. Numri i parë doli 
në maj 1992; kanë dalë 11 numra.
“It’tifak” Kompaktësia, Prishtinë; Organ i SHEAK- Bashkimi. Botohen artikuj në gjuhët shqipe, 
turke dhe boshnjake. Numri i parë ka dalë në janar 1993; deri në mars 1995 kanë dalë 7 numra.
“Ikre”, fl etë e shoqatës së nxënësve të medreses “ Isa Beu” në Shkup. Materialet botohen në 3 
gjuhë:shqip, turqisht, maqedonisht. Numri i parë doli në qershor 1993.
“Thirrja islame”- Al Daawah. Tremujore, fetare, kulturore, shkencore.Boton kryesia e Komunitetit 
Musliman Shqiptar në ShBA dhe Kanada.
“Vepra”, Shkup, 1994, revistë shkencore, kulturore, informative etj. Boton shtëpia botuese 
“Furkan”, del në çdo muaj, boton materiale nga fusha islame.
“Shpresë”, 1995; del njëherë në muaj; numri i parë ka dalë në mars (?) 1996.
“Drita”, tani: “Drita e jetës”, Gjilan 1995; mujore për kulturë, art, shkencë dhe teologji; botim i 
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predikimit të kulturës islame në gjuhën amtare, hapjen e medreseve me frymë 
kombëtare; u realizua inventarizim dhe mbikëqyrje e institucionalizuar e pronave 
të patundshme vakfnore, e fi nancave dhe gjithçka që është e domosdoshme për 
“një shtëpi të re”. 

shoqatës kulturore “Drita”. Numri i parë ka dalë në mars 1995.
Pasqyra bibliografi ke e shtypit Islam është hartuar duke u bazuar në “Dituria islame” nr. 78, mars 
1996 si dhe: Ramiz Zekaj. “Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët në shek.XX”, Tiranë, 1997, si 
dhe në hulumtimet individuale të autorit të këtij vëllimi.
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13 - Gjendja e Islamit në vendin tonë pas 
Pavarësisë

Shqipëria, pas shpalljes së Pavarësisë, u vu në rrugën e zhvillimeve të reja në të gjitha 
fushat, veçanërisht në ato sociale, politike e shoqërore. Me gjithë prapambetjen e 
madhe të trashëguar nga e kaluara, përparim vërehej në çdo veprimtari. 
Në vitet ’20, patriotët eminentë muslimanë shqiptarë, duke u nisur nga fakti 
se një shoqëri, sado e organizuar që të jetë, nëse nuk mbështetet mbi idenë e 
religjiozitetit, nuk mund ta përfi tojë bazën apo themelin e unitetit shpirtëror 
dhe, kudo ku mungon uniteti shpirtëror, nuk mund të bëhet fj alë jo vetëm për 
shoqëri të organizuar, por as për nacionalizëm, e konsideruan të domosdoshme të 
bëjnë ndryshime të rëndësishme në kulturë e organizim për të vazhduar binomin 
tradicional fe-atdhe. Kishte kohë që aleanca kombëtare muslimane, e përbërë prej 
hoxhallarëve të shquar dhe intelektualësh besimtarë, me masat dhe veprimet e 
veta të pavarura, në fakt, e kishte shpallur shkëputjen e bashkësisë islame nga 
shejhul islami i Stambollit.
Shqiptarët muslimanë me Kongresin e parë Islam, kanë qenë nga muslimanët e 
parë në botë që ndërmorën një hap të tillë, madje edhe para Mustafa Qemalit. Ky 
veprim u prit mirë nga masat e muslimanëve të Shqipërisë, sepse u kuptua si masë 
me karakter atdhetar e fetar.
Dihet prej kohësh se vendi ynë nga pikëpamja fetare ndahet në tri besime: musliman, 
ortodoks dhe katolik. Shumica e popullsisë së vendit tonë është muslimane dhe 
pjesa tjetër e ndarë në ortodoksë e katolikë. Por ndarja e bijve të një kombi dhe 
të një gjaku në tri besime nuk ka cënuar aspak dashurinë vëllazërore të tyre dhe 
bashkimin kombëtar. Sipas regjistrimeve  nga më të fundit të bëra rreth viteve  
’70-të,  popullsia e Shqipërisë ka qenë 2 milion e gjysëm banorë, prej të cilëve ka 
pasur 1 milion e 750 mijë muslimanë ose 70. % 1; 
Gjatë periudhës pas vitit 1912 klerikët atdhetarë muslimanë me aktivitetin 
patriotik që kryen, e radhitën veten midis personaliteteve politike e shoqërore 
dhe luftëtarëve të lëvizjes kombëtare. Shembull mjaft  domethënës është fakti që 
i zgjedhur në krye të Pleqësisë (Senatit të parë shqiptar) Vehbi Dibra, i ngarkuar 
nga Kuvendi edhe me detyrën e Kryemyftiut të Shqipërisë, menjëherë fi lloi një 
veprimtari intensive për organizimin e institucioneve të bashkësisë islame, të 

1   Uiksit. Sipas: Bajrush Ahmeti. Vepër e cituar; fq.110.
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institucionit të kadilerëve e të myftilerëve, të rolit e të detyrave të tyre, ngritjen 
e organizmit të sherive etj. Kështu, me 5 maj 1913 Këshilli i Ministrave vendosi 
bashkimin e çështjeve civile me ato penale dhe shikimin e tyre në gjyqe të drejtësisë, 
suprimimin e kadilerëve dhe shqyrtimin e padive fetare nga ana e myftilerëve; 
emrimin e një myftiu në çdo nënprefekturë etj. Myftinjtë do të vihen në provë prej 
hirësisë së tij Vehbi Efendiut, Shejhul’islamit të Shqipërisë dhe funksioni i tyre do 
të dekretohet prej tij...
Q ysh nga mbledhja e 5 majit 1913 Vehbi Dibra u ngarkua me organizmin e 
Komunitetit Musliman të Shqipërisë dhe kjo merret vesh lehtë edhe nga një lajm 
i botuar në gazetën “Vatra” të Amerikës në numrin 247, datë 23 shtator 1913 ku  
korrespondenti i saj në Tiranë shkruan se “Vehbi Dibra që ishte president i Senatit, 
u bë kryetar i muhamedanëve (muslimanëve) dhe vendin e tij e zuri z. Ekrem Vlora”.
Dihet se postin e Kryemyftiut të Përgjithshëm ai e kishte edhe në kohën kur u 
shpall Pavarësia e Shqipërisë, por tani ai lirohet nga detyra e presidentit të Senatit 
për t’iu kushtuar tërësisht organizimit administrativ të Komunitetit Musliman që 
pritej të institucionalizohej. 
Por një vendim kaq i rëndësishëm për jetën dhe të ardhmen e shtetit të ri mbeti 
pa jehonën e duhur, sepse nuk u konfi rmua nga regjimi i Vidit dhe Lufta e Parë 
Botërore nuk  lejoi zbatimin e tij.
U përpoqëm të japim ndonjë sqarim për këtë çështje vetëm për të vërtetuar se sa 
të pabaza janë pretendimet e historiografëve të huaj që thonë se deri më 1923 nuk 
ka pasur kryetar të fesë islame në Shqipëri dhe se përpjekjet për t’u shkëputur prej 
Khalifatit paskan fi lluar më 1922!
Më 3 mars të vitit 1924 Asamblea e Madhe Popullore e Turqisë shfuqizoi 
institucionin e Khalifatit. Po si u prit kjo masë e Asamblesë Turke në Shqipëri? 
Shkalla e reagimit të popullsisë shqiptare ndaj këtij akti revolucionar të Mustafa 
Qemalit nuk mund të shihet jashtë kuadrit të gjendjes gjeofetare të Shqipërisë. 
Kur fl asim për gjendje gjeofetare, duhet pasur mirë parasysh ndarja e popullsisë 
shqiptare në tri besime. Jehona e këtij vendimi nuk mund të merret e shkëputur 
nga e gjithë lufta politike dhe shoqërore që po  zhvillohej në vitet 20-të të këtij 
shekulli për demokratizimin e shtetit shqiptar... Me vendimet që mori qeveria 
kombëtare e dalë nga Kuvendi Historik i Vlorës për emërimin e Vehbi Agollit si 
kryemyfti dhe të Vejsel Nailit si kryekadi të Shqipërisë, u krye edhe hapi i parë 
dhe më i madh për shkëputjen e xhamive në Shqipëri nga Khalifati dhe Shejhul 
Islami.
Vendimi i Mustafa Qemalit pati një jehonë të madhe edhe në vendin tonë. 
Ai u konsiderua si një veprim që do të kishte pasoja pozitive të gjithanshme 
në përparimin e popullit turk, sepse “ konceptimi i fesë lidhet vetëm me bindjen 
personale”, prandaj ajo ishte çështje private e secilit dhe s’duhej centralizuar se, 
veç tjerash, ndër të këqijat e centralizimit ishte se me të mund të abuzohej  duke 
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e  instrumentalizuar edhe për qëllime politike, sikurse kishte ndodhur në fakt për 
shekuj me radhë. Veprimet centralizuese mund të shpinin deri “në krijimin e një 
shteti, brenda shtetit”. Asnjë klerik musliman, pavarësisht nga ngritja teologjike që 
kishte, duke i kuptuar drejt këto masa,  nuk reagoi negativisht kundra këtij akti.
Mjaft autorë të huaj vënë në dukje se në fi llimet e viteve 20-të u bënë përpjekje 
me rëndësi për organizimin e muslimanizmit shqiptar mbi baza kombëtare. 
Këto përpjekje u favorizuan nga ndryshimet e mëdha politike dhe nga vetë 
shteti shqiptar, i cili ndihmoi shumë për kombëtarizimin dhe ristrukturimin e 
komuniteteve të ndryshme fetare. Në fakt kjo punë ka fi lluar që me krijimin e 
shtetit të pavarur shqiptar dhe ka vazhduar gjatë gjithë kësaj periudhe.
Në vazhdim të sqarimit të këtij problemi, duhet të theksojmë se qysh në vitet 
1916-1917, ndonëse periudhë lufte, u bënë disa hapa të rëndësishme për 
organizimin  dhe strukturimin e fesë islame në vendin tonë. Në këtë kohë u bë 
ristrukturimi i institucionit të Gjyqit të Naltë të Sheriatit, që është një ngjarje 
shumë e rëndësishme e kohës. Kështu, në një raport që i dërgohej Vjenës nga 
Shkodra në prill të vitit 1917 mbi çështjen kulturore e konfesionale në Shqipëri, 
bëhej e ditur se në Shkodër në tetor 1916 për drejtimin e gjyqeve të sheriatit, qe 
krijuar Gjyqi i Naltë i Sheriatit, i përbërë nga Kryemyftiu, Vehbi Dibra dhe dy 
anëtarë, kryesekretari dhe dy shkruesa. Në shkresën nr. 325, datë 1 dhjetor 1919 
të Gjyqit të Naltë të Sheriatit, drejtuar Qeverisë Shqiptare në Durrës, midis të 
tjerave thuhej: “Gjyqi i Naltë i Sheriatit qëkur u formua në Shkodër në vitin 1916, duke 
u mbështetur në nenin 29 të Parashkresës së organizimit të Sheriatit, ka emëruar dhe një 
gjyqtar të fetfave me një rrogë ... të përmuajshme, detyra e të cilit ishte të shqyrtonte aktet 
e davave etj. Duke qenë se kemi nevojë të madhe për një gjyqtar fetfash dhe ai vend sot 
gjendet i zbrazët, ky gjyq e sheh fort të arsyeshme dhe e ka pa n’udhë që të emërohet Kadi 
Myftiu i Elbasanit Raif Efendiu...1.
Në këtë dokument gjejmë të shprehur qartë se në vitin 1917 qe hartuar një 
“Parashkresë e përkohshme për organizimin e sherisë në Shqipëri”, duke na ndriçuar 
kështu faktin se organizimi dhe funksionimi i Sherisë në vendin tonë është bërë 
qysh nga viti 1917. Parashkresa për të cilën bëhet fj alë, përbëhej prej 43 nenesh dhe 
deri në vitin 1923 ka luajtur rolin e statutit, që mori formë të plotë me mbledhjen 
e Kongresit Islamik . Sipas saj në krye të Bashkësisë Islame në Shqipëri si dhe 
të Sherisë gjendej Myftiu i Përgjithshëm (Kadiu i Kadive) dhe nën drejtimin e 
varësinë e tij ishin të gjithë hoxhallarët dhe gjyqtarët e nëpunësit e tjerë të sherisë. 
Ky Myfti i Përgjithshëm kishte drejtimin, udhëheqjen dhe kontrollin e të gjitha 
çështjeve që kishin lidhje me problemet e Islamit në vendin tonë, siç ishin ato 
të bamirësisë, të arsimit, të kulturës etj. Pranë tij, ndihmësa e këshilltarë të tij, 
ndodheshin edhe dy ulema (dijetarë islamë). Njëri emërohej si këshilltar e tjetri si 

1   Arkivi i Institutit të Historisë. Materiale të Arkivit të Vjenës. Dosja nr. 116, dok nr. 2189, fq. 735, 
viti 1916. Raport mbi çështjen kulturore në Shqipëri.



A l i  M .  B a s h a  -  I s l a m i  n ë  S h q i p ë r i  g j a t ë  s h e k u j v e152

i “besueshmi i fetfasë”. Këta dy, bashkë me Myftiun përbënin Këshillin e Naltë 
ose Gjyqin e Naltë të Sherisë që kishte të gjitha të drejtat e organit më superior 
të Islamit, siç ishin, p.sh. zgjedhja e gjyqtarëve, predikuesve, imamëve, mësuesit 
e fesë e nënpunësit administrativë të sherisë. Për t’u theksuar është se sipas nenit 
18-të të një “Parashkrese” vazët dhe këshillat apo predikimet duhet të mbaheshin 
në gjuhën shqipe dhe arabe, t’u përgjigjeshin nevojave të kohës dhe të qeverisë. 
Po kështu edhe vendimeve gjyqësore do t’i bashkëngjitej gjithmonë edhe një 
përmbledhje në gjuhën shqipe. Kryemyftiu apo Gjyqi i Naltë kishte nën kontroll 
edhe të gjitha Vakfet etj. 
Po sipas “Parashkresa-ve”, në një dokument tjetër thuhej se, për drejtimin  e 
Vakëfeve të Shqipërisë dhe administrimin  e tyre dhe të institucioneve fetare, 
krijohej Drejtoria e Vakfeve, Komisioni i Përgjithshëm i Vakfeve dhe ai i qarqeve. 
Kryemyftiu ishte njëkohësisht Drejtor i Përgjithshëm i Vakfeve. Të 29 nenet e 
kësaj “Parashkrese” të dytë përmbajnë detyrat e këtyre institucioneve si dhe të 
atyre që do të krijoheshin në të ardhmen. Këtyre dy dokumenteve të rëndësishme 
që paraqitëm shkurtimisht: “Parashkresës për organizimin e sherive” si dhe të asaj 
për organizmin e vakfeve do t’u shtohej edhe “Rregullorja mbi organizimin e Gjyqit 
të Naltë të Sheriatit” dhe të gjitha këto dokumente qenë të miratuara, veç tjerash, 
edhe nga Komanda Mb. E R. XIX. Trup. Ush. Dhe me këtë kuptohet qartë se 
në këtë kohë kemi ndërhyrjen e administratës austriake në punët e fesë në vendin 
tonë. Pavarësisht nga kjo, këto dokumente do të ishin bërthama e atyre që do të 
konsolidoheshin e institucionalizoheshin në të ardhmen me vendimet e Kongresit 
të parë Islamik Shqiptar.
Në lidhje me organizimin e Drejtorisë së Vakfeve, kryetar i së cilës ishte Myftiu 
i Përgjithshëm, Vehbi Dibra, qenë ngritur nëpër qendrat kryesore të vendit 
drejtoritë dhe komisionet e vakfeve, që në vitin 1918 numëroheshin 20. Pasuritë e 
vakfeve në Shqipëri përbëheshin prej godinave e objekteve të destinuara për kultin, 
prej objekteve të tjera fi timprurëse si shtëpi, dyqane, mullinj etj. dhe pjesërisht 
prej tokave (kullota, ara, ullishte, pyje). Një pjesë e kësaj pasurie formonte fondin 
qendror të vakëfi t dhe administrohej prej Drejtorisë së Vakfi t të vendit. Në fund 
të vitit 1917 ky fond ishte 118 mijë korona pasuri e patundshme, 15 mijë korona 
kapital, pasuri e tundshme – 133 mijë korona1.
Nuk duhet lënë pa u theksuar se gjithçka që u bë në lidhje me Islamin në vendin 
tonë gjatë kësaj periudhe, deri në Kongresin Islamik të 1923-it,  mban vetëm 
vulën e liderëve fetarë të vendit, sepse pas 1912 Shqipëria nuk ka pasur asnjë lidhje 
apo kontakt zyrtar  me Khalifatin. Atje, në Stamboll, punohej për të rivendosur 
hegjemoninë fetare mbi vendin tonë, duke sajuar krijimin tek ne të një forumi 
panislamik dhe për këtë ai (Khalifati) ka pasur ithtarët e vet, që i kundërviheshin 
me llojlloj armiqësirash e propagandash veprimeve që ndërmerrnin krahu 

1   Po aty. Dosja 28-69, fq. 55, viti 1918.
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moderator i klerikëve përparimtarë islamë tek ne. Por për këtë çështje do të fl asim, 
kur të trajtojmë zhvillimin e punimeve të Kongresit Islamik Shqiptar. 
Masat për riorganizimin  dhe ndërtimin e institucioneve të Islamit, zhvillimi dhe 
ushtrimi i tij pas Shpalljes së Pavarësisë u kryen në kushte kur edhe fetë tjera 
ecnin drejt progresit të njëkohshëm, karakterizuar nga toleranca dhe bashkëjetesa 
ndërmjet tyre. Por, njëkohësisht, në këtë kohë, nuk munguan edhe provokimet, të 
nxitur e të shtyrë nga ata që nuk ia donin të mirën as fesë e as atdheut. Pati raste 
që puna shkoi shumë larg, kështu mund të përmendim një rast kur në Shkodër 
këndohej Mevludi dhe disa elementë të krishterë hodhën parulla poshtruese, 
përçarëse, antikombëtare e antiislame si “Poshtë xhamia”, “Poshtë mevludi” etj. 
Bile u kalua çdo kufi  kur, për të provokuar ndjenjat kombëtare të besimtarëve 
muslimanë, në derën e xhamisë së “Tushës së Çalit” në vitin 1918, u ther një 
derr. Pavarësisht situatës së nderë, qenë krerët e dy palëve, sidomos mençuria e 
Haxhi Vehbi Dibrës që, në sajë të tolerancës dhe të gjakftohtësisë, u shmang më 
e keqja. Qe kryemyftiu Vehbi Dibra që në takime me klerikë të fesë katolike ranë 
në konsensus se veprime të tilla jo vetëm që nuk e dëmtojnë Islamin dhe as që 
nderojnë ndonjë fe tjetër, por dëmtojnë vetëm çështjen e bashkimit, pra atdheun 
dhe bashkëjetesën ndërmjet besimtarëve të dy besimeve, aq të domosdoshme për 
Shqipërinë. Ai me qëndrimin e vet, sa të mençur e tolerant, aq edhe logjik e 
energjik, jo vetëm zbuti muslimanët, duke i këshilluar për tolerancë, por u drejtoi 
edhe një notë proteste autoriteteve austrohungareze dhe demaskoi ashpër qëllimin 
dhe veprimin e individëve që kishin kryer aktin e shëmtuar duke theksuar se 4-5 
“horra” nuk mund të përfaqësojnë komunitetin e krishterë me të cilin muslimanët 
gjithnjë kanë jetuar pranë njëri-tjetrit në paqe e harmoni vëllazërore. Vehbi Dibra 
me këtë rast do të shkruante: “Muslimanët që thellësisht besojnë edhe në Krishtin  e 
shenjtë, kurrë, sa mbahet mend nga kujtesa njerëzore, nuk kanë guxuar të ndërmarrin 
agresione kundër kishës së krishterë pranë së cilës jetojnë, as edhe kundër kultit të faljeve 
të tyre”. Është pohuar se “Besimet fetare nuk i kanë penguar shqiptarët në luftën për 
pavarësi dhe për ruajtjen e identitetit të tyre kombëtar”1.
Dhe ky pohim ka logjikën e vet. Gjithçka ka ndodhur në vendin tonë në lidhje me 
kombin, shpjegohet me atë se feja islame, por, natyrisht, edhe të tjerat kanë pasur 
në udhëheqje të tillë drejtues. 
Lidhur me domosdoshmërinë e unitetit mbarë kombëtar, Vehbi Dibra punoi 
shumë, natyrisht duke u bazuar në Kur’anin e shenjtë, ai shkroi e foli për probleme 
që lidheshin me tolerancën fetare, të cilën e shihte si faktor të rëndësishëm për 
çështjen kombëtare, si një nga elementët që ushqejnë unitetin kombëtar, si një 

1  Emanuela C. Del Re. Albania punto a Capo. Roma, 1997, fq. 124. Sipas: As. Prof. dr. Qazim 
Xhelili. Vepër e cituar; fq. 198.
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faktor stabiliteti dhe vëllazërimi ndërnjerëzor për forcimin e konsolidimin e rendit 
shtetëror1.
Ndasitë fetare ai nuk i shikonte si mur që ndan shqiptarët. Gjithë shqiptarët, 
pavarësisht nga besimi, i konsideronte bij të një nëne, të nënës Shqipëri. Kështu, 
në hytben (predikimin) e parë që mbajti para besimtarëve muslimanë menjëherë 
pas deklarimit të shkëputjes nga Khalifati më 1923, Vehbi Dibra u drejtohej 
besimtarëve me fj alët: “Përveç vëllaznisë fetare, kemi, vëllazën, edhe një vëllazni 
kombëtare, që përmbledh të gjithë elementët që gjenden n’atdheun tonë të dashtun”2.

1  AQSh i RSh. Fondi 152, dosja 42, fq. 2, viti 1926.
2  Për më hollësi shih: Vehbi Dibra. Hytbeja e parë. Zani i Naltë”, nr. 1, 1923, fq. 13.
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14 - Kongresi i parë i muslimanëve shqiptarë

“Flamuri i diturisë  islame do të bartet nga njëri brez në tjetrin nga të 
moderuarit, të cilët e mbrojnë atë nga shtrembërimet e fanatikëve, 
pretendimet e falsifi kuesve dhe keqinterpretimet e injorantëve”.

      (Muhamedi a.s.) 1

Kongresi Musliman Shqiptar përfaqëson një ngjarje të rëndësishme jo vetëm 
për jetën fetare, shoqërore të  Shqipërisë, por edhe për jetën historiko-politike e 
kombëtare të popullit tonë. 
Por, për fat të keq, ky Kongres, megjithëse kanë kaluar  78 vjet nga mbajtja e 
tij, shumë pak ka tërhequr vëmendjen e studiuesve shqiptarë, e kundërta mund 
të pohohet: për të më tepër janë interesuar të huajt. Pra, me këtë Kongres kemi 
një moment që ka tërhequr sadopak, në kuadër të trajtesave shumë më të gjëra, 
vëmendjen e autorëve të huaj2.
Trajtimi i kësaj teme paraqet interes jo vetëm tek studiuesit e historisë politike dhe 
të institucioneve fetare e të një mendimi teologjik, por edhe për një rreth më të 
gjërë specialistësh. Pikëpamjet e shprehura për këtë problem aso kohe dhe sidomos 
qëndrimet e mbajtura ndaj këtij forumi, sa fetar po aq dhe politik kombëtar, janë 
pasqyrë e gjallë e mendësisë popullore dhe e qëndrimeve të masave të njerëzve 
tanë ndaj çështjeve aq të ndjeshme për pjesën më të madhe të popullsisë së vendit.
Por në opinionin publik ky Kongres me vendimet e tij shumë të rëndësishme, 
jo vetëm në rrafshin organizativ fetar, por edhe në rrafsh politik për krijimin e 
Bashkësisë Islame Shqiptare, kombëtare dhe bashkëkohore në kontinentin plak, 
ka kaluar, përgjithësisht, në heshtje. Madje edhe festimi i 75-vjetorit të tij në 
muajin mars të vitit 1998, pati një jehonë fare të zbehtë.

1  Shih: Jusuf Kardavi. Rizgjimi islam ndërmjet kundërshtimit dhe ekstremizmit. Logos – A  
-Shkup, 1417 / 1997; fq. 10.
2  Shih: Alexandre Popoviç, “L’Islam Balkanique. Les musulmans du sud-est europeén dans le 
période postottomane”, Berlin, 1986, s. 20-22. Shq. 1021-1924. Roberto Morozzo della Rocca, 
“Nazione e religione in Albania (1920-1944)”, Bologna, 1990; si dhe botimin shqip R. Maroco dela 
Roka, “Kombësia dhe feja në Shqipëri 1920-1944”, Tiranë, 1994. Gazmend Shpuza. Kongresi 
Musliman Shqiptar. Në: Kultura Popullore; nr. 1-2, 1997, As. Prof. dr. Qazim Xhelili. Vehbi Dibra – 
personalitet dhe veprimtar i shquar i lëvizjes kombëtare. Albin, 1998. Fq. 189-226.  etj.
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Drejtimi i organizmave fetare prej duarsh të klerit të huaj, apo të klerit shqiptar 
në varësi, jo rrallë, edhe në shërbim të qendrave fetare apo edhe politike të huaja, 
madje armiqësore ndaj çështjes shqiptare, kishte ngritur prej kohësh çështjen e 
pavarësisë së organeve dhe të organizmave fetare në Shqipëri.
Klerikët atdhetarë dhe opinioni publik, pas formimit dhe sidomos pas konsolidimit 
të shtetit shqiptar, përmes organeve të shtypit e ngrinin me forcë këtë problem dhe 
kërkonin nga organet shtetërore dhe qeveritare ndihmë për të siguruar shkëputjen 
nga qendra të ndryshme të besimeve fetare, të cilat shpesh kishin punuar apo 
edhe vijonin të punonin në dëm të çështjes kombëtare shqiptare, në radhë të parë, 
kundër bashkimit kombëtar të shqiptarëve1.
Në vitin 1921, “Një Aleancë Kombëtare Muslimane Shqiptare shpall emancipimin e 
vet nga shejhul Islami i Stambollit...”2, pra, kur ishin pjekur kushtet, qenë një grup 
fi gurash të rëndësishme të klerit musliman shqiptar, patriotë, të cilët praktikisht 
realizuan shkëputjen nga shejhul islami, shumë kohë para se qeveria turke ta 
suprimonte përfundimisht këtë institucion, i cili, me krijimin e kushteve të reja, 
konsiderohej i perënduar3.
Shumë kohë përpara se të mblidhej Kongresi Musliman shtypi atdhetar shqiptar 
ua bënte të qartë autoriteteve fetare muslimane të Stambollit, Khalifi t të ri, që 
shqiptarët nuk do t’i ndiqnin ata, nëse këto forume fetare do të shndërroheshin, siç 
kishte ndodhur në të kaluarën jo të largët, në instrumente politike dhe, sidomos, 
po të shndërroheshin në vegla të politikave antishqiptare.
Khalifi  i ri i muslimanëve i dërgonte kryemyftiut të Shqipërisë, në fi llim të vitit 
1922, një telegram urimi. Me këtë rast gazeta “Elbasani” bënte një shënim, i 
cili fl et qartë për qëndrimin e qarqeve atdhetare shqiptare, laike dhe fetare ndaj 
këtij autoriteti të botës fetare muslimane, sidomos pas masave të reja që kishin 
fi lluar të ndërmerreshin në Turqi. Në gazetë shkruhej: “Tue iu fal nderit, Halifes, 
për simpathin dhe bekimet që u ban myslimanëve shqiptarë, gjejmë rastin t’i thomi se 
parimet kombëtare që banë të dahet hilafeti prej detyrash politike, nj’ato parime kanë 
ba edhe popullin shqiptar të mbështetet në bashkimin vllaznuer e racnuer pa iu vu 
vesh aspak feve të ndryshme, që e ndajnë vetëm në pikëpamje të nevojave shpirtnore. 
Le ta dijë halifj a i ri se derisa ai të qindrojë larg intrigës politike që kanë luejt disa 
autoritete fetare, muslimanët e Shqipërisë nuk do t’i kursejnë lutjet e veta të përzemërta 
për shkëlqimin e atij froni. Gjithashtu, duhet ta dijë hilafeti edhe se ma e vogla intrigë 

1  “Qeveria Kombëtare kur të mos përkrahë fetarët kombëtar si z. Peshkop Noli, Hafi z Ali Korça, 
P. Fishta e Hafi z Ibrahim Tirana për të shpëtuar popullin nga zgjedha morale e Fanarit, Meshihatit 
të Stambollit dhe t’i lidhë në krijesia autoqefale, i bën më të madhe dëm bashkimit të kombit, ku 
varet përkrejtësisht jeta e shtetit”. “Reforma”,  v.I, nr. 4, 7.4.1922.
2   R. M. Della Roka. Vepër e cituar fq. 28.
3  Për më gjërë edhe për këtë shiko: prof. dr. Viron Koka, “Kultura islame në vitet 20-30 të shek. 
20-të”, në “Drita islame”, nr. 15 tetor 1993, fq.4.
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e mbulueme me ngjyra fetare shkakton mënin e përjetshme të popullit shqiptar kundër 
kujtdo froni fetar”1.
Këtë koment të gazetës “Elbasani”, e riboton edhe gazeta “Shtypi” me një vlerësim 
të lartë për botuesit e atij shënimi, duke e cilësuar “Fjalë arit”. “Ky shënim, sipas 
“Shtypit” e nderon shumë ndërgjegjen fetare dhe atdhetarizmin e shkrimtarëve të asaj 
fl etoreje”2, pra të gazetës “Elbasani”.
Mbi bazën e kërkesave të parashtruara nga qytete të ndryshme, Gjyqi i Lartë 
i Sheriatit kërkoi nga organet kompetente shtetërore lejen për mbledhjen e 
Kongresit Musliman. Ahmet Zogu nëpërmjet një shpalljeje, e lejoi atë organizëm 
të thërriste mbledhjen e përgjithshme për formimin e Këshillit të Muslimanëve3.
Pasi doli leja përkatëse nga qeveria, prefekturat dhe nënprefekturat u ftuan të 
zgjidhnin nga 1 delegat që të ishte i ditur, shqiptar e besimtar, i cili “të dijë mirë me 
shkrue e me këndue shqip”. Th irrja  për Kongresin u pasua nga zgjedhja e delegatëve.
Në këtë Kongres morën pjesë delegatë nga e gjithë Shqipëria. Ai ka hyrë në 
historinë e zhvillimit të Islamit në Shqipëri, veç tjerash, edhe për dy evenimente 
të rëndësishme: a)Duke shpallur mëvetësimin e Xhamisë Shqiptare, preu de facto  
dhe de jure, të gjitha llojet e lidhjeve me khalifatin dhe b)Th emeloi Komunitetin 
Musliman të Shqipërisë, që në të ardhmen do të merrte në dorë, nëpërmjet 
administratës që ngriti, interpretimin teologjik dhe rregullimin  administrativ të 
të gjitha çështjeve islame në Shqipëri4. Për këtë u vendos formimi i dy këshillave: 
Këshilli i Naltë i Sheriatit, i përbërë prej 4 vetash, të zgjedhur nga ky Kongres 
me qendër në Tiranë si dhe Këshilli i Xhema’atit. Kryetari i Këshillit të Naltë 
të Sheriatit përfaqëson Komunitetin Musliman me titull Myfti i Përgjithshëm. 
Njëri nga 4 anëtarët e zgjedhur të Këshillit të Naltë dekretohet nga kryetari i 

1  Sipas gazetës “Shtypi”, nr. 2.  11.1.1922.
2  Po aty.
3  “Elbasani”, nr. 9, 19.12.1923. Më 7 shkurt 1923, ministri i Punëve të Brendshme, A. Zogu, 
njoftonte prefekturat se me vendim të Këshillit të Ministrave, i jepej leje Gjyqit të Lartë të 
Sheriatit për të bërë, më 20 shkurt 1923, mbledhjen e përgjithshme për formimin e Këshillit 
të Muslimanizmës (Xhemijeti Islamije), të kërkuar shumë herë prej popullit musliman (Libri i 
qarkoreve i vitit 1922-1923, nr. 5  i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Tiranë, 1923, fq. 222).
4  Ky Kongres përfundoi punimet me 12 mars 1923 dhe zgjodhi Këshillin e Naltë të Sheriatit: 1)
Vehbi Dibra me 30 vota (kryetar);2) Hafi z Ali Korça me 29 vota dhe 3)Vejsel Naliu me 27 vota.
Nga tarikatet: 1)Haxhi Adem Bala me 28 vota;2)Sheh Ibrahim Karbunara me 26 vota; Drejtor i 
Përgjithshëm i Vakfeve u zgjodh z. Salih Vuçiterni me 32 vota; Gjithashtu Kongresi miratoi edhe:
Rregulloren mbi zgjedhjet në forumet e Komunitetit Musliman;
Projekt Statutin e Komunitetit Musliman të Shqipërisë;
Rregulloren mbi organizimin e vakfeve muslimane në Shqipëri.
Për më hollësi shih: Kongresi i parë Musliman i Shqipërisë. në gazetën “Drita islame”.Viti VII i 
botimit; nr. 4 (135) shkurt-mars 1998. 
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Republikës për Kryemyfti, ndërsa dy të tjerët do të  jenë anëtarë. Dy anëtarët dhe 
ndihmësanëtari dekretohen nga kryetari i Këshillit të Naltë të Sheriatit.
Shtypi shqiptar, duke e vlerësuar këtë forum jo vetëm si një ngjarje thjesht fetare 
apo shpirtërore, përcolli që në fi llim hap pas hapi, projektimin dhe realizimin e 
idesë së mbajtjes së Kongresit Musliman. Gjithë kjo ndodhte për shkak se një 
tubim i këtij lloji i kapërcente interesat e fushës për të cilën mbahej; ai nuk kishte 
thjesht karakter fetar. Edhe kur fj ala ishte për masa të kësaj natyre, ato, për vetë 
kushtet në të cilat ndodhej vendi ynë dhe vetë shkallën e organizmit të besimeve 
fetare në Shqipëri, merrnin një karakter të theksuar politik kombëtar me rëndësi 
të veçantë për të ardhmen, jo vetëm të Islamit tek ne, por edhe për konsolidimin 
e shtetit shqiptar dhe për ardhmërinë e mbarë  kombit tonë.
Qarqet atdhetare brenda dhe jashtë vendit uronin Kongresin dhe kongresistët që 
të arrinin objektivin e tyre, që ishte shpallja e pavarësisë së xhamisë shqiptare. Ata, 
njëkohësisht, shprehnin besimin që punimet e këtij Kongresi të përfundonin me 
sukses: “Përgëzojmë nisiatorët e këtij Kongresi, duke qenë të sigurtë se përfundimet dhe 
vendimet që do të merren, do të jenë baza e përparimit dhe do t’u përgjigjen plotësisht 
interesave të shtetit dhe të kombit shqiptar”1.
Kongresit Musliman, në prag të mbledhjes dhe gjatë vijimit të punimeve të tij, 
i bëheshin sugjerime dhe rekomandime nga mjaft qarqe të interesuara për një 
zhvillim sa më të suksesshëm të besimit islam në trojet shqiptare. Në këtë kuadër 
shkohej edhe më tej dhe shfaqej dëshira që “ ky Kongres duhej të merrte masa radikale 
për këtë reformasion fetar”2.
Kongresi, siç mendohej, do të merrej edhe me çështje të tjera të karakterit arsimor-
kulturor dhe, madje, edhe shoqëror. Në kohën kur po bëhej fj alë për mbledhjen 
e tij, jo rastësisht, në shtyp, midis tjerash, theksohej: “Sot Kur’ani jo vetëm që nuk 
të ndalon të shkruash me karakter latinisht shqipen, por të thotë edhe t’i lutesh Zotit në 
gjuhën tënde, që Kur’anin mund ta përkthesh dhe të mos keshë gjynah, por, përkundrazi”3.
Në botën e huaj, sipas shtypit vendas, kjo ngjarje u paragjykua, duke e parë atë 
me syze të errëta. Si shumë dukuri të tjera të botës shqiptare, kjo nismë tejet 
përparimtare, jo vetëm për vendin tonë, por edhe në përmasa shumë më të gjëra, 
madje edhe në shkallë kontinentale, u etiketua, në kundërshtim me të vërtetën, si 
një lëvizje fanatike4.

1  Gazetat: “Populli”, nr. 5, 16.2.1923; “Elbasani”, nr. 9, 19.2.1923.
2   A. Bendi. Nacionalizma turke dhe Shqipëria. Në: “Shqipëria e re”, v.IV, nr. 117, 11.2.1923.
3   Po aty.
4  “Ky Kuvend pranë shtypit të huaj gjykohet keqas, gjithnjë me prapamendime me të cilët të 
huajtë luftojnë kundra Shqipnisë. Kritikohet si një lëvizje e fanatizmës!...Por përfundimi i Kuvendit 
ka me i diftuem botës mbarë se muslimanët e Shqipnisë këtë Kuvend e kanë për përparimin e 
Atdheut të lirë, në ujdi me parimet e fesë.
Edhe njëherë ka me u provuem se çdo shpifje në dam të kombit shqiptar për së shpejti dënohet 
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Zhvillimi i Kongresit dhe përfundimi i punimeve të tij i përgënjeshtruan gjykime 
të tilla, qofshin ato të qëllimshme apo të paqëllimshme.
Edhe pasi fi lluan punimet e Kongresit, qarqet atdhetare nuk reshtën së 
shprehuri dëshirat dhe kërkesat e tyre. Ata, duke pasur parasysh edhe përvojën e 
deriatëhershme si dhe pasojat jo të mira të mosorganizmit të besimit musliman, 
deklaronin se prisnin nga ky Kongres, veç masave organizativo-administrative 
edhe shprehjen e një fryme kombëtare, e cila, sigurisht, do të binte në kundërshtim 
me përpjekjet e klerikëve fanatikë. Duhet theksuar se klerikët fanatikë, edhe 
pse ishin barinj të një feje “që për dogmë asht shumë e naltë dhe patën shkaktue një 
dekadencë të mndershme tue e ba muslimanin anmik të gjakut e të gjuhës së vet, armik 
të përparimit e të qytetnisë” e shtynë popullin “në një fanatizëm të randë e të damshëm 
sa me çoroditë e damtue fenë vetë”1.
Mbi bazën e këtyre vërejtjeve që, në disa raste shkonin deri në akuza, por herëherë 
me të drejtë, shfaqej shpresa se organizatorët e Kongresit, të ndërgjegjshëm për 
këtë gjendje, do të dinin ta orientonin drejt Kongresin. Përndryshe, shprehej frika 
se pazotësia e delegatëve mund ta zbehte rëndësinë e tij, “mund të pakësojë këtë 
randësi e mund të zbresë kongresin me një mbledhje që rrëshqet e zhduket pa lënë gjurmë 
në histori”2.
Këto shkrime dëshmojnë se shtypi i kohës ishte në dijeni të mendimeve të ndryshme 
që ekzistonin dhe të debateve që zhvilloheshin në rrethet fetare muslimane, 
klerikale dhe më gjërë, midis besimtarëve, rreth të ardhmes së bashkësisë islame 
në Shqipëri, rreth rrugëve të konsolidimit të saj në Ballkan dhe në Europë.
Gazeta “Populli” nisi të botonte procesverbalet e Kongresit, duke fi lluar me 
bisedimet e mbledhjes së parë. Në të jepet e plotë fj ala e hapjes e kryemyftiut 
të Shqipërisë, Vehbi Agolli (Dibra), bisedimet paraprake, si dhe kundërshtimi 
që vinte nga disa besimtarë të Shkodrës, se përfaqësimi i nënprefekturave të 
kësaj prefekture nuk ishte përpjesëtimor, si rrjedhim i zgjedhjes së parregullt të 
delegatëve, për shkak të ndërhyrjes së organeve shtetërore.
Por punimet e Kongresit nuk i gjejmë të pasqyruara më tej hollësisht as në këtë 
gazetë dhe as në ndonjë gazetë tjetër, edhe se “Populli” shkruante se do të jepte 
në numrat e ardhshëm vazhdimin e procesverbaleve të mbledhjeve të tjera të 
Kongresit. Edhe burimet dokumentare  janë të pakta. Në këto rrethana ka pohime 
kontradiktore dhe pikëpamje të ndryshme rreth debateve.
Mbledhja e parë e Kongresit apo e Kuvendit Musliman, siç u quajt ndryshe, u 
mbajt në Tiranë me 24 shkurt 1923, në ndërtesën e shoqërisë “Djelmënia dibrane” 

me vepra të nalta, që diftojnë një dëshirë përparimi, një vllazni dhe një atdhetarizëm, që shfaqet 
me atë shpirt liberal që nuk e ka komb tjetër në botë”, shkruante gazeta “Shtypi”, në nr. 17.  
3.3.1923.
1  “Populli”, në nr. 8; 9.3.1923.
2   Po aty.
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në rrugën e Dibrës. Ajo u hap me fj alën e Vehbi Dibrës, kryemyftiut të parë të 
Shqipërisë, të caktuar nga Qeveria e Vlorës fi ll pas Shpalljes së Pavarësisë.
Me këtë rast duhet theksuar se ndër organizatorët autoritarë të këtij Kongresi, 
konsiderohet me plot të drejtë Vehbi Dibra, atdhetar e teolog i shquar, fama dhe 
nami i të cilit i ka pasë kaluar caqet e vendit tonë qëkur ai jetonte. Ai nuk doli 
rastësisht në krye të këtij Kongresi. Ka qenë pjesëtar aktiv i Kuvendit të Vlorës, i 
zgjedhur kryetar i këtij kuvendi historik dhe më pas edhe kryetar i senatit të dalë 
prej tij. Për më tepër ai qe emëruar nga qeveria e Vlorës Kryemyfti, ndërsa Vejsel 
Naili kryekadi i Shqipërisë.
Fjalët e H. Vehbi Dibrës do të bëheshin lajtmotivi i veprimtarisë së ardhshme të 
Komunitetit Musliman të Shqipërisë në marrëdhënie me besimtarët muslimanë 
dhe me besimet e tjera të vendit tonë.
Pas vlerësimit të fesë muslimane si fe liberale, e cila njeh të gjithë profetët dhe 
përmbledh të gjitha mirësitë e të dy jetëve, kryemyftiu vuri në dukje se të gjitha 
këto cilësi bënin që kjo fe të respektohej dhe nga dijetarë të shquar të Europës.
Më tej Vehbi Efendiu theksoi karakterin liberal e demokratik të fesë islame, e cila 
i ka hapur lirisht portat për diskutimin e lirë të gjitha problemeve që i interesonin 
botës muslimane: “... dera e mejtimit të ixhtihadit (pikëpamjeve) nuk asht e mbyllun 
dhe jemi gati për me i mejtue disa çashtje fetare se me ndërrimin e kohës, ndërrojnë edhe 
gjykimet”. Siç shihet një nga organizatorët dhe drejtuesit kryesorë të këtij Kongresi 
e kishte ideuar dhe konceptuar këtë tubim jo si një mbledhje të zakonshme të 
organizmave të bashkësisë islame në Shqipëri. Ai vinte në dukje me një koncept të 
qartë dhe të gjërë të detyrave që qëndronin  përpara bashkësisë islame në Shqipëri. 
Kryemyftiu dhe ndjekësit e tij vinin në Kuvend me një koncept bashkëkohor të 
masave dhe të vendimeve që duheshin marrë nga delegatët në Kongres. Në të 
gjithë këtë konceptim ata kishin mirë parasysh pozicionin e Shqipërisë në Europë.
Në fj alën e tij të hapjes, Hirësia e tij Vehbi Agolli falënderoi kryeministrin 
Ahmet Zogu, i cili, siç u shpreh referuesi, ndihmoi dhe lehtësoi mbledhjen dhe 
organizimin e Kuvendit.
Kryemyftiu i Shqipërisë u theksonte edhe njëherë delegatëve të Kongresit gjendjen 
fetare të vendit dhe detyrat e besimtarëve për të vënë mbi gjithçka, gjë që e vlen të 
theksohet, bashkimin kombëtar pa dallim besimi e, madje, vëllazërimin kombëtar 
të të gjithë shqiptarëve.
“Sikurse e dini zotëria juaj, popullsia e Shtetit tonë përbahet prej tre elementësh, d.m.th. 
musliman, katolik dhe ortodoks, po në pikëpamje të kombësisë në mes kemi një vllaznie 
të plotë e të patundëshme, e nuk mund të thuhet e të kuptohet asnjë send që e tund këtë 
vllaznie të plotë.
Çashtja e fesë asht nji çashtje e posaçme e secili asht i lirë për me sigurue forcimin e fesë 
së vet”.
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Si pikënisje dhe si pikë referimi të gjithë veprimtarisë politike, shoqërore dhe, 
kuptohet, edhe fetare të shqiptarëve në kohët më të reja, atdhetari i mirënjohur 
Vehbi Agolli merr fi toren e madhe historike të shqiptarëve në Kuvendin e Vlorës 
me Shpalljen e Pavarësisë, të ripohuar, të përforcuar dhe të kurorëzuar edhe 
njëherë në Kongresin e Lushnjes1.
Caktimi për të referuar Vehbi  Agolli nuk duhet të jetë i rastit, jo vetëm pse ai ka 
qenë pjesëtar aktiv i Kuvendit të Vlorës, por sepse qe zgjedhur edhe kryetar i këtij 
Kuvendi historik e më pas edhe kryetar i Senatit të dalë prej tij. Për çeshtjen që 
po fl asim ka rëndësi fakti i emërimit të Vehbi Dibrës si kryemyfti i Shqipërisë dhe 
i Vejsel Nailit si kryekadi i Shqipërisë. Me ta shënohej hapi i parë i pavarësisë së 
xhamisë nga Khalifati i Stambollit dhe Meshihati.
“Për këtë shkak i qofshim falë të madhit Perëndi që për të dytën herë e forcoi këtë qëllim 
me mbledhjen e Lushnjes. O Zot i madh, epna lehtësinë e debateve për sigurimin e këtij 
qëllimi”2.
Përveç fj alës së hapjes të kryemyftiut, nga Kongresi ne kemi në dorë edhe Statutin 
e miratuar  në të, i cili, siç mund të nënkuptohet, është rezultante e debateve jo të 
pakta të zhvilluara në gjirin e tij.
Në Statutin e vitit 1923 nuk bëhet fj alë shprehimisht për shkëputjen e Bashkësisë 
Islame Shqiptare, të posaorganizuar, nga Khalifati dhe Meshihati i Stambollit. Një 
fakt i tillë, me sa duket, nënkuptohej, ose, më mirë të thuhet, as nuk diskutohej, 
përderisa në këtë Statut nuk bëhej fj alë, gjithashtu, për kurrfarë lidhjeje fetare 
organizative me Stambollin, as me Khalifatin dhe as me shejhul’islamin. Gjithë 
organizimi dhe funksionimi i kësaj Bashkësie ishte  menduar i pavarur nga ndonjë 
qendër tjetër fetare e huaj, cilado qoftë ajo.
Me këtë pozicion ruhej, si të thuash, ajo statukuo, ajo gjendje e krijuar që para 
11 vjetësh, pas Shpalljes së Pavarësisë, me vendimin e Qeverisë së Vlorës për 

1  “Zotni! Kush asht ai qi na ban sot të gëzojmë se jemi shqiptarë? Kush asht ai qi  na ban sot të 
shofi m një ushtri me plot disiplinë kombëtare? Kush asht ai qi na bani ta shofi m valimin e Flamurit 
tonë në shtetet ma të nalta? Kush asht ai qi na dha lirinë dhe organizimin e fesë? 
Asht ajo Vlonë e madhnueshme! Asht ajo Vlonë historike, ku u mblodhën atdhetarë të fl aktë 
shqiptarë që në gjithë pikëpamjet nuk e muernë parasysh asnjë send, por ngrejtën Flamurin dhe 
deklaruen Indipendencën e Shqipnies.
Rroft Shqipënia – (zana në sallë: “Rroft Shqipnija!”)”. Dhe nën thirrje të tilla fi lloi, vijoi dhe përfundoi 
me sukses punimet  Kongresi Musliman. Kurse në vlerësimin për fenë ai është shprehur: “Cila 
është ajo që siguron njësinë e shumicës së popullsisë? Cila është ajo që siguron mbledhjen e 
shumicës në një fjalë? Cila është ajo që siguron jetesën e shumicës si një trup? Cila është ajo që 
siguron drejtësinë? Cila është ajo që përmirëson moralin? Cila është ajo që plotëson bashkimin? 
-Asht besimi, asht feja”. “Shtypi”, nr. 16;  28.2.1923.
2  Po aty.
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emërimin e Vehbi Agollit kryemyfti i Shqipërisë. Ky vendin qe konsideruar, jo pa 
të drejtë, si shkëputje atëherë e xhamisë shqiptare nga Stambolli1.
Me shumë interes është paragrafi  “a” i nenit të 11 të Statutit, në të cilin rreshtohen 
detyrat e Këshillit të Naltë të Sheriatit:
“Të siguroj  nisjen (bashkimin – A.B.) ndërmjet Muhamedanvet dhe të shfaqë 
shpirtin liberal Hyr dhe ndërnjerëzues të Muhamedanizmës me një zhvillim 
modern (aser) e kombëtar tuj bamë reforma, pa i prekë themelet fetare”2.
-Të sigurojë njësinë dhe barazinë ndërmjet muslimanëve dhe të nxjerrë në pah 
shpirtin dhe qëllimin e sheriatit duke zhdukur të gjitha bestytnitë dhe zakonet e 
këqija që nuk kanë të bëjnë fare me Islamin.
-Të ngrejë institucionet fetare për nxjerrjen e vaizëve, myftive, myderrizëve, 
teologëve, imamëve e hatibëve.
-Të përmirësojë punën e medreses sipas principeve dhe metodave moderne;
-Të ngrejë streha vornore;
-Të studiojë dhe shqyrtojë raportet e paraqitura nga drejtoria e Përgjithshme e 
Vakfeve;
-Të shqyrtojë buxhetin e përgjithshëm të përgatitur nga drejtoria e fi nancës;
-Të emrojë dhe të shkarkojë sipas rregullave të aprovuara të gjithë nëpunësit e 
sherisë dhe të vakfeve; 
-Të shqyrtojë dhe të zgjidhë të gjitha aktvendimet dhe fetfatë;
-Të përgatitë rregulloren e administrimit të përgjithshëm;
-Të sigurojë botimin e një reviste të paktën njëherë në muaj3;

1  J. Swir, “Albania. The rise of Kingdom”, London, 1929, sipas përkthimit që ndodhet në Arkivin 
e Institutit të Historisë, Kap. IV.
2  Statuti i trupit xhema’atit Mysliman shqiptar. Tiranë, 1923. Fq.3. Botuar edhe në “Shqiptari i 
Amerikës”, nr. 18; 28.4.1923.
3   Në tetor të vitit 1923 fi lloi botimin revista e parë zyrtare e Komunitetit Musliman, “Zani i 
Naltë”. Revista merret me problemet e shumta fetare e kulturore. Po ashtu evidencon çështjen 
e krijimit të shtetit shqiptar. Në 1924 në faqet e saj hapet një debat ndërmjet përkrahësve dhe 
kundërshtarëve të heqjes së perçes së grave. Redaktorët e revistës janë të parët për heqjen e 
saj, ndërsa myftiu i Shkodrës kritikon bidatet e këtij lloji. Perçja zyrtarisht ndalohet më 1937, por 
vite më parë përdorimi i saj u kufi zua në qytete. 
R. M. Della Roka, për Islamin në Shkodër, në veprën e cituar, fq.35-37, ka shkruar se “Bashkësia 
Muslimane e Shkodrës, me ndjenjën e identitetit që duhej mbrojtur përballë bashkësisë katolike, 
ishte lidhur me traditat e veta socio-fetare më shumë nga bashkësitë islame të Shqipërisë së 
Mesme, e cila ishte e islamizuar në mënyrë kompakte. Ajo ndodhej në një zonë kufi tare dhe, 
nga pikëpamja fetare,  edhe në të kaluarën e afërt kishte pritur shqiptarë muslimanë, të ardhur 
si muhaxhirë nga veriu ortodoks malazez dhe serb, ose nga vende të tjera që Islami i kishte 
humbur me rënien e Perandorisë Osmane, si Bosnja e Herzegovina. Të gjitha këto shfaqnin një 
devotshmëri të fl aktë për Islamin. Mbase edhe për këtë shkak mund të vërehet mungesa e sektit 



1 4  -  K o n g r e s i  i  p a r ë  i  m u s l i m a n ë v e  s h q i p t a r ë 163

-Të botojë dhe të përkthejë librat e nevojshëm për shtimin e kulturës islame;
-Të përkujdeset për ngritjen më lart të mësimbesimit si dhe të përgatiten në gjuhën 
shqipe hytbet dhe predikimet që mbahen para xhema’atit;

Lista e delegatëve që morën pjesë në 
Kongresin e 24 shkurtit 1923

Rrethi Delegat

i Tiranës z. Mytesim Këlliçi

i Shijakut z. Ahmet Rustemi

i Krujës z. Mehmet Pengili

i Durrësit z. Hafi z Ali Korça

i Kavajës z. Haxhi Jusuf Kazazi

i Shkodrës z. Halit Rroji

i Pukës z. Xhemal Naipi

i Lezhës z. Mehmet R. Maçi

i Malësisë së Shkodrës z. Hafi z Sabri Bushati

i Elbasanit z. Muharrem Mullahu

i Peqinit z. Shyqyri Myftiu

I Gramshit z. Salim Luniku

i Librazhdit z. Hafi z Musa Haxhi Aliu

i Lushnjes z. Sheh Ibrahim Karbunara

i Beratit z. Qerim Fuga

i Skraparit z. Dervish Aliu

i Mallakastrës z. Qerim Buzmadhi – Tato 

i Fierit z. Abdurrahman Fehmiu

i Vlorës z. Ibrahim Xhindi

i Kurveleshit z. Ali Koka

i Gjirokastrës z. Reshat Kokalari

i Tepelenës z. Abdurrahim Tepelena

bektashi”. Sipas: Dr. Ismail Ahmeti. Hafi z Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore. Logos – A 
; fq. 83-84, shënim 149.
Përsa i përket  revistës “Zani i Naltë” shiko edhe: Viron Koka.Mendimi fetar e kombëtar në revistën 
“Zani i Naltë” në vitet ’20-’30 të shekullit 20-të. Feja, Kultura...vepër e cituar fq. 419. Gjithashtu, 
“Zani i Naltë (Përmbledhje kumtesash). Shkodër, 1999.
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Rrethi Delegat

i Përmetit z. Salih Hamzaj

i Libohovës z. Ali Galibi

i Delvinës z.Vehbi Kallapolli

i Korçës z. Shaqir Hoxha

i Bilishtit z. Emin Menkulasi

i Kolonjës z. Halim Gostivari

i Pogradecit z. Banush Hamdiu

i Dibrës z. Vehbi Dibra

i Zerqanit z. Salih Vuçiterni

i Matit z. Jakub Sabri

i Kosovës z. Qamil Bala

i Hasit z. Rasim Sulejmani

i Lumës z. Sheh Xhemaliu

i Lushoviqit z. Ihsan Lushoviqi

Përfaqsues i qeverisë z. Qerim Çelo

Këshilli i Naltë i Sheriatit nëpër prefektura përfaqësohet prej myftive dhe naipëve, 
nën kryesinë e të cilëve vepron Këshilli qendror i Xhema’atit me anëtarë sipas 
popullatës.
Myftinjtë dhe naipët për problemet e sheriatit janë në marrëveshje me Myftininë 
e Përgjithshme.
Si çdo Komunitet tjetër edhe ai musliman ka pasuritë e veta që janë vakfet, të cilat 
administrohen nga drejtori i Përgjithsëm i Vakfeve, që zgjidhet nga Kongresi dhe 
dekretohet prej Këshillit të Naltë të Sheriatit dhe është anëtar i këtij Këshilli.
Këshilli i Naltë zgjidhet nga Kongresi Musliman që zhvillon punimet në çdo 
katër vjet...Nuk mund të zgjidhet delegat ai që s’ka mbushur moshën 25-vjeçare, 
që është i dënuar për çështje ordinere dhe ai që nuk ka arsim përkatës.
Këshilli i Naltë i Sheriatit zgjidhet nga Kongresi i Bashkësisë Islame Shqiptare 
me shumicë votash dhe të gjithë anëtarët e tij duhej të ishin me kombësi apo, siç 
thuhej në Statut, prej racës shqiptare1.
Përsa i përket strukturës organizative të miratuar nga Kongresi i parë Musliman i 
Tiranës, në krye qëndronte kryemyftiu apo myftiu i madh, dhe myftinjtë rajonalë, 
të cilët merreshin me çështje administrative dhe fi nanciare. Ata kishin për detyrë 
të inspektonin, të paktën një herë në vit, xhamitë që vareshin prej tyre. Ekzistonte, 

1  Statuti...Vepër e cituar.
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gjithashtu, edhe Këshilli i Lartë i Sheriatit, i përbërë nga gjashtë anëtarë, dy 
doktorë të së drejtës (ulema të sheriatit), dy shejh dhe dy civilë.
Më vonë në interpretimin e vendimeve të Kongresit Musliman  pati debate e 
mosmarrëveshje. Disa donin t’i qëndronin besnikë germës së librit të shenjtë, 
ndërsa të tjerë frymës së Kur’anit.
Detyra parësore që qëndronte para këtij organizmi të lartë të Bashkësisë Islame 
Shqiptare, ishte përmirësimi i medreseve “Mbas reformave të reja” dhe mbi baza 
kombëtare shqiptare. Për këtë fl itej në mënyrë të veçantë, duke u nxjerrë në pah 
midis detyrave të tjera të këtij forumi më të lartë islam në Shqipëri. “Këshilli i Naltë 
kishte marrë nismën për të studiuar ngritjen e një shkolle të lartë teologjike (medrese të 
lartë)”; 
“Të përkujdeset me sigurue mësimin fetarë e të përgatisë në gjuhën kombëtare Hytbe dhe 
predikime e libra simbas shekullit të sotëm”1; si dhe për përcaktimin e funksioneve të 
myftinjve dhe për reforma të çështjeve praktike të kultit në përputhje me parimet 
bazë fundamentale të islamizmit. Midis risive, me sa duket, sipas pohimeve 
të literatures ekzistuese, ishte që gjuha shqipe të praktikohej në mënyrë të 
institucionalizuar në hutbe.

*      *      *
Problemi i paraqitjes së shpirtit liberal islam (hyrr), i reformave të medreseve 
dhe i përgatitjes së literaturës mësimore propagandistike fetare ekzistonin  e 
njiheshin prej kohësh, madje kërkonin zgjidhje të ngutshme. Dhe këto probleme 
me vendimet e Kongresit gjetën një zgjidhje të institucionalizuar, të miratuar nga 
njerëzit më të ngritur nga ana fetare në Shqipëri. Por ne këtu do të japim shpjegim 
vetëm për atë të predikimeve shqipe. Të tjerat mendojmë t’i trajtojmë në kohën 
e trajtimit në përgjithësi të çështjeve të kulturës islame në Shqipëri. Ndërsa për 
atë të predikimeve shqip, që është sa fetare  aq edhe kombëtare, do të sjellim një 
shembull për të treguar se sa i mprehtë ishte bërë ai që më parë. 
Sikurse është vënë me të drejtë në dukje në librin “Në kujtim të brezave”, përdorimi 
i gjuhës shqipe në ceremonitë fetare, sikurse është argumentuar, qe një problem që 
duhej zgjidhur duke thyer traditën e kohës. Në predikimet fetare përdorej gjuha 
arabe. Edhe vetë disa hoxhallarë të ditur e ndjenin nevojën e përdorimit në këshillat 
e ligjëratat fetare (hytbet) të gjuhës shqipe, për t’i lidhur besimtarët më ngushtë 
me ceremonitë fetare, të cilat në gjuhë të huaj ishin krejtësisht të pakapshme. 
Nismëtar për këtë u bë Haxhi Hasan Sheh Shamia (1814-1891). Në vitet 80-të 
të shekullit të kaluar kjo u bë shumë masive në Shkodër, u përkrah prej shumicës 
së imamëve nën kujdesin e Myftiut Plak... Falë njohurive që kishte në fusha të 
ndryshme të diturive të fesë, falë mendjes së ndritur, devocionit të tij të pamatur 
për fenë, respektit të madh për besimtarët dhe dashurisë së vërtetë për gjuhën 
amtare, ai ndërmori hapin e guximshëm duke mbajtur ligjëratat e së premtes në 

1  Po aty, nr. 19; 5.5.1923.
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gjuhën shqipe, duke sjellë një përmbysje në fushën delikate të predikimeve e të 
praktikave fetare në vendin tonë. Ai nuk iu tremb kësaj “reforme”, sepse donte 
që aty ku ishte e mundur, gjërat të shiheshin me syrin e kohës. Një hap i tillë 
jo vetëm që nuk dëmtonte, por ndihmonte si forcimin e besimit të vetëdijshëm, 
ashtu dhe të ndjenjës së kombit. Fundshekulli që jetoi Shehu, ishte i mbushur me 
grabitje të njëpasnjëshme trojesh e me synime të mëdha shoviniste nga fqinjët e 
veriut dhe të jugut... Megjithëse pati mbështetjen e myftiut, Jusuf Efendi Tabakut, 
kundërshtarët ia dolën që të bindnin Meshihatin në Stamboll për pezullimin e 
kësaj praktike për një periudhë dyvjeçare… Në sajë të këmbënguljes nga ana e 
vetë Shehut dhe të atyre që e përkrahnin, si Myftiu Isuf Tabaku e Daut Boriçi 
me shokë, u arrit të lejohej futja e gjuhës shqipe në praktikën fetare... Biografët 
kujtojnë taktin që përdori Shehu për ta bindur masën e besimtarëve mbi dobitë e 
përdorimit të shqipes që, si çdo “e re”, pritet me rezerva:
Një ditë kur xhamia ishte tejmbushur me xhema’at, Shehu hipi në “qyrs” (vendi 
i predikimit), hapi qitabin arabisht, lexoi disa rreshta, mbylli librin dhe u largua 
pa folur, duke befasuar të pranishmit. Të nesërmen drejtoi pyetjen se çfarë kishin 
kuptuar nga leximi i një dite më parë. Pasi mori përgjigje negative, mbajti “vasën” 
shqip, duke i paralajmëruar se të premten më të afërme do të thoshte edhe 
“hytben” në shqip, d.m.th. do të përkthente edhe predikimin e ditës së premte. Të 
pranishmit në fi llim u befasuan, por pastaj mbetën shumë të kënaqur, ndërsa pjesa 
e klerikëve konservatorë e që ishin të pranishëm, u larguan të indinjuar. Kështu, 
në sajë të përkushtimit e të iniciativës së Shehut edhe “hytbeja” u fol në shqip, 
duke mënjanuar arabishten, ashtu si në mevludet qe mënjanuar turqishtja...1

*      *      *
Nga jehona që pati në shtyp dhe nga vendimet e marra në Kongres, del plotësisht 
e qartë se gjithë shqetësimi i delegatëve ka qenë vënia e organizimit dhe e 
funksionimit të Bashkësisë Islame Shqiptare mbi baza kombëtare dhe sa më 
bashkëkohore. Ky kujdes shihet në detyrat që Kongresi vuri përpara Këshillit të 
Naltë, të zgjedhur prej tij, madje, duke fi lluar nga sigurimi  i karakterit etnik 
shqiptar të vetë përbërjes së këtij organi më të lartë të fesë muslimane në vendin 
tonë2. Kështu, në nenin 14 thuhet: Myftit do të kenë këto cilësi:…b)Të jetë prej racës 
shqiptare e nënshtetas shqiptar e do të dijë me shkrue gjuhën shqipe e do të ketë mbushur 
27 (njëzeteshtatë) vjeç…3 Pra, në këtë pikë nuk ishte fj ala vetëm për kryetarin e 
Komunitetit Musliman.

1  Për më tepër shih: Faik Luli, Islam Dizdari, Nexhmi Bushati. Vepër e cituar, fq.23, 47-48.
2  Shih edhe në AQSh, F. Komuniteti Musliman, dosja nr. 1, viti 1923, si dhe gazetën “Drita”, nr. 
129-131.
3   Statuti …Vepër e cituar. Fq. 6.
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Synimi i përfaqësuesve muslimanë shqiptarë ishte dhe mbetej sigurimi i “një 
zhvillimi modern e kombëtar” të fesë islame në Shqipëri. Për vënien në jetë të 
kësaj detyre jepej direktiva për zhvillimin e reformave, të cilat nuk do të preknin 
themelet e besimit islam1.
Një vend të veçantë iu dha masave që do të merreshin për zhvillimin e mësimit 
të fesë, duke përgatitur libra e tekste për predikime fetare në gjuhën amtare, të 
hartuara dhe të përgatitura në përputhje me kërkesat e kohës, siç sanksionohej 
shprehimisht në Statut: “simbas shekullit të sotshëm”2.
Veprimtaria e Komunitetit Musliman gjatë viteve 20-të, parë me syrin e sotëm, 
na shfaqet e shkëlqyer. Ky komunitet arriti pa asnjë lloj përvoje, të organizohej në 
shkallën më të lartë në plan fetar, ndërsa në plan kombëtar rrezatoi patriotizëm 
dhe përgjegjësi të plotë për atë periudhë. 
Kongresi mund të konsiderohet si faza përmbyllëse e një pune të fi lluar që me 
shpalljen e Pavarësisë më 28 nëntor 1912. Bisedimet për këtë fazë përmbyllëse u 
zhvilluan në mënyrë të institucionalizuar që në vitin 1921 kur u krijua Komisioni 
i Përgjithshëm i Vakfeve që do të kujdesej për miradministrimin e tyre. Komisioni 
përbëhej nga Mehdi Frashëri, Fejzi Alizoti, Kadri Hoxha, Rauf Fico, Sheh Ahmet 
Pazari e Ismail efendi Ndroqi. Dhe puna e këtij komisioni shumë shpejt dha frutet 
e veta. Administativisht Komuniteti Musliman paraqitet pothuajse i kompletuar 
qysh para mbajtjes së Kongresit të parë, kështu, përveç Tiranës dhe Shkodrës, 
veprimtaria e tij shtrihej edhe në Berat, Korçë, Kavajë, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, 
Elbasan etj..

*      *      *
Në këtë Statut nuk përmendet çështja e shtetësisë së liderëve të lartë të fesë islame, 
sepse kjo ishte zgjidhur që më parë me Statutin e qeverisë ku thuhej se paria e 
lartë fetare të jetë tre breza shqiptare dhe me gjak e gjuhë shqiptare.
Ndërsa nga Statuti i parë dhe deri tek ai i fundit, i ditëve të sotme, përcaktohet 
kjo edhe për myftitë, pra udhëheqësit e fesë islame nëpër rrethe. Kjo është një e 
dhënë se feja islame i ka vënë një rëndësi të madhe drejtimit të saj nga kuadrot 
fetarë vendas që në themelimin e vet të institucionalizuar, më 1923. Kjo veçanti 
e ka shoqëruar atë gjithmonë dhe nuk është hequr apo lëvizur asnjëherë në të 
gjitha përmirësimet apo ndryshimet që i janë bërë statutit. Pra, kjo e ka përshkuar 
gjithnjë si një penjë i artë veprimtarinë e fesë sonë dhe në këtë rast është shprehje 
e intitucionalizuar juridikisht e realizimit të traditës profetike se “Dashuria  për 
atdheun është pjesë e besimit”.
Krerët muslimanë shqiptarë, pas shpalljes së Pavarësisë së vendit, jo vetëm që nuk 
e ndjenë nevojën, qoftë edhe për ndonjë lloj lidhjeje shpirtërore, fetare, kulturore,   
apo organizative me Stambollin, si qendër e deriatëhershme e Khalifatit, por, 

1  Po aty.
2  Po aty.
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përkundrazi, kërkuan që në planet e veta për të ardhmen të kishte edhe një shtrirje 
gjeografi ke organizative më të gjërë se kufi njtë e Shqipërisë, ku, veç tjerash, të 
përfshiheshin edhe shqiptarët e Stambollit, duke propozuar edhe ngritjen e një 
zyre atje, të varur nga Tirana dhe zgjodhën për të realizuar këtë projekt Hafi z 
Ismet Dibrën. Kjo ndodhi në 1922 dhe, megjithëse në fi llim projekti u pranua, më 
pas u anulua, ndoshta për arsye politike apo ekomnomike!
Komunitetit të sapoformuar i dolën pengesa, veç problemeve administrative, edhe 
çështja e kompetencave të nëpunësave të vet, duke u krijuar njëlloj konfondimi 
në fushën e ligjeve, me ato të shtetit të sapoorganizuar, veçanërisht të gjyqeve. 
Kështu, mund të përmendim, sa për ilustrim, çështjen e kompetencave të zyrave 
të sheries, sepse shumë kohë para vitit 1920 kompetencat e tyre kishin ardhur në 
vazhdimësi duke u rëgjuar apo duke u kufi zuar. Këtu e vlen të theksohet se një nga 
shkaqet e dobësimit të sheriatit shumë më parë se viti 1920, pra, që nga Qeveria e 
Vlorës, ishte njëlloj mënjanimi i tij për arësye se popullsia e vendit tonë përbëhej 
prej tri besimesh. 
Në këtë kuadër mund të kujtojmë vendimin e vitit 1925 të Komunitetit që thotë: 
“...ndër ato vise, d.m.th. N/prefektura ku titulli i Myftillëkut hiqet e mbetet me titull 
naipa pa zyra, detyra e tyre asht: vetëm kurorëzim dhe çregjistrim shkunorëzimi”. Ky 
problem vazhdoi kështu deri me hyrjen në fuqi të Kodit Civil.
Në këtë Kongres u trajtuan e u realizuan çështje themelore, të cilat, pavarësisht 
ndryshimeve që pësuan gjatë viteve, me që ishin të bazuara në parimet e Islamit 
dhe të interpretruara nga liderë të njohur të tij, jo vetëm në vendin tonë, por edhe 
më gjërë,  shoqëruan Komunitetin Musliman të Shqipërisë gjatë gjithë periudhës 
së pas kësaj kohe. Kështu, siç e përmendëm më parë, në Kongres u zgjodh Këshilli 
i Naltë i Sheriatit. Vartësit e këtij Këshilli ishin myftinjtë e qarqeve, sekretarët 
e vakëfeve, që merreshin me administrimin e të ardhurave vakfnore, sekretarët 
e sherisë që merreshin me kurorëzimet e çkurorëzimet etj. si dhe mytevelitë që 
administronin e kujdeseshin për mirëmbajtjen e pasurive, vakufeve,  faltoreve etj.
Në kuptimin dhe interpretimin e vendimeve të Kongresit Musliman pati mendime 
të ndryshme dhe luhatje në qëndrimet e mbajtura ndaj tyre. Gjithë kjo e ka burimin 
tek mungesa e informacionit autentik, të besueshëm rreth punimeve të Kongresit. 
Me ndërprerjen e publikimit të debateve, të zhvilluara në gjirin e tij, megjithëse 
nuk u pengua dalja në shtyp e të dhënave të paverifi kuara, Kongresi la të hapur 
shtegun për shumë hamendësime e, madje, edhe sajime të paimagjinueshme për 
kohët tona, për një besimtar që di sadopak nga dogmat e fesë islame. 
Kështu, Kongresi Musliman i Tiranës, sipas prof. dr. Kristo Frashërit, e ktheu 
xhaminë sunite në një xhami shqiptare, kërkoi të zëvëndësohej në liturgji arabishtja 
me gjuhën shqipe, reformoi disa norma të vjetëruara të Sheriatit Islamik (ndaloi 
poligaminë e burrit, ferexhenë e gruas, abdesin para faljes, gjunënjëzimin para 
faljes, lutjen për halifi n etj.!) dhe predikoi ndjenjën e vëllazërimit të shqiptarëve 
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muslimanë me bashkatdhetarët e riteve të tjera. Th emeluesit e Komunitetit 
Musliman Shqiptar, ndër të cilët një vend nderi të veçantë zë patrioti i shquar 
rilindës, myftiu Vehbi Agolli, me vendimet e tyre i prenë përfundimisht urat me 
prirje fondamentaliste... Ata vunë themelet e një islamizmi kombëtar shqiptar, që 
të ishte në harmoni me qytetërimin europian1.
Autori Ismail Haki, në një replikë, ndër të tjera shkruan: “Historikisht nuk njihet 
teza...që Kongresi i Komunitetit Musliman më 1923: a) Të ketë marrë vendim për 
ndryshimin e lutjeve fetare nga arabishtja në shqipe; mund të thonit që të shpjegoheshin 
shqip; b) Sheriati u zëvendësua me Kodin Civil për vetë natyrën e përbërjes së popullsisë 
shqiptare prej tri feve, ndërsa për vendet muslimane nuk është vërtetuar, siç thoni ju. 
Vazhdoni të bini ndër gabime të tjera kur thoni se në atë Kongres u abrogua abdesi para 
faljes dhe gjunjëzimi në lutje, rite këto që urdhërohen nga Kur’ani. Askush nuk e ka të  
drejtë të bëjë ndryshime në librin e shenjtë, Kur’anin, i cili ka shpëtuar i paprekur për 15 
shekuj, meritë që librat e tjerë nuk e kanë.  Ferexheja, pjesë e kostumit kombëtar të ndonjë 
vendi islam, nuk duhet të ngatërrohet me urdhëresat e Kur’anit, me të cilat këshillohemi 
të përdorim veshje modeste, ndërsa poligamija praktikohet ndër kushte shumë shtrënguese 
për njerëz të rrallë, saqë në praktikë mbetet të thuash e pazbatueshme… Mund të jeni 
ngatërruar për lutjet që bëjmë për të katër khalifët që erdhën pas Profetit: Ebu Bekri, 
Ymeri, Osmani dhe Aliu ...2.

*      *      *
Si përfundim mund të thuhet se Kongresi i parë Musliman Shqiptar sanksionoi 
mëvetësinë apo, siç shprehej shtypi, autoqefalinë e bashkësisë islame në Shqipëri. 
Ai hapi, siç del nga jehona e tij, dritën jeshile për emancipimin e femrave 
muslimane. Programoi edhe punën për shqipërimin e veprave fetare islame, duke 
mos përjashtuar edhe vetë Librin e Shenjtë, Kur’anin.
Nuk përjashtohet fakti që nën trysninë e forcave konservatore, madje fanatike 
vendase, si edhe të një presioni edhe më të fortë që vinte nga jashtë, delegatët 
e Kongresit u treguan të matur në marrjen e vendimeve, por, pavarësisht nga 
kjo, me vendimet që u muarën, nuk iu mbyll rruga konsolidimit e përforcimit 
të besimit islam në këtë cep të Europës, në përputhje me traditat kombëtare 
të shqiptarëve, të kërkesave të qytetërimit bashkëkohor dhe të vetë pozitës 
gjeopolitike të vendit tonë. Në këtë drejtim  orientoheshin edhe thirrjet e vetë 
bashkëpunëtorëve të revistës “Zani i Naltë”, e cila kishte fi lluar të dilte në bazë të 
vendimeve të Kongresit. Në artikuj të veçantë shtrohej kërkesa që muslimanizmi 
në luftë me fanatizmin, të  ecte përkrah qytetërimit bashkëkohor, gjë që, sipas 
artikujshkruesve, përbënte një kërkesë të fesë islame, të konsakruar në vetë librin 
e shenjtë, në Kur’anin e madhnueshëm.

1  K. Frashëri. Toleranca dhe intoleranca fetare  në Shqipëri, në “Drita, 6.2.1994.
2  Ismail Haki. Vëllezër gjaku, gjuhe dhe jete. Në: “Drita”, 20.2.1994.
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Duhet thënë se me Kongresin e parë Musliman të Shqipërisë ngjau, sikurse 
ndodhi më vonë tek ne, me abrogimin e institucionit të Khalifatit nga Mustafa 
Qemali, kur, në përgjithësi, vendimi u mirëprit, madje edhe ndonjë kundërshtim 
që u konstatua, ai nuk erdhi nga mjediset islame. Ai doli nga një anë që, në pamje 
të parë, nuk pritej fare, doli nga organet e shtypit katolik, apo nga ndonjë tjetër, 
edhe pse laik, por që ishte i lidhur me to. Një qëndrim i tillë, veç tjerash, buronte 
nga paragjykime tepër sektare, se gjoja bartës të përparimit e të qytetërimit në të 
gjitha fushat mund të ishin vetëm elementët kristianë1. Pra, po e njëjta gjë ndodhi 
edhe me Kongresin e parë të muslimanëve shqiptarë. Në moderimin e qëndrimit 
të delegatëve të këtij kongresi, madje edhe në tërheqjen e tyre në ndonjë drejtim, 
kanë ndikuar jo pak edhe qëndrimet intolerante e bile provokative të një pjese të 
klerit katolik, të elementëve të tij fanatikë e reaksionarë. Kështu, pati organe të 
shtypit katolik, apo nga ndonjë tjetër, edhe pse laik, por që ishte i lidhur me to që 
në thelb sulmuan, drejtpërsëdrejti apo tërthorazi, vendimet e Kongresit. Th irrjet e 
lëshuara në këtë kohë nga klerikë në organe shtypi të klerit katolik, si: “Lajmëtari 
i zemrës së Jezu Krishtit”, me kërkesën drejtuar besimtarëve muslimanë për t’u 
kthyer në fenë e krishterë2 ishin sa të qëllimshme, po aq edhe të rrezikshme për 
bashkëjetesën e besimeve të ndryshme në vendin tonë. Ato nxisnin intolerancën 
fetare dhe u jepnin armë elementëve fanatikë në radhët e klerit musliman. Me këtë 
rrugë i fryhej pa dashje, por edhe me dashje, frikës se mos dobësimi i Khalifatit 
dhe pas një viti abrogimi i tij, do të shënonte në mos mbarimin, të paktën një 
dobësim të konsiderueshëm të vetë besimit islam. Th irrje të tilla kanë ushtruar një 
ndikim të fuqishëm tek elementët muslimanë në frenimin, lënien përgjysmë apo 
pengimin e nismave për kryerjen dhe çuarjen më tej të reformave në ushtrimin  e 
besimit  islam. Përforcohej frika se mos me reforma të tilla  dobësoheshin pozitat 
e besimit islam në Shqipëri, në vend që të forcoheshin këto në frymën e kërkesave 
bashkëkohore dhe të vetë pozitës gjeopolitike europiane të vendit tonë, siç duhej 
të ndodhte në të vërtetë. 
Forcimi i pozitave të Islamit ishte i padëshiruar për klerikët fanatikë të besimeve 
rivale. Aq më i padëshirueshëm, me sa duket, bëhej veçanërisht për klerikët 
fanatikë të besimeve të krishtera çdo reformim i besimit islam, sepse një akt i tillë 
do të shtronte, dashur pa dashur, pavarësisht nga përmasat, çështjen e nevojës së 
reformimit, organizimit të ushtrimit të besimeve të tjera.
Th irrjet përçarëse të këtij lloji, që nuk pajtohen edhe me vetë parimet e besimeve 
fetare, cilatdo qofshin, nuk mbetën pa reagime. Një përgjigje të argumentuar 

1  Shih: Ataturku dhe ataturkizmi në këndvështrimin shqiptar. (Përmbledhje kumtesash). Përgatitur 
nën kujdesin e prof. dr. Gazmend Shpuzës. Botim i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Turqi. Shtëpia 
botuese “Koha”, 1999. Fq.38-44.
2  Shih: “Lajmëtari i zemrës së Jezu Krishtit”, nr. 11, 1923, fq. 161-162, shkrimi me titull “Të 
sjellunit e popujve muslimanë”.
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dhe të matur dha Hoxha Kadri Lutfullah Prishtina1, atdhetar i mirënjohur dhe 
veprimtar i shquar i lëvizjes demokratike në atë kohë.

Me vendimet e këtij Kongresi dështoi edhe ndonjë orvajtje e atëhershme për 
krijimin e një komiteti panislamik në Shqipëri2, mendim që për shumë kënd, që i 
njihte Shqipërinë dhe shqiptarët, ka qenë i paimagjinueshëm qysh në kohën kur 
është shfaqur.
Formimi i Këshillit të Lartë Musliman Shqiptar, si organi më i lartë i Bashkësisë 
Islame Shqiptare, ishte një përgjigje e qartë ndaj përpjekjeve që kishin fi lluar, 
pra, po në atë kohë për formimin e një komiteti panislamik në Shqipëri. Për këtë 
qëllim kishte ardhur pikërisht në këto momente në Shqipëri nga Stambolli Hasan 
Tahsin Tetova. Lajmin e dhënë me këtë rast nga gazeta “Zëri i Popullit”, e rijep 
edhe gazeta “Afrimi”3.
Parë me këtë sy, me përpjekjet që po bëheshin në atë drejtim për të formuar një 
organizëm me një fi zionomi panislamike, formimi i Bashkësisë Islame Shqiptare 
mbi baza kombëtare dhe i organit të saj të pavarur nga një qendër e huaj, e jashtme, 
shënon një sukses shumë të madh jo vetëm për atë kohë, po edhe për të ardhmen, 
për vetë fatet e kësaj bashkësie dhe të bashkëjetesës me vëllezërit e krishterë. 
Pavarësisht se sa iu arrit qëllimit, vendimet e Kongresit Musliman përbëjnë një 
meritë jo të vogël, jo vetëm në kuadrin shqiptar, por edhe më gjërë. 
Në një këndvështrim më të plotë, rëndësia e mëvehtësisë së xhamisë shqiptare 
qëndron një një rrafsh më të gjërë, jo vetëm kombëtar, por edhe ndërkombëtar. 
Xhamia shqiptare autoqefale, me sa dihet, përbën rastin e pare dhe të fundit të 
shkëputjes të një bashkësie islame nga Khalifati. Shembullin e saj nuk arriti ta 
ndiqte asnjë xhami tjetër, sepse pas një viti Mustafa Qemali e abrogoi postin e 
khalifi t dhe të intitucionit të tij.

*      *      *
Por si u prit  Kongresi brenda e jashtë vendit? A pati jehonë? Vendimet që priteshin 
të merreshin dhe që  u morën në atë Kongres,  u konsideruan si kthesë rrënjësore 
e Islamit në vendin tonë dhe, për këtë, ai u vlerësua pa mëdyshje. Kështu, sapo 
fi lloi punimet, udhëheqësi dhe iniciatori i mbledhjes së Kongresit,  u përshëndet 
nga Sheh Ahmeti në emër të 20 vetëve të tarikatit Rifai: “Tarikati ynë me zemër 
plot përgëzon të parin Kongres Musliman, paraqit nga thellësia e zemrës urime për 
dobinë dhe përparimin e muslimanizmit shqiptar”4 dhe përshëndetje të tilla pati në 
vazhdim, madje jo vetëm nga muslimanët, por edhe nga përfaqësues të besimeve 
të tjera që ushtrohen në vendin tonë.

1  “Udha e së vërtetës”, 1923, nr. 1, fq. 44.
2   Roberto Maroco della Roka. Vepër e cituar. Fq. 30
3  “Zëri i Popullit”, nr. 17; 7.2.1923. “Afrimi”, nr. 5; 24.3. 1923.
4  AQSh i RSh. Fondi 882, dosja nr. 4 fq. 152, viti 1923.
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Qeveria njoftoi zyrtarisht organet lokale të pushtetit, prefekturat, mbi 
përfundimin e Kongresit Musliman, si dhe për zgjedhjen e formimin e Këshillit 
të Muslimanizmës dhe udhëzoi për festimet që do të organizoheshin1.
Sado që shkalla e informimit rreth punimeve të këtij Kongresi nuk qe, siç del 
nga shtypi, në lartësinë e duhur, lajmi për vendimin e tij kryesor të shkëputjes së 
xhamisë shqiptare nga shejhul islami, u prit kudo me miratim dhe me entuziazëm të 
theksuar nga gjithë opinioni publik shqiptar, pavarësisht nga besimi. U përshëndet 
nga të gjithë banorët e vendit tonë, duke u shndërruar në një festë të vërtetë, në të 
cilën morën pjesë banorë pa dallim besimi dhe, sipas rastit, autoritetet qendrore 
apo ato lokale.
Një vlerësim të veçantë ky akt gjente edhe në Elbasan për çka gazeta “Populli” 
njoftonte gjërësisht. Më 12 shtator 1922 dhe me 12 mars 1923 bota shqiptare, 
sipas gazetës “Populli” bënte dy hapa të sigurtë përpara “në sheshin e bashkimit, 
tue i dhanë besimeve të ndryshme format që u kanë hije e që lypsen t’i kenë”. Pastaj 
përshkruan ceremonitë si ato fetare ashtu edhe kremtimet civile të zhvilluara në 
këtë qytet, të stolisur si për festë. Ceremonia u shoqërua nga banda e qytetit, u 
pasua me urimet në zyrat e vakufi t nga autoritetet lokale dhe nga populli. Me këtë 
rast  përshëndeti kryetari i Bashkisë që aso kohe ka qenë Kasëm Sejdini. Midis të 
tjerash ai theksoi: “… principet e besës lypsen me u përkthye e me u predikue në gjuhë 
të çdo kombi... Sikur fetarët e Shqipnisë të kishin pasë ba predikimet e tyne në gjuhën e 
kombit të tyne, atëherë nuk do të ishim në këtë shkallë të zhvillimit; por dhe na si shokët 
do të ishim ma të përparuar në dituni, ma të lidhun me idealin e shenjtë qi asht jeta e 
atdheut dhe e kombit mbarë. Organizimet që janë tue u ba në besimet e Shqipnisë do të 
na çelin një periudhë të re në moral, në punë dhe në dituni, një rrugë që këtu dhe në botën 
tjetër do të na bajë fatbardhë dhe të shëlbyem. Nji, pra, Kongresi fetar i Muslimanve nuk 
ka për qëllim veçse të bamit të atij Statuti qi të lartësojë shpirtin e fetarit muhamedan 
me ndjenja fetare, tue i pajtue me ato të atdhetarizmës ashtu si ka urdhnue Zoti vetë 
dhe na kanë këshillue gjithë profetët. Me këtë rast Bashkia përtërin përgëzimet e saj tue 
bërtitun: Rroftë bashkimi shqiptar!”2

Edhe në revistën muslimane “Zani i Naltë”, e cila sapo fi lloi të dilte, në zbatim 
të vendimeve të Kongresit u përshëndetën këto vendime dhe sidomos masat për 
vënien në jetë të tyre, duke fi lluar me vetë daljen e revistës. Autori i artikullit me 
titull “Një hap përparimit”, nën pseudonimin “Shkodrani”, pas të cilit qëndron 
arsimtari veteran Shevqet Muka, uronte që këto vendime të çoheshin më tej në 
Kongresin e ardhshëm të muslimanëve shqiptarë. Formimi i Bashkësisë Islame 

1   Ditën që mori fund Kongresi Musliman, më 12 mars 1923, Ministri i punëve të brendshme, 
Ahmet Zogu, u kërkonte të gjitha prefekturave dhe bashkive “të bëhen gjithë ata ceremonira që u 
janë njoftue me qarkoren nr. 16546”. “Libri i Qarkoreve i vitit 1922-1923”, 1923,  nr. 5, fq. 222-225. 
Sipas:“Shqipëri e re”. Nr. 124; 1.4.1923.
2  “Populli”, nr. 10; 24.3.1923.
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shqiptare,- theksonte ky intelektual përparimtar i kohës, kishte për qëllim që 
elementi musliman shqiptar “të ngjallohet e të mëkambet për mbas parimeve të 
shëndoshta e të lira që ka në vetveti feja islame”1 ,- nënvizohej në këtë artikull.
Shprehej bindja që në Kongresin e ardhëm “Kongresistët vjeta më vjetë kanë me 
tfaqë mendimet e tyne lirisht, ashtu sikur e lypë interesa e besës e nevoja e ynë në kohën 
e sodit”2.
Plotësimi i të gjitha pikave të Statutit të porsamiratuar nga Kongresi Musliman 
Shqiptar, nga ana e Këshillit të Naltë të porsazgjedhur me mbështetjen e të gjithë 
besimtarëve, u përgjigjej ndjenjave të masës së besimtarëve, nevojave dhe detyrave 
që qëndronin para vendit.
Kongresi i parë Musliman, që realizoi shkëputjen nga Khalifati, në përgjithësi 
pati jehonë si brenda3 ashtu edhe jashtë Shqipërisë dhe u prit mirë nga rrethet 
përparimtare. Ndryshe nga ideja e krijuar sikur shtypi i kohës mbajti heshtje 
për këtë ngjarje, në të vërtetë për të është folur e shkruar nga mjaft studiues të 
vendit dhe të jashtëm, veçanërisht gjatë muajve prill-maj të vitit 1923. Deri edhe 
New York Times (Nju-jork Tajms)  shkroi për këtë ngjarje të rëndësishme. Kjo 
gazetë botonte një telegram nga Beogradi, ku thuhej se “Sipas lajmeve të ardhura 
nga Shkodra, Kongresi i Shqiptarëve Muslimanë, i mbajtur në Tiranë të Shqipërisë, 
përfundoi (vendosi) që të shkëputet nga Khalifati, të ndalojë poligaminë dhe të humbasë 
zakonin e grave që të mbajnë duvak kur dalin jashtë shtëpie...Porsa erdhi lajmi, qyteti u 
zbukurue me fl amure dhe në orën e caktuar u bë lutja në xhami dhe pas saj populli vajti 
në gjykatoren fetare (në Gjyqin e sheriatit të qytetit) ku u pritën urimet”4.
Ndërsa gazeta “Shqipëri e Re”, në numrin e saj të datës 15 prill shkruante: “Të 
premten e shkuar, pas Kongresit Musliman për autoqefalinë e xhamisë shqiptare, u 
mbajt në xhami një Te-Deum, ku për të parën herë u këndua Kur’ani në gjuhën shqipe 
(siç duket bëhet fj alë për ndonjë lutje të realizuar edhe në gjuhën shqipe! –A. B.). 
Morën pjesë: Këshilli i Naltë, Qeveria, nëpunësit superiorë dhe shumicë e madhe prej 
popullit.
Në fj alën që mbajti i përndershmi Kryemyftiu tha: “Që këtej e tutje do të njohim kryesinë 
e fesë muslimane, Këshillin e Naltë dhe jo Shejhul Islamin e Stambollit”5.

1  “Zani i Naltë, .I, nr. 2, nëntor, 1923.
2  Po aty.
3  R. M. Della Roka në lidhje me këtë çështje, në veprën e cituar, fq. 28 shkruan: “Në një raport 
diplomatik francez thuhet se këtë risi në hierarkinë e institucionit fetar, siç është Hilafeti, nuk 
e mirëpresin muslimanët e qendrës së asokohshme islame në Shqipëri, Shkodrës, të cilët 
institucionin e hilafetit e kanë konstatuar si të shenjtë, megjithëse numri i tyre është mjaft i vogël 
në krahasim me pjesën tjetër të vendit”.
4  Gazeta “Dielli”, Boston, 7 prill 1923.
5   Gazeta “Shqipëri e Re”, 15 prill 1923.
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Gazeta “Temps” e Parisit, duke komentuar vendimet e Kongresit Musliman për 
shkëputjen nga Khalifati, theksonte se “ këto masa kanë bërë përshtypje të mëdha në 
tërë botën muhamedane”1.
Albert Mousset, autor francez shkruante: “Kongresi që shpalli solemnisht shkëputjen 
nga Khalifati, vepron me një nismë force, të cilën pak bashkësi të tjera islamike në 
Mesdhe arrijnë ta kryejnë...Në Tiranë u vendos që kleri të shkëputet përfundimisht nga 
autoriteti hierarkik i Stambollit dhe t’u jepet fund marrëdhënieve me shejhul Islamin”2.
Sipas shtypit shqiptar të kohës rezulton se shpallja e mëvehtësisë së xhamisë 
shqiptare bëri përshtypje dhe pati jehonë të madhe në popullin tonë. Në shumë 
qytete të Shqipërisë, me këtë rast u bënë manifestime. “Kryetari i Komunitetit 
Musliman të Korçës,- shkruante “Zëri i popullit” i datës 17 mars 1923,- mori një 
telegram nga Kongresi Musliman i Tiranës, me anën e të cilit lajmërohej se u proklamua 
autoqefalia e xhamisë shqiptare. Atë ditë u bë ceremonia e festimit dhe u përshëndet 
me topa. Banda e bashkisë tërë mëngjesin e së enjtes lojti copra muzikale në oborrin 
e medresesë, ku priteshin vizitat e zyrtarëve dhe të popullit. Në emër të Komunitetit 
ortodoks vizituan Myftininë kryetari i Këshillës së Lartë Kishëtare Per. At Vasil Marko 
dhe Hirësia e tij Peshkopi Jerotheos, në emën të Qeverisë, Prefekti, Z. Suma, me gjithë 
personelin e prefekturës; në emnin e popullit përshëndeti kryetari i Bashkisë, Z. V. 
Avram, me anëtarët e Këshillës; nga ana e tregut Z. Ballauri me këshillin e grupit 
tregtar dhe një shumicë e madhe populli”3. Manifestime të tilla u bënë edhe në qytete 
të tjera, si në Pogradec, etj.
Vendimeve të këtij Kongresi u bënë jehonë edhe gazetat e Egjiptit. Për t’u 
shënuar është artikulli i botuar në “Al’Ahram” më 11 prill 1923, të cilit do t’i 
kundërpërgjigjej Vehbi Dibra me një artikull të gjatë, të shkruar arabisht dhe të 
botuar po në gazetën “Al’Ahram” më 7 qershor 1923. Nga ky shkrim mësojmë 
se Myftiu i Përgjithshëm protestonte kundër përmbajtjes së shënimit të botuar 
në “Times” të Londrës, lidhur me komentet dhe interpretimet që bëheshin për 
Kongresin e parë Musliman Shqiptar, dhe bënte të njohura vendimet e Kongresit, 
rëndësinë e tyre etj.4

Vendimet e Kongresit Musliman në mars 1923, ashtu sikurse vendimet e Kongresit 
Bektashian të Prishtës, në janar 1922 dhe të Kongresit të  Kishës Ortodokse në 
Berat, në shtator 1922, i vunë bazat fetare masës dërrmuese të popullsisë shqiptare 
në vendin tone mbi baza kombëtare, administrativisht dhe organizativisht, 
jashtë ndikimeve politike të huaja, të dëmshme po edhe të  rrezikshme. Me këto 

1   Gazeta “Drita”, 24 prill 1923.
2  L’Albanie devant l’Europe 1912-1929, Paris 1930, fq. 114-115. Sipas: As. Prof. dr. Qazim Xhelili. 
Vepër e cituar fq.223.
3   Gazeta “Zëri i popullit”, 17 mars 1923.
4  A. Popoviç. L’Islam Balcanique.Les muslimans su sud Est europeen dans la periode-ottomane. 
Berlin, 1986, f. 20. Sipas: As. Prof. dr. Qazim Xhelili. Vepër e cituar, fq. 224.
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vendime viheshin në jetë idealet e rilindasve tanë për sigurimin e bashkimit dhe 
vëllazërimit kombëtar të mbarë shqiptarëve pa dallim besimi. Kjo ishte dhe mbetej 
rruga kryesore për forcimin e traditave të mrekullueshme të tolerances ndërfetare 
tek shqiptarët 1.

1  Për më tepër hollësi për Kongresin Musliman Shqiptar  shiko:Prof. dr. Gazmend Shpuza. 
Kongresi Musliman Shqiptar (1923). Në: Kultura Popullore; nr. 1-2, 1997, fq. 187-202. As. Prof. 
dr. Qazim Xhelili. Vehbi Dibra – personalitet dhe veprimtar i shquar i lëvizjes kombëtare. Albin, 
1998. Fq. 189-226.
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15 - Vazhdimi i reformave 

Fryma e reformave në Shqipëri përsa i përket fesë islame vazhdoi edhe më vonë, 
si p.sh. në Kongresin  që u mbajt në korrik 1929, por tashmë gjërat kishin edhe  
një kahje tjetër, atë të ndryshimeve të sugjeruara nga qeveria. Por, pavarësisht nga 
këto, gjithçka bëhej e institucionalizuar dhe me miratimin e organeve kompetente 
fetare. Këtë e vinte në dukje edhe G. H. Bousquet kur theksonte se “Në këto vite 
në islamin shqiptar shfaqet një dell reformator”1.
Në lidhje me reformat në Islam pas Kongresit Islamik të vitit 1923, sidomos pas 
atij të vitit 1929, deri në vitin 1944, janë bërë shumë debate në shtypin e kohës 
dhe replikat e teologëve muslimanë, nga më të njohurit e atyre kohëve, nuk kanë 
munguar. Ka pasur shumë raste në shtyp që abuzohej me parullën e reformave në 
fenë islame. Është e veçanta e atyre kohëve dhe duhet theksuar se për reforma në 
teologjinë islame në vendin tonë, kanë shfaqur interes intelektualë-politikanë me 
emër jomuslimanë! Por këto mund të bëhen objekt i një studimi të veçantë, kurse 
ne këtu do të përqëndrohemi vetëm në disa kërkesa që paraqitnin muslimanët, 
intelektualë të kohës. 
Në radhë të pare, le të sqarojmë se ç’kuptojmë me “reformë” në fe: A bëhet fj alë 
për reforma administrative, organizative, apo për reforma në teologjinë islame. 
Pikërisht në këtë fushë, pra, për reforma në teologjinë islame, pati debate të  
ashpra, veçanërisht, e vlen të theksohet, ai që u zhvillua ndërmjet Mehdi Frashërit 
e Hafi z Ismet Dibrës, debat që mund ta marrim si shembull. Zoti Mehdi Frashëri, 
intelektual i shquar, botoi, duke bërë propozime konkrete se në cilën fushë mund 
të reformohej feja islame, disa  artikuj në “Gazetën e re” ndërsa, nga ana tjetër, 
teologu i mirënjohur Hafi z Ismet Dibra, replikoi me të në disa numra të “Zanit 
të  Naltë”. 
Po ku konsistonte ky debat dhe ç’gjëra ngriheshin? Debati u zhvillua kryesisht për 
problemin e  reformave në Islam në vendin tonë, të para dhe të dëshiruara në të 
gjitha sferat. Pë reformat u diskutua në të gjitha pikëpamjet:  si në ato të historisë 
islame, në ato të fi lozofi së si dhe në ato të ushtrimeve praktike të Islamit. 

1   Prof. Gazmend Shpuza. Një ngjarje shumë e rëndësishme në jetën e Bashkësisë Islame në 
Shqipëri, e cila duhet përkujtuar siç e meriton. “Rilindja”, 21 janar 1998. G.H. Bosquet. “Notes sur 
le reformes de L’Islam albanais” në “Revu de monde musulman” 4 (19354), fq. 399-410. Sipas: 
As. Prof. dr. Qazim Xhelili. Vepër e cituar; fq. 224.
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Në replikë të këtyre kërkesave Hafi z Ismeti theksonte se “Feja islame është e 
pajtueshme me të gjitha ngjarjet e shekullit dhe pranon përtëritjen (texhed’dyd). Për këtë 
çështje ka edhe fj alë profetike. Por nuk duhet harruar se secili send  ka karakteristikat e 
veta, të cilat, po qe se i ngrihen këto cilësi, ai gjasend nuk mbetet në shesh. Pra, principet 
fetare janë cilësitë karakteristike të fesë. Me e thënë me fj alë më të qarta: me prekë 
principet, domethënë me e rrënuar fenë”. 
Në vijim të kësaj polemike replikohet për çështjen e  fesë së grekëve të vjetër, 
pra të politeizmit. “Sa për pretendimin se grekërit e vjetër kishin një fe natyrale,  kjo 
nuk ka një rëndësi aq të madhe dhe për këtë po them vetëm një fj alë: një send që është 
i natyrshëm, nuk mbetet tash më se dymijë vjet në arkivolin e historisë, se natyra atë e 
ngjall. Por fakti na provon të kundërtën”,  - replikon Hafi z Ismeti1.
Dhe më tutje, në lidhje me reformat vazhdon: “Edhe unë jam një prej atyre që kërkoj 
dhe dëshiroj një reformë që të siguroj jetën kombëtare dhe fetare dhe e di për  detyrë fetare 
përpjekjen që bëhet për të vue në veprim një reformë të tillë. Veç kësaj, them se është si 
një detyrë e domosdoshme të bërit e çdogjësendi që nevojitet për sigurimin e qëndrimit 
dhe të lartësimit të një autoriteti e të një vendi që ka dhënë e respektuar lirinë fetare, e, 
nëse ka dyshim ndokushi për këtë pikë, kemi në dorë Kur’anin e madhnueshëm, për t’ia 
mbushur mendjen dhe për ta udhëhequr. Por z. Mehdi Frashëri do të bëjë absolutisht një 
reformë ndër çështjet besimtare e të lutjeve, të cilat nuk kanë ndonjë lidhje me kërkesën 
tone. Pra, kur kemi në bisedim një çështje reforme të tillë, duhet që të fl itet vetëm për ato 
pika që formojnë një pengim për qëllimin tone dhe, natyrisht, tue folun njeriu nuk duhet 
të largohet aq nga logjika dhe e vërteta historike, sikurse është larguar z. M. Frashëri.
Po ju njoftoj mbi disa sende që kam mujt me i mbajtë në mend: Z. Mehdi Frashëri thotë 
se ixhtihadi është mbyllur, sipas një ëndrre të Imam Gazaliut. Më parë andrra, sipas 
sheriatit, nuk është një argument që, kështu, ta pranojë logjika thënien se ixhtihadi 
është mbyllur me të. A e di se ç’do me thënë “porta e ixhtihadit është e mbyllur?”… 
Pra sipas mendimit të Imam Gazaliut dhe të shumicës së juristëve, përveç konditave të 
autenticitetit të ixhtihadit, duhet të jetë edhe kondita e pranimit dhe e kanë shpjeguar se 
ajo është drejtësia e kohës...
Zoti Mehdi Frashëri me pretencën e tij për shpjegim absolut (ixhtihadi mutllak), ose 
për shpjegime në ligjet hyjnore (ixhtihadi fi sh’sher) na thotë se sikur është e lejueshme 
falja mbi kafshë, gjithashtu kjo është e lejueshme edhe me u bamë duke lënë rukuin dhe 
suxhudin ndër farze, pa pasur nevojë...
Zoti Mehdi Frashëri, faljen, duke e krahasuar me atë që bëhet mbi kafshë, pa pasur 
ndonjë nevojë, thotë se është e lejueshme edhe kryerja e farzit në xhami duke ndenjur në 
një karrikë! Kjo thënie nuk është e pranueshme, pse nuk është ditunore, “ ilmi”, se falja 
që bëhet mbi kafshë është një falje e tepërt (nafi le) dhe jo e domosdoshme, “ farz”. Pra 
detyra e domosdoshme nuk mund të përkrahasohet me atë të tepërtën, se e tepërta është një 

1   Zani i Naltë. Viti V. Nr. 10-11, gusht- shtator 1928. Fq. 678-690.
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vepër që kryhet me dëshirë të ndërgjegjes dhe në këtë mjafton që të jetë kuptimi i lutjes. 
E domosdoshmja është detyrë dhe detyra sikur përkryhet, duhet edhe të shlyhet, ndryshe 
nuk është e pranueshme”1.
Por gjithësesi, pavarësisht debateve të ashpra, ata mbetën miq ndërmjet tyre. 
Kështu, kur u inaugurua Medreseja e Përgjithshme, më 20.XII. 1931, ku drejtor 
ishte Hafi z Ismeti, qe Mehdi Frashëri ai që mbajti një nga fj alimet kryesore me 
këtë rast2.

*      *      *
Një çështje e rëndësishme, kardinale në aspektin fetar, por edhe në emancipimin 
për përparimin shoqëror, që u bë objekt diskutimi ndërmjet klerikëve më të lartë 
të fesë islame gjatë viteve 20-30, qe trajtimi i problemit të gruas. 
Haxhi Vehbiu, pa pasur frikë se mund të akuzohej si liberal, nuk iu shmang 
debateve për këtë problem, përkundrazi, ai së bashku me shumë të tjerë, teologë 
të përgatitur dhe interpretues të shquar të fesë islame, pranuan të debatojnë e të 
bëjnë   ballafaqime idesh, duke e realizuar zhvillimin e tyre nëpërmjet shtypit, 
por edhe në predikimet që bëheshin nëpër xhamia, apo duke shfrytëzuar rastet 
e gëzimit ose të hidhërimit në rrethe të ngushta shoqërore. Ai vetë këtë temë e 
kishte   trajtuar edhe më parë, gjatë e gjërë në “Vendimin mbi të drejtat e burrit dhe 
të gruas (kunora)”, vendim që përbëhej prej 40 nenesh3.
Në këtë vendim trajtoheshin dhe analizoheshin gjërësisht problemet e njërit 
nga institucionet më të rëndësishme shoqërore, siç ishte martesa. Ky ligj pati një 
rëndësi të jashtzakonshme për vendin tonë, sepse nëpërmjet tij bëheshin përpjekje 
për kufi zimin e interpretimeve të gabuara të Kur’anit si dhe për të hedhur bazat 
juridike e ligjore të këtij institucioni të rëndësishëm shoqëror 4. 
Por, veçanërisht gjatë viteve 30-të përparimet e shpejta që po viheshin re në 
emancipimin e gruas, nuk mund t’i linin teologët e shquar islamë indiferentë, apo 
në bisht të situatës. Ata punën e tyre të nisur fi ll pas Kongresit, në këtë periudhë e 
vazhduan me propagandimin  e heqjes së perçes. Gruaja shqiptare tradicionalisht 
në histori edhe para Islamit e ka pasur gjithmonë fytyrën të zbuluar. Jan Melia 
ka dhënë një shpjegim të arsyeshëm kur thotë se “tek të krishterët e shekujve të parë, 
murgeshat duhet të mbanin perçe, ashtu sikurse edhe gratë e veja nën mbretërimin e 
Katerina de Mediçit dhe këtë duhet ta mbanin në shenjtë zije. Pra, si në periudhën 
parasilamike ashtu dhe në periudhën e parë të përhapjes së Islamit, perçja nuk ka 
ekzistuar; p.sh. Sukejna, bija e Aliut, e dëgjuar për dlirësinë dhe kulturën e saj të madhe, 

1   Për më gjërë shih: Zani i Naltë. Viti V. Nr. 121, dhjetor, 1928. Fq. 726-734.
2   Shih: Zani i Naltë. Janar 1932; fq. 111, dhe shkurt 1932, fq. 155.
3   AQSh i RSh. Fondi 882. Dosja nr. 30, f. Nr. 4, viti 1923. Vehbi Dibra. Vendim mbi të drejtat e 
burrit dhe të gruas (Kunora).
4  Për më hollësi se si trajtohej në ato kohë kjo çështje nga H. Vehbiu, shiko edhe: As prof. 
dr.Qazim Xhelili. Vepër e cituar fq, 252-259.
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i priste në shtëpinë e saj pa perçe dijetarët dhe poetët. Në Bagdat, në Kordovë, në Toledo 
ndodhte që gratë të ishin shumë më të ditura se burrat dhe  ato, me fytyrë të zbuluar, 
mund t’u jepnin burrave, madje, edhe mësime mbi moralin”1.
Por ky problem gjeti zgjidhje të institucionalizuar nga ana e Komunitetit Musliman 
në Shqipëri në vendimin e Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit Musliman nr. 
2 datë 1 mars 1937. Në këtë vendim thuhet:
“Këshilli i Përgjithshëm i Komunitetit Musliman, tue shtrimë bisedimet mbi raportin e 
z. kryetar të Komunitetit Musliman, pështetur n’aprovimin e katër Kryemyftinjve dhe 
tue marrë shpjegimet e rastit nga pikëpamja fetare prej zotnis së tyne, veçanërisht tue 
ndigjue sqarimet bindëse të antarve fj alëmarrës në këtë mbledhje, konfi rmon se asht e 
lejueshme fetarisht hapja e fëtyrës dhe e duarve të gruas muslimane dhe, si konsekuencë, 
marrja pjesë e saj në çdo shesh t’aktivitetit njerzuer, dhe pra tue ju mbështetun 
posaçërisht argumentimeve të Sheriatit dhanun në këtë rast prej kompetentëve, vendosi 
me unanimitet aprovimin e raportit të Kryesisë, tue sigurue në nji anë zbatimin e 
tyne me anën e predikimeve dhe, n’anën tjetër, tue vu në dijeni Qeverinë Mbretnore 
n’apreciationin e së cilës mvaret mënyra e realizmit të këtij vendimi të nënshkruem e 
pranuem prej gjithë antarve të këtij Këshilli.
Salih Myftija d.v.; Muharrem Mullahu d.v.; dr. B. Shapati d.v.; Halit Jusufi  d.v.; 
Fejzi Alizoti d.v.; Hafi z Xhaferri d. v.;  Ferit Vokopola d.v.; Abdurrahman Dibra d.v.; 
Salih Vuçiterni d.v.; Halit Rroji d.v.; Ahmet Hastopalli d.v.; Shahsivar Alltuni d.v.; 
Mas’har Këlliçi d.v.; Ismail H. Deveja d.v.; Ekrem Vlora d.v.”2.

*      *      *
Duhet shënuar se pothuajse në të njejtën kohë edhe pushteti shtetëror ndërhyri 
prerazi në jetën e bashkësive fetare në Shqipëri, duke bërë ndryshime rrënjësore 
si në zhvillimin e riteve fetare ashtu dhe në strukturat e tyre. Kemi futjen në fuqi 
të Kodit Civil sekullarist, bazuar në modelet perëndimore. “Statusi personal laik, 
zëvendëson statusin fetar në të cilin bazohej juridiksioni i kishave të ndryshme kristiane 
dhe i xhamisë muslimane në sektorë të gjërë të jetës shoqërore e familjare. Gjyqtarët 
islamë, kadinjtë, hiqen nga puna, afi rmohet një shtet ligjor në vend të copëzimit të 
mëparshëm të kompetencave dhe prerogativave. Reformat demokratike, me prirje 
perëndimore, kurorëzuan një kushtetutë të re në fund të vitit 1928. Më 1924 mbreti 
Zog nxjerr një dekret që sanksionon zyrtarisht ekzistencën në Shqipëri të bashkësive 
të ndryshme fetare, të cilat brenda një afati të shkurtër duhej të pajiseshin me statute të 
veçanta. Sipas këtij dekreti bashkësitë fetare duhet të njihen nga shteti, i cili kujdeset që 
të kontrollojë heqjen dorë nga çdo veprimtari politike nga ana e tyre, shteti do të kujdeset  
që të emërojë dhe eventualisht të shkarkojë drejtuesit më të lartë të tyre. Bashkësitë fetare 
nuk mund të kenë juridiksionin e vet në suazën e shtetit shqiptar, nuk duhet të marrin 

1   Sipas: Menter Sahinler. Vepër e cituar fq. 85.
2  Për më gjërë për këtë çështje shih:  kryeartikullin, raportin e kryesisë, fetfanë etj.,në: “Zani i 
Naltë”,nr. 3, marc 1937, Muharrem 1356, nga fq.68 e në vazhdim.
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subvencione nga jashtë dhe as të kenë marrëdhënie me persona dhe institucione të huaja 
që nuk janë thjesht shpirtërore ose kulturore”1. Në Statutin e Mbretërisë Shqiptare 
thuhej në mënyrë taksative se “Feja nuk mund të formojë pengime politike në asnjë 
mënyrë. Fetë dhe besimet kurrsesi nuk mund të përdoren për qëllime politike”2. 
Mbreti Zog, gjatë sundimit të vet ka pasur objektiv kryesor t’i vinte bashkësitë 
fetare nën kontrollin e shtetit, duke i bërë partizanë të rendit të ri. Formalisht 
ishte shpallur ndarja e kishës nga shteti, madje neni 39 i Kushtetutës së vitit 1920, 
përcaktonte respektimin e të gjitha feve e besimeve, të cilave nuk u lejohej në asnjë 
mënyrë të ndiqnin synime politike dhe shpallte parimin e një shteti laik, që nuk 
njihte asnjë fe si fe të shtetit dhe deklaronte mospërzierjen në punët e fesë dhe 
barazinë e tyre. 
Politika e shtetit të ri ndaj tri besimeve fetare të vendit, në fakt, përputhej me 
qëndrimin dhe interesat e sovranit, indiferent ndaj fesë dhe i barazlarguar nga të 
gjitha besimet fetare. Po, në të vërtetë, kishim të bënim me një barazlargësi  të 
instrumentalizuar, që realizohej nëpërmjet inkurajimit të forcimit të pozitave të feve 
apo sekteve të ndryshme. Kjo politikë koncesionesh, e gërshetuar me kërcënime, 
i shkonte për shtat logjikës së afi rmimit të primatit të mbretit dhe shtetit. Dhe 
në të vërtetë, ai bëri që parlamenti të miratonte në 16 korrik të 1929-ës, një ligj 
mbi statutin e bashkësive fetare, me anën e të cilit vinte nën kontroll shtetëror 
administrimin e pronave, i shndërronte xhamitë, teqet, kishat dhe manastiret në 
korpuse morale, fuste parimin e nënshtrimit vullnetar ndaj ligjit kanonik dhe 
mbizotërimin e shtetit: njëlloj juridiksionalizmi të aplikuar në një vend pluralizmi 
fetar. Kështu, marrëdhëniet e shtetit me besimet fetare  përcaktoheshin së tepërmi 
nga zhvillimet politike dhe ngjarjet e përgjithshme shoqërore, prandaj kishin një 
cikël tensionimi dhe çtensionimi. 

Disa mendime për lig jin e vitit 16 korrikut 1929 
Ligjet mbi civilizimin e shoqërisë shqiptare dhe ndërtimin e saj mbi baza të tjera 
apo moderne, siç shpreheshin në ato kohë, prekën veçanërisht normat kanonike 
të fesë islame. Në kuadër të këtyre masave, herë-herë ligjore apo nënligjore 
dhe herë të tjera administrative, mund të përmendim p.sh. futjen e martesës 
civile, vendosjen e institucionit të gjendjes civile, disiplina dhe kufi zimi ligjor i 
divorcit, shfuqizimi i festës së ditës së premte, tentativa dhe inkurajimi që bëhej 
për kundërvënie ndërmjet besimtarëve muslimanë, duke krijuar në gjirin e tyre 
komunitete e shoqëri fetare, qoftë dhe kulturore të pavarura, disa nga antarët e të 
cilave në mënyrë të kamufl uar, do të ishin në opozitë për “çështje të dogmës” me 
shumicën e popullsisë që përbëhej nga sun’nitë. Të gjitha këto masa në përgjithësi 

1  Roberto Maroco Della Roca. Vepër e cituar; fq.31. Sipas: dr. Ismail Bardhi. Hafi z Ibrahim 
Dalliu... vepër e cituar; fq. 82
2  Shih: Statuti Themelor i Mbretërisë Shqiptare, Fletore zyrtare, nr. 111, datë 13.12.1928, artikulli 5.
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dhe secila në veçanti meriton të studiohet për rëndësinë që ka pasur në ato kohë 
për pozitën e fesë islame në vendin tonë. Gjithçka që përmendëm u interpretuan 
si vullnete të mbretit për dobësimin e islamizmit, siç qenë dhe siç u vërtetuan më 
vonë në fakt. 
Ligji kryesor që u miratua nga parlamenti  qe ai i 16 korrik 1929, ndaj të cilit 
pati reagime nga të gjitha komunitetet fetare1. Nëpërmjet këtij ligji u shpall 
liria e ndërgjegjes dhe e fesë si dhe garantimi i saj2. Në ligj lejohej formimi i 
komuniteteve fetare, duke i konsideruar si persona moralë. Por komunitetet fetare 
nuk  gëzonin asnjë të drejtë për të ushtruar veprimtari politike, as drejtëpërsëdrejti 
dhe as tërthorazi. Komunitetet fetare nuk kishin, gjithashtu,  të drejtën e gjykimit 
të çështjeve civile apo penale3. Edhe drejtuesit e tyre nuk e kishin të drejtën e 
votës dhe të zgjedhjeve në funksione politike. Kështu, nëse ndonjë prej klerikëve 
do të dëshironte të merrej me politikë, pavarësisht se i cilit besim ishte, ai duhej 
të largohej nga funksioni fetar 6 muaj më parë, sepse funksioni fetar konsiderohej 
i papajtueshëm me çdo funksion tjetër të administratës shtetërore dhe publike.4 
Duke marrë shkas nga ky nen, ka pasur mjaft klerikë edhe të fesë islame, përfshi 
edhe prej atyre që kishin kontribuar në organizmin e islamit në Shqipëri, madje 
ndër ta ka pasur që kishin edhe tituj fetar si hafi z etj.  të cilët, duke zgjedhur 
vazhdimin e karrierës  politike, pranuan të zhveshin uniformën fetare për t’u 
marrë me ofi qe të rëndësishme në shtetin e kohës. Ndoshta edhe largimi i tyre 
si kuadro të Komunitetit e dobësoi nga ana organizative e administrative këtë 

1   Fletorja Zyrtare. Vjeti VIII, 16 korrik 1929. Dekretligj mbi formimin e komuniteteve fetare. Nr. 
1868.
2   “Çdo njeri në Shqipnie gëzon lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë që dëshiron; kjo liri asht e 
garantueme me artikujt 5 e 203 të Statutit Themeltar të Mbretniës”. Ligji i përmendur më sipër. 
Art 1.
3   “Komunitetet fetare janë persona moralë dhe gëzojnë të gjitha të drejtat relative me këtë 
personalitet në konformitet me këtë dekret-ligjë dhe me ligjet e tjera të Shtetit; por këto nuk mund 
të ndjekin qëllime politike as drejt për drejtë, as tërthurazi; gjithashtu nuk munden me ushtrue të 
drejtë gjykimi (juridiksion) për asnjë çështje. Po aty; Art. 3.
4   “Të gjith funksionarët klerikalë të komuniteteve fetare të çdo kategorie qofshin deri sa të 
ndodhen në shërbim aktiv, nuk kanë të drejtë me votue ose me u zgjedhë për çdo zgjedhje 
politike dhe me u emnue për çdo mision politik dhe në rasë që dëshirojnë me ushtrue të drejtën 
e votimit ose të drejtën e zgjedhshmënies, të paktën gjashtë muej para zgjedhies duhet të jenë 
largue nga shërbimi fetar”. Ndërsa në Art. 14  është përcaktuar se “Cilësia e klerikalve asht e 
papajtueshme me çdo nëpunsie shtetnore ose komunale, me rrogë ose pa rrogë.
Në rast se një nëpunës shteti ose komune emnohet prej Komunitetit të tij fetar në ndonjë detyrë 
fetare dhe e pranon, brenda tri ditëve nga pranimi të cilësis fetare detyrohet të japë dorëheqjen, 
përndryshe asht i pushuem; dhe në qoftë Deputet ose i ngarkuem me mision tjetër politik, rrxohet 
nga kjo cilësie”. Po aty; Art. 13; 14.
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Komunitet. Karriera e tyre në politikë qe shumë e shkurtër dhe u shkri si kripa 
në ujë, pa lënë asnjë gjurmë, përveç dëmtimit të presupozuar si dobësim të stafi t 
fetar, ku ishin të shquar... 
Sipas ligjit, statutet e komuniteteve fetare duhet të miratoheshin së pari nga 
qeveria dhe më pas do të dekretoheshin nga sovrani. Po e njëjta procedurë do 
të ndiqej edhe me titullarët drejtues të komuniteteve, të cilët duhet të ishin me 
shtetësi shqiptare dhe të njihnin mirë gjuhën shqipe.1 Buxheti i komuniteteve 
fetare miratohej, gjithashtu, nga qeveria, e cila kishte të drejtë të kontrollonte 
gjendjen e pasurive dhe të ardhurave të tyre.2 
Komuniteteve fetare u ndalohej marrja e ndihmave (subvencioneve) nga shtetet 
e huaja dhe kjo ndihmë mund të lejohej vetëm pasi të vërtetohej se kishte vetëm 
qëllime fi lantropike, gjithnjë pasi të miratohej nga qeveria.3 
Komunitetet fetare mund të merrnin leje nga qeveria për të hapur shkolla fetare, 
me kusht që në programet e shkollave që do të lejoheshin të hapeshin, të kishte 
lëndë apo tema mësimore që do t’i shërbenin edukimit atdhetar të besimtarëve.4 

1   “Komunitetet fetare quhen të formueme dhe gëzojnë të drejtat e akordueme prej ligjes, vetëm 
kur Statuti i paraqitun prej tyne aprovohet  prej Këshillit Ministruer dhe dekretohet nga Mbreti. 
Deri në të kryemit e këtyne formaliteteve, brenda afatit të caktuem prej kësaj dekret-ligje, situata 
juridike e këtyne rregjohet me ligjet e maparshme.
Statuti i komunitetit mund t’i paraqitet Qeverisë për aprovim mbasi të jetë aprovue prej Asamblesë 
ose prej autoritetit kompetent sipas rregullave kanonike të komunitetit respektiv. Ndërsa në Art. 
7 thuhej: “Kryetarët e feve ashtu dhe subalternët imediat të tyre, dhe ndihmësit e zavendësit 
e këtyne duhet të jenë shtetas  dhe prej fi sit e prej gjuhës shqiptare, të dijnë me shkrue e me 
këndue lirisht gjuhën zyrtare dhe të jenë në një moshë të paktën 25 vjetsh dhe të mos jenë të 
njoftun në Shqipnie për veprimtari antikombëtare...” Po aty; Art 4; 7.
2   “Bugdetet dhe rregulloret e Komuniteteve nuk mund të hyjnë në fuqi pa u aprovue nga Ministrija 
e Drejtësisë, e cila në çdo rast ka të drejtë të kontrollojë gjendjen e t’ardhunave e të pasurive që 
zotnojnë këto komunitete, me anën e nji Inspektori ose të Prokurorit të Shtetit, dhe t’u kërkojë 
llogarinë, të hetojë dhe mënyrën e shpenzimeve të bame dhe të vrejë në deponimet e bamuna në 
favor të tyne ekzekutohen sipas vullnetit të disponuesit”. Po aty, Art. 10.
3   “Komunitetet janë të ndalueme me pranuem ndihmë prej shteteve të hueja, me çdo formë 
dhe me çdo mënyrë që të jetë, posë rasteve të pranueme prej Qeverisë për ndihma që kanë për 
qëllim vepra fi lantropike.
Dispozitat e paragrafi t të parë shtrihen edhe për ndihmat e bamuna prej shtetësve të huej.
Për liberalitetet fi lantropike që bahen prej të huajve në favorin e komuniteteve, çdo shumë që t’i 
formojnë dhe për liberalitetet këso dore të bamuna nga shtetasit shqiptarë, kur kalojnë shumën 
1000 (njëmijë) fr. Ari duhet leja e Qeverisë në konformitet të nenit 562 të Kodit Civil”. Po aty, Art. 
20 .
4   “Komunitetet për edukimin e klerit të tyne, në bazë të ligjeve të Shtetit, të Statutit e të rregullores 
përkatëse mund të çelin shkolla fetare (seminare, medrese). Art. 24: “Askush nuk mund të çelë 
fakultore pa u legalizue simbas dispozitave të kësaj dekret.ligje”. Art. 25: “Komunitetet fetare 
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Dhe së fundi kemi lejimin e përdorimit të uniformës fetare vetëm për funksionarët 
zyrtarë të besimit.1 
Unë u mora vetëm me disa nga 32 nenet e këtij dekretligji, i cili, sikurse e 
evidentova, hapi rrugën për masa të tjera të rënda ndaj besimeve fetare dhe ka 
qenë e kuptueshme se nenet e këtij ligji do të shkaktonin reagimin e komuniteteve 
fetare. Ka qenë pikërisht ky ligj një nga faktorët që dëmtoi rëndë islamin tek ne. 
Edhe studiuesi Della Rocca konfi rmon  se komuniteti musliman u prek më rëndë 
nga ligji dhe ndaj atij komuniteti u tregua kujdes që të adoptohej mirë.2

Duke u nisur nga nenet e Statutit, u pa e arsyeshme dhe u bënë sugjerime, por 
u dhanë edhe porosi që komunitetet fetare ta rishikonin veprimtarinë e vet në 
të gjitha drejtimet me syun e reformave. Kështu, në përputhje me Statutin e ri, 
në zbërthim  të dekretit mbretëror, myftinjve iu hoqën nga varësia gjyqet që i 
përkisnin sheriatit, ku bënin pjesë kurorëzimet e shkurorëzimet, fetfatë, mirërritja 
e foshnjave, trashëgimia,  të drejtat e jetimëve e të tjera të ngjashme, ndërsa gjyqet 
tjera penale e civile i përkisnin Ministrisë së Drejtësisë. 
Veprimtaria e deriatëhershme e Komunitetit Musliman ishte ndër më të 
rëndësishmet dhe më kryesoret që ka zhvilluar në jetën e vet, si përsa i përket së 
shkuarës, ashtu edhe së ardhmes, sepse ato veprimtari ishin jo vetëm fetare, por 
edhe ekonomike, kulturore etj., të zbatuara relativisht mirë, me gjithë vëllimin e 
madh të punëve dhe mungesën e përvojës organizative, po të shihen me syrin e 
një Komuniteti të sapoformuar. 
Komuniteti Musliman nxirrte të ardhura nga veprimtaritë që iu hoqën, si pasojë 
e reformave. Nën drejtimin e këtyre lëvizjeve reformuese dhe në masë të madhe 
nën ndikimin e pushtetit politik, më 1929 u mbajt Kongresi i Muslimanëve 
të Shqipërisë ku u morën një sërë masash radikale, të cilat më vonë do të 
kodifi koheshin në statutet ligjore të parashikuara për bashkësinë fetare muslimane, 
sipas dekretit të lartpërmendur të mbretit Zog. Dhe, me që jemi në këtë çështje, 
e cila do të mbesë si kufi  në historikun e zhvillimit e të reformimit të Islamit në 
Shqipëri,  le të përmendim disa nga dispozitat kryesore që u vendosën në Kongres: 
Përdorimi i gjuhës shqipe për lutjet dhe predikimet fetare, njësimi i medreseve 
dhe i seminareve në një institut të vetëm, administrimi i centralizuar i të gjitha 
pasurive të vakfeve; mbyllja e shumicës së xhamiave, duke mbajtur 2-3 në çdo 

me predikimet e tyne janë të detyruem me dhanë këshilla për me zgjue zhvillimin e ndjenjave 
atdhetare ndaj besimtarëve të tyne e me forcue bashkimin kombëtar. Funksionimi i organizatave 
të komuniteteve fetare do të jetë gjithmonë në baza kombëtare dhe të gjithë funksionarët do të 
jenë të njoftun pa përjashtim me sjellje Kombëtare”. Po aty. Art. 23:
1   “Asht e ndalueme veshja e petkave dhe e shenjave tjera të ofi qit fetar për ata që nuk kanë cilësi 
fetare të ngarkuem prej komunitetit fetar dhe që për këtë cilësi nuk kanë një letëridentiteti prej 
Ministrisë së Drejtësisë. Kundravajtësit dënohen sipas nenit 214 të Kodit Penal”. Po aty. Art  26.
2   R. Morozzo della Rocca. Kombësia...  fq. 141.
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qytet; detyrimi i çdo funksionari fetar për të mbajtur një letërnjoftimi të lëshuar 
nga qeveria e Tiranës...3.
Kështu sipas ligjeve, dekreteve mbretërore e Statutit të Komunitetit Musliman të 
Shqipërisë të vitit 1929, myftinjve iu hoqën detyrat e mëparshme dhe u mbetën 
ato detyra që kanë edhe sot e kësaj dite. 
Por e vlen të theksohet se deri këtu reaksioni e feudalizmi së bashku me keqdashësit 
e tjerë të fesë sonë,  kanë pasur përpara një organizim islam solid, që nuk ka 
pranuar të bëhet vegël e askujt e që ka përkrahur patriotizmin shqiptar (le të 
kujtojmë mevludin që u këndua për shpirtin e Avni Rustemit etj.).
Në mbledhjen e  Kongresit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë më 1929, 
Këshilli i Lartë i Sheriatit kthehet në “Komunitet Musliman Shqiptar” dhe po 
në këtë Kongres u hartua edhe Statuti i ri, i cili rrëzoi Këshillin e Lartë. Sipas 
këtij statuti Komuniteti përbëhej prej muslimanëve shqiptarë të çdo sekti qofshin. 
Organet e Komunitetit ishin: Këshilli i Përgjithshëm, që përbëhej nga kryetari 
i Komunitetit, nga katër kryemyftinjtë e zonave dhe nga 10 delegatë; çdo njëri 
prej tyre përfaqësonte një prefekturë. Këta delegatë do të kishin cilësirat e duhura 
prej Rregullores së Brendshme të Komunitetit dhe misioni i tyre vazhdonte 5 
vjet. Këshilli mblidhej në sesion të zakonshëm dhe të jashtzakonshëm... mirëpo, 
në bazë të statutit të ri, Komuniteti do të mbante vetëm një medrese me titull 
“Medreseja e Përgjithshme”, shkollë e mesme fetare dhe të gjitha medreset  e tjera 
suprimoheshin. 
Siç shihet Komuniteti fi lloi të riorganizohet, duke iu përshtatur gjendjes së re të 
sapokrijuar dhe duke u përpjekur maksimalisht që të përfi tonte sa më shumë nga 
të drejtat që i jepte statuti i ri, por, njëkohësisht, ta zbatonte me rigorozitet atë dhe 
gjithçka tjetër nga aktet ligjore të kohës dhe kështu fi lloi të botojë libra, revista 
fetare e të zhvillojë një veprimtari propagandistikë të organizuar mirë për kohën4.

*      *      *
Përsa i përket çështjes së përgatitjes së kuadrit islam dhe të edukimit masiv me 
kulturën islame, në intervalin midis dy luftërave botërore5, edukimi teologjik me 

3   Shih: Dr. Ismail Bardhi. Hafi z Ibrahim Dalliu…Vepër e cituar; fq. 82-83, si dhe shënimi nr. 47.
4  U përket teologëve të shquar që jetuan në këtë kohë, ndërmjet të cilëve vendin e parë e zënë 
të nderuarit Hafi z Ali Korça dhe Hafi z Ibrahim Dalliu, merita e  hartimit dhe e botimit të një 
literature sasiore (vetëm për Hafi z I. Dalliun mendohet se ka botuar apo pregatitur rreth 10 
000 faqe literaturë fetare, origjinale dhe të përkthyer) dhe cilësore shumë të madhe, e cila i ka 
qëndruar kohës si nga tematika e përzgjedhur nga këta autorë të shquar, ashtu dhe nga ana e 
përgatitjes  cilësore. Por këtë radhë, në këtë libër nuk do të merremi me të. Në dashtë Zoti, nëse 
na jepet mundësia të merremi veçanërisht me zhvillimin e kulturës islame në vendin tonë, do të 
shtjellojmë, aq sa kemi mundësi, edhe veprimtarinë e tyre të gjithanshme, patriotike, kulturore 
edukuese.
5  Për Luftën e I Botërore (1914-1918) dhe Luftën e II Botërore (1939-1945) në trojet shqiptare 
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mësimet, historinë dhe idealet islame, në vendin tonë janë realizuar si në shkolla 
të specializuara, medrese, po ashtu, përkohësisht edhe në shkollat laike me orë 
të veçanta për fenë, si dhe në edukimin nëpërmjet mjeteve masive (botimeve). 
Krahas këtyre kemi pasur edhe dërgim studentësh jashtë, por kjo fi lloi vonë, nga 
mesi i viteve 30 dhe, për arsye të ndryshme, ka qenë shumë e kufi zuar. Por duhet 
pranuar se arsimi i specializuar për të nxjerrë predikues, ka qenë cilësor dhe, me 
pak përjashtime, ndikoi në cilësinë e klerikëve të ardhshëm të edukuar në vendin 
tonë, pra në predikimet e tyre. Por e keqja ishte se qe i pakët, veç tjerash, edhe 
për arësye ekonomike si sasi shkollash e nxënësish. Në këtë lloj edukimi është për 
t’u vënë në dukje se ishte vlerësuar shumë mirë institucioni i tolerancës ndërfetare 
tradicionale si dhe vetë nevoja për t’u orientuar drejt Europës. Sinkronizimi me 
kohët moderne është konsideruar gjithmonë si natyrë e dytë e doktrinës islame, 
e cila është në zhvillim e evoluim të përhershëm në kahje pozitive dhe kjo gjen 
shpjegimin e vet se si në Kur’anin  famëlartë ashtu dhe në traditën profetike, ku 
jepen porosi për  ndjekjen e rrugës së dijes, por njëkohësisht jepen edhe porosi të 
prera për të pasur kujdes e për t’u ruajtur nga veset negative që sjell pas zhvillimi.

shih, p.sh. Histori e Popullit Shqiptar II, fq. 417-444 dhe 633-785; FESh, fq. 635 dhe 639.
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16 - Teologët islamë kundër ideve ateisto-
komuniste

Pikërisht në këtë kohë, pra në vitet 30-të,  idetë ogurzeza të komunizmit  po 
përhapeshin me shpejtësi rrufeje në Europën kapitaliste. Të krijohej përshtypja se 
njerëzit, si pasojë e këtyre, sidomos e gjendjes së përgjithshme ekonomiko-politike 
që ishte krijuar në prag të Luftës së Dytë Botërore, prej sundimit të regjimeve 
totalitare, që e polarizuan botën, veçanërisht Europën, fi lluan të jetojnë nën peshën 
e disa komplikimeve të tmerrshme që pasonin njëri-tjetrin në formë zinxhiri. 
Ndërmjet këtyre po përmendim streset apo  shqetësimet psikologjike, ankthin 
për të ardhmen, turbullirat, përhapjen e krimit, imoralitetin, individualizmin, 
egoizmin, padrejtësinë e shtypjet  shoqërore, shthurjen e dekompozimin, 
korrupsionin, spiunazhin ose spiunimin që bëhej nga të gjithë kundër të gjithëve, 
vese që dolën në pah në këtë periudhë dhe nuk u shëruan më asnjëherë në mënyrë 
rrënjësore, madje vazhdojnë edhe sot, veçanërisht tek ne. Pastaj duhet vënë në 
dukje se sa më e papërfi llur të jetë feja, aq më të ndjeshme e të zhvilluara janë ato 
në çdo vend. 
Edhe përparimi material i njeriut nuk mundi t’i zhdukë ose t’i pakësojë ato. 
Përkundrazi, të jepet përshtypja se këto sëmundje, që kanë ndryshuar karakterin 
e shoqërisë njerëzore, shfaqen dhe përhapen më shumë së bashku me ngritjen e 
nivelit material të jetesës së njeriut, ku bëhet edhe një diferencim i dukshëm klasor 
dhe kanë të bëjnë, veç tjerash, me egocentrizimin. 
Një nga shkaqet e përhapjes së tyre konsiderohet edhe forcimi i frontit të mohimit 
të gjithçkaje, ateizmit, ithtarët e të cilit bënin pjesë, apo formonin lobe në të 
dy kampet: në atë kapitalist, por edhe në atë social-komunist, ku ateizmi u 
ngrit në piedestal duke u institucionalizuar. Pra, të gjitha virtytet shoqërore që 
predikoheshin nga fetë monoteiste, veçanërisht nga krishterimi, meqë pothuajse 
vetëm ai ishte i përhapur në Europë, ishin shkelur me këmbë në mënyrë të hapët, 
të institucionalizuar1.
Por, gradualisht, kjo gjendje e këto ide fi lluan të depërtojnë edhe në vendin tonë po 
me të njëjtën mënyrë e shpejtësi, nëpërmjet të gjitha kanaleve të mundshme, sepse 
ato përfaqësonin “të renë, përparimtaren” dhe, krahas predikimeve të tjera, bënin 

1  Për më gjërë për këtë shiko edhe: Sheikh Abdurrahman Abdul Halek. Ateizmi – shkaqet dhe 
trajtimi i tij. Përkthyer nga Tahir Pollozi. Tiranë, nëntor, 1993.
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edhe luftën e klasës kundër “Islamit të prapambetur” që e “ kishte lënë Shqipërinë në 
aq halle e mjerime” etj. etj. 
Në këtë periudhë, përveç rolit të bashkësisë fetare muslimane, në Shqipëri 
del shumë në pah edhe roli i bashkësive të tjera. Veçanërisht i asaj katolike në 
veri dhe ortodokse në jug, të cilat përkrahjet,  jo vetëm nëpërmjet organizimit 
administrativ, por, veçanërisht, në fushën fi nanciare-propagandistike, i kanë 
pasur  nga shtetet fqinje. Infl uencën e tyre kanë kërkuar ta realizojnë vazhdimisht 
nëpërmjet misionarëve të përgatitur teorikisht dhe praktikisht jashtë. Këto dy 
bashkësi kristiane në propagandë, duke abuzuar me çështjen kombëtare,  kanë 
bërë të vetin një slogan. Ata pretendojnë të kenë monopolin e një çështjeje shumë 
të rëndësishme: çështjen kombëtare shqiptare se gjoja ata dhe vetëm ata kanë 
kontribuar gjatë rrjedhës së historisë për këtë çështje, mandej,  pretendojnë se 
realizimi i kryer prej tyre nuk mund  të krahasohet me atë të muslimanëve, dhe, 
kështu, ku drejtpërsëdrejti e ku tërthorazi, e mohojnë kontributin e bashkësisë 
fetare muslimane në çështjen kombëtare1.
Këtu dalin disa pyetje, p.sh., sa janë të interesuar për çështjen tonë kombëtare 
misionarët e huaj, të cilët  pothuajse qysh nga Pavarësia  e vendit tonë e në 
vazhdimësi kanë drejtuar apo janë përpjekur të drejtojnë komunitetet fetare, me 
përjashtim të atij musliman e bektashian, të cilët qysh me themelimin e tyre e në 
vazhdimësi janë drejtuar vetëm nga shqiptarët ?! 
Por është fatkeqësi për ta se për këtë pretendim nuk kanë baza teorike; në radhë 
të parë, nga vetë feja e tyre si dhe argumente historike2, ndërsa me ne muslimanët 
ndryshon puna. Baza jonë fetare për këtë problen është, veç tjerash, edhe një 
hadith i H. Muhamedit: “Dashuria për atdheun është pjesë e besimit”. Prandaj 

1  Por këtu nga ana e tyre ka një kontradiktë se, nga një anë, pretendohet se “Shqiptarët duke 
përqafuar fenë islame, sakrifi kuan përgjithmonë idealin fetar për idealet patriotike, besnike të 
motos së tyre të vjetër: Perëndia në fi llim bëri popujt, pastaj fetë” (Shih: Zef Skiroi. Shqipëria 
dhe çështja ballkanike. Napoli, 1904; fq.3. Sipas: Sh. Delvina. E vërteta…vepër e cituar; fq.306), 
pra sipas tyre pranimi i Islamit u bë më tepër për interesa kombëtare(!) dhe, nga ana tjetër, 
pretendojnë t’u mohojnë ndjenjat atdhetare muslimanëve!
2  Kisha katolike me përkrahjen e vet fi nanciare dhe me udhëzimet që merr nga Selia e Shenjtë, e 
ka bërë shumë të dukshme veprimtarinë e vet në Shqipëri, megjithëse bashkësia katolike është 
më e vogla për nga numri. Sikurse gjatë shekujve, edhe sot e kësaj dite ata në veprimtarinë e tyre 
përdorin të njëjtat parime, por shkojnë aq larg sa shfaqin e propogandojnë idenë e “konvertimit 
masiv”se  gjoja “feja katolike është fe europiane”. 
Kurse për kishën ortodokse mund të themi se ajo me pretendimet e veta shkon edhe për më larg 
për vetë faktin se kishën ortodokse shqiptare as që e njeh dhe as që e pranon. Për më gjërë për 
këtë shiko edhe. M. Della Roka. Vepër e cituar. Marrë nga Ismail Bardhi. Vepër e cituar; fq. 84, 
si dhe shënimin nr.151.
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në vazhdim po paraqesim vetëm një pjesë të veprimtarisë së teologëve atdhetarë 
islamë në mbrojtje të kombit, fesë e atdheut, të realizuar në një kohë relativisht të 
rëndë për vendin tonë.
Shumica e dijetarëve islamë në Shqipëri iu kundërvunë predikimeve për të 
ardhmen social-komuniste që po përfshinte, pra, në këto kohë të vështira të gjithë 
Europën dhe, në këtë kuadër, edhe vendin tonë. Një ndër më të dalluarit në këtë 
fushë ka qenë Hafi z Ali Korça1.
Në lidhje me veprimtarinë politike të këtij teologu të shquar duhet të mos lëmë 
pa thënë se, duke parë e analizuar gjendjen e vendit tonë në fi llim të viteve ’20,  
Hafi z Ali Korça shkroi e nxorri në dritë përmbledhjen e poezive “Shtatë ëndërrat 
e Shqipërisë”, botuar më 1924. Botimi i kësaj përmbledhjeje pati jo vetëm rëndësi 
letrare e kulturore, por edhe patriotike, për shkak të momentit kur po dilte në 
dritë dhe të mesazhit që sillte. Këtu nuk kam qëllim të analizoj përmbajtjen e 
kësaj përmbledhjeje, por për shkak të  dy botimeve: nga “Shtatë ëndërrat...” dhe 
nga “Bolshevizma...” Hafi z Aliu qe nga të parët teologë islamë që u persekutua 
politikisht dhe ky persekutim i tij qe i gjatë. Ai, me ndonjë ndërprerje, e ndoqi 
të nderuarin Hafi z Ali, që i kishte dhënë aq shumë Islamit dhe Atdheut të tij të 
dashur, deri në fund të jetës. 
“Shtatë ëndërrat...”, u botua më 1924 dhe i ra në sy shumë shpejt pushtetit, i cili 
për këtë mori masa të rrepta kundra autorit. Pikërisht më 1924 ai u shkarkua nga 
posti i kryetarit të Këshillit të Naltë të Sheriatit në Tiranë. Dhe është  vërtetuar 
se largimi i tij nga ky post kaq i rëndësishëm i kohës, erdhi si pasojë e daljes në 
dritë të  kësaj përmbledhjeje, që ishte pasqyrë, por edhe vërejtje e paralajmërim 
për rrezikun që i kanosej vendit nga politikanët e paskrupullt. Mesazhi i kësaj 
vepre vazhdon të jetë edhe sot aktual për çastet tragjike që po kalojnë shqiptarët 
dhe Shqipëria edhe për faj të politikanëve.
Këtu është rasti të themi se kanë qenë hoxhallarë të tillë të përgatitur si Hafi z 
Ali Korça e askush tjetër, në lëvizjen politike të vendit tonë, që shpalli për herë të 
parë një vizion të qartë dhe largpamës për të ardhmen jo vetëm kombëtare, por 
edhe më gjërë. Këtë konceptim pak kozmopolit e universal ai e ndërtoi në veprën 
“Bolshevizma çkatërrim i njerëzimit”, shtypur në shtypshkronjën “Mbrothësia” 
më 1925. Në këtë vepër theksi bie pikërisht mbi të ashtuquajturin “revolucion” 
komunist bolshevik të vitit 1917, të udhëhequr nga Lenini në Rusi. Konceptet e 
Hafi z Aliut për ideologjinë marksiste janë vizionare, sepse ai qysh herët e kuptoi 
rrezikun e përhapjes së kësaj ideologjie në Shqipëri dhe në tërë Europën. Duke 
i bërë një analizë të hollësishme bolshevizmit, lidhur me “parimet” njerëzore, 
drejtësinë, luftën e klasave, punën etj. mbi të cilat ndërtohet sistemi bolshevik-

1  Dr. Ismail Ahmeti ka bërë studimin monografi k: Hafi z Ali Korça – jeta dhe vepra; Logos- Shkup, 
1419/1999. Dua të shtoj se përsa i përket veprimtarisë fetare e patriotike të Hafi z Aliut, jam 
mbështetur kryesisht në këtë vëllim.  
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komunist, Hafi z Aliu në mënyrë analitike është përpjekur që në këtë vepër të jepte 
alarmin për komunizmin si vetëvrasje e një populli.
Ideologjinë bashkëkohore Hafi z Aliu e sheh si një program të çifutëve, të cilët 
besojnë se janë populli i dalluar i Zotit  dhe për ta është krijuar gjithësia dhe 
gjithçka u takon po atyre. Ky projekt, i hartuar në mënyrë të fshehtë nga çifutët, 
sipas Hafi z Aliut, u realizua me përpikmërinë më të madhe po prej tyre nëpër të 
gjitha fazat e historisë njerëzore, si në Perëndim, ashtu edhe në Lindje.
Në planin fetar, me gjithë trillimet e mëdha që bënë çifutët gjatë historisë së 
zhvillimit të Islamit, ata, në fazën e hershme islame (610-632) nuk patën sukses, 
por më vonë u organizuan mirë dhe në një mënyrë çifutizmi qe kujdestar i 
përhershëm për shkatërrimin e unitetit islam dhe të arritjeve të tij. Të gjitha 
ndarjet e fraksionet qysh në fazën e hershme të historisë së zhvillimit islam, kanë 
qenë produkt i organizmit dhe i përzierjeve çifute. Që në fi llim të kësaj etape 
duhet theksuar copëtimi i unitetit të um’metit islam me rastin e shpalljes së Ali ibn 
Ebi Talibit “Perëndi”. Këtë huti e krijoi çifuti i veshur me rrobe islame, Abdullah 
Saba, i cili shkaktoi përçarjen më të madhe në historinë islame, pasojat e së cilës 
do të ndihen gjatë gjithë historisë dhe ajo vazhdon të ekzistojë edhe në kohën 
tonë.
Konceptin e çifutizmit Hafi z Aliu e shikon të rrezikshëm po aq edhe për 
krishterimin. Duke u mbështetur në këtë konstatim Hafi z Aliu do të theksojë: “...
Në fi llim që doli e po përhapej kristianizma, çifutët kanë vrarë shumë kristianë”. Me 
kohë Hafi z Aliu e kuptoi, pra, rrezikun e bolshevizmit, i cili e çonte kryet lart 
në emër të barazisë e drejtësisë, duke krijuar një fuqi të madhe të ashtuquajtur 
“proletariat” për ta mbisunduar botën. Revolucionin bolshevik Hafi z Aliu e sheh 
nga një këndvështrim analitik, duke konstatuar se çdo revolucion në fazën e parë 
shtron detyra progresive, humanitare e transformuese, përveç këtij bolshevik, i cili 
që në fi llim “revolucionin” e mbështeti në vrasjen e mbi 3 milion intelektualëve të 
lartë në Rusi deri në vitin 1925, ndërsa realizimi i  planit të prodhimit bujqësor në 
këtë vend u përgjysmua.
Se sa analizë e hollë e parashikuese edhe për vendin tonë është kjo e Hafi z Aliut, 
e vlen të sjellim vetëm një strofë nga ky libër:
Shih, pra, nuk mbetën fare ndërtesa / Ndër këmb’ u muar e shenjta besa, / Xhami e kisha 
s’ lan’ i rrenuan, / E Kësi punësh djajt i shenuan, / Priftërinjt e hoxhët si kec i grinë, / 
Inteligjentët në dhet i shtrinë1.
Kjo vepër shënon fazën e pjekurisë politike të Hafi z Aliut. Ai përmes shënimeve 
statistikore, thekson shkatërrimet e mëdha të bolshevizmit. Në një mënyrë me anë 
të kësaj vepre, ai kërkon shpëtimin e atdheut nga kjo sëmundje e rëndë2.

1  H. Ali Korça: Bolshevizma çkatërrimi i njerëzimit, shtypur në shtypshkronjën “Mbrothësia”, 
1925. fq.23.
2  Për më gjërë për Hafi z Aliun dhe veprën e tij, shiko dr. Ismail Bardhi. Vepër e cituar
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Këtu është rasti të vëmë në dukje se edhe shumë hoxhallarë të tjerë të ditur, duke 
fi lluar  me mbarimin e  punimeve të Kongresit të parë Islam shqiptar e në vazhdim 
pa ndërprerje, si me porosi, nëpërmjet predikimeve të tyre që bënin në popull, 
demaskonin ideologjinë komuniste. Në këtë kuadër u botuan, gjithashtu, në 
shtypin e kohës shumë artikuj në të cilët popullit i fl itej qartë e drejtë për rrezikun 
komunist nga Hafi z Ali Korça etj., po i kësaj natyre dhe për këtë qëllim qe edhe 
botimi i broshurës së njohur “A duhet feja? – A e pengon bashkimin kombëtar?” të 
Hafi z Ali Krajës, botuar në Shkodër më 1934. 
Në kohën kur idetë komuniste po propagandoheshin në mënyrë të organizuar, gjatë 
viteve 1939-1944, në qytetin e Shkodrës Hafi z Musa Dërguti, me predikimet që 
bënte, u njoh në popull si  njëri nga kundërshtarët më të dëgjuar të kësaj ideologjie. 
Ai, në tubime të ndryshme spontane, apo në predikimet e veta në xhami, fl iste 
haptaz për rrezikun e madh që do të sillte, nëse do të triumfonte, komunizmi në 
Shqipëri. Ata që e kanë dëgjuar në ato kohë tregojnë se Hafi zi zbërthente dëmet e 
mëdha që do të pësonte morali dhe personaliteti i njeriut, familja, prona e atdheu, 
e sidomos theksonte natyrën gjakatare e kriminale të komunistëve, që vrasjen e 
njeriut e konsideronin si një gjë të zakontë1.
Këto ide helmuese mësynin zyrtarisht, nën maskën e përparimit, edhe fetë. Ata, 
veç tjerash, duke predikuar “socializmin shkencor” të klasikëve të markzisëm 
leninizmit, e vinin theksin në propagandimin e ateizmit në masat e gjëra popullore. 
Përsa i përket çështjes së barazisë në socializëm, në Islam pranohet se vetëm para 
Zotit dhe para ligjit njerëzit janë të barabartë, çdo predikim tjetër në këtë fushë 
është demagogji e propagandë. 
Ndërsa kundër propagandës masive të ateizmit, u dalluan të gjithë teologët 
muslimanë, jo vetëm në takimet spontane në raste kur gjendeshin midis 
grumbullimeve masive të popullit, por, sidomos në ligjëratat e predikimet që bënin 
nëpër faltore. Në këtë drejtim mund të përmendim H. Ali Korçën, H. Ali Krajën 
(Tari) etj. Por në këtë vëllim do të analizojmë vetëm disa prej tyre, se ata qenë 
shumë dhe shumica e tyre propagandën antikomuniste e bënin, pra, në popull, 
nëpërmjet predikimeve e takimeve. Këtu do të citojmë vetëm të ndjerët Haxhi 
Vehbi Dibra, e Haxhi Ismet Dibra, të cilët, si liderë të shquar islamë që ishin,  
gjatë këtyre viteve dolën  hapur kundër ateizmit, të përfaqësuar nga ideologjia 
komuniste. Gjithashtu, nuk mund të lëmë pa realizuar edhe propagandën 
antikomuniste të Hafi z Ali Krajës (Tari), i cili, sikurse e thamë,  kësaj situate iu 
përgjigj me një broshurë me titull: “A duhet feja?”, idetë kryesore të së cilës do t’i 
analizojmë.
Haxhi Vehbi Dibra, p.sh. e konsideronte propagandimin e ateizmit si boshtin 
përçarës të unitetit kombëtar dhe si shkelje të të dejtave të njeriut e të lirisë së 
besimit: “Çudi!- shprehej ai,- Ateizma, pafetësia, mohimi i Zotit, paska qenë ilaçi që 

1  Për këtë shiko:Faik Luli, Islam Dizdari, Nexhmi Bushati. Vepër e cituar, fq. 158 e në vazhdim.
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do ta shëronte sëmundjen e dasisë së elementëve?! Këtë gjë s’e paskemi pasë ditur! Një 
komb i përça në tre elementë, për t’u bashkue, u dashka përça edhe ma?! Një kombi të 
përbamë prej muslimanësh, ortodoksësh dhe katolikësh, duhet t’i shtohet edhe një parti e 
re, ateizma. A po bashkohet ky komb, apo po përçahet?! Ndërgjegja e njeriut asht e lirë 
të besojë, ç’t’ i pëlqejë. Feja nuk mund të imponohet, por predikohet. Prandaj Statuti e ka 
garantuar lirinë e çdo feje dhe e ka lejue të predikohet doktrina e secilës fe”1.
Ndërsa në një rast tjetër theksonte se “Pa dyshim po të vazhdojmë e po të vijnë tue 
u shtue antagonizmat, ngatërresat e zëniet, kombi do të përçahet, do të ligshtohet, do të 
demoralizohet dhe nuk do t’i mbetet fuqi me i ba ballë rrezikut të armikut e kështu shteti 
kishte me ra poshtë e me u shkatërrue. Armikut të Atdheut i pritet hovi e guximi në qoftë 
se na sheh të bashkuem e të lidhun për një qëllim të naltë”2.
Është për t’u theksuar se të dyja këto probleme që ngre Haxhi Vehbi Dibra para 
rreth  7 dekadash, ateizmi dhe përçarja,  e kanë shoqëruar vendin tonë gjatë gjithë 
kësaj periudhe, madje vazhdojnë ta shoqërojnë edhe sot e kësaj dite, duke vuajtur 
pasojat e tyre.
Në vazhdim mund të sjellim shembull edhe shkrimet e Hafi z Ismet Dibrës të cilat 
në fakt janë predikime të mbajtura në xhamiat e Tiranës e të botuara në “Zani 
i Naltë” gjatë viteve 1933-1934. Të gjitha këto ligjërata apo predikime kanë një 
bosht kryesor: A ka dyshim në qenien e Zotit? Kjo pyetje retorike është vetëm 
një pjesë e ajetit: “...e fi l’lahi shek’kun” e shkëputur nga sureja 14 e Kur’anit. 
Në këto ligjërata, duke u komentuar ajeti në fj alë, shprehet habia nëse është e 
mundur që të ketë dyshim në qenien e Zotit, sepse  qenia e Tij nuk mund të 
vihet në asnjë mënyrë në dyshim! Këto ligjërata janë pjesë të një diskutimi të 
ngjeshur, të shprehur me kompetencë fetare, shkencore e fi lozofi ke nëpërmjet të 
cilave hidhen poshtë, ose korrigjohen apo konfi rmohen pikëpamje të fi lozofëve 
autoritarë të Europës, si: Spenseri, Dekarti, Njutoni, La Marku, Bergsoni, Foberi 
e të tjerë. Trajtimi i kësaj teme ka marrë shkas nga vala e materializmit bolshevik 
që po përhapej me shpejtësi në atë kohë edhe ndër shqiptarët. Autori nuk e fsheh 
qëllimin e këtyre predikimeve kur pohon se “...mbasi një grup i rinisë shqiptare ka 
rënë në kurthin e materializmit që ka falimentue me gjithë teorinë e saj të trillueme 
kot më kot dhe, për të qitë në shesh të palarat e kësaj doktrine, e pamë të nevojshme me 
e dokumentue tezën tonë me shkencëtarët e naltë të Europës për të cilët brezi i ri ushqen 
simpati e nderim të madh”.3

Me diskutimet konstruktive, bindëse e konçize, argumentimit të ekzistencës së 
Zotit H. Ismet Dibra i qaset i mbështetur në parimet që ndjekin teologët islamë, 
duke hedhur poshtë teorinë e materialistëve se bota qenka krijuar rastësisht, p.sh. 

1   Haxhi Vehbi Dibra. “Ç’urdhëron Kur’ani?”, “Zani i Naltë”, nr. 2, Fruer, 1936. fq. 73.
2  Haxhi Vehbi Dibra. “Ç’urdhron Kur’ani?” Kuptimi i Fatihasë me shpjegime, boti i parë, 1993, 
Albanian islamik center, Harpewr Woods, Mich. USA, fq. 6.
3   Sipas: Dr. Feti Mehdiu. Dituria Islame; viti X, nr 59, qershor-korrik 1994, fq 57.
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nga një incident që paska ndodhur në eter etj. dhe nga ky shkak qenkan shkëputur 
yjet e ndryshëm, dielli, hëna dhe toka! 
H. Ismeti u kujton besimtarëve faktin se i bëri nuk mund ta kuptojë dhe ta 
konkretizojë bërësin e vet, prandaj është mençuri më e madhe që t’i përmbahemi 
hadithit të Muhamedit (a.s.) që ka thënë: “Mendoni g jërat që i ka krijuar Allahu 
për ju dhe mos mendoni formën se si është Allahu”. 
Nuk mund të lihet pa u thënë, gjithashtu, se H. Ismeti i informon besimtarët se 
numri më i madh i fi lozofëve me pikëpamje materialiste, pas studimeve të tyre, 
nga fundi i jetës së vet i afrohen së vërtetës, që do të thotë se binden që mbi të 
gjitha fuqitë natyrore është një fuqi jomateriale që drejton “...bërjen dhe zhbërjen 
e çdo sendi”. Dekarti, pas dyshimeve që shprehu në fi llim, do të konstatojë: “Kur e 
shqiptoj fj alën Perëndi, kam për qëllim një fuqi absolute që ashtë e amshueme, sovrane 
dhe e plotpushtetshme, di çdo gja, ka krijue gjithësinë dhe mue...”. Kurse Njutoni, pasi 
studioi lëvizjen e trupave qiellorë, u shpreh: “Pra, kur shifet ky rregull artistik e ky 
kujdes, asht e pamundun të pranohet se s’ ka pushtet hyjnuer”1. 
Janë pikërisht edhe këto predikime një nga shkaqet që Hafi z Ismet Dibra u burgos 
nga të parët klerikë prej komunistëve.
Sikurse e thamë më sipër në diskutimet e zjarrta të kësaj periudhe morën pjesë 
shumë klerikë muslimanë të njohur për ngritjen e tyre teologjike, për oratorinë e 
tyre, por edhe për pendën e tyre. Këtu, sa për ilustrim, do të sjellim analizën që 
i kanë bërë  Faik Luli, Islam Dizdari e Nexhmi Bushati ideve të veprës së Hafi z 
Ali Krajës (Tari) me titull kuptimplotë: “A duhet feja”, e botuar më 1934 dhe që 
është lejuar nga censura e kohës të qarkullojë vetëm  në Shkodër.
Që në parathënie autori evidenton qëllimin për të cilin e shkroi librin si dhe 
karakterin e tij. Ky libër u drejtohet kryesisht intelektualëve afetarë dhe ateistë, 
që nuk i njohin ose i mohojnë vlerat e fesë, duke i dhënë karakterin e një debati 
fi lozofi ko-shkencor.
Në këtë libër mbrohet teza se shoqëria, si bashkësi interesash materiale, shtyllë të 
saj ka ligjin moral, që s’është tjetër veç besimi. Duke kundërshtuar pretendimet 
e afetarëve se ndërgjegja është një mbështetje e mjaftueshme për moralin, saqë 
zëvendëson besimin, argumentohet se vetëm nën ndikimin e besimit, e vetëm 
kështu, ndërgjegja luan rolin e vet. Mjafton të kujtojmë se si në ditët tona virtuti 
i pendesës, pra të brejturit e ndërgjegjes, vjen duke u zbehur në atë shkallë saqë 
çdo njeri e minimizon fajin e vet, madje fajtorë të njohur e kryesorë jo vetëm që 
nuk bëjnë  “cataris”-in, por mburren me atë që u kanë punuar viktimave; duke 
pranuar që jo çdo afetar është imoral, përgjigja është e thjeshtë: kjo shpjegohet me 
ndikimin e deriatëhershëm të mjedisit fetar.
Edhe ndaj predikimit të natyralistëve se gjoja natyra i dënon “ata që u bien ndesh 
ligjeve të saj, kështu, pa qenë nevoja e fesë, shoqëria do t’u shtrohet ligjeve të moralit”, 

1   Po aty.
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jepet përgjigja se natyra hakmerret me ata që shkelin ligjin e saj: hidhe në zjarr 
objektin, digjet, hidhe nga treni njeriun, vdes etj., ndërsa ajo është indiferente ndaj 
veprimeve të pamoralshme të kujtdo: vidh, gënje, përdhuno e s’ke ndonjë pasojë.
Të tjerë pretendojnë se çdo shoqëri ka moralin e vet e me parime të përcaktuara, 
të cilat kthehen në detyrime ndaj bashkësisë, por harrojnë se kështu ata kthehen 
në kufi zime të lirisë së ndërgjegjes, d.m.th të lirisë personale. Këto parime që 
sanksionohen me ligjet juridike, mbrojnë anën e jashtme, të dukshmen, marrin 
në konsideratë faktet që konstatohen, por u shpëton ana e fshehtë, ana morale. 
Këtë mangësi mbrojtësit e kësaj teorie përpiqen ta riparojnë me rolin e opinionit 
publik si shtyllë të moralit: e vetmja shtyllë e fortë për realizimin e moralitetit e të 
harmonisë në shoqërinë njerëzore mbetet feja.
Një shoqëri afetare nuk mund të arrijë harmoninë e vërtetë e të qëndrueshme, 
sepse normat e etikës fetare, si: dhimbsurinë, mëshirën, solidaritetin, bamirësinë 
e bujarinë, nuk mund t’i kuptojnë e t’i përmbushin individët, që udhëhiqen nga 
qëllime materialiste e të interesit të ngushtë vetiak. Afetarizmi cënon jo vetëm 
shoqërinë, por edhe bërthamën e saj, familjen.
Nevojën e një besimi, që të lidhte tre elementët: individ-familje-shoqëri e 
konstatuan edhe ateistët atëherë kur morën pushtetin, pas revolucionit francez, 
ose atij të tetorit në Rusi. Ata luftuan fetë tradicionale dhe u përpoqën të krijojnë 
fetë e reja: “Feja e arsyes”, “e së vërtetës”, “e natyrës”, ose “morali proletar, socialist, 
komunist” etj...
Kapitulli “Islamizmi e ateizmi” është ndër kapitujt më të gjatë e më të ngarkuar 
me arsyetime fi lozofi ke, me argumente e deduksione si:
Detyra e shkencës është afi rmimi. Mohimi e dëmton. Të shohësh është një aftësi, 
kurse të shikosh është diçka e ndryshme. Të gjithë shohin, por “shikim” bëjnë 
vetëm njerëzit e ditur, sepse kështu zbulohen misteret e botës, që na rrethon. 
Zbulimi shkencor çoi tek zbulimi i strukturës atomike të materies dhe i ligjeve 
të mekanikës, të dinamikës e ligjeve të tjera. Të gjitha këto ligje nuk mohojnë 
Zotin, por e afi rmojnë, sepse “nga asgjë nuk lind asgjë”, pra një shkas primar i kësaj 
lëvizjeje: fuqia hyjnore.
Njeriu është krijesa më e zhvilluar, por jo më e fuqishme, përderisa mbi të qëndron 
Krijuesi i tij. Ndërgjegja  është një veti e dhënë nga Zoti e jo “materie e organizuar 
në shkallën më të lartë”; autori vazhdon me arsyetime: Unë jam vetëm unë. Unë 
jam vetëm një krijesë, më përpara unë s’isha. Unë nuk jam as trup as shpirt, por 
një thurje e të dy vetive. Unë kam një Krijues, i Cili nuk është as trup as shpirt. 
Ai ka pushtetin për të më dhënë trup e shpirt, për t’i bashkuar në një vend e për 
të krijuar prej tyre një unë.
Edhe evolucioni i botës bimore e shtazore, është evolucioni i diçkaje primare, 
absolute. Zoti nuk zbulohet me ato rrugë që ndiqen ndër laboratore e observatorë, 
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por arrihet edhe përmes zemrës e jo vetëm përmes mendjes. Bukuria hyjnore 
kuptohet e besohet në këtë jetë, por vetëm në atë jetë arrihet të shihet.
Kapitulli “Feja dhe morali”: Njeriu për natyrën e tij është egoist, kështu që në 
përpjekjen për të përmbushur dëshirat e veta do t’u bjerë në qafë dëshirave të të 
tjerëve, pra do të krijojë konfl ikte. E vetmja disiplinë frenuese është feja. Vetëm kjo 
siguron harmoninë. Njerëzit që besojnë në mënyrë të vetëdijshme, janë gjithmonë 
më të virtytshmit. “Morali fetar është edhe moral fi lozofi k” (Aleks Berton).
Disa pretendojnë se edhe morali ashtu si feja, s’është i nevojshëm: mjafton 
ndërgjegja e njeriut. Kur Spenseri fi lloi të predikonte një moral të vetin, që të 
evitonte dekadencën e shoqërisë, konstatoi se tentativa e tij dështoi, sepse, duke 
pasur parasysh interesat egoiste, nuk është e mundur që ndëgjegja e njeriut të 
arrijë në praktikë të dallojë, si duhet, të keqen nga e mira. Vetëm feja është ajo që 
përcakton vlerën e një morali, të mbështetur mbi ndërgjegjen. Nuk përjashtohet 
fakti që njerëz afetarë të jenë të virtutshëm, por edukata e tyre është rrjedhojë e 
ndikimeve të mjedisit me tradita fetare, të ngulitura në shekuj e të ruajtura prej 
brezave; sikur afetarët të rriteshin në mjedise sterile, tek ata nuk do të gjenim asnjë 
virtut.
Lidhjen e fesë me çështjen kombëtare autori e trajton me kulturë e transparencë, 
sepse është i vetëdijshëm për rolin e saj të madh në këtë aspekt, duke hedhur poshtë 
pretendimet e atyre që, nën maskën e ruajtjes së interesave të kombit, shpreheshin 
se gjoja pluralizmi fetar në Shqipëri na qenkej një rrezik i madh, prandaj, sipas 
tyre, fetë duheshin mënjanuar!
Në këtë kapitull sillen ajete të Kur’anit, fakte nga historia e  Islamit, dhe citate 
nga autorë të njohur, të cilat vërtetojnë shpirtin tolerant të Islamit, duke nxjerrë 
konkluzion se një musliman i mirëfi lltë mund të jetë dhe duhet të jetë një atdhetar 
i vërtetë, plot shpirt solidariteti e vëllazërimi.
Kapitujt e parafundit u kushtohen problemeve të mëdha të njerëzimit të sotëm, si 
parandalimi i luftërave katastrofi ke nëpërmjet rritjes së rolit të fesë si dhe ndikimi 
pozitiv  i fesë në zhvillimin e qytetërimit botëror.
Në përfundim autori arrin në konkluzionin se prirjet fetare e morale janë të 
gdhendura në natyrën e njeriut. Mohimi i kësaj  është shkelje e ligjeve të natyrës 
së njeriut. Shkencat si: antropologjia, sociologjia, etnografi a janë duke zbuluar 
shfaqje të ndjenjave fetare edhe ndër viset më të prapambetura të rruzullit tokësor.
Argumentimet e veta autori i mbështet jo vetëm mbi një logjikë të shëndoshë, 
por i pasuron shumë, veç ajeteve e haditheve, edhe me mendimet e fi lozofëve të 
vjetër e të rinj të Europës (Aristoteli, Dekarti, Spenseri, Lajbnici, Shopenhaueri, 
Bertoni etj.) e të Lindjes, duke u pasuruar me shembuj konkretë e të kuptueshëm, 
marrë nga bota lëndore e shpirtrore, si nga sfera e shkencës, ashtu dhe nga jeta 
shoqërore1.

1  Për më gjërë për këtë çështje shiko:Faik Luli, Islam Dizdari, Nexhmi Bushati. Vepër e cituar. 
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*      *      *

Lufta kundër ideve ateisto-komuniste është zhvilluar edhe nëpërmjet revistave 
“Zani i Naltë” dhe “Kultura islame”. Artikujt që fl asin kundër këtyre ideve,  për 
të sqaruar popullin për to, si edhe për të replikuar me shtypin e përditshëm e 
periodik të kohës që, pa të drejtë, akuzonin fetë në këtë drejtim, janë të shumtë1. 

Fq. 549-557.
1  Vitet 30-të karakterizohen  nga realizimi i një debati sa të ashpër aq edhe shkencor, të zhvilluar 
nga ateistë e teologë nga më të shquarit të fesë islame e katolike. Debati përfshinte një gamë 
të pafundme çështjesh, teorike e praktike. Nga njëra anë ishte “mendimi i lirë”, që, në fakt, ishin 
intelektualët ateistë, të cilët luftonin të gjitha fetë pa përjashtim, duke pretenduar se predikimet e 
feve janë tejkaluar, madje të dëmshme, veçanërisht, për rininë dhe sulmonin jo vetëm në çështje 
të dogmave fetare, por edhe nga ana administrative dhe, nga ana tjetër, teologët e besimeve të 
ndryshme, të cilët këmbëngulnin se fetë janë shumë të vlefshme e të domosdoshme, pavarësisht 
nga koha e vendi. “Mendimi i lirë” ankohej se nuk kishte hapësirat e duhura për të shfaqur idetë e 
veta, megjithëse kishte në dispozicion “Illirinë”, “Bota e re” si dhe të gjitha gazetat laike, kurse ia 
merrnin për të madhe besimeve fetare që kishin revistat “Zani i Naltë” e “Hylli i Dritës” nëpërmjet 
të cilave predikonin besimet e tyre dhe mbroheshin nga sulmet që u bëheshin.
Ne duam të evidentojmë vetëm debatin që u zhvillua nëpërmjet shtypit të kohës: nga njëra anë e 
mirënjohura  “Illyria” dhe, nga ana tjetër, revistat fetare “Zani i Naltë”, për muslimanët dhe,  “Hylli 
i Dritës”, për katolikët. 
Shkëndia u ndez nga një artikull i  Ismet Totos, i botuar në nr.  12 të vitit 1934 të “Illyri-së” me titull 
“Mistika e re”.  Në artikull autori “lëndonte keqas fenë, ndërgjegjen e nderin e sa intelektualëve 
fetarë të Shqypnisë”, prandaj Patër A. Harapi, botoi replikën e vet në “Hyllin e Dritës”, ku  
“ditunisht qet poshtë pohimet e sistemin e arsyetimit të të quejtunit Ismet Tota”. Në përgjigje të 
replikës së Patër A. Harapit, Ismet Toto “merr e boton tash së voni nji librec (broshurë) nën titullin 
tendencioz: Grindje me klerin”. Atëherë hyjnë në valle At Gjergj Fishta, për klerin katolik dhe 
Haxhi Hafi z Ismet Dibra, për muslimanët. Nësa shkrimtari i shquar, Fishta, e recensionon gjatë e 
gjërë broshurën e Ismet Totos, e cila së bashku me artikullin “Mistika e re” nuk i kalonte 28 faqet, 
recensioni i Fishtës, në “Hyllin e Dritës” kapte 47 faqe, sipas ribotimit të sotëm të realizuar në 
librin: Gjergj Fishta. Përndritje. Publicistikë, “Lajmëtari 2000”. Fishta, me pseudonimin “Criticus”, 
i bën një analizë të hollësishme broshurës dhe autorit të saj. Ai në planin e recensionit, për t’iu 
përgjigjur autorit të broshurës, e ve theksin në këto probleme të shtruara nga z. Ismet Toto:
“1)S’ka tru kush thotë se Zoti ka krijuar botën; 2)Zoti asht nji trillim i mendes së njeriut; 3)Shejtja 
trinì asht turpi i kohëve tona; 4)Jezu Krishti me nji fytyrë të keqe...s’e njeh vedin për të birin e 
Zotit, por për të birin e Josifi t; 5)Fen e kshtenë s’e ka themelue Krishti; 6)Ungjilli asht nji prrallë; 
7) Sh. Pali rren. ( se si i zhvillon Fishta tezat e veta për të hedhur poshtë këtë plankonspekt tè 
Ismet Totos, të interesuarit të drejtohen në librin “Përndritje”. Publiçistikë, “Lajmëtari 2000; fq. 
276 e në vazhdim).
Ndërsa Hafi z Ismeti, replikën e vet e ndërton ndryshe: Ai, pa ofenduar e pa zënë në gojë fare 
emrin e autorit ateist,  sqaron se nuk do të merret me personalitetin e ateistëve, por me shoshitjen 
e doktrinës së tyre, për t’i treguar elementit besnik musliman si dhe rinisë shqiptare se doktrina e 
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Këtu mund të përmendim, gjithashtu, p.sh. alternativën e disa intelektualëve 
ateistë të viteve 30-të, të cilët ndër të tjera shkruanin:  “…nëqoftë se duam 
Shqipërinë, duhet t’i japim shqelmin fesë” etj. replikat në “Zanin e Naltë” kanë qenë 
të menjëhershme: “Ne i thërresim ish-redaktorët e “Rilindjes” dhe ish-shokët e tyre që 
t’i shtrohen gjykimit, arsyetimit e logjikës, nëse dëshirojnë me e kuptue të vërtetën dhe, 
nëse nuk dëshirojnë me e kuptue të vërtetën, se është e ditur se fort të rrallë janë ata që e 
duan  të vërtetën – atëherë le të na lenë të qetë të vazhdojmë  e të gëzojmë lirinë tonë; le 
të na lënë të qetë të ushtrojmë fenë tonë shumë të shenjtë, në Atdheun tonë të lirë, sepse 
ne këtu jemi krijuar dhe këtu do të vdesim dhe bile do të vdesim të kënaqur prej fesë që 
ushtrojmë dhe s’ ka të drejtë askush të tallet me fenë tonë.
Ata që na përbuzin fenë tonë, gjoja për interesa të bashkimit kombëtar, rrenë e gënjejnë, 
sepse me të tilla propaganda nuk i shërbehet bashkimit kombëtar, por i shërbehet 
antagonizmës, përçarjes dhe grindjes vëllazërore.
Artikulli i “Rilindjes”, po të kishte pasur pak respekt për vëllezërit e tij muslimanë nuk 
do të ishte shprehur në atë mënyrë. Si shqiptar ka sulmuar shumicën shqiptare, si njeri 
ka sulmuar qindra milionë njerëz dhe si intelektualë ka sulmuar H. Muhamedin (a.s.), 
i cili njihet si ngritësi i idesë së aristokracisë intelektuale. A i ka hije një intelektuali që të 
sulmojë atë që themeloi primordialitetin e mendjes?!”1.
Revista “Zani i Naltë, e detyruar nga rrethanat, ka botuar shpesh artikuj kundra 
tyre. Kështu mund të sjellim edhe një shembull tjetër të këtyre lloj shkrimesh: 
“Mjerisht është bërë një zakon ndër të rinjtë tanë që, nëse i pyet se të çfarë besimi janë, 
kanë me t’u përgjigjë pa pikë turpi: “Afetar”. E ç’të duhet feja tash, sidomos në këto kohë?!
-Po si more, si s’të duhet feja në këtë shekull? Po a mund  të rrojë njeriu pa fe në këto 
kohë?!
-Si s’rroka? Rusija me bolshevizëm, pa fe, pa kurrgja,- kanë me t’u përgjigjë.
-Hajde, hajde... Ja edhe një plagë tjetër; “ bolshevizëm”! Po ti, a e di se bolshevizëm do 
të thotë Shkatërrim?!
- ...!
-Më lër, të lutem, të ta shpjegoj se ç’do me thënë afetarizëm: Dekadencë shpirtërore, 
morale e materiale e njeriut. Afetarizëm! Sa fj alë e tmerrshme!!! Konsekuencat e tij, 
pra të afetarizmit janë shumë të mëdha e të dëmshme. Afetari i ka të preme shpresat nga 

ateistëve është e gabuar dhe nuk i afrohet të vërtetës e logjikës. Idetë e Ismet Totos, të shprehura 
në broshurë, pra përmbajtjen e broshurës e kthen në çështje që shtrojnë ateistët për të cilat 
përgjigjet vetë (disi në  formë pyetjesh dhe përgjigjesh, pra njëlloj dialogu imagjinar ndërmjet 
ateistit e teologut). Është me interes të theksohet se si “pyetjet” e ateistit ashtu dhe përgjigjet e 
teologut musliman, për çështjet që trajtojnë, ruajnë vlera aktuale edhe sot e kësaj dite. (Për më 
shumë hollësi shih: Zani i Naltë. Hafi z Ismet Dibra. A ka dyshim në qenien e Zotit - Pretendimet 
e ateistit dhe përgjigjet tona. Nr. 13-14, 1934; fq. 424-440). 
1   Zani i Naltë. Që të triumfojë e vërteta. Viti XI. Prill, 1936, nr. 4, fq. 109-110.
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të gjitha anët. Ai jeton si kafshë në mes të shoqërisë, pa ditur detyrat e veta që ka ndaj 
kolektivitetit; pa ditur qëllimin e ardhjes së tij në këtë botë. E kush ia mëson atij këto?! 
Ligjet morale? Po a ka ligje morale pa pasur fe?! A ekziston ligj moral pa pasur besim?! 
Për afetarin jeta është një lodër ku dominon vetëm fuqia materiale…
Ndër shkaqet kryesore që e shpien njeriun në afetarizëm po përmendim vetëm dy: 1)
Injoranca, dhe 2)Moszotërimi  i vetëvetes…
Duhet pohuar se intelektualët e sotëm, ata që i thonë vetes afetarë, të cilët, nën maskën 
e intelektualitetit fshehin të gjitha krimet e tyre morale e shoqërore, janë vetëm parazitë 
që rrojnë në krahë të botës. Intelektualët tanë nuk dine as barrën e rëndë që kanë dhe që 
rëndon mbi krahët e tyre…”1.
Ja si i shpjegonin në atë kohë shkaqet e afetarizmit:
“E di i tanë publiku se në vitet e fundit  ngatërresat e mëdha të botës i ka shkaktue rryma 
e bolshevizmës, që lufton Zotin e me Të bashkë edhe çdo fe.
Bolshevizma apo si quhet këtu ndër ne ateizma, është një ngrehinë e dëmshme dhe e 
rrezikshme për gjithë njerëzinë. Shembullin e kemi parasysh: Spanjën, ku ateizma 
lufton fenë. Duhet ditur se kjo luftë, lufta midis ateizmit e fesë është kudo, veçse fl aka sot 
për sot duket vetëm në Spanjë...
Mirëpo a ka ateizëm këtu në Shqipëri? Plot dhe e fortë, sepse ateizmi këtu ndër ne 
propogandohet prej disa arsimtarëve, të cilët, si kategoria më e zgjedhur e këtij populli, 
në vend që të jenë besnikët e mbrojtësit e këtij populli, në vend që të jenë besnikët dhe 
mbrojtësit më të nxehtë të Statutit që ka garantuar lirinë e ushtrimit të feve, përkundrazi 
e pengojnë këtë liri, duke u frymëzuar  nxënësve të tyre ateizmin e materializmin.
E ku rref kjo shigjetë? A nuk del në bolshevizëm kjo rrugë...?
Ne nuk mund të heshtim ndaj bolshevizmit; do ta luftojmë deri sa të kemi frymën, sepse  
kjo është luftë (lufta e shenjtë). Këtë luftë e ban sot e gjithë bota dhe me të bashkë edhe 
ne...2.

*      *      *
Gjithçka që shkrova më sipër, e bëra jo vetëm për të treguar debatet e kohës, por 
edhe për të nxjerrë sadopak në shesh përgatitjen shkencore të teologëve islamë të 
asaj kohe nga të cilët duhet të marrin shembull, veçanërisht ata të sotmit, duke 
nxjerrë përfundime të drejta. Mbijetesa dhe autoriteti në popull e, sidomos në 
shoqërinë e sotme intelektuale, realizohet jo vetëm mbi bazën e një përgatitje të 
thellë teologjike, por edhe shkencore. 
Debatet e kohëve të ardhshme, predikimet në popull apo në emisione televizive 
për çështje bashkëkohore kyç, ku  gërshetohen shkenca dhe feja, mund  të 
përballohen vetëm nga njerëz me një pregatitje jo më të vogël se ajo e paraardhësve 

1  Për më gjërë shih: Sabri Dardha. Pse duhet të jemi fetarë. Zani i Naltë. Viti XI. Gusht-shtator, 
1936. Fq. 240; 249-250.
2   Kundër ateizmit. Artikull i botuar në Zani i Naltë; Viti XI. Gusht-shtator, 1936. Fq. 288,289-290.



1 6  -  Te o l o g ë t  i s l a m ë  k u n d ë r  i d e v e  a t e i s t o - k o m u n i s t e 199

tanë të shquar, se jetojmë në Europë dhe, vetëm gjuha arabe nuk mjafton, se, 
në përgjithësi, besimtarët tanë intelektualë kanë studiuar në Perëndim, prandaj 
është e domosdoshme përgatitja e teologëve tanë edhe me kulturë shkencore 
bashkëkohore. Kjo arrihet, jo vetëm me vullnet, por, në radhë të parë, me mësimin 
e gjuhëve të huaja, për të parë vetë se ç’shkruajnë armiqtë për Islamin.
Zoti u dhëntë mend, vullnet e dijeni për t’i dalë zot Islamit!  
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17 - Dëmtime ekonomike, presione dhe armiqësi 

Në vazhdim të këtij problemi duhet të vëmë në dukje se edhe feudalët e reaksionarët 
vendas, si dhe të gjitha forcat mozaike antiislame, prej të cilave pati edhe të 
udhëzuara nga jashtë, nuk mund të rrinin pa u bashkuar me frontin antiislam, pra 
në luftën e tyre të pashpallur kundër Islamit dhe kështu, të gjithë së bashku, secili 
për interesat e veta, u bashkuan dhe fi lluan veprimtarinë e tyre duke e sulmuar 
Komunitetin Musliman në pikën më të dobët, në fi nancat. 
Pa dijetarë e pa të ardhura një komunitet fetar, që përfaqëson  idealet shpirtërore 
të një populli, nuk mund ta ushtrojë e për më tepër ta predikojë siç duhet një fe. 
Burimet e të ardhurave ekonomike  fi lluan të pakësohen qysh me  suprimimin e 
gjykatave fetare, që sillnin të ardhura, me taksat e rënda që iu veshën ndërtesave të 
Komunitetit etj. Sapo u suprimuan gjykatat, buxheti i Komunitetit kaloi në defi cit, 
gjë që, sipas premtimeve, do t’ia plotësonte qeveria e asaj kohe me subvencion. 
Po e keqja u bë, se premtimet janë premtime dhe realizimi i tyre qe shumë i 
përkohshëm. Madje subvencioni i premtuar, edhe kur jepej ngandonjëherë, ishte i 
pakët dhe i pamjaftueshëm, sa për t’i mbyllur gojën Komunitetit, gjë që e detyroi 
atë të bëjë shkurtime drastike, duke përfshirë edhe pakësimin e rrogave, për të 
ecur me buxhet disi të balancuar.
Tjetër masë që e dëmtoi rëndë Komunitetin qe vënia dorë e shtetit mbi varrezat. 
Projektohet, miratohet dhe dekretohet ligji i shpronësimeve dhe me këtë ligj me 
shkaqe të ndryshme, ikën shumë objekte si trualli i Bankës në Korçë, Merkato e 
Tiranës, Materniteti etj., duke mos harruar planin e rregullimit të Tiranës, që u ra 
pre pasurive të Vakfi t, pa shpërblim ose me shpërblime qesharake apo simbolike1. 
Në vazhdim radha u erdhi xhedikëve, që ishin  pasuri vakfnore të lëna nën kujdesin 
e Komunitetit Musliman nga bamirës, për sigurimin e familjeve të varfëra të 
qyteteve e të fshatrave. Edhe në këto vuri dorë fi nanca duke premtuar e marrë 
përsipër subvencionimin e këtyre familjeve. Më vonë edhe kjo masë u përdor për 
të rënduar buxhetin e Komunitetit. Qeveria e atëhershme i shtetëzoi Xhediqet 
me një shpërblim që e caktonte vetë e që e la në dispozicion të vetë Komunitetit 
për të mbuluar defi citin, me që subvencioni qe pakësuar aty ku s’kishte ku të 
shkonte më. Edhe kjo masë provizore, e cila në dukje përmirësonte buxhetin, në 

1  Për hollësi të këtyre pronave shih artikullin: prof. dr. Muzafer Kazazi.  Tirana kryeqytet, 
ndryshimet urbane dhe objektet e kultit musliman. Drita islame; nr. 170, 171, 1999.
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realitet, siç u konstatua më vonë, nga rezultatet që dha në praktikë, qe marrë në 
bazë të një studimi djallëzor, sepse, në fakt, qe një shterje e arkës së Komunitetit 
Musliman dhe për 3-4 vjet u shterën këto të holla dhe familjet rënduan mbi arkën 
e Komunitetit.
Nuk duhen lënë pa përmendur edhe pengesat ose armiqësitë e tjera që shfaqeshin të 
institucionalizuara ndaj Komunitetit, siç ishin, p.sh., përfundimi i pothuaj të gjitha 
gjyqeve në dëm të Komunitetit, pra pas kësaj kohe Komuniteti nuk fi toi pothuaj 
absolutisht asnjë gjyq! Dolën vendime e urdhëresa, pra u institucionalizuan masat  
që pengonin nëpunësit të merrnin pjesë në ditët e premte në faljen e namazit të 
xhumasë; u ndalua agjërimi për nëpunësit në muajin e Ramazanit; u dhanë porosi 
për t’ua prishur me dhunë  agjërimin nxënësve të moshës madhore; u ndalua 
dhënia e mësimit të fesë nëpër shkolla; u mbyllën shkollat private ku jepej mësim 
feje; inkurajoheshin fëmijët për të vënë në lojë klerin musliman; inkurajohej rinia 
për të përdorur alkoolin, sidomos birrën (“nuk është haram, se në kohën e Muhamedit 
nuk ka ekzistuar”! ); u inkurajua hapja e pijetoreve nga muslimanët, që në fakt ishin 
të tillë vetëm me emër; fi llimi i hapjes së shtëpiave publike, shtëpiave të kumarit 
e shumë e shumë të tjera të kësaj  kategorie, që në fund të fundit binin ndesh me 
normat e moralit islam.
Nuk duhet harruar se këto lloj masash përgatitën terrenin, duke e dobësuar 
Islamin në vendin tonë në mënyrë të jashtzakonshme, ku e gjetën periudhat edhe 
më të zeza që do të vinin për Islamin tek ne, sidomos ato të periudhës së errët 
pesëdhjetveçare komuniste.
Dihet pushtimi fashist i vendit tonë më 7 prill 1939 nga Italia fashiste. Po si u 
suall ajo ndaj fesë islame dhe besimtarëve të saj? Me hyrjen e fashizmit italian 
në Shqipëri fi lloi një përpjekje e parapërgatitur, në bazë të një plani të studiuar 
mirë që t’u jepej një përkrahje bashkësive fetare. Por qëllimi e nënteksti i kësaj 
ndihme ishte arritja e njëfarë barazpeshe në mes bashkësive që kishte për qëllim 
thjeshtimin e ekzistencës së tre besimeve fetare dhe themelimin e dy blloqeve 
fetare në Shqipëri: njëri musliman dhe tjetri kristian, të cilët për nga ana e forcës 
duhej të ishin të barabartë, pavarësisht se bashkësia islame ishte më e madhe për 
nga numri. Kështu, aktet zyrtare dhe vendimet e nxjerra nga pushteti i ri okupues, 
nuk përputheshin në asnjë mënyrë me atë që deklaronin, pra me demagogjinë e 
propagandën e tyre!
Një veprim sa armiqësor aq edhe dëmtues për Islamin, të cilin armiqtë pushtues 
u përpoqën shumë  ta realizonin, ishte aktivizimi i sekteve kryesore islame, duke 
i vënë në ballafaqime armiqësore me Komunitetin Musliman, duke inkurajuar 
mundësisht një lloj shkëputjeje të tyre, apo, në pamundësi të saj, njëlloj distancimi 
sa më të thellë prej tij, me qëllime që të përçahej e të copëtohej sa më shumë Islami 
në Shqipëri, duke vënë në zbatim politikën e vjetër “Përça e sundo”. (Vini re, ju që 
sot përpiqeni të rirealizoni veprime të tilla, autorët e vërtetë të tyre, në fakt, nuk 
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jeni ju! Ju mund të jeni, duke e ditur apo duke mos e ditur, vetëm ekzekutorët e 
një plani shumë të vjetër, të hartuar nga forca të jashtme kundër Islamit!) Dhe këtë 
plan u përpoqën ta realizonin me çdo çmim, sidomos nëpërmjet  bektashizmit, 
ndërsa pjesa tjetër e këtij plani ishte të ikurajohej njëlloj predikimi për të bashkuar 
të krishterët e Shqipërisë. Kjo është vënë re dhe është nxjerrë në pah shumë mirë 
nga R. M. Della Roka, i cili shkruan: “Por fesë islame nga ana e pushtuesve italianë 
do t’i prezantohet bektashizmi me qëllim që ta thyejë kompaktësinë muslimane, ndërsa 
do të favorizohej dukuria uniate që t’i bashkonte të gjithë kristianët në një bashkësi 
të vetme katolike, qoftë të ritit latin, qoftë të atij lindor. Duhet thënë se ky projekt 
synonte të arrinte një barazpeshim të drejtë në mes konfeksioneve të ndryshme fetare, 
përjashtonte bashkëpraninë e vijës tjetër të politikës fetare, atë që në një farë kuptimi 
ishte më e natyrshme që presupozonte ndihmën e njejtë italiane për bashkësitë fetare”. 
Gjithashtu, mund të shtojmë se përsa i përket sekteve, studiuesit perëndimore 
vërejnë  se sektet kanë qenë ndihmuar vazhdimisht me qëllime të caktuara kundër 
Islamit, sidomos bektashizmi, duke u lançuar e  prezantuar si “fe” më tolerante në 
krahasim me Islamin (!)1.
Kjo kartë nxirret në treg herëpashere. Kështu, a nuk u nxorr tash së fundi gjatë 
vitit 1998 në artikujt  e gazetave “të pavarura”, në emisionet televizie, veçanërisht 
në projektkushtetutë që thonte se në Shqipëri ka 4 fe: muslimanizmi, bektashizmi, 
ortodoksizmi dhe katoliçizmi?!
Është rasti të theksojmë se bektashizmi nuk ka qenë  dhe nuk është njohur asnjëherë 
si fe më vete në letërsinë fetare botërore, por këto janë lojra që kanë fi lluar me kohë 
kundër Islamit. Këtë emërtim “shpallje feje” nuk e hasim askërkund në veprën 
e Baba Rexhepit “Mistiçizma dhe bektashizma islame”. Në faqen 103 të veprës 
së cituar, ai  përcakton se “Bektashizma është dogma mistike islame që merret me 
përsosmërinë e njeriut”2. 
Duhet theksuar se i ndjeri Baba Rexhepi njihet e pranohet pa asnjë kontestim si 
një ndër teologët mistikë bektashinj shqiptarë ndër më të njohurit dhe ai, pra, e 
përsëris, asnjëherë nuk e ka përmendur një gjë të tillë. Dhe një pretendim i tillë 
nuk mbështetet askërkund në asnjë rast as nga ai, por as edhe nga të tjerë para tij3. 
Bektashizmi është një sekt fetar i themeluar në shek 11-12-të, por sekte të tilla 
ka shumë në botë e sidomos në vendin tonë. Gjithashtu, edhe në literaturën 
botërore islame e joislame të nivelit shkencor,  nuk ndeshem  asnjëlloj shenje për 

1   Roberto Maroco Della Roca. Vepër e cituar, fq.201-202. Sipas: dr. Ismail Bardhi. Hafi z Ibrahim 
Dalliu...vepër e cituar, fq. 84-84 si dhe shënimi 152.
2  Baba Rexhepi. Mistiçisma islame dhe bektashizma.1970.Fq. 103.
3  Për këtë shih: Ali M. Basha. Si e kanë predikuar bektashizmin teologët e këtij sekti. Drita 
islame. Viti V i botimit, nr. 5 (88), mars 1996; dhe Drita islame. Ali M. Basha. Një vështrim mbi 
librin “Mistiçizma islame dhe bektashizma”, shkruar nga Baba Rexhepi. Viti V i botimit;  nr.8 (91), 
prill 1996.
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një pretendim të tillë absurd dhe do të ishte turp për Islamin dhe veçanërisht për 
shtetin shqiptar me që qendra Botërore Bektashiane e ka selinë në Tiranë, po  të 
inkurajoheshin pretendime të tilla. 
Megjithëkëtë Komunitetit Bektashian nuk mund t’i mbetesh në qafë, se është 
treguar korrekt, kështu mund të përmendim se Kryegjyshi Botëror i Bektashinjve, 
Baba Reshat Bardhi dhe kryetari i Komunitetit Musliman, H. H. Sabri Koçi 
kanë bërë një deklaratë të përbashkët, në të cilën thuhet se “E ndjejmë për detyrë 
për të sqaruar njëherë e përgjithmonë se Bashkësia Islame në Shqipëri me gjithë sektet e 
veta është një dhe e pandashme me besimin islam. Ajo drejtohet administrativisht nga 
Komuniteti Musliman dhe Kryegjyshata Botërore Bektashiane që është e organizuar në 
Komunitetin Bektashian”1.
Këtu do të përmend sa për ilustrim vetëm 3 tituj të veprave madhore dhe numërimit 
që ata u bëjnë feve të sotme:
Në: Th e World’s Great Religions  by the editorial staff  of Life, golden Press New York  
Eleventh Printing, 1972 (Fetë më të mëdha të botës...), numërohen dhe fl itet vetëm për 
këto pesë religjione: Hinduizmi, Budizmi, Judaizmi, Islami dhe Krishterimi.
Në Enciklopedinë e Përgjithshme, botuar më 1977 në Zagreb, faqe 690, shkruhet: 
“Bota islame është e ndarë në dy sekte të mëdha: Syn’ni dhe Shi’i. Syn’nijtë përbëjnë afro 
90% ndërsa shi’ijtë afro 10 %. Brenda këtyre grupeve kryesore janë paraqitur gjatë 
shekujve, shumë sekte, p.sh. harixhinj (në shekullin 7-8), ismailinj (në shekullin 8), 
karmatë (në shekullin 9) dhe mu’ëtezilët (në shekullin 9). Teologët islamë numërojnë 
rregullisht 73 sekte, sipas një paralajmërimi (hadithi) të Muhamedit”. 
Po kështu në “Enciklopedinë e religjioneve të gjalla”, redaktor kryesor Kit Krim, 
botuar në Beograd, më 1992, faqe 300, në njësinë Islami në Ballkan (Shqipëri) 
shkruan: “…Rol të veçantë kanë luajtur edhe pjesëtarët e rendit të dervishëve, në radhë të 
parë bektashinjtë, të cilët, duke pasur parasysh afi nitetin e theksuar kah sinkretizmi fetar, 
shkojnë kah tehu i heterodoksisë dhe herezisë nga pikëpamja e Islamit ortodoks, sunitë. 
Si të tillë shumë u është përgjigjur shqiptarëve të islamizuar sipërfaqësisht. Th emeluesit 
gjysmëlegjendarë të bektashizmit, i pari Haxhi Bektashi e sidomos Sari Salltëku gëzojnë 
një respekt të madh ndër muslimanët shqiptarë. Rendi bektashian në Shqipëri ka pasur 
ithtarë (muhibë), saqë në periudhën pasosmane kanë krijuar një organizatë të veçantë 
autonome, paralelisht me Bashkësinë Islame sunite. Në fund të shekullit 19-të, kur në 
kohën e Kongresit të Berlinit (1878) është formuar Lidhja e Prizrenit dhe janë vendosur 
kornizat e para institucionale të nacionalizmit shqiptar, 70 % e shqiptarëve kanë qenë të 
besimit islam, 20 % ishin ortodoksë, kryesisht në Jug dhe 10 % katolikë në Veri”2.
Tani për të sqaruar sadopak lexuesit  le ta trajtojmë me dy fj alë historinë e 
bektashizmit në përgjithësi, dhe në Shqipëri në veçanti. Në fakt në Turqi që nga 

1  Drita islame. Viti VII i botimit;  nr.22 (153), dhjetor 1998.
2  Shih artikullin: Për TVSh-në – Një fe e re! Në: Dituria islame.Nr. 85. Tetor-nëntor, 1996.
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shekulli i 15-të e deri në fund të shekullit të 18-të bektashizmi ka qenë në pushtet, 
sepse ky sekt gëzonte “privilegjin” e pranimit institucional të jeniçerëve dhe, siç 
dihet, jeniçerët, që konsideroheshin  nga forcat e rëndësishme të Perandorisë 
Osmane, në shumicën e tyre ishin nga më të afërmit e bektashinjve dhe teqetë 
e bektashinjve nëpërmjet tyre sundonin kudo, përfshi edhe pallatin e sulltanit. 
Më 1799 sulltan u shpall Selimi i tretë. Në këtë kohë jeniçerët ishin bërë të 
padisiplinuar dhe, për pasojë, nuk ishin më në gjendje që të mbronin perandorinë. 
Kishin dështuar të gjitha përpjekjet që ishin bërë për t’i rifutur në disiplinë  dhe 
për t’i  riorganizuar, prandaj edhe sulltani i ri, duke e vënë re këtë, vendosi që këtë 
forcë, e cila tashmë ishte kthyer në bashibuzuke, ta zëvendësonte me një ushtri të 
re, të stërvitur mirë dhe të disiplinuar. Ushtria e re që sapo u krijua, nuk u lidh më 
me teqet bektashiane, por u lidh me një tarikat tjetër, me mevlevitë. Bektashinjtë 
jo vetëm që e humbën fuqinë, por, ç’është edhe më keq, fi lluan të ndiqen. Jeniçerët, 
kur e kuptuan se nga ushtria e re në të ardhmen e afërt do t’i vinte vdekja, u ngritën 
dhe shkatërruan gjithçka duke rrëzuar nga froni edhe sulltan Selimin. Mirëpo më 
1826, sulltan Mahmudi i dytë me ushtrinë e re që përgatiti, duke u mbështetur 
edhe në ndihmën e popullit të Stambollit, i shkatërroi jeniçerët, duke masakruar 
shumë prej tyre. Tashmë fatin e jeniçerëve e pësuan edhe teqetë e bektashinjve. Në 
Stamboll jo vetëm që u vranë shumë baballarë, por edhe teqetë e tyre u mbyllën.
Sipas historianit turk Sulejman Kylçe, në “Osmanlli taribinde Arnautlluk” (Izmir, 
1944), Ali Pashë Tepelena që nga koha e sulltan Selimit të Tretë, ka ftuar në 
Shqipëri të gjithë baballarët turq bektashinj, të ndjekur, dhe këtë e paska bërë për 
ta shfrytëzuar bektashizmin kundra sulltanëve, mandej thuhet se edhe vetë Ali 
Pasha u bë Baba bektashinj1.
Stefanaq Pollo në shënimin nr. 7 tek “Tipare të Bektashizmit shqiptar”, pasi jep 
një panoramë të përhapjes së Bektashizmit në Shqipëri, vazhdon “Mungesën e 
dervishëve bektashinj në Shkodër, ku thuhet se më parë ka pasur, e shpjegojnë me faktin 
se në fi llim të shekullit 19-të ata u dëbuan nga Mustafa pashë Bushatlliu, i cili dyshonte 
se ata punonin për rivalin e tij Ali pashë Tepelenën2. 
Në lidhje me sa thamë duhet të shtojmë edhe një konsideratë që është shprehur 
për bektashizmin shqiptar nga Nexhip P. Alpan-Nesip Kaçi të cilët shkruajnë 
se “Bektashizmi tek shqiptarët s’ ka qenë një ideal, por ishte një qëllim, mjet fetar-
moral për t’i kontribuar kombësisë shqiptare. Ky mision detyrën e ka kryer fare bukur, 
prandaj gjithë shqiptarët patriotë, pa dallim feje e sekti, bektashinjve shqiptarë u janë 
mirënjohës”3.

1  Për më gjërë për këtë shiko: Osman Myderrizi, “Letërsia fetare e bektashinjve”, në “Buletin për 
shkencat shoqërore” nr. 3, fq.133. Botim i Institutit të shkencave, Tiranë.1955.
2  Stefanaq Pollo. Tiparet e Bektashizmit shqiptar. Feja, kultura dhe tradita...vepër e cituar, fq.219.
3  Nexhip P. Alpan-Nesip Kaçi.Vepër e cituar fq. 32.
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*      *      *
Përsa i përket institucionit, pra Komunitetit Musliman, ai u vu nën presion të 
gjithanshëm për t’u bërë vegël e pushtuesve me qëllim që ata, nëpërmjet tij, të 
forconin e konsolidonin pushtimin e vendit tonë. 
Pushtimi fashist që në ditët e para fi lloi të zbatojë programin e vet të detajuar 
kundër fesë islame dhe, duke hapur lloj-lloj parullash, pati si qëllim të parë 
nxjerrjen jashtë funksionit të institucioneve islame. Ai e kishte planifi kuar ta 
realizonte këtë se, si rezultat i studimit që u kishte bërë parimeve islame, kishte 
arritur në konkluzion se kjo fe, nëpërmjet parimeve të veta demokratike, ruante me 
xhelozi lirinë e Atdheut dhe dënonte pa kompromis të gjitha rrymat oportuniste 
e kompromisaxhije. 
Po kështu, duke u nisur  nga fakti që Komuniteti Musliman, si institucion 
i pavarur, përfaqësonte një fe përparimtare që i shërbente çështjes së Atdheut 
nëpërmjet besimtarëve të vet me të gjitha mundësitë e veta dhe me këtë shërbim  
nuk kishte parasysh vetëm Atdheun, por gjithçka që lidhet me të, siç janë ruajtja 
e fi zionomisë dhe e strukturës së popullit tonë, edukimi i tij me moral fetar të 
shëndoshë, për rrjedhojë edhe atdhetar, veçanërisht në rezistencën popullore që 
duhej organizuar. Shtabi drejtues i okupatorëve dha udhëzimet përkatëse që në 
fi llim të pushtimit që të mbikëqyrej veprimtaria fetare e prijësve muslimanë, 
sidomos në lidhjet e tyre me popullin si në faltore etj. 
Është për t’u shënuar se në këtë kohë dolën nga radhët e pushtuesve italianë jo 
vetëm gazetarë, që shkruanin  “mirë” për Islamin, duke  bërë ndonjë “vërejtje”, por 
edhe “këshilltarë”, (muslimanë të konvertuar?!), të cilët, pasi jepnin konsideratat 
e veta për Islamin në vendin tonë, bënin edhe “ndonjë vërejtje” apo “kritikë” dhe 
jepnin ndonjë “këshillë, për t’u përmirësuar puna e Islamit” tek ne, duke e marrë 
atë të shkëputur nga predikimet fetare, pra nga dogma dhe bota islame, e thënë 
shkurt, duhej bërë një rishikim reformues.
Po botojmë pjesë nga “Një vërejtje”, bërë në formë replike nga redaksia e revistës 
po në të njejtin numër në të cilën është botuar artikulli “Islamizmi në Shqipëri”. 
Nga kjo replikë kuptohen edhe idetë kryesore të këtij artikulli:
Pasi artikullshkruesit Vittorio Vallonica, i mbiemnuar Shejh Muhamed Sajfed’din, 
i bëhen përshjendetjet dhe urimet e rastit për artikullin “Islamizmi në Shqipëri” 
që ka shkruar, së bashku me konsideratat përkatëse, i bëhen disa vërejtje për një 
pjesë të problemeve qè shtron në artikullin e vet...
“…megjithëkëtë jemi të mendimit që autori të ketë mirësinë e tij të presë me kënaqësi disa 
vërejtje që ne e shohim të arsyeshme me i bamun artikullit të tij, sepse e vërteta duhet 
thënë e aq më tepër edhe të shkruhet, qoftë edhe e hidhur:
1)Në një nga paragrafet e artikullit të tij  është shkruar se “Islamizmi që u përhap nga 
otomanët, megjithëse pësoi një vlerësim sa të thellë aq edhe të gjykueshëm nga ana e 
shqiptarëve, ka lënë gjurmë të padyshueshme dhe të konsiderueshme të të gjithë grumbullit 
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të të metave tipike të mendësisë dhe të racës turanike”. Domethënia e kësaj fraze sqarohet 
më mirë kur autori fl et mbi fatalizmin, dogmatizmin, tendenca për të pranuar të gjitha 
ndërtimet artifi ciale dhe besimet e jashtme në fenë, intrasigjenca më e plotë, e ngjyrosur 
nga fanatizmi më i shëmtuar etj... të cilat shkrimtari ua atribuon muslimanëve turq. 
Ai edhe mund të ketë të drejtë, por, sipas mendimit tonë ka harruar të sqarojë një fazë 
tjetër të artikullit të tij, e cila ka një rëndësi të posaçme dhe duhet përmendun qartazi... 
Kjo është se si fatalizmi, si dogmatizmi i ekzagjeruar, si intrasigjenca më e plotë e të 
tjera, feja islame qëndron krejt larg, me fj alë të tjera ajo nuk i njeh fare. Është e vërtetë 
që një pjesë e tyre ka pasë hyrë në Shqipëri prej racës turanike, por duhet ditur se në 
kohën kur islamizmi u përhap në vendin tonë, në këtë vend fatkeqsisht qe rrënjosur 
njëlloj fatalizmi, dogmatizmi, intrasigjence e të tjera, edhe më të errëta se ata të racës 
turanike. Në Shqipëri këto qenë pasoja të mesjetës. Si këto ashtu edhe forca e armëve, 
presioni i taksave, çetat e organizuara të propagandistëve fanatikë, mitologjitë e feve të 
ndryshme e, sidomos, ato të një politeizmi primitiv, ishin gjëra të kohës në tërë siujdhesën 
ballkanike. Pra, jemi të mendimit se islamizmi erdhi për të shlyer jo vetëm të këqijat e 
racës turanike, por edhe ato që shqiptarët kishin trashëguar nga infl uencat e huaja në 
Ballkan. Islamizmi i sulmoi këto mbeturina me shpatën e logjikës dhe të arësyes, por, 
mjerisht, mbetet shumë punë për t’u bërë. Sepse disa nga këto manifestohen edhe sot në 
disa fi se malore të Shqipërisë. Këto pretendime janë krejtësisht evidente. Në islamizëm 
nuk ekziston as fatalizëm as dogmatizëm dhe këtë jemi në pozitë që ta vërtetojmë 
me prova. Muslimani nuk mund të jetë fatal, po të jetë se ai ecën mbi parimet dhe 
propozicionet e caktuara në Kur’anin e shenjtë. Muslimani e realizon mirëqenien dhe 
mbarëvajtjen e tij dhe të familjes me punë. Edhe dogmatizmi që do të thotë të besosh 
verbërisht mbi çdo gjë që të komunikohet, nuk ekziston në Islam. Në islamizën gjejmë 
vetëm principe dhe propozicione që do të pranohen pasi të gjykohet dhe të arsyetohet mbi 
to. Kaq sa për shembull. Pra, në Islam nuk kemi fatalizëm, por bindje ndaj preceptet 
e Zotit, nuk kemi dogmatizëm, por parime, propozicione dhe doktrina që mund të 
gjykohet e të arësyetohet  logjikisht mbi to, nuk kemi intrasigjencë, por tolerance, nuk 
kemi fanatizëm, përkundrazi, liri mendimi. Konservatorizma është kaq e keqe në fenë 
tone sa edhe në çdo degë tjetër të aktivitetit njerëzor. Ja, pra, islamizmi s’ka qëllim tjetër 
veçse të zhdukë të këqijat e një populli dhe këto të këqija, pa një pa dy, janë destinuar të 
zhduken.
2)Kur fl itet për imamët e për hoxhët tanë, duke përjashtuar fare pak prej tyre, dhe kur  
thuhet se  jo vetëm nuk kanë pasur evolusionin doktrinal të lindjes, por edhe laicizmin 
e Turqisë dhe volterianizmin e saj; kanë humbur çdo kontakt shpirtëror me muslimanët 
e botës tjetër, na duket se pak a shumë  këtu është përdorur një frazë ekstremiste, ose 
njëlloj ekzagjerimi. Nuk themi se nuk mund të ketë edhe disa imamë e hoxhallarë të 
metë në pikëpamje kulturore, por këta janë pak dhe kësi fetarësh mund të gjenden në 
çdo fe. Ndërsa  shumica e fetarëve tanë, që ishin prodhim i instituteve të larta fetare  
të Stambollit, janë të përmendur si shkrimtarë, letrarë, teologë të mprehtë,  fi lozofë të 
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rafi nuar etj. Na mjafton t’ ju përmendim disa fytyra të këtyre dhe t’ ju kujtojmë se do të 
sillni bindje. Shqipëria polli Hoxhë Tahsinë, Hoxhë Kadrinë, Vehbi Efendinë, Hafi z Ali 
Korçën e të tjerë me qindra, të veshur me rroben fetare e civile. Tre të parët kanë kaluar 
tashmë në jetën tejtokësore, por, megjithëkëtë, ata rrojnë akoma midis nesh shpirtërisht 
dhe do të rrojnë deri në pambarim. A s’ishin këta nga patriotët  më të mëdhenj të vendit 
tone?! A s’qenë këta që na dhanë lirinë me përpjekjet e tyre të palodhshme? Por, po të 
ishte që këta të mos ishin rritur në gjirin e parimeve të Islamit, pa dyshim nuk do të 
kishin mundur të krijonin një Shqipëri të lire. Pra, me gjithë pengimet dhe vështirësitë 
e mëdha që islamizma hasi midis rrugës, kur u perhap  në Shqipëri, kjo pati mbetur në 
tërësinë e vet e thjeshtë dhe origjinale, ashtu sikundër do të mbetet gjithnjë. Njeriu, me 
fare pak arsyetim logjik, është në gjendje të dallojë parimet dhe propozicionet islamike 
prej mitologjive turanike dhe prej të metave të doktrinave mesjetare. Pastaj, kur thuhet 
se hoxhallarët tanë  kanë humbur çdo kontakt shpirtëror me Lindjen, edhe këtu duhet të 
nënvizojmë se ai që e njeh mire historinë politike e fetare të Shqipërisë, nuk mund të bëjë 
një rrëshqitje të tillë. Sepse ishin shqiptarët muslimanë ata që u përpoqën pa u lodhur që të 
hedhin poshtë njëherë e përgjithnjë zgjedhën e të huajit. Për këtë nuk duhet të dyshojmë. 
Islamizmi shqiptar bashkëpunonte pashqitmërisht me nacionalizmin shqiptar, shembull 
kjo e një ripërtëritjeje prej së cilës u infl uencua edhe bota tjetër islame…1

*      *      *
Veç propagandës dhe përpjekjeve për të bërë  për vete rininë shkollore, pushtuesi 
përdori edhe mjete të tjera kundër fesë islame dhe ndër ta mund të përmendim 
masat propaganduese nëpërmjet të cilave u përpoq të përpunonte besimtarët, 
veçanërisht inteligjencën2 e të rinjtë dhe, ku fshehtas,  ku haptas, fi lloi të akuzojë 
e predikojë se: 
Feja islame mbronte një sistem shoqëror që me parimet e veta nuk mund ta drejtonte 
një vend drejt përparimit; prandaj, sipas tyre, “ajo kishte inkurajuar zhvillimin e 
kapitalizmit që shkatërronte shpresat e masës së varfër”;
Një popull që ndjek atë fe, bëhet objekt supersticioni dhe, duke qenë kështu, pengohet 
zhvillimi i kulturës, sidomos asaj kombëtare, i shkencës etj;
Feja islame ka lejuar poligaminë; 
Feja islame është përhapur me dhunë, me shpatë;
Parimet që predikon aktualisht, janë, gjoja, larg atyre që ka pasë predikuar Profeti 
Muhamed...etj.

1  Më gjërë shih: Kultura Islame. Vërejtje artikullit të z.  Vittorio Vallonica, i mbiemnuar Shejh 
Mohammed Sajfed’din, dërguar nga Bilishti (?!!!) me 4 shauval 1360, botuar në gjuhën italiane, i 
përkthyer edhe në gjuhën shqipe në revistën e mësipërme nr. 3-4, nandor, dhjetor, 1941.
2  Gjatë viteve 30-40 në revistat fetare islame ka pasur edhe shumë artikuj të tjerë që trajtonin 
këtë temë, p.sh. Ateizmi i intelektualëve shkruar nga H. Ismeti  në Zani i Naltë; Viti XI, nr. 2, 
shkurt, 1937 ; fq. fq. 35-40 etj. etj.
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Kjo lloj propagande dhe slogane të tjera të ngjashme me këto, zhvilloheshin me të 
gjitha mjetet e kohës, veçanërisht nëpërmjet shtypit. Kështu, e vlen të përmendet 
Konferenca e organizuar në Itali më 1941, ku Mustafa Kruja deklaroi se “Shqipëria 
qëndronte në vetëmbrojtje nga rreziku musliman prej 76 vjet radhazi, pa marrë nga 
Europa asnjë lloj ndihme për të përballuar këtë invadim”1.
Dhe, nga propaganda e ndyrë, u kalua në provokacione direkte me qëllim të futjes 
së përçarjes ndërmjet feve dhe për këtë hidheshin kryqe nëpër xhamia në festa 
fetare islame si p. sh. në festën e Kurban Bajramit; hidheshin në shitje kartolina 
me frymë antishqiptare, sidomos antiislame. Filloi diferencimi ndërmjet klerikëve, 
me qëllimin e futjes së përçarjes ndërmjet tyre. Subvencioni i caktuar herë jepej 
e herë jo, por, dhe kur jepej, gjithmonë jepej një sasi më e pakët se ajo që ishte 
premtuar.
Si pasojë e këtyre masave, u ndie shumë dobësimi i fesë islame, sidomos gjendja 
ekonomike e  predikuesve të saj. Hoxhallarët, vaiza, imamë e muezina, tashmë 
ishin pjesëtarë të armatës së të varfëve që mbizotëronte në vendin tonë. Kjo 
varfëri dukej që në veshjen e tyre, në fytyrat e tyre, në problemet ekonomike 
që kishin për mbajtjen e familjeve si dhe në ironitë e përqeshjet që u bëheshin 
rrugëve nga të rinjtë e shkollave dhe që ishin të detyruar t’i përballonin përditë, 
kudo që shkonin. Ata i shihje të hapur sysh, në pritje për të pasur një “rrisk” që 
do t’u siguronte bukën ditore  familjeve të tyre dhe nga këta bënin përjashtim një 
pakicë e papërfi llshme që rridhnin nga familje relativisht të mëkëmbura. Dhe 
Komuniteti nuk ishte në gjendje të ndihmonte sadopak në këtë situate, kujt t’i 
ankohej, qeverisë e cila i organizoi vetë këtë gjendje?! Gjendje e pashpresë! Vetëm 
Zoti mund të bënte derman!
Kjo gjendje e pashpresë, siç e përcaktuam,  ishte për mbarë popullin shqiptar, por 
me të drejtë shtrohet pyetja: Ç’aktivitet kombëtar realizoi Komuniteti Musliman 
i kësaj periudhe?

1  Disa nga këto të dhëna janë marrë nga një material dorëshkrim,  i pregatitur nga Sadik R. 
Bega, me titull “Historia e përhapjes së Islamit në Shqipëri”, që ndodhet në arkivin e Komunitetit 
Musliman e që përbëhet gjithësejt nga 19 faqe, ndërmjet të cilave mungojnë 3-4 faqe në mes si 
dhe vazhdimi. 
Përsa i përket citimit, i nxjerrë nga materiali i mësipërm, ky fakt në atë kohë, pas protestës zyrtare 
të Komunitetit Musliman, është përgënjeshtruar nga autoritetet italiane (Shih: Kultura Islame, nr. 
22, viti 1941), por, z. Sadik Bega, përgatitësi i materialit të sipërpërmendur,  hartuar, siç duket, 
pas viteve 50-të, e ka vënë në të, megjithëse ka pasë qenë kryeredaktor i revistës në fjalë, 
domethënë ai nuk ka qenë i bindur nga përgënjeshtimi  që është bërë në revistë. Njëkohësisht 
duhet theksuar se as Mustafa Kruja, si autor i këtyre mendimeve, nuk ka bërë përgënjeshtrim të 
lajmit.
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Është për t’u shënuar se në përgjigje të gjendjes së përgjithshme që po kalonte vendi 
ynë, kryetari i Këshillit të Ulemave (dijetarëve islam), Hafi z Sherif Lëngu1, me 
datë 12 qershor 1942 nëpërmjet Radio Tiranës iu drejtua besimtarëve muslimanë, 
brenda e jashtë Shqipërisë, me një mesazh në të cilin paraqitej programi i veprimit 
të këtij Këshilli. Ndër çështjet kryesore që shtroheshin në atë mesazh, mund të 
përmendim:
1)Të zhvillohet edhe më tej morali islam në vendin tonë dhe të ngrihet në një gjendje të 
tillë ku të përfi tojë prej tij individi e kolektivi;
2)Të vërtetohet praktikisht se  parimet e nalta të Islamit i shërbejnë në shkallë shumë të 
gjanë zhvillimit e përparimit kombëtar si dhe sigurimit të lartësimit të atdheut;
3)Të bëhen përpjekje për një zhvillim kombëtar më të ngushtë, sigurisht, duke u 
frymëzuar nga parimet e fesë islame, që bëjnë fj alë për tolerancë ndaj feve të tjera si dhe 
për respektin që duhet të ekzistojë për lirinë e ndërgjegjes fetare të tjetrit;
4)Të bëhen përpjekje për të gjetur një mënyrë logjike të shkrirjes më të shpejtë shpirtërore, 
vëllazërore ndërmjet vëllezërve muslimanë që jetojnë në “tokat e lirueme” me vëllezërit 
që jetojnë në “nanën Shqipëri”;

1  Lindi në Dibër të Madhe më 1877. Mësimet e para i mori në medresen e këtij qyteti. Qysh i ri iu 
përvesh punës për propagandimin e shkollës shqipe dhe petku fetar e detyra e imamit që kryente 
në një lagje të qytetit, nuk e pengonin në këtë drejtim.
Prindërit dhe veçanërisht gjyshi Selim bej Rusi, duke pare tek ai një të ri inteligjent, të zgjuar e me 
të ardhme, e ndihmuan që të vazhdonte studimet në Manastir e më pas për teologji në Stamboll. 
Këtu pati mundësi t’i zgjeronte njohuritë fetare e shkencore duke u njohur njëkohësisht edhe me 
atdhetarë e rilindas të shquar.
Atë së bashku me Haxhi Vehbi Agollin si personalitete fetare e atdhetar të shquar, populli i Dibrës 
e zgjodhi përfaqësues të vet në Kuvendin e Vlorës.
Veç veprimtarisë së shquar atdhetare që kryen, veçanërisht në Dibër, nga fundi i vitit 1913 deri 
në vitin 1917 atë e shikojmë të kryejë detyrën e kadiut në viset e Dibrës. Nga viti 1920 deri në 
vitin 1938 kreu detyrën e imamit dhe në disa raste atë të kadiut po në këto treva. Nga viti 1938 
deri në prill të vitit 1941 kreu detyrën e kryetarit të Këshillit të Ulemave në Shkup. Nga këtu, si 
atdhetar që ishte, me që konstatoi se veprimtaria e tij e mëtejshme po rrezikohej, u largua për në 
Tiranë, ku u ngarkua me detyrën e kryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Nga ky post i 
lartë predikoi prosperitet e tolerance midis besimeve fetare, dashuri, bashkim vëllazëror, fetar e 
kombëtar. Aspiroi e punoi për një Shqipëri etnike.
Pas Çlirimit, ndonëse ishte rreth 70 vjeç, nën akuzën për agjitacion e propagandë, dënohet 
me dhjetë vjet burgim. Qëndrimi i tij në burg dëshmon për karakterin e tij të fuqishëm. Lirohet 
më 1950 dhe ndërron jetë me 9 mars 1956 duke u lënë brezave mesazhin e besimit dhe të 
atdhedashurisë.
Për më tepër për fi gurën atdhetare të tij shiko: Dibra dhe etnokultura e saj. Vëll II. Dibër, 1995. 
fq.214.
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5)Të vendosen bazat e zhvillimit të edukatës e të kulturës fetare ndër të rinjtë me qëllim 
që të shpëtohen prej rrymave të rrezikshme ateiste e materialiste që po depërtojnë në 
vazhdimësi në vendin tonë; dhe 
6)T’i sigurohet Komunitetit Musliman supremacia morale fetare dhe ligjit islam 
atributi shpirëror që meriton1. 
Siç mund të konstatohet, këto kërkesa e parime ishin të vlefshme për kohën dhe, 
në përgjithësi mbeten aktuale. Por mungesa e një organizimi fetar të mirë tek ne 
në Shqipëri në ato kohë dhe gjendja e vështirë ekonomike që ishte vështirësuar 
shumë, nga njëra anë, si dhe, propaganda masive për mobilizimin e mbarë 
popullsisë për Luftën Nacionalçlirimtare, nga ana tjetër, bënë që problemet e fesë 
të anashkalohen apo të lihen mënjanë.
Në vija të trasha kjo qe situata në të cilën ishin katandisur jo vetëm predikuesit 
islamë, por mund të thuash pa frikë mbarë populli shqiptar. Dhe për këtë popull 
e për  këtë fe ishin paracaktuar edhe 50 vjetë vuajtje, tmerre e strese psikologjike 
të periudhës më të errët që ka kaluar vendi ynë në historinë e vet mijëravjeçare,  
asaj të sundimit komunist, i cili në rend të ditës, krahas reformave të tjera, që, siç 
rezultuan, ranë në kurriz të popullit, në plan të parë  pati luftimin zyrtar të fesë, 
pra luftën kundër pasurisë shpirtërore të njeriut.

1  Për të gjitha këto, si dhe për sqarime të tjera shiko: Dr. Muhamed Pirraku, “Roli i krerëve 
të Komunitetit Musliman në mbrojtjen Kombëtare të Shqipërisë etnike 1941-1945”, në “Dituria 
islame” nr.57, prill 1994.
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18 - Fenë e mbron Zoti Vetë 

Misionin e vet human, për të përcjellë tek njerëzit paqen, dashurinë, mirëkuptimin 
dhe për të fi snikëruar shpirtërat, feja islame e ka realizuar në luftë me vështirësi 
të shumta. Jo rrallë gjatë procesit historik të zhvillimit e të konsolidimit, ajo 
është vënë përballë alternativash të ndryshme, shpesh të kundërta, madje edhe 
armiqësore.
Në momente ose periudha të caktuara historike, në vende të veçanta, për shkaqe 
objektive apo subjektive, kjo luftë ka marrë përmasa mjaft të ashpra, aq sa ka vënë 
në pikëpyetje mbijetesën e Islamit. Një periudhë e tillë mund të konsiderohet ajo e 
sundimit komunist në Shqipëri, i cili për pasojat që shkaktoi, pa mëdyshje mbetet 
një rast pa precedent në historinë e Islamit1.
Regjimi i ri social komunist që u vendos në Shqipëri pas përfundimit të Luftës 
së Dytë Botërore, kishte për qëllim strategjik likuidimin e fesë si institucion e si 
veprimtari shoqërore dhe ky qëllim do të arrihej duke u ligjëruar në kushtetutën 
e kohës si dhe në kujdesin që iu kushtua edukimit masiv ateist të popullsisë së 
vendit. Pra, e thënë shkurt, feja islame, sikurse i gjithë sistemi i organizimit të 
feve në Shqipëri, pësoi goditje të njëpasnjëshme, të cilat në fi llim e dobësuan 
edhe atë pak ndikim të trashëguar të kësaj feje dhe më vonë, gradualisht, u ndalua 
kategorikisht ushtrimi i saj legal. Në luftën kundër fesë u përdorën metoda e 
forma të studiuara që evoluan gradualisht, me kahje drejt “revolucionarizimit” të 
tyre, sipas kushteve historike dhe etapave që kalonte ndërtimi e konsolidimi i atij 
regjimi, por gjithnjë me pikësynim likuidimin e feve në vendin tonë.

1  Për të shkruar këtë kapitull jam bazuar kryesisht: Në kujtimet e mia personale, sepse deri në 
vitin 1954, pasi pata mbaruar Medresenë e Tiranës, kam punuar në Komunitetin Musliman dhe 
në Medrese, prandaj, sikurse e kam theksuar edhe më parë,  jo vetëm që kam njohur kuadrot 
kryesorë që jetonin apo që kanë punuar në Komunitet në ato kohë, por  edhe shumë ngjarje i 
kam jetuar vetë. Gjithashtu, i ndjeri im atë, Hafi z Musa H. Aliu nga viti 1945 deri në dhjetor 1954, 
pra për 10 vjet rresht, ka qenë kryetar i Komunitetit Musliman të Shqipërisë dhe  mua, jo vetëm 
si djalë, por edhe si njeri i gjakut të tij që kisha studiuar për fe dhe i dija normat e parimet e saj, 
shpeshherë më ka treguar ngjarje nga problemet që shqetësonin në atë kohë Komunitetin.
Por, për më gjërë për këto çështje shiko edhe: Dilaver Sadikaj: “Pozita e fesë në Shqipëri në 
kushtet e sistemit komunist” si dhe Ajet Shahu: “Marrëdhëniet e shtetit komunist me fenë islame 
në Shqipëri (1945-1967)”. Kumtesa në Simpoziumin ndërkombëtar me temë: Feja, Kultura dhe 
tradita islame ndër shqiptarët, mbajtur në Prishtinë më 15-17 shtator 1992.
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Veçanërisht tani, por edhe atëherë ka pasë qenë kuptuar qartë se komunistët e 
thonin pa druajtje se qëllimi i tyre përfundimtar ishte likuidimi i fesë dhe, sipas 
udhëzimeve që merrnin në ato kohë prej sovjetikëve, këtë qëllim do ta arrinin 
nëpërmjet “falimentimit me kuadro” dhe kufi zimit deri në moslejim të hapjes së 
shkollave teologjike, ndalimit të dërgimit të kuadrove për kualifi kim jashtë shtetit 
e të tjera masa të këtij lloji. 
Politika e komuniteteve fetare ishte e përqëndruar në duart e partisë shtet, e cila 
në fi llim ngadalë, por me vendosmëri, vinte në jetë politikën e ndërhyrjes deri në 
çështjet më të vogla të fesë e të njerëzve që merreshin me predikimin e saj.
Në vitet e para të vendosjes së regjimit komunist tek ne, nuk u shfaq ndonjë 
nxitim nga ana e udhëheqjes shqiptare për të ndaluar në mënyrë kategorike 
ushtrimin e fesë dhe të veprimtarisë së institucioneve fetare në vendin tonë. 
Kjo ka shpjegimin e vet, sepse një veprim i tillë i nxituar, në kushtet e një shteti 
që ende nuk ishte konsoliduar dhe që kishte synime diktatoriale, do të shtonte 
radhët e kundërshtarëve politikë, madje në ato kohë do të kompromentonte planin 
strategjik të këtij regjimi. Duke u nisur edhe se shteti ishte shumë i brishtë, përsa 
u përket politikës ndaj feve e besimeve që ushtroheshin tek ne, në fi llim politika 
e asaj qeverie mbështetej mbi parimin se në lidhje me shtetin feja ishte çështje 
private dhe kjo për atë kohë zbërthehej se feja nuk lejohej të përzihej në punët e 
shtetit dhe se as shteti “nuk do të përzihej” në punët e brendshme të fesë. Kjo qe 
vazhdim i përkohshëm i politikës së mëparshme të ndarjes së shtetit nga feja.
Mirëpo shteti, duke lejuar të drejtën dhe lirinë e veprimtarive fetare, në të njejtën 
kohë garantoi edhe të drejtën e propagandës ateiste, antifetare, e cila erdhi 
vazhdimisht duke u forcuar. Kështu, çdo shtetas, në përshtatje me botëkuptimin 
e tij dhe çdo organizatë shoqërore, duke fi lluar nga organizata e Gruas, e Rinisë, 
e Bashkimeve Profesionale e kështu me radhë të gjitha, si “leva të partisë”, në 
përshtatje me programin e vet, të mbrojtur dhe të inkurajuar nga shteti, mund të 
zhvillonin lirisht propagandë antifetare, ateiste. 
Krahas ndarjes së shtetit nga feja, u bë edhe ndarja e shkollës prej saj, e cila 
zyrtarisht ishte laike, ndërsa në fakt që në fi llim u shndërrua në një nga qendrat 
më të rëndësishme ku, sipas programeve ateiste, zhvillohej propaganda antifetare, 
ateiste dhe, siç do ta shikojmë në vazhdim, kanë qenë nxënës të edukuar prej 
këtyre programeve shkollore që, të manipuluar, kur dolën në jetë, morën përsipër 
likuidimin përfundimtar të fesë në vendin tonë, duke i vënë vetes e vendit tonë një 
damkë turpi në shkallë ndërkombëtare.
Kështu, megjithëse në fi llim të jetës së këtij regjimi, feja ushtrohej, ajo ndalohej 
të vepronte në kundërshtim me ligjet e shtetit. Kjo çështje u ligjërua që në 
Kushtetutën e parë të RPSH-së, në nenin 18 të së cilës thuhej se “të gjithë shtetasve 
u garantohet lirija e ndërgjegjes dhe e besimit”1.

1  Kushtetuta e RPSH-së, Tiranë, 1946.
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Njëkohësisht po në këtë kushtetutë u ndalua përdorimi i fesë për qëllime politike 
dhe formimi i organizatave politike për qëllime fetare. Si të gjithë komunitetet 
fetare edhe ai musliman zyrtarisht u la i lirë në ushtrimin e riteve fetare, natyrisht 
vetëm brenda caqeve të caktuara me ligj.
Legjislacioni që ishte miratuar nga shteti komunist, synonte një dobësim të pozitës 
politike të fesë, njëkohësisht ishte një grusht tronditës për të gjithë ngrehinën 
fetare, duke e lehtësuar luftën e mëtejshme që ishte planifi kuar të bëhej kundra 
saj.
Nuk duhen lënë pa u përmendur edhe çështje të tjera që infl uencuan në këtë 
drejtim, se nuk qenë vetëm masat legjislative që ndihmuan në dobësimin e 
infl uencës së fesë në atë kohë. Në këtë rrafsh një goditje të veçantë solli aplikimi 
i masave ekonomike. Nëpërmjet reformës agrare shteti e shpronësoi Komunitetin 
Musliman, ose më mirë me thënë në mënyrë globale nga entet fetare me prejardhje 
muslimane u shpronësuan  3163 hektarë tokë dhe 61.000 rrënjë ullinj1.
Qeveria komuniste, pas ardhjes në pushtet, përpunoi në hollësi platformën 
politike të ndërtimit të shoqërisë së ardhme shqiptare. Megjithëse në fi llim të 
punës së saj ajo nuk u pronuncua zyrtarisht me një qëndrim politik të caktuar 
mbi rolin që do të kishte feja në këtë shoqëri, kuptohet se ideologjia marksiste-
leniniste, nga e cila ajo udhëhiqej, e përjashtonte bashkëjetesën paqësore me çdo 
ideologji fetare. Megjithëkëtë 4-5 vjetët e parë të ardhjes së asaj qeverie në pushtet 
nuk u karakterizuan nga ndonjë dokument autentik në lidhje me pozitën juridike 
të fesë në shoqërinë, që sapo kishte fi lluar të ndërtohej. Ky qe një argument që 
përdorej nga pushtetarët e kohës se gjoja ajo qeveri u qëndronte besnik standarteve 
të njohura që ishin ndërtuar në shtetet demokratike në lidhje me marrëdhëniet 
e fesë me shtetet demokratike. Dhe ky qëndrim ka shpjegimet e veta: çështja e 
fesë ishte mjaft e ndërlikuar dhe trajtimi i saj kërkonte kujdes dhe çdo gjë duhej 
realizuar në kohën e vet. Dhe jo vetëm kaq, por në ato kohë të vështira, sidomos 
për qeverinë në dukje demokratike, por në thelb komuniste, ishte e nevojshme që 
të bënte çmos për të pasur edhe mbështetjen e fesë, ndryshe do të ishte shumë e 
zorshme që t’u jepte zgjidhje problemeve të mprehta të brendshme dhe të jashtme 
që ia kishte imponuar koha2.
Feja në përgjithësi dhe veçanërisht ajo islame, e cila përfaqësonte shumicën 
dërrmuese të popullit, trashëgonte nga e kaluara tradita të pasura patriotike, 
kishte ndikim të madh në popull dhe tek ai gëzonte veç reputacionit fetar edhe 
atë politik. Si pasojë e kësaj mund të themi me bindje se populli, pavarësisht se 

1  Arkivi Qendror i i RPSH. Fondi 1005, viti 1966; dosja 24; 22.
2  Për disa nga këto çështje dhe për disa nga të tjerat që trajtohen në vazhdim, për hollësi shih 
edhe: Dilaver Sadikaj. Pozita e fesë në kushtet e sistemit komunist. Feja, kultura...vepër e cituar 
fq. 501-507 dhe Ajet Shahu.Marrëdhëniet e shtetit komunist me fenë islame në Shqipëri (1945-
1967). Po aty fq. 509-515.
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ritet e fesë i realizonte pjesërisht, respektonte mësimet e moralin e fesë, sepse 
veprimtaria e saj nuk ishte shkëputur për asnjë çast nga Lufta Nacionalçlirimtare, 
e cila u kurorëzua me sukses vetëm në sajë të bashkimit të popullit pa dallim 
feje dhe me angazhimin aktiv të shumë personaliteteve të shquara fetare sun’ni, 
bektashinj si dhe të sekteve të tjera islame.
Në këto kushte, kufi zimi apo cënimi sadopak i ndjenjave fetare, do të cënonte 
drejtpërsëdrejti bazën sociale të shtetit komunist dhe, ç’është edhe më e keqja, do 
t’i hiqte petët byrekut duke  i zhveshur rroben demokratike, e cila ishte një iluzion 
që vazhdoi për shumë kohë në propagandën e  shtetit të asaj kohe.  
Kanë qenë këta faktorë, por edhe shumë të tjerë si ata ekonomikë, socialë etj. që 
e detyruan qeverinë komuniste të deklarohet për respektimin e lirisë së fesë dhe 
ta sanksionojë atë në Kushtetutën e vitit 1946. Për të rregulluar marrëdhëniet me 
fenë ajo mbajti në fuqi ligjin e vitit 1929 sipas të cilit veprimtaria fetare zhvillohej 
e pavarur nga shteti. Detyra e shtetit konsistonte në miratimin e statuteve të 
bashkësive (komuniteteve) fetare dhe në subvencionimin material e fi nanciar. Në 
atë kohë komunitetet fetare vareshin nga Ministria e Drejtësisë.  

*      *      *
Kur mendova të hedh në një vëllim  të vetëm gjithçka di për jetën e Islamit në 
Shqipëri gjatë shekujve, planifi kova që një kapitull ta shkruaj për njerëzit që kanë 
drejtuar Komunitetin Musliman të Shqipërisë që nga themelimi i tij më 1923 
deri në luftën që pushteti komunist i shpalli zyrtarisht fesë më 1967. Në fakt 
këtë detyrë e kanë kryer: Haxhi Vehbi Dibra, dr. Behexhet Shapati, Hafi z Sherif 
Lëngu, Hafi z Musa H. Aliu, Haxhi Hafi z Sulejman Myrtaj, Hafi z Esat Myftiu 
dhe, me fi toren e demokracisë e në vazhdim,  Haxhi Hafi z Sabri Koçi. Me që 
për disa prej tyre nuk munda të fus në dorë dokumentet e duhura për ndihmesën 
që ata kanë dhënë për fenë islame në kohën kur kanë drejtuar Komunitetin, e 
pashë të domosdoshme të shkruaj vetëm për ata që disponoj të dhëna të sigurta 
në të cilat veprimtaria e tyre gërshetohet me periudha të rëndësishme që ka kaluar 
Komuniteti. Kështu shkrova për Haxhi Vehbi Dibrën. Tani, me që po fl asim për 
periudhën e sistemit komunist, do të shkruaj diçka për Hafi z Musa H. Aliun.
Ka lindur në qytetin e Elbasanit në marsin e vitit 1892. Në vitin  1905 ka kryer 
shkollën fi llore të lagjes Kala dhe, sipas dokumenteve shkollore që disponon 
familja, ka dalë i pari në shkollë. Pastaj ka vajtur në Stamboll. I jati Haxhi Ali 
Elbasani ka qenë deputet dhe më vonë senator në Parlamentin e kohës në Stamboll. 
Atje, pasi ka kryer hivzin (mësimin e Kur’anit përmendësh), ka vazhduar studimet 
për teologji dhe ka mbaruar shkollën e lartë në këtë degë. Për të mos u zgjatur me 
hollësira të biografi së së tij, shtojmë se më 1923 ka marrë pjesë në Kongresin e parë 
Islamik duke përfaqësuar qarkun e Elbasanit dhe pikërisht rrethin e Librazhdit. 
Më 2 prill 1928 në zgjedhjet që janë bërë për pushtetin lokal në Elbasan, është 
zgjedhur kryetar bashkie i qytetit. Ndërsa me 14 dhjetor 1931 është emëruar 
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Komisar i Dhomës së Tregtisë të Elbasanit. Më vonë është marrë me detyrën e 
Myftiut të qytetit të Elbasanit, të cilën detyrë e ka kryer deri me 12.09.1943 kur 
merret vendim nga Këshilli i Ulemave për pushimin e tij nga ky post, me që nuk 
ishte paraqitur në Krujë si nënmyfti  i atjeshëm që ishte emëruar.
Ai, si atdhetar, duke e ndjerë thellë pushtimin e të huajve, mendoi se vetëm duke 
u lidhur me Lëvizjen Nacionalçlirimtare, mund të arrihej çlirimi i Atdheut, por, 
kur u diktua nga okupatorët se propagandonte në popull me të madhe kundër 
tyre,  kaloi në ilegalitet, dhe, megjithëse nuk mori pjesë në Kongresin e Përmetit, 
u zgjodh Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm Antifashist Nacionalçlirimtar. Ka 
marrë pjesë në Mbledhjen e Beratit. Është zgjedhur kryetar i këshillit të Qarkut 
të Elbasanit në Gjinar në shtator të vitit 1944. Këtë detyrë e kreu deri në fi llim 
të vitit 1945, kur thirret për t’u emëruar kryetar i Komunitetit Musliman të 
Shqipërisë.
Për pranimin e kësaj detyre, siç tregonte vetë, pati shumë hezitime. Kur vazhdonte 
bisedimet me zëvendësministrin e Drejtësisë (në atë kohë ishte i ndjeri Halim 
Budo), banonte në familjen e të ndjerit Haxhi Tahir Hallulli, të cilit i kishte 
pasë dhënë motrën për grua, pra e kishte kunat. Një natë Haxhiu e pyeti: Pse ke 
ardhur, nuk po të shikoj që të kesh nevojë për ndonjë doktor?! 
Pasi ia tregoi se përse e kishin thirrur, Haxhiu i tha: 
-Je djali i Haxhi Ali Elbasanit, sakën se e pranon këtë detyrë se feja ka rënë 
përtokë, se në Komunitetin Musliman është shkatërruar gjithçka! Pastaj, si mund 
të punohet me këta që nuk duan fe?!
-Me që ti thua se është shkatërruar gjithçka, atëherë unë, pra, nuk paskam se 
ç’të shkatërroj më!!! Përkundrazi, me që jam marrë vetë me fenë islame tërë jetën 
dhe jam djali i Haxhi Aliut, do të përpiqem, sa të kem mundësi, ta mbaj gjallë 
organizimin e Islamit tek ne dhe ta ndihmoj për sa më shumë kohë që të jetë e 
mundur, derisa gjërat të dallohen e të marrin rrugën e vet. Përsa i përket dashurisë 
për fe, kjo është më se e vërtetë, këtë e di unë, se këta janë edhe më të rrezikshëm 
se ata të mëparshmit në këtë drejtim. Këta, jo vetëm për vete nuk kanë fe, s’e duan 
atë, por, në paçin kohë, edhe do ta luftojnë. Ama po të kujtoj se këtu janë në lojë 
interesa të mëdha botërore. Nëse bota do të bahet e gjitha komuniste, atëherë, 
sado të përpiqemi ne, s’mund ta mbajmë fenë, por, nëse do të fi tojnë shtetet Aleate 
si: Anglia, Amerika dhe Franca, atëherë edhe çështja jonë, sikurse e asaj të gjithë 
botës, do të jetë e zgjidhur, se do të bëhemi me shumicën e shteteve më të forta të 
botës, të cilat nuk e kanë në plan ta luftojnë fenë.
-Shko shif tek kafe-restoranti i Q. Sht. Aty kanë hyrë si kamarierë kuadro me 
kulturë të lartë të Komunitetit. Unë e di se ti me të vërtetë nijetin e ke të mirë, 
por nuk do të bash asgja me këta. Në Komunitet njerëzit kanë shumë kohë që nuk 
kanë marrë fare rroga... Arka e Komunitetit asht bosh dhe s’ka asnjë shpresë se 
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nga mund të  vijnë të ardhurat, se ti po e shef që populli s’ka takat për vete e jo 
ma të na ndihmojë ne!
-Unë nuk e kam pre këtë punë as për jo as për po. Do të shikoj dhe do të veproj. 
Në e pranofsha këtë detyrë, lutu edhe ti që Zoti të na ndihmojë!
Siç i rekomandoi H. Tahiri, shkoi edhe tek kafe-restoranti  në fj alë dhe me të 
vërtetë aty gjeti një nga punonjësit kryesorë të Komunitetit, i cili iu afrua vetë.
-Mirëserdhe Musa Efendi!
-Mirëse të gjeta...! Si shpjegohet që të shof ty këtu?! Ti ke gjithë këtë shkollë e  
kulturë, pse ke përfunduar kamarier?!
-Jam jabanxhi, Musa Efendi, kam familje që duhet ta ushqej, nuk kam asnjë të 
ardhur që të rri e të pres se ç’do të bëhet...! Në Komunitet ka shteruar apo ma mirë 
me thanë ka mbaruar gjithçka...!
-... Insha’allah i madhi Zot e ban mirë...!
Erdhi ora dhe shkova në takim tek Ministri. Më ishte mbushur mendja t’i them 
se nuk e pranoj detyrën, por i madhi Zot e solli punën në mënyrë të tillë, sa s’pata 
rast të shpreh mendimin tim. 
Ma parë isha takuar me ndihmësin e tij, z. Halim Budo. Ministri, z. Manol 
Konomi, jo vetëm që më priti shumë mirë, por më mbushi mendjen duke më 
thënë se gjithçka që i ke kërkuar Halimit do të rregullohet si më mirë, prandaj 
mos u bën merak1, por më parë duhet që juridikisht të themelojmë një këshill 
të ri të përkohshëm, sepse “...Hafi z Sherif Langu së bashku me të gjithë Këshillin e 
Ylemave ka dhënë dorëheqjen, veç tjerash, edhe për shkak të konfl iktit që ekziston në mes 
të Këshillit të Ulemave dhe Medreses së Naltë”2.
Këshilli i i ri i Përkohshëm u emërua, pra, me shkresë nga Ministria e Drejtësisë. 
Ai përbëhej nga Hafi z Musa H. Aliu, kryetar dhe me anëtarë: Muharrem Mullaj, 
kryemyfti i Zonës së Tiranës, Hamdi Këlliçi, prof. Vexhi Demiraj dhe Selim 
Stërmasi. Dhe, pasi u realizua ristrukturimi i Komunitetit Musliman, duke u 
bërë edhe zgjedhjet e Këshillit të Përgjithshëm, me shkresën nr. 1142/I të datës 

1  “Në fakt z. Halim Budos i kisha kërkuar shumë gjëra,-tregonte i ndjeri Hafi z Musa H. Aliu,- 
madje, kur i mendoj edhe vetë habitem, duke parë se në ç’rrugë u vu feja më vonë nga komunistët: 
Subvencionim të garantuar për rrogat e shpenzime të tjera të Komunitetit, të cilat do të jepeshin 
nga qeveria sipas një buxheti të miratuar nga Këshilli ynë i Përgjithshëm, të vazhdonte shkollimi 
në Medresenë e Përgjithshme, bile asaj t’i shtoheshin edhe 2 vjet të tjera si punë instituti i 
lartë për përgatitjen e kuadrit të ardhshëm fetar në vend dhe nxënësit e ardhur nga rrethet të 
mbaheshin me bursë nga shteti (u arrit që të kishim rreth 120 bursitë konviktorë), madje këtu të 
hapeshin edhe kurse për të përshpejtuar përgatitje imamësh, shteti të mos ndërhynte në punët 
e fesë, sidomos përsa i përket kuadrit që do të merrja në punë, pavarësisht nga qëndrimi i tyre i 
mëparshëm politik etj. etj.”.
2   Citim nga shkresa e Ministrisë së Drejtësisë nr. 110 dt 17.11.1945  që gjendet në arkivin e 
familjes.
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06.11.1945 të Ministrisë së Drejtësisë përcillet në Komunitetin Musliman vendimi 
i  Këshillit Ministerial nr. 44 datë 26.10.1945 që bën fj alë për “Emnimin e Hirësisë 
së Tij Hafi z Musa H. Aliu si kryetar të komunitetit Musliman”.
Këtë njeri që e zgjodhën vetë, po vetë, pas dy vjetësh,  më 1947 i bënë planin ta 
burgosnin, për të vetmin shkak se me të u  zhgënjyen, pati bindje të forta e të 
palëkundura fetare duke mbrojtur me të gjitha mënyrat  fenë islame1. 
Gjatë kohës që qe kryetar i Komunitetit ndaj tij u bënë shumë akuza dhe si 
më të rëndësishmen e përfundimtaren mund të përmendim se, duke mbledhur 
në Komunitet dhe në strukturat e tij në rrethe njerëzit e prekur nga pushteti, 
“ kishte krijuar shtet brenda shtetit, të cilin nuk lejonte ta prekte kush, se me ato kushte e 
paska marrë!” dhe kjo ishte ndër akuzat më të rënda e kryesore, që u paraqit nga 
udhëheqës të kohës për të mbyllur gojët e njerëzve, që e konsideruan pushim të 
padrejtë të një fetari të përkushtuar e patrioti që i kishte dhënë vendit e popullit 
duke marrë pjesë edhe në Luftën Nacionalçlirimtare. 
Rrjedhimi i ngjarjes që çoi në pushimin e tij, qe i përgatitur dhe u realizua 
gradualisht, por në vazhdimësi. Atij pas viteve ’50 po i futeshin vazhdimisht 
shkopinj në rrota. Puna e Komunitetit sabotohej me pretekste të ndryshme, nga 
vetë kuadrot e Komunitetit. Takimet që kërkonte lart për të sqaruar zyrtarisht 
njëherë e mirë pozicionin dhe të ardhmen e fesë, me pretekste se “shokët janë të 
zënë me punë”, nuk realizoheshin. Ndihmësit e përkrahësit e tij i largonin duke 
i nxjerrë në pension. Gjendja sa po vinte po rëndohej më shumë. Nuk ecej para, 
përkundrazi, çdo gjë realizohej për së mbrapshti.
Dhe, më në fund, erdhi edhe fundi i shumëpërgatitur. Nga njerëzit e përkushtuar 
për zbatimin e vijës së partisë në Komunitetin Musliman, ishte parapërgatitur 
një listë ku përfshiheshin disa dhjetra emra mësuesish, nëpunësish e punonjësish 
të thjeshtë, duke fi lluar nga arsimtarë të Medresesë, që jepnin lëndët e kulturës 
fetare apo laike dhe duke përfunduar me shërbyesit e xhamiave, të cilët të gjithë 
duheshin pushuar se “ ishin të prekur nga reformat e pushtetit”. Kjo ndodhi në korrik 
të vitit 1954, kur në Këshillin e Përhershëm të Komunitetit Musliman u paraqit 
lista. Ai rezistoi dhe i kontestoi këto veprime verbalisht, me shkresa dhe, së fundi, 
vendosi të mos e zbatonte vendimin e Këshillit të Përhershëm, pa u realizuar një 
takim me drejtues të partisë apo të pushtetit në shkallën më të lartë. Ai, pra, 
kontestimet e veta për këtë çështje si dhe për të tjera më parë, i pati dërguar 
gjithmonë, shoqëruar me shkresa shpjeguese për shkaqet që i kundërshtonte, deri 
në organet më të larta të pushtetit të kohës, natyrisht, duke ruajtur gjithnjë durimin, 
edukatën dhe etiketën apo politesën. Në takimin e fundit me ta, në dialogun 
replikues për problemet e ndërhyrjet e padrejta që bëheshin në Komunitet, siç më 
ka treguar, kërkoi vetë dorëheqjen. 

1  Për hollësira të mëtejshme  për planin provokues të burgosjes e të dënimit të tij, shih: gazeta 
“Albania” viti i dytë, nr. 54 (151), e enjte 7 mars 1996;  fq.5.
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-Kjo nuk është puna jonë, drejtohuni Këshillit tuaj të Përgjithshëm, - mori 
përgjigje nga kryeministri i kohës. 
-Ju po ndërhyni me vendosmëri në çështje të tjera shumë më të parëndësishme, 
si s’qenka puna juaj?! Unë nuk u vetëmërova në atë post. Ju, kur më thirrët që ta 
pranoj këtë detyrë, më premtuat jo vetëm ndihmë, por edhe mosndërhyrje në 
çështjet e fesë. Tani, jo vetëm që ndërhyni, po kërkoni që çdo gjë ta realizojë 
Komuniteti duke e paraqitur si veprim të tij, kur, në fakt, është vendimi juaj. 
Kësaj i thonë të demaskosh veten tek besimtarët, pra të dënosh veten me vdekje 
morale. Njeriu ka nder mbi të cilin nuk duhet të shkelë. Për mua kjo vijë që ndiqni 
është e papranueshme, sepse fenë e kam pasur dhe e kam bindjen time personale, 
tradicionalisht në gjak dhe jo vetëm që nuk pranoj ta luftoj vetë, por nuk pranoj 
që këmbanës që më është varur në qafë t’i bien të tjerët,- qe replika e kryetarit të 
Komunitetit Musliman. 
-Në lidhje me qëndrimin ndaj feve partia e qeveria kanë përpunuar prej kohësh 
taktikën dhe strategjinë e vet dhe ne prej tyre jo vetëm që nuk mund të heqim 
dorë, sepse ajo është punuar, pra, në parti e qeveri dhe është miratuar në KQ e  
në Kuvendin Popullor, por nuk mund të lëvizim qoftë edhe një presje. Është një 
program i tërë afatshkurtër e afatgjatë, prandaj, edhe po të duam, nuk mund të 
ndryshojmë qëndrimet tona për këtë çështje, megjithë respektin që mund të kemi 
për personin tënd...
Një nga nëpunësit e Kryeministrisë që ka qenë i pranishëm në këtë takim, më 
vonë u është shprehur njerëzve të vet të afërm se “nga kundërshtimet që u bënte 
shokëve të udhëheqjes, kujtova se po e arrestojnë në vend, por e lanë, siç duket, 
për të parë më vonë  rrjedhën e ngjarjeve dhe qëndrimin e tij…”. 
Përfundimi ishte se lista e parapregatitur u zbatua dhe atë, në sesionin më të afërt 
të Këshillit të Përgjithshëm, në dhjetor 1954, e larguan, me motivacion “për të 
shuar grindjet që ekzistonin në Komunitetin Musliman”. 
Me sebebin e grindjeve apo të konfl ikteve e emëruan dhe po me të njejtin e hoqën. 
Me thanë të drejtën për grindjet që paskan ekzistuar në kohën e Hafi z Sherif 
Langut ndëmjet  Këshillit të Ulemave dhe Medreses së përgjithshme, nuk di gjë, 
pra, përveç shkresës zyrtare që fl et për këtë, gjë tjetër nuk di, por për këto të 
dytat, pra për grindjet e mosmarrëveshjet ndëmjet Hafi z Musait dhe Këshillit 
të Përhershëm di që u sajuan dhe u provokuan nga njerëzit e përkushtuar për të 
punuar për qeverinë, që ai vetë i kishte punësuar në Komunitet. Këto “grindje” në 
fakt qenë artifi ciale, të shkaktuara “për t’u treguar më fanatik se Papa”. Ata nuk 
kishin qenë me pushtetin, përkundrazi; ai i mori në punë, ndërsa tani ishin bërë 
ithtarë të hapur ndaj politikës së partisë për çështjen e fesë. Sigurisht, me zemër 
nuk ishin të tillë, por ua donte interesi personal, se, ndryshe, edhe ata i fusnin në 
listën e të pushuarve. Ndërsa Hafi z Musai, duke parë se çdo gjë ishte planifi kuar të 
merrte tatëpjetën dhe, siç duket, tani erdhi koha që asgjë nuk mund të ndihmonte 
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në këtë drejtim, mbajti premtimin që i kishte dhënë vetes, me ndërgjegje pranoi 
alternativën që të largohej nga Komuniteti. Ai, po të dëshironte të qëndronte, 
mund të vazhdonte të qëndronte në atë punë gjatë, me të vetmin kusht që të 
vepronte si i thonin.
Pas largimit nga Komuniteti Musliman, përveç riteve të rregullta fetare që i 
realizonte në xhami ose në shtëpi, u mbyll në vetëvete, në familje e me të afërmit 
dhe nuk u përzie më në çështjet e Komunitetit Musliman, sepse, jo vetëm që 
politikën që bëhej ndaj fesë e kishte pasur prej kohësh shumë të qartë dhe tani nuk 
mund të “shfrytëzonte” më shokët e miqtë për të rregulluar punët e fesë, por edhe 
sepse, nëpërmjet njerëzve të ndryshëm që vinin ato kohë në shtëpi për “vizitë”,  u 
kërcënua tërthorazi, veçanërisht nëpërmjet fj alëve që i çoi H. K. nëpërmjet S.B. e 
Q.Ç., por edhe të miqve të tjerë se “ I thoni Hafi zit të rrijë rehat e të mos përzihet 
më në punët e Komunitetit, të mos u bjerë më qafë ish-kolegëve të vet, se ato punë 
i rregullon më së miri partia me njerëzit e vet”. Në fakt ai nga dita e largimit nga 
Komuniteti e deri sa ndërroi jetë nuk pranonte të takonte as edhe një nga ish-
kolegët e tij, se mos ia ndryshonin shprehjet dhe do të konsiderohej “ndërhyrje” 
apo propagandë fetare1. 

*      *      *
Duke përfi tuar nga ligji se në marrëdhëniet me fenë qeveria deklaronte që 
veprimtaria fetare zhvillohej e pavarur nga shteti, Komuniteti Musliman i 
Shqipërisë menjëherë pas luftës mori masa për organizimin dhe likuidimin e 
pasojave të saj në institucionet fetare. U ngrit një Këshill i Përkohshëm për të 
përgatitur projektstatutin e ri që u miratua në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm 
më 1945 2.
Statuti, i mbështetur në traditën e statuteve të mëparshme, trajtonte bazën sociale 
të Komunitetit që përbëhej nga të gjithë muslimanët e Shqipërisë të çdo sekti 
islam qofshin, si dhe organet drejtuese të tij. Organi më i lartë ishte Këshilli i 
Përgjithshëm, i përbërë nga kryetari, 4 kryemyftinj të zonave dhe nga 1 delegat 
për çdo prefekturë.
Gjithashtu, u morën masa për vënien në funksion të xhamiave dhe për ushtrimin e 
lirë të ceremonive fetare. Megjithëse në kushte të rënda ekonomike, me ndihmën 
e pakursyer të besimtarëve, u bë e mundur që brenda një kohe të shkurtër të 
meremetoheshin të 992 objekte fetare të prishura apo dëmtuara nga lufta. 

1  Për hollësi të mëtejshme për jetën e veprimtarinë e tij shiko edhe: Nimete Saraçi. Klerik i 
devotshëm dhe atdhetar i shquar. Drita Islame. Viti VI i botimit, nr.2 (63), shkurt, 1995;  Ali 
M. Basha. Hafi z Musa H. Aliu, ish-kryetar i Komunitetit Musliman – Vështrim kritik kohës dhe 
veprimtarisë së tij. Drita Islame. Viti 1997;  nr.12 (119). Ismail H. Muçej. Dy fjalë për konsideratat 
ndaj ish-kryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Hafi z Musa H. Aliu. Po aty. Fq. 3.
2  AQSH. Fondi 890. Dosje 295, viti 1945.
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Në këtë kohë, pra fi ll pas Çlirimit, në Tiranë u bënë shumë përpjekje nga ana e 
Komunitetit Musliman për ndërtimin e një xhamie zyrtare, madje materialet e 
ndërtimit ishin grumbulluar. Por, të shtyrë nga forca të tjera jashtë Komunitetit 
(ndoshta nga njerëz që kishin marrë udhëzime që xhamia të mos ndërtohej!), nga 
më shumë se 300 vetë  u nënshkrua një peticion, drejtuar qeverisë dhe, për dijeni, 
Kryemyftinisë së Tiranës, ku kërkohej me këmbëngulje që, më parë të rindërtohej 
ish-Xhamia e Vjetër, e pas saj, më vonë, të ndërtohej një xhami e madhe zyrtare. 
Aty nga fi llimi i viteve ‘50, kur punoja në Komunitetin Musliman, rastësisht më 
ka rënë në dorë dhe e kam lexuar vetë kopjen e atij peticioni. Sipas mendimit 
tim, peticioni ishte një sebep që gjeti qeveria për të mos rindërtuar as Xhaminë e 
Vjetër e as të mos ndërtohej ndonjë xhami zyrtare. Kur u bënë përpjekje zyrtare 
nga Komuniteti për të marrë një përgjigje bindëse për zgjidhjen e këtij problemi, 
u pohua zyrtarisht nga drejtues të lartë të partisë, por, si nëpër dhëmbë e me 
mërzi, si për të kaluar radhën, se vendi i ish-Xhamisë së Vjetër, për shkak se aty u 
zhvilluan disa nga betejat kryesore të Çlirimit të Tiranës, ishte paracaktuar për të 
ndërtuar monumentin e partizanit të panjohur dhe ky vend  do të kompensohej, 
me marrëveshje, diku tjetër, natyrisht në një nga sheshet e përshtatshme të qytetit 
të Tiranës, gjë që më vonë as nuk zihej më me gojë!
Periudha e sundimit komunist në fi llimet e veta ishte propagandë, se “shteti  nuk do 
të përzihet në çështjet e fesë” dhe, “për të vërtetuar” atë që propagandonin, sigurisht, 
për të fi tuar kapital në popull me qëllim që të konsolidonin pozitat, në vitet e para 
lejuan, p.sh. në Tiranë edhe faljen e namazit të Bajramit në namazgjah, madje u 
transmetua edhe nga Radio Tirana1; mbajtjen hapur të xhamiave, të cilat, ato që 
ishin zyrtare, mbaheshin nga shteti; përgatitjen e kuadrit fetar në medrese, madje 
u lejua edhe hapja e kurseve për përgatitjen e imamëve. Më kujtohet, gjithashtu, 
se drejtor i kursit të imamëve ka qenë i nderuari Hafi z Ibrahim Dalliu. Në fi llim, 
imamët e ri që dilnin nga kurset përjashtoheshin nga shërbimi i detyrueshëm 
ushtarak etj.
Por propaganda fetare në masë u ndalua zyrtarisht me mbylljen që në fi llim të 
vitit 1946 të të vetmes revistë, pra të “Kulturës Islame”2 dhe, kështu, u vazhdua  

1  Më kujtohet se në festimin e Kurban Bajramit të vitit 1949, krahas shumë personaliteteve 
shtetërore që na erdhën në shtëpi për të na e uruar këtë festë, ishte edhe kryeministri i kohës. 
2  Revista “Kultura Islame” në një farë mënyrë qe vazhduesja e denjë e paraardhëses së saj, 
“Zani i Naltë”. Ajo u dallua si në tematikën atdhetare që trajtoi ashtu edhe në atë fetare. Si 
bashkëpunëtorë të saj ishin dijetarë të fesë islame, hoxhallarë e intelektualë fetarë të shquar, 
të cilët paraqisnin nëpërmjet artikujve të tyre parimet bazë të Islamit, shtrirjen e tij, shkruanin 
për Profetin, për festat fetare, për detyrimet që besimtarët kishin  ndaj fesë së tyre etj. Në këto 
shkrime dalloheshin  ato që bënin fjalë për kultivimin e normave dhe të moralit islam, të cilat 
kishin për qëllim edukimin e njeriut me virtute të mira, duke sintetizuar një njeri të vlefshëm si për 
shoqërinë ashtu dhe për atdheun. 



1 8  -  F e n ë  e  m b r o n  Z o t i  V e t ë 223

me radhë, sa më tepër forconin pushtetin, aq më shumë e ashpër bëhej lufta 
kundër fesë. Përveç kufi zimeve ligjore  dhe shpronësimeve ekonomike, nga partia 
shtet gradualisht, por duke ardhur gjithnjë në rritje, u organizua një fushatë e 
gjithanshme dhe e përhershme ateiste në planin ideologjik. Në krye të saj ishin 
në fi llim komunistët (kushdo që dëshironte të bëhej anëtar i partisë komuniste, 
gjatë plotësimit të dokumenteve, sipas statutit të partisë duhej të bënte edhe një 
deklaratë që do të përqafonte ateizmin dhe do të ishte armik i betuar i feve), 
pastaj me propagandë dhe manipulim kundër feve, u mobilizuan dhe u ngritën 
organizatat e masave si: të rinisë, të gruas dhe veçanërisht intelektualët.
Një vëmendje e veçantë iu kushtua edukimit të brezit të ri me ndjenja antifetare. 
Këtu vlen të përmendet hartimi i programeve dhe i teksteve të të gjitha kategorive 
të shkollave që të përshkoheshin nga fryma afetare.
Statusi politik për fetë nuk pati jetë të gjatë. Me pretekstin se ligji në fuqi i përkiste 
të kaluarës, se ai lejonte koncesione fetare në dëm të interesave kombëtare e të 
sovranitetit të shtetit, më 26 nëntor 1949 doli ligji i ri për komunitetet fetare.
Megjithëse i formuluar në përputhje me Kushtetutën, ky ligj në shumë aspekte 
shënoi fi llimin e ndërhyrjes dhe vënies së fesë nën kontrollin e shtetit. Kjo tendencë 
vërehet qartë në raportin justifi kues të miratimit të tij, ku ndër të tjera thuhet edhe 
se “...parimi i mosndërhyrjes në punët e fesë nuk duhet interpretuar se feja qëndron jashtë 
shtetit... ose si një shtet brenda shtetit”1.
Nga një analizë e kujdesshme e këtij projektligji dalin disa përfundime: Së pari, 
ky ligj krijoi terrenin e përshtatshëm për forcimin e varësisë së fesë ndaj shtetit; së 
dyti hapi dritat jeshile për të zhvilluar një propagandë aktive antifetare; së treti, 
krijoi kushte për instrumentalizimin e institucioneve fetare dhe për shndërrimin 
gradual të tyre në leva të partisë shtet.
Për të argumentuar këto po theksojmë  p.sh. se neni 12 diktonte para institucioneve 
fetare jo edukimin fetar, por edukimin e besimtarëve me dashurinë ndaj partisë 
e pushtetit, ndërsa librat, broshurat dhe gjithë propagandën fetare e vinte nën 
kontrollin e shtetit. Duhet thënë se gjatë regjimit 50 vjeçar komunist, me 
përjashtim të ndonjë kalendari fetar xhepi, që u botua vitet e para, më pas nuk u 
lejua të botohej asnjë lloj libri me përmbajtje fetare.
Në emër të krijimit të një feje “autoqefale” (mbi baza kombëtare), ligji ndaloi 
marrëdhëniet e drejtpërdrejta të fesë me institucionet homologe jashtë shtetit, ose 
i kushtëzoi ato me ndërmjetësimin e qeverisë. Më kujtohet se aty nga fi llimi i  
vitit 1950, nëpërmjet Kryqit të Kuq Shqiptar, kryetarit të Komunitetit Musliman 
të Shqipërisë i erdhi një letër nga një institucion islam i Egjiptit. Institucioni 
kërkonte lidhje institucionale kulturore me Komunitetin Musliman të Shqipërisë. 
Dhe fi ll pas letrës në Komunitetin Musliman arriti një porosi nga lart që letrës nuk 

Gjatë vitit 1946 kjo revistë u mbyll, se “nuk kishte letër”.
1  AQSh. Dosja 2193, viti 1949. 
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duhej dhënë asnjë përgjigje. Në Shqipëri, gjithashtu, u ndalua ngritja e degëve të 
shoqatave fetare, e urdhërave fetarë etj.
Ky ligj në shumë aspekte shënoi fi llimin e ndërhyrjes dhe vënies së fesë nën 
kontrollin e rreptë të shtetit. Ai i jepte të drejtë qeverisë të vendoste për titullarët 
e komuniteteve fetare dhe, nëse ndonjëri prej tyre nuk i plotësonte kriteret e 
besueshmërisë politike, qeveria mund ta revokonte, qoftë edhe duke shkelur 
procedurën demokratike të zgjedhjeve.
Në ligj lihej evazive çështja e subvencionit fi nanciar të fesë, duke u shprehur 
se shteti mund ta ndihmonte fenë. Kjo krijoi shumë probleme. Ekonomikisht 
institucionet fetare ishin në gjendje shumë të rëndë, se jo vetëm që pasuria e tyre 
në shumicën dërrmuese u sekuestrua, sidomos e palujtshmja, qeratë e ndërtesave 
ishin caktuar me ligj shumë të ulëta, por edhe besimtarët, si pasojë e nivelit të ulët 
ekonomik (kudo mbretëronte sistemi i triskëtimit), nuk mund të ndihmonin me 
asgjë. Në këto kondita të rënda ekonomike, komunitetet fetare  ishin të detyruar 
të ushtronin veprimtarinë e vet duke pritur gjithçka nga shteti komunist (!).
Me këtë ligj fi lloi një fazë e re në marrëdhëniet e fesë me shtetin. Plotfuqishmërinë 
për zbatimin dhe interpretimin e tij i mori në dorë “Komiteti për çështje klerike”, 
i ngritur posaçërisht pranë qeverisë. Dhe ky komitet nga organ ndërlidhjeje e 
koordinimi, siç qe thënë se do të ishte, gradualisht u vetëkthye në një organ 
diktati mbi fenë, duke përcaktuar çdo gjë në lidhje me të, siç ishte p.sh. objekti i 
veprimtarive fetare. 
Me daljen e ligjit të ri të vitit 1949 duhet theksuar se puna me fenë mori një 
përmbajtje të re. Çdo problem që kishte lidhje me të, trajtohej duke u parë e 
duke u gjykuar si çështje politike, e lidhur me interesat e partisë shtet. Zgjidhja 
e tyre bëhej mbi bazën e një koordinimi e bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet 
komiteteve ekzekutive, atyre të partisë dhe organeve të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. Në kuadër të kësaj lufte që i bëhej fesë, regjimi i asaj kohe imponoi 
edhe në radhët e fesë luftën e klasave. Në fi llim njerëzve që ishin në marrëdhënie 
me shtetin, u bëhej presion i drejtëpërdrejtë, apo i tërthortë që, jo vetëm vetë të 
mos ndiqnin ritet fetare, si mbajtja e Ramazanit, kremtimi i festave fetare etj., 
por, kur kishin ndonjë pjesëtar të familjes së tyre besimtar të përkushtuar, “të 
punonin me të” që të hiqte dorë nga feja vullnetarisht, se, ndryshe, punonjësi nuk 
do të kishte perspektivë. Njëkohësisht me luftën e klasave në radhët e punonjësve 
të fesë, nënkuptohej se të gjithë ata që do të punonin për fenë, duhej të kishin 
biografi  të mirë. Kjo ishte një pikë kontradiktore, se ata që për pushtetin e kohës 
kishin “biografi  të mirë” nuk duhej të merreshin me problemet e fesë dhe, nga 
ana tjetër, në fe duhej të punonin njerëz me biografi  të pastër(!). Atëherë si duhej 
kuptuar kjo politikë?!
Gjithashtu, ishte ligjëruar se për çdo lloj funksioni fetar, nga shërbyesit e xhamiave 
e deri tek funksionari më i lartë i Komunitetit, klerik apo laik të ishte, duhej 
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marrë patjetër miratimi i  qeverisë. Ky ishte një veprim djallëzor shumë i menduar. 
Dihet se njerëzit me “biografi  të mirë” nuk mund të shërbenin në Komunitet. Aty 
shërbenin vetëm besimtarët, të cilëve u gjendeshin një mijë e një sebepe apo yçkla 
për t’i hequr nga puna si: “ka qenë në burg”, “rrjedh nga familje kulakësh”, “rrjedh 
nga familje tregtarësh”, “ka njerëz nga farefi si i vet apo i gruas të arratisur”, “fl et 
kundër pushtetit popullor” e të tjera si këto, ndërsa për aftësinë e tij, se si e kryente 
punën, nuk pyetej fare, madje, po ta kryente mirë dhe ta donte populli, kjo do të 
ishte pengesë për të, pra, për qeverinë, në këtë drejtim, do të kishte një minus më 
shumë dhe herët a vonë do t’i gjendej sebep për ta hequr nga puna. 
Heqja e një besimtari nga shërbimi fetar, ishte një krim i dyfi shtë: individin e hidhje 
në rrugë të madhe dhe ky ishte “pushkatim” i tij dhe i familjes së tij, ose duhet të 
përballonte kazmën, pra punën e rëndë fi zike, veç reperkusioneve të tjera që mund 
të kishin pjesëtarët e familjes dhe kjo ishte njëra anë e medaljes, ndërsa tjetra ishte 
se për mungesë kuadri fetar, mbetej vendi vakant, e mbyllje  xhaminë me duart e 
tua. Dhe jo vetëm që asnjëri s’donte t’ia dinte për këtë veprim, por, përkundrazi, 
të gjitha këto veprime bëheshin edhe me qëllim për të mbyllur xhamiat me duart 
e tua. Dhe krijimi artifi cial i një gjendje të tillë, pra zbatimi konsekuent i luftës 
së klasës në radhët e prisve fetarë e të besimtarëve të përkushtuar, çoi deri në 
mbylljen e xhamiave, ndërsa rezistenca  ndaj këtyre veprimeve kishte pasoja të 
tjera të rënda. 
Ndër qëllimet kryesore të partisë ishte edhe ndryshimi i objektivave të veprimtarive 
fetare. Ato tashmë duhej të integroheshin në propagandën partiake dhe kulti fetar 
të zëvendësohej me kultin partiak. Sigurisht, ky objektiv nuk mund të arrihej 
lehtë, se ende ekzistonte rreziku i konfrontimit me masën e gjërë të besimtarëve, 
sidomos me fshatarësinë, ku feja ishte edhe më e respektuar e më solide, veçanërisht 
në disa zona. Pastaj të treguarit kujdes me fshatarësinë vihej në plan të parë, se 
ishte edhe halli i ngritjes së kooperativave bujqësore, të cilat fshatarët nuk i donin, 
prandaj organet partiake tregoheshin shumë të vëmendshëm në këtë drejtim. Të 
gjitha porositë, sugjerimet, e çdo gjë tjetër që dilte e që duhej zbatuar nga organet 
fetare, asnjëherë nuk jepej me shkrim, por gjithmonë verbalisht, dhe në mënyrë sa 
më shumë konspirative, për t’u dukur si “veprime e inisiativa përparimtare të vetë 
komuniteteve fetare”. Kështu shpjegohet që në këtë drejtim nuk para ka dokumente 
kompromentues për partiakët e kohës. Zgjedhja e kuadrit, të cilët mund të 
realizonin sa më mirë detyrat e porositë e ardhura nga qeveria, kishte marrë një 
rëndësi të veçantë. Për personelin drejtues të fesë nga qendra në bazë ishin hapur 
dosje të veçanta për të verifi kuar biografi në e secilit prej tyre. Në organet që 
punonin për fe duhej të depërtonin “elementë të ndershëm”, “besnikë të parimeve 
të partisë”. Kështu shpjegohet që në organet drejtuese të Komunitetit Musliman 
depërtuan njerëz që nuk shquheshin në popull për idealet e tyre fetare...
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*      *      *
Por, pavarësisht nga pengesat e studiuara që i nxirreshin Komunitetit Musliman në 
atë kohë, veçanërisht me ligjin e ri, puna e bërë nga ky komunitet për gjallërimin 
e institucioneve fetare dhe për forcimin e besimit islam në popull, vazhdonte. 
Kështu, vetëm gjatë vitit 1951 numri i objekteve fetare u rrit edhe me 300 të reja. 
Medreseja e Tiranës, megjithëse ishte në qendër të vëmendjes së qeverisë për të 
gjetur rrugë për t’u mbyllur nga vetë nxënësit, pra me “dëshirën e tyre”, vazhdoi 
të mbetej një qendër e rëndësishme e përgatitjes dhe e edukimit të kuadrit fetar 
me moralin islam. Në vartësi të Komunitetit Musliman u riorganizuan edhe pesë 
sekte të tjera islame, siç ishin sekti Kadiri, Halveti, Sa’adi, Rufai dhe Tixhani.
Mund të theksohet me bindje të plotë se, megjithë luftën  e ashpër të bërë kundër 
fesë dhe arritjet e realizuara nga pushteti i kohës në këtë fushë, feja si botëkuptim 
masiv, sidomos në fshat rezistonte. Kishte shumë besimtarë që dërgonin djemtë 
në Medrese për të mësuar e për t’u bërë prijës fetarë islamë. Ritet e zakonet fetare 
si: ceremonitë, mbajtja e agjërimit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, të bërit e 
djemve synet etj., realizoheshin vazhdimisht në popull; vazhdonin të qëndronin 
në këmbë e të ushtronin veprimtarinë e vet fetare një rrjet institucionesh fetare, 
xhamia, teqe,  tyrbe etj.
Kështu, në çdo qytet kishte të paktën nga një xhami dhe, përveç xhamive, kishte 
një numër tyrbesh e vakufesh; institucionet fetare zotëronin fonde monetare në 
Bankën e Shtetit Shqiptar1.
Lexues i nderuar, jo për të thënë gjithçka si duhet dhe si kanë rrjedhur ngjarjet, 
se për mua tani për tani kjo është e pamundur, por, në përpjekje për ta evidentuar 
e përshkruar sa më qartë furtunën që po pregatitej kundër fesë, le të kthehemi 
pak mbrapa në kohë, aty nga fi llimi i viteve ’50, kur fi lloi kthesa e fortë dhe e 
institucionalizuar ndaj fesë, si pasojë e ndryshimit të ligjit të vitit 1949. 
Në atë kohë fi lluan disa provokacione të institucionalizuara kundër fesë sa sot janë 
të paimagjinueshme se si një shtet mund të merret me meskinitete të tilla. Këtë 
po e ilustroj me një shumbull: Vetë kryetari i Komunitetit Musliman të asaj kohe, 
duhet të interesohej duke ndërhyrë personalisht në organet më të larta të partisë 
e të pushtetit që, p.sh. tepsijat me të cilat përgatitej të piqej buka në furrë për 
popullin, të mos lyheshin me sallo derri, ose që konviktorëve të medresesë të mos 
u jepej në triska yndyrë derri (ekonomistët në ato kohë pohonin se yndyra e derrit i 
kushtonte më shumë shtetit se sa p.sh. vaji i lulediellit ose vegjetal!) e të tjera gjëra 
të tilla që sot janë të pakonceptueshme për ata që nuk i kanë hequr mbi kurriz. 
Pra Komuniteti duhej të përpiqej të evitonte e të ndalonte, duke u ankuar deri lart 
për këto provokacione të ulëta që i bëheshin fesë islame nga ana e pushtetarëve, që 
merrnin urdhëra për t’i realizuar ato. 

1  AQSH i RP. Fondi i Këshillit të Ministrave, viti 1967, dosja 610; fq. 9.
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Po populli ç’bënte? Ata që ishin me besim shumë të fortë, pranonin të mos hanin 
mish fare dhe nuk provuan ndonjëherë mish derri, që jepej me tallon, po të tjerët? 
... Zoti i faltë!
Kanë qenë komunistët e thekur, të cilët, për të luftuar fenë, ishin vënë në poste 
kyç, që ndërhynin pa skrupull kudo dhe kujdesin më të madh e tregonin “për 
të rregulluar” sipas rekomandimit të tyre, kuadrot fetarë, qoftë të qytetit apo të 
fshatit, nga më të lartët deri tek muezinët. O Zot, na jep durim! 
Unë di raste kur vetë kryetari i Komunitetit Musliman, duke manifestuar njëlloj 
rezistence, duke nxjerrë mllefi n e grumbulluar për ndërhyrjet që bëheshin vend 
e pavend, njëkohësisht, duke iu shteruar durimi, u është shprehur udhëheqësve 
të partisë e të shtetit të asaj kohe se “nëse politikën e kuadrit do të vazhdojnë ta 
realizojnë në mënyrën siç po e realizojnë sekretarët apo komitetet e partisë, të cilët 
e konsiderojnë si monopol të vetin  emërimin e shkarkimin e të gjithë kuadrove të 
fesë në Komunitet e në rrethe, sado të ulët e të parëndësishëm që të jenë, atëherë 
le të bëhen edhe myftinitë pjesë organike e komiteteve të partisë apo të komiteteve 
ekzekutive të rretheve dhe njerëzve t’u qartësohet njëherë e mirë gjithçka e të mos 
lodhemi kot më, se neve si Komunitet vetëm emri dhe çelësat e kashtës na kanë 
ngelur”. Sigurisht, këto mendime, apo të tjera të ngjashme me to, për atë kohë 
ishin me rrezik koke, por njeriu njëherë ka lindur dhe njëherë vdes... Je ngarkuar 
me detyrë për ta mbrojtur e jo për ta shkatërruar fenë…!
Si pasojë e këtyre, por edhe shumë të tjerave që nuk u theksuan, ishte krijuar një 
gjendje e përgjithshme e padurueshme, sepse, krahas luftës politiko-ekonomike, 
zhvillohej edhe një luftë e një drejtimi tjetër -  ajo psikologjike, që ishte shumë e 
rëndë dhe e studiuar. Prijësve fetarë iu bë jeta e padurueshme nga ofezat që pësonin 
në rrugë, lagje e në përgjithësi në të gjithë jetën shoqërore. Komuniteti sulmohej 
nga brenda dhe nga jashtë nga “reformatorët” që përkrahnin dhe përpiqeshin me 
çdo kusht të vinin në jetë më shumë parimet e partisë, se sa ato të fesë, për t’u bërë 
sa më të afërt me partinë. Dhe kjo gjendje, sa kohë kalonte, ashpërsohej edhe më 
shumë. 
Në fakt esencën e kësaj politike e përbëjnë përpjekjet e gjithanshme të Partisë 
së Punës për të arritur objektivat që i kishte vënë vetes nëpërmjet politizimit të 
jetës së vendit dhe në këtë prizëm duhet gjykuar edhe lufta kundër fesë. Th elbi 
i predikimeve kundra fesë ishte se gjoja ajo ka qenë pengesa shekullore për 
përparimin e popullit tonë dhe veçanërisht tani në ecjen përpara për ndërtimin e 
“shoqërisë së re”. 
Kjo periudhë karakterizohet nga dhënia fund “me sukses” e luftës institucionale 
që iu bë fesë në Shqipëri. Dhe kjo fi tore e pushtetit, tek besimtarët shkaktonte 
grumbullim mllefi  ndaj ekzekutorëve të kësaj politike, ndërsa jashtë shtetit 
konsiderohej si shkelje fl agrante e çdo të drejte elementare e të drejtave që i 
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përkisnin një populli të lirë. Pra e thënë shkurt, pushteti komunist, pas një lufte 
sistematike 22-23 vjeçare, me oshilacionet e veta, korri një një fi tore si ajo e Pirros.
Edhe njëherë para se fesë t’i jepej goditja përfundimtare, u gjykua e arsyeshme 
nga pushtetarët e kohës që të ndryshohej ligji mbi fenë i vitit 1949. Me dekret të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor të vitit 1963 iu bënë disa ndryshime thelbësore 
ligjit të vitit 1949. 
Ku konsisitonin këto ndryshime? Me që gjoja tani ishin krijuar kushte të reja, 
nëpërmjet këtij dekreti iu dhanë të drejta e kompetenca të gjithanshme juridike 
qeverisë, se praktike ajo i kishte me kohë, në lidhje me komunitetet fetare. Shkurt, 
tani qeveria i kishte duart e lira të merrte çdo lloj vendimi, qoftë ky vendim edhe 
antikushtetues në lidhje me fenë dhe kjo i duhej qeverisë se nenit mbi liritë e 
besimit ende nuk i kishte ardhur koha të shfuqizohej. Dhe, si rezultat i këtij 
dekreti, shpata e Damokleut ra mbi shumë institucione fetare, të cilat fi lluan të 
mbylleshin ose të falimentonin. Po përmendim disa prej masave që  zbatoi qeveria 
duke u bazuar në këtë dekret: 
1)U shkurtuan në maksimum organikat si pasojë e pakësimit të buxhetit për 
komunitetet fetare; kështu, p.sh. në qoftë se në fi llim të viteve ’50 buxheti për 
Komunitetin Musliman (përsa i përket subvencionit shtetëror) ishte rreth 12 
milion lekë, në vitin 1965 ai arriti gjithësejt në 2,8 milion lekë, pra mbi katër herë 
më pak1.
2)Censurimi i fj alimeve fetare (i predikimeve, i vazëve dhe i hytbeve) që mbaheshin 
në objektet fetare ka qenë një formë tjetër e preferuar e përdorur nga pushtetarët; 
3)Ezani, nga pesë herë në ditë që thirrej, pothuajse u ndalua fare me përjashtim të 
ditës së xhuma dhe të festave fetare; 
4)Në vitin 1964 më në fund u mbyll zyrtarisht edhe Medreseja e Tiranës, që në 
fakt kishte vite që jetonte e mbahej si një e sëmurë me diagnozë të pashërueshme,  
pa perspektivë. Kjo kishte mbetur si e vetmja qendër e kulturës islame në Shqipëri. 
5)Gjatë këtyre kohëve u realizua edhe një masakër e paparë kulturore. Me urdhër 
u mblodhën të gjitha librat që ishin shkruar me alfabet arab, pavarësisht nga 
përmbajtja dhe tema që zhvillohej në ta, dhe, pa iu bërë ndonjë seleksionim i 
autorizuar, me ta u bënë të gjitha llojet e abuzimeve dhe, në fund të fundit, pjesa 
më e madhe e tyre përfundoi në punishten e kartonit! Erdhi një kohë që mbajtja 
e literaturës fetare në familje konsiderohej si mbajtja e një arme pa leje! Kjo me të 
vërtetë ka qenë e tmerrshme, se janë zhdukur dokumente, dorëshkrime politike, 
shoqërore, letrare etj. shumë të rëndësishme qindravjeçare që deri në atë kohë 
ruheshin në biblioteka të objekteve të kultit islam, në biblioteka personale të 
familjeve të shquara për traditat fetare etj., të cilat, veç tjerash, kanë pasur lidhje 
edhe me historinë e vendit tonë.

1  AQSH i RP. Fondi i Këshillit të Ministrave, viti 1966, dosja 467.
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Veprimtaritë fetare dolën jashtë qëllimit dhe objektit të destinacionit të tyre. 
Çështja arriti deri në atë pikë sa u shfaqën “predikues” që, të detyruar apo jo, 
zyrtarisht apo privatisht, pohonin “kotësinë” e veprimeve fetare dhe drejtësinë e 
politikës së partisë shtet. 
Pra, si pasojë e gjithë kësaj taktike e strategjie, u realizua politizimi i propagandës 
fetare deri në atë shkallë sa gjithçka u vu në dispozicion të partisë p.sh. edhe 
në fshat duhej të predominonte propaganda fetare për realizmin e planeve 
ekonomiko-bujqësore, për fi toren 100 % të kandidatëve të Frontit në zgjedhje e 
kështu me radhë për të gjitha sferat.
Sigurisht, këto masa kundra fesë në sytë e popullit ishin minuse për atë pushtet, 
por gjithçka ishte parashikuar dhe  realizohej mbi një platformë të studiuar, dhe 
kuadrot që zgjidheshin apo rekomandoheshin nga partia në pushtet, pavarësisht 
se mund të dinin më pak nga feja, duhet të zbatonin qorrazi atë që i sugjerohej. 
Politika ishte në komandë në të gjitha fushat, çdo rezistencë ishte e kotë dhe, për 
t’u bërë “i mirë” e të ruaje postin, duhej të zbatoje programin e qeverisë, pra të 
luftoje me duart e tua,  me vullnet “të lirë” fenë, së cilës mund t’i kishe kushtuar 
jetën, por duhej ta luftoje siç ta kërkonin. Kjo ishte një provë se deri ku shkonte 
besimi yt, pra, shkurt, besoje apo jo! Besoje tek Zoti, tek e ardhmja, apo tek 
qeveria komuniste.  Nuk duhet lënë pa u thënë se, nëpërmjet pranimit e zbatimit 
të këtyre metodave, poshtroje njëkohësisht në publik nderin tënd, të familjes. 
Nëse veproje ndryshe, do të të luftonin ty, madje ndër të parët e më kryesorët që 
do të luftonin, duke u bërë vegël, do të ishin ata që deri dje i kishe përkrahur dhe 
ndihmuar, duke menduar se i bëje mirë individit dhe fesë. Zgjidh dhe merr!
Pavarësisht se herë-herë u duk ndonjë “zbutje” e  kësaj lufte, por kjo qe e 
përkohshme dhe e lidhur më shumë me situatën ndërkombëtare. E përgjithshmja 
është se kjo lloj lufte vazhdoi duke u ngritur, deri sa arriti pikën kulminante me 
masat që tashmë i di gjithë bota, ato të vitit 1967. 
Agresiviteti i shtetit komunist kundër fesë mori përmasa të papara në ndonjë 
vend tjetër të botës, veçanërisht pas Letrës së Hapur të PPSh në mars të vitit 
1966. Tani jo vetëm individët besnikë të partisë, por mbarë organet partiake, të 
gruas, të rinisë etj. në mënyrë të organizuar fi lluan të predikojnë e provokojnë 
hapur urrejtjen fetare. Objektet fetare fi lluan të trajtohen si mall pa zot, u lanë në 
mëshirë të fatit. Shumica e tyre, si pasojë e veprimeve shkatërruese të besnikëve 
e aktivistëve të partisë, u grabitën dhe u shkatërruan, duke zhdukur kështu edhe 
vlera kulturore të popullit. Duhet theksuar se, nëse gjatë Luftës Nacionalçlirimtare 
u shkatërruan vetëm 2 xhami, në periudhën e diktaturës komuniste u shkatërruan 
95 xhami dhe 62 teqe, të tjerat ndërruan destinacion. Në fi llim të vitit 1967 në të 
gjithë Shqipërinë funksiononin vetëm 7 xhami.
Në vazhdim të proceseve kundër fesë vjen propaganda e gjërë masive kundër saj, 
duke i shpjeguar popullit, nëpërmjet kuadrove të përgatitur nëpër kurse e shkolla, 
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brenda e jashtë vendit, “të këqijat” e fesë, sidomos ata që ajo paska pasë bërë “në 
dëm të popullit dhe të atdheut” gjatë shekujve, veçanërisht si “vegël” e pushtuesve! 
Në biblioteka gjënden ende libra të asaj kohe, të botuara për këtë qëllim dhe, po 
të kesh durim t’i lexosh sot, do të shikosh të zezën mbi të bardhë për gjëra sa të 
paimagjinueshme, aq dhe qesharake, të cilat në atë kohë duheshin pranuar ashtu 
siç jepeshin, “për të vërteta”. Gjithçka bëhej për të shkëputur masat e popullit 
nga feja. Dhe kështu, pa u zgjatur shumë, se të gjithë kanë dëgjuar e kanë pësuar 
nga kjo periudhë, sipas tyre, opinioni qe përgatitur mirë si brenda ashtu dhe 
jashtë vendit kundër fesë dhe erdhi viti 1967, kur, me kërkesë të nxënësve të një 
shkolle të mesme në Durrës, u ligjërua dhënia fund gjithçkaje që kishte lidhje 
me fenë. Qenë të gatshëm veprimtarët që zbatuan me përkushtim gjithçka, sipas 
vendimeve të marra në lidhje me prishjen, dorëzimin, shndërrimin apo tjetërsimin 
e objekteve fetare, duke “rregulluar” edhe inventaret e tyre sipas porosive. Se, siç 
mësojmë nga historia, çdo diktaturë gjen njerëzit e vet për të vënë në jetë dëshirat 
e ligjet që shpall diktatori.
Krahas mbylljes së faltoreve, u morën një sërë masazh të tjera që patën shtrirje të 
gjërë si ato për zhdukjen e bazës materiale të faltoreve etj. Të rinjtë, të organizuar 
e nxitur nga organizatat e rinisë, u hodhën në aksione të gjithanshme, duke 
fi lluar që në prishjen e objekteve të kultit, në grumbullimin e materialeve të 
çdollojshme fetare, në radhë të parë për mbledhjen e letërsisë fetare që ishte në 
duar të fshatarëve dhe për një kohë relativisht të shkurtër u godit gjithçka që 
kishte lidhje me një kulturë e traditë shpirtërore shekullore. U shpall si objekt 
që ruhet nga shteti ndonjë xhami apo kishë ose objekt tjetër i kulturës fetare me 
vlera arkitektonike apo historike. Dhe si rezultat i kësaj u shkatërruan, u mbyllën 
apo ndërruan destinacion të gjitha objektet tjera që i kishin shërbyer fesë. Numri 
i përgjithshëm i tyre arriti në 21691.
Në arkivin e familjes sonë ekziston një shkresë e fi rmosur nga kryetari i Komunitetit 
Musliman Shqiptar, z. H.H. Sulejman Myrtaj, që mban nr. e prot. 18 dhe datën 
18.02.1967, nëpërmjet së cilës urdhërohen të gjithë klerikët muslimanë që të heqin 
e të mos mbajnë më uniformë fetare islame si dhe porosi të tjera. E vlen që të 
rijepet shkresa, për të parë vetë se si Komuniteti, sigurisht, me porosi nga lart, 
i dha një shtysë problemit “të revolucionarizimit të jetës së vendit”.   Shkresa në 
fj alë botohet siç është në origjinal dhe, me që është e qartë, nuk po i bëjmë asnjë 
koment.
Së bashku me mbylljen e institucioneve fetare u morën në dorëzim edhe pasuria 
e tyre. Me dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor nr. 4262 datë 11 prill 1967, 
të gjitha pasuritë e tundshme dhe të patundshme të komuniteteve fetare kaluan 
në dispozicion të komiteteve të partisë të rretheve përkatëse, ose iu dorëzuan 
kooperativave bujqësore pa kundërshpërblim. 

1  AQSH i RP. Fondi i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, v. 1967; dosja 20, 14.
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Sikur të mos mjaftonin këto e të tjera që nuk më kujtohen, punonjësit dhe aktivistët 
e  partisë organizuan tubime popullore në të cilat dënoheshin bazat ideologjike, 
praktikat e ceremonitë fetare. Në kushtet e një regjimi diktatorial, pa përjashtuar  
faktorët e tjerë, “populli” u mblodh në kuvende ku “shprehu zemëratën” e vet 
kundër fesë, dogji literaturën fetare (dikur në mesjetë ka qenë djegur ajo shkencore, 
por, sigurisht, jo nga muslimanët) dhe u dënua çdo lloj kompromisi me “armikun 
e klasës”, ku përfshihej edhe ideologjia fetare. Masat popullore, të mbledhura 
në këto kuvende të manipuluara, morën vendime shumë të ashpra duke dënuar 
ritet e të gjitha feve, që aplikoheshin në raste lindjesh, vdekjesh, bërjesh synet, 
pagëzimesh etj. dhe ajo që është “e pashpjegueshme” ka pasur raste, madje të 
shpeshta, kur këto denoncime bëheshin, në radhë të parë, nga ish-përfaqësuesit 
e feve, të cilët shpreheshin për “mashtrimet” e “kotësirat” që kishin  predikuar 
gjatë jetës së tyre, bile nuk harrohej të theksohej veprimtaria antikombëtare që 
realizonte feja!
Dhe, “për t’i shkulur nga rrënjët besimet e zakonet prapanike”, dolën edhe ligje që 
penalizonin cilindo që merrej me veprimtari fetare, sidomos kush përpiqej ta 
propagandonte atë. Me këto ligje e vendime u burgosën dhe vuajtën dënime që 
bota nuk mund t’i imagjinojë. Në radhë të parë vuajtën të gjithë ata që donte 
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pushteti, që i kishte vënë në shënjestër prej kohësh dhe “kishin llogari” për të 
dhënë. 
Po hoxhallarët ç’bënë? Po populli ç’bëri? Këtyre dy pyetjeve po u japim përgjigje 
sipas asaj që i ka dhënë, pas proceseve demokratike, Hafi z efendi Delli, 
korrespondentit të “Diturisë Islame” të Prishtinës, më 20 prill 1991, në xhaminë 
e Kokonosit në Tiranë:
-Si e keni ndjerë veten në momentin kur nga ana e organeve të pushtetit komunist, në 
vitin 1967 ua kanë marrë çelësat e xhamisë?
- Ka qenë një moment shumë i vështirë, edhe tani pas një çerek shekulli nuk mund ta 
përshkruaj. Kurrë, mos më raftë ndonjë e keqe më e madhe, që ta harroj atë që përjetova! 
Unë jam i ikur nga Çamëria, prej terrorit grek. Atje kam lënë çdo gjë që kam pasur, të 
gjithë pasurinë tonë na e kanë marrë grekërit, mezi që shpëtuam gjallë dhe erdhëm u 
vendosëm këtu, në Shqipëri. Por ata ishin grekë, armiqtë tanë, okupuesit e Çamërisë 
sonë të shtrenjtë. Por mund të them lirisht se atë kohë, kur më është marrë çelësi i xhamisë 
nga ana e organeve të pushtetit komunist shqiptar, mu duk se humba çdo gjë. Në atë çast 
mu duk se dikush më ra me çekiç në kokë. Shkurt ajo ishte vdekja ime!
-Si reagoi populli ndaj aktit të mbylljes së xhamiave?
-Populli? Ai u tmerrua. Vuante shpirtërisht, por nuk guxonte jo ma të kundërshtonte, 
por as ta shfaqte helmin që e kishte pllakosur, për arsye se e dinte që do t’i binin mbi krye 
raprezaljet e pashembullta të komunistëve, dhe këto përfshinin të gjithë farefi sin e atij që 
shfaqte pakënaqësi. Kemi jetuar periudhën e inkuizicionit mesjetar!” 1

Po prijësit e deridjeshëm të fesë ç’qëndrim mbajtën? Pati prej tyre që me mish e 
me shpirt ose për konformizëm apo oportunizëm, këtë mund ta dinë vetëm ata, 
u vunë në dispozicion të kësaj propagande dhe në fund zhveshën petkun fetar 
dhe ushtruan detyrën e mësuesit, në përgjithësi, të fshatit ose të punëtorit, sipas 
kualifi kimit që zotëronin, ndërsa pjesa më e madhe, duke grumbulluar mllef në 
vetëvete, realizuan një rezistencë në heshtje dhe u vetëngujuan nëpër shtëpira për 
të mos i dhënë rast pushtetit që të merrej me ta. Dhe për këta të ngujuar ruhej 
respekti nga besimtarët. Ata vetinkurajoheshin, por u jepnin kurajë edhe të tjerëve 
me thëniet se “Të besosh nuk është e domosdoshme të shkosh patjetër në xhami, se më 
parë ka lindur besimi në një Zot  dhe më vonë institucioni fetar” ose “Njeriu mund të 
falet edhe në shtëpi, mjafton që me zemër të jetë me fenë”. Por edhe me këto mendime 
mund të dënoheshe kur të duash për agjitacion e propagandë fetare dhe rastet nuk 
kanë munguar.
Veprime të tilla shkatërrimtare të vlerave shpirtërore tradicionale të popullit tonë 
nuk u realizuan pa reagime, të cilat qenë nga më ndryshmet dhe me protesta, më 
të shumtat e të cilave u shfaqën në mënyrë paqësore nga ana e popullit besimtar, 
se “ fenë e mbron vetë i madhi Zot”! 

1  Shih: artikullin: “Kur rrente mbreti, rrente mileti”, në “Dituria islame”viti VI,  nr.46, shtator 1991.
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Ishte ngritur në këmbë një shtet, duke mobilizuar të gjitha organizmat e 
mekanizmat e veta, të dukshme e të padukshme, për të realizuar një veprim të tillë 
antihuman, për t’i treguar botës mbarë, nëpërmjet shembullit të vet, se si mund të 
ndërtohet një shtet unikal ateist dhe se si mund të jetohet pa fe!
Dhe çdo gjë erdhi në kohën e përcaktuar, për të përgatitur e arritur 1967-ën, 
gradualisht, komunistët e thekur, që u vunë për të udhëzuar komunitetet fetare 
në lidhje me politikën e pushtetit ndaj fesë, nuk linin rast pa shfrytëzuar për të 
dobësuar fenë dhe, sado që të përpiqeshe të shpëtoje çka mund të shpëtoje, ishte 
shumë e zorshme të manovroje. 
Por kësaj situate, sikurse e kemi cilësuar edhe më parë, i paraprini një propagandë 
shurdhuese, stresuese që bëhej në popull kundër fesë, e, në radhë të parë, kundër 
institucioneve e njerëzve që merreshin me të. Dhe autorët e realizuesit e saj 
tregoheshin me gisht në popull si mbartësit e çdo fatkeqësie.  
Në një fj alim që mbajti Enver Hoxha në shkurt të vitit 1967 deklaroi se feja 
kishte qenë një armike shekullore e zhvillimit dhe e përparimit të vendit tonë dhe 
asnjëherë nuk ishte vënë në mbrojtje të interesave të popullit e të kombit tonë!
Ky fj alim qe goditja “përfundimtare” që iu dha fesë, por propaganda shurdhuese, 
kërcënuese, provokuese vazhdoi me vite, se feja mund të ringjallej, se i kishte 
rrënjët e thella në popull ... dhe, me gjithçka që thamë, duhet evidentuar fakti 
se megjithë shkatërrimin e plotë të institucioneve fetare dhe me shkatërrimin e 
bazës së tyre, me ndalimin me ligj të feve, me persekutimin e të gjithë elementëve 
besimtarë, dhe, megjithëse vazhdonim të jetonim në një regjim të egër komunist 
ateist e diktatorial, feja, kultura fetare në përgjithësi, përfshi dhe atë islame, 
vazhdoi të jetojë e të gjallërohej në zemrat e popullit, mandej t’u trashëgohej 
brezave, prandaj kjo luftë për pushtetarët nuk dha rezultatet që priteshin e që 
propagandoheshin.
Ndalimi i ushtrimit të fesë dhe likuidimi i institucioneve fetare ishte, dhe në fakt 
kështu u konsiderua nga bota e brendshme dhe e jashtme, njëra nga masat më 
të dhunshme ndaj lirisë së ndërgjegjes dhe të drejtave të njeriut. Me atë veprim 
u shkel çdo ligj human ndërkombëtar. Shembulli i Shqipërisë në këtë drejtim 
tregohej  me gisht nga e gjithë bota e institucionet e saj demokratike. 
Pavarësisht se si u veprua, ky akt i pashembullt nuk ia arriti qëllimit sepse, jo vetëm 
që nuk u muar shembull nga vendet e tjera komuniste diktatoriale, p.sh. nga Kina, 
por nuk mundi ta shlyejë përfundimisht ndikimin e ideologjisë fetare në popullin 
tonë dhe besimin e këtij të fundit tek feja që e kishte përqafuar qoftë nëpërmjet 
studimeve, qoftë tradicionalisht. Kjo dëshmohet me shumë fakte, si ushtrimi i 
riteve në fshehtësi nëpër familje, ndërsa besimi tek përfaqësuesit e predikuesit e  
ndershëm mbeti i palëkundur. Si përfundim mund të themi se, megjithë masat 
dragoniane që u morën ndaj fesë, besimi ndaj saj tek masat dhe jo vetëm tek ata 
që ia patën arritur predikimit të saj, por edhe tek të rinjtë që lindën dhe u rritën e 
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s’mësuan gjë për të, mbeti i palëkundur, veçanërisht në zonat rurale dhe popullsia 
shqiptare në shumicën e vet nuk e përqafoi ateizmin, siç propagandohej zyrtarisht. 
Ajo në pjesën më të madhe vazhdoi në rrugën e besimit, të cilin e ruante thellë në 
subkoshiencë.
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19 - Burgosja e persekutimi i teologëve të shquar 
islamë

Q ysh në ditët e para reformat e shtetëzimeve përfshinë të gjitha komunitetet 
fetare, të cilat, sipas premtimeve të përgjithshme, do të subvencionoheshin nga 
shteti. Fillimi qe “i mbarë”, por, gradualisht, çdo gjë shkoi ashtu siç e kishin 
parashikuar programet e regjizorëve drejtues. Por, pas reformave, nëpërmjet të 
cilave u realizuan shpronësimet e komuniteteve fetare, radha i erdhi shkatërrimit 
të kuadrit fetar të kualifi kuar: burgosja e njerëzve nga më të diturit e të dëgjuarit 
në fushën e shkencave islame. Shkaku për veprime të tilla gjendet lehtë, sidomos 
kur të lufton një qeveri dhe më e keqja është se shkaqet ishin gjithmonë banalë 
e djallëzorë, me qëllim që ata që burgoseshin  të depersonalizoheshin jo vetëm si 
prijës fetarë, por, ç’është edhe më e rëndë, si njerëz, se kështu “ justifi kohej” para 
popullit qëndrimi i shtetit ndaj tyre1. 

1   Autori i këtij libri  ka pasur fatin e mirë t’i  njohë personalisht pjesën më të madhe të klerikëve 
islamë të njohur në ato kohë, ka biseduar me ta, shumica e të cilëve kishin kryer edhe disa vite 
burg, si të ndjerët H. Ali Korça, H. Ismet Dibra, H. Ibrahim Dalliu  e shumë e shumë të tjerë, që 
kanë jetuar deri në vitin 1954. Këtë njohje nuk e kishte vetëm sepse një pjesë të tyre i ka pasur 
mësues në Medresenë e Tiranës, por edhe për arsye të tjera.
Ata dhe jo vetëm ata, por edhe klerikë shumë të thjeshtë, nga Tirana e nga rrethet,  vinin në shtëpi 
tek i ndjeri im atë, qanin hallet e shumta së bashku dhe ai përpiqej me gjithë shpirt t’ua lehtësonte 
sadopak brengat e kohës që sa vinin e u shtoheshin së bashku me vitet që mbanin në kurriz. 
Nëse kishte mundësi t’i ndihmonte konkretisht, sepse edhe atij vazhdimisht po i ngushtohej rrethi 
i mundësive, i ndihmonte pa kursim, dhe për këtë sikur ndihej disi i lehtësuar, ndryshe, vepronte 
duke ua shpjeguar drejt problemin, pa u mbajtur rezerva dhe i inkurajonte me fjalë të ëmbla duke 
i këshilluar që për asnjë çast të mos e hiqnin shpresën tek Zoti se kushedi  ç’do të bënte edhe për 
ta, se, në fund të fundit,  mund të rregullohej diçka edhe për ata.
Kam qenë i pranishëm pothuaj përditë në vizitat e tyre në shtëpi. Shtëpia jonë ishte kthyer në një 
lloj klubi. Im atë i trajtonte si vëllezër, si shokë e miq besnikë që ishin  përpjekur së bashku  gjatë 
tërë jetës së tyre për një çështje të madhe shpirtërore. Ata e ndjenin këtë dashuri dhe respektin 
që ai tregonte për ta,  prandaj vinin pa teklif drejt e në shtëpi. Mandej u bë e zakonshme që të 
vinin çdo ditë njerëz vetëm për vizitë e për të biseduar lirshëm. Konfi denca e ndërsjelltë kishte 
arritur deri aty sa kishte prej tyre që vinin në orar të caktuar mbasdite për të falur iqindinë apo 
akshamin dhe rrinin e dëgjonin ndonjë emision shqip të radiove të huaja, ndërsa për të folur e 
shprehur pakënaqësitë për veprimet e atëhershme të pushtetit, kjo ishte gjëja më e zakonshme 
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Kalvari i vuajtjeve dhe i persekutimeve të teologëve muslimanë nën regjimin 
diktatorial komunist është i papërshkrueshëm, por, megjithëkëtë, unë do të 
përpiqem të shkruaj diçka nga ato gjëra që di e kam lexuar për këtë kalvar. 
Këtë kapitull po e fi lloj me përshkrimin e disa prej vuajtjeve nga internimi i të 
nderuarit Hafi z Ali Korça. Ai, pavarësisht se djemtë i pati partizanë, madje ata e 
pësuan më parë nga pushteti, qe ndër të parët që u persekutua, sepse që në vitin 
1949 u internua në Kavajë. Në fakt atij nuk i thanë se internohesh, megjithëse i 
tillë qe ky veprim, se, veç tjerash, realizohej nëpërmjet policisë së Tiranës, ku ai 
jetonte, por ia shtruan se “për arsye shtetërore, duhej të shpërngulej nga Tirana”. 
Më kujtohet si sot, duke iu dridhur buza, erdhi tek im atë dhe ia tha. Ai i premtoi 
se do të përpiqej, por nuk besonte t’i ecte, sepse Hafi z Aliu ishte njeri shumë i 
njohur edhe nga njerëzit e sferave të larta, sa atdhetar i shquar aq edhe teolog, 
prandaj ky veprim nuk mund të ishte gabim apo rastësi, por punë e qëllimshme 
dhe e menduar mirë nga pushtetarët, por, gjithësesi të ndodhë,  i sugjeroi:  “Nëse 
të pyesin se ku dëshiron të shkosh, kërko Kavajën, se atje populli është besimtar dhe 
pothuajse nuk ka fare teologë, mund të ndihesh më mirë se në qytetet e tjera, të paktën 
nga sjellja e popullit”.  
Ky për të qe internimi i fundit në jetën e vet, por qe më i dhimbshëm e më me 
brenga për të e për familjarët e tij. Mandej, duke marrë parasysh edhe moshën,  i 
solli më tepër dëshpërime  e vuajtje se internimi i vitit 1894 në Sinop dhe se shumë 
përndjekje të tjera  gjatë veprimtarisë së gjatë patriotike brenda pesëdhjetë e tre 

dhe tema që rrihej nga të gjithë në çdo vizitë që bënin (ligji për agjitacion-propagandë nuk 
respektohej!). Pra fl isnin haptazi, pa druajtje, për çdo gjë, si për probleme të mirëfi llta fetare, në 
lidhje me çështjet personale si edhe në lidhje me luftën që u bënte qeveria, e cila ndaj tyre kishte 
fi lluar të përdorte mjete sa të ulëta aq edhe të poshtra.
Më kujtohet një rast kur njëherë një polic më mori biçikletën, se nuk  kisha nxjerrë lejen e re 
të biçikletës e kishte kaluar afati (në ato kohë edhe për biçikletat duhej leje dhe targë) dhe unë 
po prisja para derës së policisë për ta marrë. Aty kaloi i nderuari Hafi z Ismet Dibra, drejtori i 
Medreses dhe, sapo më pa, ma bëri me shenjë që t’i shkoja pas. Pasi bëmë disa hapa, menjëherë, 
i shqetësuar, më pyeti për babain: Ku është efendiu? – Në shtëpi,- iu përgjigja. – Po ti ç’bajsh 
aty?! – Më kanë marrë biçikletën se ende nuk i kam nxjerrë lejen e re.  -Ik, lëre fare atë punë, mos 
u intereso më për të! U tremba se kujtova mos i ka ndodhur gjëkafshë Efendiut...
Pra ata e dinin se asnjëri prej tyre nuk ishte i sigurtë dhe interesoheshin për njër- tjetrin e  qanin 
hallet ndërmjet tyre.
Duke e kujtuar atë kohë, tani pas një periudhe prej gati gjysëm shekulli, arrij në përfundimin 
se e përbashkëta e klerikëve të ndershëm islamë në Shqipëri, nga më i thjeshti deri tek më i 
dituri, ishte përkushtimi ndaj fesë islame e atdheut,  dituria e tyre e pashtershme fetare, por dhe 
shkencore,  modestia, thjeshtësia, fi snikëria dhe gadishmëria e aftësia e tyre për t’i shërbyer 
kudo në ato kohë të vështira fesë islame, por, pavarësisht se ishin bujarë, në përgjithësi kleri 
i ndershëm islam në vendin tonë ka qenë ekonomikisht shumë i varfër, natyrisht, siç ka qenë i 
gjithë populli, por në ato kohë  ra edhe më shumë ekonomikisht, moralisht e psiqikisht.
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vjetësh. Tashti ishte plak i shtyrë në moshë, që kishte kaluar nëpër beteja të vështira 
të kohëve e regjimeve të ndryshme. Ishte i lodhur shpirtërisht dhe fi zikisht, për 
arsye se kishte pësuar edhe një dëshpërim të madh, që e paralajmëronte në veprën 
Shtatë ëndërrat e Shqipërisë, por nuk e besonte se do të realizohej. Tërë jetën me 
gjithë ç’pati ia kishte kushtuar atdheut dhe veprimtarisë patriotike, kurse, në anën 
tjetër, po përjetonte disa herë pushtimin e Shqipërisë. Një plak krenar, me shtat 
të bëshëm, me mjekër të zezë e çallmë mbi kokë, me xhybe të zezë, plot fuqi e i 
pathyeshëm, dukej ai pas Luftës së Dytë Botërore. Por, vetëm pak vite më vonë, 
më 1949, kur u internua në Kavajë, kishte ndryshuar shumë: dukej i molisur, i 
lodhur shpirtërisht e fi zikisht, i izoluar në këtë qytet të vogël.
Për vuajtjet e Hafi z Aliut në Kavajë, bashkohësi dhe ish-nxënësi i tij, Z. Haxhi 
Xhafer Shkodra, thekson: “...Hafi zi është trajtuar shumë keq. Këtu ka jetuar me 
ndihmën e popullit. Ndonëse kurrë nuk është dorëzuar. Ishte i lodhur në pikëpamje 
ekonomike, por nuk diktohej dhe nuk përulej. Ishte një ideolog islam. Në Kavajë organizoi 
mësimin islam prej vitit 1949-1956. Punonte pa iu nda. Mua dhe disa të tjerëve na ka 
mësuar mbi 16 muaj në shtëpi, fshehtazi...”.
Ndërroi jetë më 31 dhjetor në Kavajë. Varrimi i tij qe shumë madhështor. Në 
përcjellje të kortezhit të Hafi z Aliut morën pjesë një numër i madh njerëzish. Siç 
theksonte Hafi z Sabri Koçi: “...atë ditë tërë Kavaja qe e mbushur dhe profesorin e 
dashur unë e pregatita për varrim”.
Hafi z Ali Korça, poeti, mësuesi, shkrimtari, përkthyesi dhe islamologu i njohur 
vdiq dhe u varros në Shqipërinë e dashur, për të cilën, siç pati shkruar vetë në 
Shtatë ëndërrat: 
“Për Shqipërinë u përpoqa / Rrezikova jetën time / Nuk rrëfehet se sa hoqa / Se shteti 
m’i njihte krime”1.
Ndër të parët që u burgosën nga regjimi komunist kanë qenë nga njerëzit më të 
njohur e të nderuar të klerit musliman. Kështu, u burgosën pothuajse të gjithë 
kuadrot fetarë të Medreses së Tiranës, si p.sh. Hafi z Ismet Dibra, Haki Sharofi , 
Jonuz Bulej, Hafi z Ibrahim Dalliu, Hasan Tahsini, nga rrethet: Myftiu i Durrësit, 
i ndjeri Mustafa Varoshi që vdiq në burg nga torturat, myftiu i Tropojës, Selim 
Gashi etj. etj. Pjesa më e madhe e kuadrove u futën në burg për qëndrimin atdhetar 
që kishin mbajtur vite më parë, duke demaskuar në popull errësirën komuniste që 
i kanosej vendit tonë. 
Se ç’vuanin në burg dhe se ç’sjellje mbanin kuadrot fetarë islamë të burgosur, 
dëshiroj  të marr shembull e të fl as për një kuadër nga Shkodra, e konkretisht për 
Hafi z Musa Dërgutin (1888-1961). Ai gjatë luftës ishte dënuar me vdekje nga ana 
e partisë komuniste, ndërsa  me datë 11 nëntor 1946 arrestohet. Nuk po fl as për 
sebebet e arrestimit, se ato tashmë dihen, me që pak a shumë kanë qenë standarte: 

1  Për hollësi të mëtejshme shiko edhe: Dr. Ismail Ahmeti. Vepër e cituar, 49-53.
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“Për veprimtari armiqësore ndaj pushtetit e popullit”, por dua të them diçka, duke 
folur me gjuhën e bashkëvuajtësve të tij jomuslimanë në burg:
Tom Lec Marku kujton se “Në burgun e Fretënve, dhoma 47 më bashkuen me të parin 
njeri, me Hafi z Musa Dërgutin. Tetari Dhimitër Çifl iku nga Boboshtica e Korçës më 
lidhi me të këmbë e duar. Ashtu të lidhun u prezantuam. Më pyeti Hafi z Musaja: Si ta 
thonë emnit? – Tomë Leci,- iu përgjigja.
Iu mbushën sytë me lot kur më pa aq të ri, ende pa i mbushë 24 vjetët. Në atë kohë i kapi 
hekurat dhe u përpoq që të m’i  lironte pak të mijat. – A po të dhamin?...
Ishte njeri dai që bukën e vet e ndante me mue, më bante me zor me hangër: - Ha, se je 
i ri! Ndërkohë më tha: - A të vjen keq, djalë i dashtun, me u falë? – Me gjithë qejf,- iu 
përgjigja, por lutju Zotit edhe për mue se jam tue vujtë shumë në tortura!
U suell nga muri, u çuemë në kambë e fi lloi me u falë.
Unë nuk i dija ritet, por veprojshe tue pa Hoxhën. Unë çohesha e ulesha së bashku me të, 
sepse ishim të lidhun duer e kambë bashkë.
Tue mos dijtë se s’ban me folë, i bana me krah: - Lutju Zotit edhe për mue. Ai nuk 
më ktheu përgjigje.- Mos harro, Hoxhë, lutju Zotit! Kur e mbaroi faljen e bani selam 
djathtas e majtas, nisi me folë me mue. – Tomë, -më tha.- nuk fl itet gjatë faljes. – Më 
fal,- i thashë e u kondendova kur më tha se ishte falë e lutë për të dy. M’u duk se m’u 
lehtësuen torturat. Kështu i falte të tana vaktet...”1.
Po për këtë Hafi z të burgosur, për besimin e tij të thellë e optimizmin e tij, po 
vazhdoj me një tregim të z. Beqir Ajazi:
“Njëherë më doli gjumi shumë herët. Sipas ndërrimit të rojeve, kuptova se ora ishte 3 pas 
mesnate. U mërzita mjaft, se e dija që me t’u zgjuar, gjumi arratisej përfundimisht prej 
meje dhe ua linte vendin brengave e dhëmbjeve, që s’ kishin melhem t’i zbuste. Në këtë 
kohë vura re se Hafi zi i kishte hapur sytë. I shkrirë i tëri në hallet e mija, unë e harrova 
për një çast respektin që i detyrohesha dhe kështu guxova dhe i thashë:
-Efendi, a thua vallë se nuk pati Zot fare dhe ne e humbëm jetën kot së koti, duke i dhënë 
rast komunizmit të na hajë për mish pëllumbi?
Me këtë pyetje unë nuk prisja nga ai ndonjë leksion teologjik, por doja vetëm njëfarë 
ngushullimi, sa për të qetësuar pak shpirtin tim të cfi litur. E pashë që ai u nevrikos me 
mua, ngriti kokën nga jastëku dhe me ata sy që i shndrisnin fort, duke e ngritur gishtin 
tregues në formë kërcënimi, fi lloi të më fl iste me zemërim:
-A e di ti sa vjeç jam? Sa vjet burg kam bërë dhe sa më kanë mbetur për të bërë? Po, a ta 
merr mendja ty se me të vërtetë Hafi z Musai i plotëson edhe të gjitha këto vjet dhe del e 
shkon në shtëpi i gjallë?
-Jo, në të vërtetë jo!
-E, pra, shiko këtu: vënja veshin mirë këtyre fj alëve, se nuk ke për t’i dëgjuar kurrë 
më prej gojës sime. Në qoftë se Hafi z Musa Dërguti vdes në burg, atëherë rri i qetë e pa 
kurrfarë frike se Zot nuk ka fare, por, ama, nëse Musai del prej burgut e shkon e vdes në 

1  Për më gjërë shiko:Faik Luli, Islam Dizdari, Nexhmi Bushati. Vepër e cituar; fq. 162.



1 9  -  B u r g o s j a  e  p e r s e k u t i m i  i  t e o l o g ë v e  t ë  s h q u a r  i s l a m ë239

shtëpi të vet, atëherë të jesh i sigurtë se ka një Zot që e rregullon në harmoni të plotë të 
gjithë rruzullin. Kjo vujajtje që po heqim ne, nuk është tjetër, veçse një shkallë ngritjeje 
shpirtërore që na çoi Zoti për të na nisur drejt përsosmërisë.
Me të mbaruar këto fj alë, ai e vuri rishtaz kryet në jastëk dhe hyri në atë fazë ku shiheshin 
vetëm buzët që lëviznin dhe vetëm një Zot e dinte nëse ai po fl inte apo po i lutej Atij.
Nuk kishin kaluar akoma mirë as dy vjet nga lirimi im prej burgut të Burrelit, kur, një 
ditë, dikush trokiti në portën e shtëpisë sime. Ishte postieri që më dorëzoi një telegram. E 
hapa atë me njëfarë habie, sepse s’ kisha marrë kurrë letër apo telegram prej askujt qyshse 
kisha dalë nga burgu:
-“Hafi z Musai sosi në shtëpi dhe ju pret. Familja”.
Nuk mund t’u besoja syve të mi. Më dukej fare e pamundur. Madje, për t’u siguruar 
se nuk isha në kllapinë e një ëndrre, ia dhashë dikujt që të ma lexonte...vetëm atëherë 
më ranë ndër mend fj alët që më kish thënë Musa Dërguti atë natë...Kuptimi i këtij 
telegrami donte të thoshte: “A e shikon pra, dhe a e kupton provën që të kam  dhënë dikur 
se  ka një Zot që është i vetëm e i pashoq?”1

Për ta plotësuar tregimin për jetën e burgut në kohën e komunizmit me këtë 
hoxhë të ditur, po i referohem tregimit të At Zefi t për Hafi z Musa Dërgutin:
“...Nuk shkuen shumë ditë e pa pritë e pa kujtue u hap dera e birucës sonë. Hini mbrenda 
një  ofi cer madhor...na pyeti për emën secilin.
-Të gjithë prifta?
-Po, të gjithë.
-A shifni çka don me thanë revolucion? Deri tash ligjet e borgjezisë priftin e konsiderojshin 
të paprekshëm, ndërsa na tashti edhe Zotin e biem këtu të shoqnuem me dy policë. Kjo 
asht forca e partisë. Po ti Hoxhë Efendi,- iu suell Hafi z Dërgutit, - çka ban ti këtu?
-Edhe unë si klerikët e tjerë.
-Jo, Hoxhë Efendi, ti deri tash na ke mësue se asht sevap me mytë kaurrin, e tash si e 
kalon ti bashkë me priftën?!
-Unë e kaloj shumë mirë me këta,- iu përgjigj Hoxha. -Na jemi robt e Zotit. Sa për ata 
mësime që po thue, asht një dëshmi e rreme: Unë nuk kam mësue njerëzit në mejtep si 
thue ti!
-Në mos paç kenë ti vetë personalisht,- i tha ofi ceri, - ka kenë një hoxhë tjetër, krejt si ti: 
me këtë mjekër të bardhë e të bukur.
-Këtu ndërron loja,- iu përgjigj Hafi zi,- unë jam unë e ai tjetri asht nji tjetër. Në pastë 
kenë ndonjë hoxhë që të ka mësue ty me vra kaurrat, po ta them troç se ai paska kenë një 
hoxhë xhahil e jo një hoxhë alim (i ditur)...”2.

1  Po aty; fq. 165-167.
2  At Zef Pëllumbi. Rrno vetëm për me tregue (libri i kujtimeve). Pjesa e parë, 1944-1951. Botues 
Hylli i Dritës, 1995; Fq.226. Sipas: Faik Luli, Islam Dizdari, Nexhmi Bushati. Vepër e cituar; fq. 
184-185.
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Ndërsa po për burgjet komuniste në lidhje me qëndrimin e hoxhallarëve kam një 
dëshmi personale nga familjarët e të ndjerit Shyqyri Myftiu nga Peqini, klerik e 
atdhetar i shquar, ish-kryeredaktor i “Zanit të Naltë”, i dënuem me vdekje nga 
regjimi komunist. Atij, kur është dërguar para skuadrës së pushkatimit, prokurori 
i ka kërkuar fj alën e fundit dhe dëshira e tij e fundit ka qenë që të falte dy rekat 
namaz dhe pastaj le të bënin ç’të donin me të.
-Paske shumë pretendime, ti Hoxhë... 
Autori i këtij vëllimi ka pasur fatin e mirë që ta ketë pasur mësues në Medresenë e 
Tiranës Hafi z Ibrahim Dalliun dhe ndër të tjera më kujtohet një episod nga koha 
kur Hafi zi sapo kishte dalë nga burgu, por më parë do të shkruaj diçka në lidhje 
me ç’i ka ndodhur Hafi zit në burg me një prift ortodoks. 
Kisha dëgjuar nga im atë se Hafi zin për ta ofenduar i kishin ndërruar çallmën 
me kamillafi n e priftit Irene Banushi. Hafi zi ia kishte treguar vetë gjithçka kishte 
ndodhur me të. I kishin rruajtur edhe mjekrën me brisk pa ia lagur fytyrën. Një 
torture e tmershme!
Tani pas mbi pesëdhjetë vjetësh, siç kam lexuar nga kujtimet e bashkëvuajtësit 
Ibrahim Hasnaj (Hima) në librin: Hafi z Ibrahim Dalliu. Vepra letrare… më 
qartësohet gjithçka që kam pasë dëgjuar.
Ja si na e përhkruan Ibrahim Hasnaj këtë provokim që i është bërë Hafi z Ibrahimit:
Kisha pak ditë që isha në një kaush-dhomë të burgut të Tiranës së bashku me Hafi z  
Ibrahimin dhe  Irinë Banushin, një prift i urtë e shumë njerëzor i besimit ortodoks, kur 
hapet dera dhe futet ofi ceri i sigurimit e hetuesi i birucave, i tmershme dhe sadisti i madh 
M. S. Ky, posa hyn në kaush, i afrohet të dy klerikëve që ishin pranë njëri tjetrit dhe, 
pasi ia hoqi çallmën Hafi zit, ia vuri në kokë Irinë Banushit, kurse kamillafi n e Irinës ia 
vuri në kokë Hafi zit. Duke iu drejtuar në fi llim priftit ortodoks, i tha: - Hë, si të duket 
vetja, u bane hoxhë?!
Irinë Banushi, me zgjuarsinë dhe inteligjencën e tij të rrallë, i përgjigjet: - Të jam 
shumë mirënjohës që më vune çallmën e një kleriku musliman, i cili asht dënue me vdekje 
dhe e ka kalue jetën në burgje dhe internime për atdheun dhe popullin.
Ofi ceri gjakatar në çast i kthehet hoxhës veteran: - Po ty a të pëlqen që u bane prift?
Hafi zi, me sinqeritetin që e ka shoqëruar gjithë jetën dhe me gjakftohtësi krenare, i 
thotë: - Më pëlqen se e kam vëlla!
Të pranishmit në kujtimet e veta kanë treguar se persekutorët me torturat e 
provokimet që bënin, jo vetëm që nuk fi tonin asgjë, por, përkundrazi, shtonin 
mllefi n e të burgosurve ndaj tyre, se këto provokime publike ishin edhe shfaqje 
të urrejtjes së tyre ndaj klerikëve. Ata kanë treguar, gjithashtu se, duke qenë 
të pranishëm në situata të tilla të padëshirueshme, u krijohej një gjendje e 
padurueshme, që sillte urrejtje e mallkim për torturuesit dhe mëshire e respekt 
për të persekutuarit.
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Në shkollë Hafi z Ibrahim Dalliu ka qenë drejtor kursi për imamë, që në atë kohë 
ishte hapur pranë Medresesë, njëkohësisht ishte edhe profesor i shkollës. Në klasën 
tonë jepte mësim besimi dhe histori islame. Njëherë në pushim pas mësimit, kur 
sapo kishte shpjeguar llojet e vuajtjeve e të torturave që u kanë pasë shkaktuar 
idhujtarët profetëve të ndryshëm e  muslimanëve të parë, një shoku ynë e pyeti:
-Hafi z Efendi, si mund të bëhet fj alë për rrahje burrash, fëmijët rrihen, ndërsa burrat 
mund të zihen dhe mund të vriten, por në asnjë mënyrë nuk rrihen?!
-More bir, aty ku nuk ecën arsyeja, për të thyer vullnetin e burrit të burgosur, arbitrarisht 
përdoret edhe dajaku.
-Po ty, profesor, a të ka prekur ndonjëherë ndokush në jetën tënde? – pyetje shumë e 
rëndë, që tashmë Hafi zin, të mplakur, e preku thellë. Të gjithë pritnim se ç’do të thonte. 
Ai nguli sytë diku, nxorri shaminë nga xhepi, fshiu syzet tashmë të lagura, që i kishte 
nxjerrë për të plotësuar regjistrin, psherëtiu thellë dhe tha:
-Gjatë jetës sime ka pasur raste që e kam provuem bajagi herë ene dajakun!
-Po tani në burgun që bane në këtë nebet, vunë përsëri dorë mbi zotninë tande?!
-Të kam nxënës e më ke mësues, prandaj duhet me t’u përgjigjun ashtu siç asht e vërteta: 
Si të gjithë të tjerët, mor bir! Ata që e kishin marrë përsipër atë punë, Zoti i faltë, 
megjithëse nuk e besonin Zotin e nuk donin t’ia dinin për Të, nuk njihnin as insanijetin 
apo njerëzillëkun, siç i thonë, dhe nuk dinin, as nuk donin të bisedonin e të silleshin si 
njerëz, por silleshin sikur të kishin përpara kafshë! Jo, jo, estag fi rullah, e thashë gabim, se 
njeriu edhe me kafshët e ka për detyrë të mos sillet ashtu. Me të gjitha veprimet që bënin, 
sikur donin të tregonin se po bënin garë me zebanitë e xhehen’nemit! Atje, mor bir, kishte 
dy rrugë: o bindje e pranim i atyre që të akuzonin, o kalbje në dru! Sidoqoftë vullneti i 
njeriut, sidomos kur je i lidhun fort pas fesë, është ilaçi më i mirë, se njeriu, kur ka frikë 
vetëm Zotin Një e të Vetëm dhe kur ka bindje të thellë për atë që mbron, nuk pyet ma për 
dajakun. Edhe njëherë po ju them: Zoti i faltë për ato gjana që kanë marrë përsipër, se 
Ai, kur vjen sahati, që ka caktuar Vetë vall ’ llahi, bil ’ lahi, tall ’ llahi  të bën kah’har! – 
dhe i ra me dorën e djathtë shuplakës së majtë.1

1  Hafi z Ibrahim Dalliu në janar të vitit 1949, në burgun e Tiranës, shkroi vargjet e titulluara 
“Drejtësia e  sundimtarëve të sotëm”. Në to ndër të tjera thotë: 
Po kërkove bukën, të japin urinë, / Po kërkove jetën, të japin patërdinë, / Po kërkove gjumin, / të 
japin llaftarinë, / Po kërkove nderin, të japin poshtërsinë, / Po kërkove shokun, të japin pabesinë, 
/ Po kërkove besën, të japin tradhëtinë, / Po kërkove  mëshirën, të japin gjakësinë, / Po kërkove 
njeriun, të japin kafshërinë, / Po të jesh shenjtor, të bashkojnë me qenërinë, / Po kërkove dritën, 
të japin errësirën, / Po deshe shijen, të japin të vështirën, / Po kërkove fenë, të japin mundimin, 
/ Po kërkove dhimbjen, të japin acarimin, / Po të duesh paqen, të bashkojnë me krimin, / Po të 
duesh familjen, të japin burgimin, / Po kërkove rregullin, të japin kukudhin,/ Po kërkove Zotin, të 
japin të paudhin.  
Shih:Hafi z Ibrahim Dalliu. Patriotizma në Tiranë. Tiranë, 1995, fq. 5. Si dhe: H. Ibrahim Dalliu. 
Vepra letrare… Botimet enciklopedike, fq. 94. Tiranë, 2000.
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Nuk mund ta mbyll këtë kapitull për vuajtjet e hoxhallarëve të nderuar nëpër 
burgjet komuniste, pa thënë diçka edhe për burgun që ka kryer Haxhi Hafi z 
Sabri Koçi, kryetari i parë i Komunitetit Musliman të Shqipërisë pas fi tores së 
demokracisë tek ne.
Ai është arrestuar me 4 qershor 1966 dhe është liruar prej burgu me 22 tetor 1986, 
pra ka bërë jetën e burgjeve komuniste plot 20 vjet, 4 muaj e 18 ditë.
Vetëm ai që e ka provuar burgun e diktaturës komuniste në Shqipëri, mund të dijë 
se ç’mund të heqë njeriu në to. Njeriu, me sa duket, qenka krijesa më e fortë, madje 
më e fortë se guri. “Ka qenë e shkruar prej Zotit, -tregon H. Sabriu,- që të përjetoja 
gjithë atë që njeriu nuk ia dëshiron kurrë njeriut. U mbështeta në Zotin...”.
Ja se çfarë tregon vetë Hafi z Sabriu: “Në Fushë-Krujë. Aty ndërtohej një fabrikë 
çimentoje. Në burg, pas një kontrolli, i kryem të gjitha formalitetet e nevojshme. Menjëherë 
më ranë në sy disa fytyra të njohura, shkodranë e kavajas, që i kisha njohur në jetën e lirë. 
Barakat ku rrinim ishin kaq të papërshtatshme, saqë edhe bagëtia nuk do të rrinte në to. 
Dhomat ishin shumë të ulëta, saqë ishim të detyruar të hynim e të qëndronim në to pa e 
ngritur kokën. Ishin tepër të errëta...I shtova vetes durimin, e largova mendjen nga të 
gjitha ato që ishin në kundërshtim me parimet fetare, u mbështeta në ndihmën e Zotit, 
që Ai të kujdesej për fëmijët, për gruan dhe për nënën 70 vjeçare e që kishte vuajtur 25 
vjet me radhë, sepse babën nuk e kisha gjallë, s’e kisha njohur fare. Me durim të plotë që 
në ditën e parë, ia fi llova punës si gjithë të tjerët. Prej aty na dërguan në Elbasan e prej 
Elbasani në Spaç, ku vuajta dënimin...”.
Dom Nikoll Mazrreku, bashkëvuajtës i Hafi zit shkruan për të: “Hirësinë e tij, 
Sabri Koçin prej Elbasanit e kam njoftë herën e parë në Reps, ku po ndërtojshim disa 
objekte industriale. E para, Hafi zi ishte gojëmbarë. Nuk ia ka ndie kush një fj alë të 
randë. Flitte pak. Ndonjiherë kishte nji humor të hollë e të pëlqyeshëm që të befasonte. 
Falte pesë vaktet, natyrisht tuj u ruejtë prej syve të disa policëve e të disa spijunave, që 
nuk mungojnë kurrë. Kështu bajshin edhe të tjerët...”.
Gazeta “Republika” në artikullin “Rrugica që bashkon kombin” shkruan për burgun 
e Spaçit: “Rrugica që ishte ndërmjet dy krevateve (krevate u thënçin atyre dërrasave 
që mbanin mbi vete kashtë e tym) në kapanonet e burgut të Repsit nuk ishte më tepër se 
80 cm. Aty dy vetë nuk kalonin dot në atë rrugicë. Në një anë të rrugicës ishin klerikë të 
nderuar të fesë islame, si: Hafi z Sabri Koçi, Tafi l Tafani, Ruzhdi Boriçi, Faik Hoxha, 
Shefqet Alla. Përballë tyre njerëz të tjerë, po aq të nderuar të fesë së krishterë, si: Padër 
Zef Pëllumbi, Dom Ernest Troshani, Dom Mark Hasi e të tjerë,  pa folur për të burgosur 
të tjerë të thjeshtë politikë që lufta kundër komunizmit u kish hedhur në qafë kularin e 
dhjetëra viteve vuajtje në skëterrat e burgjeve. Pikërisht në kufi njtë aq të ngushtë të 
kësaj rrugice zhvillohej një nga ritualet mbase më të çuditshme të botës. Gjatë muajit të 
Ramazanit klerikët muslimanë, pas një dite aq të lodhshme agjërimi, me një ceremoni 
të zakonshme fetare, bënin një nga një ritin e faljes së taravive e të Bajramit. Në derën 
e kapanonit bënin roje djem nga më të fuqishmit e të tri feve shqiptare. Pra, gjatë gjithë 
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ceremonisë, kishte roje për çdo të papritur. Pikërisht, kur zhvilloheshin këto ceremoni, 
klerikët katolikë apo ortodoksë, kalonin rrugicën e ngushtë e shkonin të gëzonin me 
vëllezërit muslimanë, të pinin  atë pak kafe e të uronin nga zemra shqiptarisht. Më 
vonë, kur festat fetare të të krishterëve vinin njëra pas tjetrës, rrugica mbante hapat 
ceremonialë të muslimanëve që nderonin, po me aq madhështi vëllezërit e fesë tjetër. 
Biseda të pafundme për hallet e popullit, për prapaskenat e komunizmit, për problemet e 
fesë. E, në fund, ashtu si prrenjtë e vrullshëm qetësohen në një det të pamatë, ata zgjatnin 
duart miqësisht, përqafoheshin e i uronin njëri tjetrit mbarësi, paqe e shëndet...”1.
Është më se e qarë për këdo që dëgjon për shembujt e mësipërm, për shkallën e 
lartë të besimit me të cilën ishin pajisur klerikët që përmendëm dhe për trimërinë e 
guximin e tyre.Të gjithë shembujt që sollëm nuk kanë asnjë nevojë për komentime 
apo shpjegime.

1  Për më tepër për jetën e H. Sabri Koçit në përgjithësi dhe atë të burgut në veçanti, lexo edhe 
librin: Faik Luli-Islam Dizdari.Një jetë në shërbim të fesë.Tiranë, 1996.
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20 - Aspekte nderimi e bashkëpunimi
 

Që në hapat e parë të përhapjes së Islamit tek ne, drejtuesit fetarë, qofshin 
hoxhallarë, apo misionarë të tjerë, e kanë predikuar Islamin ashtu siç është në të 
vërtetë. Ai bazohet në bashkekzistencën e bashkjetesën paqësore me të gjitha e 
fetë tjera që kanë qenë e janë të pranishme tek ne. 
Ky parim i fesë islame është bazuar në parimet e Kartës së Medines. Kjo 
Kartë-traktat është inspiruar e hartuar qysh në kohën e H. Muhamedit (a.s.) 
dhe është pranuar e nënshkruar nga muslimanët, hebrenjtë, të krishterët etj. që 
jetonin në qytetin-shtet të Medines. Nëpërmjet saj janë rregulluar me tolerancë 
e mirëkuptim marrëdhëniet e bashkëjetesës ndërmjet bashkësive fetare, pra duke 
u zbatuar drejtësia dhe  respektimi i ndërsjelltë ndërmjet të gjitha feve e grupeve 
etnike që banonin në atë kohë në këtë qytet-shtet. Mbi parimet e këtij dokumenti 
janë rregulluar, në përgjithësi, edhe marrëdhëniet e çdo shteti islam me banorët 
joislamë të tij.
Por toleranca dhe mirëkuptimi islam është për t’u vënë në pah veçanërisht tek ne, 
se, në fund të fundit, shumica dërrmuese e banorëve ka qenë dhe  është muslimane 
dhe, megjithëkëtë, nuk ka pasur asnjëherë konfl ikte të armatosura për çështje 
fetare, përjashto provokimet apo nxitjet nga të huajt që bëhen jo për interesat tona 
kombëtare. 
Përsa i përket bashkëpunimit me predikuesit e adhuruesit e feve të tjera që ekzistojnë 
tek ne, konstatojmë dy lloj bashkëpunimesh. Njëri do të ishte ai për çështjen 
kombëtare, pra thjesht në kuadër të atdhedashurisë dhe me këtë nënkuptojmë 
bashkëpunimin tradicional ndërmjet tyre kundër pushtuesve, duke fi lluar nga ata 
turq , gjatë Rilindjes Kombëtare e në vazhdim dhe kjo është shfaqur sa herë që 
atdheu është përballuar apo kërcënuar me ndonjë rrezik.
Edhe elementët e Shqipërisë kanë pika bashkimi e vllaznimi. “Zot e Shqipni”,- siç 
tha P. A. Harapi përpara reshtave të dy dëshmorëve, Çerçizit e Muços që dashuria për 
Shqipëri i pati hedhur në Shkodër, ku u martirizuan nga dora barbare e armikut. “Zot 
e Shqipni”, pra që tha përfaqësuesi i elementit katolik, janë pika bashkimi e vllaznimi të 
kombit shqiptar. Me ateistët që s’ formojnë ndonjë numër të konsiderueshëm, s’ka asnjë 
pikë bashkimi.
Prandaj të gjithë elementët shqiptaro-fetar, si vëllezër të një gjaku e si besues të një 
Zoti të amshueshëm, duhet me u bashkue e me u organizue një front të përbashkët për ta 
luftuar ateizmin, që do me shkatërrue “Fe e atdhe”.
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Kjo është lufta e shenjtë që duhet të bëjnë të gjitha fetë në Shqipëri”1.
Një bashkëpunim tjetër është ai qytetar që përfshin vlerësimet që janë bërë 
reciprokisht për njerëz, përfshi edhe klerikë, pavarësisht se cilës fe i përkasin, 
p.sh. kur kanë ndërruar jetë, apo në urimet tradicionale me rastin e festave fetare 
të të dy palëve si: për pashkë, për bajrame etj., përvojë kjo që ka ardhur gjithnjë 
duke u forcuar. 
Në kapituj të ndryshëm të këtij libri kemi hasur shumë raste të tilla. Por unë 
këtu, në këtë kuadër mund të përmend p.sh. fj alën e Imzot Vissarion Xhuvanit në 
varrimin e Haxhi Vehbi Dibrës. Ai në fj alën e përmotshme tha se “...sot mbasdite 
një dorë trokiti tek porta e banesës sime. Dola për të parë se kush ishte e s’g jeta njeri. 
Por, tue i hudhun sytë këndej, hetova tanë këtë njerëzi e m’u ba se ajo trokitje kishte një 
fuqi simbolike, prandaj vrapova dhe erdha këtu. Haxhi Vehbiun e kam njoftun si një 
nga të parët kryetar shpirtnuer; ai qe i pari që u dha dorën të krishtenëve, tue u thanë 
se  ndjekin po besimin që na kanë lanë trashëgim të parët, porse kudo në jetën tonë jemi 
vllazën të pandarë. Unë sot po e thyej pengesën e mosmarrjeve pjesë, nga ana jonë, në 
ceremonina të tilla. Na jemi vllazën! Muslimanizmi shqiptar duhet të jetë krenar që 
pati në gjinin  e vet burra si i ndjeri! Uroj nga zemra që të vazhdojë të ketë të tillë! Ai 
po ju lë juve, shokë të klerit musliman, idealin e tij, që po forcohet dita ditës!
Haxhi Vehbiu asht nga ata burra që i pjell rrallë koha. Ai tashti prehet i sigurt se misioni 
i tij atdhetaro-fetar qëndron ndër duar të mira si të juajat! Kush tha se Shqipnija u ba, 
por duhen   ba shqiptarët? Kurr si sot s’e ndiem thellë në shpirtin tonë pohimin: Shqipnija 
asht!”2

Kurse Hafi z Ali Kraja (Tari) në varrimin e At Gjergj Fishtës, ndër të tjera, në 
fj alën e vet të lamtumirës,  do t’i bënte edhe  këto vlerësime: “...vepra jote, o poet, ka 
për të formue një faqe të shkëlqyeshme në historinë politike të Kombit! Të jesh i bindun, 
o poet i madh, se shqiptari me “Lahutën e Malcisë” ka për të qenë gjithmonë kryenaltë, 
siç janë helenët me “Iliadën” e persianët me “Shahnamenë”... Sot djelmënia intelektuale 
me Lahutën Tande në dorë të nep besën shqiptare, tue t’u betue se idealin Tand të naltë, 
që shprehe për kombësinë shqiptare,  do ta ruajë e do ta mbajë si gja të shenjtë morale...”3.
Miqësirat e vlerësimet e ndërsjellta të përfaqësuesve të feve të ndryshme tek ne 
kanë qenë, pra, të shpeshta dhe këto janë bërë për personalitete të shquara fetare, 
veçanërisht për atdhetarë të njerës apo tjetrës palë. Lidhjet e vlerësimet miqësore 
reciproke të këtyre rangjeve janë të panumërta... 
Këto vlerësime u bënë më të ndjeshme dhe u evidentuan më tepër nga 
bashkëvuajtësit në burgjet komuniste, duke treguar për episode të ndërsjellta tani 
në demokraci, për kohën e vuajtjeve në ato burgje. 

1  Kundër ateizmit. Artikull i botuar në Zani i Naltë; Viti XI. Gusht-shtator, 1936. Fq. 288,289-290.
2  Sipas: As. Prof. dr. Qazim Xhelili. Vehbi Dibra...vepër e cituar. Fq. 263.
3   P. B. Dema. Botim përkujtimor për At Gjergj Fishtën. Shkodër, 1941, fq. 380. Sipas: Faik Luli, 
Islam Dizdari, Nexhmi Bushati. Vepër e cituar. Fq.541-542.
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Këtu dua të rikujtoj episodin e dhimbshëm të burgjeve komuniste kundër Hafi z 
Ibrahim Dalliut dhe Irine Banushit, episod për të cilin kam shkruar. Por ata burra, 
të mençur e fi snikë, ditën me gjakftohtësi t’u përgjigjen edhe këtyre provokimeve 
që bëheshin me qëllime ofenduese, poshtëruese. 

*      *      *
Përsa i përket bashkëpunimit ndërmjet klerit musliman dhe atij katolik për çështje 
kombëtare, pavarësisht politizimit apo ideve për të cilat ata luftonin, mund të 
përmendim përpjekjet e Hafi z Ali Tarit si një nga formuluesit e platformës  
politike të organizatës antizogiste “Bashkimi” për përmbysjen e A. Zogut me 
ndihmën e Italisë, duke sjellë në fronin e mbretërisë një princ italian. 
R. Beqja në veprën e tij shumë të politizuar “Veprimtaria antikombëtare e klerit 
katolik”, ndër të tjera shkruan se në mbledhjen e 10 prillit 1939 në Shkodër 
me parinë e qarkut të Shkodrës, u caktuan për të marrë pjesë si përfaqësues në 
Asamblenë e Tiranës paria katolike me Patër Anton Harapin dhe ajo muslimane 
me Hafi z Ali Tarin në krye etj. Në mbledhje pati kundërshtime; pjesa më e 
madhe e përfaqësuesve të caktuar si asamblistë, të udhëhequr nga Hafi z Ali Tari, 
nuk pranuan të shkonin në Asamble për të sanksionuar pushtimin ushtarak të 
Shqipërisë nga Italia. Ata e quanin të padrejtë shkeljen nga ana e Musolinit të 
marrëveshjes së Zyrihut të vitit 1938 midis Italisë dhe krerëve të “Bashkimit 
Kombëtar”, të klerit katolik, musliman dhe të opozitës antizogiste, që vepronte 
brenda vendit, marrëveshje që parashikonte që me ndihmën e Italisë  të rrëzohej 
mbreti Zog... 
Po në të njejtin libër, autori në fj alë jep një të dhënë, e cila  mendoj se s’ka nevojë 
për koment. Ai shkruan: “Mbas kësaj date fi lloi një e çarë me rëndësi midis klerit 
katolik dhe elitës muslimane të Shkodrës, e cila vazhdoi deri në fund të vitit 1942, 
kur ata, para rrezikut të përbashkët që u kërcënohej nga Lëvizja Nacionalçlirimtare, e 
harruan këtë grindje dhe u bënë miq e bashkëpunëtorë të ngushtë...”.
Elita muslimane e Shkodrës e ka parë si premisë të padiskutueshme bashkëpunimin 
me klerin katolik për të realizuar aspiratat e veta dhe ky bashkëpunim do të 
përsëritej atëherë kur rreziku komunist po bëhej më i dukshëm, veçanërisht pas 
Konferencës së Mukjes, kur ata u lidhën me Monsinjor Th açin, Patër Anton 
Harapin më 1943. Nga pala muslimane pjesëmarrës të kësaj lidhjeje ishin klerikët 
shkodranë: Hafi z Ali Tarja, Sali Myftiu, H. Musa Dërguti e të tjerë1.
Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare u mbajtën dy qëndrime diametralisht të kundërta, 
për të cilat protagonistët paraqisnin arsyetimet e veta. 
Qëndrimi i parë qe ai në favor të Luftës, i cili erdhi si rrjedhojë e thirrjes që 
Aleatët e mëdhenj të kohës: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e 

1  Për më hollësi për këto çështje shiko: R. Beqja. Veprimtaria antikombëtare e klerit katolik. 
Tiranë, 1969. Fq. 122 e në vazhdim. Sipas: Faik Luli, Islam Dizdari, Nexhmi Bushati. Vepër e 
cituar fq.540-548.
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Bashkuar e Anglisë, dhe Rusia  u bënë popujve të ndryshëm të të gjithë botës, 
pa dallim feje e race, që të rrëmbenin armët e të luftonin kundër nazifashistëve 
italiano-gjermanë e militaristëve japonezë që përfaqësonin rrezik në potencë për 
të gjithë popujt e botës. Kësaj thirrjeje tek ne iu përgjigjën, veç masave të gjëra 
të popullit, edhe klerikë muslimanë, bektashianë e ortodoksë. Kështu, ishte lehtë 
të konstatoje krah për krah hoxhallarë, priftërinj ortodoksë, baballarë bektashinj 
etj. të cilët ishin simpatizantë të luftës ose pjesëmarrës të saj. Ndërsa në grupin 
tjetër u grumbulluan, sidomos në Shkodër, hoxhallarë e priftërinj katolikë, të cilët 
pushtimin e shikonin si fenomen të përkohshëm, kalimtar, dhe, pas tij, shihnin një 
rrezik tjetër edhe më të madh: atë të vendosjes së diktaturës komuniste në vendin 
tonë, siç ndodhi në fakt. Secili veproi sipas ndërgjegjes e pjekurisë që kishte.
Bashkëpunimi apo më mirë të thuash miqësia ndërmjet klerikëve të feve të 
ndryshme në vendin tonë u bë edhe më e fortë gjatë kohës së regjimit komunist. 
Ne kemi shkruar diçka për konsideratat e ndërsjellta që japin klerikë të ndryshëm 
për ata të feve të tjera, të cilët kanë qenë të burgosur së bashku në një qeli, kanë 
ndarë ndërmjet tyre bukën dhe vuajtjet në kohën e regjimit komunist. Ajo jetë 
burgu ka lënë kujtime shumë të hidhura për vuajtjet e papërshkrueshme, por, 
njëkohësisht, ka qenë një përvojë e paimagjinueshme më parë nga ata që e vuajtën 
për njohjen, konsideratat dhe respektin që kanë treguar ndaj njëri tjetrit, sepse, në 
fund të fundit, kanë pasur të njejtin ideal, prandaj janë gjendur së bashku në burg. 
Bashkëpunimi ndërmjet feve që ushtrohen në vendin tonë njeh edhe forma 
organizimi veprimtarish të përbashkëta, të institucionalizuara, siç ka qenë p.sh. 
“Konferenca e përbashkët fetare për mbrojtjen e paqës”, e mbajtur në Tiranë me datë 8 
dhe 9 korrik 1952, e organizuar nga komunitetet fetare të vendit tonë. 
Në këtë konferencë morën pjesë mbi 200 delegatë, klerikë e të ftuar, hoxhallarë, 
baballarë bektashinj, shehelerë e dervishlerë të tarikateve të ndryshme, priftërinj 
ortodoksë e katolikë. Kjo mbledhje, pavarësisht se u organizua, u sponsorizua edhe 
u shfrytëzua për propagandë, në fund të fundit, duke përjashtuar shfrytëzimet e 
manipulimet e rastit e të kohës për qëllime politiko-propagandistike, zuri një 
vend të veçantë në historinë e marrëdhënieve ndërfetare në vendin tonë. 
Ne sot pas gati 50 vjetësh e analizojmë atë konferencë me syrin e bashkëpunimit 
dhe të forcimit të miqësisë së besimeve fetare tek ne. Qëllimi i kësaj mbledhjeje 
ishte dashuria për  paqen, e parë dhe e predikuar nga  këndvështrimi i autoriteteve 
më të larta të besimeve fetare që ushtrohen  në Shqipëri. Paqja është kryetema apo 
kryefj ala e të gjitha feve monoteiste, e predikuar me të madhe nga këto fe gjatë 
shekujve në të gjitha vendet e botës.
Në atë konferencë qëndruan në krah të njëri-tjetrit e diskutuan për të njejtin 
problem që i preokuponte, por edhe për të tjera, Hafi z Musa H. Aliu, në atë 
kohë kryetar i Komunitetit Musliman të Shqipërisë me kryepeshkopin e Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Hirësinë e tij Paisi Vodicën, me kryetarin 
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e Kishës Katolike të Shqipërisë, Imzot Bernardin Shllakun, me kryetarin e 
Komunitetit Bektashian të Shqipërisë, Kryegjyshin Botëror, Ahmet Myftar 
Deden dhe po kështu me radhë myftilerë, arqimandritë, franceskanë, famullitarë, 
baballarë bektashinj, shehelerë e të tjerë. Kjo shërbeu, njëkohësisht, edhe si një 
njohje e afërt reciproke e udhëheqësve fetarë të bazës me kulturën e njëri-tjetrit, 
një miqësi e re, duke mos bërë dhe duke mos i kërkuar njëri tjetrit asnjë lëshim 
nga besimi që përfaqëson, por, njëkohësisht edhe një qarje hallesh për problemet 
e përbashkëta. Ta paktën, para rrezikut komunist, jo vetëm që nuk dilte në skenë 
asnjë armiqësi e re, por qaheshin hallet dhe kërkohej ndihmë nga i madhi Zot për 
të ardhmen, horizontet e së cilës errësoheshin vazhdimisht, kurse çdo keqkuptim 
i ndërsjelltë të paktën zbutej apo më mirë fashitej...1.
Edhe me fi toren e demokracisë bashkëpunimi dhe lidhjet reciproke ndërfetare 
jo vetëm që nuk u dobësuan, por, përkundrazi, u përtëritën e u forcuan. Mjafton 
të themi se “Në tubimin e madh popullor u manifestua edhe njëherë bashkëpunimi 
e mirëkuptimi midis besimeve të ndryshme; ashtu sikur besimtarët muslimanë kishin 
marrë pjesë në ceremoninë e rihapjes së kishës, ashtu edhe ata katolikë morën pjesë në 
rihapjen e Xhamisë së Plumbit. Kjo ishte vazhdim i një tradite pozitive, një tregues 
miqësie e vëllazërimi në të ardhmen, për të mirën e popullit, të qytetit, të vendit e kombit 
tonë”.2

Sa herë fondacione të ndryshme që veprojnë në vendin tonë, kanë organizuar 
seminare për probleme të përbashkëta të feve në Shqipëri? Sa herë ka vajtur i ftuar 
kryetari i Komunitetit  Musliman të Shqipërisë, Hirësia e tij H. H. Sabri Koçi 
p.sh. në Itali, në Asizi, ku, veç tjerash, i janë krijuar edhe kushtet e përshtatshme 
për të adhuruar Allahun? Po në takime me Papën dhe me klerikë të tjerë të lartë 
të hierarkisë fetare katolike? Kështu ka ndodhur edhe në takime që ka pasur me 
udhëheqës shpirtëror të feve të tjera. Po urimet zyrtare që i kanë ardhur me rastin 
e festave fetare muslimane edhe prej Vatikanit etj.?

*      *      *
Po në lidhje me bashkëpunim ndërfetar ndërkombëtar ç’mund të thuhet?
Në fi llim duhet të dalin në pah dhe të përcaktohen qartë në mënyrë të 
institucionalizuar se cilat janë ndarjet esenciale që kanë ekzistuar e ekzistojnë 
ndërmjet feve monoteiste. Pastaj të dialogohet për ta. Me dialog, të paktën, mund 
të arrihet që të fashiten urrejtjet apo mllefet patologjike ndërfetare që ushqehen 
edhe nga forca të treta dhe që transmetohen  në bazë tek besimtarët e thjeshtë  në 
kohë e vende të ndryshme.

1   Për më gjërë për punimet e saj shiko librin: Kleri i besimeve të ndryshme të Shqipërisë në luftë 
për paqë. Tiranë, 1953. Botim i përbashkët i komuniteteve fetare të Shqipërisë.
2  Faik Hoxha, myfti i Shkodrës. Duke përkujtuar një përvjetor. Artikull i botuar në “Drita islame”, 
nr. 21 (82), dhjetor, 1995.
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Cili ka qenë dhe cili është qëndrimi i fesë islame ndaj feve të tjera monoteiste? 
Çfarë i bashkon dhe çfarë i ndan këto fe? A ka ndonjë përpjekje nga burime të 
ndryshme për të gjetur ndonjë rrugëdaljeje?
Shumëkush  mund të pyesë: Ç’ lidhje kanë pyetjet e mësipërme me “Islamin në 
Shqipëri gjatë shekuje”? Por, sikurse do të konstatohet edhe nga përgjigjet, një 
pjesë nga problemet që trajtohen, kanë preokupuar vazhdimisht edhe besimtarët 
muslimanë shqiptarë, veçanërisht intelektualët, prandaj, tërthorazi edhe ata mund 
të gjejnë përgjigje për pyetjet që mund t’i kenë shqetësuar.
Me që lexuesit shqiptarë, sidomos intelektualët parapëlqejnë vlerësimet që i bëhen 
Islamit nga ana e europianëve, ndoshta, veç tjerash, edhe për analizat e tyre 
të kuptueshme, herëherë edhe asnjanëse, në përgjigjen e këtyre pyetjeve do të 
bazohemi kryesisht në studimet e vlerësimet e shkencëtarit të dëgjuar bashkëkohor 
francez, Maurice Bucaille, anëtar i Akademisë Franceze të Shkencave, realizuar 
në librin e tij “Bibla, Kur’ani dhe shkenca”, të cilat, pavarësisht nga mënyra se si 
thuhen, në përgjithësi, përkojnë me mendimet e muslimanëve. 
Marrja në shqyrtim e të dhënave objektive nga historia e fesë na detyron që t’i vëmë 
në shkallë të njëjtë Besëlidhjen  e  Vjetër, Ungjijtë dhe Kur’anin, si përmbledhje të 
Shpalljes së shkruar. Por ky qëndrim, të cilin parimisht e mbajnë muslimanët, nuk 
pranohet nga besimtarët e vendeve Perëndimore, tek të cilët mbizotëron ndikimi 
judeo-krishterë; dhe esenca e mosmarrëveshjes është se  ata nuk pranojnë t’i japin 
Kur’anit cilësinë e Librit të Shpallur.
Judaizmi ka për libër të shenjtë Biblën hebraike. Ajo dallohet nga Besëlidhja e 
Vjetër e krishterë, se i janë shtuar disa libra që nuk kanë ekzistuar në hebraishte. 
Në praktikë kjo mosmarrëveshje nuk i sjell asnjë ndryshim doktrinës. Por judaizmi 
nuk pranon asnjë shpallje që ka ardhur pas shpalljes së tij.
Ndërsa krishterimi, që ka huazuar Biblën hebraike me disa shtojca, nuk i ka pranuar 
të gjitha shkrimet e shpallura në mënyrë që njerëzimi të njihej me misionin e 
Jezusit (H. Isait a.s.). Kisha  vuri dorë, duke  bërë disa shkurtime të rëndësishme 
në atë mori librash që tregojnë për jetën dhe doktrinën e Jezusit (H.Isait a.s.). 
Sikurse hebreizmi apo judaizmi nuk pranon Shpallje të tjera edhe krishterimi nuk 
merr parasysh Shpalljen që ka ardhur pas Jezusit (H. Isait a.s.). 
Ndërsa çështja me Kur’anin ndryshon kryekëput me sa u tha më sipër. Ai urdhëron 
çdo musliman e muslimane që të besojë në çdo Libër të Shpallur para tij (Sureja 
En’Nisaë, ajeti 136). Ai e vë theksin mbi vendin që zënë profetët apo të dërguarit e 
Zotit në historinë e Shpalljes, siç janë Nuhu (a.s.), Ibrahimi (a.s.), Musai (a.s.), etj. 
si dhe Isai (a.s.), i cili zë vend të veçantë ndërmjet paraardhësve. Lindja e tij është 
treguar në Kur’an, sikurse në Ungjijtë, si një ngjarje e mrekullueshme. Në Kur’an 
shprehen nderime të jashtzakonshme për Merjemen (Marien). Surja 19 e Kur’anit 
a nuk e mban emrin e saj? 
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Por duhet pranuar diçka që është shumë e rëndësishme. Të dhënat e mësipërme, 
sikurse edhe shumë të  tjera që i përkasin Islamit, përgjithësisht nuk janë të njohura 
në vendet perëndimore. Prandaj lind pyetja: A duhet të çuditemi për këtë fakt, kur 
e dimë se si janë edukuar brezat lidhur me problemet e fesë së njerëzimit dhe në 
ç’terr janë mbajtur në lidhje me tërë atë që ka lidhje me fenë islame? Po përdorimi 
i termit “besimi muhamedan” ose “muhamedanët” a nuk është përkrahur deri 
sot në një mënyrë të tillë që në shpirtërat e perëndimorëve dhe më gjërë të ruhet 
bindja e shtrembër se fj ala është për besimet e përhapura nëpërmjet veprës së 
njeriut e në të cilat Zoti, siç e kuptojnë të krishterët, nuk mund të ketë asnjëlloj 
pjesëmarrjeje?! 
Shumë nga bashkëkohësit tanë, intelektualë të ngritur, janë të interesuar për 
aspektet fi lozofi ke, sociale dhe politike të Islamit, por kurrë nuk kanë pyetur, 
sikurse do të duhej pyetur, lidhur me Shpalljen Islame në kuptimin e vërtetë të 
fj alës. Merret si parim se Muhamedi (a.s.) është bazuar në atë që i ka paraprirë, në 
mënyrë që kështu pikë së pari, të eliminohet vetë ekzistenca e Shpalljes.
Në fund të fundit, vazhdon Maurice Bucaille, se çfarë urrejtjeje shprehin ndaj 
muslimanëve disa mjedise të krishtera, kam pasur rast ta përjetoj vetë kur kam 
bërë përpjekje ta fi lloj dialogun mbi studimin krahasues të tregimeve biblike dhe 
kur’anore, që trajtojnë të njejtën temë dhe të vërtetoj mospranimin sistematik, 
thjesht  vetëm për arsye se për këtë qëllim është marrë parasysh ajo që përmban 
Kur’ani lidhur me temën e shqyrtuar. Dhe është për të ardhur keq se kjo i ngjet 
asaj që, kur citojmë Kur’anin, ndodh sikur i drejtohemi dreqit!
Të gjitha gjykimet e gabuara që janë dhënë në Perëndim për Islamin, janë rezultat 
i mosnjohjes dhe njollosjes së tij sistematike. Por e pavërteta më e rëndë që është 
përhapur janë të pavërtetat që kanë të bëjnë me faktet, sepse, nëse mashtrimet në 
gjykime mund të falen, paraqitja e fakteve në kundërshtim me të vërtetën, nuk 
mund të falet. Njeriu zhgënjehet kur në veprat më serioze, që janë shkruar nga 
autorë shumë kompetentë, lexon fragmente të pavërteta. Po e ilustrojmë me një 
shembull: Në Encyclopedia Universalis, libri 6, artikulli “Ungjijtë”, është thënë 
tërthorazi ndryshimi në raporte me Kur’anin dhe autori shkruan: “Ungjilltarët... 
nuk pretendojnë ... si Kur’ani që të japin autobiografi në të cilën Zoti, për çudi, ia ka 
diktuar Profetit...”. Kur’ani nuk ka asnjë lloj lidhjeje me autobiografi në; ai është 
predikim. Sikur autori të kishte konsultuar përkthimin më të keq, do të mund 
të bindej për këtë. Ky konstatim është aq i kundërt me të vërtetën sikur, p.sh. 
ungjijtë t’i përkufi zonim si tregim mbi jetën e një ungjilltari. Për këtë të pavërtetë 
mbi Kur’anin është fajtor një profesor i Fakultetit Teologjik të Jezuitëve në Lion. 
Th ënia e të pavërtetave të këtij lloji, bën që të krijohet pasqyrë e rreme mbi 
Kur’anin dhe Islamin...
Por ka arsye për shpresë se sot fetë nuk janë më si dikur, të kthyera nga vetëvetja 
dhe shumë prej tyre kërkojnë mirëkuptim reciprok. Duket se, më në fund, në 
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kohën tonë, pas shekuj e shekuj luftërash të përgjakshme, mllefi , urrejtje, po 
ndodhin ndryshime në nivelin më të lartë të botës së krishterë. 
Si të mos çuditemi me faktin se në shkallën më të lartë të hierarkisë, të krishterët 
katolikë përpiqen të krijojnë kontakte të vazhdueshme me muslimanët, duke u 
përpjekur të shmangin keqkuptimet dhe të reformojnë mendimet jo të sakta të 
përhapura mbi të. Një dokument i Sekretariatit të Vatikanit për jo të krishterët, 
i botuar pas Mbledhjes së Këshillit të Dytë të Vatikanit, “Orientimet për dialog 
ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve”, botimi i tretë i të cilit është bërë në vitin 
1970, dëshmon për thellësinë e ndryshimeve të qëndrimeve zyrtare. Dokumenti 
“ kërkon revizionin e qëndrimit tonë ndaj tij dhe kritikën e paragjykimeve tona... Duhet 
të merremi më parë me atë që shkallë-shkallë të ndryshojmë mentalitetin e vëllezërve 
tanë të krishterë. Kjo është para së gjithash e rëndësishme”, - thuhet në të. 
Duhet të heqim dorë nga “paraqitja e vjetëruar që është trashëguar nga e kaluara 
dhe e shtrembëruar me paragjykime dhe shpifj e...të pranohen padrejtësitë në raport me 
muslimanët për të cilat është përgjegjës Perëndimi i edukimit të krishterë”.
Me titullin “Të lirohemi nga paragjykimet tona më të mëdha”, autorët e këtij 
dokumenti u drejtojnë këtë thirrje të krishterëve: “Këtu ne, gjithashtu, duhet të 
ndërmarrim një pastrim të thellë të mentaliteteve tona. Ne veçanërisht mendojmë në 
disa gjykime të gatshme, që i shprehim shpesh dhe shpejt mbi Islamin. Duket se është 
kapitale që në asnjë mënyrë mos t’i kultivojmë në thellësi të zemrave tona këto mendime 
shumë të ngutshme dhe arbitrare në të cilat nuk mund të njihet muslimani i sinqertë”.
Një nga mendimet e tilla arbitrare të shkallës më të lartë është ai që na shtyn që 
në gjuhën tonë të përdorim sistematikisht fj alën “All’llah” për të shënuar Zotin 
e muslimanëve, sikur muslimanët të besonin në një Zot tjetër, që nuk është Zoti  
i të krishterëve. Në arabishte fj ala “All’llah” do të thotë “Hyjni”, pra është fj ala 
për një hyjni të vetme, gjë që bën që përkthimi korrekt frëngjisht mund të japë 
kuptimin e denjë vetëm me anë të fj alës “Zot”. Për muslimanët All’llahu nuk 
është askush tjetër, përveç Zotit të Moisiut (H. Musait a.s.) dhe të Jezusit (H. 
Isait a.s.).
Dokumenti i Sekretariatit të Vatikanit për jo të krishterët këmbëngul në këtë fakt 
themelor me këto fj alë: “Duket se është e kotë të mbrohet mendimi, së bashku me disa 
perëndimorë, që Allahu me të vërtetë nuk është Zot! Tekstet e Koncilit kanë dhënë gjykim 
të drejtë për një pohim të tillë. Do të ishte e vështirë të bëhej një përmbledhje më e mirë 
për besimin Islam në Zotin sesa e bën këtë kjo fj ali në Lumena Gentinuma: “Muslimanët 
e predikojnë besimin e Abrahamit, adhurojnë bashkë me ne të vetmin Zot mëshirëplotë, 
gjyqtarin e ardhshëm të njerëzve në Ditën e Gjykimit...”.
Prandaj, për këtë arsye, është e kuptueshme protesta muslimane kundër zakonit 
shumë të shpeshtë që në gjuhët europiane nuk thuhet Zot, por “All’llah”... 
Muslimanët e arsimuar e kanë lavdëruar përkthimin e D. Massonit me që në të, 
më në fund, është shkruar “Zot” e jo “All’llah”. Kurse teksti i Vatikanit thotë: 
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“All ’ llah është e vetmja fj alë që të krishterët e gjuhës arabe kanë për të shënuar Zotin”. 
Muslimanët dhe të krishterët  adhurojnë një Zot. Dokumenti i Vatikanit pastaj 
kritikon gjykimet e tjera të gabuara për Islamin.
Është shqyrtuar, gjithashtu, paragjykimi aq i përhapur mbi “ fatalizmin musliman” 
dhe, me ndihmën e citateve nga Kur’ani, dokumenti i ka kundërvënë mendimin 
mbi përgjegjësinë e njeriut që do të gjykohet për veprat e veta. Ai tregon se 
pikëpamja mbi legjislacionin Islamik është e gabuar dhe i vë përballë pikëpamjen 
mbi sinqeritetin e besimit, duke i evidentuar dy fj ali që kanë qenë të panjohura 
plotësisht nga perëndimorët:  “Në fe nuk ka dhunë” (sure 2, ajeti 256) dhe “... 
dhe nuk ju obligoi në fe me ndonjë vështirësi, në fenë e babait tuaj, Ibrahimit” 
(sure 22, ajeti 78).
Përfytyrimit të përhapur mbi Islamin si fe të frikës, dokumenti i kundërve Islamin 
si fe të dashurisë; dashuria ndaj të afërmit është rrënjosur ndaj besimit në Zotin. 
Ai e hedh poshtë idenë e propagandës së rreme, sipas së cilës nuk ekzistoka 
morali musliman, si dhe atë, për të cilën mendojnë njësoj aq shumë hebrenj dhe 
të krishterë, mbi fanatizmin musliman. Komenti është: “Gjatë historisë së vet Islami 
nuk ka qenë aspak më fanatik se krishterimi, kur ka qenë fj ala për shkaqe politike”. Këtu 
autorët citojnë shprehje nga Kur’ani, të cilat perëndimorët i përkthejnë gabimisht 
si “ luftë e shenjtë” që në arabisht do të thotë “El xhihadu fi j sebilil ’ lah – përpjekje në 
rrugën e Zotit”, “Përpjekje në përhapjen e Islamit dhe në mbrojtjen e tij nga agresori”. 
Dhe dokumenti i Vatikanit vazhdon: “Xhihadi nuk është në asnjë mënyrë kheremi 
biblik, ai nuk kërkon shfarosje, por kërkon të përhapë të drejtën e Zotit dhe të njerëzve në 
viset e reja”. “Dhunimet e kaluara të xhihadit kanë ndjekur, përgjithësisht, ligjet e luftës, 
kurse në kohën e kryqëzatave nuk kanë qenë gjithnjë muslimanët ata që kanë vrarë më 
së shumti”. 
Dokumenti më në fund trajton paragjykimin sipas të cilit Islami do të ishte një 
“besim i ngurtë që adhuruesit e vet i mban në prapambetjen e Mesjetës së dikurshme dhe 
i bën të paaftë që t’u përshtaten  arritjeve teknike bashkëkohore”.  Ai bën krahasime 
me situatën analoge që janë vërejtur në vendet e krishtera dhe deklaron: “Ne (...) 
në përpunimin tradicional të mendimit musliman gjejmë pranimin e zhvillimit të 
mundshëm të shoqërisë borgjeze”.
Jam i sigurtë se kjo mbrojtje e Vatikanit ndaj Islamit do t’i çudisë shumë 
bashkëkohësit tanë që besojnë, qofshin ata muslimanë, hebrej ose të krishterë. Ky 
është manifestim i sinqeritetit dhe i frymës së hapjes që në mënyrë të pazakonshme 
bie ndesh me qëndrimet nga e kaluara. Por sa  pak perëndimorë dinë për këto 
pikëpamje të reja që  mbahen në nivelet më të larta të Kishës së krishterë?!
Vetëm  atëherë kur na bëhet i njohur ky fakt, çuditemi më pak kur të njiheni me 
ç’vepra konkrete ka qenë vulosur ky afrim! 
Së pari kryetari i Sekretariatit të Vatikanit për jo të krishterët u prit nga mbreti 
i Arabisë Saudite, Fejsali, pastaj u bë një pritje solemne e dijetarëve të mëdhenj 
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nga Arabia nga Papa Pali VI, gjatë vitit 1974. Prej kësaj kohe, kuptohet më mirë 
rëndësia e madhe shpirtërore e pritjes që iu bë dijetarëve të mëdhenj tek imzot 
Elchingeri në katedralen e tij në Strasburg, gjatë së cilës prelati i ftoi dijetarët që 
të falen në korpusin e katedrales, gjë që ata e bënë para altarit të kthyer në drejtim 
të Mekës (Qabes). 
Nëse përfaqësuesit më të lartë të botës muslimane dhe të krishtere, duke besuar në 
të njejtin Zot, dhe duke respektuar reciprokisht dallimet, pajtohen me mënyrën se 
si ta fi llojnë një dialog fetar, a nuk është e natyrshme që edhe në aspektet e tjera të 
çdo Shpalljeje të ballafaqohen? 
Objekte të këtij konfrontimi këtu është shqyrtimi i Librave të Shenjtë në dritën e 
arritjeve dhe të njohurive shkencore që kanë të bëjnë me origjinalitetin e teksteve. 
Ky shqyrtim duhet bërë për Kur’anin, ashtu siç është bërë për besimin hebraik e 
të krishterë.
Marrëdhëniet mes besimeve dhe të shkencës nuk kanë qenë të njejta kudo dhe 
në të gjitha kohët. Është fakt se asnjë shkresë e ndonjë feje monoteiste nuk e 
dënon shkencën. Por duhet pranuar se në praktikë shkencëtarët janë grindur me 
autoritetet fetare të disa feve. Në mesin e krishterë, gjatë shumë shekujsh, autoritetet 
përgjegjëse, me iniciativën e tyre dhe pa u mbështetur në tekstet autentike të 
Librave të Shenjtë, e kanë kundërshtuar zhillimin e shkencës. Ata dalin kundër 
atyre që janë përpjekur ta zhvillojnë atë, duke marrë masat që i njohim dhe që 
shpesh i kanë detyruar shkencëtarët të emigrojnë, nëse kanë dashur t’i shpëtojnë 
stivës së druve, përveç rastit kur janë penduar publikisht dhe kanë ndërruar 
qëndrimin e tyre dhe janë lutur për falje. Me këtë rast shpesh merret si shembull 
rasti i Galileut, i cili ka qenë i ndjekur për shkak se i ka korrigjuar zbulimet 
e Kopernikut mbi rrotullimin e tokës. Ai ka qenë i dënuar për interpretimin e 
gabuar të Biblës, sepse asnjë Shkrim (i shenjtë) nuk ka mundur të citohet si duhet 
kundër tij.
Në Islam qëndrimi ndaj shkencës ka qenë përgjithësisht i ndryshëm. Asgjë nuk 
është më e qartë se hadithi i famshëm i Profetit “Kërkoje diturinë qoftë edhe në 
Kinë”, ose ai tjetri, sipas të cilit “Kërkimi i diturisë është detyrë e domosdoshme për 
çdo musliman dhe muslimane”. 
Është me rëndësi të madhe që Kur’ani, i cili vazhdimisht thërret për kultivimin 
e shkencës, përmban shqyrtime të shumta të fenomeneve të natyrës me detaje 
shpjeguese që janë tërësisht në përputhje me të arriturat e shkencës bashkëkohore. 
Ekuivalentët e këtij lloji nuk ekzistojnë në Shpalljen hebraiko-krishtere. Pra, lidhja 
e Kur’anit me shkencën bashkëkohore të habit, sepse bëhet fj alë për përputhje e 
jo për mospërputhje. Por krahasimi i një libri fetar me pikëpamjet jo të plota në 
të cilat mbështetet shkenca, nuk duket në sytë e shumicës si diçka paradoksale në 
kohën tonë?!
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Duhet të mos harrojmë se në periudhën e rritjes së Islamit, ndërmjet shekujve 8-12-
të të erës së krishterë, është bërë një numër i madh hulumtimesh dhe zbulimesh 
shkencore në universitetet islamike, kurse në vendet tona të krishtera ka qenë 
i detyruar kufi zimi në zhvillimin shkencor. Në këtë epokë aty kanë ekzistuar 
mundësi të shkëlqyeshme për kulturë. Në bibliotekën e khalifi t në Kordovë, ka 
pasur 400 mijë libra. Aty ka ligjëruar Averroes (Ibni Ruzhdi 1126-1198). Aty 
është transmetuar shkenca greke, indiane dhe persiane. Ja përse nga shumë vende 
të Europës kanë shkuar në Kordovë ashtu siç shkojnë sot për perfeksionim apo 
specializim ose edhe për studime në SHBA. 
Sa dorëshkrime të vjetra kanë arritur deri tek ne me anë të shkencëtarëve arabë, 
të cilët në vendet e pushtuara sillnin kulturën?! 
Sa i kemi borxh kulturës arabe në matematikë (algjebra është arabe), në astronomi, 
në fi zikë (optika), në gjeologji, në botanikë, në mjekësi (Avicena – Ibni Sina 980-
1037) etj. ?!
Shkenca për herë të parë mori karakter ndërkombëtar në fakultetet islamike të 
Mesjetës. Në këtë epokë njerëzit kanë qenë më shumë të përshkuar me frymën 
fetare se sa janë sot, por kjo nuk i ka penguar që në mjedisin islam të jenë 
njëkohësisht besimtarë dhe shkencëtarë. Shkenca ka qenë binjake e fesë.
Në vendet e krishtera, në këtë epokë mesjetare, kanë mbisunduar bllokimi dhe 
nënshtrimi absolut i ideve. Hulumtimin shkencor, si të thuash, nuk e pat frenuar 
Shpallja hebraiko-krishtere, por atë e kanë bërë, po e përsërisim, atë e kanë bërë 
ata që janë shpallur si zyrtarë të saj. 
Pas Rilindjes, reagimi i natyrshëm i shkencëtarëve ka qenë që të rivalizojnë 
ndaj kundërshtarëve të tyre të djeshëm dhe ky revansh vazhdon edhe në kohën 
tonë, deri në atë masë saqë sot në Perëndim të fl asësh për Zotin do të thotë të të 
konsiderojnë të çuditshëm...
Si përfundim,  mund të evidentojmë se dokumenti i Vatikanit, për të cilin folëm 
më sipër, kritikon përfytyrimet e gabuara që kanë të krishterët për fatalizmin 
musliman, për të drejtën islame, për fanatizmin e tij etj. Gjithashtu,  sjell ndër 
mend se Sekretariati i Vatikanit, në vitin 1967, u bën thirrje të krishterëve që t’u 
japin dëshirat e tyre të mira muslimanëve me rastin e agjërimit të Ramazanit, 
kësaj “vlere fetare origjinale”.
Këtë nismë që zuri të bëjë afrimin e Kurisë së Romës dhe të Islamit e konkretizuan 
manifestime dhe takime të ndryshme që pasuan në Romë, Paris, Strasburg dhe, 
veç faktorëve të tjerë që ndihmuan për këto lloj bisedimesh e për tematikën e 
rrahur në ta, qe edhe ndihma e dhënë nga Shoqata e Miqësisë Francë-Arabia 
Saudite.  
Por për këto ngjarje shumë të rëndësishme, që u zhilluan në botën Perëndimore 
u njoftua vetëm një numër i vogël i njerëzve, megjithëse nuk munguan mjetet e 
informacionit: shtypi, radioja dhe televizioni.
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Gazetat i bënë vetëm pak vend  vizitës zyrtare të kardinal Pignedolit, kryetar i 
Sekretariatit të Vatikanit për jo të krishterët që i bëri mbretit të Arabisë Saudite, 
Fejsalit, më 24 prill 1974. Revista “Le Monde” e datës 25 prill 1974 solli vetëm 
një raport me disa radhë. Por, pavarësisht nga gjithçka që u tha, ky është një 
lajm i rëndësishëm, veçanërisht kur lexohet se kardinali ia transmetoi sovranit 
porosinë e Papës Pali VI në të cilën Papa shpreh “ konsideratën e Shenjtërisë së Tij 
për Shkëlqesinë e Tij, Fejsalin, në cilësinë e autoritetit suprem të botës islame, i nxitur 
nga besimi i thellë në bashkimin e botës islame dhe të krishtere që adhurojnë një Zot”.
Gjithashtu, në tetor 1974, Papa priti zyrtarisht në Vatikan dijetarë nga Arabia 
Saudite. Ishte ky një rast për një seminar ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve 
lidhur me “të drejtat kulturore të njeriut në Islam”. Gazeta e Vatikanit “L’osservatore 
Romano” e  26 tetorit 1974 solli raportin lidhur me këtë ngjarje në faqen e parë, 
duke i dhënë një vend më të rëndësishëm se raportit mbi ditën e mbylljes së Sinodit  
Ipeshkvor në Romë.
Frymëzimi i Papës Pali VI për hapje ndaj Islamit, i cili ka thënë se është “ i nxitur 
nga besimi i thellë në bashkimin e botës islame dhe të krishtere, që adhurojnë një Zot”, 
në të vërtetë do të shënojë datën e marrëdhënieve mes dy besimeve. Kjo thirrje 
e kryetarit të Kishës Katolike për ndjesi ndaj muslimanëve më është dukur e 
domosdoshme, sepse ka aq shumë të krishterë të edukuar me frymë të theksuar 
armiqësie, sikurse u ankua dokumenti i Vatikanit i përmendur më sipër, të cilët, 
parimisht, kanë disponim armiqësor ndaj çdo mendimi për Islamin dhe, mbi këtë 
bazë, ata e injorojnë gjendjen e vërtetë të çështjes, ndërsa për Shpalljen kur’anore 
kanë pikëpamje plotësisht të gabuara.
Sido që të jetë, kur studiohet ndonjë aspekt i një besimi monoteist, është plotësisht 
e arsyeshme që këtë ta bëjmë me ndihmën e krahasimit të asaj që dy besimet e 
tjera i ofrojnë nga po ajo pikëpamje. Studimi i plotë i një problemi është me interes 
më të madh se studimi i pjesshëm. 
Konfrontimi i disa temave me të arriturat e shkencës së shekullit 20-të, që janë 
trajtuar në shkrime, u intereson të tri besimeve pa përjashtim. Pastaj, a thua ata 
nuk përbëjnë, apo nuk do të duhej të përbënin një bllok më kompakt duke u 
afruar midis njëri-tjetrit, kur në kohën tonë të gjithëve na kërcënohet vërshimi i 
materializmit...?!1

Insha’allah, do i madhi Zot dhe i inspiron njerëzit që kanë në dorë diçka që ta 
vënë atë në rrugën e Zotit!

1  Për më gjërë shih: Maurice Bucaille. Bibla, Kur’ani dhe shkenca. Tiranë, 1999; fq. 12-21. dhe 
132-144.
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21 - Ripërtëritja e besimeve 

Sistemi ateisto-komunist që u vendos në Shqipëri, vazhdoi gjatë, për pasojë, edhe 
gjendja e krijuar vazhdoi gjatë. U ndërruan breza. Njerëzit u martuan, lindën 
fëmijë dhe fëmijët mbaruan shkolla të larta, duke u bërë kuadro ateistë, apo me 
bindje të tilla, të cilat u ishin kultivuar qysh nga kopshti deri në Universitet, pra 
duke u rritur e duke u edukuar me këtë edukatë. 
Shumë prej tyre jo vetëm që në ato kohë kanë marrë pjesë si anëtarë të organizatave 
të rinisë në luftën kundër besimeve fetare, por më vonë, pas disa dekadave, morën 
pjesë dhe dhanë kontribut në vendosjen e proceseve demokratike, përfshirë dhe 
reabilitimin e fesë, mandej u bënë edhe prijës në drejtimin e këtij shteti. 
Po ç’dinin ata nga fetë kur i luftuan? Po tani ç’dinë? 
Në fakt, nëse dikush di diçka në lidhje me fetë, atë e ka mësuar nga literatura 
ateiste komuniste, si “Fetë janë opium për popullin” etj., pra janë të njëanshëm, 
por e vërteta është se në  fushë të feve, sidomos të fi lozofi së, të urtësisë, të edukatës 
e të moralit të tyre, të paditur ishin, të paditur mbetën. Zoti i faltë!
Pas një periudhe shumë të gjatë socialkomuniste, e cila u shoqërua nga veprimtari 
antifetare që në llojin e vet qenë unikale për njerëzimin, pas një stresi mbarëpopullor, 
sidomos për besimtarët, fi lloi rigjallërimi i aktivitetit fetar (1990) dhe i edukimit 
teologjik të atyre që besonin, por s’para kishin dëgjuar gjë për predikimet e feve.
“Republika e Shqipërisë,- thuhet në paketën kushtetuese,- është shtet laik. Shteti 
respekton lirinë e besimit fetar dhe krijon kushte për ushtrimin e saj”1. 
Kjo qe një shtysë ligjore për rigjallërimin e komuniteteve fetare si institucione e 
organizma të pavarura, që duhet të kishin administrat e veta dhe të realizonin 
veprimtaritë e veta fetare.
Në fund të vitit 90-të, me zhvillimin e proceseve demokratike në Shqipëri, fi lloi 
edhe lëvizja për ripërtëritjen e feve, sidomos të institucioneve. Ajo u inkurajua 
nga ata që u përfshinë në proceset demokratike  dhe nismëtarë të saj, si të thuash, 
bërthama e aktivizuar në vazhdimësi e kësaj lëvizjeje, u bënë ata kuadro që 
kishin mbaruar medresenë në periudhat e mëparshme, pavarësisht nga mosha, në 
bashkëpunim me kuadrot fetarë që në të kaluarën kishin punuar nëpër institucionet 
islame gjatë periudhës komuniste, si dhe nga trashëgimtarët e atyre familjeve që 
tradicionalisht kanë qenë njohur si pasardhës të teologëve apo ish-funksionarëve 

1   Shih: Për dispozitat kryesore kushtetuese, ligji 7491, datë 29.04.1991, neni 1.



A l i  M .  B a s h a  -  I s l a m i  n ë  S h q i p ë r i  g j a t ë  s h e k u j v e258

të lartë të  fesë islame tek ne, pa përjashtuar të gjithë ata, veçanërisht besimtarë, 
që ishin të prekur e të trajtuar keq nga regjimi komunist  si dhe rininë, e cila, 
pavarësisht se nuk dinte asgjë nga Islami, kishte në vetëvete ndjenja besimi dhe 
etje për të mësuar fenë. 
Përsa i përket historikut të kësaj lëvizjeje për krijimin e organizmave që do të 
përbënin në të ardhmen Komunitetin Musliman Shqiptar, pra, për themelimin e 
“Bashkësisë Islame të Shqipërisë”, të gjithë të interesuarve do t’u  rekomandonim  
të studionin librin e  Faik Lulit – Islam Dizdarit: “Një jetë në shërbim të fesë”, 
duke fi lluar nga faqja 64 e në vazhdim si dhe artikullin e Islam Kadeshës me 
titull: “Retrospektivë: Rihapja e institucioneve fetare me 18.01.1991” botuar në 
gazetën “Drita islame”, nr. 3(158), shkurt 1999, si dhe “Sqarim” nga Redaksia 
e gazetës, botuar në numrin pasardhës 4 (159), mars, 1999, sepse nuk e shohim 
të arsyeshme të rishkruajmë për gjëra që janë përshkruar imtësisht  në librin e 
artikullin e mësipërm, ku janë përfshirë edhe kujtimet  e pjesëmarrësve aktivë në 
këto evenimente të rëndësishme.
Duke fi lluar me organizimet e vogla, dora-dorës u arrit deri aty sa më 14 shkurt 
1991 u zhvillua në Tiranë Kuvendi i parë Islam, ku u miratua Statuti i Komunitetit 
Musliman dhe organet përkatëse të këtij Komuniteti. Sa të shumta kanë qenë 
vështirësitë, aq i madh ishte edhe përkushtimi dhe gjithçka realizohej mbi baza 
vullnetare. Kështu vepronin mësuesit e kurseve, imamët e xhamijave dhe vetë 
funksionarët organizatorë të Komunitetit. 
Sipas të dhënave që disponon Komuniteti Musliman  i Shqipërisë deri në prag të 
okupacionit të Italisë fashiste të vendit tone, pra  deri në vitin 1939 në Shqipëri 
numëroheshin 1667 xhami e mesxhide, të ndërtuara që në kohën e pushtimit turk 
e deri më 1939, të cilat, megjithëse  u  kishin rezistuar  shekujve e viteve, regjimi 
komunist i  rrënoi, apo i tjetërsoi duke ua ndërruar destinacionin. Shpëtuan  vetëm 
një pjesë e vogël e tyre, që ishin shpallur “Monumente kulture”. Gjatë viteve 30-të 
në Shqipëri ka pasur  12 medrese të shtrira në qytetet kryesore të Shqipërisë me 
gjithësejt 324 nxënës1.
Kështu, ekzistenca e 1667 xhamive të regjistruara për një popullsi prej 1 milion 
banorësh që kishte vendi ynë në ato kohë, po të krahasohet me vitin 1991 
kur popullsia e Shqipërisë ishte prej rreth 3.5 milion banorësh, me mbi 70 % 
muslimanë2, ndërsa numri i xhamive, që sapo ishin vënë në shërbim të popullit, 

1  Shih: “Zani i Naltë”, prill, 1927, nr. 9, fq. 275. Sipas:  Ramiz Zeka. Zhvillimi i kulturës islame te 
shqiptarët gjatë shekullit 20-të, fq. 110.
2  Për më hollësi për përqindjen e popullsisë muslimane të çdo rrethi, shiko pasqyrën orientuese, 
që është formuluar në fi llim të viteve ’90-të sipas të dhënave që janë marrë nga organet e 
pushtetit lokal (nga komunat e bashkitë e çdo rrethi përkatës) në bashkëpunim me myftinjtë. Të 
dhënat janë marrë zyrtarisht nga organet e sipërpërmendura dhe janë të depozituara në arkivin 
e Komunitetit Musliman.
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ishte i papërfi llshëm, ato numëroheshin në gjithë vendin me gishtat e dy duarve, 
është një tregues shumë domethënës, për gjendjen që duhej përballuar, pra për 
vështirësitë që e prisnin procesin e ripërtëritjes së fesë tek ne.

Pasqyra mbi g jendjen e popullisë muslimane në fillim të viteve ‘90

Nr. QYTETI FSHATI

Rrethet Popullsia Muslimane (%) Popullsia Muslimane (%)

1 Berati 48121 34166 71 93705 81523 87

2 Bulqiza  7000  6000 85,7 26017 25817 99,2

3 Delvina  8500  6400 75,3 22000 7600 45,5

4 Dibra 13277 12677 95,4 107481 107281 99,8

5 Durrësi 95200 73066 76,75 70361 65436 93

6 Elbasani 94231 80096 84,99 123667 116759 94,4

7 Bilisht 5700 4560 80 31569 25229 80,13

8 Fier 61900 43330 70 142761 114208 80

9 Gramsh 8160 6926 85 36631 32968 90

10 Gjirokastër 27459 23000 83,76 39933 13430 33,56

11 Has 3077 3027 98,37 27286 27286 100

12 Kavaja 29761 25297 85 55707 50136 90

13 Kolonja  7481 6360 85,01 17810 15239 85,56

14 Korça 69409 45116 65 111541 99644 89,37

15 Kruja 21100 20045 95 39695 25807 65

16 Kukësi 14300 14250 99,65 60068 60068 100

17 Kuçova 22300 14495 65 16363 11945  73

18 Laçi 21271 13188 62 27810 26450  95

19 Lezha 12784   7266 56,83 50721 10033 19,78

20 Librazhdi   8901   8801 98,87 64970 63470 97,09

21 Lushnja 31505 22050 70 106325 74427 70

22 Mati 15600 14075 90,22 63154 60158 95,25

23 M. e Madhe 3380 2028 60 79982 47990 60

24 Mallakastra 11895 11300 95 34559 32831 96

25 Mirdita  7981  830 10,40 43720 - -

26 Peqini 6800 6800 100 23978 23978 100

27 Përmeti 9718 7288 74,43 30701 24560  80

28 Pogradeci 20123 14096 70 53210 37247  70

29 Puka  6077   2734 45 44209 17604  40

30 Saranda 18583 9292 50,12 40376 20188  50

31 Skrapari 17295 17095 98,84 30310 30310 100

32 Shkodra 80936 48562 60 77252 46351  60
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Nr. QYTETI FSHATI

Rrethet Popullsia Muslimane (%) Popullsia Muslimane (%)

33 Tepelena 14413 10810 75 36609 32948  90

34 Tirana 253138 185000 73,08 121345 120830 99,57

35 Tropoja 10062   8552 85 35903 30528  85

36 Vlora 88564 57566 65 92161 59904  65

Totali 1,176,002 866,134 73,65 2,079,894 1,640,247 78,86

Lëvizja për ripërtëritjen e fesë në të gjitha krahinat e vendit tonë karakterizohej 
nga veprimtari të dendura e të gjithanshme. Njëkohësisht, krahas kësaj veprimtarie 
që zhvillohej nga vetë besimtarët e përkushtuar të Shqipërisë, këtyre që në fi llim 
iu gjendën pranë vëllezërit e vet nga Kosova, Maqedonia dhe nga gjithë diaspora. 
Por nuk mund të lihet pa u përmendur se që në vitet e para fi lluan të vijnë edhe 
donatorë privatë, sidomos shoqata bamirëse nga vendet muslimane, në përgjithësi, 
e arabe në veçanti. 
Ku ka konsistuar ndihma e tyre? Në lidhje me organizmin dhe administrimin e 
Komunitetit Musliman, në të vërtetë, ato nuk kanë ndërhyrë asnjëherë, gjithçka, 
mirë apo keq, është realizuar nga vetë shqiptarët, por ndihma e tyre, veçanërisht 
ajo materiale, e dhënë pa kondita, ka qenë shumë e rëndësishme. Kështu, aty 
nga fi llimi i vitit 1991 e në vazhdim kanë ndihmuar për ndërtimin e xhamive të 
reja në disa qytete e  fshatra të vendit tonë, në sponsorizimin e medreseve dhe 
të qendrave islame, në kryerjen e shpenzimeve për mbajtjen e kuadrove fetare 
për institucionet islame, për dërgimin e studentëve nga vendi ynë për të studiuar 
teologji në universitetet më të njohura të botës islame, pra në realizimin e gjithë 
kësaj pune, merita është vetëm e tyrja. 
Por Komuniteti Musliman nuk ka punuar e nuk është ndihmuar vetëm në ndërtimin 
e xhamiave, sepse janë ndërtuar apo po punohet  edhe për ndërtimin e godinave 
të reja për medrese, si ajo e vajzave në Durrës, në Shkodër, në Gjirokastër etj.; 
janë ndërtuar qendra islame si në Dermenas të Fierit, në Vlorë, në Përrenjas, ajo 
e Vakfi t në Shkozet të Durrësit, e Golemit në Kavajë, institute mësimore si ai “El 
Hagri” në Elbasan, “Ebu Hanife” në Bulqizë etj. Janë mbajtur me paga mujore, 
megjithëse të ulëta, të gjithë kuadrot fetarë të qyteteve, pjesërisht të fshatrave dhe 
mësuesit e medreseve. 
Me që nga e kaluara u trashëguan shumë pak objekte fetare: vetëm ato që ishin 
shpallur nga regjimi komunist “Monumente kulture” dhe ato të cilave u ishte 
ndërruar destinacioni, u morën edhe disa objekte të tjera që u përdorën si faltore. 
Etja për të mësuar nga feja qe shumë e madhe dhe për këtë u hapën në fi llim kurse 
ku mësoheshin elementët e parë të fesë islame dhe në vazhdim edhe 10 medrese, 
të cilat, pas ligjërimit të Komunitetit nga organet shtetërore e juridike si subjekt 
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juridik, edhe ato u njohën nga Ministria e Arsimit si shkolla të mesme, me të 
drejta konkurimi për të vazhduar studimet e larta brenda apo jashtë vendit1. 
Pothuajse të gjitha veprimtaritë bamirëse islame që zhvillohen jashtë Komunitetit 
Musliman, duke përfshirë edhe ato sociale, siç janë pagesa mujore e disa mijëra 
jetimëve, veprat socialkulturore si ujësjellës, ndihmat në raste fatkeqësish natyrore 
etj., sponsorizohen po prej shoqatave.
Sipas një bilanci provizor të fundit të vitit 1999, Komuniteti Musliman ka rreth 
130 kuadro që i prinë popullit për të realizuar ritet fetare në qytete dhe 432 në 
fshatra. Në administratën e Komunitetit në qendër punojnë 36 nëpunës, prej të 
cilëve teologët janë pothuajse të gjithë me arsim të lartë teologjik dhe të rinj në 
moshë. Ndërsa punonjësit e tjerë të gjithë janë me arsim të lartë, sipas profi lit 
ku punojnë, p.sh. inxhinierë, avokatë etj. dhe e veçanta e tyre është se janë me 
kulturë, moral dhe edukatë fetare.
Por, duke u nisur nga gjendja reale, nevoja për objekte fetare e veçanërisht për 
kuadro në këtë periudhë e në vazhdim ishte dhe do të jetë shumë e madhe, sepse 
gjatë këtyre 10 vjetëve janë ndërtuar 224 xhami të reja, kryesisht nëpër fshatra. 
Kështu, duke përfshirë edhe ato të trashëguara apo të përshtatura për vende faljeje, 
sot ka rreth 370 të tilla. 
Më sipër thamë se sa xhami kemi pasur në 1939, sa janë ndërtuar dhe sa banorë ka 
pasur Shqipëria në ato kohë dhe sa ka sot vendi ynë. Lexuesi i nderuar le të nxjerrë 
vetë përfundimet e duhura se ku kemi qenë dhe ku jemi e ku duhet të arrijmë, 
sepse edhe për të arritur gjendjen  e  institucioneve fetare të vitit 1939, ende jemi 
shumë larg.

*      *      *
Por, si pasojë e atyre që barteshin nga e kaluara, edhe në këtë periudhë pati e 
madje edhe sot ka disa probleme të pazgjidhura ndërmjet shtetit e komuniteteve 
fetare. Ndërmjet tyre mund të përmendim:
Problemet e ripronësimit real të institucioneve fetare. Ndihma nuk mund të 
presësh nga një popull që ende jeton vetë me ndihma dhe ato që mund të vijnë  
nga jashtë, sido kudo, shkaktojnë njëlloj varësie;
Lejohen  veprimtari të misionarëve të sekteve të huaja të propagandojnë në vende 
publike si në tren, autobuza apo edhe në mjedise të tjera, duke detyruar besimtarët 
muslimanë të dëgjojnë predikimet e tyre. Madje vende-vende këto lloj misionarësh 
bëjnë një propagandë këmbëngulëse, shurdhuese, stresuese, apo imponuese edhe 
në vendbanime, si në shtëpiat e qytetarëve apo të fshatarëve, duke ndarë literaturë 

1   Nga 10 medresetë, sot funksionojnë gjithësejt 7 me 1100 nxënës e 150 kuadro, kryesisht, 
mësues. Sot për sot nuk funksionojnë medreseja e Korçës, e Kukësit dhe e Peshkopisë, që 
qenë hapur, por, për shkak se lokalet ku zhvillohej procesi mësimor, nuk i plotësonin kushtet që 
kërkohen nga rregullorja e Ministrisë së Arsimit, nuk u lejua vazhdimi në to derisa të plotësohen 
kushtet.
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që shpeshherë cënon apo fyen edhe tolerancën tradicionale ndërfetare që ekziston 
tek ne.
Nga një anë shteti inkurajon traditën fetare të së kaluarës, me fetë që kanë pasur 
ndërmjet tyre harmoni dhe për këtë mburremi të gjithë dhe, nga ana tjetër, 
institucionalizon sekte fetare të huaja, të cilat shkojnë e ngrenë objektet e tyre 
të kultit në vende që tradicionalisht nuk i kanë pasur asnjëherë, sepse feja që 
predikojnë nuk ka qenë tradicionalisht e praktikuar në këtë vend, për pasojë 
nuk njihet tek ne. Kështu, Komunitetit Musliman i ngrihen shumë probleme të 
mprehta nga besimtarët duke e akuzuar se nuk bën përpjekjet e duhura, sikurse 
bëjnë jo vetëm Komunitetet tjera fetare, por edhe sektet e huaja që kanë fi lluar të 
veprojnë në vendin tone, që ngrenë objektet e tyre fetare, pa provuar shqetësimet 
e telashet që u nxirren muslimanëve. Ata e paraqesin çështjen sikur dikush  
ndihmohet drejtëpërsëdrejti, ndërsa atij që ka pronën e vet, nuk i jepet, apo  sikur 
muslimanëve nuk u jepen leje të ndërtojnë faltore aty ku ka besimtarë muslimanë 
dhe u jepet leje me lehtësi konfesioneve të tjera ta realizojnë qëllimin e vet, madje 
edhe aty ku s’ka fare besimtarë të asaj feje! Faltoret janë nga simbolet kryesore të 
një feje, ata duhet të ngrihen aty ku në të vërtetë ka praktikantë të asaj feje! 
Nuk duhet të mendohet e as të veprohet për t’u realizuar me marifete administrative  
ndryshimi i strukturave të feve në vendin tonë. Çdo përpjekje e tillë, duke 
ndihmuar njerën palë dhe dëmtuar tjetrën, qoftë edhe me masa administrative, 
herët a vonë do të shkaktojë shqetsime. Të gjitha veprimet që realizohen në këtë 
fushë, janë nën mbikëqyrjen e objekt diskutimi i   besimtarëve, të cilët i analizojnë 
në të gjitha pikëpamjet. Prandaj edhe njerëzit që merren me këto punë, në radhë të 
parë, lajtmotivin e veprimtarisë së tyre duhet ta motivojnë me parimet e drejtësisë. 

*      *      *
Nga ana tjetër, me vendosjen e demokracisë edhe komuniteteve fetare, në 
përgjithësi, u lindën probleme të rëndësishme të tyret, ndër të cilat mund të 
përmendim:
Gadishmërinë këmbëngulëse të funksionarëve fetarë që vinin nga e kaluara  për 
t’u riaktivizuar si bashkëpunëtorë në stafet drejtuese dhe fj alën konkretisht e 
kemi për ata që, në përgjithësi, jo vetëm janë të pakualifi kuar, por, ç’është edhe 
më  keq, janë të kompromentuar, veçanërisht në çështje të moralit. Ndër ta ka 
pasur një infl uencë propaganda e morali socialkomunist, për pasojë, nuk mund 
ta përfaqësojnë moralin  fetar ashtu siç duhet dhe, për qëndrimin e tyre në të 
kaluarën si dhe nga aktivizimi i tyre sot nga ana e Komunitetit, matet në popull 
edhe përkushtimi i tij ndaj fesë. Duhet ditur se në kohën e duhur çdo gjë  shkon 
në vendin e vet, nëse institucionet e besimeve fetare do të shpëtojnë nga intrigat 
nga cilatdo anë qofshin.
Ata që erdhën nga jashtë për të ndihmuar, pa i ngatërruar me shoqatat bamirëse, 
fl asim gjithnjë për fenë islame, jo vetëm që nuk qenë teologë të mirëfi lltë, por nuk 
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e njihnin realitetin e vendit tonë dhe, për pasojë, çdo gjë duhej përballuar vetë, me 
kuadrot tanë të pakualifi kuar etj. Gjithashtu, ata, me predikimet që realizojnë, 
apo me mësimet që japin, dashur pa dashur, nuk e respektojnë fare traditën tonë 
e shkollën islame (medh’hebin) që është realizuar në shekuj në këto anë, por, 
nëpërmjet llojeve të tjera, që më pare s’ janë njohur tek ne, kërkojnë të mbushin një 
boshllëk që në fakt nuk ka ekzistuar. Dhe kjo, pavarësisht se s’ka ndonjë rëndësi 
të veçantë në Islam, shkakton, të paktën, përçarje ndërmjet besimtarëve në çështje 
të interpretimit të fesë.
Por, pavarësisht nga pengesat që u thanë më sipër, brenda tranzicionit shoqëror e 
ekonomik dhe në ngjasim me të, u realizua edhe rikonstruksioni i feve në vendin 
tonë dhe, megjithëse duke çaluar fort në të dyja këmbët, ai u realizua pothuaj në 
të gjitha aspektet kryesore, siç janë: predikimi i fesë, realizimi i riteve, ndërtimi i 
pjesshëm i xhamiave, shkollave fetare etj.
Përsa u tha më lart, gjithçka që ndodhi pas shpërbërjes së sistemit totalitar 
politiko-ekonomik të tipit social-komunist, me dashje apo pa dashje, për të ndjekur 
rrugën e shteteve të tjera demokratike të botës, ky proces, përfshiu, pra, njëherësh 
edhe ripërtëritjen e jetës  fetare në të gjitha aspektet. Nuk duhet lënë pa u thënë 
se në fi llim ky lloj procesi demokratik nuk mund të zhvillohej e nuk u realizua 
pa ngurrime. Dhe këto ngurrime nuk rridhnin vetëm prej shkaqeve që sapo i 
përmendëm, nga ana e atyre që udhëhiqnin në proceset demokratike, por këto 
ishin mbi të gjitha refl eksione të ristrukturimit  të një rendi ish-socialkomunist 
ateist që zgjati për afro pesë dekadash, bartës e mbrojtës i të cilit që një shtresë e 
popullsisë e edukuar me këtë frymë, e cila tani duhej t’i përshtatej veprimtarisë 
së liberalizimit të gjithanshëm të jetës së vendit tonë, që po hynte në rrugën e 
demokratizimit. Është e natyrshme që në vazhdim, ky liberalizim i veprimtarisë 
së jetës fetare do të ecte relativisht më shpejt, por nuk duhet harruar se elementët 
kaotikë e kanë shoqëruar dhe e shoqërojnë këtë proces, që në dukje paraqitet 
frenues i jetës dhe veprimtarisë fetare dhe kjo ka po atë shpjegim që kanë edhe 
elementët e tjerë të liberalizimit bashkëkohor të jetës tradicionale të vendit tonë.
Njerëzit duhet të refl ektojnë thellë se, si pasojë e sundimit pesëdhjetvjeçar të 
komunizmit, në vendin tonë kanë humbur shumë vlera tradicionale të trashëguara  
nga të parët tanë, ndër të cilat më kryesorja është feja. Duhet pranuar publikisht 
se janë tronditur themelet e besimit monoteist në përgjithësi dhe të atij Islam 
në veçanti, pra është tronditur besimi në një Zot të vetëm. Për të realizuar këtë 
tronditje, sikurse e kemi thënë, është punuar qysh në vitet 30-të. Si pasojë e kësaj 
ndihet shumë mohimi që i është bërë Allahut, nënvleftësimi i Profetit Muhamed 
(a.s.), shkurt, feja është lënë pasdore me të tëra dhe njerëzit e kanë mendjen vetëm 
tek pasurimi, pavarësisht nga rrugët me të cilat mund të arrihet ai,  me hallall 
apo me haram. Kur’ani, ky tufan prej drite që gjatë 14 shekujsh ka ndriçuar gjithë 
njerëzimin, duke detyruar edhe kundërshtarët e vet që ta pranojnë mrekullinë e tij 
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në lidhje me shumimin pa precedencë të atyre që e besojnë atë, është nëpërkëmbur; 
fesë islame pothuajse nuk i ka mbetur asnjë rëndësi morale, madje as tek njerëzit 
që kanë besuar dhe çdo gjë është katandisur në atë gjendje sa të jepet përshtypja se 
çdo rregullim është fals dhe se asgjë s’mund të rivendoset si duhet në vendin e vet! 
Dhe gjithçka mund të rregullohet disi kur, ata që i predikojnë fetë, të bashkojnë 
në vetëvete fj alën me veprën, ndryshe s’kemi gjë në terezi!
Mëkatet që sot inkurajohen në mënyrë të institucionalizuar, për të cilat me të 
drejtë ne shqetësohemi shumë, sipas përkujtimit që na bën historia islame, kanë 
qenë të pranishme edhe në kohën e Profetit Muhamed (a.s.) dhe të  shokëve të tij 
të ngushtë (sahabëve). Madje në atë kohë kanë qenë shfaqur me të gjithë forcën e 
tyre shkatërruese të moralit njerëzor. A nuk ju kujtohet riti i adhurimit politeist 
që bënin gratë rreth Qabes? Si e bënin atë? Komplet lakuriq, apo nudo! Ndërsa 
kamata apo faizi siç e njeh populli ynë, ankandi, mita apo rushveti, përdorimi 
i pijeve alkoolike, kumari etj. e gërryenin vazhdimisht si ndonjë krimb gjigand 
shpirtin e shoqërisë njerëzor, por pasuesit e atëhershëm të Islamit, të përkushtuar 
ndaj tij, i kthyen shpinën kësaj jete...Të nderuar lexues, do të ishte më mirë sikur 
ju vetë të vazhdonit të refl ektonit e të gjeni pika të përbashkëta të asaj shoqërije 
dhe të sotmes, madje jo vetëm këtu tek ne që sapo dolën nga sistemi që e dimë të 
gjithë...
Të jetosh sot si një musliman i mirë, duhet të pranosh të humbësh shumë “të 
drejta” që i ka shoqëria e sotme, pra është jetë shumë e vështirë, sepse duhet të 
ecësh mbi një tokë që digjet, të kalosh nëpër këneta gjaku e qelbi mëkatesh, ndaj 
të cilave për çdo rezistencë që mund t’i bëjë besimtari, do të përfi tojë sevape të 
mëdha. Ka qenë e shkruar nga i madhi Zot që ne të kalojmë nëpër këtë provë të 
vështirë fatkeqësish dhe humbjesh. Por, nga ana tjetër, sot njeriu nuk mund të 
qëndrojë jashtë shoqërisë, ai duhet të marrë pjesë në të, duke pasur gjithmonë 
parasysh normat e parimet esenciale të Islamit, pa e tepruar, por, sigurisht, pa i 
shkelur ato. Pra, as fanatik dhe as liberal, por gjithnjë duke u bazuar në parime 
islame, të gërshetuara me logjikën e shëndoshë, duke dhënë shembullin e një 
muslimani luajal.
Tani le të kujtojmë për një çast parimin kur’anor se “fenë e ruan vetë Zoti”. Kujt 
ia merrte mendja se punët do të rridhnin në një hulli të tillë, saqë edhe me dorë 
nuk mund ta rregulloje më mirë?! Brezi i luftës jo që jo, por as brezat e parë të 
pasluftës nuk mund ta imagjinonin një rrugëzgjidhje të tillë. 
Nga ajo kohë ka kaluar pothuajse një dekadë. Ç’është bërë gjatë kësaj periudhe? 
Për vetë përgjigjen që kërkon kjo pyetje, do të biem disi në përsëritje, por nuk ka 
ndonjë të keqe. 
– Po të arsyetojmë se gjithçka u fi llua nga asgjëja, do të arrijmë në konkluzion 
se është bërë relativisht shumë! -Po  mirë, mos i ka realizuar administrata apo 
stafi  i sotëm i Komunitetit? – Edhe po, edhe jo, sepse administrata nuk është 
shndërruar me përmbysje partiake, por është rigjeneruar dhe procesi, megjithëse 
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i ngadaltë, vazhdon. Pastaj le të kemi parasysh edhe parimin: “punuan të tjerët, 
frutat po i korrim ne, do të punojmë ne dhe frutat do t’i korrin të tjerët”, pra, 
brezat e ardhshëm, se puna asnjëherë nuk është ndërprerë. Gabime ka, se kudo ku 
punohet edhe gabohet, veçanërisht në këto kohë. Njëkohësisht, jo për justifi kim, 
por se ashtu është e vërteta, duhet theksuar se Komunitetin tonë nuk e  drejtojnë 
të huajtë1 me urdhëra nga ndonjë qendër dhe me përvojë individuale e tituj 
shkencorë. Gjithashtu, duhet thënë se nuk drejtohet duke marrë udhëzime nga 
ndonjë qendër me përvojë shekullore jashtë kufi njve, por me konsultime brenda 
Komunitetit, me kuadro pa kualifi kimin e duhur teologjik dhe pa përvojë në këtë 
drejtim, por me përkushtueshmëri, të cilëve u bie barra të hasen në çdo kohë me 
vështirësi e pengesa të gjithëfarllojshme. Në të ardhmen historia do të  gjykojë për 
gjithçka.
Por, për ta përfunduar edhe këtë kapitull, le të përsëritim, pra, përmbledhtas disa 
nga realizimet e këtyre viteve: 
Janë ndërtuar e hapur faltore, sigurisht, shumica e tyre janë ndërtuar me ndihma 
të shoqatave bamirëse, se populli vetë ende mbahet me ndihma. Në vend 
mbretëron papunësia. Por duhet përmendur se ka edhe zona të tilla fshatare, siç 
është p.sh. rrethi i Peshkopisë, ku popullsia ka ndërtuar më shumë xhamia se sa 
kanë  ndërtuar atje  shoqatat e huaja së bashku.
Janë hapur disa shkolla të mesme fetare, të cilat e fi lluan punën pa kuadro, pa 
tekste, pa ndërtesa të përshtatshme dhe në këtë drejtim puna ka ecur, sigurisht me 
të meta dhe ka vend për përmirësime, megjithëse ndryshimet dita ditës po bëhen 
më të dukshme e më të prekshme nga kushdo. Shikoni, p.sh. medresenë “H. 
Mahmud Dashi” të Tiranës. Atje konstatohen lehtë ndryshimet thelbësore nga 
ana e cilësisë, p.sh. në kuadër, në zgjedhjen apo testimin e pranimit të nxënësve, 
në bazën materiale, nga zhvillimi i mësimeve në xhami, u kalua në ndërtesë të 
ristrukturuar me stil bashkëkohor etj.  dhe ndryshime të tilla për mirë po vërehen 
kudo nëpër shkollat tona.
Gjithashtu, janë hapur kurse masive për të mësuar elementët fi llestarë të fesë. 
Janë dërguar nxënës në shkolla të larta teologjike islame për të përgatitur teologë 
me kualifi kimin e duhur. Domosdo, si gjithkund, edhe ndërmjet tyre do të dalin 
“skarco” dhe kjo nuk shpjegohet se nuk janë zgjedhur elementët më të mirë, sepse 
ka të bëjë dhe me aftësitë personale e me kërkesat e shkollës,  por ndërmjet tyre, 
sigurisht  kanë dalë të mirë dhe do të dalin edhe më të mirë. Ata duhet të mbajnë 
parasysh, veç tjerash, se kanë nderin ta predikojnë Islamin në Shqipëri, në Europë, 

1  Edhe në Statutin aktual të Komunitetit Musliman është vënë në mënyrë taksative që drejtuesit 
fetarë duhet të jenë shtetas shqiptarë. Kështu, në Kreun II, Neni 6 që bën fjalë për Këshillin e 
Përgjithshëm, ndër të tjera thuhet: “....Anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm do të jenë banorë të 
Republikës  së Shqipërisë, banorë prej dy brezash dhe jo me shtetësi të dyfi shtë…”. Statuti dhe 
Rregullore e Brendshme. Tiranë, 1998; fq.3.
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prandaj asnjëherë të mos e harrojnë predikimin tradicional, të bërë nga të parët 
tanë të fesë në vendin tonë, ndryshe, një ditë do ta shikojnë veten të shkëputur 
nga populli.
Janë hapur kurse për hafi zlerë, sepse, siç dihet, qenia e një hafi zi në një qytet është 
farzi kifaje, d.m.th. nëse këtë detyrë në një qytet e kryejnë disa apo qoftë edhe një, 
nga ajo lirohen të tjerët.
Është organizuar dalja e një gazete me përmbajtje e qëllim propagandimin në 
masën e muslimanëve të mësimeve të fesë Islame dhe kjo del rregullisht dy herë 
në muaj që prej tetë vjetësh, pavarësisht vërejtjeve esenciale që mund t’i bëhen, 
veçanërisht në ngritjen e cilësisë së shkrimeve. 
Janë botuar libra e broshura për masat e gjëra, të interesuar për mësimet Islame, 
sidomos tekste për medresetë etj.
Janë propaganduar mësimet e fesë islame nëpërmjet emisioneve televizive me ato 
kuadro të atij niveli që ka sot Komuniteti Musliman.
Po punohet për kthimin e pronave, për vënien e tyre në efi çencë dhe në këtë 
drejtim ka disa arritje, se pa dije dhe pa ekonomi të fortë nuk mund të predikohet 
fe. Ne duam të konsolidojmë pavarësinë e Komunitetit nga shoqatat bamirëse,  të 
cilat duhen falënderuar krahas falënderimeve të tjera që i bëjmë të madhit Zot në 
çdo kohë etj.
Përveç këtyre realizimeve, janë gjetur zgjidhje operative për një mori problemesh 
që kanë dalë e që dalin në vazhdim përditë, si p.sh. janë dërguar predikues, imamë 
e muezinë në të gjitha vendet ku ka qenë e mundur dhe për ta është siguruar 
njëlloj page nënminimale, aq sa është sot takati i Komunitetit në bashkëpunim 
me shoqatat bamirëse.
Është më se e kuptueshme që nga një administratë  pa përvojë, e cila e ka fi lluar 
punën jo vetëm  në kondita shumë të këqija, por krejtësisht me baza vullnetare, 
pa pasur asnjë shpërblim, vetëm se “Fij sebijlil’lah”, do të bëheshin edhe gabime, 
pavarësisht se mund të kishte pasur më pak të tilla. Bile, ngandonjëherë njeriu bie 
në pesimizëm; të duket se nuk po bëhet  ndonjë gjë e rëndësishme dhe dyshon 
se dikush, si një mur prej gome, të pengon të ecësh përpara apo sikur dikush të 
tërheq mbas xhakete e s’punon dot, duke të nxjerrë, me dashje apo pa dashje, një 
Zot e di më mire, lloj lloj pengesash. Janë pikërisht këto dhe shumë të tjera të 
ngjashme që na bëjnë të na  duket sikur në Komunitetin Musliman nuk punohet 
dhe gjithçka është lënë në vend numëro.  Por, ndoshta, gjithçka shpjegohet me 
kohën kur po jetojmë dhe se “pula e huaj të duket sikur bën vezë më shumë”.
Shpresojmë në të madhin Zot (xh.sh.) se tani e tutje, duke shfrytëzuar edhe 
përvojën e grumbulluar, sidomos duke i dorëzuar poste kyç  teologëve me arsim të 
lartë, të cilët po kthehen nga mbarimi i studimeve teologjike jashtë, pavarësisht se 
nuk kanë asnjë lloj përvoje pune, punët do të na ecin më mbarë. 
Zoti na ndihmoftë!
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22 - Shënime kritike 

Ka disa kohë që më ra në dorë nr. 2, viti II, janar-shkurt, viti 2000 i revistës 
“Frymëzimi”, revistë fetare, shkencore, kulturore, informative, që botohet nga 
shoqata kulturore dhe bamirëse “Urtësi” – Gjakovë.
Në lëndën e pasur të këtij numri, më bëri përshtypje një artikull kritik i shkruar 
nga Mexhid Yvejsi me titull: “Krishterizmi ndër shqiptarët”, i cili, njëkohësisht, 
ishte edhe titulli i librit të dr. Zef Mirditës, botur nga “Drita” dhe Misioni Katolik 
Shqiptar në Zagreb, më 1998. 
Në artikullin e z. Mexhid Yvejsi u bëhet një studim kritik, veçanërisht disa pjesëve 
të librit, ku nxirren përfundime në lidhje me përhapjen e Islamit në vendin tonë. 
Mora shkas nga ky shkrim për t’i bërë disa objeksione këtij libri. 
Ja se ç’është shkruar ndër të  tjera në librin e dr. Zef Mirditës:
Në faqen 183: “Populli shqiptar nuk e përqafoi islamizmin për shkak të bindjes 
religjioze, por, në rend të parë, për shkak të arsyeve politike dhe ekonomike” dhe po 
në të njejtën faqe: “Mirëpo edhe mungesa e klerit dhe formimi i dobët intelektual dhe 
fetar i tij ka qenë dorë e djathtë  e përhapjes së islamizmit. Nga të dhënat që na i sjellin 
relacionet, shohim se kleri, jo vetëm që nuk i është përgjigjur me vepra thirrjes së vet, por 
ka pasur edhe të atillë që as që kanë ditur të shkruajnë e të lexojnë. Prandaj as që duhet 
të befasohemi që ritet fetare nuk i kanë kuptuar apo ushtruar sa duhet”1.
Për këtë nuk është e arsyeshme që të bëhet asnjë koment, sepse në pjesën e parë të 
citatit po shikojmë të shkruar të zezën mbi të bardhë për të disatën herë, hipoteza 
që ne u jemi përgjigjur në kapitujt e mëparshëm, ndërsa në pjesën e dytë edhe 
autori i këtij libri konfi rmon injorancën e klerit të krishterë të asaj kohe, fakt që ne 
e kemi shtjelluar në kapitujt e mëparshëm të  librit tonë.
Në faqen 193: “Megjithatë, kalimi në islamizëm nuk ka qenë i thjeshtë… ata të cilët e 
kanë përqafuar islamizmin, e këtu e kemi fj alën për Shqipërinë, shumica prej tyre i kanë 
preferuar sektet ortodokse, siç ishte, bie fj ala, ai i bektashive”.
Sektet mistike apo tarikatet  islame po t’i quajmë sekte ortodokse, në kuptimin 
“sekte ortodokse të krishtera”, sikurse po fl itet sot nëpër dhëmbë, por edhe haptas, 
kemi bërë shpifj e për Islamin dhe kemi ofenduar në veçanti ata besimtarë që janë 
ithtarë të sekteve islame! 

1   Të gjitha citimet dhe faqet përkatëse të librit i kam huajtur nga artikulli i z. Yvejsi.
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Siç duket, autori i këtij studimi nuk ka konsultuar as literaturën minimale të 
domosdoshme që rekomandohet për këtë çështje, kështu p.sh. ai, po të kishte 
lexuar veprën voluminoze të fi lozofi t orientalist, historianit të religjioneve, Henry 
Corbin (1903-1976), me titull “Historia e fi lozofi së islame”, nuk do të kishte rënë 
në gabime të tilla1.
Në faqen 363: Paska qenë “paraqitja e sekteve të ndryshme  në bashkësinë islame…
që e rëndojnë edhe më tepër pavetëdijen kombëtare tek shqiptarët muslimanë…”! Dhe 
më poshtë: “Megjithatë, për hir të së vërtetës, këtu duhet përmendur roli pozitiv në 
zhvillimin e gjuhës dhe të letërsisë nga ana e bektashinjve, të cilët në Shqipëri vijnë 
nga Azia e Vogël me trupat e Muratit të dytë (1421-1451). Por edhe veprimtaria e 
këtyre nuk ka qenë e mbështetur nga ideja e Pavarësisë Kombëtare, siç thotë at Fulvio 
Cordignano, por nga mospërputhja doktrinare e tyre me sunitët”.
Sipas dr. Z. Mirditës, bektashinjtë nuk qenkan shqiptarë, ata paskan ardhur nga 
Azia e Vogël me  trupat e Muratit dhe veprimtaria e tyre në dobi të Pavarësisë 
paska rrjedhur nga mospërputhja e tyre me sunitë! Kjo as më pak e as më shumë të 
kujton disa slogane të përdorura në vitet 30-të nga disa të ashtuquajtur intelektualë 
të besimit ortodoks, të cilët mendonin e pretendonin se “Në Shqipëri nuk ka vend 
për turqit muslimanë, ato i pret Anadolli, atdheu i tyre”!
Veç tjerash, këtij pretendimi i thonë “Shpif e përça për të përfi tuar diçka!”
Por, po të perifrazojmë Gëten e madh, do të thonim se e vërteta duhet përsëritur, 
sepse shpesh përsëritet edhe gënjeshtra. Ne mund të themi me bindje të plotë se, 
fatkeqësisht, gënjeshtra përsëritet aq dendur, ditë për ditë dhe me aq mjeshtëri, 
saqë e vërteta shpeshherë lihet në hije apo errësohet, zhduket dhe zëvëndësohet 
nga gënjeshtra, e cila futet kudo si sëmundje e keqe dhe, në raste të tilla, në vend 
të dritës, kemi errësirën, në vend të së mirës, të keqen, në vend të lirisë, robërinë, 
në vend të dashurisë, urrejtjen njerëzore, smirën dhe, së fundi,  luftën midis njëri-
tjetrit, si njerëz, si komb e si shoqëri.
Megjithëse konceptet “Fe e kombësi” janë sqaruar, duke u kryer prej kohësh ky 
proces i gjatë historik dhe luftërat fetare si dhe luftërat për stabilizimin e kombeve 
dhe të shteteve në anët tona pothuajse kanë përfunduar, përsëri nxirren në shesh 
problemet e vjetra dhe fi llohet sërish nga e para duke spekuluar me to. Prandaj 
edhe sot në shekullin e 21-të dy nga sebebet  më spekulative, që krijohen e 
përdoren si armë për grindje e ndarje, midis sa e sa të tjerash, janë pikërisht feja 
dhe kombësia, pavarësisht se kuptimet e tyre janë aq të qarta sa edhe dielli në 
qiell dhe nuk kanë  asnjë pikë kundërshtimi e mosmarrëveshjeje ndërmjet tyre, 
nëse kuptohen si duhen kuptuar. Këtu duhet vënë në pah se kundërshtime nuk 
kanë as fetë midis tyre dhe as kombet e fetë. Feja nuk e mohon kombësinë dhe 

1   Në këtë libër voluminoz (mbi 450 faqesh) bektashizmi vendoset në kapitullin III, pra tek 
“Metafi zika e Sufi zmit”, ku fl itet për rendet hurufi  dhe bektashi. Për më gjërë shiko: Henry Corbin. 
Historia e fi lozofi së islame. Logos- A, Shkup 1997. Fq. 341.
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as kombësia fenë. Por duhet thënë se janë të panumërt njerëzit që peshkojnë në 
ujëra të turbullta nëpërmjet feve e kombësive të ndryshme, pra ata propagandistë, 
ngatërrestarë, të cilët, në çdo kohë e në çdo vend,  predikojnë, ku drejtpërdrejtë 
e ku me dorashka, mosharmoninë midis feve dhe kombësive, si, p.sh. njëra fe e 
dashka kombin më tepër se tjetra dhe i paska dhënë atij më shumë atdhetarë e 
luftëtarë, duke shkaktuar pakënaqësi e disharmoni midis vëllezërve, pjesëtarëve 
të një kombi, të një gjaku e të një atdheu.
Për të vërtetuar që fetë dhe kombet në vetëvete nuk kanë grindje e mosmarrëveshje 
midis tyre, nuk është nevoja të futesh në brendësi të dogmave, të parimeve, të 
mësimeve  e të predikimeve të tyre. Mjafton të themi se s’ka asnjë fe në botë 
që, në esencë të vet, të predikojë dasi e përçarje, grindje,vrasje, midis njerëzve, 
përkundrazi, ato predikojnë e mësojnë mirësinë, dashurinë dhe vëllazërimin, 
respektin dhe nderimin e ndërsjelltë. Edhe kombet të njëjtat parime ndjekin e 
respektojnë. Po atëherë si shpejgohet që në praktikën e përditshme na dalin kaq 
shumë probleme të kësaj kategorie?!
Me çdo gjë: me fetë, me idealet, me besimet, me kombësitë etj., manipulohet nga 
spekulatorët për qëllime të caktuara dhe, si rrjedhojë, botën e ndjekin fatkeqësitë e 
njëpasnjëshme. Këta spekulatorë quhen politikanë, ekonomistë… egoistë etj. Këta 
kanë borxh,  për të arritur qëllimet që i kanë vënë vetes, apo që ua kanë ngarkuar 
të tjerët,  të bardhën ta shesin kur të duash për të zezë.
Edhe mbi kurrizin e  shqiptarëve, nën maskën e fesë, janë luajtur shumë herë 
lodra të rrezikshme për vetë ekzistencën tonë si popull dhe si komb. Prandaj duhet 
të jemi syçelë dhe të mos biem në kurthe të tilla. Në lidhje me sa u tha, duhet të 
kemi parasysh:
a) Fetë në vetëvete nuk kanë faj për grindjet tona; fajin ta kërkojmë tek vetëvetja, 
tek mungesa e kulturës, tek intoleranca; apo tek intrigat që bëjnë forca të treta, të 
jashtme apo të brendshme.
b) Më parë se të fl itet për fetë, ato duhen njohur me themel dhe jo përcipatazi. 
Ato duhet t’i njohim si në anën praktike, ashtu edhe në urtësinë, hyjnoren që i 
karakterizon. 
c) Për çdo fe që nuk e njohim, nuk duhet të fl asim, se po i dole zot një gjëje që nuk 
e njeh, mund të thuash marrëzira. Fetë tashmë janë të kristalizuara dhe mbrojtja 
apo sulmi ynë nuk i errëson e as i ndriçon mësimet e tyre reale.
ç) Feja nuk e dëmton kombësinë, por dhe kombësia nuk e ndalon fenë. Armiku 
i të dyjave është injoranca, prandaj t’i kushtojmë rëndësinë e duhur pajisjes me 
kulturë.
d) Fetarizëm nuk do të thotë në asnjë mënyrë fanatizëm. Kështu, mund të jesh 
fetar, por jo fanatik. “Fanatizma e vret fenë për të trembur budallenjtë me hijen e saj” 
dhe “Fanatizma me fenë janë si astrologjia me astronominë: bija e marrë e një nëne të 
mençur”.
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dh) Të qenët atdhetar nuk do të thotë se je patjetër ateist, pra mund të jeshë 
njëkohësisht atdhetar e fetar i mirë. A nuk mund të marrim si shembull Naim 
Frashërin, Haxhi Vehbi Dibrën, Hafi z Ali Korçën, Hafi z Ibrahim Dalliun e 
qindra e mijëra të tjerë, që kanë jetuar gjatë shekujve, shumica e të cilëve kanë 
mbetur anonimë për ne, por jo tek Allahu ?! Atdhetarizma të ngjall dashurinë e 
respektin për atdheun, për vendlindjen, për farë e fi sin, pra të lidh me to, ndërsa 
feja të lidh me Zotin, që krijoi gjithësinë, ty së bashku me atdheun tënd si dhe 
gjithçka që e njohim ose jo!
e) Ta mbajmë lart dashurinë për kombin dhe lirinë, se pa kombësi e pa liri, nuk ka 
as atdhe dhe, pa atdhe, s’ka as fe, se i robëruari nuk është i lirë që t’i falet  Zotit.
ë) Të mbajmë lart bashkimin dhe vëllazërimin, aq të domosdoshëm për ne dhe t’i 
tregojmë rrugën kujtdo që përpiqet të na ndajë e përçajë1.
Në faqen 363 thuhet: “Nuk është gjë e re për t’u theksuar se Naim Frashëri mendonte 
se bektashizmi, i cili  për nga aspekti fi lozofi k është i karakterit panteist dhe për nga 
koncepti fetar është i karakterit sinkretik, duhet propaganduar si religjion i përbashkët i 
të gjithë shqiptarëve, sepse ai është i inspiruar me Biblën e Kur’anin”.
Me thënë të drejtën, unë tani vonë kam marrë vesh se Naim Frashëri, me gjithë 
veprat e veta letrare, atdhetare, fi lozofi ke me frymë islame, nga fundi i jetës së vet, 
ka bërë përpjekje serioze për të përkthyer në gjuhën shqipe Kur’anin famëmadh 
dhe ky përkthim i tij nuk i është bërë i ditur masave të gjëra të besimtarëve për 
gati një shekull! Në vazhdim të këtij kapitulli do të përpiqem ta sqaroj më mirë 
këtë çështje. Po të ishte i drejtë pretendimi i dr. Mirditës, atëherë pse Naimi do t’i 
hynte kësaj çështjeje, sidomos në fund të jetës së vet?! Ndërsa për idetë që dr. Zef 
Mirdita i ve në mendjen e Naim Frashërit,  sa të rrosh, do të dëgjosh, sidomos në 
kohët tona që janë të mbarsura me njoftime hipotetike, natyrisht, pa referencat 
përkatëse. Por gjithësesi çështjes së Naimit do t’i rikthehemi në vazhdim.
Në faqen 398: “Me islamizimin e popullatës shqiptare u ndërpre zhvillimi kulturor e 
fetar dhe me të u shua edhe vetëdija kombëtare”.
Natyrshëm lind pyeja: Ku paska qenë ai zhvillim kulturor e fetar që qenka 
ndërprerë me islamizimin e popullatës shqiptare, sepse, sikurse e ka pohuar vetë 
dr. Zef Mirdita, për më se njëmijë e pesëqind vjet, deri në kohën kur shqiptarët 
fi lluan të islamizohen, kleri i krishterë shqiptar nuk ka ditur as të shkruajë, as të 
lexojë…(shiko faqen 183)?! 
Përsa i përket shuarjes së vetëdijes kombëtare  le t’i kujtojmë dr. Mirditës se 
Islami është fe universale dhe nuk shpreh aspak aspirata për tjetërsimin etnik 
të popujve, as për denigrimin e traditave të mira të kulturës së seleksionuar me 
tipare humaniste të tyre. Gjithnjë po në lidhje me ndërgjegjen kombëtare do të 
donim t’i kujtonim dr. Mirditës se Hafi z Ibrahim Dalliu përmend emrat e rreth 

1  Për më gjërë për këtë çështje shiko: Beqir Haçi. Feja dhe kombësia. Revista “Njeriu”, e 
përmuajshme shpirtnore, kulturore; viti II, nr. 11 (23), qershuer, 1944.
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150 patriotëve nga Tirana, që janë torturuar e burgosur nga turqit për të vetmin 
shkak se donin e përpiqeshin me të gjitha mënyrat që të largonin pushtuesit nga 
Shqipëria. Ndërmjet tyre ai përmend edhe emrat e rreth 50 hoxhallarëve vetëm 
nga Tirana1.
Pothuajse të gjitha këto lloj pretendimesh ne i kemi trajtuar në faqet e mëparshme. 
Tani na mbetet të fl asim diçka në përgjithësi për mistiçizmin islam e sektet e tij, 
meqë, ata i përkaskan ortodoksizmit në kuptimin e kristianizmi2!
Në veçanti do të shkruajmë për sektin bektashi, jo për të hedhur poshtë ato që 
pretendon autori në fj alë, se ato janë supozime të tij e të shokëve të tij, të cilët, 
sikurse e kemi përmendur, kanë që nga vitet 30-të që i lançojnë e i potencojnë 
herëpashere. Për këto slogane antiislame e sidomos antibektashiane janë të 
interesuar të krishterët, ortodoksë e katolikë! 
Por gjithçka që do të shkruaj për mistiçizmin, për teqetë, për tarikatet etj. e bëj për 
të sqaruar më tepër ndonjë individ apo grup që nuk ka asnjë lloj bagazhi islam në 
këtë drejtim dhe për të mos i mbetur asgjë në mend nga këto shpifj e monstruoze. 
Por më parë se të jap disa konsiderata për mistiçizmin islam, për teqetë, veprimtarinë 

që kanë zhvilluar ato në vendin tonë etj., do të jap ndonjë mendim për lindjen dhe 

zhvillimin e kulturës islame në përgjithësi.

1   Për më tepër hollësi  lexo: H. Ibrahim Dalliu. Patriotizma në Tiranë. Tiranë, 1995, fq. 19-27.
2   Gjithnjë nëse ka pasur për qëllim kristianizmin, atëherë, siç duket,  dr. Zef Mirdita ngatërron, 
me dashje apo jo, këtë e di vetëm ai, mistiçizmin islam me atë hebre, sidomos me atë të krishterë, 
budist apo humanist. Dihet se mistiçizmi islam nuk ka tendenca të institucionalizuara që të dalë 
jasht normave të sheriatit islam, përkundrazi, ai e sheh veten si jurisprudencë ezoterike islame 
(el-fi kh-ul-batinij). Prandaj ai nuk duhet të vlerësohet sipas kritereve të mistiçizmit hebraik, të 
krishterë, budist etj. Inkuadrimi, llogaritja, për shkak të ngjashmërive të temave të mistiçizmit 
islam, brenda kornizave të llojeve të tjera të mistiçizmit, tregon se nuk njihet si duhet ky mistiçizëm 
dhe na shpie në rrugë pa krye. Megjithëse ka studiues që e konsiderojnë pozitive përpjekjen për 
afrimin e sistemeve ideore, nuk është e drejtë që mendimi musliman (sufi  apo jo) të marrë drejtime 
sipas ideve subjektive të njeriut. Në fund të fundit nuk është detyrë e muslimanit që rregullimet 
dhe sistemet ideore të fi tuara nga jeta dhe të derivuara nga intelekti, t’i vërtetojë apo afi rmojë me 
parime kur’anore islame, por është detyrë e muslimanit që të vejë në evidencë triumfi n e mënyrës 
së të menduarit islam, që ka lindur prej gjërave të pranuara nga masat e praktika.
Për më gjërë për këtë çështje shiko: Ismet Ozel. Tri çështjet: teknika; civilizimi; tëhuajësimi. 
Logos- A, Shkup, 1419/1998. Fq. 82, shënimi nr. 6.
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23 - Mendime mbi lindjen e zhvillimin e kulturës 
islame

Sikurse e marrim vesh nga libri i shenjtë, Kur’ani fi snik, H. Muhamedi (a.s.) ka 
qenë analfabet, pra nuk dinte as shkrim dhe as lexim dhe që në fi llim të vahjit u 
urdhërua: “Lexo” (Mëso! Studio!). Kjo ka qenë porosia e parë, e vrullshme dhe 
inkurajuese e Kur’anit, në radhë të parë për H. Muhamedin (a.s.) dhe në vazhdim 
për të gjithë besimtarët pa dallim, mashkull apo femër, i ri apo i moshuar etj. Pra 
që në fj alën e parë të Kur’anit bëhej thirrje që të lexohej, të mësohej, të studiohej 
për të kuptuar e arritur të vërtetën, realitetin, esencialen, thelbësoren. Dhe ajo 
fj alë e parë e Kur’anit, sikurse është e gjithë përmbajtja e tij, ka qenë gjithmonë 
e vlefshme dhe po kështu do të jetë deri Ditën e kijametit. Nga kjo nxjerrim disa 
përfundime për rëndësinë e këtij urdhëri, sepse kjo porosi hyjnore erdhi para se 
të vinte urdhëri për të falur namaz, për të agjëruar, për të dhënë zeqat, për të 
vajtur në haxh, para se të vinin porositë për të lejuarat dhe të ndaluarat dhe kjo 
ka shpjegimin e vet: vetëm nëpërmjet dijes, kur njeriu të bëhet i ndërgjegjshëm,  
arrihen të përcaktohen e të realizohen të gjitha të tjerat. Mbi të gjitha, vetëm 
nëpërmjet dijes njihet Krijuesi, me dije mësojmë si të falemi, si të aktivizohemi, si 
të punojmë, si të jetojmë, ç’duhet të hamë e ç’duhet të pimë, ç’është e lejuar dhe 
ç’është e ndaluar, ç’është e moralshme dhe ç’është e pamoralshme, njerëzore dhe 
jonjerëzore, kush jemi, nga kemi ardhur dhe ç’duhet të jemi... etj. etj.
Kur’ani ka shprehur konsideratat më të larta për të diturit: “…Th uaj, a janë të 
barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?” (39: 9), “Po këto nuk i kupton kush...
përveç dijetarëve” (29: 43), “Po, Allahut ia kanë frikën nga robërit e Tij vetëm 
dijetarët” (35 : 48); “Ai ia dhuron urtësinë atij që do e kujt i është dhënë urtësia, 
atij, pra, i është dhuruar mirësi e madhe, e, përveç të mençurve, këtë nuk e 
kupton kush” (2 : 269). 
Ndërsa H. Muhamedi në këtë drejtim ka bërë vlerësime shumë mëdha, si p.sh.: 
“Dijetarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Vërtet pejgamberët nuk lanë 
trashëgim grosh e derhem (para, të holla), por ata lanë trashëgim diturinë, kush 
e merr atë, i mjafton”; “Le të jenë i pasuri dhe i varfëri të barabartë përpara jush 
në fi timin e diturisë”, “Përvetësoje diturinë sepse ai që e përvetëson atë në rrugën e 
Zotit, bën një vepër hyjnore dhe fetare; ai që bën fj alë për diturinë, mburr Zotin; ai 
që u jep dituri të tjerëve, është sikur u jep lëmoshë fukarave; ai që përhap diturinë 
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aty ku duhet, bën një vepër përvujtunije ndaj Zotit. Dituria vë në g jendje atë që e 
zotëron të dallojë atë që është e lejueshme nga ajo që ndalohet; i ndriçon rrugën për 
në parajsë; mikesha jonë në shkretëtirë, shoqëruesi ynë në vetmi; shoqja jonë kur 
na mungon një mik i dashur, na shërben si mburojë kundra armiqve. Me dituri 
shërbyesi i Zotit ngrihet në lartësinë e mirësisë dhe në pozitë fi snike, bashkohet me 
të mëdhenjtë e kësaj bote dhe mbërrin përsosmërinë dhe lumturinë në botën tjetër”1, 
dhe me vlerësime të larta për dijen e për dijetarët, të nxjerra nga Kur’ani dhe nga 
hadithi, mund të vazhdonim gjatë, por qëllimi ynë është që të bëjmë edhe një 
paraqitje shumë të shkurtër të zhvillimit të shkencave, sidomos të kulturës në 
shekujt e artë të përparimit të Islamit.
Përsa i përket kulturës në përgjithësi dhe asaj islame në veçanti, ka shumë vend 
për t’ia bërë të njohur herëpashere besimtarëve islamë nivelin e zhvillimit të saj 
nga ana historike. Duhet pranuar se injorimi apo përçmimi i një kulture, duke 
e ngatërruar atë me pushtuesin otoman, nga njëra anë, si dhe me qëndrimin 
jodashamirës ndaj besimit islam, nga ana tjetër, shkakton pakënaqësi e përçarje 
ndërmjet besimtarëve të feve të ndryshme në vendin tonë, për pasojë, pakënaqësi 
ndaj bashkatdhetarëve. Kjo bëhet më e theksuar, kur lihen mënjanë apo 
injorohen faktet historike dhe veprimet e realizuara marrin ngjyra emocionale 
të një karakteri tendencioz. Këtë e ka vënë re dhe e ka stigmatizuar bindshëm 
shkencëtari bashkëkohës prof. dr. Gazmend Shpuza, i cili ka thënë se në drejtim 
“të hulumtuarit të mendimit politik, shoqëror dhe iluminist vërehet një njëanshmëri 
mjaft e theksuar. Vihet në pah, me plot të drejtë, orientimi i tyre nga qytetërimi më i 
përparuar i kohës, drejt qytetërimit perëndimor. Po ky orientim sikur absolutizohet dhe 
paraqitet gati-gati si një mohim i qytetërimeve të tjera, qytetërimeve lindore të hershme 
dhe të sotshme; në rastin tonë të qytetërimit islam”2. 
Th ëniet e famshme të Xhavaharlal Nehru-së se “Qytetërimi islam është nëna e 
qytetërimeve të reja” si dhe të G. Bernard Shou se “Islami është fe e së ardhmes”, 
jo vetëm që na inkurajojnë në këto kohë të vështira që po kalojmë në lidhje me 
trajtimin tendencioz dashakeqës që i bëhet Islamit në shumë vende perëndimore, 
pse jo, edhe në vendin tonë, por njëkohësisht na përforcojnë besimin për të 
ardhmen e tij. 
Rozhe Garodi shkruan se “Vetëm me përtëritjen e shpirtit islam, të atij xhihadi, të asaj 
renesance të mendimit kritik e të gjallë, të atij leximi të Kur’anit si hulumtim gjithnjë i ri 
dhe aktual, asaj përpjekjeje vëllazërore dhe besnike, do t’i kuptojmë jomuslimanët, vetëm 

1   Robert L. Gulick, JR. Muhamedi edukator. Albanian Islamic Center Harper Woods, Mich. 
U.S.A, 1992, fq. 44-45.
2   Gazmend Shpuza, “Shemsedin Sami Frashëri për qytetërimin  islam” në “Perla” 1/1996, Tiranë 
fq. 20.
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ashtu do të mundemi, në aleancë me të gjithë ata që e duan ardhmërinë, t’ i zgjidhim 
problemet e kohës dhe sërish ta ngjallim shpresën”1. 
Kushdoqoftë, individ apo institucion që pretendon se kalimi në Islam ka qenë 
rezultat i përdorimit të forcës, apo bën shpifj e të tjera të kësaj kategorie ndaj 
Islamit,  gabon rëndë dhe harron se “Kultura që ndikon në kulturën tjetër, nuk është 
në asnjë rast ajo që posedon fuqinë ushtarake, as ajo që posedon në duart e veta kapital, 
por, në bazë, ajo që ka marrëdhënie më të zhvilluara shoqërore prej asaj kulture mbi të 
cilën ushtron ndikim. Sepse vetëm nga marrëdhëniet e zhvilluara shoqërore rrjedhin 
forma e superioritetit, si në shkencë ashtu dhe në art” dhe këto lloj institucionesh 
mashtrojnë veten dhe shoqërinë duke e shpërfi llur “elementin fetar” që pa dyshim 
është elementi bazë pro dhe kundra Islamit, sepse, “ fuqia ushtarake përkohësisht 
mund të shkatërrojë një kulturë, shembull për këtë janë pushtimet spanjolle e portugeze, 
të cilat praktikisht i shkatërruan kulturat e Amerikës Latine në mënyrë që në vend të 
tyre të sillnin një kulturë tjetër...janë shkatërruar me anë të luftës jo vetëm krijimet 
më të mira humaniste të inkasve, majëve dhe të tjerëve të ngjashëm me ta. Fuqia e 
armës mund të shkatërrojë një kulturë, por atë nuk mund ta imponojë. Është e njohur 
se romakët kanë qenë ushtarakisht  më të fortë, por, megjithatë, Perandoria Romake e 
pranoi plotësisht fi zionominë kulturore greke, ndërsa grekët nuk qenë ata që e pranuan 
kulturën romake”2. 
Kështu, nëpërmjet disa pushtimeve të pakëta ushtarake dhe me shumë prej atyre që 
ne sot jemi mësuar t’i quajmë revolucione-shpirtërore-kulturore, bashkësia e vogël 
e qytetit shtet të Medines, që u bë i njohur, veç tjerash, edhe për bashkekzistencë 
ndërmjet feve monoteiste, nëpërmjet “kartës së Medines”, mbrenda një kohe 
relativisht të shkurtër, u shndërrua në një perandori të madhe me një riorganizim 
të gjithanshëm progresiv, bazuar në burimet e parimet e Islamit, që deri në atë 
kohë nuk ishte parë dhe me një zhvillim  kulturor, i cili do të linte gjurmë të thella 
në historinë e njerëzimit.
Pionierët e kulturës muslimane u përpoqën t’i përkthejnë, t’i asimilojnë, të 
integrojnë kontributet më të vlefshme të Indisë, të Bizantit, të Greqisë, të Iranit si 
dhe të kulturave e qytetërimeve të tjera të lashta. Ata jo vetëm që e transmetuan 
të gjithë thesarin e vjetër, por edhe vetë u bënë kreatorë të një kulture të re, e cila 
me shekuj do t’i shërbejë si mësuese botës.
F. Hiti ka shkruar se “arabët nuk ngritën vetëm perandori, por ndërtuan edhe kulturë... 
dhe më vonë kanë ndërmjetësuar në Europën mesjetare, rezultati përfundimtar i së 
cilës ka qenë zgjimi i botës perëndimore dhe hyrja e tyre në rrugën e renesancës së re...”3 

1  Rozhe Garodi. “Zivi Islam”, Sarajevo, 1990, fq. 73. Sipas: N. Ibrahimi. Islamizimi i trojeve... 
vepër e cituar fq. 59.
2  R. Garodi. Islami dhe kultura. Sarajevë, 1990, fq. 76. Po aty fq. 228-229.
3  Filip Hiti. Istorija Arapa od najstarijh vremena do danas. Botim i dytë fototip, Sarajevë, 1988. 
Sipas: N. Ibrahimi. Islami në trojet... vepër e cituar, fq.71.
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dhe në “ kohën kur Europa barbare gjendej ende në fazën e inkubacionit, e çarmatosur 
dhe e dobët...”1 “...civilizimi islam ishte i llojllojshëm, i krijuar nga ndikime të shumta, 
multiform, evolutiv, por besnik frymës së Shpalljes e cila e ka nisur”, i cili “u lind nga 
fi torja, por edhe nga liria që erdhi me të” dhe për të cilin Hegeli ka thënë se “ kurrë 
entuziazmi i tillë nuk ka kryer vepra më të mëdha”2. 
Ndjenjën e superioritetit që trashëgon sot Europa e ka nga ndikimi judeo-kristian 
dhe greko-romak drejtpërdrejt apo në mënyrë të tërthortë. Këtë ndjenjë jo vetëm 
që e ka vënë re Sami Frashëri, por edhe e analizon, se, siç na e thotë Gazmend 
Shpuza, sipas Samiut, “deri para lindjes së qytetërimit grek, shumë popuj si kaldejasit, 
asirianët, indianët, egjiptianët e të tjerë kanë dhënë ndihmesën e  vet të vyer në 
zhvillimin e kulturës botërore, pra edhe të qytetërimit në përgjithësi. Dhe, pas grekëve, 
pati popuj të cilët e çuan më tej zhvillimin e kulturës antike, duke i bërë një shërbim 
të veçantë lindjes dhe zhvillimit të qytetërimit europian. Këtu ai e ka fj alën për një 
qytetërim të cilin e konsideron, jo pa të drejtë, të ndritshëm, siç ishte qytetërimi islam. Ky 
qytetërim, sipas tij,  ka dhënë kontributin e vet në krijimin e qytetërimit europian, duke 
shënuar një shkallë më të lartë se qytetërimi grek”3.
Ja se si i përshkruan Samiu Europën dhe shtetin islam: “Një ngjallje, një shpirt, 
një fuqi, një pasje, një dituri mbretëronte në të gjitha ato anë në ato kohëra kur vend i 
Sokratit e i Platonit kishin mbetur si të shkretë, dhe Europa, Europë e ndritur e ditëve 
tona, ish një vend i papunuar me njerëz gjysëm të egër” dhe vazhdon se “Dritat e tyre 
(të muslimanëve) u hapnë udhën europianëve, ata vetë mbetnë në t’errëtë”4. 
Ndërsa Brifolti ka thënë: “Shkenca është gjëja më e rëndësishme të cilën civilizimi 
arab i ka dhënë botës moderne, edhe pse ajo nuk është e vetmja gjë që Europës ia ktheu 
jetën, sepse ndikimi i civilizimit islam edhe në shumë fusha të tjera i dha jetës europiane 
atë impuls të domosdoshëm fi llestar. Megjithatë, edhe pse nuk ekziston asnjë aspekt i 
lulëzimit europian  prejardhja e të cilit nuk mund të lidhet me ndikimin e civilizimit 
islam, këto ndikime janë më evidente dhe më të rëndësishme në fushën e formimit të asaj 
energjije, e cila në botën moderne nxiti këtë përparim të sotëm material dhe këtë forcë, 
gjegjësisht në fushën e shkencave natyrore dhe të punës shkencore – hulumtuese”5.

*      *      *
Dihet se institucionet kryesore për arsimim në periudhën e parë të Islamit kanë 
qenë xhamiat. Dijetarët, krahas namazit që falnin në këto institucione dhe 
predikimeve të zakonshme, organizonin ligjërata për tema nga më të ndryshmet, 

1  Hisam Dzait. Evropa i Islam. Botim i dytë i plotësuar, Sarajevë, 1990; fq. 112-113. Sipas: N. 
Ibrahimi. Po aty, fq. 71.
2  Po aty, fq. 111-112. Sipas:  N. Ibrahimi. Po aty. Fq. 71.
3   Gazmend Shpuza. Vepër e cituar fq. 22.
4  Po aty.
5  Brifolt. Ndërtimi i humanizmit. Sipas: Muhamed Kutub. Sa jemi muslimanë. Vepër e cituar; fq. 
55.
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që lejoheshin të ndiqeshin si nga meshkujt ashtu dhe nga femrat. Kështu, Umer 
ibni Abdul Aziz (khalif emevit) angazhohej personalisht për të mësuar të tjerët, 
megjithëse ishte i zënë me problemet e hilafetit shtet. Haxh’xhaxh bin Jusuf 
Eth’thekafi u (princ) ka pasë ligjëruar në Taif. Velid bin Abdul el Meliku e pat 
bërë të detyrueshme për të gjithë mësimin e leximit të Kur’anit dhe ndaj atyre që 
mësonin në mënyrë shembullore dhe  kishin borxhe, si shpërblim, ua shlyente ato 
nga arka e shtetit. 
Në kohën e abasitëve (dinasti me qendër në Bagdat), xhamia kryesore në Basra 
(Irak) u shndërrua në qendër të arritjeve shkencore. Këtu, përveç detyrimeve 
fetare që kryheshin, Hasan el Basriu vuri bazat e fi lozofi së, po këtu, gjithashtu, 
mësoheshin edhe shkenca e disiplina të tjera fetare dhe fi lologjike. Në Kufë, 
Abdullah ibni Mes’udi u mësonte besimtarëve Kur’anin dhe komentimin e tij 
(tefsirin). Në Bagdat Ebu Hanifj a u mësonte të gjithë atyre që ishin të interesuar: 
fi khun (legjislacionin islam), tefsirin dhe hadithin, ndërsa në Damask, në xhaminë 
kryesore të emevitëve, mësoheshin të gjitha llojet e diturive.
Në periudhën e dinastisë së abasidëve, përveç objekteve të infrastrukturës, 
u ngritën edhe shumë institucione arsimore e shkencore si: mejtepe, medrese, 
institute e deri universitete si dhe qendra e akademi shkencore. Tani, përveç 
Kur’anit e hadithit, mësoheshin edhe letërsia, gramatika, sintaksa, matematika, 
astronomia, fi lozofi a dhe u shtua dukshëm numri i librarive e i bibliotekave.
Në xhaminë “El Mensure” në Bagdat në vitin 195 hixhrij kishte mbi 50 rrethe 
shkencore në të cilat ligjëronin shkencëtarët e dijetarët më të njohur të kohës. 
Imam Shafi ’ìu ligjëronte në xhamiat “Err’rresafetu” dhe “El Kasër”. Historiani i 
njohur dhe komentatori i Kur’anit, Et’Taberiu ligjëronte në xhaminë e Amër ibni 
Asit në Fustat.
Në Kajro u ngrit xhamia “El Ez’her” më 972, pastaj dhe univeristeti me të 
njejtin emër. Utopisti i njohur El Makdesi thotë se numri i rretheve shkencore 
ku mbaheshin ligjërata në “Ez’her” ishte mbi 110. Në Tuniz u ngrit xhamia 
“Ez’Zejtun” dhe rreth saj anekse për vendosjen dhe strehimin e nxënësve. Në 
Bagdat në vitin 815 khalifi  Me’ëmun themeloi qendrën e njohur akademike 
“Bejtu el’ Hikmeti”, ku, përveç tjerash, studioheshin edhe shkencat fi lozofi ke, 
natyrore etj. Në këtë kohë në Bagdat u ngrit edhe observatori për studimin e 
trupave qiellorë. 
Nga mesi i shekullit të 8-të deri në fund të shekullit të 10-të Mensuri (754-755), 
Harun er Reshidi (786-809), Me’ëmuni (813-883) mblodhën librat shkencorë e 
fi lozofi kë nga Bizanti e Greqia dhe urdhëruan përkthimin e tyre në arabisht. 
Në këtë kohë veç veprave të tjera madhore, u përkthyen edhe veprat fi lozofi ke të 
Platonit dhe të Arsitotelit. Kjo periudhë konsiderohet si periudha e përkthimeve 
më të bollshme në fushën e historisë së shkencës dhe të fi lozofi së.
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Në Fes të Marokut në vitin 859 u themelua univeristeti i parë në botë, kurse në 
1005 u themelua instituti shkencor “Daru el Ilmi” në Bagdat. Më 1189 në Kuds 
(Jeruzalem) u  themelua medreseja e madhe. 
Tani le të fl asim pak më gjatë për depërtimin e arabëve muslimanë në Spanjë 
(viti 711), me që ajo është në Europë. Depërtimi i muslimanëve në Europë u 
realizua në Spanjë e në Sicili, vende ku nuk vonuan  të lulëzojnë shkenca dhe 
kultura1. Në kohën e mbretit Hakem (961-976), p.sh. Kordova kishte universitetin 
e vet, 27 shkolla të pavarura, 70 biblioteka, 700 xhami dhe disa banja publike. 
Aty studionin të rinj nga viset e ndryshme të Europës dhe të Afrikës, madje dhe 
jomuslimanë. Në kuadër të Universitetit gjendej një bibliotekë shumë e pasur për 
kohën, me 400 mijë vëllime, ndërmjet të cilave kishte vepra shumë të çmuara 
shkencore. Historiani Dreper na thotë se Gerberto, i cili u bë Papë me emrin 
Silvestri i dytë, ka qenë ndërmjet atyre djemoshave të ardhur nga Europa, të cilët 
kanë studiuar në Universitetet muslimane të Spanjës dhe, kur është kthyer prej 
andej, ka sjellë me vete nga Kordova një glob, të cilin e përdorte në shkollën e tij 
në Rensë. 
Unë nuk do t’i prek zhvillimet e degëve të ndryshme të shkencës që u realizuan 
në kohën e arabëve  në  këto vise, se do të dilja shumë jashtë temës. Por, nga 

1  Kur muslimanët erdhën në Spanjë, gjetën një vend  të mjeruar, por kësaj gjendjeje iu dha fund 
menjëherë, sepse, me ardhjen e një qytetërimi të ri, siç ishte ai i muslimanëve, Spanja u kthye në 
një lloj lulishteje. John W. Draper, (1811-1882), që konsiderohet si një historian realist e i sinqertë, 
në veprën e vet “The intellectual Development of Europe” (Zhvillimi intelektual i Europës) thotë 
se Islami ka luajtur një rol shumë të madh në zhvillimin e  civilizimit. Ai shfaq mendimin  se 
historianët e krishterë, për shkak të urrejtjes që kanë ndaj Islamit, e fshehin këtë fakt, duke 
harruar, kështu, borxhin që Europa i ka botës islame. Ai e përshkruan në këtë mënyrë gjendjen 
e Spanjës para muslimanëve si dhe ndryshimet që ata sollën në atë vend: “Atë kohë europianët 
në tërësi ishin barbarë. Kristianizmi nuk kishte arritur t’i shpëtojë nga barbarizmi, prandaj kishin 
mbetur si të egër. Jetonin  në fëlliqësi. Kokat i kishin të mbushura plot me bestytni. Aspak nuk 
ishin në gjendje të mendojnë për gjëra logjike. Jetonin në baranka në mesin e të cilave, nëse 
gjendej ndonjë hasër, ajo llogaritej si të ishte ndonjë pasuri e madhe. Menuja e gjërave që hanin 
përbëhej nga grosha, karrotat, disa lloje kashte, madje edhe lëvore drujsh. Për veshmbathje 
përdornin lëkurat e kafshëve, prandaj vazhdimisht mbanin një erë shumë e keqe.
Muslimanët para së gjithash, u mësuan atyre pastërtinë, sepse ata vetë pastrohehin pesë herë 
në ditë. Kjo bëri që edhe vendasit së paku të pastroheshin një herë në ditë. Pastaj dalëngadalë 
ua hoqën nga trupi rrobet e fëlliqura, të cilat ishin të mbushura me lloj lloj parazitësh, dhe u 
veshën rrobet e veta prej pambuku me llojlloj ngjyrash. I mësuan se si të përgatisnin ushqimin 
dhe si të hanin. Ndërtuan shtëpi, vendbanime, pallate, shkolla, spitale dhe universitete, të cilat 
më vonë u bënë burim i dritës. Europianët e egër, të mahnitur nga ajo që kishte fi lluar të ndodhë, 
fi lluan, gradualisht, të pranojnë civilizimin e ri”. 
Sipas: Salahud’din Boart, në: Vepra,- revistë informative, kulturore dhe shkencore. Viti I, nr. 31, 
maj, 2000, fq. 28.
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ana tjetër, nuk mund të rri pa cituar disa vlerësime të bëra nga perëndimorët për 
përparimet që sollën arabët. Kështu, Filip Hitti në “Histori e arabëve” ka shkruar: 
“Depërtimi i shumë ideve të reja, sidomos, fi lozofi ke në Europën Perëndimore, shënon 
fi llimin e përfundimit të “epokës së errësirës” dhe lindjen e epokës së skolastikës. Kontaktet 
me mendimin fi lozofi k arab, ngjallën interesimin e europianëve për shkenca dhe fi lozofi  
dhe e shpejtuan njohjen e freskët me shkencat greke. Këta dy faktorë ndikuan tek ata që të 
zhvillohej shpejt jeta shpirtërore e tyre, frutet e së cilës i gëzojnë edhe sot”1.
Nga përmbajtja racionale e thesarit shumë të pasur kulturor e shkencor të arabëve 
në Spanjë,  u frymëzuan poetët, fi lozofët dhe shkencëtarët e parë europianë, siç 
ishin Dante, Servantesi, Bekoni, Koperniku, Galileu, Luteri e shumë e shumë 
të tjerë që vunë themelet e Renesancës dhe të shkencave moderne në Europë. 
Perëndimi, i nxitur nga fanatizmi dhe qëndrimi antiislam, ua mohoi muslimanëve 
tërësisht kontributin e tyre në fushën e shkencave dhe të kulturës. Europianët 
këtë kulturë dhe qytetërim të marrë nga muslimanët e përsosën vazhdimisht dhe 
ekzistencën e shumë emrave të fi lozofëve dhe të termave shkencorë me origjinë 
arabe, përpiqen t’ia servirin botës shkencore-kulturore  si shpikje të mirëfi lltë të 
tyre.
Po mjaftohemi të përmendim vetëm letërsinë, ku njihen zhvillime që  u kanë 
rezistuar kohëve, siç janë, p.sh. veprat e rëndësishme “Poema mbi Rolandin” dhe 
“Komedia Hyjnore”. Ato në themel të përmbajtjes së tyre kanë frymëzime nga 
literatura arabe-muslimane. Prof. Baruh Kalami për “Komedinë Hyjnore” nxjerr 
në pah ndikimin e drejtpërdrejtë të Kur’anit dhe Miraxhit (ngritjes në qiell) të 
Muhamedit (a.s.). Gjithashtu, ideja e romanit “Don  Kishoti...” është me prejardhje 
arabe, ngaqë Servantesi ka jetuar një  kohë të gjatë si rob lufte në Algjeri dhe, në 
një rast, ka pasë pohuar se kjo vepër origjinalin e ka në gjuhën arabe. Romani 
“Robinson Kruso” i Daniel Defosë, është përkthim i romanit fi lozofi k “Hajj ibni 
Jakdhan” të Ibni Tufejlit2.
Për të ilustruar mendimet e shprehura më sipër, po citojmë historianin e 
islamologun e shquar Reneé Guinean (Gino), i cili ka konstatuar: “Shumë njerëz 
të Perëndimit nuk e njohin vlerën e shkencës dhe të kulturës islame, të cilën, gjatë 
shekujve të kaluar, e morën nga arabët. Ata shpeshherë nuk e kuptojnë këtë shkencë dhe 
kulturë, ngaqë faktet e vërteta mbi ekzistencën e saj gjithmonë janë bartur të përziera 
dhe me shumë pak përpikëri e vërtetësi. Madje as historia e institucioneve arsimore të 
Perëndimit, nuk e shpjegon këtë veprimtari, por faktet shtrembërohen me qëllim dhe 
nuk përfi llen. Ndërkaq, është edhe më i çuditshëm fakti që europianët pretendojnë të 
jenë bartësit dhe trashëgimtarët e drejtpërdrejtë të qytetërimit të vjetër grek, megjithëse 
realiteti i përgënjeshtron të gjitha pretendimet e tyre. Pra, është i njohur fakti që fl et 

1  Filip Hitti, Istorija arapa, Sarajevë, 1973. Sipas: Hajrulla Hoxha. Kontributi i dijetarëve muslimanë 
në zhvillimin e kulturës dhe të shkencës. Në: Feja, kultura... vepër e cituar, fq. 113.
2  LSB. Sipas Hajrulla Hoxha. Po aty, fq. 114.
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qartë se shkenca dhe fi lozofi a greke, europianëve u erdhi nëpërmjet muslimanëve. Sikur 
të mos ishin shkencëtarët muslimanë, europianët për shumë kohë nuk do të kishin ditur 
për këto shkenca. Shumë europianë fanatikë këtë dhe superioritetin e Lindjes mbi ta, nuk 
duan ta pranojnë haptazi, por koha është garancia më e mirë se e vërteta, të cilën ata 
duan ta fshehin, do të dalë në shesh”1.

*      *      *
Shumë lloje shkencash panë dritë në sajë të muslimanëve dhe të tjera u shpunë 
përpara vetëm në sajë të zbulimeve të shkencëtarëve muslimanë. Ibni Halduni – 
themelues i sociologjisë, njihet si një nga mendimtarët e historianët më të mëdhenj. 
Gjeografë të parë me reputacion ndërkombëtar njihen: Jakuti, El Bekiri, El Idrizi 
e të tjerë. Matematikani El Havarizmi ka qenë themelues i algjebrës. Libri i tij 
u përkthye në latinisht dhe mësohej në shkollat europiane si tekst i vetëm i këtij 
lloji deri në shekullin e 16-të. Ibni Rushdi, Kindiu, Farabiu, Gazaliu, Esh’ariu 
e shpunë shumë përpara fi lozofi në, Ibni Sinai mjeksinë, Xhahizi me librin e 
vet “Kitabu el Hajvanati” (Libri mbi kafshët) – zoologjinë. Dijetarët muslimanë 
kontribuan edhe për shkencat e kimisë, biokimisë, biologjisë, mineraleve etj.
Si përfundim mund të themi se me të vërtetë dijetarët e shkencëtarët muslimanë 
kanë dhënë një kontribut themelor në zhvillimin e bazave të kulturës dhe të 
shkencës botërore. Ndërsa pretendimet se muslimanët i paska lënë prapa feja 
islame, janë paragjykime dhe propagandë keqdashëse e atyre që e kanë luftuar 
Islamin në shekuj dhe vazhdojnë ta luftojnë egërsisht edhe sot. Muslimanët 
mbetën prapa pikërisht se nuk i zbatuan në jetë në mënyrë refl ektuese mësimet 
kur’anore mbi zhvillimin e përgjithshëm, ashtu si vepruan muslimanët e parë dhe 
se shtetet koloniale shekuj me radhë penguan dhe më vonë e mbajtën peng, me 
metoda shumë të ashpra e të rafi nuara koloniale, përparimin e tyre2.

1  Saban Hodzic. Muslimani sa Zapada. Takvim, 1975. Sipas: Hajrulla Hoxha. Po aty, fq. 116.
2  Për më tepër shiko edhe: Naim Tërnava. Fushat e veprimit fi lozofi k në besimin islam. Në “Feja, 
kultura…”, vepër e cituar, fq. 75. Qazim Qazimi. Islami dhe mendimi iluminist. Po aty fq. 89 si dhe 
Hajrulla Hoxha. Kontributi i dijetarëve muslimanë në zhvillimin e kulturës dhe të shkencës. Po 
aty, fq. 107.
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24 - Dy fjalë për mistiçizmin islam

Shumë nga udhëheqësit e tarikateve e thonë të prerë se, p.sh. “misticizmi, në 
përgjithësi dhe tarikati ynë në veçanti e ka origjinën tek H. Muhamedi (a.s.) ose 
tek iks khalife, apo as’hab”1. 
Por, pavarësisht nga këto, në përgjithësi dijetarët islamë janë të mendimit se 
mistiçizmi në Islam, megjithëse ka rrënjë të thella, shfaqjet e para masive të tij, si 
të thuash, të institucionalizuara, u dukën jo më vonë se 2 shekuj pasi ndërroi jetë 
H. Muhamedi (a.s.). 
Ka qenë një kohë në Islam kur realizimi i riteve fetare fi lloi të marrë karakter formal. 
Kështu, p.sh. këndohej Kur’an sa për t’u kënduar; lexoheshin, predikoheshin e 
komentoheshin hadithet, porositë e Profetit, por urtësitë apo mësimet e tyre nuk 
gjenin refl ektim e, për pasojë, nuk gjenin zbatim. Th uheshin porosi e fj alë të 
bukura, por nuk ngjallnin emocione. Në këtë mënyrë çdo gjë  mbështetej vetëm 
në realizimin mekanik të obligimeve rituale. Kjo gjendje, veç tjerash, shpjegohet 
edhe me faktin se feja islame u përqafua me një shpejtësi të jashtzakonshme nga 
masat e gjëra të një territori, ku përfshiheshin hapësira të pafund dhe u ndie shumë 
mungesa e kuadrove të kualifi kuar, me përvojë e përkushtim. Prandaj, çdo gjë u 
mbështet vetëm në realizimin mekanik të obligimeve rituale, dhe, për pasojë, nuk 
u asimiluan ashtu si duhet nga masat e gjëra të popullit parimet e saj Hyjnore. Kjo 
bëri të domosdoshme ixhtihadin, daljen e dijetarëve islamë novatorë, të cilët kanë 
qenë njerëz të shquar, që përpiqeshin ta kthenin fenë në origjinën e vet, ndërsa 

1   Dhe për këtë ata përmendin disa ajete, hadithe, apo ngjarje nga jeta e Profetit dhe e shokëve 
të tij, duke bërë edhe interpretime të tyre. Kështu, p.sh. përmendin ajetin 17 të sures “El Enfalë”: 
“…ti nuk i gjuajte (në të vërtetë), kur i gjuajte ata, por Allahu (të ndihmoi) i gjuajti…”; ajetin 
115 të sures “El Bekareh”: “…dhe ngado që të ktheheni, aty është anë e Allahut…”, mistikët 
islamë në këtë ajet mbështesin si panteizmin (Vahdeti vuxhud), ashtu dhe njësimin e shfaqjes 
(Vahdeti shuhud), si dhe fi ltrimin e dritës Hyjnore tek krijesat.
Ndërsa, përsa i përket haditheve mund të përmendim hadithi kudsitë: “Unë isha një thesar i 
fshehur, kur desha të shfaqem, krijova botën”; “Njeriu me përulje të tepërta më afrohet 
Mua aq sa ta dashuroj. Atëherë Unë i bëhem atij veshi që dëgjon, syri që sheh, goja që fl et, 
dora që prek dhe këmba që ecën. Kështu që ai më dëgjon Mua, më sheh Mua; me Mua fl et, 
me Mua gjykon, me Mua prek dhe me Mua ecën”  ose hadithin tjetër: “Kush njeh vetëveten, 
njeh edhe Perëndinë vetë” etj. etj. (për më tepër shiko: Baba Rexhepi. Mistiçizma islame dhe 
bektashizma. Printed in the USA; 1970. Fq. 8-16.
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besimtarëve t’u kthenin pasionin  apo ashkun e dikurshëm, emocionet e fi llimit të 
Islamit. Ndër ta mund të përmenden personalitete të tillë si Ebu Hanife, Imami 
Shafi ’ì, Ahmed b. Hanbeli e të tjerë. 
Kanë qenë pikërisht këta njerëz të shquar të Islamit që, si vazhdim të veprimtarive 
shkencore të realizuara deri në atë kohë nëpër xhamia, themeluan medrese e 
teqe për të tërhequr vëmendjen tek sun’neti, tradita profetike dhe i ftuan njerëzit 
në këto institucione, ku fi lluan të jepnin këshilla e porosi sipas nivelit të tyre, 
sipas aftësive njohëse dhe konceptuese që kishin besimtarët. Personalitetet që 
përmendëm, si dhe shumë të tjerë,  kanë qenë njerëz të pastër e të sinqertë, tek ata 
s’gjendeshin të meta e ide të shtrembëta, prandaj edhe fj alët e këshillat që jepnin 
krijonin emocione dhe zinin vend tek dëgjuesit. Ata ishin individë me personalitet 
të fuqishëm që krijonin “fushë magnetike” ku e kur predikonin. Ndër ta mund të 
përmendim edhe: Ibrahim bin Et’hem, Fudajl bin Iljas, Xhunejd-i Bagdadi, Bishri 
Hafi  e shumë e shumë personalitete të tjera, të devotshëm e të përkushtuar. Ata 
mblidhnin popullin rreth vetes dhe ia mësonin traditën profetike të adhurimit.
Kështu, në sajë të këtyre personaliteteve, të veçantë në individualitetin e vet, 
zemrat u kthyen sërish nga Zoti. Ndërkohë pas tyre nisën të grumbulloheshin 
myrshidë, pasues të përkushtuar dhe më pas të dalin në shesh një nga një shkollat 
e mistiçizmit. Dhe pikërisht pas kësaj kohe, në periudhat që vijnë, u themeluan 
tarikate të tilla si Kadiri, Rufai, Mevlevi, Nakshi etj.
Murshidët, si Imam Rab’baniu, kishin parim të vetin se vetëm ai që mban për 
udhërrëfyes traditën profetike, arrin të dalë në bregun e shpëtimit.
Teqetë dhe medresetë në fi llimet e tyre ishin kombinuar njëra me tjetrën dhe e 
trajtonin njeriun si nga ana mendore e  trupore ashtu dhe nga ajo shpirtërore që 
në vegjëli e deri në moshë të kaluar, në kualifi kim të përsosur e në harmoni me 
shpirtin, zemrën, mendjen, pra me të gjithë subjektin e tij, duke përgatitur rrugë 
të gjëra që të shpinin tek njeriu i përsosur.
Pra, qëllimi dhe rruga e zgjedhur ishin të drejta. Kjo rrugë u bë edhe më 
frutdhënëse, kur në udhëheqje të Islamit u dukën liderë diktatorë, uzurpues të 
fronit, të korruptuar etj. Atëherë um’meti u mpi dhe u spraps, sepse edhe u dëbua 
nga skena politike. Për pasojë njerëzit gjenin strehë nëpër tarikate, ku vëllazëritë 
i pritnin ata krahëhapur. Ato i edukonin njerëzit me vetëdisiplinë shpirtërore si 
dhe me kultivimin e përvojave mistike dhe kjo ishte njëra nga rrugët nëpërmjet të 
cilave ata përkushtoheshin në islam dhe u shmangeshin tiranive të padurueshme. 
Kështu, ndërsa sulltanët sundonin pa asnjë lloj kundërshtimi, um’meti gjente qetësi 
nëpërmjet vlerave shpirtërore të tesavufi t... por, me kalimin e kohëve, shumë 
gjëra ndryshuan, madje shpeshherë jo për mirë. Dhe në këtë mënyrë arrihet 
në përfundim se udhëheqësve të tyre të virtytshëm (imamëve dhe shehelerëve), 
që i themeluan tarikatet sufi ste dhe mendimtarëve të tjerë të mëdhenj, të cilët 
i pasuruan ato me themelet  ideologjike, as që mund ta shkonte nëpër mend se 
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disa nga vëllazëritë që ata krijuan, do të largoheshin nga rruga bazë dhe  do të 
zhvillonin një etikë dhe shpresë, që është në kundërshtim me Islamin dhe shumë 
prej tyre iu dorëzuan kësaj lajthitjeje1.
Përsa i përket vendit tonë, nuk mund të thuhet asnjë datë e saktë se kur ato janë 
realizuar për herë të parë. Por një gjë është e qartë: pothuajse të gjitha llojet e 
teqeve e të tarikateve në vendin tonë jo vetëm që në përgjithësi kanë hyrë tek 
ne së bashku me predikimin që i bëhej Islamit, por ka prej tyre që kanë qenë të 
pranishme para pushtimit turk dhe drejtuesit e tyre kanë ardhur tek ne në formë 
misionarësh, mullahësh, apo dervishësh. 
Në përgjithësi, personalitetet shqiptare, që janë bërë të njohura me ndihmesën 
që kanë dhënë për Islamin tek ne, kanë kryer medresera dhe një pjesë jo e vogël 
e tyre kanë qenë edhe pjesëtarë të një tarikati. Të tillë në historinë e përhapjes 
së Islamit tek ne do të gjesh shumë. Më poshtë, siç do ta shikojmë, një shqiptar 
i shquar, që arriti të bëhej edhe shejhul islam në Perandorinë Osmane, ka qenë 
pjesëtar i një tarikati. A thua nuk e kanë ditur qenien e tij në tarikat ata që e 
kanë zgjedhur?! Mos, ndoshta, kanë bërë gabim?!  Jo! Madje këtu është vendi  të 
shtojmë se ka pasur edhe sulltanë, të cilët, siç dihet, kanë qenë edhe khalif, të cilët 
kanë qenë edhe përkrahës të tarikateve të ndryshme. Kështu, p.sh. sulltan Murati 
i dytë, thuhet se ka qenë përkrahës i tarikatit Mevlevi, ndërsa Bajazidi i dytë, sipas 
historianit të famshëm Babinger, ka qenë përkrahës i tarikatit Halveti, mandej ka 
pasur edhe përkrahjen e këtij tarikati2.
Edhe në qarqet e afërta, por edhe në udhëheqje të Komunitet Musliman apo 
në Medresenë e Përgjithshme ka pasur të tillë, si p.sh. Sheh Qazim Hoxha, 
profesor në Medresenë e Përgjithshme, i cili në vitin 1940 ka qenë nënkryetar i 
Komunitetit Musliman të Shqipërisë, madje qe caktuar kryetar i komisionit për 
përkthimin e Kur’anit në gjuhën shqipe, Haki Sharofi , kryeredaktor i “Zanit të 
Naltë” dhe drejtor i Medreses,  Ferid Vokopola e të tjerë e të tjerë. Ndarjet kaq 
me ashpërsi e me thikë, që pretendohen dhe përpiqen të realizohen nga disa të 
papërgjeshëm, janë pasojë e propagandës së nxitur nga brenda e  nga jashtë, e cila 
ka fi lluar prej kohësh, (qysh në vitet 30-të dhe vazhdon), tradicionalisht nuk kanë 
ekzistuar asnjëherë këtu tek ne; kjo, pra, është rezultat i veprimtarisë së atyre që 
nuk ia duan të mirën Islamit në përgjithësi dhe tarikateve në veçanti. 
Nëse pretendohet se ata i janë shmangur udhës së tarikatit, atëherë secili duhet 
të shikojë, në radhë të parë, veten, sa i realizon vetë detyrimet fetare, se, në fund 
të fundit, në Islam secili përgjigjet për vete. Le të hyjmë edhe në diskutime me ta 
për shmangiet që mund të vëmë re, por gjithnjë me ëmbëlsi e me të butë, se jemi 

1  Për më gjërë për këtë çështje shiko: Ismail Faruki. Islamizimi i diturisë. Logos – A. Shkup, 
1415/1995, fq. 56-60.
2  Sulejman Dashi. Teqetë e Shqipërisë, aspekte të historisë dhe të arkitekturës. Në “Perla”, nr. 
1, 1999, fq. 102.
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muslimanë dhe porositë fetare të tilla i kemi. Diskutimet dhe  urtësia janë parimet 
bazë nëpërmjet të cilave është përhapur Islami.
Njëra nga çështjet teologjike thelbësore ku ndahen sun’nitë me mistikët është 
rruga nëpërmjet së cilës mund të afrohesh tek Zoti (xh.sh.). Ndërsa të parët ruajnë 
e propagandojnë mendimin se besimtari mund të afrohet vetë, pa ndërmjetësinë 
e askujt tek Zoti (xh.sh.) dhe këtë mund ta arrijë duke zbatuar porositë e Kur’anit 
të shenjtë, të  Profetit e të moralit të fesë në përgjithësi, të dytët nuk mund 
ta mendojnë këtë afrim pa ndërmjetësi dhe për këtë janë të gatshëm të sjellin 
shembuj nga historia islame, veçanërisht nga jeta e profetëve. Po kjo është një 
çështje teorike, sigurisht,  ka lidhje me besimin, të cilën në fund të fundit të parët 
tanë, klerikë të njohur, qofshin sun’ni apo mistikë, e kanë ditur, megjithatë nuk 
i ka penguar ata që të kenë harmoni e shkueshmëri ndërmjet tyre, sepse këto i 
kanë konsideruar si alternativa dhe feja jonë, veç tjerash, ka edhe anën e saj shumë 
të thjeshtë, e cila, tani për situatën ku ndodhet populli e vendi ynë, merr një 
rëndësi të veçantë;  kështu, duke u bazuar  në hadithin e Profetit (a.s.), të cilin po 
e paraqesim të perifrazuar se “ kush pranon me zemër dhe pohon me gojë shehadetin, 
do të hyjë në xhen’net”, në fenë islame kanë vendin e vet të dy palët dhe secili do 
të përgjigjet, sikurse e thamë, për veten e vet. Por, njëkohësisht, kjo nuk duhet 
kuptuar se, duke realizuar vetëm qelimei shehadetin,  je çliruar nga obligimet e tjera 
të Islamit, ky mendim do të ishte fatal.  Pastaj, siç dihet, H. Muhamedi (a.s.) nuk 
ka pranuar të mallkojë edhe armiqtë e Islamit e jo më të tregojmë sjellje të ashpra, 
veçanërisht ndaj atyre  që dëshmojnë se janë muslimanë. 
Ne muslimanët duhet t’i kushtojmë një rëndësi të veçantë gjithçkaje që na bashkon, 
sikurse  kanë vepruar të parët tanë të nderuar gjatë shekujve. Derisa të dy palët 
kanë një ideologji fetare bazë, atëherë duhet të shikojmë e të vemë theksin në 
gjërat që na bashkojnë dhe jo në ato që na ndajnë. Kjo është domosdoshmëri, 
imperative për kohën e vendin tonë. Pastaj, edhe sikur të duam e të përpiqemi për 
t’i sqaruar këto çështje se kush ka të drejtë, praktikisht nuk mundemi, se asnjëra 
palë nuk ka teologë me një kualifi kim kaq të lartë dhe, për pasojë, palët do të 
largohen aq shumë, sa do t’i lihet vend teorive të dashakeqësve të Islamit.
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25- Ndihmesa e shqiptarëve në teologjinë islame 
e në letërsi

“Fuqia dhe jeta e një kombi nuk mbështeten vetëm mbi numrin e njerëzve që e 
formojnë atë, por edhe, madje më tepër, në vlerën morale dhe intelektuale” 

(Lumo Skëndo)

Në radhë të parë për kontributin e dhënë nga shqiptarët në këtë drejtim, duhet të 
dalë në pah edhe mendimi se përmes lidhjeve kulturore me Lindjen dhe nëpërmjet 
veprave fi lozofi ke e shkencore në gjuhët orientale dhe në gjuhën shqipe, erdhën dhe 
u ngulitën motive të Lindjes në kulturën materiale e shpirtërore, në arkitekturë, 
në artet fi gurative aplikative, në veshmbathje, në artin muzikor, në enterierin e 
shtëpisë, në kuzhinën shqiptare, në mirësjelljen shqiptare, në letërsinë popullore, 
në fi lozofi në shqiptare, e thënë shkurt, në jetën shqiptare. Këto motive universale 
të Lindjes, ia shtuan kulturës shqiptare në përgjithësi frymën demokratike; i dhanë 
asaj gjallëri, kolorit, frymë të re; e përtëritën dhe e pasuruan për t’u trajtuar dje dhe 
sot, si margaritar midis kulturave të njëtrajtshme të kombeve europiane. Rëndësia 
e kësaj begatie kulturore qëndron edhe në faktin se ajo në shumë aspekte u bë 
përcjellëse e jetës shqiptare. Nisur prej këtej, feja islame nuk e varfëroi kulturën 
shqiptare etnike, por e bëri atë si një kopësht me lule shumëngjyrëshe.
Në gjirin e kulturës së re shqiptare të periudhës së kombësisë, fenomeni i tolerancës 
fetare tek shqiptarët do të bëhet tipar kombëtar dhe një ndër hallkat kryesore në 
integrimin dhe ruajtjen e njësisë së kombit shqiptar në kushtet e ekzistencës së tri 
feve. Realisht që nga mesi i shekullit të 18-të, pjesa më e madhe e administratorëve 
shqiptarë në viset shqiptare do të udhëheqin një politikë, në përgjithësi, 
separatiste shqiptare, të mjedisit të vet ndaj pushtetit qendror, Stambollit. Këta 
qeveritarë vendas shihnin tek Islami edhe platformën e mundshme politike për 
bashkimin e mbarë Shqipërisë së ndarë në njësi administrative osmane dhe për 
lirinë e saj. Programi politik i luftës për çlirim kombëtar i këtyre pionierëve të 
rilindjes politike të Shqipërisë mbështetej në traditën shqiptare të luftës çlirimtare 
vëllazërore midis shqiptarëve të feve të ndryshme dhe, posaçërisht, në epokën e 
lavdishme skënderbejane, sikurse paraardhësit e tyre të epokës së renesancës dhe 
humanizmit. Madje, shtresat e larta dhe masat shqiptare islame e bartën peshën 
e luftës për bashkim dhe çlirim kombëtar të popullit shqiptar dhe të Shqipërisë 
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nga robëria osmane turke edhe gjatë periudhës së qeveritarëve arsimues nga dera 
e Bushatllinjve dhe e Ali pashë Tepelenës. 
Ideologët që dolën nga kjo masë, veçanërisht ata të periudhës së fi llimeve të 
Rilindjes dhe të mëvonshmit, bashkimin kombëtar të shqiptarëve me fe të 
ndryshme do ta mbështesin fuqimisht në porositë dhe këshillat urdhëruse të 
Kur’anit: “Edhe Zoti ynë edhe Zoti juaj është Një dhe Atij i përulemi” pra “Juve 
feja juaj, kurse mua feja ime”.
Duhet theksuar se edhe Bushatllinjtë ashtu sikurse edhe Tepelenasi, me politikën 
e tyre shqiptare rilindëse, i vunë themelet shoqërisë shqiptare pluraliste fetare 
moderne, thënë më drejtpërdrejtë: oborret e tyre qeveritare janë bërthama të 
akademive shqiptare, ku u kultivua tipari i tolerancës fetare shqiptare në interes 
të luftës për çlirimin kombëtar, të unitetit pluralist fetar shqiptar rreth unitetit të 
Shqipërisë. Përvoja e tyre do të bëhet mësim për gjeneratat e reja, për ideologët 
e kombit shqiptar të periudhës së Rilindjes. Lufta që bëri e bën pjesa muslimane 
shqiptare që të lidhë fuqimisht dhe përjetësisht rreth vetes pjesët shqiptare të 
besimit ortodoks dhe katolik, pa ua cënuar traditën fetare, është gjithmonë aktuale 
për muslimanët shqiptarë, por në atë kohë ajo qe shumë aktive duke zgjatur mbi 
një shekull, aq sa ka zgjatur periudha e luftës për kurorëzimin e kërkesave të 
Rilindjes sonë Kombëtare. 
Eqrem Telhaj në “Ne dhe Turqia”, Kosova, Tiranë 15.12. 1943 ka shkruar se 
“Muslimanët shqiptarë janë të parët që hartuan e përpunuan programet dhe lëvizjet 
kombëtare. Këta nuk i bënë këto për interesa të veta personale, përkundrazi, këta ishin 
njerëz me pozita të larta në shoqëri, me respekt të madh dhe të cilët rrezikonin çdo gjë që 
kishin. Shqipëria i dha Perandorisë Osmane 24 vezirë të lartë, një tufë gjeneralësh dhe 
burra shtetërorë, pa numëruar funksionarët e lartë të të gjitha degëve të administratës...
të gjithë këta burra të njohur, me krenari e quanin veten shqiptarë dhe në mesin e 
bashkatdhetarëve të tyre fl isnin gjuhën kombëtare dhe nuk hiqnin nga  mendja shtetin e 
tyre kombëtar. Këta shqiptarë me emër, pa marrë parasysh se cili ishte, të cilësdo hierarkie 
administrative apo ushtarake, nuk shihnin ndonjë perspektivë pa emancipimin kombëtar 
dhe shtetin. Këta shqiptarë, duke studiuar historinë e huaj, mësuan ta duan kombin e 
vet. Këta janë farkëtuesit e nacionalizmit shqiptar...”1.
Por kjo përpjekje shqiptare vazhdimisht, në mënyrë dinake dhe me metoda të 
përgjakshme është minuar dhe është penguar nga kisha ortodokse serbe, greke, 
bullgare etj. e, pjesërisht, edhe nga ajo katolike, duke përfshirë edhe qarqet politike, 
shtetërore, shkencore e publicistike antiislame dhe antishqiptare ballkanike dhe 
europiane dhe, pse të mos thuhet qartë, faktori politik i jashtëm me ndërhyrje të 
herëpashershme nga fi llimi i shekullit të 17-të dhe me ndërhyrje sistematike nga 

1  Shqipërim i lirë nga artikulli: Les Albanais musulmans, L’albanie, Lausanne, I. X. 1915. Sipas: 
dr. Muhamed Pirraku. Roli i Islamit...Vepër e cituar. Fq. 52, shënimi 45.
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fundi i shekullit të 18-të, ia preu rrugën Islamit që të bëhej fe gjithëshqiptare dhe 
platformë politike kombëtare etj... 1.

*      *      *
Për të zbuluar veprimtarinë kulturore-shkencore të shqiptarëve në Perandorinë 
Osmane ka disa lloj pengesash teknike, gati-gati të pakapërcyeshme. Këtu nuk e 
kam fj alën për materialet që gjenden nëpër bibliotekat e institucionalizuara. Në 
shoqërinë osmane themelimi dhe funksionimi i bibliotekave kanë pasë një rëndësi 
të madhe. Ata themeloheshin zakonisht në institucione të ndryshme fetare e 
bamirëse, si: nëpër xhami, teqe, tyrbe, spitale etj. Por, krahas tyre, ka pasur edhe 
një numër jo të vogël bibliotekash private, shtëpiake, të cilat pas vdekjes së autorit 
bëheshin pronë e vakëfeve, kështu që me kohë në vakëfe qenë formuar biblioteka 
shumë të pasura. 
Vështirësitë për të cilat folëm më sipër qëndrojnë pikërisht në hulumtimet që duhen 
bërë në këto lloj bibliotekash. Në to edhe sot ruhen me qindra mijëra dorëshkrime 
të rralla, nga vise, periudha e individë të ndryshëm të ish-Perandorisë Osmane. Në 
një formë apo në tjetrën këto kanë të bëjnë jo vetëm me historikun e perandorisë, 
por edhe me atë të Islamit apo të personave të ndryshëm që kanë kontribuar për të 
dhe që kanë qenë nga kombësi të ndryshme që ishin nën sundimin e Perandorisë. 
Pikërisht këto libra, dorëshkrime, dokumente janë një thesar e një burim i 
pashtershëm i historisë dhe i kulturës islame të të gjithë popujve të këtij besimi. 
Sa më shumë që të zbulohen prej tyre, aq më e saktë do të jetë historia e çdo vendi 
pjesëtar i këtij shteti dikur gjikand.
Pavarësisht vështirësive që thamë, tashmë është pranuar botërisht se populli 
shqiptar i dha Perandorisë Osmane në periudhën e lulëzimit të saj, pjesa e dytë 
e shekullit 15-të dhe pjesa e parë e shekullit 17-të, por edhe më vonë, qeveritarë, 
komandantë ushtarakë, dijetarë, letrarë, fi lozofë, diplomatë, historianë, arkitektë, 
mjekë specialistë, mjeshtër profesionesh të ndryshme, të njohur në historinë e 
kulturës botërore. Sikurse e kemi theksuar, këto personalitete shqiptare asnjëherë 
nuk hoqën dorë nga kombësia e tyre shqiptare, vepruan edhe si pararojë e kombit 
të tyre dhe e atdheut të vet. Veprimtaria e tyre fi lozofi ke, letrare, artistike, 
historiografi ke, arkitektonike, ushtarake dhe iluministe, e shkruar në gjuhën 
e Kur’anit – arabisht, në gjuhën e poezisë margaritare të Lindjes – persisht  si 
dhe në gjuhën zyrtare shtetërore e universale për Perandorinë – osmanisht, me 
vlera të përgjithshme, do t’i hapë rrugë edhe zhvillimit të mendimit fi lozofi k, 
artistik, fetar, politik dhe arsimues në gjuhën shqipe, me një ndikim vazhdues në 
integrimin e njësisë etnokulturore e politike të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. 
Vlerat madhore të trashëgimisë shqiptare në gjuhë të Lindjes, të shkruara në 
periudhën osmane në Shqipëri (1389-1912), i takojnë mendimit shqiptar, kulturës 

1  Për më hollësi për këtë çështje shiko: Po aty; fq. 55.
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shqiptare, prandaj duhet të studiohen, të shqipërohen dhe t’ia kthejmë kulturës 
sonë kombëtare. 
Por, pavarësisht vështirësive, disa prej të cilave u përmendën, hulumtuesit nuk 
kanë qëndruar duarkryq, ato kanë bërë punën e tyre dhe sot, të publikuar prej tyre, 
gjendet një mori dokumentesh që përshkruajnë ngjarje historike të ndryshme, 
shkrime politike letrare etj. Ne këtu do të përsërisim disa fakte, ngjarje e njerëz pak 
a shumë të njohur për historinë, për Islamin, natyrisht, edhe për ish-Perandorinë. 
Duke mos hyrë në problemin e klasifi kimit të disiplinave shkencore, ne do të 
përmendim vetëm disa prej fi gurave, që në ato kohë ndihmuan në zhvillimin 
e shkencave të ndryshme në përgjithësi dhe të atyre islame në veçanti, do të 
përmendim, gjithashtu, edhe disa fi gura të tjera që kanë bërë epokë në kohën kur 
kanë jetuar, por nuk do të fl asim për asnjë nga personalitetet e njohura shqiptare 
që kanë qenë në pozita të larta në Perandori si p.sh. për rreth 40 sadriazemët 
e pashallarët me origjinë shqiptare etj. Nga  ana tjetër, nuk mund të lëmë pa 
përmendur shejhul islamët me origjinë shqiptare, për të cilët e vlen të thuash 
diçka se, në fund të fundit, e kanë nderuar fenë, kombin e vendin tonë. Hollësitë 
që jepen për jetën e tyre, sillen si shembull se si kanë punuar shqiptarët gati në të 
gjitha anët e Perandorisë Osmane.
Nuk mund të lihet pa u theksuar se të gjithë këta personalitete të shquara, qoftë 
në fushën e teologjisë islame apo të shkencave të tjera, të letërsisë, të arteve, apo që 
bënë karrierë të lartë në administratën e ish-Perandorisë etj., megjithëse disa prej 
të cilëve do t’i përmendim, shumica dërrmuese e tyre do të mbesë për jetë të jetëve 
anonimë. Këta njerëz të dëgjuar kanë një gjë të përbashkët: si ata që aktivitetin 
e vet e kanë zhvilluar në Shqipëri, ashtu edhe ata që e kanë zhvilluar nëpër vise 
të ndryshme të ish-Perandorisë Osmane, siç e kemi theksuar edhe më parë, kanë 
qenë produkt i medreseve të Shqipërisë apo të Stambollit, pra të arsimit, të moralit 
e të edukatës islame.
Sikurse e thamë, pas rënies së trojeve shqiptare nën pushtetin e osmanllinjve, nga 
gjiri i popullit tonë kanë dalë afro 40 sadriazemë (36 sadriazemë dhe 3 që erdhën 
në pozitë pas vitit 1912), 14 admiralë, 9 bashdefterdarë (kryekontabilistë), mbi 
300 poetë e shkrimtarë veprat e të cilëve njihen dhe myderrizë, myftilerë, kadilerë, 
pashallarë, valinjë etj. etj. si dhe nëpunës të tjerë të lartë të Perandorisë Osmane të 
panumërt. Ata sikurse kanë qenë të shumtë, po ashtu kanë jetuar në kohë e vende 
të ndryshme. Ndërmjet kësaj armate që ka jetuar e punuar gjatë shekujve, kanë 
qenë edhe shejhul-islamë, nëpunësi më i lartë i fesë islame në Perandori.
Sun’ullah Efendiu (Xhafer efendi-zade) ka qenë njëri ndër ulematë që për katër 
herë mori gradën shejhulislam, në kohën e sulltan Mehmet Hanit III dhe sulltan 
Ahmet Hanit I.
Ka qenë djali i Xhafer Efendiut nga Shkupi, i cili në kohën e sulltan Sulejmanit 
Ligjëdhënësit ishte në pozita të larta shtetërore. Lindi në vitin 960 / 1552. Edhe 
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pas kryerjes së shkollimit një kohë vazhdoi të mësojë edhe te Ebu s-Se’ud efendiu, 
kështuqë në pikëpamje arsimore islame dhe shkencore u ngrit shumë mjaft. 
Kështu më 998 / 1589 u bë kadi në Brusë, më 999 / 1590 në Edrene, më 1000 / 
1591 në Stamboll dhe po këtë vit edhe në Anadoll, ndërkaq, më 1001 / 1592 u 
bë kadiasker i Rumelisë. Më 1008 /1599 u zgjodh shejhulislam në vend të hoxha 
Sadudin Efendiut. Pasi e udhëhoqi seksionin e fetfasë 22 muaj e dhjetë ditë, u 
largua. Më 1011 / 1602 sado që për të dytën herë u bë shejhulislam, meqë nuk 
mundi t’ia dalë me Jemishxhi Hasan Pashën, i cili ishte sadriazem, pas 34 ditësh 
në këtë detyrë, kërkoi të lirohet. Pas ardhjes në fron të sulltan Ahmet Hanit I më 
1013 / 1604 për herë të tretë bëhet shejhulislam. Edhe këtë herë, pasi e udhëhoqi 
seksionin e fetfasë 2 vjet e 3 muaj e 10 ditë, më 1015 / 1606 me intervenimin 
dhe përpjekjet e vazhdueshme të kryeministrit (sadriazemit), Dervish Pashës, u 
largua dhe në vend të tij u caktua Ebul Mejamin Mustafa Efendiu. Mirëpo pas 
katër muajsh u kthye përsëri dhe për të katërtën herë bëhet shejhulislam. Pasi 
qëndron në këtë detyrë 1 vjet e 7 muaj e 1 javë, u largua nga detyra. Më 1020 / 
1611 shkoi në haxhillëkun e nderuar, kurse më 1021 / 1612 vdiq. Ka lënë pas vetes 
disa vështrime, vërejtje dhe sqarime të tefsirit dhe të disa librave mësimore dhe 
disa hajrate.1

Njëri ndër to ka qenë Ibrahim bej efendi Ajvaz Pasha-zade (1719-1797) që, sipas 
të dhënave, ka rrjedhur prej një familje shqiptare, e cila i ka dhënë Perandorisë dy 
sadriazemë. Njëri nga këta ishte i jati i Ibrahim Efendiut, Haxhi Ajvaz Mehmet 
pasha, i njohur si “Çliruesi i Beogradit”, i cili ka qenë në pozitën e sadriazemit nga 
22 marsi i vitit 1739 deri me 23 qershor 1740, ndërsa tjetri ka qenë i vëllai, Halil 
Pasha Ajvaz zade që ka qenë edhe ai sadriazem. Përkatësinë shqiptare të kësaj 
familjeje e vërteton historiani turk I. H. Danishmend.
Ibrahim bej Efendiu u lind në Stamboll dhe vdiq po në Stamboll. Studimet i 
fi lloi në vitin 1733. Pas mbarimit të studimeve në lëmin e drejtësisë islame, në 
vitin 1739 u emërua kadi i Jenishehrit. Më pas u emërua kadi i disa qendrave 
të rëndësishme si: në Brusë (më 1746), në Medine (më 1748), në Sham, Siri, më 
1751. Në vitin 1759 u laurua me titullin e vjetër shkencor “Anadollu pajesi” dhe u 
emërua kadi i Stambollit. Në vitin 1761 u emërua kadiasker i Anadollisë, ndërsa 
pesë vjet më vonë, u emërua kadiasker i Rumelisë. 
Pas këtyre pozitave me 29 shtator të vitit 1774, ditën e enjte, emërohet nga sulltani 
shejhul’islam por, pa mbushur akoma një vit, më 28 korrik 1775, shkarkohet. 
Shkak për këtë shkarkim ishte mospajtimi dhe mosdurimi ndaj sadriazemit Izet 
Pashës, nervozizëm që e pat shfaqur në mënyrë të vrazhdë në prani të sulltanit si 
dhe të një delegacioni nga Krimeja, për nder të të cilit ishte organizuar një pritje 
në Dollmabahçe.

1   Marrë nga Shemsedin Sami Frashëri. Kamusul a’lam, vëll. IV, fq. 2684. Sipas Sami Frashëri. 
Vepra vëll. 9-të fq. 127-128.
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Ibrahim bej Efendiu u emërua për herë të dytë në detyrën e shejhul’islamit pas 
shkarkimit të Duri zade Ataull’llah Efendiut nga kjo detyrë në vitin 1784. Por pa 
i mbushur ende 3 muaj sulltan Abdulhamidi i parë e shkarkoi përsëri nga posti, 
duke urdhëruar që të internohej  në Ankara. Me kërkesën e tij, u transferua si i 
internuar në Bursë. Pas amnistisë së përgjithshme që u shpall nga sulltan Selimi i 
tretë kur erdhi në fron, Ibrahim bej Efendiu kthehet në shtëpinë e vet në Stamboll, 
ku vdes në vitin 1797. Disa prej biografëve e tregojnë kryeneç dhe prepotent. Kur 
hidhërohej me dikë, cilidoqoftë, nxirrte nga goja ç’i vinte. Kishte ndodhur që 
ndonjëherë edhe ndaj vetë sulltanit kishte manifestuar sjellje të pakontrolluara.
Abdurrahman Nesip Efendiu (1842-1914). Rrjedh nga një familje shqiptarësh 
kadilerësh. I jati, Halil Fejzi Efendiu ka pasë qenë kadi i Shkupit, kurse gjyshi, 
Ahmet Sadik Efendiu, kadi i Tërhallës, ndërsa stërgjyshi i tij ka të ngjarë të ketë 
qenë bejtexhiu Muçe Libohova; katragjyshi Hoxha Ismail Efendi kishte qenë 
alim. Babai i këtij të fundit, Kadri Aga, duke qenë njëri nga Ajanët (paria) e 
fshatit Kalis të kazasë së Vlorës, është shpërngulur prej andej dhe ka emigruar në 
Libohovë.
Lidhur me vendlindjen e tij biografët kanë shfaqur mendime të ndryshme: Sadik 
Allajbarak mendon se ka lindur në Libohovë dhe këtë mendim e mbështet edhe 
Jani Vruho, ndërsa në enciklopedinë turke thuhet se është lindur në Shkup, ku të 
jatin e kishte kadi.
Mësimet e para i ka marrë në Libohovë nga shejh Omer Janina, pastaj ka mësuar 
edhe nga myderrizët Rustem Efendi Kavaja dhe Abdyl’latif Efendi Janina. 
Mësimet i ka vazhduar në medresen e Gjirokastrës, në tarikatin e rrufaive, ku 
bënte pjesë, ka marrë dorë nga liboviti shejh Mehmet Resmi Efendiu, e pastaj 
edhe nga shejhu i madh i të njejtit tarikat dega e gjylshenive – edrenasi Sherefedin 
Shuajb Efendiu. Me që i ati i vdiq herët, Nesip Efendiu, duke qenë nip i Naibit, 
zëvëndëskadi i Shkodrës Ahmet Ferhat Efendiut, që i takonte të njëjtit tarikat, ka 
shkuar në Shkodër dhe ka vazhduar studimet në ruzhdijen e atjeshme.
Në vitin 1863-64 shkoi në Stamboll dhe u regjistrua në medresen e Fatihut, ku 
mësoi prej Shefqet Efendiut. Më në fund u regjistrua në mualim’hane nuwab 
(shkollën e zëvëndëskadive) të cilën e kreu me sukses.
Pas mbarimit të studimeve, duke fi lluar nga viti 1868 e deri në vitin 1911 kur u 
emërua shejhul islam, Nesip Efendiu punoi si zëvëndëskadi dhe si kadi në vende 
të ndryshme anekënd perandorisë si në Nevrokop, në Sarajevë, në Travnik, 
pastaj në Rodos, ku punoi edhe si kryetar gjyqi i apeleve. Në vitin 1878 u caktua 
zëvëndëskadi i Mosulit në Irak. Po në këtë vit u transferua në Janinë si kryetar i 
gjyqit të apeleve. Brenda një kohe të shkurtër shkarkohet nga detyra në Janinë dhe 
transferohet në Dijarbekir, pastaj e shohim të punojë si zëvëndëskadi në Erzurum, 
në Janinë më 1892, në Edrene, në Selanik.
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Nesip Efendiu ka qenë edhe kadi i Shamit, Siri, ku qëndroi 36 muaj. Me rastin e 
largimit prej Sirie, për ta përcjellur dolën një numër i madh njerëzish dhe i bënë 
një përcjellje që nuk ishte parë më parë në atë vend.
Më në fund, para se të emrohet shejhul islam, Nesip Efendiu ishte kadi i Misirit, 
Egjipt. Nga përshtypjet e mira që kishte lënë atje, poetët e Egjiptit i kanë kushtuar 
një sërë poezish, të cilat është e zorshme që të mblidhen në një vëllim.
Duke qenë kadi i Egjiptit, Nesip Efendiu, në moshën 72 vjeçare, më 31 dhjetor 
1911 u emërua shejhul ‘ islam.
Siç ka shkruar publiçisti atdhedashës, Jani Vruho, Nesip Efendiu me 10 janar 1912 
është nisur nga Kajroja për në Stamboll. Për ta përcjellur kishin dalë ministra, 
princa, pashallarë e bejlerë. Jani Vruho thekson se “Nesip Efendiu e nderon emrin 
shqiptar me sjelljet e veta në mënyrë njerëzore. Karakteri i këtij zotërije, ndjenjat e 
drejta, dija e naltë, dhëmbshurija për kombin e vet, e bëjnë këtë burrë shumë të dashur 
para çdo njeriu që bisedon me naltësinë e tij”.
Nesip Efendiu në postin e shejhul islamit qëndroi 6 muaj e 16 ditë. Më 16 korrik 
1912, bashkë me anëtarët e qeverisë dha dorëheqjen dhe doli në pension. Pas 
daljes në pension ditët e pleqërisë së thellë i kaloi në shtëpinë e vet me lexime 
e studime. Vdiq në vitin 1914. Ka lënë disa komente të veprave të Muhjidini el 
Arebiut, të cilin e simpatizonte shumë1.
Ndër shqiptarët më të njohur që kanë bërë emër jo vetëm në Turqi, por edhe 
jashtë saj për veprat që kanë lënë pas, pavarësisht se nuk ka lënë shkrime në 
përgjithësi, e islame në veçanti, por ka lënë pas vepra që s’ka nevojë të lexohen 
se fl asin vetë dhe kanë zënë vend nderi në kulturën e njerëzimit, po përmendim 
Arkitekt Sinanin, që ka jetuar gjatë viteve 1490-1588, pra fundi i shekullit 15-të 
dhe pothuaj gjatë gjithë shekullit të 16-të. Dihet se ka qenë shqiptar nga origjina, 
i mobilizuar si jeniçer. Vlerësimet për të po i huazojmë nga njerëz të shquar të 
perëndimit: Menzeli ka shkruar se “Sinani ka qenë arkitekti më i madh osman dhe 
një nga arkitektët më të mëdhenjt të botës”, ndërsa Bertoldi pohon se “Veprat e Sinanit 
në pikëpamje artistike nuk do të mbeteshin pas veprave arkitektonike të Europës së 
periudhës së Rilindjes”. Vlerësime me superlativa gjejmë për Sinanin tek H. Glucke, 
i cili ka shkruar se “Sinani është emri më i madh në kulturën europiane, madje edhe më 
i madh se Mikelanxhelo”, kurse turkologu i njohur F. Babinger, e ka konsideruar si 
“Mikelanxhelon turk”. Njihet si arkitekti që ka lënë pas 441 vepra arkitektonike të 
pashlyeshme nga koha në të gjitha viset e ish-Pernadorisë Osmane, ndër të cilat 
81 xhami, 50 mesxhide, 55 medrese, 26 biblioteka, minare, tyrbe spitale kroje etj. 
vepra social kulturore2. 

1  Për hollësi të tjera shiko: Nexhat Krasniqi. Institucioni i shejhul’islamit tek osmanllinjtë dhe 
shejhul islamët shqiptarë. Në “Diturinë islame” qershor korrik 1993.
2   Shih: Bajrush Ahmeti. Perandoria Osmane... vepër e cituar fq.90-91.
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Ndër të parët shqiptarë të zbuluar deri tani, që njihen se kanë ndihmuar me dijet 
e shkrimet e veta në shkencat islame në përgjithësi, por edhe në ato laike, mund 
të përmendim:
Jusuf Janinasin i cili shkroi në vitin 1581, pra që në shekullin e 16-të, “Tenbih 
al gafi lin” (Të tërhequrit vërejtje të pakujdesshmëve), që sot njihet si dorëshkrim, 
mendohet se aty trajtohen çështje të mistikës islame. 
Osman efendi Dukagjini, i biri i Mehmet pashë Dukagjinit. Ka qenë kadi i 
Stambollit dhe ka shkruar një vepër për kadilerët e qytetit të Stambollit, të cilët 
përmenden duke u renditur sipas rendit alfabetik. Gjithashtu, ka shkruar edhe 
një vepër tjetër me titull “Ez’her al xhamail” (Lulet e veprave të mira), dihet se ka 
vdekur në vitin 1603. 
Omer Fan Efendiu, me origjinë nga Dibra, ka vdekur më 1622. Është marrë me 
komentimin e Kur’anit dhe, me që ishte dalluar në këtë fushë, i kishin dhënë ofi qin 
“Tefsir” (Komentator). Ka jetuar në Stamboll dhe ka qenë vaiz (predikues) në 
xhaminë e famshme “Aja Sofj a”. Vetëm ky fakt është i mjaftueshëm të konsiderohet 
si një ndër dijetarët më të shquar të disiplinave islame të kohës kur jetoi. 
Esat Janinasi, nga mbiemri duket se ka qenë prej Janine, ka jetuar në fi llim të 
shekullit 18-të dhe njihet si një nga dijetarët e shkencave ekzakte turke. Dihet, 
gjithashtu, se është shkolluar në një medrese në vendlindjen e tij e pastaj në 
Stamboll. Se sa i ngritur ka qenë në lëmën e shkencave dhe sa autoritet ka pasur 
e tregon konsiderata që kanë treguar për të duke e emëruar muderris (profesor) 
në një nga medresetë e shquara të Stambollit, në atë të Ejubit, pastaj e gjejmë 
kadi të Gallatasë. Me hapjen e shtypshkronjës së parë, më 1729 bëhet redaktor i 
saj. Ai fi toi famë të madhe duke përkthyer nga greqishtja në gjuhën arabe veprat 
e Aristotelit, ndërmjet këtyre përkthimeve më e njohura ka qenë “Fizika”. Ky 
konsiderohet përkthimi i parë i kësaj vepre i bërë në gjuhën arabe dhe i titulluar 
“Al Kutib as’samaniya fi j simait’tabi’i”. Nuk konsiderohet përkthim i thjeshtë, 
sepse është pasuruar me shumë shënime e mandej edhe shtesa, gjë që e bën të 
konsiderohet një origjinal të dytë. Në parathënien që i ka përgatitur kësaj vepre 
na informon për interpretuesit e Aristotelit,  në Perëndim dhe në Lindje. Kështu, 
nga Perëndimi përmend Alberetus Magnus, Scotus Erigena dhe Shën Th oma 
Akuinin, ndërsa nga fi lozofët e Lindjes që janë marrë me Aristotelin përmend 
al Farabiun, fi lozofi n e madh arab, dhe Ibn Sinanë (Avicenën), në fund, pasi 
thekson se “sikur të mos ishte fi zika e Aristotelit, nuk do ta kishim shkencën e sotme”, 
fi llon përkthimin. Midis shtesave që njihen se i ka bërë Esat Janina janë ato 
mbi teleskopin dhe mikroskopin, kështu njihet si i pari në Turqi që fl et për këto 
zbulime të rëndësishme. Dihet, gjithashtu, se është nga të parët që përktheu një 
vepër nga greqishtja. Bashkëkohësit e tij kanë pohuar se greqishten e dinte si 
gjuhën e vet amtare. 
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Ref Janina, profesor i shkollës së lartë administrative (Mektebi sultanì) që nga 
hapja e saj. Ka vdekur më 1902. Njihet si autor i një vargu veprash nga gramatika 
arabe dhe tradita e saj. Ka hartuar edhe një fj alor turqisht-greqisht. 
Po nga Janina është edhe Hoxha Amer Janinasi, i cili më 1835 botoi në Stamboll 
“Mexhmuatud’durus” (Përmbledhje ligjëratash). Gjithashtu po prej andej ka qenë 
edhe Ismail Janinasi, i cili shkroi “Risaletu Kudsie” (Trajtesa e shenjtë), botuar në 
Stamboll. 
Abidin pasha Dino Preveza, ka një aktivitet të madh administrativ si burrë 
shteti, letrar e atdhetar. Por ne do të mjaftohemi të themi diçka mbi veprat e tij, 
sidomos përkthimet islame që ka bërë në gjuhën turke: “Tercume ue serhi Mesnevi’i 
sherif (Përkthimi dhe komentimi i Mesnevisë). Siç shikohet edhe nga titulli është 
përkthimi dhe komentimi i veprës së famshme të Xhelaludini Rumisë, “Mesnevi”, 
botuar në Stamboll më 1908 në dy vëllime. Punimi mund të konsiderohet modern, 
sepse së pari është dhënë dyvargu në gjuhën persiane, pastaj përkthimi në turqisht 
dhe së fundi komentimi. Me që edhe vetë Abedin Pasha ka qenë anëtar i tarikatit 
halveti, duke e njohur shumë mirë mistikën islame, komenti i tij konsiderohet 
më i miri. Vepra ka 1668 faqe dhe në fi llim ka vënë biografi në e vet të cilën e 
ka hartuar po vetë. Abedin Pasha polemizon me ateistët e darvinistët në “Dynja 
se’adet” (Lumturia në këtë botë), e botuar për herë të parë në Rodos dhe më vonë 
ribotuar në Stamboll. Kjo vepër i kushtohet çështjeve etike dhe, për të mbrojtur 
pikëpamjet e veta, mbështetet tek Paskali, Flamarioni, Montegaceni e të tjerë. 
“Terxhyma ue serh’i i kasidetil ’burda” (Përkthimi dhe komentimi i kasidei burdas),  
është një vjershë e gjatë me të cilën poeti arab al Busri lavdëron Muhamedin. 
Abedin Pasha këtë kaside e përktheu turqisht dhe e komentoi. Me përkthimin 
ai provoi se është zotërues i mirë jo vetëm i persishtes e i arabishtes, por zotëron 
edhe fi lozofi në islame. Ka shkruar, gjithashtu, një gramatikë të gjuhës arabe etj. 
Ibrahim Sitki Efendiu, ka qenë nga Shkodra, për jetën e tij nuk dihen shumë 
gjëra. Ka studiuar në medresen e Shemsi Pashës dhe ka hartuar dy trajtesa me 
temë nga tradita islame.
Këtu nuk po përmendim publiçistikën apo periodikun, që kanë drejtuar shqiptarët 
në Turqi në këtë periudhë të fundit të shekullit 19-të, Përmbajtja e saj ka më 
shumë lidhje me problemet e kohës kur botohej.
Ndihmesa e shqiptarëve në kulturën islame, duke e predikuar  Islamin (vaiza), 
hafi zlerë, myderriza (profesorë), myftinj, gazetarë  etj. ka vazhduar deri vonë, 
p.sh. në Turqi deri në shpalljen e Republikës së Turqisë. Numri i tyre është shumë 
i madh: Ata kanë shërbyer si predikues të Islamit jo vetëm në Shqipëri apo në 
Turqi, por edhe në shumë vende të tjera  të ish-Perandorisë Osmane.
Hoxha Tahsini, turkologu i njohur rus, Smirnov, në një nga veprat e veta e ka 
cilësuar si Lomonosovin e Turqisë. Besoj se vlerësimi është i mjaftueshëm për 
të argumentuar rëndësinë e  veprimtarisë së tij shkencore. Në Paris ka studiuar 
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“shkencat e reja”, që në atë kohë nuk studioheshin në Turqi. Ka qenë imam në 
ambasadën turke në Francë. Sipas disa burimeve ka pasë përgatitur një abetare 
shqipe me alfabet arab. Tregojnë se njëherë e kanë pyetur se cilat lloj alfabetesh, 
latin apo arab, parapëlqehen  sipas Kur’anit. Përgjigja e tij ka qenë se “të gjitha 
gjuhët janë të barabarta sipas librit të shenjtë. Gjithashtu, muslimanët i konsiderojnë 
libra të shenjta edhe Biblën edhe Testamentin e ri, por edhe këto nuk janë shkruar me 
alfabetin arab”. Sipas mendimit unanim të kohës dhe burimeve përkatëse Hoxha 
Tahsini konsiderohet si njeriu më i mësuar që ka pasur Stambolli në kohën kur ai 
ka jetuar dhe kjo është e vlefshme jo vetëm për shkencat natyrore, por edhe për 
ato letrare, fi lologjike dhe teologjike. Sami Frashëri në artikullin që ka botuar për 
të pas vdekjes, në revistën “Haifa” e ka vlerësuar jashtzakonisht shumë. Ai thotë 
se ka qenë i vetmi njeri në Perandorinë Osmane që ishte i denjë që të mbante 
titullin “Savant” (dijetar). Një konsideratë shumë të lartë për Hoxha Tahsinin  
ka pasur edhe Hafi z Ali Korça1, i cili e radhiti atë përkrah Gjelembeviut dhe 
reformistit të madh arab Xhemalud’dini Afganiut dhe kishte  mendimin se do të 
mund të mëkëmbte arsimin fetar në Shqipëri. Gjithashtu,  e radhiste me Mulla 
Gjuraniun, Mulla Feraniun, Ebu Su’udin ibn Kamilin që njihen dhe pranohen 
njëzëri si dijetarët (ulematë) ndër më të mëdhenjtë e Islamit, pra në radhë të këtyre 
njerëzve përmendet Hoxha Tahsini si dijetar i barabartë me ta për kulturën fetare, 
për diturinë islame dhe për thellësinë e të menduarit2.

*      *      *
Sipas një informacioni të tërthortë që na jep prof. Hasan Kaleshi rezulton se në 
11 shkurt 1910, pra në prag të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë në Stamboll 
paska pasë ekzistuar një përfaqësi e Ulemasë së Shqiptarëve, e përbërë nga: 1) 
Ish-këshilltari i Ministrisë së Drejtësisë, alimi (dijetari për shkencat teologjike), 
Ahmet Shukriu, i biri i Ali Efendi Gjakovës; 2) Profesori i autorizuar për ixhazet, 
prizrenasi Zejnel Abedin; 3) Deputeti i Elbasanit, alimi (dijetari për shkencat 
teologjike), haxhi Ali Elbasani i biri i Mehmetit; 4) Një nga dijetarët e famshëm, 
shkodrani Hafi z Ibrahim Haki; 5) Profesori i Medreses së Fatihut, gjakovari 
Adem Nuri; 6) Sekretari i zyrës juridike pranë Fetfahanes dhe profesor i Medreses 
së Fatihut, delvinasi Shauki; 7) Profesor i Medreses së Fatihut, elbasanasi Ibrahim 
Haki; 8) Myftiu i Manastirit, Rexhep Xhudi; 9)Profesor i Medreses së Fatihut 
dhe sekretar në Fetvahane, korçari Mehmet Azemi; 10) Profesor i Medreses së 
Fatihut, kavajasi Ibrahim Ed’hemi; 11) Profesos i Medreses së Fatihut, Abdul 
Xhemil; 12) Profesor i Medreses së Fatihut, tetovasi Ismail Haki; 13) Profesor 
i Medreses së Fatihut, Osman Nuri; 14) Sekretar i Fetvahanes dhe profesor i 
Medreses së Fatihut, prizrenasi Husein Nexhmedin; 15) Profesor i Medreses 

1  Shih “Rubaij’jati”, fq. 89 dhe “Shtatë ëndërrat e Shqipërisë” fq. 33.
2  Më gjërë për  Kontributin e shqiptarëve në dituritë islame, shiko edhe librin me të njejtin titull të 
dr. Hasan Kaleshi, botuar në Prizren, 1411 / 1991.
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së Fatihut, prilepasi Hafi z Rexhepi; 16) Profesor i Medreses së Fatihut, dibrani 
Musa Qazim;
Sikurse konstatohet lehtë, shumica e tyre kanë qernë profesorë të Medreses së 
Fatihut, e cila në atë kohë ka pasë qenë Fakulteti më i shquar teologjik. Shihet  
qartë se sa i madh ka qenë numri i profesorëve shqiptarë në atë shkollë. Dhe, po të 
kihet parasysh se në Stamboll ka pasur edhe një varg medresesh të këtilla në rang 
fakulteti teologjik, atëherë del qartë se sa i madh ka qenë numri i profesorëve dhe, 
për pasojë, edhe i studentëve shqiptarë që studionin në ato shkolla.1

Ekziston një krijimtari e tërë letrare, e shkruar me alfabet arab, burimet e së 
cilës vijnë nga pjesa e dytë e shekullit të 17-të dhe që u bë faktor kryesor në 
integrimin e mendimit letrar, politik, kulturor, iluminist e rilindës të Shqipërisë 
në vitet 20-të të shekullit 18-të. Ajo vazhdoi të shkruhej deri në shekullin e 20-të 
nga të ashtuquajturit bejtexhinj. Kjo letërsi, pronë përbërëse e jetës shpirtërore të 
masave shqiptare, është pjesë e pandarë e krijimtarisë së njerëzve tanë, shqiptarë, 
muslimanë, të cilët shkruan për një larmi temash, ku mbizotëron ajo e dashurisë 
për atdheun, por edhe, veç tjerash, për fenë islame. Një gjë është e sigurtë dhe 
për t’u evidentuar vazhdimisht se gati të gjithë njerëzit e njohur që kanë dalë nga 
gjiri i popullit tonë, duke nxjerrë në pah ata që u morën me këtë letërsi, sikurse 
e kemi përmendur edhe më parë, por më pëlqen ta nxjerr në pah, janë produkt i 
medreseve të vendit tonë, sepse nëpër to kanë studiuar dhe janë edukuar. 
Kjo lloj letërsie ka veçantinë e vet se përshkruhej, përhapej dhe mësohej përmendësh 
si lutje, por edhe si këngë. Nëse kritikohet për orientalizmat që e përbënin, dhe 
veçanërisht për termat moralizuese, kjo nuk ia ul aspak vlerën, sepse ato lloj 
orientalizmash ishin nocione fi lozofi ke e fetare, të kuptueshme për kohën. Ajo që 
e mbajti gjallë këtë letërsi është fryma e saj universale dhe shoqërore e arsimuese 
shqiptare, sociale e revolucionare tej mase për kohën kur qe krijuar. Pjesa më e 
madhe e kësaj letërsie është shkruar në vargun tetërrokësh të poezisë popullore. 
Ajo, në fakt, jo vetëm që e ndihmoi letërsinë popullore, sidomos lirikën, por, 
njëkohësisht, përgatiti rrugën për zhvillimin  e letërsisë së Rilindjes Kombëtare. 
Ajo u bë objekt studimi nga ana e albanologëve më në zë, si p.sh. nga Hahni etj. 
që në mesin e shekullit të 19-të.
Nuk mund të lihet pa u përmendur se zhvillimi i kësaj letërsie mund të ndahet 
në dy faza: faza e parë shkon deri në fund të shekullit 18-të dhe faza e dytë 
shkon  deri në shek. e  20-të. Në fazën e parë zhvillohen më shumë tema me 
karakter e frymë laike dhe ndër to mund të theksojmë poetë të tillë që në krijimet 
e veta trajtuan, natyrisht, sipas modelit oriental, tema që i këndojnë dashurisë, 
bukurisë së natyrës, gruas, lartësimit të virtyteve që kanë lidhje me diturinë, 
punën, fshikullojnë  mburrjen e pavlerë për pasurinë, për prejardhjen e fi sin, 

1   Hasan Kaleshi. Disa aspekte të luftës për alfabetin shqip në Stamboll. Në Gjurmime 
Albanologjike, nr. 1, 1969, fq. 105-106.
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goditin ambicien, hipokrizinë etj. Shkurt, u trajtuan virtyte që lavdërohen  dhe u 
kritikuan vese që dënohen në moralin islam. 
Po kështu, duhet theksuar se ata shkruan shqip në një kohë kur shqipen nuk e 
kërcënonte vetëm pushtuesi me gjuhën e kulturën e vet, por edhe gjuhët e vendet 
e tjera. Në letërsinë shqipe ata hynë ndër të parët që trajtuan temën laike në letërsi, 
por edhe për cilësi. Numri i atyre që u morën me këtë lloj letërsie është shumë i 
madh. Veprimtarinë e vet e realizuan në qytete të njohura për kohën për zhvillimin 
kulturor e arsimor  siç ishin p.sh. Berati, Shkodra, Elbasani, Gjakova, Prishtina 
etj., por pati që u dalluan për veprimtarinë e zhvilluar edhe në qytete më të vegjël, 
madje edhe në fshatra si: në Kolonjë, në Frashër, në Konispol etj. Ndër bejtexhinjtë 
kryesorë, pa pretenduar t’i zëmë në gojë të gjithë, mund të përmendim: Nazim 
Frakullën, Sulejman Naibin, Dalip e Shahin Frashërin, autorë të dy historive 
fetare të vjershëruara, Hasan Zyko Kamberin, Zenel Bastarin, Tahir Gjakovën, 
Muhamed Kyçykun (Çami) që njihet në historinë e kësaj lloj letërsije si përkthyes 
nga arabishtja i ndonjë vepre fetare si dhe autor i disa tregimeve të gjata në vargje 
si p.sh. poema “Erveheja” etj. 
Për këtë lloj letërsie të krijuar në vendin tonë, të dhënat e para i kemi nga 
albanologët e dëgjuar Hahni e Majeri dhe më vonë nga Z. Jubani e J. Vretoja. 
Gjithashtu, të dhëna informuese e më vonë plotësuese kanë sjellë shtypi shqiptar 
i paraluftës me “Diturinë e Selanikut”, e cila pas vitit 1926 vazhdoi të dilte në 
Tiranë, e drejtuar nga Mit’hat Frashëri, duke vazhduar me organet e Komunitetit 
Musliman të Shqipërisë, më parë me “Zanin e Naltë”1 e me vonë me “Kulturën 
Islame”. 
Ndër hulumtuesit më në zë që ndihmoi për zbulimin e kësaj letërsie përmendim 
të ndjerin Osman Myderrizin. Ai njihet si hulumtuesi, përshkruesi, transliteruesi, 
dhe transkriptuesi i “Divanit” të N. Frakullës, i “Mevludit” të H. Zyko Kamberit 

1   Është me interes të theksohet se zbulimi e grumbullimi i  këtyre lloj materialesh nuk është parë 
me sy të mirë nga shtypi i kohës. Kështu, p.sh. duke lexuar Dyjavoren “Cirka”, nr. 44, dt. 27 prill 
1938 të bie në sy artikulli i z. Mati Logoreci me titull: “Zojës Prendë”. Ai, ndërmjet tjerash, në atë 
artikull shkruan: “... A nuk jemi tue lexue më një shultimor (revistë) të Kryeqytetit kangët e njaj farë 
Nezimi nga Berati tue këndue dylberat e ashikët e të përhapin edhe ma tepër atë kob poshtërsije 
e turpnije, atë ves ma të ndyetin ndër vese kundra natyre e qi për nder të lexuesve të mij nuk 
mundem t’a përmendi?…”. Nuk vonon dhe “Zani i Naltë” replikon: “…Nezimi, sikurse diftohet nga 
parathënia e revistës, na paraqitet fetar i fl aktë, dervish i djegun për Perëndinë e Profetin e shenjt 
Muhamed (a.s.), e, nga dashunia e madhe që ka kushtue në këta, i përfytyron dylberë për t’ia 
përshtatur ambientit në të cilin ndodhej, që, kështu, ta kuptojë sa fort digjej në zjarrin e dashunisë 
shpirti i tij për Ta.; kështu, or z. Mati, këtu e rref çekiçin Nezimi i vorfën, e jo ke ai dylber si e keni 
marrë juve…Dylberat e ashikët që mendoni ju, nuk janë krijesa të fesë islame (kuptim të cilin keni 
dashtë t’i epni), por e atyne që dini ju. Islamizmi e ka pastrue botën prej këtyre veseve…”. Për më 
shumë shiko: Zani i Naltë. Qershor, 1938, nr. 6, fq. 159-160.
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si dhe i teksteve të tjera poetike të tij, të Sulejman Naipit, të veprës së Muhamed 
Çamit, poemat “Hadikaja” dhe “Myftarnameja” të Dalip e Shahin Frashërit, të 
dorëshkrimeve të panjohura të Gjirokastrës, të “Fjalorit  turqish-shqip” të Hafi z Ali 
Ulqinakut dhe të dhjetra teksteve të tjera, poezi e prozë, fragmente të shkëputura 
nga krijimtaria e Muçi Zadesë, Ismail Pashë Velabishtit, Sheh Sulejman Temanit, 
Sheh Ahmed Elbasanit, Tahir Skënderasit, Haxhi Et’hem Tiranës, Tahir 
Popovës, Mulla Hysen Dobraçit, Mulla Sali Patës, Mehmet Margëlliçit e të tjerë. 
Nxitimi dhe joobjektiviteti i disa autorëve shqiptarë konsiston në faktin se ata për 
letërsinë e vjetër shqiptare, fl asin për poetë, për tematikën e shtjelluar, për talentin 
e tyre etj., ndërsa letërsinë shqiptare me prejardhje islame nuk e trajtojnë në këtë 
mënyrë. M. Pirraku e ka vrojtuar këtë çështje dhe me vend thotë se “Krijimtaria 
letrare shqiptare e proveniencës islame...në historinë e letërsisë shqiptare nuk ka gëzuar 
gjykim të drejtë dhe adekuat me gjykimin që i është bërë letërisë shqipe të proveniencës 
së krishterë... Letërsia islame paska qenë pjellë e pushtuesit të huaj, po ajo e proveniencës 
së krishterë, e shkruar me alfabetin grek e latin, pjellë e kujt ka qenë?!”1 Nëse këtë do 
ta merrnim të mirëqenë, atëherë “Nuk është e tepërt të konstatohet se edhe zhvillimi 
i letërsisë shqipe të proveniencës së krishterë katolike të shekujve 16-të – 17-të është 
rrjedhim i tërthortë i rritjes së Islamit ndër shqiptarët dhe i rrezikut të ortodoksisë serbe 
për katolicizmin ndër shqiptarët dhe më gjërë. Kjo letërsi shqiptare u vu në rrugë të 
zhillimit me ndihmën morale e materiale të kishës së Perëndimit dhe të Papës, si reaksion 
dhe masë kundër thellimit të Islamit dhe të skizmimit ortodoks të shqiptarëve”2. 
Dhe kjo ndodhi sepse “Duke parë se pozitat e Katoliçizmit po tronditeshin fort në 
Europë me përhapjen e Protestanizmit dhe, në Ballkan, me përhapjen e fesë islame, 
Vatikani lejoi që gjuha latine të zëvendësohet sadopak me gjuhët vendase në librat e 
shërbesat kishëtare... Ngjashëm ishte edhe në viset ku ndikonte kultura bizantine3. 
M. Pirraku për këtë letërsi pohon se ishte e “programuar dhe e angazhuar në rend 
të parë për nevoja të Papës dhe të “Propaganda Fides”, për ruajtjen e fesë katolike në 
zonat e Ballkanit, të banuara me albanofonë... që “të lejohet botimi i librave në gjuhë 
të ndryshme” ndikoi tek Papati edhe paraqitja e frymës së reformave, përkatësisht të 
Protestanizmit”4, dhe këtë mendim, pak a shumë e shpreh edhe R. Ismajli, i cili pohon 
se Vatikani u detyrua ta forcojë propagandën e vet me qëllim të neutralizimit e të 

1   M. Pirraku, “Kultura kombëtare shqiptare deri në Lidhjen e Prizrenit. Prishtinë, 1989; fq. 321, 
322. Sipas: N. Ibrahimi. Islami në trojet...vepër e cituar, fq. 112,113.
2  Më gjërë shiko: Dh. Shuteriqi. Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850. Prishtinë, 1978… Sipas: M. 
Pirraku: Roli i Islamit... vepër e cituar fq. 52.
3   Shih: Grup autorësh. Historia e letërsisë shqipe. Prishtinë, 1989, fq. 16. Sipas: Nexhat Ibrahimi. 
Paragjykimet ndaj Islamit gjatë shekujve. Sh. B. Zëri Islam, Prizren. 2000. Fq. 50.
4   M. Pirraku. Kultura kombëtare shqiptare…vepër e cituar, fq. 181. Sipas: N. Ibrahimi. 
Paragjykimet ndaj… vepër e cituar. Fq. 50.
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pengimit të Islamit, i cili në këtë kohë ishte intensifi kuar te shqiptarët, kurse struktura 
konfensionale, ndryshonte me shpejtësi”1.
Gjithashtu, është zhvilluar shumë, sidomos gjatë shekujve 19-20-të në vendin 
tonë një letërsi e po këtij karakteri me profi lizim sektesh islame, duke u kënduar 
prijësve të këtyre sekteve, shehelerëve e baballarëve.  
Përsa i përket letërsisë me alfabetin arab të sekteve, do të përqëndrohemi kryesisht 
në atë të sektit bektashi, sepse ata janë dalluar më shumë nga të tjerët në këtë fushë. 
Kjo letërsi, megjithëse është relativisht e re, lindi dhe më së shumti u zhvillua 
gjatë shekullit të 19-të. Teqet e bektashinjve ishin të përhapura më shumë nëpër 
fshatra e në malësi, ku kishin shumicën e ithtarëve të tyre (muhibëve). Shumica 
e këtyre muhibëve ishin fshatarë e malësorë që s’dinin asnjë gjuhë tjetër veç 
shqipes. Bektashinjtë në mbledhjet e popullit në matem në këto teqe, këndonin 
për dhjetë ditë me radhë historinë e tragjedisë së Qerbelasë, ku gjetën vdekjen 
Imam Hysejni dhe të gjithë shokët e tij. Kjo histori në fi llim këndohej turqisht, 
gjuhë që dëgjuesit, fshatarë e malësorë, nuk e kuptonin fare dhe, për pasojë, nga 
këndimi i “Qerbelasë” s’kuptonin asgjë. Atëherë baballarët e teqeve, për ta mbajtur 
popullin pas vetes, e panë të nevojshme ta përkthejnë këtë histori në shqip dhe e 
përkthyen. Me këtë përkthim, shkrimi shqip me alfabet arab hyri nëpër teqet e 
bektashinjve dhe hodhi rrënjë të forta atje. Po të njejtën gjë mund të themi për të 
gjithë dashamirët e këndimit të “Mevludit” të H. Ali Ulqinakut si dhe për të tjera 
vepra të rëndësishme fetare.
Për hulumtimin e letërsisë së tarikateve, sidomos atë të bektashinjve, nuk duhej 
kërkuar e parë vetëm nëpër teqetë para kohës së monizmit, se, pas tij, në këtë 
drejtim mbeti vetëm shkretëtirë, ai shkatërroi gjithçka; gjithashtu nuk duhej 
përqëndruar hulumtimi vetëm në fondet e arkivave apo të bibliotekave, por duhej 
bërë thirrje kujtesës së dervishëve, të shehelerëve, të baballarëve dhe të njerëzve të 
tjerë të afërt, veçanërisht intelektualëve të moshuar që aderonin me këto mjedise 
që mund të mbanin mend diçka, sidomos për autorët e vargjeve, të ilahive, të 
kasideve, të gazeleve, të divaneve etj.2.
Përpara se të themi diçka për këtë lloj letërsije, duhet të theksojmë se, sipas dëshmisë 
së shtegtarit të njohur turk Evlia Çelepisë, një teqe bektashinjsh, ku shërbenin 
shumë dervishë, ka ekzistuar në Kaninë, të cilën ai e ka vizituar. Por Çelebia 
përveç Teqes së Kaninës, fl et për dervishë bektashinj në disa vende në Shqipërinë 
e asaj kohe, p.sh. ka gjetur dervishë edhe në tyrben e Baba Sulltanit afër Vlorës. 
Por teqe tjetër nuk ka gjetur dhe thotë se në Gjirokastër, megjithëse kishte takuar 
shumë alevinj, teqe bektashinjsh nuk paska parë gjëkundi, përkundrazi në atë 

1   Rexhep Ismajli. Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbënit. Prishtinë, 1985, fq. 20. Shih dhe faqet 25, 
30, 42, 53-64. Sipas: N. Ibrahimi. Paragjykimet ndaj… vepër e cituar. Fq. 50.
2  Një punë të vlefshme në këtë drejtim, veç të tjerëve, është realizuar edhe nga Baba Rexhepi 
dhe botuar në Mistiçizma islame dhe bektashizma. Nju Jork, 1970.
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kohë atje gjeti 3 teqe tarikatesh të tjera. Nga këto të dhëna e të tjera të ngjashme 
me to, mund të nxjerrim përfundime se tek ne tarikatet, në përgjithësi, janë aq të 
vjetra sa dhe përhapja e Islamit, gjithnjë duke i konsideruar ato si alternativa të 
brendisë së tij.
Nga bektashinjtë shqiptarë kemi një informacion të vetëm që na vjen nga Dalip 
Frashëri. Ai në parathënien e “Hadikasë” së tij, që konsiderohet kryevepra e 
letërsisë fetare të bektashinjve, na njofton se bektashizmin në Shqipëri, përveç 
baballarëve turq, të cilët kishin qenë qysh prej kohës së Ali Pashë Tepelenës, e 
paska sjellur së pari Baba Shemimiu1. 
Nga kjo e dhanë e “Hadikasë” marrim vesh se teqeja e Kaninës, për të cilën na pati 
njoftuar Evlia Çelepiu, jo vetëm që qe prishur, por edhe kujtimi i saj me kohë qe 
harruar. Pra, sipas Dalip Frashërit, teqeja më e vjetër në Shqipëri, e themeluar nga 
shqiptarët, është ajo e Fushë Krujës, ndërsa të tjerat që kanë qenë deri në kohën 
e monizmit, si ato të Elbasanit, të Frashërit, të Konicës etj. janë më të vonshme.

*      *      *
Përpara se të themi diçka për reformën në fushën e arësimit islam në vendin tonë, 
për themelimin e Medreses së Përgjithshme2, mendoj se duhet të fl asim pak edhe 
për teqetë si objekte të kultit islam që kanë luajtur një rol me rëndësi të veçantë 
në jetën e përditshme të këtij besimi. Nëpër teqetë e vendit tonë janë realizuar 
e predikuar mësime të Islamit nga shumë klerikë të shquar të vendit tonë. Por 
në këtë vëllim nuk kemi ndër mend të fl asim për jetën e njerëzve të shquar të 
islamit  tek ne, qofshin hoxhallarë, baballarë apo shehelerë, me përjashtim të disa 
dijetarëve që kanë bërë jehonë në vitet kur kanë jetuar. Prandaj në këtë kuadër 

1  Baba Shemimiu ka qenë kruetan dhe thuhet se ka qenë me prejardhje nga familja e Zenel 
Hoxhajve. Para se të bëhej Baba ka qenë myderris dersi amë (profesor në teologji dhe në 
jurisprudencë që është në gjendje t’i japë mësim gjithësekujt) në Stamboll, por më vonë ka hequr 
dorë nga kjo punë dhe është bërë baba bektashinj.  Pas një marrëveshje të shkruar me parinë 
e Krujës, paska ardhur në Krujë me një shokun e vet. Në atë kohë në Fushë-Krujë ka qenë një 
tyrbe e vjetër me emrin tyrbeja e Baba Aliut dhe Baba Shemimiu ka vendosur që teqenë e vet 
ta ndërtojë pranë saj. Megjithë kundërshtimet e  një babai të një tarikati tjetër, Shemimiu, duke 
pasur përkrahjen e parisë së vendit, ia ka arritur qëllimit. Dalip Frashëri na thotë në “Hadikanë” e 
vet se edhe Baba Tahir Nesibiu, paska qenë një nga dervishët e tij etj.  
Me që Baba Shemimiu, sipas një informate të tërthortë,  është vrarë në vitin 1807, teqeja e Fushë 
Krujës duhet të jetë ndërtuar diçka para kësaj date. 
Për më gjërë për këtë shih: Osman Myderrizi, “Letërsia fetare e bektashinjve” në “Buletinin  për 
shkencat shoqërore”, nr. 3, fq. 132 e në vazhdim, botim i Institutit të Shkencave, Tiranë, 1955.
2  Më vonë e pamë të arsyeshme që për arsimin islam, për periodikun islam, për shkrimtarët 
islamë, për përkthimet, veçanërisht për ato të viteve 20-40 të shekullit 20-të, sidomos për 
përkthyesit e shquar, si p.sh. të nderuarit H. Ali Korça, H. Ibrahim Dalliu e të tjerë, për  bibliotekat, 
për institucionin e xhamisë etj. të shkruajë, në dashtë i madhi Zot, në një rast tjetër.
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nuk do të fl asim edhe për përfaqësues të tarikateve dhe, nëse kemi informuar 
herëpashere për disa individë të veçantë, këtë kemi qenë të detyruar ta bëjmë, se, 
shpeshherë, ngjarje të rëndësishme të zhvillimit të Islamit tek ne kanë qenë të 
gërshetuara me qëndrime njerëzish, që kanë dhënë ndihmesën e tyre në momente 
kyç të historisë islame në vendin tonë. 
Po ç’ janë teqetë dhe kur kanë fi lluar të ndërtohen ato në Shqipëri? Shumë autorë 
në vend të fj alës “teqe” përdorin fj alën “zavije” me të cilën nënkuptojnë të gjitha 
teqetë ku kryhen rite suplementare, përveç atyre që realizohen nëpër xhamia. 
Pikërisht në këto institucione fetare në historinë islame u zhvillua mistiçizmi, 
sufi zmi, madje edhe letërsia e sekteve që u përket teqeve. Por në këto objekte kulti 
u kujtua Allahu, u hapën dyert për meditim për Qenien Hyjnore...
Pra, ç’ janë teqetë? Me islamizimin e vendit një rol të rëndësishëm ka luajtur 
përhapja e doktrinave të ndryshme mistike që realizohej në fi llim nëpërmjet 
misionarëve të ardhur nga jashtë dhe në vazhdim nga vendasit, të cilët ndërtuan 
në fi llim në qytete dhe më pas nëpër fshatra teqe dhe faltore. Teqet përbëheshin 
nga konakët e banimit, por ato që kanë arritur deri në ditët tona janë relativisht të 
reja. Ndër to mund të përmendim  Teqen Halvetiane në Berat. Autori holandez 
Mackiel Kiel është i mendimit se urdhëri mistik islam apo Tarikati Rufai dhe 
degëzimi Axhizije i Sa’adive ka qenë më i përhapur në popullatën gege të Verit 
të Shqipërisë, ndërsa bektashinjtë dhe degëzimi Hajati i halvetive ka qenë më i 
përhapur në popullsinë toske të Shqipërisë së Jugut1.
Historia e teqeve në vendin tonë është e hershme. Fillimisht përmendet Kruja, 
mali i Sarisalltikut si dhe Berati, mali i Tomorrit. Ngritja e teqeve në këto vende 
lidhet me misionarët bektashinj që mendohet se zunë vend në këto anë gjatë 
udhëtimeve të tyre misionare dekada të tëra para ardhjes së osmanëve.
Burimet historike pohojnë se Sari Salltiku në shpellën e Malit të Krujës kishte 
hapur një teqe. Faltoren e ka përshkruar etnografi  shqiptar Rrok Zojzi, i cili e ka 
pasë vizituar atë 5-6 dekada më parë. 
Ajo lidhet me një legjendë. Është fj ala për ritin e fl ijimit me substrat pagan të 
mitologjisë së vjetër ilire, të gërshetuar me princa e shenjtorë kristianë dhe që 
përfundon me mbishtresën islame. Legjenda ia dedikon dervishit të shenjtë 
heqjen dorë nga fl ijimi i virgjëreshave për kurbanin ritual vjetor ndaj Perëndisë. 
Më pas legjenda tregon se Sari Salltiku, kur ishte larguar, gjatë kthimit, kishte 
ndaluar në Fushë Krujë, në Shijak, në Durrës... dhe kudo ku kishte ndaluar ka 
pasë ngritur teqe...2.

1  Shih: Sulejman Dashi. Teqetë e Shqipërisë, aspekte të historisë dhe të arkitekturës. “Perla”, nr. 
1. Faqe 97, 1999.
2  Për më gjërë shih: Rrok Zojzi, Mali i Krujës. Drini, viti V, nr. 2, Tiranë, 1944, fq. 16-18 dhe 
Sulejman Dashi. Vepër e cituar, fq. 96-108.
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Sipas të dhënave të Evlia Çelepisë dhe të Dalip Frashërit mund të konkludojmë 
se bektashizmi tek ne është i vjetër sa edhe periudha e konvertimeve në Islam në 
periudhën e pushtimit turk të Shqipërisë. Këtu nuk duhet ngatërruar periudha 
e Sari Salltëkut, apo e predikuesve dhe e misionarëve të tjerë, ato kohë qenë 
të paraosmanëve dhe, përvese nuk janë të ndriçuara sa e si duhet, kanë qenë 
të përkohshme. Në ato kohë realizohej kryesisht predikimi i parimeve bazë të 
Islamit. 
Sikurse e pamë, në fi llimet e veta ky tarikat islam qe shërbyer nga baballarë turq, 
ndërsa më vonë nga shqiptarë. Ndërsa periudha e shërbimit me baballarë të huaj 
përfundon aty nga shekulli i 18-të, peridha tjetër, zanafi lla e së cilës konsiderohet 
ky shekull, vazhdon pa ndërprerje dhe kjo fi llon, pra, me Teqen e Fushë Krujës. 
Me sa dihet, edhe letërsia fetare bektashiane ka fi lluar me Baba Shemiminë. Më 
të shumtët prej tyre kanë shkruar turqisht. Nga veprat e tyre që janë shkruar shqip 
më me vlerë konsiderohen “Hadikaja” e Dalip Frashërit dhe “Myhtarnameja” e 
Shahin Frashërit.
Këto krijime, si ato të shkruara  nga të ashtuquajturit bejtexhinj, ashtu edhe ata të 
sekteve të tjera, janë shumë me vlerë. Rilindasit e kanë njohur këtë letërsi, e kanë 
vlerësuar, por i kanë bërë edhe kritikën e duhur. Për këtë le të kujtojmë Naim 
Frashërin, i cili ka shkruar në parathënien e “Iliadës” për këtë letërsi se “Në mes  
vjershëtorëve të Shqipërisë ka zënë kryenë Hasan i Zyk Kamberit, pas tij janë Nezimi, 
Hixhretiu (Dalip Frashëri) etj. etj. Po të gjithë kanë bërë faj që s’ faletë e të metë që 
s’ndjehetë kurrë. Kanë përzierë gjuhn’e bukur shqip me fj alë të huaja. Gjuha jonë duhet 
shkruar fj eshtë shqip, se fj alt’e huaja e shëmtojnë shumë”1. 
Letërsia e shkruar me alfabet arab, siç e theksuam, zuri rrënjë në popull dhe për 
këtë mjafton të sjellim vetëm një shembull: “Mevludi” i H. Ali Ulqinakut për 
vlerat që ka, i ka qëndruar kohës dhe përdoret e këndohet  edhe sot, megjithëse 
është vepër e botuar për herë të parë në vitin 1880. 

*      *      *
Në vazhdën e përshkrimit të veprave të njerëzve të shquar muslimanë nga 
Shqipëria, në këtë vëllim nuk do të fl as veças për veprimtarinë atdhetare të secilit 
nga vëllezërit Frashëri, por  do të përqëndrohem kryesisht në veprimtarinë e atyre 
fi gurave që janë shquar në fushën islame dhe, paralel me të, edhe në veprimtarinë 
atdhetare. 
Vëllezërit Frashëri karakterizohen jo vetëm si atdhetarë të shquar, por dhe për 
dije të thella, sidomos në temat që kanë trajtuar, si edhe për një prodhimtari të 
bollshme me veprat që kanë lënë. Çdo përpjekje që bëhet për t’i treguar ata si njerëz 
që nuk kanë pasë besuar, apo që nuk u përkasin fesë islame, është tendencioze dhe 
keqdashëse se vepra e tyre tregon të kundërtën.

1  Për më gjërë shiko: Osman Myderrizi, “Letërsia shqipe me alfabet arab” në “Buletin për 
shkencat shoqërore”, nr. II, fq.148 e në vazhdim, botim i Institutit të Shkencave, Tiranë, 1955.
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Është shumë i rrallë rasti që tre vëllezër të shquhen dhe të lënë gjurmë të 
pashlyeshme në fusha të ndryshme të dijes dhe atdhedashurisë në një vend. 
Të tillë kanë qenë Vëllezërit Frashëri: Abdyli si atdhetar, Naimi në fushën e 
letërsisë shqipe, për poezitë e tij me tema atdhedashurie, fi lozofi ke e fetare dhe 
Samiu, libri i  të cilit “Shqipëria ç’ka qenë, ç’ është e ç’do të bëhet”, është vlerësuar 
si programi i Rilindjes sonë kombëtare dhe, përveç enciklopedisë historike e 
gjeografi ke, fj alorëve, veprave linguistike dhe dialektike, broshurave shkencore 
që popullarizojnë shkencat natyrore, ka bërë studime dhe vlerësime që i kanë 
qëndruar kohës edhe në fushën e fesë islame, siç është “Përhapja e Islamizmës”, 
“Qytetërimi Islam” etj. Pra, midis rreth gjashtëdhjetë veprave të  Samiut tonë të 
madh, ka edhe një vepër që titullohet “Qytetërimi islam” (Medenijeti islamije), 
ku zhvillimin e qytetërimit islam, këtë dukuri madhore dhe me pasoja shumë 
pozitive në jetën e njerëzimit, ai e ka parë të lidhur ngushtë me gjithçka pozitive 
nga qytetërimet e paraardhëse. Kjo analizë që i bën Samiu këtij qytetërimi 
ka një rëndësi të jashtzakonshme, sepse në vendin tonë, nga njëra anë, fl itet 
shumë për periudhën e ndritur të Rilindjes sonë Kombëtare dhe, nga ana tjetër, 
injorohet formimi kulturor i shumicës së rilindasve tanë nga më të shquarit, siç 
janë p.sh. vëllezërit Frashëri. Ata në përgatitjen e tyre kulturore dhe shkencore 
përvetësuan gjithçka që kishte të mirë qytetërimi lindor. Me këtë ata krijuan një 
mbështetje solide për t’u arientuar në arritjet më të mira të botës perëndimore 
dhe të përvetësonin prej andej ç’kishte më të mirë qytetërimi europian. Kjo punë 
e tyre merr një rëndësi të veçantë se gjithçka realizohej në shërbim të idealit të 
tyre kombëtar. Kështu, gjithë bagazhin kulturor e shkencor rilindasit tanë e 
vunë në shërbim të çështjes kombëtare. Idetë e reja dhe racionale të qytetërimit 
lindor dhe të atij perëndimor ata i panë të lidhura ngushtë me detyrat politike, 
kulturore, ekonomike dhe shoqërore që qëndronin para tyre. Për më tepër ata i 
përpunuan këto ide dhe arritje nën këndvështrimin e realitetit shqiptar, gjë që u 
dha shkrimeve të tyre një karakter të theksuar sa origjinal aq dhe aktual.
Sami Frashëri në trajtesën e vet sqaron edhe saktësinë e përdorimit të termit 
“qytetërim islam” në vend të termit “qytetërim arab” dhe ky sqarim i bërë prej tij 
nuk është pa interes edhe në ditët tona. Në zhvillimin e këtij qytetërimi dhanë 
ndihmesën e vet edhe mjaft përfaqësues të popujve joarabë, që kishin përqafuan 
fenë islame. Gjuhë shkence për të gjithë këta dijetarë ishte dhe mbeti për shumë 
kohë gjuha arabe. Por për Samiun kjo nuk ishte përcaktuese përsa i takon emërtimit, 
gjegjësisht karakterit dhe përmasave të kulturës në fj alë, e cila zhvillohej në shekuj 
në hapësira të pafund. Ai kujton me këtë rast se përfaqësues të shquar të kësaj 
kulture si Ibn Sina (Avicena) ka qenë persian, dikush tjetër turk, pra shumë prej 
tyre nuk kanë qenë arabë.
Gjithashtu, Samiu thekson se qytetërimi islam, në krahasim me atë grek, nuk 
mbeti i kufi zuar në pak qendra, ai u përqëndrua në disa popuj. Autori i librit 
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“Qytetërimi islam” parashtron se si u përvetësua dhe u zhvillua më tej kultura greke 
nga dijetarët islamë, se si trashëgimi kulturor i grekëve të lashtë iu transmetua 
Europës nga këta dijetarë. Emrat e mjaft dijetarëve grekë u bënë të njohur për herë 
të parë përmes shkollave islame të Spanjës, ku studionin edhe mjaft europianë.
Një vend të veçantë në këtë vepër të Sami Frashërit zënë arritjet e përfaqësuesve 
të kulturës islame të popujve muslimanë, në përgjithësi, në fusha të ndryshme 
të dijes, të kulturës dhe të shkencës; në disiplina të veçanta si në astronomi, në 
kozmografi , në matematikë, në fi zikë, në kimi, në gjeografi , në shkencat natyrore, 
në mjekësi, në fi lozofi , në jurisprudencë, në letërsi, në historiografi , duke u ndalur 
në zbulime të ndryshme me shumë rëndësi për kohën e vet dhe për më vonë, siç 
ishin zbulimi i letrës, i barutit, i busullës etj.
Q ytetërimi islam, i cili lulëzoi për 5-6 shekuj ra nën sulmet e egra të mongolëve, 
nga njëra anë, dhe të europianëve, nga ana tjetër. Të dy palët “u hodhën” me fuqira 
të mëdha mbi ta, i vranë, i copëtuan, u shuan dritën e diturisë që kishin dhe i 
lanë në errësirë e padije, nga e cila deri më sot nuk kanë shpëtuar dot. Kështu, 
autori i librit “Medenijeti islamije” përpiqet të vërë në pah edhe shkaqet e rënies së 
qytetërimit të popujve muslimanë. Lidhur me këtë ai thekson se “Dritat e tyre u 
hapnë udhënë europianëve, ata vetë mbetnë në t’errëtë”.
Përvetësimi i këtij qytetërimi nuk u bë, siç vëren Samiu, pa pengesa dhe vështirësi, 
të cilat e kishin bazën tek qëndrimi obskurantist i “Priftërisë” që dogji, jo vetëm 
librat që silleshin nga vendet arabe, por edhe njerëzit që i sillnin ata. Megjithatë, 
bashkë me tregtinë, apo siç e thotë më mirë Samiu, pas saj erdhi dhe dituria.
Në këtë mënyrë fi lluan të “ndritoheshin” me dituri edhe europianët. Por, për  
shumë kohë, siç konstaton me të drejtë Samiu, ata nuk bënë asnjë hap përpara 
në krahasim me arabët. Vetëm pas zbulimeve të Galileut, të Keplerit, të Njutonit 
dhe të tjerëve, europianët e kapërcyen këtë prag, këtë shteg dhe e zgjeruan shumë 
horizontin e dijeve ekzistuese1.
Përsa i përket Naimit  dua të shtoj diçka më shumë, me që ai ka shkruar shumë 
për besimin e fi lozofi në islame. 
Dihet se jeta e tij u përshkua nga vështirësi të rënda: kaloi sëmundje, fatkeqsi të 
rënda familjare etj. Dihet se një vëlla binjak i ka vdekur gjatë lindjes, i jati, Halidi, 
i vdiq duke e lënë  14 vjeç dhe 2 vjet më vonë i vdiq dhe e ëma, Emineja, e cila 
gëzonte emrin e nënës së Profetit Muhamed (a.s.). 
E veçanta e tij ka qenë se të gjitha fatkeqësitë i përballonte me durim e me shpresë 
tek Zoti dhe këtë veti na e këshillon edhe neve në poezinë “Zot’ i math e i vërtetë”: 
“Po duroni e mos e prisni shpresën nga Zoti”. Ai duronte me vullnet, sepse e dinte 
shumë mirë se durimi është një nga emrat e bukur të Perëndisë (Esmai Husna), 
pra durimi “Es’Sabur” është një nga atributet e Tij, cilësi që duhet të pasqyrohet 

1  Për më tepër për këtë çështje shiko: Gazmend Shpuza. Shemsedin Sami Frashëri për 
qytetërimin  islam. Në Perla, nr. 1, 1996, fq.20-27.
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në çdo provë të jetës tek të gjithë besimtarët. Ai na këshillon që “Nga Zoti mos e 
prisni shpresën, n’u ardhtë një e keqe, pas saj vjen dh’e mira”. Sapo të marrësh vesh për 
bagazhin që kishte, menjëherë të shkon në mend se Naimi e kishte bërë të vetën 
porosinë e profetit: “Urtësia është pasuri e humbur e besimtarit, kudo që ta g jejë, le 
ta marrë atë”. 
Naimi pati jetën e shkurtër, 54 vjet, por na la vepra të shkruara në 4 gjuhë: persisht, 
turqisht, greqisht dhe shqip. Që nga atdhetari i mirënjohur, Mid’hat Frashëri, që 
njihet si i pari që përgatiti monografi në për Naimin dhe pas tij me qindra e mijëra 
punime, studime të ndryshme gjetën dhe gjejnë vazhdimisht dritë nëpër emisione 
radiotelevizive, gazeta, revista apo libra të veçanta dhe në të gjitha këto studime 
është shkruar e analizuar Naimi si atdhetar, si poet, si shkrimtar, duke e analizuar 
dhe interpretuar në aspekte të ndryshme  stilin e tij, vargëzimin, gjuhën e pasur 
të përdorur prej tij etj. etj. 
Veprimtarinë letrare të Naimit nuk e shquajnë vetëm vlerat e larta artistike, idetë 
dhe përfytyrimet e pasura, harmonia e tingujve dhe e ritmit në vjershat e tij, 
stili i veçantë i shkrimit dhe gjuha e pasur dhe e pastër, për të cilat ai njihet 
ndër shkrimtarët më të mëdhenj shqiptarë, në përgjithësi, por veprimtarinë e tij e 
shquan edhe diçka e shenjtë, diçka fetare, diçka fi lozofi ke e diçka kombëtare, që i 
jep veprës së tij dhe atij vetë si fetar e atdhetar, si intelektual e dijetar, një lartësim 
të veçantë shpirtëror. Mbështetur mbi këto vlera të veprës së tij, Naimin me të 
drejtë e kanë quajtur si poet apostull, sepse ai me penën e tij të mprehtë ndezi zjarr 
e fl akë dashurinë e shenjtë fetare e kombëtare, atdhedashurinë, dashurinë ndaj 
lirisë e paqes, ndaj arësimit e dijes:

Merr dorën e diturisë / Pa ajo do të nxjerrë / Gjer te fron’ i Perëndisë / Ndaj soje do të 
shpjerrë.

Naimi ka qenë një shkrimtar besimtar, i besimit islam, me orientime mistike 
islame; një dijetar e mendimtar i një shkalle vërtet të lartë, një poet me afi nitet e me 
imagjinatë mahnitëse, një mjeshtër i fj alës së shkruar me një art të mbaruar, poeti 
më i frytshëm dhe me ndikim më të madh ndër shqiptarët, por kjo nuk e pengoi 
që një pjesë të mirë të veprimtarisë së tij letrare ta përshkonte fryma fetare. Naimi 
ishte shkrimtar që moralin shoqëror e sintetizon me atë fetar. Ai është një autor 
që mendon se të ligat, të mbrapshtat e të këqiat mund t’i demaskojë me sukses të 
madh dhe t’i mërgojë nga shoqëria ai individ që ka të formuar vetëdijen fetare; 
pra ai njeri që ka njohuri nga dituritë islame. Po u lexua me vëmendje dhe me 
sinqeritet, pa paragjykime çfarëdo qofshin, dhe duke lënë për një çast edhe ndonjë 
qëllim që i shtron vetes përpara studiuesi i veprës së Naimit për nevoja aktuale, 
qofshin ato edhe shumë të rëndësishme në rrafshin kombëtar, në veprimtarinë 
letrare të Naimit, gjenden shumë pak vjersha, që mund të numërohen me gishtat 
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e njerës dorë, në të cilat të mos ketë elemete fetare , ose që të mos përmendet Zoti. 
Në shumë sosh do të ndeshim edhe një numër lutjesh, që rrallëkush do të mund 
t’i shtronte aq bukur dhe aq bindshëm e me përmbajtje si Naimi:

“Zot! Fali Shqipërisë e shqiptarëve, / Q’i falenë emërit Tënd, / Gjithë të miratë që ke në 
jetë, / Dhe mërgoji nga të gjitha të ligatë!”.

“Mitologjia islame është e pranishme në gjithë krijimtarinë e Naim Frashërit, prej 
vjershave të përmbledhjes së parë “Endërrime” (Tehayulat) e deri te poema “Istori 
e Skënderbeut”; mite, simbole, fi gura të shenjta islame mund të gjenden jo vetëm në 
poezinë fetare, por edhe në poezinë fi lozofi ke dhe atdhetare, jo vetëm në vjershat lirike, 
por edhe në poemat e tij të mëdha”1.
Por, nga ana tjetër, duhet të evidentojmë se pothuaj të gjithë studiuesit e nderuar, 
që janë marrë  me Naim Frashërin e kanë “harruar” pa e theksuar ose e kanë 
anashkaluar atë që është sa e nevojshme, aq e dobishme dhe e domosdoshme jo 
vetëm për të gjithë shqiptarët, por për gjithë njerëzimin. E ç’qenka kjo “harresë” 
që i paska kapluar të gjithë?! 
Zoti, rruga e Tij, aq të dashura e të kënduara nga Naimi. Kështu, pra, pothuajse 
të gjithë studiuesit e Naimit nuk deshën dhe nuk vlerësuan në masën e duhur 
refl ektimet islame që patën ndikim aq të madh në formimin e poetit tonë 
kombëtar. Naimi ka qenë besimtar i përkushtuar dhe me moral të lartë. Dhe për 
këtë u përpoq që nëpërmjet veprave të tij, t’ua tregonte shqiptarëve Udhën kah 
Zoti, E Vërteta, që të mos bredhin nëpër errësirë edhe sot pas  një shekulli nga 
mungesa e tij. 
Mandej këta studiues të letërsisë, kritikë letrarë, studiues të fi lozofi së së Naimit 
e pedagogë, të robëruar shpesh nga ideologjitë e huaja, pa logjikën e vet dhe me 
shpirt të humbur, ndodh që, kur marrin të vlerësojnë jetën dhe veprën letrare të 
Naimit, nuk duan të çmojnë si duhet refl ektimet islame që patën ndikim të madh 
në formimin e poetit tonë. Nuk janë të rralla rastet kur me ngulm e me çdo kusht, 
ata janë orvatur që Naimin ta shpallin herë  ateist, herë me ide marksiste, herë si 
deist, por “formalisht fetar”, herë fetar “për shkak të modës e të kohës”, herë të 
tjera njëfarë laramani fetar, i cili paska përzier e paska marrë nga pak prej disa 
feve. Por asnjëra nga këto që u përmendën, nuk qëndron dhe nuk përkon me 
realitetin e Naimit, sepse ai ishte besimtar i denjë musliman, të cilit ia kishte ëndja 
edhe mistikën, por që është marrë edhe me shqyrtimin e problemeve të ndryshme 
të natyrës fi lozofi ke. Ai besimin e tij, “Besën” siç e quan, e mbështet kryekëput 
mbi konceptet islame. 

1   Rexhep Qosja. Porosia e madhe. Botim i dytë; Prishtinë, 1990, fq. 81. Sipas: Mr. Qazim Qazimi. 
Thelbi i Kur’anit –vepër e anashkaluar e Naim Frashërit. Në: Dituria islame; nr. 107, dhjetor 1998.
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Naimi çdo gjë që shkroi për edukimin e masave, e mbështeti në mësimet e 
paçmuara të fesë islame, pavarësisht nga interpretimet e disa studiuesve të tij. 
Prandaj të gjitha veprat e Naimit, qofshin  për fëmijë apo  për të rritur, prozë apo 
poezi, kanë në përmbajtje porosi, ide, simbole hyjnore, të frymëzuara nga Kur’ani, 
shpallja e fundit e Zotit. 
Duam të evidentojmë se në të gjitha ribotimet që i janë bërë veprës “Mësime”, 
e botuar për herë të parë në Bukuresht më 1894, është lënë jashtë  dhe nuk 
përmendet fare “Th elb i Kur’anit”, kapitull që në botimin e parë të Bukureshtit 
kishte 17 faqe. Ky është një përkthim i reduktuar, simbolik, i Kur’anit të përkthyer 
prej Naim Frashërit. Shkaku pse është lënë jashtë dhe lihet gjithmonë jashtë çdo 
ribotimi kjo pjesë, e cila, padyshim, e pasuron fondin e veprave të përkthyera nga 
Naimi, të koncepteve dhe të shfaqjeve të bindjeve të tij islame, nuk dihet dhe nuk 
do të merremi me të, sepse mund të merret me mend. Por mendojmë se është 
veprimi më mizor, më i ashpër e më diskriminues që mund t’i bëhet një poeti, 
dhe grushti më i rëndë që mund t’i jepet një vepre. Të ndryshosh karakterin e një 
vepre, t’i heqësh asaj disa pjesë, ta cungosh atë për të vetmin shkak se në të ka 
dispozita fetare islame, jo vetëm që nga ana e etikës islame nuk është e lejueshme 
dhe është mëkatë, por edhe shkencërisht nuk është e lejueshme, përkundrazi është 
e dëmshme.
Për t’u çuditur është se përkthimi i Kur’anit nga Naim Frashëri nuk është vërejtur 
e nuk është konstatuar as nga studiuesit e përkthimeve të Kur’anit1. Sigurisht, 
varianti i përkthyer nga Naim Frashëri nuk është i plotë, sepse, megjithëse 
titullin e ka “Th elb i Kur’anit”, në fakt, është e pamundur të nxirret esenca e tij 
me përkthime, redaktime apo përmbledhje të pjesëshme. Kur’ani është një unitet 
i pandryshueshëm dhe nuk mund të reduktohet apo seleksionohet. Prandaj 
ky përkthim ka më tepër vlera të tjera siç janë: koha kur është bërë përkthimi 
(përkthyesi i parë i Kur’anit në gjuhën shqipe ka qenë N. Frashëri, mbi 100 vjet më 
parë!); përkushtimi që ka pasur Naimi për të realizuar vullnetarisht një përkthim 
të tillë, duke e vendosur atë në “Mësime-t”; krahasimi me përkthime të tjera të 
mëvonshme i pjesëve të përkthyera nga mjeshtri i shprehjes së gjuhës shqipe aq 
mirë, aq ëmbël, formulimi  e ndërtimi i fj alive, i nocioneve, i sintagmave, zgjedhja 

1  Ky është mendim i Mr. Qazim Qazimit i shprehur në “Thelbi i Kur’anit –vepër e anashkaluar e 
Naim Frashërit”, artikull i botuar  në: Dituria islame; nr. 107, dhjetor 1998, por që nuk qëndron, se 
ne e kemi hasur të përmendurit e “Thelb i Kur’anit” si vepër të N. Frashërit në replikën “Harbuti 
e ka mizën nën kësulë”, që bën Zani i Naltë me një redaktor të “Botës së re” ku redaktorit i 
rekomandohet: “Këndoni “Urtësinë”, këndoni “Thelbin e Kur’anit”, aty do të gjeni fenë e naltë e të 
vërtetë të Naimit”. Për më tepër shiko: Zani i Naltë. Harbuti e ka mizën nën kësulë. Viti XI, shkurt, 
1937 nr. 2. Fq. fq. 63.
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e fj alorit etj. dhe, mbi të gjitha, këshillat moralizuese të tij, të bazuara në Kur’anin 
famëmadh.
Me përjashtim të sures “El Fatiha” që e përkthen të gjithën, të tjerave ai u bën një 
përzgjedhje, kështu p.sh. nga sureja “El Bekareh” që ka 286 ajete, Naimi zgjedh 
vetëm 33 ajete dhe në këtë mënyrë vazhdon deri në fund me suret tjera. Këtë lloj 
“seleksionimi” e bën edhe me ajetet e Kur’anit duke përkthyer vetëm një pjesë të 
ajetit dhe, natyrisht, ky lloj seleksionimi e përkthimi ka kritikën e vet. Me këtë 
përkthim ai ka pasur qëllim që të mos e cënojë konceptin themelor të veprës, por 
të përfshijë vetëm një dimension tematik të saj, dimensionin moralo-etik, mbi të 
cilin ndërtohet njeriu besimtar. Vetëm kështu mund të shpjegohet edhe emërtimi 
i përkthimit: “Th elb i Kur’anit” për t’i treguar e për t’u justifi kuar ndaj lexuesit se 
është marrë vetëm me atë që është thelbësore për një besimtar, i cili të mund të 
marrë njohuritë themelore fetare nga ky libër i shenjtë sa më shpejt e sa më shkurt. 
“Th elb i Kur’anit” paraqet përpjekjen e Naimit që, për formimin dhe ngritjen fetare 
të njeriut tonë, t’i ofrojë atij përkthimin e librit të shenjtë, Kur’anin fi snik. Këtë 
e bëri sepse Kur’ani, përveç lëndës primare, vërtetimit të Njësimit të Zotit të madh e 
të vërtetë, i Cili ka krijuar gjithësinë, sistemin planetar, tokën etj., ku ka krijuar botën 
bimore e shtazore dhe mbi të gjitha atë njerëzore, duke përfshirë në të të gjitha mundësitë 
e jetës dhe të ekzistencës, pra, Kur’ani ngërthen, gjithashtu, në vetëvete edhe shumë 
premisa mbi ndërtimin moral e etik të njeriut, ndërtimin e jetës individuale e familjare, 
materiale e shpirtërore mbi bazat e mësimeve fetare etj.
Ky përkthim, pasi të shohë dritën e ribotimit  pas mbi njëqind vjetësh, le të bëhet 
objekt analizash shkencore e teologjike, si punë dinjitoze e një njeriu aq të njohur e 
autoritar në rrethet artistike e fetare për ndihmesën që ka dhënë në lëmin e letrave 
shqipe, por, njëkohësisht, po aq i njohur e i dashur edhe në rrethet e besimtarëve 
islamë si besimtar e studiues i shquar i tij. 
Falënderimi i takon Zotit që veprat e mira mund të harrohen, por nuk humbasin!
Pjesën “Th elb i Kur’anit” Naimi e fi llon “Me emrin e Zotit dhembje math e mëshirë 
shumë”. Kështu fi llon edhe Kur’ani i shenjtë. Në këtë libër ndër të tjera Naimi 
thotë: “Dashuri e Zotit është krej’ i urtësisë. Ata që duan Zotnë, kërkojnë të vërtetën... 
Mësoni diturit’ e gjithësisë, ahere do ta kuptoni fuqin’e mirësinë e Zotit.
Gjithë ç’bëri në jetë, Zot’i math e i vërtetë, i bëri me të madhe urtësi e me ligje të 
mbaruarë!
Zoti është Mbret i gjithësisë!”
Ndërsa për Kur’anin, librin e shenjtë të muslimanëve, Naimi ka shkruar: “Kjo 
fl etore është udhërrëfenjës për të mirët, që s’bëjnë kurrë të ligë dhe besojnë Zotnë e math e 
të vërtetë që i falen dhe apënë nga ç’u fali Zoti. Ata janë në dritë të Zotit e të shpëtimit”.
Të gjithë liderët që e nderojnë dhe e respektojnë Naimin,  “harrojnë” këshillat e 
tij: “O njerëz! Mos u bëni të pabesë, e mos delni nga udh’e Zotit...O njeri, Zoti të dha 
mend që të mendohesh! O njerëz, mos delni kurrë nga udh’e Zotit e mos u ndani nga e 
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drejta dhe nga e vërteta!” (Nga shkrimi “Th elb i Kur’anit”), por mjerisht intelektualët 
tanë lindën, u rritën, u shkolluan  fi lluan punë në sistemin ateist, pa Zot. Pier 
Emanueli ka thënë se “Ateizmi është dimri i botës, kurse feja është pranvera”; “Bota 
pa Zotin ka shumë fytyra, por s’ ka sy”,- ka thënë poeti gjerman Ludwig Straus, 
ndërsa Naimi thotë se Perëndinë: “I verbëri s’mund ta shohë; I dituri mund ta njohë”. 
Intelektualët, liderët tanë edhe me shumë fytyra janë, por edhe të verbër, pa sy! 
Ruajna Zot! Aman, ja Rab’b! 
Si përfundim mund të konkludojmë se pasi kemi studiuar disa herë veprat e Sami 
Frashërit dhe të Naimit me bindje tè plotë mund të konfi rmojmë se  askund nuk 
gjetëm ndonjë propozim për t’i shpallë luftë “Zotit” e “Profetëve”. Sami Frashëri 
në kryeveprën e vet të atdhetarisë, pra në “Shqipëria ç’ka qenë, ç’ është e ç’do të bëhet”, 
në kapitullin e 15-të, ndërmjet tjerash thotë: “Perëndia, E drejta, Kombi, Gjuha, 
Shqpëria, Shqiptarnia! Ja qëllimi ynë”...
Këto janë fj alët e fundit të Sami Frashërit, i cili në krye të qëllimeve vendos 
Perëndinë.
Sa për Naim Frashërin këtë e gjemë një fetar të përkushtuar që në çdo vepër të 
tij Perëndisë ia kushton lëvdatat ma të nalta dhe Atij i lutet për t’i dhënë dritë 
Shqipërisë. Këndoni “Mësimet” dhe do të shifni se fi llojnë me titullin “Zot i madh 
dhe i vërtetë!”: “Dua ma shumë të Zon’ e jetës se jetën, se Ay asht i përjetshëm!”. Vazhdoni 
studimin e veprave të tij dhe do të gjeni brenda “Fe të lartë”.
Këndoni “Urtësinë”; këndoni “Th elbin e Kur’anit”. Aty do të gjeni fenë e lartë dhe 
të vërtetë. Këndoni “Qerbelanë”, ku do të gjeni lotët e Naimit për të “shenjtët e fesë”.
Me mësimet e veta Naim Frashëri na tregon se Islami nuk është në kundërshtim 
me shqiptarinë, me kombësinë1.
Për ta mbyllur këtë çështje, le të lutemi me sinqeritet e përkushtim me lutjet e 
Naimit: “Zot’i math e i vërtetë! Të qofshim falë! Falna urtësinë, njerëzinë, vëllazërinë, 
bashkimin, udhën tënde të drejtë, nxirrna në dritë e mos na lërë në errësirë, mërgona nga 
sharja, nga vjedhja, nga mënija, nga zilia, nga zemërimi e mos na lë kurrë në mundim 
e në të keqe! O Zot! Fali Shqipëris e shqipëtarve q’ë i falen emërit t’End, gjithë të mirat 
që ke në jetë dhe mërgoi nga të ligat! Amin!” 2

1  Për më tepër shiko: Harbuti e ka mizën nën kësulë. Zani i Naltë. Viti XI, shkurt, 1937 nr. 2. Fq. 
fq. 63-64.
2  Për më gjërë Shih: Mexhid Yvejsi. Naimi si besimtar dhe prijës shpirtëror (Perëndia shpresë, 
Kur’ani burim frymëzimi). Në: Dituria islame; nr. 80, maj, 1996. Dr. Mahmud Hysa. Një variant i 
reduktuar i Kur’anit, përkthyer nga Naim Frashëri. Në: Dituria islame; nr. 98, dhjetor, 1997. Qazim 
Qazimi. Thelbi i Kur’anit – vepër e anashkaluar e Naim Frashërit; Në: Dituria islame; nr. 107, 
dhjetor, 1998.
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27 - Pasthënie

Duke përfunduar dua të evidentoj se gjithçka që u shkrua në këtë vëllim për 
Islamin, në përgjithësi, e, veçanërisht, për përhapjen e tij në Shqipëri gjatë shekujve, 
ashtu edhe për kulturën islame në vendin tonë, për tarikatet, për shqiptarët që u 
shquan për përkushtimin në studimin e në predikimin e tij në popull, përfaqësojnë 
vetëm majën e ajsbergut të këtyre problemeve. U përpoqa të evidentoj disa ngjarje 
historike si dhe çështje që e kanë preokupuar fenë islame tek ne. Këto janë ngjarje 
që kanë rrjedhur gjatë shekujve, prandaj jam i bindur se kam shkruar shumë pak. 
Unë vetë jam përpjekur t’i shmangem subjektivizmit. Gjithçka që kam shkruar, e 
kam bërë duke menduar se u shërbej, në radhë të parë, besimtarëve, për të nxjerrë 
të vërtetën si dhe për të mos dhënë mendime të shpejtuara në lidhje me problemet 
që shtrohen.
Për t’u shërbyer sadopak të interesuarve, shpeshherë kam dalë nga problemet e 
Islamit në vendin tonë me qëllim që të jap një kuadër më të gjërë  të ngjarjeve, të 
problemeve që preokuponin vendin e kuadrot e Islamit, sidomos për të folur diçka 
më tepër për zhvillimin e kulturës islame dhe këtë e kam bërë për t’i nxjerrë në 
pah ngjarjet që janë zhvilluar në vendin tonë në lidhje me këtë problem.
Unë, gjithashtu, me sa munda, fola për veprimtarinë e disa njerëzve të shquar të 
vendit tonë, duke përmendur vetëm një pjesë të papërfi llshme si numër, të kësaj 
armate që jetoi e punoi në shekuj me përkushtim për Islamin, ndërsa pjesa më 
e madhe e tyre do të mbesë anonime. Mendoj se është detyrë e çdo studiuesi, 
në radhë të parë, si dhe e çdo muslimani, që të vazhdojë të zbulojë, të studiojë, 
t’ia bëjë të njohura besimtarëve pjesë të tjera të këtij ajsbergu ideologjik, fetar 
e kulturor, sepse shumica e veprave të njerëzve të shquar që kanë realizuar 
veprimtari të madhe në këto fusha, presin të evidentohen duke u pastruar nga 
pluhuri i kohëve. Kështu p.sh., “Në Bibliotekën Kombëtare, për fat të mirë, ndodhen 
dorëshkrime orientale me vlera të pallogaritshme, që i përkasin periudhës para e pas 
ardhjes së osmanëve në Shqipëri. Para se të shfrytëzohen nga të huajt, do të ishte më me 
vlerë dhe në interes të kombit shqiptar që kjo punë të bëhej nga studiuesit shqiptarë”, - ka 
shkruar Mahmud El Arnauti1.
Ndërsa Jashar Erebara na njofton se dr. Branimir Truhelka, ish- drejtor muzeumi 
në Sarajevë i ka pasë thënë se në Bashkinë e Raguzës, në një arkivë private ka 

1  Mahmud El Arnaut. Dorëshkrime orientale në Shqipëri. Në revistën “Perla” nr. 3, 1996, fq. 117.
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shumë dokumente me vlerë për Shqipërinë dhe këto dokumente janë shumë të 
vjetra, para ardhjes së Turqisë në Europë1.
Po nëpër bibliotekat e Vatikanit, të Stambollit etj. ç’ka? A janë shfrytëzuar këto 
lloj burimesh?! 
Në të vërtetë unë vetëm kam radhitur diçka prej këtij thesari për të shuar 
kureshtjen, por, njëkohësisht, edhe për të ngjallur interesimin tek të rinjtë, se, 
krahas obligimeve të çështjeve të tjera të fesë, si p.sh. të historisë islame, që duhen 
studiuar, duhen rinxjerrë në dritën e diellit edhe shumë vepra të tjera të realizuara 
nga njerëzit e dalë nga gjiri i popullit tonë, të cilat ende nuk  janë bërë të njohura 
për publikun.
 Zoti na ndihmoftë!

1  Jashar Erebara. Në pallatin e princave në Raguzë, Dubrovnik. Në revistën “Njeriu”- revistë e 
përmuejshme shpirtnore, kulturore, viti III, nr. 2 (26), gusht, 1944.
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