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[Nga Shkreptima e Shtatëmbëdhjetë] 

 

SHËNIMI I PESTË 
 

Meqenëse shkenca perëndimore dhe civilizimi kishin deri diku një 

vend në mendimin e Saidit të Vjetër, kur Saidi i Ri u nis në udhëtimet e 

tij të mendjes e të zemrës, ato shkenca e filozofi u transformuan në 

sëmundje të zemrës dhe ishin shkaku i vështirësive të shumta. Prandaj 

Saidi i ri deshi ta hiqte nga mendja e tij atë filozofi të rreme e 

mashtruese dhe atë civilizim të shthurur. Me qëllim që t‟i heshtë 

ndjenjat e nefsit të tij urdhërues për të liga, të cilat dëshmuan në favor 

të Europës, ai u detyrua të mbajë në shpirtin e tij diskutimin e 

mëposhtëm -i cili nga një drejtim është shumë i shkurtër dhe në një 

drejtim tjetër është shumë i gjatë- me personalitetin kolektiv të 

Europës. 

Nuk duhet të keqkuptohet: Europa është Dy: Njëra ndjek shkencat 

që i shërbejnë drejtësisë, të vërtetës dhe industrive të dobishme për 

jetën e shoqërisë nëpërmjet inspirimit që ajo ka marrë nga krishterimi i 

vërtetë; Unë nuk i drejtohem kësaj Europës së Parë, përkundrazi, unë i 

drejtohem Europës së dytë të korruptuar e cila, nëpërmjet errësirës së 

filozofisë së Natyralizmit, duke i pandehur të këqijat e civilizimit se 

janë virtytet e saj, e ka shtyrë njerëzimin në shthurje e në çudhëzim. 

Në udhëtimin tim të shpirtit në atë kohë, unë i thashë personalitetit 

kolektiv të Europës, i cili përveç dijeve të dobishme dhe të virtyteve të 

civilizimit, mban në dorën e tij filozofinë e pakuptim e të dëmshme si 

dhe civilizimin e keq e të shthurur... Unë  i fola asaj duke i thënë: 

O Europa e Dytë! Dije mirë se ti mban në dorën tënde të djathtë një 

filozofi të sëmurë e të çudhëzuar, ndërsa në të majtën ti mban një 

civilizim të dëmshëm e të prishur, dhe pretendon se “Lumturia e 

njerëzimit është me këto të dyja!” t‟u thefshin duart dhe qofshin këto 

dy dhuratat e tua vdekja jote!... Dhe kështu do të jetë! 

O shpirt i keq që po përhap mosbesimin dhe mosmirënjohjen! A 

mundet një njeri i cili është duke vuajtur tortura dhe është goditur me 
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fatkeqësi të tmerrshme në shpirtin e tij, në ndërgjegje, në mendje dhe 

në zemrën e tij të ishte i lumtur nëpërmjet trupit të tij duke u zhgënjyer 

në një stoli sipërfaqësore e mashtruese dhe në një pasuri të madhe? A 

mund të thuhet se ai është i lumtur? A nuk shikon ti se ai që 

dëshpërohet nga një çështje e pjesshme, që i këputet shpresa nga një 

dëshirë e rreme dhe që zhgënjehet nga një punë e papërfillshme, 

imagjinatat e ëmbëla të një personi të tillë shndërrohen në gjëra më të 

hidhura për të, ajo që është e këndshme e torturon atë dhe bota 

ngushtohet për të dhe bëhet një burg! Por çfarë lumturie mund të 

sigurosh ti për një njeri të tillë të mjerë i cili nëpërmjet mbrapshtisë 

tënde dhe orës tënde të ligë ka vuajtur goditjet e çudhëzimit në qoshet 

më të thella të zemrës së tij deri tek pikërisht themelet e shpirtit të tij, 

dhe për shkak të kësaj, të gjitha shpresat e tij janë shuar dhe prej të cilës 

burojnë të gjitha dhimbjet e tij. A mund të thuhet për dikë, trupi i të 

cilit është në një parajsë të rreme e kalimtare ndërsa zemra dhe shpirti i 

të cilit janë duke vuajtur torturat e Zjarrit, se ai është i lumtur? 

Shiko! Ti e ke çudhëzuar njerëzimin e mjerë në këtë mënyrë. Ti i 

bën ata të vuajnë torturat e Ferrit në një Parajsë të rreme. 

O Nefsi urdhërues për të liga i njerëzimit! Shqyrtoje krahasimin e 

mëposhtëm dhe shiko se ku e ke çuar njerëzimin! Për shembull, 

ndodhen dy rrugë përpara nesh. Ne marrim njërën nga ato. 

Në çdo hap që ne kalojmë në rrugën e parë ne shohim të mjerë të 

pafuqishëm të cilët sulmohen nga tiranët, duke ua marrë me forcë 

pasuritë dhe mallrat e tyre dhe duke ua shkatërruar shtëpitë e tyre të 

thjeshta, madje i plagosin rëndë ata të mjerë, saqë pothuajse edhe qiejt 

qajnë për gjendjen e tyre të mjerueshme. Kudo që të drejtohet shikimi, 

shihet e njëjta gjendje dhe në këtë rrugë dëgjohen veçse britmat e 

tiranëve dhe rënkimet e murmurimat e pakënaqësisë së të shtypurve; 

dhe sikur një zi e përgjithshme e mbulon të gjithë rrugën. Meqenëse 

nëpërmjet humanizmit të tij, njeriu lëndohet nga dhimbjet e të tjerëve, 

ai goditet me një dhimbje të pakufishme. Por për shkak se ndërgjegjja e 

tij nuk mund ta durojë e përballojë aq shumë dhimbjen, ai që udhëton 

në këtë rrugë detyrohet të bëjë njërën nga këto dy gjëra: ose të zhvishet 

nga humanizmi i tij dhe të mbante një zemër të ashpër dhe shumë 

mizore që të mos lëndohet e të mos ndiejë dhimbje edhe sikur të 

zhdukej gjithë njerëzimi sa kohë që ai është shëndoshë e mirë, ose 

ndryshe të shtypë e të ndalojë kërkesat e zemrës dhe të arsyes. 
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O Europa e korruptuar me shthurje e me çudhëzim dhe e larguar 

prej fesë së Isait -Jezusit a.s.! Ti ia ke dhuruar këtë gjendje si Skëterrë 

shpirtit njerëzor me gjenialitetin tënd të verbër i cili, ashtu si Dexhali, 

ka vetëm një sy të vetëm. Pastaj ti e kuptove se kjo sëmundje e 

pakurueshme e hedh njeriun nga maja më e lartë për tek ultësira më e 

ulët dhe e zbret atë tek niveli më i ulët i kafshërisë. Ilaçi i vetëm që ti 

ke gjetur për këtë sëmundje janë fantazitë e dëfrimeve e të zbavitjeve të 

cilat shërbejnë për një mpirje të përkohshme të ndjenjave. Qofshin 

vdekja jote këto ilaçet e tua, dhe kështu do të jetë. Ja! Rruga që ti ke 

hapur për njerëzimin dhe lumturia që u ke dhënë atyre i ngjason këtij 

krahasimi. 

Rruga e Dytë të cilën Kur‟ani i gjithurtë ia ka dhuruar njerëzimit, 

është si kjo: Ne shohim se në çdo vendqëndrim, në çdo pikë dhe në çdo 

qytet në këtë rrugë janë patrullat e ushtarëve të drejtë të Sulltanit të 

drejtë duke bërë kontrollet e shërbimit të rojes. Kohë pas kohe me 

urdhrin e mbretit një grup ushtarësh lirohen nga shërbimi. Pushkët e 

tyre, kuajt dhe takëmet e pajimet që i përkasin shtetit u merren atyre 

dhe u jepet fletë lirimi. Ushtarët e liruar janë të dëshpëruar në dukje që 

po dorëzojnë pushkët dhe kuajt e tyre me të cilët ata janë mësuar, por 

ama në realitet ata janë të lumtur që janë liruar dhe janë shumë të 

kënaqur që po vizitojnë Monarkun e që po kthehen tek Divani i Tij... 

Ndonjëherë ushtarët e çmobilizuar mund të takojnë ndonjë ushtar të 

ri i cili nuk i njeh ata. Dhe kur ata i thonë: Dorëzoje armën tënde! 

Ushtari u përgjigjet:”Unë jam një ushtar i Sulltanit dhe unë jam në 

shërbim të Tij. Unë do të shkoj tek Ai më vonë. Po kush jeni ju? Në 

qoftë se ju vini me lejen dhe me miratimin e Tij, unë ju përshëndes ju 

me gjithë kënaqësi, atëherë ma tregoni urdhrin e Tij. Përndryshe, 

largohuni dhe qëndroni larg meje. Edhe sikur të isha i vetëm ndërsa ju 

të ishit me mijëra, unë përsëri do të luftoja kundër jush; unë nuk luftoj 

për veten time, sepse ajo nuk është e imja, ajo i përket mbretit. Në të 

vërtetë, vetja ime dhe pushka që kam më janë lënë në amanet nga 

Pronari im. Unë ju nënshtrohem ju sepse unë duhet të mbroj amanetin 

dhe të ruaj nderin dhe dinjitetin e mbretit tim”. 

Atëherë kjo është njëra nga mijërat e situatave në rrugën e dytë e 

cila shkakton gëzim e lumturi. Ti mund t‟i nxjerrësh si përfundim të 

tjerat për vete. 
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Gjatë udhëtimit në rrugën e dytë është mobilizimi dhe dërgimi i 

trupave ushtarakë me gëzim dhe me festime, të cilat quhen „lindje‟, dhe 

çmobilizimi dhe lirimi i trupave që realizohet gjithashtu me gaz e hare 

përmes thirrjeve Lailahe il-lall-llah, dhe All-llahu Ekber, të cilat 

quhen „Vdekje‟. Kur‟ani i Gjithurtë ia ka dhënë këtë rrugë njerëzimit. 

Kushdo që e pranon me zemër këtë dhuratë, këtë rrugë, do të udhëtojë 

në këtë rrugën e dytë e cila të çon në lumturinë e të dyja botëve. Ai nuk 

ndjehet as i dëshpëruar për gjërat e së shkuarës dhe as nuk ndjen ankth 

e frikë për ato të së ardhmes, saqë për të do të bëhej realitet vërseti 

Kur‟anor,  

“Për ta nuk do të ketë as frikë dhe as nuk do të pikëllohen”.
1
 

O Europa e dytë e prishur! Ti mbështetesh mbi themele të kalbura e 

të shpërbëra dhe ti pretendon se: 

“Çdo qënie e gjallë, duke filluar nga engjëlli më i madh dhe duke 

përfunduar tek peshku më i vogël, është pronare e vetvetes, punon 

vetëm për vetveten dhe lufton vetëm për kënaqësinë e vet, dhe prandaj 

ajo ka të drejtën e jetës. Qëllimi dhe objektivi i saj dhe e gjithë 

përpjekja e saj është të jetojë dhe të vazhdojë jetën e saj”. Pastaj ti e 

shikon “ligjin e bashkëpunimit” që vepron midis krijesave, duke iu 

bindur urdhrit të Krijuesit Gjithëbujar, që manifestohet qartë në të 

gjitha anët e universit si nxitimi i bimëve për t‟u ardhur në ndihmë 

kafshëve dhe kafshët duke shpejtuar për të ndihmuar njeriun duke e 

supozuar këtë ligj, këtë praktikë Hyjnore dhe ato manifestime të qarta 

të Mëshirëplotit të shfaqura prej atij kooperimi universal të jenë 

konflikt e luftë, saqë ti si e marrë deklaron se “Jeta është konflikt”. 

Subhanall-llah! Sa çudi! Si munden grimcat e ushqimit të nxitojnë 

me zell të plotë për të ushqyer qelizat e trupit -një manifestim i atij 

parimi të ndihmës së ndërsjellë- të jetë konflikt? Si mund të jetë ai një 

përplasje dhe luftë? Përkundrazi, ai nxitim, ajo asistencë është ndihma 

e ndërsjellë që realizohet nëpërmjet urdhrit të një Krijuesi të Gjithurtë e 

Gjithëbujar! 

Dhe njëra nga themelet e tua të kalbura është ajo që ti thua: “Çdo 

gjë është pronare e vetvetes”. Një provë e qartë se asnjë gjë nuk është 

pronare e vetvetes është kjo: Midis shkaqeve më i nderuari dhe, në 

                                                 
1
 Kur‟an, 2:262  
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lidhje me zgjedhjen, ai me dëshirën më të shtrirë është njeriu. Por nga 

njëqind pjesët e akteve më të dukshme lidhur me dëshirën e njeriut, si: 

të menduarit, të folurit dhe të ngrënit, vetëm një pjesë e veçantë e 

dyshuese i jepet dorës së dëshirës së tij dhe është brenda sferës së 

fuqisë së tij. Atëherë si mund të thuhet për dikë, i cili nuk ka pronësi 

një të qindën e akteve më të dukshme të tilla si ato, të jetë pronari i 

vetvetes? 

Në qoftë se më të lartët e qënieve me dëshirën më të shtrirë janë 

kështu të penguar nga pasja në pronësi dhe nga një fuqi reale deri në 

këtë shkallë, atëherë ai që thotë se “Qëniet e tjera, frymore ose 

jofrymore, janë pronare të vetvetes”, ai thjesht provon se ai është më 

kafshë se sa kafshët dhe më i pajetë dhe i pavetëdijshëm se sa qëniet e 

pashpirta. 

O Europë! Ajo që të shtyn ty për tek një gabim i tillë dhe të hedh në 

një humnerë është gjenialiteti yt me një sy. Domethënë, zgjuarsia jote e 

jashtëzakonshme dhe ndjellakeqe; sepse për shkak të atij gjenialitetit 

tënd të verbër, ti e ke harruar Mbështetësin Tënd, i Cili është Krijuesi i 

të gjitha gjërave; ti ia ke atribuar veprat e Tij natyrës imagjinare dhe 

shkaqeve; ti e ke ndarë pronën e Krijuesit Gjithëbujar midis idhujve, 

zotrave të rremë. Duke u nisur nga ky këndvështrim, nëpërmjet të cilit 

shikon gjenialiteti yt me një sy, çdo qënie e gjallë dhe çdo qënie 

humane duhet t‟u rezistojë vetë armiqve të panumërt dhe të luftojë e të 

përpiqet vetë për t‟i siguruar kërkesat dhe nevojat e pafundme. Dhe ato 

do të detyroheshin t‟u bënin ballë atyre armiqve dhe nevojave të 

panumërta me fuqinë e tyre sa një grimcë, me një dëshirë sa një fije e 

hollë peri, me një vetëdije sa një shkreptimë kalimtare dhe me një jetë 

si një flakërimë që shuhet. Por kapitali i atyre krijesave të gjalla të 

mjera është i pamjaftueshëm për t‟iu përgjigjur madje një të mijtës së 

kërkesave të tyre. Kur goditen, për shembull, nga fatkeqësia, ata nuk 

mund të shpresojnë asnjë ilaç për dhimbjen e tyre përveç vdekjes, 

shkaqeve të verbëra. Ata manifestojnë kuptimin e vërsetit, 

 

“Dhe thirrja, duaja, e mohuesve s’është tjetër veçse gabim (trashanik e 
lajthitje pa asnjë vlerë)”.

2
  

                                                 
2
 Kur‟an, 13:14  
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Gjenialiteti yt i errët e ka transformuar ditën e njerëzimit në natë, në 

natë të zezë me padrejtësi e tirani dhe, pastaj dëshiron ta ndriçosh atë 

errësirë të tmerrshme me llamba të rreme të përkohshme!.. këto llamba 

nuk buzëqeshin me gëzim në fytyrën e njerëzimit, përkundrazi, ato 

zgërdhihen e gërbuzen marrëzisht tek gjendja e dhimbshme dhe e 

vajtueshme. Ato drita tallin, qesëndisin e bëjnë humor me ta.  

Në këndvështrimin e nxënësve të tu, të gjitha qëniet e gjalla janë të 

mjera të goditura me fatkeqësi dhe të zbuluara para sulmeve të 

shtypësve tiranë. Bota është një vend i përgjithshëm zie. Tingujt në 

botë janë britmat dhe vajtimet që burojnë nga vdekja dhe vuajtja. 

Nxënësi i cili merr mësim prej teje dhe udhëzohet prej teje bëhet 

faraon tiran.. po, ai është një faraon i poshtëruar, sepse ai adhuron gjënë 

më të ulët dhe e konsideron vetveten të jetë zot mbi çdo gjë prej të cilës 

ai përfiton. 

Studenti yt është kryeneç, por një kryeneç i mjerë i cili pranon 

poshtërimin më të madh për hir të një kënaqësie të vogël. Ai shfaq 

poshtërsi deri në shkallën e puthjes së këmbës së shejtanit për hir të 

ndonjë dobie të pavlefshme.  

Dhe ai është tiran, Por për shkak se ai nuk ka pikë mbështetjeje në 

zemrën e tij, ai në fakt është një tiran i pafuqishëm mburravec.  

Qëllimi dhe përpjekja e këtij nxënësi është të kënaqë dëshirat e 

nefsit, për të kërkuar me dredhi interesat e tij vetjake nën maskën e 

patriotizmit dhe të vetëmohimit dhe, punon për të kënaqur ambicien 

dhe krenarinë e tij. Ai në të vërtetë nuk do asgjë përveç vetes së tij, 

madje sakrifikon gjithçka për hir të vetes së tij.  

Ndërsa studenti i sinqertë i urtësisë së Kur‟anit është një 

„shërbëtor‟, por ai nuk përulet për të adhuruar as më të madhen e 

krijesave; ai është një rob i vlerësuar i cili nuk e merr as parajsën, atë 

mirësi të madhe, si qëllimin e adhurimit të tij. Ai është „zemërbutë dhe 

i urtë‟, por në të njëjtën kohë ai është fisnik dhe i dashur dhe nuk e 

poshtëron vetveten para ndokujt përveç Krijuesit të tij të 

Gjithëlavdishëm. Dhe përveç se me lejen e Tij dhe me urdhrin e Tij, ai 

nuk përkulet para të ulëtive. 
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Dhe ai është „i varfër‟ por për shkak se shpërblimi i Pronarit të tij 

Gjithëbujar është depozituar për të në të ardhmen, ai në të njëjtën kohë 

është i vetëmjaftueshëm. 

Dhe ai është „i dobët‟, por ai është i fuqishëm në dobësinë e tij, 

sepse ai mbështetet në fuqinë e Krijuesit të tij Fuqia e të Cilit është 

absolute. Studenti i sinqertë i Kur‟anit nuk do ta merrte as edhe 

parajsën e përjetshme si synimin e qëllimin e tij, dhe jo më këtë dynja 

të përkohshme kalimtare; Si mund ta merrte ai dynjanë si qëllimin e tij? 

Kështu ti mund ta kuptosh se sa të ndryshme nga njëri-tjetri janë 

qëllimet dhe përpjekjet e dy studentëve. 

Dhe kështu ju mund t‟i krahasoni zellin dhe vetësakrificën e 

studentëve të Kur‟anit të gjithurtë me studentët e filozofisë së sëmurë 

me sa vijon:  

Studenti i filozofisë ikën prej vëllait të tij për hir të nefsit të vet dhe 

ngre padi kundër atij. Ndërsa studenti i Kur‟anit, duke i konsideruar të 

gjithë adhuruesit e drejtë e të sinqertë të Allahut si vëllezër të tij, bën 

dua për ta në mënyrën më të sinqertë. Ai është i lumtur me lumturinë e 

tyre dhe ndien një lidhje të fuqishme me ta në shpirtin e tij, sa që në 

lutjet e tij ai thotë: “O Zot, jepu falje të gjithë burrave dhe grave 

besimtarë!” Për më tepër, ai i shikon gjërat më të mëdhaja, Fronin 

Hyjnor dhe diellin, si nëpunës të nënshtruar dhe shërbëtorë e krijesa si 

ai vetë. 

Gjithashtu, krahaso në vijim lartësinë dhe shtrirjen e shpirtit të të dy 

studentëve: 

Kur‟ani i gjithurtë u jep një gëzim të tillë dhe një lartësi shpirtërave 

të studentëve të tij saqë në vend të nëntëdhjetë e nëntë rruazave -

kokrrave të tespive- ai vendos në duart e tyre grimcat e vockëla të 

nëntëdhjetë e nëntë botëve duke shfaqur manifestimet e nëntëdhjetë e 

nëntë Emrave të Bukur Hyjnorë dhe u thotë atyre: “Recitoni lutjet tuaja 

me këto!” Dëgjojini duatë e studentëve të Kur‟anit midis Evlijave të 

drejtë si shembulli i Shejh Gejlanit, Rufaijut dhe Shazeliut, Zoti qoftë i 

kënaqur prej tyre! 

Shikoni, ata i këndojnë virdet e tyre me këto  vargje tesbish; ata me 

rolin e tyre i këndojnë virdet e tyre me ato tesbihe të çuditshëm dhe e 

kujtojnë Zotin e tyre Gjithëbujar me numrat e tyre të pafundme. 
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Shikoni, se si ata kanë marrë në duart e tyre vargjet e grimcave, numrat 

e pikëlave të krijesave, dhe frymët e të gjitha krijesave dhe e përmendin 

Allahun me to, e lavdërojnë Atë dhe e Shenjtërojnë.. Ata e lavdërojnë 

dhe e lartësojnë Allahun me to dhe përmendin Emrat e Tij më të bukur. 

Kështu, shikoje udhëzimin e mrekullueshëm të Kur‟anit të gjithurtë 

dhe vështro se si njeriu lartësohet me të -njeriu i vogël që thumbohet 

nga mikrobi më i vogël dhe që mposhtet nga dëshpërimi e brenga më e 

pjesshme. Shiko se si shtrihen shqiset e tij të brendshme, saqë ai i 

shikon qëniet madhështore të dynjasë së madhe të jenë të 

papërshtatshme si kokrra tespihesh për virdet e tij; dhe megjithëse ai e 

shikon parajsën të pamjaftueshme si qëllimin e virdeve të tij dhe 

recitimeve të Emrave Hyjnorë, ai njëkohësisht nuk e shikon veten e tij 

si më epror edhe mbi më të ultën e krijesave të Zotit të Plotëfuqishëm.. 

Ai e kombinon dinjitetin më të skajshëm me përulësinë e modestinë më 

të skajshme.. Ju mund të shikoni nga kjo se sa të ulët e të poshtëruar 

janë studentët e filozofisë. 

Kështu, të vërtetat që filozofia e sëmurë europiane me gjenialitetin 

e saj me një sy i shikon gabimisht e të shtrembëruara, udhëzimi i 

Kur‟anit i shikon ato të qarta e të dukshme, ai udhëzim dhe ajo dritë e 

cila i shikon të dyja botërat përnjëherësh me dy sy vezullues e 

depërtues tek e padukshmja, dhe që me dy duart e saj tregon dy 

lumturitë dhe i flet njerëzimit duke i thënë:  

O Njeri! Vetja dhe pasuria që ti i ke nuk janë të tuat; ato janë një 

amanet tek ti. Pronari i atij amaneti është i Plotëfuqishëm mbi gjithçka, 

është i Gjithëditur për çdo gjë dhe Mëshirëplotë Gjithëbujarë, i Cili 

dëshiron që ta blejë prej teje Pronën e Vet që është tek ty me qëllim që 

ta ruajë atë për ty dhe që ajo të mos humbasë në dorën tënde, dhe do të 

të japë ty një shpërblim të madh në të ardhmen. Ti je thjesht një ushtar 

nën urdhër dhe i ngarkuar me detyra. Puno në emrin e Tij dhe vepro për 

hir të Tij, sepse Ai t‟i dërgon ty gjërat që të nevojiten si ushqim dhe të 

mbron ty nga gjërat që nuk mund t‟i përballosh. Qëllimi dhe rezultati i 

kësaj jetës tënde është të manifestosh Emrat dhe Atributet e Pronarit 

Tënd. Kur një fatkeqësi të godet, thuaj: 
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 “Vërtet të Allahut jemi dhe padyshim tek 

Ai do të kthehemi”.
3
 

“Domethënë, unë jam në shërbimin e Pronarit tim”. Dhe kështu, o 

fatkeqësi! Në qoftë se ti ke ardhur me lejen e Tij dhe me Emrin e Tij, 

atëherë ti je e mirëseardhur dhe e përshëndetur! Ne padyshim do të 

kthehemi dhe do të futemi në praninë e Tij dhe ne jemi vërtet të 

përmalluar për Të. Meqenëse Ai do të na lirojë një ditë nga 

përgjegjësitë e jetës, le të jetë lirimi e shkarkimi në dorën tënde, o 

fatkeqësi, unë e pranoj atë. Por në qoftë se Ai e ka urdhëruar e 

dekretuar ardhjen tënde si një provë për detyrën time dhe për 

besnikërinë në ruajtjen e amanetit tim, atëherë unë nuk do t‟ua dorëzoj 

me sa mundem amanetin e Pronarit tim duarve të pasigurta, dhe nuk do 

të dorëzohem pa urdhrin dhe pa kënaqësinë e Tij xh.sh.. 

Kështu, vështroje këtë shembull prej mijërave dhe shiko shkallët në 

udhëzimin që jepen nga gjenialiteti i filozofisë dhe nga udhëzimi i 

Kur‟anit. Në të vërtetë, realiteti i dy anëve buron në mënyrën e 

përshkruar lartë. Por shkallët e njerëzve në udhëzim dhe në çudhëzim 

janë të ndryshme dhe, shkallët e pakujdesisë janë të ndryshme. Jo 

gjithkush mund ta perceptojë plotësisht këtë të vërtetë në çdo shkallë, 

sepse pakujdesia i mpin ndjenjat. Dhe në këtë kohë ajo i ka mpirë 

ndjenjat deri në një shkallë të tillë saqë të qytetëruarit nuk e ndjejnë 

këtë dhimbje pikëlluese dhe vuajtjen. 

Por, perdja e pakujdesisë griset nëpërmjet ndjeshmërisë së shtuar 

për shkak të zhvillimeve në shkencë dhe të paralajmërimeve të vdekjes 

e cila në çdo ditë zbulon tridhjetë mijë kufoma. Neveri të plota dhe një 

mijë hidhërime duhet të ndjehen për ata që ndjekin rrugën e çudhëzimit 

për shkak të idhujve europianë dhe të shkencave të natyralizmit dhe për 

ata që i ndjekin dhe i imitojnë verbërisht ato! 

O bijt e kësaj toke! Mos u përpiqni të imitoni europianët! A edhe 

pasi keni marrë të gjithë atë tirani të pakufishme dhe atë armiqësi që ka 

treguar Europa i ndiqni ata në shthurjen e tyre dhe shkoni pas 

mendimeve të tyre të pavlefshme? 

                                                 
3
 Kur‟an, 2:156  
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Ju që i imitoni ata në shthurje, ju nuk po i ndiqni, por në mënyrë të 

pavetëdijshme ju po u bashkoheni radhëve të tyre dhe po ekzekutoni 

me vdekje edhe veten tuaj, edhe vëllezërit tuaj.. Jini të arsyeshëm! 

Dijeni se sa më shumë që t‟i ndiqni ata në shthurje, aq më shumë ju 

gënjeni në pretendimin tuaj se jeni patriotë e vetëmohues! Sepse kjo 

ndjekje është përbuzje për kombin tuaj dhe përqeshje ndaj 

nacionalizmit tuaj.  

 
Na drejtoftë Zoti ne dhe ju në rrugën e drejtë! 

* * * 


