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SHËNIMI I DYMBËDHJETË 

 

O të dashurit e mi që po i dëgjoni këto Shënime! Ju duhet ta dini se 

arsyeja pse unë i shkruaj përgjërimet e zemrës sime dhe lutjet që ia 

drejtoj Allahut, të cilat duhet të mbeten sekret, është që t‟i kërkoj 

mëshirës Hyjnore që t‟i pranojë fjalët e shkrimit tim kur vdekja të ketë 

heshtur fjalët e gjuhës sime. Po, pendimi i gjuhës sime në jetën time të 

shkurtër nuk është e mjaftueshme për shlyerjen e gjynaheve të mia të 

panumërta. Gjuha e të shkruarit është e vazhdueshme dhe e 

qëndrueshme deri diku dhe më e dobishme. Kështu, para trembëdhjetë 

viteve
1
 gjatë një tronditjeje të fortë të shpirtit tim dhe gjatë një stuhie që 

i transformoi të qeshurat e „Saidit të Vjetër‟ në qarje të Saidit të Ri -në 

kohën që u zgjova nga gjumi i pakujdesisë së Rinisë- unë i shkrova këto 

përgjërime e lutje në arabisht. Kuptimi në turqisht i një pjese të tyre 

është sa vijon: 

O Krijuesi im Mëshirëplotë dhe o Zoti im Gjithëbujar! 

Nëpërmjet zgjedhjeve të mia të gabuara, jeta ime dhe rinia kanë 

humbur e kanë ikur, dhe e gjitha ajo që ka mbetur tek unë si frutat e tyre 

janë gjynahet e dhimbshme, dëshpërimet fyese, dyshimet çudhëzuese 

dhe shqetësimet. Unë po i afrohem varrit me këtë peshë të rëndë, me 

zemër të sëmurë dhe me fytyrë të turpëruar. Ashtu si të gjithë të dashurit 

e mi shokët dhe të afërmit që janë duke vdekur përpara syve të mi pa 

zgjedhje dhe pa u shmangur majtas apo djathtas, edhe unë gjithashtu po i 

afrohem derës së varrit. Varri është vendqëndrimi i parë në rrugën që të 

çon nga kjo banesë vetmie në rrugë drejt të gjithë përjetësisë, për 

ndarjen e përhershme prej këtij vendbanimi kalimtar i cili sigurisht do të 

shkatërrohet; ai është dera e parë drejt saj. Unë kam kuptuar me siguri 

absolute se mbretëria e kësaj bote tek e cila unë jam lidhur dhe pas të 

cilës unë jam robëruar, është kalimtare, do të vdesë, do të shkatërrohet e 

largohet. Dhe ashtu siç shihet qartë, qëniet brenda saj udhëtojnë karvan 

pas karvani dhe zhduken, në mënyrë të veçantë për ata si unë me nefse 

urdhërues për të liga, kjo është shumë mizore e tradhtare. Për një 

kënaqësi, ajo të jep një mijë dhimbje. Për një kokërr të vetme rrushi, ajo 

të jep njëqind shuplaka. 

                                                 
1
 Tani u bënë dyzet vite. 
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O Krijuesi im Mëshirëplotë dhe o Zoti im Gjithëbujar! 

Në përputhje me thënien  “Gjithçka që është duke 

ardhur është e afërt”, unë tani shoh se së shpejti do të jem mbështjellur 

me qefin, dhe do t‟u kem thënë lamtumirë të dashurve të mi që më 

përcjellin në varr. 

Duke iu afruar varrit tim, unë pres faljen Tënde dhe thërras për 

Mëshirën Tënde nëpërmjet gjuhës së heshtur të kufomës sime dhe 

gjuhës së qartë të shpirtit tim, duke thënë:  

Mëshirë! Mëshirë! O i Dashur! O i Dhembshur! Më shpëto mua 

nga turpi i gjynaheve të mia!” 

Tani unë kam arritur tek buza e varrit tim. Unë po qëndroj në krye 

të varrit i shtrirë pranë tij. Duke ngritur kokën time për tek dera e 

Mëshirës Tënde, unë thërras duke kërkuar me të gjithë fuqinë time: 

“Mëshirë! Mëshirë! O Zemërbutë! O i Përzemërt! Më shpëto mua nga 

pesha e rëndë e mëkateve të mia! 

Tani unë kam hyrë në varrin tim, jam mbështjellur me qefinin tim. 

Ata që erdhën të më përcjellin në rrugën time më kanë lënë të vetmuar 

dhe janë larguar. Unë pres faljen dhe Mëshirën Tënde. Unë e shikoj 

qartë se nuk ka vend strehimi ose ngushëllimi përveç Teje. Unë thërras 

me të gjithë fuqinë time në fytyrën e shëmtuar të mëkatit, në formën e 

egër të mosbindjes kundra Zotit xh.sh. nga ngushtësia e vendit; 

“Mëshirë! Mëshirë! O i Gjithëmëshirshëm! O Zemërbutë! O i 

Dhembshur! O Bamirës! Më shpëto mua nga shoqërimi i mëkateve të 

mia të shëmtuara! Zgjeroma vendin tim! O Zoti im! Mëshira Jote është 

mjeti im për strehim; i Dashuri Yt, mëshira për të gjitha botët është 

ndërmjetësi për mëshirën Tënde. Unë ankohem, jo rreth Teje, por për 

nefsin tim dhe për gjendjen time.” 

O Krijuesi im Gjithёbujar, dhe O Zoti im Mëshirëplotë! 

O Pronari im dhe o Padroni im!.. krijesa Jote dhe shërbëtori Yt i 

quajtur Said është edhe i pabindur, edhe i pafuqishëm, edhe i 

pavëmendshëm, edhe i paditur, i sëmurë, i ulët, mëkatar, i moshuar, 

keqbërës dhe si një skllav i arratisur; por pas dyzet vjetësh ai është 
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penduar dëshiron të kthehet tek dera Jote duke këkuar strehim tek 

Mëshira Jote. Ai i pranon mëkatet dhe fajet e tij të panumërta. Duke 

vuajtur nga dyshimet dhe nga çdo lloj sprove, ai të kërkon e të 

përgjërohet Ty.. Në qoftë se do ta falësh e ta mëshirosh atë, Ti je më 

Mëshiruesi i Mëshiruesve dhe kjo është Shenja Jote. Në qoftë se Ti nuk 

më pranon, derës së kujt mund t‟i afrohem? Çfarë dere tjetër mund të 

ndodhet? Nuk ka krijues tjetër përveç Teje që mund të synohet; nuk ka 

të adhuruar tjetër të vërtetë përveç Teje tek i cili mund të kërkoj strehim! 

Nuk ka zot përveç Teje! Ti je Një i Vetëm! Ti nuk ke ortakë.. Fjala e 

fundit në dynja dhe fjala e parë në Ahiret dhe në varr; është: 

 

Unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe dëshmoj se 
Muhammedi është i Dërguari i Tij, Allahu i Plotëfuqishëm i dhëntë bekime e 
paqe! 

 * * * 


