
Njeriu çasti i të cilit nuk kishte ardhur ende 

 

Na ishte njëherë një tregtar i pasur që jetonte në Bagdat. Zotëronte një shtëpi 

luksoze, çifliqe të vegjël e të mëdhenj, dhe një flotë anijesh që bënin rrugën 

e Indisë, të ngarkuara me mallra të çmuar. Ai i kishte marrë këto pasuri, një 

pjesë me trashëgimi, një pjesë falë përpjekjeve të veta të kryera në çastin e 

duhur dhe vendin e duhur e, në fund, falë orientimeve dhe këshillave 

mirëdashëse që Mbreti i Perëndimit- titull që asokohe i ishte dhënë sulltanit 

të Kordovës- ia kishte ofruar bujarisht. 

Por, mandej, fati u përmbys. Një pushtues mizor u vu në zotërim të tokave 

dhe shtëpive të tij. Anijet që udhëtonin për në Indi u goditën prej tajfuneve 

dhe u mbytën, teksa një varg fatkeqësish u përplasën mbi familjen. Edhe 

miqtë e tij më të ngushtë dukej se e kishin humbur aftësinë për të qenë në 

harmoni me të, pavarësisht përpjekjeve të dyanshme për të ruajtur 

marrëdhëniet e mira.  

Atëherë, tregtari vendosi të shkonte në Spanjë, për t’u takuar me mbrojtësin 

e tij të vjetër, e kësisoj u përudh përmes shkretëtirës perëndimore. Gjatë 

udhëtimit u ndesh me shumë fatkeqësi. Gomari i tij ngordhi, mandej u zu rob 

prej banditëve dhe ra në skllavëri, prej së cilës arriti të çlirohej, duke ikur, 

me mjaft vështirësi. Fytyra e tij e djegur nga dielli, mori shpejt pamjen e një 

cope lëkure. Banorët e dëbonit tutje egërsisht. Aty-këtu, ndonjë dervish i 

jepte një krodhë bukë e ndonjë zhele për ta veshur. Nganjëherë gjente pakëz 

ujë në fundin e ndonjë moçali, por në të shumtën e rasteve uji ishte i njelmët.  

Më në fund arriti tek portat e pallatit të Mbretit të Perëndimit. Edhe pse nuk 

e pati të lehtë ta fitonte lejen për të hyrë. Ushtarët e shtynë me heshta dhe 

shambellani nuk e pranoi kërkesën e tij për t’u pritur. I ofruan një punë të 

rëndomtë në oborrin mbretëror, derisa të fitonte ca parâ që do t’i mjaftonin 

për të blerë ca petka, me të cilat do mund të paraqitej siç duhej tek mbreti, 

ditën kur mjeshtri i ceremonive do t’ia mundësonte takimin.  

Gjithsesi, ai kishte vetëdijen e të qënit pranë mbretit, dhe kujtimi i 

mirëdashjes që sulltani kish treguar dikur ndaj tij, nuk e braktiste kurrë. 

Megjithatë, meqë kishte jetuar aq gjatë në mjerim dhe në dëshpërim, 

mënyrat e tij të sjelljes ishin deformuar, prandaj mjeshtri i ceremonive 

vendosi që, përpara se ta pranonte në oborr, t’i jepte ca mësime mbi 

edukatën dhe vetëpërmbajtjen.  

Tregtari i duroi të gjitha. Ditën kur i prinë drejt sallës së pritjes, ishin 



mbushur plot tre vjet qëkurse e kishte lënë qytetin e Bagdadit. Mbreti e 

njohu menjëherë, e pyeti rreth shëndetit dhe e ftoi të ulej pranë tij.  

-Madhëri-, tha tregtari, -kam vuajtur shumë në këto vitet e fundit. Tokat e 

mia janë pushtuar, trashëgimia ime është grabitur, anijet e mia janë mbytur 

bashkë me tërë mallin që kishin. Për tre vjet më është dashur të luftoj me 

urinë, banditët, shkretëtirën, e me ca njerëz, gjuhën e të cilëve nuk e kuptoja. 

Kam ardhur të vihem nën dashamirësinë e Madhërisë suaj.  

Mbreti iu drejtua shambellanit.  

-Jepini njëqind dele, emërojeni bari mbretëror, çojeni në majë të malit dhe 

lëreni t’ia dalë vetë mbanë.  

Paksa i zhgënjyer, sepse priste diçka më tepër nga ana e monarkut, tregtari u 

hoq mënjanë, mbas falenderimeve të rastit. Me të arritur tek kullosat e 

varfëra që i caktuan, delet i përfshiu një sëmundje dhe ngordhën të gjitha 

njera pas tjetrës. Mbas kësaj u rikthye sërish tek mbreti.  

-Si janë delet e tua?-, e pyeti mbreti.  

-Madhëri, me të mbërritur tek kullosat, më ngordhën të gjitha! 

Mbreti bëri një gjest dhe urdhëroi:  

-Jepini këtij njeriu pesëdhjetë dele, për të cilat të kujdeset deri në një urdhër 

të ri! 

I pështjelluar dhe i turbulluar, bariu e çoi tufën e tij në mal. Delet filluan të 

kullosnin tërë oreks, kur dy qen të egërsuar që u shfaqën papritmas filluan t’i 

ndjekin deri në një humnerë, ku të gjitha u bënë copë-copë.  

Tregtari, shumë i dëshpëruar, u kthye tek mbreti për t’i treguar se ç’i kishte 

ndodhur.  

-Shumë mirë-, tha mbreti, -tashti mund të marrësh njëzetepesë dele e të 

vazhdosh si më parë.  

Tregtari u ngjit prapë tek kullosat me delet e tij. Shpresa e kishte tradhëtuar 

zemrën e tij, dhe ai ishte më i trazuar se kurrë, sepse nuk ndjente kurrfarë 

dëshire për të qenë bari. Me të arritur në mal, çdo dele polli dy qengja, e kjo 

bëri që tufa e tij të dyfishohej. Mandej kjo gjë u përsërit edhe një herë. 

Qengjat ishin të majmë, kishin bashka leshi të dendura dhe mishi i tyre ishte 

i shijshëm. Tregtari shiti një pjesë të tyre dhe bleu ca të tjerë: atëherë vuri re 

se delet, të cilat kur i blinte ishin të ligura e të dobëta, rriteshin të 

shëndetshme e të forta, dhe i ngjanin përherë e më shumë racës së re e të 

mahnitshme që ishte duke rritur. Brënda tre muajve mundi të kthehej tek 

oborri mbretëror, i veshur me petka madhështore, për t’i thënë mbretit se sa 

shumë ishte begatuar tufa nën kujdesin e tij. E shoqëruan menjëherë tek 

mbreti.  

-A beson se je një bari i mirë, tashti?-, e pyeti mbreti  

-Oh, po, madhëri! Fati u kthye në të mirën time në mënyrë të habitshme, e 



mund të them se gjithçka ka shkuar përsëmbari, megjithëse nuk më pëlqen 

edhe aq shumë të rris dele.  

-Shumë mirë-, tha mbreti. –Atje tej shtrihet mbretëria e Seviljes, që është 

nën kujdesin tim. Shko, e le ta marrin vesh të gjithë se të kam emëruar mbret 

të Seviljes!  

Dhe ia fshiku supin me skeptrin ceremonial. Tregtari nuk arriti ta përmbante 

veten:  

-Po përse nuk më emërove mbret me të mbërritur këtu për herë të parë? 

Donit të vinit në provë durimin tim, që ishte tashmë në kufinjtë e fundit? 

Mbreti ia krisi gazit:  

-Le ta themi thjesht se, nëse ti do të ishe bërë mbret i Seviljes ditën në të 

cilën ke çuar njëqind dele në mal për t’i humbur çilembyll sytë, sot nuk do të 

kishte mbetur as edhe një gur prej qytetit të Seviljes! 

Abdul-Kader Xhilani lindi në shekullin XI në brigjet jugore të Detit Kaspik. 

Është i njohur me emrin Sajedna, 'Princi ynë', sepse e kishte prejardhjen nga 

Hasani, biri i Aliut dhe Nipi i Muhamedit (a.s), dhe i ka dhënë emrin e tij 

Urdhërit të fuqishëm të Kaderive. Është i njohur për faktin se, qysh fëmijë, 

ka dhënë prova se zotëronte fuqi të mbinatyrshme. Studioi në Bagdat, ku 

pjesën më të madhe të kohës ia kushtoi themelimit të një shkolle publike 

falas. Shahabudin Suhrawardi, një nga shkrimtarët më të mëdhenj sufi, 

autori i Dhunti të dijes së thellë, ishte njëri nga nxënësit e tij. Që të dyve u 

atribuohen mrekulli të panumurta.  

Abdul-Kaderi kishte shumë nxënës, si hebrenj e të krishterë, ashtu edhe 

muslimanë. Vdiq në vitin 1166. Teksa ndodhej në shtratin e vdekjes, u shfaq 

një arab i mistershëm, i cili i solli një letër në të cilën qe shkruar: "Kjo është 

letra e Të Dashurit për të dashurin e vet. Çdo njeri dhe çdo kafshë duhet ta 

ngjërojë vdekjen". Varri i tij gjendet në Bagdad. 

Pra, Abdul-Kader është i nderuar kudo si një shenjt, e në Lindje gjenden 

shumë biografi të jetës së tij. Këto vepra janë përplot me rrëfenja të 

mrekullueshme e me ide të çuditshme. Njëra nga këto vepra, Hiyat-i-Hazrat 

(Jeta e pranisë) fillon kështu: 

"Pamja e tij ishte imponuese. Një ditë, vetëm një nxënës guxoi t’i drejtonte 

një pyetje: 'A nuk mund të na e japësh pushtetin për ta përmirësuar këtë tokë 

dhe fatin e njerëzve që banojnë në të? 

Ai ngrysi vetullat dhe tha: 'Do të bëj ç’është e mundur! Do t’ua jap këtë 

pushtet pasardhësve tuaj, sepse tashpërtash nuk mund të shpresohet për një 

përmirësim të tillë në shkallë mjaft të gjerë. Mjetet e përshtatshme nuk 

ekzistojnë ende. Ju do të shpërbleheni, dhe pasardhësit tuaj do të 

shpërblehen për përpjekjet dhe synimet tuaja". 

 


