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KAPITULLI I PESTË 

E	  Ardhmja	  Do	  Të	  Jetë	  E	  Islamit	  	  
Dhe	  Vetëm	  E	  Islamit	  

 

n Bediuzzamani Drejtohet për në Lindje 
Bediuzzamani nuk qëndroi gjatë në Stamboll pas marrjes së 

pafajësisë së tij. Ai u nis për në lindje nëpërmjet Detit të Zi i shoqëruar 
nga dy prej studentëve të tij. Ishte pranvera e vitit 1910. Përmendet se 
gjatë rrugës trageti ndaloi në Inebollu. Dhe duke vizituar qytetin, 
Bediuzzamani gjeti një mikpritje të ngrohtë nga figurat fetare 
kryesuese të atij qyteti, Haxhi Zijai dhe të tjerët. Dhe duke u larguar, u 
shoqërua aq larg deri tek trageti nga një turmë e madhe njerëzish.119 
Vetë Bediuzzamani e tregoi ngjarjen vijuese që ndodhi në Tiflis, 
kryeqyteti i Gjeorgjisë, ndërsa po vazhdonte udhëtimin e tij nga 
Batumi për në Van. 

Bediuzzamani ishte ngjitur tek një kodër e dukshme e njohur si 
Shejh Sanan Tepesi, e cila ka një pamje madhështore të qytetit të 
Tiflisit dhe të luginës së lumit Kura në të cilin qyteti është vendosur së 
bashku me fshatrat që e rrethojnë. Kur ai po shikonte ngultas pamjen 
duke qenë i zhytur në mendime, iu afrua një polic rus. Bashkëbisedimi 
vijues rezultoi me policin duke pyetur:  

“Përse po e studion tokën me një vëmendje të tillë?” 

Bediuzzamani iu përgjigj: - “Unë po planifikoj medresenë time”.  
-Nga ç’vend je ti? 
-Unë jam nga Bitlisi. 

-Por ky është Tiflisi!  
-Tiflisi është njëri prej vëllezërve të Bitlisit. 

                                                
119 Kastamonu lahikasi, 121; N, Shahiner. Said Nursi, 132. 
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Polici mbeti i habitur. -çdo të thuash?  

Bediuzzamani shpjegoi: “Tre drita kanë filluar të shfaqen njëra pas 
tjetrës në Azi dhe në botën e Islamit. Ndërsa me ju tre shtresa errësirë 
do të nisin të zhduken e largohen njëra pas tjetrës. Perdja e despotizmit 
do të griset; ajo do të rrëgjohet; dhe unë do të vij dhe do të ndërtoj 
medresenë time këtu.120 Kjo vetëm se shtoi habinë e policit. 

-Më vjen keq për ty –tha ai– çuditem se si ti do të ushqeje një 
shpresë të tillë”. 

-Edhe unë çuditem që ti nuk po e kupton! –u përgjigj 
Bediuzzamani– A e mendon ti se ky dimër do të vazhdojë? Çdo dimër 
ndiqet nga pranvera dhe çdo natë nga dita. 

-Por bota islamike është e gjitha e thyer dhe e copëtuar. 

-Ata kanë shkuar të studiojnë. Është kështu: India është një djalë i 
aftë i Islamit; ajo po studion në shkollën e lartë të anglezëve. Egjipti 
është një djalë i zgjuar i Islamit; ai është duke marrë mësime në 
shkollën angleze për shërbëtorët e qytetëruar. Kaukazi dhe Turkistani 
janë dy djem trima të Islamit; ata po stërviten në akademitë luftarake 
ruse, dhe kështu me radhë. Ti e sheh, pasi të gjithë këta djem fisnik të 
Islamit të kenë marrë diplomat e tyre, secili do të udhëheqë një 
kontinent, dhe duke valëvitur flamurin e Islamit, babain e tyre të drejtë 
e të fuqishëm, në horizontet e plotësisë, ata do të shpallin misterin e 
urtësisë së parapërjetshme të brendaqenësishme në njerëzimin në 
shikimin e kaderit të parapërjetshëm Hyjnor dhe në faqen e fatit 
kokëfortë”.121   

                                                
120  Kështu, më 1910 Bediuzzamani parashikoi ngritjen –largimin– “e tre 

errësirave”, të cilat do t’u binin njerëzve të Kaukazit dhe Turkestanit, të fundin e të 
cilave ne jemi tani duke e parë më 1991-92. Ato mund të shihen si Kolaps i Rusisë së 
Carit, Kolaps i komunizmit dhe pavarësinë e tyre me rënien dhe copëtimin e 
Bashkimit Sovjetik. Në të vërtetë, në biografinë e Abdurrahmanit rreth 
Bediuzzamanit, ai citon policin rus ta ketë pyetur: “liria do t’ju shkaktojë juve –
perandorisë osmane– të copëtohet”, të cilës Bediuzzamani iu përgjigj: “jeni ju që ajo 
do t’ju copëtojë dhe unë do të vij dhe do të ndërtoj shkollën time këtu. Gjithashtu, më 
1990, Bitlisi dhe Tiflisi u shpallën ‘qytete binjakë’. 

121 Sunuhat, 63-4; Tarihçe, 72-3; N, Shahiner. Said Nursi, 133-4. 
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Kjo anektodë e shkurtër jep komente për mesazhin e 
Bediuzzamanit drejtuar fiseve të Anadollit lindor dhe të predikimit të 
shquar herët në Damask në vitin vijues, kryesisht kurajon dhe jep 
shpresën për të ardhmen. Domethënë pavarësisht zhgënjimit të tij nga 
zhvillimet në Stamboll, Bediuzzamani ishte i palëkundshëm në bindjen 
e tij se kushtetutësia ishte rruga për ta çuar përpara çështjen e Islamit 
dhe për të ruajtur perandorinë ndërmjet sigurimit të progresit dhe të 
unitetit. Në fakt, ashtu siç do ta shohim kur të shqyrtojmë predikimin e 
Damaskut, Bediuzzamani parashikoi se në përputhje me të gjitha 
shenjat, islami dhe islamizmi ose ‘civilizimi i vërtetë islam’ do të 
triumfojnë në të ardhmen, dhe se shumica e njerëzimit do ta pranonin 
dhe do t’i bashkoheshin fesë islame. Ai tha: Në të ardhmen kur arsyeja, 
shkenca dhe teknologjia të kenë pushtet, të jenë me influencë, atëherë 
sigurisht do të jetë koha kur Kur’ani  do të fitojë epërsi, i cili 
mbështetet mbi provat e arsyeshme dhe e bën arsyen të konfirmojë 
shpalljet dhe vendimet e tij.122 

 

n Midis Fiseve të Anadollit Lindor  
Bediuzzamani e kaloi verën e 1910 duke udhëtuar nëpër provincat 

lindore. “Duke bërë një medrese mali e fushe, ai shkroi, “Unë dhashë 
leksione rreth kushtetutësisë”. Ai gjeti –zbuloi– se të konceptuarit e 
përgjithshëm i subjektit ishte “tejet ekstrem, dhe i ngatërruar, dhe 
prandaj u sugjeroi njerëzve të bënin pyetje, të cilave ai atëherë iu 
përgjigj. Pastaj ai bëri një përpilim, një përmbledhje të këtyre dhe e 
botoi atë më 1913 nën titullin “Munazarat”, ose “Debatet”. Ai gjithashtu 
përgatiti një version arabisht me titullin “Rexhatul Avam”, “Recetë për 
njerëzit e thjeshtë.123 Pyetjet mbulojnë një numër temash e subjektesh që 
lidhen me lirinë dhe me regjimin e ri, dhe pasojat e saj për anëtarët e 
fiseve dhe për drejtuesit e tyre. Përgjigjjet përbëjnë njërën prej burimeve 
kryesore për idetë e Bediuzzamanit mbi subjektin, dhe formojnë një 
vepër substanciale dhe magjepsëse hapësira e së cilës nuk na lejon ta 
shqyrtojmë në mënyrë të hollësishme. Megjithëse ato që lidhen 
veçanërisht me kushtetutësinë dhe lirinë janë përshkruar me disa detaje 

                                                
122 Hutbe-i Samiye, 23. 
123 N, Shahiner. Said Nursi, 134. 
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lart, këtu ne do të përmendim disa pika shtesë të cilat shpjegojnë më tej 
se si, nëpërmjet “zgjimit” të njerëzve, dhe bërjes të vetëdijshëm, si 
individë autonomë, nismëtarë dhe vetëflijues, të ‘kombit islam’, sistemi 
i ri do të siguronte progresin –në këtë rast– të kurdëve, dhe unitetin e 
botës islame dhe të perandorisë. Por së pari nuk do të kalojë pa u vënë re 
se Bediuzzamani nuk e kurseu vetveten në këtë luftë, dhe as nuk e 
kufizoi luftën tek pena ose tek teoria. Ai e kishte ndjekur atë deri në 
Stamboll, duke propaganduar në mënyrë të veçantë për nevojat e 
provincave të lindjes dhe duke bërë çfarë pati mundësi për të çuar 
përpara planet e tij për reformën e sistemit arsimor. Tani ai ishte rikthyer 
tek vendlindja dhe kishte vazhduar të udhëtonte gjithandej asaj zone të 
egër malore, të prapambetur e të varfër. Dhe kryesisht ishin njerëzit e 
thjeshtë që ai kërkonte t’u adresohej, njerëzit e zakonshëm të cilët 
nëpërmjet miratimit e përqafimit të kushtetutës ishin ngritur në rangun e 
‘sovranit’ dhe ishin ndërtuesit e së ardhmes.  

Duke dhënë përkufizime për despotizmin dhe kushtetutësinë në 
përgjigje të pyetjeve të njerëzve, Bediuzzamani u pyet nga ata se përse 
nuk i kishin parë dobitë dhe përfitimet e mëdhaja të cilat ai i përshkroi. 
Ai u përgjigj duke thënë se problemet e shoqëruara me zonën të tilla si 
injoranca, varfëria, armiqësia e brendshme ishin ato që penguan 
shikimin e atyre përfitimeve. Ajo çfarë donte ai të bënte të qartë ishte 
barra, përgjegjësia, me të cilën ata ngarkoheshin, por shtoi se ai vetëm 
shfaqi gabimet e tyre me qëllim që t’i çlironte ata prej dembelizmit”. 
Në qoftë se ju e doni kushtetutësinë të vijë shpejt, ndërtoni një 
hekurudhë prej diturisë dhe virtytit me qëllim që ajo të mund t’i hipte 
trenit të zhvillimit dhe të arritjeve të quajtur civilizim, dhe ta çojë mbi 
shpejtësitë e progresit, të kapërcejë pengesat në një kohë të shkurtër 
dhe t’ju përshëndesë ju. Sa më shpejt që ju të ndërtoni hekurudhën, ajo 
do të vijë me të njëjtën shpejtësi.124 

 Është e përshtatshme këtu të tregojmë anektodën vijuese: Gjatë 
udhëtimeve të tij nëpër provincë, Bediuzzamani kishte arritur në Urfa 
nga Dijar Bekir. Ai atëherë u nis për të bërë një shëtitje nëpër zonën 
përreth. Dhe duke u kthyer në Urfa, iu adresua një tubimi të madh në 
oborrin e xhamisë Jusuf pasha. Ai e nisi fjalimin e tij duke përshkruar 
se si njëri prej vendeve që e kishte vizituar, një fshatar të cilin ai e 

                                                
124 Munazarat, (Ott. Edn), në Asar-i Bediyye, 410-411. 
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kishte pyetur për gjendjen e bujqësisë lokale, i ishte përgjigjur: Agai 
ynë –feudali, pronari– ka njohuri për çfarëdo që të pyetet. 
Bediuzzamani i tha atij: Mirë atëherë, unë do të flas me inteligjencën 
tuaj e cila është në xhepin e agait tuaj!” dhe vazhdonte t’i shpjegonte 
se ai nuk duhej t’ia referonte çdo gjë agait, por duhej të merrte përsipër 
dhe të kishte iniciativë, dhe ai vetë të kishte informacion rreth të gjitha 
çështjeve lidhur me fshatin. Ai e bëri këtë themelin e fjalimit të tij. Nga 
këto shembuj mund të shihet se Bediuzzamani donte të nguliste tek 
njerëzit se rruga përpara tani shtrihet në duart e tyre. Sovraniteti i 
kombit ishte ky. Kur u pyet rreth pozitës së kryetarëve dhe të të parëve 
të tyre, sepse tradicionalisht shoqëritë e fiseve ishin dominuar nga 
kryetarët dhe më të mëdhenjtë, Bediuzzamani iu përgjigj: Çdo 
periudhë ka sundimin dhe sundimtarin e saj. Sipas terminologjisë suaj, 
një aga ishte i domosdoshëm për ta bërë makinën e periudhës së 
mëparshme të kthehet. Kështu, periudha e sundimit jolëndor të 
despotizmit ishte forca. Kushdo që kishte një shpatë të mprehtë dhe një 
zemër të ashpër ngrihej. Por sundimtari, forca, shpirti dhe burimi i 
periudhës së kushtetutësisë dhe agai është e vërteta; është arsyeja, 
njohja, ligji dhe opinioni publik. 

Kushdo që ka një mendje të mprehtë dhe një zemër të ndritshme do 
të ngrihet. Meqenëse njohuria shtohet ndërsa avancon në vite, dhe 
forca zvogëlohet, pushtetet mesjetare, të cilat mbështeten tek forca janë 
të dënuara për zhdukje. Ndërsa meqenëse  qeveritë e epokës moderne 
mbështeten në shkencë, ato do të manifestojnë jetë të pavdekshme.  

Bediuzzamani nuk po sulmonte kryetarët dhe të parët duke folur në 
këtë mënyrë, por duke përshkruar rrugën që po merrte bota moderne, 
dhe rrugën që ata duhej ta merrnin, në qoftë se nuk do të mbeteshin 
jashtë rrymës së kohës. Nën sistemin e ri, udhëheqësit ishin shërbëtorët 
e popullit të kombit. Ai vazhdoi: “Dhe kështu, o Kurdë! Në qoftë se 
nëpërmjet mbështetjes tek forca, shpatat e tyre janë të mprehta, bejlerët 
dhe agallarët tuaj, dhe madje edhe shejhët tuaj, domosdoshmërisht do 
të bien. Dhe ata do ta meritojnë atë, por në qoftë se, duke u mbështetur 
në arsye, në vend të detyrimit, ata përdornin dashurinë dhe i bëjnë 
emocionet t’i nënshtrohen mendjes, ata nuk do të bien në të vërtetë, ata 
do të ngrihen.125 

                                                
125 Munazarat (Ott.edn), në Asar-i Bediyye, 412. 



Kapitulli i Pestë 127 

Në një vend tjetër në vepër ne e mësojmë kritikën kryesore që 
Bediuzzamani ua thonte hapur kryetarëve, ndonëse këtu ai e specifikon 
se është për kryetarët e mëparshëm që ai po u hedh gurin e tij, dhe e 
përshkruan atë si një tjetër prej “të këqijave të despotizmit”. Kjo ishte 
se “disa drejtues, dhe disa mashtrues të cilët hiqeshin si patriotë duke 
sakrifikuar veten për kombin, dhe disa shejh të paaftë e shtiracakë, të 
cilët pretendonin “fuqi shpirtërore të jashtëzakonshme kishin shteruar 
kombin prej burimeve materiale dhe morale, dhe si rrjedhim duke 
shuajtur ndjenjën e kombësisë dhe duke copëtuar e shkatërruar 
bashkëpronësinë e kombit. 126  Kjo ide e bashkëpronësisë, ose e 
‘personalitetit kolektiv’, ose e ‘identitetit të përbashkët të një kombi 
ose e një trupi social –Shahs Man’nevi– haset shpesh në shkrimet e 
Bediuzzamanit. Ai e përshkroi epokën moderne si ‘epoka e xhematit –
grupimit– ose si trupi shoqëror... Në qoftë se kolektivi, i cili është 
shpirti i  një trupi shoqëror, është i drejtë, do të ishte më i ndritshëm 
dhe më i plotësuar (se sa një individ). Por në qoftë se ai personalitet 
kolektiv është i keq, atëherë ai do të ishte tej mase i lig.127 Domethënë, 
Bediuzzamani po u shpjegon njerëzve të Anadollit lindor se ajo çfarë u 
bie tani atyre është të kapërcejnë interesat e tyre të ngushta tradicionale 
dhe lojalizmat, dhe të zgjerojnë idetë e tyre, dhe të zhvillojnë, ose më 
mirë, të rifitojnë një vetëdije të kombësisë islamike. Ai u tha atyre:  

“Sikur të zgjoheshin vetëm ata të cilët i mbajnë jetët e tyre në një 
vlerë të vogël për ndonjë dobi, ose për ndonjë çështje të pjesshme 
reputacioni ose për ndonjë lavdi imagjinare ose për të dëgjuar fjalët: 
filani është një hero trim”, ose për të ngritur lart nderin e Agallarëve të 
tyre, a nuk do t’i mbanin jetët e tyre në një vlerë të vogël po ashtu edhe 
mijërat e shpirtrave në qoftë se do t’i posedonin, për kombin e Islamit, 
i cili është thesari më i vlefshëm; domethënë për kombësinë e Islamit 
që i bën ata të fitojnë vëllazërinë dhe mbështetjen morale e shpirtërore 
të treqind milionë myslimanëve...?  

Bediuzzamani vazhdoi duke thënë se gatishmëria e dikujt për të 
sakrifikuar jetën për kombin ka qenë në thelb pjesë e moralit të lartë 
islam, dhe një kërkesë prej tij, e cila u qe plaçkitur atyre prej 
jomyslimanëve. Ajo ishte themeli i progresit modern. Ai vazhdoi: “Ne 

                                                
126 Munazarat 46-47. 
127 Tarihçe, 127. 
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duhet të deklarojmë me shpirtrat tonë, ndërgjegjjet, mendjet dhe me të 
gjithë fuqinë tonë: Në qoftë se vdesim, islami i cili është kombi ynë, 
jeton; ai do të jetojë përgjithmonë. Le të jetë i fortë e mirë kombi im! 
Shpërblimi në Ahiret është i mjaftueshëm për mua. Jeta ime si pjesë e 
kombit do të më bëjë mua të jetoj; ajo do të bëhet e lumtur në botën 
tjetër.128 

Kështu për ta përmbledhur, me “Shkatërrimin e karrierës së 
despotizmit”, kushtetutësia dhe ideja e lirisë ishte përhapur anembanë 
botës islamike dhe kishte shkaktuar një zgjim të plotë, dhe kishte sjellë 
progres në idetë dhe në ndryshimet e mëdhaja. Kjo ishte për shkak se 
ajo kishte zbuluar e bërë të njohur ekzistencën e kombit”, dhe me 
radhë, “xhevahiri i shndritshëm i Islamit brenda guaskës së kombësisë 
kishte nisur të shfaqej”. Islami po dridhej e lëvizte për t’u shfaqur në 
jetë. Këtë ai e kishte bërë të qartë për të gjithë myslimanët. Gjithsecili 
nuk ishte i izoluar dhe i shkëputur, por i lidhur me të gjithë të tjerët 
nëpërmjet interesave të përbashkëta dhe frymës shoqërore. E gjithë 
bota islame ishte e lidhur bashkë si një fis i vetëm. Kjo dridhje 
gjithashtu po i bënte myslimanët të vetëdijshëm se ata kishin në 
dispozicion një burim të një mbështetjeje dhe fuqie të madhe. Kjo i dha 
shkas shpresës e cila pati rigjallëruar moralin e tyre, e cila më parë qe 
shkatërruar nga dëshpërimi.129  

Nga kjo mund të shihet se përse Bediuzzamani ishte ngulmues për 
regjimin e tanishëm, pavarësisht kundërshtimeve që në mënyrë të 
drejtë do të mund të ngriheshin lidhur me Komitetin e Unionit dhe të 
Progresit. Ai iu përgjigj dyshimeve dhe kundërshtimeve që iu 
paraqitën prej anëtarëve të fiseve, duke u treguar atyre se kjo ishte “më 
e vogla e dy të këqijave”, dhe se “në qoftë se tani konsulta i shmanget 
sheriatit një gisht, më parë ajo i shmangej qindra jard.130 

Gjithashtu, duke e shpjeguar atë në këtë mënyrë, ai largoi dyshimet 
dhe frikësimet e tyre lidhur me fenë, të cilën ata e kishin kuptuar të 
ishte nën kërcënim nga revolucioni. Përkundrazi, kushtetutësia ishte 
rruga për të mbrojtur islamin. Ndjenja për islamin dhe sensi i fesë që 

                                                
128 Munazarat, 50-1. 
129 Ibid, 22, 23; 55. 
130 Munazarat, në Asar-i Bediyye, 416. 
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qëndronin prapa opinionit publik të kombit ishin më të sigurta, më të 
efektshme dhe një rrugë më e lartësuar për të mbrojtur fenë se sa ta 
lësh atë tek një sulltan i mposhtur dhe i dëshpëruar, apo tek zyrtarët 
lajkatarë, apo tek pak policë të paarsyeshëm.131 

 

n Pyetje Rreth të Drejtave të Minoritetit 
Ashtu siç parashikohej, anëtarët e fiseve bënë disa pyetje lidhur me 

armenët dhe me jomyslimanët në përgjithësi, dhe me nënshkrimin dhe 
përshtatjen me sheriatin që ata të fitonin barazinë e të drejtave me 
kushtetutësinë. Sepse edhe për sa ka të bëjë me përkatësinë dhe lidhjen 
universale të çështjes, dhe si ajo do t’i bënte edhe më të qarta 
pikëpamjet e ndritura e realiste të Bediuzzamanit, ne do të përfshijmë 
këtu disa prej pikave kryesore. Së pari, megjithëse për t’i vënë pyetjet 
në kontekst duhet të sjellim ndërmend se ndonëse Armenët në miletet –
popujt– e tyre patën qenë të lidhur me pjesën e perandorisë osmane për 
disa shekuj, dhe shumë prej tyre vazhduan të ishin besnikë ndaj saj 
pavarësisht lindjes së ndjenjave nacionaliste, duke ndjekur luftën 
Ruso-Turke të 1877-78, rusët të mbështetur nga politika e intensifikuar 
e tyre nxitën armenët drejt akteve revolucionare të terrorizmit kundra 
shtetit otoman si një rrugë për ta copëtuar edhe më shumë atë. Aktet e 
terrorizmit dhe të masakrave fillimisht kryheshin për qëllime 
propagandistike: duke provokuar sulme hakmarrëse nga myslimanët, 
armenët synuan ta paraqisnin e portretizonin vetveten si viktima të 
pafajshëm dhe kështu nxisnin ndjenjën evropiane kundra turqve dhe të 
fitonin mbështetje për ngritjen e një shteti Armen në Anadollin lindor, 
madje që të detyronin rusët e anglezët që të ndërhynin për t’i 
mbështetur ata.132 

Pasi dëgjuan përkufizimet e Bediuzzamanit rreth lirisë, anëtarët e 
fiseve e pranuan atë si një gjë e mirë, por thanë se liria e grekëve dhe e 
armenëve iu duk atyre të ishte “e shëmtuar” dhe i bëri ata të mendonin. 
Ata donin të dinin opinionin e Bediuzzamanit. Përgjigja e tij ishte në 
dy pjesë:  

                                                
131 Munazarat, 7-8. 
132 Shaw and Shaw. H, story II, 202. 
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“Së pari, liria e tyre përbëhet nga lënia e tyre në paqë, të qetë dhe 
duke mos i shtypur. Dhe kjo është ajo që urdhëron sheriati. Më shumë 
se kjo është agresioni i tyre në fytyrën e pikave tuaja të këqia dhe 
marrëzisë, përfitimi i tyre prej injorancës suaj”.133 

Nga kjo mund të kuptohet se si Bediuzzamani është duke ngulitur 
tek kurdët se armiku i tyre është situata në të cilën ata kanë rënë:  

“Gjithashtu, armiku ynë dhe ajo që po na shkatërron neve është 
Injorancë Aga dhe djali i tij, Varfëri efendiu dhe nipi i tij Armiqësi 
Beu. Edhe në qoftë se armenët na kanë kundërshtuar neve në armiqësi, 
ata kanë bërë kështu nën udhëheqjen e këtyre tre korruptuesve”.134 

Në pjesën e dytë të përgjigjjes së tij, Bediuzzamani tregoi se edhe 
në qoftë se liria e armenëve do të ishte aq e keqe, siç e mendonin ata, 
prapëseprapë myslimanët nuk u bëjnë dëm. Armenët dhe numri i 
përgjithshëm i jomyslimanëve në perandori ishin relativisht të pakët të 
krahasuar me të gjithë kombin mysliman që ishte më shumë se treqind 
milion –në atë kohë–. Dhe këta treqind milion ishin lidhur me “tre 
pranga të tmerrshme despotizmi” dhe ishin “të shtypur”, e robër nën 
tiraninë evropiane. “Kështu”, vazhdoi Bediuzzamani, “liria e 
jomyslimanëve e cila është njëra degë e lirisë sonë, është ryshfeti për 
(çmimin) e lirisë së të gjithë kombit tonë (botës islame). Ajo është 
zmbrapsja e atij despotizmi, dhe çelësi për ato pranga. Ajo është 
larguesja e asaj tiranie të tmerrshme të cilën evropianët e bënë të na 
binte neve. Bediuzzamani gjykoi se ata do të mund ta jepnin këtë 
çmim, sepse ashtu siç e kemi parë, liria e “otomanëve është zbuluesja e 
fatit të mirë të Azisë madhështore. Ajo është çelësi për prosperitetin 
islamik. Ajo është themeli i mburojave të unitetit islamik. 

 

n Bediuzzamani u Adresohet Brezave të së Ardhmes 
Sytë e Bediuzzamanit ishin drejtuar tek e ardhmja. Ishte koha e 

mposhtjes për botën islamike, një periudhë regresi dhe errësire. Por ai 
e dinte se pranvera do të vinte, dhe një periudhë e artë do të lindte duke 
i sjellë njerëzimit lumturinë e vërtetë, përparimin dhe qytetërimin. Ky 

                                                
133 Munazarat, 20. 
134 Munazarat (Ott.edn), në Asar-i Bediyye, 433. 
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rikthim në jetë kishte filluar. Shkreptimat e dritës, shenjat e jetës mund 
të shiheshin. Pikëpamja e Bediuzzamanit ishte shumë e qartë, ai u bë i 
paduruar ndaj ngurrimit dhe pengesave të anëtarëve të fiseve për ta 
kapur e ngërthyer këtë; ose më saktë, ai e shprehu padurimin e tij 
përgjithësisht tek bashkëkohësit e tij:  

“Përse bota duhet të jetë bota e progresit për këdo tjetër, dhe bota e 
rënies dhe e prapakthimit të jetë vetëm për ne? Shikoni, unë nuk do 
t’ju flas juve, unë jam duke u kthyer nga kjo rrugë, unë do t’u flas 
njerëzve të së ardhmes. 

“O ju Saida, Hamza, Omera, Osmana, Tahira, Jusufa, Ahmeta dhe 
të tjerët prej jush që jeni fshehur prapa epokës së lartë të të tre 
shekujve, dhe duke i dëgjuar në heshtje fjalët e mia, na shikoni neve 
me një vështrim të fshehtë e të padukshëm! Unë po ju adresohem juve! 
i ngrini kokat tuaja dhe thoni: “Ti ke të drejtë!” dhe është obligim për 
ju që ta thoni atë’. Le të mos dëgjojnë këta bashkëkohësit e mi nëse 
nuk duan. Unë jam duke ju folur juve me një radiotelegrafi që shtrihet 
nga luginat e së shkuarës e quajtur histori për tek e ardhmja juaj e 
lartësuar. çfarë duhet të bëj? Unë isha i nxituar, unë erdha në dimër, 
ndërsa ju do të vini në një pranverë si parajsa. Farërat e dritës të 
mbjellura tani do të hapen e çelin si lule në tokën tuaj. Dhe ne e presim 
këtë prej jush si shpërblim për shërbimin tonë që kur ju të vini për te 
shkuar tek e shkuara, kaloni nga varri im! Dhe vendosni ca prej atyre 
dhuratave të pranverës pranë kështjellës së Vanit, e cila është një gurë 
varri i medresesë sime dhe banesa për kockat e mia, dhe është 
kujdestari –mbrojtësi– i tokës së Horhorit.  

Ne do ta paralajmërojmë kujdestarin; do ta thërrasim, dhe ju do të 
dëgjoni britmën: “Qofshi mirë me shëndet!  

“Nëse ata dëshirojnë, le t’i pandehin fëmijët të cilët kanë thithur 
qumështin së bashku me ne në kraharorin e këtij shekulli dhe sytë e të 
cilëve shikojnë prapa atyre tek e shkuara dhe që imagjinatat e të cilëve 
janë tradhtare, të huaja e të ftohta si vetë ata, –le t’i pandehin të 
vërtetat e këtij libri të jenë mashtrime. Sepse unë e di se me ju çështjet 
në këtë libër do të provohen të jenë të vërteta.  

“O ju dëgjuesit e mi! Unë në të vërtetë po bërtas; sepse unë po 
qëndroj tek maja e minares së shekullit të trembëdhjetë –sipas hixhrit– 
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duke thirrur për tek xhamia ata që në ide janë tek luginat më të thella të 
së shkuarës. 

“Dhe kështu, o ju mauzoletë mjeranë të lëvizshëm me dy këmbë që 
e keni lënë islamin, i cili është si shpirti i dy jetëve! Mos ndaloni tek 
dera e brezit që është duke ardhur. Varri ju pret juve. Tërhiquni për tek 
ai dhe lëreni brezin e ri të shfaqet, i cili do ta valëvis realitetin e Islamit 
mbi universin me gjithë mend...!” 

 

n Predikimi i Damaskut 
Në vjeshtën e 1910, Bediuz-

zamani lëvizi drejt jugut dhe, gjer 
në pranverën vijuese, bëri një 
“udhëtim dimëror nëpër tokat 
arabe”, duke vazhduar të jepte 
leksione mbi “kushtetutësinë”. Ai 
vizitoi Damaskun në fillim të 
1911, ku ai qëndroi si një mysafir 
në lagjen Salahija. 

Gjatë këtij qëndrimi, me 
ngulmim të ulemave të Damaskut, 
ai dha predikimin e tij të shquar, 
predikimin e Damaskut në xha-
minë Umejade.  

Fama e Bediuzzamanit duhet 
të ketë qenë shumë e ndjeshme. 
Sepse afërsisht mbi dhjetë mijë 
njerëz, duke përfshirë njëqind 
ulema, u mblodhën e u ngjeshën 
brenda ndërtesës historike për ta 
dëgjuar atë. Më vonë teksti i 
predikimit u botua dy herë në një 
javë.     Botimi i Predikimit të Damaskut 
         në Arabisht. Kopje origjinale 

 Në qoftë se dikush do ta shqyrtonte prapambetjen e botës islamike 
në atë kohë në krahasim me perëndimin dhe nënshtrimin e saj ndaj 
fuqive evropiane, dhe ndjenjat shoqëruese të dëshpërimit dhe të 
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humbjes së shpresës veçanërisht nga ana e muslimanëve të arsimuar, 
nuk do të ishte e vështirë ta shikonin se përse mesazhi shpresëdhënës i 
Bediuzzamanit dhe disa parashikime të mbështetura me argumente për 
epërsinë e Kur’anit dhe të qytetërimit islamik në të ardhmen, u takuan 
me reagim entuziast që ata bënë.  

Predikimi është në formën e “Gjashtë fjalëve” të marra nga 
farmacia e Kuranit të cilat përbëjnë kurimin ose ilaçin për gjashtë 
“sëmundje” të cilat Bediuzzamani i kishte diagnostikuar si penguese 
për zhvillimin e botës islamike. Ai e përshkroi atë sa vijon: 

“Në kushtet e kohës së tanishme në këto treva, unë kam mësuar një 
mësim në shkollën e jetës shoqërore të njerëzimit dhe kam kuptuar se 
ajo që i ka lejuar evropianët të fluturojnë drejt të ardhmes mbi 
progresin, ndërkohë që na ka penguar e na ka frenuar neve, për sa ka të 
bëjë me zhvillimin material në mesjetë, janë gjashtë sëmundje të rënda. 

Sëmundjet janë këto: 
Së pari, ardhja në jetë dhe lindja e dëshpërimit dhe e këputjes së 

shpresës në jetën shoqërore. 
Së dyti, vdekja e vërtetësisë në jetën socialo-politike. 

Së treti, dashuria për armiqësi. 
Së katërti, mosnjohja e hallkave të ndritshme që i lidhin besimtarët 

me njëri-tjetrin. 
Së pesti, despotizmi i cili përhapet si sëmundjet e ndryshme 

ngjitëse, dhe 
Së gjashti, ngushëllimi dhe përkufizimi i përpjekjeve tek ajo që 

lidhet me interesin vetjak.  
Bediuzzamani pati filluar duke cituar vërsetin:  

  Mos i humbisni shpresat nga Mëshira e Allahut”135“ الَ ت(قْن(طُوا م!ن+ ر(ح+م(ة! اللّٰه!
dhe me hadithin profetik: “Unë erdha, u dërgova për të plotësuar 
cilësitë e larta morale”, e cila jep temën e Gjashtë fjalëve prej të cilave 
përbëhet predikimi. 

                                                
135 Kur’an, 39:53 
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Fjala e parë është shpresa dhe ne do ta përshkruajmë atë me disa 
detaje, pasi në të Bediuzzamani parashtron arsyet për optimizmin e tij 
lidhur me të ardhmen e botës islame. Ajo përbëhet nga një e gjysëm 
argumente parapërgatitorë që mbështesin “bindjen e tij të fortë” se “e 
ardhmja do të jetë e Islamit dhe vetëm e Islamit, dhe të vërtetat e 
Kuranit dhe të besimit do të jenë sovrane -më të lartat”. Premisat e 
argumenteve të tij janë se “të vërtetat e Islamit janë në gjendje e të afta 
të përparojnë si në çështjet materiale, po ashtu dhe në çështjet morale e 
shpirtërore; dhe posedojnë një kapacitet të plotë për ta bërë atë”.  

Aspekti i parë është progresi në çështjet morale dhe jomateriale, 
dhe përmban pesë ose gjashtë pika kryesore. 

Duke cituar komandantin e përgjithshëm të ushtrisë japoneze, i cili 
më 1905 kishte mposhtur Rusinë në luftë, Bediuzzamani  filloi t’i japë 
rëndësi kësaj: 

“Historia tregon se muslimanët përparuan në civilizim e progres 
për sa kohë kanë qenë të lidhur me fuqinë e të vërtetave të Islamit; 
domethënë përparuan  me shkallën që ata vepruan në përputhje me atë 
fuqi. Dhe gjithashtu historia tregon se ata ranë në mizori e tatëpjetë, në 
fatkeqësi e shpartallim në mes të konfuzionit të plotë deri në shkallën e 
dobësisë së tyre në kapjen pas të vërtetave të Islamit”. Ndërkaq 
Bediuzzamani tregon: 

“Sa për fetë e tjera, ajo është krejtësisht e kundërta. Domethënë, 
historia tregon se ashtu si ato përparuan në civilizim e progress në 
raport me dobësinë e tyre në kapjen e tyre pas fesë dhe fanatizmit, po 
ashtu ata iu nënshtruan rënies dhe revolucionit me shkallën e fuqisë së 
tyre në kapjen pas tyre”. 

Kështu, ndryshe nga fetë e tjera, islami ka kapacitetin për progres; 
ai përmban brenda vetes gjithçka të domosdoshme për të arritur 
civilizimin e vërtetë. Dhe është domethënës se ky vështrim i mprehtë 
nuk u bë vetëm nga një jomusliman, por nga një japonez. Sepse 
japonezët mbaheshin nga shumë mbështetës të kushtetutësisë, si një 
shembull për t’u ndjekur në marrjen e tyre vetëm shkencën dhe 
teknologjinë prej perëndimit në nxitjen e tyre për progres e civilizim 
ndërsa duke mbajtur kushtetutën e vet dhe moralin që kishin. Duke 
ndjekur këtë, Bediuzzamani vazhdoi argumentin e tij duke pohuar  se 
historia nuk paraqet dëshmi për ndonjë musliman të ketë përqafuar fe 
të tjera me fuqinë e arsyes, ndërkohë që, si rezultat i ‘argumentit të 
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arsyeshëm dhe provave të sigurta’, pasuesit e feve të tjera po afrohen 
gradualisht më shumë dhe po futen në islam”. Atëherë Beddiuzzamani 
vendos këtë sfidë përpara besimtarëve:  

“Në qoftë se ne do të shfaqnim nëpërmjet veprave tona plotësitë e 
cilësive morale të Islamit dhe të vërtetat e besimit, padyshim, ndjekësit 
e feve të tjera do të hynin në islam në komunitete të tëra; ose më saktë, 
madje disa vende e shtete të tëra në globin tokësor do të kërkonin 
strehim tek islami.” 

Pastaj Bediuzzamani përshkruan kërkimet e njeriut modern për 
fenë e vërtetë. Ai thotë se zhvillimet në shkencë së bashku me luftërat 
e tmerrshme dhe ngjarjet e këtij shekulli kanë ngjallur tek njeriu një 
dëshirë për të kërkuar të vërtetën. Njeriu është zgjuar prej këtyre dhe 
ka kuptuar “natyrën e vërtetë të humanizmit dhe aftësinë e tij 
gjithëpërfshirëse.” Kështu ai ka kuptuar nevojën e tij për fe, sepse pika 
e vetme e mbështetjes për njeriun e pafuqishëm përballë fatkeqësive të 
panumërta dhe përballë armiqve të jashtëm e të brendshëm që i 
torturojnë ata, dhe e vetmja pikë prej të cilës ata mund të kërkojnë 
ndihmë e mbështetje përballë nevojave të panumërta me të cilat ata 
janë sprovuar dhe përballë dëshirave të tyre që shtrihen deri në 
përjetësi. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë së tyre të plotë, -pika e 
mbështetjes- është në njohjen e Krijuesit të botës, në besim dhe në 
besimin dhe afirmimin e botës tjetër. 

“Nuk ka ndihmë tjetër për njeriun e zgjuar përveç kësaj.” Dhe ai 
vazhdon të thotë se, ashtu si një qënie humane, si vendet po ashtu edhe 
shtetet kanë filluar ta kuptojnë këtë nevojë të njerëzimit. 

Për fazën tjetër në argumentin e tij, Bediuzzamani tregon se 
Kur’ani  në mënyrë të përsëritur ia referon njeriun arsyes së tij”, duke i 
thënë atij të përdorë inteligjencën e tij, dhe të shqyrtojë e të marrë 
mësime prej vetë jetës së tij dhe prej ngjarjeve të epokave të shkuara. 
Dhe kështu, pasi i këshillon dëgjuesit e tij që gjithashtu t’u kushtojnë 
vëmendje këtyre paralajmërimeve të Kuranit, Bediuzzamani nxjerr 
konkluzionin se Kur’ani  do të triumfojë në të ardhmen: 

“Ne muslimanët, që jemi studentët e Kuranit, ndjekim provën; ne u 
afrohemi të vërtetave të besimit nëpërmjet arsyes, mendimit dhe 
zemrave tona. Ne nuk e braktisim argumentin dhe provën në favor të 
bindjes së verbër dhe imitimit të klerikëve si disa ndjekës të feve të 
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tjera. Prandaj, në të ardhmen, kur arsyeja, shkenca dhe teknologjia të 
dominojnë, ajo sigurisht do të jetë koha që Kur’ani do të fitojë epërsi e 
ndikim, të cilat mbështeten mbi provat racionale dhe e fton arsyen të 
konfirmojë prononcimet dhe vendimet e tij”.  

Për ta plotësuar këtë aspektin e parë, Bediuzzamani përshkruan 
“tetë pengesa serioze” të cilat “i penguan plotësisht të vërtetat e Islamit 
për të pushtuar të shkuarën”, por që tani janë dërrmuar, dhe e ndjek 
këtë duke cituar dëshminë për të vërtetën e dy ‘armiqve’ të Islamit 
nëpërmjet provës së argumentit të tij.  

Përpara përshkrimit të pengesave, barrierave, Bediuzzamani thotë 
se “perdet  të cilat eklipsojnë diellin e Islamit…dhe e pengojnë atë për 
të ndriçuar njerëzimin kanë filluar të dërrmohen e të hiqen. Shenjat e 
agimit po shfaqeshin atëherë më 1911. Ai më vonë shtoi se agimi i 
vërtetë do të shfaqej më 1371, domethënë më 1951, kur një numër i 
vendeve islamike po fitonin pavarësinë  e tyre. Ose edhe sikur ai të 
ishte një agim i rremë, agimi i vërtetë do të lindte brenda një kohe 
dyzet deri në pesëdhjetë vitesh. Ai ishte absolutisht ngulmues në të. 
Pengesat ishin sa vijon:  

Tre pengesat e para ishin “padituria e evropianëve, barbarizmi i 
tyre në atë kohë, dhe fanatizmi i tyre në fenë e tyre. Këto tre pengesa 
kanë filluar të shkatërrohen në sajë të njohjes dhe civilizimit, dhe ato 
kanë nisur të dërrmohen e hiqen. Pengesat e katërta dhe e pesta ishin 
“dominimi dhe fuqia arbitrare e klerikëve dhe e udhëheqësve fetarë, 
dhe fakti se evropianët shfaqën bindje ndaj tyre dhe i ndoqën 
verbërisht. Këto dy pengesa gjithashtu kanë nisur të zhduken me 
shfaqjen e idesë së lirisë dhe të dëshirës për të kërkuar të vërtetën 
midis njerëzve”. 

Pengesat e gjashta dhe e shtata ishin “despotizmi që ishte me ne, 
dhe shthurja dhe zvetënimi që u shfaqën nga dalja kundër sheriatit… 
Fakti se fuqia despotike e ndarë që qëndron tek një individ i veçantë 
tani është duke rënë tregon se despotizmi i frikshëm i grupeve më të 
mëdhaja gjithashtu do të bie brenda një kohe tridhjetë deri në dyzet 
vite. Dhe shpërthimi i madh në zellin islamik së bashku me faktin se 
rezultatet e shëmtuara të shthurjes po bëhen të dukshme tregojnë se 
këto dy pengesa janë gati duke u shembur; ose më saktë, ato kanë 
filluar të rrëzohen. Në dashtë Zoti ato do të zhduken plotësisht në të 
ardhmen”.  
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Pengesa e tetë ishte se, meqenëse  disa çështje pozitive të shkencës 
moderne ishin imagjinuar se kundërshtonin dhe se ishin në 
kundërshtim me kuptimet e dukshme të të vërtetave të Islamit, ajo i 
parandaloi, deri në një far shkalle, mbisundimin e tyre në të shkuarën”. 
Domethënë, shkencëtarët dhe filozofët e kundërshtuan islamin për 
shkak se ata nuk e kuptuan kuptimin e tij të vërtetë. Por ‘pasi të mësojë 
të vërtetën’, madje edhe filozofi më kokëfortë do të detyrohej t’i 
nënshtrohej asaj. Bediuzzamani e përfundoi ‘aspektin e parë të 
argumentit të tij duke cituar ca pjesë të shkurtra nga filozofi skocez i 
shekullit të 19, Tomas Carlyle dhe nga Prusiani i famshëm, Princ 
Bismarku (1815-1898). Ata dëshmojnë për të vërtetën e Islamit dhe për 
qënien e Kur’anit, Fjalë e shpallur e Zotit xh.sh.. Mbi forcën e 
dëshmisë së tyre, Bediuzzamani përsëriti parashikimin që kishte bërë 
më parë për Shejh Bahitin në Stamboll:  

“Evropa dhe Amerika janë shtatzëna me islamin. Një ditë ato do të 
lindin një shtet islamik. Ashtu si otomanët që ishin shtatzënë me 
Evropën dhe lindën një shtet Evropian”. Ai pastaj konkludoi: 

“O vëllezërit e mi që jeni këtu në xhaminë “Umejade” dhe ata që 
janë në xhaminë e botës së Islamit gjysëm shekulli më vonë!  A nuk 
tregojnë vërejtjet dhe shënimet bazë, domethënë ato të bëra këtu, 
përfundimin se është vetëm Islami ai që do të sjellë sundimin e vërtetë 
moral e shpirtëror në të ardhmen, dhe që do të nxisë njerëzimin për tek 
lumturia në këtë botë dhe në Ahiret? Dhe se krishterimi i vërtetë, duke 
u zhveshur nga besëtytnitë dhe nga besimi i prishur do të 
transformohet në Islam: duke ndjekur Kur’anin, ai do të bashkohet me 
Islamin.136  

Aspekti i dytë i argumentit të Bediuzzamanit "jep prova të 
fuqishme për progresin material të Islamit dhe epërsinë e tij në të 
ardhmen". Këto prova ai i përshkruan në formën e pesë forcave tejet të 
fuqishme e të pathyeshme, "të cilat duke qenë përzier e bashkëshkrirë", 
janë vendosur në zemrën e personalitetit kolektiv të botës islamike". 
Por para se t'i përshkruajë ato, ai paraqet pikën më të rëndësishme e 
interesante, atë që Kur’ani  e instrukton njeriun në progres dhe e nxit 
atë drejt tij. Duke përmendur mrekullitë e profetëve, ai thotë "Kur’ani  

                                                
136 1-(Hutbe Samiyje, 19-28) 
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e njofton njeriun se ndodhi të ngjashme me ato mrekulli do të vijnë në 
ekzistencë në të ardhmen nëpërmjet progresit dhe i nxit ata duke thënë: 
"Vazhdoni punoni! Shfaqni shembujt e këtyre mrekullive! Ashtu si 
profeti Sulejman a.s. i cili mbuloi udhëtimin e dy muajve në një ditë! 
Ashtu si profeti Isa - Jezusi a.s. që punoi për të zbuluar kurimin për 
sëmundjet më të frikshme!.. dhe citon mrekullitë e tjera si shembuj. 
Prej pesë forcave, e para është realiteti i Islamit". E dyta është nevoja e 
madhe, e cila është profesori i vërtetë i civilizimit dhe i industrisë së 
bashku me varfërinë e plotë," ndërsa e treta është 'liria e cila është në 
përputhje me sheriatin". Forca e katërt është kurajoja ose 'guximi i 
besimit', dhe e pesta është krenaria e Islamit, e cila shpall dhe ngre 
lartë fjalën e Zotit". 

Dhe siç e kemi parë, "në këtë periudhë, të shpallësh Fjalën e 
Allahut bëhet e mundur nëpërmjet progresit material".  

Pastaj Bediuzzamani nxjerr si rrjedhim se për shkak se në nxitjen 
për modernizim deri tani të ndjekur në perandorinë otomane, ajo nuk 
pat marrë aspektet e dobishme të civilizimit, por të këqijat dhe 
mbrapshtitë e tij, të cilat qenë imituar, -për shkak të kësaj- Perandoria 
u zhgradua në shtet-. Kështu u shpartallua, dhe nuk qëndroi siç ishte 
atëherë. Dhe gjithashtu për shkak se mbrapshtitë e civilizimit kishin 
sunduar mbi dobitë e tij, njerëzimi kishte vuajtur luftërat e përgjakura e 
katastrofike të këtij shekulli.  

"Në dashtë Zoti, - tha Bediuzzamani - nëpërmjet forcës së Islamit 
në të ardhmen, virtytet e civilizimit do të mbisundojnë, faqja e tokës do 
të pastrohet nga papastërtia, dhe paqja universale do të sigurohet".  

Duke vazhduar, ai thotë: "Treguesit e fuqishëm dhe mjetet për 
epërsinë e ardhme të civilizimit të Azisë janë faktet se civilizimi 
Evropian bazohet mbi virtytet negative të epshit, pasionit, rivalitetit 
dhe shtypjes, ndryshe nga virtyti dhe udhëzimi, janë faktet se të këqijat 
e civilizimit kanë mbisunduar mbi virtytet e tij, dhe se ai kishte hyrë 
nëpërmjet shoqërive revolucionare si një pemë e krimbur.137  

Dhe kështu, Bediuzzamani u bën pyetje pjesëmarrësve në 
audiencë: "Si është që ndërsa ndodhen rrugë e mjete të tilla të 

                                                
137 Analizat krahasuese të Bediuzzamanit për civilizimin perëndimor janë 
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fuqishme e të palëkundura për progresin material dhe moral për 
besimtarët dhe për njerëzit e Islamit, dhe rruga për lumturinë e së 
ardhmes është hapur si një hekurudhë, si ju dëshpëroheni dhe keni rënë 
në këputjen e shpresës në fytyrën e së ardhmes dhe po shkatërroni 
moralin e botës islamike? Meqenëse prirja për të kërkuar plotësim 
është përfshirë në natyrën esenciale të njeriut, në të ardhmen e vërteta 
dhe drejtësia do ta shfaqin rrugën për një lumturi botërore në botën e 
Islamit, në dashtë Allahu, në të cilën do të ketë shpërblesë dhe shlyerje 
të mëkateve të mëparshme të njerëzimit. 

"Madje, shqyrtoje këtë: Koha nuk ecën në një linjë të drejtë saqë 
fillimi dhe fundi i saj të veçohen nga njëri-tjetri. Përkundrazi, ajo lëviz 
në një rreth si lëvizja e globit tokësor. Ndonjëherë ajo i shfaq stinët e 
pranverës e të verës si progres dhe ndonjëherë stinët e stuhive dhe të 
dimrit si rënie. Ashtu si çdo dimër që ndiqet nga pranvera dhe çdo natë 
nga mëngjesi, edhe njerëzimi gjithashtu do të ketë një mëngjes e një 
pranverë, në dashtë Zoti. Ju mund të prisni nga mëshira Hyjnore që ta 
shihni civilizimin e vërtetë brenda paqes universale të shkaktuar 
nëpërmjet diellit të së vërtetës së Islamit."138  

Pesë 'Fjalët' e mbetura të predikimit të Damaskut tregojnë se ky 
civilizim i vërtetë do të arrihet dhe si do të shkaktohen mëngjesi dhe 
pranvera për njerëzimin. Ato lidhen kryesisht me moralin. 

Në fjalën e dytë, Bediuzzamani tregon disa prej rezultateve të 
dëshpërimit, të cilat ai i përshkruan si "një sëmundje më të rëndë", e 
cila ka hyrë në zemrën e botës islame". Ai thotë se ajo është këputja e 
shpresës -dëshpërimi që kishte shkatërruar moralin e muslimanëve, 
kështu që evropianët qenë në gjendje që t'i mbisundonin dhe t'i bënin 
robërit e tyre për katërqind vitet e mëparshme; dhe ishte dëshpërimi ai 
që kishte vrarë moralin e tyre të lartë dhe u kishte shkaktuar atyre të 
përdornin "indiferencën dhe shkurajimin e të tjerëve", si "një shfajësim 
për dembelinë e tyre", dhe për të braktisur kurajon e besimit, dhe për të 
neglizhuar detyrat islamike".  

Ai thotë se dëshpërimi "është cilësia dhe preteksti i frikacakëve, të 
ultëve dhe i të pafuqishmëve". Ai -dëshpërimi- nuk mund të jetë cilësia 
e arabëve në mënyrë të veçantë, të cilët janë të famshëm për 

                                                
138 Hytbe-i Shamiye, 28-32   
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qëndrueshmërinë e tyre. Ai e mbyll Fjalën me një thirrje drejtuar 
arabëve për të braktisur dëshpërimin dhe për të qëndruar në solidaritet 
të vërtetë dhe në pajtim e harmoni" me turqit, dhe për të valëvitur 
flamurin e Kuranit në çdo rajon të botës".  

Fjala e Tretë është vërtetësia. Kjo, thotë Bediuzzamani, është baza 
dhe themeli i Islamit. Vërtetësia dhe ndershmëria janë parimet e jetës 
shoqërore të Islamit. Hipokrizia, lajkataria, dredhia, dyfaqësia dhe 
lavaria, që të gjitha janë format e gënjeshtrës. Mosbesimi, në të gjitha 
llojet e tij është gënjeshtër dhe rremashëri. Si zjarri dhe drita, ato nuk 
duhet të ndërhyjnë tek njëra tjetra. Por politikat dhe propaganda i kanë 
përzier dhe i kanë ngatërruar ato, dhe si rrjedhim kanë ngatërruar 
arritjet e njeriut.  

Bediuzzamani tregon se kjo ka ndodhur me kalimin e kohës, dhe se 
gjatë epokës së lumturisë, domethënë, gjatë kohës së profetit 
Muhammed a.s.m., vërtetësia e gënjeshtra ishin aq larg njëra-tjetrës sa 
besimi e mosbesimi. Ato gradualisht janë afruar shumë me njëra-
tjetrën, dhe tani e keqja dhe gënjeshtra kanë marrë skenën. Ai u tha 
atyre se shpëtimi duhet të gjendet vetëm se nëpërmjet ndershmërisë. 
Ndonjëherë në të shkuarën gënjeshtra mund të ketë qenë e lejueshme, 
por meqenëse me të u abuzua, tani ndodhen vetëm dy rruge, jo tre: 
"ose vërtetësia, ose heshtja".  

Fjala e Katërt është të bësh thirrje për dashuri e vëllazëri. 
Bediuzzamani thotë se "Gjëja më e denjë për dashuri është dashuria, 
dhe cilësia më e meritueshme për armiqësi është armiqësia". Sepse 
është dashuria ajo që garanton jetën shoqërore të njeriut dhe që siguron 
lumturinë e tij, ndërsa armiqësia dhe urrejtja e kanë përmbysur jetën e 
tij sociale, dhe më shumë se çdo gjë tjetër ato meritojnë të urrehen e të 
shmangen. E keqja e tmerrshme dhe shkatërrimi i dy luftërave botërore 
tregojnë se koha për armiqësi dhe urrejtje ka mbaruar, saqë madje edhe 
armiqtë për sa kohë që të mos jenë agresorë, nuk duhet të tërheqin 
armiqësinë e myslimanëve. Ferri dhe ndëshkimi Hyjnor janë të 
mjaftueshëm për ta.  

Sa për besimtarët, Bediuzzamani thotë se ndonjëherë arroganca ose 
vetëpëlqimi mund t'i shkaktojë një besimtari të të njëjtit besim të jetë i 
padrejtë dhe armiqësor ndaj besimtarëve pa e kuptuar atë. Por kjo është 
të shpërfillësh shkaqet e fuqishme të dashurisë, si besimin, islamin, 
kombësinë, dhe humanizmin. Në qoftë se shkaqet e armiqësisë janë 
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çështje personale, këto janë si gurët e vegjël; të ushqesh armiqësi ndaj 
një muslimani është një gabim i madh; është si të përçmoje shkaqet e 
dashurisë, të cilat janë aq të mëdhaja sa një mal.139  

Në Fjalën e pestë, Bediuzzamani nxit arabët që të marrin 
pozicionet e tyre përbri turqve si postërojë të kështjellës së shenjtë të 
kombësisë Islamike. Ne tashmë e kemi parë se si liria dhe 
kushtetutësia i shërbenin dhe duhet të shërbenin për të zhvilluar 
vetëdijen e sensit të kombësisë islamike midis muslimanëve. Këtu ne 
mësojmë më shumë se përse kjo ishte jetike për botën islamike. Me 
njohurinë e tij rreth botës moderne dhe me vizionin e jashtëzakonshëm 
të rrugës që ajo do të merrte, Bediuzzamani shpjegoi  për dëgjuesit se 
në këtë kohë aktet e njeriut, qofshin të mira ose të këqija, shumë 
shpesh nuk mbeten me bërësin, autorin, por kanë pasoja të përhapura 
gjerë, e të përgjithshme; një mëkat mund të bëhet njëqind mëkate, dhe 
një akt i mirë mund të bëhet njëmijë akte të mira. Ai e sqaroi atë në 
mënyrën vijuese:  

“Kështu, nëpërmjet hallkave të kësaj kombësie të shenjtë, të gjithë 
njerëzit e Islamit janë si një fis i vetëm, si anëtarët e një fisi; grupet dhe 
popujt e Islamit janë të lidhur me njëri-tjetrin nëpërmjet vëllazërisë 
islamike. Ata e ndihmojnë njëri-tjetrin moralisht dhe në qoftë se do të 
ishte e domosdoshme, edhe materialisht. Është sikur të gjithë grupet e 
Islamit janë lidhur me një zinxhir të ndritshëm.  

“Në qoftë se një anëtar i një fisi bën një krim, të gjithë anëtarët e 
fisit janë fajtorë në sytë e një fisi tjetër armik. Është sikur çdo anëtar 
fisi ta kishte kryer krimin dhe kështu armiku bëhet armiku i të gjithë 
atyre. Krimi i vetëm bëhet si mijëra krime. Dhe në qoftë se një anëtar i 
fisit kryen një akt të mirë i cili është shkaku i krenarisë që prek zemrën 
e fisit, të gjithë anëtarët e tij krenohen me të. Është sikur çdo person në 
fis të ndjehet krenar për bërjen e asaj vepre të mirë.  

“Kështu, është për shkak të këtij fakti që në këtë kohë, dhe 
veçanërisht në kohën dyzet deri në pesëdhjetë vite, ligësia dhe veprat e 
këqija nuk do të mbeten me bërësin, përkundrazi, ato do të shkelin të 
drejtat e miliona muslimanëve. Shembuj të shumtë të kësaj do të ishin 
brenda një kohe dyzet pesëdhjetë vjeçare.” 

                                                
139 Hutbe Samiye, 44-6. 
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Pastaj, pasi tregoi dëmin e shkaktuar nga dembelia dhe 
indiferentizmi, ai thotë se meqenëse në këtë kohë veprat e mira 
gjithashtu nuk mbeten me bërësin por mund të jenë të dobishme për 
milionat e besimtarëve, “nuk është koha ta lëshojmë veten mbi shtratin 
e përtacisë”…  

Bediuzzamani vazhdon t’u sjellë ndërmend arabëve përgjegjësinë e 
tyre si mësues dhe liderë për të tjerët, për grupet dhe popujt më të 
vegjël muslimanë, një përgjegjësi që ata e neglizhonin nëpërmjet 
dembelisë. Ai tha në të njëjtën kohë se veprat e tyre të mira janë 
gjithashtu të mëdhaja, dhe parashikoi se brenda një kohe dyzet deri në 
pesëdhjetë vite, popujt e ndryshëm arabë do të futeshin në rrethana të 
lartësuara… si ato të shteteve të bashkuara të Amerikës, dhe do të ishin 
të suksesshëm në vendosjen e sundimit islamik në gjysmën e globit… 
Në qoftë se ndonjë fatkeqësi e frikshme nuk shpërthen shpejt, brezi i ri 
do ta shohë atë, në dashtë Zoti xh.sh… 

Megjithatë, Bediuzzamani vazhdon menjëherë: “Ruhuni o 
vëllezërit e mi! Mos pandehni dhe mos imagjinoni që unë po ju nxis 
juve me këto fjalë që të bëni prokopi me politikat. Ruajna Zot! E 
vërteta e Islamit është mbi të gjitha politikat. Të gjithë politikat mund 
t’i shërbejnë atij, por asnjë politikë nuk mund ta bëjë islamin një 
instrument për vetveten. Dhe pastaj: “Me konceptimin tim me të meta, 
unë e imagjinoj shoqërinë islamike në formën e një fabrike që përmban 
shumë makineri dhe rrota. Sikur një rrotë të mbetej prapa ose të shkelte 
një rrotë tjetër, e cila është shoqja e saj, atëherë mekanizmi i 
makinerisë do të pushonte së funksionuari. Kështu, koha e saktë për 
unitetin islamik është duke filluar. Ajo bën të domosdoshme që të mos 
i vërejmë dhe të mos u japim rëndësi të metave të njëri-tjetrit”.  

Domethënë, Bediuzzamani është duke thënë se epërsia dhe 
autoriteti islamik do të fitohen nëpërmjet progresit material dhe 
teknologjik të arritura nëpërmjet unitetit dhe bashkëpunimit të të gjithë 
komponentëve të ndryshëm, domethënë grupeve dhe popujve që 
përbëjnë botën islame.  

Ashtu siç pamë kur vështruam debatet e Bediuzzamanit me fiset 
kurde, ai gjykoi se evropianët kishin marrë nga muslimanët disa prej 
vlerave të tyre të larta morale dhe i kishin bërë ato mjetin e progresit të 
tyre, ndërsa u dhanë atyre si këmbim moralet e tyre të prishura. 
Gatishmëria për të sakrifikuar gjithçka madje edhe jetën e vet për 
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kombin e dikujt, ishin midis këtyre. Bediuzzamani thotë se ajo ishte 
“themeli më i fortë në progresin e tyre”. Ai pastaj tregon se nëpërmjet 
idesë së kombësisë, një individ bëhet aq i vlefshëm si një komb, ai 
person përbën në vetvete një komb të zvogëluar –në miniaturë–. 
Ndërsa, për shkak të pakujdesisë së disave prej nesh dhe të veçorive të 
dëmshme të evropianëve që ne i kemi fituar dhe Pavarësisht forcës 
sonë dhe kombësisë së shenjtë islamike, nëpërmjet thënies së 
gjithsecilit: “Mua! Mua!” dhe duke marrë në konsideratë dobitë 
personale dhe interesat e kombit, një mijë burra kanë rënë dhe janë 
bërë si një njeri! 

Fjala e gjashtë ose përbërësi i gjashtë i kurimit që Bediuzzamani e 
përshkruan për botën islamike është konsulta e përbashkët siç 
urdhërohet nga vërseti: 

 و% اَم!ر#ه#م! ش#ور%ى ب%ي!ن%ه#م!
“Dhe që i rregullojnë punët e tyre me këshillim mes tyre” 140  

Ne tashmë e kemi diskutuar këtë ‘parim themelor’ me disa detaje; 
këtu, Bediuzzamani e përshkruan atë –këshillimin– si “çelësin për 
lumturinë e muslimanëve në jetën shoqërore islamike”, dhe thekson 
rëndësinë e tij si baza e progresit dhe e zhvillimit shkencor, duke 
shtuar se një arsye për prapambetjen e Azisë ishte dështimi për të vënë 
në praktikë konsultën –këshillimin e përbashkët. Kjo është për shkak 
se ashtu siç e kemi parë, liria në përputhje me sheriatin –e cila lindet 
nga konsultimi i urdhëruar nga Sheriati– do ta çlironte islamin prej 
formave të ndryshme të tiranisë para të cilave ishte nënshtruar dhe për 
të hedhur tutje të këqijat dhe mbrapshtitë e civilizimit të shthurur 
perëndimor”. Për të përfunduar: Bediuzzamani shpjegon se është 
sinqeriteti dhe solidariteti që vjen nga konsulta ajo që e bën atë boshtin 
e jetës dhe të progresit. Sepse, tre burra midis të cilëve ka solidaritet të 
vërtetë mund të përfitojë kombi prej tyre aq shumë sa njëqind burra. 
Shumë ngjarje historike na njoftojnë neve se si rezultat i sinqeritetit të 
vërtetë, solidaritetit dhe konsultimit, dhjetë burra mund të kryejnë 
punën e një mijë burrave.141 

* * * 
                                                
140 Kur’an 42:38 
141 Hutbe-i Samiye, 52-4. 


