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Me 28 korrik 1933 ditën e premte paradreke u ba inaugurimi i çeljes
së xhamis së re që ndërtoi lagjeja e tabakve në Tiranë.

Në oren e caktueme të ditës së nalt-përmendun filloi inaugurimi i kësaj
xhamije si mbas programit të shpallun në gazetën “Besa”. Nji shumic popull
kishinmarrë pjesë në ketë ceremoni, të cilën e çeli Hirsija e Tij M. Mullahi,
Krye-myftiu i zonës së Tiranës me kët fjalë kuptim-plotë:

VLLAZËN TË DASHTUN!
Për të marrë vesht ç’do me thanë xhami le të këndojmë ketë ajet të

Kur-anit të Naltë:

Tirana zbukurue me dy
xhami të reja
Inaugurimi i hapjes së tyne

Ky ajet i madhnueshëm urdhënon:
“Xhamit e Perëndis i ndërtojnë, i meremetojnë dhe i zbukurojnë vetëm

ata njerëz që besojnë “të Madhin Zot edhe Ahiretin” edhe falen e paguejnë
Zeqatin edhe për punë të fes’ së bekueme kanë frigë vetëm Perendin;
njikta njerëz kanë gjetë të vërtetën dhe kanë shpëtue”.

A e shifni vëllazën, se cilët janë ata njerëz që i njef i Madhi Perendi
për rob besnik e të mbarë?

Këta janë asi njerzish që përpiqen dhe punojnë në ketë botë me fitue
hallall e me djersë të vet dhe nuk pranojnë haram, nuk pranojnë fitime
ilegale, nuk pranojnë fitime jasht Sheriatit e jasht rrugës së Zotit; pse këta
besojnë në Perendin e në urdhnat e nalta të Kuranit; pastaj besojnë edhe
Ahiretin, ditën e gjygjit të hyjnueshëm, ku do t’u kërkohet llogarija e veprave
të kësaj bote e, tue besue kështu, kanë frigë vetëm Zotin dhe pastaj, i
falen dhe i luten vetëm atij edhe paguejnë Zeqatin vetëm për “Riza të Zotit”.
Këta njerëz i ka lumtënue Zoti; këtyne j’ua bije kollaj Perendija me ndërtue
xhami, ku t’adhurohet e të lavdërohet Zoti, se vetëm “Aj Zot” meriton të
lavdërohet si duhet.
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Fotografi e Xhamisë së re të
Kokonozit më 1933 ndërtuar me
ndihmat e banorëve të lagjes rrotull.

KAKANOS -ZI m. Emën fisi në Tiranë dhe xhamija omonime faltore e vjetër, rrenue
40 e sa vjet ma parë. Ka qenë bash në at vend ku ka qenë ndërtue nji faltore e re në
Pazar të Ri. Proverb. “Hem qeros, hem kakonos” -Jugë. Krahaso dhe kokonos në
Elbasan për duhan vjeshtuk, i fortë në të pimë. (Fjalor i orientalizmave në gjuhën
shqipe, Tahir N. Dizdari)
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Perendija na shtiftë në rrugë të mbarë!
Këjo ndërtesë, Zotni, nuk asht vetëm nji tempull për t’adhurue Perëndin

e lavduem, por asht edhe nji fortesë, nji kala që mbron moralin e besnikve
kundra imoraliteteve; këtu do të predikohen urdhnat e Perendis, të cilat u
venë fre djallzive që përpiqen me shkatrrue moralin e njerzisë.

Njeriu i zgjidhun prej Zotit nuk ka mështetje; s’ka qëllim t’amshuem
ndër veprime. Me u largue nga jeta e amshueme ka kuptimin me kërkue
vdekjen. Mirë po ne s’na ka krijue Perëndija me kërkue vdekjen, por me
punue vepra të mira e me fitue gjallnin e lumtrinë t’amshueme. Vdekja
Zotni ka me na gjetë të gjithve dhe nuk asht nevoja t’a kërkojmë ne.

Nji gja duhet të dijmë se vdekja nuk asht “çdukje” si kujtojnë disa, por
asht minuta, në të cilën tërhiqemi nga bota landore në botën Hyjnore për
t’u prezantue në “Gjygjin e Zotit” që të japim llogaritë e veprave që kemi
punue në ketë botë. As njeri nuk do të ketë privilegjë me u përjashtue nga
ky gjygjë. Me ata që nuk besojnë sod, do të bisedojmë atë dit.

Të jeni dishmitarë vëllazën, se nen lirin që na ka garantue Nalt
Madhnija e Tij ZOG I, Mbreti i Shqiptarve, ne me rastin e kësaj ceremonije,
e thamë në shesh të burrave “Urdhnin e Zotit”, edhe në kët xhami të shenjtë
deri në Kijamet do të predikohet ky urdhën. Kush të detë le të besojë, ata
që s’duen Perendija i drejtoftë!

Urojmë e përgëzojmë pra themeluesit e kësaj xhamije dhe i lutemi
Zotit që kjo vepër të jetë shembull edhe për gjith myslimanët.

Le të hyjmë pra me plot nderë e sajdi në ketë xhami tue iu lutë Perendis
që të na pranojë për Ymmet të Resulull-llahut Alejhisselam.

Në qoftë se dëshrojmë “Shefa-atin e Hazreti Muhammedit
Alejhisselam le të hyjmë në ket xhami të re tue këndue “Salavati Sherifë”!

Hafiz Sabri Koçi duke
mbajtur një ligjëratë në
Xhaminë e Kokonozit.



4

Kjo foto paraqet çastin e rihapjes së Medresesë së Tiranës, e
cila tashmë ka marrë emrin e Mahmud Dashit, në anekset e
xhamisë së Kokonozit në tetor të vitit 1991.

*
* *

Këtu merr fund fjala e Hirsis së Tij, i cili pret kordelën, mbassi
mungonte Eminenca e Tij, Kryetari i Komunitetit.

Me t’u çelë porta prinë me “Lihje-i Seadet” në dorë, Hirsija e Tij, Vehbi
Dibra i ndjekun prej xhemaatit që këndonte pa prâ (pa ndalim) Salavati
Sherifë.

Mbassi zu vend xhema-ati, filloj këndimi i Mevludi Sherifit e në mbarim
bani lutjen e zakonshme Hirsija e Tij Vehbi Dibra. Me ketë lutje muerr fund
ceremonija tue lanë të kënaqun të gjith ata që u ndodhën.

{Kjo është kronika e nxjerrë nga revista “Zani i Naltë” me rastin e
përurimit  të ndërtesës së re të Xhamisë së Kokonozit, ndërtuar me ndihmat
e banorëve të lagjes përreth xhamisë. Kronika ju përcillet e plotë dhe i
kemi qëndruar besnik gjuhës së përdorur asokohe. Kronika vazhdon më
tej me përurimin e xhamisë së re, ose siç njihet gjerësisht e Dine Hoxhës}
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Gazeta “BESA”, e martë 25 korrik 1933

Dokumentet u mblodhën nga
Roald A. Hysa
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Foto: O. Agolli

Xhamia e Kokonozit e parë nga lart.

Vakëfi i Kokonozit u krijua rreth
viteve 1750-1760 të shek. XVIII.


