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HYRJE: 

           Naimi është figura më e ndritshme e Rilindjes sonë Kombëtare, 

shembëlltyra poliedrike që me veprën e vet gjithjnë ka ngjallë interesimin 

e studiuesve tanë për të qëmtuar porosinë e madhe, vokacionin e çiltër 

poetik,vizionin e qartë të formimit të vetëdijes kombëtare e fetare. Vepra 

e tij edhe sot shërben si udhërrëfyese e denjë për të njohur entitetin 

tonë,për të njo hur idealet më të ndritshme të një mendimtari që tërë  

qenien e shkriu për kauzën që,si ai dhe bashkëmendimtarët e tij, e bëri 

qëllim jete. 
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JETA: Naimi lindi më 25 maj 1846 në fshatin Frashër, në një familje që 

qëndronte mirë ekonomikisht. Qysh si fëmijë,nga hoxha i fshatit i mori mësimet 

e para në gjuhën turqishte dhe arabishe. Edhe në atë moshë të re,ai filloi të 

vjershërojë sipas shembullit të bejtexhinjve të vendit. Ai vazhdoi në këtë mënyrë 

traditën e dy pararendësve të tij, vëllezërit Dalip e Shahin Frashëri, të cilët 

ndikuan mjaft në formimin e tij poetik. 

Pas vdekjes së babait (1865) e tërë familja vendosen në Janinë, ku vëllau i madh, 

Abdyli, ishte nëpunës. Ishte nëntëmbëdhjetëvjeçar kur bashkë me Samiun do ta 

kryejë Gjimnazin “Zosimea”. Krahas njohurive të gjera nga letërsia dhe filozofia 

klasike greke e romake, do të mësojë edhe disa të huaja si frengjishten, 

italishten, greqishten e re e të vjetër, latinishten e persishten. 

Më 1870 shkon në Stamboll, por për arsye shëndetsore do të kthehet në vendin 

e vet. Ka qenë për një kohë nëpunës të  dhjetash në Berat dhe drejtor dogane 

në Sarandë. Gjatë kësaj kohe do te jetë në kontakt me shtresat e gjera, njihet 

me trashëgiminë e begatshme popullore, njihet për së afërmi me shpirtin e 

popullit të vet, momente këto që do të pasqyrohen në veprat poetike të Naim 

bej Frashërit. 

Ai vuante nga sëmundja e shiatikut, për çka iu desht të shkojë në Baden të 

Austrisë për t’u mjekuar. Më 1882 përgjithmonë do të vendoset në kryeqendrën e 

Perandorisë Osmane. Menjëhërë inkuadrohet në rrjedhate lëvizjes patriotike e 

kulturore, sidomos për përhapjen e shkrimit shqip dhe arësimimin e 

gjithëmbarshëm të popullit shqiptar. Në saje të angazhimit të Naimit më 1884 u 

mor leja e botimit të revistës “Drita”, që më vonë u quajt “Dituria”.Bashkë me 

Samiun dhe veprimtarë të tjerë do të angazhohet për themelimin e degëve të 

Shoqërisë së Stambollit në Bukuresht,Sofje e Egjipt.Tashmë u intensifikua puna e 

tij për hapjen e shkollave shqipe. Për këtë qëllim ai do të botojë tekstet më të 

nevojshme për ato shkolla, si “E këndimit çunavet” (Këndonjëtoreja) (1886), 

”Histori e përgjithshme”, ”Dituritë” (1888), “Vjersha për mësonjëtore të 

para”. 

Gjithë atë veprimtari të begatshme Naimi e kreu jo vetëm mbrenda një kohe të 

shkurtër e përplot andrralla, por edhe me shëndetin që i mori shpojt për të keq. 

Ai vdiq më 20 tetor 1900, në moshën 54-vjeçare në Këzëll Toprak, një paralagje 

e Stambollit. Vdiq në kohën kur vepra e tij kishte bërë vend mirë në zemrën e 
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popullit, që gatitej për betejat përfundimtare të çlirimit të Atdheut. Për këto 

beteja dha kushtrimin Naim Frashëri. 

Që në kohën e vet, Naimi me të drejtë u quajt poet kombëtar,kurse vepra e tij 

ka edukuar breza të shumtë me ndjenjat e larta humanitare dhe të 

atdhedashurisë; ajo mbetet si një nga vlerat më të çmuara në thesarin e kulturës 

shqiptare. 

 

VEPRA LETRARE: E tërë veprimtaria letrare e Naim Frashërit u realizua brenda 

viteve 1886-1899. Gjatë kësaj kohe ai botoi 15 vepra, ndër të cilat më të shquara 

mbeten lirikat e tij:poema bukolike “Bagëtia e Bujqësia”(1886), përmbledhja e 

poezive “Lulet e verësë” (1890), si dhe poemat epike “Histori e Skenderbeut” 

(1898) dhe “Qerbelaja”. 

Studiuesit e veprës së Naimit,mbarë krijimtarinë e tij e ndajnë në tri faza të 

rëndësishme: fazës së parë i takojnë veprat e krijuara në gjuhën turqishte, 

persishte e pjesërisht në greqishte, kurse të fazës së dytë e të tretë janë 

shkrimet në gjuhën shqipe. Vepra e parë që e shkroi në gjuhë të huaj,gjegjësisht 

në turqisht,është “Gramatika e persishtes sipas metodës së re”, e botuar më 

1971. Kurse dhjetë vjet më vonë do të shkruajë e do të botojë në turqisht edhe 

veprën “Shpikje e zbulime”(1881). Përpos prozës poetike “Katër stinët”, në 

turqishte N. Frashëri do të përkthejë e botojë më 1886 edhe Këngën e Parë të 

Iliadës (shqip do ta përkthejë e botojë më 1896). 
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Në persisht do të shkruajë përmbledhjen e vjershave “ Ëndërrime” (Tehayyilat), 

më 1884 në moshën 26-27 vjeçare. Diç më vonë Naim Frashëri do të shkruajë 

edhe në greqishte. Shkroi poemën atdhetare “Dëshira e vërtëtë e shqiptarëe” ( 

O alithis pathos ton Skypetaron) e cila vepër i takon fazës së dytë të krijimtarisë 

së N.Frashërit. U botua në Bukuresht më 1886. Në këtë gjuhë botoi edhe 

poemën lirike “Dashuria”(O eros). 

Në fazën e dytë dhe të tretën Naimi do të botojë disa vepra në gjini dhe lloje të 

ndryshme letrare. Gjatë vitit 1886 do të botojë tashmë në gjuhën shqipe veprat 

“Bagëti e Bujqësia”, ”E këndimit çunavet”(Këndonjëtoreja),”Istori e  

përgjithshme për mësonjëtoret  e para “, ”Vjersha për mësonjëtoret e para”. 

Kurse dy vjet më vonë,më 1882, do të botojë veprën diturore,shkollore “Dituritë 

për mësonjëtoret të para”.  

Në  fazën e tretë që fillon më 1890, përpos përmbledhjes ”Lulet e verësë” ai 

shkroi edhe “Mësime”, ”Parajsa dhe fjala fluturake”, ”Fletore e 

bektashinjët” dhe poemat e mëdha heroike “Istori e Skenderbeut”, poemë 

heroike kombëtare, dhe “Qerbelaja”, poemë heroike fetare. 

 

 

NAIMI SI BESIMTAR DHE ATDHETAR...  

    “Kam shumë shpresë te Perëndia  

      Që të mos jetë kështu Shqipëria 

     Po të ndritohet, të lulëzohet...» 

 

  Në mëngjesin e 19 tetorit të vitit 1900, para 116 vjetësh, në moshën 54 vjeçare, 

pas një sëmundje të gjatë e të rëndë, ndërroi jetë Naim Halid Frashëri, një nga 

poetët, shkrimtarët, edukatorët, mendimtarët, besimtarët më të mëdhenj, më të 

dashur dhe më atdhetarë, që dha kombi i shumëvuajtur shqiptar. 
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  Kombi ynë i lashtë vuajti e po vuan edhe sot e kësaj dite, thuajse i ka humbur 

fija, kryesisht, nga mosdija....! 

  Naimi u përpoq t’i shkëpusë këto pranga me mendimet i tij të holla, si një 

pëlhurë-endës, por me majën e mprehtë të pendës! 

   Por, rruga e tij jetësore ishte tepër e vështirë, me sëmundje, fatkeqësi e me 

plotë tragjedi. Një vëlla binjak i vdesë gjatë lindjes. Në moshë të njomë, 14-të 

vjeçare, më 1860, i vdes babai, Halidi. Dy vjet më vonë, më 1862, i vdes edhe 

nëna, Emineja, e cila e gëzonte emrin e nënës së dashur të Pejgamberit, 

Muhammedit (a.s.). Mbasi mbeti jetim, pa prind në moshë të re, pësoi fatkeqësi 

të tjera të vazhdueshme... Por, të gjitha fatkeqësitë, i përballonte me durim, siç 

thoshte se, kështu e ka caktuar Zoti im... 

   Kurrë nuk dëshprohej as nuk hutohej, por me durim e vazhdoi rrugën që ishte 

nisur, ta udhëzojë popullin shqiptar kah dituria, që të afron tek Perëndia, që të 

shpëtoi Shqipëria... 

   Në një shkrimin të tij, më titull “Zot i Madh e i Vërtetë”, Naimi na la këtë porosi:  

                “Po duroni e mos e prisni shpresën nga Zoti” 
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   Kah e mori këtë durim, që të na lente porosi, Naimi ynë? E mori nga feja, nga 

mësim-besimi, nga edukimi fetar, ngase qysh si fëmij ishte besimtar! 

   Qysh si fëmijë, në  Frashër të Përmetit, Naimi u brumos me ide fetare, ku e 

mësonte, e edukonte hoxha i fshatit, e edukonte me dituri kur’anore dhe 

profetike, që janë dituri mbi të gjitha dituritë, dituri që t’i çelin sytë... 

    Naimi kishte mësuar se durimi është një nga emrat e bukur të All-llahut, (Esma 

ul-Husna). Durimi ose sabri është një nga atributet, cilësitë e Zotit, prandaj kjo 

cilësi, si edhe të tjerat, në çdo rrethanë duhet të pasqyrohet tek besimtarët, në 

çdo vështirësi duhet durim, shpresë, qëndresë... 

    Naimi si besimtar nuk e humbi durimin, që e kishte mburojë, e cila nuk të lë të 

humbet shpresa në Zotin, siç këshillon: 

     “Nga Zoti mos e prisni shpresën, n’u arthtë një e keqe, pas asaj vjen dhe e 

mira”. 

    Më vonë, në Janinë, kur ndiqte mësimet në gjimnaz, Naimi, te dy myderrizë 

(profesorë) të shquar, njëhohësisht, studioi gjuhët orientale: 

arabishten, persishte dhe turqishten. Krahas gjuhëve të Lindjes, të cilat i studionte 

me pasion, Naimi e mësoi greqishten e vjetër dhe të re, latinishten dhe 

frengjishten.  

   Me mësimin e gjuhëve të Lindjes e të Perëndimit, njëkohësisht, mësoi edhe 

filozofinë, kulturën, letërsinë dhe njohuri te tjera, atëherë, Naimi, ky atdhetar e 

besimtar, këto njohuri i vuri në shërbim të kombit shqiptar. Kështu, pra, Naimi, si 

besimtar që ishte, e çoi në vend urdhrin e parë të All-llahut, të shpallur në Kur'an: 

     “Lexo, mëso, studio!”.  

   Po, Naimi e çoi në vend, e zbatoi edhe porosinë e të dërguarit të fundit të Zotit, 

për gjithë njerëzimin, për të gjitha kohët, Muhammedit (a.s.), i cili tha: 

    “Dituria është pasuri e humbur e besimtarit; kudo që ta gjejnë le ta marrin”.  
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    Duke iu bindur All-llahut të Madhërishëm, duke iu bindur të dërguarit të Tij, 

Muhammedit (a.s.), Naimi jo vetëm që përfitoi shumë nga thesari i Lindjes dhe i 

Perëndimit, por ai këtë thesar e vuri në shërbim të Zotit, të Shqipërisë, të 

shqiptarëve,  me mish e shpirt, vetëm për që të dalin në dritë...! 

   Ky shërbim i madh i Naimit, mjerisht, nuk zgjati shumë, u-ndërpre, sepse jetoi 

pak në këtë botë të përkohëshme, vetëm 54 vite, edhe ato me sëmundje, 

fatkeqësi e tragjedi....  

   Naimi ndrroi jetë me 1900, kaloi në jetën e vërtetë, por duke na lënë vepra të 

mëdha, të rëndësishme, me vlerë, me të cilat disa brezni u formuan kombëtarisht 

e shpirtërisht....! 

   Na la vepra në katër gjuhë, për të rritur e për fëmijë, në prozë e poezi...! Në 

gjuhën persishte na la veprën “Tahayyulat” (Ëndërrime), e cila u botua në 

Stamboll, më 1884. 

   Në greqishte: “O eros” (Dashuria), botuar në Stamboll, në vitin 1895, ndërsa në 

Bukuresht, më 1896, e botoi veprën: “Oalithis pothos ton Skypetaron” (Dëshirë  e 

vërtetë e shqiptarëve). 

   Botoi katër vepra në gjuhën turke, që dolën në dritë në Stamboll,  ndërmjet 

viteve 1871-1896. 

   Të gjitha veprat tjera Naimi i shkroi në gjuhën shqipe, të cilat u botuan  në 

Bukuresht, përveç veprës “Istori e Shqipërisë”, e cila u botua në Sofje, më 1899.  

   Veprat e Naimit, të shkruara në gjuhën shqipe, u përhapën me shpejtësi ndër 

shqiptarët e mërgimit e në Shqipëri, ku bënë jehonë të madhe. Ato lexoheshin e 

dëgjoheshin më frymëzim e kënaqësi, madje kishte luftëtarë, atdhetarë, që 

vdiqën me librat e Naimit në gji...!  

   Pas vdekjes, nderimi për Naimin rritej edhe më tepër në saje të veprave që i 

kishte shkruar në letër. Por, kishte edhe që e përqeshnin, siç ishte Faik Konica 

(1876-1942)....Por, pas vdekjes së Naimit, edhe Faiku e nderoi dhe e vlersoi me 

këto fjalë: 
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“E mësoi, e ngjalli, e rriti pak kombin shqiptar...” shkruante Faik Beu në revistën 

“Albania”, Nr. 4, faqe 51, që botohej në Bruksel... Po, kjo që tha Faik Konica për 

Naimin është e vërtetë, sikur që janë të vërteta, edhe shkrime të tjera, që janë jo 

me dhjetra, qindra, por janë me mijëra... 

Që nga atdhetari, shkrimtari, Mid’had Frashëri, djali i Abdyl Frashërit, pra, nipi i 

Naimit, i cili është i pari që e botoi monografinë për Naimin, në Sofje me 1901, me 

pseudonimin Mali Kokojka, janë pas tij me qindra e punime, studime të ndryshme 

e botime të veçanta mbi krijimtarinë e Naimit. Ato janë të botuara nëpër gazeta, 

revista dhe libra të veçantë, si “Porosia e Madhe” e akademikut Rexhep Qosja, me 

606 faqe, që është më kompletja, botuar në Prishtinë më 1986, por që mjerisht 

janë të një anëshme. Pse? Sepse, të gjithë këta studiues, shkrimtarë të ndryshëm, 

që janë marrë me krijimtarinë e Naimit, edhe pse paraqitën në dritë shumë gjëra 

të mira e të dobishme, duke i shpjeguar, analizuar, interpretuar nga aspektet të 

ndryshme, si gjuhën, stilin, ndërtimin e vargjeve dhe llojin e tyre, shkruan mbi 

vlerat pedagogjike, simbolet, por ata, megjithatë, e “harruan” Naimin si besimtar, 

si prijës shpirtëror...!  

   Me përjashtim të Dr. Eqrem Kryeziut nga Prizreni, me veprën mbi Metafizikën e 

Naimit, të Dr. Qazim Qazimit, nga Gjilani, e të ndonjë emri tjetër, pothuajse të 

gjithë të tjerët e “harruan” më kryesoren, më të dobishmen, më të nevojshëm për 

të gjithë shqiptarët, për mbarë njerëzimin, e “harruan” Zotin, Perëndinë, Udhën e 

Tij... 

   Ata e “harruan” se Naimi ishte një besimtar i devotshëm. Si i tillë, ai dëshironte, 

ai përpiqej, jo vetëm të bëhet Shqipëria, por edhe të ndritohet, të lulëzohet... 

   Të gjithë veprat e Naimit, qofshin në prozë apo në poezi, për të rritur apo për 

fëmijë, dëshmojnë bindshëm se ai ishte besimtar dhe vepronte si një prijës 

shpirtëror, sepse në çdo varg, në çdo rresht, në çdo stofë apo në çdo pjesë të 

shkrimeve ka ide, simbole, porosi hyjnore, profetike, që janë shpresë, burim 

frymëzimi, mburojë shpëtimi... 

   Në veçanti, Naimi në librin e tij “Mësime”, botuar në Bukuresht, më 1894, e 

fillon, ejva’Allah, me Bismilah: 
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“Me emrin e Zotit, dhembjemath e mëshirëshumë”! 

Kështu fillon Kur'ani i madhërueshëm dhe kështu edhe përfundon... 

   Naimi në librin “Mësime”, ndër të tjera, shkruan: 

   “Dashuria e Zotit është krejt’ e urtësisë. Ata, që duan Zotnë, kërkojnë të 

vërtetën....” 

   Mësoni dituritë e gjithësisë, atëherë do të kuptoni fuqinë e mirësinë e Zotit. 

      Gjithë ç’bëri në jetë. Zot’i Math e i vërtetë, e bëri me të madhe urtësi e me 

ligje të mbaruarë!  

   Zoti është Mbret’i gjithësisë! Drit’ e gjithësisë!” 

Ndërsa për Kur'anin, Fjalën e All-llahut, Naimi thotë: 

   “Kjo fletore është udhërrëfenjës për të mirët, që s’bëjnë kurrë të ligë dhe 

besojnë Zotnë e madh e të vërtetë, që i falën dhe apënë nga ç’u falë Zoti. Ata janë 

dritë e Zotit e të shpëtimit”. 

   Udhëheqësit e shqiptarëve, qoftë ata të politikës apo të kulturës, si dje ashtu 

edhe sot, me pak përjashtime, e quajnë Naimin, me të drejtë, Apostull i 

Shqiptarizmit, por sa vlen kjo kur nuk i besojnë Zotit, nuk janë në rrugë të Zotit, 

kur emrin e Zotit e shkruajnë ende me shkronjë të vogël. Ai është Krijues, Ai është 

Një, kurse krijesat, emrat e partive të  veta, që i krijuan e i ndërrojnë sa herë t’u 

teket i shkruajnë me shkronja të mëdha! 

   Naimi i quan besimtarët myslimanë, siç ishte edhe vet:  

   “Ata janë dritë e Zotit e të shpëtimit”.       

    Naimi shqip na këshillon: 

    “O njerëz! Mos u bëni të pa besë, e mos delni nga udh’e Zotit...” 

A janë në rrugë të Zotit ata që i kanë ngritur Naimit busta, përmendore, shtatore; 

shumë rrugë, shkolla e mbajnë emrin e tij të nderuar, por a mjafton kjo, kur nga 
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këto shkolla hyjnë e dalin nxënës pa nxënë, pa mësuar, pa dëgjuar asgjë për Zotin, 

Krijuesin?! 

   Ka edhe Shtëpi Botuese me emrin “Naim Frashëri”, i cili na këshillon të mos 

dalim nga Udh’e Zotit, por nga Shtëpia Botuese “Naim Frashëri” ende dalin libra 

kundër Zotit...! 

   A kanë mend ata që veprojnë kështu? A janë në udhë të Zotit...? 

   Ne, a duhet t’i mbyllim sytë e veshtë para zërit, fjalës së Naimit, i cili na këshillon 

shqip: 

   “O njerëz! Mos dilni kurrë nga udhë e Zotit e mos u ndani nga e drejta dhe nga e 

vërteta.” 

   Këto janë këshillat e Naimit për shqiptarët, nga shkrimi: “Thelb’i Kuranit”. 

   Se poeti, Naim Frashëri, është poet kombëtar, se është një nga mjeshtërit më të 

mëdhenj të fjalës shqipe, se është mendimtar i madh dhe Apostull i 

Shqiptarizimës e pranojnë shumica e lexuesve, studiuesve, sikur e pranojnë se 

është edukator i kombit shqiptar, që u jepte këshilla të shumta e shumë të 

vlefshme shqiptarëve, por përse nuk e pranojnë si besimtar dhe si prijës 

shpirtëror, me edukatë të Islamit, nxjerrë nga Thelbi i Kur'anit?  

   Këto jo vetëm që s’ pranohen, jo vetëm që anashkalohen, por ç’është edhe më 

keq, ato tjetërsohen, shtrembërohen, shëmtohen, siç bëri prof. Dhimitër S. 

Shuteriqi, i cili thotë: 

   “Librat shkollorë të Naimit ndihmojnë për të formuar botëkuptimin materialist 

tek nxënësit...Poeti vërtetë fut në këndimet e tij pjesë të ndryshme që predikojnë 

një moral fetar. Por nga ky moral ai përpiqet të ruaj parimet humanitare të 

përgjithshme, pa pranuar dogmën dhe përrallat  biblike.” 

   Mjerisht, gati të gjithë studiuesit shqipëtarë kështu, si prof. Dhimitër S. 

Shuteriqi, e shohin Naimin si materialist, ateist, pa menduar për Zotin, Kur'anin, 

madje Thelbin e Kur'anit e quajnë:  “dogmë e përralla biblike”! A ndodh kudo kjo? 
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   Studiuesit shqipëtarë, intelektualët tanë, me ndonjë përjashtim, ende janë 

ateistë-pa Zot! Dhe, bota pa Zotin, siç tha poeti gjerman, Ludwing Strauss, ka 

shumë fytyra, por s’ka sy! Kurse, Naimi, në vargjet në vijim, thotë se Zotin: 

 

“ I verbëri s’mund ta shohë  

I dituri mund ta njohë” 

 

   Kur një herë studentët e pyetën të diturin, shkencëtarin, profesorin e nderuar, 

Louis Pasteurin,( 1822-1895), bashkëkohanik i Naimit, por nga Franca e 

qytetëruar, se përse beson në Zot, dijetari, shkencëtari L. Paster, u përgjigj: 

    “Mu për atë që kam menduar dhe kam studiuar”. 

     Studiuesit shqiptarë as që mendojnë për Zotin, as që kanë studiuar rreth Tij, 

prandaj nuk e shohin Naimin si besimtar, si prijës shpirtëror, sepse janë të verbër, 

pa sy, me shumë fytyra, me shumë parti...! 

   Naimi, sipas veprave që la, dëshmohet se ishte besimtar dhe prijës shpirtëror i 

shqiptarëve, që i lutej Zotit me këtë lutje: 

   “Zot i math e i Vërtetë! Të qofshim falë! Falna urtësinë, njerëzinë, vëllazërinë, 

bashkimin, Udhë Tënde të drejtë, nxirrna në dritë, e mos na lërë në errësirë, 

mërgona nga sharja, nga vjedhja, nga zilija, nga zemërimi, e mos na lë kurrë në 

mundim e në të keqe”. 

   Naimi, siç shkruante, Kur'anin e kishte burim frymëzimi, te Perëndia kishte 

shpresë, e thoshte:  

 

“Kam shumë shpresë te Perëndia 

Që të mos jetë kështu Shqipëria 
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Po të ndritohet, të lulëzohet...”. 

 

   Naimi i lutej Zotit me këto fjalë: 

    “O Zot! Fali Shqipërisë e Shqipëtarëve që i falen emërin Tënd, gjithë të mirat, 

që ke në jetë dhe mërgoi nga gjithë të ligat. Amin!”. 

    Naim Frashëri duket që është frymëzuar nga ”Hadikaja” e Dalip Frashërit për 

thurrjen e epikës së tij me titullin ”Qerbelaja”, botuar në Bukuresht më 1898. 
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TRAGJEDIA E QERBELASË  
 

 
 

   Kur ndroi jetë  Imam Aliu (a.s.) fuqia e Mavijesë u-forcua akoma më shumë. 

Duke marrë nëpër këmbë kushtetutën fetare dhe lirinë e popullit, Mavijeja e shtoi 

sundimin e terrorit dhe filloi të zhdukë të gjithë kundrështarët, duke mos kursyer as 

të birin e Imam Aliut,  Imam Hasanin. Imam Hasani ndrroi jetë në Medine aty nga 

viti 669, i helmuar nga njerëz të shtyrë nga Mavijeja. 

    Me vdekjen e Mavijesë, vendin e tij si Halif e zuri i biri, Jezidi. Edhe ky e zuri 

atë vend në menyrë arbitrare, siç e kishte zënë i ati i tij, kundër rregullit fetar, sipas 

të cilit kryetari duhej të zgjidhej me dëshirën e popullit. Populli filloi të revoltohej 

për këtë veprim të padrejtë, por Jezidi, me vrasje e terror, e shtypi dhe u-imponua. 

   Si e siguroi pozitën në Sham, Jezidi kërkoi t'a zgjeronte ndikimin e vet edhe 

në vende të tjera. Por kishte frikë se nuk do të kishte mundësi t'a realizonte këtë 

ëndër gjersa ishte gjallë Imam Hysejni, nipi i Profetit Muhammed dhe biri i të 

Madhit Ali. Ai e dinte mirë se Imam Hysejni gëzonte të gjitha cilësitë dhe 

admirohej nga krejt populli arab. 

     Jezidi përdori të gjitha mënyrat dhe djallëzite për t'a detyruar Imam Hysejnin që 

t'a njihte zyrtarisht si të parin. Më parë dërgoi shpallje në të gjithë governatorët 

arabe, me anën e të cilavet u bënte të njohur fronëzimin e tij. Të gjithë e përbuzen 

këtë fronëzim, por heshten nga frika e terrorit. Në atë kohë  Imam Hysejni ndodhej 

në qytetin Medine, së bashku me far'e fisin e tij. 

    Jezidi i dërgoi urdhër governatorit të Medinesë që të thërriste Imam Hysejnin 

dhe t'a detyronte me çdo menyrë që të njihte për të parë Jezidin. Kur u-thirr, 

Imam Hysejni u-përgjegj kështu, “Kjo punë është e rëndë dhe nuk më përket mua. 

Vini në zbatim ligjin tradicional fetar dhe mblidhni përfaqësinë e popullit. Po të 
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vendosin përfaqësuesit e popullit, unë s'kam asnjë kundrështim.” 

    Fjalët e Imam Hysejnit governatori i a njoftoi Jezidit, i cili u-zemërua fort për 

këtë refuzim dhe dha urdhër që të kapej Imam Hysejni dhe të detyrohej me forcë të 

pranonte njohjen, përndryshe të ekzekutohej. Imami, kur e pa që po keqesohej 

gjëndja, mori far'e fisin dhe shkoi në Mekkë. 

    Populli i Mekkës e priti me krahë-hapur dhe i bëri nderime të mëdha. Me 

mijëra njerëz e vizituan dhe u-përunjën përpara tij. Ngjarja bëri bujë të madhe dhe 

Jezidi u-trondit shumë, se kishte frikë mos Imami ngrinte popullin kundër tij per 

veprën e paligjëshme që kishte bërë. 

    Lajmi për këtë ngjarje u-përhap edhe në vise të tjera. Banorët e Kufasë 

filluan menjëherë t'i dërgojnë mijra letra Imamit, me të cilat i luteshin t'i vizitonte 

dhe të drejtonte sytë drejt tyre, duke e siguruar se do të ishin gjithë jetën besnikë të 

tij. Si e përsëriten shumë herë këto lutje, Imami u-tregua i gatshëm të shkonte, 

por miqt e tij e këshilluan të dërgonte më parë një përfaqësues të bëntë hetime, 

pass banorët e Kufasë  ishin njerëz të frikshëm dhe nuk e mbanin besën. Atëhere 

Imami vendosi dhe dërgoi në Kufa, për të bërë hetime, kushuririn e tij, Muslim ibn 

Akilin. 

 

 
 

 

     Në fillim, banorët e Kufasë treguan një bindje të madhe ndaj Muslimit, i cili i 

shkroi Imamit që të nisej për në atë vend. Dhe Imami, porsa mori letrën, u-nis për 

në Kufa. 
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    Jezidi i dëgjoi këto lajme dhe, nga frika se mos populli ngrinte krye, mori masa 

të rrepta. Dërgoi në Kufa një governator terrorist, i cili vrau e preu dhe u futi 

frikën banorëve. 

   Si përfundim i këtyre masave të rrepta, populli i Kufasë e harroi besën e 

dhënë. Atëherë u dha urdhëri të kapej Muslim ibn Akili i cili, i trathëtuar, ra 

dëshmor duke luftuar trimërisht. 

    Edhe të dy bijt e tij, Muhtari dhe Ibrahimi, njeri shtatë dhe tjetri tetë vjeç, 

humbën jetën, duke u-therrur barbarisht nga një katil që rrallë ka parë bota.      Ky 

katil i gjeti fëmijët e mitur të fshehur në shtëpinë e tij dhe vendosi t'i vriste për të 

marrë shpërblimin e caktuar nga governatori. Fëmijët e gjore i kishte fshehur e 

shoqja dhe dy djemt e tij. Këta bënë çmos që t'a ndalonin atë nga bërja e këtij krimi 

të tmershëm. Por krimineli nuk hoqi dorë nga rruga e tij. Përkundrazi, për 

të kapërcyer pengimet, vrau, në zemërin e sipër, edhe të shoqen me të dy 

djemtë. Pastaj u-vërsul si egërsirë kundër dy fëmijve të mitur të Myslimit, të cilët, 

kur e panë se humbën çdo shpresë, ulën kryet dhe secili prej tyre tha  “Më ther mua 

më parë, se nuk mund të duroj dot hidhërimin për vëllanë.” 

    Kjo vrasje, që ndodhi në vigjilën e tragjedisë së Qerbelasë, është një nga 

krimet më të shëmtuara që ka parë njerëzimi. Në këtë mënyrë përfundoi misioni i 

Muslim ibn Akilit në Kufa. Me gjithë këtë, para se të vritej, ai i shkroi një letër 

Imam Hysejnit, me të cilën e lajmëronte që të mos shkonte në Kufa, se populli e 

shkeli besën. 

   Imami ishte nisur dhe vetëm kur arriti në Qerbela, mori letrën dhe mësoi lajmet 

e hidhura. Qau me dëshpërim dhe tha, “Tani s'mbeti më për të jetuar. Më mirë 

të vdesim.” 

    Pastaj pyeti se si quhej ai vend. Kur i u përgjegjën se quhej Qerbela, shtoi, “Ah! 

Ky qënka vendi i belasë, që më pat kallzuar im at. Këtu jemi të destinuar të 

presim fatin.” 

    Atëhere ngrehën tendat dhe qëndruan duke pritur fatin e tyre.  

    Jezidi e mori vesh dhe dërgoi me mijra ushtarë për t'a kapur.  

 

    Në ndihmë të Imam Hysejnit shkuan me qindra dashamirës, por ai nuk i mbajti. 

I largoi duke u thënë, “Ju falemnderit shumë. Shkoni në vatrat t'uaja. Unë jam 

nisur për të vdekur. Nuk dua që miqt e mij t'i shtie në mundime.” 

     Mbetën vetëm 72 veta, të cilët i u lutën me këmbëngulje dhe lotë në sy që të 

mos i largonte, se dëshironin të vdisnin bashkë me ‘të. Imami i falënderoi për 

besnikërinë dhe vendosmërinë e tyre dhe i u lut Zotit për ‘ta. 

     Lufta e Qerbelasë u-bë në muajin gusht të vitit 680  dhe filloi e vazhdoi me 

tërbim. Imam Hysejni dhe shokët e tij, ndonëse ishin të lodhur, të pangrënë dhe pa 

pikë ujë, luftuan si luanë gjersa dhanë jetën që të gjithë. 

    Kjo është një nga tragjedite më të mëdha në historinë e njerëzimit. Në luften 
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e Qerbelasë mbizotëroi forca brutale kundër idealit, e shtrëmbëra kundër së 

drejtës, pasioni kundër urtësisë. 

    Në atë shkretëtirë të Arabisë u-rrezua dhe u-shkel trupi i Imam Hysejnit nga 

ushtarët e Jezidit, i cili bëri shumë faje të rënda e të pafalura kundër Islamizmit, 

gjatë tre vjetëve e gjysmë të mbretërimit të tij. 

    Në vitin e parë të ardhjes së tij në fuqi, Jezidi vrau Imam Hyseinin në Qerbela. 

Në vitin e dytë plaçkiti qytetin e shënjte të Medinesë. Në vitin e tretë sulmoi 

Mekkën.  

    Por tragjedia e Qerbelasë, ku ra dëshmor Imam Hysejni (i biri i Aliut dhe i  

Fatimesë) tronditi, tmeroi dhe pikëlloi gjithë Botën Islame. Me gjithë këtë, gjaku 

i Imam Hysejnit nuk shkoi dëm. Sakrifica e tij, e bërë për një kauze të drejtë, 

dha rast të lindë një besim i ri në zëmrat e Muslimanëvet. Pas asaj tragjedie, një 

shpirt i ri u-ngrit lart kundër tiranisë. Një frymë e re gjallërie u-perhap në gjithë 

Botën Islame. 

    Muslimanët mësuan nga Imam Hysejni një mësim të madh: Përkushtimin dhe 

sakrifikimin e vetes ndaj besimit te Allahu.  

    Ata kuptuan gjithashtu se lufta e Imam Hysejnit dhe e shokëvet të tij, kundër 

fuqive të mëdha të Jezidit, ishte, në të vërtetë, një pjesë e luftës universale: e së 

mirës kundër se keqes, e drejtësisë kundër shtypjes. 

     Imam Hysejni ra dëshmor në Fushën e Qerbelasë për të mbrojtur idealet, 

porositë dhe parimet e lirisë e të demokracisë së Fesë Islame. 

 

 

MATEMI 

 

Për luftën e Qerbelasë janë shkruar shumë vepra të mallëngjyeshme në prozë e në 

poezi. Një nga këto vepra prekëse në poezi është ajo që ka shkruar Naim 

Frashëri në gjuhën shqipe me titullin Qerbelaja. Është një vajtim që lëndon 

thellësisht shpirtin e çdo njeriu që e lexon: 

 

 

Eufrat, 0 more lum' i shkretë 

Mos këndo po qaj; 

Derth lot e rënko për jetë 

Mos qesh paskëtaj! 

Se Hysejn' e Fatimesë 

Me farët të ti, 

E vranë komb' i pabesë, 

Kombi faqezi... 

Hyseni desh njerëzinë, 
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Dhe për të u vra, 

Per të shpetuar njerinë, 

Ra në Qerbela... 

Imamëtë dymbëdhjetë, 

Nga der'e Aliut, 

Hoqn' e vuanë ndë jetë, 

Për nder të njeriut ... 

 

 

  Lufta e Qerbelasë është tragjedia më ngjethëse në historinë e Fesë Islame.  

Prandaj kujtimi i saj qëndron gjithnjë i gjallë në mëndjen e Muslimanëvet. Madje 

shumë nga këta e përkujtojnë çdo vit këtë ngjarje me ceremoni të përzishme 

dhe me lot në sy.  

    Ky përkujtim bëhet dhjetë ditë me radhë në dhjetë ditët e para të hënës 

Muharrem, sepse ngjarja e Qerbelasë ndodhi pikërisht në këtë hënë, në vitin 63 të 

Hixhretit.  

   Ky përkujtim quhet MATEM, fjalë e cila në persisht do të thotë zi. 

  

    Por në kohën e Matemit, bashkë me ngjarjet e Qerbelasë, përkujtohen edhe 

të gjitha ngjarjet dhe sakrificat e mëparëshme, të bëra në shërbim të njerëzimit.  

   Përmënden me radhë vuajtjet dhe mundimet që hoqën të gjithë Pejgamberët 

për plotësimin e misionit të tyre të shënjtë. Këto përmëndje bëhen në këtë menyrë: 

 

1. Natën e parë përkujtohen mundimet që hoqi Profeti Adem (a.s.) në kryerjen 

e misjonit të shënjtë. Përmëndet edhe krimi që ndodhi midis djemvet të tij si 

edhe ngjarjet që përshkoi ai vetë për t'u-përsosur.  

   Përkujtohen ngjarjet e Nuhut (a.s.), i cili vuajti shumë prej popull it në plotësimin 

e misionit te vet. 

   Përkujtohen vuajtjet e Ibrahimit (a.s.), i cili u-huadh në zjarr prej Nemrodit te 

mallkuar, sepse predikonte rrugën e drejtës të Allahut (xh.sh.).  

    Përkujtohen vuajtjet e Jusufit (a.s.) , i cili u-huadh në pus prej vëllezërve të tij 

sepse ishte i pastër dhe kishtë fituar simpathinë e prindërve. 

    Përkujtohen vuajtjet që hoqi Musai (a.s.) prej Faraonit të mallkuar, sepse ky i 

fundit donte t'a sundonte popullin me shtypje dhe të ishte Zoti i tij. 

     Dhe në fund përmënden vuajtjet që hoqi prej njerëzve të fuqishëm Hz. Isai (a.s.) 

për të vetëmin faj se u-vu pa rezervë në shërbim të njerëzimit, duke  

predikuar rrugën e së vërtetës, paqes, drejtësisë, vëllazërimit dhe 

përsosmërisë njerëzore. 

 

2. Natën e dytë përkujtohen vuajtjet e Profetit Muhammed (a.s.), i cili hoqi 
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shumë mundime për t'a nxjerrë popullin nga errësira e skllavërisë në dritën e 

mirësisë e të njerëzimit. 

 

3. Natën e tretë përkujtohet i Imam Aliu (a.s.), i cili ra Dëshmor për t'i udhëhequr  

besimtarët në rrugën e mbarë. 

 

4. Natën e katert përkujtohet Imam Hasani, i cili u helmua me të pabesë nga  

njerëz të pashpirt, sepse predikonte paqen dhe rrugën e vërtetë. 

 

5. Natën e pestë përkujtohet gjithë jeta e Imam Hysejnit. 

 

6. Natën e gjashtë përkujtohet emigrimi i Imam Hysenjit nga Medineja në 

Mekkë, për të mos shkakëtuar grindje me Jezidin. 

 

7. Natën e shtatë përkujtohet Muslim ibn Akili, i cili shkoi si delegat i Imam 

Hysejnit në Kufe, ku u-trathëtua dhe ra Dëshmor bashkë me të dy djemt e tij të 

vegjël, Muhtarin dhe Ibrahimin. 

 

8. Natën e tetë përkujtohet udhëtimi i Imam Hysejnit per në Kufe, ku shkonte 

i ftuar nga populli për t'i drejtuar në rrugën e mbarë. 

 

9. Natën e nëntë përkujtohet arritja e Imam Hysejnit në Qerbela, ku mori letrën 

e Muslimit, me të cilën e lajmëronte të mos shkonte në Kufe, se populli ktheu 

fjalën. 

 

10. Natën e dhjetë, që është nata e fundit, tregohet lufta e Qerbelasë, ku 

Imam Hysejni ra Dëshmor për fenë Islame së bashku me shokët e tij. 

 

Kur merr fund Matemi, atëhere në Teqetë fillon të pregatitet Hashureja, 

ëmbëlsira e përmotëshme në kujtim të ngjarjes së Qerbelasë. Hashureja pregatitet 

me një ceremoni fetare të veçantë, gjatë së cilës këndohet me zë të lartë Merthijeja, 

një elegji vajtimi për Imam Hysejnin. 

   Në mbarim të kësaj ceremonie, dhe pasi bëhet lutja fetare në një heshtje të madhe 

zije, populli i mbledhur në Teqetë fillon të hajë Hashurenë, duke përkujtuar 

me admirim Imam Hysejnin dhe duke mallëkuar Jezidin dhe pasonjësit e tij. 

    Zoti i bekoftë  të gjithë dëshmorët e Qerbelasë bashkë me prijësin e tyre Imam 

Hysejnin. 

 

Zoti e bekoftë mbarë familjen e Profetit Muhammed (s.a.v.s). 
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”Qerbelaja ” e poetit Naim Bej Frashëri është një vepër në vargje e cila prekë 

shpirtin e secilit që e lexon. Qe disa  vargje : 

 

“Eeufrat, o more lum' i shkretë 

Mos këndo po qaj; 

Derth lot e rënko për jetë 

Mos qesh paskëtaj! 

Se Hysejn' e Fatimesë 

Me farët të ti, 

E vranë komb' i pabesë, 

Kombi faqezi... 

Hyseni desh njerëzinë, 

Dhe për të u vra, 

Per të shpëtuar njerinë, 

Ra në Qerbela... 

Imamëtë dymbëdhjetë, 

Nga der'e Aliut, 

Hoqn' e vuanë ndë jetë, 

Për nder të njeriut ...” 

 

Për nder të njeriut, dëshmori i Qerbelasë, Imam Hyseini e dha dhuratë zemrën e 

tij, ndërsa shpirti i tij dhe i dëshmorëve tjerë janë pasqyrë e shpirtit ku pasqyrohet 

deklarimi se:  

“ S’ka zot përveç Allahut! Muhammedi është i dërguari i Tij ! 

   

  “Qerbelanë”, poeti, Naim Halid Frashëri e përfundon me këto vargje: 

 

Për Hasan' e për Hysenë 

Për ju e për mëmëdhenë 
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Të përpiqi nat' e ditë 

Sa të dalemë në dritë. 

Zot i math e i vërtetë 

Mos na ler kurrë shkretë 

Ti je Zot' i gjithësisë 

Perendi e Shqiperisë 

Urdhëri yt po të jetë 

E po të duash ti vetë 

Gjithë punëtë mbarohen 

Gjëkundi nukë ndalohen. 

Fali , fali Shqipërisë 

Gjithë ç'ke të mirësisë. 

edhe ju gjithë të mirët 

Mos na lini n'errësirë 

Zot i math, për Qerbelanë! 

Për Hysejn' e për Hasanë 

Për ata të dymbëdhjetë 

Që hoqn' aqë në jetë! 

Për gjithë ato mundime! 

Për ngashërimenë time! 

Shqipërinë mos e lerë 

Të prishetë e të bjerë 

Po të jetë gjallë përjetë; 

Gjithë ç'i duhetë t'a ketë 

Të rronj' e të mbretëronj 

Të jetë lulëz e zonjë; 

Fali ti vetez' uratë 

Që të jetë hijegjatë 

Shqipëtari trim me fletë 

Si ka qenë le të jetë; 

Të ket ' gjith' urtësinë 

E ta dojë Shqiperinë 
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Të vdesë për Mëmëdhenë 

Si Myhtari për Hysenë 

Të ngjajnë me Ibrahimnë 

Edhe me Eba-Myslimnë 

Të jetë trim e i mirë 

Po të mos jet' egërsirë 

Të jet' i qyteteruar 

I ditur ' e i mësuar 

T'i apë nder Shqipërisë 

U bëftë e Perëndisë.  

   Ne, shqiptarët, jo vetëm që s’po falemi në emër të Zotit, aq sa duhet, ashtu siç 

duhet, por edhe emrin e Tij po e shkruajmë ende me shkronjë të vogël!  

   Naimi, përveç që ishte atdhetar, dijetar, poet kombëtar, s’duhet harruar, sepse 

bëhemi edhe më horë, se ai ishte një prinjës shpirtërorë...  
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