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EDITORIALIT

MESAZHI MË I FORTË I KOHËS “LETËR PËR TY”
Lideri Suprem i Muslimanëve Sejjid Ali Khamenei në
janar të këtij viti 2015 ka adresuar një letër të hapur
rinisë së Evropës dhe Amerikës Veriore me një mesazh
shumë vetëdijesues që ishte : “E ardhmja e vendeve
tuaja do të jetë në duart tuaj”.
Athua kujt iu adresua kjo letër nga mendja e ngritur
e titulluar,“Letër për ty”? Mos vallë politikanëve, liderëve, klasës punëtore, apo prijësve fetarë? Ai e ndjeu
veten përgjegjësi njerëzimit, andaj iu drejtua më të rinjve që kanë nevojë për këshilla dhe udhëzime në këtë
botë makute. Ai u tha:

“Unë ju drejtohem juve, rinisë, jo për sepse i
shpërfill prindërit tuaj, por ngaqë e konsiderojë
fatin e kombit dhe shtetit tuaj në duart tuaja,
ashtu siç vërej faktin se sensi për ta kërkuar të
vërtetën është më gjallë dhe më i zgjuar në zemrat tuaja.
Letra merr shkas një nga ngjarjet e fundit në Paris, që
sipas liderit shpirtëror Ali Khameneit në Perëndim janë
tendenca të mëdha që kërkojnë të sajohet një rrezik islamik, në mënyrë që më pas të etiketohet si terrorizëm
i cili duhet luftuar duhet bërë tragjedi e krime në shoqërinë myslimane, duke ngulitur në kokat e njerëzve
gërdinë për Islamin si dhe Islamofobinë, e pastaj me
qëllim që të arrihet te konfliktet në mes të njerëzisë
me prototipa musliman terrorist dhe më anë të kësaj
lloj strategjie ndihmojnë industrinë e armatimit nëpër
botë, e cila ka përfitime të mëdha financiare për vendet
që janë prodhues të armatimit ushtarak.
Mënyra e qasjes së Islamit nuk duhet të jetë islamofobike, e frikshme, por duhet pasur kujdes nga nxitja
e ndjenjës së frikës, urrejtjes dhe shfrytëzimit të asaj
ndjenje, që për fat të keq, ka një të kaluar të gjatë në

historinë politike të Perëndimit. Në letrën “Letër për
ty” Sejjid Ali Khameni tha se “Historia e Perëndimit
është e zhytur në turpin e skllavërisë...”, me këtë ai
dëshiron të vlerësojë qasjen kritike të historianëve dhe
intelektualëve perëndimorë duke i thënë:“Pse duhet
që rishikimi i ndërgjegjes kolektive të bëhet vetëm
për të shqyrtuar historinë e largët dhe jo për problemet aktuale?”.
Me këtë letër Sejjid Khamenei i drejtohet atyre njerëzve
intelektual që me përpjekje konstante synojnë mbajtjen
larg të shoqërisë Perëndimore nga njohja e vërtetë e kulturës dhe shkencës në botën Islame. Prandaj, kjo letër
e titulluar “ Letër për ty” i dedikohet rinisë Evropiane
dhe Amerikane, sepse këto ngjarje anti-islame ndodhin
më shpesh në këto dy vende, dhe tamam për këtë Sejid
Khamenei i fton të rinjtë që të lexojnë më shumë për
Islamin nga burimet e dorës së parë, e jo nga mediat.
Lideri Ali Khameni e paraqet kërkesën e tij duke këshilluar njerëzinë të jenë më vigjilent dhe të mos marrinë
idetë dhe propagandat kundër myslimanëve si të vërteta, por ato t’i studiojnë dhe krahasojnë së bashku me
prapavijën e tyre, prandaj ai i drejtohet:

“Kërkesa ime është kjo, që në reaksion ndaj valës
së paragjykimeve dhe propagandave negative të
bëni orvatje për njohjen e drejtpërdrejtë dhe pa
ndërmjetësim të kësaj feje. Logjika e shëndoshë
kërkon që së paku të dini se çfarë është ajo prej
së cilës ju frikësojnë dhe mbajnë larg dhe çfarë
natyre ka!
Bota Islame me shoqërinë e saj ndoshta nuk e gëzon atë
privilegj të promovimit të kulturës dhe progresit aktual, sepse në të gjitha shtetet në botë nuk i jepet hapë3

sirë që Islami të promovohet nga vet besimtarët, por
promovohet nga njerëz që janë servil dhe shërbëtorë
të së keqes e të së shëmtuarës, e jo të vërtetës, reales.
Sidoqoftë, Islami në vete posedon shumë vlera dhe elemente kulturore që po t’i kishte dhënë hapësirën dhe
propagandën e duhur, njerëzit do të arrinin të njihnin
më mirë Islamin dhe shoqëria në botë nuk do të kishte
probleme nga një grup i muslimanëve të rebeluar nga
padrejtësitë, apo nga injorantë që i binden besimit dhe
bindjes së tyre.
Po të ishin mendimet gjykuese me më shumë korrektësi dhe sinqeritet ndaj vendeve ekzotike të Lindjes, do
të ishte arritur që kulturat e gjithë botës të thurnin një
qilim të përbashkët i cili do u mbetej pasardhësve dhe
gjeneratave të ardhshme si një vepër memoriali për të
vazhduar ecjen drejtë normalitetit dhe humanitetit të
vërtet botëror e jo drejt krimit, tiranisë, terrorit, frikës
dhe mashtrimit satanik, siç po e përjeton sot shoqëria në mbarë botën. Lidhur me këtë këndvështrim
të shoqërisë dhe Islamit, lideri shpirtëror Ali Khamenei shpreh ndjenjën e përgjegjësisë ndaj së vërtetës, ku
përmes këtij mesazhi “Letër për ty” përcjell me gjasë
shqetësimin e madh që ka krijuar atentati i Parisit, e
për më tepër, instrumentalizimi i tij. Këtë shqetësim të
ndërgjegjes së tij, ai e shpreh me këtë mesazh
“Ngjarjet e fundit në Francë dhe ndodhitë e ngjashme me të në disa shtete perëndimore, më bindën
që të flas në mënyrë të drejtpërdrejt me ju në lidhje
me to. Unë ju drejtohem juve rinisë, jo sepse i shpërfill prindërit tuaj, por ngaqë e konsiderojë fatin e
kombit dhe shtetit tuaj në duart tuaja, ashtu siç vërej
faktin se qëllimi për ta kërkuar të vërtetën është më
vital dhe më i zgjuar në zemrat tuaj”
Është më se i dukshëm roli i medieve në shoqëri,
publikimet e ndryshme janë udhëzues dhe krijues të
shoqërisë ku jetojmë, por të gjitha këto publicitete e
propaganda bëjnë mugulli në mendjet e njerëzve duke
futur hutimin dhe urrejtjen ndër njerëzore,
sepse nuk përdorën në
mënyrën e duhur për
të treguar të vërtetën,
ose për të treguar të
bukurën që mbretëron
në shoqërinë Islame.
Kjo
paraqitet
në
mënyrë shumë të sinqertë përmes mendimit të Sejid Ali Khamenei i cili këshillon,
“Fjala ime me ju është
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në lidhje me Islamin, posaçërisht në lidhje me stereotipin dhe imazhin prej Islamit që ju paraqitet.. ..Nxitja e ndjenjës së frikës dhe urrejtjes dhe shfrytëzimi
i saj, për fat të keq, ka një të kaluar të gjatë në historinë politike të Perëndimit. Unë nuk dëshiroj
këtu, që të numëroj “fobitë” e ndryshme që deri më
sot iu janë sugjestionuar popujve perëndimorë. Me
një retrospektivë të shkurtër mbi studimet kritike,
që janë bërë së fundmi rreth historisë,rishtazi vëreni se në historiografitë e reja sjelljet jodinjitoze dhe
mashtruese të shteteve perëndimore me kombet dhe
kulturat e tjera të botës janë qortuar ashpër.”
Me propagandat çoroditëse të ndërtuara në kuadër të
tempullit të trishtimit që e kurdisin themeluesit e saj,
me siguri pas një kohe do t’i vijë fundi, sepse trishtimi vetëm me trishtim shuhet, ndërsa e mira lulëzon e
shumëzohet vetvetiu në momentin kur largohet trishtimi i të këqijave në tokë. Prandaj nga ana e të rinjve
kërkohet që këto sfida mediatike me objektiv trishtimi,të cilat e paraqesin figurën e Profetit dhe misionin
e tij si trishtim për gjeneratat e reja, njerëzve të mençur
mund t’i shërbejë për të pyetur veten dhe për të arritur
tek e vërteta, ndërsa mendjet që janë neglizhente, do të
ngatërrohen me humnerën e shpirtit të tyre dhe rolit e
tij në shoqëri.
Prandaj si përfundim do të thoja se përpjekja është një
veprim i shenjtë, që vë në lëvizje çdo qelizë të trurit të
ndritur e zemrës së pastër. Kjo përpjekje është një shenjë shpresëdhënëse për të gjithë ata persona që dëshirojnë të jetojnë në paqe shpirtërore dhe shoqërore, sepse
para tyre do të parashtrohen shumë pikëpyetje kundrejt shpifësve, apo mbrojtësve të një ideologjie hyjnore siç
është në këtë rast feja Islame.

Kryeredaktorja : Ikballe Berisha Huduti

“ Të gjithë ju jeni bijtë e Ademit, dhe Ademi u krijua prej balte. Kombet duhet të
ndalojnë krenarinë me baballarët ose do të jenë më të parëndësishëm tek Allahu
se sa Xhi’lan –ët” Profeti Muhamed s.a.a.
“O njerëz Ne ju krijuam ju prej nnjë mashkulli e një
femre, iu kemi bërë në popuj e që të njiheni. Vërtet
më i miri i juaj është më i devotshmi ndër ju. Vërtet
Allahu është i ditur”
Huxhurat ajeti 13
Ky ajet u drejtohet njerëzve në përgjithësi (O ju njerëz)
duke u sqaruar atyre bazën më të rëndësishme, u garanton siguri dhe vazhdimësi, dallon ekuilibrin real të
vlerave humane nga pseudovlerat mashtrimet e kota.
Ajeti thotë: (O ju njerëz, Ne ju krijuam ju prej mashkulli dhe femre dhe ju kemi bërë në popuj e në fise
që të njiheni).
Fjalia (Ju krijuam ju prej një mashkulli e prej femre)
nënkupton origjinën e krijimit, pra gjeneza e njerëzve
fillon nga Ademi dhe Hava. Meqenëse të gjithë e kanë
prejardhjen tek një origjinë, atëherë asnjë fis nuk duhet
t’i krenohet një tjetri duke u nisur nga përkatësia gjenetike. Kur Allahu (xh.sh) e ka krijuar një fis dhe i ka

dhënë veçori dhe detyra të caktuara, këtë e ka bërë që
të ruhet sistemi shoqëror i jetës së njerëzve! Sepse pikërisht ndryshimet apo dallimet nga një popull tek tjetri
janë arsye që njerëzit të njihen me njëri – tjetrin. Sikur
ata të ishin të ngjashëm dhe të kishin veçori të përbashkëta, atëherë shoqëria do të sundohej nga çrregullimi
dhe përçarja.
Kur’ani shfaros të gjitha llojet e krenarive në kohën e
xhahilijetit (para islamit), dhe hedh poshtë mburjen
farefosnore, drejtohet drejt një etaloni (vlere bazë) real
i cili është (më i miri prej jush tek Allahu është më i
devotshmi).
Në këtë mënyrë Kur’ani “i vë vizën” të gjitha dallimeve
të dukshme e materiale, dhe i jep prioritet çështjes së
devotshmërisë e frikës ndaj Allahut (xh.sh) duke thënë
se nuk ka asgjë më e përsosur se sa devotshmëria dhe se
ajo është rruga e afrimit tek Allahu (xh.sh) e cila të çon
5

drejt shpëtimit
Përderisa “tekva”-ja (devotshmëria) është veti e
brendëshme shpirtërore, duhet që në fillim të jetë konstante në shpirt dhe në zemër.
Ndoshta ka shumë persona që thonë se ne jemi të devotshëm, por janë të pakët ata që e mbartin vërtet këtë
cilësi dhe se Allahu e di më së miri këtë çështje siç thotë
fundi i ajetit në vazhdim (Vërtet Allahu është Gjithëdijshmi dhe i Gjithinformuari).
S’ka dyshim se vetëm Allahu i di dhe i njeh të devotshmit e vërtetë, sepse Ai (xh.sh) e njeh pastërtinë dhe kthjelltësinë e zemrave. Sipas kësaj diturie Allahu (xh.sh) i
shpërblen ata, kurse ata që shtiren si të tillë, Allahu (xh.
sh) do t’i dënojë duke u bazuar në diturinë e Tij (xh.sh)
për mashtrimin e tyre.

VLERAT E PËLQYERA
DHE ATO TË PAPËLQYERA
S’ka dyshim se çdo njeri duke u bazuar në natyrshmërinë
e tij dëshiron të jetë krenar dhe i përsosur, për këtë ai
përpiqet me të gjithë fuqitë e tij që të fitojë vlera. Por
bazat e vlerave ndryshojnë me ndryshimin e kulturave.
Ndoshta në një vend vlerat e papëlqyeshme kanë zënë
një pozicion të dukshëm në fjalorin e kulturës individuale, duke mos i lënë vend për vlerat e pëlqyeshme.
Një grup njerëzish mendojnë se vlera reale e tyre është
përkatësia fisnore dhe për të lartësuar opinionin e fisit
apo grupacionit të tyre, ata shfrytëzojnë çdo personalitet apo aktivitet në shërbim të “madhështisë” së tyre.
Në kohën e xhahilijetit, interesimi për fisin dhe krenaria për atë fis ishte çështja më e rëndësishme që arrinte
deri në atë shkallë saqë dikush e konsideronte fisin e tij
më të përsosur se fiset e tjera. Është për të të ardhur keq
se këto mbeturina të xhahilijetit i gjejmë në brendësi të
personave dhe shoqërive!!
Disa të tjerë, si argument të superioritetit shohin çështjen e pasurisë, e kështjellave, vilave luksoze, shërbyesit
të shumtë, etj. Për këto gjëra ata përpiqen vazhdimisht
dhe këtyre u kushtojnë gjithçka. Një grup tjetër i konsideron pozitat e larta politike dhe shoqërore, baza
të personalitetit dhe vlerave shoqërore. E kështu me
radhë, çdo grup ndjek një rrugë të veçantë dhe zemrat
e tyre anojnë nga një vlerë e veçantë, të cilën e konsiderojnë bazë të personalitetit të tyre.
Përderisa të gjitha këto çështje janë të lëkundshme, materiale dhe kalimtare, atëherë një fe qiellore siç është
islami, nuk mund të jetë e një mendimi me to, por i
konsideron të pavlefshme dhe ngre lart vlerën e vërtetë
të njeriut, devotshmërinë.
6

Sipas pikëpamjes së islamit vlerat e vërteta dhe reale
të njeriut janë pastërtia e zemrës së tij, devotshmëria
dhe besimi fetar. Ai nuk i kushton shumë rëndësi edhe
çështjeve të rëndësishme, siç janë dituria dhe kultura,
nëse ata nuk i përshtaten vijës së besimit, devotshmërisë
dhe vlerave morale.
Është e habitshme që Kur’ani të shpallet në një ambient që interesohet për vlerat fisnore më tepër se vlerat
e tjera!. Por Kur’ani i shkatërroi këto paganizma dhe e
çliroi njeriun prej prangave të prejardhjeve fisnore, ngjyrës, racës dhe pasurisë duke e drejtuar atë kah njohja e
vetvetes dhe ia mundësoi atij të gjejë “thesarin” e humbur dhe të zbulojë virtytet e larta që gjenden në brendinë e tij.
Janë interesante ato që përmenden rreth shkakut të
zbritjes së këtij ajeti, i cili përfshin një pjesë të kushtetutës islame. Prej atyre shkaqeve janë:
Profeti (s.a.a.) pas çlirimit të Mekës urdhëroi Bilalin që
të thërriste ezanin. Bilali u ngjit në Qabe dhe fillojë ta
thërrasë ezanin. Në ato momente “Attab ibn Usejd” (i
cili ishte i lirë dhe jo skllav) tha: “Falenderoj Allahun
që babai im ka kaluar nga kjo jetë dhe nuk e ka parë
atë”. Harith ibn Hisham tha: “A nuk gjeti tjetër njeri
i Dërguari përveç këtij korbit të zi për të thirrur ezanin?!” Atëherë zbriti ajeti i lartëpërmendur i cili sqaron
bazat e vlerave reale.
Disa komentues të tjerë thonë se ajeti ka zbritur kur
Profeti urdhëroi disa mevalij të tij të martohen me vajzat e arabëve. (Mevalij janë robërit e çliruar prej pronarëve të tyre, ose janë joarabët mysliman).
Njerëzit u habitën nga ky veprim i Profetit dhe thanë:
“O i dërguari i Allahut, po na urdhëron të martojmë
vajzat tona me këto mevalij? Atëherë zbriti ajeti
Në disa trasmetime lexojmë se një ditë Profeti mbajti
një fjalim në Mekë dhe tha: “O njerëz! Vërtet, Allahu
ju largoi nga paturpësitë e xhahiliijetit dhe krenaria nëpërmjet baballarëve. Njerëzit janë dy lloje: 1)
Të devotshëm dhe fisnikë dhe. 2) Të devijuar dhe të
poshtër. Të gjithë njerëzit janë bijtë e Ademit dhe
Allahu e krijoi atë nga balta. Ai (xh.sh) thotë: “Ne ju
krijuam prej mashkulli dhe prej femre, ju kemi bërë
popuj e fise që të njiheni, s’ka dyshim se më i miri
prej jush tek Allahu është më i devotshmi.
Në Mina (që janë ditët 11, 12 dhe 13 të muajit Dhul
Hixhxheh), Profeti kishte hipur në deve dhe ju drejtua
njerëzve duke u thënë: “ O njerëz! Vërtet Zoti juaj
është Një dhe babai juaj është një. Nuk ka përparësi
arabi ndaj joarabit, as i ziu ndaj esmerin e as i kuqi

ndaj të ziut vetëm se me devotshmëri. A nuk njoftova? Ata thanë: Po. Ai (s.a.v.s) tha: “I pranishmi të
njoftojë atë që mungon.“
Në një hadith“Vërtet, Allahu nuk shikon në prejardhjen dhe në origjinën tuaj, as në trupat tuaj, as në
pasuritë tuaja, por Ai shikon në zemrat tuaja. Ai që
e ka zemrën të pastër, është i dashur tek Allahu. S’ka
dyshim se ju jeni bijtë e Ademit dhe më i dashuri
juaj tek Ai është më i devotshëmi i juaj”.
Këtu po e mbyllim me një hadith të Profetit Muhammed (s.a.v.s) i cili ka thënë: “ Të gjithë ju jeni bijtë e Ademit, dhe Ademi u krijua prej balte. Kombet
duhet të ndalojnë krenarinë me baballarët ose do të
jenë më të parëndësishëm tek Allahu se sa Xhi’lan
–ët” [20]
[20] Tefsiri “Fi Dhilalil Kur’an”, i Sejjid Kutubit,
Vëll. 7, Fq. 538. (Xhi’lanët janë insekte që rrijnë në
vende me vesë dhe që kanë erë të keqe.)
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E VËRTETA MBI LUFTËN

Në JEMEN
Arabia Saudite së bashku në koalicion me 9 vende
arabe të rajonit si dhe me ndihmën ajrore të Izraelit
më 26 mars filluan agresionin e gjerë luftarak kundër
popullit të Jemenit. Nga fillimi i bombardimeve deri
tani janë vrarë mbi 3000 civil ku më shumë se gjysma
e tyre janë fëmijë dhe gra, janë shkaktuar dëme materiale me miliarda dollar, shumë njerëz janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre për shkak të shkatërrimit të
qendrave shëndetësore dhe depove ushqimore sepse
Jemeni aktualisht përballet me një katastrofë të madhe.
Bombardimet kanë vazhduar edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit duke shkatërruar shkolla, spitale dhe
vendbanime. Organizatat humanitare kanë shprehur
shqetësim të thellë në lidhje me situatën në Jemen, dhe
bllokimin e ndihmave humanitare.
Por çka e shtiu Arabinë Saudite të hyj në këtë aventurë
të rrezikshme ku pa dyshim do të ketë shumë pasoja të pakëndshme për ata dhe gjithë rajonin. Sauditët
kanë një kulturë të veçantë dhe proceset politike të
brendshme dhe të jashtme të tyre nuk i shikojnë
nga aspekti ligjor dhe logjik por nevojat e patjetërsueshme të të tjerëve patjetër duhet të përputhen
me kulturën, dëshirat dhe sjelljen e këtij regjimi (Saudit).
Në mjedisin e brendshëm të shtetit Saudit është e patjetërsueshme që të gjithë
të shprehin besnikëri ndaj mbretit të
tyre dhe në qoftë se ndonjëri nga
princat nuk largohet nga grupi por
shpreh pakënaqësi dhe revolte
ndaj udhëheqësit mbretëror, atë
e qetësojnë me anë të ryshfetit
dhe duke i dhuruar pasuri të
madhe. Mirëpo nëse me
anë të ryshfetit dhe korrupsionit nuk ia arrijnë
qëllimit që ta qetësojnë princin atëherë
përdorin metoda
të ashpra dhune
dhe fuqi ndaj
tij.
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Analizë:
Hadi
Muhamedi

Në
marrëdhëniet (ndërveprimet) e jashtme
me të huajt mekanizmi i Sauditëve
është po i njëjti
dhe sillen në të njëjtën
mënyrë si me shtetasit e vet brenda
Arabisë Saudite. Sauditët mjedisin dhe
rrethin tuaj e shikojnë si oborre të
shtëpisë së tyre dhe ryshfetet politike
financiare i përdorin si
metoda dhe
teknika për të përfituar dhe
arritur qëllimet e veta.
Emiratet e Bashkuara Arabe,
Katari dhe Kuvajti janë jashtë
rrethit të ndikimit financiar të Sauditëve dhe për këtë arsye në rrafshin
politik lëvizin në një distancë të arsyeshme nga Sauditet dhe këto shtete
nuk ndjehen të detyruar për të ndjekur
rrugën e Sauditeve. Kjo brishtësi
ka ekzistuar gjithmonë mes tyre,
veçanërisht e ka treguar
veten në marrëdhëniet dypalëshe apo
kolektive.
Sauditet mendojnë se
të njëjtat metoda
dhe mekanizma
të ryshfet dhënies
munden t’i përdorin edhe në nivel
rajonal dhe ndërkombëtar. Në rajone të tilla si
në Irak, Siri, Palestine dhe një
sërë vendesh tjera arabe korrupsioni
financiar (ryshfeti) është efektiv dhe ndikon në mendimet teorike vehabiste dhe në përhapjen
e kalifatit vehabist.
Me zvogëlimin dhe zbehjen e rolit të Egjiptit në bashkësinë Arabe dhe udhëheqësin Arabe, tani udhëheqësit
e unionit Arab varet nga një “page mujore” dhe krijon
hapësirë për ndikimin e Sauditëve me anë të metodave
të tyre të ryshfet dhënies. Sot mendimet dhe parimet
vehabiste i vërejmë dhe i shohim qartazi në organizata
si Al Kaida dhe Isis. Është interesante dhe për tu habi-

tur se kjo logjik e tyre është në dëm të muslimanëve
dhe mjedisit rajonal dhe nuk është aspak në kundërshtim apo në dëm të Amerikës, Izraelit apo arrogancës
globale. Pra ata jane duke vepruar dhe luftuar kundër
muslimanëve dhe askuj tjetër. Politika e Sauditeve dhe
objektiva e tyre ecën përpara vetëm me anë të korrupsionit dhe rryshfetit me çka arrijnë të fitojnë besnikëri
të detyruar. Mosuli dhe disa qytete Irakiane përballen
me ryshfete financiare dhe blerjen e besnikërisë së disa
fiseve vendase, të njëjtat metoda dhe procedura të ryshfetit janë përdorur edhe në Siri për të korruptuar njerëz
të ndryshëm si nga qeveria, ushtria, shoqëria civile me
qëllim që të okupojnë disa pjesë të vendit. Me dekada
të tëra politika saudite e ka ndjekur këtë logjik edhe në
Jemen. Presidenti, kryeministri, disa nga ministrat dhe
udhëheqësit e fiseve të mëdha në Jemen si Al-Ahmar
kanë qenë nën ndikimin e Sauditeve.
Mjetet e menaxhimit të shtetit të Jemenit kanë qenë
të siguruara nga një buxhet ryshfet dhënës i Sauditëve.
Aktivitet politike dhe çdo lëvizje tjetër në Jemen ka
qenë e kontrolluar nga ana e Sauditëve. Nxjerrja e naftës nga provinca Hadramaut në Jemen është monopolizuar nga princat Saudit. Me anë të ryshfetit, tre
province të pasura si Syr, Nexhran dhe Xhizan janë
marrë nën kontroll të sauditëve.

Varfërimi i shteteve të rajonit është një
ëndërr e artë për Sauditët që me anë të dollarëve të fituar nga shitja e naftës do të mund të
dominojnë dhe mbizotërojnë mbi çdo shtet. Qindra
miliona dollar të harxhuara në Jemen për të korruptuar
udhëheqës kanë sjellë në gjendjen aktuale shkatërruese.
Kur sot kërkuesit e pavarësisë në vend të personave
“kukull” dhe të korruptuar kërkojnë që vet të jenë të
zotët e vendit të tyre ballafaqohen me një agresion ushtarak, konfiskim dhe uzurpim nga ana e Sauditëve.
Populli i veriut të Jemenit me vite është duke kërkuar
nga qeveria qendrore të drejtat elementare dhe sociale

që i takojnë por kjo qeveri duke qenë nën ndikimin e
Sauditëve nuk i ka pranuar këto kërkesa dhe ka ndjekur
politikat e shtypjes me dhunë dhe kjo është shkaku i
fillimit të mosmarrëveshjeve.
Për Sauditët është e patolerueshme që të humbin “oborrin e shtëpise” që për katër dekada me radhë e kanë
poseduar në Jemen.
Nëse metodat dhe mjetet e tyre korruptive nuk japin rezultat atëherë në plan të dytë vjen lëvizja histerike
ushtarake për të zgjedhur problemet. Edhe pse amerikanët janë të detyruar apo pjesërisht nuk pajtohen me
zhvillimet në Jemen në mënyrë që të shohin interesat
e tyre strategjike, por shumë mirë janë të vetëdijshëm
për veprimet çnjerëzore dhe krimet e luftës në Jemen,
por po ashtu janë të informuar për harxhimet e luftës
dhe e kanë të qartë se ky veprim i Sauditëve nuk do të
jep rezultat pozitiv.
Për shkak se nga lufta në Jemenë sauditët nuk kanë arritur sukses, kanë organizuar konferenca rajonale dhe
ndërkombëtare si ajo e Gjenevës për të takuar palët në
konflikt.Në Gjenevë, sauditët duan të përdorin metodat e tyre të korrupsionit financiar për të arritur qëllimet e veta. Por udhëheqësit e kombeve të bashkuara
dhe bashkësia ndërkombëtare nuk janë si autoritetet e
disa vendeve të vogla Arabe dhe një gjë e tillë do të jetë
shumë më e vështirë.
Aftësitë e manovrave të sauditëve tashmë i njohim dhe
ata nuk mërziten për skandalin e “ndarjes së kulaçit”
(ryshfetit) dhe nuk kursejnë para për të arritur qëllimet,
por me komunitetin ndërkombëtar nuk do të jetë aq e
lehtë. Edhe pse shumë shtete apo grupe mund të përfitojnë nga shitja e armëve mirëpo skandalet dhe krimet
e luftës në Jemen nuk do të mund të fshihen nga ana
tjetër disa faktorë tjerë që ndikojnë në interesat amerikane krijojnë konfuzione kështu që rruga e Amerikës
dhe e sauditëve mund të jetë e ndryshme dhe të ndara,
për shkak se amerikanët nuk duan një konflikt më të
gjerë sepse shiitët e Arabisë Saudite që nuk pajtohen me
veprimet e shtetit shtrihen dhe janë të përqendruar në
rajonet e vendit ku gjenden edhe fushat e naftës.
Në Gjenevë para se jemenasit te shpalosin kartat dhe
të tregojnë kushtet e tyre, saudianët përdorin një presion të jashtëzakonshëm psikologjik me anë të medieve të ndryshme mbi përfaqësuesit e Jemenit dhe vendosin kushte të llojllojshme për bisedimet që të kenë
ndikim në rrjedhën e bisedimeve. Nga këndvështrimi
i sauditëve, jemenasit nuk kanë shumë karta për të luajtur në Gjenevë, dhe dëshirojnë që ekipi përfaqësues
i Jemenit të merret me shkaqet e sulmit Saudit mbi
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Jemenin ndërkohë që sauditët edhe gjatë bisedimeve të
vazhdojnë me bombardimet dhe sulmet ushtarake dhe
të pushtojnë sa me shumë territore. Ky mosbalancim
i kartave të Jemenit dhe Sauditëve do të çojë në mos
suksesin e bisedimeve në Gjenevë që është edhe qëllimi final i Sauditëve. Sauditët nuk duan që të arrihet
ndonjë marrëveshje e qëndrueshme mu për këtë shkak
vazhdojnë me bombardimet dhe agresionin ushtarak.
Me presionet psikologjike mbi opinionin publik Sauditët dita ditës përfshihen më shumë në luftë e cila ka
ndikuar edhe tek fiset që kanë qenë nën kontroll të
Sauditeve, ashtu që fisi Nexhran deklaroi se prezenca
e Sauditëve në këto tre qytete (që i ka administruar)
është agresion dhe okupim dhe duhet sa më shpejtë t’i
kthehen popullit të Jemenit.
Ky veprim i Sauditëve dhe koalicionit është në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare dhe shton solodaritetin
e sunive dhe shiitëve të Jemenit sepse sunitët e Jemenit
janë të mez-hebit Shafi’i dhe kanë shumë të përbashkëta me shiitet dhe janë kundërshtar të ideve vehabiste që
sundojnë në Arabinë Saudite. Shumë prej tyre mendojnë se shkaku i hyrjes së Arabisë Saudite në konflikt me
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Jemenin është frika nga ndikimi i shiitëve të Jemenit
mbi shiitët e Arabisë Saudite të cilët janë të përqendruar në rajonet naftëmbajtëse të këtij vendi dhe kanë
marrëdhënie të mira me shiitët e Jemenit.
Sulmet ajrore nga ana e Sauditëve dhe aleatëve të tyre
kanë dhënë një rezultat të kundërt për ata, sepse qytetet e Jemenit njëri pas tjetrit u futën nën kontroll të
komiteteve popullore, dhe shkaktuan iritimin e popullit të Jemenit, rajonit dhe bashkësisë ndërkombëtare.
Për shkak të situatës luftarake dhe të drejtës për vetëmbrojtje mënyra e sjelljes së Jemenasve është duke ndryshuar me hapa të shpejtë për t’i dhënë fund një here e
përgjithmonë agresionit Saudit. Ky konflikt nuk do të
bëjë gjë tjetër veçse do të shtojë viktima, shkatërrim,
dhe në përgjithësi dobësim të muslimanëve në këtë rajon dhe më gjerë.

Pse Muslimanët e Puthin

GURIN E ZI ?

Zakonisht kur haxhillarët shkojnë për Haxh, në
kohën gjersa bëhet Tavafi ( sjellja rrethore) rreth
Qabes, afrohen për ta prekur e puthur Haxherul
Eswed ( Gurin e Zi) . Ky ritual bëhet ngase ky
gurë është e vetmja gjë që ka mbetur si shenjë
që nga koha e profetit Muhamed paqja qoftë
mbi të dhe Familjen e tij. Gurin e Zi, profeti
Muhamed e kishte prekur me duart e tija andaj si shenjë respekti muslimanët e puthin dhe
e prekin me dashuri.
Mekasit e respektonin jo vetëm sinqeritetin
e Muhamedit por edhe aftësinë e tij për të
gjykuar. Njëherë, Kurejshi po e rindërtonte Qaben dhe tek njëri nga muret duhej të vendosej
“Guri i Zi”. Dikush duhet ta sillte Gurin e Zi,
ta ngrinte nga toka dhe ta vendoste në vendin e
tij në mur. Por kush do ta bënte këtë?
Secili fis e kërkonte për vete këtë nder dhe nuk
ishte i gatshëm t`ia linte askujt tjetër. Ky mospajtim solli ca diskutime të zjarrta, ku të gjithë
bëheshin gati për të vendosur me shpatë se kujt
do t`i takonte kjo vepër e lavdishme.
Atë çast, një plak i ndërpreu dhe u sugjeroi që
në vend të luftës kundër njëri-tjetrit, prijësit e
fiseve të prisnin deri në mëngjesin e ardhshëm
dhe të vepronin sipas gjykimit të njeriut të parë
që do të kalonte të nesërmen që andej. Ishte një
ide e mençur dhe të gjithë e pranuan. Mëngjesin e ardhshëm, kur porta e Qabes u hap, e panë
Muhammedin tek hynte brenda. Të gjithë ishin
të lumtur që ishte ai dhe u pajtuan që t`ia linin
atij vendimin dhe të gjithë ta pranonin atë që ai
do t`ua thoshte.
Muhammedi kërkoi që të sillnin një pëlhurë
dhe ta shtronin në tokë. Pastaj e morri Gurin e
Zi, e vendosi mbi të dhe i kërkoi prijësit të secilit fis ta kapte një pjesë të pëlhurës. Kështu ata e
mbajtën së bashku Gurin e Zi deri në Qabe dhe
më në fund vetë Muhammedi e mori gurin dhe
e vendosi në vend.

Ky vendim i Muhammedi i la të gjithë të kënaqur. Me urtësinë
e tij ai parandaloi një gjakderdhje të panevojshme. Kjo ngjarje
flet se në raste të vështira, arabët e kërkonin mendimin e tij.

TV Vlera

Më gjerësisht për vlerat e Qabesë dhe
Gurit të Zi mund ta shikoni dokumentarin
dhjetë epizodësh në Channel-in tonë zyrtar
në Youtube: TV Vlera
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Fatime Zehra
I

dhe Femra sot

shte një femër e madhe e quajtur Fatimetuz Zehra
s.a.(selamullahi aleja- paqja qoftë mbi të) që gjërat
i shikonte me një diapazon të gjerë dhe depërtues
në çdo sferë të shoqërisë. Përveç femrave dhe njerëzve
të saj ajo iu drejta mbar njerëzimit, njerëzve të shtypur anë e mbanë botës duke shpërndarë mesazhin e
ideologjisë së Shenjët Kuranore. Ajo ishte “eksplozion
i dritës” e babi i saj ishte “njeri i cili Islamin e zbriti
nga yjet në tokë”, gjithashtu simbol i ekzistencës së saj,
ishte “çlirimi i gruas si dhe avancimi i statutit të saj
në shoqëri”.

Vlerat dhe imazhin shembullor, femrës ia ka dhurua
Zoti i Lartësuar në mënyrë që ajo të jetë simbol dhe
pjesë e shëmbëlltyrës së femrës dinjitoze me të gjitha të
drejtat e saja femërore duke pasur për shembull të saj
hz. Fatime Zehran s.a. Fatimja ishte e shkëlqyer sepse
ishte e përkrahur nga meshkujt më të mirë të botës me
babain e saj të përkryer Pejgamberin Muhamed s.a.a.
dhe burrin e saj të lartësuar me virtyte, Imam Aliun a.s.
Shoqëria e cila mendon për pozitën e vërtet të gruas,
qëndrimin e bukur të saj, çiltërsinë e saj, pozitën e
ndritur që ia ka dhuruar Krijuesi, duhet ta ketë bazë
dhe model personalitetin e Hz. Fatimes s.a. që është
dhuruar për të gjitha femrat si shëmbëlltyra e vetme
dhe e pashmangshme.
Morali i Hz.Fatimes është tërësia e parimeve, e normave edhe e rregullave që janë shpallur në Kur’an.
Sjellja e saj lidhet me nderin, sjelljen e ndershme, me
tërësinë e forcave të brendshme që e shtynin të veprojë, të qëndrojë dhe të plotësojë çdo detyrë kur’anore.
Morali i saj rrjedh nga fetrati( natyra) i Pejgamberit dhe
prehri i nënës Hatixhes.
Hazreti Fatimja s.a. ishte mësuesja e etikës, që ia mësoi njerëzimit e sidomos femrës, parimet, normat dhe
rregullat e sjelljes së njerëzve në shoqëri. Ajo merrej me
çështjet se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, çka
është hallall, çka është haram, si mundemi ne të bëjmë
dallimet mes tyre, a është e mira dhe e keqja e njëjtë
për të gjithë. Hz. Fatimja (a.s.) në jetën e saj të shkurtër
tokësore, etikën islame kur’anore, jo vetëm që e ka njo12

hur në hollësi, por ajo e ka zbatuar me devotshmëri.
Hazreti Fatimja s.a. ishte psikologja më e famshme,
ajo ia mësoi njerëzve se ndërgjegjja është forma më e
lartë e pasqyrimit të realitetit objektiv si veçori e veprimtarisë së trurit të njeriut, zemrës dhe shpirtit. Është
aftësi njerëzore përvetsimi i diturisë, ndërkaq dituria
Kuranore që ia mësonte njerëzimit Familja e Pejgamberit s.a., është dritë mbi çdo dritë, që zhvilloi ndjenjat,
ngacmoi shpirtin dhe vetëdijësoi mendjet e njerëzimit.
Ndjenjën e ndërgjegjes çfarë na mësonte hasreti Fatimeja s.a. nuk arrihen nga mendja, por nga zemra, andaj ajo punonte shumë për të zhvilluar ndërgjegjen që
është një shkallë e veçantë e vetëdijes njerëzore, e cila
është dhuratë nga Drita Hyjnore. Ndërgjegjja e Hz. Fatimes (a.s.) ishte e plotësuar andaj dinte njerëzve tua
mësonte sepse ajo atë e kishte kultivuar sipas mësimeve
të Kur’anit Fisnik.

Sikur mashkulli ashtu edhe femra kanë nevojë për sjelljen e lirë në suaza të normave Kuranore, andaj kultivimi
i moralit është përbërësi kryesor për formësimin e një
shoqërie. Feja Islame nuk bënë dallim në mes mashkullit dhe femrës, në bazë të doktrinës Islame njerëzit
ndahen sipas shfaqjes nga ana e vlerave morale të devotshmërisë, respektit, kualiteteve etike e shpirtërore.
Në bazë të kësaj që cekëm, i lejohet edhe burrit edhe
gruas ti kultivojë këto vlera të jashtëzakonshme që do
të ishin burim kryesor i një familje të lumtur. Ditën
e gjykimit do të gjykohen çdo njëri shpirt, në bazë të
vlerave dhe virtyteve morale, pa marr parasysh gjininë.

Emri nënë është i shenjët
Shëmbëlltyra dhe mësimet e Hazreti Fatimes na mësojnë se veprat e mira të besimtarëve janë begati edhe
për mashkullin edhe për femrën ashtu siç na përkujton
edhe Allahu në Kuranin Famëlartë. Femra bashkëkohore myslimane është në mesin e dy zjarreve të mëdha.
Asaj nuk i pëlqen tradita por edhe nuk i pëlqen konditat islame çfarë predikohen për fat të keq nga persona
jo përkatës, që rolin e femrës të krijuar nga vet ata, ia
etiketojnë islamit.

- Athua a kanë faj këto femra?
-Jo ato nuk kanë faj, por ka faj neglizhenca e tyre, mos
interesimi i tyre që ta studioj statusin që ia ka dhënë
Zoti e jo robi. Këtë zbrazëti të mosnjohjes së tyre e
keqpërdorin krijesat meshkuj, qoftë ai babai, vëllai apo
burri injorant dhe jobesimtarë.
-A është ajo fajtore?
-Jo jo, ajo nuk është fajtore, por është fajtor guximi i saj
që ia kanë grabitur. Ajo që moti është e mësuar që është
krijuar nga brinja e Ademit. Ajo që moti është mësuar
se është fajtore për daljen e Ademit nga Xheneti. Asaj
që moti ia kanë fiksuar se është krijesë më e dobët se
burri. Ajo që moti e ka të njohur “ doktrinën” se nuk
vlen sa vlen burri. Ajo që moti e ka në kokë se duhet të
jetë e dëgjueshme ndaj burrit.
Unë të gjitha këtyre i them jo dhe atë JO me të madhe.
Sepse nëna ime Hava nuk është e krijuar nga brinja e
Ademit, por u krijua e ngjashëm me natyrën e Ademit,
bile me gjini më të bukur se të Ademit. JO ajo nuk e
nxori Ademin nga Xheneti por kështu Allahu deshi. Jo,
ajo nuk është më pak me vlerë se sa mashkulli, bile vlerat e saj janë më të mëdha se sa të mashkullit, ajo është
më e ngritur ani se s’ka qen pejgambere, por mos harro
se Isa a.s. ka pas Nënë dhe nënë ke edhe ti dhe shumë
mirë e din sa vlen për ty. Jo, ajo nuk duhet gjithmonë
të dëgjoj por edhe të dëgjohet. Ajo nuk duhet të luhas kokën për pohim në çdo mendim të babait, vëllait
apo burrit, por duhet të ketë durim e urtësi që gjinin
mashkullore ta bëjë që të luhas kokën për miratim dhe
pohim. Merreni me mend po të e kishte luhatur kokën
për pohim e ndershmja Asija r.a. para burrit të saj pabesimtarë.
Neve bijtë e Hazreti Fatimes s.a. na ka mësuar, se nëse
nuk e largon të keqen nga burri jot atëherë mos u habit
se një ditë edhe ti do të gjendesh në të. Me këtë e kuptojmë se ne femrat jemi edukatoret e kombit edukatoret e njerëzisë andaj kemi vlera dhe përgjegjësi shumë
të mëdha. Ne kërkojmë nga meshkujt e ndershëm të na
përkrahin, të na japin hapësirë për veprim dhe të duartroskasin për sukseset e femrave musliamane . Ndërsa
meshkujt e pa ndërgjegjshëm ne do ti luftojmë qoftë
edhe burrat tonë, do t’i luftojmë dhe kërkojmë që nëse
nuk janë të gatshëm të na përkrahin, atëherë kërkojmë
të drejtën tonë që mos të na pengojnë në punë të mira.
Pikërisht për t’u ngritur në shkallët e larta të moralit
shoqëror na duhet femra dhe prapë femra deri në Ditë
të Kiametit. Femra me plotë kuptimin e fjalës, është
e vetmja krijesë që ka një rol shumë madhështorë që
ia ka falur Zoti, andaj nuk ia vlen të kursejmë vetën
tonë e të mos punojmë për bijat tona dhe pasardhësit e
njerëzimit. Rezultati punës sonë është mashkulli, andaj
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unë them se: “nuk ka mashkull të keq por ka femra
të këqija” qoftë ajo nëna e burrit tënd apo ti vet për
fëmiun tënd.
Të nderuar meshkuj, emri nënë është i shenjët, andaj
edhe nëse ajo ka gabuar në edukimin tuaj, mos e lejo
këtë emër ta njollosësh me sjelljen e ligë ndaj gruas,
familjes dhe shoqërisë. Fillo, merre një hap në jetë, e ke
shembullin më të mirë Pejgamberin s.a.a. që ka qenë
burrë i botës që kurrë në jetë nuk ka kërkuar nga gratë
e tija që ta shërbejnë qoftë edhe me një gotë ujë.
Ju motra të nderuara, keni një rol të shenjët në krijim,
nëse jeton në një kulm dhe rreth jo të rregullt, mos iu
dorëzo jetës, ti je ajo që duhet të ndryshosh rrethin ku
jeton, ti je ajo që duhet të kesh forcë, ti duhet të jesh
kampione e botës ashtu siç ka qenë vajza e Pejgamberit
s.a.a Hazreti Fatimja –paqja qoftë mbi të , edhe pse ajo
ka pasur fatin e madh që të ketë një babai si Muhamedi
s.a.a., të ket një burr si Aliu a.s., që ka mundur shumë
lehtë të krijoj një familje të mrekullueshme.
Mos u dëshpëro! A dëshiron të jetosh bashkë me Hazreti Fatimen në Xhennet? A dëshiron që jeta në këtë
botë të shëmbëllej me mënyrën e të jetuarit të saj?
Nuk është aspak vështirë. Ti duhet të jesh e lumtur që
ndoshta jeton në një familje me një burrë jo të edukuar,
por ti duhet të jesh fatlume, sepse durimi dhe urtësia
jote do të shpërblehet, ti do të shpëtosh një njeri, ti ke
edukuar një brez të tërë. Zoti e dinë pse ty të ka caktuar për atë bashkëshortë, sepse ti do të jesh kampione.
Kampioni duhet të ushtroj me ditë të tëra për të arrit
në atë pozitë, normal ka vështirësi, ka thyerje këmbësh

, duarsh e tjera, por qëllimin e ka të bëhet kampion,
në momentin kur bëhet kampion vinë të gjitha shpërblimet, dhe për një reklamë të vetme merr famë dhe
miliona para. Ti mos dysho në shpërblimin e Allahut
të Lartësuar.

“Kush bën vepër të mirë,
qoftë mashkull ose femër,
e duke qenë besimtar,
Ne do t'i japim atij një jetë të
mirë (në këtë botë),
e (në botën tjetër) do t'u
japim shpërblimin më të mirë
për veprat e tyre.”
Zakonisht çdo punimi i jepet një përfundim, por
nuk mund të kem kompetenca të tilla të jap një përfundim këtij punimi, sepse Hazreti Fatimja s.a. është
një oqean i pa fund dhe kurrë nuk përfundon. Sidoqoftë, ia vlen që për këtë Femrës të Madhe në vend
të përfundimit do të jap një dëshmi me emrat e saj të
njohur, e pastaj çdo njëra nga ne emrat e saj emrat e
saj ti përvetësojmë për të mirat tona njerëzore duke i
emruar me këto emra të bukur bijat dhe mbesat tona.
			
			 Autor:Ikballe Berisha Huduti

Hazreti Fatime Zehra me emrat e
saj dëshmohet dhe kuptohet se:
Fatimja është: Sayyidah kulli nisā i’l Jannah, Prinjëse e të gjitha grave në Xhennet.
Ez-Zehra: E shndritshmja, dritë shkëlqyese.
Batul: e pastër, virgjëreshë.
Ma’sumah: E pamëkate.
Merhuma; E mbështjellur me Mëshirë t’Allahut.
Raki’ah: E përulura ndaj Allahut.
Saxhidah: Ajo që gjente kënaqësi në sexhde ndaj Allahut.
Saimah: Ajo që agjëronte për Allahun..
Sāniyah: Virtuoze ndaj Allahut.
Abidah: Adhuruese e Allahut
Velajjah: Shenjtore e Allahut
Vafijje: Përplot besim ndaj Allahut
Zekijje: E pastër, para Allahut
Radijjah: E kënaqur me Allahun
Alijje: E lartësuar tek Allahu
Safijjeh: E zgjedhur prej Allahut...
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Allahum-me sal-li ala Muhemed ve alihi Muhamed.

P

ërkundër disa revoltave sociale në pjesën e parë të
shekullit XIX dhe formimit të dy pashallëqeve
shqiptare, i Janinës dhe ai i Shkodrës, që brenda tyre zotëronin të gjitha tokat e banuara me shqiptarë, megjithatë nuk pati ndonjë rezultat konkret në
afirmimin e çështjes shqiptare në rrafshin politik, as
brenda vet Perandorisë Osmane e as në qarqet politike
jashtë saj. Madje këto dy pashallëqe duke qenë edhe
rivale mes vete dhe me gjitha palët e interesuara në

stualizimin e angazhimit të tyre ishin të pareshtura dhe
të brumosura me lloj-lloj arsyetimesh duke filluar që
nga më banalet, si rezultat i injorancës fetare, mosnjohja e drejtë e konstelacionit mes forcave politiko-ushtarake të kohës dhe mungesa e sensit të rreshtimit në
anën e duhur. Përpjekje titanike të kësaj elite në bashkimin e kombit shqiptar rreth një ideali të përbashkët
dhe lumenjë gjaku të flijuara sollën si rezultat shpalljen
e Pavarësisë së Shqipërisë më 28 Nëntor 1912, edhe
pse beteja për kufijtë dhe njohjen
e këtij shteti ende
nuk kishte përfunduar.

Dekontekstualizimi i punës së
atdhetarëve
do
vije në shprehje
si brenda shtetit shqiptar po
ashtu edhe në
çështjen shqiptare
jashta kufijve të
tij edhe deri në
1 8 7 8 - 2 0 1 5
ditët tona, duke u
manifestuar herë
si përplasje fetaro-politike-krahinore: si në rastin
Heroi Abdullah Konushevci ka lënë një testament për ata që flasin për heronjtë:
e kryengritjes së
Kur të mbërrish në fund të udhës
“Kur të mbërrish në fund të udhës
Haxhi Qamilit,
Dhe të zësh vend lart në qiell
Ashtu i drejtë si një lis
të nënshkrimit të
Do të klithin do të çirren
Do të shohësh atje poshtë
marrëveshjes mes
Bajga që avullojnë në diell”
Tash në fund mos na vdis
Esat pashës me
Pashiqin, por dhe
ideologjiko-politike të koketiBallkan, në njëfarë mënyra kontribuan që shqiptarët të
mit mes komunistëve shqiptar me Jugosllavinë e të
merren si injorant politik, ndërkaq prej kësaj injorance
fashistëve shqiptar me Italinë-Gjermaninë, të cilat të
në masë të madhe përfituan fqinjët e tyre: Serbia, Mali
shëndrruara në pengesa të forta të emancipimit dhe
i Zi dhe Greqia.
bashkimit kombëtar shkaktuan vuajtje e tmerre të përmasave biblike brenda Shqipërisë londineze (për shkak
Ne shqiptarët nuk mund t’i imagjinojmë pasojat nëse
të komunizmit) por veçmas te shqiptarët e mbetur
nuk do ta kishim pasur një elite intelektuale e atdhetare
jashta Shqipërisë së 1912-të. Pra brenda kësaj periudhe
që e udhëhoqi kombin drejtë formimit të Lidhjes Shqipndërmarrja më e vështirë ishte rreshtimi i atdhetarëve të
tare të Prizrenit. Mirëpo edhe përpjekjet për dekontekvërtetë, të cilëve më shumë iu mbetej të punonin në eli15
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minimin e përçarjeve brendashqiptare se sa të punonin
në afirmimin e çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare. Madje për atdhetarët kjo periudhë ishte edhe
më e vështirë se sa ajo para vitit 1912, meqë injoranca
politike merrte edhe fuqi pushteti brenda Shqipërisë
dhe fuqi shërbimi dhe gradimi nga pushtuesit me ofiqe
pushtetore në territoret e mbetura nën pushtim. Kjo
gjendje me pakë ndryshime zgjati edhe deri në rënien e
komunizmit në Shqipëri .

partiak e politik. Që nga zgjedhjet e para në nivel të
vendit, formimi i qeverisë bëhej jo si rezultat i kompromiseve apo marrëveshjeve brenda spektrit politik por si
rezultat i ndërhyrjeve të ambasadave të huaja, veçmas
asaj Amerikane. Rivaliteti politik i shëndrruar në sëmundje për pushtet bëri që bashkësia ndërkombëtare
të mos ketë zgjidhje tjetër pos që edhe presidenten e
shtetit, Atifete Jahjagën, ta emëroj përmes kandidaturës
së zarfit.

Dalja në skenën politike e Ibrahim Rugovës, bashkë
me një grup intelektualësh në Kosovë – me themelimin e LDK-ës në fund të vitit 1989, së paku në Kosovë
(dhe teritoret e tjera të shqiptarëve në ish-Jugosllavi)
filloi një proces, që në dukje të ngadaltë e të ngathët,
të afirmimit të shqiptarëve si brenda ish-Jugosllavisë
(veçmas në Slloveni, Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë
si më të kërcënuarat nga shovinizmi serbomadhë) ashtu edhe në opinionin dhe në skenën e politikës ndërkombëtare, përpjekje kjo e cila bashkë me Ushtrinë
Çlirimtare të Kosovës dhe ndihmën e NATO-s, para së
gjithasht të SHBA-së, sollën deri te çlirimi i Kosovën
në qershor të vitit 1999 dhe pavarësia e Kosovës më 17
shkut 2008.

Brenda gjithë këtij vorbulli politik shfaqet edhe Lëvizja Vetëvendosje, përpjekjet e së cilës nuk mirëpriteshin
si prej ndërkombëtarëve por edhe prej partive më të
mëdha politike në Kosovë. Prandaj përpjekjet e sinkronizuara mes ndërkombëtarëve dhe politikës vendore
në minimizimin dhe dekontekstualizimin e efektit të
aktiviteteve të saj ishin si të thuash një prioritet i përbashkët i këtyre faktorëve vendimarrës, gjë e cila fuqishëm po shprehet sidomos tani kur korrupsioni dhe
injoranca gallopante e qeverive të deritanishme solli,
veç dëmeve të tjera ,edhe te nënshkrimi i marrëveshjes
për Zajednicën me Serbinë, dhe asaj për Demarkacionin me Malin e Zi.

Edhe brenda këtij procesi kishte rivalitete, ndërskamca
dhe dekontekstualizim të qëllimit, mirëpo ato u mbajtën nën kontroll dhe ishin me pasoja jo edhe aq të
dukshme, deri në bisedimet e Rambujesë dhe ato të
Parisit, e që në përmasën e dëmshme shpërthyen pas
1999-ës, pra që pas dëbimit të forcave serbe nga Kosova. Rikthimi i retorikës bajraktariste, provincialiste,
ideologjike dhe përgjithësisht injorancës politike do ta
vonojnë procesin e shtetëndërtimit të institucioneve që
do të duhej sa më parë ta fuqizonin pavarësinë formale
të Kosovës, e cila edhe sot e kësaj dite është peng i disa
rezolutave të dëmshme të OKB-ës.
Korruspsioni i elitës politike të pasluftës dhe inferioriteti kundrejtë ndërkombëtarëve do të jenë me ndikim vendimtarë që Plani i Ahtisaarit të jetë një projekt
politik sui generis, ndërkaq Kosova do të mbetet me
një integritet dhe sovranitet të cunguar në disa pjesë të
saj, veçmas në veri të lumit Ibër. Qëllimi i shtetëndërtimit në këtë fazë u dekontekstualizua prej një korrupsioni galopant i shprehur edhe me rivalitet politik deri
edhe në armiqësi e vrasje aktivistësh apo funksionarësh
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Tani, kur Gjykata Kushtetuese rrëzoi disa prej parimeve mbi të cilat pritej të implementohej Zajednica,
Lëvizjen Vetëvendosje duhet inkurajuar dhe përkrahur
me të gjithë potencialin demokratik e qytetar, ashtu që
ideali dhe sakrifica e shumë gjeneratave për bashkim
kombëtar të jetësohet përmes të mundshmes dhe të
mos lejojmë si deri më tani: që ideali të shpërfytyrohet
e të korruptohet deri sa të duket jo vetëm i pamundshëm por edhe i padëshirueshëm, si pasojë e asaj që të
korruptuarit shuan çdo shpresë e besë për ditë më të
mira, andaj një pjesë e qytetarëve u bënë aq indiferent,
inferior dhe disfatist sa që më nuk i intereson e ardhmja
politike e kombit dhe vendit.
Mbase tani është koha e fundit e një rreshtimi serioz
për një fillim të ri në vazhdimin e jetësimit të idealit të
Rilindasve përmes të mundshmes, ashtu që kjo kronikë
në zemër të jetësohet në çdo pëllëmbë të shqiptarisë.

			

Analist: Fehmi Maliqi

KAPTINA HAPJA
7 AJETE

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
El-hamdu lil-lahi rabbil 'alemin
Er-rahmanir-rahim.
Maliki jewmid-din.
Ij-jake na'budu ve ij-jake neste'in.
Ihdines-siratal-mustekim.
Siratal-ledhine en'amte 'alejhim.
Gajril-magdubi 'alajhim.
Ve led-dalin.

“Me emrin e Allahut,
të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!”
“Çdo lavdërim i përket Allahut,
Zotit të botëve”
“Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit”
“Sunduesit të Ditës së Gjykimit.”
“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm
prej Teje ndihmë kërkojmë.”
“Udhëzona në rrugën e drejtë!”
“Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që
kanë shkaktuar zemërimin Tënd,
as në të atyre që janë të humbur!”
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Kjo sure ka një vend të veçantë ndërmjet të gjitha sureve të tjera të Kur’anit
Famëlartë. Ajo përmban këto veçori:
FAZAT E SURES
Surja Fatiha (El-Hamd) dallohet nga suret e tjera të
Kur’anit përsa i përket përmbajtjes së saj, sepse në suret
e tjera shfaqen fjalët e Allahut, ndërsa në këtë sure
shfaqen fjalët e robve të Allahut. Me fjalë të tjera themi se Allahu i Madhëruar në këtë sure u mëson robve
të Vet se si të komunikojnë me vetë Atë dhe se si t’i
luten Atij. Kjo sure fillon me falënderimin e Allahut të
Madhëruar dhe vazhdon me vendosmërinë e besimit
për fillimin e krijimit dhe ringjalljen dhe përfundon me
afrimitetin dhe kërkimin. Ai person që është i vetëdijshëm, kur lexon ajetet e kësaj sureje, ndjen sikur ka
hipur mbi fletët e melekëve dhe ndodhet në botën e
lartë shpirtërore duke iu afruar më tepër Sunduesit të
botëve.

SURE FATIHA ËSHTË
BAZA E KUR’ANIT
Në një hadith të profetit Muhammed (paqja qoftë
mbi të dhe mbi Familjen e tij!) thuhet se ai i ka thënë
Xhabir ibn Abdullah El-Ensarij: “A të ta mësoj suren
më të përsosur që e ka zbritur Allahu në Librin e Tij
? Xhabiri tha: Po, o i Dërguari i Allahut, ma mëso.
Profeti ia mësoi atij suren “Fatiha” e më pas i tha:
“Kjo sure është shëruese për çdo sëmundje, me përjashtim të vdekjes.”
Në një tjetër hadith të trasmetuar nga Profeti s.a.a
thuhet:“Pasha atë që shpirti im është në dorën e Tij,
Allahu nuk ka zbritur as në Teurat, as në Inxhil, as
në Zebur e as në Kur’an asnjë sure të ngjashme me
Fatihanë. Ajo është Ummul Kitab”
Shkaku i rëndësisë së kësaj sureje duket në përmbajtjen
e saj. Në të vërtetë, ajo paraqet të gjithë përmbajtjen e
Kur’anit. Një pjesë e kësaj sureje flet për njëshmërinë
e Allahut dhe cilësitë e Tij, një pjesë tjetër flet për
Ringjalljen dhe Ditën e Gjykimit, një pjesë tjetër flet
për udhëzimin dhe humbjen për shkak se të dyja këto
janë shenja dalluese ndërmjet besimtarit dhe jobesimtarit. Po ashtu, ajo flet për sundimin e plotë e të pakufizuar të Allahut të Madhëruar, për mirësitë e Tij të
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pafundme, për ibadetin dhe nënshtrimin, të cilat janë
të posaçme vetëm për Allahun Fuqiplotë. Në realitet,
kjo sure përmban, njëshmërinë e ekzistencës së Allahut të Madhëruar njëshmërinë (unitetin) e cilësive,
njëshmërinë e veprave dhe njëshmërinë (unitetin) e
ibadetit. Me fjalë të tjera, themi se kjo sure përmban tri
fazat e besimit: Besimi me zemër, dëshminë me gjuhë
dhe veprimin me gjymtyrë.
Fjala “Ummul Kitab” ( Nëna e Librit) këtu ka kuptimin
e bazës dhe të rrënjës. Ibn Abasi për këtë kuptim thotë:
“Çdo gjë ka bazën e saj dhe baza e Kur’anit është Fatihaja”. Profeti Muhammed s.a.a. ka thënë:“Cilido
mysliman që lexon suren Fatiha, do të shpërblehet
njësoj sikur të ketë lexuar 2/3 e Kur’anit, po ashtu
shpërblimi i tij do të jetë njësoj sikur t’i japë sadeka
çdo besimtari dhe besimtareje.”

SURE FATIHA ËSHTË
NDER I PROFETIT
Kur’ani i madhërueshëm flet për suren Fatiha se ajo
është dhuratë e Allahut për të Dërguarin e Vet bujar
dhe e krahason atë me Kur’anin në tërësi, kur thotë:
“Ne të kemi shpallur shtatë vargje që përsëriten dhe
Kur’anin e madhërishëm.”

RËNDËSIA E LEXIMIT
TË KËSAJ SUREJE
Nëpërmjet atyre që përmendëm më lart kuptojmë se,
leximi i kësaj sureje ka një rëndësi të madhe, të cilën e
theksojnë edhe hadithet e Profetit, të shënuara në librat
e myslimanëve. Rëndësia e leximit të saj qëndron në
shkakun se leximi i saj ngjall besim, pastërti dhe siguri në brendësi të shpirtave, afron robin me Allahun,
forcon vullnetin e tij dhe e nxit atë që të sakrifikojë sa
më tepër në rrugën e Allahut, e largon atë prej veprimit
të gjynaheve dhe e mbron nga devijimi.
Në një hadith tjetër thuhet se Fatihaja ka qenë rrufe për
shejtanin. Djalli u trondit katër herë: herën e parë kur u
mallkua, të dytën kur zbriti në tokë, të tretën kur u dërgua Profeti dhe në të katërtën, kur zbriti surja Fatiha.”

PËRMBAJTJA E SURES
Të shtatë ajetet e kësaj sureje tregojnë për një të vërtetë të rëndësishme. (Bismil-lahi…) fillimi i çdo pune.
Kjo na mëson se, për çdo punë që duam të bëjmë, të

mbështetemi tek Allahu i Madhëruar. (El-hamdu-lillahi Rrab-bil alemine). Ky ajet na mëson se çdo e mirë
dhe mbrojtja janë prej Allahut. (Rrahmani-rrahim).
Ky ajet sqaron të vërtetën se krijimi, mbrojtja, sundimi, janë të bazuara tek mëshira dhe zemërbutësia.
Ky parim përbën bazën kryesore të sistemit mbrojtës të
kësaj bote. (Maliki jeumiddin). Tërheq vëmëndjen për
ringjalljen dhe Ditën e Gjykimit, si dhe për sundimin
e asaj dite që është në dorën e Allahut të Madhëruar. (Ijjake na’budu ue ijjake nesteijn). Ky ajet sqaron
njëshmërinë (unitetin) në adhurim që do të thotë se
nuk ka adhurues tjetër përveç Allahut të Madhëruar
dhe po ashtu, sqaron se, vetëm Atij i kërkohet ndihmë
dhe mbështëtje. (Ihdinas siratal mustekijm). Ky ajet
sqaron nevojën e njerëzve dhe dëshirën e tyre për t’u
udhëzuar. Ajeti i fundit i kësaj sureje sqaron njohuritë
e rrugës së drejtë dhe dallon rrugën e atyre që Allahu i
mirësoi, nga rruga e atyre që devijuan, të cilët merituan
zemërimin e Tij. Në një këndvështrim tjetër kjo sure
përmban dy karaktere:
E PARA: Falënderimin dhe madhështimin e Allahut të
Madhëruar.
E DYTA: Nevojën e njerëzve, që kanë për Allahun
Fuqiplotë. Tregues i kësaj çështje është hadithi i Profetit
Muhammed ( paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) në
të cilin thuhet: “Allahu i Madhëruar ka thënë: “Unë
e kam ndarë Fatihan në dy pjesë: njëra është për
mua dhe tjetra është për robin tim.” Kur thotë robi:
“Bismilahi -rrahmani-rrahim”, Allahu i Madhëruar
thotë: “Robi im filloi me emrin Tim dhe është detyra Ime që t’ia plotësoj çështjet dhe ta mirësoj në
gjendjen e tij.”

Kur të thotë: “Elhamdu-lil-lahi-rab-bil alemine”,
Allahu thotë: “Robi Im më falënderoi Mua dhe e di
se mirësitë që ka, janë nga Unë dhe se fatkeqësitë
që ia largova atij janë prej bujarisë Sime. Unë ju
betohem se atij robi do t’ia shtoj mirësitë e Ahiretit me mirësitë e kësaj bote dhe do t’ia largoj fatkeqësitë në Ahiret, ashtu siç ia largova fatkeqësitë në
këtë jetë.” Kur të thotë “Rrahmani-rrahim”, Allahu
thotë: “Robi Im dëshmoi se Unë jam Mëshirues e
Mëshirwbërës. Unë ju dëshmoj se rahmeti Im do të
jetë shoqërues i tij dhe do t’i jap pjesën e vet.” Kur
robi thotë “Maliki jeumid-dijn”, Allahu thotë: “Unë
dëshmoj se, ashtu siç e pranoi ai (robi) që Unë jam
Sunduesi i Ditës së Gjykimit, edhe Unë do t’ia lehtësoj llogaritë në Ditën e Llogaridhënies. Do t’ia
pranoj të mirat dhe do t’ia fal të këqijat.” Kur robi
Im të thotë: “ijjake na’budu”, Allahu thotë: “I vërtetë
është robi Im, se vetëm Mua më adhuron dhe Unë
dëshmoj se do ta shpërblej për këtë adhurim në atë
masë, sa të mbulohen të gjitha të këqijat e tij.” Kur
robi të thotë: “ijjake nesteijn”, Allahu thotë: “Tek
Unë u mbështet robi Im dhe tek Unë u strehua. Unë
dëshmoj se do ta mbroj për çdo gjë dhe do ta ruaj
nga çdo fatkeqësi dhe se ai do të jetë pranë Meje, kur
të kthehet tek Unë.” Kur robi të thotë: “Ihdinas siratal mustekijm …” e deri në fund të sures”, Allahu
thotë: “Kjo është për robin Tim dhe për atë që pyet.
Unë i përgjigjem atij duke i dhënë atë që ai dëshiron
dhe do ta siguroj prej atyre gjërave që u frikësohet.

Marrë nga Libri Komentimi i përsosur i Kuranit
Autor Naser Mekarim Shirazi.
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IMAM HASAN
ASKERI (A.S)
Imam Askeri është imami i njëmbëdhjetë i Ehli-Bejtit, kishte lindur në vitin 232 sipas Hixhrës. Babai i
tij është Imami i dhjetë Imam Hadi, a.s., ndërsa nëna
është gruaja fisnike dhe e devotshme Hudejse, të cilën
disa e quajnë edhe Susan. Kjo grua fisnike konsiderohej mes grave të mira dhe të udhëhequra nga islami,
ndërsa nga virtytet e saj mjafton të theksohet që pas
shehadetit të Imam Hasan Askerit, a.s., ajo u bë strehë
dhe mbështetje për muslimanët në ato kohë të bujshme
e të krizave.
Pasi që Imami i njëmbëdhjetë, sipas urdhrit të halifit
Abasid, me detyrim kishte jetuar në Samara, në pjesën
e njohur si Asker, ashtu që edhe ofiqi i tij Askeri rrjedhte nga aty. Ofiqet e tjera më të njohura ishin Teki dhe
Zeki, ndërsa e quanin edhe Ebu Muhammed. Kishte 22
vjet kur babai i tij kishte shijuar shehadetin. Periudha e
Imamatit të tij kishte zgjatur 6 vjet, ndërsa kishte jetuar
pra, 28 vjet. Shehid ra në vitin 260 H. në shtëpinë e tij
në Samara, dhe u varros pranë babait të vet.

SITUATA POLITIKE DHE SHOQËRORE
NË KOHËN E IMAM ASKERIT (A.S.)
Siç e pamë, kalifët absidë nuk hezitonin nga trysnitë
e ndryshme dhe kufizimeve ndaj Imamit, ndërsa ato
trysni kulmin e vet e arritën në kohën e Imam Xhevadit, Imam Hadit dhe Imam Askerit në Samara. Fuqia
e atyre trysnive ishte e tillë që tre Imamë të mëdhenj të
ehli-bejtit që kishin jetuar në qendër të pushtetit të tij
(Samara) sherbetin e shehadetit e pinë pas një jete të
shkurtër: Imam Xhevadi vdiq në moshën 25 vjeçare,
Imam Hadi 41, ndërsa Imam Askeri në moshën 28
vjeçare, e kjo do të thotë që së bashku jetuan 94 vjet,
që është rezultat i represionit dhe telasheve që kishin
përjetuar. Përveç të gjitha këtyre, për dy arsye trysnitë
dhe kufizimet me të cilat ishte përballur Imam Askeri,
a.s., janë më intensive nga ato me të cilat ishin përballur pararendësit e tij.
Pallati Abasid ishte shumë i frikësuar nga predikimet
e Imamit, prandaj halifi Mu’tazzi e arrestoi Imamin
dhe e futi në burg, bile edhe e urdhëroi Sa’id Haxhibin
që Imamin ta dërgonte në Kufa, mandej ta zinte gjatë
rrugës dhe ta vriste, por vetëm pas tri ditësh Turqit e
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NJË VËSHTRIM I SHKURTËR NË
BIOGRAFINË E IMAM ASKERIT (A.S.)

vranë Mu’tazzin, dhe kësisoj plani i tij nuk u realizua.
Pas tij Muhtadi gjithashtu e burgosi Imamin dhe kishte
për qëllim ta vriste, por Zoti nuk i ofroi rast që ta bënte
këtë pasi që Turqit u ngritën kundër Muhtadit dhe e
vranë.

SHTATË ASPEKTE TË AKTIVITETEVE
TË IMAMIT (A.S.)
Përkundër të gjitha këtyre trysnive të vazhdueshme,
kontrolleve dhe mbikëqyrjeve nga ana e pushtetit
abasid, Imam Askeri kishte zhvilluar një sërë aktivitetesh politike, shkencore dhe shoqërore me qëllim të
ruajtjes së islamit burimor dhe betejës kundër ndikimeve dhe ideve joislame, ndërsa këto aktivitete do të
mund t’i reduktonim në me sa vijon:
1. Puna shkencore në mbrojtjen e botëkuptimit islam,
rrëzimit të mëdyshjeve dhe dilemave që nxiteshin nga
armiqtë, si dhe definimin e pikëpamjeve të vërteta islame;
2. Vendosja e rrjetit komunikues me pasuesit e
Ehli-Bejtit nga zona të ndryshme, edhe atë përmes
mëkëmbësve të tij, si dhe përmes letrave dhe porosive;

PARA

3. Veprimi ilegal politik përkundër kontrollit të madh
dhe mbikëqyrjes nga ana e pushtetit abasid;
4. Mbështetja materiale e pasuesve të Ehli-bejtit,
sidomos shokëve të zgjedhur të Imamit;
5. Mbështetja politike myslimanëve pasues të Ehli Bejtit dhe elementeve të tyre para problemeve me të cilat
përballeshin;
6. Shfrytëzimi i njohurive të shumta për gajbin
me qëllim të ngritjes së moralit të muslimanëve dhe
rekrutimi i atyre që mohonin imamatin;
7. Përgatitja e shi’itëve për periudhën e fshehjes së
birit të tij Imamit të dymbëdhjetë;
Shehadeti ( vdekja) e Imamit dhe intrigat pa rezultat
Mu’tamid Abasi, i cili vazhdimisht ishte i brengosur për
autoritetin e Imamit dhe dashurinë në popull, duke e
parë popullaritetin e Imamit i cili gjithnjë rritej dhe
që burgimi, represioni dhe mbikëqyrja e vazhdueshme
kishin efekt të kundërt nga e dëshiruara, vendosi për
metodën e vjetër të shëmtuar dhe fshehurazi e helmoi
Imamin.
Dijetari i famshëm Tebrisi shkruan: “Shumë dijetarë
tanët thonë që Imam Askeri, a.s., kishte rënë shehid
pasi ishte helmuar, ashtu si babai i tij, gjyshi dhe të
gjithë Imamët ranë shehid.” Kef ’ami, dijetari i madh
thotë: “Atë e helmoi Mu’tamidi”, ndërsa Muhammed
ibn Xherir ibn Rustemi, dijetari i shekullit IV, është i
bindur që Imam Askeri, a.s., shehadetin e kishte arritur
ashtu që ishte helmuar.

PAS

Një nga dëshmitë që Imami ra shehid ashtu që u vra nga
pushteti abasid është edhe ajo që Mu’tamidi në ditët
kur Imami po vdiste i helmuar ishte munduar që në të
gjitha mënyrat atë ta paraqiste si vdekje të natyrshme.
Dy apo tri ditë më vonë e lajmëruan kalifin që gjendja e
Imamait a.s. ishte keqësuar dhe që fare pak kishte gjasa
se do të mbijetonte. Kalifi urdhëroi që ditë e natë të
mbikëqyrej shtëpia e tij, dhe kësisoj shtëpia e Imamit të
ishte nën mbikëqyrje të vazhdueshme, derisa disa ditë
më vonë ai nuk u shpërngul nga kjo botë.
Kur u përhap lajmi për vdekjen e Imamit, në Samara
u bë tollovi, të gjithë ishin të pikëlluar dhe e vajtonin,
u mbyllën tregjet dhe dyqanet. Në xhenaze erdhën
Hashimitë, nëpunësit shtetëror, komandantët ushtarak, kaditë e qytetit, poetët dhe shumë njerëz, ashtu
që Samara atë ditë ngjante në tubim njerëzish sikur në
Ditën e gjykimit.
Kur trupi ishte gati për varrim, kalifi dërgoi vëllain e tij
që t’ia falte namazin Imamin. Kur e lëshuan xhenazen
në tokë për falje, u afrua Isa dhe zbuloi fytyrën e Imamit. Ia tregoi anëtarëve të lozës së Aliut, Abasidëve, kadive dhe dijetarëve, dhe tha: “Ky është Ebu Muhammed
Askeri, i cili vdiq nga vdekja e natyrshme, ndërsa ti,
dhe ti, nëpunës të kalifit jeni dëshmitarë për këtë ( që
nuk vdiç nga vdekja e natyrshme por nga helmimi) ”
Mandej mbuloi fytyrën e Imamit, ia fali namazin, dhe
urdhëroi që ta merrnin trupin...”
Natyrisht, ky namaz ishte vetëm protokollar, pjesë e
planit të cilin regjimi sundues e kishte menduar për ta
fshehur shehadetin e Imamit, sepse, siç është e ditur në
mesin e dijetarëve, hazreti Mehdiu, Zoti e shpejtoftë
ardhjen e tij, ia kishte falur namazin e xhenazes babait
të tij të madh Imam Askerit, a.s.
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RREFIME NGA JETA
PRIFTERINJET E SHPETUAN
Hapja e dorës së murgut: Një vit Samarën e
goditi thatësi e madhe. Kalifi i atëhershëm Mu’tamidi
urdhëroi që njerëzit të falnin namazin e shiut (istiska).
Njerëzit tri ditë u tubuan në xhamin e qytetit, luteshin
dhe bënin dua, por shi nuk ra.

në shkretëtirë.” Kalifi tha: “Njerëzve më nuk u
nevojitet shiu, sepse vërtetë ka rënë mjaft. Pse
atëherë të dalin nesër në shkretëtirë?” Imami u
përgjigj: “Për atë që, dhashtë Zoti, dua t’i thyej
të gjitha dilemat.”

Ditën e katërt peshkopi i madh i të krishterëve bashkë
me murgjit e tij u nis në shkretëtirë. Sa herë që ndonjë
nga murgjit ngriste duart drejt qiellit, niste rrebesh i
madh. Të nesërmen peshkopi veproi njëjtë, dhe ra shi
që vërshoi tokën ashtu siç dëshironin njerëzit. Populli
u mahnit me këtë, dhe te shumica u paraqit dyshimi në
islamin dhe nisën të shfaqnin simpati për krishterimin.

Kalifi mandej urdhëroi që prijësi i të krishterëve të
martën, bashkë me murgjit e tij, të dal në shkretëtirë.
Imam Askeri, a.s., në përcjellje të një grupi të njerëzve
gjithashtu shkoi atje. Murgjit e krishterë ngritën duart lart qiellit që të luteshin për shi, dhe qielli vërtet u
ngrys dhe nisi të binte shi. Atëherë Imami urdhëroi që
ta sjellnin murgun të cilin e shënjestroi dhe të shihnin
se çka kishte mes gishtërinjve të dorës së tij. Vepruan
kësisoj, dhe mes gishtërinjve të tij gjetën mbeturina të
eshtrave të nxirë të njeriut. Imami i mori ato mbeturina
eshtrash, i mbështolli në pëlhurë, ia drejtoi ato murgut
dhe i tha: “Kërko tani të bie shi!” Murgu sërish ngriti
duart lart qiellit, por retë përnjëherë u shpërbënë dhe
doli dielli. Kjo i habiti së tepërmi të pranishmit.

Kalifit nuk i pëlqeu kjo, dhe më në fund e kuptoi që ishte i detyruar ta ftonte Imamin, i cili
atëbotë gjendej në burg, dhe i tha Imam Askerit: “E sheh që ummeti i gjyshit tënd është duke
devijuar në lajthitje!” Imami u përgjigj: “I thuaj
peshkopit që nesër, të martën, me murgjit të dal
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KUR KAFSHA E FUNDIT DO TË VDES, KUR CENTRALI I FUNDIT
DO TË THAHET, NDOSHTA ATËHERË NJERIU DO TA KUPTOJ SE
PARAJA NUK HAHET.
Me të vërtet dhemb kur sheh imazhe të tilla, kur e di se
pushtetarët për të bërë një jetë të qetë, komode, luksoze
nuk arrijnë të bëjnë një marrëveshje, e nuk i kushtojnë
vëmendje se ata po shkaktojnë dëm, e tëra kjo për para,
e për pushtet, që për ta ka rëndësi vetëm qëllimi. Zoti
nuk pajtohet me këto veprime mizore të disave me ambicie të sëmura kundër të pafajshmëve, ku pasojat po
i vuajnë vetëm ata që s`kanë faj fare, të njerëzishmit,
të dobëtit dhe të pastrehët si: fëmijët, gratë dhe pleqtë,
pikërisht këta po e vuajnë luftën, çdo gjë për para, naftë, armë dhe për koprracin e të pasurve. E gjithë kjo
mizori veç për fuqi pushtuese.

i ndryshoftë mendjet e tyre, dashtë Zoti të reflektojnë
e të arrihet një marrëveshje dhe të ketë paqe aty ku
ekziston lufta.

Është shumë e trishtueshme kur sheh se si përfundojnë luftërat me ëndrrat e personave të pafajshëm, është
tmerr i vërtetë për fëmijët dhe njerëzit, të cilët po vdesin nëpër botë, në duart e terroristëve të mallkuar, ata
nuk kanë zemër, kanë në vetë e më vete djallin. Sa keq
të mendosh se paraja është çdo gjë në jetë, është pjesë
e saj, natyrisht, por jo jeta. S`blihet çdo gjë me para, në
kohën që po jetojmë një pjesë e njerëzve bëjnë gjithçka
për to. Gjëja më e rëndësishme është shëndeti, dashuria, paqja.
Jemi duke u udhëhequr nga më të fuqishmit dhe ata
marrin vendime të këqija, kurse, ne jemi ata që i paguajmë konsekuencat. Zoti na mbroftë nga kjo e keqe dhe

Të gjithë duam, kemi nevojë për dashuri, paqe dhe respekt, e këtë mund ta arrijmë kur të gjithë do të jemi
të bashkuar si vëllezër e motra, pa dallim race, ngjyre
lëkure, religjioni, fundja të gjithë kemi gjakun e njejtë,
është i kuq në të gjitha qeniet njerëzore. Jetojmë në
një botë të qelbur, ku i padrejti është mbret, botë e
mbushur me plotë vrasje dhe padrejtësi. Realitet i trishtuar. Njerëzia është duke humbur dashurin. Njerëzit
po i japin fund njerëzimit. T`i lutemi Zotit për paqe,
rehatinë e gjithë njerëzimit…

Në vendin tonë s`ka luftë, por varfëri dhe abuzime.
Pushtetarët tanë mediokër nuk shërbejnë për asgjë të
hajrit, të dobishme. Të rinjtë ikin në vende të tjera
duke kërkuar siguri, për një jetë më të mirë, për një të
ardhme më të sigurt. Qeveritarëve nuk u intereson kjo,
po t`u interesonte, nuk do të ndodhte asgjë nga kjo,
vetëm u interesojnë parat, por, kjo është për fajin tonë
që nuk i themi fund.

Adelinë Rama
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SOHBET
MAHMUT DIPSAR

MAHMUT XHAFÇE

Bismilahir-rahmanir-rahim
Allahume Sali ala Muhammed
ve ala ali Muhammed
E pyetën Imam Aliun a.s. për Dhul Karnejni
se kush është : - A ishte i dërguar apo engjull?. Imam. Aliu a.s. ishte përgjigjur: - Nuk
është as i dërguar e as engjull. İshte një rob
i mirë i Allahut, i cili e donte Allahun dhe
Allahu e donte atë.

B

artësit e pavdekësisë janë të obliguar që t’ia shuajnë
etjen me uj salikëve të etur (udhëtarëve në rrugën
e njohjes së Allahut). Hidër, hizër apo hazër ka
kuptimin e të qenit i gatshëm, i obliguar për zgjidhjen
e problemeve të tyre të nduarduarta në këtë botë. Hidri është (vesile) mënyra ose mjeti me të cilën nga bota
e trupit fizikë kalon në botën e amshuar. Për atë është
thënë: - Kudo që shfaqet Hidri, atë vend e bënë të freskët
dhe të blertë.
Për çdo salik i cili vullnetarisht e ka pranuar sejri sullukun
Hidri është Murshid –Qamil i tij, i cili përmes sohbeteve
e ujit dheun e tij të thatë, që të mund të ngjallet dhe
ta gjejë origjinën e njerëzisë së tij. Ata janë aty për t’u
mësuar se trupi fizik për qenien njerëzore nuk guxon të
jetë mbështetje dhe që amshimin ta kuptojnë si një trup
shpirtëror në të cilin do të banojnë përjetësisht.
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Shumica e dijetarëve të tasawufit thonë se Hidri është i
obliguar për t’i mësuar salikët në tokë, ndërkaq Ilijazi a.s.
për detëra e oqeane. Ndërsa detrat dhe oqeanet për ata
janë edukim mbi aplikimin me përkorsi (shërbyeshmëri)
ashtu që shfaqja e Tij në çdo moment të dëshmohet si
njëshmëri (Bekabil-lah), ndërsa në një gjendje tjetër me
të gjitha pamjet e Tij, qoftë sipas shumësisë ose unitetit,
meqë është Parë edhe Ai që sheh, në të vërtetë – Ai vet.
Andaj thuhet: - Të pish abu hajjatin (ujin e pavdekësisë) donë të thotë të ekzistosh me ekzistencën e
Hakkut.
Edhe sot e kësaj dite, pas gjithë këtyre shekujve të varësisë nga bota që na rrethon jemi dëshmitarët të adeteve të
ndryshme. Duke u arsyetuar se po e festojnë pranverën
të rinjtë dalin në mes të rrugës dhe ndezin zjarre, ndërkohë kërcejnë mbi to duke i ëndërruar dëshirat e tyre dhe
luten për jetësimin e tyre. Ndërkaq në vendet bregdetare,
ato dëshira të veta i shkruajnë në letër apo në shishe të
zbrazëta prej qelqi dhe i lëshojnë të notojnë në ujin e detit
me shpresën se shishja e zbrazët, me dëshirën brenda, të
arrijë në dorën e duhur, e cila mandej do ta thyejë atë, për
ta nxjerrë e lexuar e më në fund edhe duke ia pranuar/
realizuar dëshirën. Shkaqet e paraqitjes së këtyre adeteve
e kanë burimin në atë se njerëzit që nga fëmijëria kanë
dëgjuar rrëfime të tilla, por që nuk e dinë të vërtetën e
tyre. Në këtë rast kemi të bëjmë me tregimet për Hidrin
dhe Ilijazin të cilët janë edhe boshti i këtyre rrëfimeve,
mirëpo për shkak të distancës së largët kohore është har-

ruar edhe thelbi i këtyre tregimeve, andaj edhe tani rrëfehen në formë legjendash.
Nuk duam të merremi me logjikë e prognozime të tipit
se sa vite do të kalojnë që shishja me dëshirën e shkruar
brenda saj të arrijë në duart e Hidrit ose se do të përfundoj
në ndonjë muze. Në vend se të persiasim dhe ta kuptojmë
idenë që bartë mesazhi dhe që vetë e për së gjalli ta thejnë
shishen e vet, apo bardakun e ekzistencës, ata vazhdojnë
të jetojnë në shpresën iluzore, se dikush do t’iu ndihmojë
dhe t’i nxjerrë nga gjendja në të cilën janë zhytur.
“Ve jes’eluneke an Dhul karnejn kul seetlu alejkum
minhu zikra.” (Të pyesin për Dhulkarnejnin... Thuaj:
Do t’iu mësoj për të përmes një përkujtimi (dhikri))
(Kehf ;83).
Ka transmetime të ndryshme për atë se kush ishte
Dhulkarnejni. Disa thonë se ky ishte njëri prej pushtuesve
arab e ka që nuk pajtohen me këtë. Disa të tjerë thonë
se ishte një bashkëkohës i Hz. Ibrahimit a.s. me emrin
Afridun bin Esfijanu bin Xhemshidi, një sundues iranian, i njohur për mirësinë dhe drejtësinë e tij, ndërkaq
ka edhe nga ata që thonë se ky person ishte Aleksandri i
Madhë. Sidoqfotë, një gjë është e sigurtë, se për asnjërin
prej tyre nuk mund të thuhet me siguri të plotë se ishte
Dhulkarnejni. E pyetën Imam Aliun a.s.: - A ishte i dërguar apo engjull?. Imam. Aliu a.s. ishte përgjigjur: - Nuk
është as i dërguar e as engjull. İshte një rob i mirë i Allahut, i cili e donte Allahun dhe Allahu e donte atë.
Ekzistojnë interpretime të ndryshme. Në librat e shenjtë
thuhet se me rastin e zbritjes nga kodra e Sinajit fytyra
e Hz. Musaut kishte shkëlqyer/ndriçuar dy herë (pra iu
ishte dhënë edhe njohuria shpirtërore dhe ekzoterike),
ndërsa kjo deklaratë në gjuhën greke ishte përkthyer me
këtë përmbajtje: “Në kokë kishte dy brirë”, gjë e cila në
këtë formë u transmetua edhe në gjuhët e tjera. Thënë
më thjeshtë, njerëzit e kërkojnë besimin e kur gjendet një
bazë e tillë, atëherë lindin interpretime të ndryshme. Nëse
hedhim shikimin në skulpturën e Hz. Musës, të cilën e
ka punuar Mikelanxhelo, do shohim se Hz. Musa është
shfaqur me dy brirë. Në të vërtetë vet fjala Karnejn ka
kuptimin e dy brirëve, ose dy dritave (nur).
Allahu thotë: - Kërkojeni njohurinë time me qëllim
të ekzistencës Time të vërtetë, e cila iu krijon përmes
fjalëve në mendje dhe në zemra. Unë jam pronari i
Njohjes. I Dërguari s.a.a. në një hadisi sherif thotë:
“Mësoni njohuri madje edhe nëse deri te kijameti ka
mbetur edhe vetëm një orë.”
“- Dhulkarnejni fillimisht shkoi në perëndim, atje ku
perëndon dielli e mandej në lindje duke vazhduar në
anën e tretë dhe ishte i dobishëm për popullin i cili
ankohej nga Jexhuxhi dhe Maxhuxhi.” Ajeti asocion

në atë se Dhulkarnejni kishte pirë ujin e jetës (eliksirin
e rinisë) nga një dorë tjetër. Meqë, siç thuhet, pas një
ecje të mundimshme për shkak të lodhjes kishte hequr
dorë nga rruga. Deri sa Hidri dhe Iliazi kishin vazhduar
rrugën, duke arritur te burimi, shuan etjen dhe me enët e
mbushura plotë ujë u kthyen te Dhulkarnejni dhe i dhanë
atij të pinte nga ky uj.
Në rastin e Musaut dhe Hidrit: njohuria e Musaut është
universale, ndërkaq e Hidrit individuale. Prandaj edhe
parimet përjetohen individualisht. Ndërkaq në sheriat
(ligj) manifestohen si dispozita (rregulla). Nëse njeriu lindet në këto dy vetëdije, ai në një moment bëhet person i
pjekur (kamil). Dhulkarnejni përfaqëson këto dy vetëdije. Është personi që persiatë të vërtetën, mirësinë, shkakun dhe pasojën dhe si i tillë jeton në të njëjtin moment
edhe si Musa edhe si Hidër. Dhulkarnejni është gjendje
e lindjes së Musaut dhe Hidrit në vetëdijen transcendentale. Kjo është vetëdija e cila me fuqinë e vet të intelektit
(logosit) sheh këtë botë dhe botën tjetër, në vete integron
Hz. Musan a.s. dhe Hidrin.
Rruga e Musas a.s. me Hidrin kishte për qëllim mësimin
dhe dallueshmërinë, punën, angazhimin dhe përpjekjet për t’u kuptuar thelbi i dukurive të Allahut dhe për
mëshirën e Allahut. Musau gjatë atij rrugëtimi kuptoi se
mëshira e Allahut është më e shprehur. Ndërkaq vrasja e
fëmiut pasqyron përpjekjet, sakrificat dhe angazhimet për
t’u arritur afërsia e Allahut.
Faraoni megjithatë u përpoq ta fitonte mbështetjen andaj
tha: “ - Inni amentu bi Rabbi Musa... – I besoj Rabbit
të Musaut..’’- ’Amentu ennehu la ila he ilellezi-amentu bihi benu israile ve ene min el muslimine... – Unë
besoj se nuk ka zot veç atij në të cilin besojnë bijt e
Izraelit, atij i nënshtrohem edhe unë”. Mirëpo Xhibrili e ngulfati gajretin e tij dhe ia mbushi faraonit gojën
me baltë, ashtu që faraoni pas gjithë atyre (të këqijave që
kishte shkaktuar) të mos mund të thoshte: - Amentu billahi – Besoj në All-llahun. Dhe me këtë të bëhej bartës
i mëshirës së Allahut.
Edhe sot e kësaj dite hasim në shumë persona të cilët me
përkorësinë e tyre para murshidëve të tyre kanë arritur te
përjetësia sikur Dhulkarnejni. Andaj: - Keni frikë Allahun! Ngaqë Allahu i mëson ata që i frijkësohen Atij dhe
ua mëson atyre ato që nuk i dijnë. Ajeti të gjithëve na
bënë me dije se: - ne atij i dhamë pushtet në Tokë dhe
i mundësuam ta realizonte atë që dëshironte. Ia dhamë
mundësinë për t’u bërë sundues i trupit të vet, ta sundoj
brendinë e tij, ta kuptoj thelbin e çdo gjëje brenda dhe
rreth tij dhe të çdo vendi tjetër mes lindjes dhe perëndimit. – Për Allahun e vetmja besë e vërtetë është Islami.
Ali Imran – 19.

Melamet Dergahi
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Zonjusha Amina na thoni diçka për veten dhe prindërit
tuaj, ashtu që lexuesit e VLERA-s të njihen më shumë
me ju, me shpresë se mesazhet tuaja të jenë të dobishme për të rinjtë?

Jam

Amina Shkrijeli, jetoj në Sarajevë, e
dua poezinë, aktrimin, gazetarinë dhe
letërsinë. Babai im është një ish-kampion boksi
në ish-Jugosllavi, sport me të cilin merret aktivisht edhe tani, por në cilësinë e trajnerit. Nëna ime
është amvise dhe me këtë është përcaktuar të kujdeset më shumë për familjen.
Me sa e dimë ne ju keni origjinë shqiptare, meqë gjyshi
juaj që kishte jetuar në Tutin fliste shqip. Edhe mbiemri juaj na asocion në shkrimtarët e njohur shqiptar
nga Kosova, Azem e Ymer Shkreli. Jetoni në Sarajevë,
nëna juaj është nga Kosova, ndërkaq jeni e lindur në
Beograd. Po si ndjeheni ju, meqë në facebook keni
postuar një foto të një fëmiu shqiptar me flamurin kuq
e zi?
26

Lindur

në Sarajevë, mirëpo shumë kohë
kam kaluar në Beograd ashtu që
edhe nuk keni gabuar në konstatimin tuaj. Në Beograd Babi im ka jetuar gjersa nuk është njohur me
Islamin, mirëpo pasi e njohu Islamin përmes një
qytetari nga Prizreni i cili kishte ardhur për punë
personale në Beograd dhe duke biseduar Babai im
kishte parë se ishte shumë larg të vërtetës islame
edhe pse ishte mysliman dhe i praktikonte shumë
pak islamin. Kështu që, babai pasi filloi të njihej
me Islamin e vërtet, ai më nuk e ndjehu veten rehat
që të jetojë në Beograd ku kishte shumë pak mysliman. Ndërsa nëna ime është nga komuna e Dragashit por e lindur dhe e rritur në Beograd gjithashtu shumë pak a njoftuar për Islamin prandaj edhe
dëshira e saj ishte që të jetojmë në Sarajevë në mesin e myslimanëve që të mund të na edukojë neve
më lehtë duke dëgjuar zërin e minareve. Sa i përket
fotos së postuar në facebook, i përket ndjenjës time
të origjinës shqiptare, gjë për të cilën kam rrespekt
dhe dashuri të veçantë.

VLERA: A është Sarajeva ende një mjedis multikulturor, që secili të ndjehet si në shtëpi të vet, pa marrë
parasyshë përkatësinë nacionale, fetare ideologjike
,...? A është Sarajeva ende një qytet i të rinjëve kreativ?

Pa

marrë parasysh se ku gjendeni, nëse keni
vullnet të fortë dhe nëse nuk kurseni të investoni në vetvete, suksesi nuk do të mungoj, dhe
ky është kusht i tejkalimit të barrierave, qofshin
ato nacionale apo fetare. Natyrisht, Sarajeva që
moti i ka ofruar rast çdo individi për t’i shfaqur dhe
shfrytëzuar të gjitha potencialet që ka.
VLERA: Veshja sipas dispozitave islame te ju rrezaton
një bukuri të vërtetë shpirtërore. A është mbulesa islame zgjedhje juaj e lirë apo është ndikim i mjedisit,
gjegjësisht i nënës tuaj, meqë edhe ajo është e mbuluar sipas dispozitave islame?

Jam

e mbuluar që nga mosha 9 vjeçare. Vendimi ka qenë ekskluzivisht në duart e
mia, duke mos përjashtuar edhe shembujt që kam
ndjekur në familje dhe në mjedisin ku jetoj. Përndryshe kam fatin që personalitetin tim jam duke
e ndërtuar në një mjedis të shëndoshë në të cilin
ka një respekt të veçantë për femrat e mbuluara.
Shpresoj që edhe unë të gëzoj një respekt të tillë.
VLERA: Jeni shumë aktive në jetën kulturore të të rinjve në Sarajevë ndërsa jeni edhe nxënëse me gjithë
obligimet përcjellëse që ka procesi mësimor. Si ndikon gërshetimi i aktivizimit rinor dhe i procesit mësimor në ndërtimin e personalitetit dhe perspektivës së
një karriere, apo aktivizimi rinor është vetëm një hobi?

Natyrisht

se nuk është lehtë, mirëpo
kur përpjekjet nuk mungojnë
dhe dëshmojnë si person me vlera, atëherë këto
përpjekje shpaguhen. Me të vërtetë nuk ka ndjenjë
më të bukur kur dikush është mirënjohës për përpjekjet dhe angazhimet që bëni dhe me këtë ia shtoni virtytet së pari familjes e mandej edhe mjedisit
ku jetoni. Besoj që këto angazhime prodhojnë efekt
pozitiv në ndërtimin e personalitetit dhe karrierës,
andaj shpresoj sinqerisht se këto interesime nuk do
të mbeten vetëm sa për hobi.
VLERA: Jetoni në një shtet demokratik në të cilin formalisht të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit.
A është Islami, si besim e bindje e juaj fetare, shkak
ose pengesë që dikujt t’i pengojë angazhimi juaj publik
në radhët e të rinjve, apo jeni aktive vetëm në mesin e
atyre të rinjve, praktikues të islamit sikur ju?

Sikur

edhe e thashë më parë, puna dhe
përpjekjet shpaguhen, andaj kam
një status të tillë që më bënë të gëzoj respektin e
të rinjve, pa paragjykime dhe përtej çdo përkatësie.
Shpresoj që kështu të mbetet edhe në të ardhmen.
Por tani për tani integrimi i një të riu në shoqërinë
moderne sado kudo është edhe një hezitim i dukshëm, sepse ndonjëherë integrimi i rinisë me vlera,
vetvetiu detyrohet të izolohet duke mos mund të integrohet në shoqërinë ashtu të themi “moderne”,
sepse arti, kinematografia, teatri, vendet argëtuese
janë në përkrahje të absurditetit, e absurdi sipas
edukimit të rinis myslimane i kalon të gjitha limitet
e zhvillimit të personalitet normal në një shoqëri.
Prandaj ne rinia myslimane, duke u larguar nga
këto absurditete mundohemi të e krijojmë një art në
vete art të humanes dhe të bukurës.
VLERA: Sot në Evropë dhe përgjithësisht në Perëndim, dominon paradigma “Open Minde” e cila aludon se çdo dukuri në shoqëri është e pranueshme. Cili
mund të jetë synimi brenda një perspektive që jetën e
paramendon pa vlera dhe kufizime morale?

Konsideroj

se është e pranueshme
çdo dukuri që nuk është
në kundërshtim me frymën Islame dhe me arsyen
njerëzore. Jeta pa kufizime shkon drejt rrënimit.
Duhet ditur kufijtë, ato vlejnë për të gjitha moshat,
duke respektuar vlerat e vërteta që na janë dhuruar
siç janë familja, arsimi , shoqëria e edukuar, liria
dhe mundësia prë të përparuar. Shpresoj që të rinjtë të jenë të vetëdijshëm për këtë sfidë, meqë edukata e mirë familjare sot është bërë luks, mjerisht.
VLERA:Keni tre vëllezër. A gjeni pajtueshmëri në
parimet jetësore: barazia në familje, barazia gjinore
në shoqëri dhe a janë ata solidarë me ju, meqenëse
ka vende muslimane në të cilat femrës nuk i ofrohen
mundësi të mjaftueshme për t’i shprehur potencialet
e saja kreative intelektuale, ka kufizime të caktuara në
pjesëmarrje në disiplina sportive etj?

Vëllezërit

e mi më përkrahin në atë
me të cilën merrem duke
më inkurajuar shumë dhe vazhdimisht. Ata janë
kontribuues në sukseset e mia dhe kanë hise të
krenohen për to. Sikur vëllezërit e mi, edhe unë
merrem me sport. Aktivisht merrem me atletikë, andaj barazia është pjesë e pandarë e përditshmërisë
në familjen dhe në mjedisin tim.
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VLERA: Përveç se jeni nxënëse, duam edhe një përshkrim se si duket një ditë në përditshmërinë tuaj?

Meqë

ditët nuk i ngjajnë aq njëra – tjetrës,
andaj edhe nuk do të mund ta bëja një
përshkrim të tillë, ndërkaq mund të flasë për ato aktiviteteve që janë në “listën” e obligimeve ditore:
falja në kohët e caktuara, shoqërimi me familjen,
koha që ndaj për vete dhe mësimi.
Shoqërimi në rrjetin social gjithashtu nuk mungon,
shkuarja në mesxhidin tonë , marje me aktivitete
të lira brenda Mesxhidit (Husseinijes) si dhe në
shkollë. Por mbi të gjitha mua më fascinon krijimtari letrare, dëshirojë të luaj dhe të thurë fjalë, të
krijojë yje në qiell të cilat fjalë ja kushtojë vetëm
atyre që i dua dhe për të cilët kam dëgjuar nga historia që mi ka rrëfyer babai im,
e ata janë Profeti Muhamed dhe
Familja ti e Shenjtë që e njohim
Ehli Bejti, ku këtu përfshihen
edhe 12 Imamët që cilët i përkujtojë pothuajse çdo muaj, kur i
manifestojmë ditëlindjet dhe
ditët përkujtimore të martirizimit të tyre. Prandaj këta janë yjet
në vasionë, që s’mund ti përmbledh në krijimtarinë dhe imagjinatën time të vogël.
VLERA:A mjafton që e ardhmja
juaj të kornizohet në një diplomë
shkollimi me të cilën do të ishit e
dobishme për veten dhe familjen
tuaj, apo që krahas shkollimit të
jeni edhe subjekt aktiv në rrjedhat e shoqërisë?

Sinqerisht

besoj
se do
të mund të ruaj drejtpeshimin në
këto dy aspekte shumë të rëndësishme të jetës. Me të vërtetë do
të doja të jem e dobishme për
familjen por njëkohësisht duke
mos injoruar nevojën e të qenit
subjekt aktiv brenda shoqërisë.
VLERA:Një mesazh për bashkëmoshatarët tuaj, lexues të
VLERA-s?

Mesazhi

im është
që të mba-
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hen fuqishëm për litarin e Allahut, t’i gjejnë potencialet e tyre dhe t’i shfrytëzojnë në mënyrën më të
duhur, të jen më të vendosur dhe me gjitha energjitë
t’i ndihmojnë shoqërisë. Shoqëritë tona kanë nevojë për këtë ndihmë, ndërkaq bashkë me urtinë e të
moshuarve, të rinjt e kanë atë energji dhe potencial
që këtë ta bëjnë më së miri dhe me shumë sukses.
Paqe!
VLERA:Ju faleminderit përzemërsisht për kohën
që ia kushtuar lexuesve të revistës VLERA, rubrikës “Femrat me VLERA”
Intervistoi : Fehmi Maliqi

DITA E SHËN VALENTINIT

PIKËPYE TJE KREMTIMI
Ç`KA MENDOJNË TË ANKETUARIT E REVISTËS “VLERA” PËR KËTË FESTË?
REVISTA VLERA
Çdo festë në vete ka domethënien e vet, prandaj sipas domethënies
duhet ti japim edhe rëndësinë e kremtimit. Nga vet emri i kësaj
feste kuptojmë se është një festë e krishterë, nuk ka të bëjë me
një mulla, apo hafis, por me një Shën(prift) Valentin. Ne mendojmë se nuk ja vlen, njerëzit që i japin rëndësi ata nuk janë të
vetëdijshëm se çfarë janë duke bërë. Modernizmi i ka mashtrimet
e veta, duke i shpikur festat e pavlera të cilat i bëjnë bujë me
reklamim madhështorë, e nga ana tjetër duke e zbeh pamjen e
festave fetare dhe kombëtare, atëherë gjeneratat e reja bëhen rob
konsumator, hargjues të panevojshëm duke e mashtruar veten se
dashuria është dashuri nëse për të dhurohet ose shprehet haptas.
Kjo për neve si redaksi VLERA është injorancë dhe mashtrim i
ulët.
GRANIT BALIU
S`jam dakord fare që vetëm në një date, o njëherë në vit, t`i kushtoj vëmendje, apo ta befasoj me diçka të bukur gruan time. Gjatë
tërë vitit t`i dhurosh hidhërim, frikë, e ta dhunosh, pastaj një
here në vit t`i bësh një dhuratë prë ta dëshmuar dashurinë, sikur
ajo mjafton për të justifikuar keqtrajtimet të cilat i`a ke shkaktuar
prej kohësh. Nafakën tënde duhet ta dashurosh më të vërtetë, ta
respektosh, ta çmosh, t`i falësh buzëqeshje, ta bësh të ndjehet
e lumtur, ashtu siç ka urdhëruar Allahu në dispozitat kuranore.
Dhe, të gjithë e dimë se festa e Shën Valentinit nuk i takon islamit. Pejgamberi ynë alejhi selam ka pohuar: “Kush punon një
vepër që nuk përkon me çështjen tonë ajo është e refuzuar”.
MARIGONË HAJRIZI
Kjo festë është më shumë një mit, nuk ka të bëj fare me religjionin islam aspak. Ne, muslimanët kemi festat tona, Ramazanin,
Bajramin dhe ditën e xhuma, prandaj duke filluar nga kjo muslimanët e kanë të ndaluar të kremtojnë festa të tjera, apo të marrin
pjesë në gëzime të këtilla, e veçanërisht kur presupozohet se ato
shoqërohen me rite jot të lejuara, si flijimi i Kurbanit, murosja,
tatuazhi me gjak. Gjithashtu, muslimanët s`duhet uruar tjerët me
këtë date, apo të dërgoj mesazhe urime, përshëndetje, dhurata,
apo diçka të ngjashme. Kjo sipas të gjithë dijetarëve islam nuk
është e pëlqyer.

ALBULENA SALIHU
Të kremtosh festën e Shën Valentinit, unë mendoj se është
gjynah, ngase kjo e ashtuquajtura festë e dashurisë nuk ka të bëj
me të vërtetën, nuk i përket neve
myslimanëve, porse, është e qartë
se kohëve të fundit ky fenomen i
ri është i përhapur në mesin e rinis tonë. Partnerin nuk duhet t`a
duash, a t`a kujtosh vetëm në një
ditë të caktuar, e këtë ta bësh duke
i dhuruar ndonjë detaj, dhuratë,
jo veç në një date, por këtë duhet
ta bësh gjithmonë, mirëpo së pari
duhet ta duash, e respektosh, kjo
është më e rëndësishmja.

SADRI VESELI
Historikisht dihet se dita e Shën Valentinit i përketë kohërave të lashta
romake, kjo lënë për të kuptuar se i
takon vetëm religjionit të krishterë.
Në islam kemi festat tona, ndërkaq
integrimi i festave të reja, kjo është
pothuajse e papranueshme dhe se
kremtimi i tyre mund të dërgoj në
mosbesim, gjithsesi. Profeti alejhis
selam ka thënë “Çdo komb ka festat e tij”. Unë, për vete e dashuroj,
e respektoj, e vlerësoj shumë gruan
time përgjatë tërë vitit dhe gjithnjë përpiqem ta bëj të lumtur në të
gjitha mënyrat e mundshme me
dhurata, me shprehje të bukura, e
këtë e bëj, pothuajse çdo ditë, jo
vetëm në një ditë, date të caktuar.
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DHUNA
NDAJ
FEMRAVE
INTERVISTË ME PSIKOLOGEN
ABIDE ISREFI
Për dhunën karshi familjes, gruas, nga
aspekti psikologjik, për revitën VLERA
na flet psikologja nga Skenderaj,
Abide Istrefi…
Ç`farë është dhuna ndaj femrave?
Grave, vetë pse u ka takuar të jenë gra, jetojnë format të
ndryshme të dhunës, nga ana e partnerit që fillon nga
kontrollimi e deri tek agresiviteti fizik. Kjo në shumë
kultura justifikohet, ku ende besohet se burrat kanë të
drejtë të kontrollojnë lirinë dhe jetën e grave.
Cilat janë motivet më të shpeshta?
Kriza ekonomike, alkooli dhe substancat narkotike,
mungesa e komunikimit në çift, tradhtia, etj.
Cilat janë llojet e maltretimit, të cilat më shumë ndikojnë tek gratë?
Fizike, verbale, sexual, psikologjike.
Cilat gra janë më të ndikuara nga dhuna?
Dhuna prek çdo grua të çfarëdo moshe, pozite
ekonomike dhe sociale dhe çfarëdo religjioni. Mund të ndodh brenda në çift,
nëpër vendet publike.
Ç`farë e shtyn një grua për
të justifikuar abuzimin nga
partneri?
Në fillim shumë gra nuk
e kuptojnë se janë viktima të abuzimit, por besojnë se çdo gjë i detyrohet
faktorëve si stresi i problemeve në punë, alkooli, dro30

ga, etj. Për këtë, në një fare mënyre ndjehen fajtore që
nuk kanë mundur të arrijnë të jenë ashtu siç ka dëshirë
burri për të gjetur lumturin, pjesa ma e madhe e këtij
qëndrimi vije nga sfondi ynë i kulturës tradicionale, ku
gratë kanë një rol të nënshtruar, dhe varësisë nga burri.
Për këtë arsye dhe për shkak të presionit familjar që
vjen nga bërthama e familjes ose nga religjioni. Gratë
besojnë se çiftet për të kapërcyer vështirësitë duhet të
qëndrojnë së bashku pa i marrë parasysh rrethanat.
Dhe, shumë nga to, mendojnë se fëmijët kanë nevojë
për baba afër , edhe në qoaftë se ai baba është më i keqi.
Përveç kësaj, ka gra që s`kanë të ardhura financiare,
nuk kanë mundësi si t`ia dalin mbanë, dhe preferojnë
ta durojnë situatën. Pataj, ka edhe prej atyre grave që
njëherë e kanë denoncuar rastin, ato më pas jetojnë në
një rrezik të fshehur aq sa për to aq edhe për fëmijët
e tyre.
Përse flitet për dhunë ekonomike?
Kur partneri përpiqet të obligojë gruan që të punoj e
t`i dorëzoj të holla, pra, të përvetësoj para nga puna e
gruas, kjo pra quhet dhënë ekonomike.
Çka është dhuna fizike?
Janë të gjitha format e agresivitetit ndaj grave që fillojnë
nga shtyrjet dhe ngrehja e flokëve, grushtimi, e deri tek
goditja me objekte të forta.
Cilat janë justifikimet kryesore që një grua i`a thotë
vetës dhe tjerëve rreth sjelljes së partnerit?
Këto janë kryesisht arsyetimet: Nëse duroj pak më
shumë gjërat do të ndryshojnë, do të përmirësohet
lidhja, nëse ai nuk do të pinte alkool, nëse s`do të përdorte drogë, po të kishte një punë, po të kishte para,
nuk do të më grushtonte. Diçka kam bërë keq, ai më
do çfarë tjetër mund të kërkoj, thjesht vetëm ngan-

Cilat janë shenjat paralajmëruese, të cilat mund të
ndikojnë që të reagoj një grua, që partner i saj mund
të ketë kriza të dhunës në familje?
Një burrë maltretues mund të dëshmohet nga sjelljet
si: nervozizmi, përbuzja, indiferenca në çift, heshtje
të gjata, kontrollimi i lëvizjeve hyrjet daljet e partnerit,
akuzon për pabesi, tradhti, tenton ta izoloj nga familjarët dhe miqtë, kufizon qasjen në punë ose studime, e
kritikon, e kontrollon financiarisht deri në qindrakën
e fundit, e kërcënon se do t`i bëj dëm asaj dhe fëmijëve, i shkatërron objektet personale të partnerit, godet,
frikëson partneren dhe fëmijët.
Çka është dhuna psikologjike?
Kur burri përpiqet të kontrolloj gruan duke e kërcënuar, përbuzur dhe duke i bërë presion emocional me qëllim që ta bëj të ndjehet e pa sigurt dhe pa kontroll rreth
jetës së saj dhe vendimeve të saj.
Ç`nënkuptohet me dhunë seksuale?
Kur një grua është e detyruar nga format fizike, ose
kërcënimet psikologjike për të pasur relacione seksuale,
ose për të realizuar akte seksuale, të cilat rezultojnë
poshtëruese dhe degraduese nga gratë.
A mund të ketë dashuri të vërtetë nga ana e një burri
që maltreton fizikisht gruan?
Një person që maltreton fizikisht, emocionalisht, seksualisht, dhe ekonomikisht gruan, në thelb s`ka dashuri për vetën dhe s`mund të do, s`mund t`i dojë të tjerët
në mënyrë të plotë. Maltretuesi vuan nga patologjia
dhe i nevojitet ndihmë njëjtë si anëtarëve të maltretuar. Gratë dhe burrat me partneret e tyre kontrollues
mund të kërkojnë ndihmë ligjore në qasjen e trajtimit
psikologjik, pa u bërë objekt keqardhje, apo tallje.
Si mund të arrij që një grua të kuptoj se është evidente se në çdo çift ka konflikt, mospajtime, dhe
këto të mos rezultojnë me dhunë?
Më e rëndësishmja është të pranohet që ekziston
problem, pastaj të kërkohet ndihmë dhe në fund me
përkrahjen e shoqërisë, pastaj të mësoj të do dhe respektoj vetën. Duhet të kuptojnë situatën, duhet të
mësojnë t`i zgjidhin konfliktet duke biseduar dhe
mirëkuptuar. Po, përderisa përpiqemi të jemi garues,
individualist, dhe fitues mbi tjerët, vështirë që do të
dalim nga këto dhunë.

O

jëherë e humb kontrollin. Nëse partneri punon justifikohet kështu: Ai punon, sjell para në shtëpi dhe është
i mirë me fëmijët, më ka goditur por ishte vetëm një
here, është duke kaluar një periudhë të vështirë, duhet
ta mirëkuptoj.

A mundet një
grua të ndryshoj sjelljen
e burrit të saj
dhunues vetë,
pa ndihmën e
ndonjë
profesionisti?
Askush s`mund të
ndryshoj sjelljen e dikujt, nëse ai person nuk
dëshiron të marrë parasysh
dëshirën për të ndryshuar. Një burrë dhunues është një person që ka nevojë
për dashuri, mbështetje nga familjarët, miqtë dhe profesionistët, mbi të gjitha, nevoitet të merr vendim t`i
jep kuptim jetës në formë pozitive.

Si mund të bindet një grua që të braktis burrin,
i cili e maltreton?
Ka rëndësi të madhe të nxitet vetëvlersimi, në momentin që e kemi vetërepektin e kemi të qartë se nuk e
kuptojmë maltretimin për as një arsye. Për ketë duhet
pasur mbështetje nga famija, shoqëria, drejtësia. Shoqëria s`duhet të fajsoj një grua, gjithashtu nëse burri e
shfrytëzon, e sheh vetëm si object.
Çka është ngacmimi seksual?
Kur një gruaje i kërkohet favore seksuale në këmbim të
qëndrimit në punë, ose si kusht për të fituar një pozitë
më të mirë pune. Gjithashtu ndodh në vendet e studimit, kur kushtëzohen për note, për të kaluar vitin.
Ç`farë nënkuptohet me ngacmimet, ose sulmet në
hapësirat publike?
Gati të gjitha gratë të moshave të ndryshme dhe pozitave sociale, kanë qenë të shqetësuara, ose të ngacmuara në rrugë, në transport, përfshirë dhe në punë.
Me pretekstin e një “komplimenti”.
Dhuna në nivel të lartë në familje, ndaj gruas është
preokupuese gjithsesi, çfarë konsekuencash sjell?
Pasojat mund të jenë këto: Mosfunksionimi në familje,
të ulë vetëvlerësimin, problem psikologjike dhe fizike.
Si i mbrojnë ligjet gratë ndaj dhunës?
Ligji kundër dhunës në familje, mbron gratë nga maltretimi që i prek jetën e tyre ose integritetit fizik në
familje, ose në martesë. Ligji duhet të zbatohet më
shumë, t`i mbroj para formave të ndryshme të dhunës.

A.R
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ARTIST
I
RRALLË
që e zbukuron Kosovën mbarë
Labinot Qaushi është një i ri 27 vjeçar nga Gjakova,
baba bashkëshortë i denjë për familjen e tij si edhe një
artisti mrekullueshëm me veprat e tij që burojnë nga
shpirti dhe nga gjuha e dashurisë. Përndryshe Labinoti
është absolvent në degën e Orientalistikës në Prishtinë,
njohës shumë i mirë i gjuhës arabe, ndërsa kaligrafinë
– Husniatin e ka profesion (talenti), që i buron nga
shpirti i dëlirë dhe i dashuruar në diturit dhe autoritete
islame të cilat i shpreh përmes brushës së tij të bekuar
me emrin Bismilah. Për talentin e zbuluar të tij, Labinoti i është mirënjohës shkollimit në Pejë, dega e
pikturës në shkollën “Othise Paskali”
Sa bukur është kur një njeriu si Labinot Qaushi i dhuron dashurinë artit islam, që në brendinë e këtij arti
gjenden emrat e njerëzve më të mirë, më të dëlirë, më
të dashur të Zotit, emrat e 14 Masumëve që do ta shndrisin botën me biografin e tyre të rrallë.
Të rrallë janë artistët si Labinoti, që në zemër të Ballkanit në fshatin Nivokaz, komuna e Gjakovës, bën
punimet kaligrafike, ku brendia e kësaj Teqe të bekuar
ka pasur fatin që muret e saj të ledhatohen nga duart e
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arta të Mjeshtrit të madh, Labinotit. Dashtë Zoti që ky
talenti i madh të vlerësohet e promovohet nga portalet
dhe mediat nëpër botë. Ardhtë një ditë që Mjeshtër Labinoti ta promovoj artin islam shqiptarë kudo që të jetë
e mundur. Ndërsa përsa i përket mediave tona kosovare, ato janë islamofobuar aq shumë, sa që ia ngufasin të
mirës jetën duke i bërë padrejtësi muslimanëve, duke
mos i shfaqur vlerat dhe talentet që zotërojnë, duke
mos i dhënë aspak hapësirë që të promovohen e të krijojnë famë jo për vete, por për artin Islamin.
Televizionet Kosovare në fakt mbahen nga tatimet e
qytetarëve, nga parat e majme të reklamave që qytetarëve të cilët janë 90% me besim Islam dhe nga buxheti
i Qeverisë, që i dhuroi me miliona euro programeve
të tyre të pavlera. Për fat të keq programet e tyre i
kanë të stërmbushura me emisione që nuk kanë vlera,
por vetëm antivlera, duke promovuar modernizmin e
shthurur dhe artistët absurde këngëtarët e degjeneruar
që me tekstet e tyre lavdërojnë vetëm të keqen të cilët
kanë shikues të pavetëdijshëm.
Redaksia

ARTI NUK NJEH
GJUHË, KUFI,
VEND E KOMBËSI.
ARTI NJEH VETËM
DASHURI !

LABINOT QAUSHI
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MESIHU

B I R I I M E R J E M E S N Ë KU R ' A N
Islami na mëson të besojmë në të gjithë profetët e Allahut. Myslimanët besojnë në
të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut. Sipas Kur'anit të Shenjtë, ata nuk bëjnë
dallim mes të dërguarve dhe profetëve: "...Të gjithë besojnë në Allahun, melekët e
Tij, librat e Tij dhe të dërguarit e Tij (duke thënë):“Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit
prej të dërguarve të Tij...”
(Sure "Bekare", ajeti 285.)

TEOLOG: VULLNET MERJA

N

jë prej të dërguarve e profetëve të mëdhenj të
Allahut është edhe Isai, biri i Merjemes (paqja
qoftë mbi atë dhe nënën e tij!). Ai është një
prej të dërguarve të Vendosmërisë së Lartë (Ulul Azmi).
Kush ka qenë ky i dërguar e profet i madh? Këtë do ta
parqesim duke përmendur ajete nga Kur'ani i Shenjtë, Libri epokbërës, të cilin Allahu e zbriti për mbarë
njerëzimin dhe me të cilin e përmbylli zbritjen e librave
qiellorë.
Në Kur'anin e shenjtë emri i hazreti Isait përmendet 25 herë. Allahut i Madhëruar ka caktuar që
njeriu të lindë nga babai dhe nëna. Por kjo nuk do të
thotë që Allahu i Plotfuqishëm nuk mund ta krijojë një
njeri pa baba, apo pa nënë, apo pa praninë e asnjërit
prej tyre. Ai e krioji babanë e njerëzimit, hazreti Ademin (paqja qoftë mbi të!) pa baba e pa nënë. Allahu
e krijoi profetin Isai pa baba. Në Kur’anin e Shenjtë
thuhet: “(Kujto) kur melekët thanë: “O Merjeme! Allahu të jep lajmin e mirë për një (djalë që do të lindë
me një) Fjalë prej Tij. Emrin do ta ketë Mesih - Isai,
biri i Merjemes do të jetë i nderuar në këtë botë dhe
në Botën Tjetër dhe një nga të afërmit e Allahut.
Ai do t’u flasë njerëzve qysh i vogël në djep, edhe si
njeri i rritur dhe do të jetë nga më të mirët.”
(Sure “Ali Imran”, ajetet 45 - 46.)
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Melekët e përgëzuan Merjemen se Allahu do t’i dhuronte asaj një fëmijë dhe ai nuk do të ishte si gjithë të
tjerët. Ai nuk do të ishte si gjithë të tjerët sepse do të
ishte i mbushur me dhunti të larta, do të ishte shumë
i zgjuar e punëmirë dhe do të kishte pozitë të lartë në
këtë jetë dhe në Jetën Tjetër. Kur dëgjoi përgëzimin e
melekëve, Merjemja e bekuar tha: “Zoti im! Qysh do të
kem unë fëmijë, kur nuk më ka prekur askush…?!”
(Sure “Ali Imran”, ajeti 47). Asaj i erdhi përgjigjja: Ky
është vendim i Allahut të Plotfuqishëm dhe kur Ai
dëshiron diçka, vetëm i thotë “bëhu” dhe ajo bëhet:
“Kështu – tha (meleku) - Allahu krijon ç’të dojë Vetë.
Kur vendos diçka, Ai vetëm thotë për të: “Bëhu!” dhe ajo bëhet.” (Sure “Ali Imran”, ajeti 47)
Në atë kohë në mesin e bijëve të Izraelit pritej një djalë
që do të ishte i dërguar tek ata pas profetit Musa (paqja
qoftë mbi ta!)
Në ato momente Merjemja (paqja qoftë bi të)
u shqetësua sepse e dinte qëndrimin e popullit të saj.
Ata do ta akuzonin me akuzat më të poshtra. Në krye
të të cilave ishte imoraliteti. Por, ndërkohë ajo është
modeli i pastërisë dhe i ndershmërisë. Ajo mendonte
se si do ta shfajsonte veten kur ta shihnin me fëmijë në
krahë. Mirëpo Allahu i Madhëruar i tregoi asaj rrugën
e shpëtimit. Dhe ajo rrugë ishte heshtja. Pra, ajo nuk
duhej të fliste asnjë fjalë. Në Kur’anin e Shenjtë thuhet:
“…Nëse vëren ndonjë njeri, i thuaj: “Unë jam betuar në të Gjithëmëshirshmin se do të agjëroj, prandaj sot nuk do të flas me askënd.” (Sure “Merjem”,
ajeti 26). Ajo nuk do të fliste sepse mbrojtësi i saj do
të ishte ai djalë i sapolindur. Ai do të fliste dhe do ta
mbronte pastërtinë dhe ndershmërinë e së ëmës. Kjo
është mrekullia nga Allahu, për të vërtetuar se ky fëmijë
nuk ishte i zakonshëm. Ai ishte mrekullia e Krijuesit të
Plotfuqishëm.

Ajo që shqiptoi hazreti i Isai (Mesihu) i poraslindur
nuk ishte vetëm mbrojtje për nënën e tij. Ishte edhe
përgëzimi për atë që prisnin bijtë e Izraelit: ai ishte i
dërguari i Allahut. Në Kur’an lexojmë: "Ajo bëri me
shenjë nga i biri. Ata thanë: “Si t’i flasim ne fëmijës
që është në djep?! Ai (Isai në djep) tha:“Unë jam rob
i Allahut. Ai më ka dhënë Librin (Ungjillin), më ka
bërë profet dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem.
Ai më ka porositur që të falem e të jap zekat sa të
jem gjallë dhe që të jem i mirë ndaj nënës sime dhe
nuk më ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm. Le të
jetë paqja e shpëtimi mbi mua, ditën që kam lindur,
ditën që do të vdes dhe ditën që do të ringjallem!”
(Sure “Merjem”, ajetet 29 – 33.) Lind pyetja: A ka
qenë Isai (paqja qoftë mbi të!) profet që në lindjen e
tij apo me thënien e tij "më ka bërë profet" donte
t'i bënte me dije për të ardhmen? Në pamje të parë të
ajetit duket se Isai (Mesihu) ishte profet, kur foli në
djep. E kanë pyetur imam Sadikun (paqja qoftë mbi
të!): “A ka qenë argument për njerëzit e kohës së tij
fjala e Isait, birit të Merjemes në djep?" Imami është
përgjigjur: "Atë ditë ai ka qenë profet dhe argument
i Allahut. A nuk e ke dëgjuar thënien e Allahut: “…
Unë jam rob i Allahut. Ai më ka dhënë Librin (Ungjillin), më ka bërë profet dhe më ka bërë të bekuar
kudo që të jem…”?

MREKULLITË E ISAUT A.S.
Mrekullitë janë treguesi më i mirë i qenies së Isait (paqja qoftë mbi të!) profet. Allahu i dha Isait (paqja e Allahut qoftë mbi të!) disa mrekulli. Ato mrekulli ishin
të habitshme në kohën e Isait. Askush nuk mund të
vepronte atë që bënte ai. Mrekullitë ishin: ringjallja e të
vdekurve dhe shërimi i të verbërve, sigurisht me lejen
e Allahut. Këtë e dëshmon edhe Kur’ani, i cili thotë:
“Dhe do ta caktojë atë të Dërguar te bijtë e Izraelit (të cilëve do t’u thotë): “Ju kam sjellë prova nga
Zoti juaj (që vërtetojnë profetësinë time): Bëj për ju
diçka prej balte në formë shpendi, fryj në të e me
urdhrin e Allahut ajo bëhet shpend i gjallë; shëroj
të verbrit e lindur dhe të lebrosurit dhe i ngjall të
vdekurit me lejen e Allahut; ju tregoj çfarë hani dhe
çfarë ruani në shtëpitë tuaja. Sigurisht, tek të gjitha
këto ka prova për ju, nëse jeni besimtarë të vërtetë.”
(Sure “Ali imran”, ajeti 49). Nga ky ajet kuptojmë se
të dërguarit e Allahut mund t’i thyejnë ligjet e natyrës,
por gjithmonë me lejen e Allahut Fuqiplotë dhe se ata
nuk kanë pavarësi në vetetvete për veprime të jashtëzakonshme. Këtë e thotë edhe ajeti: “…me lejen e Allahut…” Intriga te bijtë e Izraelit pati mbetur ashtu siç
pati qenë edhe në kohën e profetit Musa (Moisiu). Ata
i tronditi lindja e Isait, ndërkohë që e prisnin lindjen e

tij. Mirëpo kur e panë Isanë në krahë të së ëmës, Merjemes, e akuzuan atë me akuzat më të shëmtuara, deri
në imoralitet, siç thotë edhe Kur’ani i Shenjtë: “Dhe
u kthye te populli i vet, duke mbajtur fëmijën. Ata
i thanë: “O Merjeme, ke bërë diçka të turpshme! O
motra e Harunit! Babai yt nuk ka qenë njeri i keq, as
nëna jote nuk ka qenë grua e shthurur.”
(Sure “Merjem”, ajetet 27-28)

HYJNIZIMI I ISAUT
Kur'ani e kundërshton hyjnizimin e Isait (paqja qoftë
mbi të!) nga të krishterët.
Kjo thuhet në disa ajete të tij. Kur'ani e quan të pavlefshëm besimin në hyjnizimin e njeriut. Sipas Kur'anit të
Shenjtë profeti Isa (Mesihu) nuk i ka ftuar njerëzit të
adhuronin atë, por të adhuronin Allahun e Vetëm e të
Pashoq. Në Kur'an thuhet: "Pastaj Allahu do të thotë
(Ditën e Gjykimit): “O Isa, biri i Merjemes! Ti ishe
ai që u the njerëzve 'Adhuromëni mua dhe nënën
time si zota krahas Allahut'?! Isai do të thotë: “Qofsh
i Lartësuar dhe i Lavdëruar! Mua nuk më takon të
them diçka, për të cilën nuk kam aspak të drejtë. Po
ta kisha thënë ndonjëherë, Ti me siguri do ta dije.
Ti e di çfarë ka në shpirtin tim, kurse unë nuk e di
çfarë ka në Veten Tënde. Vetëm Ti i di të gjitha të
fshehtat. Unë nuk u kam thënë asgjë tjetër, përveç
asaj që më ke urdhëruar Ti: “Adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj!” Kam qenë dëshmitar, për sa
kohë që kam jetuar midis tyre dhe qëkurse më more
mua, vetëm Ti ishe Mbikëqyrës i tyre. Ti je Dëshmitar për gjithçka." (Sure "Maide", ajetet 116-117)
Dhe: "Mesihu nuk do ta përbuzte kurrë që të ishte
rob i Allahut as edhe melekët më të afërm. Ata që e
shpërfillin dhe e nënçmojnë me arrogancë adhurimin e Allahut, Allahu do t’i sjellë të gjithë para Vetes."
(Sure "Nisa", ajeti 172.)
Vazhdon në numrin e ardhshëm të Revistës VLERA.
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Edhe pse jetojmë në shekullin 21
karshi përparimeve të mëdha në
shumë fusha të jetës sonë, disa aspekte të cilat kanë të bëjnë me dhunën
ndaj grave kërkojnë një trajtim më të
gjerë. Për fat të keq kjo dukuri negative kohëve të fundit është prezentë
edhe në shoqërinë tonë Kosovare.
Çka është dhuna? Cilat janë shkaqet
e dhunës ? Si mund të kontribuojmë
në parandalimin e dhunës? Për këtë
temë do të japim opinione të anketuarve të Revistës “Vlera”.
Esma Gashi

JETA PA
DHUNË
ËSHTË E
DREJTË

NJERËZORE
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Dhuna duhet denoncuar.

Dhuna ndaj grave dhe vajzave është një nga shkeljet e
të drejtave të njeriut më sistematike dhe më e përhapura. Pabarazia gjinore dhe diskriminimi janë arsyet
e dhunës ndaj gruas, ndikuar nga pabarazitë historike
dhe strukturave të pushtetit midis grave dhe burrave
ekzistojnë në shkallë të lartë nëpër të gjitha komunitetet
e ndryshme të botës. Dhunë mund të praktikoj vetëm
një monstrum i vërtetë, sepse kushdo që do më të vërtetë, kurrë s`do të kishte fuqi të lëndoj atë grua. Dhe,
gratë, asnjëherë, në as një rrethanë s`duhet të lejojnë
që askush t`i prek me dorë. Po, natyrisht, se Zoti do
t`i ndëshkojë zullumqarët. Gra, duajeni e respektojeni
vetën, mos u përuluni para askujt, mos keni frikë fare,
por për mirëqenien tuaj, denoncojeni rastin e dhunës,
kur të jeni të rrezikuara, dhe kurrë s`do të jeni vetëm.

Milot Istrefi
Më mirë vetëm, se në shoqëri të keqe

Dhuna karshi grave është një ndër fenomenet më të
tmerrshme që është shumë aktuale në vendin tonë.
Nuk ekziston një pretekst i arsyeshëm që një grua të
durojë maltretime, tortura nga dikush. Sepse gratë vlejnë shumë, janë të zonja, të fuqishme, luftarake, e më
shumë kaq. Keq është për disa gra që zgjedhin partnerin e gabuar, i cili nuk di as nuk është i aftë ta do, respektoj, çmoj një grua. Të gjithë ata që janë në gjendje t`i
bëjnë dëm një gruaje, qoftë fizikisht, psiqikisht, emocionalisht, ai nuk është burrë, por një qyqar i vërtetë,
i paskrupullt. Asnjëri nuk ka të drejtë të dhunoj një
grua. Pra, femra keni kujdes, me kënd do t`ia ndërlikoni vetës jetë, mos zgjidhni shoqëri të keqe.

Xhelal Beqiri

Dhuna është gjëja më e ulët që një burrë mund të ushtroj në qenien më delikate dhe më të bukurën në botë
femrën. Motivet e dhunës, kryesisht janë këto kriza
ekonomike, alkooli, tradhtia, etj. Ka gra që, të cilat
s`mund t`i bëjnë ballë dhunës së vazhdueshme nga
partneri qoftë fizike, verbale, seksuale dhe psikologjike, dhe për këtë detyrohen të marrin vendim që t`i
japin fund martesës, e kjo më të drejtë ngaqë, kush do
të mund të duronte që të jetonte një jetë të tillë. Dhe,
atyre u mbetet që të rrisin fëmijët vetëm. E, gjëja më
e bukur e jetës është kur një grua e vetme e dominon
botën, vihet përballë të gjithëve, për të mbrojtur fëmijën e saj, e natyrisht, pashmangshëm që ajo nënë do të
jetë krenari për fëmijën e saj.
Fëmijët, të cilët rriten në një ambient ku më të madhe mbizotërojnë britmat, konfliktet, dhuna, këto pa
dyshim paraqesin një torturë të vërtetë për fëmijët, që
mund t`i dëmtojnë psiqikisht, e shpirtërisht. Fëmijët
me një baba të dhunshëm vuajnë shumë, ata trishtimin
që e përjetojnë në shtëpi, si kauzë e dhunës, ata e manifestojnë në shkollë, e në jetë. Fëmijët kanë nevojë për
një baba që jep dashuri pa fund, që sillet mirë me ta
e me nënën e tyre, e jo me një qyqar që godet. Thuaj
“mjaft dhunës”.

ANONIM
Babai më ka braktisur, ishte i dhunshëm

Nëna ime është një grua e mrekullueshme, e cila ka duruar abuzimet të cilat i`a bënte babai im, dhe sakrificat e
shumta që i`a vuri jeta. Sapo agon dita, ajo kryen punët
e shtëpisë, përgatit ushqimin për ne fëmijët. Gjatë verës
ajo shkon për të punuar në fushë deri të bjerë errësira,
që neve të mos na mungoj asgjë. Nëna ime kurrë nuk
u ankua, e as nuk ka kërkuar një burrë që t`i ndihmojë. Babai na ka braktisur qysh para 15 viteve, ai ishte
alkoolist, dhe sa here që vinte në shtëpi ishte i dehur,
sulmonte e fyente nënën time, e nëna ime vetëm qante
shumë, pas një periudhe babai gjeti një grua e iku me
të, pa u mërzitur për ne e gruan e tij. Por, për këtë nëna
ime nuk ishte ndjerë e demoralizuar, përkundrazi na e
mësoi dashurin e vërtetë ndaj Zotit, njerëzve, si duhet
të sakrifikojmë, na e mësoi ndershmërinë, fisnikërinë,
mirënjohjen për të pasur një nënë si ajo. Ka gra burrnesha si nëna ime, ka dhe nga ato që jetojnë duke qarë
gjithë jetën.

Elma Rexhepi
Ka gra që tërheqin denoncimin.

Një grua deri sa të goditet nga një burrë për here të
pare, ajo përjeton dhunë psikologjike. Për të pasur në
familje të shëndoshë, jot ë dhunshme, gratë duhet t`i

edukojnë fëmijët e tyre në baza të shëndosha, të arsyeshme. Duhet që fëmijët të mos i bëjnë të dhunshëm,
duke filluar nga jetesa si vëllezër e motra, duke mos
i mbështetur kur ata grinden e grushtohen mes vete.
Nëse ata bëhen të dhunshëm është faji i prindërve, të
cilët kanë gabuar në edukim. Një grua s`duhet të dëshmojë dobësi në kësi raste, por duhet t`u ndihmojë edhe
personave të dhunshëm që kjo të përfundojë. Dhunuesi është fajtor dhe ai duhet të pranojë ndihmë për të
ndryshuar. E jo, që kur atëherë e dhunuara e tërheq
denoncimin bashkë me burrin shkon në shtëpi, dhe e
godet përsëri bashkëshorti, deri sa ajo t`i thotë se nuk
do ta denoncoj kurrë më.

Burim Rexhepi

Ka burra që mendojnë se gratë duhet nënshtruar atyre
Ka një shkak thelbësor të dhunës gjinore: “bindja”, nga
burri që ka superioritet dhe primatin mbi gruan. Këtij
shkaku thelbësorë mund t`i bashkohen dhe shkaqe të
tjera dytësore. Dhuna në familje ndodh në një kontekst kulturor patriarkal, ku kontrolli dhe nënshtrimi i
grave, veçanërisht në kuadër të marrëdhënieve në çift,
jo vetëm që ka qenë tradicionalisht i toleruar, dhe i legjitimuar dhe se, pavarësisht nga veprimet dhe reformat
ligjore të mbajtur në vendin tonë, vazhdoi jet në shoqërinë tonë. Mos pranimii disa burrave, roli i ri i grave
në një shoqëri demokratike dhe bashkëjetesës në barazi,
mund të jetë një nga arsyet e dhunës, pavarësisht nga
masat që janë miratuara, nuk ka qenë në rënie kjo lloj
sjellje e dhunshme. Dhunën e lejojnë ato gra që kanë
mungesë të ulët vetëbesimi, nga dashuria e madhe që
kanë për burrin, frika të mos mbesin fëmijët pa baba,
frika nga vetmia, frika nga paragjykimet e shoqërisë.
Mirëpo, duhet ballafaquar me relitetin, nuk duhet lejuar torturat fizike dhe psiqike. Kërkoni ndihmë nga
autoritetet kompetente.

Sara Mehmeti
Zoti i ndeshkon mizorët

Nëse një mashkull godet një grua, ai është njeri mizorë.
Ai nuk e donë, andaj nëse dhuna është e vazhdueshme,
partneri nuk reflekton, atëherë për hir të vetës dhe
fëmijëve, duhet dhënë fund dhunës fizike dhe emocionale ndaj grave. Mospajtimet duhet zgjidhur me
kompromis, duhet pasur shumë durim, dhe një burrë
s`duhet ta sulmojë një grua. Në vendin ku jetoj, një
familje çdo vikend grindet, fëmijët bërtasin, qajnë. Sa
keq, sidomos për fëmijët që duhet ta jetojnë këtë. Por
se, këto gjëra duhet të zbehen, të mos marrin përmasa
të mëdha, s`duhet parë partnerin si armik e t`i shkaktosh dhunë pa arsye, por Zoti i dënoftë njerëzit mizorë.

A. R
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Mësime nga profeti
KËNDI
I HADITHIT

Muhamed
(PAQJA QOF TË MBI TË DHE FAMILJE N E TIJ)

“O Ebu D herr, vepro sipas këshillave të mia që në të dy botët
të jesh i lumtur. O Ebu Dherr, janë dy mirësi në lidhje me të cilat
shumë njerëz janë të mashtruar dhe nuk i vlerësojnë: mirësia
e shëndetit dhe mirësia e rehatisë. O Ebu Dherr, shfr ytëzoji
pesë g jëra para pesë të tjerave: rininë para pleqërisë, shënd etin para sëmund jes, pasurinë para skamjes, kohën e lirë para
obligimeve dhe jetën para vdekjes.”
“O Ebu Dherr, vepro sipas këshillave të mia...”
Shëndeti është një nga begatitë e shtrenjta në të cilin
Njeriu gjithnjë është në kërkim të asaj që i siguron
njeriu i shëndoshë nuk ka shumë vëmendje. E vlerëson
lumturi dhe përpiqet që ta gjej atë. Pejgamberi i Alvetëm pasi të sëmuret, sikur peshku i cili nuk di ta
lahut (s.a.a.), thekson që Ebu Dherri — nëse do të vevlerësoj ujin derisa noton në të, por posa të nxjerret
pronte sipas këshillave të tij do ta përmbushte dëshirën
nga aty e kupton rëndësinë e tij.
e tij të kahmotshme, pra, ta gjej lumturinë në këtë
Ndodh shumë rrallë që njeriu të persiatë për mirësitë
botë dhe Ahiret, e nëse nuk vepron sipas këshillave të
të cilat e rrethojnë, siç është të folurit, dhe për shkak
tij, do të privohet nga kjo lumturi. Ky theksim është
të këtyre begative e falënderon Zotin. Ai e kupton
me qëllim që tek Ebu Dherri të ngjallet një nivel më i
rëndësinë e tyre. Në raste të njëjta njeriu shpesh është i
lartë i gatishmërisë për pranim,
gatshëm që tërë pasurinë e tij
ashtu sikur mjeku e këshillon
ta harxhoj vetëm që ta kthej
S
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E
T
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E
të sëmurin: “Që të shërohesh
begatinë e humbur.
duhet t’i përdorësh këto ilaçe”,
H AT I A , DY M I R Ë S I T Ë
e nuk ka asnjë dyshim që njeriu
Do të duhej që për një moP
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U
R
A
shkon te mjeku pikërisht për t’u
ment të mendonim për shënPEJGAMBERI MUHAMMED (S.A.A.)
shëruar.
detin tonë dhe për faktin vijues: Cila begati është më e
“O Ebu Dherr, dy mirësi janë ato me të cilat shumë
madhe se ajo që jemi mbrojtur nga mijëra sëmundje
njerëz mashtrohen dhe nuk i vlerësojnë: mirësia e
të cilat kërcënojnë trupin tonë dhe të mos prekemi nga
shëndetit dhe ajo e rehatisë.”
asnjë prej tyre? Pra, ne në shëndet posedojmë pasuri të
Shëndeti dhe rehatia janë dy mirësi të shtrenjta të cilat
madhe, por ajo nuk është e përjetshme dhe çdo moZoti ua dhuron njerëzve, por njerëzit nuk dinë t’i
ment mund ta humbasim.
vlerësojnë dhe lehtë i lëshojnë nga dora. Prandaj Pejgamberi (s.a.a.), e këshillon Ebu Dherrin, që të dij t’i
Në një vend tjetër nga Pejgamberi, paqja e
vlerësoj këto dy mirësi dhe si të tjerat të mos i lëshoj
Allahut qoftë me të dhe familjen e tij të
lehtë nga dora.
ndershme, transmetohet fjalimi i ngjashëm:
Zoti i Lartësuar, pa kërkuar kurrfarë kompensimi, u jep
njerëzve në dispozicion shumë begati të shtrenjta, por
njeriu lehtë i lëshon ato nga dora; ndoshta për arsye se
për arritjen e tyre nuk ka bërë kurrfarë përpjekje. Dhe
jo vetëm që nuk respekton të drejtën e atyre begative
por i përdor në rrugën e mëkatimit në mënyrën si nuk
ka kurrfarë dobie, por vetëm dëm.
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SHËNDETI DHE SIGURIA
“Dy begati nuk vlerësohen mjaft:
shëndeti dhe siguria.”
Rehatia është mirësia tjetër në të cilën na bën me dije
Pejgamberi, paqja e Allahut qoftë me të dhe familjen e
tij të ndershme, në këtë transmetim. Me rehati mendohet në sigurinë dhe mospasjen e vështirësive.

Njeriu gjatë jetës përballet me gjendje të ndryshme dhe
rrethana. Në disa raste kënaqet në komoditet dhe siguri, dhe mund të mendoj për vetveten dhe të zbuloj
pikëpamjet e fshehura të ekzistencës së tij, bile mund t’i
shmang edhe të këqijat e veta morale dhe shpirtërore.
Sidoqoftë edhe prehja shpirtërore mbizotëron mbi
ekzistencën e tij dhe kjo qetësi për të e ka formësuar një
rast të artë, që nga ai të nxjerr dobitë më të mëdha dhe
që çdo moment ta shfrytëzoj për arritjen e përsosmërisë
së tij.
Në të kundërtën e kësaj, është e mundur që njeriu në
jetë të përballet me periudhat në të cilat për arsye të
ndryshme nuk mund të gjej siguri dhe rehat, dhe të
ketë synim për një moment rehatie dhe sigurie. Por
çfarë dobie ka nga kjo? Koha e humbur kurrë nuk do
të kthehet.
Në lidhje me shfrytëzimin më të mirë të rastit
hazreti Aliu, paqja e Allahut qoftë mbi te, thotë:

JETA DHE RASTËSIA.

“Rasti (jeta) kalon ashtu siç kalojnë retë.
Prandaj, shfrytëzojini mirë rastet.”
Ndonjëherë vështirësitë paraqiten për shkak të angazhimit rreth brengave familjare të natyrshme dhe
përgjegjësive, e ndonjëherë shkaku i obligimeve shoqërore dhe detyrimeve. Këto vështirësi dhe telashe
preokupojnë të gjitha aftësitë trupore dhe shpirtërore
të njeriut dhe nuk i lejojnë që t’i dorëzohet meditimit

( namazit) për asnjë çast. Në vitet që pasuan në vende
të ndryshme shumë kriminel ishin në atë gjendje sa që
nuk kishin as fuqi dhe as kohë për t’i zgjidhur problemet e tyre esenciale.
Në anën tjetër në të njëjtin vend, një grup vazhdimisht
hapëron pas dëfrimit dhe nuk di se si ta shfrytëzoj
kohën e vet të vlefshme: A të plotësojnë fjalëkryqe? Apo
deri natën vonë të shikojnë filma në televizor dhe programe sportive? Apo të luajnë shah? Ata janë sikur njeriu i cili ka grumbulluar pasuri të mëdha në një vend
dhe kërkon se ku do ta djeg atë për t’u kënaqur me atë
pamje. Sikur ta takonim një njeri të tillë, do të thoshim
që është i çmendur, duke harruar faktin që shumë nga
ne janë të përfshirë nga ajo çmenduri e njëjtë dhe që
kapitali i jetës sonë, i cili është shumë më me vlerë se
e tërë bota, e djegim në zjarrin e veprave tona të kota.
Njeriun e tillë në fakt duhet ta quajmë humbës dhe të
mashtruar sepse fjala i mashtruar (magbun) përdoret
pikërisht për personin i cili shet mall të shtrenjtë, e për
kompensim merr diçka të pavlerë apo diçka me vlerë
fare të vogël.
Nuk ka mall aq me vlerë i cili do të mund të matej
me kapitalin e jetës dhe që mund të shitet më lirë se
xheneti. Për këtë arsye derisa nuk e keni humbur jetën
komode, vlerësojeni dhe kthehuni punëve të cilët janë
më të dobishme se sa punët e tjera.
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SI ÇKA E
EDUKOJMË
VETEN
TONË
DR. IBRAHIM EMINI
Sjelljet morale janë shumë të rëndësishme dhe janë ato që njeriut ia formojnë
jetën e tij trupore dhe shpirtërore, bile edhe ndikojnë në formimin e personalitetit të tij individual. Prandaj Profeti Muhamed na përkujton se : “Në ditën e Kiametit ka njerëz që do të dalin në Mahsher (Fusha e Kiametit) me fytyra të derrit e të majmunit, bile edhe me fytyra më të këqija se këto”.
Në shkencat e larta është vërtetuar se ekziston trupi i
njeriut i cili nuk do të funksionojë pas vdekjes (xhismanij-ul hudus) dhe shpirti i tij do të jetë i pavdekshëm (ruhanij-ul beka). D.m.th. shpirti qiellor i cili
është pasuri e vjetër trupore që gradualisht ka lëvizur
dhe është perfeksionuar, mandej ka arritur në shkallën
më të ulët të shpirtit të njeriut, apo ka arritur tek njeriu (bilkuvve). Lëvizja dhe perfeksionimi i tij duke mos
stagnuar fare, vazhdon deri në përfundimin e jetës së
tij. Ai së pari është një krijesë mbi botën abstrakte materiale dhe qiellore. Por, nuk është në tërësi abstrakt,
madje nga ana e shkallës së krijimit të ulët është një
abstrakt i lidhur për trupin dhe materien.
Njeriu është i krijuar prej dy dimensioneve: Dimensioni material, në të cilin bëjnë pjesë veprat materiale
që i takojnë trupit, për këtë edhe planifikohet lëvizja,
aftësia dhe përkryerja. Dimensioni tjetër është ai abstrakt i cili është mbi atë material dhe në të bëjnë pjesë
të gjitha veprimet që nuk i përkasin botës fizike.
Njëri dimension shtazor dhe material, kurse dimensioni tjetër njerëzor dhe qiellor. Duke qenë një e vërtetë
përmban edhe cilësi të instiktit shtazor dhe bën vepra
shtazore edhe cilësi të çmuara njerëzore dhe bën vepra
njerëzore. Krijesa shumë interesante që për krijuesin e
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saj është thënë “qoftë lavdëruar, Zoti më i mirë”, në fillim nuk është arsimuar e edukuar. Ai veten gradualisht
e edukon dhe arsimon. Besimi, idetë e mira, zakonet,
aftësitë dhe shkathtëistë, burojnë nga veprat dhe normat e mira njeriut ia sajojnë identitetin dhe atë ngadalë
e bëjnë të pjekur. Normat nuk pengojnë ekzistencën e
njeriut, përkundrazi ato e përbëjnë identifikimin dhe
ekzistencën e tij.
Është për t’u çuditur se mendimet, besimet dhe normat
jo vetëm që kanë ndikim në ekzistencën e njeriut, por
formojnë edhe pjekurinë individuale të tij. Domethënë
besimi i vërtetë, mendimet, vlerat morale, vetitë e
mira dhe aftëistë, të gjitha këto të formuara nga veprat
e mira, gradualisht njeriun e shpiejnë në përmasa të
pjekurisë dhe duke e përsosur atë e ngrisin në shkallë
të lartë, më afër Zotit. Në të njëjtën mënyrë normat
dhe zemrat e ngurta të cilat formohen nga injoranca,
besimi i kotë, sjlljet e këqija dhe veprat e ndyta, shpirtin e njeriut e lënë në vetmi dhe atë gradualisht e ulin
në shkallën shtazore dhe më në fund atë e vendosin në
luginën e errësirës.
Fuqizimi i cilësive shtazore tek njeriu, shkakton rritjen
e injorancës dhe më në fund në të involvohet personaliteti shtazor. Po, me të vërtetë personaliteti i tij bëhet

shtazor dhe fiton një përmasë në
suaza të botës shtazore.
Ai më nuk është njeri, ai është
shtazë, bile është një krijesë më
poshtë se shtaza. Sepse ai më
ka dalë nga rruga e njerëzimi
dhe është një krijesë shtazore.
Edhe nëse duket si njeri, ai është
shtazë, këtë as që e vëren fare.
Shtazëria e shtazëve nuk rrjedh
nga pamjet shtazore por nga
instikti dhe dorëzimi i tyre nga
përkushtimet shtazore dhe nënshtrimi ndaj epshit shtazor që
kanë. Ujku nuk është ujk nga
forma dhe qimja e tij, por nga
vesi grabitqar dhe nga natyra e
pakufizuar dhe e kushtëzuar. Në
qoftë se tek ndonjëri paraqitet
vesi grabitqar që e pengon atë
të ndajë kohë për të menduar dhe logjikuar, ky njeri do të
shndërrohet në një ujk më grabitqar se ujqit e bjeshkës. Sepse
ky njeri mendjen dhe logjikën
ia ka nënshtruar vesit grabitqar.
Disa njerëz bëjnë masakra aq të
mëdha sa që ujqit e bjeshkës nuk
mund t’i bëjnë këto. Tani këta, a
thua nuk janë njerëz të shndërruar në ujq? Padyshim që po! Edhe
nëse ata nuk e kuptojnë vetë dhe
ata të cilët i shohin pamjet e tyre
mendojnë që janë njerëz, por në
të vërtetë ata janë ujq.
Në Ditën e Kijametit “kur zbulohen sekretet“,
njerëzve kur u hiqen mbulesat nga sytë, do të shihen
fytyrat e brendshme dhe nuk do të hyjnë në xhennet
njerëzit me cilësi të ujqve. Nuk mund të jenë së bashku
në Xhenet me njerëzit e Zotit dhe me besimtarët e devotshëm. Ata të cilët kanë lënë rrugën e njerëzimit dhe
janë shndërruar në ujq, do të torturohen në errësirën
dhe dhembjen e Xhehenemit dhe aty do ta vazhdojnë
jetën.
Njeriu është një krijesë më identitet të padefinuar në
këtë botë, por ardhmërinë e tij e përcakton me duart e
veta. O do të arrijë në një shkallë më të lartë se engjëjt
e Zotit, o do të shndërrohet në ndonjë lloj të shtazës.
Kjo është një e vërtetë e vërtetuar edhe nga i dërguari i
Allahutt Muhammedi s.a.a. , nga imamët e pastër, edhe

nga evlijatë e Zotit, por edhe nga drejtime të shumta shkencore. Muhammedi s.a.v.s në një hadith thotë:
“Në ditën e Kiametit ka njerëz që do të dalin në
Mahsher ( Fusha e Kiametit) me fytyra të derrit e të
majmunit, bile edhe me fytyra më të këqija se këto”.
Imam Aliu a.s për dijetarin gojëndyrë (fasik) kështu
thotë: “Fytyra e tij (pamja e jashtme) është si fytyra
e njeriut, por zemra është zemër shtazore. Përshkak
se nuk e njeh rrugën e drejtë (të islamit) nuk është
i bindur në të, por edhe përshkak se nuk e kupton
rrugën e anormalitetit nuk mund të ikën nga ajo.
Ky njeri është një i vdekur në mesin e të gjallëve.”
Imam Sadiku a.s thotë: “Njerëzit mendjemëdhenj
në Ditën e Kiametetit do të shndërrohen në thnegla
dhe shtypen (shkelen) nga njerëzit.”
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ÇFARË TË BËJMË,
KUR NA OFENDOJNË?
PSIKOLOGJI ISLAME

AUTOR IKBALLE
BERISHA HUDUTI

“Më të mirë nga populli im janë ata, që durojnë kur ofendohen, durojnë
kur iu bëhet padrejtësi dhe që përmbahen kur dikush i provokon.”
Profeti Muhamed s.a.a.
(Tanbihul-havater, 2/123)

G

jithmonë ka njerëz që kënaqen duke ofenduar,
apo provokuar të tjerët, prandaj edhe Kurani
Fisnik na këshillon se si duhet të jemi të durueshëm, të përmbajtur në mënyrë që të jemi prej më
të mirëve, më të dalluarve. Ndërkaq, ata që ofendojnë
dhe ngacmojnë,ata e ndiejnë veten më të gëzuar, sepse
ata vetë nuk janë të sigurt në personalitetin e tyre dhe
dëshirojnë që përmes ofendimit ju të ndiheni më të
ftohtë në relacion me të tjerët dhe më të përkushtuar
ndaj tij duke u bërë si ai.
Shpeshherë ndodh që disa njerëz ofendojnë e numërojnë lloj kritikash, duke u bazuar në hadithin e Profetit
Muhamed s.a.a. se “Ai person që të do ai të bën të
qash” kjo i bie se ai që të do, të kritikon dhe nga kritika e ofendimi i tij ti bëhesh i pikëlluar sa që edhe
qan. Mirëpo nëse bazohemi në thënien e Imam Aliu
a.s. lidhur me këshillën, atëherë do të kemi më të qartë
fenomenin e kritikës dhe ofendimit, të cilat dallojnë
shumë njëra nga tjetra, e ajo këshillë është:
Ai që fshehurazi e këshillon vëllain e tij, e ka nderuar atë. Ai që këtë e bën hapur, e ka nënçmuar.
- (El-Bihar, 74/166/29)
apo edhe këshilla tjetër e radhës;
“Kur t`i kritikosh miqtë, bëje atë me mirësi, ndërsa
në rastet se të bëjnë keq, përgjigju me të mira.
- (El-Bihar, 71/327/76)

kohë, ai u shkatërrua dhe nuk i mbetën më vlera si një
krijesë e mençur dhe e ditur.

Çdo njëri që nuk i respekton të tjerët, ai e humbet
vlerën e tij. Ai që i ofendon të tjerët, qoftë përmes fjalës
apo veprës, e humb vlerën personale. Shejtani ka bërë
shumë adhurim, ibadet, në kohën e tij askush s’ka bërë
ibadet më shumë se shejtani, si dhe ka qenë më i mësuar më i mençur se sa melekët. Mirëpo me veprën dhe
fjalën e tij ka ulur një person të dërguar nga Allahu
dhe kështu u shkatërrua dhe më pas ai nuk vlente më
aspak te Zoti. Shejtani e ofendoj Ademin a.s. duke mos
i treguar respekt, tërë gjithësia i dha nder Ademit a.s.
përveç shejtanit i cili e nënçmoi dhe kështu që nga ajo

ÇFARË JANË PERSONAT QË OFENDOJNË?

42

Kush e ofendon një person, qoftë edhe me shikimin e
tij, me duart, apo me fjalët e tij ai është në nivel të njëjtë si të shejtanit dhe kështu i humb vlerat e tij si njeri.
Kjo pra është një gjë shumë me rëndësi që ne si krijesa
humane duhet të dimë dhe të mbrojmë veten tonë nga
këto vese të shëmtuara. Nuk është e mjaftueshme që
ne vetëm t’i njohim këto virtyte, por këto gjëra duhet
edhe t’i praktikojmë duke mos shqetësuar askënd dhe
duke mos ofenduar dhe dëmtuar me gojën tonë, vetëm
atëherë ne jemi mysliman, rob i Zotit që ka vlera dhe
vetëm atëherë do të jemi të dashur pranë prezencës së
Zotit e kurrsesi të jemi shërbëtor të së keqes dhe të
bëhemi mizorë
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 e tjera, sepse mund të ndodhë që
gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin (duke nënçmuar njëri-tjetrin) dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape. Pas besimit është keq të
përhapet llagapi i keq. E ata që nuk pendohen, janë
mizorë.
(Surja 49:11)

Personat që fyejnë, ofendojnë e provokojnë ata kërkojnë që ne të reagojmë, siç thotë populli, kërkojnë bela
dhe ata e presin atë, kështu që ju mos rrini neglizhues
në këtë situatë, sepse do të dëmtoni vet, por duhet të
jeni të durueshëm, por edhe vigjilent që mos të kalohet
kufiri i së keqes.
Megjithatë, në këtë gjendje fyese nuk do të thotë që
ju të rrini duarkryq, apo të hakmerreni me të njëjtën

mënyrë duke ofenduar e fyer, por ju do të mundoheni
të merrni këto hapa, pra të formoni strategji me veten
tuaj për të luftuar personin që fyen, ofendon, ngacmon
e nënçmon. Provoni këtë strategji dhe ju do të jeni
kokën lartë e fisnikë.

Kjo mënyrë e dialogut me personat që ofendojnë,
shpesh herë i ngacmon në ndjenja dhe këto fjalë ndikojnë tek ai dhe te mënyra se si ai reagon ndaj të vërtetës.

Mendoni, analizoni se çfarë dëshiron personi tjetër,
pra ai që ofendon. Njerëzit nuk duan të fillojnë luftën
pa asnjë arsye. Mendoni se çfarë janë duke shpresuar
ata që të marrin nga ju.
• A janë duke u përpjekur që t’ju frikësojnë ?
• A janë duke u përpjekur që t’ju bëjnë budalla dhe të
paaftë para të tjerëve?
• A pret ai person që ju të qani dhe të jeni të thyer
shpirtërisht?
• A janë duke u përpjekur të nxjerrin nga ju ndonjë
argument për të pasur pretekst në diçka?
Mendoni mirë para se të reagoni, kurrë mos i jepni
kënaqësi që ju të jeni të mërzitur e të pazotët.

Ikni larg nga situata nëse mundeni neglizhoni, sepse
nëse nuk ikni, ofenduesi do ta merr këtë situatë si inkurajim për të ofenduar edhe më shumë. Mënyra më e
lehtë për të ikur nga këto situata është që të mos i lejosh
asnjë shans të ofendojë. Shoqërohuni me miq të tjerë,
ndërsa ofenduesit jepni pak buzëqeshje dhe sikur dëshironi të këshilloni një fëmijë të vogël, ndërsa vëmendjen
tuaj kthejeni diku tjetër dhe këto sjelljet tuaja do ta
detyrojnë atë të tërhiqet.

ANALIZONI SITUATËN
Mendoni në lidhje me kontekstin e fyerjes.
Analizoni vendndodhjen e incidentit (vendin dhe momentin kur tjetri ofendon), sepse ju duhet për planifikimin e marrjes së masave. Personi që ju fyen në publik
qoftë edhe përmes rrjetit social, ka për qëllim që të ul
statusin tuaj social dhe të rrit të vetin. Si dhe personi
që ju ofendon, kur ju jeni në pronën tuaj, ofenduesi
shpreson që të nxjerrë ndonjë informatë, apo interes
pas atyre fyerjeve.
• Nëse ju jeni në publik, i rrethuar me miq përreth.
Nëse ju i përgjigjeni me një shaka, shakaja duhet t’i
bëjë miqtë tuaj që të qeshin. Nëse miqtë tuaj janë përreth dhe ju qëndroni pranë tyre,në këtë mënyrë do të
dukeni më të fort.
• Nëse ju jeni në pronën tuaj mos u ndjeni të dobët.
Nga këndi i kësaj prone, qëndrimi juaj ka sinjalizuar, se
veprimet e tyre nuk janë të pranueshme, nuk janë normale. Dhe kjo do të thotë se ata mund të turpërohen.
• Nëse ju dëshironi që këto veprime të mos i merrni
si më lartë pra si shaka, por të keni qasje serioze ndaj
këtij problemi (pra ofendimit), duhet të mos ju kapin
emocionet (nervozizmi), por përqendrojeni mendjen
në këto fjalë “ Çfarë ke, çfarë po të mungon” fol?
• Fjalë të rëndësishme që mund të përfshihen në dialog:
a) "Pse je kaq i vrazhdë, çfarë të detyron të jesh i këtillë?
b) “Pse nuk shikoni punën tuaj (pse merresh me mua)?
c) "Nëse unë nuk po merrem me ty, lëri njerëzit e lirë të
jetojnë jetën e tyre?
d) "Pse je kaq paragjykues? Pse nuk mund të jesh i mirë
me njerëzit? "
e) "Ti je për t’u dhimbsur, për t’u mëshiruar?

NEGLIZHONI SITUATËN

NJË PËRGJIGJE PËR OFENDUESIN
Kërkoni nga ofenduesi, çfarë dëshiron nga. Pyeteni thjesht:"A jeni duke u përpjekur për të më lënduar mua?", kjo mund të jetë e mjaftueshme që ai të
tërhiqet. Ju mund të thoni, “hej djali, vajza, burri im,
gruaja ime, a jeni në rregull? Pastaj drejtohuni duke ju
ofruar me kujdes fytyrës tij, por me butësi si mësues.
Ofenduesin do ta ktheni nga ana juaj si i bllokuar, pa
tekst. Kjo është një gjë e guximshme që ju mund të
bëni.

NDRYSHONI TEMË
Për shembull, në qoftë se personi fyen veshjen tuaj, ju
ofendon me fjalë fyese, ju mund t’i përgjigjeni me mospërfillje "Po, vërtetë, ndoshta ju mund të më tregoni
dyqanin tuaj ku ju i blini rrobat tuaja” Kjo do t’ia prish
vrullin e mendimit personit ofendues.

KËRKONI NDIHMË
- Përzgjidhni disa miqtë tuaj mund t’ju ndihmojnë.
Nëse fyerja, ofendimi e ngacmimi po bëhet një dukuri
apo adet i rregullt, formoni një rreth me miq të tjerë,
ecni me ta, shoqërohuni me ta, sepse ofenduesit në njëfarë mënyre duhen izoluar dhe ata zakonisht tërhiqen,
kur të shohin se ti ke një grup shok e miq që të rrinë
pranë.
- Nëse mendoni se ofenduesi nuk ka përmirësim,
atëherë kërkoni ndihmën e një personi me autoritet.
Mos u merrni me atë se çfarë mund të flasin të tjerët
për ju, apo për ndonjë problem tjetër që mund të lind.
Ju do të çmoheni për përpjekjen tuaj. Mundoheni ta
ndaloni nga e liga një person torturues në shoqëri. Mos
e merrni të ligun si shokun tuaj dhe të jeni të heshtur,
kjo do ishte mëkat, hipokrizi.
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PYETJE DHE PËRGJIGJJE
Ju pyesni, dijetarët përgjigjen.

Pyetja: A është e lejuar që prindi ta rrah fëmijën pa
ndonjë arsye , por për shkak të nervozes së tij
personale?

me këtë ti e kryen obligimin tënd dhe ke arsyetim tek
Zoti. Nuk ke nevojë të shkurorëzohesh nga ajo, por e
drejta e shkurorëzimit është në duart e tua.

Përgjigjja: Nuk është e lejuar në këtë rast, por është e
lejuar nëse për shkaqe edukimi, por me një mas sa të
mos arrijë tek skuqja e lëkurës ose tek mavijosje apo
nxirrje në trup.

Pyetje: Burri im ka ndërruar fenë, ka qenë musliman dhe anon kah krishterimi, dhe tani më e ka pohuar se është i krishterë, çfarë të bëjë unë ?

Pyetja: A mund të hyjë prindi në dhomën e fëmijët
pa lejen e tij?
Përgjigjja: Nëse prindi dyshon në sjelljet e tij dhe ai
hynë për shkaqe edukimi, nuk ka problem edhe nëse
është i moshërritur apo i martuar mund të hyjë në
dhomën e djalit por nëse është vet pa nusen e tij. (
por mos harroni para se të hyni është etikë islame të
trokitnin derë)
Pyetja: Ka disa vite që jam martuar, mundohem me
të madhe që ti respektojë dhe praktikojë principet
Islame.
Për fat të keq gruaja ime nuk i jep rëndësi principeve
të fesë. Shpesh herë pas grindjeve dhe fjalosjeve të
mëdha fillon të fal ndonjë namaz, e pastaj i lëshon
namazet tjera. Kjo më mundon shumë. Cili është
obligimi im në këto raste.
1- A më është e lejuar nga ana e sheriati
që unë të ha ushqimin që ajo e përgatitë?
2- A jam unë përgjegjës në Ditë të Kiametit
për këtë çështje?
3- A duhet të shkurorëzohem nga ajo për
shkak të mosrespektimit të fesë?
Përgjigjja: Nëse ajo nuk e mohon Zotin, Pejgamberin s.a.a ose nuk i mohon disa parime të obligueshme
(namazi është i obligueshëm, por këtë rast ajo nuk
e mohon, që të thotë se nuk është obligim, por nuk
praktikon rregullisht), ajo pra është e pastër sa i përket
shirkut (rivalitetit të Zotit), Duhesh të e urdhërosh për
të mira por mos të lejë përshtypje të urrejtjes ndaj teje,
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Përgjigjja: Njeriu i cili është i lindur nga prindërit musliman dhe mohon fenë Islame, në atë moment marrëveshja e kurorëzimit ndërprehet edhe nëse ka fëmijë
apo ka qenë në fejesë apo martesë.
Pyetja: A lejohet me e rrejt ( gënjyer) gruan?
Përgjigjja: Nuk lejohet me e rrejt, ( gënjyer) gruan qoftë
edhe nëse dëshirojmë të mos e humbin simpatinë apo
favorin tek ajo, por lejohet dykuptimësia.
Pyetje: Ë është e lejuar me Islam që ta thyen premtimin
e dhënë qoftë ndaj gruas apo ndaj fëmijëve.
Përgjigjja: Nuk është e lejuar është mëkat.
Pyetje: A ka të drejtë burri ta detyroj gruan e tij që
të shes pasurin e saj pa dëshirën e saj p.sh. shtëpinë
ose patundshmërinë nga fitimi hisja e saj personale
nga prindërit?
Përgjigjja: Nëse pasuri e gruas është e fituar nga mundi
i saj, nuk ka të drejtë burri ta shes pa pëlqimin e saj, ajo
pra duhet të i respektojë të drejtat e dyanshme.
Pyetja : Kam dëgjuar se në sheriatin Islam ekzistojnë norma që tregojnë se cilat janë gratë e
padëgjueshme. Prandaj pyes, çfarë e bënë gruan të
jetë e padëgjueshme:
Përgjigjja: Gruaja e padëgjueshme sipas rregullave islame është ajo e cila:
- Nuk e kënaq burrin e saj në dyshek, ( përveç kur burri
nuk ia jep nafakën, ajo nuk e ka mëkat nëse e kënaq
burrin e saj)
- Dalja nga shtëpia pa lejen e burrit
- Mos mbajtja e pastërtisë trupore, e cila papastërti tek

burri ngjallë ndjenjën e largësisë ndaj saj, që mund të
jetë shkak që ajo papastërti ta largojë burrin me qëllim
apo pa qëllim.
- Moskujdesi në pastërti dhe mosmbajtja e vetes apo
moszbukurimi i vetes nëse burri këtë e kërkon.
Pyetja: Çfarë duhet të bëjë burri ndaj gruas të
padëgjueshme ?
Përgjigjja : Në rast se gruaja përmirësohet dhe pendohet ai duhet t’ia fal dhe të ketë respekt, nëse gruaja
nuk përmirësohet, atëherë burri ka të drejtë të e tregojë
moskënaqësinë e tij ndaj saj duke ia kthyer shpinën në
dyshek ose duke mos fjet në të njëjtin dyshek.
Pyetja: Burri im nuk më jep nafakën dhe nuk i kryen
obligimet ndaj meje sipas sheriatit, çfarë të bëjë?
Përgjigjja: Nëse burri juaj nuk e jep nafakën dhe
nuk i kryen obligimet e veta ndaj bashkëshortes, ai
është i padëgjueshëm. Pra nëse paraqiten shenjat e
padëgjueshmërisë, gruaja mund ta këshillojë burrin,
e në raste se këshillimi i gruas nuk ndikon tek burri,
atëherë duhet të ankohet tek gjyqtarët që gjykojnë me
sheriat, ( në rastet tona tek Hoxha) në mënyrë që ai ta
bënë të jetë i dëgjueshëm. Por gruaja nuk ka të drejtë
të hidhërohet në sjelljet e burrit e as ta rrah, por duhet
të veprojë si më lartë pra të këshillohet.
Pyetja: Nëse gruaja ka pas menstruacione, dhe ende
nuk e ka marrë gushin (larjen fetare) pas kryerjes
së menstruacioneve, pyetja është a mund të hyjë në
marrëdhënie seksuale me burrin tim pas menstruacioneve pa e marrë ajo larjen e guslit.
Përgjigjja: Nuk ka problem mund
të hyni në marrëdhënie menjëherë
pas mbarimit të menstruacioneve
edhe pse ajo nuk e ka marrë guslin e
menstruacioneve, mundet me marrë guslin pas marrëdhënies seksuale
së bashku me burrin e saj.

harram dhe skemi mundur ta mbajmë veten, atëherë
burri është i obliguar që për shëndetin e gruas të jap
sadaka ( bamirësi për fukara) në mënyrë që të ruhet nga
sëmundjet dhe Allahu t’ia falë mëkatin. Shtohet pyetja
sa duhet të jepet sadakaja? Përgjigja është: ditët e menstruacioneve p.sh. 6 ditë ndahen në tri pjesë, “ dy ditët
e para në fillim, dy në mes dhe dy në fund. Në dy ditët
e para sadakaja duhet të jetë në vlerë të 3,6 gram ari,
në dy ditët e mesme sadakaja duhet të jetë 1,8 gram ari
dhe në dy ditët e fundit sadaka duhet të jetë 0,9 gram
ari. Kjo sadaka është a patjetërsueshme në mënyrë që të
largohet hidhërimi dhe ndëshkimi i Allahut si te femra
ashtu edhe tek mashkulli. Sadakaja mund të jepet me
para por në atë vlerë të arit që e kemi cekur)
Pyetja: Unë nuk e kam ditur që marrëdhënia seksuale me gruan është harram gjatë kohës së menstruacioneve dhe unë këtë e kam bërë, çfarë të bëjë
tani?
Përgjigjja : Pasi që nuk e keni ditur, atëherë Zoti juve
deri sot ja ka fal dhe nuk keni nevojë të jepni sadaka,
për mëtutje jepni llogari vet, dhe rregullat vlejnë si për
të gjithë edhe për juve.
Pyetja: Nëse burri e detyron gruan gjatë kohës së
menstruacioneve që të ketë marrëdhënie, atëherë
çfarë është obligimi i femrës , a duhet ajo të paguaj
kefaren ( dënimin me sadaka) apo si të veproj.
Përgjigjja : Nëse burri e detyron gruan pa dëshirën e saj
që gjatë kohës së menstruacioneve të ketë marrëdhënie,
atëherë gruaja nuk ka kurrfarë obligimi që të paguaj kefaretin (sadakan) , të gjitha obligimet dhe ndëshkimet
janë në kokë të tijë.

Pyetja: A lejohet të bëhet marrëdhënieseksuale gjatë kohës së
menstruacioneve, dhe nëse bëhet
atëherë çfarë duhet të bëjmë?
Përgjigjja: Së pari duhet të dimë se
marrëdhëniet seksuale gjatë kohës
së menstruacioneve është shumë e
ndaluar, harram. Mirëpo nëse kjo
na ka ndodhur duke e ditur se është
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Lulëzimi i
Trëndafilave

KËNDI PËR
VAJZA DHE
DJEM

Revista Vlera ka menduar edhe për juve, prandaj ka ndarë një pjesë të saj që t’ju tregojë
mësime dhe rrëfime edukative në mënyrë që ju të bëheni edhe më të mençur edhe më të
mirë. Nëse pyetemi pse duhet të bëhemi të mençur dhe të mirë? Sepse, po të jesh fëmijë
apo vash dhe çun i mençur atëherë ti do të jesh edhe i mirë dhe do të jesh më i lumtur,
pastaj do të jesh i dashur në shkollë në shtëpi dhe në shoqëri. Të jesh i mençur dhe i mirë
donë të thotë që Zoti dhe Profeti Muhamed dhe gjithë njerëzit e mirë do të të duan dhe do
të të ndihmojnë në jetë, që të jetosh i lumtur dhe të fitosh të mira nga shoqëria ku jeton. Të
jesh i mirë je si trëndafil pa gjemba, çdo njeri do të ka dëshirë të të marrë aromë, prandaj
lulëzo si trëndafili me aromë.
Prandaj puna dhe vasha, urdhëroni e mësoni, e më pas mundohuni ti praktikoni këto mësime së pari me veten tënde pastaj me të tjerët.

Çfarë është TAKLIDI ?
Ashtu sikur që rrobat i dërgojmë te rrobaqepësi për
t’i qepur, si dhe kur të sëmuremi shkojmë menjëherë
tek mjeku për t’u shëruar, për çështjet fetare gjithashtu
është e nevojshme që të shkojmë te njohësi i saj.
Njohësi apo dijetari i fesë quhet MUXHTEHIDI dhe
mbasi që feja është e rëndësishme, atëherë atë duhet
ta mësojmë nga ai person i cili është më i dituri nga të
gjithë të tjerët. Ne duhet të pasojmë njohësin e fesë, ai
është dijetari i drejtë, i pastër, i devotshëm dhe nga të
gjithë të tjerët më i dituri. Kur shkojmë te MUXHTEHIDI ne e pyesim atë për çështjet e fesë, Pra TAKLIDI
donë të thotë pasimi i dijetarit të fesë, MUXHTEHIDIT. Taklidi është i domosdoshëm për çdo musliman.
Mendja e shëndoshë na thotë se duhet të kesh taklidin
(pasimin),sepse gjithmonë duhet që t’i referohemi dijetarit të fesë Muxhtehidit.

Sexhdeja e zgjatur
Gjethet jeshile të hurmave fluturonin poshtë rrezeve të
diellit atë ditë kur nipi i vogël i Pejgamberit (s.a.a.),
Hasani erdhi në xhami ku namazi me xhemat kishte
46

filluar. Ai në mënyrë të qetë kaloi rreshtat e namzlinjëve
që po faleshin dhe shkoi pranë gjyshit të tij Muhamedit
s.a.a. Në kohën kur i Pejgamberi (s.a.a.) po bënte sexhden, Hasani u ul sipër shpinës së gjyshit dhe lëvizte sa
andej sa këndej. Pak pas kohe, Hasani ndjeu lodhje dhe
u shtri mbi shpinën e gjyshit i cili ishte duke bërë sexhde. I Dërguari (s.a.a.) në mënyrë të qetë e përfundoi
namazin, më pas e pëthi nipin e vet në faqe dhe e uli
atë në prehrin e vet.
Një nga shokët e të Dërguarit (s.a.a.) bëri pyetje: “O
i Dërguari i Allahut: Pse e zgjate sexhdenë e fundit të
namazit?”. I Dërguari (s.a.a.) iu përgjigj: “Në sexhde,
Hasani më ishte ulur sipër shpinës dhe nuk doja të ta
shqetësoja atë. Prita derisa ai zbriti vetë poshtë”.
Çfarë kuptojmë nga ky tregim? Ne kuptojmë Pejgamberi Muhamed ( paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij)
aq shumë i kishte dashur nipin e tij sa që edhe gjatë
namazit nuk i kishte bërtitut apo nuk ia kishte prishur
dëshirën e tij.

Athua si veprojnë gjyshi, nëna apo
babi juaj gjatë namazit të tyre, kur ju
dëshironi të luani me ta apo
ti dilni përpara sexhades?

Ilustroi: Dafina Berisha

(a. s.) i ngriti duart lart drejt qiellit dhe tha: “O Zot i
Mëshirshëm! Zbrite shiun e dobishëm të mëshirës Sate
mbi njerëzit”. Papritur, qiellin e mbuluan re të zeza dhe
pas pak kohe kudo u dëgjua zëri i vetëtimës dhe murmurimës. Shiu ngopi plotësisht tokën shumë të etur
dhe sytë e njerëzve nga gëzimi u mbushën me lot.

Duaja e natës

Pastaj na tregoni se kush është në të
drejtë Pejgamberi apo gjyshi
dhe prindërit tuaj?
Bisedoni me prindërit për këtë rrëfim.
Gjethet e thata të pemës
Atë ditë, i Dërguari i Allahut (s.a.a.) shëtiste së bashku me Selmani Farisiun në shkretëtirë dhe u ulën nën
hijen e një peme të tharë. Frynte një erë e ngrohtë e
cila i merrte me vete bimët e shkretëtirës. I Dërguari
(s.a.a.) i mori në dorë degët e thata të pemës dhe lëkundi ato. Gjethet e verdha dhe të thata ranë mbi dheun e
shkretëtirës. Selmani shikoi i çuditur. I Dërguari (s.a.a.)
tha: “Nuk do pyesësh pse jam duke vepruar në këtë
mënyrë?”. Selmani filloi të buzëqeshë dhe tha: “urdhëroni!” I Dërguari i Allahut (s.a.a.) iu përgjigj: “Kur
njeriu merr abdes dhe e falë namazin menjëherë
sapo të hyjë koha e tij, do t’i bien mëkatet sikur gjethet e thata të kësaj peme”. Më pas, lexoi këtë ajet
Kur’anor: “Dhe fale namazin në dy skajet e ditës, e
edhe në orët e afërta (me ditën) të natës. S’ka dyshim
veprat e mira i shlyejnë ato të këqijat. Kjo është një
këshillë për ata që pranojnë këshillat”.
Selmani lëvizi kokën dhe rrudhat e ballit, dhe hyri në
mendime të thella.

Pikat e shiut
Në territorin e Tusit mbizotëronte thatësira. Po kalonin
ditë të nxehta dhe të pa mëshirë dhe nuk pikonte asnjë
pikë shiu nga qielli i kaltër. E vetmja shpresë e njerëzve
ishte shtëpia e Imam Rizasë (paqja qoftë mbi të). Një
ditë Imami (a.s.) u tha njerëzve: “Do të agjëroni tre
ditë me radhë dhe pas asaj do të falim së bashku
namazin e shiut”. Pas tre ditësh, në kohën kur lindi
dielli, njerëzit shkuan pas Imamit (a.s.) jashtë qytetit.
Imami (a.s.) qëndroi para njerëzve dhe e fali namazin e përbashkët. Pas përfundimit të namazit Imami

Hz. Fatimja (paqja qoftë mbi të) ishte ulur në një qoshe
të dhomës, e kthyer në drejtim të Qabesë dhe po e falte
namazin e natës. Zëri i saj hyjnor e thyente qetësinë e
natës. Djali i saj Hasani, hapi sytë dhe e shikoi nënën
që po këndonte “Duanë e kunutin”. Nëna i kishte ngritur duart lart nga qielli dhe po lexonte dua. Ajo i lutej
Zotit të madhëruar për meshkujt dhe femrat besimtare. I përmendi emrat e tyre dhe e dëshiroi nga Zoti
mëshirë dhe bereqet. Hasani dëshironte të dëgjonte se
çfarë lutje do të bënte nëna e tij për vete, por ajo s’bëri
asnjë lutje për vete. Dalëngadalë filloi që të zbardhej
dita dhe Hasani u ngrit që të falte namazin e sabahut.
E përshëndeti nënën e vet dhe e pyeti: “Nënë e dashur!
Ti u lute për të gjithë njerëzit kurse për vete s’bëre
asnjë lutje”. Hz. Fatimja (selamullahi alejha), me sy të
mëshirshëm dhe me një zë të përzemërt tha: “Djali im
i dashur! Së pari komshiu, pastaj shtëpia”

Momentet e fundit
Ebu Beshiri po ecte nëpër rrugët e qytetit të Medinës.
Me flokë të thinjura dhe me sy të përlotur ai shkoi në
shtëpinë e Imam Sadikur (a.s). Trokiti në derë dhe prapa derës e dëgjoi zërin e ulët të Ummi Hamides, nëna e
Imam Kazimit (a.s), e cila pyeti: “Kush është?”. Matanë
derës u dëgjua: “unë jam, Ebu Beshiri”. Ummi Hamideja e hapi derën dhe e përshëndeti Ebu Beshirin.
Ebu Besiri ia ktheu përshëndetjen dhe në mënyrë të
qetë hyri brenda në shtëpinë e thjeshtë të Imam Sadikut (a.s). Dukej sikur akoma vinte era e namazit të
Imamit (as). Ebu Besiri u ul në një qoshe të dhomës
kurse Ummi Hamideja ishte ulur në një qoshe tjetër,
dhe ajo i tha: “O Ebu Beshir! Sa do të dëshiroje që të
kishe qenë këtu në momentet e fundit të jetës së Imamit?”. Ebu Beshiri pastroi lotët nga sytë dhe pyeti: “Në
ato momente çka ndodhi?”. Ummi Hamide me zë të
dridhur iu përgjigj: “në ato momente të fundit të jetës
së tij, Imam Sadiku shikoi fytyrën e çdonjërit prej
nesh dhe tha: Shefaati ynë asnjëherë nuk do t’i përfshijë personat që nuk i kushtojnë rëndësi namazit!”
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Kuriozitete nga

Kurani

Istikhare (lutja që kërkon
udhësinë nga Allahu)

Kohët e fundit, studiuesit kanë zbuluar se te
balli i njeriut është qendra trunore e marrjes
së vendimeve dhe se ajo bëhet aktive g jatë
faljes dhe adhurimit të Zotit. Atëherë, në qoftë
se doni të merrni një vendim të suksesshëm,
ju duhet ta adhuroni Zotin, t’i luteni Zotit me
përulësi dhe pastaj të merrni vendimin. Kjo
është e thënë shkencore. Profeti Muhamed
(paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) u ka
paraprirë shkencëtarëve për këtë fakt, sepse
ai na ka mësuar të bëjmë istikhare përpara se
të marrim një vendim. I Madhëruar qoftë Allahu! Kush i tha Profetit Muhamed (paqja qoftë
mbi të dhe familjen e tij) se qendra trunore, që
ndodhet në ballë bëhet aktive kur falim namaz dhe se një aktivizim i tillë i ndihmon njerëzit të
marrin vendime të suksesshme? Për mahninë tonë, Kur’ani i Shenjtë e lidh faljen dhe përulësinë,
nga njëra anë me suksesin, nga ana tjetër. Allahu i Gjithëfuqishëm thotë në Kur’anin e Shenjtë:
“Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët, ata që janë të përulur dhe të kujdesshëm g jatë
faljes së namazit.”
(Surja 23:1.2)

Frekuenca e trurit
Kohët e fundit, shkencëtarët kanë zbuluar se në
trurin e njeriut ka frekuenca. Truri i secilit prej nesh
prodhon vazhdimisht frekuenca elektromagnetike,
të cilat provojnë veprimtarinë e trurit dhe llojin e veprimeve që ai bën. Kur një njeri kujton hollësitë e një
situate të caktuar, truri i tij prodhon frekuenca, të
cilat ndryshojnë nga frekuencat që prodhon ai kur
kujton një situatë tjetër. Po kështu, një njeri prodhon
frekuenca që dallojnë nga frekuencat e një njeriu
tjetër. Kjo mund të hetohet duke përdorur aparaturë të veçantë. Këto të dhëna dhe fakte mrekullore
na bëjnë të vështrojmë veten tonë. Allahu (xh.sh)
thotë: “Edhe në veten tuaj (ka argumente). A nuk
mund t’i shihni?”
(Surja 51:21)
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Fillimi i universit
Universi është filluar me një shpërthim të madh. Pastaj pjesët e tij janë copëzuar dhe janë formuar yjet dhe galaktikat. E habitshme është se Kur’ani ka folur për këto etapa shumë saktë: “A
nuk e besojnë ata se qiejt dhe Toka ishin ng jitur dhe Ne i ndamë dhe ujin e bëmë bazë të jetës
së çdo g jallese? A ende nuk besojnë ata?!”
				
(Surja 21:30)

Gjuha e milingonave
Shkencëtarët kanë zbuluar kohët e fundit se milingonat komunikojnë duke dërguar frekuenca
tingullore. Ato e përdorin këtë g juhë për të alarmuar, për të paralajmëruar dhe për të vënë në
lëvizje milingonat e tjera për ndonjë rrezik. Është mahnitëse! Kur’ani i Shenjtë e ka përmendur
këtë fakt shkencor katërmbëdhjetë shekuj më parë. Allahu thotë në Kur’anin e Shenjtë: “ Më në
fund, kur arritën në luginën e milingonave, një milingonë tha: ‘O milingona, hyni në vendet tuaja,
që Sulejmani dhe ushtria e tij të mos ju shtypin (me këmbë), ngaqë nuk e dinë!”
(Surja 27:18)

Fëmijët dhe loja
Studimet shkencore të kohëve të fundit vërtetojnë
se loja për fëmijët është shumë e rëndësishme për
shëndetin e tyre fizik dhe mendor. Amikasingh, bashkëpunëtore e vjetër shkencore në Holandë, thotë se
veprimtaria fizike lidhet më mirë me veprimtarinë shkollore dhe arrihen rezultate më të mira në testimet standarde. Studimet tregojnë se sa më shumë veprimtari
fizike të bëjnë fëmijët, aq më të larta janë rezultatet e
tyre në shkollë, sidomos në lëndët themelore: matematikë, g juhë angleze dhe lexim. Allahu i Gjithëfuqishëm i
përmend fëmijët dhe lojën në Kur’an, në tregimin e famshëm histroik për profetin Jakub (paqja qoftë mbi të),
kur djemtë e tij u lutën ta merrnin vëllanë e tyre, Jusufin
të luante me ta. Allahu i Gjithëfuqishëm thotë: “Dërgoje
atë nesër me ne, të luajnë e të kënaqet me ne dhe ne,
patjetër do të kujdesemi për të” (Surja 12, ajeti 12).
I Madhëruar qoftë Allahu!
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6KW\SVKNURQMD3ULQWLQJ+RXVH

0DWHULDO]\UWDU
0DWHULDOVKNROORU
6KW\S
6KSHMWsOLUsGKHNXDOLWHW
Zƌ͘'ƵƐƚĂǀDĂǇĞƌŶƌ͘ϭϯ
>ŝďƌĂƌŝĂ͞Zƌ͘ŐŝŵZĂŵĂĚĂŶŝŶƌ͘ϱϵ
dĞůͬ&ĂǆϬϯϴͬϮϮϯϭϮϬ
ĞŵĂŝů͗ƐŚƚǇƉƐŚŬƌŽŶũĂďůĞŶĚŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ƐŚƚǇƉƐŚŬƌŽŶũĂďůĞŶĚŝΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ
WƌŝƐŚƟŶģϭϬϬϬϬ͕<ŽƐŽǀģ

)RUPXODUsNXSRQDODSVD
IDWXUDÁHWsGsUJHVDQRWHVD
NDUWsYL]LWDIWHVDSRVWHUD
EURVKXUDNDWDORJMHVKNUHSVD
NDOHQGDUsPDLFDPHORJR
THVHEDQHUDFHUDGDYXOD
VKW\SLPGKHQsSOORWHUNRORU
GHULQsPHWUDHWM
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