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Një herë po rrija pranë  

dritares së burgut “Eskishehir” 
 

Kjo është përmbledhja e një ngjarjeje instruktive e cila është 

përmendur në trajtesën “Udhëzuesi për të rinjtë”.  

Një herë, në njërën nga ditët e festës së republikës po rrija pranë 

dritares së burgut Eskishehir i cili ka pamje nga shkolla e mesme për 

vajza. Vajzat adoleshente të asaj shkolle luanin e vallëzonin në sheshin 

dhe në oborrin e shkollës me gëzim e hare. Papritmas m‟u shfaq si në 

një ekran kinemaje -në një ekran jolëndor- gjendja e atyre pas 

pesëdhjetë viteve: unë pashë se prej atyre pesëdhjetë deri në 

gjashtëdhjetë vajzave studente, dyzet deri në pesëdhjetë prej tyre ishin 

bërë pluhur në varrezat e tyre, dhe po vuanin tortura. Dhjetë prej tyre 

ishin shndërruar në plaka të shëmtuara që kishin mbushur shtatë-

tetëdhjetë vite. Fytyrat  e tyre ishin shformuar dhe bukuria e tyre ishte 

prishur, dhe vuanin dhimbje prej shikimeve me përbuzje dhe me 

shpërfillje prej atyre prej të cilëve ato prisnin admirim e dashuri, meqë 

ato nuk e kishin ruajtur dëlirësinë në ditët e rinisë së tyre! Po, unë e 

pashë këtë me siguri të plotë, dhe qava për gjendjen e tyre të 

dhimbshme. Disa nga shokët e mi të burgut e dëgjuan vajtimin tim dhe 

erdhën e më pyetën rreth kësaj. Unë u thashë atyre: “Lërmëni vetëm 

për tani, unë dëshiroj të jem vetëm.” 

Po, ajo çfarë unë pashë ishte realitet, jo imagjinatë. Ashtu si vera 

dhe vjeshta që ndiqen nga dimri, po ashtu vera e rinisë dhe vjeshta e 

pleqërisë ndiqen nga dimri i varrit dhe i Berzahut -botës së ndërmjetme. 

Nëse do të ishte e mundur që të shfaqeshin ngjarjet që do të ndodhnin 

pas pesëdhjetë viteve në të ardhmen, në të njëjtën mënyrë siç shfaqen 

ngjarjet e pesëdhjetë viteve të kaluara në të tashmen, dhe të shfaqeshin 

ngjarjet e njerëzve të çudhëzimit dhe gjendjet e tyre në të ardhmen, 

atëherë ata do të qanin me pikëllim dhe do të pështiroseshin prej 

kënaqësisë së paligjshme dhe prej atyre gjërave të ndaluara me të cilat 

ata gëzohen e qeshin në kohën e tanishme. 
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Ndërsa isha i zhytur në shqyrtim dhe i përqëndruar tek skenat e 

ekranit shpirtëror që po shfaqeshin para meje në burgun Eskishehir, 

papritmas para meje u mishërua një personalitet kolektiv sikur ai 

përfaqësonte shejtanin njerëzor dhe bënte thirrje për shthurje, përhapte 

ligësinë dhe çudhëzimin dhe më thonte: “Ne dëshirojmë që t‟i 

përjetojmë ato, prandaj mos ndërhyni tek ne!”. Unë iu përgjigja: 

Meqenëse ti nuk e kujton vdekjen dhe e zhyt vetveten në ligësi e në 

çudhëzim për kënaqësi e qejfe, ti duhet ta dish me siguri se -sipas 

çudhëzimit tënd- e gjithë e shkuara është e vdekur dhe mosekzistuese; 

ajo është një varrezë e madhe, e shkretë, e mbushur plot me trupa të 

kalbur e me kufoma të prishura.  

Prandaj në qoftë se ti ke një fije mend dhe në qoftë se ke zemër që 

nuk të ka vdekur, dhimbjet dhe vuajtjet që burojnë -sipas çudhëzimit 

tënd- nga vdekja e përjetshme dhe prej llojeve të ndarjeve të panumërta 

të të afërmve dhe të dashurve të tu të panumërt, e zhdukin atë kënaqësi 

të pjesshme e të dehur të cilën ti e përjeton tani në një kohë shumë të 

shkurtër. Ashtu siç është mosekzistuese e shkuara për ty, po ashtu edhe 

e ardhmja gjithashtu është mosekzistuese për ty, dhe kjo, për shkak të 

mosbesimit tënd; madje ajo -e ardhmja- është një rrënore e shkretuar, e 

tmerrshme, e errët dhe e vdekur.. Nuk ka ndonjë prej qënieve të mjera 

që vjen dhe shfaqet në ekzistencë -duke kaluar nëpërmjet të tashmes- 

veçse e kap atë xhelati i vdekjes dhe e flak në mosekzistencë. Dhe ti 

meqenëse je i lidhur me ato botëra -sipas mendjes tënde- atëherë e 

ardhmja e godet kokën tënde ateiste duke i lëshuar shqetësime të rënda, 

dhimbje pikëlluese e ankthe tronditëse, saqë i përmbyt krejtësisht 

kënaqësitë e tua të pjesshme e të shthurura. 

Në qoftë se i braktis ligësinë dhe çudhëzimin dhe futesh në sferën e 

besimit të sigurt e të verifikuar dhe në drejtësi, atëherë ti do të shikoje 

nëpërmjet dritës së besimit se e shkuara nuk është mosekzistuese dhe as 

një varrezë që prish e asgjëson gjithçka, por ajo është në fakt një botë 

ekzistuese e mbushur me dritë -e cila transformohet në të ardhme dhe 

në një dhomë pritjeje për shpirtrat e pavdekshëm që presin ringjalljen, 

duke hyrë në Firdeusin -xhennetin- e lumturisë së përjetshme i 

përgatitur për ta; prandaj kjo të bën të përjetosh -ndërsa je akoma në 

dynja- kënaqësinë e xhennetit shpirtëror sipas shkallës së besimit tënd. 

Edhe e ardhmja gjithashtu shfaqet nëpërmjet dritës së besimit, jo si një 

rrënore e shkretë dhe as si një luginë e errët dhe e frikshme, por si 

vendbanime lumturie të përjetshme të të Gjithëmëshirshmit, 
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Mëshirëplotit dhe të Gjithëlavdishmit dhe Mirëbërësit, mëshira e të 

Cilit përfshin çdo gjë dhe Nderimi i të Cilit rrethon gjithçka. Dhe ashtu 

siç ka shtruar Krijuesi xh.sh. në pranverë e në verë dy tryeza të 

mbushura plot e përplot me shumëllojshmëri mirësish e ushqimesh, po 

ashtu Ai ka shtruar sofrat madhështore në ato pallate të larta dhe ka 

hapur ekspozitat e mirëbërësisë dhe të dhuratave të Tij të përgjithshme 

atje; dhe njerëzit shtyhen e nxiten për atje. 

Po, kështu besimtari i shikon ato nëpërmjet ekranit të besimit -secili 

sipas shkallës së tij- dhe ka mundësi që të përjetojë diçka prej 

kënaqësive të asaj bote të përjetshme. Domethënë, kënaqësia e vërtetë 

pa dhimbje gjendet vetëm në besimin në Zot; ajo është e mundur vetëm 

nëpërmjet imanit. 

Duke qenë se lidhet me diskutimin tonë, ne do të shpjegojmë këtu 

me anë të një krahasimi i cili është përfshirë si një shënim tek trajtesa 

Udhëzuesi për të rinjtë, vetëm një dobi të vetme dhe një kënaqësi prej 

mijërave të tilla të cilat i prodhon besimi edhe në këtë dynja; ai është sa 

vijon: 

Për shembull, përfytyro -o vëlla- se djali yt i vetëm të cilin ti e do 

shumë ka rënë në shtrat duke vuajtur dhimbjet në agonitë e vdekjes, 

dhe ti je duke menduar me shumë pikëllim se do të ndahesh përjetësisht 

prej tij. Përfytyro -ndërsa je në këtë gjendje pikëlluese- papritmas vjen 

një doktor i aftë si Hazreti Hizri ose si Hazreti Lukmani, paqja dhe 

bekimet e Zotit qofshin mbi ta, dhe i japin fëmijës tënd të dashur një 

ilaç kundra helmit; dhe fëmija papritmas hap sytë e tij i gëzuar dhe i 

lumtur me kënaqësinë e jetës. Ti mund të kuptosh se çfarë kënaqësie 

dhe lumturie do të të jepte  kjo. 

Po kështu është gjendja tek ata miliona të varrosur në varrezën e së 

shkuarës të cilët ti i do shumë -ashtu si këtë fëmi- dhe me të cilët ti je i 

lidhur. 

Ndërsa ata janë gati duke u asgjësuar e duke pushuar së ekzistuari 

në varrezën e së shkuarës -në shikimin tënd-, kur papritmas realiteti i 

besimit lëshon një dritë nga dritarja e zemrës -ashtu siç bëri Lukmani i 

urtë me atë fëmijë- tek ajo varrezë e madhe e cila imagjinohet të jetë 

një vend ekzekutimi. Nëpërmjet asaj drite, të gjithë të vdekurit ngrihen 

e vijnë në jetë -në Botën e ndërmjetme- duke thirrur me gjuhën e 

gjendjes: “Ne nuk jemi të vdekur.. dhe as nuk do të vdesim kurrë; ne do 
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të takohemi së shpejti me ju. Po, ashtu siç i jep shërimi fëmijës gëzim e 

kënaqësi të pakufishme pas dëshpërimit dhe këputjes së shpresës, po 

ashtu është çështja këtu ç„ka na bën ne të jemi të sigurt se besimi -duke 

na dhënë gëzim e kënaqësi në këtë dynjanë tonë- provon se realiteti i tij 

është një bërthamë e tillë saqë në qoftë se do të mishërohej një parajsë 

private për çdo besimtar, do të shfaqej prej saj -do të dukej- Pema Tuba 

e asaj fare. Kështu unë i thashë atij shejtani kryeneç në formë njeriu, 

atij personaliteti kolektiv; dhe në kokëfortësinë e tij ai më tha: 

“Të paktën ne mund të jetojmë si kafshët, duke i kaluar jetët tona në 

gëzim e hare, dhe duke qenë të zhytur në dëfrim e shthurje duke mos 

menduar rreth këtyre çështjeve të holla e të vështira”.  

Unë iu përgjigja duke i thënë: “Ti nuk mund të krahasohesh me 

kafshën; ti nuk je si kafsha, sepse kafshët nuk mendojnë për të 

shkuarën e për të ardhmen. Ato nuk ndjejnë as dëshpërime e as 

hidhërime për të shkuarën, as ankthe e frikësime për të ardhmen. 

Prandaj, kafsha e gjen kënaqësinë e saj të plotë, dhe falënderon 

Krijuesin e saj Gjithëbujar; madje edhe kafsha që bëhet gati për t„u 

therrur nuk ndjen ndonjë gjë përveç dhimbjes së thikës kur kalon sipër 

fytit të saj; dhe menjëherë sapo të zhduket kjo ndjeshmëri, ajo shpëton 

prej asaj dhimbjeje. Kjo do të thotë se sa shembull i madh i mëshirës 

dhe i dhembshurisë Hyjnore është mosbërja të njohur të padukshmen 

dhe mbulimi -fshehja- e fatkeqësive dhe e katastrofave që do t‟i bien 

dikujt dhe sidomos kafshëve dhe shtazëve.  

Por, o njeri, e shkuara dhe e ardhmja jote shfaqen deri në një farë 

shkalle nga e padukshmja për shkak të arsyes tënde, prandaj ti je 

krejtësisht i privuar nga rehatia dhe qetësia që gëzojnë kafshët për 

shkak të vendosjes së perdes së të padukshmes para tyre. Pikëllimet dhe 

ndarjet e dhimbshme duke ardhur nga e shkuara dhe ankthet dhe 

frikësimet që burojnë nga e ardhmja e zhdukin kënaqësinë tënde të 

pjesshme, e largojnë atë dhe të zbresin ty në një shkallë më të ulët se sa 

kafsha lidhur me kënaqësinë. 

Meqenëse realiteti është ky, ose flake tutje mendjen tënde, bëhu 

kafshë e shpëto, ose eja në vete nëpërmjet besimit; dëgjoje Kuranin, 

dhe merr kënaqësi të pastër njëqind herë më të madhe se sa ajo e 

kafshëve edhe në këtë dynja të përkohshme gjithashtu. Duke ia thënë 

këtë argument, unë e heshta. 
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Megjithatë ai personalitet kolektiv kokëfortë përsëri kundërshtoi 

duke më thënë: “Të paktën ne mund të jetojmë si ata perëndimorë të 

cilët janë të pafe”.  

Unë iu përgjigja: Ti nuk mund të jesh madje as si njerëzit e pafe të 

Europës; sepse ata në qoftë se mohojnë një profet të vetëm, ata besojnë 

në profetët e tjerë; madje edhe në qoftë se ata nuk njohin asnjërin prej 

profetëve, mirëpo mund të kenë besim në Zotin xh.sh.; madje edhe në 

qoftë se nuk e njohin Zotin xh.sh., ata mund të posedojnë disa cilësi 

personale të lavdërueshme dhe veçori njerëzore nëpërmjet të cilave ata 

gjejnë plotësim. Por në qoftë se një musliman mohon profetin e fundit 

të kohës a.s.m. i cili ishte vula e profetëve, profeti i fundit dhe më i 

madhi i profetëve; dhe feja dhe shkaku i të cilit janë universalë, dhe në 

qoftë se do ta mohonte e braktiste fenë e tij dhe do të dilte nga sfera e 

udhëzimit të tij -që s‟ka fe tjetër si ajo në vërtetësi e përbotshmëri-, 

atëherë ai nuk do të pranonte profet tjetër, dhe ndoshta nuk do të 

pranonte as edhe besimin në Zot; sepse ai nuk i njohu të gjithë profetët 

e tjerë dhe as nuk u udhëzua tek besimi në Zotin veçse nëpërmjet 

profetit të fundit të kohës a.s.m., nëpërmjet udhëzimit e komunikimit të 

tij; prandaj nuk do të mbetej në zemrën e tij ndonjë gjë prej atyre pa i 

besuar atij a.s.m.. Për këtë arsye, qysh në kohët e hershme njerëzit kanë 

hyrë në islam prej të gjitha feve të tjera, ndërsa kurrë nuk ka ndodhur 

që të bëhet një musliman i vetëm çifut i vërtetë, as mexhus -pagan- dhe 

as kristian; por ata muslimanë që braktisin fenë e tyre mund të bëheshin 

ateista me morale të prishura dhe me cilësi të korruptuara; dhe ata 

bëhen të dëmshëm për vendin, kombin dhe për njerëzit”. Unë e 

provova këtë, dhe ai personalitet kolektiv kryeneç nuk mundi t‟u 

ngjasonte as ateistëve të huaj.. Dhe meqenëse nuk gjeti ku të 

mbështetet, ai u zhduk sysh dhe ra në xhehennem; sa fund i keq! 

O shokët e mi që jeni duke studiuar së bashku me mua në këtë 

shkollë të Jusufit! Meqenëse realiteti është ky, dhe Risale-i Nuri e 

provon atë aq qartë e në mënyrë vendimtare si drita e diellit saqë qysh 

prej njëzet vitesh ai e ka thyer kokëfortësinë e kryeneçëve dhe i ka 

detyruar ata të besojnë, atëherë ne duhet ta ndjekim rrugën e besimit 

dhe sjelljen e drejtë, e cila është e lehtë, e shëndoshë dhe e dobishme 

për dynjanë tonë, për të ardhmen tonë, për ahiretin tonë, për vendet 

tona dhe për kombin tonë. Dhe duhet ta kalojmë kohën tonë të lirë duke 

recituar suret e Kuranit që ne dimë në vend të zhytjes në fantazitë 

pikëlluese; ne duhet t‟i gjallërojmë kohët tona duke lexuar atë çfarë ne 
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dimë prej sureve të Kuranit në çdo kohë, duke mësuar kuptimet e tij 

nga vëllezërit tonë që merren me të; dhe të bëjmë faljet kaza që na kanë 

mbetur pa i kryer në të shkuarën, të cilat duhej t‟i kishim bërë; dhe 

duke përfituar nga cilësitë e mira të njëri-tjetrit ta transformojmë këtë 

burg në një kopësht të bekuar duke mbjellur në të fidanet e sjelljeve të 

mira dhe të dalin prej tij pemë të dobishme frutdhënëse. Me vepra të 

mira si këto, ne duhet të përpiqemi sa më shumë që t‟i bëjmë drejtorët 

dhe gardianët e burgut profesorë udhëzues që të përgatisin në këtë 

shkollë të Jusufit burra për në xhennet dhe mbikëqyrës të mirë, që t‟u 

japin atyre edukim dhe trajnim të mirë; dhe jo të jenë torturues si 

Zebanitë -engjëjt e Ferrit- duke qëndruar mbi kriminelët dhe vrasësit. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


