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Në vend të Editorialit

Kushtuar Ditëlindjes

së Hazreti Fatimes
Të lumtura ishin ato ditë
Kur Pejgamberi u lajmërua
Për një lajm të ri
Se do të lindë një fëmijë
Katër zonjat e Xhennetit
Hynë në shtëpinë e Profetit
Plot me fat e krenari
Të lidhin një kondak të ri
Porsi hëna e plotë
Ishte fytyra e Fatimes
Ngjyrë e bardhë e faqekuqe
Buzë të njoma si burbuqe

Ata që Pejgamberit
Me djem e nipa iu lëvduan
I la Allahu në faqe të tokës
Emrin e tyre për ta mallkuar
Ebu Sufjani dhe Muaviu
Kishin djem e trashëgimi
Por mos e harroni edhe Hindan
Që e shkuli zemrën e Hamzas
Pjella e fëlliqur e Hindas
I dha shëmtim gjithë dunjasë
I la Zoti për punë mallkimi
Deri në Ditën e Gjykimit

A thua pse,
Allahu e zbriti suren Keuther
Me rastin e lindjes së vajzës së Pejgamberit?

Ky fis Pejgamberit iu lavdërua
Se kishte meshkuj për të luftuar
Por meshkujt e tyre u bënë Jezidë
Prej asaj kohe e gjer në këtë ditë

Atëherë kur femra
Aspak nuk vlerësohej
Lindet ylli i pashuar
Idealja e madhëruar

Edhe një gjë të kisha pyetur, nëse nuk mërzitesh
A vuri dikush emër, Jezid e Muavi?
Jo vëlla, jo, këtë nuk do ta dëgjosh
Qoftë në këtë botë edhe nga më i keqi njeri

Fjala më e hidhët
Në ishullin e Arabisë
Ishte ebter, farëshuar
I thanë Profetit të Perëndisë

Ndërsa Pejgamberi me vajzën e tij
I dhuruan njerëzimit dymbëdhjetë imamë të rinj
Që vazhduan rrugën me gjak e me lot
Për të na përcjellë Kuranin, siç e kemi sot

Pse punon o Muhammed?
Ti nuk ke djalë, ti nuk ke shpresë
Kush do të trashëgojë,
Gjithë këtë vepër që po bënë?

Nënën Fatime gjithmonë e përkujtojmë
Edhe pse varrin e saj nuk e dimë ku ekziston
Salavate dhe selame për ju ne këndojmë
Pasardhësit e Pejgamberit kështu i respektojmë.

Çfarë marrëdhëniesh të mira kishte
Pejgamberi me Allahun
A thua pse nuk i dha një djalë,
Kështu menduan ata

ALLAHUM-ME SAL-LI VE SEL-LIM VE ZID VE
BARIK ALA RESULULLAH, VE ALIHIL AT-HAR
Autor: Ikballe Berisha Huduti
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SHKATËRIMI I GRAVE
NGA PROCESI I

GLOBAL
IZIMIT
Ne duhet të kthehemi prapa në kohë
dhe të shohim se si ka qenë në të
vërtetë identiteti jone.

Autor: Ikballe Berisha Huduti
Shpesh herë në bie në vesh fjala globalizim, global, globalizimi dhe e pyes veten athua sa mund të jetë i dobishëm globalizmi për mirëqenien e grave si një gjini e
butë e brishtë dhe me plot feminitet.
Termi globalizim që rrjedh nga fjala "globale", ka të
bëjë me referimin e shfaqjes së një rrjeti ndërkombëtar
sistemesh ekonomik. Ndërsa sa i përket globalizimit
kulturor rrjedh dhe inicion dy procese: diversifikimin
kulturor si dhe riidentifikimin kulturor. Diversifikimi
kulturor hap hapësirë për emancipimin e të gjitha kulturave dhe ndikon në të ashtuquajturin dehierarkizimin
e kulturës gjegjësisht të kulturave.[1]
Fuqizimi i grave në procesin e globalizimit nga identiteti individual në atë shoqëror mund të sjell lëvdata,
por në qoftë se shikohet kjo çështje nga një këndvështrim tjetër, gratë gjatë procesit të transformimit nga
identiteti individual në atë social, bëhen të orientuara
vetëm në gjininë e tyre.
6

Ne duhet të kthehemi tek feja jonë,
ritet dhe ritualet, traditat, kultura
dhe orig jina dhe të bëjmë që origjinaliteti, historia dhe kultura të na
definojë identitetin tonë.
A është nderim ky produkti i globalizimit që ai i bënë
grave? A i dhuroi globalizimi gruas mundësinë e të
qënurit faktorë? A i konsideron globalizimi gratë si një
qenie njerëzore në shoqëri apo vetëm si një vegël që
mund të manovrohet me të? A e shohim një qasje të
tille ndaj grave në shoqëritë tjera globale?
Fuqizimi i grave në procesin e globalizimit nga identiteti individual në atë shoqëror mund të sjellë lëvdata
për këtë proces, por në qoftë se shikohet kjo çështje
nga një këndvështrim tjetër, gratë bëhen të orientuara
vetëm në gjininë e tyre gjatë procesit të transformimit
nga identiteti individual në atë social. Gratë janë shkatërruar plotësisht gjatë procesit të globalizimit për
shkak të qasjes në gjininë e orientuar gjatë procesit
të identitetit, nga ai individual në atë shoqëror, dhe
vëmendjes që shkon e rritet dita ditës. Sot, në procesin
e modernizmit dhe globalizimit, zgjidhet dhe prezantohet gruaja e vitit. Si zgjidhet një grua për këtë garë?
Cilat kritere janë të rëndësishme për përzgjedhjen e

grave shembullore të vitit në procesin e globalizimit?
A është familja, fisnikëria, identiteti apo historia? Të
gjithë parametrat ekzistojnë për zgjedhjen e një grua
të vitit, por jo identiteti, fisnikëria, njerëzimi dhe qasja
njerëzore ndaj grave. Në këtë proces, vëmendja shkon
në fizikun e saj, në vend të personalitetit. Identiteti fluid krijohet te gratë në këtë faze dhe ky lloj i identitetit
rritet në të prej kësaj kohe.

Faktorët e rënies së civilizimit
Për ngritjen dhe rënien e civilizimeve janë tre faktorë përgjegjës. Humbja e identitetit është faktori më
i rëndësishëm në mesin e tyre. Rënia e një qytetërimi
fillon me humbjen e identitetit e vazhdon me tjetërsimin e tyre. Brezi i ri që mundësoi lindjen e procesit të
globalizimit, është brez i cili është i huaj për identitetin
dhe historinë e tij. Ata nuk njohin veten, dhe historinë
që i paraprinte ata.
Procesi i globalizimin bën që identiteti i gruas të bie
në harresë. Atëherë shkakton vetë tjetërsimin e gruas
nga identiteti, nuk merr përgjegjësitë dhe bën qe gruaja të luftojë kunddrejtë botës femërore. Si rezultat, tre
faktorët e mëposhtëm bëjnë rrëzimin e qytetërimeve të
mundura:

1-Neglizhimi i identitetit
2-Tjetërsimi i identitetit
3- Sfidat nga identiteti

Gratë mund të jenë të zonjat kur ato flasin si burrat,
por kjo bën të paraqiten disa pyetje: Cili është identiteti fluid për burrat dhe gratë? Çfarë janë burrat dhe gratë
në të vërtetë? Çfarë do të thonë tërë këto koncepte?
Sipas identitetit fluid; Gratë duhet të pranojnë çfarëdo
gjëje që i jepet atyre si identitet. Ky lloj i identitetit
mund të ndryshojë nga dita në ditë. Ne duhet të kthehemi prapa në kohë dhe të shohim se si ka qenë në të
vërtetë identiteti jone. Ne duhet të kthehemi tek feja
jonë, ritet dhe ritualet, traditat, kultura dhe origjina
dhe të bëjmë që origjinaliteti, historia dhe kultura të
na definojë identitetin tonë. Përkufizimi më i mirë për
individualitetin thotë se gratë nuk duhet të studiohen
nga pikëpamja gjinore. Ajo është grua dhe duhet të
ketë një fizik gruaje.Nga pikëpamja e individualizmit,
siç është theksuar në Islam dhe në studimet tona të
identitetit, Kur’anit, pikëpamjeve historike dhe racionale, femra është një qenie njerëzore. Gruaja është një
qenie njerëzore e krijauar nga Zoti. Ajo duhet gëzuar
udhëzime ontologjike dhe arsimore dhe duhet ketë te
gjitha të drejtat e saj esenciale.

A do të pranojë globalizimi
identitetin original të njerëzve?
Në kulturën Islame, që nga viti 1400 e më parë, me ardhjen e Islamit, madje edhe më herët për shembull në
Persinë e lashtë, gratë kanë pasur personalitetin e tyre
dhe vlera të larta në shoqëri. Asnjëherë gratë e këtyre
trojeve nuk janë marrë si vegël në duart e burrave apo
te shoqërisëë
Një vështrim në identitetin tonë historik, tregon se
gratë janë përcaktuar mirë në historinë , letërsinë dhe
kulturën tonë. Neve nuk na nevoitet një definicion i
ri për gratë nga bota e jashtme. Në botën e jashtme,
dhe në procesin e globalizimit, gruaja nuk është person
individual . Kjo ngaqë ajo konsiderohet si vegël dhe
veglat nuk kanë rëndësi në vete.

Femra është e lidhur me shoqërinë
ne bazë të mundësive që shoqëria
mund ta përdorë atë. Ndërsa në
këndvështrimin shoqërorë tek ne
muslimanët, femra është njeri me
vlerat e saja dhe nuk është vegël,
edhe nëse ajo është larg nga atmosfera e kulturës në shoqëri.
Globalizimi dhe modernizimi bëri që gratë të humbin
identitetin individual. Pas kësaj lindi rryma e re e feminizmit që i prezantoi botës se femra nuk dëshironte të
është patjetër një grua, motër, nënë ose një qytetarë në
shoqëri me qëllim që të zhvillohet shoqëria. Ato thanë
se gratë duan të njihen si qenie njerëzore. Këto çështje
bënë që te feminizohet tërë aktivitetet siç janë; poezia,
letërsia, filmat dhe aspekte tjera.
Gruaja muslimane me të vërtetë nuk kishte vërejtje
ngase ajo kishte dhe vazhdon ta ketë akoma identitetin e saj individual të paprekur nga rrjedha e historisë.
Sot, megjithatë, gratë muslimane kanë pak njohuri për
identitetin e tyre për shkak të sulmeve të rënda nga
jashtë. Kjo kërkon në njëfarë mënyre rindërtim dhe
rikreacion të identitetit. Gratë duhet të kthehen në
modelet e tyre të lashta në histori, Shahnamed ose (
kryevepra e Ferdowsit) si dhe tek “Një Mijë e Një Net.
Ka modele të mëdha si Hazreti Fatimja ( paqja qoftë
mbi të) si Zeinebja bija e Fatimes si Musine Kokallari
etj. Ato, femrat mund të rikthejne identitetin e tyre individual, familjar dhe shoqëror duke marrë shembull
këto modele.
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Gruaja moderne dëshiron të jetë
aktive në jetën shoqërore,
të edukohet, mos të bie nën hijen
e burrave, dhe dëshiron të zhvillojë
një familje e të rrisë fëmije.
Ajo dëshiron të ruajë karakteristikat
femërore që ka, e në të njëjtën kohë
të jetë aktive në shoqëri. Identiteti
i rrjedhshëm i sajë i’a pamundëson
këtë gruas pasi që globalizimi
konsideron gruan pa identitet,
traditë dhe familje.
Në librin “ Lufta kundër familjes “
nga William D. Gairdner spjegon
ndikimin e globalizimit
dhe modernizmit në shkatërrimin
e strukturës familjare.

Tani, shtohet pyetja: A do të mbetet familja si
strukturë e sigurt përderisa gruaja duhet të përmbushë obligimet e saja në shoqëri? S’ka dyshim se
në qoftëse gratë pranojnë konceptin e identitetit të
rrjedhshëm, ato nuk do të mund t’i shërbejne shoqërisë.
Në një nga Lojrat Olimpike për të rinjtë në Singapor, një skuadër Iraniane kishte plane të merrnin
pjesë me Hijab. Globalizimi është kundër traditave
dhe në këtë kohë, nuk i lihet hapësirë fare kulturës
dhe traditës. Shembull konkret është përjashtimi
nga loja në rast të veshjes me hijab në FIFA për një
skuadrën Iraniane. Ata thanë se numri i aplikuesve
për të marrë pjesë në Lojërat Olimpike me mbulesë
do të rritej drastikisht dhe nuk do të kenë mundësi kontrolli në Hijab nëse do t’i lejonin të merrnin
pjesë skuadrën në fjalë.
Ata rregullojne kornizat e tyre me përkufizime në
globalizim dhe nuk lënë vend për identitet, histori dhe kombësi të të tjerëve. Globalizimi mund të
pranohet deri në atë mase kur pranohen identitetet
, personalitetet dhe historitë e të tjerëve. Gratë tona
nuk do të kenë familje dhe përgjegjësi nëse ato
pranojnë identitetin fluid. Ato mund të marrin pjesë
në globalizim vetëm në qoftëse ato marrin shembull
modelet paraprake Islame historike dhe kulturore.
A do të lejoje globalizimi që femra t’i gëzohet një atmosfere të tillë? A do na lejoje Singapori dhe vendet
tjera të marrim pjesë në Lojrat Olimpike pa marrë
parasysh mbulesën tonë?

A do të pranojë globalizimi
identitetin orig jinal të njerëzve?
Identiteti fluid g jen afinitete të
reja me relativizëm. Ky lloj i identitetit konsideron çdo g jë relative
dhe asg jë absolute. Në këtë lloj
identiteti nuk ka kontroll mbi definicionet, sepse të kuptuarit bëhet
hermeneutike. Cila është e vërteta? Kjo është ajo që modernizmi
dhe globalizimi diskutojnë : çdo g jë
absolute duhet larguar dhe g jithçka duhet konsideruar si relative.
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LINDJA E FATIME ZEHRAS

Mrekulli e rrallë

Fatimja u lind pesë vjet pasi i ka ardhur Mesazhi Profetik Profetit Muhamed s.a.a. Në librin “Revzatul Vaizien” thuhet: Hatixhja kur ishte shtatzënë me Fatimen,
Profeti Muhammed i ka thënë:

F

”Oj, Hatixhe! Mua më lajmëroi Xhebraili se
fëmija që e mban ti në bark do të jetë vajzë,
si margaritar i çmueshëm, e cila emrin do ta
ketë Fatime. Barku i kësaj do të zgjatë shumë
deri në ditën e fundme! Kjo do të jetë një zonjë
që në qafën e saj do të varet vargu i pambaruar i gjenezës-prejardhjes së saj, si diamant
i shtrenjtë!”
Thuhet se kur i u afrua koha për të lindur Hatixhes, ajo
kërkoi një mami nga gratë e Kurejshtit. Gratë kundërshtare të Kurejshit i dhanë këtë përgjigjie: ”Ti na hodhe
poshtë neve, na u bëre kundërshtare. Pse pranove që të
martohesh me një bonjak, i cili është nën mbikëqyr-

jen e Ebu Talibit. Na, tani turpërohemi të kemi marrëdhënie me ty! ”Hatixhja u prek shumë nga këto fjalë.
Në atë kohë, pa u kujtuar fare, në dhomën e shtratit, i
u prezantuan katër gra madhështore, të cilat nga uniforma dukeshin gra Kurejshite dhe Hashimiane. Ato
menjëherë e nderuan, duke e pëshëndetur. Hatixheja
ato i kujtoi prej fiseve arabe dhe i pyeti kush i shin. Ato
i u përgjigjen: ”Oj, Hatixhe! Na ka dërguar Zoti vetë në
shërbimin tënd! Unë jam Sara, e shoqja e i Ibrahimit,
kjo është Mejremi në na e Isaut a.s., ajo është zonja që
i dha qumësht Musait, Gjylsymja dhe e katërta është
Asia, shoqja e faraonit. Ne do të të shërbejmë ty në këtë
botë dhe do të të shoqërojmë ty edhe në botën tjetër!
”Si i mbaruan këto fjalë, menjëherë zonjat u shpërndanë. Njëra nga ana e djathtë, njëra nga ana e majtë,
njëra nga kryet dhe një nga këmbët. Në këtë mënyrë
ka lindur Fatimja krejt e pastruar, duke ndriçuar me
dritën e saj gjithë botën.
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a

Dhe një degë e njomë doli, kopshtit të fesë
i dha shkëlqim,

Qiellit të fesë dritë i lëshoi, hënë e re erdh në zbulim!
Gjethi i frytit i kësaj dege mbuloi botën në çdo anë,

Pas kësaj hënës i erdh ndriçimi shpirtëror anembanë!
Tregohet nëpër libra se dhjetë çupa të Parajsës u erdhën
në ndihmë mamive, u prunë ujë të Parajsës që ta lanin
foshnjën e porsalindur. Gratë që shërbyen, pasi e lanë
çupën, e hoqën nga ai ujë, e qitën në ujë të pastruar, e veshën me rroba mëndafshi, e lidhën dhe, pasi e
dorëzuan foshnjën tek e ëma, u zhdukën dhe më s’i pa
njeri.
Profeti, kur mori vesh për lindjen e vajzës, hyri në
dhomë, ku Hatixhja menjëherë i a dorëzoi foshnjën në
prehër. Profeti pasi e përgëzoi, ia vuri emrin Fatime.
Emri i plotë i saj është Ummi Ebiha. Mbiemrat
cilësorë të saj janë:Razije, Merzije, Mejmune,
Zeqije, dhe Zehra. Biografia dhe clësitë e saj
janë të pafund dhe nuk mund të numërohen.

i

Në librin”Revzatul Ahbab” thuhet: se njëherë
e pyetën Ajshen se cilën grua në mesin e grave
më së shumti e nderonte Profeti? Ajo u përgjigj:Fatimen e kishte mbi të gjitha! ‘ Po nga
burrat?-e pyetën pësëri? Ajo u përgjigj: ”Aliun
të birin e Ebu Talibit! “Këto fjalë që i ka thënë
Pofeti janë vërtetuar: ” Fatimja është pjesë e
mishit tim!”
Njëherë Profeti Muhammed a. s kishte shkuar edhe
Aliu. Hasani dhe Hyseni, pasi i shin të vegjël, nuk
kishin shkuar. Në atë kohë Hyseni kishte dalë të luante në pemishten e hurmave të Medinës. Një hebre, i
quajtur Salih, i biri i Rikasë, e gjeti rastin dhe e grabiti
Hysenin, pastaj e fshehu në shtëpinë e vet. Si mungoi
djali një ditë në shtëpi, Fatimja u mërzit shumë dhe
doli shtatëdhjetë herë në derën e shtëpisë, duke kërkuar
ndonjë njeri për ta gjetur djalin, por mjerisht nuk e
gjeti! Më në fund i thotë imam Hasanit: ”O, dritë e
syve!Hyseni ka humbur! Shko e kërkoje !”Imam Hasani
doli i mërzitur kah vreshtat e Medinës, duke thirru10

r:”O, Hysen, i biri i Aliut! Dritë e syve të Profetit, ku je
ti? ”Përherë përsëriste këto fjalë duke kërkuar. Nga një
kënd atje, doli një sorkadhe(kaprolle), kur e pa i mam
Hasani i tha:
- ”O sorkadhe e uruar!Mos e pa vëllanë tim, Hysenin?
-”Sorkadhja e uruar erdhi në gjuhë me urdhër të Zotit
dhe i tha: ”O, dritë e syve të Profetit dhe Myrtezait! Një
hebre, i quajtur Salih, i biri i Rikasë, e ka rrëmbyer dhe
e ka fshehur në shtëpinë e vet!”
Imam Hasani shkoi në shtëpinë e hebreut dhe i tha:
”O, Salih ! Vëllai i m, Hyseni, është në shtëpinë tënd.
Ma dorëzo dhe mos bëj fjalë se shkoj e i them nënës së
tij, e cila me lutjet e saj, të cilat arrijnë deri në portën
e qiellit, do ta shuajë fare sojin tuaj!Ose shkoj dhe i
a shpjegoj punën babait të tij, që me shpatën e tij,
Zylfikarin, ta mbulojë dheun me gjakun e fisit tuaj!
Ose këtë ndodhi t’ia tregoj Gjyshit të tij, i cili me
lutjet e Tij që arrijnë deri në Fronin e Zotit t’ia bëjë një
mallkim të fortë fisit tuaj, sa të mos mbetet asnjë në
faqen e dheut!”

m

O, keqbërës! Ruaje veten nga ai që të dëmton,
Se ai, ”Ah!”I atij gjer tek qielli arrin!

Ruaju nga psherëtima, se ajo ty të dërrmon!

Megjithëqë je zemërgur ti, por edhe gurin e përbin!
Salihu nga këto fjalë të hapura u prek shumë dhe e pyeti:”O, zotëri!Kush është nëna jote?”Imam Hasani i a
dha këtë përgjigje: ”Është më e kulluar e Fëmijëve Profetikë, më e para në gjenezën Profetike;është qendra e
ruajtjes dhe e pafajësisë;është shkëlqimi i fytyrës së dijes
dhe i njohurisë; është qendra e rrethit të biografive të
shkëlqyera ;është shkëlqimi i gëzimit të ballit të lavdërimeve ;është burimi dhe nëna e të mirave;është grumbullim i nderit ;drita e fushës së dritës së fundit(aresat);është zonja e papërlyer, Fatime Zehraja!”Pas kësaj
Salihu thotë:”Për nënën mora vesh, por babai yt cili
është?”Imam Hasani i a dha këtë përgjigjie: ”Babai i m
është mbreti i të gjithë trimave; luan i Zotit; themelues i
rregullave të ndershmërisë; krijuesi i ligjeve të mëshirës;
lutësi nga të dy anët e Kiblës; drita e syvet të të Dërguarit në të dy botët; kryetar i të gjithë Shenjtorëve;
shoqërues i Profetëve, domethënë: Alia Myrtezai! ”Salihu i thotë: ”Dhe për babën mora vesh, por gjyshi yt

cili është?”Imam Hasani i u përgjigj :”Gjyshi i m është
diamant i thesarit Hyjnor; është fryti i vargut të pemës
së i smajlit; të nderit dhe lartësisë; i dashuri i Zotit
të Madh; është ai udhëheqës mbi të cilin u ngarkua
shpërndarja e detyrave dhe e lutjeve fetare dhe na u
ngarkua respektimi për të. Është ai që nxori detyrat e
domosdoshme në Mekë dhe detyrat e pëlqyera në faltoren e “Mesxhidi Aksa “të Palestinës! Është ai që ka
ditur më mirë se të gjithë të kaluarën dhe të ardhmen ;
Ai që ka shpjeguar besimin; Ai tek i cili zbriti Kur’ani;
është Ai Profeti i të dy botëve; Muhammed Mustafai!”
Kur i tha të gjitha këto cilësi kaq të rregullta dhe të
rrjedhshme, sa edhe fisnike, pa u menduar fare, Imam
Hasani i bëri përshtypje të madhe Salihut, aq sa e fshiu
pluhurin e mohimit dhe duke derdhur lotët, tha : ”O,
djalë i lartë!Rrjedhja e fjalëve tua u bë caku i mbërthimit të zemrës sime. Rrjedhja e pashoqe e frazave tua ma
ujiti kopshtin e besimit dhe ma pëtëriu!”

e

Fjala jote është diamanti aq tërheqës i njohurisë,

Qdo kuptim i asaj fjale është një kokërr e gjuetisë!
Fjala jote ushqen shpirtin dhe derdh margaritarë,
Sa fjalë thuhen janë të kota,
kjo është fjalë që derdh ar!

O, dritë e syve të mi ! Mua më tërhoqe në rrethin e
besimit dhe, po ma mësove edhe fjalën e dëshmisë
shehadetin) unë do ta dorëzoj vëllanë! ”Imam Hyseni
atëherë ia mësoi formulën Islame dhe ai u bë mysliman
me sinqeritet! Pastaj ky e nxori Hysejnin e vogël nga
shtëpia, e mbushi një pjatë me të holla prej argjendi
dhe ia dorëzoi Imam Hasanit. Imam Hasani e solli vëllanë në shtëpi pranë Fatimes dhe kështu u mbyll mërzia
e ndarjes, u kthye jeta në qetësi
Pjesë nga Libri Hadikaja – Fuzuli
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MUSINE
KOKALLARI
intelektualja e parë shqiptare
Me rastin e 100 vjetorit të lindjes së shkrimtares dhe
intelektuales së parë shqiptare, Musine Kokalarit,
Instituti Albanologjik në Prishtinë organizoi Tryezë
shkencore "Musine Kokalari - në 100 vjetorin e
lindjes”
Në këtë tubim kulturor u mbajtën fjalime të ndryshme nga studiues
të ndryshëm nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia. Tryeza u mbajt më
24 shkurt 2017, në ambientet e Institutit Albanologjik të Prishtinë.
Ligjëruesit folën për jetën dhe veprën e Musines, duke i prekur të
gjitha temat dhe biografinë e saj që lidhej ngushtë me artin, gjuhësinë,
letërsinë, krijimtarinë si dhe ideologjinë ndryshe nga ajo komuniste.
Të afërmit dhe familjarët e Musine Kokalarit, opinionit të gjërë ia bënë
të ditur gjithashtu edhe jetën e saj private dhe karakteristikat që kishte
kjo zonjë e madhe si dhe torturimet që i kishte përjetuar Musineja në
vitet e 40 gjersa Shqipëria ishte nënë sundimin e regjimit komunist.
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Musine Kokalari lindi më 10 shkurt të vitit 1917,
në Adale, të Turqisë ndërsa në vitin 1921, familja
e saj u kthye në Shqipëri dhe u vendos në Gjirokastër, ku Musineja kreu shkollën fillore. Nëntë vjet
më vonë, familja Kokalari do te vendosej në Tiranë.
Në vitin 1937, ajo mbaroi shkollën e mesme “Nëna
Mbretëreshë” dhe më pas shkoi për studime në
Universitetin e Romës, në Itali, të cilin e mbaroi
shkëlqyeshëm në vitin 1941. Librin e parë “Seç
më thotë nëna plakë”, Musine Kokalari e botoi në
vitin 1939. Ishte viti 1943, kur Musine Kokalari së
bashku dhe me disa shokë të tjerë formuan Partinë
Socialdemokrate.
Një vit më vonë, me përpjekjen e saj, doli numri
i parë i gazetës “Zëri i Lirisë”. Në vitin 1944, ajo
botoi librin e dytë “Rreth vatrës”, ndërsa më 12
nëntor të po këtij viti u pushkatuan vëllezërit e saj,
Muntaz e Vesim Kokalari. Katër ditë më vonë e
arrestuan dhe Musinenë, të cilën e mbajtën 17 ditë
në burg. Në janar të vitit 1945, u botua libri i tretë
i Musine Kokalarit “Sa u tund jeta”.
Më 23 janar të vitit 1946, ajo u arrestua për së dyti
nga forcat e Mbrojtjes së Popullit, e gjyqi e dënoi
me 20 vjet heqje lirie. Në vitin 1961, e nxjerrin nga
burgu dhe e internuan në Rrëshen, ku dhe doli në
pension me gjysmë page. Në vitin 1981, sëmuret
nga sëmundja e kancerit, që dy vjet më pas do ta
largonte përgjithmonë nga jeta. Në vitin 1993,
Presidenti i Republikës i asaj kohe, Sali Berisha i
dha pas vdekjes medaljen “Martir i Demokracisë”.

HISTORIA
E DHIMBSHME
E JETËS SË
DISIDENTES
SË BURGOSUR
E INTERNUAR
NGA DIKTATURA

Thëniet e saj ishin akuzat e
një shpirti të pamposhtur
rilindës që sfidonte vdekjen. “Unë s´jam fajtore.
S´jam komuniste dhe ky
s’mund të quhet faj. Ju
fituat në zgjedhje, por në
burg nuk duhet të jem….
Unë jam nxënëse e Sami
Frashërit. Me mua ju doni të dënoni Rilindjen”.
Pas këtyre fjalëve, ajo nuk mund t’i shpëtonte
dënimit të sistemit të Enver Hoxhës, edhe pse ky
i fundit e njihte mirë familjen intelektuale dhe
patriotike të Kokalarëve nga Gjirokastra. Madje,
Hoxha kishte lidhje gjaku me Musinenë, por ai nuk
e kurseu as atë, pasi kishte pushkatuar pa gjyq dy
vëllezërit e saj, në nëntor të vitit 1944. Sistemi i
kaluar kishte dhe një inat tjetër me Musinenë.
Fakti që ajo kishte krijuar së bashku me Skënder
Muçon, Partinë Socialdemokrate, në vitin 1943,
nuk mund të anashkalohej nga sistemi një partiak i
Hoxhes. Pas Luftës së Dytë Botërore, kur Shqipëria
po vihej nën diktaturë, si kundërveprim i kësaj të
fundit u themelua më 6 nëntor të vitit 1946, në Tiranë, grupimi i parë opozitar antikomunist “Bashkimi Demokratik Shqiptar”, një aleancë e Partisë
Socialdemokrate, kryesuar nga Musine Kokalari, me
Frontin e Rezistencës, drejtuar nga Sami Qeribashi
dhe me Grupin Monarkist, të drejtuar nga Qenam
Dibra.Musineja u bashkua me disidentët e tjerë të
opozitës, e cila sipas ideve të saj, do të ishte ilegale dhe do të luftonte me mjet e demokratike për
një Shqipëri ndryshe. Ajo nuk mund të pranonte
diktaturë, ndaj dhe i shfaqi hapur bindjet politike,
por në të njëjtën kohë dhe diktatura nuk mund ta
pranonte Musinenë, ndaj e goditi për vdekje.
Në hetuesi dhe në gjyq, Musine Kokalari do të depononte: “Mbas Mbledhjes së Mukjes, kam marrë
pjesë në Ballin Kombëtar si socialdemokrate dhe
kam qenë përgjegjëse e gazetës ‘Zëri i Lirisë’,
ku kam botuar artikuj ku flitet për çështjen e
Kosovës në bazë të Kartës së Atlantikut. Kriteri
për të luftuar ishte jo për qëllimin e përfitimit të
disa klikave, por për demokratizimin e vendit”.
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ÇASTET
E FUNDIT TË JETËS
Në dorëshkrimin “Mbi jetën time”, Musineja
shkruan: “Komunistët më varrosën për së gjalli,
se nuk iu kërkova falje në gjyq për aktivitetin
tim. Dhe pse do të kërkoja falje?…. Unë s´jam
fajtore…”.
Në një seancë gjyqi, ndërsa dikush thirri se ajo
duhet të dënohej me vdekje në litar, dhe kryetari
Frederik Nosi, e pyeti se a e dëgjonte atë që kërkonte populli, Musineja me qetësi iu përgjigj: “Nesër
këtë do të thonë edhe për ju”. Musineja nuk
pranoi avokat. Ajo bëri një apologji të shkëlqyer që
jep qartë edhe në qëndrimin e saj prej politikaneje, demokrate, konseguente dhe e papërlyer. Gjyqi
komunist e dënoi me 20 vjet heqje lirie, me humbjen e të gjitha të drejtave civile dhe konfiskim të
pasurisë.
Pasi kreu 16 vjet nga dënimi i saj, Musinenë e internuan në Rrëshen, ku për 22 vjet punoi në bujqësi dhe ndërtim, si punëtore llaçi, e përgjuar ditë e
natë nga Sigurimi i Shtetit. Pas punës, ajo shëtiste
vetëm, por dhe shkonte në vendin e saj të preferuar,
bibliotekën e qytetit, ku gjente miqtë e saj të vërtetë, librat. E dërmuar nga vuajtjet dhe e raskapitur
nga punët e rënda, Musineja u sëmur nga kanceri.
“Ç´fat tragjik, shkruan ajo. Më doli edhe
sëmundja kundër. Të paktën të kisha
pak qetësi në vitet e fundit të jetës sime”.
E shtruar në spitalin onkologjik, ajo shkruan:
“Këtu kuptova një gjë. Për mua jo vetëm që nuk
interesohen, por kanë qejf të më zvarritin. Dhe
vetë kontrollet e këtyre muajve s´kanë gjë tjetër
veçse fjalë të kota. Sipas rregullave, unë duhet të
isha operuar këtu e gjashtë muaj më parë. Ç´do
të ngjasë?”. “ Ketu njoha kulturën demokratike,
njoha tragjedinë e përmbysjeve të mëdha revolucionare. Njoha një gjyq special. Njoha 16 vjet burg
dhe 22 vjet internim me përplasje andej-këndej.
Njoha punën e punëtorit me normë individe, njoha
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punën e krahut me normë kolektive në bujqësi e
ndërtim. Njoha vetminë e vetëkërkuar, shoqërinë e
rastit në burg dhe gjithë ndryshimet që pasojnë nga
ky tërmet i pandërprerë për të konsoliduar diktaturën e proletariatit. Nganjëherë them me vete se
nuk fitova gjë që mbeta gjallë. Kam 38 vjet që nuk
e di ç´domethënë familje.
Ndoshta do të ishte mirë të kisha mbyllur sytë
njëherë e përgjithmonë. Kështu merrnin fund
edhe vuajtjet, me gjithë gjendjen tragjike. Kjo do
të ishte një gjë shumë e mirë. Nëse vdes, në valixhen e vogël kam disa sende me vlerë etnografike
për Muzeun e Gjirokastrës. Ato pak kursime dhe
gjithçka tjetër le të hyjnë në fondin e shtypit
që duhet të krijohet për punëtorin e krahut, i
cili është i domosdoshëm, që të demokratizohet puna e krahut dhe të kultivohet punëtori i
thjeshtë.
Falë ditëve që erdhën u mundësua të thuhet e
vërteta për personalitete të tillë si Musine Kokalari.
Diktatura e burgosi, e internoi, e vdiq, por nuk
e varrosi dot. Ajo i mbeti gjallë popullit dhe atdheut, një dritë e pashuar e kulturës shqiptare. Nga
piedestali ku e vendosi koha, ajo vazhdon të thotë:
“Besa, shpresa, dashuria, ato pra na lartësojnë.
Përçarja dhe marrëzia na poshtërojnë dhe
na mjerojnë”.
Përgatitur nga Redaksia VLERA

Dosja e parë
nga Gjykata
Ushtarake
e cila i është
hapur
Musine
Kokallarit
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Fati

Në këtë botë mbretëron ligji i
kauzalitetit dhe ligjet e veçanta të
cilat mund të njihen. Nëse njeriu
sëmuret mund të shërohet përmes
ligjeve të natyrës të vendosura nga
Allahu i Lartësuar, ndërkaq ka
mundësi edhe ta refuzoj përpjekjen për t’u shëruar dhe kështu të
rrënohet. Ai që bënë përpjekur për
t’u shëruar, duke aplikuar ligjet e
mjekësisë, ai do të shërohet, meqë e
ka kërkuar rrugën dhe metodën për
t’u shëruar. Allahu i Mëshirshëm
ligjet e shërimit i ka inkorporuar në
natyrë, ndërsa prej njeriut kërkon
që të shërbehet me to dhe të shërohet.
Pikërisht sikur që për shërimin e injorancës dhe sëmundjeve të shpirtit
Allahu ka dërguar lajmëtarët e Tij
dhe prej njerëzve kërkon që të jenë
ndjekës të tyre, që të shërbehen e të
kenë dobi prej ligjeve që ata sjellin,
për ta trasuar rrugën e Vërtetë. Pra,
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është e mundur që një njeri ta pasojë të Dërguarin dhe të jetë i udhëzuar, ndërkaq një njeri tjetër nuk
i përfillë urdhëratë profetike dhe
mbetet i humbur.
Njeriu që bënë mëkate, nuk ka
mundësi që ato t’ia ngarkoj Allahut të lartësuar dhe të thotë: “Po
të donte Zoti edhe unë do të isha
i udhëzuar”. Për njeriun e parë
themi se është besimtar dhe se do
të duhej të ishte i udhëzuar, ndërsa për të dytin themi se nuk është
dashur të jetë i udhëzuar dhe me të
vërtetë nuk ishte i udhëzuar. Megjithatë kur themi diçka të tillë ne në
të vërtetë duhet ta dimë se kjo donë
të thotë se meqë njeriu i parë ndoqi
të dërguarin – frytë i kësaj ishte udhëzimi, ndërkaq njeriu i dytë duke
ndjekur shejtanin përfundon në lajthitje, meqenëse shejtani është ai
që i fton njerëzit në lajthitje dhe
te shejtani nuk ka rrugë tjetër pos

asaj që shpie në humnerë. Natyrisht, kjo asnjëherë nuk e nënkupton përdorimin e dhunës ose atë se
Allahu i Lartësuar pa ndonjë kriter
vlerësimi të angazhimeve të tyre po
i dërguaka ca njerëz në lajthitje e ca
të tjerë në udhëzim.
Gjithashtu nuk është e vërtetë se
Allahu disa të sëmurë po i shëruaka
e disa të tjerë jo. Mirëpo, këtu shtrohet një pyetje tjetër: a i ka ditur
Allahu i Lartësuar qysh më parë të
gjitha këto. A e ka ditur Allahu i
Lartësuar se cili nga të sëmurët do
të shërohet e cili nuk do të shërohet? A e ka ditur që më parë se cili
nga njerëzit do ta ndjek të Dërguarin dhe të jetë i udhëzuar ose se
kush nga njerëzit nuk do të jetë i
dëgjueshëm dhe do të përfundoj në
lajthitj? Ne e besojmë se dija e Allahut është e pakufizuar dhe e pafund,
pra nuk është e kufizuar në ndonjë
kohë dhe hapësirë të veçantë, meqë

Allahu nuk do ta ndryshoj një popull deri sa
ai nuk e ndryshon vetveten.
(Ar-Ra'd, 11)

& Vullneti i mirë
Prof. Dr. Eidi Ekber

qenia e Allahut nuk ka kurrfar kufizimi dhe e gjithë Përkryeshmëria
e Tij është e pakufizuar. Allahu i
Lartësuar e di se çfarë do të zgjedhin njerëzit nga vullneti i tyre i lirë,
por Ai nuk i detyron në zgjedhjen
e tyre. Për shembull: paramendojeni se jeni duke qëndruar përskaj
një rruge dhe se për shkak të ushtrimeve shpirtërore dhe asketizmit
do të jeni në gjendje ta dini se një
auto e caktuar me shpejtësinë me të
cilën qarkullon do të hasë në ndonjë pengesë dhe do të pësoj ndeshje,
gjë e cila pas ca kohësh edhe ndodhë
me të vërtetë. Në atë rast ne nuk
themi faji është te ju në cilësinë e
vëzhguesit të situatës, vetëm nga
shkaku se keni pasur njohuri për
këtë ngjarje e as që ngasësi i makinës ka qenë i detyruar të veproj
ashtu. Allahu i Lartësuar i vëzhgon
veprat tona dhe i njeh edhe para zgjedhjes tonë. Ai i di rrugët jetësore
të secilit prej robërve të Tij, mirëpo

natyrisht, kjo nuk donë të thotë se
Ai i ka detyruar të bëjnë ndonjë gjë
dhe se ata jetojnë ashtu si jetojnë
për shkak të ndonjë detyrimi.

Kush do të punoj
vepër të mirë,
do të shpërblehet
dhjetëfish, e kush
punon vepër të keqe,
do të ndëshkohet
vetëm sipas meritës,
dhe nuk do t’i
si.
shkaktohet padrejtë

(Al-An'am, 160).

Po të mos ekzistonte liria e zgjedhjes së njeriut atëherë nuk do të
kishin kuptim të parashiheshin
rregulla dhe obligime e as shpërblimi për zbatimin e tyre, mirëpo
sipas ajeteve Allahu i Lartësuar e
ka obliguar njeriun në pajtim me
mundësit që i ka, ndërkaq pas kësaj
mirëbërësi do të jetë dhjetëfish i
shpërblyer ndërkaq për veprën e
keqe do të ndëshkohet vetëm se në
masën e saj që ka ajo vepër.
Nga e gjithë ajo që u tha mund të
përfundojmë se ne njerëzit e kemi
lirinë e zgjedhjes se si t'ia ndërtojmë vetes këtë dhe botën tjetër deri
sa në këtë rrugë na ndihmon Allahu
i Lartësuar, ndërkaq me ndihmën e
Tij shërbehen edhe ata që janë në
rrugën lartësuar e të përkryerjes,
por edhe ata që gabojnë.
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ARSIMIMI I FEMRËS
sipas Konceptit Islam
M.SC. ARTAN S. MEHMETI

KËRKIMI I DIJES ËSHTË
NJË DETYRË E ÇDO MUSLIMANI
Natyra e Islamit ia imponon popullatës, e cila e ka
përqafuar atë, që të jetë popull i arsimuar, popull në
të cilën do të jetë e lartë përqindja e intelektualëve dhe
do të ulet, apo do të zhduket krejtësisht, përqindja e
analfabetëve.1 Mësimi dhe arsimi është baza dhe jeta
e Islamit. Në historinë islame zënë vend qendror, sepse
janë shtyllat themelore të kulturës e të civilizimit islam. Mësimi dhe arsimimi në Islam janë të përcaktuar me fjalën e Zotit xh.sh. në Kuranin madhërishëm,
me thëniet e Pejgamberit a.s. në hadithet dhe janë të
urdhëruara për të gjithë muslimanët prej djepit deri në
varr.”2 Sipas disa muffesireve, feja Islame, është e vetmja nga fetë botërore e cila insiston në arritje të diturisë,
duke përmendur në Kuran në më shumë se pesëqind
vende “akl” – logjikë, kurse “kalb”zemër në katërqind
vende. Ata e arsyetojnë këtë me faktin esencial se
shpallja e më hershme u drejtohet fiseve të caktuara,

kurse feja Islame si fe e fundit vjen në shekullin e shtatë
kur logjika dhe provoja njerëzore kishte përparuar deri
në atë masë sa që njerëzit të munden në të ardhmen
ta zbulojnë vetë të vërtetën për Zotin xh.sh. me anë
të njohjes së botës dhe përjetimit religjioz, pa shpallje
të veçantë dhe pa mrekulli, të cilat më përpara i kanë
përcjellur pejgamberet, që më lehtë t’i bindin popujt
tek të cilit ishin dërguar.3
Në lidhje më të drejtën për arsimim, Kurani ka kërkuar
nga njerëzit që të kërkojnë diturinë e që shumë ajete i
referohen rëndësisë që ka dija, shkenca dhe kërkimi i diturisë në vazhdimësi. Për këtë kemi ajete të shumta por
edhe hadithe që obligojnë kërkimin e diturisë. Islami e
beri obligim kërkimin e diturisë për çdo musliman dhe
muslimane dhe se në shoqërinë islame asnjëherë nuk
mund të këtë ndalesë për marrjen e diturisë për asnjërën gjini.4 Sa i përket obligueshmërisë së të kërkuarit
të diturisë, Pejgamberi a.s. shprehet: “Kërkimi i diturisë
është farëz (obligim) për çdo myslimanin”. Obligimi

Muhammed GAZALI, KARAKTERI I MUSLIMANIT, Përkthyes Bashkim ALIU, KOMITETI I BASHKUAR SAUDIT – NDIHMË KOSOVËS, Prishtinë 2002, f. 259
http://www.radiodituria.com/rendesia-e-kerkimit-te-diturise-dhe-e-arsimit-ne-islam-2/ (Muhidin Ahmeti), 30.06.2016
3
Sulejman Mashoviq, Pikëpamje islame, përktheu Dr. Feti Mehdiu, Grafo Beni, Prishtinë 2007, f. 82
4
http://www.zeriislam.com/artikulli.php?id=1198 (Mr. Bekim Jashari) 01.07.2016
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i të cekurit në këtë hadith, përfshinë të gjithë muslimanët pa dallim, ngase obligimi është kolektivë. Për
çdo musliman apo muslimane është detyrë të zotëroj
dituri rreth obligimeve të domosdoshme – primare –
që lidhet me jetën besimtare, me moralin dhe dispozitat themelore të jetesë. Në aspektin juridik islam, kjo
dituri themelore përfshihet në kategorinë e “Farzit ajn”,
gjë që do të thotë se kjo dituri është obligim i çdo individi besimtar. Njeriu vlerësohet si gjynahqar, kur nuk e
zotëron këtë dituri themelore fetare – morale, apo është
zotëruesi i saj por nuk e zbaton atë.5
Ndonëse dispozita indikative mbi të drejtat e barabarta
të femrës dhe mashkullit, në lidhje me tentimin për
t’u arsimuar, mund të gjend në literaturën e haditheve,
Kurani, së paku, shënon nevojën e kërkimit të diturisë
për të gjithë muslimanët, pa marrë parasysh gjininë.
Për shembull, shumë herë përsëritet dhe i urdhërohet
të gjithë nxënësve të mësojnë, të flasin, të vëzhgojnë
dhe të marrin shembull nga shenjat e Allahut xh.sh. në
natyrë. Në realitet, shpallja e parë që iu paraqit Pejgamberit të Zotit a.s. ka të bëjë me mësimin.6

“Lexo, me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë). Krijoi prej një gjaku të ngjizur (në mitrën e nënës). Lexo! Se Zoti yt
është më bujari! Ai që e mësoi (njeriun)
të shkruaj me pendë. I mësoi njeriut atë
që nuk e dinte. ”
(Alek 1)
Kërkimi i dijes dhe arsimimit është një e drejtë që i
Islami e miraton në mënyrë të njëjtë për burrat dhe
për gratë, si në rastin e diturisë fetare ashtu edhe të
asaj shekullare. Është i saktë identifikimi i arsimimit si
një e drejtë si për burrat ashtu edhe për gratë, por në
të vërtetë kjo është diçka më shumë se kaq: ajo është
një kërkesë, madje një obligim, që gjen mbështetje në shprehjen e qartë të një hadithi që deklaron se:
“kërkimi i dijes është një detyrë e çdo muslimani”.
Në shprehjen “çdo musliman” përfshihen natyrisht
edhe gratë. Një tjetër version i të njëjtit hadith vazhdon me fjalët “për burrat dhe gratë”. Bashkëshortja e Profetit a.s., Aishja, është njohur gjerësisht si një
dijetare (shkollare) kryesore midis shokëve (sahabëve)
të Profetit a.s. dhe shfaqet në mënyrë të dukshme në
shkollarizëm për shkak të njohjes që kishte rreth Kuranit dhe Sunetit. Gjithashtu, Profeti a.s. punësoi një
grua, Shifa el-Adavijeh, për t’i mësuar gruas tjetër të tij,
Hafsa – së, shkrim e këndim. Ibn Hazmi ka vërejtur
me të drejtë se Islami na ka obliguar me disa detyra
fetare, të tilla si pesë faljet ditore, agjërimin, haxhin
etj., të cilat e bëjnë të nevojshme njëfarë njohjeje rreth

bazave të besimit. Si pasojë, pritet që çdokush të këtë
një njohje bazë të hallallit dhe haramit. Në lidhje me
këtë nuk ka asnjë dallim midis burrit dhe gruas, të cilët
kanë të njëjtën të drejtë, madje janë të obliguar, që të
kërkojnë dije.7
Në shoqërinë kuranore kurrë nuk mund të ketë ndalesë
për marrjen e diturisë për asnjërën gjini. Ne na është
thënë se është detyrë e çdo muslimani dhe muslimaneje
që gjatë tërë jetës të kërkojë dituri, qoftë edhe nëse ky
kërkim të shpie deri në Kinë. Pejgamberi a.s. madje ka
urdhëruar që të arsimohen edhe vajzat robëresha dhe
ka kërkuar nga Shifa b. Abdullahu ta mësojë gruan e
vet Hafsan b. Umar. Ligjëratat e Pejgamberit a.s. i kanë
ndjekur edhe meshkujt edhe femrat. Pas vdekjes
së Pejgamberit të Zotit, ka pasur shumë femra
të arsimuara. 8
Muslimanët, që nga e kaluara e hershme, ishin të
vëmendshëm në arsimimin e femrave, për faktin se ato
janë edukatore në familje dhe shoqëri. Edhe në gjenerata të mëvonshme kërkimi i diturisë nga femrat muslimane ishte parim jetësor për t'u aftësuar dhe për të
ngritur vetëdijen e tyre e të shoqërisë, kështu që, për hir
të etjes së madhe për t'u pajisur me dije, pati prej tyre
që kërkuan për dhuratë martese – mehër që burri i saj
ta pajiste me dije nga ajo që dispononte ai, siç ishte rasti
edhe me fekihen Fatime, bijën e dijetarit të mirënjohur
të shkollës juridike hanefite – Alaudin es-Samerkandi,
autori i librit “Tuhfetelfukaha”, të cilin e memorizoi
e bija e tij, kurse Alaudin el Kasaniu përpiloi librin
“Kitabul bedai'a”, qe ishte koment i tuhfes, e për ta
shpërblyer mundin e tij, atë ia beri dhuratë martese me
vajzën e tij, e të tjerët, lidhur më këtë, thanë: “E komentoi librin e tij – tuhfen dhe ia dha të bijën”.
Në kohen e të dërguarit, gratë e panë të rrugës nevojën
e marrjes së njohurive, për ketë arsye shkuan të i dërguari dhe kërkuan që edhe ato të jenë pjesë e këshillave
dhe njohurive që predikon i dërguari a.s. Ebi Seid el
Hudrijj rrëfen: Femrat kërkuan nga i dërguari që edhe
për to të këtë kohë për ligjërime dhe këshilla. I dërguari
u premtoi atyre një ditë për t’u ligjëruar dhe këshilluar.
Kjo tregon për interesimin që kishte femra për t’u pajisur me dije që në ato kohë, ndërsa sot bota moderne
pavarësisht nga thirrjet për emancipimin e grave ngec
në ketë drejtim. Femra sipas islamit zë vend të rëndësishëm më një mision shkencor ku ajo e ka te qarte
vendimin dhe statusin e saj për t’u pajisur me njohuri
shkencore e që për këtë qarte flet Kurani dhe i Dërguari
Muhamed a.s, por edhe libra të shumte ne sferën e arsimimit të femrës.
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SHOQËRIA DHE
RRUGËT E DEVIJIMIT

Behxhet Jashari

“Çdo nëpërkëmbje të vlerave humane, me këtë edhe të atyre
fetare dhe morale, njerëzimin e hudh në humnerën
e shkatërrimit me përmasa shoqërore.”
"O bijtë e Ademit, po a nuk ua dërgova porosinë që të mos e dëgjoni
djallin, se me të vërtetë ai është
armiku juaj i hapët!? (Ju porosita)
Të më adhuroni Mua, se kjo është
rruga e sigurt!
(Ja-Sin, 60-61)
Njeriu bashkëkohor sot jeton në epokën e robotikës
dhe internetit, e mos të flasim për fluturimet kozmike
me përmasa të gjera hapësinore. Mundësitë e njeriut
të sotëm - pavarësisht se a jeton në qytet, fshat, ishull
apo gjendet në aeroplan, anije, tren, në veturë ose në
kopshtin e tij - bëjnë që ai të dëgjojë drejtpërdrejtë
për ndodhitë në botë, qofshin ato në sferën ushtarake,
ekonomike, politike etj. Madje, njeriu arriti të njihet
edhe me gjendjen apo me ndryshimet më të vogla të
berzave botërore, si dhe të përcjellë gjendjen ekonomike, të përcjell sportin ose ndodhitë më të reja në
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sferën artistike etj. Gjithë kjo na jep të kuptojmë se
ndodhitë në këtë planet prej një skaji e në tjetrin mbërrijnë vetëm për disa sekonda, e për këtë njeriu është
faktori kryesor fizik.
Nëse në të kaluarën njeriu ishte ai që me mundime
filloi ta përdorë telegrafin ose telefonin, sot pa kurrfarë problemi fëmiu pesëvjeçar di t'a përdor celularin e
vogël, internetin apo mesenxherin, mjete këto përmes
së cilave mund të komunikohet shumë lehtë në çdo anë
të planetit. Në të kaluarën arkivi mbështetej në ruajtjen
e gazetave, raporteve dhe dosjeve të ndryshme, deri sa
kaloi në mikrofilm e më vonë në hard disqe. Përmes
etapave të njëjta kaloi edhe libri, që sot të merr formën
dhe dizajnin më të bukur. Sot shkenca arriti që të kryejë intervenim kirurgjik në tru ose në zemrën e njeriut
vetëm për disa minuta, gjë që në të kaluarën as që ishte
e mundur një intervenim i atillë. Njeriu bashkëkohor
posedon atë forcë që përmes mediave të ligjerojë ose të
"shes ide", e të njëjtin t'a dëgjojnë miliona njerëz.

aqësitë fizike, ai poashtu ka nevojë edhe
për qetësi shpirtërore, pra jashtë botës
materiale.
T'a sjellish mendjen në brendinë e
kornizave materiale është një gabim
fatal, sepse një akt i këtillë as që është
në harmoni me natyrën reale.

SPECIFIKAT E EPOKËS SONË
Epoka në të cilën jetojmë shquhet me specifikat që nuk
mund të përkufizohen e as të numërohen. Të njëjtat
njeriu mund t'i nënshtrojë për të ndërtuar por edhe
për të rrënuar. Është e vërtetë se të arriturat shkencore
e teknologjike në përqindje shumë më të madhe janë
në duart e papstërta, në duart e atyre që nuk posedojnë shpirtë të çiltër. Mund të thuhet se shpeshherë këto
projekte të ndryshme vihen në përdorim johuman. Pra
ato gjenden nën kontrollin e atyre që nuk thirren në
vlera dhe parime morale. Pasi që morali është parametri
kyç në kahëzimet e çdo qytetërimi. Morali është ai që
tregon kohëzgjatjen e çdo sistemi apo ideologjie. Sepse,
siç thotë sociologu turk Jëllmaz Ozakpënar, "sistemi i
besimit dhe moralit paraqesin shpirtin lindës të qytetërimit, shtylla qëndrore e qytetërimit është sistemi i
besimit dhe moralit, kurse shtyllat mbështetëse janë organizimi politik dhe struktura ekonomike. Krijimi dhe
rënia e qytetërimeve ndodh paralel me këto themele".
Pra, këtu qartë kuptojmë se lindja, zhvillimi dhe rënia
e qytetërimeve varet drejtpërdrejtë nga vlerat morale.
Jeta e njeriut të sotëm (perëndimor) pothuajse tërësisht
është e mekanizuar, në të vërtetë qëndron larg përmbajtjeve shpirtërore dhe ngrohtësisë së vërtetë jetësore.
Duke i'u falënderuar përparimit material, perëndimori
modern arriti që t'i tejkalojë problemet e ndryshme
jetësore. Mirëpo, problemi shoqëror që u paraqit si rezultat i qytetërimit modern, pengon që ai të dijë më
shumë për qënjen e tij, edhe atë duke i'a eliminuar kujtesën për vlerat e tij morale. Ç'rregullimet e ndryshme
që janë karakteristikë e qytetërimit të sotëm perëndimor qartë shihen. Zbulimet e ndryshme shkencore
që kanë qëllim të lehtësimit të jetës dhe përparimit të
qytetërimit, aspak nuk ndikuan në zvogëlimin e këtyre
ç'rregullimeve. Ato nuk i sollën shoqërisë ndonjë fat, e
as që i larguan problemet e saj dhe ç'rregullimet tjera
sociale. Krahas nevojave fizike, njeriu ka edhe ëndje
morale dhe shpirtërore. Ashtu siç ndien nevojë për kën-

Grada fillestare në jetën
e bashkësisë njerëzore,
që paraqet shpresën më
të madhe të njerëzimit, fillon në
momentin kur mendimi njerëzor në
rrugën e zhvillimit shumë dimensional - veçanërisht në stadiumin e
kulturës materiale - aktivizon edhe
potencialin e brendshëm shpirtëror
në drejtim të shfrytëzimit të të
gjithave vlerave njerëzore.
S'ka dyshim se fati njerëzor nuk
mund të arrihet - pikërisht në sferën
e kulturës materiale - po qe se
mungojnë dy aspektet:
shpirtërore dhe ajo materiale.
DEVIJIMET MODERNE
Devijimet moderne morale dhe shoqërore, tregojnë se
faktorëve të devijimit dhe degradimit shpirtëror aspak
nuk i kushtuan kujdes. Njerëzimi gaboi shumë kur
braktisi që t'i njohë faktorët e fatit dhe mirëqenjes së
përgjithshme njerëzore. Historia nuk njeh asnjë popull,
jeta e të cilit në tërësi vazhdoi me proçese destruktive.
Ashtu është sot edhe me Perëndimin[82]. Pranë dobësimit moral, ende ekzistojnë edhe kualitete të mira;
ekziston një numër i madh që praktikojnë disa principe, siç janë; respekti, sjellja tërheqëse dhe sinqeriteti.
Por këto virtyte nuk mund t'i kompenzojnë mëkatet
dhe dobësitë dominuese.
Virtyteve të atilla mund t'iu afrohemi nga disa aspekte
të ndryshme. Sot, në këto kohë bashkëkohore, virtytet
morale plotësiht janë të ndara nga feja, ashtu që ato e
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humbën vlerën dhe karakteristikën e tyre shpirtërore.
Dashuria ndaj interesit personal, njeriun bashkëkohor
e nxit që në përpikmëri t'a kryejë detyrën e tij. Virtytet
morale njerëzit i vërejnë nga këndi i interesit material,
për ta, ato janë mjete të përparimit në punë. Nëse ato
virtyte nuk arritin të realizojnë dobi materiale, atëherë
ato tek njerëzit e atillë nuk kanë kurrëfarë vlere. Kështu pra, vlerat morale tek këta, zakonisht përdoren për
interes material.
Mungesa e baraspeshës ndërmjet shkencës dhe teknologjisë në një anë dhe vlerave religjioze ose humane
nga ana tjetër, solli deri në një sistem pothuajse kaotik
në raportet ndërnjerëzore. Kjo jep të kuptojmë se problemi i vogël lind problem të madh dhe se nga çdo enigmë dalin enigma tjera. Këtu do të përmendim vetëm
mospërfilljen e vlerave ose humbjen e kritereve gjatë
jetës intime bashkëshortore, ku si pasojë do të paraqitet
HIV-i dhe sëmundja AIDS. Me këtë, njeriu tregoi
mosdëgjim ekstrem, ndryshim në baraspeshën të cilën
e vendosi Krijuesi Absolut - Allahu, andaj edhe ndëshkimi është mjaft i rëndë. Njeriu nuk diti t'i respektojë
parimet Hyjnore:
"Përqëndro vetveten tënde sinqerisht në fenë, i larguar prej çdo të kote, feja e All-llahut në të cilën i
krijoi njerëzit, s'ka ndryshim (mos ndryshoni) të asaj
natyrshmërie të krijuar nga All-llahu, ajo është feja e
drejtë por shumica e njerëzve nuk e dinë". (Kur'an, ErRrum, 30)

ORIENTIMI DREJTË
GRUPIT SATANIK
Çdo sistem, dogmë, kredo ose ideologji e cila njeriun
e shpie në jetë kaotike, mosbesim dhe në mohimin e
ekzistimit të Zotit, konsiderohet kërcënim ndaj natyrës
së pastër njerëzore, kundërhuman dhe kundërmoral.
Nga mekanizmat të cilat lehtë mund t'a devijojnë njeriun, t'a orientojnë drejt grupit satanik ose t'a motivojnë
në gjeste amorale, mund t'i numërojmë këto:
-Ateizmi dhe ateistët (që injorojnë Ligjin e Zotit dhe
mohojnë ekzistimin e Zotit).
-Natyralistët të cilët jetën dhe krijimtarinë në natyrë
ia përshkruajnë vet natyrës.
-Materialistët të cilët pohojnë se jeta jonë është
vetëm në këtë botë dhe se asgjë nuk pranohet nga
bota metafizike.
-paganët të cilët besojnë në shumë hyjni, statua,
shenja, magji etj.
-laikët që mundohen që të bëjnë zhveshjen e fesë nga
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parimet morale dhe të njëjtën e ndajnë nga shteti, të
cilët janë të njohur me parullën mesjetare të teologjisë krishtere ku thuhej:

"Qesarit jepja atë që i takon vet
Qesarit, ndërsa Zotiti jepja atë që i
takon vet Zotit"
[83].
Të gjitha këto janë sisteme devijante të cilat natyrën e
pastër të njeriut e nxjerrin nga rruga e drejtë apo nga
fitreh (pastërtia natyrore e njeriut), e që janë të prira
nga djalli i mallkuar (satana).
Në korelacion me këtë, mund të themi edhe atë se
mjetet për t'a rrënuar të vërtetën janë të shumtë, ato
mund t'i gjejmë në shkolla, gazeta, revista, media, gjatë
ligjerimeve, me shoqërinë ku jetojmë (shokët etj.).
Miku më i keq i cili nxit në vepra stanike dhe që të
afron me miqësinë me djallin, është shoku i keq, e që ti
mendon se ai është i mirë.
Tragjedia e kohës sonë është se individi dhe shoqëria
janë fiksuar në kohë përmes doktrinave shkencore,
që kalojnë nga një gjeneratë në tjetrën dhe nuk lënë
mundësi që të shkëlqejë bota e brendshme e njeriut.
Këto janë mjetet apo mekanizmat që sfidojnë
natyrshmërinë e pastër të besimit duke përdhosur sistemin e besimit dhe moralit të pastër, e që shpiejnë drejt
paralizmit të vlerave morale.

SHKENCA APO PSEUDOSHKENCA?
Sot shoqëria moderne gjendet para një udhëkryqi mjaft
të komplikuar, jo pse nuk ka alternativë shpëtimtare,
por pikërisht për atë se në skenë dalin mjaft formula
false të cilat përmes intrigave të tyre satanike paraqitën
si shpëtimtarë, e një nga ato është edhe shkenca (apo
më adekuat t'a quajmë pseudoshkenca). Njeriu i ri
modern gjatë ballafaqimit me sfidat e kësaj bote, siç
janë hidhërimi, konfliktet verbale, varfëria, sëmundja
etj., tregohet mjaft i dobët dhe sikur të mos ekzistojë
ndonjë alternativë tjetër. Gjatë shqetësimeve, ky lloj i
njerëzve iu kthehen anomalive të cilat çdo herë janë
treguar si shkaktarë më të mëdhenj të shkatërrimit të
shoqërive . Ndër ato mund t'i numërojmë; vetëvrasjen,
alkoolin, lirinë intime, mjetet narkotike, muzika, aventurat e shfrenuara, etj.
Meqë, këto rrugë nuk realizojnë synimet e dëshiruara
për lumturinë e humbur, atëherë këta njerëz do të go-

diten nga sëmundje fatale për të cilat mjekësia shpeshherë paraqitet si jo e aftë. Madje, gjatë këtyre lajthitjeve, njeriu futet në labirinte dhe në lajthitje edhe më
katastrofike, siç është edhe vetvrasja, gjë konsiderohet
edhe si kulmi i jetës kaotike dhe të shfrenuar.

VETËVRASJA
Çdo nëpërkëmbje të vlerave humane, me këtë edhe të
atyre fetare dhe morale, njerëzimin e hudh në humnerën
e shkatërrimit me përmasa shoqërore.
Sipas një statistike të kryer në vitin 1993, thuhet se
përqindja më e madhe e vetëvrasjeve në botë është siç
vijon:

HUNGARI		

38.6%

FINLANDA		

29.8%,

BELGJIKA		

22.7%

ZVICRA		

22.7%

FRANCA		

20.1%

SHBA-TË		

12.2%

MEKSIKË

2.3%

Rastet e vetvrasjeve janë përditshmëri e njeriut bashkëkohor. Ato në përqindje të madhe gjenden edhe ne
Japoni, Norvegji, në Amerikën Jugore, Australi, Kanada etj. Kjo është ajo ana reale e perëndimorit të zbrazur
nga vlerat morale dhe ato fetare. Ndërsa ai i cili nuk
nxitet dhe nuk i nënshtrohet motiveve që e shpiejnë
atë drejt veprave satanike ose djallëzore, i drejtohet Krijuesit dhe bën durim, sipas urdhërave Hyjnore. Besimtari kur ndien lodhje, hidhërim ose ndonjë shqetësim,
atëherë ai përkujton Allahun, e me këtë edhe Fjalët e
Tij:
"Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e
tyre qetësohen; pra ta dini se me të përmendur Allahun
zemrat stabilizohen". (Er-Rad, 28)
Poashtu, edhe në traditën pejgamberike ekzistojnë
një varg formulash për një shërim të plotë nga cytjet
djallëzore apo nga rruga që të shpien drejt anomalive
dhe dukurive të shëmtura. Shpeshherë Muhammedi
alejhisselam nga Bilali kërkonte duke i thënë:

Ata që ndjekin gjurmët djallëzore, mjaft lehtë mund
të bëhen ithtarë të "Portës së qiellit", që do të thotë se
bëhen fraksion që preferojnë vetëvrasjen si akt religjioz
kulminant. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë djep i
lirive fetare, me këtë edhe paraqiten mjaft grupe religjioze që kanë karaktere të ndryshme të vetpërcaktimit.
Ndër ta janë edhe stanistët.
Më 18.11.1978, në Xhoneston të Guajanës Britanike,
anëtarët e sektit "Tempulli i popullit" bënë vetëvrasje
kolektive. Numri i atyre ishte 923 persona. Ndërsa më
19.05.1985 në Filadelfi të Sh.B.A.-së, si manifestim i
aktit përfundimtar religjioz të sektit, vdekjen e gjetën
11 anëtarë po të këtij sekti, që ishte rezultat i vetëvrasjes
kolektive. Në Mindanau të Filipineve, më 19.09.1985,
gjashtëdhjetë anëtarë të sektit Datu manganujon' bënë
vetëvrasje. Më 25 mars të vitit 1995 në Tokio të Japonisë, sekti budist. E vërteta supreme' AUM shkaktoi
vdekjen e 11 personave dhe helmimin e 6000 të tjerëve
Natyrisht, natyra njerëzore (fitrah) është në kundërshtim të plotë me aktet e këtilla satanike, besime që
burimin e kanë në motivet djallëzore e që njerëzimin e
shpiejnë drejt kataklizmës së përhershme. Porosia Hyjnore urdhëron njeriun që assesi të mos ndjek gjurmët
e të këqinjëve, mos të bëhet mjet apo pre e manipulantëve religjioz që për mbështetja nuk e kanë Zotin e
Vërtetë. Allahu në Kur'anin Fisnik thotë:
"E nga njerëzit ka asish që në vend të All-llahut besojnë
idhujt, që i duan (i madhërojnë) ata, sikur (që besimtarët e vërtetë e duan) All-llahun, po dashuria e atyre
që besuan All-llahun është shumë më e fortë. E sikur të
dinin ata që bënë mizori se kur do ta shohin dënimin,
do të binden se e tërë fuqia i takon vetëm Allahut (e jo
idhujve) dhe se All-llahu është ndëshkues i rreptë. Dhe
(sikur të shihnin) kur do të largohen ata që u prinin
prej atyre që i ndiqnin (paria largohet prej atyre që u
shkuan pas), e të gjithë e shohin dënimin dhe këputen
lidhjet e tyre.
E Ata, të cilët u patën shkuar pas do të thonë: "Ah, sikur
të na lejohej një kthim (në Dunja) e të largohemi prej
tyre (prijësve) siç u larguan ata tash prej nesh"! Kështu
All-llahu do t'ju paraqesë veprat që janë dëshpërim për
ta, e ata nuk kanë të dalë prej zjarrit. (Bekare, 165-167)
Burimi: www.dielli.net

"O Bilal na bën që me të të pushojmë", që do të thotë
thirre ezanin e të falemi dhe t'i drejtohemi Allahut ose
"O Bilal, na bën që të pushojmë". Trasmentojnë Ebu
Davudi dhe Imam Ahmedi
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SOHBET
REALITETI I PËRKOHSHËM
DHE REALITETI KREATIV

MA H M U T DI PSAR

MAH M UT XHA F ÇE

Andaj për 95% të njerëzve e ka lënë (pushtetin dhe ixhtihadin) të cilat janë ngushtë të
lidhura me rregullat dhe dispozitat e fesë. Arifët e ahiretit shohin (më qartë nga errësira) dhe flasin për gjëra të cilat janë përmbi ligjin dhe dispozitat ligjore, ngase ajo
gjendje është më e plotë dhe më e përkryer nga gjendja e të dërguarit që sjellë ligjin.
Dispozita është e kufizuar në atë që Ai di për ne – në
brendinë tonë. Ndërsa edhe dituria e Tij për ne varet nga
ajo se çfarë i ofron natyra jonë, aty nga ku burojnë veprat
tona, sikur arsyet për shpërblim dhe ato për ndëshkim, e
të cilat qëndrojnë aty.
Vetëm se Arifët e Ahiretit (Gnostikët e errësirës) janë të
paracaktuar ta kuptojnë këtë thelb, pa mos iu shpallur
diçka atyre personalisht. Ata janë që me intuitë të drejtëpërdrejtë i pranojnë nivelet shpirtërore (të relevatës)
dhe krijimin i cili iu zbulohet (evliave). Ata na lajmërojnë (Disa të dërguar i kemi dekoruar më shumë se disa
të dërguar të tjerë) se Njohja është në pajtim me nivelin
shpirtëror dhe nevojat e komunitetit – shkak i shfaqjes së
lajmëtarit (të tyre).
Ndërkaq, meqë Zoti gjithë asaj që ka krijuar ia ka dhënë
atë që i nevoitet, kjo është një formë e furnizimit për shqisat kongitive të cilat e lëshojnë realitetin vetëm sipas nevojës, si formë e udhëzimit dhe mësimit shpirtëror, ndërsa
Ai jep aq sa Ai dëshiron (Ndërkaq Ai dëshiron vetëm aq
sa e di se i duhet), aq sa iu është paracaktuar të pranoj.
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Ngase vendimi, vullneti, dëshira dhe njohja varen nga
paracaktimi të cilën Allahu ia procesuon në vazhdimësi të
gjithë njerëzve, duke derdhur te ata forma të ndryshme të
vetëdijes nga – vetëdija e Vet.
Të Dërguarit dallojnë mes veti. Urtia e lidhur me sheriatin është dhënë përmes një personi të dërguar (Musaut
a.s.) – një gjenerate (historike), ndërkaq urtia (nisma) e
brendshme, veçmas dispozitave sheriatike,si (thelb i dispozitave) për të tjerët, mbetet e mbyllur në vet natyrën/
prirjen e tyre. E kishin pyetur një plakë:
- Si po falesh moj?, ndërkaq plaka iu ishte përgjigjur: Kështu na e kanë transmetuar ndërkaq ne po përpiqemi, aq si
dhe sa mundemi, ne jemi si fëmijët në shkollë, sepse të
gjithë ata shkojnë atje për të mësuar, disa marrin pesëshe,
disa dyshe, por me rëndësi e kanë ta kalojnë vitin.
M. Arebiu thotë: Sekretin e fatit Allahu e lë si dhuratë
për (të zgjedhurit) meqë njohja e sekretit (njëkohësisht)
sjell paqe të përkryer dhe fut vuajtje të papërballueshme.
Me atë fuqi mund të kihet qasje në brendinë e (nyjeve të
rrjetit) të cilat e ndërlidhin Krijuesin me kozmosin.

Me këtë (njëkohësisht) vërehet dhe kuptohet se e gjithë
ekzistenca është rezultat i pajtueshmërisë në mes të dispozitave ligjore, të cilët janë harmonizuar në vet natyrën/
prirjen dhe praktikën e secilës krijesë individualisht, e që
bashkërendohet ose jo në ligj dhe me këtë ia del mbanë
ose e humb veten.
Në këtë rast, kundrejt (simboleve) kosmosti të shpallur
në libra në formë të urdhërave ose ndalesave – Halilulasimit i ofron qasje në njohje, mirëpo me kushtin që të
mos e nxitoj kaderin. E ata që në vend të frymëzimit,
synojnë ta arrijnë këtë njohje, janë prej atyre që kërkojnë
lehtësira (rrugë më të shkurtër) deri te njohja, andaj (në
dukje) tregojnë pakujdesi që vërehet deri sa pyesin “si do
të ngjallen këta që kanë vdekur?” ose deklarojnë “Zoti
im, më trego se si i ngjallë të vdekurit?”, dhe për pasojë
vie pyetja e kundërt “A thua nuk po beson?” ndërkaq i
përgjigjet “besoj – por dua ta qetësoj zemrën!”. Janë të pakujdesshëm meqë kërkesat e këtij lloji kërkojnë përgjigje
(automatike) të tilla të cilat (realiteti) sa çel e mbyllë sytë
ua oforn para hunde. Po themi të pakujdesshëm se ky lloj
i pyetjeve vie nga ana e atyre që janë deklaruar verbërisht.
(Ata) janë deklaruar se besojnë por asgjë nuk kanë ndërmarrë për këtë çështje. As që janë përpjekur që t’i mënjanojnë mangësitë por janë mbështeturt në relevata (merri katër zogjë – nis dhe shih të gjitha ato negativitete që
ende janë në ty), dhe (nisja për t’i prerë – mënjano të
gjitha mangësitë) ashtu që vetëdija të fashitet.
Ndërkaq sa i përket çështjes (në dukje) së të pakujdesshmëve (dhe Allahu bëri që Ai të vdes dhe ai ashtu
mbeti njëqindë vite, ndërkaq më pastaj e ngjalli) asocion
në synimin (një pikëpamje e drejtpërdrejtë) se si ato trupa
ngriten me fuqinë e kujdesit të drejtëpërdrejtë – ndaj asaj
që të kërkohet të ketë qasje në (paracaktim) me fuqinë e
zbulimit të gjërave ashtu çfarë në të vërtetë janë ato, në
gjendjen e halit të tyre të fshehtë të mosekzistencës.
M. Arebiu thotë: - Është absurde që dikush tjetër të dijë
përveç Allahut, ngase ato janë sekrete ndërkaq për njerëzit
janë rebuse dhe enigma, zgjidhjen e të cilave e di vetëm
Ai. Shpallja dhe mjeti që me forma gjuhësore të shprehet
urtia (e krijimit) nuk ekziston. E vetmja që ekziston është
qasja praktike. Mirëpo (automatikisht) pason ndalesa për
këso kërkesa. Meqë këto janë çelësat e (haleve/gjendjeve).
Pra, hali që hali të hapet dhe të fitohet qasje në procesin e
krijimit. Ngase pa këto gjendje (e padukshmja) nuk lejon
qasjen për veten.
Nëse nuk ndalesh së kërkuari do të të shlyej emrin tëndë
(nga lista e Dërgesës) që do të thotë, do të të privoj nga
të kumtuarit, ndërkaq do t’i shpërfaqë gjërat të tilla çfarë
janë deri sa (shpreson), do të perceptosh vetëm atë që
dëshiron ta vëresh, pra, atë që ta mundëson vetëdija jote.
Nëse nuk do të keshë sukses do të thotë se nuk ta kanë

lejuar, meqë nuk je i gatshëm (për këtë nivel), e kjo është
(paralajmërim) e jo (kërcënim) dhe të jeshë i kënaqur dhe
mirënjohës vetëm me atë që të është lejuar. Sepse Allahu
veten e përshkruan si Mik e jo si të dërguar. Allahu është
mik dhe mbrojtës i atyre që besojnë , është i vetmi i vërteti
që meriton faleminderimin. Gjithçkaje i ka dhënë atë që
ka nevojë , andaj hiq dorë që mos ta tërheqësh (zemërimin) e Tij mbi vete. Realiteti yt duhet të shuhet në Të, të
jetë në përputhje me Atë.

Andaj për 95% të njerëzve e ka lënë (pushtetin dhe ixhtihadin) të cilat janë ngushtë të lidhura me rregullat dhe
dispozitat e fesë. Arifët e ahiretit shohin (më qartë nga
errësira) dhe flasin për gjëra të cilat janë përmbi ligjin dhe
dispozitat ligjore, ngase ajo gjendje është më e plotë dhe
më e përkryer nga gjendja e të dërguarit që sjellë ligjin.
Nëse kjo iu ngushëllon duhet ta keni parasysh se ai që pason (që vie më vonë) nuk mund të jetë më i madhë se ai të
cilin e pason. Nëse ndodhë ta tejkaloje atëherë nuk është
prej atyre që pasojnë. Dhe mos harroni se pejgamberia
buron nga evliaullëku. Ngase Valij është emri i parë (i
përjetshëm) i Allahut, ndërsa nebij nuk është, meqë sheriati të cilin e bie, në varësi nga nënqielli që i dedikohet,
(presupozon) disa obligime lidhur me ndalesat dhe urdhëresat, që përkojnë me botën që zhduket dhe perëndon.
Ajo për të cilën shumica mendojnë se është (kërcënim),
ndërsa në të vërtetë është porosi se nëse do të shlyhet nga
lista e dërgesës do të mbetet Vali, në fakt nuk është asgjë
pë t’u tmerruar. Të humbësh një nivel në këtë botë dhe
të tërhiqesh ( që ta dish në vete) se pejgamberia është
vetëm shkallë e evliallëkut dhe që kërcënimin ta kuptosh
si premtim e kthimit Atij. Kërkesa është e pranushme
vetëm nëse askush më parë, nuk ka kërkuar diçka të tillë
ngase bëhet fjalë për diçka të lindur dhe se asocion se një
kërkesë e tillë nuk është e mundur të refuzohet.
Ata që janë me mangësi nuk janë të aftë të arrijnë qasje dhe të ngriten në nivelin më të lartë të njohjes, do të
presin ardhjen e Imam Mehdiut. I cili do t’i kthejë në
rrugë do t’iu jep njohuri (do t’i shpie në xhenet) dhe do t’i
nxjerrë nga xhehenemi (padituria/injoranca) ndërkaq kjo
do të jetë në ditën kur do të jenë të ftuar që të deklarohen
para Tij, që është farz e jo sheriat, disa do të munden e
disa jo.
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Gruaja ka një vlerë të
çmuar. A jo është baza e
familjes, bërthama e shoqërisë. Një ndër qëllimet e
para të Islamit ishte mbrojtja e grave nga situata e
mjerueshme, subjekt i së
cilës ato ishin, të lartësonte
pozitën e tyre, në mënyrë
që t'u jepte fund padrejtësive që kishin duruar, si
Dr. Mohammed Hassan Ghadiri dhe t'u siguronte atyre një
vend në shoqëri me të drejta të garantuara dhe privilegje, të tilla si; përdorimi i lirë i të mirave dhe i pasurisë
së tyre dhe e drejta për t'i përdorur ato siç dëshironin.
Islami, në asnjë mënyrë, nuk i ndalon gratë të punojnë,
nëse ato kanë nevojë apo dëshirë për ta bërë një gjë të
tillë. Po ashtu nuk i ndalon ato që të mbajnë detyra të
larta. Ato mund të kenë çdo pozicion apo post që është
i përshtatshëm me natyrën, ekperiencën dhe aftësitë e
tyre, në karrierën e zgjedhur prej tyre.
Sidoqoftë, karriera një gruaje, në asnjë mënyrë nuk
duhet të shqetësojë apo të ndërhyjë në jetën e saj familjare, as në detyrat e saj ndaj bashkëshortit dhe fëmijëve,
sepse nuk ka asnjë dyshim, se familja është bërthama e
shoqërisë dhe goditja apo shkatërrimi i familjes konsiderohet si goditje dhe shkatërrim i shoqërisë.
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Islami gjithashtu, nuk e përjashton gruan nga e drejta
për t'u edukuar. Përkundrazi, dija është konsideruar si
obligim në Islam, e njëjtë si për burrin dhe për gruan.
Në shoqërinë islame, gruaja vlerësohet për intelektin
dhe virtytet e saj.
Kështu, duhet të pranojmë faktin se pozita inferiore e
gruas në shoqëri të caktuara është rezultat i injorancës
në këto shoqëri dhe nuk ka të bëjë fare me legjislacionin, traditën apo zakonet e Islamit.

DREJTËSIA DHE TË DREJTA E GRAVE
Të flasësh për të drejtat e grave është kthyer në një debat, për sa i përket natyrës së të drejtave të njeriut në
përgjithësi, nëse të drejtat e burrave mund të konsiderohen të njëjta. Sipas Islamit, edhe pse burrat dhe
gratë janë të ndryshëm dhe kanë nevoja të ndryshme
sipas natyrës së tyre të ndryshme, ata janë plotësues të
njëri-tjetrit dhe kanë të njëjtat të drejta për drejtësi,
përderisa burrat dhe gratë shihen sipas logjikës së krijimit.
Përparimet e shkencës i kanë sqaruar më tepër dhe i
kanë dokumentuar sipas biologjisë dhe psikologjisë
dallimet ndërmjet gjinive dhe përplotësimet e ndërsjella, (të cilat në asnjë mënyrë nuk e ndryshojnë konceptin e drejtësisë ligjore.

Gratë janë krijuar të lira dhe të barabarta, si të gjitha qeniet njerëzore. Por ato janë, gjithashtu, qenie që mund
të konsiderohen me pozita të veçanta, në karakteristika
dhe psikologji. Në kohët e tanishme është paraqitur një
situatë që i referohet "burrërisë" së grave, që është denigrim i natyrës së gruas, në mënyrë që të sillet si burrë,
në dëm të feminitetit të saj.
Gruaja ka vuajtur për shkak të natyrës së saj të lindur,
misionit të saj dhe nevojave të saj; aftësitë e saj të veçanta shpesh janë injoruar, por kjo në asnjë mënyrë nuk e
bën atë të barabartë me burrin. Të mos përcaktosh dhe
të mos dekretosh të drejtat e saj të veçanta do të thotë
të kryesh një akt paragjykimi kundër saj. Pa dyshim që
një grua mund të shërbejë në ushtri apo të pranojë lloje
të tjera punësh si mundësi, por vetëm nëse kjo ndodh
me vullnetin e saj të lirë.

- " Kur lind një fëmijë, është një dhuratë nga Zoti.
Kur lind një vajzë është një shenjë e mëshirës së Zotit për familjë e saj."
- " Që nga periudha e shtatëzanisë e deri në periudhën e ndërprerjes së ushqimit me gji, gruaja ka
shpërblim si ai që ruan për hir të Zotit, që mbron
kufijtë e Islamit. Dhe, nëse ajo vdes gjatë kësaj kohe,
ka pozitë e një martireje."

Përderisa gruas i është dhënë dhurata e të sjellurit të
një jete të re në këtë botë, shtatzënësia e saj përfaqëson
nevoja për trupin si para edhe pas lindjes së fëmijës,
kështu që duhet pasur në konsideratë, në mënyrë që të
përcaktohen të drejtat e saj.
Profeti Muhamed (s.a.a.) ka folur për kushtet dhe
rëndësinë e grave gjatë shtatzënisë;
"Kur një grua është shtatzënë ka pozitat e një personi që agjëron në atë ditë, qëndron zgjuar natën
duke u lutur dhe duke luftuar me vetën dhe pasurinë në rrugë të Zotit. Kur ajo e lind fëmijën, është
një shpërblim që nuk mund ta imagjinoni. Kur ushqen me gji, çdo pikë e tij është si të ushqesh një skllav nga pasardhësit e profetit Ismail (a.s.).
Kur të mbaroj së ushqyeri, engjëjt do të thonë:
'Fillo nga fillimi, përderisa je e falur!'."
Islami mbron një sistem drejtësie, që përfshin të drejtat
e burrave dhe të grave. Kjo është shumë e ndryshme
nga të thënat së të dy janë të njëjtë, përderisa ato janë
qenie të ndara, të përcaktuara për qëllime të ndryshme.
Barazia nuk është sinonim i drejtësisë.
Ekzistojnë thënie të panumërta që vijnë nga burime islame, në lidhje me drejtësinë dhe dënimin e shtypjes,
të cilat lartësojnë piedestalin e rezervuar në Islam për
gratë dhe respekti për to u kërkohet të gjithë besimtarëve.
Profeti Muhamed (s.a.a.) ka thënë:
- "Parajsa është nën këmbët e nënave."
- " Gratë janë si lulet, mos i trajtoni ato me dhunë."
- "Betohem në Zotin që më zgjodhi mua si Profet, se
të jesh i dashur me nënën tënde për një natë, është
më mirë sesa një vit luftë për një kauzë të Zotit!"

VESHJA NË ISLAM
O Profet, thuaju gravedhe vajzave të tua, si dhe grave
të besimtarëve, që të lëshojnë mbulesën e tyre (të kokës)
përreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që
ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Me të
vërtetë, Allahu është falës dhe Mëshirëplotë
(Kur'an, 33;59)
Veshja islame e ruan dinjitetin dhe integritetin e grave,
të cilat vlerësohen nga shoqëria në bazë të kapacitetit të
tyre njerëzor dhe intelektual, dhe jo për shkak të figurës
dhe pamjes së tyre fizike. Veshja islame nuk i kufizon
aftësitë e grave për të studiuar, punuar apo për të marrë
pjesë në një shoqëri.
29

Veshja lë të kuptojë një sjellje morale specifike dhe të
saktë, e cila çon në uljen e syve kur takon një person të
gjinisë tjetër nëse trupi i gruas është i ekspozuar, burri,
gjithashtu, e ul vështrimin e tij. Kjo tregon maturi, respekt dhe modesti.
Mbulesa e një gruaje është më strikte sesa ajo e një burri, meqenëse flokët, qafa dhe trupi i saj përfaqësojnë një
provokim dhe janë veçanërisht tërheqëse për burrat.
Studimet shkencore tregojnë se kënaqësia pamore është
më e dukshme tek burrat, kështu që maturia e grave ka
për qellim të mënjanoj tundimin dhe sjelljet imorale.
Shoqëritë perëndimore i kanë mashtruar gratë me nocionet false të lirisë dhe të drejtave "feministe". Gratë
janë të besojnë se ekspozimi i trupit
të tyre sipas modës, duke e paraqitur
atë si një objekt të thjeshtë dekorativ
të dëshirave, e rrit në njëfarë mënyre
vlerën e saj, në atë nivel saqë ajo jep
hua vetën për reklamat e produkteve.

Sipas standardëve të Islamit, ajo thjesht përul vetën, derisa bëhet një stereotip artificial femre.
Propaganda antiislame jep një përfytyrim të grave muslimane si të shtypura, të privuara nga të drejtat e tyre
dhe këmbëngul se feja i ka detyruar ato, kundër vullnetit të tyre, të mbulojnë flokët dhe qafën. Mos ndoshta
gruaja perëndimore jeton e lumtur?! A është ajo e çliruar nga burgu i figurës së saj? A po është një peng i
dukjes së saj, viktimë e diskriminimit rrethanor, i cili
ofron kushtet e dëshiruara të punës vetëm për gratë me
"pamje të mirë"?
Veshja islame projekton të njejtën filozofi si dhe imazhi
i virgjëreshës Marie. Ajo nuk është paraqitur askund në
bazë të paraqitjes fizike dhe veshjet e saj janë modeste
dhe të pastra.Askund në të gjithë historinë nuk ka një
referencë të shkruar për paraqitjen e saj fizike.

për veshjen e grave, bibla thotë:

në mënyrë të njëjtë dua që edhe gratë, të vishen hijshëm, me cip dhe modesti
dhe jo me gërsheta a me ar, a me margaritarë, a me rroba të shtrejnjta.
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KONTRIBUTI
I OMAR EL-KHAJJAMIT
në zhvillimin e gjeografisë

U lindi dhe u edukua në Nishapur, kryeqyteti i
provincës persiane të Khurasanit, e në kohet moderne i
takon verilindjes së Iranit. El-Kajami është i njohur për
kontributin e dhenë në matematik, astronomi, gjeografi, mineralogji, fizik, filozofi, mashineri, si dhe poezi.
Në kërkim të diturisë el-Kajjami udhëtoi në shumë institucione me reputacion në fushën e shkencës, duke
përfshirë atë të Bukhara, Balkh, Samarkand dhe Isfahan. Pjesën më të madhe të jetës së tij, ai e kaloi në Nishapur (Azinë Qendrore). El-Kajjami ishte bashkëkohës
i Nizam el-Mulk Tusit. Veprat më të njohura në fushën
e gjeografisë janë libri më titull “Lavazim el-amkina” që
ka te beje më informata të përgjithshme për vende të
ndryshme, si dhe “Mukhtasar fil-tabi'iyat” është përmbledhje e librave të tij që kanë të bëjnë me studimet
mbi natyrën. Si gjithë matematikanët e tjerë persian të
kohës edhe el-Kajjami ishte një astronom që dha një
kontribut të madh në zhvillimin e astronomisë. Famën
më të madhe ai e fitoi në fushën e astronomisë. Nder
librat më të njohur në fushën e astronomisë është libri
më titull “Navruz-Nama”, ku në këtë libër ai i trajton
kalendarët dhe reformat e kalendarëve e sidomos reformën e kalendarit diellor iranian dhe ceremo-nitë e
vitit të ri që zhvilloheshin në kohen para-islamike në
Iran. Ky libër është shkruar pas shkatërrimit të observatorit astaronommik Khay-yam në Isfahan. Qëllimin
e shkrimit të këtij libri e kishte për ta tërhequr vëmendjen studiuesve dhe sundimtarëve për reformat kalendarike, si dhe për nxitur këta të fundit që ta rivendosin
prapë observatorin për studime astronomike. Pastaj
libri më titull “El-Zij Malik-Shahi”, i cili përmban rezultatet e vëzhgimeve të tij në obse-rvoooatorin që vetë
e themeloi. Nga ky libër vetëm një pjesë e vogël mbijetoi (tabelat e koordinatave ekliptike dhe të madhësive
të sakta të 100 yjeve më të ndritshëm).

Omar el-Khajjami
(1048 - 1131)

El-Kajjamin është bërë i famshëm nga formulimi i kalendarit diellor i cili është bazuar nga vëzhgimet e tij,
si dhe kolegeve të tij të cilit punonin tekë observatori. Kalendarin e formuloi gjatë kohës kur ai punonte
për Sulltanin Selxhuk, Malikshah Xhelaludini (1072
– 1092), i cili kërkoi nga el-Kajjami që ta përpilonte
një kalendar diellor të sakte në mënyrë që të përdorej
për mbledhjen e të ardhurave shtetërore, si dhe për qëllime të tjera administrative. Për ta kryer këtë detyrë,
el-Kajjami nisi punën e tij në observatorin shkencor të
cilin e ndërtoi së bashku me disa shkencëtar të tjerë në
vitin 1073. Kalendari i tij është quajtur “El-Tarikhel-Xhelali”, është shumë më superior, e më i përpiktë brenda një dite në 3770 vite në krahasim me kalendarin gregorian i formuluar 500 vite më vonë. Në
kalendarin e el-Kajjamit gjatësia e vitit përbëhet nga
365.24219858156 ditë. Kjo tregon që ai e njihte mjaftë
mirë rendësin e përpikërisë duke e dhenë rezultatin në
11 thyesa dhjetore. Shifra e dhenë nga el-Kajjami ndryshon shumë pak nga shifra e dhenë për gjatësinë e viti
në kohet tona e që është 365.242190 ditë. Në bazë të
disa përllogaritjeve del se kalendari mesjetar iranian i
përberë prej 2.820 vite diellore së bashku në vete përmbajnë 1.029.983 ditë të brishta ose 683 vite të brishta
për gjatësinë mesatare të vitit prej 365.24219858156
ditësh. Një tjetër fakt është se kalendari i thjesht i
el-Kajjami përmbante tetë ditë të brishta në çdo 30 vite
për një gjatësi të vitit prej 365.2424 ditë. Kalendari
modern iranian është i bazuar në llogaritjet e tij.
Përgatiti M.sc. Artan S. Mehmeti
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NË IS L A M
"Dhe një prej shenjave të
Tij është që prej jush krijoi
për ju bashkëshortet tuaja,
që të qetësoheni pranë
tyre, duke vënë ndërmjet
jush dashuri dhe mëshirë.
Më të vërtetë, në këtë ka
shenja për njerëzit
që mendojnë."
(Kur'an, 30;21)

Por paria e popullit të tij, e cila nuk besonte dhe e mohonte takimin në botën tjetër dhe, së cilës i kishim
dhënë të mira në këtë botë, tha:
"Ky është vetëm njeri si ju,ha nga ato që hani
edhe ju dhe pi nga ato që pini edhe ju"
(Kur'an, 24:33)

Familja është baza e një shoqërie të shëndetshme dhe të
qëndrueshme dhe muslimanët mendojnë se ajo mund
të mbahet vetëm me anë të martesës.Në mënyre që të
ruhen marrëdhëniet e pastra ndërmjet burrit, gruas dhe
fëmijëve në shoqëri, Islami në mënyrë absolute e ndalon tradhtinë bashkëshortore, imoralitetin dhe homoseksualitetin.
PROFETI (S.A.A.) KA THËNË:
"Kushdo që dëshiron ta gjejë Zotin në një gjendje të pastër dhe të dëlire, e gjen Atë duke marrë
një grua."
"Çdokush që është martuar, e ka ruajtur gjysmën
e besimit."
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NË NJË HADITH TJETËR THUHET:
"Kijeni frikë Zotin në gjysmën tjetër ose në pjesën
e mbetur."
"Nuk ka institucionin në Islam,që të jetë më e
shtrenjtë dhe më e dashur për Zotin sesa martesa."
Në martesë, burri është përgjegjës për familjen e tij,
kështu ai merr përsipër detyrimet për shpenzime të
përditshme, si rrobat, qiranë, shkollimin, udhëtimet
familjare, argëtimet, si dhe të tjera shpenzime për trajtime mjekësore apo ilaçe dhe çdo gjë tjetër që mund të
kontribuojë në mirëqenien familjare.
Nëse gruaja punon, ajo ka të drejtë të bëjë çfarë të dojë
me të ardhurat e saj. Ajo mund të kontribuojë në të ardhurat e familjes nëse dëshiron, por nuk është e detyruar të bëjë punët e shtëpisë. Në të njëjtin këndvështrim,
burrat dhe gratë kanë të njëjtat të drejta të trashëgimisë; pra, ata mund t'ia lënë
trashëgiminë njëri-tjetrit.

Në martesë, asnjëra nga palët pa miratimin e palës
tjetër, nuk mund të kontrollojë lindjet apo të bëjë diçka
tjetër që ndalon dëshirën për të pasur fëmijë.
Më rëndësi për t'u përmendur këtu është fakti se martesa duhet të bëhet me miratim të përbashkët, pa nevojën e ndërmjetësuesve, apo ndërhyrjen e klerit. Ajo
bëhet me një marrëveshje të thjeshtë ndërmjet burrit
dhe gruas së interesuar sipas dispozitave dhe zakoneve
islame.Sipas Islamit,sapo një vajzë të piqet fizikisht, pra
të kalojë pubertetin, nëse ajo po martohet për herë të
parë, ka nevojë për leje nga babai i saj.
Për martesë, burri duhet të japë një prikë ( mehr- dhuratë martese) dhe gruaja duhet të jetë dakord për sa i
përket shumës. Këto të mira dhe prona i përkasin gruas
që nga momenti që ajo martohet.
PROFETI MUHAMED (S.A.A.)KA THËNË:
"Gratë më të mira të umetit tim janë ato që kanë
fytyrat më të pashme dhe prikat më të vogla."
Nëse janë përmbushur të gjitha kushtet për martesë për
ceremoninë kërkohen vetëm dy fraza. Gruaja të thotë:
"Unë pranoj këtë martesë". Dhe me këtë,ata martohen.
Martesa si subjekt,ka frymëzuar një numër të komentesh dhe shkrimesh në traditën islame, duke lartësuar vlerën dhe bekimet e saj.
PROFETI MUHAMED (S.A.A.) KA THËNË:
"Martohuni me të pamartuarit ndër ju, sepse Zoti
do ta përmirësojë moralin, do ta rrisë nivelin e
jetës dhe reputacionin e tyre."
"Vajzat e virgjëra janë si frutat e një peme kur
piqen dhe nuk vilen; dielli i kalb dhe era i shpërndan tutje.E njëjta gjë ndodh edhe me virgjëreshat
kur ato arrijnë moshën e martesës. Nëse nuk
martohen, asgjë nuk do t'i mbajë ato larg degjenerimit, përderisa janë qenie njerëzore."
"Dy lutje të thëna nga një person i martuar janë
më mirë sesa shtatëdhjetë të thëna nga një i
pamartuar."
"Një njeri gjumash dhe i martuar janë më mirë
përpara Zotit sesa një beqar, që agjëron dhe i kalon netët duke u lutur."
"Një burrë që rri pranë familjes së tij është më
i dashur për Zotin sesa po të kalonte netët e tij
duke u lutur në xhaminë time."

TË ZGJEDHËSH NJË GRUA
- Martesa duhet të ndërtohet mbi besim dhe sinqeritet.
- Kur dikush vjen tek ti me një propozim dhe ti je i kënaqur me besimin dhe integritetin e tij, atëherë pranoje
atë për martesë. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, mosmarrëveshjet dhe degjenerimi do te shfaqen në vend.
- Bukurisë së besimit të një gruaje i duhet dhënë përparësi mbi bukurisë e fytyrës së saj.
- Kushdo që martohet me një grua,vetëm e vetëm për
shkak të bukurisë së saj, nuk do të shohë në të çka ai
do. Kush martohet me pasurinë e një gruaje, ka bërë
atë që një jobesimtar do ta bënte; kështu që ju duhet të
martoheni me atë që ka besim,
- Një burrë që i thotë gruas së tij "Të dua", nuk largohet kurrë nga zemra e saj.

POLIGAMIA
Nëse keni frikë se nuk bëni drejtësi ndaj jetimeve,
atëherë, martohuni me ato gra që ju pëlqejnë:
me dy, me tri apo me katër; e, nëse frikësoheni
se nuk do të jeni të drejtë ndaj të gjithave njësoj,
atëherë martohuhuni me një grua ose me atë që
e keni në pushtetin tuaj. Në këtë mënyrë do t'i
ruheni padrejtësisë më lehtë.
(Kur'an4:3)

Poligamia në Islam është një praktikë dobiprurëse për
shoqërinë, përderisa gratë normalisht e tejkalojnë numrin e burrave. Mungesa e ekuilibrit numerik është e argumentuar për shkak të luftës apo të migrimeve,që në
disa territore mund të shkojë deri në miliona.
Në Perëndim (me përjashtime të rralla), poligamia nuk
është e lejuar. Nga ana tjetër, është i lejuar divorci. Me
këtë,numri i grave të braktisura, të divorcuara, i nënave
beqare dhe të veja është rritur. Një burrë sipas ligjeve
islame,mund të marrë disa gra,vetëm nëse ai mund të
sigurojë për to të gjitha kushtet e barabarta, në çdo gjë
që lidhet me martesën, përfshire edhe kohën që ai i
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kushton secilës prej tyre, Nëse nuk i përmbush këto
kushte,atij i lejohet vetëm një grua, në mënyrë që të
mënjanohet bërja e ndonjë padrejtësie.
Martesa në Islam konsiderohet një e drejtë e gruas.
Ajo mund te zgjedhë te martohet ose jo,por kurrë nuk
mund të detyrohet të martohet.Ajo gjithashtu,ka të
drejtën për një divorc të drejtë dhe mund të vendosë
nëse dëshiron të ketë
fëmijë apo jo.
Normalisht, ajo do të
preferonte një burrë të
pamartuar,por sipas rethanave,mund të vendosë të martohet me një
burrë që ka ndërkohë dy
ose më shumë gra.Një
grua në Perëndim nuk
e ka të drejtë ligjore të
ndërmarrë një vendim
të tille dhe rrjedhimisht
nuk i ka të mundura alternativat tilla.
Fëmijet e lidhjeve të shumëfishta kanë të drejta të
barabarta. E drejta amësore e një fëmije është e garantuar dhe përfshihet në përgjegjsinë e burrit dhe gruas si
dhe të shoqërisë si një e tërë.
Këto tradita nuk mbizotrojnë në sisteme tjera, që nuk
e njohin poligaminë e as divorcin. Në raste të tilla, një
grua që dëshiron të ushtrojë të drejtën e saj të martesës
apo të amësisë, do të ketë të pamundur të veprojë në
këtë mënyrë. Kështu, ajo është e detyruar të jetojë beqare dhe i mohohet e drejta e të qënurit nënë.
Edhe Profeti Ibrahim (a.s),e ka praktikuar poligaminë,që ishte qartësisht e legjitimuar në atë kohë.Ky
zakon më vonë u pranua nga Islami, dhe po ashtu edhe
nga pak tradita të veçanta të krishtera.Vetëm sipas sundimit të ligjit dhe legjitimitetit, mundet që Ibrahimi
(a.s) të ketë ushqyer shpresën për trashëgimtarë, përderisa gruaja e tij e parë, Sara, nuk mund të lindte fëmijë
dhe ai nuk kishte dëshirë ta divorconte atë. Për këtë arsye, për t'u martuar me Haxheren, nëse poligamia nuk
do të kishte qenë legjitime, Ibrahimi(a.s), një shembull
për shoqërinë dhe Profet i Zotit, nuk do t'i kishte neglizhuar obligimet e tij.
Me vlerë për t'u përmendur këtu është urdhëresa e dhjetë, që sipas Biblës, Zoti "ia tha Musait". Ndalimi i
zbatuar mund edhe të interpretohet si lejim.Burri nuk
duhet të lakmojë një grua të martuar, por asnjë grua
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beqare nuk ndalohet të dëshirojë një burrë të martuar.
Si rrjedhojë me këtë nënkuptohet poligamia.
"Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd;
nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as
shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e
tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të
afërmit tënd."
(Bibla,Eksodi 20;17;
Ligji i përtrirë 5:21)

Poligamia po ashtu,
mënjanon vështirësitë
e një burri, i cili do të
martohet me një grua,
ndërkohë që është i martuar me një tjetër. Arsyet mund të ndryshojnë
përfshirë edhe mungesën
e fertilitetit, sëmundjet
apo pamundësinë, çdo
gjë që nuk sjell shkatërrimin e themeleve natyrore të martesës. Në një sistem
poligam të ligjshëm, në përputhje me kushtet, burri
gëzon të drejtën të jetë bashkëshort i të dyja grave, pa
diskriminuar asnjërën prej tyre. Kjo nënkupton që burri ka dy mundësi: ai mund të divorcohet nga gruaja e
parë, në mënyrë që të martohet me të dytën. Është e
preferueshme të menjanohet divorci kur është e mundur.
Një burrë në shoqërinë Perëndimore nuk mund të zgjedhë ndërmjet këtyre dy mundësive. Ai duhet ta divorcojë gruan e parë, në mënyrë që të martohet me të
dytën. Në këtë alternativë shoqërore, një grua, që në të
kundërt nuk do ta kishte të mundur të martohej me
një beqar, e ushtron të drejtën e saj me vullnet të lirë,
veçanërisht kur gratë në një shoqëri janë më të shumta në numër sesa burrat. Poligamia në fakt. është një
masë e krijuar për të menjanuar divorcin dhe diskriminimin, për të siguruar stabilitetin e shoqërisë dhe për
të fuqizuar gruan me një mjet të mirëqenies sociale, me
të drejtat e saj legjitime.
Në një shoqëri ku poligamia është e jashtëligjshme, divorci dhe marrëdhëniet jashtë martësore janë të shfrenuara, në dëm të grave, të fëmijëve dhe të shoqërisë. Pasardhësit e paligjshëm janë deklaruar jo legjitimë dhe u
janë mohuar të drejtat e tyre. Zhvillimi, edukimi dhe
mirëmbajtja e tyre janë të ndërlikuara. Në të gjitha
kuptimet praktike. poligamia praktikohet në Perëndim, por pa legjitimitet apo përgjegjësi, pa garantuar
apo mbrojtur gratë dhe fëmijët, që legjislacioni islam
parashikon.

Lind pyetja: A mundet që grave t'u lejohet e drejta për t'u martuar me një burrë, që është
ndërkohë i martuar, kur të dyja palët janë dakord? Në Perëndim, një grua mund të jetë
e dashura apo konkubina apo edhe një prostitutë, nëse ajo e dëshiron një gjë të tillë.
Por ajo nuk mund të martohet me një burrë të martuar, as me zgjedhjen e saj e as me
dëshirë. Gruaja e parë në Islam ka dy mundësi: të divorcohet ose të mbetet gruaja e parë.
Në Perëndim ajo vetëm mund të divorcohet, edhe nëse do të preferonte të qëndronte si
gruaja e parë.
Sa për burrin në Perëndim, ai nuk ka zgjidhje tjetër veçse të qëndrojë i martuar me gruan
e parë, ose ta divorcojë atë, nëse dëshiron ta kalojë jetën e tij me një grua tjetër. Në Islam,
burri ka të drejtën dhe mundësinë që të merr një grua tjetër pa u divorcuar me të parën,
siç ishte edhe rasti i Profetit Ibrahim(a.s).
Këto të drejta dhe mundësi në Islam janë të vlefshme si për burrin, ashtu edhe për gruan,
duke qenë se ligji islam karakterizohet nga fleksibiliteti dhe nga nevojat natyrore dhe
biologjike, duke marrë në konsideratë disa situata që prekin bashkërisht individët dhe
shoqërinë në përgjithësi.
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Të marrësh në konsideratë tërheqjen fizike të grave dhe t'i bashkangjisësh asaj një vlerë komerciale apo sociale që rezulton në
diskriminim, përulje dhe shtypje
të tyre, nuk është e pranueshme
në një shoqëri islame. Përdorimi
dhe shfaqja e trupit të femrës për
qëllime reklame apo promovimi
të një produkti është konsideruar
nga muslimanët si një fyerje për
dinjitetin njerëzor.
Në Perëndim thuhet shpesh se
veshja e grave muslimane "është
një dhunim i të drejtave të tyre",
por muslimanët besojnë se dhunimi i vërtetë i të drejtave të njeriut
është bërë me ndalimin, në disa
vende perëndimore, të veshjes
islame nëpër shkolle dhe vende
pune. Ky është një dhunim i hapur i të drejtës së mendimit dhe
besimit, që janë nënkuptuar në të
drejtën e edukimit, si dhe po ashtu edhe në punën e paguar. Ato
përbejnë një shtypje të hapur të
të drejtave të grave për vullnet të
lirë, përfshirë këtu edhe ushtrimin
e besimit të tyre. Ata, gjithashtu,
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inkurajojnë diskriminimin e femrës muslimane dhe abuzimin me
të nga ana e shokëve të klasës apo
të bashkëpunëtorëve. Me këtë,
zhvillimi i saj akademik mund të
pengohet që në moshë të hershme,
kështu që kufizohet zhvillimi profesional dhe aftësimi i saj.
Të drejtat e gruas nga pikëpamja
islame janë interpretuar me vlerat e saj si qenie humane, sipas
aftësive dhe cilësive të saj, duke
mënjanuar tërheqjen seksuale në
çdo lidhje sociale, komerciale apo
profesionale. Islami e sheh diskriminimin ndaj grave muslimane
në vendet Perëndimore si një padrejtësi.
Gratë muslimane përqeshen apo
nuk pranohen, sepse ato mbulojnë trupin e tyre dhe refuzojnë
të shfaqin aspektin e tyre fizik në
publik. Si bazë të një marrëdhënieje shoqërore të çdo natyre. Në
të kundërt, shfaqja e trupit të
femrës jo vetëm që është lejuar
por është miratuar, në konkurse
bukurie, madje dhe duke inku-

rajuar "konkurset e bukurisë"
ndërmjet vajzave shumë të reja,
nga të gjitha moshat, fëmijë të
vegjël, gjë që çon vetëm në degjenerimin e tyre. Komunitetet e
homoseksualëve (të kritikuar nga
muslimanët) inkurajohen dhe për
ta janë vënë në dispozicion shkolla të veçanta. Sipas standardeve
islame, kjo është një kontradiktë
absurde.
Mjafton të themi se Virgjëresha Marie, koncepti i së cilës për
veshje ishte ekzaktësisht i njëjtë
me atë të një gruaje muslimane,
dhe se imazhi i saj është shumë
i respektuar në islam. Ajo është
konsideruar e pastër, e shenjtë
dhe i dëlirë, deri në atë pikë sa një
kapitull (sure) në të cilën shfaqet
dukshëm, e quajtur "Merjem",
është përfshirë në Kur'an. Ajo
është një një ikonë e përkushtimit
dhe e besimit. Nëse do të jetonte në disa vende të Perëndimit
në ditët e sotme, ajo nuk do të
lejohej të shkonte në shkollë apo
të gjente një punë. Kjo anologji
përligj refleksione serioze.

SEKSI NË ISLAM
Në islam, marrëdhëniet seksuale
konsiderohen si të përshtatshme,
për vetë nevojat biologjike të njeriut dhe nuk lënë të kuptojnë në
vetvete asgjë të keqe, të turpshme
apo të gabuar. Tërheqja fizike reciproke dhe natyrale ndërmjet
burrit dhe gruas është normale.
Të jesh i bukur dhe tërheqës është
bekim nga Zoti.
Muhamedi (s.a.a.) ka thënë;

"MARTESA ËSHTË
GJYSMA E BESIMIT".

Në të njëjtën linjë, marrëdhëniet seksuale janë për t'u inkurajuar
dhe martesa është konsideruar jo vetëm e pranueshme, por
edhe e favorshme. Marrëdhëniet
seksuale duhet të kufizohen në
kuadrin e vlerave martesore dhe
jo të konsiderohen si vlerë sociale
apo komerciale. Një grua që bën
makiazh dhe e prezanton vetën e
saj si tërheqëse dhe sensuale për
bashkëshortin e saj, po ashtu edhe
një burrë që e mban vetën sa më
tërheqës që është e mundur për
gruan e tij, kanë bekimin e Zotit.
Profeti Muhamed (s.a.a.)
ka thënë:

"ËSHTË DETYRA E SAJ
(E GRUAS PËR BASHKËSHORTIN E SAJ) QË
TË PARFUMOSET ME
PARFUMIN E SAJ MË TË
MIRË, TË VËSHË RROBA
DHE ZBUKURIMET E SAJ
MË TË MIRA."

"MË E MIRA PËR GRATË
TUAJA ËSHTË RUAJTJA E
MODESTISË PËRPARA TË
TJERËVE DHE SHFAQJA
E VETËS PARA BURRAVE
TË TYRE."
"AI BURRË QË I THOTË
NJË GRUAJE 'TË DUA!',
NUK KA PËR
T'U LARGUAR
NGA ZEMRA E SAJ."
Seksi nuk duhet të bëhet pjesë
e një marrëdhënieje shoqërore,
komerciale apo profesionale. Për
këtë arsye, burri dhe gruaja muslimane e shmangin ekskluzivitetin
dhe i mbrojnë shtëpitë e tyre. Në
publik gruaja mbulon vetën e saj.
Ajo nuk duhet të gjykohet në bazë
të pamjes së saj. Megjithatë, brenda shtëpive të tyre gratë nuk mbulohen. Gruas i kërkohet të mbulohet vetëm nëse ajo pret vizita
nga njerëz që nuk janë të afërt të
saj. (Ajo nuk ka pse të mbulohet
në prani të kushërinjëve të gjakut
dhe dhundurëve).

Cili është roli i përshtatshëm
për një grua? Çfarë është më e
mira për një shoqëri? A është
fesnikruese përdorimi i seksit si
një vlerë sociale apo jo? Në të vërtetë a varet vlera e një gruaje nga
pamja, gjatësia apo përmasat e belit të saj? A po ajo merret në konsideratë për zgjuarsinë e saj, besimin dhe mirësinë e zemrës së saj,
dhembshurinë në veprimet e saj
sociale dhe politike, humanizmin
në marrëdhëniet e përditshme
dhe rolin e saj si nënë?!

Islami e konsideron si fyerje të
përdorësh pamjen fizike të një
gruaje për reklamë. Kjo është
poshtëruese. Ngacmimet seksuale
në menyrë që të mbahet një vend
pune, janë poashtu poshtëruese
dhe kjo konsiderohet kështu jo
vetëm në kontekstin musliman.
Çdo grua, në çdo kulturë që bëhet
subjekt i ngacmimeve është poshtëruar dhe përulur.
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ANKETA PËR ABORTIN
Aborti është një vendim i rëndë dhe i
rrezikshëm, sepse në Islam, jeta është
dhuratë e shenjtë nga Allahu dhe
krijimit të Tij. Kështu që, aborti
mund të tolerohet vetëm për motive shëndetësore të rrezikshme
për nënën dhe nëse prezenta e
fetusit e vë në rrezik jetën e
nënës, edhe para se fetusit t'i
hyjë e të filloj jeta. Por, çka
është aborti? Pro a kundër?
A duhet lejuar, në cilat
raste? Flasin të anketuarit sepse neve na intereson se sa janë të
vetësijshëm popullata për këtë çështje
me rëndësi.
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ALLAHU NË LIBRIN E TIJ THOTË:
"I cili ka krijuar vdekjen dhe jetën
me qëllim që të provoj kush nga ju
është më i miri në vepra. Dhe Ai
është i Gjithëfuqishmi, gjithnjë
Falësi i Madh.
(Surja 67, vargu 2).
TUANA JASHARI
Mëkat i madh të abortosh pa arsye...
Aborti është vrasje, dhe si e tillë mëkat i
madh. Është shumë e vështirë të mendohet e të pranohet se si disa njerëz janë
të aftë, në gjendje të mbysin një qenie, e
cila nuk bart pikë faji, ndërkaq ato e bëjnë për arsye se e konsiderojnë vetën të
rinj për të qenë prindër. Pastaj, në Kosovë
është shtuar më të madhe imoraliteti, dhe
si konsekuencë është rritur edhe fenomeni i abortit. Shumë çifte të reja, kryejnë
marrëdhënieje intime para martesore, vajza ngel me barrë, partneri vendos te ik si
qyqar, e braktis atë bashkë me foshnjën, e
në këtë mënyrë përgjegjësia i mbetët vetëm
femrës, dhe nëse ajo është rritur e jeton
brenda një familje e komuniteti patriarkal,
ku nuk guxon as të tregoj se e ka humbur
virgjërinë, e lëre më që brenda saj është
një qenie njerëzore, sepse familja mund
ta ekzekutoj, pastaj rrjedhin dhe paragjykimet nga shoqëria, e cila në raste të
tilla nuk kursehet fare.

HAFIZE HARADINAJ
Domosdoshmëritë bëjnë të lejohen dhe
gjërat e ndaluara...
Meqenëse, Zoti e ka ndaluar rreptësisht abortin pa motive valide, e sidomos kur fëmija është ndier i gjallë,
atëherë dhe unë jam shumë dakord me këtë. Dhe, Allahu në Kur'an thotë "Mos e mbyteni njeriun që Allahu
e ka ndaluar mbytjen e tij. Mirëpo, në qoftë se fëmija
në barkun e nënës paraqet rrezik permanent për jetën e
nënës dhe e vetmja mënyrë për ta mbajtur atë të gjallë
në këtë jetë është aborti, duke marrë për bazë ligjin
"Dëmi më i madh mund të mënjanohet, evitohet me
një dëm të vogël, që shkakton më pak dhimbje". Dhe
pa dyshim se vdekja e fëmijës në bark është më e lehtë
sesa vdekja e nënës, ngaqë nëna është burim i atij fëmije. Nëse jeta e saj vërtetohet me siguri të plotë, kurse e
fëmijës është e mundshme dhe se vdekja e nënës mund
të shkaktoj edhe vdekjën e fëmijës me të, e në këtë rast
aborti i fëmijës do të mundësoj ekzistencën e nënës.
TAHIRE HAJRIZI
Pro nëse fryti është rezultat i dhunimit
Abortin e konsideroj si një krim të tmerrshëm modern mjaftë të përhapur në botë, e më të madhe dhe në
vendin tonë, e kjo fatkeqësi e madhe. Allahu na ruajt!
Përndryshe, fëmija është gjëja më e mrekullueshme,
dhurata më e bukur që Zoti mund të bekoj dy prindër,
po ashtu është riprodhim i vetës.
JASEMINE MURATI
Vetëm në raste ekstreme

një grua e paaftësuar fizikisht, o mentalisht, e si rezultat
s'do të mund të edukonte fëmijën eventual, dhe aq më
shumë kur ajo s'ka askënd në familje që mund ta bëj në
vend të saj, dhe gruaja e cila ka ngelë shtatzënë pasi që
është dhunuar dhe nuk dëshiron ta mbajë atë, sepse i
shkakton probleme të padëshiruara në jetë dhe ç'nderim në rrethin ku jeton. Por, me kusht që fetusit të mos
i jetë fryrë shpirti nga Zoti. Sipas fesë tonë Islame, periudhe pas të cilës fëmijës i jepet shpirti është 4 muaj.
ALBERT SYLA
Disa abortojnë se u lind vajzë...
Shumë çifte vendosin të heqin dorë nga fëmija, sepse
jetojë në varfëri të skajshme, si shkak e ndjenjë vetën
të obliguar që të mos ta kenë, ngaqë druajnë se si shkak i kushteve të këqija sociale nuk do të mund t'ia
mundësojnë jetesën dhe kjo nuk është arsye valide,
ngaqë Allahu ua ka caktuar riskun secilit. Ka dhe të
atillë, që s'dëshirojnë ta sjellin një fëmijë në këtë botë,
sepse frikësohen se s'do ta arrijnë t'i japim edukim të
mirëfilltë, në qoftë se nuk duan fëmijë për x arsye, atë
duhet të përdorur masa mbrojtëse gjatë aktit sexual, e jo
kur fëmiut t'i hyjë shpirti, ta mbysin, të bëjnë mëkat.
Ka dhe të tilla çifte, të cilët vendosin të abortojnë një
foshnje, posa e marrin vesh se ajo ka rezultuar të jetë i
gjinisë femërore, e kjo është akoma më e tmerrshme,
sepse, secili është krijesë e Zotit, para e tek Zoti jemi të
njejtë, çdonjëri ka të drejtë ta jetoj jetën. Andaj, duhet
pasur shumë kujdes me veprimet të cilat i bëjmë, mbi
të gjitha t'i kemi frikë Allahut!

Mendoj se duhet lejuar në ato raste kur gjendja e fetusit
është jo e mirë, dhe si rrjedhojë shkakton rrezik për
jetën të nënës, o shëndetin mental të nënës, pastaj, kur
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BOTA DO TË PËRFUNDOJ E VERBËR

SY MË SY,

Pamje nga Jemeni

"Kush mbytë një njeri pa të drejtë është njejtë sikur do të
kishte mbytë tërë njerëzimin. Dhe, kush shpëron një jetë do të
ishte sikur të kishte shpëtuar gjithë njerëzimin.
Në botë po bëhen luftra, gjenocid, gjakderdhje karshi
njerëzve të pafajshëm, sulme të cilat çdo ditë e më shumë
po ashpërsohen, po bëhen vdekjeprurëse, po marrin jetë të
pafajshme, por këto, asnjëri nuk i sheh as nuk bën zë, bota
hesht, si pasojë çdo ditë mbyten në mënyrë mizore shumë
viktima. Sa i përketë vrasjeve pa asnjë faj, Kurani i shenjtë
thotë: "Kush mbytë një njeri pa të drejtë është njejtë sikur
do të kishte mbytë tërë njerëzimin. Dhe, kush shpëron një
jetë do të ishte sikur të kishte shpëtuar gjithë njerëzimin.
Kur ndodhen aktet terroriste në Francë, kur ishin sytë e
Francës, dhëmben fortë, e gjithë bota u revoltua, humbi
kokën, duke u solidarizuar me gjeste e forma të ndryshme,
mediat shprehnin keqardhje në menyra, forma të ndryshme.
Ndërkaq, në vendet muslimane si Palestinë, Ukrainë,
Libi, Irak, në fund edhe në Turqi, ku vazhdimisht ushtrohet dhunë, gjenocid dhe çdo ditë nëpër të rrjedhin lumenj
gjaku, por për këtë, për këto vende askush s'bën zë, nuk e
çan kokën, nuk i shohin, asnjëri nuk ndjen dhimbje se nuk
është Franca. Siç po shihet luftrat që po bëhen në lindjen e
mesme, nuk po ndodhin për të luftuar terrorizimin, por për
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të marrë pronësin e naftës në zonat strategjike, po bëhen
për pushtet. Siç duket në këto vende ka vdekë politika,
sepse këta s'po arrijnë të bëjnë kompremis, sepse dhëmb më
shumë kur sheh, kur je deshmitar teksa vdesin shumë fëmijë
nga bombardimet, dhëmb tmërresisht më tē vërtetë vdekja
e të pafajshme.
Të gjithë jemi kundër terrorit, dhunës dhe nga idet e marra
të atyre që kanë mendje të mbyllur në besim të gabuar islam,
kundër radikalizmit, çdo gjë ekstreme është e keqe.
Ndjej dhimbje për të gjitha vendet, gjithashtu ndjej dhimbje edhe për vendin tim, ku ka kaos të madh politikë, papunësia deri në qiell, korrupsion, plotë pabarazi, hipokrezi,
sjellje të këqija.
Po jetojmë në një botë të verbër, ku qorri është mbret. Zoti
i bekoftë të gjitha vendet e afektuara nga aq shumë luftra të
pakuprimta dhe Zoti pastë mëshirë për ne.
Dhuna nuk sjell paqe! Mjaftë me dhunë!

A.R

FEMRAT
MUSLIMANE
NË SHKENCË
DR.FERHUNDA HASANI, ËSHTË NJË PROFESORE, E SHKENCËS SË
GJEOLOGJISË, NË UNIVERSITETIN AMERIKAN TË KAJROS DHE ËSHTË
KRYETARE E KËSHILLIT MBI ZHVILLIMIN NJERËZOR DHE QEVERISJES
VENDORE, NË ASAMBLENË E KËSHILLIT
Dr. Ferhunda Hasani, është diplomuar, në shkencën
e kimisë dhe gjeologjisë, të Universitetit të Kajros,
zotëron një mastër, në shkencën e shtetit solid, të
Unversitetit Amerikan të Kajros dhe një doktoraturë, në shkencën e gjeologjisë, në Universitetin e
Pitsburgut në Sh.B.A. Sërish Dr. Ferhunda Hasani,
është një nga bashkëkryetaret, e bordit të këshillimit gjinor, në këshillin e Organizatës së Kombeve
të Bashkuara, në fushën e shkencës dhe teknologjisë për zhvillimin.
Mijra vite më parë, bota muslimane dha kontribute
të pakrahasueshme në shkencë. Muslimanët sollën
metoda të reja eksperimentimi, vëzhgimi dhe matjeje. Këtu po përmendim vetëm disa emra: Huarezmi (lindi në vitin 825 pas erës sonë), i cili shpiku
shkencën e algjebrës (e cila e ka prejardhjen nga
një fjalë arabe “el-xhebr”) si dhe shkencën e algoritmit, e cila e ka prejardhjen drejtpërdrejtë nga
emri i tij;
Ibn Hejthemi (lindi në vitin 1039
pas erës sonë), shkroi ligjet e
pasqyrimit dhe përthyerjes së
spektrit të dritës dhe shpjegoi
parimet e inertësisë (shumë
kohë përpara se Isaac Newtoni,
të përpilonte teoritë e tij)
Ibn Sina ose siç njihet ndryshe
Avicenna (lindi në vitin 980 të
erës sonë, në kufinjtë e sotëm
të shtetit të Uzbekistanit),
shkroi veprën me titull: “Kanun Fi’t-Tibbi” (Ligji i Mjekësisë), një vepër 318 faqëshe, me
përmbajtje mjekësore, e cila

shërbeu si themeli, i të tërë mësimeve, në fushën
e mjekësisë, si në Europë dhe në Lindjen e Mesme,
për qindra vite me radhë. Ashtu siç ka përkufizuar
dhe historiani i shkencës George Sartoni:
“Theksoj se kryesisht është shumë e qartë, se arritjet e epokës së Mesjetës, ishin krijimi i shpirtit eksperimentues dhe kjo ndodhi kryesisht falë
studiuesve muslimanë, të shekullit të XXII”.
Në shumë vende muslimane, diskriminimi i
mbështetur, në dallimin gjinor, i gërshetuar me
pengesat shoqërore dhe kulturore, kufizon qasjen
dhe pjesëmarrjen e grave, në nivelet e larta të arsimimit. Disa njerëz, aludojnë se këto pengesa, burojnë nga mësimet islame, por këto aludime janë të
paqena. Mësimet e të dërguarit fisnik Muhammedit
(p.q.m.t.f) të Islamit, vënë theksin në
“kërkimin e dijes, si një detyrë parësore, e çdo
muslimani dhe muslimaneje, që nga djepi deri
në varr” duke cituar hadithin profetik: “Kërkimi
i dijes dhe i shkencës është një detyrim, për çdo
muslimani dhe muslimaneje”.
Sërish citojmë se një e teta (afërsisht 750 ajete), të
Kur’anit Famëlartë (Libri i Shenjtë i Muslimanëve), i
nxit besimtarët muslimanë, që të studiojnë natyrën,
të kthjellohen, të meditojnë dhe të shfrytëzojnë arsyen në maksimum, në studimet e tyre, drejt së
vërtetës madhore. Ndonëse janë bërë përparime,
në arsimimin e grave, nga vendet muslimane, në
shkencë dhe teknologji, rruga për t’u përshkuar
është ende e gjatë. Ashtu siç është shprehur dhe
Kofi Annani, ndërsa ai lëshonte një nismë, në fillim
të këtij viti, për arsimimin e vajzave:
“Na lini të vërtetojmë, se shoqëria e cila i jep autoritet grave të saj, është një shoqëri e sigurtë, që
ecën drejt suksesit”.
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Disa vajzave e grave,
ua bëmë vetëm një pyetje të thjeshtë...

Ç'farë i preokupon
më të vërtetë
ato?
ZADE BEQIRI
VDEKJA E HERSHME...
Ka shumë gjëra të cilat më shqetësojnë, por
më të rëndësishmet për mua janë këto: si
nënë e vetme që jam me jep frikë vdekja e
parakohshme, sepse kam një
fëmijë 10 vjeç dhe ky fëmijë varet vetëm nga Zoti, dhe nga unë.
Jam nënë e baba për të. Shpesh
e pyes vetën se nëse me ndodhë
diçka ç'farë do të bëhet me të, ai
do të mbetët vetëm në mëshirën
e Zotit. Dëshira ime është ta
shoh duke u rritur, ta edukoj
në rrugën e Zotit. Pastaj, dua
të jem pranë tij në çaste hareje,
e hidhërimi. I lutëm Zotit të kem ymër ta
shoh duke studiuar, dhe të bëhet një profesionist në një fushë të caktuar. Nëse me
ndodh diçka, biri im s'ka më kënd të mbetët
vetëm në mëshirën e Zotit. Po ashtu, më
brengos fakti se kur të arrij në një moshë të
shtyer, do të mbetëm vetëm, pa pasur një
person të më mbështet emocionalisht!

GRESA SADRIU
SHËNDETI, EMANCIPIMI...
Unë merakosëm për shumë gjëra që t'i arrij
të realizoj në jetën tima. E para dhe më e
rëndësishmja për mua është t'i kem raportet
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e mira me krijuesin. E dyta, të kem shëndet
të mirë, t'i kryej suksesshëm studimet universitare, në mënyrë që të arrij të emancipohem
si femër. Me ndihmën e Allahut, të bëhem
grua e fuqishme, të jap kontribut për familjen, fisin dhe atdheun tim. Më tutje, të gjej
nafakën e jetës e të formoj familje.

KRENARE SADIKU
PAPUNËSIA...
Mua si studente që jam, më preokupon
shumë papunësia nga fakti që kur t'i përfundoj studimet s'do të mund të gjej një punë
për të mirëmbajtur vetën, familjen, megjithatë faktin se jam studente e përkushtuar,
kjo nuk mjafton në Kosovë, po s'pate dikë të
njohur që ta zgjasë dorën dhe të ofroj punë.
Por, pavarësisht pengesave që ka rruga ime
drejt ëndrrës sime për ta realizuar, dhe se kjo
ne Kosovë është e vështirë, unë nuk kam për
të humbur besimin e shpresën në Zot, me
ndihmën e vullnetin e tij, unë do t'i arrij t'i
kem ato që i pretendoj!

SHQIPDONË ISTREFI

BLERTA MEHMETI

VETJA, FAMILJA...

TË MOS SHQETËSOHEMI PËR
OPINIONET E TË TJERËVE.

Unë mendoj që më e rëndësishmja për neve
femrat është që të mos humbasim besimin në Zot, pa marrë parasysh rrethanat
jetësore. Pastaj, të mos humbasim esencën e
të dashuruarit pa kushte... T'i përkushtohemi shumë vetës, së pari, ta duam vetën tonë,
pastaj të kujdesemi për familjen, t'i duam pa
kushte e t'i bëjmë të lumtur!

FITORE MORINA
SHËNDETI, DASHURIA,
EKONOMIA...
Mendoj se shumë gjëra të ndryshme dhe
në periudha të ndryshme të jetës... Shëndeti, dashuria, fëmijët, ekonomia dhe më e
vlefshmja për t'u ndjerë e dashur, e respektuar nga partneri.

Ka femra të ndryshme, ato që i përkushtohen
brendësisë, pamjes së jashtme, disa që duan
intensivisht, tjerat të cilave jeta u shkon duke
u kushtuar vëmendje se çfarë opinion kanë të
tjerët për to dhe si e jetojnë jetën tjerët. Në
anën tjetër, kemi ato që luftojnë shumë për
të arritur një vend profesional, të cilat e lënë
mënjanë jetën, shëndetin vetëm për t'i realizuar synimet e tyre. Ajo për të cilën
do të duhej të preokupohej me
të vërtetë një femër, nuk është
frika e të mbeturit vetëm, por
duhet pasur inteligjencën e
mjaftueshme për të vazhduar
përpara dhe për ta mposhtur
frikën e thellë, sepse një grua
e aftë e mençur dhe dinake,
e cila nuk ia ka frikën dështimit, të mbeturit vetëm, i
mjafton të mbështetet në Zot,
shoqërimi i tij i mjafton për të
vazhduar përpara suksesshëm para
çdo fatkeqësie, ndërkaq, dashuria e humbur, ndarja nuk duhet ta mposhtin, përkundrazi duhet ta bëjnë akoma më të fuqishme
për të vazhduar tutje. Qaj një ditë, një javë,
një muaj, nëse ti donë dhe pastaj ti nisja udhëtimit dhe fillo më me energji e vullnet.
Ç'më preokupon? Që një grua të mendoj me
zemër më shumë se me kokë, jo të preokupohet me tepët për dukjen, komoditetin, ta
jeton jetën siç të dëshiron, e jo të jeton jetën
e tjerëve!

LIRJETA HARADINAJ
ÇDO GJË...
Pa asnjë dyshim se neve femrat na shqetësojnë çdo gjë. E kemi manin e bekuar për të
dashur, të jemi të mira në çdo gjë, gra të
mira, nëna të mira, motra e mike të dashura.
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PYETJE DHE PËRGJIGJJE
Ju pyesni, dijetarët përgjigjen.
LIDHJA MES TË “USHQYERIT
ME HARAM” DHE VETËVRASJES
Në emër të Allahut
Mëshiruesit e
Mëshirëbërësit
Paqja qoftë me ju!

Prof. Shahrijar
Sulejmani

Profesor i nderuar, më
lejoni të Ju shtroj pyetjen
e cila është e ndërlidhur
me furnizimin e lejuar dhe
furnizimin e ndaluar. Allahu I lartësuar në ajetin 29
të sures Nisa thotë:

“O ju që besuat, mos e konsumoni
pasurinë tuaj me rrugë të palejuar,
përveç se me tregëti të kënaqësisë së ndërsjelltë, dhe mos bëni
vetëvrasje, se me të vërtetë Allahu
ndaj jush është i Mëshirbërës.”
Pyetja e cila shtrohet me këtë rast është kjo:
pse Allahu “të ushqyerit e të ndaluarës” e ka
prezentuar si vetëvrasje? Ose me fjalë të tjera,
cila është lidhja mes “të ushqyerit e haramit”
dhe vetëvrasjes ?
Ju faleminderit paraprakishtë për kohën
e ndarë dhe të dhënies së zekatit ndaj dijes.
Në dorë të Zotit.
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PËRGJIGJE
Në emër të Allahut
Mëshiruesit e Mëshirëbërësit
Paqja qoftë me ju!
Para së gjithash do të doja t’iu faleminderohem
për pyetjen e parashtruar me shpresën se do të
ofrojmë një përgjigje të dobishme.
Pjesa e pare e ajetit 29 të sures Nisa’ përkon
me raportet ekonomike të individit në shoqëri,
të cilat thirren në shkëmbi të arsyeshëm dhe
të shëndosh ekonomik të të mirave dhe shërbimeve dhe të shmangies së shpenzimit të pasurisë në kamata, lojëra fati e karta/kumar dhe
në gjëra të tjera të ndaluara. Në vazhdim prezentohet rregulla për ndalimin e vetëvrasjes dhe
përgjithësisht të vrasjes së njerëzve të tjerë,
ashtu që ajeti të përfundoj me fjalët Allahu me
të vërtetë është i Mëshirshëm ndaj jush.

Mirëpo, pse menjëherë pas ndalimit të tregëtisë
së palejueshme dhe paligjshme vie edhe
ndalimi i vetëvrasjes dhe i vrasjes së njerëzve
të tjerë? Disa nga komentuesit e Kuranit Fisnik
kanë thënë se nuk ka ndonjë lidhje të rëndësishme mes këtyre dy rregullave dhe se kemi
të bëjmë me dy rregulla të ndryshme brenda
përmbajtjes së të njëjtit ajet. Mirëpo disa prej

komentuesve të tjerë të Kur’anit Fisnik janë të
bindur se rregulla e dytë që përkon me ndalimin e vetvrasjes ndërlidhet me rregullën e parë
që përkon me ndalimin e punëve të paligjshme
ekonomike dhe se e gjithë kjo nuk është rastësi. Kur’ani Fisnik krahas këtyre dy ndalesave
të përmbajtura në dy rregullat e përmendura dëshiron ta ekspozoj edhe një çështje të
rëndësishme e cila flet për rolin dhe ndikimin
e ushtrimit të kamatës, bixhozit, shpërlarjes
së parave dhe punëve të tjera ekonomikisht të
dëmshme që ndikojnë në shëndetin e individit dhe shoqërisë. Sikur dëshiron të na thotë se
tregtia e pandershme dhe klima e pandershme
ekonomike në shoqëri me vete tërheqin edhe
vdekjen e shoqërisë dhe individit.
Rendi i padrejtë ekonomik dhe zhvillimor do
të shkaktoj ndërlikime në shkëmbimet ekonomike dhe të shpenzimit të kapitalit shoqëror
në gjëra jo të shëndetshme, të cilat ekonominë
e shoqërisë donë ta shmangin nga përparimi,
ndërsa kjo negativisht do të shprehet në sferat
e tjera të jetës së njerëzve dhe me këtë do ta
ndaloj lulëzimin dhe zhvillimin e shoqërisë –
meqenëse ekonomia është shtyllë dhe themel i
nevojave të tjera, tregëtisë dhe të përpararimit
shoqëror.
Nëse në shoqëri nuk vendoset një rend i shëndoshë ekonomik kjo do të shprehet keq edhe
në të gjitha levat e tjera të sistemit, nga ajo e
politikës e deri te kultura. Me rrënimin e rendit ekonomik të një shoqërie aty do të paraqitet
prostitucioni, vetvrasjet, veprat penale, vjedhjet dhe plaçkitja e pasurisë.

dethme në shoqëri të biejnë në zhgënim e
mjerim dhe me këtë t’i shkaktojnë dëmë vetit
dhe shoqërisë. Ata duhet ta dijnë se Allahu i
Lartësuar është i mëshirshëm ndaj robërve të
tij të mirë.
Në fund, shpresojmë sinqerisht se me sukses
iu kemi përgjigjur pyetjes Tuaj.

PAMUNDËSIA E SHTATËZËNISË
A shërohem me Rukje ?

PËRGJIGJE
Kam një pyetje e cila më
mundon shumë. Jam e
martuar me vite të tëra ,
ndërkaq për mua e bashkëshortin tim kjo martesë
nuk u kurorëzua me famijle.
Prof.Dr. Akbar Lutem që Allahu i dashur të
Eydi
më falë meqë kam shkuar
te hoxhallarë të ndryshëm e nëpër gjyshe që
ofrojnë shërbimet e këtij lloji nga tradita e vendit, gjithnjë e me të njëjtin qëllim për tu shëruar. Të gjitha ato akte i kam hedhur në lum. A
kam vepruar mirë? Mirëpo më ka mbetur edhe
një “hajmali” (shkrim) ku kam foton time dhe të
bashkëshortit tim të cilën ma kishte dhënë një
grua duke më thënë se është në suren janë të
shkruara me germa arabe.

Me këtë rast edhe pse e pëson individi, gjithashtu rrënohet e shkattërrohet edhe shoqëria si
tërësi. Në një shoqëri të tillë në shkatërrimsistemi arsimor nuk zhvillohet me ritmin e nevojave, rrënohet shëndeti i njerëzve, fillojnë të
prishen raportet ndërnjerëzore, rrezikohet siguria publike, do të korruptohet policia, ndërkaq
me këtë do të vritet edhe sistemi gjyqësor.
Në pjesën e fundit të ajetit në fjalë të sures
Nisa’ Allahu i Lartësuar dëshiron që njerëzve
t’ia mbjellë shpresën në Mëshirën e Tij, që
njerëzit – Zoti na ruajt – për shkak të vështirësive ekonomive të mos iu rreken mënyrave të
dëm shme dhe të ndaluara të tregëtisë ose që
për shkak të shfaqjes së ekonomisë së pashën-

Nuk e di se si t'ia bëjë me këtë shkrim a ta hedhë
në lum apo ta djeg, mirëpo drojë se nëse e djeg
do të bëjë ndonjë mëkat ose, ruana Zot, gjendja
jonë të përkeqësohet edhe më shumë, ose nëse
e shqyej foton kam frikë për veten dhe burrin
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tim. Jam para një problemi e dileme shumë serioze. Ndërkohë kam dëgjuar se të gjitha këto
veprime janë të mëkatshme, edhe pse Allahu e
di më së miri, andaj kemi vizituar një hoxhë i cili
shëron me rukje, gjë e cila u shoqërua me reagime të tmerrshme dhe kjo më ngjanë sa herë
që e përsëris këtë vizitë.
Më duket se duhet bërë shumë rukje deri sa
të shërohem plotësisht, ndërkaq unë jetoj në
Gjermani andaj e gjithë kjo vështirë të realizohet. Ju lutem të më thoni se si të veproj më së
miri me këtë shkresë në të cilën është fotoja
ime edhe e bashkëshortit tim.
Pres përgjigjen tuaj, duke qenë paraprakisht
shumë mirënjohëse për këtë.

PËRGJIGJE
Në emër të Allahut
Mëshiruesit e Mëshirëbërësit
Paqja qoftë me ju,
E nderuar,
Në jetën e njeriut ekzistojnë dy rrugë për të arritur deri te lumturia, përkryshmëria dhe te realizimi i synimeve dhe dëshirave. Rruga e parë
është imani dhe besimi në Allahun dhe respektimi i ligjeve të Tij të krijimit. Këtë rrugë na e
ofrojnë të Dërguarit e Allahut, librat qiellor dhe
arsyeja – ashtu që përmes të kuptuarit të drejtë
ta arrijmë lumturinë dhe për ti realizuar dëshirat tona materiale dhe shpirtërore.
Rruga e dytë është njohuria/dituria, gjegjësisht
njohja e ligjeve të Kësaj bote dhe interpretimi e
përdorimi i drejtë i tyre, si dhe ballafaqimi me
sfidat jetësore. Është me rëndësi të theksohet
se këto dy rrugë janë të ndërlidhura, që donë
të thotë se duhet shfrytëzuar të dyjat. Kjo varet
pikërisht prej aftësive perceptuese të njeriut,
si për shembull: sytë janë për të parë, veshët
për të dëgjuar, ndërkaq qëllimi i tyre i përbashkët është të kuptuarit e njeriut. Andaj duhet të
shërbehemi me besimin, por edhe shkencën.
Gjëja e dytë të cilën duhet theksuar është fakti
se edhe besimi dhe dijet shkencore të njeriut
kanë bërë që njeriu të shmanget nga shtrembërimet, nga qëndrimet e pa argumentuara
dhe nga fjalët kuturu. Në bazë të këtij parimi
duhet ta dini se çështja e mospasjes së fëmi46

jëve është pasojë e një varg shkaktarëve të
cilët duhet njohur.
- Së pari, një vit nuk është shumë dhe nëse Allahu dëshiron mundësia për këtë është e hapur,
- Së dyti, duhet t’i drejtoheni mjekut me përvojë, ngase ky problem –shikuar shkencërisht sot është i zgjidhshëm, ndërsa janë të njohura
edhe metodat e zgjidhjes së këtij problemi.
- Së treti, kur e kemi parasysh besimin, disa
nga mëkatet tona janë shkaktarë që na largojnë nga disa mirësi. Andaj kërkimi i faljes, lutja, ndërsa krahas tyre edhe shkuarja te mjeku
mund të jenë të dobishme. Të lutesh mu ashtu siç ishte lutur i Dërguari Zekerija, ndërkaq
Allahu ia pranoi lutjen dhe ia fali për pasardhës të dërguarin Jahjan a.s. Nganjëherë kjo na
shfaqet si sfidë.
Sa i përket tekstit Kur’anor dhe lutjeve, mos i
digjni por futini në dhe në ndonjë vend të pastër
ose le t’i merrë me vete uji i ndonjë lumi paksa
të madh.
Ju ecni rrugës së drejtë, ndërkaq Allahu i
Lartësuar do t’ju ndihmojë.

PRA, MOS I HARRONI DISA GJËRA:
1. T’i drejtoheni mjekutdhe shërimit
të bazuar në faktet shkencore
2. Të luteni dhe të kërkoni falje
për mëkatet eventuale
3. T’iu jepni lëmoshë të varfërve dhe
nevojtarëve, sado pak të jetë ajo,
duke mos e cenuar dinjitetin e nevojtarit
Sigurisht se Allahu i Lartësuar do ta zgjidhë
rastin tuaj, mos u brengosni. Nuk keni nevojë të
shkoni nëpër fallxhore ose te njerëzitinjorantë,
por të keni besim vetëm në Allahun e Lartësuar, pra të bazoheni në besim dhe në shkencë.

“Ka shumë gra të cilat kanë shprehur nevojën
për të pasur një hijab të tillë dhe sportistet
profesionale kanë luftuar për të marrë të drejtën
që të garojnë me mbulesë në kokë.
-shkruan Al Haddad në profilin e saj në Instagram.

Rrallë herë ndodhë që një pjesë e veshjeve sportive
tërheq vëmendje e shpqërisë sa tërhoqi dhe polemizoi
kjo linjë e re e prodhimit të veshjes Nike. Por, kësaj
here ndodhi e veçanta e befasishme që një prodhues
global të sjellë në treg një linjë të veçantë për muslimanët. Nike ka nisur dizajnimin e një linje për hixhab
në mënyrë që gratë muslimane të kenë mundësi të jenë
aktive edhe në sporte.
Mund t'i imagjinoni reagimet që kanë mundur të
ngriten në botë për shkak se një gjigant sip është Nike
ka menduar edhe për femrat muslimane. Ka të tillë të
cilët lavdërojnë kompaninë Nike për hapin që kanë
ndërmarr në plotësimin e nevojave te secilit klient. Por
ekziston dhe grupi I njerëzve të cilët besojnë se gratë
duhet liruar nga mbulesa dhe se kjo linjë e Nike-së
po ndihmon në shtypjen e femrave. Këtu duhet për-

mendur se Nike ka konstatuar se linja është bërë me
ndihmën e vetë grave muslimane të cilat merren me
sport.
“Nike Pro Hijab" ka më se një vit
pune që merret me krijimin e modeleve të sipër përmendura, , por fillet
e saj mund të hasen tek në misionin e
themelimit të vetë NIKE-së; se ata janë
në shërbim të çdo sportisti.”
Nike treguan se inspirimi i’u erdhi nga Sarah Attar, nje
vrapuese olimpike nga Arabia Saudite e cila garoi me
hijab në kokë, dhe Amna Al Haddad, një peshëngritëse
nga Emiratet e Bashkuara Arabe e cila garoi në Lojërat
Olimpike në Rio.
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hapësirë është përmbushur me sjelljen e këtij produkti
ne treg pasiqë tani gratë muslimane mund të garojnë pa
ndonjë problem në çdo sport.
“Ata duhet të dinë se ne nuk do të
heqim dorë, dhe se do garojmë me
hijabin sportiv që tashmë është në treg,
ndonëse mbulesa të tilla kanë ekzistuar
edhe më heret.”
“Unë mbështës gratë muslimane me
apo pa hixhab, dhe mënyra se si ato
vishen është zgjedhja e tyre. Dhe sigurtisht, me hixhabin sportive Nike, femrat muslimane do të inkurajohen
dhe do të lind një gjeneratë e re e
atletëve të cilat do të përmbushin
ëndrrat e tyre në mënyrë profesionale.”

“Ne kemi punuar me Amna dhe një grup të grave sportiste për të parë së çka i duhet dhe për çfarë kanë nevojë gjatë për-formimit në hixhab. Konkluduam se ato
kishin nevojë për një material të lehtë, me të cilin do të
ishte i mundur ajrosja dhe kërkonin material për të cilin nuk do kenë nevojë të mendonin nëse do rrëshqiste.”
Por kritikat filluan të qarkullonin menjëherë në rrjetet
sociale duke thënë se Nike në një mënyre po shtyn
gratë të veshen dhe të mbulohen me shami. "Nike
Pro Hixhabi , “normalizon shtypjen e grave”,
ishte një koment. Një koment tjetër akuzonte Nike-në për “përfitim monetarë nga
shtypja dhe dominimi”. Komentet tjera
ishin në lidhje me faktin se a do të jetë
Burqa linja e radhës të cilën do ta lansojë Nike .
Por të tjerët kanë lavdëruar Nike-në për
krijimin e një produkti gjithëpërfshirës.
Al Haddad është përgjigjur duke thënë se
është e kuptueshme të ketë reagime të tilla. Ajo thotë së ka pasur një zbrazëti dhe ajo
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Australia ishte vendi ku së pari u has
“burqini”, një veshje me ngjashmeri te rrobave të
larjes e dizajnuar për Muslimanët që lejonte gratë të
jenë të mbuluara dhe të ndihen rahat gjatë notit. Në
gusht të vitit 2016, shumë vendpushime dhe plazhe në
France ndaluan “burqini-t” dhe veshjet e ngjashme,
për arsye të sulmit të Nicës ku dhe vdiqën 86 persona.
Nënkryetari I komunës së Nicës, Christian Estrosi, tha
se kjo veshje paraqet rrezik pasi që Franca dhe vendet e
adhurimit e lujteve kanë qenë kohëve të fundit caqe të
sulmeve terroriste.
Franca, nje vend intensivisht laik, ka debatuar gjatë
çështjen e mbulimit të plotë të fytyrës për gratë muslimane. Megjithatë, pas shume
debatesh, ndalimet që më
herët ishin vënë në
plazh, tashmë janë
hequr.

KËNDI

i Urtësisë
"Nuk ka varfëri më të keqe se sa padituria, pasuri më të madhe se mendja,
vetmi më frikësuese se egoizmi dhe ndihmesë më të madhe se konsultimi"

Muhamedi s.a.a
“Mos tento të jesh njeri i suksesit, por njeri i vlerës"

Einstein

“Njeriu për njeriun është ujk”

Thomas Hobbes

“Jeta njerëzore është e përcaktuar”

Epikuri
“Askujt nuk i lejohet të ofendohet nga e vërteta”

“Njihe vetëveten”

Sokrati

Aristoteli

“Mund ta falim një fëmijë që është i frikësuar nga errësira,
tragjedi e vërtetë është kur të rriturit kanë frikë nga drita”
“Çdo gjë ka shkakun e vet”

“Ruaju nga vetëpëlqimi”

Spinoza

Platoni

Imam Aliu
"Kush njeh vetën e tij e njeh dhe Perëndinë"

"E kemi artin që ta bëjmë të mundur jetën"

Naim Frashëri

Friedrich Nietzsche
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Sisteme të pandryshueshme
DR. MURTEZA MUTAHARI
Ligjet dhe sistemet sunduese në botë janë gjithashtu
të pandryshueshme. Gjërat që ekzistojnë në natyrë
ndryshojnë pareshtur, por sistemet natyrore që i drejtojnë ato janë të fiksuara. Ato nuk kalojnë ndryshime.
Gjërat zhvillohen dhe ndryshojnë. Ato marrin rrjedha
të ndryshme. Nganjëherë arrijnë pranë përsosmërisë e
nganjëherë mbesin vendnumëro. Me raste përparojnë
shpejt e me raste lëvizin ngadalë. Por sistemet natyrore
as nuk evoluojnë e as nuk zhvillohen. Kur’ani i quan
këto sisteme të pandryshueshme praktikë hyjnore:

“E tillë ishte praktika e Allahut ndaj atyre që
kanë kaluar. Dhe nuk do të gjeni ndryshim
në praktikën e Allahut”
					
(33:62)
Është rrugë e pandryshueshme hyjnore që ngadhënjimi
dhe suksesi është për të devotshmit, dhe toka u takon
të përzotshmëve. Allahu thotë në Kur’anin Famëlartë:
Vërtet Ne patëm shkruar në Zebur, pas (zbritjes së)
Përkujtimit (Teuratit): të përzotshmit nga mesi i shërbëtorëve të Mi do ta trashëgojnë tokën”(21:105)

BURIMI FILLESTAR

Është kurs i pandryshueshëm Hyjnor që njerëzit e
shfrenuar, me jetë të rehatshme dhe luksoze rrënohen:
“Kur duam të shkatërrojmë ndonjë vend, paralajmërojmë ata që bëjnë jetë të rehatshme në të; nëse
kundërshtojnë, zbatohet dënimi i merituar ndaj tyre
dhe i shkatërrojmë krejtësisht”
(17:18)
Është kurs i pandryshueshëm hyjnor që njerëzit të cilët
kanë iman dhe bëjnë vepra të mira janë gjithmonë të
suksesshëm në përpjekjen e tyre për mbijetesë dhe në
fund do të ngadhënjejnë në këtë botë:

“Allahu u ka premtuar atyre nga ju që besojnë dhe bëjnë vepra të mira se Ai do t’i bëjë
patjetër sundues mbi tokë, siç i pat bërë ata
që ishin para tyre; s’ka dyshim se Ai do të
vendosë për ta fenë e tyre, që Ai e ka zgjedhur për ta. Ai do t’u japë atyre paqe dhe siguri pas frikës}
					
(24:55)
Është kurs i pandryshueshëm hyjnor që zullumi dhe
tirania shpiejnë në shkatërrim dhe rrënim:

“..toka është e Allahut: Ai ia jep kujt do Vetë.
I lumtur do të jetë fundi i të devotshmëve” 		
					
(7:128)

Ne i shkatërruam popujt e atyre qytetëve
sepse ishin zullumqarë dhe caktuam afat të
fiksuar për rrënimin e tyre
				
(18:59)

Është praktikë e pandryshueshme Hyjnore që Allahu
Fuqiplotë nuk ia ndryshon gjendjen një populli, deri sa
ata të mos përpiqen vetë për ta ndryshuar.

Në një hadith të njohur, Profeti i Bekuar (s.a.w.a) ka
thënë:

“S’ka dyshim se Allahu nuk e ndryshon
gjendjen e një populli gjersa ata të mos ndryshojnë atë që kanë në zemër”
(13:11)

Është praktikë e fiksuar Hyjnore që njerëzit
të kenë atë qeveri të cilën e meritojnë, sipas
gjendjes së tyre shpirtërore, morale dhe intelektuale: “Kështu i bëjmë zullumqarët miq
të njëri tjetrit, për shkak të asaj që fituan”
					
(6:129)
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“Një regjim mund të vazhdojë në kufr, por
jo në zullum.”

Revistën Vlera mund ta gjeni
në të gjitha kiosket e Kosovës.

Të nderuar lexues!
Redaksia mirëpret përgjigjet tuaja për anketën e re të revistës Vlera
• Cili shkrim ju pëlqen më shumë ?
• Çfarë tematikisht mendoni se duhen shtuar në revistë ?
• Cila rubrikë mendoni mund të rrisë numrin e lexuesve të revistës ?

Na shkruani në:
vlera.magazine@gmail.com
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