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Editorial/

L idhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë  
mblodhi në Durrës, nga data 17-

18 prill, Asamblenë e Përgjithshme 
në sesionin e saj të parë. Në këtë 
Asamble, pasi u lexua raporti në 
mënyrë të përmbledhur i aktiviteteve 
të zhvilluara gjatë këtyre viteve, e 
u diskutua nga pjesëmarrësit rreth 
veprimtarisë së LHSH-së, u morën 
dhe dy vendime të rëndësishme:

1. Zgjerimi me 6 anëtarë të rinj 
i Këshillit të Përhershëm të 
Lidhjes së Hoxhallarëve të 
Shqipërisë, i cili është edhe 
organi më i lartë vendimmarrës. 
Në këtë mënyrë, Këshilli 
i Përhershëm i Lidhjes së 
Hoxhallarëve të Shqipërisë 
bëhet me 20 anëtarë.

2. Zgjedhja e kryetarit të ri të 
Lidhjes së Hoxhallarëve të 
Shqipërisë nga Këshilli i ri i 
Përhershëm.

Pas një procesi tepër transparent, 
dhe me votë të fshehtë, sipas parimit 
“një anëtar, një votë”, u zgjodhën 
gjashtë anëtarët e rinj të Këshillit të 
Përhershëm, i cili më pas hodhi në 
votë propozimet e tij për kandidatin 
e mundshëm për kryetar të Lidhjes 
së Hoxhallarëve të Shqipërisë. Në 
përfundim, me shumicë absolute 

votash, dhe një abstenim, Asambleja 
e Përgjithshme rikonfirmoi Justinian 
Topullin si kryetar të Lidhjes së 
Hoxhallarëve të Shqipërisë.

Kësisoj, Lidhja e Hoxhallarëve të 
Shqipërisë bëhet promotore e zbatimit 
të parimit të Shuras, vendimeve 
kolegjiale dhe mendimit ndryshe, të 
njohur në Islam, duke mbjellë frymën 
e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit 
në bazën e gjerë të muslimanëve, dhe 
duke i dhënë frymëmarrjen e duhur 
konkurrencës për një përfaqësim me 
dinjitet të tyre në një klimë kur për një 
kohë të gjatë ka munguar gara e lirë 
dhe përfaqësimi i lirë në institucionet 
fetare.

Justinian Topulli ka lindur në 
Tiranë në vitin 1975, ku ka kryer 
dhe Medresenë, në maturën e parë 
pas rihapjes së këtij institucioni. Ka 
studiuar për katër vite në Mekë ndër 
hoxhallarë dhe dijetarë të ndryshëm. 
Më pas ka kryer studimet e larta në 
Medinë, dhe është diplomuar në vitin 
2006 pranë Universitetit Islamik për 
Hadith dhe studime islame. Gjatë 
studimeve dhe pas tyre ka qenë aktiv 
në disa shoqata islame, si te Rinia 
dhe Kultura Islame, apo te Tradita 
dhe Projekti Islam i Mirësisë. Ai 
është një ndër themeluesit e Lidhjes 
së Hoxhallarëve të Shqipërisë, dhe 
rizgjidhet për herë të dytë në krye të 
këtij institucioni.

A punon Sheriati për lehtësimin 
e jetës së muslimanëve apo e 
vështirëson atë?

Padyshim që Sheriati vepron për 
lehtësimin e jetës së atyre që përpiqen 
të bëjnë një jetë të ndershme, që 
e kënaq Zotin dhe atyre që kanë 
marrëdhënie dashamirëse dhe 
paqësore me fqinjët. Por, në të njëjtën 
kohë Sheriati ia vështirëson jetën një 
njeriu egoist, kryeneç, të vrazhdë, 
shfrytëzues, mashtrues etj. Sheriati 
nuk tregon dhembshuri ndaj këtyre 
njerëzve, vetëm nëse janë të sëmurë 

mendorë, të cilët natyrisht do të 
trajtohen si njerëz me papërgjegjësi 
fetare dhe ligjore, ngjashëm me ata që 
nuk kanë mbushur moshën madhore 
të përgjegjësisë.

Përse Sheriati shihet si sinonim i 
ashpërsisë dhe i mungesës së mëshirës?

Dy janë shkaqet e kësaj përshtypjeje: 

1. Mosnjohja e realitetit të ligjit të 
Sheriatit.

2. Ashpërsia e disa prej sundim-
tarëve muslimanë, që janë shfaqur 
në kohë të ndryshme. 

nga Phaison Daoh

nga Merve Abdalla (Marwa Abdalla)

(Vijon në faqen 3...)
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PYETJE - PËRGJIGJE
Fetva Nr. 1

Rreth natës së mirë Regaib dhe 
muajit rexhep

 
Pyetje: A ka vërtetësi cështja e natës 
së Regaibit, që thuhet se është natë 
e mirë, dhe a duhet të ngrihemi për 
adhurime e të agjërojmë?

Përgjigje: Të gjithë ata të cilët 
argumentojnë për vlerën e natës së mirë 
të Regaibit mbështeten në disa hadithe 
të trilluara. Dy më të njohurat janë: 
- “Kujdes, përpiqu të rrish zgjuar 
natën e xhumasë së parë të muajit 
rexhep, të mos e kalosh atë në 
shkujdesje, sepse engjëjt ia kanë 
vënë emrin Regaib asaj nate!” 
- “Ai që e vlerëson natën e xhumasë së 
parë të muajit rexhep (nata e Regaibit), 
Allahu i Madhëruar nuk e dënon në 
varr.”

Edhe pse qarkullojnë si të ndara, 
të dy tekstet janë pjesë e një hadithi 
të gjatë që e transmeton Gavsu’s-
Sakalejni në librin e tij, Gunjetu’t-Talibin, 
Ebu Muhamed Abdulaziz el-Kinani 
në librin e tij, Fadlu Rexheb, dhe Ebu 
Musa el-Medini në Vedhaifu’l-Lejali. 
Imam Lekneviu thotë në përmbledhjen 
e tij të haditheve të trilluara, El-
Athar el-Merfua Fi’l-Ahbari’l-Mevdua, 
1/62: “Ky hadith është i shpikur 
dhe i trilluar, dhe për këtë kanë 
rënë dakort të gjithë muhaddithinët 
(shkencëtarët e hadithit), sepse 
shumica e transmetuesve në zinxhirin 
e tij nuk njihen, e disa transmetues 
të tjerë janë gënjeshtarë.” Të njëjtin 
gjykim për këtë hadith e citon imam 
Bejhekiu, Ibnul Xheuzi, Dhehebiu, 

Askalani, Mulla Alij el-Karijj el-
Hanefi, Hafidh el-Iraki, El-Fiteni, El-
Axhluni, Esh-Sheukani etj. Po ashtu, 
imam Lekneviu sqaron se shpikësi dhe 
trilluesi i namazit të natës Regaib është 
Ali ibn Abdil-lah ibn Xhehdam, prijësi 
i sufitëve në kohën e tij, i cili ka vdekur 
në vitin 414 sipas hixhretit. Kjo do të 
thotë se ky adhurim, dhe madhërimi i 
kësaj nate, jo vetëm që është i shpikur, 
por, mbi të gjitha, është është shfaqur 
katër shekuj pas. Prandaj vërejmë se 
kjo gjë nuk ka qenë e njohur aspak te 
brezi i sahabeve, tabiinëve, te pasuesit 
e tyre, dhe te katër medhhebet e 
njohura islame.

Ndërkohë, imam Neveviu, në 
shpjegimin e Muslimit, 8/20, kur 
tregon për natën e Regaibit dhe 
veçimin e natës së xhumasë me 
adhurime, thotë: “Të gjithë (ulematë) 
kanë rënë dakort se kjo gjë është diçka 
e urryer, që e bëjnë bidatçinjtë. Allahu 
e shkatërroftë atë që e ka shpikur këtë 
lloj namazi në këtë natë, sepse është 
një prej bidateve të urryera dhe të 
humbura që vijnë prej injorantëve. 
Shumë prej imamëve kanë shkruar 
libra të çmuar për këtë çështje, ku kanë 
treguar sa e shëmtuar është kjo vepër, 
e sa të humbur janë ata që e zbatojnë 
këtë gjë.”

Edhe ajo që përmendet se gjoja 
Amineja, nëna e Profetit (alejhissalatu 
uesselam), ka mbetur shtatzënë në këtë 
natë, ose ka kuptuar pikërisht në këtë 
natë se është shtatzënë, është pretendim 
i sajuar, që nuk ka asnjë argumentim 
nga feja, dhe as mbështetje logjike. 
Po ashtu duhet të theksojmë se përveç 
natës së Regaibit, që mbështetet në 
hadithe të trilluara, edhe hadithet që 

flasin për muajin rexhep, ku ndodhet 
kjo natë, janë gjithashtu të dobëta 
dhe të shpikura. Në ato hadithe 
përmendet se vlera e muajit rexhep 
kundrejt muajve të tjerë është si vlera 
e Kur’anit kundrejt fjalëve të tjera, dhe 
kush agjëron një ditë nga rexhepi, do 
të pijë ujë Ditën e Gjykimit nga një 
lumë i quajtur Rexhep. Kush agjëron 
një ditë nga rexhepi zëre se ka agjëruar 
gjithë vitin, kush agjëron shtatë ditë 
nga rexhepi do t’i mbyllen shtatë 
dyert e Xhehenemit, kush agjëron 
tetë ditë nga rexhepi do t’i hapen tetë 
dyert e Xhenetit, dhe kush agjëron 
pesëmbëdhjetë ditë nga rexhepi do t’i 
falen të gjitha mëkatet e mëparshme. 
Kush agjëron të enjten e parë të muajit 
rexhep dhe kalon me adhurime natën 
e xhumasë së parë të këtij muaji do t’i 
falen të gjitha gabimet dhe do të ketë 
të drejtë të ndërmjetësojë për 70 vetë 
nga familja e tij në Ditën e Gjykimit. 
Dijetarët islamë nga ata që përmendëm 
më sipër, si dhe Imam Ibn Rexhepi, 
Imam Ibn Tejmije, hafidh Ebu Ismail 
El Herauij, e plot të tjerë, kanë sqaruar 
se këto hadithe e të tjera që flasin për 
muajin rexhep janë hadithe të rëna, 
të përjashtuara dhe të trilluara, në të 
cilat nuk mund të mbështetesh për të 
punuar diçka me vlerë. 

E pra, madhërimi i muajve ose 
i netëve të veçanta nuk bëhet sipas 
dëshirës së askujt, dhe as sipas logjikës 
së njerëzve. Duhet t’u rikujtojmë 
besimtarëve se adhurimet në fenë 
islame bëhen ashtu siç na ka mësuar 
Allahu i Madhëruar dhe i Dërguari i Tij, 
Muhamedi (alejhissalatu uesselam), 
dhe jo sipas mendimit, dëshirës 
apo traditës së njerëzve, sepse, siç 

na ka treguar Profeti (alejhissalatu 
uesselam), çdo risi në fe të çon në 
humbje. Ndërsa sahabiu i nderuar 
Hudhejfe ibnul Jeman thotë: “Çdo 
adhurim të cilin nuk e kanë praktikuar 
shokët e ndershëm të Profetit a.s. mos 
e praktikoni as ju, sepse të parët nuk 
kanë lënë gjë për të thënë për ata që 
vijnë më pas. Ndërsa Abdullah Ibn 
Umeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) 
thotë: “Çdo bidat është në humbje, 
edhe sikur njerëzit ta shohin atë si të 
mirë.”

Komisioni i Pyetjeve dhe Përgji-
gjeve pranë LHSH-së

 
 Fetva Nr. 2
 
Komisioni i Përhershëm i 

Fetvasë Nr. 26309
Datë 10.01.1436 h./03.11.2014

Lavdërimi i takon Allahut, paqja 
dhe bekimet qofshin për Profetin e 
Tij!

Komisioni i Përhershëm i Fetvasë 
mori në shqyrtim pyetjen që i është 
drejtuar hirësisë së tij, myftiut të 
përgjithshëm, nga pyetësi me emrin 
Edvin Ruko, dhe i është paraqitur 
Komisionit nga sekretariati i 
përgjithshëm i Këshillit të Dijetarëve 
të Mëdhenj, me nr. 36000145 dhe datë 
03.01.1436 h. Pyetja e drejtuar është si 
më poshtë:

“Nxënësit e klasës së parë fillore, 
bashkë me administratën e shkollës në 
vendin tonë (në Shqipëri), organizojnë 
një festim me rastin e përfundimit të 
mësimit të shkronjave të alfabetit. Disa 
nga prindërit muslimanë kërkojnë 
të dinë se cili është gjykimi fetar për 
të tilla festime. Ata e kërkojnë nga 
dijetarët e mëdhenj njohjen e këtij 
gjykimi.”

Komisioni, pasi mori në shqyrtim 
çështjen, përgjigjet duke thënë: Nuk 
ka problem diçka e tillë, sepse kjo 
vepër shërben edhe si nxitje për këta 
nxënës dhe të tjerët që të ecin në 
rrugën e tyre.

Në dorën e Allahut është suksesi!

Komisioni i Përhershëm i Fetvasë

Kryetar: Abdulaziz ibn Abdullah 
ibn Muhamed Al Shejh

Anëtar: Abdullah ibn Muhamed 
El-Mutlak

Anëtar: Salih ibn Feuzan El-Feuzan
Anëtar: Abdulkerim ibn Abdullah 

El-Hudajr
Anëtar: Muhamed ibn Hasan Al 

Shejh
Anëtar: Abdullah ibn Muhamed 

ibn Khuhejn 
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(Vijon nga faqja 1...)

P.sh. mes nesh qarkullojnë që prej 
një shekulli tregime për sundimtarë 
tiranë dhe njerëz që çohen me 
forcë, të lidhur, për t’iu prerë duart. 
Ndërkohë mediat kapen pas disa 
rasteve sporadike, duke shfrytëzuar 
çështje të caktuara dhe përqendrojnë 
rreth tyre gjithë vëmendjen e publikut, 
duke nxjerrë herë pas herë në mënyrë 
ciklike lajme, që jua shesin mjeteve të 
informacionit publik.

Ndoshta rasti i gruas nigeriane, që 
rrezikoi të ekzekutohej me gurë për 
shkak të imoralitetit e konfirmon 
këtë që përmendëm. Ka mundësi që 
ajo të jetë kërcënuar me vdekje nga 
banorët e zemëruar të fshatit, por 
pasi ajo u izolua dhe u gjykua sipas 
ligjeve të Sheriatit iu dha mundësia 
të shpjegohej dhe doli –nëse është e 
saktë- se ajo ishte përdhunuar, kështu 
që në një situatë të tillë sigurisht që ajo 
nuk ka mundur të dënohet me dënim 
kapital.

Sheriati nxit që femra edhe 
mashkulli të trajtohen me drejtësi. 
Natyra dhe shpirti i Sheriatit ka si 
objektiv të tijin ta trajtojë gruan me 
frymën e përkujdesjes dhe mbrojtjes 
dhe u kërkon me forcë burrave që 
grave dhe vajzave të familjes të mos 
u ngarkohen punë të rënda dhe të 
mundimshme. 

Sheriati dhe Veshja
Para çdo gjëje na duhet të themi se 

Sheriati nuk kërkon nga gruaja që ajo 
të vishet me perçe (mbulesa e fytyrës). 
Në realitet të gjitha veshjet e grave 
muslimane nëpër botë dallojnë mes 
tyre dhe janë nga më të larmishmet. 
Perçja është pjesë e kulturës së veshjes 
në disa vende të botës dhe konsiderohet 
si veshje normale. Në vende të tjera të 
botës veshjet ndryshojnë së tepërmi, 
por i përmbahen rregullit se, veshja 
e grave duhet të tregojë droje dhe 
modesti. Në realitet fjala hixhab do të 
thotë në kuptimin më të thjeshtë të saj 
e mbuluar. 

Ka gra muslimane të cilat ndjejnë se 
e kanë detyrë të mbulojnë çdo gjë,  që 
nga koka deri tek këmbët, deri edhe 
duart. Këto gra zgjedhin të mbulojnë 
edhe fytyrën, por shumica e grave 
muslimane nuk e mbulojnë fytyrën me 
perçe dhe nuk e bëjnë këtë gjë, sepse 
kjo është diçka që vetë gruaja e zgjedh. 
Nëse burrat përpiqen t’i imponojnë 
grave një lloj të caktuar veshjeje, kjo 
nuk lejohet. Gruaja nuk ka pse të 
privohet me dhunë që të veshë çfarë 
dëshiron, ajo mund të vesh çfarë të 
dojë me kusht që rrobat e saj të jenë 
mbuluese dhe të gjera.

Sheriati dhe ushqimi
Për sa i përket ushqimit ai ndahet 

në haram (i ndaluar) dhe hallall (i 
lejuar). Pijet alkoolike p.sh. janë të 
ndaluara përgjithmonë, por ndërkohë 
të gjitha frutat dhe perimet, drithërat 
si dhe ushqimi që vjen nga deti janë 
hallall. Për sa i përket mishit edhe ai 

është hallall, me kusht që therja e tij të 
bëhet në mënyrë sa më të butë duke 
përdorur mjete të mprehta si dhe të 
lihet që gjaku të dalë lirshëm dhe therja 
të shoqërohet me lutjen përkatëse që 
thuhet në këtë rast. 

Muslimanëve nuk u lejohet të 
konsumojnë asnjë ushqim që u 
është kushtuar idhujve, por lejohet 
konsumimi i ushqimit (mishrave) që 
vijnë nga ithtarët e Librit (hebrenjtë dhe 
të krishterët). Muslimanëve gjithashtu 
nuk u lejohet të konsumojnë asnjë 
produkt të mishit të derrit si dhe mish 
të kafshëve të cilat nuk u ka rrjedhur 
gjaku nëpërmjet therjes. Shumica 
e muslimanëve nuk konsumojnë 
produkte që kanë në përmbajtjen e tyre 
yndyrë kafshësh –si p.sh. biskotat-, në 
rast se kjo yndyrë ose xhelatinë vjen 
nga derri apo nga ndonjë kafshë tjetër, 
e cila nuk është therur në mënyrë të 
lejuar. Nëse ka muslimanë që kanë 
konsumuar ushqim të ndaluar, pa e 
ditur këtë gjë (p.sh. kasapi falsifikon 
certifikatën e mishit, si të ishte hallall) 
ata nuk janë fajtorë për këtë veprim, 
por gjykohen sipas qëllimit të tyre.

Në rastet e nevojës së domosdoshme, 
muslimani mund të konsumojë çdo 
gjë që i jepet mundësia, për të shpëtuar 
jetën e tij.

Si përcaktohen ndëshkimet 
specifike dhe kush është ai që 
vendos sipas Sheriatit zbatimin e 
tyre?

Dënimet specifike jepen nga 
pushteti gjyqësor. Shumë prej 
gjykatësve kanë mësuar dhe janë 
trajnuar në botën islame, duke marrë 
trajnime si brenda dhe jashtë.

Pyetje-përgjigje lidhur me Sheriatin
Pyetja e parë: Çfarë forme ka 

qeveria që zbaton Sheriatin?
Sheriati është ligji i Islamit dhe do 

të thotë fjalë për fjalë: “rruga nëpër 
të cilën rrjedh uji”. Sheriati përmban 
pesë degë kryesore:

1. Etikën (sjellja, morali, edukata)
2. Adhurimin (adhurimet rituale: 

falja, agjërimi, dhënia e 
lëmoshës...etj)

3. Doktrinën (besimet, dogmën)
4. Kodin civil (aktmarrëveshjet, 

transaksionet)
5. Kodin penal (dënimet)
Të gjitha këto degë së bashku 

formojnë bazamentin e një shoqërie 
që mbështet te drejtësia, larmia 
dhe barazia ndërmjet pjesëtarëve të 
kësaj shoqërie. Veç kësaj duhet ditur 
se, Sheriati nuk ua imponon veten 
jomuslimanëve. Profeti (paqja e Zotit 
qoftë mbi të) ka sqaruar se Sheriati 
aplikohet në vendet islame.

As Kurani fisnik dhe as Tradita 
Profetike nuk përkufizojnë ndonjë 
formë të caktuar të qeverisjes. Përveç 
faktit që kërkohet, që forma e zgjedhur 
nga njerëzit të bazohet në punën 
e saj te drejtësia ose tek “drejtësia 
absolute”. Allahu i Lartësuar thotë 
në Kuranin fisnik: “Në të vërtetë, 
Allahu urdhëron drejtësinë, 
mirësinë dhe ndihmën për të 
afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, 

veprat e shëmtuara dhe dhunën.” 
(Kurani 16:91)

Pyetja e dytë: A kërkojnë 
muslimanët që Sheriati të gjykojë edhe 
shtetet joislame?

Natyrisht që jo. Profeti (paqja e Zotit 
qoftë mbi të) edhe pse ishte sundimtari 
real i Medinës, shkroi marrëveshjen 
e Medinës që sanksiononte se 
muslimanët do të gjykoheshin në bazë 
të Sheriatit ndërsa hebrenjtë sipas ligjit 
të Toras. Sheriati nuk aplikohet ndaj 
individëve jomusliman, sepse vetë 
Sheriati e ndalon detyrimin në fe. Në 
Kuran thuhet qartë: “S’ka detyrim në 
fe” (Kurani 2:256) Veç kësaj Sheriati i 
obligon muslimanët të jenë të sinqertë 
në marrëdhënie me shtetin ku ata 
jetojnë. 

Pyetja e tretë: Nëse muslimanët 
nuk kërkojnë të aplikojnë Sheriatin 
në shtetet joislame, përse atëherë 
është vënë masë ndalese për të në disa 
shtete?

Së pari, duhet të dihet se Sheriati 
është një ligj që rregullon marrëdhëniet 
në mes muslimanit dhe Zotit të tij, ndaj 
shtetet demokratike nuk kanë pse të 
vendosin ligje që pengojnë ushtrimin 
e lirë të fesë. 

Së dyti, nëse ndalohet aplikimi i 
Sheriatit atëherë muslimanët nuk do 
të kenë mundësi që në shtetet joislame 
të martohen, trashëgohen, lënë 
testamente, apo të divorcohen sipas 
udhëzimeve islame. Nëse vendosen 
ligje të tilla kufizuese edhe ndaj 
komuniteteve të tjera fetare, atëherë 
prifti nuk do të mund të kryejë dot 
ceremoni martesore, as rabini nuk 
mund të bëjë dot synet një fëmijë 
hebre mashkull, sepse të gjitha këto 
rregulla janë ligje fetare, të krishtera 
dhe judaike. 

Në sistemin e sotëm gjyqësor, 
hebrenjtë amerikanë i rregullojnë 
çështjet e tyre civile nëpërmjet 
gjykatave judaike të njohura si 
“BethDin” (shtëpia e gjykimit).  
Muslimanët thjesht duan të shijojnë të 
drejtën e tyre që u japin marrëveshjet 
për të drejtat e njeriut. 

Pyetja e katërt: Çfarë thotë Sheriati 
për fetë e tjera?

Ligji i Sheriatit e njeh lirinë e fesë 
dhe të ndërgjegjes. Për shembull 
Kurani përmend se muslimanët kanë 
detyrim, ndër të tjera, edhe mbrojtjen 
në vendet e tyre të hebrenjve dhe të 
krishterëve dhe besimtarëve të feve 
të tjera, të kishave, sinagogave dhe 
faltoreve të tyre, nga sulmet. (shih 
Kurani 22:40). 

Përveç kësaj, Sheriati si kriter të 
vetin që të konsiderohesh musliman 
ka edhe kushtin se duhet të besosh në 
vërtetësinë e Profetëve të mëparshëm, 
mes tyre Isain (Jezusin), Musain 
(Moisiun), Ibrahimin (Abrahamin) dhe 
të mos dëmtosh ndjekësit e tyre. Kur 
Profeti Muhamed (paqja e Zotit qoftë 
mbi të) u bë sundimtar i Gadishullit 
Arabik nuk i ndaloi jomuslimanët, të 
krishterët dhe çifutët, që jetonin në 
gadishull, të kryenin adhurimet e tyre 
në paqe dhe pa të shqetësuar. 

Pyetja e pestë: Çfarë mund të 
thuhet për vendet që persekutojnë 
njerëzit dhe që pretendojnë se 
zbatojnë Sheriatin?

Këto vende nuk njohin doktrinën 
themelore të drejtësisë, të rrënjosur 
në ligjin e Sheriatit. Në vend të kësaj 
ata e përdorin Sheriatin si justifikim 
për të marrë pushtetin dhe lejuar 
ekstremizmin fetar. P.sh. shumica 
e vendeve muslimane në botë janë 
aleatë të SHBA, ndër të tjera edhe 
për faktin se ky shtet u siguron 
qytetarëve të tij lirinë e fesë, cilësi 
kjo e dukshme e ligjit të Sheriatit. 
Ato shtete që persekutojnë njerëzit 
në emër të Sheriatit, për të justifikuar 
pretendimet e tyre, u ngjajnë pronarëve 
të skllevërve të dikurshëm në Evropë 
dhe Amerikë, të cilët pretendonin se e 
drejta e tyre për të skllavëruar njerëzit 
ishte sanksionuar në Ungjill. 

Për sa i përket ajeteve të “dhunës” 
që citohen nga Kurani, nga ana 
e ekstremistëve apo kritikëve 
jomuslimanë, një interpretim i 
saktë ligjor do të neveritej nga të 
tilla nxjerrje që i bëhet tekstit nga 
konteksti, dhe që nuk marrin parasysh 
kuptimin gjithëpërfshirës të ligjit. 
Është për të ardhur keq që të dyja 
palët, si ekstremistët ashtu dhe kritikët 
jomuslimanë, refuzojnë t’i përmbahen 
këtij parimi bazë. Si përfundim mund 
të themi se, ligji i Sheriatit udhëzon 
mbarëvajtjen e marrëdhënieve 
ndërmjet muslimanit dhe Zotit, 
ndërmjet tij dhe njerëzve, siç bën të 
njëjtën gjë edhe Dhiata e Vjetër dhe 
ajo e Re, tek udhëzon marrëdhëniet 
e hebrenjve dhe të krishterëve me 
Zotin.

Islami dhe sistemi gjyqësor
Qëllon që dikush t’i shohë me 

sy dënime të tilla, si prerja e dorës 
së vjedhësit apo ekzekutimi i një 
vrasësi. Në realitet pamje të tilla janë 
të frikshme, dhe kur ato bëhen në 
vende të hapura publike padyshim që 
lënë gjurmë të thella në zemrën dhe 
mendjen e shoqërisë, për vetë faktin 
se shoqëria do të shohë me sytë e saj 
sesa keq vuan krimineli. Ndaj është 
më se e pritshme që një njeri, që në 
të ardhmen do të guxojë të tentojë të 
kryejë një krim të tillë, do të duhet ta 
mendojë atë dy herë. Madje edhe ata 
që nuk e kanë parë diçka të tillë nga 
brezat e ardhshëm, kur ta dëgjojnë 
diçka të tillë do t’u duhet ta mendojnë 
disa herë para se të kryejnë atë krim. 

Në realitet të tilla ndëshkime 
absolutisht që janë të rralla, sepse 
vetë natyra e ashpër e tyre lë si pasojë 
kufizimin e krimit. Përveç kësaj është e 
vështirë të pritet dora e vjedhësit, nëse 
paraqiten fakte të pamjaftueshme për 
krimin. Për rrjedhojë sistemi gjyqësor 
islam garanton që të mos ndodhin 
ndëshkime të gabuara.

Ndëshkimet e ashpra nuk janë 
metoda e vetme e ndalimit të krimit, 
sepse Islami i trajton problemet nga 

(Vijon në faqen 4...)
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të gjitha aspektet. Sistemi ekonomik 
u siguron nevojat individëve dhe u 
pret kështu rrugën vjedhjeve; sistemi 
edukativ i kujton shoqërisë se do 
të japin llogari para Krijuesit, çka 
bën të ulet motivimi për të vjedhur 
dhe kështu me radhë... . Nisur nga 
kjo themi se, të gjitha strukturat e 
shoqërisë punojnë në harmoni dhe 
plotësojnë njëra-tjetrën.

Imagjino një shoqëri që shijon 
ndjenjën e sigurisë. Nuk ka nevojë 
të kufizosh veten nga dalja natën në 
rrugë nga frika se mos të sulmon kush. 
Nuk ka nevojë të shtosh sigurinë e 
objekteve, nga frika se dikush mund 
të të hyjë në shtëpi. Këto nuk janë një 
panoramë imagjinare, ky është realiteti 
dhe gjendja në shumë vende islame 
prej shekujsh të tërë.

Mund të shtojmë gjithashtu faktin 
se, Islami me sistemin e tij gjyqësor 
nxit virtytet e larta në shoqëri, siç 
është fisnikëria. Në Islam nëse dikush 
akuzon dikë tjetër për imoralitet dhe 
nuk ka prova për ta provuar këtë gjë, 
kjo konsiderohet krim dhe ndëshkohet 
si i tillë, ndërkohë që në kohën e sotme 
të tilla akuza bëhen objekt dhe burim 
fitimi për gazetat e ndryshme.

Sheriati dhe politika e jashtme
Islami ka këndvështrimin e tij unik 

rreth politikës së jashtme. Kalifi ose 
Prijësi (udhëheqësi i shtetit islam) në 
marrëdhënie me shtetet e tjera nuk 
shikon vetëm sigurimin e “interesit 
kombëtar”, por përkundrazi interesi 
kryesor është çlirimi i njerëzve dhe 
bashkëpunimi me ta, për të përmbushur 
“interesat e përbashkëta”, nëpërmjet 
respektimit të marrëveshjeve dhe 
pakteve ndërkombëtare. 

Konkluzioni
Shteti islam e ka detyrim të 

mbështesë të drejtën dhe t’i 
kundërvihet të padrejtës. Shteti është 
përgjegjës për mirëqenien e të gjithë 
qytetarëve të tij, muslimanë qofshin 
ose jo. Ai duhet t’u sigurojë atyre 
nevojat bazë të jetës. Shteti i siguron 
qytetarit lirinë që ai të përparojë dhe 
të përmirësojë mundësitë e tij. Shteti 
islam e ka detyrë të garantojë një 
shpërndarje të drejtë të përfitimeve që 
i vijnë atij nga burimet e ndryshme.

Sot nuk ka ndonjë shtet islam 
ideal, por ka disa modele. Po bëhen 
përpjekje sistematike që në mjaft 
shtete muslimane të ndërtohen sisteme 
islame adekuate. Në to punohet për të 
vendosur ligjin e Zotit. Lusim Zotin 
t’i mbështesë shtetet islame për të 
përmbushur misionin e drejtësisë dhe 
të paqes, për mbarë botën.   

Shënim:
Ky material është pjesë e projektit: 

Knowledge Exhange Program (www.
kep.org.sa), iniciuar nga Ministria 
Çështjeve Islame në Mbretërinë 
e Arabisë Saudite. Materiali u 
përkthye dhe u publikua nga Lidhja 
e Hoxhallarëve të Shqipërisë. Tiranë, 
2014.  

Copyright (c)

www.lidhjahoxhallareve.com

Një punonjëse amerikane e 
policisë zbulon Islamin

Pjesë nga rrëfimi i saj

Zbulimi im 

Rreth katër mote më parë u 
tërhoqa nga detyra pas njëzet e 
katër viteve si punonjëse policie. 
Im shoq po ashtu u tërhoq si një 
punonjës policie. Punonjësit e 
policisë anekënd botës kanë një 
lidhje të përbashkët, të cilën ne e 
quajmë vëllazëria apo motëria e 
zbatimit të ligjit. Ne gjithmonë e 
ndihmojmë njëri-tjetrin, pa marrë 
parasysh departamentin apo 
vendin. 

Atë vit mësova se ca punonjës 
policie nga Arabia Saudite që kishin 
ardhur në Shtetet e Bashkuara 
për të mësuar anglisht në një 
universitet lokal dhe për të ndjekur 
një akademi policie po kërkonin 
ndihmë. Ata ishin në kërkim të 
shtëpive ku t’u hapej dera e të 
jetonin me familjet pritëse për të 
mësuar zakonet amerikane e për të 
praktikuar anglishten.

Im bir po e rriste i vetëm mbesën 
time. E ndihmuam atë të gjente një 
shtëpi afër nesh, për t’iu ndodhur 
pranë. Biseduam me tim shoq 
dhe vendosëm se do të qe mirë t’i 
ndihmonim këta punonjës policie. 

Do të ishte dhe një mundësi për 
mbesën tonë që të mësonte mbi 
njerëz nga një vend tjetër. Më thanë 
se të rinjtë ishin muslimanë, dhe 
qeshë shumë kureshtare.

Një përkthyes i Universitetit 
Shtetëror të Arizonës na solli një 
djalë të ri, të quajtur Abdul, për 
të na takuar. Ai nuk mund të fliste 
anglisht. I treguam një dhomë 
gjumi dhe një banjë, që do të ishin 
të tijat gjatë qëndrimit me ne. Sjellja 
e tij e njerëzishme dhe plot respekt 
më bëri për vete. 

Më pas në shtëpinë tonë sollën 
dhe Fahdin. Ai ishte më i ri dhe më 
i turpshëm, por i mrekullueshëm. 
Unë u bëra kujdestarja e tyre, dhe 
ne patëm shumë diskutime të 
përbashkëta mbi punën e policisë, 
mbi SHBA-të, mbi Arabinë 
Saudite, mbi Islamin, etj. Vura re 
si e ndihmonin njëri-tjetrin, si dhe 
gjashtëmbëdhjetëvjeçarët e tjerë 
që kishin ardhur për të mësuar 
anglisht. 

Gjatë vitit që ishin këtu, do t’i 
admiroja dhe respektoja Abdulin 
dhe Fahdin për moslënien e kulturës 
amerikane që të kishte ndikim mbi 
ta. Shkonin në xhami, kryenin lutjet 
e tyre sado të lodhur të ishin, dhe 
ishin gjithmonë të kujdesshëm 
për atë që hanin. Më treguan si 
të gatuaj ca ushqime tradicionale 

saudite, e më morën në tregjet e 
restorantet arabe. Me mbesën time 
ishin shumë të dashur. Mua dhe tim 
shoq na trajtuan me shumë respekt. 

Një ditë u kërkova një Kur’an. 
Doja të lexoja se ç’thoshte. Nga 
ambasada e tyre në Uashington 
më sollën një Kur’an në anglisht, 
kaseta magnetofoni, e libra të 
vegjël. Me kërkesën time, ne filluam 
të flisnim mbi Islamin (ata duhej të 
flisnin anglisht, dhe ky u bë fokusi 
i sesioneve tona të mësimeve 
private). 

“Bijtë për shpirt” do të ktheshin 
në Arabinë Saudite, dhe unë bëra 
një darkë me të gjitha ushqimet e 
tyre tradicionale më të pëlqyeshme 
(ca i mora të gatshme, ngaqë nuk 
dija t’i gatuaja të tëra). Bleva një 
hixhab dhe një abaja. Doja që ata 
të ktheheshin në vendin e tyre duke 
më kujtuar të veshur siç duhet, si 
një motër muslimane. Përpara se të 
hanim, thashë shehadetin. Djemtë 
klithën e qeshën, dhe kjo ishte 
shumë e veçantë. Besoj brenda 
meje se Allahu i dërgoi djemtë në 
përgjigje të lutjeve të mia për vite 
me radhë. Besoj se Ai më zgjodhi 
mua për ta parë të vërtetën me 
dritën e Islamit. Besoj se Ai ma 
dërgoi Islamin në shtëpi. E lëvdoj 
Atë për mëshirën, dashurinë dhe 
dhembshurinë ndaj meje. 

Allahu ma dërgoi Islamin 
në shtëpi

Nga Linda Delgado (Widad) 
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Ngjanë shumë ndryshime

Djemtë e mi sauditë ikën rreth 
një javë pas konvertimit tim. Më 
mungonin shumë, por prapë isha 
e lumtur. I isha bashkuar xhamisë 
lokale thuajse menjëherë pas 
kthimit në Islam. Kisha ndeshur 
një pritje të ngrohtë nga bashkësia 
ime e re muslimane. Mendoja se të 
gjithë muslimanët ishin si djemtë 
e mi sauditë, e si oficerët e tjerë 
sauditë që kisha takuar e me të 
cilët kisha kaluar kohë gjatë vitit të 
shkuar. 

Familja ime ishte ende e tronditur. 
Ata kujtonin se do të jepesha për 
njëfarë kohe pas kësaj feje të re, do 
të pezmatohesha, e do të lëvizja 
në një fe tjetër, siç kisha bërë gjatë 
jetës sime si e rritur. U habitën me 
ndryshimet që nisa të bëja në jetën 
time të përditshme. Bashkëshorti 
im është një njeri i kuptueshëm, e 
thoshte, “në rregull,” kur tregoja se 
do të shkonim të hanim ushqime 
hallall, apo të eliminonim ushqimet 
haram. 

I shkruajta një letër familjes 
sime jomuslimane. U tregova 
mbi konvertimin tim, e se ç’do 
të ndryshonte e çfarë nuk do të 
ndryshonte në marrëdhëniet tona 
familjare. Nuk më thanë gjë, dhe 
unë vazhdova të punoj për të 
mësuar faljen e namazit, e të lexoj 
Kur’an. U bëra aktive në grupe 
motrash në internet, dhe kjo ma 
lehtësoi mësimin e besimit të ri. 

Po ashtu, kur mund të largohesha 
nga puna, shkoja në xhami në orët 
e mësimit të “Parimeve bazë të 
Islamit”. Isha ende një punonjëse 
policie, dhe ishte e vështirë, jo, e 
pamundur, të mbuloheshe. Kjo 
u bë një burim shqetësimi dhe 
pakënaqësie për mua. Duheshin 
vetëm tetë muaj për t’u tërhequr 
nga detyra, dhe kërkova që të 
punoja në shtëpi e të komunikoja 
që andej. Kërkesa m’u plotësua. 

Jeta ime ka ndryshuar fort 
gjatë këtyre katër viteve. Familja 
ime e ka pranuar me maturi dhe 
zemërgjerësi që unë jam muslimane 
dhe do të mbetem muslimane. 
Të gjitha falënderimet i takojnë 
Allahut që më kurseu nga sprovat 
e aq shumë të konvertuarve, që 
duhet të merren me familjen, e cila 
përpiqet t’ua prishë mendjen e t’i 
largojë prej Islamit. 

Pasi vizitova një numër xhamish 
dhe më ra në sy se ato ishin si 
Kombe të Bashkuara të vogla, 
fillova të shoh se grupet brenda 
tyre ishin përgjithësisht të formuara 
për shkak të gjuhës dhe kulturës, 

e jo nga pëlqimi apo mospëlqimi 
i një personi. U ndjeva mirë se 
pavarësisht këtyre dallimeve, unë 
mund të shpresoja gjithmonë për 
një buzëqeshje dhe një Esselamu 
Alejkum! 

Kohë më pas fillova të jepem 
pas motrave muslimane të kthyera 
në Islam si unë. Ne kemi shumë 
të përbashkëta, kalojmë të njëjtat 
sprova, si të qenit anëtarë të 
familjeve jomuslimane, vështirësitë 
në shqiptimin e arabishtes, të 
qenit vetëm në festat islame, dhe 
mospasjen e një anëtari të familjes 
me të cilin të ulesh për të ngrënë 
pas mbarimit të agjërimit gjatë 
ramazanit. 

Teksa isha më pak në gjendje për të 
bërë shërbime komunitare, kërkova 
mënyra të reja për të kontribuar 
për bashkësinë muslimane. Vijova 
të kërkoja ndihmën e Allahut 
për këtë. Një ditë, mbesa më 
sugjeroi të shkruaj një libër mbi 
djemtë sauditë, mbi Islamin, e 
mbi përvojën e familjes sime me 
Islamin. Vendosa të shkruaja libra, 
e të përfshija gjithashtu histori të 
një grupi vajzash të reja, muslimane 
dhe jomuslimane, që ishin mikesha. 
Historitë do të kishin pjesë të tyre 
problemet e ndeshura nga vajzat në 
shkollë dhe në shtëpi, dhe unë do të 
shfrytëzoja dijen time mbi Islamin 
si një udhëzuese për këto karaktere 
të librave. Krijova një grup në 
internet me motra autore, e kjo çoi 
në formimin e një lidhjeje, të një 
organizate ndërkombëtare, të marrë 
formë për t’u siguruar mbështetje 
autoreve muslimane. Bëra në mend 
që një pjesë të madhe të fitimeve të 
mia nga shitja e librave ta shpenzoj 
për të blerë libra për bibliotekat 
islame të fëmijëve. Kisha zbuluar 
se libraritë e tilla kishin shumë rafte 
bosh, në të cilat duhej të gjendeshin 
librat islamë. 

Unë kam ende shumë për të 
mësuar mbi Islamin. Kurrë nuk 
lodhem së lexuari Kur’anin, dhe 
më pëlqen që në kohë të lirë të lexoj 
mbi figurat e spikatura, historike, 
muslimane. Kur jam e pasigurt 
për diçka mbi Islamin, shoh në 
Sunnetin e Profetit (paqja qoftë 
mbi të). Vështroj si ai u përgjigjej 
situatave, dhe e përdor këtë si 
udhërrëfyes për mua.

Udhëtimi im në Islam ka për të 
vazhduar, dhe unë shoh përpara 
për përvoja të reja. Unë e falënderoj 
Allahun çdo ditë për mëshirën dhe 
dashurinë e Tij. 

Përzgjodhi dhe përktheu:
Bujar M. Hoxha   

Biblioteka në Berlin 
thotë se posedon 

faqet më të vjetra të Kur’anit

Një laborator zviceran thuhet se 
ka konfirmuar përmes radiokarbonit 
që faqet në pergamen nga një kopje 
e Kur’anit jo më shumë se 20 vjet 
pas vdekjes së Profetit Muhamedit, 
alejhi selam.

Kur’ani fragmentar besohet të 
jetë një nga më të vjetrit të mbetur 
në botë.

Fletët e Kur’anit i përkisnin një 
studiuesi gjerman i cili ka jetuar në 
Kajro në fillim të shekullit të 20-të.

Biblioteka kryesore akademike 
në Berlin i ka blerë fletët e Kur’anit  
pas vdekjes së tij, raportoi Sputnik 
News.

Një laborator zviceran ka 
konfirmuar se radiokarboni tregon 
se datat e fletëve në pergamen janë 
në mes të viteve 606 dhe 652 të 
Epokës së Re, ose jo më shumë se 
20 vjet pasi ndërroi jetë Muhamedi, 
alejhi selam,  në vitin  në 632.

Minarja më e lartë në botë
 

Minarja e xhamisë Hassan II, 
e ndërtuar në brigjet e Oqeanit 
Atlantik është 200 metra e lartë dhe 
njihet si minarja më e lartë në botë.

Xhamia mund t’i akomodojë 
25.000 besimtarë, ndërsa në oborr 
ka vend edhe për 80.000 tjerë.

Xhamia është projektuar nga 
arkitekti francez Michael Pinseau 
dhe u emërua sipas mbretit të 
dikurshëm të Marokut, Hassan II. 
Ndërtimi i xhamisë filloi në vitin 
1987 dhe zgjati gjashtë vjet.

Në ndërtimin e kësaj xhamie, e 
cila njihet si një nga kryeveprat më 
të mëdha të arkitekturës islame, 
kanë punuar 2500 punëtorë dhe 
10.000 muratorë e mjeshtër.

Xhamia ka një çati lëvizëse dhe 
dy kate që janë të rezervuara për 
femrat. Abdes’hanja e xhamisë, 
“perla arkitektonike”, ka 41 kroje. 
Krahas dy hamameve tradicionale, 
xhamia ka minaren 200 metra të 
lartë, e cila njihet si minarja më e 
lartë në botë.

Britani, Kreu i Gjykatës 
bën thirrje 

për mirëkuptim ndaj shamisë

Presidenti i Gjykatës Supreme në 
Britani, Lordi David Neuberger, ka 
bërë thirrje për shfaqje të drejtësisë 
dhe të kuptuarit e kulturave të 
ndryshme, duke respektuar të 
drejtën e grave muslimane të 
mbajnë shaminë, por edhe të kenë 
të drejtë ta mbajnë vellon e fytyrës.

Lordi Neuberger, në një fjalim 
të detajuar para Aleancës së 
drejtësisë penale, foli për “drejtësia 
në gjykata”, duke thënë se njerëz 
me prejardhje të ndryshme 
kulturore dhe fetare duhet të jenë 
të barabartë përballë gjykatës, 
“Është e nevojshme që të ketë disa 
njohuri se si njerëz me prejardhje 
të ndryshme kulturore, shoqërore, 
fetare sillen dhe se si ata presin që 
të tjerët të sillen me ta “, tha Lord 
Neuberger.

“Shembuj të mirënjohur 
përfshijnë atë se si disa fe e 
konsiderojnë të papërshtatshme 
të betohen në diçka që për ta nuk 
është e shenjtë, se si disa njerëz e 
konsiderojnë të vrazhdë të zbulojnë 
fytyrën apo kokën në publik”.

Ai shtoi se gjyqtarët duhet të 
ketë “një kuptim të shprehive të 
ndryshme kulturore dhe sociale” 
në përpjekjen e tyre për të treguar 
drejtësinë për ata që janë përfshirë 
në gjykime.

Fjalimi i tij vjen pas gati një 
viti pasi Gjykata Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut mbështeti 
ndalimin e nikabit në gjykatat 
britanike.

Gati gjashtë muaj më vonë, më 
1 korrik 2014 Gjykata e lartë e të 
drejtave të Evropës vendosi një 
ndalim për nikabin.

Vendimi është kritikuar si 
shokues nga organizatat e të drejtave 
dhe gratë muslimane. Britania është 
shtëpia e një komuniteti musliman 
prej gati 2.8 milionësh, ose 4.4% e 
popullsisë së përgjithshme, një nga 
popullsitë më të mëdha myslimane 
në Evropë.

Ndërsa hixhabi është një 
kod i detyrueshëm i veshjes për 
gratë myslimane, por shumica e 
dijetarëve myslimanë pajtohen se 
një grua nuk është e detyruar të 
mbajë nikab.

Studiuesit besojnë se është 
në dorë të grave për të vendosur 
nëse do të veshin nikab, mbulimi i 
fytyrës, apo do të mbulojnë kokën 
dhe trupin.
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Islami është një maratonë, jo një sprint
Merve Abdalla (Marwa Abdalla)

Vetëm vër një këmbë para 
tjetrës, - kërkova nga vetja. Po 

rendja së përpjetës, pas një pike 
furnizimi me ujë, dhe ndjeva sikur 
nuk po ia dilja në krye. 

Ishte maratona e parë në të 
cilën kisha vrapuar, 26.2 milje, pak 
më tepër se 40 kilometra. Njerëzit 
më kishin treguar para maratonës 
për goditjen “e murit”, për pikën 
ku lëvizja përpara bëhej tepër e 
vështirë. Sjell në mendje se kisha 
rreth gjashtë milje të tjera për të 
vrapuar para se të godisja “murin” 
tim. 

Kujtoj vetëm dëshirën për të 
ndaluar. Gjashtë milje të tjera, një 
orë tjetër vrapim, ngjanin goxha 
rrugë. 

Hapi im u ngadalësua. Vrapues 
të tjerë më kaluan në të djathtë dhe 
në të majtë. U ndjeva e shkurajuar. 
Sa kohë më duhej ende për të 
mbërritur? 

Mbërritje.
Po, u kujtova. Ky ishte objektivi 

im, të mbërrija në finish.
Diçka lëvizi brenda meje. Duhet 

të vazhdoja. Ritmi im ishte më i 
ulët, por ende po bëja përpara. Po 
ia dilja të arrija në finish, me lejen e 
Allahut...

Qindra mijëra njerëz anekënd 
botës bëjnë çdo vit maratona, gara 
26.2 milje të gjata. 

Pjesa më e madhe e tyre nuk 
janë vrapues profesionistë. Ata 
vijnë nga profesione të ndryshme, 
e me të shkuar të ndryshme, flasin 
gjuhë të ndryshme e kanë arsye të 
ndryshme për vrapimin. Por të tërë 
kanë diçka të përbashkët: duhet të 
stërviten, të përgatiten. 

Askush nuk mund të ngrihet 
një mëngjes dhe të vendosë të 
vrapojë njëzet e gjashtë milje ngaqë 
ka dëgjuar një bisedë frymëzuese 
apo ka lexuar një artikull nxitës 
për të bërë kështu. Të vrapuarit 
në një maratonë merr muaj të tërë 
përgatitje, përgatitje fizike, por 
gjithashtu përgatitje psikologjike, 
për të forcuar durimin dhe 
ngulmimin e nevojshëm për ta 
mbaruar garën. 

Përgatitja ime për maratonën 
pati filluar muaj përpara garës. 
Ndoqa një program të përpiktë. Në 
javën e parë do të vrapoja dy milje 
në ditë, për katër ditë me radhë. Në 
fund të javës do të bëja një vrapim 
të “gjatë”. Vrapimi im i gjatë ishte 
fillimisht tre apo katër milje, por 

çdo javë do ta shtoja largësinë, dhe 
ai u bë gjithnjë e më i gjatë. 

Unë vrapoja thuajse njëzet e 
gjashtë milje pas gjashtë muajsh. 
Isha gati të bëja maratonën time të 
parë. 

E di se mund të vrisni mendjen 
se ç’lidhje ka Islami me përgatitjen 
për një maratonë? Pse e tregon tani 
këtë histori? 

Mirë, përgatitja për maratonën 
dhe vrapimi në të më mësuan 
shumë gjëra, mes të tjerash, sa 
të rëndësishëm janë durimi dhe 
këmbëngulja kur duam të bëjmë 
diçka, apo të shkojmë diku. Ky 
mësim gjen zbatim në shumë fusha 
të jetës, por në mënyrë të veçantë 
teksa përpiqemi të rritemi në 
besimin tonë. 

Zbulimi i së vërtetës
Allahu na tregon se ka marrë një 

betim nga të gjitha qeniet njerëzore 
që Ai krijoi kur ne ishim në botën e 
ekzistencës që i parapriu kësaj bote 
fizike. Kur’ani i referohet kësaj:

Kur Zoti yt nxori nga kurrizi i 
bijve të Ademit pasardhësit e tyre 
dhe i bëri të dëshmojnë kundër 
vetes, u tha, “A nuk jam Unë Zoti 
juaj?” Ata u përgjigjën: “Po, 
dëshmojmë se je!” (Surja el-Ar’af, 
ajeti 172) 

Kështu, në çdonjë nga ne është 
kjo e vërtetë, se Allahu është 
Zoti ynë, dhe se ne u krijuam për 
adhurimin e Tij.

Kur kjo e vërtetë nuk ushqehet, 
ajo mbulohet nga pluhuri 
shpirtëror që ne mbledhim në jetë. 
Ne mbërthehemi në këtë mënyrë 
në rutinat tona të zakonshme, 
të hutuar kështu nga shkëlqimi i 
shfaqur rreth nesh, sa harrojmë se 
e vërteta është dhe aty. 

Nganjëherë, me vullnetin e 
Allahut, një pjesëz e asaj të vërtete 
na shfaqet nga poshtë pluhurit. 
Mbase është në përgjigje të një 
përvoje që kemi që na kujton për 
Allahun, për shkak të një leksioni 
që dëgjojmë, a të një artikulli që 
lexojmë. 

Kur kjo ngjet, ne ndjejmë një 
shpërthim energjie të na shtyjë 
përpara, e ndihemi sikur jemi 
në fillimin e një gare, gati për të 
nisur sprintin në një pistë flakë të 
re. Ne duam të vrapojmë me tërë 
shpejtësinë drejt Allahut, larg unit 
që aq shumë duhet ta përmirësojmë. 

Por pasi kemi lëvizur me të 

shpejtë përpara për pak hapa, 
nisim të humbim vrullin. Shuhemi 
pak nga pak. Ndiejmë sikur është 
një largësi e madhe për t’u bërë 
e tëra me sprint. Madje mund të 
ndalojmë fare, duke vrarë mendjen 
se ku kemi gabuar. A nuk ishte i 
sinqertë kthimi ynë te Allahu? 

Pse nuk mund të bëjmë përpara 
me të njëjtin ritëm?

Problemi ynë
Jo! Nuk kemi gabuar askund. 
Jo! Nuk mungon asgjë në 

sinqeritetin e kthimit tonë. Ne 
thjesht e nisëm garën me premisën 
e gabuar, me hamendjen e gabuar. 

Ju e shihni, Islami nuk është një 
sprint. Eshtë një maratonë. 

Thuajse çdokush mund të 
vrapojë shpejt për një distancë të 
shkurtër, e pastaj të ndalojë. Por 
një maratonë është ndryshe. Edhe 
vrapuesit më të mirë në botë nuk 
mund të vrapojnë me sprint për 
26.2 milje. Ata duhet të vrapojnë 
me hap më të ngadaltë për ta çuar 
në fund garën. 

Kështu, problemi ynë nuk është 
gjatësia e garës. Eshtë ideja se duhet 
ta bëjmë garën me tërë shpejtësinë, 
menjëherë. 

Islami është si një maratonë
Ashtu si një maratonë, Islami 

është një garë e distancave të gjata. 
Eshtë një përpjekje që zgjat tërë 
jetën, që kërkon stërvitjen e vetes.

Kërkon gjithashtu durim dhe 
ngulmim. Durim për të bërë atë që 
Allahu ka kërkuar nga ne dhe për 
të qëndruar larg nga ajo që Ai ka 
ndaluar; ngulmim për të vazhduar 
në ndjekje të dritës së Islamit edhe 
kur gjithçka rreth nesh ngjan e 
errët.    

Dhe ashtu si vrapuesi i 
maratonës, ne të gjithë nganjëherë 
i godasim “muret” shpirtërore, kur 
duket e vështirë thjesht të vësh 
njërën këmbë para tjetrës. Në kohë 
të tilla, veç durimit dhe ngulmimit, 
na nevojitet diçka tjetër, diçka më 
madhe. 

“... Gjashtë milje të mbetura, 
pastaj pesë, katër. Nuk ishte e lehtë. 
Ca momente ishin torturuese. U 
përpoqa ta sjell në mendje Allahun, 
ta lartësoj Atë me çdo hap, dhe të 
kujtoj se me çdo hap jam më pranë.

Shpejt u duk fundi. Mund ta 
shihja kronometrin e madh në anë 
të finishit. Kisha qenë duke vrapuar 

për katër orë; jo një rekord botëror, 
madje as afër tij. Por kisha bërë më 
të mirën, dhe të gjitha falënderimet 
i takonin Allahut.  

Në një turbullirë njerëzish dhe 
zhurmash, kalova vijën e finishit. 
Maratona kishte mbaruar më në 
fund. Dola anash dhe rashë në 
gjunjë, thjesht duke u përpjekur 
të mbaj frymën. U ndjeva e dobët 
dhe e lodhur, por e gëzuar, si edhe 
shumë mirënjohëse ndaj Allahut. Ia 
kisha dalë më në fund ta përfundoj 
garën pas aq shumë muajsh 
stërvitjeje.”

Allahu i plotfuqishëm na thotë:
Bëni garë për falje nga Zoti juaj 

dhe një xhennet, gjerësia e të cilit 
është si gjerësia e qiejve dhe tokës, 
i përgatitur për ata që besuan në 
Allahun dhe në të dërguarit e Tij. 
Kjo është mirësia e Allahut, që Ai 
ia jep kujt të dojë. Allahu është 
posedues i mirësisë së madhe. 
(Surja el-Hadid, ajeti 21)

Po, për të garuar me sukses 
drejt Allahut na duhet durim dhe 
këmbëngulje. Por në të njëjtën 
kohë na nevojitet besim i patundur 
te Ai dhe te plani i Tij për ne. Ne 
duhet ta dimë se edhe pse jeta 
është plot me sprova, një mirësi e 
madhe na pret në vijën e finishit: 
falja e Allahut dhe xhenneti. Kjo 
është ajo çka na jep paqe, edhe 
përballë sfidave. Kjo është ajo çka 
lëviz diçka brenda nesh në kohë të 
vështira dhe na ndihmon të bëjmë 
përpara. 

Çdokush që bën një maratonë 
do t’u tregojë sa sfiduese është; ata 
gjithashtu kanë për t’ju treguar se 
lumturia e tyre në vijën e finishit 
ka për të peshuar më shumë se 
dhimbja që ndjenë pa dyshim gjatë 
garës. Por arritja në vijën e finishit 
ka më rëndësi se një sprint në fillim. 
E njëjta gjë mund të thuhet kur ne 
flasim mbi Islamin. 

Fitorja e vërtetë vjen nga ndjekja 
e udhëzimit të Allahut. Me durim, 
këmbëngulje, dhe me një bindje të 
palëkundur se premtimi i Tij për ne 
është i vërtetë. Gjersa, kur Allahu 
do, ne e përfundojmë garën. 

Allahu na ndihmoftë të tërëve të 
bëjmë kështu! 

Përzgjodhi dhe përktheu:
Bujar M. Hoxha     
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Muslimanët në Tajlandë: sfida e një pakice
Phaison Daoh

Ata të cilët jetojnë jashtë 
Tajlandës shpesh e imagjinojnë 

vendin si një shoqëri homogjene, 
por vështrimi më nga afër zbulon 
më tepër larmi.

Edhe pse shumica e tajlandezëve 
praktikojnë Budizmin, feja jozyrtare 
e shtetit, ekzistojnë popullsi të 
vogla, por të spikatshme, krishtere, 
konfuciane, hinduiste, hebreje, 
sikhe dhe taoiste, dhe shumë 
vlerësojnë se gjer në 10 për qind e 
64 milionë banorëve të Tajlandës 
janë muslimanë. 

Muslimanët përbëjnë grupin 
e dytë më të madh të pakicave në 
Tajlandë, pas popullsisë etnike 
kineze. Dhe ndërsa disa muslimanë 
tajlandezë janë etnikisht persianë, 
kamboxhianë, bengalezë, indianë, 
pakistanezë dhe kinezë, shumica 
janë malezë, një grup etnik 
përgjithësisht musliman që jeton 
në Gadishullin e Malezisë, dhe në 
pjesë të Sumatrës, Borneos dhe 
Malajzisë.    

Muslimanët 
dhe kulturat tajlandeze

Sido që muslimanët tajlandezë 
jetojnë në pjesë të ndryshme të 
vendit, muslimanët malezë jetojnë 
kryesisht në provincat jugore të 
Tajlandës, në Patani, Jala Narativat, 
Songhla dhe Satun, në kufi me 
Malajzinë. 

Ndryshe muslimanëve jomalezë, 
që priren të jenë më të asimiluar, 
muıslimanët malezë e kanë parë të 
vështirë të bëhen pjesë e integruar 
e kulturës tajlandeze. 

Për rrjedhojë, ka patur një 
numër lëvizjesh separatiste. Dhe 
masat nga qeveria tajlandeze për t’i 
shtypur këto lëvizje kanë çuar në 
dekada konflikt të dhunshëm. 

Përplasjet e dhunshme kanë 
krijuar një ngutshmëri të përtërirë 
për të gjetur zgjidhje alternative për 
konfliktin. Një qasje e tillë është 
rishikimi i politikave të integrimit 
dhe asimilimit që qeveria tajlandeze 
ka provuar t’i vërë në zbatim për 
dekada në jug. 

Muslimanët malezë jetuan në 
atë çka është tani Tajlandë përpara 
formimit të mbretërisë tajlandeze, 
dhe u përfshinë në mbretërinë 
gjatë pjesës së fundit të shekullit të 
tetëmbëdhjetë. 

Popullsia muslimane maleze e 
kundërshtoi këtë përfshirje, ngaqë 
kishin qenë duke jetuar nën një 
sulltanat të pavarur musliman, dhe 
parapëlqenin të integroheshin në 
një shtet malez, apo të qeverisnin 
vetë. 

Politikat e asimilimit masiv, 
të nisura në vitet 1940 nga partia 
nacionaliste e udhëhequr nga Pibul 
Songkhrami, krijuan zemërim 
të mëtejshëm mes muslimanëve 
malezë. Qeveria u përpoq ta 
detyrojë popullsinë maleze që ta 
fshijë identitetin si malezë dhe 
muslimanë. Ata qenë ndaluar 
të vishnin sarongun tradicional 
malez, një lloj fundi, dhe të mbanin 
mbulesën e kokës, apo kerudungun, 
nuk ishin lejuar të flisnin malezisht, 
dhe qe pritur të adoptonin emra 
tajlandezë. 

Gjithashtu qenë ndaluar të 
praktikonin Islamin, me argumentin 
se Budizmi ishte feja mbizotëruese 
e Tajlandës. Qeveria i hoqi gjykatat 
islame të ngritura për të gjykuar e 
vendosur mbi çështjet familjare 
muslimane, dhe studentët malezë 
qenë shtrënguar t’i respektonin 
imazhet e Budës të vendosura në 
shkollat publike. 

Ata të cilët nuk pranuan t’u 
përmbaheshin këtyre politikave u 
arrestuan, e ca u torturuan madje. 
Kjo vijë politike pati një efekt 
rrënimtar në marrëdhënien midis 
qeverisë tajlandeze dhe popullit në 
jug. 

Ndonëse këto politika u 
pezulluan më vonë, një gjë që 
ngjan e pandryshuar për dhjetëra 
vite me radhë është “mungesa e 
gatishmërisë së qeverisë për ta 
njohur natyrën e konfliktit si të tillë 
që përfshin probleme sociale dhe 
kulturore të rrënjosura thellë”, duke 
cituar kështu Michael Vatikiotis-in, 
një studiues i çështjeve të Azisës 
Juglindore, i cili jeton aktualisht 
në Singapor. Teksa qeveria është 
rrekur të përfshihet në iniciativa 
konstruktive, pandjeshmëria kultu-
rore e shumë politikave tregon këtë 
mungesë të vazhdueshme të të 
kuptuarit. Për shembull, ish-qeveria 
e kryeministrit Thaksin Sinavatra 
aplikoi bursa për studentët të 
ndara nga lotaria, e konsideruar 
një formë bixhozi e papranuesh-
me për muslimanët malezë. Në 
vend të kësaj, Bangkoku priret ta 
shohë konfliktin si një rezultat të 

aktiviteteve kriminale nga militantët 
fetarë në jug. Prandaj operacionet 
ushtarake janë gjithmonë boshti i 
politikave qeveritare. 

Dhe zyrtarët e shtetit nga rajoni 
musliman malez janë përsëri në 
shumicë dërrmuese tajlandezë 
nga pikëpamja etnike, dhe budistë 
nga pikëpamja fetare, duke sjellë 
një mungesë përfaqësimi në nivel 
kombëtar për popullsinë muslimane 
maleze në shumicë në rajon. 

Qeveria duhet t’i rishqyrtojë 
politikat e saj të integrimit. Një 
mënyrë me të cilën mund të arrihet 
integrimi paqësor i muslimanëve 
malezë në Tajlandë është që 
qeveria t’u japë muslimanëve 
malezë autonomi për të qeverisur 
vetë. Qeverisja autonome mund të 
kishte një ndikim të drejtpërdrejtë 
në aftësinë e muslimanëve malezë 
për t’i përmirësuar standardet e 
jetesës në bashkësitë ku jetojnë. 

Një perceptim më i madh i 
realiteteve kulturore dhe shoqërore 
mund të sjellë po ashtu politika 
që janë më pak të përqendruara 
në aksionin ushtarak, e të çojë 
në tërheqjen e përfshirjen e 
popullatave të jugut në forma të 
respektueshme kulturalisht. 

Politikat e integrimit dhe 
asimilimit janë në zemër të konfliktit 
në Tajlandën jugore. Konflikti 
në këtë rajon do të vazhdojë të 
shpërthejë nëse të përfshirët në 
mënyrë proaktive nuk merren me 
problemin. 

Përzgjodhi dhe përktheu:
Bujar M. Hoxha 
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