
 

 

Një intelektual me një karizëm të veçantë shpirtërore, një shkrimtar dhe poet pjellor, Fethullah 

Gylen është një studiues jashtëzakonisht efektiv dhe popullor i Islamit në tre dekadat e fundit. 

Shumë studentë dhe të diplomuar në kolegje dhe universitete, si edhe publiku i përgjithshëm 

turk, janë tërhequr nga mesazhi i tij i tolerancës dhe mëshirës përmes edukimit dhe 

vetëpërmirësimit. Përpjekjet e tij për të arritur këtë qëllim të lartë që e kanë zanafillën e tyre 

modeste në Turqi, tani kanë pushtuar globin dhe përfshijnë njerëz nga shumë fusha të ndryshme 

të jetës. 

 

 



Parathënie 
 

Një intelektual me një karizëm të veçantë shpirtërore, një shkrimtar dhe poet pjellor, Fethullah 

Gylen është një studiues jashtëzakonisht efektiv dhe popullor i Islamit në tre dekadat e fundit. 

Shumë studentë dhe të diplomuar në kolegje dhe universitete, si edhe publiku i përgjithshëm 

turk, janë tërhequr nga mesazhi i tij i tolerancës dhe mëshirës përmes edukimit dhe 

vetëpërmirësimit. Përpjekjet e tij për të arritur këtë qëllim të lartë që e kanë zanafillën e tyre 

modeste në Turqi, tani kanë pushtuar globin dhe përfshijnë njerëz nga shumë fusha të ndryshme 

të jetës. 

Baza e mesazhit të tij konsiston në bashkimin e besimit fetar me edukimin shkencor modern për 

të krijuar një botë më të mirë bazuar në aktivizmin pozitiv, altruizmin, dialogun ndërfetar dhe 

ndërkulturor, në dëshirën për t'u shërbyer të tjerëve dhe, si rrjedhim, për të fituar pëlqimin e 

Zotit. Gyleni ia ka kushtuar karrierën e tij ngulitjes tek njerëzit të konsideratës se feja e vërtetë 

predikon dashurinë, tolerancën, mendjegjerësinë, mëshirën, seriozitetin në punë, paqen dhe 

shumë vlera të tjera që e drejtojnë një person nga virtyti dhe përsosja. Dhe ai beson se bashkimi i 

dy formave të edukimit të përmendura më sipër e mundëson një person që të kuptojë më mirë 

zbulesën hyjnore për njerëzimin ose atë çka dashur t’i komunikojë Zoti njerëzimit nga ana e Tij. 

Miliona njerëz që besojnë në idetë dhe qëllimet e F. Gylenit, e kanë gjetur vetveten në fushat e 

edukimit dhe në aktivitetet e dialogut ndërfetar dhe ndërkulturor përmes organizatave 

joqeveritare. Veprimtaritë e tyre janë mbështetur nga qindra institucione të suksesshme, nga 

biznesmenët turq që i kanë kaluar kufijtë e vendit të tyre me qëllim që të financojnë dhe hapin 

kolegje dhe universitete në shumë vende të tjera me objektiv të kufizuar në edukimin modern 

dhe dobitë që vijnë prej tij. Të tjera shkolla janë hapur në Amerikë dhe Europë. 

Ky libër na e shfaq Gylenin përmes një biografie të shkurtër, në një përmbledhje të shkrimeve të 

ndryshme të tij që pasqyrojnë këndvështrimin e tij për edukimin modern dhe rëndësinë e tij dhe 

si është shfaqur F. Gyleni në media. Ky libër nuk synon të japë një përshkrim të përgjithshëm të 

jetës dhe ndikimit të F. Gylenit mbi miliona njerëz por, më saktë, ai synon t'u shërbejë si një 

propozim atyre që dëshirojnë të kenë një kuptim më të mirë të mesazhit të Gylenit dhe çfarë ka 

realizuar ai gjatë viteve. 

 

 

 

 

 

 



Një jetë kushtuar paqes dhe lumturisë njerëzore 
 

Hyrje 

I lindur në Erzurum të Turqisë më 1941, M. Fethullah Gyleni është një studiues dhe mendimtar 

islam, një shkrimtar dhe poet pjellor. Ai u arsimua në shkencat fetare nga dijetarë dhe mësues 

shpirtërorë të shquar islamë të kohës. Gyleni gjithashtu studioi edhe teoritë dhe parimet e 

shkencave moderne shoqërore e të natyrës. Bazuar në aftësitë e jashtëzakonshme autodidakte për 

të mësuar, ai shumë shpejt i la pas shokët e tij. Më 1958, pasi arriti rezultate të shkëlqyera në 

provime, atij iu dha licenca e predikuesit zyrtar dhe, menjëherë, u gradua me një post në Izmir, 

qyteti i tretë për nga madhësia në Turqi. Kjo ishte koha kur Gyleni filloi të kristalizonte temat 

dhe të zgjeronte bazat e audiencës së tij. Në predikimet dhe ligjëratat që mbante, ai theksonte 

çështjet e shtypjes shoqërore në kohëra pasi qëllimi i tij i veçantë ishte të inkurajonte brezin e ri 

për të harmonizuar ndriçimin intelektual me urtësinë shpirtërore dhe një përkujdesje për 

aktivizmin human. 

Gyleni nuk u kufizua vetëm në qendrat e qyteteve për të predikuar. Ai udhëtoi nëpër provincat e 

Anadollit dhe predikoi jo vetëm nëpër xhamitë, por edhe në tubime shoqërore dhe në kuvendet e 

ngushta rreth filxhanit të kafesë. Kjo e mundësoi atë të arrinte një përfaqësim model në popull 

dhe të tërhiqte vëmendjen e komunitetit akademik, posaçërisht të studentëve. Përmbajtja e 

temave në ligjëratat e tij, zyrtare ose jozyrtare, nuk kufizohej vetëm në çështjet fetare; ai fliste 

edhe rreth arsimit, shkencës, darvinizmit, rreth ekonomisë dhe drejtësisë shoqërore. Ishte 

thellësia dhe cilësia e ligjëratave të tij në tema të tilla të gjera që bëri më shumë përshtypje në 

komunitetin akademik duke fituar vëmendjen dhe respektin e tyre. 

Gyleni u tërhoq nga detyra zyrtare e vaizit më 1981, duke qenë frymëzimi i një brezi të tërë 

studentësh. Përpjekjet e tij që datojnë nga viti 1960, posaçërisht me reformën edukative, e kanë 

bërë atë një prej figurave më të mirënjohura dhe të respektuara në Turqi. Nga viti 1980 e gjer më 

1991 ai mbajti një varg predikimesh si vaiz nderi në disa prej xhamive më të famshme në qendrat 

më të populluara, ndërsa vazhdonte të dërgonte mesazhin e tij në formën e bisedave popullore jo 

vetëm në Turqi, por edhe në Europën Perëndimore. 

Idetë Kryesore 

Në ligjëratat dhe shkrimet e tij, Gyleni e imagjinonte shek. XXI si shekullin në të cilin ne do të 

dëshmonim lindjen e një force shpirtërore që do të rivitalizonte vlerat morale pas një përgjumjeje 

të gjatë, një shekull të tolerancës, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar që do të sillte 

më në fund, përmes dialogut ndërkulturor dhe pjesëmarrjes së vlerave, qytetërimin 

gjithëpërfshirës. Në fushën e edukimit, ai kishte drejtuar krijimin e shumë organizatave 

mirëbërëse që punonin për mirëqenien e komunitetit brenda dhe jashtë Turqisë. Ai ka frymëzuar 

shfrytëzimin e mjeteve të komunikimit masiv, veçanërisht të televizionit, për të informuar 

publikun në lidhje me problemet imediate personale dhe shoqërore të njerëzve. 



Gyleni beson se rruga e drejtësisë për të gjithë varet në përgatitjet për përvetësimin e një edukimi 

universal të saktë. Vetëm atëherë do të jetë i mjaftueshëm mirëkuptimi dhe toleranca për të 

siguruar respekt për të drejtat e të tjerëve. Për këtë qëllim, ai ka inkurajuar përgjatë viteve elitën 

shoqërore dhe drejtuesit e komuniteteve, industrialistët e fuqishëm si dhe tregtarët e vegjël, të 

mbështesnin arsimin cilësor. Me donacionet nga këto burime, organizmat edukative kanë qenë në 

gjendje të hapin shkolla në Turqi dhe jashtë saj. 

Gyleni ka deklaruar se në botën moderne e vetmja mënyrë për t'i bërë të tjerët të pranojnë idetë 

tuaja është bindja. Ai i përshkruan ata që përdorin dhunën si qenie intelektuale të rrënuara. 

Njerëzit gjithmonë do të kërkojnë lirinë për rrugëdalje në udhët ku kalojnë shqetësimet e tyre dhe 

në shprehjen e vlerave të tyre morale dhe fetare. Gyleni argumenton se demokracia, me gjithë të 

metat e saj të shumta, është tani i vetmi sistem politik frytdhënës dhe njerëzit duhet të përpiqen të 

modernizojnë dhe konsolidojnë institucionet demokratike me qëllim që të ndërtojnë një shoqëri 

ku liritë dhe të drejtat e individit të respektohen dhe mbrohen, ku ekzistenca e mundësive të 

njëjta për të gjithë të mos jetë më shumë se një ëndërr! 

Aktiviteti Ndërfetar dhe Ndërkulturor 

Që prej lirimit nga detyra e vaizit ose predikuesit zyrtar, Gyleni i ka përqendruar përpjekjet e tij 

në vendosjen e dialogut midis fraksioneve që përfaqësojnë ideologji, kultura, fe dhe kombësi të 

ndryshme. Më 1999, studimi i tij "Domosdoshmëria e Dialogut Ndërfetar" u paraqit në 

parlamentin e feve botërore të mbledhur në Kejp Taun (Cape Town) nga 1-8 dhjetor. Në atë 

studim ai pohonte se "dialogu është një domosdoshmëri" dhe se popujt, pavarësisht nga dallimet 

kombëtare ose kufijtë politikë, kanë më shumë gjëra të përbashkëta në krahasim me ç’pandehin 

se kanë të tilla që i ndajnë! 

Gyleni e konsideron të vlefshëm dhe të nevojshëm vendosjen e dialogut reciprok me qëllim që të 

rritet mirëkuptimi i ndërsjellë. Për këtë qëllim, ai ka ndihmuar në krijimin e Fondacionit të 

Gazetarëve dhe Shkrimtarëve më 1994, veprimtaria e të cilit për të promovuar dialogun dhe 

tolerancën midis të gjitha shtresave të shoqërisë është pritur ngrohtësisht nga njerëzit e pothuajse 

të gjitha fushave të jetës. Përsëri për këtë qëllim, Gyleni vizitoi dhe priti figura udhëheqëse jo 

vetëm nga ata që gjendeshin mes popullit turk, por nga e gjithë bota. Papa Gjon Pali II në 

Vatikan, më vonë Xhon O'Konor, Argjipeshkëv i Nju Jorkut, Leon Levi, ish-president i The 

Anti-Defamation League, janë midis shumë përfaqësuesve udhëheqës të religjioneve botërore me 

të cilët Gyleni është takuar për të diskutuar rreth dialogut dhe për të marrë iniciativa në këtë 

kontekst. Në Turqi, ambasadori i Vatikanit për Turqinë, Patriarku i Kishës Ortodokse Turke, 

Patriarku i Komunitetit të Armenëve, Rabini i Madh i Komunitetit të Hebrenjve Turq dhe shumë 

figura të tjera udhëheqëse janë takuar shpesh me të duke dhënë një shembull se si mund të 

ndërtohet dialogu i sinqertë midis popujve dhe komuniteteve me besime të ndryshme. 

Në takimin e tij me Papa Gjon Palin II në Vatikan më 1998, Gyleni paraqiti një propozim për të 

ndërmarrë hapa të sigurt për shuarjen e konfliktit në Lindjen e Mesme nëpërmjet bashkëpunimit 

në këtë vend, që është origjina e të tre feve. Në propozimin e tij, ai gjithashtu nënvizonte faktin 

që shkenca dhe feja janë në fakt dy aspekte të ndryshme që rrjedhin nga e njëjta e vërtetë: 

"Njerëzimi herë pas here ka mohuar fenë në emër të shkencës dhe ka mohuar shkencën në emër 



të fesë, duke provuar që të dyja qëndrimet shfaqin këndvështrime mospajtuese. Të gjitha dijet i 

përkasin Zotit dhe feja është prej Zotit. Atëherë si mund të jenë ato në konflikt? Për këtë qëllim, 

përpjekjet tona të përbashkëta drejtohen në dialogun ndërfetar që mund të bëjë shumë për 

përmirësimin e mirëkuptimit dhe tolerancës midis popujve." 

Gyleni lëshoi një deklaratë shtypi duke denoncuar aktet terroriste të 11 shtatorit në SHBA, të 

cilat ai i vlerësoi si një goditje të rëndë për paqen botërore që padrejtësisht errësoi autoritetin e 

besimtarëve. Në deklaratën e tij ai thoshte: "Terrori nuk mund të përdoret në emër të Islamit apo 

për hir të ndonjë qëllimi islam. Një terrorist nuk mund të jetë mysliman dhe një mysliman nuk 

mund të jetë terrorist! Një mysliman mund të jetë vetëm përfaqësues dhe simbol i paqes, 

mbarëvajtjes dhe prosperitetit!” 

Përpjekjet e Gylenit për paqe botërore kanë pasur jehonë në konferenca dhe simpoziume. 

"Simpoziumi i Heronjve të Paqes", i mbajtur më 11 -13 prill 2003 në universitetin Agustinian të 

Teksasit, nxori një listë të luftëtarëve të paqes gjatë 5000 vjetëve të historisë njerëzore. Gyleni 

ishte përmendur midis heronjve bashkëkohës të paqes në një listë në të cilën përfshiheshin emra 

të tillë si Jezusi, Buda, Mohandas Gandi, Martin Luter Kingu dhe Nënë Tereza. 

Gyleni ka dhënë kontributin e tij për një sërë gazetash dhe revistash. Ai shkroi faqen editoriale 

për revista të ndryshme. Ai shkroi artikuj për The Fountain, Yeni Ümit, Sızıntı dhe 

Yaĝmur, revista që udhëheqin mendimin shpirtëror dhe popullor në Turqi. Ai ka shkruar më 

shumë se dyzet libra, qindra artikuj, dhe ka të incizuara mijëra kaseta dhe videokaseta. Ai ka 

mbajtur ligjërata të panumërta për shumë çështje shoqërore dhe fetare. Disa prej librave të tij - 

shumë prej të cilave janë ndër më të shiturit në Turqi - janë në qarkullim në edhe në gjuhën 

shqipe, të tilla si, Dritë e Pashuar 1,2; Drejt një Qytetërimi Botëror me Dashuri dhe 

Tolerancë; Kriteret ose Dritat e Rrugës ; Nën Hijen e Besimit 1,2; Lëkundjet që solli shekulli 

1,2,3,4; Jeta pas Vdekjes; Kaderi; E Vërteta e Krijimit dhe Evolucioni; Një Vështrim Islam mbi 

Terrorin dhe Sulmet Vetëvrasëse (bashkautor), etj. Një numër i madh i librave të Gylenit janë 

përkthyer gjithashtu në anglisht, gjermanisht, rusisht, italisht, frëngjisht, arabisht, spanjisht, 

japonisht, indonezisht, etj. 

Organizmat arsimore-edukative të frymëzuara nga Gyleni kanë krijuar organizata dhe fondacione 

të panumërta jofitimprurëse në Turqi dhe jashtë saj, të cilat japin shumë bursa studimi. 

Ndonëse një figurë shumë e njohur publike, Gyleni gjithmonë ka qëndruar larg angazhimit në 

politikën zyrtare. Admiruesit e Gylenit përfshijnë gazetarë, akademikë, personalitete televizive, 

politikanë dhe shumë autoritete turke dhe të huaja. Ata shohin tek ai një novator të vërtetë dhe 

një reformator shoqëror të jashtëzakonshëm që praktikon çfarë ka predikuar. Ata e shohin atë si 

një aktivist paqeje, si një intelektual, si një studiues fetar, udhërrëfyes, shkrimtar dhe poet, një 

mendimtar të madh dhe drejtues shpirtëror që ia ka kushtuar jetën e tij kërkimit të zgjidhjeve për 

sëmundjet e shoqërisë dhe nevojat shpirtërore. Ata e shohin lëvizjen që ai e ndihmoi të rritej si 

një lëvizje kushtuar edukimit, por një edukimi të zemrës, shpirtit dhe mendjes, me synimin për të 

ripërtërirë dhe fuqizuar tërë burimet për të arritur kompetencën dhe mundësinë e të mirave dhe 

shërbimeve në dobi të të tjerëve. 

 



 

Një përqasje krahasuese për Islamin dhe 

demokracinë 
 

Feja, në veçanti Islami, është bërë një nga temat më të vështira që i është nënshtruar gjykimit në 

vitet e fundit. Kultura bashkëkohore, nëse propozohet nga perspektiva e antropologjisë, 

psikologjisë ose psikanalizës, e vlerëson fenë me metoda empirike. Në njërën anë, feja është 

përjetim në vetvete dhe fenomen i ndjerë që, për pjesën më të madhe, lidhet me aspektet 

permanente të jetës. Në anën tjetër, besimtarët mund ta shohin fenë e tyre si një filozofi, si një 

formë të parimeve racionale ose thjesht si misticizëm. Vështirësia e ngritjes dhe e trajtimit të 

çështjes së Islamit qëndron në faktin që disa myslimanë dhe politikanë e konsiderojnë dhe e 

prezantojnë atë më shumë si një ideologji politike, sociologjike dhe ekonomike, sesa si një fe. 

Nëse dëshirojmë ta analizojmë saktë fenë, demokracinë apo çdo sistem ose filozofi tjetër, duhet 

të fokusohemi tek natyra njerëzore dhe jeta njerëzore. Nga kjo perspektivë, feja në përgjithësi 

dhe Islami në veçanti, nuk mund të krahasohen në të njëjtat baza me demokracinë apo me çdo 

sistem tjetër politik, social ose ekonomik. Feja fokusohet së pari në aspektet e pandryshueshme 

të jetës dhe ekzistencës, ndërsa sistemet apo ideologjitë politike, sociale dhe ekonomike 

interesohen vetëm për ca aspekte të paqëndrueshme shoqërore të jetës sonë tokësore. 

Aspektet e jetës me të cilat është e lidhur së pari feja, janë sot po aq aktuale sa ishin me lindjen e 

njerëzimit dhe do të vazhdojnë të jenë të tilla edhe në të ardhmen. Sistemet tokësore ndryshojnë 

në përputhje me rrethanat dhe, si rrjedhojë, mund të jenë vlerësuar vetëm në pajtim me kohën e 

tyre. Besimi në Zot, jeta e përtejme, profetët, librat e shenjtë, engjëjt dhe fati hyjnor mbeten të 

njëjtë, pavarësisht nga ndryshimi i kohërave. Gjithashtu, standardet universale dhe të 

pandryshueshme të adhurimit dhe moralitetit kanë të bëjnë pak me kohën dhe jetën tokësore. 

Prandaj, kur krahasojmë fenë ose Islamin me demokracinë, ne duhet të kujtojmë që demokracia 

është një sistem që zhvillohet dhe revizionohet vazhdimisht. Ajo gjithashtu ndryshon në 

përputhje me vendet dhe rrethanat ku është ushtruar. Në njërën anë, feja ka vendosur principe të 

pandryshueshme në lidhje me besimin, adhurimin dhe moralitetin. Prandaj, vetëm aspektet 

temporale të Islamit duhet të jenë të krahasueshme me demokracinë. 

Qëllimi madhor i Islamit dhe i dimensioneve të tij të pandryshueshme ka të bëjë me normat e tij 

duke përcaktuar aspektet e ndryshueshme të jetës sonë. Islami nuk parashtron një formë të sigurt 

të pandryshueshme të qeverisjes ose të përpjekjeve për ta modeluar atë. Në vend të kësaj, Islami 

vendos principet fundamentale që orientojnë një karakteristikë të përgjithshme të qeverisjes, 

duke i lënë njerëzit të zgjedhin modelin dhe formën e saj në përputhje me kohën dhe rrethanat. 

Nëse ne e shohim çështjen nga ky këndvështrim dhe e krahasojmë Islamin me demokracinë 

moderne liberale të ditëve të sotme, do të jemi edhe më të aftë për ta kuptuar pozicionin e Islamit 

dhe demokracisë në lidhje me respektin ndaj njëri-tjetrit. 



Idetë demokratike vijnë nga kohët e hershme. Demokracia moderne liberale lindi në Amerikë 

(1776) dhe me revolucionin francez (1789-1799). Në shoqëritë demokratike, popujt qeverisin 

vetveten siç kundërshtojnë të jenë drejtuar nga dikush më lart. Individi ka përparësi mbi 

komunitetin në këtë model të sistemit politik, duke qenë i lirë për të vendosur si ta jetojë jetën e 

tij ose të saj. Megjithëse individualizmi nuk është absolut. Njerëzit jetojnë një jetë më të mirë 

duke ekzistuar brenda një shoqërie dhe kjo kërkon që ata të korrigjojnë dhe kufizojnë liritë e tyre 

në përputhje me kriteret e jetës shoqërore. 

Profeti thotë që të gjithë njerëzit janë të njëjtë si dhëmbët e një krehri. [2] Islami nuk bën dallime 

të bazuara në racën, ngjyrën, moshën, nacionalitetin apo në veçoritë fizike. Profeti deklaronte: 

“ Ju jeni të gjithë nga Ademi dhe Ademi është nga dheu. O shërbëtorë të Zotit, jini vëllezër (dhe 

motra)”! [3] 

Ata që kanë lindur më parë, që kanë më shumë pasuri ose pushtet se të tjerët, apo që bëjnë pjesë 

në familje ose në grupe etnike të sigurta, nuk kanë ndonjë privilegj të natyrshëm për të sunduar të 

tjerët. 

Islami gjithashtu miraton parimet fundamentale në vijim: 

1. Pushteti krijon përshtypjen e gabuar sikur e vërteta mbështetet te fuqia. 

2. Drejtësia dhe normat e ligjit janë esenciale. 

3. Liria e besimit dhe e drejta e jetës, pasuria personale, riprodhimi dhe shëndeti (mendor dhe 

fizik) nuk mund të dhunohen. 

4. Jeta private dhe imuniteti individual duhet të jenë të paprekshëm. 

5. Askush nuk mund të dënohet për një krim pa prova ose të akuzohet dhe ndëshkohet për krimet 

e dikujt tjetër. 

6. Një sistem këshillimor i qeverisjes është esencial. 

Të gjitha të drejtat kanë rëndësi të njëjtë dhe të drejtat e individëve nuk mund të sakrifikohen për 

hir të shoqërisë. Islami konsideron që një shoqëri të jetë ndërtuar me individë të ndërgjegjshëm të 

pajisur me vullnet të lirë dhe që kanë përgjegjësi për veten dhe të tjerët. Islami shkon një hap më 

tutje duke shtuar një dimension kozmik. Ai e vështron njerëzimin si "motorin" e historisë, në 

kundërshtim me mënyrat fataliste të disa filozofive perëndimore të historisë së shekullit të 

nëntëmbëdhjetë, të tilla si materializmi dialektik dhe historik. [4] Pikërisht siç ndodh që vullneti 

dhe qëndrimi i çdo individi përcakton pasojat për jetën e tij ose të saj në këtë botë dhe në botën e 

përtejme, progresi ose rënia e një shoqërie përcaktohet nga vullneti, botëkuptimi dhe mënyra e 

jetës e banorëve të saj. Kurani shprehet: 

“Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë veten e tyre (besimi, 

pikëpamjet, stili i jetës).” (Kuran,13:11) 
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Me fjalë të tjera, çdo shoqëri e ka fatin në duart e veta. Tradita profetike thekson këtë ide: "Ju do 

të keni atë qeverisje që meritoni.” [5] Ky është tipari themelor dhe fryma themelore e 

demokracisë dhe një ide që nuk bie në kundërshtim me asnjë parim islam. 

Siç i vlerëson Islami individët dhe shoqëritë si përgjegjës të fateve të tyre, popujt duhet të jenë 

përgjegjës për qeverisjen e vetes. Kurani i drejtohet shoqërisë me fraza të tilla, si "o njerëz!" dhe 

"o besimtarë!" Detyrimet që përmbajnë sistemet demokratike moderne janë ato që Islami ka 

ngarkuar dhe rezervuar për shoqërinë, sipas rëndësisë, si "absolutisht të nevojshme, relativisht të 

nevojshme dhe të lavdërueshme për t'u zbatuar." Teksti i shenjtë përmban pasazhet e 

mëposhtme: 

“O ju që keni besuar, hyni të gjithë në paqe!” (Kuran, 2:208) 

“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar dhe nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga frytet e 

tokës...”(Kuran, 2:267) 

“Nëse disa nga gratë tuaja janë akuzuar për imoralitet, ju duhet të keni katër dëshmitarë (për ta 

provuar atë)…” (Kuran, 4:15) 

“Allahu ju urdhëron që amanetet t’jua ktheni atyre që u përkasin dhe, kur të gjykoni midis 

njerëzve, të gjykoni drejt…” (Kuran, 4:58) 

“...vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut edhe nëse është kundër (interesit) 

vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve tuaj…” (Kuran, 4:135) 

“Në qoftë se ata anojnë nga paqja, atëherë ano edhe ti nga ajo…” (Kuran, 8:61) 

“Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të 

mos i bërë dëm ndokujt padashje...” (Kuran, 49:6) 

“Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet tyre, pajtojini ata!” (Kuran, 49:9) 

Më shkurt, Kurani u adresohet të tërë bashkësive dhe lë pothuajse hapur të gjitha detyrat që janë 

vënë në sistemet demokratike moderne. 

Njerëzit bashkëpunojnë me njëri-tjetrin duke i ndarë këto detyra dhe duke vënë themelet bazë për 

t'i zbatuar ato. Qeverisja është kompozuar nga të gjithë këto elemente esenciale. Prandaj Islami 

propozon një qeverisje të bazuar në një kontratë sociale. Popujt zgjedhin administruesit dhe 

vendosin një këshill për të diskutuar çështjet e përbashkëta. Veçanërisht përgjatë sundimit të 

katër kalifëve të parë (632-661), parimet fundamentale të qeverisjes të përmendura më lart - duke 

përfshirë edhe zgjedhjet e lira - qenë respektuar plotësisht. Sistemi politik u transformua në një 

sulltanat pas vdekjes së Aliut, kalifit të katërt, për shkak të konflikteve të brendshme dhe të 

kushteve të përgjithshme në atë kohë. Ndryshe nga kalifati, pushteti i sulltanatit pati kaluar 

përmes familjes së sulltanit. Ndonëse zgjedhjet e lira nuk ishin mbajtur për një kohë të gjatë, 

shoqëria u përmbahej parimeve të tjera që gjenden sot në thelbin e demokracive liberale. 
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Islami është një fe përfshirëse. Ai është bazuar në besimin në një Zot si Krijuesi, Ushqyesi dhe 

Administruesi i universit. Islami është një fe për të tërë universin. Kjo do të thotë se mbarë 

universi u bindet ligjeve të vendosura nga Zoti. Gjithçka në univers është "islame" dhe i bindet 

Zotit duke iu nënshtruar ligjeve të Tij. Edhe një person që refuzon të besojë në Zot ose që ndjek 

një tjetër fe, ka për të qenë një mysliman me detyrim ngaqë ekzistenca fizike është e interesuar 

për këtë. E tërë jeta jonë, nga faza embrionale deri tek tretja dhe kthimi i trupit në hi pas vdekjes, 

çdo ind i muskujve dhe çdo gjymtyrë e trupit ndjekin rrjedhën e caktuar nga ligjet e Zotit. 

Prandaj në Islam, Zoti, natyra dhe njerëzimi nuk janë as të veçuar dhe as të papranueshëm për 

njëri-tjetrin. Zoti e bën të njohur Veten për njerëzimin përmes natyrës dhe vetë krijesës njerëzore 

dhe natyra dhe njerëzimi janë dy librat (e krijimit) përmes së cilëve çdo fjalë e Zotit është bërë e 

njohur. Kjo e drejton njerëzimin që ta shohë gjithçka si mall të të njëjtit Zot, të cilit ata vetë i 

përkasin dhe, për pasojë, duke mos vlerësuar asgjë në univers si të huaj. Pëlqimi, dashuria dhe 

thirrja e Tij nuk kufizohen në popujt e një race, ngjyre apo etnie të veçantë. Profeti e përmbledh 

këtë me porosinë: "O shërbëtorë të Zotit, jini vëllezër (dhe motra)!" 

Një aspekt i veçantë por po aq i rëndësishëm është që Islami i njeh të gjitha fetë që kanë ardhur 

para tij. Ai i pranon që të gjithë profetët dhe librat e shenjtë që u dërguan për popuj të ndryshëm 

në epoka të ndryshme të historisë. Jo vetëm i pranon ato, por gjithashtu e vlerëson besimin tek 

ato si një princip esencial për të qenët mysliman. Në këtë mënyrë, Islami pohon unitetin 

thelbësor të të gjitha feve. Një mysliman është, në të njëjtën kohë, një ndjekës besnik i Ibrahimit 

(Abrahamit), Musait (Moisiut) dhe Davudit (Davidit), i të gjithë profetëve të tjerë hebrenj dhe i 

Isait (Jezusit). Ky besim shpjegon pse krishterët dhe çifutët u janë gëzuar të drejtave të tyre 

fetare që burojnë nga sundimi i qeverisjeve Islame përgjatë historisë! 

Sistemi shoqëror islam kërkon të formojë një shoqëri të virtytshme dhe, si rrjedhim, të fitojë 

pëlqimin e Zotit. Ai njeh të drejtën dhe jo forcën në themel të jetës shoqërore. Armiqësia është e 

papranueshme. Marrëdhëniet duhet të bazohen në besim, dashuri, respekt reciprok, ndihmë dhe 

në mirëkuptim në vend të konflikteve dhe kërkimit të interesave personale. Edukimi shoqëror i 

nxit njerëzit të jenë në kërkim të idealeve të larta dhe të përpiqen për t'u përsosur, jo vetëm për të 

vrapuar pas dëshirave të tyre. Thirrjet e mbështetura në bashkimin dhe ndershmërinë sjellin 

ndihmë të ndërsjelltë dhe solidaritet dhe besimi siguron vëllazërinë. Duke inkurajuar shpirtin të 

arrijë përsosmërinë, sjellim lumturinë në të dy botët. 

Demokracia ka përparuar së bashku me kohën. Ashtu siç ka përshkuar stade të ndryshme në të 

kaluarën, ajo do të vazhdojë të evoluojë dhe të përmirësohet edhe në të ardhmen. Gjatë rrugës, 

ajo do të jetë shndërruar në një sistem më të drejtë dhe human bazuar në drejtësinë dhe realitetin. 

Nëse krijesat njerëzore janë konsideruar si një e tërë, pa shpërfillur dimensionin dhe nevojat 

shpirtërore të ekzistencës së tyre dhe pa harruar që jeta njerëzore nuk është e kufizuar me këtë 

jetë të vdekshme dhe që të gjithë njerëzit lakmojnë amshimin, demokracia mund të arrijë kulmin 

e perfeksionit dhe të sjellë edhe më shumë lumturi për njerëzimin. Parimet islame të barazisë, 

tolerancës dhe drejtësisë mund ta ndihmojnë atë për ta arritur saktësisht këtë. 

 

[1] Origjinali i këtij artikulli përmbahet në SAIS Review, 21:2 (Summer-Fall 2001):133-138. 
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Në prag të mijëvjeçarit të ri 
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Pikërisht si çdo agim dhe çdo pranverë që vjen simbolizon një fillim dhe shpresë të re, edhe një 

shekull dhe mijëvjeçar i ri shprehin të njëjtën gjë. Në këtë kontekst, brenda ingranazheve të 

kohës, mbi të cilat ne nuk kemi kontroll, njerëzimi ka kërkuar gjithmonë një shkëndijë të re të 

jetës, një erë të freskët si flladi i agimit, dhe ka shpresuar dhe dëshiruar të hedhë një hap në dritë 

duke lënë pas errësirën, sikur të ishte duke kapërcyer një prag. 

Ne vetëm mund të hamendësojmë rreth shfaqjes së burrit dhe gruas së parë në tokë. Toka është e 

barasvlerësuar me qiellin meqë qielli nxjerr në pah krijimet hyjnore dhe sepse ai përmban 

domethënien ontologjike. Vlera e tokës rrjedh para së gjithash nga anëtari i saj: njerëzimi. Në 

përputhje me kalendarin që ne përdorim sot, jemi në prag të mijëvjeçarit të tretë pas lindjes së 

Jezusit (Isait), paqja qoftë mbi të! Meqë koha vërtitet dhe ecën përpara me një relativitet 

helikoidal, ka kritere të ndryshme për matjen e saj në botë. Për shembull, në përputhje me matjen 

e kohës që rëndom ka një pranim të përgjithshëm, bota është në prag të kapërcimit të një 

mijëvjeçari të ri. Në përputhje me kalendarin çifut, ne jemi tashmë në gjysmën e dytë të 

mijëvjeçarit të tetë. Brenda sistemit kohor hindu, ne jemi duke jetuar në epokën e Kali Jugas. 

Nëse ndjekim kalendarin islam, ne jemi duke iu afruar fundit të gjysmës së parë të mijëvjeçarit të 

dytë. 

Ne, megjithatë duhet të kujtojmë se çdo matje e kohës është asgjë më shumë se një matje 

relative. Ndërsa një periudhë 100-vjeçare është pranuar të jetë masë për një shekull, ideja e 

shekullit 60-vjeçar, bazuar në gjatësinë e jetës të një personi të zakonshëm, gjithashtu ia vlen të 

përmendet. Nga kjo pikë vështrimi, ne jemi tashmë në mijëvjeçarin e katërt pas lindjes së Jezusit 

(Isait) paqja qoftë mbi të, dhe në mijëvjeçarin e tretë pas hixhretit (emigrimi i Profetit nga Meka 

në Medine), momenti nga fillon kalendari islam. Unë e ngrita këtë çështje sepse njerëzit nuk po 

ndjehen të qetë shpirtërisht, veçanërisht në Perëndim, për arsye të ogurit të tmerrshëm që besojnë 

se lidhet me ardhjen e mijëvjeçarit. 

Njerëzit jetojnë gjithmonë me shpresë dhe prandaj ngjajnë fëmijë për të. Në çastin që ata e 

humbin shpresën, gjithashtu shuajnë “zjarrin” e jetës së tyre, nuk ka rëndësi nëse ekzistenca 

fizike vazhdon. Posedimi i shpresës është në proporcion të drejtë me posedimin e besimit. Ashtu 

si dimri vazhdon në një të katërtën e vitit, periudhat e jetës së një njeriu apo të një shoqërie që 

korrespondojnë me dimrin, janë relativisht të vogla. Mekanizmat e akteve hyjnore sillen rreth 

urtësive të kuptueshme dhe qëllimeve të mëshirshme. Këta na vënë në dijeni, tamam siç 

zhvendosjet e ditës dhe natës ndërtojnë shpresën dhe rilindin shpirtin e njeriut dhe çdo vit i ri 

vjen me mundësinë e pranverës dhe verës, që në jetën e një individi dhe në historinë e një kombi, 

periudhat shkatërrimtare janë të shkurtra dhe janë ndjekur nga kohë të gëzuara. 

Ky cikël i “ditëve të Zotit” që është qendërzuar në Urtësinë Hyjnore, nuk është as i frikshëm dhe 

as tepër pesimist për ata që kanë besim, intuitë dhe konceptim të vërtetë. Më saktë, ai është një 

burim për refleksionet e vazhdueshme, kujtesën dhe lutjet e falënderimit për ata që kanë një 

zemër të zgjuar, një perceptim të brendshëm dhe aftësi për të dëgjuar. Në të njëjtën mënyrë si 

dita vjen nga zemra e natës dhe si dimri ushqen thellësitë e tokës me të cilat vjen pranvera, jeta e 

njeriut është pastruar, maturuar dhe jep frytet e saj të shpresuara brenda këtij cikli. Gjithashtu 

brenda këtij cikli, aftësitë njerëzore të dhëna nga Zoti bëhen prirje dhe talente, mendimi shkencor 

lulëzon si trëndafilat duke përparuar teknologjinë në bankën e punës së kohës dhe njerëzimi 

gradualisht i afrohet fundit të paracaktuar. 



Duke qëndruar në këtë vështrim të përgjithshëm që nuk është as personal dhe as subjektiv, por i 

saktë në faktin objektiv të historisë njerëzore, nuk do të thotë që ne mirëpresim dimrin ose 

eventualitetet përkatëse që ngjajnë me të siç janë hidhërimet, sëmundjet dhe katastrofat. 

Pavarësisht prej faktit të përgjithshëm që sëmundja në fund të fundit rrit rezistencën e trupit, 

forcon sistemin imunitar dhe i jep shtytje progresit të mjekësisë, ajo është patologjike dhe e 

dëmshme. I njëjti gjykim vlen dhe për katastrofat tokësore dhe qiellore. Nga këndvështrimi 

teologjik dhe moral, ato janë rezultat i mëkateve dhe ndjenjave tona mbytëse që janë mjaft të 

mëdha për të tronditur tokën dhe qiejt, dhe prej përfshirjes në vepra që janë shpallur të ndaluara 

dhe përbuzjes ndaj ligjit dhe etikës (fetare ose laike). Edhe nëse këto sëmundje i zgjojnë njerëzit 

që të kuptojnë gabimet dhe neglizhencën e tyre dhe shkaktojnë zhvillimin e gjeologjisë, 

arkitekturës, inxhinierisë dhe treguesve që lidhen me ta, edhe nëse ato lartësojnë dashuritë e 

shkatërruara të besimtarëve në nivelin e dhembshurisë dhe vetë besimtarët në nivelin e flijimit, 

këto katastrofa i sjellin më shumë rrënim dhe dëme njerëzimit. 

Në të njëjtën mënyrë, ne lexojmë në Kuran: 

“Sikur Allahu të mos u kishte dhënë njerëzve mundësinë për t’u mbrojtur nga njëri-tjetri, do të 

shkatërroheshin manastiret, kishat, sinagogat dhe xhamitë, në të cilat adhurohet Zoti.” (Kuran, 

22:40) 

Me fjalë të tjera, Zoti do të jetë aq pak i njohur për meshkujt dhe femrat që janë të prirur për të 

mos pohuar që gjithçka është superiore për vetë ata dhe që nuk besojnë që do të përgjigjen për 

veprat e tyre në botën e përtejme, do të kenë humbur plotësisht, për pasojë duke e bërë tokën të 

papërshtatshme për jetën njerëzore. Gjithashtu është dhe dispozita hyjnore: 

“Ndoshta e konsideroni diçka si të keqe ndonëse ajo është e mirë për ju; ndoshta e konsideroni 

diçka tjetër si të mirë ndonëse është e keqe për ju.” (Kuran, 2:126) 

Për shembull, lufta është e lejueshme. Ndonëse luftërat të bazuara në parime specifike dhe në 

synimin për të përmirësuar situatat ekzistuese, mund të jenë të dobishme, ato sjellin dëme, ato 

lënë pas shtëpi të rrënuara, familje të shkatërruara dhe vajtimin e jetimëve dhe grave të veja. 

Përveç kësaj, realitetet e jetës nuk mund të jenë neglizhuar ose të jenë injoruar. Krijesat njerëzore 

janë pasqyrim i Emrave dhe Atributeve të Zotit dhe prandaj janë dalluar nga krijesat e tjera duke 

qenë vlerësuar me përgjegjësinë për ta bërë tokën të begatë me emrat e Tij. Nëse ata nuk 

kuptojnë urtësinë dhe qëllimet prapa çdo të mire ose të keqeje që ka ardhur në udhën e tyre nga 

Krijuesi i tyre, atëherë nuk mund t’i shpëtojnë dëshpërimit apo pesimizmit. Për njerëzit e tillë, siç 

mund të jetë vështruar në literaturën ekzistencialiste, jeta kthehet në një proces të pakuptimtë, 

ekzistenca në një zbrazëti të paqëllimtë, absurditeti në kriterin e vetëm, vetëvrasja në një akt të 

denjë dhe vdekja bëhet një realitet i pashmangshëm. 



Natyra Thelbësore e Njerëzimit 

Pasi paraqitëm çështjet që krijojnë bazat e kësaj teme si një hyrje, ne mund të ndryshojmë 

gjykimet në lidhje me mijëvjeçarin e tretë. 

Historia njerëzore fillon me dy njerëz që përbëjnë esencën e njerëzimit dhe plotësuan njëri-

tjetrin. Njeriu jetoi qetësisht gjatë kohës së nënës dhe babait të parë dhe familjeve që rridhnin 

prej tyre. Ata ishin një bashkësi që kishin të njëjtin pikëpamje dhe ndanin të njëjtën jetë dhe të 

njëjtin mjedis. 

Që nga ajo ditë, esenca e njerëzimit ka qëndruar e pandryshuar dhe ashtu do të qëndrojë përsëri. 

Realitetet rreth jetëve të tyre, struktura fizike, karakteristikat kryesore, nevojat bazë, vendi dhe 

koha e lindjes dhe vdekjes, seleksionimi i prindërve dhe fizikut të tyre, cilësitë e bashkëlindura si 

edhe mjedisi natyror përreth, nuk kanë ndryshuar. Të gjitha këto kërkojnë disa realitete dhe vlera 

esenciale dhe vitale të pandryshueshme. Prandaj zhvillimi dhe ndryshimi i realitetit të dytë të 

jetës duhet të jetë bazuar në boshtin e këtyre realiteteve dhe vlerave themelore, kështu që jeta do 

të vazhdojë si një parajsë tokësore nën hijen e parajsës së vërtetë. 

Ne përmendëm më sipër disa çështje që ngjajnë të jenë të dëmshme ose të pakëndshme. 

Gjithashtu, veçoritë njerëzore që duket të jenë të këqija, në fillim shkëlqejnë. Të tilla janë 

urrejtja, xhelozia, armiqësia, dëshira për të sunduar të tjerët, lakmia, zemërimi dhe egoizmi. Një 

krijesë njerëzore ka gjithashtu stimuj dhe nevoja të natyrshme që lejojnë vazhdimin e jetës 

tokësore të tij ose të saj, siç është nevoja për të ngrënë dhe për të pirë dhe stimujt e epshit dhe 

zemërimit. Të gjithë stimujt, nevojat dhe dëshirat njerëzore duhet të jenë orientuar dhe edukuar 

në drejtim të vlerave të përjetshme, universale dhe të pandryshueshme që u kushtohen aspekteve 

fundamentale të njerëzimit. Në këtë kontekst, nevoja për të ngrënë dhe për të pirë dhe dëshirat e 

bashkëshoqëruara me epsh dhe zemërim mund të jenë shfrytëzuar dhe transformuar në 

domethënien e së mirës absolute dhe relative. 

Gjithashtu, egoizmi dhe urrejtja mund të bëhen burime të cilësive të bukura dhe të mirësisë. 

Xhelozia dhe rivaliteti mund të jenë shndërruar në një garë të veprave të mira dhe mirëbërëse. 

Ndjenja e armiqësisë mund të jetë transformuar në armiqësi kundër djallit, armikut më të madh të 

njerëzimit, dhe kundër ndjenjës së armiqësisë dhe urrejtjes për veten. Lakmia dhe pasioni mund 

të përdoren për të kryer vepra të mira pa u lodhur. Egoizmi mund të vërë në dukje aspektet e 

këqija të ndjenjave fizike ( nefsit, egos), ndaj duhet të kërkojmë të edukojmë dhe të pastrojmë 

shpirtin dhe jo të shfajësojmë veprimet e këqija. 

Të gjitha ndjenjat negative mund të jenë transformuar në burime të së mirës përmes përpjekjeve 

dhe edukimit. Në këtë mënyrë, njeriu arrin nivelin e “më të lartit ndër krijesat”, duke udhëtuar në 

rrugën e transformimit nga një krijesë njerëzore potenciale në një krijesë njerëzore të vërtetë dhe 

të përsosur, në simbolin, modelin dhe përfaqësuesin e vet më të mirë të krijimit dhe ekzistencës. 

Pavarësisht nga ky fakt, realitetet e jetës njerëzore nuk ndjekin gjithmonë këto linja udhëzuese. 

Ndjenjat dhe veçoritë negative shpeshherë i thyejnë njerëzit duke dominuar me një shtrirje të tillë 

që, edhe fetë që i drejtojnë njerëzit tek mirësia dhe mirësjellja, janë nëpërkëmbur, jo për të 



lavdëruar ndjenjat dhe cilësitë që janë burim i së mirës absolute. Jeta njerëzore, në nivelin 

individual dhe të njerëzimit si një të tërë, është thjesht përmbledhje e përpjekjeve personale të 

brendshme dhe manifestimit të tyre të jashtëm. Këto drejtime përbëjnë shoqërinë, historinë dhe 

botën personale të individit në fushën e betejës, përpjekjeve, luftës, shtypjes dhe tiranisë. Si 

rrjedhim, është përgjithësisht krijesa njerëzore që vuan pasojat. 

Ne gjithmonë vjelim frytet e veprave tona. Në periudhën e parë të historisë së tij, njerëzimi jetoi 

në lumturi si një shoqëri e bashkuar, anëtarët e së cilës ndanin gëzimet dhe hidhërimet e tyre. Por 

pastaj ata lidhën grykët dhe këmbët e tyre me një zinxhir të ndryshkur të formuar me vargonjtë e 

shtypjes; ky ishte rezultat i xhelozisë, makutërisë dhe lakmisë për të drejtat dhe pasurinë e të 

tjerëve. Pasoja ishte vrasja e Habilit nga Kabili (Abelit nga Kaini). Si rrjedhim, njerëzimi hyri 

shkallë-shkallë në udhën e përçarjes. Pavarësisht se mijëvjeçarët rrjedhin njëri pas tjetrit, ashtu si 

ditët, stinët, dhe vitet, ky “cikël” vazhdon akoma. 

Mijëvjeçari i Dytë 

Mijëvjeçari i dytë filloi me kryqëzatat dhe pastaj me invazionin mongol në botën islame, që në 

atë kohë ishte zemra e botës dhe historisë. Pavarësisht nga luftërat dhe shkatërrimet, pavarësisht 

nga krimet e kryera, nganjëherë në emër të fesë dhe nganjëherë në emër të epërsisë ekonomike, 

politike dhe ushtarake, ky mijëvjeçar shihet si kulmi i qytetërimit oriental, një qytetërim i bazuar 

në vlerat shpirtërore, metafizike, universale dhe të përjetshme, ndërsa qytetërimi perëndimor 

bazohet në shkencat fizike. Shumë zbulime gjeografike dhe shkencore ndodhën gjatë këtij 

mijëvjeçari. 

Megjithatë, qytetërimi oriental dhe perëndimor ekzistonin të ndarë nga njëri-tjetri. Kjo ndarje, që 

nuk duhej të kishte ndodhur, ishte bazuar në faktin që i pari distancohej nga përpjekjet e 

inteligjencës dhe shkencës, ndërsa i dyti distancohej nga spiritualiteti, metafizika dhe vlerat e 

përjetshme dhe të pandryshueshme. Si rrjedhim, shekujt e fundit të mijëvjeçarit të dytë 

dëshmuan katastrofa që për ne janë të vështira për t’u kuptuar. Për shkak të rritjes së arrogancës 

dhe egoizmit tek njerëzimi, të nxitur nga aftësitë e tij, popujt do të përjetonin kolonializmin 

botëror, masakrat e egra, revolucionet që flijuan miliona jetë njerëzore, gjakderdhjet e 

paimagjinueshme dhe luftërat shkatërrimtare, diskriminimin racial, padrejtësitë e pafundme 

shoqërore dhe ekonomike dhe perdet e hekurta ndërtuar nga regjimet që me ideologjinë dhe 

filozofinë e tyre kërkonin të mohonin esencën, lirinë, vlerën dhe nderin e natyrës njerëzore. 

Gjithçka përmendëm më sipër dhe po ashtu disa shenja nga Bibla, janë arsyet e frikës që ka 

pushtuar perëndimin që bota përsëri do të përmbytet nga lumenjtë e gjakut dhe shkatërrimet. Ata 

janë plotësisht pesimistë dhe të shqetësuar për faktin se si do të rrjedhë ky mijëvjeçar i ri. 

Shpresat Tona 

Mjetet moderne të komunikimit dhe transportit e kanë transformuar botën në një fshat të madh 

global. Kështu, ata që besojnë dhe qëndrojnë të kufizuar në pikëpamjen që çdo ndryshim radikal 

në një vend përcaktohet për shkak të situatave të brendshme dhe jo nga influencat jashtë tij, janë 

jashtë realitetit të sotëm. Kjo është koha e marrëdhënieve interaktive. Kombet dhe popujt janë 



më shumë në nevojë dhe kushtëzohen nga njëri-tjetri, një situatë që shkakton afërsi në 

marrëdhëniet e ndërsjella. 

Ky rrjet i marrëdhënieve që ka lënë pas periudhën e shëmtuar të kolonializmit dhe ekziston në 

bazë të interesit të ndërsjelltë, siguron përfitime edhe për pjesën e prapambetur. Përveç kësaj, në 

sajë të përparimit të teknologjisë, veçanërisht asaj elektronike dixhitale, grumbullimi dhe 

shkëmbimi i informacionit gradualisht po vjen duke u rritur. Si rezultat, individët dalin në ballë 

duke e bërë të pashmangshëm zëvendësimin e regjimeve shtypëse me qeveritë demokratike që 

respektojnë të drejtat e njeriut. 

Ashtu siç çdo njeri, ndryshe nga kafshët, simbolizon të gjithë njerëzimin, të drejtat e individit 

nuk mund të jenë sakrifikuar për shoqërinë, dhe të drejtat shoqërore duhet të jenë të kushtëzuara 

nga të drejtat e individit. Kjo është arsyeja pse të drejtat dhe liritë themelore njerëzore që gjenden 

në fetë e reveluara ishin marrë në bordin e një perëndimi të sfilitur nga lufta. Këtyre të drejtave u 

është dhënë përparësi në të gjitha marrëdhëniet. E drejta e parë është ajo për jetën, e cila është 

dhënë nga Zoti dhe mund të merret vetëm prej Tij. Për të nxjerrë në pah rëndësinë e kësaj të 

drejte në Islam, ka një parim themelor në Kuran: 

“... e kush e vret një njeri pa të drejtë, ai është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush e ngjall 

(mbron dikë), është si të kishte ngjallur (shpëtuar) të gjithë njerëzit.” (Kuran, 5:32) 

Të drejta të tjera janë liria e fesë dhe e besimit, liria e mendimit dhe e shprehjes, e drejta e 

pasurisë dhe shenjtëria e familjes, e drejta për t’u martuar dhe për të pasur fëmijë, për të 

komunikuar dhe udhëtuar, dhe e drejta e arsimimit të lirë. Parimet e jurisprudencës islame janë 

bazuar në këto dhe në të drejta të tjera, të cilat tani të gjitha janë pranuar nga sistemet e ligjshme 

moderne, të tilla si mbrojtja e jetës, fesë, pasurisë, riprodhimit, intelektit si edhe kuptimi 

thelbësor i barazisë së popujve, që është bazuar në faktin që të gjithë popujt janë krijesa 

njerëzore dhe prandaj nuk pranohet diskriminimi për shkak të racës, ngjyrës dhe gjuhës. Të 

gjitha këto do të jenë – dhe duhet të jenë – bazat e domosdoshme të mijëvjeçarit të ri. 

Unë shpresoj dhe besoj që bota e mijëvjeçarit të ri do të jetë lumturisjellëse, do të jetë më e drejtë 

dhe më e mëshirshme, në kundërshtim me frikën e disa popujve. Islami, krishtërimi dhe 

hebraizmi, rrjedhin të gjitha nga e njëjta rrënjë, të gjitha kanë në mënyrë thelbësore të njëjtën 

bazë besimi dhe janë ushqyer nga i njëjti burim. Megjithëse ata kanë jetuar si fe rivale për shekuj 

me radhë, pikat e përbashkëta dhe ndarja e përgjegjësive për të ndërtuar një botë të lumtur për të 

gjitha krijesat e Zotit, e bën të nevojshëm dialogun ndërfetar në mes tyre. Ky dialog tani është 

shpalosur për të përfshirë dhe fetë aziatike dhe të zonave të tjera. Rezultatet janë pozitive. 

Siç u theksua më sipër, ky dialog do të zhvillohet si një proces i nevojshëm dhe ndjekësit e të 

gjitha feve do të gjejnë rrugët për t’u bërë të afërt dhe për të ndihmuar njëri-tjetrin. 

Gjeneratat e shkuara dëshmojnë një përleshje të ashpër që kurrë nuk duhet të zërë vend: shkenca 

kundër fesë. Ky konflikt që i jep krah ateizmit dhe materializmit, ka ndikuar më shumë se në çdo 

fe tjetër te krishtërimi. Shkenca nuk mund ta kundërshtojë fenë, qëllimi i saj është të kuptojë 

natyrën dhe njerëzimin, që janë secili një kompozim i manifestimeve të Atributeve të Zotit si 

vullneti dhe fuqia. Feja e ka burimin e saj në Atributin Hyjnor të shprehjes, që ishte shprehur në 



rrjedhën e historisë njerëzore në shkrimet e shenjta, të tilla si Kurani, Ungjijtë, Dhiata e Vjetër 

dhe e Re dhe të tjera që kanë qenë reveluar nga profetët e vërtetë duke filluar nga Ademi. Në sajë 

të përpjekjeve të studiuesve dhe teologëve të krishterë dhe myslimanë, duket që konflikti midis 

fesë dhe shkencës që ka vazhduar për pak shekuj, do të vijë në një fund, ose më e pakta 

absurditeti i tij do të jetë më në fund i pranuar. 

Fundi i këtij konflikti dhe një formë e re e edukimit që i bashkëngjit njohuritë fetare dhe 

shkencore me moralitetin dhe spiritualitetin, do të krijojë njerëz vërtet pa paragjykime me zemrat 

të ndriçuara nga shkencat fetare dhe spiritualiteti, me mendjet e ndriçuara nga shkencat 

pozitiviste, të karakterizuar nga të gjitha llojet e meritave njerëzore dhe vlerat morale, 

kompetentë për kushtet social-ekonomike dhe politike të kohës së tyre. Bota jonë e vjetër do të 

përjetojë një “pranverë” të çuditshme përpara vdekjes së saj. Kjo pranverë do të shohë hendekun 

e ngushtuar midis të pasurve dhe të varfërve; pasuritë e botës do të shpërndahen më me drejtësi, 

në përputhje me punën, kapitalin dhe nevojat; nuk do të ketë diskriminim të bazuar në racën, 

ngjyrën, gjuhën dhe botëkuptimin; liritë dhe të drejtat themelore njerëzore do të jenë të 

mbrojtura. Individët do të dalin në krye dhe duke mësuar se si të shfrytëzojnë mundësitë e tyre, 

do të fluturojnë në udhën për t’u bërë “krijesa njerëzore më e lartësuar” me krahët e dashurisë, 

dijeve dhe besimit. 

Në këtë pranverë të re, kur progresi shkencor dhe teknologjik është marrë në konsideratë, njerëzit 

do të kuptojnë që nivelet e sotme të shkencës dhe teknologjisë i ngjasojnë stadit të jetës të një 

foshnje që është mësuar të ecë këmbadoras. Njerëzit do të organizojnë udhëtime në hapësirë 

thjesht sikur të ishin duke shkuar në një vend tjetër. Udhëtarët në rrugën e Zotit, të devotshmit e 

dashurisë që nuk kanë kohë për armiqësi, do të mbajnë brenda shpirtit të tyre frymëzimin për 

botët e tjera. 

Po, kjo pranverë do të lulëzojë në themelet e dashurisë, dhembshurisë, mëshirës, dialogut, 

pranimit të të tjerëve, respektit të ndërsjellët, drejtësisë dhe të drejtave. Ajo do të jetë koha kur 

njerëzimi do të zbulojë esencën e tij të vërtetë. Mirësia dhe mirësjellja, drejtësia dhe virtyti do të 

formojnë bazën esenciale të botës. Nuk ka rëndësi se çfarë ndodh, bota do të vijë herët ose vonë 

në këtë udhë dhe asnjë nuk mund ta ndalojë këtë. 

Ne, lutemi dhe shpresojmë se Mëshira e Pafundme nuk do t’i lërë shpresat dhe pritjet tona pa 

përgjigje! 

 

[6] Origjinali i këtij artikulli përmbahet në The Fountain, Issue No: 29 (January-March 2000) f. 

4-9. 
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Domosdoshmëria e dialogut ndërfetar 
 

Hyrje 

Sot, njerëzit diskutojnë për shumë tema siç janë rreziku i luftës dhe konfliktet e shpeshta, ndotja 

e ujit dhe e ajrit, uria, gërryerja gjithnjë e më shumë e vlerave morale dhe të tjera në këtë fushë. 

Si rrjedhim, shumë çështje të tjera kanë dalë në pah, ndër të cilat mund të përmendim paqen, 

lumturinë, ekologjinë, drejtësinë, tolerancën dhe dialogun. Fatkeqësisht, pavarësisht nga disa 

masa shpresëdhënëse që janë marrë, ata që duhet t'u japin zgjidhje këtyre problemeve tentojnë të 

gjejnë mënyra të tjera për të mposhtur dhe zotëruar natyrën dhe për të prodhuar më shumë armë 

vdekjeprurëse. Një material i ndyrë është përhapur nëpërmjet mjeteve të komunikimit masiv dhe 

veçanërisht përmes internetit. 

Në rrënjë të problemit qëndron botëkuptimi materialist që veçmas e kufizon ndikimin e fesë në 

jetën e sotshme shoqërore. Si rezultat, është prishur balanca mes njerëzimit dhe natyrës dhe 

brenda individëve burrë e grua. Vetëm një numër i vogël njerëzish duket se e kuptojnë që paqja 

me natyrën dhe harmonia shoqërore midis tyre dhe brenda individëve mund të vijë vetëm kur të 

jenë përputhur botët materiale dhe shpirtërore. Paqja me natyrën, paqja dhe drejtësia në shoqëri 

dhe integriteti personal janë të mundura kur dikush është në paqe me Qiellin. 

Feja pajton kundërshtitë që duket se janë përjashtuese të ndërsjella të tilla si, fe-shkencë, kjo 

botë-bota tjetër, natyra-librat hyjnorë, materiale-shpirtërore dhe shpirt-trup. Feja mund të drejtojë 

mbrojtjen kundër rrënimit të shkaktuar nga materializmi shkencor duke e vënë shkencën në 

vendin e duhur dhe duke i dhënë fund konfliktit të kahershëm midis kombeve dhe popujve. 

Shkencat natyrore të cilat duhet të luajnë një rol të rëndësishëm në drejtimin e njerëzve nga Zoti, 

janë bërë një shkak i mosbesimit në një shkallë të panjohur më parë. Ngaqë Perëndimi është bërë 

baza kryesore e këtij mosbesimi dhe sepse krishtërimi është feja më e ndikuar nga kjo, dialogu 

mes myslimanëve dhe të krishterëve është i domosdoshëm. 

Qëllimi i dialogut midis feve botërore nuk është thjesht për të shkatërruar materializmin 

shkencor dhe botëkuptimin rrënues materialist, por sepse natyra e vërtetë e fesë e kërkon këtë 

dialog. Hebraizmi, krishtërimi, Islami, madje edhe hinduizmi dhe fetë e tjera botërore, pranojnë 

të njëjtin burim për vete dhe, duke përfshirë dhe budizmin, kanë të njëjtin qëllim. Si një 

mysliman, unë i pranoj të gjithë profetët dhe librat e sjellë përgjatë historisë për popuj të 

ndryshëm dhe e vlerësoj besimin në to si një parim esencial të të qenit mysliman. Një mysliman 

është një ndjekës i vërtetë i Ibrahimit, Musait, Davudit, Isait dhe të gjithë profetëve të tjerë. 

Mosbesimi në një profet apo libër të shenjtë do të thotë që dikush nuk është mysliman. Kështu ne 

pranojmë tërësinë dhe unitetin thelbësor të fesë që është një simfoni e bekimeve dhe mëshirës së 

Zotit dhe universalitetin e besimit në fe. Prandaj feja është një sistem besimi që ngërthen të gjitha 

rrymat dhe të gjitha bindjet, një rrugë që e sjell gjithsecilin bashkërisht në vëllazëri. 

Të pavëmendshëm ndaj mënyrës se si ithtarët e tyre e zbatojnë besimin në jetët e përditshme, 

vlerat e pranuara përgjithësisht siç janë dashuria, respekti, toleranca, mirëkuptimi, mëshira, të 

drejtat humane, paqja, vëllazëria dhe liria lartësohen nga feja. Shumë prej tyre janë në përputhje 



me përparësinë që kanë në mesazhet e sjella nga Moisiu, Jezusi dhe Muhamedi si edhe në 

mesazhet e Budës dhe madje të Zarathustrës, Lao-Tzu, Konfucit dhe të dijetarëve hindu. 

Ne kemi një traditë profetike të dokumentuar pothuajse plotësisht në literaturën e haditheve që 

Isai (Jezusi) do të rikthehet kur fundi i botës të jetë afër. Ne nuk e dimë nëse ai do të shfaqet në 

të vërtetë fizikisht, por ajo që ne kuptojmë, është se afër fundit të kohës, vlerat si dashuria, paqja, 

vëllazëria, mirëkuptimi, altruizmi, mëshira dhe pastrimi shpirtëror do të kenë përparësi, siç ishte 

gjatë periudhës së profetësisë së Isait. Për më tepër, sepse Isai ishte dërguar për hebrenjtë dhe 

sepse të gjithë profetët hebrenj i lartësuan këto vlera, është e nevojshme vendosja e një dialogu 

me hebrenjtë si edhe një bashkëpunim dhe marrëdhënie e ngushtë mes Islamit, Krishterimit dhe 

Hebraizmit. 

Ka shumë pika të përbashkëta për dialog midis myslimanëve të sinqertë, krishterëve dhe 

hebrenjve. Siç është vënë në dukje nga Majkëll Vishgrod, një profesor amerikan i filozofisë, 

ashtu siç janë shumë arsye teorike dhe bindjeje që myslimanët dhe hebrenjtë të bashkëpunojnë 

me njëri-tjetrin, po ashtu janë edhe për hebrenjtë dhe të krishterët. [8] Për më tepër, bota islame 

ka konkretisht dhe historikisht një dëshmi pozitive të lidhjeve me hebrenjtë. Për ta nuk ka pasur 

diskriminim, holokaust, gjenocid apo mohim të të drejtave themelore njerëzore. Përkundrazi, 

hebrenjtë gjithmonë kanë qenë të mirëpritur në kohët e vështira, siç ndodhi kur Perandoria 

Otomane i pranoi në gjirin e saj pas dëbimit të tyre nga Andaluzia. 

Vështirësitë e Myslimanëve në Dialog 

Krishterët, hebrenjtë dhe të tjerët mund të përballen me vështirësitë e brendshme për dialogun. 

Unë dua të bëj një përshkrim të shkurtër të shkaqeve që i bëjnë myslimanët ta kenë shumë të 

vështirë vendosjen e dialogut. Janë të njëjtat arsye përgjegjëse për keqkuptimin e Islamit në ditët 

e sotme. 

Sipas Fullerit dhe Lesserit, vetëm në shekullin e fundit janë vrarë nga fuqitë perëndimore më 

shumë myslimanë se ç'janë vrarë të krishterë nga myslimanët gjatë gjithë historisë. [9] Shumë 

myslimanë tentojnë të nxjerrin përfundime të përgjithshme dhe besojnë që politikat perëndimore 

janë planifikuar për të dobësuar fuqinë islame. Kjo eksperiencë historike madje i shtyn 

myslimanët e vetëdijshëm dhe të shkolluar të besojnë që Perëndimi është duke vazhduar 

agresionin e tij sistematik mijëvjeçar kundër Islamit dhe, ç'është më e keqja, me metoda më të 

sofistikuara. Për pasojë, thirrja e kishës për dialog përballet me dyshime të mëdha. 

Përveç kësaj, bota islame hyri në shek. XX nën dominimin e drejtpërdrejtë apo të tërthortë të 

Europës. Perandoria Osmane, mbrojtësja dhe përfaqësuesja më e madhe e kësaj bote, u 

shkatërrua si rezultat i sulmeve europiane. Turqia i ndoqi me interes të madh luftërat e popujve 

islamë kundër pushtimeve të huaja. Për më tepër, konfliktet e brendshme në Turqi më 1950 

ndërmjet Partisë Demokratike dhe Partisë Popullore çuan në shikimin e Islamit nga konservatorët 

dhe disa intelektualë si një sistem politik dhe një ideologji konflikti dhe reaksioni më tepër se një 

fe e drejtuar para së gjithash në zemrën, shpirtin dhe mendjen e tyre. Perceptimi i Islamit në 

shumë vende islame ku përfshihet dhe Turqia, si një ideologji partiake, kontribuoi për këtë 
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përshtypje. Dhe, si rezultat, laicistët dhe të tjerët filluan t'i shohin me dyshim të gjithë 

myslimanët dhe veprimtaritë islame. 

Islami, edhe pse është parë si një ideologji politike, ka qenë forca më e madhe në luftërat e 

myslimanëve për pavarësi. Prandaj është identifikuar si një ideologji e pavarësisë. Ideologjia 

kujdeset për ndarjen, ndërsa fe do të thotë ndriçim i mendjes së bashku me besim, kënaqësi dhe, 

paqe për zemrën, ndjeshmëri në koshiencë dhe perceptim nëpërmjet eksperiencave reale. Me 

natyrën e saj të vërtetë, feja shtie tek njerëzit virtyte të tilla esenciale si besimi, dashuria, mëshira 

dhe dhembshuria. Reduktimi i fesë në një ideologji të ashpër politike dhe në një ideologji masash 

për pavarësi, ka ngritur muret midis Islamit dhe Perëndimit dhe ka bërë që Islami të jetë i 

keqkuptuar. 

Portretizimi historik i Krishtërimit për Islamin ka dobësuar gjithashtu kurajën e myslimanëve në 

lidhje me dialogun ndërfetar. Krishterët për shekuj me radhë kanë deklaruar që Islami është një 

version i papërpunuar dhe i shtrembëruar i hebraizmit dhe krishterimit dhe Profeti konsiderohet 

një mashtrues i zakonshëm ose mendjemprehtë, një antikrisht ose një idhull i adhuruar nga 

myslimanët. Madje librat e ditëve të sotme e kanë prezantuar atë si një njeri me ide të çuditshme 

që besonte të kishte sukses me çdo çmim dhe që përdorte çdo metodë për ta arritur atë. 

Dialogu Është Një Domosdoshmëri 

Dialogu ndërfetar është sot një domosdoshmëri dhe hapi i parë në vendosjen e tij është harrimi i 

së kaluarës, injorimi i argumenteve polemizuese dhe dhënia përparësi pikave të përbashkëta, të 

cilat janë më të shumta se polemikat. Në perëndim, mund të shihet një ndryshim në qëndrimin 

ndaj Islamit i disa intelektualëve dhe klerikëve. Unë mund të përmend në veçanti Masinjonin, që 

i referohet Islamit me shprehjen "Besimi i Abrahamit rilindi me Muhamedin." Ai besonte që 

Islami ka mision pozitiv, pothuajse profetik në botën postkrishtere, sepse "Islami është një fe e 

besimit. Nuk është një fe e besimit natyror në Zotin e filozofëve, por është besim në Zot nga 

Abrahami, nga Isaku dhe Ismaili, besim në Zotin tonë. Islami është një mister i madh i Vullnetit 

Hyjnor." Ai besonte në autorësinë hyjnore të Kuranit dhe në profetësinë e Muhamedit. [10] 

Perspektiva e Perëndimit për Profetin tonë gjithashtu është zbutur. Së bashku me klerikët e 

krishterë dhe fetarët, shumë mendimtarë perëndimorë përbri Masinjonit, si Charles J. Ledit, Y. 

Moubarac, Irene-M. Dalmais, L. Gardet, Norman Daniel, Michel Lelong, H. Maurier, Olivier 

Lacombe dhe Tomas Merton shprehen ngrohtësisht për Islamin dhe Profetin tonë dhe mbështesin 

thirrjen për dialog. 

Gjithashtu, ajo që është thënë në deklaratën përfundimtare të Koncilit II të Vatikanit, që filloi 

procesin e dialogut, nuk mund të injorohet. Kjo do të thotë që qëndrimi i Kishës Katolike për 

Islamin tashmë ka ndryshuar. Në fazën e dytë të Koncilit, Papa Pauli VI deklaroi: 

Në njërën anë, Kisha Katolike është duke vështruar më larg, përtej horizonteve të Krishtërimit. 

Ajo po kthehet drejt feve të tjera që ruajnë konceptin dhe kuptimin e Zotit si të Vetëm, 

Transcendental, Krijues, Sundimtar i Fatit dhe Njohjes. Ato fe e adhurojnë Zotin me sinqeritet, 

me aksione të përshpirtshme. 
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Ai gjithashtu tregoi që Kisha Katolike miraton aspektet e mira, të vërteta dhe humane të këtyre 

feve: 

Kisha riafirmon për ta që në shoqërinë moderne me qëllim që të ruhet kuptimi i fesë dhe robëria 

ndaj Zotit - një domosdoshmëri dhe nevojë për civilizimin e vërtetë - Kisha vetë është duke zënë 

vendin e saj si një avokate e vendosur e të drejtave të Zotit për njerëzit. 

Në përfundim, në deklaratën me shkrim të titulluar "Deklaratë në lidhje me marrëdhëniet e 

Kishës me fetë jo të krishtera," që ishte pranuar në Koncil, thuhej: 

Në botën tonë që është bërë më e vogël dhe në të cilën marrëdhëniet janë bërë më të ngushta, 

popujt janë duke pritur përgjigje nga fetë në lidhje me enigmat e mistershme në natyrën 

njerëzore që i kthejnë përmbys zemrat e tyre. Çfarë është njeriu? Cili është kuptimi dhe qëllimi i 

jetës? Çfarë është mirësia dhe shpërblimi, çfarë është mëkati? Cili është burimi dhe arsyeja e 

vuajtjeve? Çfarë është udha e lumturisë së vërtetë? Çfarë është vdekja, cila është domethënia e 

gjykimit pas vdekjes dhe marrja e fryteve të asaj që dikush ka bërë në tokë? Cili është misteri që 

rrethon fillimin dhe fundin e ekzistencës? 

Pas deklarimit që fetë e ndryshme të përpiqen t'u japin përgjigje këtyre pyetjeve me mënyrat e 

tyre dhe që Kisha nuk i mohon krejtësisht vlerat e feve të tjera, Koncili i inkurajon krishterët të 

dialogojnë me pjesëtarët e feve të tjera: 

Kisha inkurajon bijtë e saj së bashku me besimtarët dhe ata që jetojnë si të krishterë, të bëjnë të 

njohur dhe të mbështesin me kujdes, dhembshuri, dialog dhe bashkëpunim ata që ndjekin fetë e 

tjera dhe t'i nxisin për të shfaqur vlerat e tyre shpirtërore, morale dhe social-kulturore. [11] 

Një moment tjetër i rëndësishëm është që Papa Gjon Pali II përfshin në Kapërcimin e pragut të 

shpresës së tij që (pavarësisht neglizhencës dhe shkujdesjes së myslimanëve), ende myslimanët 

adhurojnë në mënyrën më të mirë dhe më të kujdesshme. Ai u kujton lexuesve të tij që, në këtë 

pikë, krishterët duhet t'i marrin myslimanët si shembullin e tyre. 

Për më tepër, rezistenca e Islamit ndaj ideologjive materialiste dhe roli i tij i rëndësishëm në 

botën moderne ka habitur shumë vëzhgues perëndimorë. Vëzhgimet e E. H. Jurji janë shumë 

domethënëse: 

Me vetënderimin, vetëmbrojtjen dhe zellin realist në luftën për solidaritet kundër racizmit dhe 

ideologjive marksiste, në denoncimin e fuqishëm të shfrytëzimit, si në predikimin e mesazhit të tij 

në një mënyrë të ndryshueshme, duke përgjakur njerëzimin, Islami përballet me botën moderne 

me një mision me sens të veçantë. I paçoroditur dhe i pashkatërruar nga një turmë me 

pandjeshmëri teologjike, i pagroposur nën peshën e rëndë të dogmës, ky sens i misionit e merr 

fuqinë e tij nga një bindje e plotë në relevancën e Islamit. [12] 

Myslimanët dhe Perëndimi kanë luftuar me njëri-tjetrin për pothuajse 1400 vjet. Nga perspektiva 

e Perëndimit, Islami ka kërcënuar dhe hapur shumë nga dyert e saj, fakt që nuk është harruar. 

Prandaj, fakti që kjo luftë është duke i shpënë myslimanët në kundërshtimin dhe zemërimin e 

Perëndimit, do të thotë që kurrë nuk do të jetë në dobi të Islamit ose myslimanëve. Teknologjia e 
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avancuar e komunikimit dhe modernizimi i transportit e kanë kthyer botën në një fshat global ku 

çdo marrëdhënie është interaktive. Perëndimi nuk mund ta zhdukë Islamin nga territoret e tij dhe, 

armatat e myslimanëve nuk mund të marshojnë gjatë në Perëndim. 

Për më tepër, ashtu si kjo botë është bërë edhe më globale, të dy krahët ndjejnë nevojën për një 

marrëdhënie të ndërsjelltë. Perëndimi ka epërsi shkencore, teknologjike, ekonomike dhe 

ushtarake. Ndonëse Islami zotëron faktorë më të rëndësishëm dhe vitalë, sepse ashtu siç 

përfaqësohet nga Kurani dhe Suneti, ruan freskinë e besimtarëve të tij, esencën shpirtërore, punët 

e mira dhe, moralitetin që ka shpalosur gjatë katërmbëdhjetë shekujve të fundit. Përveç kësaj, 

Islami ka potencialin për t'u dhënë frymë dhe jetë myslimanëve të topitur për shekuj, si edhe 

shumë popujve të tjerë të zhytur në moçalin e materializmit. 

Ashtu si feja nuk i ka shpëtuar akoma sulmit të ashpër të mosbesimit bazuar në shkencën dhe 

filozofinë, askush nuk mund të garantojë që kjo stuhi nuk do të jetë edhe më e fuqishme në të 

ardhmen. Këta dhe shumë faktorë të tjerë nuk i lejojnë myslimanët që ta vështrojnë dhe 

paraqesin Islamin thjesht si një ideologji politike ose si një sistem ekonomik. Po ashtu, nuk i 

lejon myslimanët ta shqyrtojnë Perëndimin, krishtërimin, hebraizmin, madje dhe fetë e tjera të 

mëdha si budizmin nga një perspektivë historike dhe të përcaktojnë në përputhje me këtë 

qëndrimin e tyre. Kur ata që e kanë adoptuar Islamin si një ideologji politike më shumë se një fe 

me sensin dhe funksionin e vërtetë të saj, rishikojnë aktivitetet dhe qëndrimet e tyre të 

vetëshpallura islamike, veçanërisht ato politike, do të zbulojnë që forca shtytëse është 

përgjithësisht personale ose zemërim nacionalist, armiqësi dhe motive të ngjashme. 

Nëse kjo është çështja, ne mund ta pranojmë Islamin dhe të adoptojmë një qëndrim islamik, si 

pikën fundamentale të nisjes për aksion, më tepër se situatën ekzistuese shtypëse. Profeti i 

përkufizon myslimanët e vërtetë si ata që nuk dëmtojnë askënd me fjalët dhe veprimet e tyre dhe 

që janë përfaqësuesit më të besueshëm të paqes universale. Myslimanët shtegtojnë ngado me 

këtë ndjenjë sublime që ata e mbajnë gjallë thellë në shpirtrat e tyre. Në kundërshtim me 

mundimet dhe vuajtjet e shkaktuara, ata janë kujtuar si simbole të sigurisë dhe qetësisë. Në sytë e 

tyre, nuk ka ndryshim ndërmjet dhunës fizike dhe asaj verbale, siç është përgojimi, akuzat e 

rreme, fyerja dhe përqeshja. 

Pika jonë nisëse mund të ketë një bazë islame. Myslimanët nuk mund të veprojnë jashtë anësisë 

ideologjike ose politike dhe prandaj veshin petkun e Islamit ose përfaqësojnë më pak dëshirat se 

idetë. Nëse ne mund ta kapërcejmë këtë tendencë, do të bëhet i njohur imazhi i vërtetë i Islamit. 

Aktualisht, imazhi i shtrembëruar i Islamit që vjen nga shpërdorimi i tij nga myslimanët dhe 

jomyslimanët për qëllimet e tyre, alarmon myslimanët dhe jomyslimanët. 

Sidney Griffith vë në dukje një fakt të rëndësishëm se si Perëndimi e vështron Islamin: Në 

universitetet amerikane, Islami nuk trajtohet si një fe në fakultetet teologjike, por si një sistem 

politik në shkencat politike ose në departamentet e marrëdhënieve ndërkombëtare. Një 

konceptim i tillë gjithashtu gjendet midis segmenteve perëndimorë në botën islame dhe joislame 

në Azi dhe Afrikë. Në mënyrë mjaft të çuditshme, shumë grupime që e kanë nxjerrë veten në pah 

nën flamurin e Islamit e eksportojnë dhe në të vërtetë e forcojnë këtë imazh. [13] 
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Thirrja Universale e Islamit për Dialog 

Përpara katërmbëdhjetë shekujsh, Islami bëri thirrjen më të madhe ekumenikale që bota kishte 

parë ndonjëherë. Kurani thirri Popullin e Librit: [14] 

“Thuaju (o i dërguar): "O ithtarët e librit! Ejani të biem në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe 

jush: se do të adhurojmë vetëm Zotin, se nuk do t’i shoqërojmë Atij asgjë (në adhurim) dhe se 

nuk do ta konsiderojmë njëri-tjetrin zotër në vend të Allahut." Nëse ata nuk pranojnë, atëherë 

thuaju: "Dëshmoni që ne jemi myslimanë (i jemi nënshtruar vullnetit të Zotit)." (Kuran, 3:64) 

Kjo thirrje që vinte në vitin e nëntë të hixhrit, fillonte me la (jo!) në deklaratën e besimit La ilahe 

il'lallah (Nuk ka zot tjetër veç Allahut). Më shumë se një urdhër për të bërë diçka pozitive, është 

një thirrje për t'i bërë gjërat të qarta, kështu që ndjekësit e feve të reveluara të mund të kapërcejnë 

ndasitë reciproke. Ajo përfaqëson deklaratën më të gjerë me të cilën pjesëtarët e të gjithë feve 

mund të pajtohen. Në rast se kjo thirrje do të refuzohej, myslimanët kishin për t'u përgjigjur: Ju 

keni fenë tuaj e unë kam fenë time (...109:6). Kjo do të thotë që nëse ju nuk e pranoni këtë thirrje, 

ne jemi dorëzuar tek Zoti. Ne do të vazhdojmë në udhën që kemi pranuar dhe ju lëmë ju të 

shkoni në udhën tuaj. 

Elmallëllë Hamdi Jazër, një komentues i shquar turk i Kuranit, ka bërë komente interesante në 

lidhje me këtë ajet: 

Ai ka treguar se si koshiencat, kombet, fetë dhe librat e ndryshëm mund të bashkohen në një 

koshiencë dhe fjalë esenciale të së vërtetës dhe si Islami e ka udhëzuar botën humane me një 

gjerësi dhe qartësi të tillë në udhën e vërtetë të shpëtimit dhe të së drejtës të lirisë. Ajeti ka 

treguar plotësisht që Islami nuk është i kufizuar për arabët ose joarabët. Progresi i fesë është i 

mundur jo nga koshiencat e kufizuara dhe të ndara nga njëra-tjetra, por nga universaliteti dhe 

gjerësia e tyre. [15] 

Islami e jep për ne si një dhuratë këtë gjerësi të koshiencës, këtë udhë të gjerë të shpëtimit dhe 

këtë të drejtë të lirisë. Bediuzzaman Said Nursiu e ka shpjeguar këtë fushë veprimi të gjerë nga 

një këndvështrim kundrues në xhaminë Bejazid në Stamboll: 

Njëherë unë mendova rreth përemrit "ne" në ajetin: Vetëm Ty ne të adhurojmë dhe vetëm tek Ti 

ne kërkojmë ndihmë (Kuran, 1:4), dhe zemra ime kërkonte arsyet pse "ne" ishte përdorur në 

vend të "unë." Befas unë zbulova virtytin dhe sekretin e lutjes publike nga përemri "ne." 

Unë konstatova që duke bërë lutjen time me bashkësinë në xhaminë e Bejazidit, çdo individ në 

bashkësi u bë një lloj ndërmjetësi për mu, dhe për sa kohë që recitova Kuran atje, gjithsecili 

dëshmoi për mua. Unë marr kurajë nga përkushtimi i madh dhe i zjarrtë i bashkësisë për të 

shfaqur përkushtimin tim të pamjaftueshëm për Providencën Hyjnore. 

Befas zbulohet vetë një tjetër realitet. Të gjithë xhamitë e Stambollit bashkohen dhe vijnë nën 

autoritetin e xhamisë së Bejazidit. Impresioni im është që ata më miratojnë mua në kauzën time 

dhe më përfshijnë në lutjen e tyre. Në këtë kohë unë e pashë veten time në xhaminë kryesore, në 
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radhët lëvizëse rreth Qabes. Unë thashë: "Lëvduar qoftë Zoti i botëve! Unë kam kaq shumë 

ndërmjetës që thonë të njëjtat gjëra që unë them në lutjen time dhe që më miratojnë mua!" 

Ashtu siç ishte zbuluar ky realitet, unë ndjeva që isha duke qëndruar përballë Qabes së bekuar. 

Duke fituar përparësi në këtë situatë, unë mora radhët lëvizëse të adhuruesve si dëshmitarë dhe 

deklarova: "Unë dëshmoj që nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe gjithashtu dëshmoj se Muhamedi 

është i Dërguari i Allahut." Unë ia përcjell këtë dëshmi të besimit Gurit të Zi të shenjtë. Ndërsa 

duke lënë këtë detyrë, papritur hapet një tjetër perde. Unë pashë që bashkësia ku unë kisha 

qëndruar, ishte ndarë në tre rrathë. 

Rrethi i parë ishte një bashkësi e madhe e besimtarëve myslimanë dhe atyre që besonin në 

ekzistencën dhe unitetin e Zotit. Në rrethin e dytë vështrova të gjithë krijesat që ishin duke kryer 

faljen dhe lutjen më të madhe për Zotin. Çdo kategori ose specie ishte e zënë me lutjen dhe 

litaninë e tij të veçantë për Zotin dhe unë isha në mes të kësaj bashkësie. Në rrethin e tretë pashë 

një botë të habitshme që ishte nga paraqitja e vogël, por në realitet, e madhe nga perspektiva e 

detyrës që kryente dhe cilësisë së saj. Nga atomet e trupit tim në ndjenjat e jashtme, ishte një 

bashkësi e preokupuar me përkushtim dhe mirënjohje. 

Më shkurt, përemri "ne" në shprehjen "ne adhurojmë" tregohej qartë me këto tri bashkësi. Unë 

imagjinova Profetin tonë, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, përcjellësin dhe kumtuesin e Kuranit, 

në Medine, prej nga ai i drejtohej njerëzimit duke shpallur: O ju njerëz! Adhuroni Zotin tuaj! 

(2:21). Si çdokush tjetër, unë e dëgjova këtë thirrje në shpirtin tim dhe ashtu si unë, gjithsecili në 

të tri bashkësitë përgjigjej me sentencën "Vetëm Ty ne të adhurojmë!" [16] 

Marrëdhëniet me Ndjekësit e Feve të Tjera 

Zoti shpall në Kuran: 

“Ky është libri që nuk ka dyshim në të, një udhëzues për të devotshmit.” (Kuran, 2:2) 

Më poshtë shpjegohet që të devotshmit janë: 

“Ata të cilët besojnë në të fshehtën, që janë të vendosur në lutje dhe japin (zekat, sadaka etj.) nga 

ajo që u kemi dhënë Ne; dhe ata që besojnë në atë që t'u shpall ty (o Muhamed) dhe në çfarë 

është shpallur para teje, dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër.” (Kuran, 2:3-4) 

Ky ajet përshkruan metodat, mënyrat dhe rrugët që duhen ndjekur. Pikëpamja e Bediuzzamanit 

për formën dhe stilin e debatit është tejet domethënëse: "Çdokush që është i gëzuar për dështimin 

e kundërshtarit në debat, nuk ka mëshirë." Më tutje ai shpjegon: "Ju nuk fitoni asgjë nga një 

dështim i tillë. Nëse ju do të ishit i dështuari dhe tjetri fituesi, ju do kishit korrigjuar gabimet 

tuaja." Debati nuk duhet të jetë për hir të egos suaj, por për të mundësuar shfaqjen e së vërtetës. 

Tjetërkund është deklaruar: 
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“Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush 

për shkak të fesë dhe as nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaja. Me të vërtetë, Allahu i do ata që janë 

të drejtë.” (Kuran, 60:8) 

Sipas disa njerëzve, ajete të veçanta kritikojnë ashpër popullin e Librit. Në të vërtetë, kritika e 

tillë është drejtuar kundër qëndrimeve të gabuara, mendimeve të pasakta, kundërshtimit të së 

vërtetës, krijimit të armiqësisë dhe karakteristikave të padëshiruara. Bibla madje përmban kritika 

më të ashpra për të njëjtat veçori. Ndonëse mesa duket, menjëherë pas këtyre kritikave dhe 

paralajmërimeve të forta, janë përdorur shumë fjalë të ngrohta për të zgjuar zemrat për të 

vërtetën dhe për të mbjellë shpresë. Për më tepër, kritika dhe paralajmërimi i Kuranit rreth disa 

sjelljeve dhe qëndrimeve gjendej ndër hebrenjtë, krishterët dhe politeistët dhe gjithashtu u 

drejtohej myslimanëve që akoma tregoheshin të butë me ta. Sahabet dhe komentuesit e Kuranit 

pajtoheshin me këtë. 

Zoti i reveloi fetë në mënyrë të spikatur kundër çrregullimit, tradhtisë, konfliktit dhe shtypjes. 

Islam në kuptimin e mirëfilltë të tij do të thotë paqe, siguri dhe mirëqenie. Sigurisht që i bazuar 

në paqen, sigurinë dhe harmoninë botërore, luftën dhe konfliktin i sheh si një shmangie për të 

vënë nën kontroll. Një përjashtim është bërë për vetëmbrojtje, ashtu si trupi përpiqet që të 

mposhtë mikrobet që e kanë sulmuar atë. Megjithatë, vetëmbrojtja duhet të ndjekë normat e 

përcaktuara. Islami gjithmonë ka frymëzuar paqe dhe mirësi. Madje edhe luftës i ka vendosur 

norma për ta balancuar dhe kufizuar atë. Për shembull, Islami e vlerëson drejtësinë dhe paqen 

botërore si themelore, ashtu si në ajetin: 

“Le të mos ju nxisë urrejtja ndaj njerëzve për të bërë padrejtësi.” (Kuran, 5:8) 

Islami shfaq një linjë mbrojtjeje bazuar në parimet që ruajnë fenë, jetën, pasurinë, mendjen dhe 

riprodhimin. Sistemet moderne legale gjithashtu e kanë bërë këtë. 

Islami i jep vlerat më të mëdha jetës njerëzore. Vrasjen e një personi e gjykon si vrasjen e të 

gjithë njerëzve, sepse me një vrasje të vetme krijohet ideja që çdo person mund të vritet. Djali i 

Ademit, Kabili (Kaini), ishte vrasësi i parë. Megjithëse emrat e tyre nuk janë përmendur në 

Kuran dhe Sunet, ne mësojmë nga Bibla që një keqkuptim midis Kabilit dhe Habilit (Abel) 

përfundoi me vrasjen padrejtësisht të Habilit nga Kabili në një zemërim xhelozie. Dhe kështu 

filloi epoka e gjakderdhjes. Për këtë arsye, në një hadith, tregohet që i Dërguari i Zotit të ketë 

thënë: "Kur një person është vrarë padrejtësisht, pjesa e mëkatit të vrasjes i takon djalit të 

Ademit, Kabilit, sepse ai hapi për njerëzimin rrugën e vrasjes pa të drejtë." Kurani gjithashtu 

shpall që nëse dikush ka vrarë një person pa të drejtë, si rrjedhim i ka vrarë të gjithë njerëzit dhe, 

nëse dikush ka shpëtuar një tjetër (e ka mundësuar të jetojë), si rrjedhim i ka shpëtuar të gjithë 

njerëzit! (Kuran, 5:32). 

Shtyllat e Dialogut: Dashuria, Mëshira, Toleranca dhe Zemërbutësia 

Feja urdhëron dashuri, mëshirë, tolerancë dhe zemërbutësi. Prandaj unë dua të them disa fjalë në 

lidhje me këto vlera fundamentale universale. 



Dashuria është elementi më thelbësor për çdo qenie, është ndriçimi më rrezatues, një forcë e 

madhe që mund t'i rezistojë çdo force dhe të kapërcejë çdo forcë tjetër. Dashuria lartëson çdo 

shpirt që e rrëmben atë dhe i përgatit këta shpirtra për udhëtimin në amshim. Shpirtrat që kanë 

krijuar lidhje me amshimin përmes dashurisë, punojnë për të implementuar në të gjithë shpirtrat 

e tjerë çfarë kanë përftuar nga amshimi. Ata ia kushtojnë jetën e tyre kësaj detyre të shenjtë dhe 

durojnë çdo vuajtje për hir të saj. Ashtu siç ata shqiptojnë “dashuri” me frymën e fundit, 

gjithashtu do të marrin “dashuri” kur të jenë lartësuar në Ditën e Gjykimit. 

Altruizmi, një ndjenjë e lartë njerëzore, gjeneron dashuri. Ai që ka pjesën më të madhe në këtë 

dashuri, është heroi më i madh i njerëzimit që ka çrrënjosur çdo ndjenjë personale të urrejtjes dhe 

smirës. Heronj të tillë të dashurisë vazhdojnë të jetojnë edhe pas vdekjes së tyre. Këta shpirtra 

fisnikë që për çdo ditë ndezin një pishtar të ri të dashurisë në botën e tyre të brendshme dhe i 

bëjnë zemrat e tyre burim dashurie dhe altruizmi, janë të mirëpritur dhe të dashur për njerëzit. 

Ata mbajnë të drejtën e jetës së amshuar nga një Gjykatë e Lartë. Madje as vdekja ose kiameti 

nuk mund t'i fshijë gjurmët e tyre! 

Dashuria, rruga më e drejtë për te zemra e ndokujt, është rruga e profetëve. Ata që e ndjekin atë 

nuk janë prapësuar. Edhe nëse disa i kanë prapësuar ata, shumë të tjerë i kanë mirëpritur. Kur ata 

janë mirëpritur përmes dashurisë, asgjë nuk i ndalon ata nga arritja e qëllimit të tyre. 

Çdo gjë shpreh dhe premton mëshirë. Prandaj universi mund të konsiderohet si një simfoni e 

mëshirës. Një qenie njerëzore duhet të tregojë mëshirë për të gjithë krijesat e gjalla, sepse ky 

është një kusht për të qenë human. Sa më shumë njerëzit të tregojnë mëshirë, aq më shumë do të 

lartësohen dhe, sa më shumë të mbështeten ata tek punët e mbrapshta, shtypja dhe mizoria, aq 

më shumë janë turpëruar dhe poshtëruar. Ata bëhen një turp për njerëzimin. Ne mësojmë nga 

Profeti Muhamed që një prostitutë shkoi në parajsë sepse me një mëshirë të jashtëzakonshme i 

dha ujë një qeni që po ngordhte nga etja, ndërsa një tjetër grua shkoi në ferr sepse ajo e la një 

mace të ngordhte nga uria. 

Zemërbutësia është një virtyt i madh. Mëshirimi nuk mund të konsiderohet i ndarë nga virtyti ose 

virtyti i ndarë nga mëshirimi. Gjithsecili e di fjalën e urtë "Gabimet vijnë nga të qenit i vogël, 

mëshirimi nga të qenit i madh." Sa e vërtetë është kjo! Falje do të thotë korrigjim, një kthim në 

esencë duke rigjetur veten përsëri. Për këtë arsye, veprimi më i pëlqyeshëm në vështrimin e 

Mëshirës së Pafundme është aktiviteti i ndjekur përmes drithërimave për këtë kthim dhe kërkim. 

Të gjitha krijesat, të gjalla dhe jo të gjalla, ishin njohur me mëshirimin nëpërmjet natyrës 

njerëzore. Ashtu si Zoti shfaq atributin e Tij të Mëshirës përmes qenieve njerëzore individuale, 

Ai vë në zemrat e tyre bukurinë e zemërbutësisë. Ndërsa Ademi, njeriu i parë, i dha një goditje 

esencës së tij nëpërmjet rënies në mëkat, që në njëfarë mënyre është kusht për natyrën e tij 

humane, mëshira e Zotit i dha atij një dorë dhe e lartësoi atë në rangun e profetit. 

Kur njerëzit kanë gabuar, duke u ngjitur në transportuesin magjik në kërkim të faljes dhe 

mposhtjes së turpit për mëkatin personal dhe si rezultat të dëshpërimit, ata fitojnë mëshirën e 

pakufishme dhe nuk i vënë re mëkatet e të tjerëve. Profeti Isa (Jezusi), paja qoftë mbi të, i tha një 

turme njerëzish të paduruar për të qëlluar me gurë një grua: “Nëse ndokush nga ju nuk ka 

mëkate, le të qëllojë i pari me gurë mbi të." [17] A mundet ndokush që e kupton këtë lidhje, këtë 
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pikë kritike, të marrë në konsideratë goditjen e dikujt tjetër kur ai ose ajo gjithashtu është një 

kandidat i mundshëm për t'u qëlluar? Vetëm nëse ata fatkeqë të cilët kërkojnë që të tjerët të 

kalojnë një test të saktë të lakmuesit, mund ta kuptojnë këtë! 

Smira dhe urrejtja janë farërat e ferrit të hedhura midis njerëzve nga e keqja. Në kundërshtim me 

ata që e inkurajojnë të keqen dhe e kthejnë tokën në një vend ferri, ne duhet të tregohemi të 

mëshirshëm me ata që vështirësitë po i shtyjnë drejt humnerës. Teprimet e atyre që as falin dhe 

as tolerojnë të tjerët, i kanë bërë dy shekujt e kaluar më të tmerrshmit e të gjitha kohërave. Nëse 

të tillë njerëz do të sundojnë të ardhmen, me të vërtetë që do të jetë një kohë e frikshme. Prandaj, 

dhurata më e madhe që gjeneratat e sotme mund t'u japin fëmijëve, nipërve dhe mbesave të tyre, 

është t'i mësojnë ata të falin edhe përballë sjelljeve më të pahijshme dhe ngjarjeve më tronditëse. 

Ne besojmë që mëshirimi dhe toleranca do të shërojnë shumë prej plagëve tona vetëm nëse ky 

instrument hyjnor është në duart e atyre që e kuptojnë gjuhën e saj. 

Toleranca jonë duhet të jetë aq e gjerë, saqë ne të mund të mbyllim sytë ndaj dobësive të të 

tjerëve, të tregojmë respekt për idetë e ndryshme dhe të falim çdo gjë që është e falshme. Edhe 

kur të drejtat tona të patjetërsueshme janë dhunuar, ne duhet të respektojmë vlerat njerëzore dhe 

të përpiqemi të vendosim drejtësi. Madje dhe përpara mendimeve të pahijshme dhe ideve më 

vulgare, me një maturi profetike dhe pa u tensionuar, ne duhet të përgjigjemi me një butësi që 

Kurani e quan "fjalët fisnike." Ne duhet të sillemi në këtë mënyrë për t'i prekur zemrat e njerëzve 

të tjerë nga ndjekja e një metode që përbëhet nga një zemër e butë, një qëndrim fisnik dhe sjellje 

e shtruar. Toleranca jonë duhet të jetë aq e gjerë, saqë ne të mund të përfitojmë nga idetë 

kontradiktore, sepse ato na forcojnë për ta mbajtur zemrën, shpirtin dhe ndërgjegjen tonë në 

formën e duhur edhe nëse ato nuk na mësojnë asgjë. 

Toleranca që ne nganjëherë e përdorim në vend të respektit dhe mëshirës, bujarisë dhe 

vetëpërmbajtjes, është elementi më esencial i sistemeve morale. Gjithashtu është një burim 

shumë i rëndësishëm i disiplinës shpirtërore dhe një virtyt hyjnor për meshkujt dhe femrat e 

përsosura. 

Nën lupën e tolerancës, meritat e besimtarëve fitojnë një thellësi dhe shtrirje të re në pafundësi, 

ndërsa gabimet dhe dobësitë bëhen të parëndësishme. Në të vërtetë, trajtimi i Atij që është përtej 

kohës dhe hapësirës, kalon gjithmonë përmes prizmit të tolerancës dhe ne presim të na pushtojë 

ne dhe të gjithë krijesat. Ky shtrëngim është aq i gjerë, saqë një prostitutë që i dha ujë një qeni të 

etur preku dorezën e "Derës së Mëshirës" dhe e gjeti veten në një rruginë që zgjatej në parajsë. 

Një alkoolist për shkak të dashurisë së thellë që ndjente për Zotin dhe të Dërguarin e Tij, e 

shkundi lirinë e vetvetes dhe u bë një bashkëpunëtor i Profetit. Një vrasës u shpëtua nga psikozat 

e tij monstruoze me më të voglën e favoreve hyjnore dhe u kthye drejt rangut më të lartë që 

tejkalonte aftësitë e tij natyrore, dhe e arriti atë. 

Ne duam që gjithsecili të na vështrojë përmes kësaj lenteje dhe presim që erërat e mirëkuptimit 

dhe faljes të fryjnë vazhdimisht në mjedisin tonë. Të gjithë ne duam t'i referohemi të kaluarës 

sonë dhe të sotmes për atmosferën e tolerancës dhe të vetëpërmbajtjes që zbut dhe transformon, 

pastron dhe dëlirëson, dhe atëherë, ecim drejt së ardhmes pa frikë. Ne nuk duam që e kaluara 

jonë të jetë e kritikueshme ose që e ardhmja jonë të jetë e errët për shkak të së sotmes sonë. Të 

gjithë ne presim dashuri dhe respekt, shpresë për tolerancë dhe mirëkuptim dhe, duam të jemi 



shtrënguar me ndjenjat e zemërgjerësisë dhe mëshirës. Ne presim tolerancë dhe mirëkuptim nga 

prindërit tanë në përgjigje të prapësive tona në shtëpi, nga mësuesit tanë në përgjigje të 

mosbindjes sonë në shkollë, nga viktimat e pafajshme të padrejtësisë dhe shtypjes sonë, nga 

gjykatësit dhe prokurorët në gjykatë dhe nga Gjykatësi Suprem, në tribunalin më të lartë. 

Por shumë e rëndësishme është të presim atë që meritojmë. Një njeri që nuk fal, nuk mund të 

presë falje. Ne do të ndjejmë mungesë respekti në atë shkallë që ne jemi të parespekt. Dikush që 

nuk dashuron, nuk është i denjë për të qenë i dashuruar. Nuk mund të marrësh mëshirim dhe falje 

kur nuk e përqafon natyrën njerëzore me tolerancë dhe mirëkuptim. Ai që shan dhe mallkon të 

tjerët, mund të presë si përgjigje veçse të njëjtën gjë. Ata që mallkojnë, do të jenë mallkuar dhe 

ata që godasin, do të goditen. Nëse myslimanët e vërtetë do të vazhdojnë në rrugën e tyre dhe do 

të tolerojnë ofendimet, mbështetur në parimet Kuranore siç është parimi: “Kur ata ndeshen me 

fjalë boshe ose me sjellje të shëmtuara, me zemërgjerësi i falin ato edhe nëse ju silleni butë dhe 

nuk ju jepni rëndësi dobësive të tyre”, të tjerët do të shfaqen për të vendosur drejtësinë e Fatit për 

këta mallkues. 

Fjala e fundit 

Për të reformuar botën, së pari duhet reformuar vetvetja. Me qëllim që t'i sjellin të tjerët në udhën 

për në një botë më të mirë, duhet që ata të pastrojnë botën e tyre të brendshme nga urrejtja, 

smira, xhelozia dhe ta stolisin botën e tyre të jashtme me virtytin. Kush është larg nga 

vetëkontrolli dhe vetëdisiplina dhe ka dështuar në fisnikërimin e ndjenjave, në fillim mund të 

duket joshës dhe i ditur. Ndonëse ata nuk do të jenë të aftë për të frymëzuar të tjerët në ndonjë 

rrugë permanente dhe sentimentet e zgjuara do të zhduken menjëherë. 

Mirësia, bukuria, sinqeriteti dhe virtytshmëria janë esenca e botës dhe e njerëzimit. Çfarëdo që të 

ndodhë, bota do ta gjejë një ditë këtë esencë. Askush nuk mund ta ndalojë këtë! 

 

[7] Ky artikull është prezantuar në origjinal si letër drejtuar Parlamentit të Feve Botërore, Kejp 

Taun, 1-8 dhjetor 1999. Botimi i rishikuar i tij është bërë në Turkish Daily News, 11-12 janar 

2000 dhe në The Fouintain korrik-shtator 2000, f. 7-8. 

[8] Ismail R. Faruki, Dialog of the Abrahamic Faiths. 

[9] Graham E. Fuller and Ian O. Lesser, A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West. 

[10] Sidney Griffith, “Sharing the Faith of Abraham: The ‘Credo’ of Louis Massignon”, Islam 

and Christian –Muslim Relations 8, no. 2:193-210. 

[11] What Drived the Church to Dialog with Islam?, Yeni Ümit, no. 16, 7. 

[12] Ebu’l-Fazl Ezzati, Islamın Yayılış Tarihine Giriş, Istanbul, 1984, 348. 
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Islami si fe e mëshirës universal 
 

Kjo jetë është bekimi më i rëndësishëm dhe më i qartë i Zotit të Plotfuqishëm, kurse jeta e 

vërtetë dhe amshimi janë në botën e pasme (ahiret). Meqë ne mund ta meritojmë këtë jetë vetëm 

për pëlqim të Zotit, Ai dërgoi profetët dhe reveloi shkrimet e shenjta si shprehje të Mëshirës së 

Tij për njerëzimin. Ndërsa përmendte bekimet e Tij për njerëzimin, Ai fillonte: 

“Rrahmani – Mëshiruesi, ia mësoi Kuranin. E krijoi njeriun dhe ia mësoi atij të folurit.” (Kuran, 

55:1-4) 

Të gjitha aspektet e kësaj jete janë provë për botën tjetër dhe asnjë krijesë nuk mund t'i shmanget 

kësaj rruge. Ky rregull është i dukshëm në çdo përpjekje dhe mëshira qëndron në çdo arritje. 

Disa ndodhi "natyrore" ose tronditje shoqërore mund të vështrohen si të pakëndshme në fillim, 

por ne nuk duhet t'i gjykojmë ato si ngjarje që nuk përputhen me mëshirën. Ato janë si re të zeza 

ose vetëtima dhe bubullima që, ndonëse janë të frikshme, na sjellin sihariqin për shiun. Në këtë 

mënyrë, i tërë universi i thur lavde të Gjithëmëshirshmit. 

Profeti Muhamed, paqja dhe mëshira qofshin mbi të, është si një burim me ujë të kthjellët në 

zemër të shkretëtirës, si një rreze drite në errësirën e paanë. Mëshira ishte si një çelës magjik në 

duart e Profetit, sepse me të ai hapte zemrat që ishin aq të ngurtësuara dhe të ndryshkura, saqë 

askush nuk mendonte se ato mund të hapeshin. Por ai bënte shumë më tepër ngaqë ndizte 

pishtarin e besimit tek ata. 

I Dërguari i Zotit predikoi Islamin, fenë e mëshirës universale. Ndonëse disa të vetëshpallur 

humanistë deklarojnë që ajo është "feja e shpatës." Kjo është plotësisht e gabuar. 

Gjithashtu, është mjaft e rëndësishme ta përpjesëtojmë mëshirën dhe të identifikojmë se kush e 

meriton atë, sepse "dhembshuria për një ujk shton oreksin e tij dhe, duke mos qenë i kënaqur me 

atë që merr, kërkon edhe më shumë." Mëshira për keqbërësit i bën ata më agresivë dhe i nxit për 

të vepruar kundër të tjerëve. Në fakt, mëshira e vërtetë kërkon që njerëzit e tillë të ndalohen për 

të bërë keq. Kur i Dërguari i Zotit u tha bashkëpunëtorëve të tij që t'i ndihmonin njerëzit kur 

kishin dhe nuk kishin të drejtë, ata i kërkuan atij t'ua shpjegonte këtë paradoks. Ai u përgjigj: "Ju 

i ndihmoni këta njerëz duke i penguar të bëjnë padrejtësi." Prandaj mëshira kërkon që ata të cilët 

shkaktojnë probleme, të jenë privuar nga mundësitë e tyre për të vepruar ose të jenë ndaluar. 

Përndryshe, në fund fare, ata do ta kenë gjendjen nën kontroll dhe do të bëjnë çfarë të duan. 

Mëshira e të Dërguarit të Zotit përfshinte çdo krijesë. Ai e dinte që forma më e tmerrshme e 

tiranisë së imagjinueshme ishte t'i lije njerëzit mizorë dhe që kishin lyer duart me gjak të 

sundonin mbi të tjerët. Prandaj, me një dhembshuri të jashtëzakonshme, ai kërkonte që qengjat të 

ishin të sigurt nga sulmet e ujqërve. Ai, sigurisht dëshironte që gjithsecili të ishte i udhëzuar në 

rrugën e drejtë. Në fakt, kjo ishte çështja e tij më e madhe: 

“A mos vallë do ta shkatërrosh veten nga hidhërimi pas tyre pse ata nuk besojnë në këtë Fjalë 

(Kuran)?” (Kuran, 18:6) 



Kur ishte i plagosur rëndë në Uhud, ai ngriti duart lart dhe u lut: "O Zot, fale popullin tim, sepse 

ata nuk dinë se ç'bëjnë!" 

Mekasit, populli i tij, i shkaktuan aq shumë vuajtje, sa, më së fundi, ai emigroi në Medine. Edhe 

pas kësaj, pesë vitet e ardhshme ishin larg nga paqja. Megjithatë, kur ai triumfoi mbi Mekën pa 

gjakderdhje në vitin e njëzetenjëtë pas profetësisë, i pyeti mekasit e pafe: "Si prisni që t'ju trajtoj 

ju?" Ata iu përgjigjën të gjithë së bashku: "Ti je një njeri i lartësuar, bir i një ati të lartësuar!" Ai, 

atëherë u tregoi atyre vendimin e tij: "Ju mund të jetoni, nuk do të ketë fajësim për ju sot. 

Ndoshta Zoti do t’ju falë. Ai është më i Mëshirshmi!" [18] 

I Dërguari shfaqi shkallën më të lartë të mëshirës për besimtarët: 

“Juve ju erdhi një i Dërguar nga gjiri juaj. Atij i vjen rëndë për vuajtjet tuaja, sepse është 

lakmues i rrugës së drejtë për ju, është i butë e i mëshirshëm për besimtarët.” (Kuran, 9:128) 

“Dhe uli krahët (e mëshirës dhe mbrojtjes) për besimtarët.” Kuran, 15:88) 

“Profeti është më i ndjeshëm ndaj besimtarëve se sa ata ndaj vetë vetes së tyre...” (Kuran, 33:6) 

Mëshira e tij madje përfshiu hipokritët dhe mohuesit. Ai e dinte se kush ishin hipokritët, por 

kurrë nuk i identifikoi ata, sepse do të ishin privuar nga të gjithë të drejtat qytetare që i kishin 

fituar duke pranuar besimin dhe praktikën e tij në opinion. 

Sa për mohuesit, Zoti nuk i shkatërroi bashkërisht, ndonëse Ai kishte zhdukur shumë popuj të 

tillë në të kaluarën: 

“Por Allahu nuk do t'i ndëshkojë ata derisa ti (Muhamed) je në mesin e tyre dhe Allahu nuk do t'i 

ndëshkojë derisa ata kërkojnë falje.” (Kuran, 8:33) 

Ky ajet u referohet jobesimtarëve në çfarëdo kohe. Zoti nuk do t'i shkatërrojë popujt krejtësisht 

për sa kohë që ndjekësit e të Dërguarit janë gjallë. Përveç kësaj, Ai ka lënë të hapur derën e 

pendimit deri në Ditën e Fundit. Çdokush mund ta pranojë Islamin ose të kërkojë faljen e Zotit, 

pa marrë parasysh nëse e konsideron veten të mbytur në mëkate. 

Për këtë arsye, armiqësia e një myslimani ndaj mohuesve ose, përgjithësisht, jobesimtarëve, 

është një formë mëshire. Kur Omeri vështroi një jobesimtar rreth të tetëdhjetave, u ul në gjunjë 

dhe filloi të lotonte. Kur e pyetën pse po qante, ai u përgjigj: "Zoti i dha jetëgjatësi, por ai nuk 

ishte në gjendje ta gjente udhën e vërtetë!" Omeri ishte një ndjekës i të Dërguarit të Zotit, 

Profetit, që thoshte: 

“Unë nuk kam zbritur si mallkim, por si mëshirë për njerëzit!” [19] 

“Unë jam Muhamedi, dhe Ahmedi (i lartësuari), dhe Mukaffi (Profeti i Fundit); Unë jam Hashiri 

(Profeti i fundit në praninë e të cilit njerëzit do të mblidhen); Profeti i Pendimit (Profeti për hir 

të të cilit dera e pendesës do të qëndrojë gjithmonë e hapur) dhe Profeti i Mëshirës.” [20] 
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I Dërguari i Zotit kishte një dhembshuri të veçantë për fëmijët. Kur ai shikonte një fëmijë që po 

qante, e pushtonte në krahët e tij dhe ndante së bashku me të brengën apo hidhërimin. Ai ndjente 

dhimbje për një fëmijë më tepër se sa mund të ndjente nëna e tij. Një herë ai tha: “ Unë po falem 

dhe dëshiroj ta zgjas sa më shumë atë. Megjithatë dëgjoj një fëmijë duke qarë dhe e shkurtoj 

faljen për t'ia larguar ankthin nënës.” [21] 

Ai i merrte fëmijët në krahë dhe i përqafonte. Njëherë, ndërsa po ngushte dhe puthte nipat e tij, 

Hasanin dhe Hysenin, Akrah ibn Habisi i tha: "Unë kam dhjetë fëmijë, por asnjërin prej tyre nuk 

e kam puthur kurrë!” I Dërguari i Zotit iu kthye: "Një njeri pa mëshirë për të tjerët, nuk është i 

mëshirueshëm!" [22] Sipas një versioni tjetër, ai shtonte: "Çfarë mund të bëj për ty nëse Zoti e ka 

larguar mëshirën prej teje?" [23] 

Njëherë ai tha: "Mëshironi në tokë që ata në qiell t'ju mëshirojnë ju!" [24] Kur Sad ibn Ubade u 

sëmur, i Dërguari i Zotit shkoi ta vizitonte në shtëpi dhe, duke vështruar bashkëpunëtorin e tij 

besnik në një gjendje të mjerueshme, filloi të qante. Ai tha: "Zoti nuk ndëshkon për lotët apo 

brengat, por Ai është ndëshkues për këtë!" dhe tregoi gjuhën e tij. [25] Kur Osman ibn Maduni 

vdiq, ai qau pa pushim. 

Një anëtar i fisit Benu Mukarrin rrahu njëherë skllaven e tij. Ajo vuri në dijeni të Dërguarin e 

Zotit, i cili thirri të zotin e saj. Ai i tha: "Ti e ke rrahur atë pa asnjë të drejtë. Lëre të lirë!" [26] Të 

linte të lirë një skllave, ishte më e pakta që poseduesi i saj mund të bënte në krahasim me 

ndëshkimin që e priste në botën e përtejme për shkak të sjelljes së gabuar. Edhe para profetësisë, 

i Dërguari i Zotit gjithmonë i mbronte dhe mbështeste vejushat, jetimët, të varfrit, dhe të 

pamundurit. Kur ai u kthye në shtëpi nga mali Hira pas revelimit të parë, gruaja e tij Hatixhja i 

tha: 

“Unë shpresoj që ti do të jesh Profeti për këtë Umet (shoqëri), ti që thua gjithmonë të vërtetën, që 

përmbush besimin tënd, përkrah të afërmit, ndihmon të varfrit dhe të pafuqishmit dhe ushqen 

miqtë!” [27] 

Dhembshuria e tij përfshinte edhe kafshët. Ne dëgjuam prej tij: 

“Një prostitutë ishte drejtuar te e vërteta nga Zoti dhe shkoi në parajsë sepse i kishte dhënë ujë 

një qeni të gjorë që po ngordhte nga etja. Kurse një tjetër grua ishte dërguar në ferr sepse kishte 

lënë një mace të ngordhte nga uria.” [28] 

Njëherë, ndërsa kthehej nga një fushatë ushtarake, disa nga bashkëpunëtorët kishin marrë nga 

foletë e tyre ca zogj të vegjël për t'i përkëdhelur. Kur nëna e zogjve kthehet, nuk i gjen në fole 

zogjtë e saj dhe fillon të fluturojë përreth duke cicëruar në kërkim të tyre. Pasi i treguan për këtë, 

i Dërguari i Zotit u zemërua dhe urdhëroi që zogjtë të ktheheshin në foletë e tyre. [29] 

Ndërsa në Mina, disa nga bashkëpunëtorët iu turrën një gjarpri për ta vrarë ndonëse ai arriti të 

shpëtonte. Duke ndjekur këtë skenë nga larg, ai vuri në dukje: "Ai shpëtoi nga ligësia juaj, siç ju 

shpëtuat nga ligësia e tij!" [30] Ibn Abasi tregonte që i Dërguari i Zotit, pasi vërejti një njeri duke 

mprehur thikën e tij para syve të deles që do të therej, iu drejtua atij: "Dëshiron ta therësh atë më 

shumë se një herë?" [31] 
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Ai çrrënjosi të gjitha dallimet për racat dhe ngjyrat. Njëherë, Ebu Dheri u zemërua me Bilalin 

dhe e ofendoi atë: "Ti je biri i një zezakeje!" Bilali vajti tek i Dërguari dhe ia tregoi ngjarjen me 

lot në sy. I Dërguari e qortoi Ebu Dherin: "Tek ti ekzistojnë akoma shenja të injorancës!" I 

penduar thellë, Ebu Dheri u shtri përdhe dhe tha: "Unë nuk do ta ngre më kokën (nënkupton që ai 

nuk do të ngrihet më) nëse Bilali s’do të më vërë këmbën mbi të. Bilali e fali dhe ata u 

pajtuan. [32] 
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[19] Muslim, Birr, 87. 
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Xhihadi me llojet ose aspektet e tij si i madh dhe i 

vogël 
 

Xhihadi është një nga subjektet më të keqkuptuara nga perëndimorët dhe myslimanët. Fethullah 

Gylen e analizon këtë çështje në librin e tij I'la-yi Kelimetullah veya Cihad (Lartësim i emrit të 

Allahut ose Xhihadi) dhe i jep përgjigje një pyetjeje specifike. Artikujt në vazhdim na japin 

pikëpamjen e tij për këtë çështje. 

Ç'është Xhihadi? 

E rrjedhur nga rrënja xh-h-d, fjala xhihad do të thotë shkrirja e të gjithë forcave si edhe lëvizja 

drejt një objektivi me të gjitha aftësitë dhe fuqitë si dhe qëndresa ndaj çdo vështirësie. 

Xhihadi fiton një cilësi të veçantë me ardhjen në Islam: përpjekje në udhën e Zotit. Ky është 

kuptimi që përgjithësisht vjen në mendje sot. Kjo përpjekje zhvillohet në frontin e brendshëm 

dhe në frontin e jashtëm. Fronti i brendshëm tek një njeri mund të përshkruhet si përpjekje për të 

fituar esencën e tij, ndërsa fronti i jashtëm si procesi i mundësimit të një personi tjetër për të 

arritur esencën e tij ose të saj. I pari është xhihadi i madh, ndërsa i dyti është xhihadi i vogël. I 

pari është bazuar në kapërcimin e pengesave ndërmjet vetvetes dhe esencës së saj, dhe arritjen e 

njohurive të shpirtit dhe, në fund të fundit, të njohurive hyjnore, dashurisë hyjnore dhe lumturisë 

shpirtërore. I dyti është bazuar në zhdukjen e pengesave midis njerëzve dhe besimit kështu që 

njerëzit të mund të zgjedhin lirisht rrugën e tyre. 

Llojet e xhihadit 

Xhihadi i vogël nuk nënkupton luftën vetëm në fushën e betejës. Në të vërtetë, xhihadi i vogël ka 

një kuptim dhe aplikim aq të gjerë, saqë një fjalë apo heshtje, një qëndrim i vrenjtur apo një 

buzëqeshje, largimi apo pjesëmarrja në tubim – më shkurt, gjithçka e bërë për hir të Zotit – dhe 

disiplinimi i dashurisë dhe zemërimit në përputhje me pëlqimin e Tij, të gjitha këto janë përfshirë 

në të. Në këtë mënyrë, të gjitha përpjekjet që bëhen për të reformuar shoqërinë dhe popullin janë 

pjesë e xhihadit, ashtu si çdo përpjekje e ndërmarrë për familjen, të afërmit, fqinjët dhe fenë tuaj. 

Në një sens, xhihadi i vogël është material. Xhihadi i madh ndonëse është drejtuar në frontin 

shpirtëror, është luftë me botën dhe egon ( nefsin) tonë të brendshme. Kur të dy xhihadet janë 

zbatuar në mënyrë të suksesshme, është vënë ekuilibri i dëshiruar. Nëse mungon njëri prej tyre, 

kjo balancë është shkatërruar. Besimtarët gjejnë paqe dhe vitalitet në një xhihad të tillë të 

ekuilibruar. 

Siç janë shumë rrugë për te Zoti, ashtu janë edhe krijesat. Zoti i drejton ata që luftojnë për hir të 

tij, të shpëtojnë në një apo më shumë prej këtyre rrugëve. Ai hap çdo rrugë për mirësinë dhe e 

mbron atë nga rrugët e së keqes. Gjithsecili që gjen rrugën e Tij, ka gjetur rrugën e mesme. Po 



ashtu siç këta njerëz ndjekin një rrugë të mesme në lidhje me zemërimin, inteligjencën dhe 

lakminë, gjithashtu ata ndjekin një rrugë të mesme në lidhje me xhihadin dhe adhurimin. Kjo do 

të thotë që Zoti e ka drejtuar njerëzimin në rrugën e shpëtimit. 

Xhihadi i vogël është përmbushja jonë aktive e urdhrave të Zotit ndërsa xhihadi i madh është 

shpallja e luftës kundër egos sonë destruktive, emocioneve dhe mendimeve negative 

(shpirtligësisë, urrejtjes, zilisë, egoizmit, mburrjes, arrogancës dhe pompozitetit), të cilat na 

pengojnë për të arritur përsosmërinë. Ky xhihad shumë i vështirë dhe i mundimshëm është thirrje 

për xhihadin e madh. Ata që dështojnë në xhihadin e madh, do të dështojnë edhe në xhihadin e 

vogël. 

Aishja tregon: 

Një natë, i Dërguari i Zotit më pyeti: "Aishe, a mundem ta kaloj këtë natë me Zotin tim?" (Ai 

ishte aq xhentil sa të kërkonte leje edhe për një gjë të tillë. Fisnikëria dhe përsosja ishin aspektet 

më të rëndësishme të thellësisë së tij). Unë u përgjigja: "O i Dërguari i Zotit, unë dëshiroj të jem 

me ty, por nuk e di çfarë të pëlqen më tepër!" Profeti mori abdes dhe filloi lutjen. Ai recitoi: 

Krijimi i qiejve dhe i tokës, alternimi i ditës dhe natës janë në të vërtetë shenja për popujt që 

kuptojnë (Kuran, 3:190). Pasi recitoi këtë ajet, ai derdhi lot deri në mëngjes! [33] 

Kjo ngjarje tregon thellësinë e brendshme dhe xhihadin e madh të Profetit tonë. 

Xhihadi është një balancë për mposhtjen e brendshme dhe të jashtme. Arritja e përsosmërisë 

shpirtërore dhe ndihma për të tjerët për të ardhur në të njëjtin nivel kanë një rëndësi shumë të 

madhe. Arritja e përsosmërisë së brendshme është xhihadi i madh, kurse ndihma për të tjerët për 

ta arritur atë është xhihadi i vogël. Kur ju i veçoni nga njëri-tjetri, xhihadi nuk është më xhihad. 

Plogështia lind nga njëra dhe anarkia nga tjetra. Sa të lumtur janë ata që kërkojnë një rrugë për të 

shpëtuar të tjerët aq sa ç’kërkojnë për veten e vet! Dhe sa të lumtur janë ata që kujtohen për të 

shpëtuar veten ndërsa shpëtojnë të tjerët! 

 

[33] Ibni Kethir, Tefsir (Al-i Imran, 190). 
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Fethullah Gyleni dhe edukimi 
 

Fethullah Gylen është një edukator. Ai është një edukator jo vetëm për mendjen, por edhe për 

zemrën dhe shpirtin. Figura e tij është vlerësuar në mënyrë të veçantë për përpjekjet për të hapur 

institucionet edukative si në Turqi, ashtu dhe jashtë saj. Në këtë kapitull ju do të gjeni 

pikëpamjen e tij për edukimin dhe aktivitetet edukative të sipërmarrësve turq jashtë vendit të 

tyre. 

Edukimi nga djepi gjer në varr [34] 

Hyrje 

Detyra dhe qëllimi kryesor i jetës njerëzore është të kërkojë kuptimin e saj. Përpjekja për ta 

arritur këtë, e njohur si edukim, është një proces përsosjeje përmes së cilës ne fitojmë në 

dimensionet shpirtërore, intelektuale dhe fizike të qenies sonë, pozitën e caktuar për ne si modeli 

perfekt i krijimit. Në lindje, nisja e fazës tokësore të udhëtimit tonë prej botës së shpirtrave në 

përjetësi, ne jemi plotësisht të pafuqishëm dhe në mënyrë të skajshme nevojtarë. Në të kundërt, 

shumica e kafshëve vijnë në këtë botë si të maturuar ose sikur janë perfeksionuar më parë. 

Brenda pak orëve, ditëve ose muajve, ata mësojnë gjithçka të nevojshme për mbijetesën e tyre, 

ashtu edhe si të vendosin lidhje me mjedisin dhe me krijesat e tjera. Për shembull, zogjve ose 

bletëve për të fituar pjekurinë dhe të gjithë aftësitë fizike dhe sociale u nevojiten njëzet ditë, 

ndërsa ne na nevojiten njëzet vjet apo më shumë për të arritur një nivel të krahasueshëm 

pjekurie. 

Ne kemi lindur të pafuqishëm si edhe të paditur për ligjet e jetës dhe duhet të këlthasim për të 

marrë ndihmën që na nevojitet. Pas një viti apo më shumë, ne mund të qëndrojmë në këmbët 

tona dhe të ecim nga pak. Kur ne jemi rreth të pesëmbëdhjetave, shpresojmë të kemi kuptuar 

ndryshimin midis të mirës dhe të keqes, të dobishmes dhe të dëmshmes. Megjithatë, e tërë jeta 

jonë do të shkojë në kërkim të përsosjes intelektuale dhe shpirtërore. Detyra jonë kryesore në jetë 

është të fitojmë përsosjen dhe pastërtinë në mendimin, këndvështrimin dhe besimin tonë. Nga 

përmbushja e detyrimit tonë si shërbëtorë të Krijuesit, Ushqyesit dhe Kujdestarit, dhe nga 

depërtimi në të fshehtën e krijimit përmes mundësive dhe aftësive tona, ne kërkojmë të arrijmë 

në pozitën e krijesës njerëzore të vërtetë dhe të bëhemi të denjë për një lumturi, që është jeta e 

amshuar në botën tjetër të lartësuar. 

Natyra jonë njerëzore është drejtpërsëdrejti në përpjestim me pastërtinë e emocioneve tona. 

Megjithëse ata që janë plot me ndjenja negative dhe shpirtrat e të cilëve janë ndikuar nga 

egoizmi, shfaqen si krijesa njerëzore, është e dyshimtë nëse ata janë me të vërtetë njerëz. 

Pothuajse çdo njeri mund ta drejtojë trupin e tij, por pak mund t'i edukojnë mendjet dhe ndjenjat 

e tyre. E para krijon një trup të shëndoshë, ndërsa e dyta krijon njeriun spiritual. 
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Aftësitë Tona të Bashkëlindura dhe Edukimi 

Prej kohës së Ibn Miskavajhit, aftësitë njerëzore ose "energjitë" kanë qenë ndarë në tri kategori: 

arsyeja, zemërimi dhe lakmia [35] . Arsyeja përfshin kapacitetet tona të perceptimit, kuptimit, 

imagjinatës, kalkulimit, kujtesës, mësimit e kështu me radhë. Zemërimi mbulon mundësinë tonë 

për vetëmbrojtje, të cilën jurisprudenca islame e përcakton si diçka të nevojshme për mbrojtjen e 

besimit dhe fesë tonë, urtësisë, pasurive, jetës, familjes dhe vlerave të tjera të shenjta. Kurse 

lakmia emërton forcën e orekseve tona shtazore: 

“Njerëzve u është hijeshuar dashuria për gjërat e këndshme: për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin 

e grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtitë dhe arat e liruara. Këto janë kënaqësi të kësaj bote...” ( 

Kuran, 3:14) 

Këto dhunti gjenden tek çdo krijesë. Megjithatë, nëse në dëshirat, inteligjencën, ose 

vendosmërinë e tyre për të mbrojtur jetën dhe territorin, këto dhunti janë të kufizuara për të 

gjithë krijesat, nuk është e njëjta gjë për natyrën njerëzore. Çdonjëri prej nesh është pajisur 

veçmas me vullnet të lirë dhe obligim konsekuent për të disiplinuar fuqitë e veta. Kjo luftë për 

disiplinim përcakton natyrën tonë njerëzore. Në bashkim me njëra-tjetrën dhe në përputhje me 

rrethanat, aftësitë tona janë shpesh të shprehura përmes xhelozisë, urrejtjes, armiqësisë, 

hipokrizisë dhe mburrjes. Gjithashtu këto duhet të jenë disiplinuara. 

Ne nuk jemi të krijuar vetëm nga trupi dhe mendja. Çdo njëri prej nesh ka një shpirt që është e 

nevojshme të ndjejë kënaqësi. Pa këtë, ne nuk mund të gjejmë lumturinë dhe përsosjen e vërtetë. 

Kënaqësia shpirtërore është e mundur vetëm përmes dijeve për Zotin dhe besimit tek Ai. Të 

kufizuar me botën fizike, vetja jonë trupore e veçantë, koha dhe hapësira mund të ndjehen si një 

burg. Ne mund t'i përvidhemi këtij burgimi përmes besimit dhe adhurimit të rregullt dhe duke u 

përmbajtur nga ekstremet ndërsa shfrytëzojmë aftësitë dhe kapacitetet tona. Ne nuk duhet të 

kërkojmë të shkatërrojmë dhuntitë tona, por të përdorim vullnetin tonë të lirë për t'i përmbajtur 

dhe pastruar ato, për t'i adresuar në drejtim të virtytit. Për shembull, ne nuk shpresojmë të 

eliminojmë epshin, por ta përmbushim atë në mënyrë të ligjshme nëpërmjet riprodhimit. 

Lumturia mbështetet në kufizimin e epshit tonë në kufijtë e ligjshëm të turpit dhe pastërtisë 

morale dhe jo në tërheqjen e shthurjes dhe çoroditjes. 

Në të njëjtën mënyrë, xhelozia mund të jetë kanalizuar në rivalitetin e lirë të zilisë pozitive që na 

frymëzon ne për t'u matur me ata që shquhen për mirësi dhe vepra të lavdërueshme, duke u 

disiplinuar atje ku duhet për të arsyetuar rezultatet tona në fitimin e njohurive dhe, në fund fare, 

për mirëkuptimin dhe urtësinë. Pastrimi dhe trajnimi i zemërimit çon në bindje dhe 

vetëpërmbajtje. Disiplinimi i pasionit dhe i dëshirave tona i jep udhë pastërtisë sonë morale. 

Nëse çdo virtyt është menduar të jetë në qendër të një rrethi dhe çdo veprim jashtë qendrës është 

menduar të jetë një ves, atëherë vesi bëhet i madh nëse ne lëvizim shumë larg prej qendrës. Çdo 

virtyt si pasojë ka vese të mundshme të panumërta meqë aty është vetëm qendra e një rrethi, por 

me numër të pakufizuar pikash rreth tij. Është e parëndësishme në cilin drejtim ndodh shmangia, 

por shmangia nga qendra në çfarëdo drejtimi qoftë është një ves. 
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Dy janë ekstremet në lidhje me çdo virtyt moral: dobësia ose tepria (deficenca ose eksesi). Dy 

ekstremet lidhur me urtësinë janë budallallëku dhe finokëria. Për guximin janë burracakëria dhe 

nxitimi dhe, për pastërtinë morale, janë plogështia dhe zilia e pakontrolluar. Ndaj, përsosmëria e 

një personi, qëllimi themelor i ekzistencës sonë, mbështetet në mbajtjen e kushteve të balancës 

dhe maturisë mes dy ekstremeve në lidhje me çdo virtyt. Ali ibn Ebu Talibi ka thënë: 

Zoti i ka dalluar engjëjt nga intelekti pa dëshira seksuale, pasione apo zemërim, dhe kafshët me 

zemërim dhe dëshira pa intelekt. Ai i ka lartësuar krijesat njerëzore duke u falur atyre të gjitha 

këto cilësi. Prandaj, nëse intelekti i një personi mbizotëron dëshirat dhe egërsinë e tij, ai ngrihet 

në një pozitë mbi engjëjt, sepse kjo pozitë është arritur nga një krijesë njerëzore me gjithë 

ekzistencën e pengesave që nuk i shqetësojnë engjëjt. 

Përparimi i një komuniteti është i mundur vetëm nga ngritja e gjeneratës së re në nivelin e 

natyrës njerëzore, jo nga asgjësimi i atyre që janë në udhë të gabuar. Përveç farës të krijuar me 

besim, traditë dhe vetëdije historike dhe të mbjellë anembanë vendit, atje ku nuk çrrënjoset e 

keqja, do të shfaqen dhe rriten edhe elementët e rinj të këqij. 

Kuptimi dhe Vlera e Vërtetë e Edukimit 

Edukimi nëpërmjet mësimit dhe drejtimi në një rrugë të lavdërueshme të jetës është një detyrë 

sublime që është tregues i emrit hyjnor Rabb (Zot, Edukator dhe Kujdestar). Nga përmbushja e 

kësaj detyre, ne arrijmë pozitën e natyrës së vërtetë njerëzore dhe bëhemi një element i dobishëm 

për shoqërinë. 

Edukimi është jetik për shoqërinë dhe për individët. Së pari, natyra jonë njerëzore është në 

proporcion të drejtë me pastërtinë e emocioneve tona. Ndonëse ata që janë mbushur me ndjenja 

të këqija dhe shpirtrat e të cilëve janë ndikuar nga egoizmi, ngjajnë të jenë krijesa njerëzore, 

është e diskutueshme nëse janë vërtet të tillë. Pothuajse çdo njeri mund të jetë i suksesshëm në 

përgatitjen e trupit të tij, por të paktë janë ata që mund të edukojnë mendjet dhe ndjenja e tyre. Së 

dyti, përparimi i një komuniteti është i mundur vetëm nga ngritja e brezave që vijnë, në rangun e 

natyrës njerëzore, jo nga zhdukja e të këqijve. Përveç farërave të fesë, vlerave tradicionale dhe 

vetëdijes historike që janë mbjellë anembanë vendit, elementët e rinj negativë do të rriten 

pashmangshmërisht atje ku nuk është çrrënjosur e keqja. 

E ardhmja e një kombi varet në rininë e tij. Çdo popull që dëshiron të sigurojë të ardhmen e tij, 

ashtu siç përkushtohet ndaj fushave të tjera, duhet të harxhojë sa më shumë energji për të rritur 

brezin e ri. Një komb që lë pas dore rininë e tij, që i braktis ata për hir të ndikimeve kulturore të 

huaja, vë në rrezik identitetin dhe është subjekt i paqëndrueshmërisë politike dhe kulturore. 

Arsyet e shthurjes së vëzhguar në gjeneratën e sotme si edhe paaftësisë së disa administratorëve 

dhe vështirësive të tjera mbarëkombëtare, mund të gjenden në rrethanat mbizotëruese dhe në 

elitën qeverisëse të 25 viteve përpara. Gjithashtu, ata që janë kujdesur për edukimin e brezit të ri 

në ditët e sotme, do të jenë përgjegjës për veset dhe virtytet që do të shfaqen në 25 vitet e 

ardhshme. Ata që duan të parashikojnë të ardhmen e një kombi, mund ta arrijnë këtë gjë me 

përpikëri duke i dhënë arsimim dhe edukim të plotë brezit të ri. Jeta "e vërtetë" është e mundur 



vetëm nëpërmjet dijeve. Prandaj, ata që lënë pas dore arsimimin dhe dituritë, duhet të vlerësohen 

si krijesa të "vdekura," edhe nëse janë në jetë, sepse ne jemi krijuar për të mësuar dhe për të 

shprehur me të tjerët çfarë kemi përvetësuar. 

Marrja e vendimeve të drejta është e kushtëzuar në zotërimin e një mendjeje të shëndoshë dhe në 

të qenët i aftë për mendimin e pakontestueshëm. Shkenca dhe njohuritë ndriçojnë dhe zhvillojnë 

mendjen. Për këtë arsye, një mendje e privuar nga shkenca dhe dijet nuk mund të marrë vendime 

të drejta, ajo është gjithmonë e ekspozuar ndaj gabimit dhe subjekt për të qenë e mashtruar. 

Ne jemi krijesa njerëzore të vërteta vetëm nëse mësojmë, edukohemi dhe frymëzojmë të tjerët. 

Është e vështirë që t'i vlerësosh si njerëz të vërtetë ata që janë injorantë dhe nuk kanë asnjë 

dëshirë për të mësuar. Gjithashtu është e diskutueshme nëse janë krijesa njerëzore të vërteta 

njerëzit e shkolluar që nuk përtërijnë dhe reformojnë veten me qëllim që të sjellin një shembull 

për të tjerët. Statusi shoqëror dhe meritat e fituara përmes dijeve dhe shkencës lartësohen dhe 

bëhen më të qëndrueshme nga ato që arrihen nëpërmjet rrugëve të tjera. 

Duke i dhënë një rëndësi të madhe mësimit dhe diturive, ne duhet të përcaktojmë se çfarë është 

për t'u mësuar dhe ditur, kur dhe si duhet ta bëjmë këtë. Ndonëse dituria është një vlerë në 

vetvete, qëllimi i të mësuarit është për t'i bërë dijet udhërrëfyese të jetës dhe për të ndriçuar 

rrugën e përsosjes njerëzore. Prandaj, çdo njohuri që nuk përvetësohet, është një përgjegjësi për 

atë që mëson, dhe një shkencë që nuk e drejton njeriun drejt qëllimeve të larta është një 

mashtrim. 

Por dija e fituar për një qëllim legjitim është një burim i pashterueshëm bekimesh për atë që 

mëson. Ata që posedojnë një burim të tillë, zbulohen gjithmonë nga njerëzit si një burim me ujë 

të ëmbël, dhe e drejtojnë popullin për te e mira. Dija e kufizuar me teori boshe dhe pjesë të 

papërvetësueshme për t'u mësuar, e cila zgjon dyshime në mendje dhe errëson zemrat, është një 

"grumbull plehrash" rreth së cilës zhgërryen shpirtrat e dëshpëruar dhe të çoroditur. Prandaj, 

shkenca dhe dijet duhet të kërkojnë zbulimin e natyrës njerëzore dhe misteret e krijimit. Çdo 

njohuri, edhe "shkencore," është e vërtetë vetëm nëse hedh dritë mbi misteret e natyrës njerëzore 

dhe ndriçon hapësirat e errëta të ekzistencës. 

E ardhmja e çdo individi është e lidhur ngushtë me impresionet dhe ndikimet e përjetuara në 

fëmijëri dhe rini. Nëse fëmijët dhe të rinjtë janë rritur në një klimë ku entuziazmi është stimuluar 

me ndjenja të larta, ata do të jenë të fuqishëm mendërisht dhe do të manifestojnë moral dhe 

virtyte të lavdërueshme. 

Megjithëse është fundamentale që vajzat të jenë rritur me delikatesë si lulet dhe të jenë 

edukatore të dhembshura dhe të buta për fëmijët, duhet të jetë treguar kujdesi i duhur që ato të 

jenë bërë mbrojtëse të paepura të së vërtetës. Përndryshe, ne i kemi transformuar në qenie të 

pafuqishme dhe të varfra për hir të delikatesës dhe brishtësisë. Ne nuk duhet të harrojmë që 

luaneshat janë përsëri luanesha! 



Familja, Shkolla dhe Mjedisi 

Njerëzit që duan të garantojnë të ardhmen, nuk mund të jenë indiferentë për edukimin e fëmijëve 

të tyre. Familja, shkolla, mjedisi dhe mjetet e komunikimit masiv duhet të bashkëpunojnë të 

gjithë për të siguruar rezultatin e dëshiruar. Kundërshtimi i tendencave midis këtyre 

institucioneve jetike do t'i kushtëzojë të rinjtë në influencat kontradiktore që do t'i 

shpërqendrojnë dhe shpërhapin energjitë e tyre. Në veçanti, mjetet e komunikimit masiv duhet të 

kontribuojnë në edukimin e brezit të ri duke ndjekur edukimin politik të miratuar nga komuniteti. 

Shkolla duhet të jetë sa më e përsosur në respekt të programit mësimor të saj, të standardeve 

morale dhe shkencore të mësuesve dhe të kushteve të saj fizike. Një familje duhet të krijojë 

atmosferën dhe ngrohtësinë e nevojshme në të cilën rriten fëmijët. 

Në shekujt e parë të Islamit, mendjet, zemrat dhe shpirtrat përpiqeshin të kuptonin se çfarë 

miratonte Zoti i qiejve dhe tokës. Çdo kuvendim, diskutim, marrëdhënie dhe eventualitet ishte 

drejtuar në këtë qëllim. Dhe si rezultat, kushdo që i përmbahej kësaj rruge, merrte vlerësime të 

drejta dhe energji nga mjedisi që e rrethonte. Dukej sikur gjithçka ishte si një mësues që duhej të 

përgatiste mendjet dhe shpirtrat e individëve dhe të zhvillonte aftësitë e tij ose të saj për të arritur 

një nivel të lartë në shkencën islame. Shkolla e parë në të cilën ne marrim edukimin e nevojshëm 

për të qenë të përsosur, është vatra familjare. 

Vatra familjare ka një rëndësi jetike për rritjen e një gjenerate të shëndetshme dhe sigurimin e një 

sistemi shoqëror ose të një strukture të shëndoshë. Kjo përgjegjësi vazhdon gjatë gjithë jetës. 

Impresionet që marrim nga familjet tona nuk mund të fshihen deri në fund të jetës sonë. Për më 

tepër, mbikëqyrja e familjes mbi fëmijën në shtëpi, lidhur me fëmijët e një barku tjetër dhe 

lodrat, vazhdon në shkollë në lidhje me shokët e fëmijës, librat dhe vendet e vizituara. Prindërit 

duhet t'i ushqejnë mendjet e fëmijëve të tyre me njohuri dhe shkencë përpara se ato t'u jenë 

pushtuar nga gjërat e padobishme, sepse shpirtrat pa të vërteta dhe dije, janë fusha në të cilat 

rriten dhe kultivohen mendimet dhe idetë e këqija. 

Fëmijët mund të marrin një edukatë të mirë në shtëpi vetëm nëse jeta familjare është e 

shëndoshë. Prandaj, bashkëshortët duhet të marrin përsipër ndërtimin e një vatre familjare të 

ngrohtë dhe kështu t'i kontribuojnë qëndrueshmërisë së kombit të tyre në veçanti dhe njerëzimit 

në përgjithësi. Paqja, lumturia dhe siguria në vatrën familjare vendosen me bashkëpunimin 

reciprok të bashkëshortëve në mendim, moral dhe besim. Çiftet që vendosin të martohen, duhet 

ta njohin mirë njëri-tjetrin dhe të respektojnë më shumë pastërtinë e ndjenjave, dëlirësinë, 

ndershmërinë dhe virtytet, sesa pasurinë dhe bukurinë fizike. Djallëzia dhe paturpësia e fëmijëve 

reflekton atmosferën në të cilën ata janë rritur. Jeta e një familjeje jofunksionale pasqyrohet 

gjithnjë e më shumë në shpirtrat e fëmijëve dhe, për pasojë, në shoqëri. 

Në familje, anëtarët më të rritur duhet t'i trajtojnë më të vegjlit me dhembshuri dhe të rinjtë nga 

ana e tyre të tregojnë respekt për më të moshuarit. Prindërit duhet të duan dhe respektojnë njëri-

tjetrin dhe të sillen ndaj fëmijëve të tyre me dhembshuri duke marrë në konsideratë ndjenjat e 

tyre. Ata duhet t'i trajtojnë të gjithë fëmijët në të njëjtën mënyrë pa diskriminuar asnjërin prej 

tyre. Nëse prindërit i inkurajojnë fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të jenë të dobishëm për 

veten dhe komunitetin, atëherë ata i kanë dhënë kombit një mbështetje të re të fuqishme. Nëse 

ata nuk kultivojnë ndjenjat e duhura tek fëmijët e tyre, ata lëshojnë akrepa në komunitet. 



Mirësjellja është një virtyt dhe një vlerësim i madh tek kushdo që gjendet. Ata që janë të 

mirësjellshëm janë të pëlqyeshëm edhe nëse janë të pashkolluar. Komunitetet pa kulturë dhe 

arsimim janë si individët e paqytetëruar ku askush nuk mund të gjejë tek ta devotshmëri në 

shoqëri ose qëndrueshmëri në armiqësi. Ata që besojnë në njerëz të tillë, janë gjithmonë të 

zhgënjyer dhe ata që varen tek ta, janë lënë, herët ose vonë, pa mbështetje. 

Shkolla dhe Mësuesi 

Një shkollë mund të konsiderohet një laborator që ofron një eliksir që mund të pengojë ose të 

shërojë sëmundjet e jetës. Ata që kanë njohuritë dhe mençurinë për të përgatitur dhe administruar 

këtë eliksir, janë mësuesit. 

Shkolla është vendi për t'u arsimuar, ku mësohet gjithçka në lidhje me këtë botë dhe me tjetrën. 

Ajo mund të hedhë dritë në idetë dhe evenimentet jetike dhe u mundëson studentëve të kuptojnë 

natyrën e tyre dhe faktorin njerëzor. Një shkollë gjithashtu mund të hapë shpejt rrugën për të 

zbuluar domethënien e gjërave dhe të ngjarjeve, si rrjedhim e drejton studentin tek mendimi dhe 

shqyrtimi tërësor. Në thelb, një shkollë është një vend adhurimi ku "njerëzit e shenjtë" janë 

mësuesit. 

Mësuesit e vërtetë mbjellin farën e pastër dhe e ruajnë atë. Ata e okupojnë veten me çfarë është e 

mirë dhe e moralshme, dhe i drejtojnë dhe udhëheqin fëmijët në jetë dhe në çdo ngjarje që mund 

të përfshihen. Që një shkollë të jetë një institucion i vërtetë edukimi, studentët duhet së pari të 

jenë të pajisur me një ideal, me një dashuri për gjuhën e tyre dhe të dinë se si ta përdorin atë në 

mënyrë sa më efektive, me një moral të shëndoshë dhe me vlera humane të përhershme. 

Identiteti i tyre shoqëror duhet të ndërtohet në këto themele. 

Edukimi është i ndryshëm nga shkollimi. Shumë njerëz mund të mësojnë, por vetëm shumë pak 

mund të edukohen. Komunitetet e krijuara me njerëz pa një ideal të lartë, mirësjellje dhe vlera 

njerëzore, janë si individët e paqytetëruar që nuk kanë besnikëri në miqësi ose qëndrueshmëri në 

armiqësi. Ata që u besojnë atyre janë gjithmonë të zhgënjyer dhe ata që mbështeten tek ta, herët 

ose vonë, do të gjenden pa këtë mbështetje. Rruga më e mirë për ta pajisur veten me vlera të 

vërteta, është një edukim fetar i shëndoshë. 

Mbijetesa e një komuniteti varet në idealizmin dhe moralin e pastër, si edhe në arritjen e nivelit 

të nevojshëm në progresin shkencor dhe teknologjik. Për këtë arsye, duhet të përvetësohen 

mjeshtëria dhe profesioni, duke filluar së paku në nivelin elementar. Një shkollë e mirë nuk është 

një ndërtesë ku është dhënë vetëm teori, por një institucion ose laborator ku nxënësit janë 

përgatitur për jetën. 

Durimi dhe këmbëngulja kanë një rëndësi të madhe në edukim. Edukimi i njerëzve është misioni 

më i shenjtë, por, gjithashtu, dhe më i vështiri në jetë. Përveçse të japin një shembull të mirë 

personal, mësuesit duhet të jenë mjaft të duruar për të arritur rezultatet e dëshiruara. Ata duhet t'i 

njohin mirë studentët dhe t'i drejtojnë intelektet, zemrat, shpirtrat dhe ndjenjat e tyre. Rruga më e 

mirë për t'i edukuar njerëzit është të tregosh një lidhje të veçantë me çdo individ, pa harruar se 

çdo individ është një "botë" e ndryshme. 



Shkolla i përgatit nxënësit që të mund të lexojnë, mendojnë dhe flasin si brenda, ashtu dhe jashtë 

saj. Për këtë arsye, ndonëse duket sikur ka zënë vetëm një pjesë të jetës, në të vërtetë shkolla 

dominon të gjitha kohët dhe ngjarjet. Për pjesën tjetër të jetës së tyre, nxënësit ripërsërisin çfarë 

kanë mësuar në shkollë dhe vazhdojnë të ndikohen nga kjo eksperiencë. Mësuesit duhet të jenë të 

aftë të gjejnë një rrugë për zemrat e studentëve dhe të lënë gjurmë të pashlyeshme në mendjen e 

tyre. Ata duhet të verifikojnë informacionin që ka kaluar tek studentët nga përpunimi në mendjen 

e tyre dhe nga prizmi i zemrave të tyre. Një mësim i mirë është më shumë se një informacion i 

dobishëm apo një aftësi praktike. Ai duhet t'u jepet nxënësve në praninë e së panjohurës. Kjo u 

mundëson studentëve të fitojnë një vizion të thellë për realitetin e gjërave dhe ta shohin çdo 

ngjarje si një shenjë të botës së padukshme. 

Shërbimet Edukative Janë Shpërndarë në të Gjithë Botën 

Shumë është folur dhe shkruar rreth edukimit. Ne do ta propozojmë këtë subjekt nga tre 

këndvështrime të ndërsjella: human-psikologjik, nacional-social dhe universal. 

Ne jemi nën ndikimin serioz të mendimit perëndimor bashkëkohor, i cili, pa dyshim, për disa 

shekuj është superior në shumë aspekte. Ndonëse brenda këtij mendimi ka gjithashtu disa defekte 

që burojnë në veçanti nga periudhat historike përmes së cilave ka kaluar dhe nga kushtet 

specifike të krijuara prej tyre. Në mesjetë, kur Europa ishte duke jetuar në një rend shoqëror 

teokratik të drejtuar nga kisha ose nga monarkët e emëruar nga kisha, mendimi perëndimor 

takohej me botën islame veçanërisht përmes Andaluzisë dhe kryqëzatave. Përveç faktorëve të 

tjerë, ishte kjo pikë takimi që hapi dyert për lëvizjet reformuese dhe periudhën e rilindjes. Së 

bashku me faktorët e tjerë, siç janë mungesa e hapësirave, varfëria, rrugët për të plotësuar 

nevojat gjithmonë në rritje, fakti që disa shtete ishuj si Anglia ishin të prirura për transportin 

detar, gjithashtu çuan në zbulimet gjeografike përtej detit. 

Stimuli i parë për të gjitha këto zhvillime ishte plotësimi i nevojave materiale. Këto zhvillime të 

shoqëruara me studime shkencore në kundërshtim me kishën dhe pedantizmin e krishterë 

mesjetar, krijuan një konflikt për europianët mes fesë dhe shkencës. [36] Kjo shkaktoi përçarjen 

midis fesë dhe shkencës dhe shkëputjen e lidhjeve mes shumë njerëzve dhe fesë. Ky zhvillim, në 

fund të fundit, çoi në evoluimin e materializmit dhe komunizmit. Në gjeografinë sociale, 

njerëzimi u përball me elementët më dramatikë të historisë perëndimore, siç ishin shfrytëzimi 

global, konfliktet pa fund bazuar në interesa, dy luftërat botërore dhe ndarja e botës në blloqe 

politike dhe ekonomike. 

Perëndimi e ka mbajtur botën nën kontrollin ekonomik dhe ushtarak për disa shekuj. Në shekujt 

e fundit, konflikti midis fesë dhe shkencës ka pushtuar shumë qarqe intelektuale. Lëvizjet 

iluministe që filluan në shekullin e tetëmbëdhjetë i shihnin krijesat njerëzore vetëm nga mendja. 

Në ndjekje të saj, lëvizjet materialiste dhe pozitiviste i shihnin njerëzit vetëm si entitet material 

apo fizik. Dhe si rezultat, krizat shpirtërore ndiqnin njëra-tjetrën. Nuk e ekzagjerojmë nëse themi 

që këto kriza dhe mungesa e kënaqësisë shpirtërore ishin faktori kryesor prapa konfliktit të 

interesave që pushtoi dy shekujt e fundit dhe arriti kulmin e tij në dy luftërat botërore. 
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Si posedues të një sistemi besimi me një histori dhe esencë të ndryshme, ne kemi disa gjëra 

themelore për t'i dhënë Perëndimit, me të cilin kemi lidhje të thella ekonomike, sociale, madje 

edhe ushtarake, dhe po ashtu njerëzimit. Në krye të këtyre qëndron kuptimi dhe pikëpamja jonë 

për natyrën njerëzore. Ky këndvështrim nuk është ekskluziviteti ynë, por nuk është as subjektiv, 

më saktë është një këndvështrim objektiv që tregon çfarë ne jemi realisht. 

Ne jemi krijesa të krijuara jo vetëm nga trupi apo mendja, nga ndjenjat apo shpirti. Më drejt, ne 

jemi një kompozim harmonik i të gjithë këtyre elementëve. Çdonjëri prej nesh është një trup që 

përpëlitet në një rrjet nevojash si dhe një mendje që ka nevoja më të ndjeshme dhe vitale se trupi 

dhe është shtyrë nga shqetësimi rreth së kaluarës dhe së ardhmes t'u japë përgjigje pyetjeve të 

tilla si, "Ç’jam unë? Ç’është kjo botë? Çfarë duan nga unë jeta dhe vdekja? Kush më solli mua 

në këtë botë dhe cili është qëllimi? Ku jam duke shkuar dhe cili është qëllimi i jetës? Kush është 

drejtuesi im në këtë udhëtim tokësor?" 

Për më tepër, çdo person është një krijesë me ndjenja që nuk mund të plotësohet nga mendja dhe 

një krijesë me shpirt përmes të cilit ne fitojmë identitetin esencial human. Çdo individ është i 

përbërë nga të gjitha këto aspekte. Kur një mashkull ose femër rreth të cilit sillen të gjitha 

metodat dhe përpjekjet, është konsideruar dhe vlerësuar si një krijesë me të gjitha këto aspekte 

dhe kur të gjitha nevojat i janë përmbushur, ne do të arrijmë lumturinë e vërtetë. Në këtë pikë, 

përparimi dhe zhvillimi i vërtetë njerëzor në lidhje me qenien tonë esenciale është i mundur 

vetëm përmes edukimit. 

Për ta kuptuar rëndësinë e edukimit, nevojitet që vetëm të vështrojmë një ndryshim midis nesh 

dhe kafshëve. Në fillim të udhëtimit nga bota e shpirtrave që shtrihet në përjetësi, në 

vendqëndrimin tokësor, ne jemi të pafuqishëm, në nevojë dhe në pozicionin e mjerueshëm në 

pritje të gjithçkaje nga të tjerët. 

Kafshët megjithatë vijnë ose janë sjellë në këtë botë si të kenë arritur perfeksionin në një botë 

tjetër. Brenda dy orëve, dy ditëve ose pas dy muajve nga lindja e tyre, ato mësojnë gjithçka është 

e nevojshme për t'u ditur për marrëdhëniet me universin dhe ligjet e jetës dhe posedojnë zotësi. 

Fuqia për të jetuar dhe aftësia për të punuar që na merr ne 20 vjet për ta përftuar, është arritur 

nga një zog ose bletë në 20 ditë. Më saktë, ata kanë lindur me këto aftësi. Kjo do të thotë që 

detyra thelbësore për një kafshë nuk është të bëhet e përsosur përmes mësimit dhe evoluimit nga 

fitimi i njohurive apo duke kërkuar ndihmë nëpërmjet shfaqjes së dobësisë së saj. Detyra e saj 

është të punojë në përputhje me aftësitë natyrore dhe kështu aktivisht t'i shërbejë Krijuesit. 

Në anën tjetër, ne njerëzit, duhet të mësojmë gjithçka kur vijmë në këtë botë, sepse jemi të 

paditur rreth rregullave të jetës. Në fakt, në njëzet vjet apo gjatë gjithë jetës sonë, ne nuk mund ta 

mësojmë plotësisht natyrën dhe domethënien e normave dhe kushteve të jetës, ose lidhjen tonë 

me universin. Ne jemi sjellë në këtë botë të dobët dhe të pafuqishëm. Për shembull, ne mund të 

qëndrojmë në këmbët tona vetëm pas një apo dy viteve. Përveç kësaj, tërë jeta jonë shkon për të 

mësuar se çfarë është vërtet në interesin tonë dhe çfarë nuk është. Vetëm me ndihmën e një jete 

shoqërore mund të kthehemi drejt interesave tona dhe të shmangim rrezikun. 

Kjo do të thotë që detyra jonë esenciale, si një krijesë që ka ardhur në këtë bujtinë kalimtare me 

një natyrë të pastër, është të arrijmë qëndrueshmëri dhe qartësi në mendim, imagjinatë dhe besim 



me qëllim që ne të mund të fitojmë një "natyrë të dytë" dhe të aftësohemi për të vazhduar jetën 

tonë në "tjetrën, në botë shumë më të lartësuara." Për më tepër, duke kryer detyrat tona si 

shërbëtorë, ne duhet të aktivizojmë zemrat, shpirtrat dhe të gjitha aftësitë tona të brendshme. Nga 

përqafimi i botëve tona të brendshme dhe të jashtme, ku qëndrojnë misteret dhe enigmat e 

panumërta, ne duhet të kuptojmë sekretin e ekzistencës dhe kështu të ngrihemi në rangun e një 

krijese njerëzore të vërtetë. 

Konflikti mes fesë dhe shkencës dhe produkti i tij, materializmi, e ka vështruar natyrën, si dhe 

krijesën njerëzore, si një akumulim material krijuar vetëm për të përmbushur nevojat fizike. Si 

rezultat, ne jemi duke përjetuar katastrofën e përgjithshme të mjedisit. 

Le të analizojmë. Një libër është një manifestim material, në formën e fjalëve, i një ekzistence 

"shpirtërore" në mendjen e shkrimtarit. Nuk ka një konflikt midis këtyre dy mënyrave për të 

shprehur të njëjtat vërtetësi dhe ide në dy "botë" të ndryshme. Gjithashtu, një ndërtesë ka një 

ekzistencë shpirtërore në mendjen e arkitektit, "fatin ose paracaktimin" në formën e një plani, 

dhe një ndërtim në formën e ekzistencës materiale. Nuk ka një konflikt në mes rrugëve të tri 

botëve të ndryshme për të shprehur të njëjtin kuptim, përmbajtje dhe vërtetësi. Të vështrosh për 

konflikt këtu nuk është asgjë më shumë se një përpjekje e dështuar. 

Në të njëjtën mënyrë, nuk ka një konflikt ndërmjet Kuranit, shkrimeve hyjnore, (që vijnë nga 

atributi i të folurit i Zotit), universit (që vjen nga atributet e Tij për fuqi dhe vullnet) dhe 

shkencës që i ekzaminon ato. Universi është një libër i shenjtë (Kurani) madhështor që rrjedh nga 

atributet e Zotit për fuqi dhe vullnet. Me fjalë të tjera, nëse terminologjia është e përshtatshme, 

universi është një Kuran i madh i krijuar. Në përgjigje, duke qenë një shprehje e ligjeve të 

universit në një formë të ndryshme, Kurani është një univers që ka qenë kodifikuar dhe shkruar 

në letër. Në domethënien e saj të vërtetë, feja nuk kundërshton apo kufizon shkencën dhe 

studimin shkencor. 

Feja i orienton shkencat, përcakton qëllimin e tyre të vërtetë dhe vendos moralin dhe vlerat 

njerëzore universale para tyre si udhërrëfyes. Nëse kjo e vërtetë ka qenë kuptuar në Perëndim 

dhe nëse është zbuluar kjo lidhje midis fesë dhe dijeve, gjërat nuk kanë shumë ndryshim. 

Shkenca nuk duhet të ketë bërë më shumë të këqija se të mira dhe as të ketë hapur rrugën për 

prodhimin e bombave dhe të armëve të tjera vdekjeprurëse. 

Sot, pretendohet që feja është përçarëse dhe hap rrugën për vrasjen e të tjerëve. Ndonëse nuk 

mund të mohohet që feja, posaçërisht Islami, nuk ka udhëhequr shfrytëzimin e pamëshirshëm të 

njeriut në shekujt e fundit, veçanërisht luftërat dhe revolucionet e shekullit të njëzetë që vranë 

miliona njerëz, që lanë prapa edhe më shumë të pastrehë, të veja, jetimë dhe të gjymtuar. 

Materializmi shkencor është një pikëpamje mbi jetën dhe botën që e ka ndarë vetveten nga feja 

dhe një përplasje interesash që shkaktuan këtë shfrytëzim. 

Gjithashtu, ndotja mjedisore, për shkak të materializmit shkencor, është një tipar dallues i 

mendimit modern perëndimor. Në themel të kërcënimit global të ndotjes është koncepti, 

shkaktuar nga mosbesimi shkencor, që natyra është një akumulim i gjërave që nuk kanë vlera të 

tjera veç pikëtakimit me nevojat fizike. Në fakt, natyra është më shumë se një grumbull material 



apo një akumulim objektesh, ajo ka një shenjtëri të përcaktuar, sepse është arena në të cilën janë 

manifestuar Emrat e Bukur të Zotit. 

Natyra është një demonstrim i bukurisë dhe qëllimit që manifeston domethëniet e thella dhe të 

gjera në formën e pemëve që zënë rrënjë, luleve që çelin, frutave që japin shije dhe aromë, shiut, 

rrëkeve të ujit që rrjedhin, ajrit që thithim dhe nxjerrim dhe plehut që ushqen krijesat e 

panumërta. Prandaj ajo e bën mendjen dhe zemrën e një njeriu si një hoje me nektarin që ka 

dhuruar për të, që shtegton si një bletë me gjykimin dhe aftësinë për përsiatje. Vetëm mjalti i 

besimit, virtytit, dashurisë për njerëzimin dhe për të gjitha krijesat për hir të Krijuesit, ndihmës 

për të tjerët, vetësakrifikimi në atë shkallë që i paraprin pasionit të jetës me qëllim që të tjerët të 

mund të jetojnë dhe shërbimi për të gjithë krijesat rrjedh nga kjo hoje. 

Siç është shprehur Bediuzzamani, është në domethënien e edukimit ta shohë ndriçimin e mendjes 

tek shkenca dhe dijet, dhe dritën e zemrës tek besimi dhe virtyti. Kjo domethënie, që i bën 

studentët të fluturojnë me dy krahë në qiejt e njerëzimit dhe ta kërkojnë pëlqimin e Zotit përmes 

shërbimit për të tjerët, ka shumë gjëra për të ofruar. Ajo e çliron shkencën nga materializmi, nga 

të qenit një faktor i dëmshëm, në faktor të dobishëm nga perspektiva materiale dhe shpirtërore 

dhe, nga të qenit një armë vdekjeprurëse. Një domethënie e tillë, me fjalët e Ajnshtajnit, nuk do 

ta lejojë fenë të qëndrojë e paralizuar, ose nuk do të lejojë që feja të jetë perceptuar si diçka e 

shkëputur nga inteligjenca, jeta dhe të vërtetat shkencore dhe si një institucion fanatik që ndërton 

mure ndarës midis individëve dhe kombeve. 

Duke i Shërbyer Njerëzores Përmes Edukimit 

Për shkak të zhvillimeve të shpejta në transport dhe telekomunikacion, bota është bërë një fshat 

global. Kombet janë ekzaktësisht si fqinjët që gjenden në derën tjetër. Ndonëse ne mund të 

kujtojmë që në një botë si kjo, ekzistenca e kombeve mund të jetë siguruar vetëm nga mbrojtja e 

karakteristikave specifike të tyre. Në një mozaik të unifikuar të kombeve dhe shteteve, ata që nuk 

do të mund t’i mbrojnë cilësitë e veçanta, "modelet dhe konstruksionet" do të zhduken. Si në të 

gjithë kombet e tjerë, karakteristikat tona esenciale janë feja dhe gjuha, historia dhe mëmëdheu. 

Ajo që Jahja Kemal, një poet dhe shkrimtar i famshëm turk, shprehte me emocion të madh 

në Rajonet pa një thirrje për lutje, ishte kultura dhe qytetërimi ynë ardhur nga Islami dhe Azia 

Qendrore dhe mbrujtur për shekuj në Anadoll, Europë dhe madje në Afrikë. 

Një çështje në lidhje me këtë është në vijim. Midis njerëzve ekziston shprehja: "Njeriu ka nevojë 

për hirin e fqinjit të tij!" Nëse ju nuk keni hirin e duhur për të tjerët, askush nuk do të godasë 

ndonjë vlerë tek ju. Siç u përmend edhe më sipër, ne kemi më shumë për t'i dhënë njerëzimit se 

ç'kemi për t'i marrë. Sot, organizatat vullnetare ose joqeveritare kanë krijuar kompani dhe 

fondacione dhe janë duke u shërbyer me entuziazëm të tjerëve. Pranimi në shkallë të gjerë i 

institucioneve edukative që janë shpërndarë në të gjithë botën, pavarësisht nga vështirësitë e 

mëdha financiare me të cilat janë përballur, dhe faktit që ato janë konkurruese dhe shpesh lënë 

pas për një kohë shumë të shkurtër institucionet homologe në perëndim, duhet të provojë që çfarë 

kemi thënë, nuk mund të mohohet. 



Ashtu si populli turk, ne kemi akumuluar shumë probleme nga shekujt e kaluar. Në themel të 

këtyre problemeve qëndron gabimi ynë i përmbledhur në pamjen e jashtme të Islamit dhe në 

shpërfilljen e margaritarëve të tij të brendshëm. Pastaj ne filluam të imitojmë të tjerët dhe 

hamendësuam që ekzistonte një konflikt midis Islamit dhe shkencave të natyrës. Ne arritëm në 

këtë konkluzion pavarësisht nga fakti që tek e fundit, shkenca nuk është më shumë se zbulimi i 

ligjeve hyjnore që manifestojnë atributet e Zotit për fuqi dhe vullnet, dhe shprehje e ndryshme e 

Kuranit që rrjedh nga atributi i të folurit i Zotit. Kjo shpërfillje, për pasojë, çon në despotizmin e 

dijeve, mendimit dhe qeverisjes, në një drejtim të pashpresë ku kaosi përfshin të gjithë individët 

dhe institucionet, në punën tonë është i pranishëm konfuzioni dhe nuk tregohet kujdes për 

ndasitë e punëtorisë. 

Më shkurt, tre armiqtë tanë më të mëdhenj janë injoranca, varfëria dhe përçarja e brendshme. 

Dijet, kapitali i punës dhe bashkimi mund të luftojnë kundër tyre. Paditurisë që është problemi 

më serioz, duhet t’i kundërvihemi me arsimim, që ka qenë gjithmonë rruga më e drejtë për t'i 

shërbyer vendit tonë. Tani që ne jetojmë në një botë globale, edukimi është mënyra më e mirë 

për t'i shërbyer njerëzimit dhe për të vendosur një dialog me qytetërimet e tjera. 

Para së gjithash, edukimi është një shërbim human, sepse ne jemi sjellë në këtë botë për të 

mësuar dhe për t'u përsosur përmes arsimimit. Bediuzzamani tregon kujdes për zgjidhjet dhe të 

ardhmen duke thënë: "Qëndrimi i vjetër ndaj çështjeve është i pamundur. Ose një qëndrim i ri 

ose asgjësim." Duke u shprehur që "çështjet polemizuese nuk duhet të diskutohen me 

udhëheqësit shpirtërorë të krishterë," ai hapte dialogun me anëtarët e feve të tjera. Si Mevlana 

Xhelaledin Rumi i cili pati thënë: "Një nga këmbët e mia është në qendër dhe tjetra është në 

shtatëdhjetë e dy botët (popujt e të gjithë kombeve), si një kompas, ai bënte një rreth të gjerë që 

përfshinte të gjithë monoteistët. Duke lënë të kuptohet se ditët e terrorit janë përtej, 

Bediuzzamani thoshte: "Fitorja ndaj njerëzve të qytetëruar është përmes bindjes" dhe në këtë 

mënyrë vinte në dukje që dialogu, bindja dhe diskutimi bazuar në prova janë thelbësore për ata 

që kërkojnë t'i shërbejnë fesë. Duke deklaruar që, "Në të ardhmen, njerëzimi do t'i kthehet dijes 

dhe shkencës dhe do të qeverisin arsyeja dhe fjalët", ai inkurajonte njohuritë dhe dialogun. 

Përfundimisht, duke lënë mënjanë politikën dhe angazhimin e drejtpërdrejtë në politikë, ai 

piketoi linjat bazë për besimin e vërtetë dhe shërbimin kombëtar në këtë kohë dhe në të ardhmen. 

Nën dritën e parimeve të tilla, unë i kam inkurajuar njerëzit që përmes arsimimit t'i shërbejnë 

vendit në veçanti dhe njerëzimit në përgjithësi. Unë u kam bërë thirrje atyre ta ndihmojnë 

popullin për t'u arsimuar dhe zhvilluar duke hapur shkolla të reja. Padituria mund të jetë 

mposhtur përmes arsimimit, varfëria përmes punës dhe kapitalit dhe përçarja e brendshme, 

përmes bashkimit, dialogut dhe tolerancës. Ashtu si zgjidhja e çdo problemi në këtë jetë varet 

plotësisht nga vetë krijesa njerëzore, edukimi është mjeti më efektiv për këtë, pa i kushtuar 

vëmendje nëse ne kemi një sistem politik dhe shoqëror të paralizuar apo që funksionon si 

zembereku i orës. 

Shkollat 

Pasi qeveria dha leje për hapjen e shkollave private, shumë njerëz zgjodhën vullnetarisht të 

kontribuonin me kursimet e tyre në shërbim të vendit, në vend që të kalonin në botën tjetër pas 



një ekzistence të zbrazët. Në fakt, njerëzit e kanë realizuar këtë me entuziazmin e adhurimit. 

Është e pamundur për mua t'i njoh të gjitha shkollat që janë hapur këtu dhe jashtë vendit. 

Meqenëse unë vetëm kam propozuar dhe nxitur aksione të tilla, nuk mund të di madje dhe emrat 

e shoqërive që hapën shkolla ose vendet ku janë hapur shkollat. 

Megjithatë, unë e kam ndjekur këtë çështje me një shtrirje të qartë në shtyp dhe në serinë e 

shkrimeve të shkruara nga gazetarë të shquar, si Ali Bajramogllu, Shahin Allpaj dhe Atëllgan 

Bajar. Shkollat janë hapur me radhë nga Azerbajxhani në Filipine, nga Petërburgu (kryeqyteti i 

Rusisë cariste) në Moskë (kryeqyteti i Rusisë komuniste) dhe, me ndihmën dhe kompetencën e 

bashkëqytetarit dhe biznesmenit të suksesshëm hebre Yzeir Garih, në Jakutsk. Këto shkolla janë 

hapur pothuajse në të gjitha vendet, përjashtuar vendet si Irani, ku nuk është dhënë leje. 

Shkrimtarët dhe dijetarët që kanë vizituar shkollat, konfirmojnë që ato janë financuar nga 

organizata vullnetare në Turqi. Në shumë ose në të gjitha ato, bursat e studentëve janë një pjesë e 

rëndësishme e këtij financimi. Administratorët lokalë japin një kontribut të rëndësishëm duke 

siguruar ndërtesat, drejtuesit dhe mësuesit kur është e nevojshme. Mësuesit, të cilët i janë 

përkushtuar shërbimit për vendin, kombin e tyre dhe njerëzimin, duke gjetur kuptimin e jetës në 

shërbim të të tjerëve, punojnë me entuziazëm me një rrogë të vogël. 

Në fillim, disa nga funksionarët tanë të marrëdhënieve me jashtë hezitonin për të dhënë 

mbështetjen e tyre, por ata nuk e kuptonin se çfarë ishin duke bërë. Megjithatë, sot, shumë prej 

tyre u japin mbështetje shkollave. Përveç kësaj, dy presidentët e fundit turq, të nderuarit Turgut 

Ozal dhe Sulejman Demirel, si edhe ish-kryetari i parlamentit, Mustafa Kalemli dhe ish-ministri i 

jashtëm, Hikmet Çetin, kanë dhënë mbështetjen e tyre për këto përpjekje duke vizituar 

posaçërisht shkollat. 

Këtu ka vend për të treguar vëzhgimet e Ali Bajramogllu, që është një gazetar i cili ka vizituar 

shumë nga këto shkolla. Ai është shprehur: 

Këto shkolla nuk japin ashtu siç mendohet edukim fetar ose të përfshijnë aktivitete edukative në 

një mjedis fetar. Ato janë krijuar në bazë të modelit të shkollave të larta të Anadollit, me pajisje 

teknike dhe laboratorë të një cilësie të lartë. Mësimet jepen brenda programit mësimor të 

përgatitur nga Ministria e Arsimit. Subjektet fetare madje nuk janë mësuar. Në fakt, gazetari Ali 

Bulaç që i ka vizituar këto shkolla, i referohet përshtypjeve të tij që tualetet me qëllim nuk 

mbaheshin shumë të pastra për të shmangur idenë që lutjet mund të ndjekin pastërtinë. 

Aktivitetet zhvilloheshin brenda strukturës së ligjeve aktuale të çdo vendi dhe filozofisë 

edukative. Për shembull, në Uzbekistan, pasi studentët mësonin turqisht dhe anglisht në klasat 

përgatitore, studionin shkencë në anglisht nga mësues turq dhe lëndët sociale në gjuhën uzbeke 

nga mësues uzbekë. Nuk është një qëllim në vetvete dhënia e njohurive fetare ose edukimi fetar. 

Administratorët lokalë janë të vetëdijshëm për laicizmin aq sa edhe qeveria turke, ose madje 

edhe më shumë. Kjo shpjegohet nga gazetarët si Shahin Allpaj, Atëllgan Bajar dhe shumë të 

tjerë, në një mënyrë të përafërt me vëzhgimin e Ali Bajramogllu, që këto vende, nuk kanë një 

interes të papërfillshëm në lidhje me këto shkolla për të ardhmen. Në fakt, duke folur në 

ceremoninë e hapjes së shkollës në Moskë, kryetari i zyrës për edukimin kombëtar tha: "Dy janë 



ngjarjet më të rëndësishme në historinë aktuale të Rusisë. Njëra, udhëtimi i Gagarinit në hënë 

dhe tjetra, hapja e shkollës turke këtu!" Ai e përshkroi këtë si një ngjarje historike. 

Për disa, kjo jetë konsiston në pak ditë të kaluara në këtë bujtinë tokësore në kërkim të 

përmbushjes së dëshirave të egos. Njerëzit e tjerë kanë një pikëpamje të ndryshme dhe kështu i 

japin jetës një kuptim të ndryshëm. Për mua, kjo jetë përbëhet nga disa frymëmarrje në 

udhëtimin që fillon në botën e shpirtrave dhe vazhdon përjetësisht ose në parajsë, ose mos e 

dhëntë Zoti, në ferr. 

Kjo jetë është shumë e rëndësishme, sipas saj përcaktohet jeta jonë e përtejme. Prandaj, ne duhet 

ta përshkojmë atë në rrugët e përcaktuara për të fituar jetën e amshuar në parajsë dhe për të 

arritur pëlqimin e Dhuruesit të Jetës. Kjo udhë kalon përmes dimensionit të pashmangshëm të 

shërbëtorit të Zotit, me anë të shërbimit, para së gjithash, për familjet tona, të afërmit dhe fqinjët 

dhe më pastaj për vendin dhe kombin tonë dhe, në fund, për njerëzimin dhe krijesat që janë 

objekt i përpjekjeve tona. Ky shërbim është e drejta jonë, përçimi tek të tjerët është përgjegjësia 

jonë. 

 

[34] Ky artikull është nxjerrë nga shkrimet e Gylenit të publikuara në revistën Sizinti, mars 1981-

qershor 1982, nr. 26-41. 

[35] Ibn Miskavajh (930-1030), moralist, filozof dhe historian mysliman. Vepra e tij 

moraliste, Tahdhib el-Ahlak, ka qenë e ndikuar nga Aristoteli. 

[36] Kjo kundërvënie dhe ky konflikt u nxitën kryesisht nga dy faktorë: nga refuzimi i kishës 

katolike ndaj zhvillimeve shkencore, konceptualizmit dhe terminologjisë së tyre, dhe nga kërkesa 

e shtresës së mesme për t’u çliruar nga rregullat dhe disiplina e fesë. 
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Ç’thonë të tjerët për Fethullah Gylenin 
 

TURQIA NDJEK NJË LINJË ISLAMI TË MODERUAR 

Douglas Frantz 

Onur Elgin, një adoleshent turk, nuk ka dyshim rreth faktit që po i kalon pushimet verore duke 

studiuar fizikë. Ai shpjegon me një anglishte të rrjedhshme që dëshiron të jetë i suksesshëm për 

shkollën dhe vendin e tij, po ashtu dhe për botën. 

Kolegji Fatih, shkolla e lartë e Onurit, është pjesë e një komuniteti islamik të përparuar të lidhur 

me Fethullah Gylenin, një lider fetar 62-vjeçar që jeton në Pensilvani. Përveç qindra shkollave të 

hapura në Turqi, Ballkan dhe në Azinë Qendrore, vëllazëria e përhapur ngado, drejton një kanal 

televiziv, një radiostacion, një agjenci reklamash, një gazetë të përditshme dhe një bankë, që janë 

të gjitha proislamike dhe të përqendruara në Stamboll. 

Ndonëse pak i njohur në Shtetet e Bashkuara, për shumë vjet Fethullah Gylen ishte një 

ambasador jozyrtar i Turqisë që promovonte një linjë të moderuar të Islamit. Ai predikon 

tolerancë duke u takuar me Papa Gjon Palin II dhe udhëheqës të tjerë fetarë dhe politikë, ku 

midis tyre janë kryeministra dhe presidentë turq. 

Por këtë muaj, pas një hetimi njëvjeçar, një gjykatë për sigurinë shtetërore nxori një urdhër 

arresti për Fethullah Gylenin. Një prokuror e ka akuzuar atë për nxitje të ndjekësve të tij për të 

komplotuar rrëzimin e qeverisë laike turke, një krim që dënohet me vdekje. Autoritetet nuk janë 

përpjekur që ta ekstradojnë z. Gylen, por urdhër arresti sjell një ftohtësi në rrethin e admiruesve 

dhe shkakton ankth mes liberalëve që nuk janë bashkuar me këtë lëvizje. 

Në të njëjtën kohë, qeveria është përfshirë në një debat të ashpër publik rreth përpjekjeve të saj 

për të dëbuar nga administrata mijëra nëpunës të dyshuar për lidhje me proislamikët ose me 

grupet separatiste. Kryeministri Bylent Exhevit kërkoi një autorizim për çemërime nëpërmjet një 

dekreti qeveritar, por presidenti Ahmet Nezhdet Sezer refuzoi dy herë që ta kthente projektligjin 

në ligj. Z. Sezer e argumentoi qëndrimin e tij me faktin që autorizimi mund të formulohej vetëm 

nga parlamenti. Qeveria pranoi sot t'ia paraqesë parlamentit çështjen për gjykim. 

Për shkak të kësaj pike të vdekur, z. Sezer që e mori detyrën në maj, i është bërë disa herë thirrje 

për dorëheqje. Kjo gjendje gjithashtu i ka kontribuar vazhdimit tensionit të krijuar midis 

përkrahësve të linjës së ashpër të regjimit laik të vendit dhe njerëzve që kërkojnë më shumë 

tolerancë për pikëpamjet fetare dhe lirinë e fjalës. 

Me përgjigjet që u jep pyetjeve të gazetës The New York Times, z. Gylen thyen heshtjen 

njëvjeçare për akuzat e ngritura kundër tij. Ai i quan akuzat të fabrikuara nga një grup i vogël, 

por me influencë, që ka një pushtet të konsiderueshëm në qarqet politike. 



Z. Gylen deklaron që ai nuk kërkon vendosjen e një regjimi islamik, por mbështet përpjekjet për 

të siguruar që qeveritë e ngritura mbi baza etnike dhe ndryshimet ideologjike si një mozaik 

kulturor nuk janë shkak për diskriminim. 

"Standardet e demokracisë dhe drejtësisë mund të ngrihen duke qenë bashkëkohore me 

Perëndimin," deklaron z. Gylen, i cili vitin e kaluar i është nënshtruar një terapie medikale në 

Shtetet e Bashkuara dhe shprehet që shëndeti i tij e pengon që të kthehet në Turqi. 

Drejtuesit ushtarakë turq e kanë vlerësuar prej shumë kohësh z. Gylen si një rrezik potencial për 

shtetin. Frika e tyre ngjan të jetë konfirmuar vitin e kaluar kur stacionet televizive transmetuan 

videokaseta në të cilat ai dukej se nxiste ndjekësit e tij të infiltronin në qeveri me "durim dhe pa 

u ndjerë." 

Z. Gylen deklaroi që fjalët e tij janë marrë jashtë kontekstit dhe një pjesë e tyre janë tjetërsuar. Ai 

thotë se i ka këshilluar ndjekësit e tij të tregohen të duruar përballë nëpunësve të korruptuar dhe 

administratorëve intolerantë për punonjësit myslimanë që kryenin ritet e fesë së tyre. 

“Deklaratat dhe fjalët ishin përpunuar dhe montuar për t'u shërbyer qëllimeve të atyre që 

gjendeshin prapa kësaj”, shprehej z. Gylen. 

Sqarimet e z. Gylen vështirë se mund të bindin përkrahësit e linjës së ashpër laike që e shohin 

veten si mbrojtës të Turqisë moderne, të krijuar më 1923 nga Mustafa Qemal Ataturku. Për ata, 

bizneset dhe shkollat e hapura nga ndjekësit e tij mbjellin farërat e një regjimi islamik. 

Disa turq të moderuar i shohin këto biznese dhe shkolla me orientim islamik si një përpjekje për 

të mbushur hendekun e krijuar nga politikat qeveritare dhe diskriminimi. Një studim i kryer nga 

Fondacioni Turk për Studime Ekonomike dhe Sociale, vë në dukje se këto grupe islamike 

apelojnë jo vetëm për të varfrit, por gjithashtu për myslimanët e ngurtë që shpesh ndjehen të 

përjashtuar nga rryma tradicionale. 

Në shkollat e orientuara nga Gyleni mësohet vetëm program fetar i miratuar nga qeveria, në 

turqisht dhe anglisht. Pagesa vjetore në këto shkolla është rreth një mijë dollarë në vit dhe 

studentët përballen me sfidat rigoroze akademike. 

Ozdem Sanberk, drejtuesi i Fondacionit për Studime Ekonomike dhe Sociale, deklaron që "duke 

u shprehur në mënyrë strategjike, shkollat duhet të mbështeten nga shteti sepse prezantojnë 

Turqinë në këto vende." 

I riu Onur Elgin që është 16 vjeç, në shkollën Fatih jashtë Stambollit, nuk ka synim të 

shkatërrojë shtetin. I vetmi qëllim i tij tani është të mësojë mjaftueshëm fizikë për të konkuruar 

në akademinë kombëtare turke. 

* Ky artikull është botuar në prestigjiozen The New York Times, më 25 gusht 2000. 



Myslimanët e vërtetë nuk mund të jenë terroristë 
 

Islam, në kuptimin e mirëfilltë, do të thotë "nënshtrim." Islami është feja e kënaqësisë, sigurisë 

dhe paqes. Këto principe janë aq të zakonshme në jetën e myslimanëve, saqë kur ata 

fillojnë namazin, shkëpusin të gjitha lidhjet me botën, përkulen dhe shtrihen para Zotit dhe 

atëherë qëndrojnë me duart e tyre shtrënguar në respekt. Kur ata lënë lutjen, është sikur kanë 

filluar një jetë të re. Ata e përfundojnë lutjen duke përshëndetur të tjerët në të djathtë dhe në të 

majtë të tyre dhe duke u uruar atyre shëndet, siguri dhe paqe, pastaj ngrihen, shkojnë dhe 

bashkohen me njerëzit e tjerë. 

Përshëndetja e të tjerëve dhe urimi i tyre për paqe janë konsideruar ndër aktet më të pëlqyeshme 

që mund të kryen në Islam. Në të vërtetë, kur Profeti Muhamed, paqja dhe bekimi qofshin mbi 

të, ishte pyetur, "Çfarë është veprimi më i pëlqyeshëm në Islam?" ai përgjigjej: "Dhënia e 

ushqimit për të tjerët dhe përshëndetja e të gjithë atyre që njihni dhe nuk njihni." [38] 

Akuzat për Terrorizëm 

Është e turpshme që Islami, i cili është bazuar në këto parime, është parë nga të tjerët si i njëjtë 

me terrorizmin. Ky është një gabim i madh historik, sepse, siç treguam më sipër, nëse një sistem 

i bazuar në paqen dhe sigurinë njësohet me terrorizmin, kjo tregon vetëm që njerëzit akuzojnë pa 

e njohur thelbin e Islamit dhe janë të paaftë për ta zotëruar atë në shpirtrat e tyre. Islami duhet 

kërkuar përmes burimeve të tij dhe përfaqësuesve të vërtetë përgjatë historisë dhe jo nëpërmjet 

veprimeve të një minoriteti të vogël që e shtrembëron atë. E vërteta është që në Islam nuk ka 

fanatizëm apo detyrim. Islami është plotësisht një fe e mirëkuptimit dhe e tolerancës. Mbështetës 

të tillë të dashurisë dhe tolerancës siç janë Mevlana Xhelaledin Rumiu, Junus Emre, Ahmed 

Jesevi, Bediuzzamani dhe shumë figura të tjera, e kanë shfaqur këtë aspekt të Islamit në formën 

më të admirueshme dhe kanë mbetur në histori si shembuj të këtij afeksioni dhe tolerance. 

Xhihadi në Islam 

Xhihadi është një element i Islamit bazuar në principe të përcaktuara specifike që synon 

kapërcimin e të gjitha pengesave për të mbrojtur dhe lartësuar emrin e Zotit. Ne mund të citojmë 

shumë shembuj përgjatë historisë në lidhje me këtë çështje. Si një komb, ne bëmë një mbrojtje të 

sigurt në shumë fronte të tilla si në Çanakkale (Dardanele) dhe Trabllusgarp. Ne nuk mund t'u 

thonim armiqve tanë që vinin për të pushtuar vendin tonë, "Ju keni ardhur për të na civilizuar. 

Kjo është diçka e mirë për ju. Mirë se erdhët! Shikoni, ju keni sjellë ushtarë!" Por gjithmonë 

luftohet në beteja, të cilat janë një realitet i pashmangshëm i njerëzimit. Ndonëse ajetet e Kuranit 

shpallur Muhamedit, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, në lidhje me kushtet specifike të xhihadit 

janë keqinterpretuar nga të tjerët si qëllim madhor i Islamit, në thelb, këta njerëz që kanë 

dështuar për të depërtuar në frymën e vërtetë të Islamit, janë të paaftë për të vendosur një balancë 

midis çështjeve kryesore dhe anësore dhe kjo lidhet me faktin që ata janë rrënuar nga urrejtja që i 

ka çuar në keqinterpretimin e Islamit, ndërsa zemra e bashkësisë të vërtetë islame është e 
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mbushur me dashuri dhe mëshirë për të gjithë krijesat. Një poet shkruante: Muhamedi ishte 

pretekst për mëshirë; pa Muhamedin a mund të kishte mëshirë? 

Dashuria Lidhet me Ekzistencën 

Profeti Muhamed, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, është një njeri i mëshirës. Ai është gjithashtu 

i njohur si "habibullah," që vjen nga fjala "habib," kuptimi i së cilës është "ai që e do Zotin dhe 

është i dashur prej Zotit." Mistikët e tillë si Imam Rabbani, Mevlana Halid dhe Shah Velijullahu, 

deklaronin që shkalla më e lartë është dashuria. 

Zoti e krijoi të tërë krijimin plotësisht me dashuri dhe Islami e ka qëndisur me delikatesë punën 

me ndjenjën për këtë dashuri. Me fjalët e një mistiku tjetër të madh, dashuria është shkaku i 

ekzistencës së krijimit. Sigurisht që, megjithëkëtë, ne nuk mund të mohojmë që Islami ka një 

element dhune në emër të parandalimit. Ndonëse disa njerëz i kanë konsideruar këto elementë, 

që duhet të jenë dytësore, si gjithçka që e përbën Islamin, Islami është paqësor. Një herë, një 

miku im që kishte të njëjtat mendime, më tha, "Ju flisni me gjithsecilin pa imponuar ndonjë 

kufizim. Ky është një largim i tensionit që ne kemi, meqë kemi mësuar që në përputhje me 

Islamin, duhet të shfaqim armiqësinë tonë për ca njerëz në emër të Zotit." Në të vërtetë, ky 

mendim buron nga interpretimi i gabuar i kësaj ideje. Sipas Islamit, gjithçka është krijuar për të 

qenë e dashur në emër të Zotit. Çfarë është për t'u urryer dhe për çfarë ne mund të tregohemi 

armiqësorë, janë mendimet, ndjenjat e ndyra dhe të pamoralshme dhe blasfemia. Zoti e krijoi 

njeriun si qenie të nderuar (17:70) dhe mund të thuhet që gjithsecili është i bekuar me këto cilësi 

në shkallë të ndryshme. Ndërsa kalonte funerali i një çifuti, Profeti i Zotit ndaloi për të treguar 

respektin e tij. Kur ia kujtuan se njeriu që po varrosej ishte një çifut, ai u përgjigj: "Megjithatë, ai 

është njeri!" Ai demonstronte vlerat që Islami i dha njerëzimit! 

Po, ky ishte tregues i respektit të Profetit tonë për njerëzit. Arsyet që disa myslimanë apo 

institucione islame që e kuptojnë gabim Islamin, janë përfshirë në sulme terroriste anembanë 

botës, duhet të kërkohen jo në Islam, por brenda vetë njerëzve, në keqinterpretimin e tyre dhe në 

faktorë të tjerë. Ashtu siç Islami nuk është një fe e terrorizmit, çdo mysliman që e kupton drejt 

atë, nuk mund të mendohet si terrorist. 

Edhe nëse këto janë natyrisht përjashtime, interpretimet e Islamit nga dijetarët turq janë 

tolerante. Nëse ne mund ta përhapim kuptimin e Islamit të mbajtur nga shtyllat e mëshirës si 

Rumiu dhe Junus Emre anembanë botës, dhe nëse ne mund ta sjellim mesazhin e tyre të 

dashurisë, dialogut dhe tolerancës për njerëzit që janë të uritur për këtë mesazh, atëherë njerëzit 

nga e gjithë bota do të vijnë duke vrapuar në armatën e kësaj dashurie, paqeje dhe tolerance që 

ne përfaqësojmë. 

Toleranca e Islamit është aq e gjerë, saqë Profeti, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, i ndalonte 

veçanërisht njerëzit që të flisnin për gjërat që mund të ishin fyese. Pavarësisht nga përpjekjet 

vetësakrifikuese të Profetit Muhamed, Ebu Xhehli nuk arriti të bëhej mysliman dhe vdiq i 

përbuzur. Prej këtej, emri Xhehl nënkuptohet si injorant. Ky njeri injorant dhe i vrazhdë e kaloi 

të gjithë jetën e tij si një armik i Profetit dhe sjellja e tij bëhet natyrë e dytë për myslimanët. Pak 



pas pushtimit të Mekës, djali mysliman i Ebu Xhehlit, Ikrime, filloi të fliste në një kuvend 

kundër babait të tij dhe për këtë u qortua rëndë nga Profeti. 

Respekti për Njerëzit 

Në një tjetër hadith të Profetit, ai deklaronte që është një mëkat i madh që njeriu të shajë 

prindërit e tij. Sahabet e pyetën atë se çdo të thoshte të shajë njeriu prindërit e tij. Profeti u 

përgjigj që, nëse dikush shan prindërit e një tjetri, atëherë ai person do të merrte hak në të njëjtën 

mënyrë, për pasojë, ky dikushi po shante prindërit e vet! 

Ndërsa Profeti gjithmonë shfaqte respekt për të tjerët, fakti që sot njerëzit i referohen Islamit kur 

sulmojnë të tjerët, do të thotë që ata nuk e kanë kuptuar Profetin e tyre. Nuk ka asnjë hapësirë për 

urrejtje ose armiqësi si në Islam, ashtu edhe në botën universale të përfaqësuesit të tij Muhamed, 

paqja dhe mëshira qofshin mbi të! 

Shërbëtorë të Zotit 

Kur ne lexojmë Kuranin, shohim që është bazuar plotësisht në mirëkuptimin dhe tolerancën. Në 

suren "Al Imran" në Kuran lexojmë: 

“Ata që japin lëmoshë kur janë në kamje dhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemërimin dhe 

ua falin fajet njerëzve. Allahu i do bamirësit.” (3:134) 

Le ta shpjegojmë më tutje. Ju mund të përfshiheni në një incident dhe për pasojë do t'ju vlojë 

gjaku. Për shembull, njerëzit mund t'ju mallkojnë dhe fyejnë. Por ju duhet të tregoheni sa më 

shumë të jetë e mundur indiferentë dhe të mos reagoni. Kurani përshkruan se si duhet të sillen 

njerëzit me moral të shëndoshë edhe në momentet kur zemërimi është i papërmbajtshëm: " Ata 

janë të tillë njerëz zemërgjerë që kur janë përballur me situata që do t'i marrosnin, gëlltisin 

zemërimin e tyre si të ishte një gjemb dhe mbyllin sytë për dobësitë e të tjerëve." Fjalët arabisht 

nga ky pasazh kanë shumë domethënie. "Kadhm" do të thotë gëlltisni çfarë nuk mund të jetë e 

gëlltitshme, ndërsa Kadhim nënkupton dikë që kapërdin zemërimin e tij. Në një tjetër pasazh, 

Zoti u tregon ndjekësve të tij: 

(Robtë e Zotit janë) Edhe ata që nuk dëshmojnë rrejshëm dhe kur (rastësisht) kalojnë pranë së 

keqes, kalojnë me dinjitet.” (Kuran, 25:72) 

Modeli Islam 

Kur ne vështrojmë jetën e lartësuar të Profetit, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, ne shohim që ai 

praktikonte gjithçka predikohej në Kuran. Për shembull, dikush vinte dhe pranonte shkeljen e 

kurorës bashkëshortore duke kërkuar të pastrohej nga mëkatet e tij, cilido që të ishte ndëshkimi, 

Profeti i thoshte atij: "Shko në shtëpi dhe pendohu. Nuk ka mëkat që Zoti nuk e fal." Një tjetër 



hadith, tregon se si një person akuzoi një tjetër për vjedhje. Vetëm kur po afrohej momenti për të 

dhënë ndëshkimin, njeriu ndërroi mendje dhe e fali vjedhësin, vendim për të cilin Profeti i tha: 

"Pse nuk e fale atë që në fillim?" 

Prandaj, kur gjithë këta shembuj janë parë në imtësi nga burimet e tyre, mund të shihet që 

metoda e adoptuar nga ata që i trajtojnë të tjerët me urrejtje dhe armiqësi, që u kundërvihen 

myslimanëve, çifutëve dhe krishterëve pavarësisht se kush janë, që janë mbrujtur me zemërim 

dhe përbaltin të tjerët duke i cilësuar "të pafé", nuk është aspak në përputhje me Islamin. Siç u 

tregua më sipër, Islami është një fe e dashurisë dhe e tolerancës. Myslimanët janë përfaqësuesit e 

dashurisë dhe mëshirës, njerëz që u shmangen të gjitha akteve terroriste dhe që kanë pastruar 

trupat e tyre nga të gjitha format e urrejtjes dhe armiqësisë. 

GYLENI SI EDUKATOR DHE MËSUES FETAR [39] 

Thomas Michel 

Unë kam ardhur për të njohur së pari institucionet edukative të drejtuara nga pjesëmarrësit e 

lëvizjes së udhëhequr nga Fethullah Gylen. Kjo më ka shtyrë të studioj shkrimet e tij për të 

zbuluar racionalitetin që shtrihet pas iniciativës edukative që rrjedh nga vizioni edukativ i 

Fethullah Gylenit dhe kolegëve të tij. 

Fillimisht, është e nevojshme të saktësohet lidhja e z. Gylen me shkollat që shpesh, në mënyrë të 

pakontrolluar, cilësohen "shkollat e Gylenit" ose "shkollat e lëvizjes së Gylenit." Z. Gylen para 

së gjithash e përshkruan veten si një edukator. Ndërkaq, ai është i kujdesshëm të bëjë dallimin 

mes edukimit dhe mësimdhënies. "Shumë njerëz mund të jenë mësues," deklaron ai, "por numri i 

edukatorëve është shumë i kufizuar." [40] 

Ai përpiqet gjithashtu që të jetë i qartë lidhur me faktin që nuk ka shkolla në pronësi të tij. "Unë 

jam lodhur duke thënë që nuk kam ndonjë shkollë," pohon ai, paksa i pezmatuar. [41] Shkollat 

janë krijuar nga marrëveshje reciproke midis vendeve në të cilat ato janë hapur, dhe nga kompani 

edukative të themeluara për këtë qëllim. Çdo shkollë është një institucion i pavarur, por shumë 

prej tyre mbështeten në shërbimet e kompanive turke për të siguruar subvencionet edukative dhe 

burimet njerëzore. 

Takimi im i parë me një nga këto shkolla daton në vitin 1995 në Zamboanga, ishulli Min-danao 

në jug të Filipineve, kur unë mësova që ishte një shkollë "turke" disa kilometra jashtë qytetit. Ajo 

që të bën më shumë përshtypje sapo vështron shkollën, është një tabelë e madhe në hyrje të saj: 

"Shkolla Filipino-Turke e Tolerancës." Kjo është një thënie e habitshme në Zambo-anga, një 

qytet ku 50% e përbëjnë krishterët dhe 50% myslimanët, dhe që bën pjesë në një rajon ku për 20 

vjet, lëvizjet e ndryshme separatiste Moro (myslimane) luftojnë kundër forcat militare qeveritare 

filipinase. Shkolla është duke u ofruar fëmijëve filipinas myslimanë dhe të krishterë standarde 

edukative të një niveli të lartë dhe një rrugë më pozitive për të jetuar dhe bashkëpunuar me njëri-

tjetrin në një rajon ku rrëmbimi i personit dhe marrja peng është diçka e zakonshme së bashku 

me luftën civile, grabitjet, arrestimet, zhdukjet dhe vrasjet nga forcat militare dhe paramilitare. 

Kolegët e mi jezuitë dhe profesorët e Ateneo de Zamboanga konfirmojnë që, nga hapja e saj, 
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“Shkolla Filipino-Turke e Tolerancës” i ka mbajtur në një nivel të lartë kontaktet dhe kooperimin 

me institucionet e krishtera të rajonit. 

Që atëherë, unë kam patur rastin të vizitoj edhe shkolla të tjera dhe të diskutoj politikën 

edukative me stafin mësimor dhe administrues. Vështirësia ose cilësia e lartë e programeve të 

tyre arsimore në shkenca, informatikë dhe gjuhë, është tregues i suksesit të përsëritur në 

olimpiadat akademike. Në një shkollë të mesme në Bishkek, unë iu drejtova një grupi fëmijësh 

kirgizistanas të klasës së shtatë për rreth gjysmë ore. Në fund të fjalës time, mësuesit u kërkuan 

fëmijëve të identifikonin ato elementë të shqiptimit dhe fjalorit që tregonin se u flisja më shumë 

në dialektin amerikan se në atë anglez të anglishtes, dhe për habinë time, ata nuk e patën të 

vështirë ta bënin një gjë të tillë. 

Unë kam kërkuar të gjej një përmbajtje më islame në programin shkollor dhe mjedisin fizik, por 

kjo nuk ishte e vërtetë. Kur unë pyeta rreth mungesës së habitshme që për mua do të jetë një 

pjesë e kuptueshme e një projekti edukativ të frymëzuar nga ndjenjat fetare, m’u shpjegua se për 

shkak të natyrës pluraliste të trupës studentore – krishterë dhe myslimanë në Zamboanga dhe, 

budist dhe hindu në Kirgistan – çfarë ata kërkonin të transmetonin ishin vlerat universale të tilla 

si nderi, puna e ndershme, harmonia dhe shërbimi i ndërgjegjshëm më shumë se një shkollim 

konfensional. 

Këto takime rastësore më bënë të studioj shkrimet e Fethullah Gylenit për të vërtetuar principet 

edukative dhe motivimin ku mbështeteshin shkollat dhe për të gjetur metodat e Gylenit që e kanë 

bërë atë një edukator të aftë për të inspiruar të tjerët me vizionin e tij. 

Vizioni Edukativ i Fethullah Gylenit 

Në dekadat pas krijimit të Republikës Turke, shumë myslimanë turq kanë kritikuar programin "e 

modernizuar" të ndërmarrë nga qeveritë për adoptimin qorrazi të anëve më pozitive dhe negative 

të qytetërimit europian. Ata e kanë parë laicizmin jo thjesht si një produkt të paqëllimshëm të 

procesit laicist, por më shumë si një rezultat të vetëdijshëm të një tendencioziteti antifetar. 

Prezumimin e heshtur që qëndron në themel të reformave modernizuese, ata e shohin si një 

bindje ideologjike sipas së cilës feja është një pengesë për progres dhe duhet të lihet jashtë sferës 

publike të shoqërisë, ekonomisë dhe politikës, nëse një komb është duke ecur përpara. Linjat e 

betejës së filluar përgjatë dekadave pas krijimit të republikës dhe të përforcuara reciprokisht nga 

sistemet konkurruese të edukimit, e kanë bërë debatin midis fesë dhe laicizmit një terren ku çdo 

studiues dhe mendimtar pritet të deklarojë besnikërinë e tij. 

Në opinionin tim, një prej arsyeve që Fethullah Gylen ka qenë shpesh i sulmuar në Turqi nga të 

"djathtët" dhe të "majtët", nga "laicistët" dhe "fetarët", është pikërisht fakti që ai ka refuzuar të 

përfshihet në një çështje të cilën ai e vlerëson si një rrugë pa krye. Në vend të saj ai propozon një 

rrugë në të cilën ne shpresojmë të lëmë pas debatet e shkuara. Zgjidhja e Gylenit nuk synon të 

afirmojë qëllimin e paramenduar të modernizimit të shpallur nga Republika Turke, por të tregojë 

që një proces modernizues efektiv i vërtetë duhet të përfshijë përparimin e tërë njerëzve. Në 

fushën edukative ai duhet të ketë prioritetin kryesor në rrymat e shumta ekzistuese të edukimit 



dhe t'i ndërtojë ato me një formë të re edukative që do t'u japë përgjigje kërkesave të ndryshme të 

botës së sotme. 

Kjo është shumë ndryshe nga projektet reaksionare që kërkojnë të rigjallërojnë ose të kthejnë të 

kaluarën. Duke mohuar që edukimi i ofruar në shkollat që lidhen me emrin e tij është një 

përpjekje për të kthyer sistemin otoman ose për të rivendosur kalifatin, Gyleni vazhdimisht 

afirmon: "Nëse nuk përshtatemi me kushtet e reja, rezultati do të jetë zhdukja." [42] 

Pavarësisht nga nevoja e modernizimit, ai megjithatë vlerëson rreziqet që përfshihen në çdo 

prishje radikale me të kaluarën. Të shkëputur nga vlerat tradicionale, të rinjtë janë në rrezikun e 

të qenit të edukuar me antivlerat që gjenden pas çdo arritjeje materiale. Vlerat jomateriale të tilla 

si, thellësia e ideve dhe e ndjenjave, qartësia e mendimit, ngritja kulturore ose interesi për 

spiritualitetin, kanë tendencën që të injorohen në iniciativat edukative moderne të cilat janë 

përgjithësisht të fokusuara në prodhimin në seri të funksionarëve për një sistem tregu global. [43] 

Studentët e tillë mund të jenë përgatitur mjaftueshëm për të gjetur punë, por ata nuk kanë 

formimin e brendshëm të nevojshëm për të arritur lirinë e vërtetë njerëzore. Drejtuesit e fushave 

ekonomike dhe politike shpesh favorizojnë dhe nxisin arsimin e përqendruar tek profesioni dhe 

të mangët nga vlerat, sepse kjo u mundëson atyre që kanë në dorë pushtetin t'i kontrollojnë më 

lehtë shtresat "e trajnuara, por jo të edukuara". Gylen thotë që “për t'i mbajtur nën kontroll masat, 

mjafton që t'i privosh ata nga dija. Kësaj tiranie ata mund t'i shpëtojnë vetëm nëpërmjet 

arsimimit. Rruga drejt drejtësisë sociale është e shtruar me gurët e arsimit dhe edukimit të drejtë 

e universal, pasi vetëm kjo mund t'u japë njerëzve mirëkuptimin dhe tolerancën e mjaftueshme 

për t'i respektuar të drejtat e të tjerëve." [44] Pra, sipas Gylenit, mungesa e një arsimi të 

kompletuar është pengesë jo vetëm ndaj vënies së drejtësisë, por edhe ndaj njohjes së të drejtave 

të njeriut dhe qëndrimit të hapur e tolerant ndaj të tjerëve. Nëse njerëzit do të edukoheshin në 

mënyrë që të ishin të aftë për të menduar lirshëm dhe për të përqafuar vlerat e drejtësisë sociale, 

të drejtat e njeriut dhe tolerancën, ata do të bëheshin pionierët e ndryshimit për t'i vënë në jetë 

këto qëllime fisnike. 

Nëse flitet për realizimin e reformës arsimore, përgatitja e mësuesve është një çështje që nuk 

mund të lihet mënjanë. Gyleni thotë që "edukimi është tjetër e, mësimdhënia, tjetër. Shumica e 

njerëzve mund të bëhen mësues, por numri i edukatorëve është tejet i kufizuar." [45] Ndryshimi 

midis këtyre koncepteve qëndron në atë që edhe mësuesi, edhe edukatori, përcjellin dije dhe 

mjeshtëri, por, edukatori, është ai i cili ka aftësinë t'i ndihmojë nxënësit e tij në krijimin e 

personalitetit, të ushqejë mendimin dhe reflektimin tek ai, t'i forcojë karakterin dhe t'i bëjë të 

mundur atyre të përvetësojnë cilësitë e vetëdisiplinimit, tolerancës dhe ndjenjën e përgjegjësisë. 

Ata të cilët japin mësim thjesht për të marrë rrogën e pa u interesuar për formimin e karakterit të 

nxënësit, ai i cilëson si "të verbrit që u prijnë të verbërve." 

Mungesa e koordinimit dhe e ndërthurjes midis sistemeve arsimore konkurruese dhe reciprokisht 

të kundërta, ka çuar në atë që Gyleni e quan "një konflikt i hidhur që nuk duhej të kish 

ndodhur: shkenca kundër fesë." [46] Ky dyzim që në fakt nuk ekziston dhe i cili gjatë shekujve të 

19-të dhe 20-të shtrydhi energjitë e dijetarëve, politikanëve dhe liderëve fetarë nga të dyja palët, 

rezultoi në një bigëzim të filozofive e metodave arsimore. Arsimtarët modernë sekularistë, në 

rastin më të mirë, e shohin fenë si një harxhim i panevojshëm kohe dhe, në më të keqin, si 
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pengesë ndaj zhvillimit. Midis dijetarëve fetarë ky debat çoi në refuzimin e modernitetit dhe në 

konceptimin e fesë "më shumë si një ideologji politike sesa në sensin dhe funksionin e saj të 

vërtetë." [47] Ai ndjen se vetëm përmes një procesi arsimor, ku studiuesit e fesë të kenë një 

formim të lartë shkencor dhe shkencëtarët të jenë të hapur ndaj vlerave fetare dhe shpirtërore, 

është e mundur që "konflikti i gjatë shkencë - fe të marrë fund ose që të kuptohet absurditeti i 

tij!" [48] 

Që kjo të ndodhë, ai mendon se është e domosdoshme një mënyrë e re arsimimi e cila "t'i 

ndërthurë dijet fetare e shkencore me moralin dhe anën shpirtërore për të nxjerrë në dritë njerëz 

autentikë e të iluminuar, me emër të ndriçuar nga shkencat fetare e shpirtërore dhe mendjen nga 

ato pozitive," njerëz të përkushtuar ndaj të jetuarit sipas cilësive humane dhe vlerave morale të 

cilët gjithashtu janë "në dijeni të kushteve social-ekonomike e politike të kohës." [49] 

Në shkrimet e Gylenit shfaqen shumë terma të përsëritura mbi arsimimin të cilat duhet të 

sqarohen për të mos shkaktuar keqkuptime. E para është ana shpirtërore dhe vlerat 

shpirtërore. Disa këtë mund ta kuptojnë si një emërtim të koduar për "fenë" të përdorur për t'u 

dalë para paragjykimeve ndaj fesë në shoqëritë sekulariste moderne, por është e qartë se Gyleni e 

përdor këtë term në një kuptim më të gjerë. Sipas tij, ana shpirtërore përfshin jo vetëm mësimet 

fetare, por edhe etikën, logjikën, shëndetin psikologjik dhe çiltërsinë emotive. Terma kyçe në 

shkrimet e tij janë dhembshuria dhe toleranca. Është detyra e edukatorëve që, përveç disiplinave 

"ekzakte", të ngulisin tek nxënësit e tyre të tilla cilësi "të paçmuara". 

Gjithashtu është e nevojshme që të ekzaminohen edhe termat e tjerë që vazhdimisht i përdor 

Gyleni. Ai shpesh herë flet për nevojën e vlerave kulturore [50] dhe tradicionale. [51] Thirrja e 

tij për paraqitjen e vlerave kulturore dhe tradicionale në edukim është interpretuar nga kritikët si 

një thirrje reaksionare që synon rikthimin tek shoqëria otomane pararepublikane. Ai ka qenë 

akuzuar si një irtixhaxhi që në turqisht mund të përkthehet si "reaksionar" ose madje 

"fundamentalist." Kjo është një akuzë që Gyleni gjithmonë e ka mohuar. Për të mbrojtur 

pozicionin e tij, ai deklaron: "Fjala irtixha do të thotë kthim tek e kaluara ose mbartje e së 

kaluarës tek e sotmja. Unë jam një person të cilit jo vetëm e nesërmja, por edhe amshueshmëria i 

është marrë si një qëllim. Unë jam duke menduar për të ardhmen e vendit tim dhe po përpiqem të 

bëj atë që është e mundur për mua. Shkrimet, ligjëratat dhe aktivitetet e mia kurrë nuk kanë 

synuar që ta rikthejnë prapa vendin tim. Por askush nuk mund t’i etiketojë si irtixha besimin në 

Zot, adhurimin, vlerat morale dhe çështjet e tjera që i përkasin kësaj fushe të pakufizuar nga 

koha . [52] 

Në parashtrimin e vlerave kulturore dhe tradicionale, ai duket se e vlerëson të kaluarën e Turqisë 

si një akumulim të gjatë e të ngadaltë të urtësisë që akoma ka shumë për t'u mësuar njerëzve 

modernë dhe diturinë tradicionale akoma të lidhur plotësisht me nevojat e shoqërive të sotme. E 

kaluara nuk mund të hidhet poshtë për shkak të kësaj urtësie të përftuar. Në njërën anë, çdo 

përpjekje për ta rikonstruktuar të kaluarën është miopi dhe e destinuar të dështojë. Dikush mund 

të thotë që ndërsa mohon përpjekjet për t'u shkëputur me të kaluarën, Gyleni në të njëjtën mënyrë 

hedh poshtë përpjekjet për të rivendosur ose rikrijuar shoqërinë paramoderne. 

Tendencën që shfaqet midis reformatorëve modernë për t'u "shkëputur nga prangat e së kaluarës" 

ai e vlerëson si një të mirë që ka një të keqe prapa. Ato elementë të trashëgimisë që kanë qenë 
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shtypëse, vegjetuese ose që kanë humbur qëllimin dhe inspirimin e vërtetë, nuk ka dyshim që do 

të kapërcehen, por elementët e tjerë liberalë dhe humanë duhet të riafirmohen nëse gjeneratat e 

reja duan të ndërtojnë një të ardhme më të mirë. Mendimi i tij është i qartë se nuk është kufizuar 

në debatin e brendshëm politik në Turqi ose madje në të ardhmen e shoqërive islame. Vizioni i tij 

edukativ përfshin të gjithë shoqëritë anembanë botës. Ai dëshiron të edukojë reformatorët, që do 

të thotë, ata që janë fortifikuar me një sistem vlerash që marrin parasysh aspektet fizike dhe 

jomateriale të njeriut. Gyleni shprehet: "Ata që duan të reformojnë botën, duhet së pari të 

reformojnë vetveten. Me qëllim që t'i sjellin të tjerët në udhën për një botë më të mirë, ata duhet 

të pastrojnë botën e tyre të brendshme nga urrejtja, smira, xhelozia dhe të zbukurojnë botën e 

tyre të jashtme me të gjitha llojet e virtyteve. Ata që janë larg nga vetëkontrolli dhe vetëdisiplina, 

që nuk arrijnë të fisnikërojnë ndjenjat e tyre, mund të duken në fillim tërheqës dhe të ditur, 

ndonëse nuk janë të aftë që të frymëzojnë të tjerët në ndonjë rrugë permanente dhe sentimentet 

që ata zgjojnë shpejt do të zhduken." [53] 

Gyleni deklaron: "Një person është një njeri i vërtetë nëse ai mëson dhe frymëzon të tjerët. 

Vështirë që dikush që është injorant dhe nuk ka dëshirë për të mësuar, të cilësohet si një njeri i 

kompletuar. Gjithashtu, është e diskutueshme nëse një person i ditur i cili nuk e rinovon dhe 

reformon veten për të qenë shembull për të tjerët, të mund të quhet i kompletuar!" 

Fethullah Gylen si një Mësues i Islamit 

Në fokus të këtij shkrimi është Fethullah Gylen si një edukator. Roli i tij si një studiues dhe 

mësues fetar është një çështje që meriton një studim të kujdesshëm, ashtu si shqyrtimi i mendimit 

të tij fetar si një interpretues modern i Islamit. Këto çështje janë jashtë objektit të këtij shkrimi. 

Ndonëse studimi i vizionit edukativ të Gylenit nuk mund të jetë i plotë pa një vështrim të 

përmbledhur të shkrimeve tij për Islamin. 

Nga më shumë se 30 libra të Gylenit, disa përmbajnë biseda dhe predikime që ai ka mbajtur për 

studentët dhe admiruesit. Të tjerat janë përgjigje për pyetjet që i janë bërë atij kohë pas kohe nga 

studentët. Ato shtrihen nga studimet për biografinë e Profetit Muhamed, te një njohje bazë me 

sufizmin, nga trajtimi i pyetjeve që tradicionalisht ngrihen në shkencën e kelamit, te shtjellimi i 

temave esenciale të besimit Islam. Këto studime nuk u janë drejtuar specialistëve, por audiencës 

së gjerë të myslimanëve të edukuar. 

Çfarë mund të thuhet rreth qëndrimit personal të Fethullah Gylenit në interpretimin e burimeve 

dhe traditës islame? E para gjë me të cilën ndeshen lexuesit, është rëndësia që ai i jep moralitetit 

dhe virtytit moral, të cilat ai i thekson si më thelbësoret në entuziazmin fetar të frymëzuar nga 

Kurani dhe praktikat rituale. Ndërsa afirmon nevojën për ritual, Gyleni vlerëson virtytshmërinë 

etike si zemrën e motivit fetar. "Moraliteti," deklaron Gyleni, "është thelbi i fesë dhe pjesa më 

fundamentale e Mesazhit Hyjnor. Nëse të qenit i virtytshëm dhe me moral të lartë është një 

heroizëm - dhe është - heronjtë më të mëdhenj janë, së pari, profetët dhe pas tyre, ata që i pasojnë 

në sinqeritet dhe devocion. Një mysliman i vërtetë është ai që praktikon një moralitet vërtet 

universal dhe si të tillë mysliman." Këtë ide ai e ilustron duke cituar një hadith të Muhamedit në 

të cilin ai thotë: "Islami konsiston në moralin e shëndoshë. Unë jam dërguar për të përsosur dhe 

plotësuar moralin e shëndoshë." [54] 
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Aspektet e ndryshme të rrugës islame të jetës synojnë të gjitha së bashku të prodhojnë individin e 

nderuar dhe moralisht të ndershëm. Në këtë sens të gjerë të islamit ose të nënshtrimit të jetës te 

Zoti, mund të thuhet që shkollat e krijuara nga lëvizja që lidhet me emrin e Fethullah Gylenit, 

janë frymëzuar me vizionin moral që i ka rrënjët në Islam, por nuk janë kufizuar në shprehjen e 

saj vetëm për anëtarët e umma-s, bashkësisë ose komunitetit të myslimanëve. Kur Gyleni flet për 

formimin e studentëve "të dedikuar për të jetuar në përputhje me cilësitë njerëzore dhe vlerat 

morale," që "zbukurojnë botën e tyre të jashtme me të gjitha llojet e virtyteve," ai është duke 

propozuar një kod etik universal nga këndvështrimi i një myslimani që ka mësuar prej Islamit. 

Në të njëjtën mënyrë, është e qartë që ai nuk i konsideron virtytet, cilësitë njerëzore dhe vlerat 

morale të jenë pronë ekskluzive e myslimanëve, ashtu siç studentët jomyslimanë janë të 

mirëpritur në shkolla dhe nuk është bërë asnjë përpjekje për t'i prozelitizuar. 

Feja islame është kuptuar kështu si një "rrugë që e drejton një njeri nga përsosja ose e mundëson 

atë të kërkojë gjendjen engjëllore primordiale." [55] Nëse Islami është parë si një udhë për 

përsosjen morale, tasavvufi, sufizmi apo mistika islame, mund të konsiderohet si një zhvillim i 

natyrshëm dhe i pashmangshëm brenda traditës islame. Gyleni sugjeron një definicion moral për 

sufizmin si "përpjekje të vazhdueshme për të mënjanuar të gjitha llojet e fjalëve të 

papërshtatshme dhe qëndrimet e shtrembra dhe, si virtyte të fituara." [56] Ai i lartëson sufistët në 

historinë islame si drejtues shpirtërorë që u kanë treguar gjeneratave të myslimanëve si ta ndjekin 

këtë udhë të përsosjes njerëzore. 

Një mënyrë e tillë pozitive e të lexuarit të traditës mistike sufite çon pashmangshmërisht në 

akuzën për krijimin brenda kësaj lëvizje të një tip tarikati neosufit. Ndërsa duke mohuar që të 

ketë qenë një pjesëtar i një tarikati, më e pakta që ai ka pohuar për përkatësinë e tij pothuajse 

sufite, Gyleni mbron tezën që dënimi i sufizmit, dimensioni shpirtëror i Islamit, është njëlloj si të 

kundërshtosh vetë besimin Islam. Ai shprehet: "Unë kam deklaruar vazhdimisht që nuk jam 

anëtar i një tarikati sufist. Islami si një fe, natyrisht i vë theksin botës shpirtërore dhe edukimin e 

egos e vlerëson si një parim themelor. Asketizmi, përkushtimi fetar, mirësjellja dhe sinqeriteti 

janë esenciale për të. Në historinë e Islamit, disiplina që u ndal më shumë në këto çështje, ishte 

sufizmi. Ta kundërshtosh këtë, do të thotë të kundërshtosh thelbin e Islamit. Por po e përsëris që, 

ashtu siç unë kurrë nuk jam bashkuar me një bashkësi sufite, po ashtu kurrë nuk kam pasur lidhje 

me ndonjë prej tyre!" [57] 
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Pjesë të zgjedhura nga intervista të ndryshme 
 

Islami është keqkuptuar [58] 

Ne duhet të rishikojmë konceptin tonë për Islamin. Si myslimanë, duhet të pyesim veten: pse në 

këtë botë të tjerët përparojnë, kurse ne bëjmë prapa? Duke marrë Kuranin dhe Sunetin si burimet 

tona madhore dhe duke respektuar njerëzit e mëdhenj të së kaluarës, me ndërgjegje që ne jemi 

fëmijë për kohën, ne duhet të pyesim për të kaluarën dhe të tashmen. Unë po vështroj njerëzit e 

mendimit dhe kërkoj të vendos balancën e nevojshme midis aspekteve të ndryshueshme dhe të 

pandryshueshme të Islamit dhe, duke i marrë në konsideratë normat e tilla juridike si abrogimi, 

përpjesëtimi, përgjithësimi dhe kufizimi, mund ta prezantoj Islamin me koncept modern. Pesë 

shekujt e parë të Islamit ishin periudha e kërkimeve dhe dijetarëve të shumtë. Përgjatë kësaj 

periudhe kishte një liri shumë të madhe të mendimit. Vetëm në një atmosferë të tillë mund të 

lindin dijetarë dhe mendimtarë të mëdhenj. 

Nuk ka Dogmatizëm në Islam [59] 

Pyetje: Cili është qëndrimi Islam për dogmatizmin? 

Përgjigje: Nëse dogmatizëm do të thotë të pranosh ose të kopjosh diçka qorrazi pa i lënë 

hapësirë mendimit të lirë dhe aftësive intelektuale, atëherë nuk ka dogmatizëm në Islam. 

Veçanërisht në konceptimin për fenë në Perëndim, dijet dhe besimi janë konsideruar gjëra të 

ndryshme. Kurse në Islam ato plotësojnë njëri-tjetrin. Kurani insiston që gjithsecili duhet të 

shfrytëzojë aftësitë e tij mendore (mendimi, arsyetimi, reflektimi, thellimi, kritikimi, vlerësimi, 

etj.). 

Pyetje: Cilat ajete kuranore janë përcaktuese në të drejtën kanonike? 

Përgjigje: Ato janë aspekte të fiksuara dhe të pandryshueshme për krijesat dhe jetën. Ashtu si 

nuk ndryshojnë kurrë "ligjet e natyrës," ashtu si nuk ndryshojnë kurrë aspektet thelbësore të 

natyrës njerëzore (natyra e tij, nevojat bazë, ndjenjat e kështu me radhë), një fe që i adresohet 

njerëzimit duhet të ketë parime të pandryshueshme dhe vlera të përhershme. Për më tepër, 

standardet e tilla morale siç janë çiltërsia, dëlirësia, ndershmëria, respekti për më të rriturit 

(veçanërisht për prindërit), dhembshuria, dashuria dhe ndihma, janë gjithmonë vlera të pranuara 

botërisht. Gjithashtu, përmbajtja nga alkooli, kumari, tradhtia bashkëshortore dhe prostitucioni, 

vjedhja, mashtrimi dhe rrugët e padrejta të të jetuarit, janë pranuar përgjithësisht. Pranimi dhe 

marrja në konsideratë e standardeve dhe vlerave të tilla duke i kthyer në ligje nuk është 

dogmatizëm. 

Megjithatë, ashtu si në të gjithë fetë e tjera, Islami ka shfaqur disa qëndrime dogmatike. Për 

shembull, zahirizmi filloi gjatë sundimit të Aliut si rezultat i ekstremizmit harixhit. Ata i pranuan 
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ajetet vetëm me domethënien e tyre të jashtme dhe refuzuan të marrin në konsideratë norma të 

tilla themelore siç janë abrogimi, përpjesëtimi dhe përgjithësimi. Në zanafillën e tij, ai nuk u bë 

një shkollë e mendimit. Sido që njerëzit si Davud el-Zahiri dhe Ibn el-Hazmi e vendosën këtë si 

një sistem në Andaluzi dhe nxorën libra për të. Më vonë, kjo shkollë kaloi në duart e disa 

njerëzve me influencë siç ishte Ibni Tejmije dhe të dijetarëve me ndikim si Ibni Kajim el-Xhevzi, 

Imam Dhehebi dhe Ibni Kethir. Më pas ajo u bë shkak për vehabizmin. Megjithëkëtë, këta njerëz 

gjithmonë kanë përfaqësuar vetëm një minoritet. 

Islami, Teokracia dhe Tirania [60] 

Pyetje: A është në Islam despotizmi ose teokracia një rrugë e mesme? 

Përgjigje: Disa njerëz ashtu siç mund të shfrytëzojnë gjithçka me qëllim të keq, mund ta 

shfrytëzojnë dhe Islamin dhe ta përdorin fenë për rregulla despotike. Por kjo nuk do të thotë që 

Islami ka një aspekt despotik. Unë mendoj që një pretendim i tillë vjen për shkak të trajtimit të 

çështjes në mënyrë jokorrekte. Islami nuk ka asgjë të përbashkët me teokracinë që në një 

kontekst është një sistem qeverisjeje i ushtruar nga interpretimi i etërve të kishës. Në Islam nuk 

ka hierarki klerikale zyrtare ose një sistem klerikal. 

Fundamentalizmi [61] 

Fundamentalizëm do të thotë aderim fanatik dhe dogmatik në një besim. Ai nuk ka asgjë të 

përbashkët me Islamin edhe nëse disa njerëz i njehsojnë lëvizjet iraniane dhe saudite me 

fundamentalizmin. Por kjo nuk do të thotë që Islami e parasheh fundamentalizmin. Versionet 

iraniane dhe saudite janë të veçanta në vetvete duke rrjedhur nga sektet pasuar nga secili prej 

tyre. Shumica e myslimanëve nuk i pranojnë as njërin, as tjetrin. Është gabim që ta konsiderosh 

Islamin si fundamentalizëm dhe myslimanët si fundamentalistë. Çështja është mbyllur në 

konfuzionin konceptual dhe së pari duhet të qartësohet kjo. 

Femra dhe të Drejtat e saj [62] 

Pyetje: Cili është mendimi juaj për të drejtat e gruas? 

Përgjigje: Ky është një subjekt shumë i gjerë. Nga një perspektivë, ajo është e hapur për debat. 

E kam shumë të vështirë që t'i përmbledh mendimet e mia në këtë fushë. Në një sens, ne nuk 

duhet t'i veçojmë burrin dhe gruan nga njëri-tjetri. Në një sens tjetër, ata kanë ndryshime fizike 

dhe psikologjike. Në opinionin tim, gruaja dhe burri duhet të jenë si dy pamje të një të vërtete, si 

dy anët e një monedhe. Nuk mund të ketë burrë pa grua ose grua pa burrë, sepse ata janë krijuar 

së bashku. Edhe Qielli është Qiell i vërtetë kur ata të dy janë së bashku. Kjo është arsyeja pse 

Ademi qëndroi këtu me bashkëshorten e tij. Burri dhe gruaja plotësojnë njëri-tjetrin. 
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Profeti ynë, Kurani dhe parimet kuranore nuk i trajtojnë burrin dhe gruan si krijesa të veçuara. 

Unë mendoj që problemi është se njerëzit e shohin çështjen nga ekstremet dhe në këtë mënyrë 

prishin balancën. 

Pyetje: A ka shembuj të rolit të femrës? 

Përgjigje: Në atmosferën sociale të shoqërive islame ku Islami nuk është njollosur me të drejta 

zakonore ose me tradita joislame, femrat myslimane janë plotësisht pjesëmarrëse në jetën e 

përditshme. Për shembull, gjatë periudhës së parë të Islamit, Aishja, gruaja e Profetit, udhëhoqi 

një ushtri. Ajo ishte gjithashtu një dijetare fetare e cila e vështronte çdo njeri me respekt. Femrat 

faleshin në xhami së bashku me meshkujt. Një grua mund ta kundërshtonte kalifin në xhami në 

një çështje juridike. Madje në periudhën otomane gjatë shek. XVIII, gruaja e një ambasadori 

anglez e lavdëroi shumë femrën dhe e përmendi me admirim rolin e saj në familjet dhe shoqërinë 

islame. [63] 

Individët dhe të Drejtat e tyre Njerëzore [64] 

Ne nuk duhet të shqetësohemi apo të frikësohemi rreth individëve, zhvillimit ose motivimit të 

tyre për individët e tjerë, sepse Kurani e sheh çdo individ si një tip më vete në krahasim me tipat 

e tjerë. I rëndësishëm është burimi i emocioneve dhe i mendimeve që i edukon ata. Kur individët 

fitojnë një rrugë të qartë mendimi dhe kuptimi dhe arrijnë një horizont të caktuar, ata do të 

ngërthejnë atë që është e nevojshme për veten e tyre dhe jetën shoqërore. Personat e rritur do të 

ndjejnë nevojën që të jenë së bashku me të tjerët sepse kuptohet që nuk duhet të lihen të vetëm 

dhe gjithashtu t'u bëjnë keq anëtarëve të tjerë të shoqërisë. 

Ata individë që janë edukuar në këtë rrugë, që nuk i shfrytëzojnë të drejtat dhe liritë e tyre për të 

dëmtuar të tjerët, por në mënyrë të ndërgjegjshme shohin interesin e të tjerëve përpara interesit të 

tyre, duhet të lihen të zhvillohen individualisht. Përndryshe, ata do të jenë vazhdimisht të gjykuar 

dhe të dënuar, shtypës dhe të shtypur, mizorë dhe viktima të mizorisë. Ky është një dimension i 

tablosë tragjike të Turqisë së sotme. 

Humanizmi ose Njerëzorja [65] 

Pyetje: Cila është perspektiva islame për humanizmin? 

Përgjigje: Dashuria është një prej temave më të diskutuara në ditët e sotme dhe një prej 

çështjeve më të nevojshme. Në të vërtetë, dashuria është një trëndafil në besimin tonë dhe një 

mbretëri në zemrën që kurrë nuk vyshket. Më parë se çdo gjë tjetër, ashtu si Zoti e thuri 

universin si dantellë në avlëmendin e dashurisë, në gjirin e ekzistencës muzika më magjike dhe 

më e bukur është gjithmonë dashuria. Lidhja më e fortë midis individëve në familje, shoqëri dhe 

popull, është për shkak të dashurisë. Dashuria universale e shfaq veten anembanë ekzistencës në 

kozmos përmes ndihmës dhe mbështetjes për çdo pjesëz. 
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Kjo është aq e vërtetë, saqë faktori më dominues në thelbin e ekzistencës është dashuria. Ashtu si 

një individ në korin universal, pothuajse çdo krijesë sillet dhe luan me stilin e saj, motivin magjik 

që ka marrë prej Zotit në një melodi dashurie, sido që ky shkëmbim i dashurisë nga ekzistenca 

tek natyra njerëzore dhe, nga njëra krijesë tek tjetra, ndodh në një mënyrë të nënvetëdijshme 

sepse Vullneti Hyjnor dhe Dëshira Hyjnore zotërojnë plotësisht krijesat që nuk kanë vullnet. Nga 

kjo perspektivë, njerëzit, në mënyrë të vetëdijshme marrin pjesë në këtë simfoni të dashurisë në 

ekzistencë dhe e rrisin dashurinë në natyrën e tyre të vërtetë dhe hetojnë rrugët për ta 

demonstruar atë në një mënyrë humane, njerëzore. Prandaj, pa neglizhuar dashurinë në shpirtrat 

e tyre dhe për hir të dashurisë në natyrën e tyre, çdo njeri duhet të ofrojë ndihmën e vërtetë dhe 

mbështetjen për të tjerët. Ata duhet ta mbrojnë harmoninë e përgjithshme që gjendet në shpirtrat 

e tyre, ose në respekt të dashurisë që gjendet në thelbin e ekzistencës si një ligj natyror. 

Në strukturën e parimeve universale të Islamit, gjykimi dhe ideja për dashurinë është shumë e 

balancuar. Shtypësit dhe agresorët janë mohuar nga kjo dashuri sepse shfaqja e dashurisë dhe 

mëshirës i bën shtypësit më agresivë dhe gjithashtu i inkurajon të dhunojnë të drejtat e të tjerëve. 

Për këtë arsye, nuk duhet të tregohet mëshirë për njerëzit që kërcënojnë dashurinë universale. 

Mëshira e treguar për një shtypës është akti më i pamëshirshëm për të shtypurit. Profeti thotë: 

"Ndihmoni vëllain tuaj nëse ai është një shtypës ose viktimë. Ju mund ta ndihmoni shtypësin 

nëse ai ndalon shtypjen ndaj të tjerëve." Është e mundur të tregohet mëshirë për një tiran nëse ai 

ndalon veprimet e padrejta. 

“TERRORIZMI NUK PËRPUTHET ME ISLAMIN” [66] 

Intervistë nga Nurije Akman 

Bashkësia islame qëndron për vite mënjanë vetëm duke lajkatuar për masat parandaluese të 

terrorit dhe duke deklaruar se "Islami nuk përputhet me terrorin." Megjithatë, incidentet e 11 

shtatorit ndodhën. Si pasojë, sulmet me bomba janë të pranishme në shumë vende përfshirë 

dhe Turqinë. Është zbuluar që ekzekutuesit e këtyre akteve vijnë nga radhët tona. A nuk 

mendoni që ne (myslimanët) duhet të alarmohemi para së gjithash? 

Sot, më e pakta që mund të themi, është se Islami nuk njihet nga të gjithë. Myslimanët duhet të 

deklarojnë: "Në Islam nuk ka terrorizëm!" Në Islam, vrasja e një njeriu është një akt i barabartë 

për nga rëndësia me mosbesimin. Asnjë person nuk mund të vrasë një krijesë njerëzore. Asnjë 

person nuk mund ta ngacmojë një person tjetër të pafajshëm, edhe në kohë lufte. Asnjë person 

nuk mund të japë një fetva (një deklarim legal në Islam) në këtë çështje. Asnjë person nuk mund 

të jetë një granatier vetëvrasës (kamikaz). Asnjë person nuk mund të vrapojë mes turmave me 

njerëz, me bomba lidhur në trupin e tij. Pakujdesia e treguar ndaj fesë së njerëzve në këto turma, 

nuk është nga ana fetare e lejueshme. Edhe në kohë lufte - gjatë së cilës është e vështirë të mbash 

balancat - kjo nuk është e lejuar në Islam. Islami deklaron: "Mos prekni fëmijët ose njerëzit që 

luten në kisha!" Kjo nuk është thënë vetëm një herë, por është përsëritur vazhdimisht gjatë gjithë 

historisë. Ç’thoshte mësuesi ynë, profeti Muhamed, ç’thoshte Ebu Bekri dhe ç'thoshte Omeri, 

është e njëjtë me çfarë kanë thënë gjithashtu në kohët e mëvonshme Salahudin Ejubi, Allparslani 

dhe Këllëçarslani. Pastaj, të njëjtën gjë tha dhe Sulltan Fatihu (Mehmeti II), triumfuesi. Në këtë 

mënyrë, qyteti i Kostandinopojës, në të cilin sundonte kaosi dhe shthurja, u bë Stamboll. Në këtë 
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qytet grekët nuk i dëmtuan armenasit dhe po ashtu as armenët nuk u sollën të këqija grekëve. As 

myslimanët nuk dëmtuan asnjë njeri nga popullsitë e tjera. Pak pas pushtimit të Kostandinopojës, 

njerëzit e qytetit varën një portret të stërmadh të triumfuesit në murin që i përkiste Patrikanës. 

Është e çuditshme që një qëndrim i tillë ishte shfaqur në atë kohë. Atëherë, siç tregohet në 

histori, Sulltani e thirri Patrikun dhe i dha atij çelësat e qytetit. Edhe sot, Patrikana e kujton këtë 

gjest me respekt. Por sot, Islami, si në çdo pikë tjetër, nuk është kuptuar saktë. Islami gjithmonë 

ka respektuar idetë e ndryshme dhe kjo duhet kuptuar për të pasur një vlerësim të saktë. 

Me keqardhje po them që në vendet ku jetojnë myslimanët, disa udhëheqës fetarë dhe myslimanë 

të papjekur nuk kanë armë tjetër në duar veç interpretimit fundamentalist të tyre për Islamin. Ata 

e shfrytëzojnë këtë për të hedhur njerëzit në luftëra që u shërbejnë interesave të tyre. Në fakt, 

Islami është një besim i vërtetë dhe duhet jetuar besnikërisht. Në rrugën për arritjen e besimit 

nuk mund të përdoren kurrë metoda të rreme. Në Islam, ashtu siç një qëllim mund të jetë i 

ligjshëm, po ashtu duhet të jenë të gjithë mjetet që përdoren për ta arritur atë. Nga kjo 

perspektivë, askush nuk mund ta fitojë parajsën duke vrarë një person tjetër. Një mysliman nuk 

mund të thotë, "Unë do të vras një njeri dhe atëherë do të shkoj në parajsë." Pëlqimi i Zotit nuk 

mund të fitohet duke vrarë njerëz. Një prej qëllimeve më të rëndësishme për një mysliman është 

të arrijë pëlqimin e Zotit, tjetra është për t’i bërë të njohur emrat e Zotit të gjithëmëshirshëm në 

univers. 

A funksionon në këtë mënyrë logjika e tyre, "lufta është për të luftuar në front, por tani kudo 

është një fushë beteje"? A e perceptojnë ata këtë si një lloj lufte apo xhihadi? A mendojnë ata 

që dera e parajsës do të jetë e hapur për ta? 

Rregullat e Islamit janë të qarta. Individët nuk mund të shpallin luftë. Një grupim apo një 

organizatë nuk mund të deklarojë luftë. Lufta shpallet nga shteti. Lufta nuk mund të shpallet pa 

një president apo një ushtri, duke deklaruar së pari që jemi në luftë. Ndryshe, ky është një akt 

terrori. Një rast lufte i tillë është krijuar nga grumbullimi rreth vetes, më falni për gjuhën time, i 

pak banditëve. Një tjetër person duhet të mbledhë të tjerë rreth vetes së tij. Nëse njerëzit do të 

shpallnin luftë individualisht, atëherë do të mbizotëronte kaosi, sepse për dallime kaq të vogla, 

një front lufte mund të jetë krijuar edhe mes njerëzve me mendim të shëndoshë. Disa njerëz 

mund të thonë: "Unë shpall luftë kundër aksh personi." Një njeri që është tolerant me 

krishtërimin mund të jetë akuzuar si në vijim: "Ky njeri ndihmon krishtërimin dhe dobëson 

Islamin. Kundër tij duhet të shpallet luftë dhe ai duhet të vritet." Si rezultat, është shpallur luftë. 

Për fat, shpallja e luftës nuk është kaq e thjeshtë. Nëse shteti nuk deklaron luftë, asnjë tjetër nuk 

mund ta nisë atë. Kushdo që nuk e kupton këtë, edhe nëse ata janë dijetarë, të cilët unë i admiroj, 

nuk mund të zhvillojë një luftë të vërtetë. Kjo është kundër frymës së Islamit. Normat e paqes 

dhe të luftës në Islam janë parashtruar qartë. 

Nëse kjo është kundër frymës së Islamit, atëherë pse bota islame gjendet në këtë pikë? 

Sipas opinionit tim, nuk ekziston realisht një botë islamike, por në botë ka vende ku jetojnë 

myslimanët. Në disa vende ka më shumë myslimanë dhe në disa të tjera, më pak. Islami është një 

mënyrë jete, një kulturë dhe nuk është ndjekur si një besim. Myslimanët e kanë ristrukturuar 

Islamin në përputhje me idetë e tyre. Unë nuk u referohem radikalëve, myslimanëve ekstremistë, 

por myslimanëve të thjeshtë që e jetojnë Islamin siç u përshtatet ai atyre. Kushti i domosdoshëm 



në Islam është besimi i vërtetë dhe jeta në përputhje me të, prandaj myslimanët duhet të marrin 

përgjegjësi të natyrshme në Islam. Nuk mund të thuhet që ndonjë shoqëri e tillë me këtë koncept 

dhe filozofi ekziston brenda gjeografisë islame. Nëse ne themi që ata ekzistojnë, atëherë ne jemi 

duke shpifur për Islamin. Nëse ne themi që Islami nuk ekziston, atëherë ne jemi njerëz shpifës. 

Unë nuk mendoj që në një të ardhme të afërt myslimanët do të jenë në gjendje të kontribuojnë 

shumë për ekuilibrin e botës. Unë nuk i shoh drejtuesit tanë që ta kenë këtë vizion. Bota islame 

është injorante, pavarësisht nga një iluminim i ngadalshëm që po vjen në ditët e sotme. Ne mund 

ta vëzhgojmë këtë fenomen gjatë haxhit. Ne mund ta shohim këtë nëpër konferenca dhe tek 

drejtuesit e saj. Ju mund ta shihni këtë në parlamentet e tyre nëpërmjet televizionit. Kanë një 

disnivel serioz në çështje të rëndësishme. Myslimanët, nuk mund të zgjidhin problemet e botës. 

Ndoshta mund ta arrijnë këtë gjë në të ardhmen! 

Ju rrjedhimisht mendoni që termi "botë islame" nuk duhet të përdoret? 

Nuk ka një botë të tillë. Sot Islami është individual. Myslimanët janë në vende të ndryshme të 

botës. Hap pas hapi ata janë ndarë nga njëri-tjetri. Unë personalisht nuk e shoh ndonjërin të jetë 

mysliman i përsosur. Nëse myslimanët nuk janë të aftë të kontaktojnë me njëri-tjetrin dhe të 

krijojnë një bashkim, të punojnë së bashku për të zgjidhur problemet e përbashkëta, për të 

interpretuar universin, për ta kuptuar atë më mirë, për ta shqyrtuar universin me kujdes në 

përputhje me Kuranin, për ta interpretuar të ardhmen më drejt, për të krijuar projekte për të 

ardhmen, për të përcaktuar vendin e tyre në të ardhmen, atëherë unë nuk mendoj që ne mund të 

bisedojmë rreth një bote islame. Meqenëse nuk ka një botë islame, gjithsecili vepron 

individualisht. Madje mund të thuhet që disa myslimanë kanë bindjet e tyre personale. Nuk mund 

të deklarohet që ka një konceptim islam i cili ka qenë sipas marrëveshjes i aprovuar nga studiues 

të kualifikuar, mbështetur me besimin në Kuran dhe i testuar në mënyrë të përsëritur. Më saktë, 

mund të thuhet që është mbizotëruese një kulturë myslimane, sesa një kulturë islame. 

Ajo ka ekzistuar që prej shek. V hixhri (XI e.r.). Ka filluar me periudhën abaside dhe shfaqjen e 

selxhukëve. Është rritur pas pushtimit të Stambollit. Në periudhat në vazhdim, dyert për 

interpretime të reja janë mbyllur. Horizontet e mendimit janë kufizuar. Gjerësia e mendimit që 

ishte në shpirtin e Islamit është ngushtuar. Shumë njerëz të paskrupullt filluan të shfaqen në 

botën islame, njerëz të paqëndrueshëm, që nuk mund t'i pranonin të tjerët, që nuk mund ta hapnin 

vetveten për çdo njeri tjetër. Ky kufizim ishte hasur gjithashtu edhe në tyrben e dervishit. Është e 

trishtueshme që madje ishte i pranishëm edhe në medrese (shkollat teologjike). Dhe sigurisht, të 

gjitha këto dogma dhe interpretime kanë nevojë për rishikim dhe rinovim nga njerëzit e edukuar 

në fushat e tyre. 

Duket që rrjeti el-Kaide ka një shtrirje në Turqi. Ju shpjeguat anën fetare të çështjes. A ka 

gjithashtu dimensione të tjera të saj? 

Një prej njerëzve që unë urrej më shumë në botë, është Osama Bin Laden, sepse ai ka nxirë 

pamjen e ndritshme të Islamit. Ai ka krijuar një imazh të njollosur. Edhe nëse ne përpiqemi me 

më të mirën tonë për të rregulluar dëmin e tmerrshëm që ai ka sjellë, do të duhen shumë vite për 

ta korrigjuar. 



Ne flasim rreth kësaj mbrapshtie kudo, në shumë tribuna të ndryshme. Ne shkruajmë libra për të. 

Ne themi, "ky nuk është Islam." Bin Laden zëvendëson logjikën islame me ndjenjat dhe dëshirat 

e tij. Ai është një mostër, siç janë edhe njerëzit përreth tij. Nëse njerëzit ngado janë të ngjashëm 

me të, atëherë ata gjithashtu, nuk janë asgjë më shumë se mostra. 

Ne e dënojmë këtë qëndrim të Ladenit. Ndonëse rruga e vetme për ta ndaluar këtë mënyrë të 

vepruari është që myslimanët, duke jetuar në vendet që ngjajnë të jenë islame - dhe në fillim unë 

deklarova që nuk perceptoj një botë islame, por janë vetëm vende në të cilat myslimanët jetojnë - 

do t’i zgjidhin problemet e tyre. 

A duhet të mendojnë ata në një mënyrë plotësisht të ndryshme kur zgjedhin udhëheqësit e tyre? 

Ose a duhet që ata të zbatojnë reforma fundamentale? Për rritjen e një brezi të ri të edukuar ashtu 

siç duhet, myslimanët duhet të punojnë për të zgjidhur problemet e tyre. Jo vetëm problemet e 

tyre për çështjen e terrorit, një instrument që sigurisht nuk aprovohet nga Zoti, por gjithashtu dhe 

për sa i përket drogës dhe duhanit, dy nga gjërat e ndaluara prej Zotit. Mosmarrëveshjet, trazirat 

civile, varfëria pa fund, turpi për të qenë i qeverisur nga të tjerët dhe të qenët i fyer pas formimit 

të qeverisë nga fuqitë e huaja, janë të gjitha probleme që mund t'i jenë shtuar listës. 

Siç ka thënë Mehmet Akif Ersoji, skllavëria, mizëritë e vështirësive, narkomania, pranimi i 

gjërave jashtë karakterit dhe vënia në lojë e të tjerëve, janë të gjitha të pranishme midis nesh. Ato 

janë mallkime të Zotit dhe së pari kanë zënë vend në kombin tonë. Kapërcimi i këtyre, në 

opinionin tim, varet në të qenët një krijesë njerëzore e vërtetë dhe e devotshme për Zotin. 

Njerëzit që e përkrahin terrorin rriten midis nesh në familjet myslimane. Ne mendojmë që ata 

ishin "myslimanë." Çfarë transformimi kanë pësuar ata duke u bërë terroristë? A nuk jemi të 

gjithë fajtorë? 

Është dobësia jonë, është dobësia e kombit. Është dobësia e edukimit. Një mysliman i vërtetë që 

e ka kuptuar Islamin në çdo aspekt, nuk mund të jetë terrorist. Është e vështirë për një person që 

të mbetet mysliman nëse ai është përfshirë në terrorizëm. Feja nuk e pranon vrasjen e njerëzve 

me qëllim arritjen e një objektivi. 

Por, sigurisht, çfarë përpjekjesh duhet të bëjmë ne që këta njerëz t'i ngremë në nivelin e një 

krijese të përsosur? Me çfarë elementësh duhet t'i pajisim ata? Çfarë përgjegjësish marrim ne për 

edukimin e tyre dhe, kështu, tani të presim që ata të mos përfshihen në terror? 

Njerëzit mund të jenë mbrojtur nga përfshirja në terrorizëm prej domethënieve të disa virtyteve 

që burojnë në besimin Islam, siç janë, frika për Zotin, frika për Ditën e Gjykimit dhe frika për 

kundërshtimin e parimeve të fesë. Ndonëse ne nuk e kemi ndjeshmërinë e duhur për këtë çështje, 

përpjekjet derimë sot kanë qenë të vogla për ta trajtuar këtë temë të harruar. Por, fatkeqësisht, 

janë disa pengesa të vëna në këtë rrugë nga bashkëkombësit tanë. 

Disa tregojnë llojet e aktiviteteve që ne na nevojiten, por nuk duhen lejuar. Kjo do të thotë që 

mësimi i kulturës dhe moralit duhet të jetë plotësisht i ndaluar në institucionet edukative. Në të 

njëjtën kohë, ne luftojmë që çdo kërkesë e jetës duhet të njihet në shkollë. Edukimi i shëndoshë 



duhet të jetë siguruar nga specialistët e edukimit. Klasifikimet në lidhje me jetën në përgjithësi 

dhe jetën në shtëpi duhet të bëhen të kuptueshme në shkollë. 

Njerëzit duhet të udhëzohen si ta kalojnë jetën në harmoni bashkëshortore dhe si të rrisin fëmijët 

e tyre. Por problemi nuk mbaron këtu. Turqia dhe vendet e tjera që kanë një popullsi të madhe 

myslimane, vuajnë nga abuzimi me drogën, bixhozi dhe korrupsioni. Nuk gjendet pothuajse 

asnjeri në Turqi që të mos jetë përfshirë në ndonjë skandal. Disa qëllime që ishin menduar për t'u 

arritur, janë finalizuar. Akoma shumë objektiva të tjerë nuk janë konkretizuar. Ju nuk mund të 

hetoni asnjeri në lidhje me këtë. Ju nuk mund të akuzoni njeri për përfitime. Ata janë të mbrojtur 

dhe në këtë mënyrë janë lënë në punën e tyre. 

Këta janë njerëzit që rriten në mesin tonë. Të gjithë ata janë fëmijët tanë. Pse disa prej tyre 

marrin rrugë të shtrembër? Pse disa rriten si tiranë? Pse ka disa nga ata që rebelohen kundër 

vlerave njerëzore? Pse vijnë në vendin e tyre dhe e hedhin veten në erë si kamikazë? 

Të gjithë ata janë madhuar mes nesh. Prandaj, edukimi i tyre ka qenë i gabuar. Kjo do të thotë që 

sistemi edukativ mund të ketë disa mangësi, disa pika të dobëta që është e nevojshme të 

ekzaminohen. Është e domosdoshme që këto dobësi të eliminohen. Më shkurt, rritjes së krijesave 

njerëzore nuk i është dhënë prioritet. Ndërkohë disa gjenerata kanë humbur, janë rrënuar dhe 

shkatërruar. 

Rinia e pakënaqur ka humbur spiritualitetin e saj. Disa njerëz kanë përfituar prej tyre duke i 

lidhur ata me dollarët ose duke i kthyer në robotë. Ata i kanë droguar. Ky është lajmi i parë në të 

gjitha gazetat që mund të lexojmë këto ditë. Me këta të rinj është abuzuar në atë shkallë sa ata 

janë manipuluar. Ata janë shfrytëzuar si vrasës me pretekstin e disa idealeve apo qëllimeve të 

çmendura. Disa njerëz keqdashës kanë dashur të arrijnë ca synime duke abuzuar me këta të rinj. 

Këta njerëz janë kthyer në robotë. Një kohë, shumë njerëz u vranë në Turqi. Grupet e ndryshme 

vrisnin njerëzit nga kampet kundërshtare. Gjithsecili ishte përfshirë në një luftë të përgjakshme 

përpara se të vinte dhe të ndërhynte ushtria më 12 mars të vitit 1971 dhe më vonë më 12 shtator 

të vitit 1980. Njerëzit vrisnin duke derdhur gjakun e njëri-tjetrit. 

Disa njerëz u përpoqën të arrijnë një qëllim duke vrarë të tjerët. Gjithsecili ishte një terrorist. 

Njerëzit e njërit krah ishin terroristë, edhe ata në krahun tjetër ishin terroristë, ndërkaq që 

çdokush e etiketonte të njëjtin veprim ndryshe. Një person do të thoshte: "Unë po veproj në emër 

të Islamit." Një tjetër do të thoshte: "Unë jam duke luftuar për popullin dhe vendin tim!" Ndërsa 

një i tretë: "Unë jam ngritur kundër kapitalizmit dhe shfrytëzimit!" Të gjitha ishin vetëm fjalë. 

Kurani flet rreth këtyre "etiketimeve." Ata nuk meritojnë të vlerësohen. Por njerëzit vazhduan me 

vrasje. Çdokush ishte vrarë në emër të një ideali. 

Në emër të këtyre "idealeve" të përgjakura shumë njerëz ishin vrarë. Kjo nuk ishte asgjë tjetër 

veçse terror. Çdo njeri, jo vetëm myslimanët, kishte bërë të njëjtin gabim. Më pas, këto vrasje u 

bënë një qëllim "i realizueshëm." Vrasja u kthye në një zakon. Gjithsecili filloi të shfrytëzohej 

për të vrarë, edhe pse vrasja e një personi tjetër është një akt shumë i dënueshëm. Një herë, një 

nga miqtë e mi më të afërt, vrau një gjarpër. Ai ishte i diplomuar në teologji dhe tani është 



predikues. Në shenjë kundërshtimi për këtë veprim, unë nuk fola me të për një muaj. Unë i 

thashë: "Ky gjarpër ka të drejtë të jetojë në natyrë. Çfarë të drejte ke ti për ta vrarë?" 

Por sot gjendemi në një moment të tillë që, nëse 10 apo 20 njerëz janë vrarë, ose nëse numri nuk 

është aq i lartë sa mendohej, atëherë ata thonë: "Nuk është aq keq, nuk kanë vdekur shumë 

njerëz!" Kjo dhunë e pabesueshme është e pranueshme për njerëzit në një nivel të tmerrshëm. 

Ata thonë: "Është pozitive që numri i të vdekurve nuk i kalon 20 apo 30!" Shkurt, e tërë shoqëria 

e pranon këtë si një pjesë të jetës sonë të përditshme. 

Kjo situatë mund të ishte shmangur nëpërmjet edukimit. Ligjet dhe rregullat e shtetit mund ta 

parandalonin këtë. Disa grupime të vogla që janë mbrojtur, dhe për pasojë nuk mund të 

ndalohen, janë duke i ekzagjeruar çështjet e parëndësishme dhe po u japin shumë rëndësi 

çështjeve pa vlerë. Ka një shërim nga kjo. Shërimi është të mësojmë të vërtetën menjëherë. 

Duhet të bëhet e qartë që myslimanët nuk mund të jenë terroristë. Pse duhet të bëhet kjo e qartë? 

Sepse njerëzit duhet ta kuptojnë që nëse bëjnë diçka të keqe, edhe në qoftë se është e vockël sa 

një atom, ata do të paguajnë për atë në këtë botë dhe në botën tjetër! [67] 

Po, vrasja e një njeriu është diçka shumë domethënëse. Kurani thotë që vrasja e një personi është 

e një njëjtë me vrasjen e të gjithë njerëzve. Ibni Abasi shprehet që një vrasës do të qëndrojë 

përjetësisht në ferr. Ky është i njëjti dënim që është dhënë edhe për mosbesimtarët. Kjo do të 

thotë që një vrasës i është nënshtruar të njëjtit dënim si një jobesimtar. Shkurt, në Islam, në 

momentet e ndëshkimit në Ditën e Gjykimit, një vrasës do të konsiderohet të jetë aq i ulët po aq 

sa dikush që ka mohuar Zotin dhe Profetin (me fjalë të tjera një ateist). Nëse ky është një parim 

themelor i fesë, atëherë ai duhet të jetë mësuar në shkollë. 

INTERVISTË E GAZETËS “DAILY NATION” [68] 

Hezron Mogambi 

Pyetje: Cili është misioni i jetës tuaj dhe çfarë mesazhi do t’u jepnit njerëzve? 

Nuk besoj se unë si person përfaqësoj ose jam një mision më vete. Mundohem të jem një njeri si 

gjithë të tjerët. Mua më mjafton nderimi që Zoti më ka dhënë duke më krijuar si “njeri”. 

Sigurisht që njeriu është një krijesë që kërkon të kuptohet. Njeriu i ngjan asaj farës së vogël që 

mbillet, rritet dhe kërkon të arrijë fazën e pjekurisë. Fuqia hyjnore i ka dhuruar farës mundësi 

zhvillimi dhe për t’ia arritur këtij qëllimi ajo mbillet në tokë. Nëse ajo nuk gjen një ambient të 

tillë ose pengohet nga ndonjë gjë e dëmshme, mbetet aty ku hidhet dhe nuk lulëzon, por kalbet. 

Nga ana tjetër, nëse kjo farë gjen kushtet e përshtatshme për t’u zhvilluar, i shpëton kalbjes dhe 

arrin të bëhet një pemë që jep fruta të mrekullueshëm. Pra, nga një farë aq e vogël, ajo fiton 

përfaqësimin e një tërësie. 

Po kështu, Dora e të Plotfuqishmit, edhe njeriut i ka dhënë mundësi të pafundme. Nga këto 

mundësi, fara e vogël e hedhur në tokën shpirtërore gjelbërohet me ujin e besimit dhe adhurimit, 

dhe nëse aspektet shpirtërore i përdorim në drejtim të qëllimit të të krijuarit, degët e tyre zgjaten 
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deri në pafundësi duke u kthyer në pemë me fruta të mrekullueshme që të japin lumturi në këtë 

botë, e begati në botën tjetër dhe mirësi të pafundme në parajsë. 

Pra, ne si njerëz, jemi dërguar në këtë botë që me anë të dijes dhe besimit, të kuptojmë atë që 

është e vërtetë. Duke vënë re ndryshimin që ne kemi me krijesat e tjera dhe duke parë mundësitë 

që na janë dhënë, ne si njerëz na takon që me anë të rrugës së dijes dhe besimit të ndërtojmë 

botën dhe të vendosim paqen dhe ky qëllim na ngarkon me përgjegjësi të ndryshme përkundrejt 

Krijuesit të gjithësisë dhe krijesave të tjera. Profeti Muhamed, paqja qoftë mbi të! thotë “Njeriu 

më i lartësuar tek Allahu është ai që i beson vetëm atij duke mos i vënë shok dhe ai që u shërben 

të tjerëve”. Pra, mbret i një populli është ai që i shërben atij. Duke u bazuar në këto pika, besoj se 

kjo është detyra ime në këtë botë. 

Si mund të përfitojmë nga feja për vendosjen e demokracisë, mirëkuptimit të dyanshëm dhe të 

drejtave të njeriut në botë? Cili mund të jetë roli i fesë për vënien në jetë të këtyre çështjeve? 

Feja apo roli i saj nuk mund të kufizohet vetëm me këto aspekte që ju përmendët, gjithashtu ajo i 

garanton këto vlera. Zoti e ka dërguar fenë për lumturinë individuale dhe kolektive. Feja bazohet 

në besimin dhe adhurimin e Zotit. Besimi dhe adhurimi i një Zoti të vetëm bën që besimtarët të 

jenë më të afrueshëm me të gjithë krijesat e tjera. Sa më e lartë të jetë shkalla e besimit të njeriut 

tek Zoti, aq më e lartë është konsiderata e tij ndaj qenieve të tjera. Feja, e cila është një 

ndërmjetëse midis Zotit dhe njerëzimit, bazohet gjithashtu edhe në krijesat e tjera që i përulen 

sistemit hyjnor. Pra, së bashku me botën ku ne jetojmë, i gjithë universi i bindet rregullave të 

vendosura nga Zoti, duke formuar kështu një bashkim, rregull dhe harmoni. Ndryshimi i bindjes 

së njeriut ndaj Zotit me krijesat e tjera është se ne na është dhënë vullneti dhe logjika. Ky vullnet 

dhe detyrimet që sjell, e shtyjnë njeriun të ndjehet në harmoni me qeniet e tjera dhe nxit etikën e 

lartë dhe zhvillimin njerëzor. Zotit kurrsesi nuk i pëlqejnë padrejtësitë dhe mashtrimet. Ai kërkon 

që ne të jetojmë në paqe dhe brenda kufijve të drejtësisë. Si rrjedhim, ajo që pritet nga 

besimtarët, nga ata që i besojnë dhe adhurojnë vetëm Zotin, është përpjekja për nxitjen e paqes, 

vëllazërisë dhe drejtësisë. 

Në vijë të përgjithshme, feja tregon njohuri, disiplinë, të drejtat dhe detyrimet e njeriut. Ajo është 

një sistem hyjnor që i tregon individit dhe kolektivit atë që është e drejtë dhe e gabuar. Në këtë 

mënyrë, sipas fesë, jeta është një përmbledhje e një sërë detyrash dhe të drejtash që besimtarët 

gëzojnë dhe janë të detyruar që t’i kryejnë. Në këtë drejtim, feja e sheh jetën si marrëdhëniet e 

individit me vetveten, me Zotin, me kolektivin si dhe me mjedisin që e rrethon. Si përfundim, 

pavarësisht se si besimtarët i ushtrojnë detyrimet fetare brenda dritës, sot, ata që pranohen si 

dashuri, respekt, mirënjohje, të drejta njeriut, falje, mëshirë, paqe, vëllazëri dhe liri, janë vlera që 

feja i përmban dhe i predikon. Sipas fesë, të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe të njëjtë ashtu 

siç janë dhëmbët e një krehri. Ajo nuk pranon asnjë lloj dallimi racor, ngjyre, moshe, kombësie 

apo të meta fizike. Feja thotë “Të gjithë keni ardhur nga Ademi, kurse ai është nga toka. Prandaj 

dhe ju njerëz bëhuni vëllezër!” 

Feja ka sjellë këto disiplina bazë: 

- Fuqia gjendet tek e drejta, në të kundërt e drejta nuk përkon me forcën. 



- Drejtësia dhe ligji janë baza mbizotëruese. 

- Nuk mund të cenohen në asnjë mënyrë besimi, liria e mendimit, jeta, pasuria personale, e drejta 

për krijimin e familjes, mendja dhe shëndeti trupor tek njeriu. 

- Mbrojtja e të fshehtës dhe paprekshmërisë individuale. 

- Askush nuk ka të drejtë të fajësojë tjetrin pa patur prova dhe askush nuk ka të drejtë të mos 

dënojë tjetrin për arsye afrimiteti. 

- Me qëllim të jetës në kolektiv, individët janë në gjendje që të bashkëpunojnë së bashku në 

paqe. 

Duke iu bazuar fesë, në jetën sociale si bazë njihet e drejta dhe jo fuqia. Armiqësia është e 

papranueshme. Marrëdhëniet midis njerëzve duhet të krijohen duke u bazuar në besim, dashuri, 

ndihmë, mirëkuptim, respekt reciprok dhe jo mbi mosmarrëveshje, zënka apo interes. E drejta 

sjell bashkim, rritjen e vlerave njerëzore, ndihmë dhe konsulencë. Kurse besimi është burim i 

vëllazërimit. Gjithashtu, sipas fesë, të gjithë njerëzit janë krijesa të Zotit dhe askush nuk është më 

i lartë se tjetri përsa i përket vetive që janë jashtë vullnetit të njeriut si raca, ngjyra apo familja. 

Për këtë arsye, mbizotërojnë ligjet dhe askush nuk mund të jetë më sipër se ata. Ligjet zbatohen 

në mënyrë të barabartë për këdo dhe gjykatat punojnë sipas rregullave juridike. Feja e llogarit 

pasurinë e kolektivit dhe thesarin e shtetit si diçka amanet. Gjithçka që del nga ky thesar bazohet 

mbi të drejtën dhe rregullat ligjore. Marrëdhëniet që çdo individ drejtues ka me thesarin është e 

njëjtë me atë person që i dorëzohet me amanet të përkohshëm. 

Vjedhja, grabitja, cenimi dhe dhuna janë ndër mëkatet më të mëdha te Zoti. Feja urdhëron 

drejtësi, mirësjellje ndaj prindërve, të afërmve, të varfërve si dhe ndihmesë që mund t’i jepet 

rrugëtarëve. Ajo ndalon abuzimet seksuale, padrejtësitë që mund t’u bëhen të varfërve dhe 

jetimëve si dhe hilet në peshore. Ajo urdhëron në këtë mënyrë: “Mos flisni në ato tema që nuk i 

dini, flisni me gjuhë të ëmbël ndaj njëri tjetrit, mos mbani inat dhe mos i flisni me tone të ashpra 

njëri tjetrit, jini zotërues të veprimeve që bëni, askush s’ka të drejtë të tallet me tjetrin dhe ti 

ngjisë nofka të këqija, largohuni nga mendimi i keq dhe i gabuar për të tjerët, mos gjykoni dhe 

mos kërkoni mëkate tek të tjerët, mos hiqni dorë nga dëshira mbi të vërtetën qoftë kjo dhe në 

dënimin tuaj, të prindërve apo të afërmve tuaj, dhe në çdo veprim tuajin të mbizotërojë drejtësia, 

mëria që mund të keni ndaj një personi apo kolektivi të mos ju nxisë juve për padrejtësi ndaj 

tyre. Përmbahuni zemërimit tuaj dhe falini të tjerët, silluni me të mirë ndaj të keqes; bëhuni të 

arsyeshëm dhe të falshëm; mos përdorni pije alkoolike dhe mos luani kumar.” Gjithashtu 

lajmërohet në këtë mënyrë: “Ju të gjithë jeni njerëz dhe para Zotit jeni të barabartë. Por ata që i 

frikësohen Zotit, ata që janë besimtarë të vërtetë dhe me fjalë dhe me sjelljet e tyre përfaqësojnë 

të vërtetën, nderohen dhe lartësohen. Lindja, ngjyra apo raca nuk mund të jenë gradë madhësie. 

Të gjithë do të vdisni dhe do të përballeni me një gjykim madhështor ku do të jepni llogari për 

ato që keni bërë në këtë botë. Ato ditë korrupsioni dhe mirësia nuk do të kenë vlerë; e vetmja gjë 

e pranueshme do të jetë besimi i vërtetë dhe vepra e pastër.” Shkurtimisht, feja, nëse mësohet 

dhe jetohet me të vërtetë ashtu siç është, me të gjithë të drejtat dhe liritë e njeriut, do të jetë çelësi 

dhe garancia e lumturisë për këtë jetë dhe për jetën e amshuar. 



A shpresoni për arritjen e paqes në botë, ndërkohë që çdo ditë e më shumë vërejmë shtimin e 

krimit dhe të këqijave sociale? 

Njeriu është fëmijë i shpresës dhe jeton aq sa shpreson; ai, në momentin që humb shpresën, edhe 

pse fizikisht duket sikur jeton, do të thotë që zjarri i jetës i është shuar. Shpresa është në 

përpjesëtim të drejtë me besimin. Për këtë arsye, besoj dhe shpresoj që bota e së ardhmes do të 

jetë më e lumtur, më e pastër dhe më e mëshirshme. Një zhvillim dhe një e vërtetë që na shton 

këtë shpresë, që ndoshta tani është akoma në fazat e para të saj, është afrimiteti midis krerëve 

myslimanë, të krishterëve dhe çifutëve. Unë personalisht kam pritur dhe pres një botë parajsë ku 

njerëzimi të jetojë në lumturi dhe paqe. Tashmë kjo botë e vjetruar duhet të jetë mërzitur nga 

luftërat dhe përplasjet e shumta. Për këtë arsye, ajo tashmë nuk ka nevojë vetëm për ajër, ujë dhe 

bukë, por edhe për mëshirë, mirësi, qetësi shpirtërore dhe paqe. Duke u bazuar në këtë, mendoj 

se të gjithë popujt e shteteve të ndryshme janë të gatshëm për një botë të tillë. Pra, njerëzit tani 

do të ndjejnë nevojën e ndihmës dhe bashkëpunimit me njëri-tjetrin; sot, bota jonë sa vjen e 

globalizohet çdo ditë e më shumë duke u shndërruar në një fshat ku informacioni dhe udhëtimet 

e shumta po rriten gjithmonë e më shumë dhe ne si njerëz ndihemi si të mbyllur mes katër 

mureve të shtëpisë. 

Gjeneratat e mëparshme kanë përjetuar një përplasje që nuk duhet të ekzistonte: atë midis fesë 

dhe shkencës. Kjo përplasje lindi shkencën materialiste dhe kjo industrinë gjigante të armëve, 

duke i hapur udhë kështu armatosjes në përmasa kolosale dhe ndotjes së mjedisit në përmasa të 

frikshme. Ndërkohë që shkenca studion njeriun dhe natyrën që janë vepër e Diturisë, Vullnetit 

dhe Fuqisë së Zotit, s’ka se si të përplaset me fenë, e cila është urdhër i Zotit që mund ta gjeni në 

tre librat e shenjtë Kuran, Bibël dhe Teurat. Por, si rezultat i përpjekjeve të shumë dijetarëve dhe 

shkencëtarëve myslimanë dhe të krishterë, ka nisur të kuptohet se konflikti disashekullor fe-

shkencë, më së paku është i panevojshëm. Shpresoj që një botëkuptim i tillë do ta parandalojë 

ose të paktën do ta kufizojë shkencën përsa i përket ndotjes dhe shkatërrimit të “natyrës”. 

Fundi i konfliktit fe-shkencë, do të sjellë afrimin e fesë me shkencën dhe përkrah saj një sistem 

arsimor ku të përmbahen vlera të larta shpirtërore dhe etike. Dhe si përfundim, do të edukohen 

gjenerata me mendje të ndritur e me zemër të mbushur me besim. 

Kjo stinë do të jetë ajo ku do të marrë fund ose do të zvogëlohet çdolloj shfrytëzimi, ngushtimi 

sa më i madh i dallimit i varfër - i pasur, do të arrihet ekuilibri punë - kapital - nevojë; do të jetë 

një stinë ku do të marrë fund dallimi racor, i ngjyrës, i gjuhës dhe i pikëpamjeve mbi botën si dhe 

stina ku do të njihen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. 

Sipas jush, cilat janë problemet e Afrikës dhe si mund të zgjidhen ato? 

Për popujt e Azisë dhe Afrikës tre janë armiqtë kryesorë: injoranca, varfëria dhe përçarja. 

Kundrejt këtyre duhet të luftohet me dinamikat e dijes, punës dhe bashkimit. Me dituri mund të 

sfidosh injorancën, me punë dhe kapital sfidon varfërinë ndërsa kundër përçarjes nevojitet 

dialogu, mirëkuptimi dhe respekti ndaj të tjerëve. Nuk dua të lë pa përmendur dhe diçka, në 

burim të çdo problemi gjendet njeriu vetë, si rrjedhim, njeriut i duhet të largohet nga të qenit 

problem dhe rruga për arritjen e lumturisë së vet dhe botës së tij kalon nga arsimimi. Shkaku më 

i madh i përçarjes sot, janë dallimet etniko-racore. Sot, në një botë që po zvogëlohet nga dita në 



ditë dhe po krijohen aleanca mes vendesh të ndryshme dhe kur njerëzit për qëllime të ndryshme 

po afrohen gjithmonë e më shumë, është e vështirë të kuptosh këto ndarje të panevojshme dhe 

shumë të dëmshme. 

Si shkaqe të përçarjes mund të përmendim disekuilibrin në fushën ekonomike, mosshpërndarja e 

drejtë e të ardhurave në shoqëri të ndryshme si dhe mungesa e institucioneve që luajnë rolin e 

urës midis individit dhe kolektivit. Gjithashtu mosvendosja në vendin e duhur e forcave në 

mekanizmin drejtues, moszbatimi i mënyrave demokratike në zgjidhjen e problemeve si dhe 

mosekuilibrimi i lidhjes ligj - forcë - urtësi, janë të tjera shkaqe që mund t’i shtohen. Çështje të 

tjera mund të përmendim edhe fanatizmat, dëshirat, emërimi dhe përcaktimi i shumë gjërave 

sipas iniciativës së disa individëve të veçantë, problemet ekzistuese që ekzistojnë në fushën 

politike dhe administrative. Një tjetër rrezik që rrezikon popujt aziatikë dhe afrikanë, është 

prishja që ka filluar në kulturë dhe moral që po përhapet si sëmundja e verdhëzës. Ky 

demoralizim po trondit të gjithë vlerat që mbajnë këta kombësi në këmbë. Si përfundim 

mosbesimi dhe demoralizimi po depërton thellë në mosrespektimin e atyre që janë të shenjta për 

këto kombe. 

Ashtu siç është nevoja për një fokusim mbi ato pika që janë të përbashkëta dhe kërkimi i 

zgjidhjeve në mënyrë logjike, po ashtu, të domosdoshme janë edhe paqja, bashkimi dhe 

bashkëpunimi, aktorë këta që përbëjnë bazën e lumturisë në kolektiv. Për këtë gjë është e 

domosdoshme largimi dhe paragjykimi ndaj të tjerëve dhe duhet që njeriu të drejtën dhe të 

bukurën të mos e shohë vetëm në vetvete. Duhet të këmbëngulet mbi dallimet që po ndodhin 

përsa i përket racës, ngjyrës, përkatësisë etnike, etj, faktorë këta që ndikojnë në përçarjen midis 

individëve. Ne duhet të sillemi në mënyrë të tillë që të respektojmë rregullat sociale të shoqërisë 

duke mos cenuar askënd. Të gjitha këto do të arrihen duke parë pikat e përbashkëta dhe faktorët 

jetikë që na shoqërojnë gjithmonë. 

Vazhdimësia dhe fuqizimi i popujve dhe kombeve Afrikane do të arrihet së pari me aleancat me 

vendet fqinjë dhe më pas me ato shtete që kanë pika të përbashkëta, por që në asnjë mënyrë nuk 

duhet nxitur armiqësi me ndonjë shtet tjetër. Krijimi i këtyre aleancave është i nevojshëm dhe i 

domosdoshëm dhe ky duhet jetë një ndër detyrat e para të këtyre vendeve. Në vend të armiqësive 

duhet të përqafohen miqësitë. 

Çështja Izrael - Palestinë ka kohë që vazhdon. Myslimanët dhe të krishterët e lindjes së mesme 

nuk i besojnë njëri-tjetrit. Si mendoni se mund të zgjidhet kjo çështje dhe cila është mënyra që 

njerëzit e kësaj pozite gjeografike do të kuptojnë dhe arrijnë paqe dhe lumturi? 

Çështja Izrael - Palestinë tanimë nuk i intereson vetëm këtyre dy shteteve, por të gjithë kësaj 

hapësire gjeografike, madje ka arritur në një çështje që i përket paqes botërore. Personalisht, 

aktet që disa grupe palestineze ndërmarrin në emër të fesë Islame, i shoh me dyshim. Ushtria 

Çlirimtare e Palestinës që në fillim ka ndjekur një rrugë me ulje dhe ngritje. Për këtë arsye, nuk 

jam i sigurt nëse kjo lëvizje po i sjell apo do t’i sjellë ndonjë përfitim popullit palestinez. Për më 

tepër, nëse çështjen e shohim në mënyrë të vetëdijshme, duke parë kushtet dhe gjendjen ku ky 

vend ka përfunduar, duket hapur se rezultati nuk është shumë i kënaqshëm. Me këto kushte, të 

paktën momentalisht, nuk duhet të gjykohet si një çështje fetare. Pasi në një terren kaq konfuz, 



feja mund të keqkuptohet dhe të keqpërdoret. Së dyti, feja edhe në këtë zonë, edhe në botë, duhet 

t’i shërbejë paqes. 

Gjithashtu nuk duhet të neglizhojmë edhe aspektin psikologjik të çështjes. Pra, zona për të cilën 

flasim, është e shenjtë si për myslimanët, ashtu dhe për të krishterët e çifutët. Historia tregon se 

të gjithë profetët kanë predikuar në këtë vend. T’i besosh profetëve që Zoti u ka dërguar bijve të 

Izraelit dhe profetëve të tjerë është një kusht themelor i besimit Islam. Myslimanët, të krishterët 

dhe çifutët i pranojnë këta profetë. Për më tepër, pikat e përbashkëta që ekzistojnë midis këtyre 

tri feve nuk janë më të pakta se kontradiktat. Për këtë arsye, të gjitha këto ngjashmëri, që 

normalisht duhet të stimulojnë bashkëjetesën në paqe, fatkeqësisht, për disa arsye politike, u 

hapet rrugë konflikteve dhe kontradiktave. Pra, çështja Izrael- Palestinë, duhet të gjykohet sipas 

rregullave ndërkombëtare duke gjetur zgjidhje të tillë që kënaqen të gjithë palët dhe të garantojë 

liritë, sigurinë dhe të drejtat themelore të njeriut. 

Ka nga ata që barazojnë Islamin me terrorizëm dhe terrorizmin me Islamin. Ç`mendoni mbi 

këtë? 

Së pari dua të theksoj diçka; Një fe e dërguar nga Zoti, sido që ajo të quhet, qoftë feja islame, 

qoftë ajo çifute apo e krishterë, jo vetëm që nuk e urdhëron terrorin, por ç’është më e 

rëndësishme, as që nuk e lejon atë. Në radhë të parë, jeta e njeriut është shumë e rëndësishme për 

Zotin. Në këtë drejtim, Zoti me fenë që ka dërguar, e ka konsideruar atë si një nga vlerat më 

kryesore. Kështu që Islami e sheh jetën e një individi si një të tërë, pra, vrasjen e një personi, e 

njëson me vrasjen e të gjithë njerëzve dhe shpëtimin e një personi e pranon si shpëtimin e të 

gjithëve. Përsa i përket të drejtës, duke deklaruar “se nuk ka të drejtë të vogël apo të madhe”, e 

ka konsideruar të njëjtë të drejtën e një individi me atë të një kolektivi, dhe asnjërën prej tyre nuk 

e ka sakrifikuar për tjetrën. 

Së dyti, Islami i urdhëron besimtarët që në aktivitetet e tyre të kenë për qëllim të drejtën dhe atë 

që është legale dhe thekson se mjetet për të arritur këtë qëllim duhet të jenë domosdoshmërisht 

legale, si dhe u kujton atyre që veprojnë apo mundohen që të arrijnë qëllimet e tyre me mjete 

jolegale se do të ndëshkohen me të kundërtën e asaj që synojnë të arrijnë. Nga kjo pikëpamje, 

mund të themi se terrori s’mund të jetë kurrsesi mjet për të realizuar qëllime në emër të fesë 

Islame. Edhe luftën që është një realitet njerëzor dhe dukuria që bie më shumë në sy, Islami nuk 

e ka konsideruar kurrë si të pëlqyeshme, fillimisht e ka lejuar vetëm me qëllim mbrojtje e, pastaj, 

sipas parimit të përmendur në Kuran “fitneja (fitme) është më e keqe se vrasja”, e ka lejuar luftën 

me qëllimin e parandalimit të luftës, ose parandalimin e shkaqeve që çojnë drejt luftës si 

ngatërresat, dhuna, çekuilibrit etj,. Bashkë me këtë, për herë të parë në historinë e njerëzimit, 

solli mbi këtë çështje kufizime tepër të rëndësishme dhe në një periudhë shumë të hershme 

predikoi rregullat juridike ndërkombëtare. Kësaj fushe i është dhënë aq rëndësi, saqë dijetarët 

myslimanë mbi këtë çështje kanë shkruar libra 13 shekuj më parë. “Mos largoni nga zemra juaj 

frikën ndaj Zotit. Mos harroni se nuk bëni dot asgjë pa ekzistuar dëshira e Allahut. Kujtoni 

gjithmonë se Islami është feja e lumturisë dhe dashurisë. Rruga, guximi dhe trimëria e Profetit 

(a.s) le të jenë një model për ju. Mos shkelni nëpër vreshta dhe nëpër fusha të mbjella. Mos 

lëndoni murgjit, priftërinjtë apo besimtarët që janë mbyllur nëpër faltore dhe jetën e tyre ua 

dedikojnë Zotit. Mos qëlloni mbi civilë, mos u sillni në mënyrë imorale përkundrejt femrave dhe 

mos lëndoni ndjenjat e të humburve. Mos pranoni dhurata nga popullsia vendase. Mos strehoni 



ushtarët tuaj nëpër shtëpitë e vendasve. Në asnjë mënyrë mos braktisni asnjë nga namazet. 

Frikësojuni Zotit dhe mos harroni se vdekja mund t’iu gjejë në çdo kohë, qoftë edhe mijëra 

kilometra larg fushëbetejës. Pra, gjithmonë jini të gatshëm për vdekjen që mund t’iu vijë.” Këto 

pra janë principet që krerët e shteteve islame u kanë kujtuar komandantëve në kohë lufte. Lufta 

mund të ndërmerret vetëm nga shteti dhe kjo kur nuk ka zgjidhje tjetër. Ashtu siç nuk kanë të 

drejtë për hapje lufte individë dhe organizata të ndryshme, po ashtu, edhe aktet terroriste që 

cenojnë njerëzimin nuk mund të kenë vend në fenë Islame. Kështu që, nëse në botën Islame apo 

gjetkë, nëse sot ekzistojnë këto fenomene, së pari ,duhet të gjendet sëmundja dhe më pas të 

mendohet për kurimin e saj me mënyrat më të përshtatshme. 

A mund të jenë shkollat burim i paqes në një shoqëri? Çfarë sugjeroni për sistemin arsimor 

për të arritur këtë qëllim? 

Njeriu nuk është një qenie e cila përbëhet vetëm nga trupi, vetëm nga mendja, vetëm nga 

ndjenjat apo vetëm nga shpirti. Trupi i tij vazhdimisht rrotullohet në rrjetën e nevojave; mendja e 

shtyn të mendojë për nevoja akoma më të thella që ka, për të kaluarën e tij e për dyshimet ndaj të 

ardhmes dhe e nxit të pyesë veten: “Çfarë jam unë? Ç’është dhe kujt i përket kjo botë? Çfarë 

kërkon jeta dhe vdekja nga unë? Kush dhe me ç’qëllim më dërgoi mua në këtë botë? Ku po shkoj 

dhe cili është qëllimi i kësaj jete? Kush është udhëzuesi im në këtë botë?”; përtej mendjes, 

ndjenjat kërkojnë kënaqësi më të madhe dhe shpirti që i jep identifikimin thelbësor njerëzor, pra 

me të gjitha këto, njeriu është një qenie e kompletuar. Sipas meje, njeriu do ta arrijë lumturinë e 

vërtetë vetëm atëherë kur t’i plotësohen të gjitha nevojat dhe të vlerësohet me të gjithë aspektet e 

tij. Në këtë pikë, zhvillimi dhe përparimi i tij në aspektin qenësor mund të arrihet vetëm me 

arsim. 

Njeriu vjen në këtë botë me nevojën për të mësuar gjithçka. Detyra e vërtetë që i takon të kryejë 

në këtë botë kalimtare është marrja e patentës për të kaluar në botën tjetër duke përdorur 

mendjen, logjikën, sjelljen e mirë; duke qenë drejtues dhe kontrollues i zemrës dhe shpirtit; duke 

aktivizuar të gjithë fakultetet shpirtërore; duke kuptuar të gjitha misteret e të fshehtat që 

ekzistojnë, duke kuptuar kuptimin e qenies së tij dhe kështu kuptimin e plotë të të qenit njeri. Për 

këtë arsye, megjithëse deri tani nuk ka qenë e mundur, duhet që tani, sistemi arsimor të jetë i tillë 

që të përfshijë ndriçimin e mendjes me dituri dhe mbushjen e zemrës dhe shpirtit me besim e 

virtyte. Një botëkuptim i tillë që e lartëson nxënësin mbi krahët e dijes dhe besimit dhe e shtyn 

atë të fitojë pëlqimin e Zotit duke i shërbyer shoqërisë e njerëzimit, do të jetë shumë i vlefshëm 

për brezat e ardhshëm. Të paktën, duke e përdorur dijen për qëllime të mira, do ta shpëtojë atë 

nga aspektet e dëmshme dhe nga materializmi që e përdor atë si një armë asgjësuese. Pra, një 

pikëpamje e tillë, do të parandalojë fenë të jetë e çalë dhe shkencën të verbër. Atëherë, dhe feja 

nuk do të jetë larg mendjes, e shkëputur nga jeta dhe shkenca dhe nuk do të jetë një institucion 

fanatizmi që vendos mure mes njerëzve dhe popujve. 

Shpeshherë flasim për globalizmin si rezultat i zhvillimit të telekomunikacionit dhe zvogëlimit të 

distancave. Tanimë, popujt, sado larg që të jenë, po bëhen fqinjë. Por kjo nuk do të thotë se 

popujt do të humbasin traditat kombëtare të tyre. Përkundrazi, këta do të vijojnë duke mos i 

hapur rrugë konfliktit, por duke mbetur si faktorë që do të shtojnë e zbukurojnë mozaikun e 

këtyre popujve dhe shteteve. Tek ne ka një fjalë të urtë “njeriu ka nevojë edhe për hirin e fqinjit”. 

Nëse ju nuk keni as hi për t’i dhënë fqinjit, atëherë mos prit asnjë vlerësim nga të tjerët. 



Ndërkohë, çdo popull ka ç`të japë dhe ç`të marrë nga popujt e tjerë. E ndër mjetet më tepër 

efikase në këtë bashkëveprim patjetër që janë shkollat dhe institucionet arsimore. 

Kur folëm për Afrikën, thamë se tre armiqtë kryesorë ishin injoranca, varfëria dhe përçarja. 

Injoranca mund të marrë fund me dituri, varfëria me punë, kurse përçarja me bashkëpunim, 

dialog dhe mirëkuptim. Për këtë arsye, meqenëse të gjithë problemet bien mbi njeriun, rruga e 

parë për të kapërcyer këtë është arsimi. Arsimi është rruga më e mirë për t’i shërbyer njerëzimit. 

Meqë sot po jetojmë në një botë globale, edhe shërbimi ndaj njerëzimit dhe dialogu midis 

qytetërimeve do të arrihet pikësëpari me arsimim. 

Ne na takon që të rrisim një gjeneratë të tillë e cila përkrah mendjes dhe eksperiencës, i jep 

rëndësi edhe ndërgjegjes dhe botës së brendshme. Kjo gjeneratë do të kërkojë perfekten në 

gjithçka, do të vendosë ekuilibrin midis kësaj bote dhe asaj që na pret si dhe do të forcojë lidhjen 

mendje-zemër. Po ashtu, ky brez do të mendojë, besojë, studiojë dhe do të pajiset me vlerat më të 

larta morale. Nuk do të braktisë kurrë vlerat morale kur të përdorë të gjithë këto kushte moderne. 

Kjo gjeneratë e dashuruar pas së drejtës dhe përfaqësuese e sigurisë, nuk do t’i kushtojë rëndësi 

jetës materiale, rehatisë dhe luksit. Të gjithë këto mirësi që u ka dhuruar Zoti do t’i përdorin për 

të mirën e njerëzimit. 

Gjenerata e re do të jetë e tillë që do të luftojë vazhdimisht për rritjen e dijeve, do të edukohet me 

vlerat më të larta morale, me fushat më të gjera të zhvillimit, me mendimin e drejtë dhe nuk do të 

mjaftohet me atë që zotëron. Kjo gjeneratë e pajisur pra me vlerat më të larta njerëzore, do të 

parapëlqejë të tjerët në vend të vetvetes, në vend të jetës së tij do të zgjedhë atë të të tjerëve dhe 

do të dijë të sakrifikojë lumturinë e vet për atë të të tjerëve. 

Sot thuhet se roli i fesë nuk është bashkues por përçarës. Cili është shkaku i kësaj? 

Në vijim të përgjigjeve që dhashë më lart, mund të themi se: Feja, dikotominë e konsideruar 

fatkeqësisht antagoniste te konceptet fe-shkencë, kjo botë-bota tjetër, natyrë-Libër i Shenjtë, 

materie-kuptim, shpirt-trup, e përjashton dhe parandalon shkencën materialiste që është shkak i 

rrënimeve. Feja dhe dispozitat e Zotit do jetë ajo që do e vendosë shkencën në vendin e merituar 

dhe që do t’i japë fund konflikteve disashekullore ndërmjet popujve dhe shteteve. 

Ne si myslimanë i pranojmë dhe e kemi si kusht të besimit besimin e profetëve dhe librave 

hyjnorë të dërguar popujve të ndryshëm në kohë të ndryshme: Një mysliman është ndjekës i 

rrugës së Ibrahimit, Musait, Davudit dhe Isait dhe gjithë profetëve të tjerë. Njeriu nuk mund të 

quhet mysliman në atë çast kur nuk pranon një profet ose njërin nga librat e shenjtë. 

Rrjedhimisht, duket fare qartë unifikimi themelor i fesë që është si një simfoni e pasqyrimeve të 

mëshirës së Zotit dhe mirësive të Tij dhe universaliteti i besimit fetar. Në këtë mënyrë, feja është 

një sistem që përqafon të gjitha racat dhe besimet dhe një rrugë që mbledh gjithkënd në mënyrë 

vëllazërore. 

Sidoqë ndjekësit e fesë i zbatojnë ritualet gjatë ditës, dashuria, respekti, mirëkuptimi, falja, të 

drejtat e njeriut, paqja, vëllazërimi dhe liria janë vlera që feja i lartëson. Nuk mund të mohohet se 

në të kaluarën ka pasur persona që e kanë përdorur fenë për qëllime përçarjeje. Por në këtë 

moment, faji nuk i përket fesë, por personit përkatës. Së bashku me këtë, tanimë, pothuajse nga 



shumica është kuptuar që faktori fe ndikon në bashkimin e njerëzve. Për këtë qëllim, ajo patjetër 

që ka një funksion dhe rrjedhimisht që duhet të vendosë dialogun dhe mirëkuptimin ndërmjet 

anëtarëve të saj. 

Dialogu ndërmjet anëtarëve të fesë është i domosdoshëm. Si hap i parë i kësaj, mund të 

përmendet harrimi i së kaluarës dhe siç ka theksuar një dijetar i madh mysliman bashkëkohor, 

duhet të lihen mënjanë polemikat e ndryshme midis feve të ndryshme dhe të vihen në plan të 

parë anët e përbashkëta. Ashtu siç thotë dhe Mevlana Xhelaledin Rumi “Një këmbë e kam në 

qendër kurse tjetra shëtit ndër 72 popuj”, na duhet të vizatojmë një rreth të gjerë ku të përfshihen 

jo vetëm anëtarët e feve, por i gjithë njerëzimi. Nuk duhet të harrojmë se tani ka mbaruar ajo 

kohë kur çështjet zgjidheshin me forcë dhe me luftë, por nevojitet rruga e dialogut dhe 

mirëkuptimit. Zgjidhjet që duhet ndërmarrim duhet të bazohen në fe dhe në ideologjinë e saj dhe 

ajo nuk duhet të keqpërdoret për qëllime politike. Feja nuk mund të përdoret për realizimin e 

dëshirave personale. Kur të realizohen të gjitha këto atëherë do të duket dhe imazhi i vërtetë i 

fesë. 

Cili është mesazhi që do t’i dërgonit njerëzimit? 

Personalisht nuk e shoh veten që mund të jap mesazhe për të tjerët. Por, për të sotmen dhe të 

nesërmen e njerëzimit, mund të them këto gjëra: 

Duhet të përpiqemi që të zbulojmë vlerat e larta që fshihen tek vetë njeriu për një të ardhme sa 

më të mirë. Duhet të rikujtojmë edhe njëherë se për t’i shpëtuar stresit që ekziston tek njerëzit, 

qoftë ky stres psikologjik apo shpirtëror, si dhe për të shpëtuar nga konfliktet masive, duhet të 

mbështetemi tek vlerat e besimit, tek dashuria, morali i lartë, mendimi i pastër, tek dituria dhe 

edukimi shpirtëror. 

Të besosh do të thotë të njohësh të vërtetën, të dish se si dhe çfarë është ajo; nëse është dëshirë 

apo dashuri, kjo duhet të jetohet në këtë jetë. Ata që nuk duan dhe nuk besojnë, nuk janë gjë 

tjetër veçse një trup i privuar nga jeta e vërtetë. Besimi është rruga e përqafimit të gjithë 

krijesave, është burim më i rëndësishëm i aksionit; kurse dashuria është faktori bazë dhe 

dimensioni më i lartë i mendimit njerëzor. Për këtë arsye, ata që duan ta ngrenë botën e re mbi 

këto virtyte të larta, së pari duhet të arrijnë majat e besimit, pastaj të ngjiten në skenën e 

dashurisë dhe që atje të predikojnë mesazhet e besimit dhe dashurisë. Dhe për të arritur këtë, nuk 

duhet harruar që duhet ndjekur rruga e drejtë dhe e moralshme. 

E ardhmja e botës do përcaktohet nga ata që janë të mbushur me dashuri. Kjo e ardhme u përket 

atyre që vetëm buzëqeshin me dashuri, që zemrat i kanë të mbushura me dashuri, atyre në sytë e 

të cilëve lexohet mëshirë dhe atyre që digjen me ndjenjat e moralit të pastër human. 

Ata që kërkojnë të rregullojnë botën, së pari u duhet të ndryshojnë vetë. Nëse ata kërkojnë që të 

tjerëve t’u dhurojnë një botë më të mirë, duhet që së pari të pastrojnë botën e tyre të brendshme 

nga urrejtja, inati dhe xhelozia dhe botën e tyre të jashtme ta zbukurojnë me virtyte. Fjalët e tyre 

që nuk kontrollojnë dhe disiplinojnë dot vetveten, edhe pse në fillim mund të duken tërheqës,e në 

një kohë shumë të shkurtër mund të humbin vlerën dhe t’i marrë era. Së fundi, po e përsëris edhe 

një herë, nuk duhet të humbim shpresën për asnjë çast. Mirësia, bukuria dhe e vërteta përbëjnë 



bazën e të qenit njeri. Si rrjedhojë, njerëzimi do ta zbulojë thelbin e vet, dhe në bazë të vlerave si 

besimi, dashuria, mëshira, dialogu, pranimi i të tjerëve, respekti reciprok, drejtësia dhe të drejtat, 

do të ndërtohet me siguri një botë e re. 
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