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2. Hyrja 

 

Ky raport paraqet qasje individuale dhe profesionale të 

autorit dhe jo  qëndrim zyrtar prej funksioni që ushtron. Në këtë 

raport do prezantohen ide konkrete rreth shoqërisë myslimane 

ndër shqiptar, konkretisht në Republikën e Kosovës, ide këto që 

implikojnë direkt institucionin bazë për organizmin e jetës fetare 

islame Bashkësinë Islame të Kosovës dhe bashkësitë tjera fetare 

islame (sufi dhe e tarikateve) por edhe myslimanët e tjerë aktiv 

në jetën fetare në Kosovë .  

Qëllimi i këtij raporti është të jap orientim konkret për të dal nga 

kriza shoqërore e identitetit fetar Islam dhe për të gjallëruar jetën 

fetare një hap përpara pritjeve të kohës.  

Raporti përfshinë të dhëna, ide dhe orientime rreth ngritjes së 

kapaciteteve profesionale të imamëve, arsimit fetar, ekonomisë së 

institucionit bazë për jetën fetare Bashkësia Islame e Kosovës, 

rreth unifikimit fetar rreth shkollës juridike Hanefite dhe asaj 

akaidologjike Maturidite.  
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3.  Qëllimi i raportit  

 

Në shoqërinë kosovare e mbytur sa nga projekte të 

organizatave veçanërisht perëndimore me tendenca për të 

ndryshuar identitetit autokton e edhe për ato lindoret që 

tendencat s’kanë qenë plotësisht të pastra e krahas kësaj dhe me 

plotë teori konspirative që ekzistojnë për to dhe për lindore dhe 

jo vetëm për OJQ-të por edhe për këdo që flet në publik, duhet 

tepër guxim për të artikuluar mendime dhe ide që mund të 

orientofshin shoqërinë tonë për të mbarë e të mos etiketohesh, 

paragjykohesh. 

Gjithçka në shoqërinë tonë gjykohet nga prizmi material. Se 

gjithçka bëhet për ‘shuma të mëdha parash’ që varësisht se për kë 

dhe për çfarë bëhet fjalë ndryshon sponsori.  

Krahas gjithë teorive dhe paragjykimeve dhe të vërtetave rreth 

tyre, ekziston edhe një koncept tjetër fetar ‘Fisebililah’ ose 

ndryshe për Hir të Zotit i cili motiv i ka shtyrë për herë njerëz për 

gjatë historisë njerëzor që të bëjnë mirë duke mos pritur 

kompozim nga askush në këtë botë.  

Ndonëse edhe ky koncept ka përpjekje të shpërdorohet, gjithsesi 

përderisa besojmë në fe, në Zot, atëherë duhet të besojmë se ka 

dhe gjithherë ka për të pasur njerëz që do të mundohen të bëjnë 

mirë pa pritur shprëbkim  nga njerëzit dhe pa ndjerë ngarkesë të 

thotë atë që është e vërtetë dhe duhur për tu bërë.  
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4. Projektet dhe idetë   

Në këtë raport janë prezantuar idetë konkrete që prekin fushë 
veprimtarinë e institucioneve por edhe shoqërisë, prandaj është 
bërë publik krahas faktit që i njëjti do u dorëzohet edhe 
institucioneve. Ai mund gjejë shpejt zbatim, mund të 
paragjykohet, mund të vlerësohet, mund që tash për tash të 
injorohet por kurdo herë besoj që do i hyjë në punë edhe 
shoqërisë islame ndër shqiptar por edhe institucionit bazë i cili 
duhet patjetër të jetë më mikpritës të ideve që dalin nga njerëzit 
që ia duan të mirën këtij institucioni . 

Idetë e prezantuar në këtë pjesë kanë të bëjnë me imamin më 
konkretisht me ngritjen  kapaciteteve të tyre nga fusha e artit të 
ligjërimit të bukur, metodologjia e mësimdhënies dhe unifikimi 
brenda një vije e ideje hanefiste dhe maturidike.  

Po ashtu prezantohen të dhëna rreth arsimit fetar, modelimi i tij 
brenda xhamive ose kurseve pran xhamive, ide  se si FSI do dukej 
me sistem 3 vjeçar me 4 drejtime Akaid, Fikh, Hadith dhe Tefsir. r 

Në fund flitet edhe për ngritjen e ekonomisë që do i shërbente 
thirrjes në nivele lokale për mes zyrës së zekatit.  

Veçantë përmendet edhe fakti se pse shoqëria fetar që praktikon 
fenë duhet të unifikohet brenda një ideje të vetme si prej 
domosdoshmërive të kohës.  

Krejt në fund janë edhe të dhëna që flasin se si është realitetit i 
shoqërisë fetare islame ndër shqiptar në Kosovë.  
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4.1. Imami  

Imami që krahas funksionit imam ushtron edhe 
profesionin e ligjëruesit fetar dhe mësimdhënësit me gjithë 
përgatitjet akademike në fushën e shkencave Islame, i mbetet 
shumë për të përparuar në fusha si menaxhimi, arti i ligjërimit, 
metodika e mësimdhënies.  

Si çdo institucion që ka programe të vazhdueshme të trajnimit 
dhe përparimit të stafit të saj, edhe institucionet fetare duhet që 
me programe moderne që përveç qëllimit të mirë, këto programe 
të kenë objektiva të arritshme, që përmes këtyre programeve të 
zgjeroj kapacitetet e imamëve, mësimdhënëseve dhe ligjëruesve 
fetar.  

Për të realizuar këtë si projekt konkret mund të jetë edhe 
programi i quajtur ‘Akademia për Imam’ një mekanizëm i 
brendshëm i institucionit që me detaje do ta përshkruajmë në 
vijim:  

Emri i projektit : Akademia për Imam 

Qëllimi : 

1.   Riorientimi drejt një vije të shpjegimeve unike në akide 

dhe fikh 

2.   Rizgjimi , motivimi dhe riorganizimi i ligjërimit, 

mësimdhënëses dhe thirrjes Islame me metoda 

bashkëkohore për mentalitetin vendas 

3.   Ngritja e moralit sidomos tek imamët që nuk kanë pas 

fat të studiojnë në fakultet dhe që për shkak të 

mungesës së fakultetit nënçmohen nga disa të rinj 
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Objektivat : 

1.   Imamët pasi të përfundojnë këtë program’, në mas të 

madhe do orientohen në një vij të shpjegimeve të 

akides dhe fikhut dhe për pasoj do krijohet një xhemat 

unik për disa vite 

2.   Do përmirësohet mënyra e komunikimit të xhematit me 

masën 

3.   Do gjallërohen kurset e mësimeve për fenë pranë 

xhamive si dikur mejtepet nga lënda për metodologji  

4.   Thirrja Islame do bëhej në mënyrë më të organizuar dhe 

me metoda bashkëkohore 

 

Kohëzgjatja e projektit : 

8 muaj  

Vendndodhja e projektit : 

Këshillat e BI. 

Përshkrimi i projektit : 

Akademia për Imam fillimisht është veç një program edukativ, 

trajnim siç bëjnë korporatat e mëdha me stafin e tyre. Por nëse 

shihet i suksesshëm gjatë periudhës së ardhme mund të 

shndërrohet edhe si një degë e Fakultetit të Studimeve Islame 

në Prishtinë e mund të evoluoj në ndonjë organizim edhe më 

të gjerë në 7 qendrat më të mëdha në Kosovë.
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-     Pjesëmarrës në këtë projekt detyrimisht duhet të jenë gjithë 

imamët dhe punonjësit e KBI. 

-     Pas përfundimit të gjithë imamët pjesëmarrës do marrin 

certifikatë. 

- Imamët që nuk kanë të përfunduar asnjë fakultet të shkencave 

islame ky program do ju njihet si fakultet bachelor dhe do 

shërbente për shtesën që ju takon në rroga . Pak sa për ti motivuar 

dhe e dyta që të mos nënçmohen nga të rinj fetar , shumë nga 

hoxhë jashtëzakonisht të mirë që për çfarëdo rrethane nuk kanë 

arrit të përfundojnë ndonjë fakultet të shkencave islame. 

- Pas përfundimit të programit imamët pjesëmarrës do të 

diplomojnë në një aheng solemn dhe ceremonial. 

 

Organizmi i ligjëratave do bëhet në sistem modular çdo muaj një nga 

programet. Përveç gjuhës arabe e cila do të zhvillohet vazhdimisht 

për 16 javë për pjesë.  

Programi do përmbaj 2 pjesë , që në infrastrukturën ligjore që mund 

ta krijoj kryesia e BIRK deri atëherë këto dy pjesë do njihen si vete 

fakulteti , konkret si tre vite fakulteti . 

Pjesa I 

Moduli i parë  Muaji i parë  Akaid  

Moduli i dytë  Muaji i dytë  Fikh  

Moduli i tretë  Muaji i tretë  Metodologji e mësimdhënies së fesë 

Moduli i katërt  Muaji i katërt  Arti i ligjërimit 
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Pjesa II 

Moduli i parë   
Muaji i parë  Shqipja për Qëllime Akademike 

 
Moduli i dytë   

Muaji i dytë  
Thirrje dhe Observim (Metodologji 
të daves, observim i davetit, 
metodologji e hulumtimit, praktikë 
e davetit ) 

Moduli i tretë   
Muaji i tretë  

 
Hadith 

Moduli i katërt   
Muaji i katërt  

Rizgjimi Islam 

 

Temat nga lëndët përkatëse duhet të përcaktohen nga një ekip i veçantë i 

kryesisë së BIK dhe ekspertëve të shkencave islame por edhe të shkencave 

tjera përkatëse . Plan programi duhet të jetë unik i bërë gati për këtë 

projekt. 

Temat do organizohen në 10 kapituj për secilin modul. Organizimi i 
kohës bëhet sipas rrethanave të secilës KBI. Temat mësimdhënësi i 
lëndës duhet tua jap të si material të fotokopjuar për çdo javë dhe ato do 
jenë për përdorim veç për Akademinë për Imam . 
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4.2. Arsimi  
 
4.2.1. Sistemi arsimor pranë xhamive – mejtepet  
4.2.2. Fakulteti i Studimeve Islame  
4.2.3. Medresetë  

 

4.2.1. Sistemi arsimor pranë xhamive – mejtepet 

ose  kurset  

Mualim  ose mësimdhënës është një nga profesionet që ushtrohet 

nga imamët në trojet shqiptare. Për fat të keq kjo mësimdhënie është aspak 

e organizuar në sistem kohor, as në plan program dhe as që diskutohet për 

metodik të mësimdhënies. 

Që ky sistem pranë xhamive të jetë i organizuar bashkësive fetare në trojet 

shqiptare duhet që brenda bashkësive të formojnë një departament të 

veçantë që harton politika të mësimdhënies, inspekton çështjen e arsimit 

pranë xhamive, që merret me përzgjedhjen e stafit të mësimdhënësve pranë 

xhamive.   

Pos tjerash një grup ekspertësh pranë këtij departamenti duhet të hartojnë 

edhe plan programin dhe përcaktojnë se kur ky mësim zhvillohet dhe cilat 

janë objektivat e kësaj mësimdhënie.  

Ky departament mund të shërbej brenda zyrës së kryeimamit.  

Jo të gjithë imamët të jetë edhe mësimdhënës. Veç ata që duan, që 

certifikohen për mësimdhënës ata të jenë mësimdhënës dhe të paguhen 

vetëm për periudhën e mësimdhënies gjegjësisht për 4 muaj të vitit.  
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Si model po paraqesim këto ide :  

METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES  

Sa i përket metodologjisë së mësimdhënies duhet urgjentë vepruar në dy 

aspekte :  

- Fakultetet e Shkencave Islame duhet të përfshijnë një lëndë që i 

edukon profesorët e teologjisë rreth   ‘Metodologji të mësimdhënies’  

duke zgjuar vetëdijen që këta mësimdhënës vazhdimisht të ndjekin 

rrjedhat e avancimit nga fusha e metodologjisë së mësimdhënies. 

- Në të njëjtën kohë për të diplomuar nga shkencat Islame që duan të 

jenë mësimdhënës, duhet të ofrohen programe e trajnime për 

metodologjisë së mësimdhënies (Akademia për Imam është 

prezantuar si një program gjeneral ku përfshihet edhe edukimi në 

fushën e metodologjisë së mësimdhënies).  

PLAN PROGRAMI  

- Krahas edukimit nga fusha e metodologjisë së mësimdhënies duhet 

të punohet në hartimin e një plan programi mësimor që përfshinë 

se cilët lëndë dhe materiale do të mësohen për fillestar, cilat për 

mesatar e cilat për të përparuar.  

- Niveli i parë mund të përfshijë lëndë si : BESIM , ETIKË, ADHURIM  

- Niveli i dytë ose mesatar mund të përfshij materiale të përparuara 

po nga këto lëndë BESIM, ZGJEDHORE dhe FIKH 

(Munakehat,Muamelat dhe Ukubat)  

- Niveli i tretë ose i përparuar mund të përfshijë lëndë si  : BESIM, 

ZGJEDHORE  dhe QYTETËRIM.  

Vëmendje : Lënda zgjedhore mund të jetë dhe ndonjë lëndë jo e 

shkencave islame që mund të shërbej si element për ti tërhequr 

nxënësit, si shembull : Gjuhë Angleze, TIK, Art etj. 
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Niveli I – Fillestar  BESIM , ETIKË, ADHURIM 

Niveli II – Mesatar  BESIM, ZGJEDHORE dhe FIKH (Munakehat,Muamelat 
dhe Ukubat)  

Niveli III – 
Përparuar  

BESIM, ZGJEDHORE  dhe QYTETËRIM 

  

KOHA  

Sistemi arsimor pranë xhamive duhet të organizohet në një plan kohor unik 

për të gjitha xhamitë.  

Ai duhet të zhvillohet në dy gjysmë  vjetor sepse organizimi i tanishëm 

paushall dhe gjithëkohor, madje edhe ai i të lënit të mësimdhënies 

pikërisht në kohën e pushimit veror ka dëshmuar të jetë jo produktiv.  

Në tabelën e mëposhtme është prezantuar organizmi kohor i dy gjysmë 

vjetorëve  të cilët përfshijnë gjithsej 40 javë. Brenda këtyre javëve mësimi do 

zhvillohet 3 ditë, dy orë mësimore në ditë (45 minuta) që nënkupton 6 orë 

mësimore në javë, apo 60 orë mësimore në gjysmë vjetor më konkretisht 

120 orë brenda një niveli.  

Gjysmë vjetori  I  (MARS – PRILL )  II (TETOR-NËNTOR)  

Javë gjithsej  10 JAVË  10 JAVË  

Orë për javë  3 ditë në javë   x 
2 orë mësimore (45 
minutëshe) 
6 orë mësimore në javë  

3 ditë në javë   x 
2 orë mësimore (45 
minutëshe) 
6 orë mësimore në javë 

Orë  mësimore 
për semestër 
gjithsej  

60 orë  60 orë  
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Ky plan program nuk përfshin edhe lëndën e Kuranit. Mësimi i leximit të 

Kuranit të jetë program në vete dhe të zhvillohet intensivisht gjatë muajit 

të shenjtë të Ramazanit që është muaj i Kuranit, dhe me nxënës që 

avancojnë leximin e Kuranit të punohen në mënyrë të vazhdueshme nga 

Imami dhe jo mësimdhënësi.  

Nëse Ramazani i bie në periudhën ndonjërit gjysmë vjetor, atë vit gjysmë 

vjetori duhet të zhvillohet në një kohë tjetër jashtë planifikimit të 

zakonshëm, me qëllim që muaji i Ramazanit të ngelet ekskluzivisht për 

mësimin e leximit të Kuranit.  

 

Këto janë veç disa ide, të cilat edhe mund të iu kenë shkuar në mendje 

bashkësive fetare, por rrethanat kanë treguar që duhet materializuar me 

urgjencë, që të prodhohen gjenerata fetare mirë të edukuara që do ti 

shërbejnë dobishëm shoqërisë sonë. 
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4.2.2.  Fakultetit i Studimeve Islame  

Fakulteti i Studimeve Islame sa është fakultet i shkencave islame 
dhe jo i drejtimeve tjera s’ka pse të komleksohet me idenë e akreditimit e 
ngjashëm për të ndryshuar profil apo për të zhvilluar kapacitet e ndikimin e 
tij. 

FSI mundet edhe pa akreditim të funksionoj përderisa përgatit profesor të 
teologjisë. 

Periudha e studimeve është periudha më produktive dhe më qenësore dhe 
determinuese për fatin e studentit. Në gjitha universitetet  në sistemin e 
studimeve bachelor (3 vjeçar ) studentët në vitin e parë të studimeve 
ngarkohen jashtë zakonisht shumë .  

Në këtë kohë punohet më shumë me ta dhe ka me shumë aktivitet – 
ligjërata dhe ushtrime dhe staf ekstra . Shpesh në vit të parë mbahen 
ligjërata edhe të shtunave. Në vitin e dytë të studimeve studentët veç se 
fillojnë të përvetësojë dhe të japin rezultatet e para të punës së tyre . 
Ngjashëm është edhe viti tretë ku me që nuk është entuziazmi i fillimit 
edhe aktivitet e studentëve janë kryesisht të fokusuar në fushën e studimit 
të mirëfilltë.  

 
Kjo është edhe logjika dhe objektiva e universiteteve të kohës së sodit që të 
përgatiten studentët për metodën e hulumtimit dhe informacionet bazike 
për shkencën e caktuar në mënyrë që të kenë pavarësinë për të hulumtuar 
gjatë jetës. Sepse nuk ka logjikë që gjithçka ose shumëçka mund të mësohet 
për kaq vite studime 4 apo 3 vjet.  
 

Fakulteti i Studimeve Islame - FSI në Prishtinë mund të jetë paraprijës i 
Universitetit Islam të Prishtinës nëse nuk gjendet kompromis me autoritet 
e UP për të qenë pjesë e tij si në shumë vende të Perëndimit që janë hapur 
në dekadën e fundit.  
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Më poshtë ekziston një model se si FSI mund të organizohet në sistem 3 
vjeçar, me tre drejtime AKAID, FIKH, TEFSIR dhe HADITH pa ndryshuar 
asgjë nga përmbajtja ekzistuese e lëndëve vetëm shkurtim kohe dhe 
organizim që do jep rezultatet më të theksuara në drejtimet e caktuara 
profesionale. Sistemi Bachelor i Studimeve Islame në Prishtinë  

 Semestri I  Semestri II 

 Kur’an 1  Tefsir 1  

 Gjuhë Arabe 1  Hadith 1 

Viti I  Fikh1  Histori e së Drejtës së 
Sheriatit  

 Akaid 1  Gjuhë Angleze  

 Kulturë Gjuhe   

 

 

 

 Semestri III Semestri IV 

 Kur’an 2  Filozofi   

Viti II  Gjuhë Arabe 2 Hadith 1 

 Sire  * Lëndët  e profilit 
Akaid, FIkh, Tefsir, 
Hadith 

 Metodologji e 
mësimdhënies së lëndës 
për fenë  

Gjuhë Angleze  

 Usuli Fikh  Histori e së Drejtës së 
Sheriatit 
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 Semestri V Semestri VI 

 Kur’an 3   Filozofi 

Viti III Gjuhë Arabe 3 Filozofi Islame 

  * Lëndët  e profilit Akaid, 
FIkh, Tefsir, Hadith 
 

* Lëndët  e profilit 
Akaid, FIkh, Tefsir, 
Hadith 

  Lëndët zgjedhore : 
 Stili i shkrimit akademik, 
Qytetërim Islam, 
Anglishtja për qëllime 
specifike (English 3) 

Lëndët zgjedhore Dawe, 
Histori i Religjioneve 
 

  Lëndët zgjedhore : 
Anglishtja për qëllime 
specifike(English  2) , 
Gjuhë Turke, Letërsi 
Shqipe 

Lëndët zgjedhore Dawe, 
Histori i Religjioneve, 
Islami dhe Evropa 
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4.2.4. Medresetë  

Medresetë janë renditur si shkollat më të suksesshme në Kosovë për 
rezultatet akademike dhe të shkathtësive tjera sa herë që janë përballur me 
nxënës të shkollave tjera. Është sekret publikë që medresetë janë shkollat 
numër një në Kosovë . 

Por me ndryshimet që kanë përfshirë gjitha institucionet tjera pa dyshim 
kanë përfshirë edhe ato. Ka ndryshim drastik në gjithë sistemin 
parauniversitar në Kosovë. 

Medresetë duhet të shqyrtojnë mundësinë që të pranojnë 5x më shumë se 
çfarë pranojnë . 

Më konkretisht brenda medreseve të hapen këto drejtime :  

Gjimnaz i shkencave natyrore  

Gjimnaz i shkencave shoqërore dhe gjuhësore  

Gjimnazi matematikë – informatikë 

Krahas kësaj duhet  bërë edhe disa investime për modelimin e mjeteve të 

mësimdhënies si në disa kolegje, të formohem kabinete ose laboratorë të 

shkencave ekzakte (Kimi, Fizik, Biologji etj).  

Pos tjerash mund të bëhen edhe këto lëvizje :  

-  Shkëmbime nxënësish me kolegjet islame në ShBA e vendet tjera. 

- Pjesëmarrja në gara ndërkombëtare me shkollat që kanë profil të njëjtë 
sitë medreseve. 
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- Ngjashëm si në kolegje, një sektor i veçantë që identifikon talentet dhe 
shkathtësitë e nxënësve, i cili do të identifikoj bursa për nxënësit në bazë të 
orientimit. 

- Për çdo rast të futet edhe lënda Orientimi në karrierë që do merrej me 
orientimin e kapaciteteve të nxënësve, identifikimin e talenteve të tyre dhe 
orientimi i tyre në karrierë.  
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5. Tjera  

Ndër të tjera në vija të trasha po paraqesim disa ide  

- Zyra e zekatit pranë secilit KBI, e cila do grumbullonte dhe 
menaxhonte shpërndarjen e zukatin.  BIK duhet të vendos që  85% 
të zekatit të i takoj KBI-ve dhe vetëm 15% kryesisë së BIK ndryshe 
prej asaj se si organizohet tani.  

- Zyra civile pranë secilës KBI, e cila do merret me kurorëzim, 
dhënien e certifikatave të martesës,organizmi i martesës dhe festës 
sipas aspakëtit fetar, hartimi i libërthit për jetë të lumtur 
martesore,caktimi i Mehrit e gjitha sipas riteve fetare, shkurorëzimi 
e gjithçka të kësaj natyre. 

- Zyra e vakëfeve – identifikimi i vakëfeve, hartimi i planit për shtimin 
e vakëfeve, rikthimi i wakëfve të uzurpuara në kohën e pushtetit 
serb. 

- Zyra për monitorimin e medieve  
- Departamenti për kulturë dhe art që do bëjë zhvillimin e 

aktiviteteve kulturor, film, video spote të ilahive, gara për ilahi, 
themelimi i muzeve dhe bibliotekave publike në disa qendra  etj. 

-  
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6. Problemi me rrymat dhe idetë tjera të 
prezantuara si Islame 

Asnjë shpjegim tjetër nuk e justifikon prurjen e ideve tjera fetare në trojet 
shqiptare  pos aspekti ekonomik. Por një motiv më i lart  do duhej ti bënte 
të gjithë të rreshtuarit në ide tjera pos atyre tradicionalisht të ndjekura ndër 
shqiptar që ti ktheheshin kësaj origjine më konkretisht shkollës juridike 
hanifite dhe acides maturidite.  

Pavarësisht mëshirës hyjnore dhe legjitimitetit të ideve tjera fetare të 
argumentuara dhe të pranuara ndër dijetar Islam, në rrethanat ekstreme që 
jeton shoqëria Islame dhe vet Islami ndër shqiptar u takon pjesëtarëve të 
ideve tjera fetare të rikthehen për hir të Allahut në drejtimin juridik Hanefi 
dhe shkollën akaidologjike maturidite për shumë motive që do përmendim 
në vazhdim. 

- Sipas një ankete të zhvilluar në Prishtinë para një dekade, përqindja 
e prishtinasve që falen ishte 1.5%. Prej atëherë kjo mund të ketë 
lëvizur në vetëm gjysmë përlind. Një shumë e vogël e njerëzve është 
e pamundur të shpërndahen në gjithë ato idetë fetare Islame që 
ekzistojnë. Për pasoj e ekzistimit të vetëm dy ideve në mes 
shoqërisë fetare është krijuar përçarje e madhe.  

- Nëse një grup i imamëve të edukuar në Saudi dhe vende të vijës së 
ngjashme, për 4 ose 6 ose 9 vite studim kanë krijuar bindje për këto 
ide, atëherë le ti japin rast vetës për studim po aq vite që nëse të 
ndjekurit e shkollës hanefiste dhe maturidite është HAK dhe e 
vërtetë dhe më me vlerë për shoqërinë tonë dhe mbijetimin e 
Islamit ndër shqiptar.  

- Një performancë e ‘shtetit’ kosovar për të argumentuar miliardat e 

pranuar nga perëndimi për të luftuar terrorizmin dhe ekstremizmin 

e dhunshëm i gjeti plotë hoxhë prapa grilave, të cilët qëndrimet e 

tyre të ashpra i zbutën dhe qenë gati të hanifizohen e përshtaten 

plotësisht. Jo pak të rinj shkurtuan mjekrat, filluan të dalin prej 

zgafelleve e të bëjnë jetë shoqërore si pjesa tjetër e shoqërisë nga 

frika e paragjykimeve.  
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- Por një projekt i financuar nga ambasadës amerikane që u realizua 

nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë i rehabilitoi këta  ‘të 

paragjykuar’ që tashmë do të bëhen kritikët më të mëdhenj të 

ekstremizmit dhe terrorizmit por tashmë nuk e kanë nevojë të 

hanifizohen, u mjafton ti deklarohen institucionit për të tillë.  

- Kur u shpërqendrua vëmendja nga ky problem sërish iu kthyen të 
njëjtave ide. Nëse pat mundësi që të ndryshohen e përshtaten për 
shkak të presionit, a nuk është më mirë të ndryshohet për hir të 
Allahut dhe unitetit.  

- Që përveç që të hanifizohen, jo veç të deklarohen, por idenë e 
unitetit e të bërit dhe të ndjerit hanefi ta transmetojnë te gjithë 
komuniteti që i ndjek të cilët për shkak të asnjëherë nuk po arrijnë 
të ndjejnë vetën pjesë të komunitetit (xhematit), madje shpesh kanë 
marrë edhe role negative duke urryer çdo sukses të xhamive, 
imamëve.  

- Që pas unitetit gjithë energjia e këtij grupi fetar të orientohet për 
një ide dhe fuqizimin e shoqërisë fetare. 
 
 

6.1. Krijimi i Unionit të Bashkësive Sunite 
Islame  

Bashkësia Islame e Kosovës në plan afatgjatë duhet të shqyrtojë mundësinë 
e krijimit të një mekanizmi joformal ose edhe formal ‘Unioni i Bashkësive 
Sunite Islame në përbërje të Bashkësisë Islame të Kosovës, Bashkësia e Sufi 
Trikatëve të Kosovës dhe Komunitetit Bektashian. Qëllimi i këtij 
mekanizmi të jetë për ti mbajtur këto komunitete brenda frymës suite dhe 
integrimi i tyre i plot. 
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7. Gjetjet   
 Myslimanët shqiptar dhe jo shqiptar në Kosovë nuk janë aq  

të fuqishëm sa e mendojnë vetën. Uniteti i grupeve fetare 

brenda xhamisë mund ta shpëtoj e zgjeroj këtë grup fetar. 

 Deri në 2% mund të jetë numri i atyre që kryejnë ritet fetare. 

Ky 2% përfshinë edhe grupin tjetër të vogël fetar brenda 

xhamive që insistojnë në ide tjera pos atyre tradicionale 

hanifiste dhe maturidiste. 

 FSI është fakulteti me numrin më të vogël të studentëve. 

Aspak nuk është joshës për nxënësit e shkëlqyer, për shkak 

të profilit që ka krijuar zakonisht me raste të rralla aty 

shkojnë nxënësit jo me rezultate të mira. 

 Numri i studentëve që pranohen në FSI për çdo vjet arrin 

100, e krahaso këtë numër me pjesën tjetër :  

Universiteti i Prishtinës  – 22,000 studentë, vit /PR 

 AAB – 6,000 studentë/PR 

 UBT – 5,000 studentë/PR 

 Iliria – 5,000 studentë/PR 

 Universum-  1,700 studentë/PR 

 Shkollat e mesme , diku 32 000 nxënës e përfundojnë maturën në 
gjitha shkollat e mesme në Kosovë dhe vetëm 150  prej tyre janë nga 
medresetë edhe po aq ose më tepër maturantë dalin edhe nga 
shkollat me orientim të krishterë që për kuriozitet janë po në ato 
qytete ku ka medrese. 

 Më së shumti në gjitha medresetë mund të ketë deri 400 nxënës 
ndërsa numri i nxënësve që vijojnë shkollimin në shkollat e 
krishtere (Qendra Don Bosko – Prishtinë dhe Gjilan dhe Gjimnazi 
Loyola në Prizren) arrin deri 1000, më konkretisht : 
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Gjimnazi Loyola 300i 

Don Bosko 700 ii 

 Bashkësia Islame e Kosovë thotë sa ka 1000 punëtor dhe 800 xhami. 

Imagjino për çdo xhami vetëm një punëtor.  

 Veç një biznes ndoshta jo prej më të suksesshëm ka 5 herë punëtor 

më shumë se BIK.  

 Çdo xhami ka veç një të angazhuar Imam dhe asnjë punëtor tjetër. 

P.sh. Këshilli i Bashkësisë Islame Ferizaj ka 50 imam ndërsa veç një 

shkollë fillore në Ferizaj Gjon Serreçi fjala vjen ka 16o punëtor. 

Trefish sa institucioni që ka për obligim të organizoj gjithë atë jetë 

fetare në atë vend. 

 Gjithë ajo xhami të jetë përgjegjësi e vetëm një personit, ndërkohë 

që projektet e BIK dhe KBI-ve do duhej të ishin që brenda xhamive 

ku falen 5 kohë të namazit brenda një kohë të shkurtër të jenë 3 deri 

në 5 punëtor.  
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8. Sugjerim privat  

Në planin individual imamëve dhe punëtorëve të BIK u takon që krahas 

ngritjes akademike e shkencore të punojnë dhe brendësinë e tyre që të 

shërohen prej disa karakteristika që në publik janë bërë të njohura si veçori 

e imamëve. Fjala është për egoizmin, qejfin e madh për famë, e para. 

Duke parë realitetin e shoqërisë fetare Islame, një grup kaq i vogël me 

energji të shpërndarë është obligim parësor që mësimet fetare për 

altruizëm, modesti, mendjemprehtësi ti materializojmë sa më parë. 

Duke lënë anash historitë personale që mund të kenë prekur individ e që 

trurin e shoqërisë fetare mund ta kenë lënë të veproj jashtë institucionit. 

Konkretisht në mes angazhimeve për të grumbulluar njerëz besnik të idesë 

për të ti shërbyer kësaj shoqërie për të përmirësuar gjendjen e myslimanëve 

ndër shqiptar dhe për pasoj të gjithë shoqërisë, institucioni bazë duhet të 

shqyrtoj mundësinë që të ri negociojë me gjithë të indinjuar me BIK për ti 

përdorur energjitë e tyre për nevoja konkrete. 

Konkretisht që profesor Emin Behramin ta rikthej në statusin që ka pasur, ti 

kompensohet dëmi material (për të cilën është në nevojë) dhe kapacitetet e 

tij shkencore të përdoren për të mirën e shoqërisë sonë duke i dhënë status 

të veçantë, kjo pavarësisht ‘muhabeteve të ndërsjella deri tani’. E njëjta gjë 

të bëhet me të gjithë tjerë. Ky institucion nuk ka aq njerëz, madje aq të 

përgatitur sa për të ‘gjuajt’ një si prof Emin Behrami e të ngjashëm si ai.   
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9. Referenca nga interneti  

 

http://www.bislame.net/  

http://www.zeriislam.com/  

http://www.ekuiliber.com/  

http://www.medreseja.com/  

http://www.fsi92.com  

http://www.donbosko-kosova.com/ 

http://www.alg-prizren.com/ 

 

 

 

                                                      
i http://www.alg-prizren.com/albanisch/alg_5_minuten/alg_5_minuten.php 
ii http://old.zeri.info/artikulli/43460/don-bosko-per-te-gjithe-dhe-i-te-gjitheve 
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