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Abstrakt: 

 

Islami në Ballkan dhe në trojet shqiptare është temë e padëshirueshme në mesin e shumë 

intelektualëve dhe institucioneve shkencore-kulturore. Edhe kur flitet për këtë temë, ajo 

paraqitet në forma të papërshtatshme, madje në rolin e ‘gogolit’, si fe destruktive për 

Perëndimin dhe shqiptarët sidomos. Të gjitha ‘fajet’ për mospropseritetin kombëtar ia mveshin 

Islamit dhe Perandorisë Osmane, duke i bazuar në mite, përralla, romane ose në shënime të 

priftërinjve mesjetarë. E vërteta qëndron ndryshe, ndaj edhe Islamin e gjejmë në Ballkan edhe 

para ardhjes së osmanlinjve edhe me osmanlinjtë, si fe konstruktive, tolerante, të paqes, 

ndërtuese të jetës shpirtërore dhe materiale. Studimet e pavarura që kohëve të fundit janë më 

të shpeshta ofrojnë dritare të shpresës se kjo temë do të trajtohet edhe në qarqet shqiptare në 

nivelin e përgjegjësisë intelektuale dhe morale. 
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Hyrje 

 

Nëse do t’i bëjmë një vizitë shkencore e hulumtuese qyteteve me shumicë muslimane në 

Ballkan, si për shembull Prizrenit, Shkodrës, Sarajevës, Shkupit të Vjetër dhe shumë qyteteve të 

tjera, ajo që është ruajtur nga trashëgimia e pasur, do të gjejmë gjurmë të drejtpërdrejta si të 

Orientit ashtu dhe të Oksidentit. Në një perimeter prej disa qindra metrash do të hasim në 

xhami muslimane, kishë ortodokse e katolike, madje edhe sinagogë hebraike. Kjo pamje nuk 

është çështje për histori, çështje muzeale, por aktualitet, i cili përkundër turbulencave të kohës, 

fal shumicës së popullësisë, të etnisë shqiptare të përkatësisë muslimane, është ruajtur deri në 

fillim të shekullit XXI. 
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Shtritja gjeografike e Islamit në Ballkan 

 Ballkani ka një larmi të pasur demografike, duke nënkuptuar edhe gjuhët e shumta dhe këtë do 

ta kuptojmë vetëm nëse i hedhim një shikim, qoftë sipërfaqësor, pozitës së tij gjeostrategjike 

dhe gjeografike. Ai lidhë dy kontinentet, Azinë dhe Evropën, kurse nëpërmjet detit Mesdhe, 

Egje, Adriatik dhe Marmara, fërkohet edhe me kontinentin e Afrikës. Kanali i Suezit dhe gryka e 

Gjibraltarit i hapin Ballkanit lidhjet me botën e gjerë. Në këtë hapësirë ballkanike qysh moti 

jetojnë edhe shqiptarët, si pasardhës të ilirëve, krahas disa popujve të vjetër, si: thrakët, dakët, 

keltët, grekët, romakët, hunët, sasët, turqit, sllavët e shumë të tjerë. Të mirat materiale që i 

sillte reliefi, pozita gjeografike, por edhe të mirat (prodhimet) njerëzore, herë-herë sillnin edhe 

lehtësi e pozitivitet, e herë-herë edhe luftëra, gjakderdhje, robërime të pafund. Përbri këtyre 

fërkimeve dhe kontakteve, popujt e ndryshëm këmbyen dhe i ofruan njëri-tjetrit edhe 

religjionin, artin, vegla të shumta, gjuhën, me një fjalë, kulturë e qytetërim të llojllojshëm. 

 

Në këtë vorbull ngjarjesh e ecurish edhe Islami ka gjetur vendin e vetë, duke lënë gjurmë të 

thella në shoqëri, të cilat përkundër një ofensive të vrazhdë antimuslimane, kanë lëshuar rrënjë 

të thella dhe ekzistojnë deri në ditët tona. Islami ndikoi jo vetëm në pasurimin e etnive dhe 

kulturave të caktuara, por ai u bë faktor kryesor për ruajtjen dhe mbijetimin e disa popujve nga 

asimilimi, si shqiptarët, boshnjakët dhe popuj të tjerë më të vegjël. Gjendja e muslimanëve në 

Ballkan, e sidomos në trojet shqiptare, ka qenë relative, duke përjetuar kohët e frytshme por 

edhe ato të rrezikshme. Sidomos në këtë gjendje ka ndikuar numri i muslimanëve, përkatësisht 

nataliteti i lartë. Në trojet shqiptare dhe në Bosnjë gjendja e tyre ka qenë më e lehtë, por në 

viset tjera ka qenë më e vështirë, sidomos për shkak të numrit të vogël të muslimanëve 

Struktura etnike e muslimanëve në Ballkan, e veçantë në trojet iliro-shqiptare, ka qenë e 

llojllojshme, dhe në pikëpamje të karakteristikave të veshmbathjes, të të ushqyerit, banimit, 

lindjes dhe varrosjes e zakoneve të tjera, dallohen sidomos: 

 

– Muslimanët shqiptarë, të cilët edhe hapsinërisht por edhe numerikisht kanë qenë më të 

shumtit dhe edhe aktualisht paraqesin faktorin kryesor musliman në Ballkan; 

 

– Muslimanët boshnjakë, të cilët në të kaluarën janë ndier si sllavë, por me kalimin e kohës, 

studimet historike, arkeologjike e të tjera tregojnë se ata janë më tepër vendorë e më pak 

ardhacakë (simbiozë iliro-para-boshnjake); 
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– Muslimanët sllavë, ku bëjnë pjesë pjesëtarët e etnisë serbe, kroate, malazeze, maqedone 

etj.Muslimanët turq, të cilët erdhën në këto troje qysh nga kohët e lashta e deri sot; 

 

– Muslimanët e etnive të përziera dhe jo mjaft të qarta në aspekt të prejardhjes, ku do t’i 

fusnim romët, egjiptianët, pomakët, torbeshët, goranët etj.[1] 

 

Këtë mozaikë demografikë të muslimanëve në Ballkan dhe sidomos në trojet shqiptare gjatë 

historisë e kanë ndikuar faktorë të shumtë, por në shkallën e nivelit të studimeve momentale, 

identifikohen sidomos dy faktorë kryesorë: 

 

– Faktori natyror - lëvizjet për kushte më të mira jetësore, termetet, vërshimet, epidemitë-

pandemitë e ndryshme, lufta për mbijetim biologjik etj. dhe; 

 

– Faktori shoqëror - krizat shoqërore, politike, ekonomike, luftërat, uritë, shpërnguljet e 

dhunshme etj. 

 

Gjerësia gjeografike dhe rrethanat historike të Ballkanit, pastaj larmia etnike kushtëzuan që 

edhe në pikëpamje gjuhësore të kemi një larmi interesante. Kemi gjuhët bazë të popujve por 

edhe ato dialektore, që përbëjnë një komponent me rëndësi. Edhe pse është vështirë të 

përfundohet diç në këtë aspekt, gjuha shqipe është dominonte në komunikimin verbal, të folur, 

por jo edhe në të shkruar. Sigurisht, pozita inferiore, gjithnjë e nënshtruese, ka ndikuar që ky 

aspekt të jetë i varfër. Pas gjuhës shqipe, gjuha vijuese mund të merret gjuha sllave (variacionet 

boshnjake, serbe, kroate, por edhe ato dialektote), gjuhë këtë të cilën e përdornin një pjesë e 

popujve si gjuhë amtare dhe disa të tjerë si gjuhë të asimilimit, siç është rasti i boshnjakëve). 

Kemi edhe gjuhën turke, por edhe gjuhën rome dhe gjuhë me variacione lokale. Kemi edhe 

karakteristika të caktuara në aspekt të huazimeve, përdorimin e shprehjeve të caktuara 

orientale (arabe, perse dhe turke) në fusha të ndryshme jetësore (në fe, moral, politikë, 

ekonomi, amvisni etj.), duke ia përshtatur shprehjet gjuhëve të tyre dhe duke i shkruar në 

alfabetet e kohës. 



 
5 

 

Gjuha arabe, si gjuhë fetare dhe kulturore, politike dhe ekonomike, terminologjia e saj, ka qenë 

dominuese edhe në të folur edhe në të shkruar, normalisht e përshtatur gjuhëve të vendit. 

Rezultatet nga këto përpjekje kanë qenë modeste, që ne aktualisht e njohim si literaturë 

alamiado, e karakterit të ngushtë fetar, pastaj didaktike dhe letrare (prozë e poezi) etj. 

 

 Periodizimi historik i shtrirjes së Islamit në Ballkan 

 

Periodizimi i saktë i shtrirjes së Islamit në Ballkan është i vështirë. Nuk mund të bëhet një prerje 

rigoroze e periudhave. Megjithatëë, studimi sistematikë dhe konzistent i të kaluarës në trojet 

tona në raport me Islamin identifikon tri periudha të mundshme kohore: 

 

A) Periudha paraosmane (prej fillimit e deri në gjysmën e parë të shekullit XIV), 

B) Periudha osmane (prej gjysmës së dytë të shekullit XIV deri në fillim të shekullit XX) dhe; 

C) Periudha pasosmane (prej fillimit të shekullit XX, d.m.th. nga largimi i Perandorisë Osmane e 

deri sot). 

III. A. Periudha paraosmane 

 

Periudha paraosmane shtrihet prej fillimit të paraqitjes së Islamit në shkenën historike e deri në 

gjysmën e dytë të shekullit 14. Kjo periudhë e Mesjetës është e errët në aspekt të informacionit 

sepse mungojnë të dhënat për shumë periudha. Nga të dhënat ekzistuese megjithatë mund të 

formohet një mozaik njohurish. Një pjesë e njohurive edhe pse është në formë supozimesh, 

analogjish e traditash gojore, ofron material nga i cili mund të hulumtohet më tutje. 

 

Edhe pozita gjeostrategjike por edhe faktorët e tjerë bënë që populli ynë të kontaktojë, herë 

drejtpërdrejt e herë tërthorazi, me shumë popuj muslimanë të Mesdheut e më gjerë në mënyra 

të ndryshme: ushtarake, tregtare, ekonomike e religjioze-shkencore e  të tjera dhe në vende të 

ndryshme qysh nga shekulli 8 e. r. Intensiteti i kontakteve, fërkimeve të ndërsjella por edhe të 

bashkëjetesës në disa vende gjatë historisë ka qenë relativ, varësisht nga stabiliteti ushtarak 

dhe interesat e çastit. 
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Ndër shtetet që paraqisnin faktor me rëndësi në Ballkan dhe në tokat shqiptare ishte Bizanti. 

Kjo perandori e madhe dhe e fuqishme ishte në fqinjësi me shtetet ambicioze muslimane në Azi 

të Vogël por edhe në gadishujt mesdhetar dhe vendet bregdetare mesdhetare. Këto vende janë 

sidomos Bullgaria, Greqia dhe Maqedonia dhe në veçanti nëpërmjet Italisë jugore dhe basenit 

adriatik. 

Muslimanët e Egjiptit, Afrikës Veriore gjatë fatimidëve, aglebitëve dhe emevitëve në Spanjë, 

gjatë shekujve 8 e 12, me motive misionariste fetare-kulturore apo edhe politike dhe 

ekonomike-tregtare, depërtuan deri në limanet dhe qytetet bregdetare të Adriatikut, si në: 

Kotor, Tivar, Raguza, Rosin, Rijeka, Susak, por edhe në qytetet bregdetare shqiptare, Ulqin, 

Shkodër, Durrës, Vlorë etj. Qoftë si rezultat i vendosjes normale qoftë si rezultat i skllavërisë, 

këmbimi dhe zhvendosja e popullsisë filloi të bëhet gjë normale dhe me këtë edhe huazimi dhe 

futja në pëdorim të të mirave intelektuale por edhe materiale. Prej atëherë e kemi të 

pranishëm termin “saracen”, që rrjedh nga fjala “sharki”, lindor, oriental. Shprehje të tilla kemi 

edhe nga fusha e veglave luftarake, tregtare, llojeve të ushqimit, pastaj në veshmbathje, folklor, 

muzikë etj. Kësaj gjendjeje i ndihmuan edhe Kryqzëtatat, të cilët sollën edhe përvoja të shumta 

nga Lindja muslimane. Mendohet se edhe muzika e “trubadurëve” në bregdetin dalmatin, 

pastaj muzika “moreshko” në Korçul në Kroacisë kanë prejardhje nga trashëgimia maure 

(muslimane andaluziane). Madje, edhe ndërtimi i minareve, apo disa objekteve të ngjashme në 

formë katrore në hercegocinë e troje shqiptare ka ndikim nga stili berber musliman i 

mjeshtërve verio-afrikan. 

 



 
7 

 

Por, kontaktet nuk kanë qenë më të vogla as nëpërmjet veri-lindjes, sidomos nëpërmjet 

Hungarisë apo atë që sot e quajmë Panonia, pastaj të Bullgarisë etj. 

 

Depërtimi i disa fiseve turke, si të peçenegëve, kazarëve, kalisëve, bashgirdëve, bozormanëve e 

ismailitëve, më vonë edhe të bogumilëve, kumanëve e pomakëve ndikoi që edhe shtetet e 

mëdha përreth ta kenë në konsideratë praninë muslimane. Sidomos peçenegët edhe 

numerikisht edhe cilësisht paraqisnin forcë respektive në aspekt të fesë islame. I gjejmë edhe 

në shërbim të mbretërive të Hungarisë e Bullgarisë mesjetare, por herë-herë edhe si subjekt në 

vete. Të dhënat nga Ebu Hamid El-Garnati, Istahriu dhe Jakut El-Hamawiu janë burime solide 

historike për argumentimin e aktivitetit të tyre ushtarak, politik, ekonomik por edhe fetar e 

kulturor. 

 

Muslimanët në trojet shqiptare paraqisnin faktor me rëndësi të madhe. Këtë e dëshmon edhe 

letra e mbretit bullgar në vitin 858-869, Borisit, drejtuar Papës në Vatikan, dhe përgjigja e 

papës: “Ju petni ç’duhet bërë me librat heretikë, të cilkët pohoni, gjenden te ju, kurse i keni 

marrë nga saracenët. Ata, natyrisht, nuk duhet ruajtur, sepse sikur që është e shkruar (në 

Enciklikën mbi Korinasit), kuvendimet e këqija prishin moralin e shëndoshë, e për këtë si të 

dëmshme dhe heretike dorëzoni zjarrit.”  

 

Nuk duhet harruar as rolin e vardariotëve sidomos në pjesën qendrore dhe jugore të Ballkanit, 

por edhe të Sari Salltukut, të cilët në periudhën paraosmane kontribuan në përhapjen dhe 

shtrirjen e Islamit dhe muslimanëve dhe natyrisht huazimit të ndërsjellë të shprehjeve, veglave, 

traditave, veshmbathjes etj.[10] 

 

Periudha osmane 

Periudha osmane shtrihet prej depërtimeve të para të ushtrisë osmane në Ballkan në Betejën e 

Maricës 1371 dhe Betejën e Kosovës më 1389 e këndej, fillimisht jo intezivisht. Nga kjo 

periudhë popujt ballkanikë e sidomos ai shqiptar ka qenë ngushtë i lidhur me këtë perandori. 

Ngritja e rënia e saj ka qenë edhe ngritja dhe rënia e shqiptarëve. 

 

 



 
8 

 

Kjo bashkëjetesë ka pasur edhe karakteristikat e saj: 

– Përshtatjen ushtarake, shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore të popujve dhe vendeve 

nën perandorinë osmane dhe 

– Procesi i përhapjes dhe fuqizimit dhe përforcimit të Islamit dhe kulturës materiale por edhe 

shpirtërore në këto troje. 

Vendet ballkanike deri në këtë kohë ishin nën ndikimin e fuqishëm të Bizantit, Hungarisë, 

republikës mletase, monarkisë habsburgiane dhe vetë Vatikanit, madje ishin drejtpërdrejt të 

varura politikisht dhe ekonomikisht. Trojet shqiptare të ndara në sfera interesi nga vendet 

mësipër të përmendura nëpërmjet fisnikëve vendorë nuk kishin ndonjë perspektivë. 

Mosmarrëveshjet e shumta ndërmjet feudalëve të vegjël lokalë shqiptarë i shtynë ata që të 

kërkojnë ndihmën ushtarake të Osmanlinjve. Popullata fshatare, mbi të cilën kishte ra barra 

kryesore e këtyre konflikteve, ishte e dërrmuar si materialisht ashtu edhe në numër të njerëzve 

për shkak të luftrave të shumta lokale dhe më gjerë. As qytetet nuk qëndronin më mirë sepse 

ishin shkretëruar, kurse zanatet dhe tregtia ishin në grahmat e fundit. Kësaj gjendjeje të rëndë i 

ndihmonin edhe rrethanat e ndryshme, si: fatkeqësitë natyrore, sëmundjet epidemike, 

vërshimet dhe thatësitë. As në aspektin shoqëror nuk ishte gjendja më e mirë, sepse sektarizmi 

kristian kishte lëshuar rrënjë të thella. Kristianizmi me sektet e tij (katolicizmi, ortodoksizmi), 

bogumilizmi dhe grupime më të vogla ndikonin në një atmosferë heterogjene. Edhe ajo pak 

kulturë materiale dhe shpirtërore si letërsia, arti, arkitektura e të tjera, ishin të përqendruara në 

duart e bujarëve të vendit dhe të kishës. E përballur me këtë gjendje kaotike materiale dhe 

shpirtërore, Perandoria Osmane imponoi tri etapa konsolidimi: 

 

Nga pala nën vazalitet kërkohej njohja e pushtetit të sulltanit dhe pagesa e xhizjes vjetore (lloj 

tatimi vjetor për të pasurit, shëndoshit, për ata të cilët nuk i përgjigjen shërbimit ushtarak etj.); 

Përqendrimi i ushtrisë osmane në disa pika strategjike të vendit, me ndërhyrje të 

herëpashershme nëse e kërkonte situata në terren apo ndërhyrje me kërkesë të aleatëve për të 

fikur konfliktet mes tyre dhe; 

Nënshtrimi përfundimtar i vendeve të cilët nuk pranonin kushtet e mësipërme apo kishin 

shkelur marrëveshjen pasi kishin panuar. 

Depërtimi i Islamit në Ballkan në këtë etapë ka disa data. Një datë merret ajo e Betejës së 

Maricës më 1371 dhe ajo e Kosovës më 1389, kur osmanlinjtë depërtuan në pjesën më të 

madhe të Ballkanit. Nëpërmjet sistemit të vasalitetit, ata nuk sundonin fizikisht në këto troje. 

Këtë e bënin sunduesit e deriatëhershëm, por duke e njohur pushtetin qendror. Mirëpo, për 
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shkak të konflikteve të njëpasnjëshme mes veti, varfërisë së skajshme dhe mosmenazhimit të 

situatës, osmanlinjtë filluan të depërtojnë dalngadal në brendi të vendeve tona. Kështu, më 

1392 u morë Shkupi dhe u ndihmua qyteti dhe rrethi me stabilitet ekonomik, tregtar, bujqësor 

etj., filluan të shfaqen edhe gjurmët e para të kulturës materiale islame: xhamitë, mektebet, 

medresetë, hamamet, imaretet, bibliotekat, hanet e të tjera. 

Edhe pse në këtë kohë kishte edhe ca probleme të brendshme (lufta për pushtet) por edhe 

kërcënimi i jashtëm nga mongolët, megjithatë depërtimet e reja vazhduan drejt Evropës. 

 

 

Në kohën e Muratit II (1421–1451) dhe Mehmetit II Çliruesit (1451–1481) ranë Bizanti, 

Shqipëria, Kosova si e veçantë, mbretëria boshnjake, pastaj principata serbe dhe Beogradi dhe 

Hungaria në betejën e Mohaçit më 1526. 

 

Kjo gjendje vazhdoi edhe në kohën e sulltan Selimit I (1512-1520), i cili e barti titullin e halifit 

nga sunduesi i fundit i dinastisë abasite nga Egjipti në Stamboll. Nga kjo kohë ata edhe zyrtarisht 

interesoheshin për muslimanët që jetonin nën sunduesit dhe territoret jomuslimane. Kjo 

gjendje do të zgjasë derei më 1925, kur Mustafa Kemali e abrogoi institucionin e hilafetit dhe 
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vetë u bë kryetari i Turqisë.[13] Luftërat sollën edhe anën e mirë, ngritjen e qytetërimit oriental 

e aksidental, shumë vepra të shkruara dhe të përshkruara të natyrës fetare dhe të shkencave të 

tjera, në gjuhë të ndryshme, sidomos në gjuhën arabe, perse dhe osmane, por luftrat sollën 

edhe anën e errët, rrënimet, viktimat, tatimet, qëp nuk e lënë indiferent askënd. 

Përhapja e fesë ishte dhe mbeti proces i gjallë, i hapur dhe shumë dinamik nga brezi në brezë, 

nga vendi në vend. Kryesisht, është mbështetur në dy faktorë kryesor: 

1) Faktori subjektiv, që nënkupton forcën e vetë Islamit si ide fetare, morale, shkencore, 

kulturore dhe si sistem jetësor dhe; 

2) Faktori objektiv, që nënkupton situata të llojllojshme të atyre të cilëve u prezantohet Islami. 

Janë shkruar vepra të shumta, por nuk janë dhënë rezultate objektive e reale për sekretin e 

suksesit të shtrirjes së Islamit në Ballkan dhe në botë. Përjashto veprën e Thomas W. 

Arnoldit[15], të Filip Hitit[16], të Oksfordit[17] e ndonjë tjetër që janë më pak të ngarkuara, 

shumica e veprave janë përplot paragjykime, përplot tendenca madje edhe falsifikime të rënda. 

Sidomos në këtë trend prijnë veprat e historianëve shqiptarë, qysh nga Barleti e deri në ditët 

tona. Histori përplot mite e gojëdhëna, përplot mashtrime e mbarështime ideologjike. Vështirë 

që një rishkrim i historisë do të mund ta pastrojë historinë shqiptare nga e pavërteta. 

 

Në studimet e historisë shqiptare që nuk dallon shumë nga ajo serbe, maqedone, kryesisht 

dallohen disa qasje, tendenca: 

1) Ata që arbitrarisht dhe pa argumente përfundojnë se Islami është përhapur me forcë e 

shpatë dhe; 

2) Ata që janë më të matur dhe përpiqen të ofrojnë dëshmi të caktuara: 

– Dëshmi të natyrës politike (stimuli dhe avancimi politikë i të konvertuarve të rinj) 

– Dëshmi të natyrës ekonomike (privilegjet e natyrës materiale, lirimi nga tatimet dhe ndihmat 

materiale etj. 

– Dëshmi psikologjike e sociale (përndjekjet, krizat shoqërore, pasiguria etj.). 

 

Në këtë aspekt theksohet aspekti ushtarak, politik, ekonomik e të ngjashëm por në studimet e 

tyre shpërfillet aspekti fetar, moral, kulturor, social, të cilët janë strumbullar i të gjitha 

sukseseve dhe lëvizjeve pozitive. Ky faktor konsiston, mbi të gjitha, në atë se për herë të parë 
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Islami i solli njeriut koncept të plotë mbi Krijuesin dhe krijesën, duke mos e ndarë jetën në të 

vlefshme e pavlefshme por të integruar, jetën e kësaj bote dhe të asaj bote. Islami solli moral 

stabil, që lidhë hyjnoren dhe botëroren, tipar ky që mungon në kristianizëm dhe hebraikëm. 

Islami mohoi mitologjinë dhe besëtytninë, kurse urdhëroi mësimin, arsyes dhe vetëdijes 

njerëzore i dha rol. Islami pushtetin nuk e konceptoi as për mbretin, as për popullin sepse ai i 

përket Krijuesit, kurse njerëzit janë implementues të tij në këtë jetë. Islami e bëri njeriun 

“mëkëmbës” të Zotit, por jo shërbëtor të njeriut. 

 

Edhe orientalisti anglez Th. Arnold nuk e sheh përhapjen e Islamit në fuqinë e shpatës dhe 

forcës, por mendon se kjo ka ndodhur nëpërmjet rrugës së qetë, bindjes dhe argumentimit dhe 

herë-herë nëpërmjet mënyrës së dhunshme, por që kjo mënyrë nuk ka bazë në fenë islame. Po 

këtë e mendon edhe Sami Frashëri, kur thotë se “pos përhapjes së Islamit me pushtime, 

ekziston edhe rruga tjetër, e papërmendur nga historianët, e ajo është përhapja e fesë vetvetiu 

pa pushtim, pa shpatë dhe pa ushtri. Kjo nëse nuk është më masive se mënyra e parë, 

pothuajse është e barabartë.” 

 

Janë të paqëndrueshme edhe pretendimet e kundërshtarëve se privilegjet ekonomike dhe 

politike kanë ndikuar në përqafimin e Islamit. Sepse, shtrohet pyetja, vallë, mund të thuhet 

kështu për stërgjyshërit tanë, kanë qenë ata kaq servil e puthadorë. Nuk e mendoj këtë edhe 

nga shkaku tjetër, sepse po të ishin privilegjet faktori kryesor joshës, përse me heqjen e këtyre 

privilegjeve, të parët tanë nuk u tërhoqën nga Islami dhe përse kjo joshëje nuk dha fryt edhe 

me popujt e tjerë si, bullgarët, serbët, grekët, maqedonët, por ndodhi vetëm me shqiptarët e 

boshnjakët. Jo vetëm që të parët tanë nuk hoqën dorë nga Islami, por hoqën dorë nga atdheu 

dhe pragu i shtëpisë në emër të ruajtjes së besimit, nderit, traditës, folklorit etj. 
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Pretendimet tona i forcon edhe zhvillimi i hovshëm i qyteteve tona si Shkupi, Manastiri, 

Prizreni, Gjakova, Prishtina, Shkodra, Berati, Nishi, Beogradi, Pazari i Ri, Sarajeva, Mostari, Ulqini 

etj. U zhvillua dukshëm zejtaria dhe tregtia, e me këtë edhe prurjet e kapitalit dhe fuqisë së re 

punuese. Vakufe e reja lulëzojnë e me këtë edhe intelektualët e ri, dijet e reja, objektet sakrale 

e profane të reja. Në qytetet tona sillen arritjet më të mëdha të botës muslimane në arsim, 

edukim, kulturë, qytetërim etj. Lëvizja e popullsisë bëhej pa problem për të gjithë qytetarët me 

ngjyra e gjuhë të ndryshme, me kultura e besime të shumta. Shqiptarët nuk lëviznin nga 

mëhalla në mëhallë, por nga një skaj i perandorisë në skajin tjetër, duke dhënë për perandorinë 

dhe duke marrë nga perandoria. 

 

Në periudhën osmane në fillim bartësit kryesorë të përcjelljes së Islamit në Ballkan janë ushtria 

shumetnike osmane, në përbërje të të cilës kishte turq, por edhe persianë, arabë, egjiptianë, 

por në fazat e mëvonshme bartësit e shtrirjes së fesë janë kryesisht shqiptarët dhe boshnjakët 

por edhe etnitë më të vogla nga këto troje. 

Prania e Islamit është e dukshme dhe e prekshme në shumë pikëpamje, por sidomos vërehet 

në: 
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–  Mënyrën e veshmbathjes së meshkujve e sidomos femrave, përgatitjes së ushqimit hallall, 

mënyrës së banimit dhe ndarjes së separeve, dhomave të veçanta për meshkuj dhe të veçanta 

për femra, pastaj kalimit të kohës së lirë në shtëpi e në ahengje pa harame etj; 

– Urbanizimin e vendbanimit (ndarjes së vendbanimit në pjesën e çarshisë, e cila është pjesa 

afariste për të gjithë pa dallim feje, gjuhe e ngjyre) dhe të mëhallës/ lagjes, e cila kishte 

karakteristikat e banorëve në aspekt të gjuhës, besimit, traditave etj.); 

– Mënyrën dhe stilin e ndërtimit (vendit të ndërtimit, ngjyrës së mureve të shtëpive, dekorit të 

orendive, mungesa e figurave të krijesave të gjalla, organizimit të ambientit jashtë shtëpisë me 

ujë rrjedhës, lule, gjelbërim etj.); 

– Mënyrën e arsimimit/edukimit muzikor (lexim-këndimit të Kur’anit, mevludit, ilahive, ezanit, 

këngëve popullore dhe artistike, me instrumente orientale ose vendore të përshtatura 

nevojave); 

– Mjekësi dhe kozmetikë (pastrimi dhe higjiena individuale, mjekimi me mjekësi preventive, 

përdorimi i parfumeve, krehja e flokëve etj.); 

– Bujqësi (sjellja e disa drithërave, pemëve, perimeve dhe luleve nga jashtë, avancimi i mënyrës 

së punës në bujqësi, avancimi i sistemit të ujitjes, kurse këtë e dëshmojnë emrast e shumë 

veglave, bimëve me prejardhje orientale); 

– Astronomi (përdorimi i kalendarit / takvimit, ndërtimi i sahat-kullave dhe muvekit-haneve për 

përcaktimin e kohëve të namazit dhe muajve dhe vitit, përcaktimin e agjërimit, madje edhe 

aftësimin për përdorimin e veglave astronomike nëpër medrese për përcaktimin e vaketeve të 

namazit, të fillimit të muajve etj.); 

– Arsim (ndërtimi dhe shtrirja e sistemit shkollor: ai vullnetar parashkollor apo për të rritur, 

ndërtimi i medreseve të të gjitha niveleve, ndërtimi i xhamive si objekte adhurimi, mësimi dhe 

edukimi, i teqeve, hanikaheve etj. Arsimimi bëhej edhe në mënyrat fakultative nëpërmjet 

vazeve, hutbeve, mevludeve apo tubimeve të ndryshme fetare); 

– Depërtimin e gjuhëve orientale me karakter botëror (sikurse gjuha arabe si gjuhë fetare, gjuha 

turke si gjuhë e administratës dhe gjuha perse si gjuhë e artit dhe letërsisë së bukur) dhe; 

– Përhapja e arsimimit, dijes dhe librit (në fillim nga të huajtë e pastaj kryesisht nga dijetarët e 

vendit. Këtë e dëshmojnë emrat e shumtë, si Mesih Prishtinasi, Suzi Zerrini (Prizreni), Jahja bej 

Dukagjini, Muhamed Kyçuk Çami etj. Edhe autorët e periudhës pasosmane janë nën ndikimin e 

tyre dhe këtë e kanë dëshmuar në zhanre të ndryshme. 

Periudha pasosmane 
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Kjo periudhë shtrihet prej fillimit të shekullit XX (kjo në Bosnjë ndodhi më herët), d.m.th. nga 

largimi i Perandorisë Osmane nga Ballkani e deri sot. 

Nën presionin e lëvizjeve politike dhe sociale në Evropë gjatë shekullit XIX Perandoria Osmane 

ndihej gjithnjë e më e paaftë t’i udhëheq proceset në drejtim të duhur. Evropa tashmë e 

fuqizuar, në ofensivë në të gjitha kontinentet, kishte rol dhe ndikim të fuqishëm edhe në 

Ballkan. Sidomos Kongresi i Berlinit më 1878 dhe tubimet e ngjashme më vonë në Evropë (Paris, 

Londër etj.) i vuri vulë rrjedhave të mëtejshme në Ballkan. Muslimanët e Ballkanit mbeten të 

vetorganizohen. Mirëpo, në këtë vetorganizim kishte edhe pritje të tepruara por edhe zënie në 

thua, sikurse edhe skepticizëm kundrejt prurjeve të reja ideologjike, fetare e morale. Trendet 

evropiane dhe autoktone fetare islame filluan të bashkëjetojnë natyrisht në relacione të reja. 

Muslimanët ishin në defansivë dhe luftonin për mbijetesë në mesin e kristianizmit, ateizmit dhe 

më vonë modernizmit ekstrem. Në disa shtete si në Jugosllavi, shqiptarët, boshnjakët dhe 

muslimanët e etnive të tjera kaluan më lehtë krahasuar me muslimanët në Shqipëri, Rumani, 

Greqi, Bullgari etj. Bashkësitë islame nuk kishin formë as politike as ekonomike e kulturore të 

bënin diç më tepër. 

Përkundër të gjitha rrethanave rënduese, muslimanët e Ballkanit vazhduan të jetojnë me ngritje 

e rënie relative. Faktor me rëndësi në ruajtjen e vlerave të përgjithshme në këtë fazë luajti 

bashkësia muslimane e secilit vend veç e veç. Ajo nëpërmjet ligjëratave nëpër xhami e tubime 

fetare, aftësimit të kuadrit nëpër medrese dhe veprimtarisë botuese aqsa ndikoi që feja islame 

të ruajë individualitetin e saj dhe të përgatitet për fazën e ardhshme. 
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Ardhmëria e muslimanëve 

 

Të punohet për ardhmërinë e ummetit, gjegjësisht me të rinjtë. 

2. Në rolin e institucionit shkencor për realizimin e islamizimit të shkencës, për qytetërimin 

efikas dhe për krijimin e gjeneratave që do të mund ta bartin barrën e Mesazhit. 

3. Të punohet për ardhmërinë e ekzistencës njerëzore dhe për ndërtimin qytetërues, sepse 

përmes këtij roli të ummetit dhe mendimit të tij të drejtë mund të përmirësohet qytetërimi 

njerëzor dhe të përforcohet mendimi njerëzor bashkëkohor. 

 

1. Ardhmëria e Ummetit 

Është e qartë se gjendja momentale e mendimit të ummetit ka nevojë për përmirësim ashtu siç 

ka nevojë edhe gjendja psikike e tij. Njohuritë që u ofrohen individëve e gjeneratave janë 

procese racionale që dallohen nga ato psikike, të cilat formohen që nga fëmijëria. Ajo që ndodh 

në moshën e pjekurisë mund të jetë vetëm përmirësim dhe korrigjim i asaj që është formuar 

në moshën e fëmijërisë. 

Në këtë kontekst Pejgamberi a.s. thotë: “Të aftit tuaj të xhahilijetit janë të aftit tuaj në Islam, në 

qoftë se kuptojnë!” - (Transmetim i Buhariut) 

Këtu qëndron edhe shkaku i suksesit të arabëve të lirë për një kohë të shkurtë pas konvertimit 

në Islam dhe pas pranimit të sistemit të tij. 

Gjenerata e tashme e ummetit islam duhet të luajë rolin kryesor e ta kuptojë natyrën e 

mejdanit, mundësitë e punës dhe të krijimit të ideve të reja, edhe atë duke u mbështetur në 

mënyra të shëndosha të cilat formojnë cilësi të mira e besim të thellë në ligjet, qëllimet dhe 

synimet e Islamit. 

Ndryshimi i gjendjes së ummetit varet nga ardhmëria dhe nga përgatitja shpirtërore e 

intelektuale në baza të shëndosha. Vetëm ndryshimi i tillë mund ta përgatisë ummetin që ta 

luajë rolin qytetërues. 

Mund të thuhet se kjo gjeneratë e ka luajtur rolin e vet vetëm atëherë kur do ta ketë përgatitur 

gjeneratën që vijon pas saj. Në qoftë se mendon se gjenerata e ardhshme ka mundësi për ta 

luajtur rolin pozitiv gabon, ngase ekzistojnë gabime në formimin psikik të cilat as nuk mund të 

ndryshohen plotësisht në këtë periudhë e as nuk mund ta nxjerrin ummetin nga kriza. 
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Siç shihet, qëllimi kryesor i kësaj gjenerate në radhë të parë duhet të përqëndrohet në 

përgatitjen e ardhmërisë mbi parimet e shëndosha dhe me mënyrat adekuate për përgatitjen 

e fëmijëve të gjeneratave të ardhshme. 

Nëse e kuptojmë këtë mësim themelor, atëherë obligohemi të përqëndrohemi në realizimin e 

tri çështjeve vijuese: 

1. të sigurohet potenciali konstruktiv 

2. të formohen ide, mendime, njohuri e vizione korrekte islame,  

3. mendimi, koncepcionet dhe vizioni islam të kenë ndikim edukativ e konstruktiv në të rinjtë 

dhe të formojnë psikikë të shëndoshë, të drejtë e efektive. 

Kjo nënkupton se dijetarët dhe udhëheqësit e ummetit duhet të dijnë se ripërtërirja e fuqisë 

së ummetit dhe e rolit të tij në ardhmërinë e njerëzimit, nuk mund të realizohet me psikikë të 

dobët dhe me potencial të ulët ideologjik e qytetërues. 

Meqë kjo gjeneratë ka në vete komponente të dobëta, atëherë ummeti dhe udhëheqësit e tij, 

në rend të parë duhet të orvaten që ta ripërtërijnë mendimin dhe vizionin islam, e në qoftë se 

ndërmerret ndonjë hap tjetër në këtë periudhë, dështimi është i pashmangshëm. Ummeti 

duhet të orvatet t’u kundërvihet sulmeve që vijnë nga armiqtë, por jo edhe të largohet nga 

qëllimet thelbësore. 

Në fazën e parë të aktiviteteve për ardhmërinë duhet të punohet në aspektin intelektual e 

edukativ, që konsiderohet si bazë e formimit të fuqisë së nevojshme të ummetit. Për sa i 

përket aspektit politik e ushtarak, ummeti duhet të financojë aq sa ka nevojë për realizimin e 

planeve konstruktive e ripërtërirëse. 

Dijetarët dhe udhëheqësit duhet t’ia sqarojnë ummetit rëndësinë e formimit psikik dhe rolin e 

tij në qenien e ummetit, si dhe komponentat e nevojshme për një projekt të tillë, sepse 

vetëm në këtë mënyrë do të ndryshojë gjendja e gjeneratave të ardhshme nga ajo aktuale dhe 

e kaluara. Kjo metodë do të ndikojë që gjendja psikike e qytetëruese e fëmijës, e nxënësit dhe 

e të riut, të ndryshojë nga ajo e etërve dhe e edukatorëve të tyre. Roli i etërve dhe i 

edukatorëve duhet të jetë udhërrëfyes për ta arritur qëllimin. 

Ky rast mund të krahasohet me mjekun që jep receta për ilaçe të dëmshme për shkak të 

dobësisë së tij psikike ose me ushtruesin e moshuar i cili orvatet t’i ushtrojë të tjerët por s’ka 

mundësi që në mënyrë të plotë t’i demonstrojë ushtrimet. 
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Pra, ardhmëria e ummetit varet nga zhvillimi, ndryshimi dhe formimi psiko-intelektual i 

gjeneratave të ardhshme. Sa më shumë që të investohet në këtë projekt, aq më i madh do të 

jetë rezultati pozitiv. Të gjithë intelektualët, dijetarët e mendimtarët e ummetit, obligohen 

që t’i përqëndrojnë aktivitetet e tyre intelektuale në ripërtërirjen e mendimit islam dhe në 

mbështetjen e vizionit islam në baza të shëndosha, e pastaj t’ua ofrojnë projektet e tilla 

institucioneve dhe prijatarëve të ummetit. Për t’i realizuar qëllimet e tilla ata obligohen që ta 

studiojnë historinë, ndikimin e saj në mendimin e ummetit dhe depërtimin e devijimeve në 

të, sepse kështu do të rilindin vizionet dhe mendimet kreative për ardhmërinë e bazuar në 

bazamente të shëndosha. Elita e tillë gjithashtu obligohet t’i analizojë parimet dhe 

koncepcionet e mendimit islam, metodologjinë, relacionet, fazat e formimit, vizionin, 

diturinë dhe të gjitha aspektet e jetës dhe të shoqërisë. Këta gjithashtu obligohen që ta kthejnë 

origjinalitetin, universalitetin, instinktivitetin dhe realitetin e mendimit islam ashtu siç 

obligohen që t’i studiojnë edhe rrethanat dhe faktorët historikë që ndikuan në devijimin e 

mendimit dhe të vizionit islam si dhe në shndërrimin e tyre në simbole e ceremoni formale të 

cilat shekuj me radhë s’mund ta nxjerrin ummetin nga kriza. 

Elita intelektuale e ummetit gjithashtu duhet t’i shqyrtojë burimet dhe metodologjinë e 

mendimit islam për të fituar shkenca islame jo vetëm në sferat e Shpalljes, teksteve e të gjuhës 

por edhe në ato të jetës e shoqërisë njerëzore. Metodologjia e mendimit islam ofron 

njohuri, vizion dhe rezultat sistematik, dinamik, të përkryer e produktiv në lëmenjtë jetësorë, 

shpirtërorë e shoqërorë, gjegjësisht në arsimim, politikë, sociologji, ekonomi, menaxhment 

dhe informatikë, kurse filozofia e arteve, e arkitekturës, e shkencave ekzakte e natyrore është 

shpikje e mendjes së njeriut nën ndikimin e nevojave të jetës së ndryshueshme. 

Elita intelektuale e ummetit duhet të dijë se mbi ta bie përgjegjësia e projekteve të tilla, dhe sa 

më seriozë, sa më durimtarë dhe sa më të suksesshëm të jenë në formimin e vizioneve të 

shëndosha e shkencore, aq më të suksesshëm do të jenë në lëvizjen e ummetit, në shërbimin 

e Mesazhit dhe në ndërtimin e jetës. Sa më kreative të jenë idetë e tyre aq më të suksesshëm 

do të jenë në realizimin e obligimeve të tyre, e po qe se ndodh e kundërta, atëherë ummeti do 

të thellohet edhe më tepër në vuajtje e dështime. 

Mendimtarët e ummetit islam duhet të ofrojnë vizion qytetërues bashkëkohor, ripërtërirje të 

metodologjisë, realizim të origjinalitetit të përgjithshëm shkencor dhe koncepcione e 

alternativa islame nga aspekti i organizimit shoqëror, edukativ e arsimor. Ata obligohen që 

në këtë fazë ta zhvillojnë vetëdijen islame të udhëheqjeve dhe të masës së përgjithshme, të 

ndërtojnë metodologji të drejtë islame, të formojnë vetëdije të shëndoshë psikike, edhe atë 

duke filluar prej fazës së foshnjores e deri në instancat më të larta. E nesërmja është e 

suksesshme, fuqi është rinia ndërkaq ummeti obligohet që të punojë në përgatitjen e 

prijatarëve të së nesërmes. 
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Ata gjithashtu obligohen që ta kuptojnë rolin e prindërve në përgatitjen e gjeneratës së të 

nesërmes, posaçërisht në edukimin e tyre, ngase formimi psikik e vlerësues varet nga 

marrëdhëniet ndërmjet prindërve e fëmijëve. Çdo përpjekje në shkollë apo në shoqëri që nuk 

përfiton bindjen e prindërve, do të dështojë. Një bindje e tillë do të ndikojë që prindërit të 

përpiqen me mish e me shpirt që t’i realizojnë qëllimet e fëmijëve të tyre. Pra, suksesi i 

mendimtarëve dhe i edukatorëve në procesin e ndryshimit do të varet nga depërtimi i tyre në 

bindjet e prindërve dhe në lëmin edukativ, ngase shtëpia dhe prindi mund të kontribuojnë në 

realizimin e qëllimeve të kërkuara. Energjia e prindërve për suksesin e fëmijëve të tyre nuk 

mund të krahasohet me asgjë, dhe për këtë shkak mendimtarët nuk duhet ta injorojnë 

angazhimin aktiv të prindërve në këtë fazë të ummetit. Kjo metodë garanton se do të 

kapërcehen të gjitha barrierat që ndodhen para organeve dhe institucioneve të zhvillimit, 

përparimit dhe ripërtërirjes. 

2. Islamizimi dhe institucionet shkencore 

Biseda rreth ardhmërisë nuk plotësohet para se ta shqyrtojmë rolin e institucioneve shkencore 

islame në realizimin e islamizimit. Është e qartë se kriza e ummetit islam është e shtrirë në 

mënyrën e të kuptuarit të koncepcioneve esenciale mbi realitetin shoqëror qytetërues. 

Gjithashtu është e qartë se orvatjet politike e ushtarake nuk janë efektive dhe për këtë shkak 

gjendja keqësohet nga dita më ditë, gjegjësisht dallimi ndërmjet ummetit islam dhe popujve të 

përparuar është në rritje e sipër. 

Aplikimi praktik i Islamit për t’i realizuar qëllimet e synimet e larta, projektin efikas dhe organet 

e përparuara shoqërore, do të jetë i suksesshëm në qoftë se ndihmohet nga burimet e 

diturisë, shkencës e metodologjisë së shëndoshë shkencore që janë të thelluara në mendjen e 

në ndërgjegjen e ummetit dhe në elementet e edukimit të fëmijëve. 

Institucionet shkencore-edukative së bashku me shtëpinë dhe familjen do ta luajnë rolin 

kryesor dhe do ta formojnë epiqendrën ku do të formohen forcat, fuqitë dhe pikënisjet. Pra, 

institucionet e tilla do të sigurojnë kuadro nga bijtë e ummetit. 

Institucionet shkencore-edukative të Botës islame që e imitojnë verbërisht mendimin e huaj 

dhe që mbështeten vetëm në çështjet formale, nuk do të korrin sukses. Këto institucione nuk 

duhet të mbështeten vetëm në dërgimin e studentëve jashtë vendit, gjeneratë pas gjenerate, 

por duhet të përqëndrohen në përgatitjen e kuadrit të brendshëm kreativ i cili do t’i ofrojë 

ummetit shkencëtarë e ekspertë që nuk kanë nevojë për t’u ulur në karriget e të huajve. 

Institucionet shkencore të Botës islame duhet ta ndërrojnë koncepcionin, ta kuptojnë 

rëndësinë e pozicionit që e kanë dhe të mbështeten në përpjekjet, potencialin, fenë, 

besimin, parimet dhe në mësimet e marra nga historia e ummetit, ngase në këtë mënyrë do të 
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prezentojnë metodologji të plotë shkencore që ka efikasitet sistematik të shëndoshë, do t’u 

kundërvihen sulmeve dhe do t’i plotësojnë nevojat reale të ummetit! 

Institucionet shkencore nuk duhet t’i ofrojnë ummetit vetëm përkthime formale të shkencave, 

njohurive dhe metodologjive perëndimore e lindore, sepse në këtë mënyrë elita intelektuale 

islame do të ofrojë vetëm mendime që dalin nga mendjet e të huajve e që s’mund ta 

ndryshojnë realitetin dhe që s’mund të formojnë ide origjinale. 

Institucionet shkencore dhe edukative të Botës islame duhet të nisen nga bindjet dhe qëllimet 

që dalin nga ndërgjegjja e ummetit dhe të formojnë institucione, qendra, njësi dhe 

asociacione shkencore që punojnë në zhvillimin dhe në përparimin e metodologjisë shkencore 

islame. Gjithashtu duhet të fillojë islamizimi i metodologjisë së nevojshme shkencore islame në 

të gjitha sferat shkencore, që të jetë pikënisje e studimeve shkencore -qytetëruese islame. 

Që të realizohet e gjithë kjo, ndihet nevoja e angazhimit të plotë të të gjitha institucioneve 

shkencore dhe e profesionalistëve shkencorë. Përpjekjet e tyre praktike do të ndikojnë që të 

formohet horizonti i ri shkencor islam me qëllime të reja qytetëruese islame, me zhvillim të ri 

intelektual dhe me metodologji të re shkencore islame, apo thënë shkurt, do të formohet 

horizonti islam që karakterizohet me frymë origjinale shkencore-metodologjike. 

Formimi i degëve shkencore shoqërore islame në disa universitete të Botës islame, si psh. 

ekonomia islame, informatika islame dhe qytetërimi islam, formimi i qendrave për hulumtimin 

e studimeve shoqërore islame si psh. qendrat e hulumtimeve të mendimit islam si dhe 

ekonomia islame dhe të mësuarit e lëndëve shoqërore islame, si psh. të mësuarit e 

marrëdhënieve ndërkombëtare islame, mendimi politik islam, sistemi qeveritar islam dhe 

zhvillimi politik i Botës islame konsiderohen hapa të mirë për një rrugë të shëndoshë, të cilat 

kanë nevojë inkurajimi dhe përkrahjeje nga të gjitha instancat përkatëse. Një hap i tillë 

gjithashtu ka nevojë për njerëz që janë ekspertë në burimet e diturisë islame dhe që do të 

kontribuojnë në realizimin e projekteve të tilla shkencore. 

Studimet shoqërore islame nuk janë sa duhet të furnizuara as me mjete përkatëse e as me 

ekspertë përkatës. Nuk mjafton të hapet ndonjë qendër apo ndonjë departament e as të 

përcaktohet ndonjë lëndë studimi po qe se nuk sigurohen ekspertë dhe mjete për realizimin e 

qëllimeve në fjalë. Ngarkimi i hulumtuesve dhe i studiuesve me ligjërime mbi 

metodologjinë islame teknike ose shoqërore krahas obligimeve tjera që i ushtrojnë, do të 

dështojnë ngase nuk do të mund të përqëndrohen thellësisht në një lëmë. 

Suksesi i islamizimit të diturisë, shkencës, metodologjisë e edukatës varet nga puna 

sistematike. Ky proces nuk është çështje që mund të emetohet në mediumet informative, por 

është çështje ekspertësh që punojnë bashkërisht në mënyrë permanente derisa të lulëzojnë 

degët e ta japin frytin e tyre. 
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Hapi i parë që duhet ndërmarrë nga institucionet shkencore islame për islamizimin e shkencës 

dhe të ummetit përbëhet nga obligimet vijuese: 

A. Analizat e teksteve të Shpalljes, gjegjësisht të Kur’anit dhe të Sunnetit, për t’i bërë sa më të 

afërta ndaj elitës intelektuale. 

B. Analizat e literaturës enciklopedike të trashëgimisë islame për t’ia bërë sa më të afërt 

elitës intelektuale. Procesi i bashkimit të njohurive, të metodologjisë dhe të ndërgjegjes së 

muslimanit me parimet islame, rezulton me origjinalitet dhe përkatësi, meqë në të kundërtën 

çdo gjë do të shkojë huq. 

C. Në institucionet shkencore-edukative dhe në universitetet islame duhet të tubohen 

ekspertët e shkencave shoqërore që kanë njohuri për parimet dhe trashëgiminë islame dhe që 

punojnë sistematikisht në hulumtime e studime shkencore. Në këtë mënyrë ekspertët e tillë do 

të formojnë vizionin dhe metodologjinë shkencore. Mënyra më e mirë e realizimit të projektit 

të tillë është ndërtimi i qendrave shkencore specialistike dhe i studimeve të larta, ku 

bashkëpunojnë hulumtuesit, studiuesit e studentët derisa të arrihet rezultati i procesit në 

fjalë. 

Përpilimi i literaturës sipërfaqësore mbi përgatitjen e dobët të armikut është hap i shpejtuar 

dhe paraprakisht i papërgatitur, kështu që shpresat mund të humbin, vizioni mund të 

mjegullohet dhe udhërrëfyesi mund të humbë. 

Ç. Institucionet shkencore islame duhet ta vetëdijësojnë masën e përgjithshme, t’i 

thjeshtësojnë çështjet islame para tyre, t’ua sqarojnë parimet dhe relacionet e tyre me to, t’u 

tregojnë se çfarë kujdesi duhet të tregojnë ndaj kësaj çështjeje si dhe t’i hapin dyert e 

simpoziumeve shkencore e kulturore para parive udhëheqëse, t’ua sqarojnë aspektet e 

kësaj çështjeje dhe të kërkojnë angazhimin e tyre në këta lëmenj shkencorë që janë në 

interes të ummetit. 

Institucionet e tilla duhet të formojnë edhe asociacione shkencore e kurse specialistike 

shkencore të cilat do të ndihmojnë në realizimin e kësaj çështjeje në favor të ummetit. Mendoj 

se ka kaluar koha e tubimit të një grupi të vogël punëtorësh në ndonjë kënd të kullave 

shkencore. 

D. Institucionet shkencore islame duhet t’i drejtojnë ekspeditat shkencore, studimet e larta 

dhe hulumtimet shkencore nga tematikat dhe çështjet të cilat janë në favor të origjinalitetit 

shkencor islam dhe të çështjeve jetësore të ummetit. Gjithashtu edhe hulumtuesit duhet të 

përgatisin kuadro që do të punojnë për përfitimin e origjinalitetit të diturisë e jo të bien 

nën ndikimin e intelektit të huaj dhe të dështojnë para sulmeve kulturore kolonialiste, të 
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cilat që moti kanë depërtuar në eshtrat dhe në parimet kredologjike, ideologjike e akademike 

të ummetit. 

Ne duhet të jemi të bindur se do ta kryejmë obligimin tonë po qe se punojmë në mënyrë 

sistematike e permanente në këtë proces. Vetëm pas një angazhimi serioz do të kemi të drejtë 

ta kërkojmë pëlqimin e Zotit, e të na ndihmojë. Ai është Mbështetësi dhe Ndihmësi më i 

mirë! 

3. Ardhmëria e njerëzimit 

Pasi ardhmëria e ummetit islam varet nga suksesi në ripërtërirjen e metodologjisë së ummetit 

islam, nga mënyrat edukative-arsimore dhe nga formimi i shkencave shoqërore islame, 

atëherë vërehet qartë se edhe ardhmëria e njerëzimit, të cilit i kërcënohet rreziku nga gjendja 

e mjeruar dhe e tronditur, varet nga suksesi i ummetit islam në ripërtërirjen metodologjike, në 

qartësimin e vizionit dhe në sigurimin e shëmbëlltyrës dinamike islame. 

Islami i ofron njeriut qëllim jete e ekzistence, qoftë si individ apo si shoqëri. Ai gjithashtu 

njerëzimit i ofron moral të lartë, ndjenja instinktive dhe marrëdhënie universale fizike e 

metafizike në shpirt, shoqëri, gjithësi e ekzistencë. 

Islami po ashtu ia ofron njerëzimit parimet e stabilitetit shoqëror, të përparimit qytetërues, 

të paqes dhe të sigurisë botërore. 

Islami mbron institucionin e familjes, parimin e drejtësisë, solidaritetin, përgjegjësinë 

individuale e shoqërore, lirinë e besimit, mendimet dhe ndërgjegjen, parimin e “shurasë” 

dhe unitetin njerëzor. Islami nxit kërkimin e diturisë, urdhëron për ripërtërirje, përparim e 

progres dhe plotësimin e nevojave. 

Njerëzimi pra, ka nevojë për një vizion të tillë islam, ngase përmes kësaj mënyre do të ketë 

mundësi të mbrohet nga rreziqet që i kanosen nga qytetërimi materialist që s’ka kurrfarë lidhje 

me udhëzimet hyjnore. 

Dështimi i qytetërimit bashkëkohor materialist, shkatërrimi i shoqërisë dhe i familjes si dhe 

vuajtjet shpirtërore më nuk janë çështje sekrete, ngase sot i vërejmë haptazi fenomenet e 

tilla. Bota sot është ndarë në relacionet Veri - Jug, në të bardhë e të zinj, në të pasur e të 

varfër, në të uritur e të ngopur, në kolonialistë e të kolonializuar, në zotërinj e robër, dhe të 

gjithë këta bëjnë gara në shkatërrim dhe në mjete të shkatërrimit. 

Në shoqëri më nuk ekziston paqja por vetëm frika nga shkatërrimi i përgjithshëm prej botës së 

nacionalistëve, të elitave dhe të palëve në konflikt e urrejtje. 
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Njerëzimi dhe popujt e përparuar sot më së shumti kanë nevojë për Islamin ngase ai në vete 

përmban koncepcione që e eliminojnë dobësinë, si në kohën e tashme ashtu edhe në të 

ardhmen. Koncepcionet e tilla të Islamit mund t’i rezymojmë në dy çështje: 

 

A. Çështja e parë 

Islami formon një shoqëri ku dominon parimi i unitetit dhe i vëllazërisë, ashtu siç dominon 

edhe kujdesi ndaj nevojave elementare të individit si dhe ndaj interesave të përbashkëta me 

të tjerët në të gjitha nivelet, duke filluar prej familjes, fqiut e deri te populli e njerëzimi. 

Popujt që jetojnë nën ndikimin e fuqive materialiste shkatërrimtare do të jetojnë nën ndikimin 

e filozofisë së grindjeve midis individëve, popujve e klasave. Atmosfera e tillë do të ndikojë në 

psikikën e njerëzve dhe do të shkaktojë gjakderdhje, armiqësi midis popujve dhe vetëvrasje 

të njerëzve. 

Nga kjo shihet se Bota e Islamit ose Bota e sigurisë shoqërore është filozofi e të nesërmes që 

mund t’i realizojë sigurinë dhe paqen e vërtetë të botës së ardhshme. 

Në këtë kontekst, Zoti i Madhëruar në Librin e Tij famëlart thotë: 

“O ju njerëz! Kini frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje (njeriu) dhe nga ajo krijoi palën 

(shoqen) e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra.” (en-Nisa, 1) 

“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që 

të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se tek All-llahu më i ndershmi ndër ju është ai që më 

tepër është ruajtur, e All-llahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë”. (el-

Huxhurat, 13) 

“Nga argumentet e Tij është krijimi i qiejve e i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave 

tuaja. Edhe në këtë ka argumente për njerëz.” (er-Rum, 22) 

“Njerëzit nuk ishin tjetër pos të një feje, e u përçanë” (Junus, 19) 

“Adhurone All-llahun e mos i shoqëroni Atij asnjë send, sillnu mirë ndaj prindërve, ndaj të 

afërmve, ndaj jetimave, ndaj të varfërve, ndaj fqiut të afërt, ndaj fqiut të largët, ndaj shokut 

pranë vetes, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve”. (en-Nisa, 36) 

“Për këtë shkak ne u shpallëm (ligj) Beni Israilëve se kush e mbytë një njeri (pa të drejtë), pa të 

ketë mbytur ai ndonjë tjetër dhe pa të ketë bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë (krimi i 

tij) është sikur t’i kishte mbytur të gjithë njerëzit. E kush e ngjallë (bëhet shkak që të jetë ai i 

gjallë) është sikur t’i kishte ngjallur (shpëtuar) të gjithë njerëzit!” (el-Maide, 32) 
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“E mos e harroni bamirësinë ndërmjet jush.” (el-Bekare, 237) 

“Dhe njerëzve u thuani fjalë të mira”. (el-Bekare, 83) 

“All-llahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të 

fesë e as nuk ju dëbuan prej shtëpive tuaje; All-llahu i do ata që mbajnë drejtësinë.” (el-

Mumtehine, 8) 

“Në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në atë masë sa jeni ndëshkuar ju; e nëse 

duroni, pa dyshim Ai është më i mirë për ata që durojnë”. (en-Nahl, 126) 

“Dhe luftoni në rrugën e All-llahut kundër atyre që ju sulmojnë e mos e teproni, se All-llahu 

nuk i do ata që e teprojnë (e fillojnë luftën)”. (el-Bekare, 190) 

“E në qoftë se ndalen (nga propaganda dhe lufta), atëherë line armiqësinë, përveç atyre që 

janë zullumqarë.” (el-Bekare, 193) 

“O ju që besuat! Bëhuni plotësisht të vendosur për hir të All-llahut, duke dëshmuar të drejtën, 

dhe të mos ju shtyjë urrejtja ndaj një populli e t’i shmangeni drejtësisë; bëhuni të drejtë, sepse 

ajo është më afër devotshmërisë”. (el-Maide, 8) 

“Kur të flitni (të dëshmoni), duhet të jeni të drejtë edhe nëse është çështja për (kundër) të 

afërmit”. (el-Enam, 152) 

“Dhe kur të gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me të drejtë midis njerëzve”. (en-Nisa, 58) 

“Ndihmohuni mes vete në të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate e në armiqësi!” (el-

Maide, 2) 

“Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet vete, ju pajtoni ata, e në qoftë se 

ndonjëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftone atë grup që vërsulet pa të drejtë derisa t’i 

bindet udhëzimit të All-llahut, e nëse kthehet, atëherë me drejtësi bëni pajtimin ndërmjet 

tyre, mbani drejtësinë, se vërtet All-llahu i do të drejtit. S’ka dyshim se besimtarët janë 

vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frikë All-llahun, që të jeni të 

mëshiruar (nga Zoti). O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, meqë të 

përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë 

tjera, sepse mund të ndodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin (duke 

nënçmuar njëra-tjetrën) dhe mos e etiketoni njëri - tjetrin me llagape. Pas besimit është keq të 

përhapet llagapi i keq. E ata që nuk pendohen janë mizorë.” (el-Huxhurat, 9-11) 
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B. Çështja e dytë 

Kjo çështje ka të bëjë me nocionin e diturisë dhe me metodat e hulumtimit shkencor. 

Mendimi materialist kryesisht mbështetet në metodën racionale empirike e induktive dhe 

niset nga bota e dukshme, nga eksperimentet dhe nga njohuritë ekzistuese për t’i njohur 

ligjet e jetës dhe gjithësisë. Mendimi i tillë nuk ka kurrfarë lidhje me shpallje të zbritur ashtu siç 

nuk ka të bëjë edhe me informatat e feve tjera të mëdha, si p.sh. me Krishterimin, ngase 

informatat që gjenden në librat e tyre të shenjtë, me kalimin e kohës janë deformuar deri në 

atë shkallë saqë nuk i pranon as mendja, as shkenca e as instinkti i shëndoshë. 

Nëse e kuptojmë problemin e komplikuar të natyrës shoqërore të njeriut dhe faktorët e 

ndryshëm që ndikojnë në sjelljen njerëzore në të njëjtën kohë, të cilat në përgjithësi nuk 

mund të vehen në tavolinën e eksperimenteve, atëherë do ta kuptojmë dështimin e madh 

të shkencave shoqërore dhe të teorive kontradiktore nga lëmenjtë e shkencave bihevioriste, 

shoqërore e edukative. 

Pasojat e këtyre gabimeve zbulohen pas një kohe të gjatë, gjegjësisht atëherë kur faktorët e 

tillë shkatërrues do të kenë depërtuar në përbërjen e shoqërive njerëzore dhe në strukturën e 

saj. 

Në qoftë se e kuptojmë këtë aspekt, atëherë do të kuptojmë se karakteristika e trashëguar 

shkencore islame përputhet me shkencën racionale materialiste në esencën e instinkteve e të 

ligjeve të qenieve, porse nuk kufizohet vetëm në këtë nivel por i korrigjon dhe mbron nga 

dëmet që mund të dalin prej formave të tilla të kufizuara. 

Muslimani obligohet që t’i vështrojë, t’i hulumtojë e t’i studiojë krijesat dhe ligjet e tyre të cilat i 

ka krijuar Zoti, për t’i shfrytëzuar në favor të vetin. Muslimani gjithashtu posedon parime e 

aksioma të inspiruara nga Shpallja e Zotit e që kanë të bëjnë me çështjet esenciale shoqërore 

e bihevioriste. Po qe se muslimani gabon diku, aty është Shpallja që e mbron. Për të nuk është 

e saktë ndonjë gjë që është në kundërshtim me hallallin, haramin, apo me ndonjë parim 

islam. 

Kështu, dituria islame njëkohësisht mbështetet si në burimet e shkencës racionale empirike 

induktive ashtu edhe në burimet e udhëzimit universal hyjnor. Muslimanit i lejohet të punojë 

apo të bëjë tregti aq sa të dojë por me kusht që të mos dëmtojë askënd. 

Muslimani mund të jetojë dhe ta rregullojë jetën familjare si të dojë, por me kusht që të 

veprojë sipas rregullave dhe udhëzimeve të sheri’atit, si psh. pa kontratë martese rrezikohet 

nderi i gruas dhe i fëmijës, të drejtat psikike e materiale dhe bëhet vepër e ndaluar dhe e 

shëmtuar. 
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Zoti nuk i don ata që dalin jashtë parimeve të sheri’atit! 

E gjithë kjo konfirmon se Shpallja dhe mësimet islame nuk janë përkufizime të kota, por i 

rregullojnë marrëdhëniet në jetë për ta mbrojtur nga humbja e amoraliteti dhe për të 

realizuar marrëdhënie shoqërore ideale: 

“All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga amoraliteti, nga e 

neveritura dhe nga dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.” (en-Nahl, 90) 

Këtë realitet nuk e ndryshon padituria e ithtarëve të Islamit rreth qëndrimit të racios ndaj 

tradicionales, kjo çështje nuk varej prej tyre për shkak se rrethanat ndikuan që ata të 

përjetojnë izolimin dhe ndarjen ndërmjet parisë intelektuale e asaj shoqërore shekuj me 

radhë. 

Këto dy çështje, (shoqëria e unitetit) përballë (shoqërisë së konfliktit) dhe aplikimi i rregullave 

të marrëdhënieve sipas burimeve të diturisë njerëzore, do të realizohen në qoftë se 

muslimanët e kuptojnë botën e të nesërmes. Njerëzimi nuk mund t’i paguajë dëmet e 

luftërave të cilat morën shumë njerëz. 

Kur të kuptojë njerëzimi se çfarë dëmesh e shkatërrimesh ka bërë në tokë e në gjithësi, 

atëherë do ta ndiejë nevojën për parime të sakta e precize të cilat dalin nga Libri i Zotit dhe 

nga hadithet e vërteta të Pejgamberit a.s., të cilat janë të respektuara nga çdo përsiatës i drejtë 

dhe të cilat do ta shpëtojnë nga shkatërrimi e zhdukja. Kur të mbretërojë vetëdija e tillë, 

atëherë nuk do të mendohet për konflikte e sulme por për unitet, afrim, ekzistencë dhe 

interes të përbashkët. 

Muslimanët janë të detyruar realisht që ta kuptojnë Mesazhin e tyre, ngase vetëm në këtë 

mënyrë do të kenë mundësi ta realizojnë qëllimin e kësaj ekzistence sipas urtësisë së Krijuesit. 

Në këtë kontekst, Zoti i Madhëruar thotë: 

“Dhe ashtu (sikur ju udhëzuam në Fenë islame) Ne ju bëmë juve një popull të drejtë (një mes 

të zgjedhur) për të qenë ju dëshmitarë (në Ditën e Gjykimit) ndaj njerëzve”. (el-Bekare, 143) 

“E kush punoi ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do ta gjejë. Dhe kush punoi ndonjë të 

keqe që peshon sa grimca, atë do ta gjejë”. (ez-Zelzele, 7-8) 

Kjo e shton përgjegjësinë e ummetit islam, të dijetarëve e të mendimtarëve muslimanë, 

ngase në qoftë se i aplikojnë koncepcionet e fesë së vërtetë, do të formojnë shoqëri ideale. 

Në këtë mënyrë ata nuk do ta shpëtojnë vetëm vetveten e tyre dhe nuk do ta ndërtojnë vetëm 

qytetërimin e popullit të tyre, po do ta përmirësojnë gjendjen e mbarë njerëzimit dhe do ta 

formojnë qytetërimin e njeriut në tokë. Kështu ata do të ndërtojnë shoqëri ku do të 
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mbretërojnë drejtësia, siguria e paqja, ku do të ketë zbulime shkencore dhe përparim të drejtë 

materialist e civilizues dhe ku në tokë do të realizohet nocioni i “mëkëmbësisë” për të cilën ka 

urdhëruar Zoti. 

Dhe në fund, islamizimi është çështje e ummetit 

Qëllimi i këtij hulumtimi është përshkrimi i gjendjes së ummetit në një formë të përgjithshme, 

vënia e saj para bijve të ummetit që të jetë pikënisje për vazhdimin e ummetit në histori, 

zbërthimi i çështjeve kryesore që ndikuan në situatën e këtillë dhe shërimi i individit, i 

ummetit islam dhe i mbarë njerëzimit. 

Për t’i realizuar të gjitha këto qëllime të mëdha, ky studim tenton që të formojë vizion të 

përgjithshëm në mendimin islam dhe t’i analizojë rrënjësisht faktorët e dekadencës, stagnimit 

dhe vuajtjeve të ummetit në mënyrë serioze e objektive, që të ketë mundësi ta njohë 

shkakun dhe ta përcaktojë shërimin. 

Autori i kësaj vepre është i bindur se ummetit nuk i mungojnë as mundësitë e as vlerat por i 

mungon metodologjia e shëndoshë e të menduarit. Problemet e mendimit u shkaktuan nga 

problemet në vizionin shoqëror e qytetërues, në edukatën islame e në institucionet e 

përgjithshme. E gjithë kjo ndikoi që ummeti të përçahet e t’u ngjajë robërve të cilët nga frika e 

paaftësia mbështeten në ndihmën e armiqve të tyre. 

Islamizimi i përgjithshëm i diturisë dhe ripërtërirja e metodologjisë së mendimit dhe edukatës, 

janë shpresë për ardhmërinë e ummetit, ngase vetëm kështu do të mund të zgjohet e të 

zhvillohet derisa të shërohet e ta rikthejë autoritetin dhe rolin në procesin e përparimit, 

progresit dhe bartjes së përgjegjësisë për udhëzimin e njerëzimit drejt të vërtetës dhe fesë së 

fortë të Zotit. 

Autori mendon se prijësit e aktiviteteve islame nuk duhet të mendojnë se kjo pikënisje 

rrënjësore intelektuale nënkupton anulimin e vlerës së lëvizjeve politike. Kjo çështje është 

problematikë e ummetit dhe e pozicionimit të tij në karrigen e udhëheqjes qytetëruese e jo të 

ndonjë qeverie, vendi apo partie. Mendimi është faktori esencial dhe fillestar për t’i përfituar 

rezultatet dhe frytet e orvatjeve dhe programeve në fjalë. 

Gjithashtu vlen të ceket se përpjekjet e të gjitha sferave janë komplementare dhe nuk anojnë 

në ndonjë anë për shkak të rrethanave apo nevojave, kështu që përqëndrimit në sferën 

politike duhet t’i bashkangjitet edhe sfera intelektuale, bile në hapin e parë. Sfera politike e 

dinamike duhet të konsiderohet faktor që do t’i sigurojë mundësitë e zhvillimit dhe 

përparimit të burimeve të energjisë në intelekt e shpirt. 
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Gjithashtu duhet të sqarohet fakti se aksioni intelektual zhvillohet në nivele e instanca të 

ndryshme. Disa prej niveleve dhe instancave në fjalë kanë të bëjnë me metodologjinë, burimet, 

esencat, qëllimet dhe ripërtërirjen e natyrës së vizionit dhe intelektit, kurse disa të tjera 

kanë të bëjnë me çështjet praktike strategjike dinamike. 

Gjithashtu dëshirojmë të theksojmë se problemi i ummetit varet nga nivelet dhe instancat e 

intelektit e metodologjisë, kurse çështja praktike strategjike dinamike varet nga suksesi i 

nivelit më të lartë të intelektit e të metodologjisë, dhe ndoshta pikërisht këtu qëndron shkaku 

i mossuksesit të mendimeve reformiste islame bashkëkohore të Abdurrahman Kevakibiut, 

të cilat i shënoi në librin e tij “Ummul-Kura” një shekull më parë. Suksesi i projektit duhet t’i 

përfshijë të gjithë e jo vetëm një pjesë. 

Autori është i bindur se po qe se qartësohet vizioni i shëndoshë, atëherë sukseset do të vijojnë 

njëri pas tjetrit. Historia na rrëfen se kur udhëzohet ummeti dhe kur korrë sukses në mendim 

e në pikënisje, atëherë zhvillohet dhe përparon më shumë se të parët e tij, dhe pas një kohe të 

shkurtë e përmirëson gjendjen e vet. Koha është e gjatë për njeriun e dobët e të paaftë, kurse 

e shkurtë për të suksesshmin e të fuqishmin. 

Elita intelektuale e ummetit së pari duhet të përqëndrohet në ripërtërirjen e mendimit dhe 

në qartësimin e vizionit për bijtë, burrat dhe udhëheqësit e ummetit, ngase vetëm kështu, 

me lejen e Zotit, ummeti do të përparojë e do të prosperojë. 

E përfundoj fjalën duke iu drejtuar Zotit të Gjithfuqishëm e të Madhëruar me lutje që të na 

dhurojë urtësinë e të drejtën, të na shpëtojë nga kjo barrë e rëndë që gjendet mbi supet e 

ummetit e të njerëzimit dhe të na bëjë prej punëtorëve të devotshëm të cilët dëgjojnë fjalën 

dhe ndjekin të mirën. Falënderimi i takon vetëm All-llahut, Zotit të botëve! 
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