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ÇÇ''dduuhheett  ttëë  bbëëjjmmëë  ppëërr  rriinniinnëë  ee  KKoossoovvëëss??

Rinia është pjesa më e mirë, pjesa më vitale e një populli. Ajo

është treguesi, akrepi i orës së bardhë a të zezë të një popul-

li.

Njerëzit po gabojnë konceptet, po u shkojnë pas veprimeve të

gabuara. Sot te ne ka filluar asimilimi njerëzor, humbja e

identitetit të një populli të kulturuar. Nuk është kulturë droga,

prostitucioni, por anti-kulturë. 

Nuk është modë zhveshja, por kthim në kohën e injorancës.

Dhe heshtas ne po kalojmë të dorëzuar para kësaj çështjeje,

para këtij muri që po na muros pa kushte, pa kundërshtime.

Njerëzit pa identitet sillen dhe e infektojnë ambientin, shoqë-

rinë dhe ne nuk përdorim anti-veprues, jemi të butë, toleran-

të.

Kush po na mëson kështu?

Kush po luan kështu me ne?

Mos bota na do shumë dhe i bëjmë temena?

Jo, duhet të jemi të fortë në duart tona, në veprimet tona.

Të tjerët nuk mërziten për realitetin tonë.
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N
ëpër shumë media të shkruara

shpesh është folur për shaminë,

por ajo mbetet ende si një temë

e pakapur si duhet. Shpeshherë persona

të cilët qëndrojnë në pozita të rëndësi-

shme kanë dhënë mendime të pamatura

dhe të ndikuara nga mendime "pro mod-

ernizuese" ose në fakt "pro degjenerue-

se".

Pse ndodh e gjithë kjo sot?

Ndoshta nuk është problemi vetëm

te shamia, por tek e gjithë kultura islame

dhe te shumica e rinisë që dalëngadalë

po vetëdijesohet dhe po orientohet drejt

së vërtetës. Para disa kohësh pata lexuar

thëniet e një këngëtareje profesioniste

kosovare, e cila thoshte se shamia dhe

kultura që kanë filluar të praktikojnë

shumë vajza në Kosovë nuk përkon me

asgjë shqiptare, se është kulturë e huaj

dhe se kjo po e prish imazhin e Kosovës

para botës dhe Evropës.

Një thënie thuajse të ngjashme e ke-

mi dëgjuar edhe në rastin e B.A. me del-

egacionin shqiptar në Gjermani, pastaj

në një shkollë të Prishtinës përjashtohet

një nxënëse sepse mbante shaminë isla-

me dhe nuk pranonte të hiqte si dhe shu-

më e shumë raste të tjera që mund të

ndodhin vetëm te ne në Kosovë.

Shumë njerëz spekulojnë se vajzat

që janë mbuluar, d.m.th që kanë vënë

shaminë islame, paguhen nga organizata

arabe, madje përhapin thashetheme se

po këto vajza të mbuluara i kanë parë

natën gjysmë të zhveshura nëpër lokale

jo të mira.

Pastaj edhe namazi i të rinjve nëpër

pjesë të pashfrytëzuara të vendeve pub-

like i pengon njerëzit e kulturës dhe të

rendit. Shtrohet pyetja: Kush i bën gjithë

këto spekulime, thënie dhe gjykime?

Kush tjetër përveç atyre që kanë

rënë në terr të plotë dhe nuk kanë mu-

ndësi të shohin qartë për të dalluar të

bardhën nga e zeza, që nuk kanë mu-

ndësi të gjykojnë se cila rrugë të shpëton

nga shkatërrimi i pashmangshëm.

Duke iu referuar shumë të dhënave

nga tereni dhe në bazë të fakteve të gjur-

muara dhe të disa statistikave që vetë

institucionet japin në lidhje me ritjen e

numrit të dukurive negative, si përdori-

mi i drogës, prostitucioni, vjedhja etj.,

del se është plotësisht e vërtetë se një

pjesë e rinisë dhe e shoqërisë kosovare

në përgjithësi po shkatërrohet.

Pse po ndodh kjo? Mos për këtë po

ndikojnë shamitë e vajzave tona dhe na-

mazi i të rinjve?

Në asnjë mënyrë, sepse një i ri mus-

liman paraprakisht ka karakter të pjekur

dhe moral të lartë e emocionalisht që-

ndron brenda kufijve të arsyes dhe të

normave fetare. Në asnjë mënyrë një

musliman apo muslimane nuk do të hu-

mbte arsyen dhe të binte pre e epsheve të

momentit, të ikte nga realiteti apo të ndi-

kohej nga gjërat e përkohshme të kësaj

bote.

Të gjitha virtytet dhe përparësitë e

një muslimani qëndrojnë në respektimin

dhe zhvillimin e shëndoshë të familjes

duke e ruajtur atë si një bërthamë të

rëndësishme të shoqërisë.

Një thënie shumë e qëlluar thotë se

baza e çdo shteti është familja. Si do të

kemi shtet nëse nuk e kemi familjen e

shëndoshë, sepse për të qenë një familje

e shëndoshë duhet të jemi të bindur te

Krijuesi, të arsyeshëm dhe të kënaqur

me atë që Allahu xh.sh. ka përgatitur për

ne. Dhe tani shihet qartë se bota po e

duartroket "shkatërrimin tonë të moder-

nizuar", shkatërrimin e virtyteve dhe të

gjitha të mirave që ka sjellë Islami  në

familjet tona. 

Në fakt botës po i pengon ajo që na

takon: PAVARËSIA.
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Kë po pengon mbulesa islame

dhe namazi i të rinjve

Zekrija Tërnava

Qasje



Zgjimi Islam: Cilat janë shkaqet

kryesore që e shtyjnë njeriun deri te

sëmundja psikike?

Dr. Ferid Agani: Fillimisht
dëshiroj të qartësoj se kur bëhet fjalë
për sëmundje psikike nuk bëhet fjalë
për një sëmundje, por për disa lloje.
Shkaqet kryesore të tyre janë biolo-
gjike, psikologjike dhe sociale. 

Te shkaqet biologjike bëjnë pje-
së: sëmundjet e trurit, sëmundjet e
rënda trupore, trashëgimia, alkooli-
zmi, sëmundjet e varësisë etj..

Te shkaqet psikologjike bëjnë
pjesë: traumat e përjetuara në mo-
shën e hershme fëmijërore, krizat
emocionale, konfliktet familjare, ba-
llafaqimi me situatat e humbjes së
madhe etj..

Ndërsa te shkaqet sociale bëjnë
pjesë situatat e rënda sociale, si: tra-
umat e lidhura me luftën ose aktet e
dhunës, papunësia, varfëria, pamu-
ndësia e arsimimit, shkurorëzimi etj..
Në shumicën e rasteve mekanizmi i
krijimit të çrregullimit ose i sëmundj-
es psikiatrike është mospërputhja
ndërmjet dëshirave të individit dhe
mundësive të tij emocionale dhe in-
telektuale si dhe tendenca e individit
që të jetojë sipas dëshirave të të tje-
rëve i udhëhequr nga interesat ma-

teriale dhe jo nga ato
shpirtërore.

Zgjimi Islam: Cilat
janë simptomat e para
të këtyre sëmundjeje?

Dr. Ferid Agani:

Simptoma e parë te
çdo çrregullim ose
sëmundje psikiatrike
është ankthi, ose siç
quhet me gjuhë profe-
sionale anksioziteti.

Ankthi është ndjen-
jë e frikshme që në
shumicën e rasteve
shoqërohet me simp-
toma dhe shenja të çrregullimit të
sistemit autonom vegjetativ, si p.sh.:
të rrahurat e shpejta të zemrës,
ngushtimi i frymëmarrjes, dhembjet
në bark, djersitjet, dridhjet e  trupit,
zbehtësia etj..

Manifestim i ankthit të grumbul-
luar në rrafshin e sjelljes janë humb-
ja e shpejtë e durimit, reagimet e
vrullshme, marramendja, harresa
etj., ndërsa në rrafshin trupor janë
çrregullimet e ndryshme psikosoma-
tike, si: tensioni i lartë i gjakut,
vështirësitë e stomakut, pengesat në
frymëmarrje, vështirësitë e tretjes së
ushqimit, sëmundja e sheqerit, aler-

gjitë e ndryshme, çrregullimet e
gjëndrrës tiroide etj..

Ndër shenjat e tjera që u parapri-
jnë sëmundjeve psikiatrike janë
edhe ndjenja e plogështisë dhe pa-
gjumësia në kuptimin e vështirësisë
në rastin e rënies në gjumë dhe të
ndërprerjes së gjumit si rezultat i
ëndrrës së keqe.

Zgjimi Islam: Cilat mosha rrezi-

kohen më tepër nga këto sëmundje?

Dr. Ferid Agani: Këto sëmundje
mund të paraqiten në çdo moshë,
por periudhat më të rrezikuara janë
të ashtuquajturat periudha gjenerati-
ve, kur njeriu kalon nga një fazë e
zhvillimit në tjetrën. Të tilla janë mo-
shat kur i riu kalon nga mosha e
latencës në moshën e pubertetit (11-
13 vjeç), nga mosha e pubertetit në
moshën e adoleshencës (15-19
vjeç), pastaj periudha e klimakteriu-
mit, kur aktiviteti i gjëndrave të cakt-
uara hormonale (45-55 vjeç), mosha
e pensionimit (60-65 vjeç) si dhe kur
ndërpritet aktiviteti punues i individit
dhe mosha e pleqërisë (pas moshës
65 vjeçare).

Zgjimi Islam: A mendoni se lu-

fta e fundit e ka rritur numrin e paci-

entëve nga këto sëmundje?

Dr. Ferid Agani: Po, madje në
përmasa dramatike.
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Intervistë me Ass. Dr. Ferid Aganin, neuropsikiatër, deputet në Kuvendin e Kosovës

SSii  tt’’ii  eelliimmiinnoojjmmëë

ssëëmmuunnddjjeett  ppssiikkiikkee

INTERVISTË

Bashkëpunëtorja e “Zgjimit Islam”

gjatë intervistës me Dr. Ferid Aganin



Zgjimi Islam: Sa arrini t'u vini në

ndihmë këtyre personave?

Dr. Ferid Agani: Ka dashur
Allahu i Gjithëmëshirshëm e Mëshi-
rëplotë që të jem në gjendje t'ua leh-
tësoj mundimet njerëzve që lëngojnë
nga këto sëmundje dhe për këtë i
jam falënderues për jetë.

Nuk ka kënaqësi më të madhe
për mua se sa kur shoh një njeri, që
deri para pak kohësh ishte i thyer
nga pesha e sëmundjes, ta marrë
veten dhe t'i kthehet jetës normale
duke e qetësuar veten dhe tërë fa-
miljen e tij.

Zgjimi Islam: Cila komunë ësh-

të më e prekur  nga kjo sëmundje?

Dr. Ferid Agani: Sëmundjet
psikiatrike nuk kanë shpërndarje të
veçantë gjeografike, mirëpo duke u
nisur nga fakti se Kosova ka kaluar
nëpër gjenocide të tmerrshme me
përvoja të rënda traumatike, atëherë
është e qartë se në ato pjesë të Ko-
sovës ku dhuna shtetërore është
ushtruar në periudha më të gjata ko-
hore dhe në masën më të madhe ek-
ziston edhe shkalla më e lartë e pas-
ojave për shëndetin psikik. Rrje-
dhimisht bëhet fjalë për numrin më
të madh të komunave të Kosovës.

Zgjimi Islam: A mendoni se në

vendin tonë ekziston infrastruktura e

duhur për ta trajtuar këtë sëmundje?

Dr. Ferid Agani: Sigurisht që jo.
Përkundër përpjekjeve serioze që
janë duke u bërë në këtë drejtim, Ko-
sova ka mungesë të skajshme të bu-
rimeve njerëzore dhe institucionale

për të përballuar gjendjen ekzistue-
se.

Zgjimi Islam: Si do t'i këshillonit

ata që frikësohen prej këtyre sëmu-

ndjeve? A janë këto sëmundje të

shërueshme dhe nëse po, si shëro-

hen?

Dr. Ferid Agani: Personat që
kanë vështirësi psikike duhet t'i kup-
tojnë këto vështirësi si çdo vështirësi
tjetër trupore dhe të mos i mistifiko-
jnë. Sëmundjet psikike e kanë bazën
në çrregullime biokimike që ndodhin
në tru dhe si të tilla janë të shëruesh-
me; në mos plotësisht, atëherë në
masën më të madhe. Shërimi i së-
mundjeve psikike ka një parakusht
dhe mbështetet në tri shtylla, të cilat
janë: marrja e rregullt e terapisë së
duhur farmakologjike, zbatimi i me-
todave të duhura psikoterapeutike
dhe përkrahja nga familja dhe nga
rrethi i gjerë shoqëror.

Parakusht për shërim të sukses-
shëm është besimi i sinqertë në
Krijuesin e Gjithëmëshirshëm dhe
Mëshirëplotë si dhe besimi në forcat
e veta shpirtërore për të tejkaluar
çdo sëmundje dhe vështirësi.

Intervistoi:

Afijete Krasniqi
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Mos lejo të të trafikojnë

Ajo ka burgosur veten në 

një fundërrinë të errët.

Ajo ia ka mbyllur vetes të gjitha dyert e shpëtimit.

Ajo e ka futur veten në dyert e shkatërrimit.

Ajo sikur nuk ka mëshirë për veten.

Ajo, për shkak të amoralitetit që ka futur

në mendjen e saj të mykur, është në gjendje të japë 

edhe jetën.

Ajo më nuk mendon se ka domethënie për të.

Ajo ka bindje se duhet të heshtë, nuk duhet të bëjë zë.

Ajo mendon se është vetëm një mbeturinë,

që lëviz nëpër atë fundërrinë.

Ajo mendon se monotoni është të jesh vetëm.

Ajo i nënshtrohet fjalëve të kalbura të tij,

të cilat nuk kanë kuptim, as vlerë, as peshë.

Ajo e bën këtë ngase mendon se ka rënë në "mrezhë."

Ajo ka mbjellë urrejtje në veten e saj. 

Sa herë që sheh dikë të lumtur shkrepet në vaj.

Ajo nuk ka dëshirë të kthehet ku ka qenë apo

së paku ta ndërpresë këtë psikopati.

Ajo ka frikë se nga padurimi i saj mund ta çojnë në çmendinë.

Ajo thjesht ka dëshirë që të gjitha të mbesin si ajo, por kur e sheh

se ato nuk e dëgjojnë, ajo fillon t'i nënçmojë ato, që së paku

askush të mos mbetet e mirë dhe se ajo që bën ajo të duket mirë.

Shyhrete Luta

Fakulteti i Studimeve Islame



F
eja islame na urdhëron që ta ap-
likojmë besimin me punë dhe
sjellje. Në Kuranin Fisnik gje-

nden  ajete kuranore  që nxisin për be-
sim dhe menjëherë pas tij edhe për
punë si dhe sqarojnë shpërblimin e
punëtorëve të devotshëm.

Që 14 shekuj më parë, feja islame
i ka mbrojtur dhe   i ka ruajtur të drej-
tat e punëtorëve. Ajo e ka parë punën
në një këndvështrim të ndryshëm nga
teoritë e sotme moderne. Ajo e ka nda-
rë atë në dy grupe dhe i ka konsideru-
ar që të dy grupet adhurim (ibadet).
Dy grupet janë adhurimet si: namazi,
zekati, agjërimi, haxhi, bamirësia, etj.,
si dhe punët me të cilat  njeriu kërkon
sigurimin e jetës dhe zhvillimin sho-
qëror. Këtë e vërteton hadithi i Pejga-
mberit Muhamed alejhi selam: "Kush
ngryset i ngopur nga puna e duarve të
veta, ngryset i falur nga mëkatet."

Jo vetëm kaq, por vështrimi i Isla-
mit për punën shkon edhe më larg, du-
ke e nxitur njeriun të punojë edhe nëse
është afruar kiameti dhe nuk ka dobi
kush prej punës së tij. Profeti alejhi
selam ka thënë: "Kur të afrohet kiame-

ti dhe njeri prej jush ka në dorën e tij

një fidan, po mundi ta mbjellë, le ta

mbjellë."

Me këto hadithe, Pejgamberi alej-
hi selam dëshiron të na  mësojë se pu-
na ka vlerë në vetvete dhe se ajo është

një lloj prej llojeve të adhurimit të
Allahut të Madhëruar.

Po ashtu, nisur nga këndvështrimi
për punën, Islami ka porositur çdo nje-
ri të varfër ose të pasur që të punojë.
Pejgamberi alejhi selam ka thënë:
"Nuk ha (dikush) ushqim më të mirë
sesa ai që ushqehet prej punës së duar-
ve të veta dhe me të vërtetë Profeti i
Zotit, Davudi alejhi selam, ka ngrënë
nga puna e duarve të tij." Përse shemb-
ulli me Davudin alejhi selam? Sepse
Davudi alejhi selam ka pasur pasuri
dhe nuk ka pasur nevojë për të punuar,
por megjithatë ai ka punuar në përpu-
nimin e hekurit dhe ka prodhuar me të
mburoja të përsosura që janë përdorur
në luftëra, i ka shitur dhe është ushqy-
er nga të hollat që ka fituar prej tyre.

Me paraqitjen e Islamit, muslima-
nët e njohën vlerën e punës dhe u obli-
guan të kontribuojnë në punësimin e
njerëzve. Transmetohet se një nga en-
sarët (banorët e Medinës) doli për të
lypur dhe kur shkoi te Pejgamberi ale-
jhi selam, ai e pyeti: "A nuk ke gjë në

shtëpi?" Ai tha: "Po, o i Dërguar i

Allahut, kam një shtrojë që e përdor

për ta shtruar dhe për mbulojë si dhe

një enë që e përdor për të pirë." Pro-

feti alejhi selam i tha: "Shko dhe eja

me to." Pastaj i mori dhe tha: "Kush i

blen këto të dyja (shtrojën dhe enën)?"

Një burrë tha: "Unë i blej për një dër-

hem." Pejgamberi alejhi selam tha:

"Kush shton më tepër?" Një tjetër tha:

"Dy dërhemë." Pastaj Pejgamberi ale-
jhi selam mori njërin prej dërhemëve
dhe ia dha ensarit e i tha: "Blej me këtë

ushqim për familjen tënde dhe me këtë

tjetrin blej një sëpatë, pastaj kthehu

tek unë."

Ensari u kthye te Pejgamberi alehi
selam pasi kreu porositë. Pastaj Pejga-
mberi alejhi selam i vendosi sëpatës
një bisht druri dhe tha: "Shko pri dru,

shiti dhe kthehu tek unë pas 15 di-

tësh." 

Ensari u kthye te Pejgamberi ale-
jhi selam pas 15 ditësh. Ai kishte prerë
dru, i kishte shitur ato dhe kishte fitu-
ar 8 dërhemë, ndërsa me 4 prej tyre ki-
shte blerë çfarë i nevojitej për shtëpinë
e tij. Pejgamberi alejhi selam i tha:
"Kjo është më mirë sesa të vijë lypja si

pikë e zezë në fytyrën tënde Ditën e

Kiametit." 

Me këtë sjellje Pejgamberi alejhi
selam na mëson  ne, shoqërinë, prona-
rët dhe çdo njeri që të mos i shajmë
lypësit, siç ndodh rëndom sot, madje
na del si detyrë që t'i ndihmojmë duke
u siguruar punë, në mënyrë që këto
shtresa të shoqërisë të jenë anëtarë të
dobishëm dhe jo gjemba të saj. 

Islami bën thirrje edhe për ruajtjen
e të drejtave të tyre. Ka punëtorë që ja-
në në gjendje të dobët ekonomike dhe
fizike si dhe të tjerë që janë në varësi
të pronarëve që i ngarkojnë me punë
më tepër sesa mund të përballojnë. Fe-
ja islame na urdhëron të sillemi njerë-
zishëm me punëtorin, të mos e ngarko-
jmë atë me ato punë që nuk i përballon
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dot dhe nëse puna ka stërmundim që
del jashtë aftësisë së punëtorit, ta ndih-
mojmë atë. Pejgamberi alejhi selam ka
thënë: "Kush ka nën dorën e vet dikë

(punëtor), le ta ushqejë atë me çfarë

ushqen veten, le ta veshë atë me çfarë

vesh veten, të mos e ngarkojë atë me

punë më tepër se ç'mundet dhe nëse e

ngarkon me atë që ai nuk mundet, le ta

ndihmojë atë."

Për më tepër shohim se vetë Pej-
gamberin alejhi selam  i ka ndihmuar
sahabët (shokët) e vet kur po ndërto-
nin xhaminë në Medinë, pasi edhe ve-
të Pejgamberi alejhi selam ka marrë
pjesë në mbartjen e gurëve për ndërti-
min e xhamisë. Në një rast kur sahabët
deshën të gatuanin një dele, njëri prej
tyre tha: "Detyra ime është ta prej

atë", tjetri tha: "Detyra ime është të

gatuaj," ndërsa Pejgamberi alejhi se-

lam tha: "Detyra ime është të mbledh

drutë." Sahabët i thanë: "O i Dërguari

i Allahut, ne mjaftojmë për këtë punë."

Ai tha: "E di, por nuk dëshiroj të dal-

lohem nga ndonjëri prej jush."

Me këtë rast Pejgamberi alejhi se-
lam na jep shembullin më të lartë të
respektimit të punëtorëve dhe të ruajtj-
es së të drejtave të tyre. 

Pejgamberi alejhi selam na ka më-
suar që t'i japim punëtorit pagën (ha-
kun) para se t'i thahet djersa dhe mos
ta lëmë të presë duke ia vonuar ose
zvarritur atë.

Hadithet e Profetit alejhi selam na
japin të kuptojmë se ruajtja e të drejta-
ve të punëtorëve është një prej gjërave

të rëndësishme që duhet të mbrojë një
shoqëri. 

Ne nuk duhet të përçmojmë askë
për punën që bën. Nëse dikush bën një
punë sado të rëndomtë, por me sinqe-
ritet, ai tek Allahu i Lartësuar është
madhështor. Kështu e ka vlerësuar Pe-
jgamberi alejhi selam punëtorin që
erdhi të takonte Profetin alejhi selam
dhe e kishte mbështjellë dorën me një
fashë. Pejgamberi alejhi selam tha:
"Pse e mbështjell dorën tënde kur tak-

ohesh me mua?" Ai tha: "O i Dërguar

i Allahut, i kam duart e çara nga puna

e shumtë." Pejgamberi alejhi selam i
hoqi fashat prej duarve të tij, i puthi
ato dhe i ngriti duke i tundur për saha-
bët si flamur dhe tha: "Këto duar i do

Allahu dhe i Dërguari i Tij."

Nuk e di a ka fe apo ideologji që e
vlerëson punën e ndershme dhe punët-
orët më tepër sesa feja islame. Kushdo
që mundohet t'i paraqesë punëtorëve
lëvdata e shpërblime nuk mund ta
shpaguajë djersën dhe gjakun që ata
japin për veten dhe shoqërinë. 

Por na mjafton hadithi i Pejgamb-
erit alejhi selam, që përmendëm më si-
për: "Kush ngryset i ngopur nga puna
e duarve të veta, ngryset i falur nga
mëkatet."

Marrë nga revista

"Mexhel-letu Al-Az'har" 

Përktheu nga gjuha arabe

Admir Temja
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FFEEJJAA  JJOONNËË
Feja jonë është e pastër 

Punë të mira na udhëzon

Dritën e dashurisë 

Adhurimin preferon.

E arsyeshme, e logjik-

shme 

Shpirtin e pastër na e

mban,

Për pranimin e kësaj feje 

Allahu urdhëron në

Kuran.

Eni vëllezër me nxitim 

Ta pranojmë këtë pa

pushim 

Për të gjetur shpëtim 

Duhet të bëjmë adhurim 

Argumente të logjikshme 

Arsyetim për njerëzinë 

Na mëson për të gjitha

Si ta njohim

Lartmadhërinë 

Ta mbrojmë mëmëdheun

tonë 

E kemi traditë të sakri-

fikojmë 

Që ta gëzojmë lirinë 

Duhet të besojmë

Perëndinë. 

XXhheemmuusshh  HH..  BBiiççkkuu



E
timologjikisht astronomi është

term që vie nga greqishtja me

kuptim “ligj i yjeve”. Astrono-

mia është shkenca që merret me observi-

min dhe shpjegimin e ngjarjeve që ndo-

dhin jashtë planetit tonë dhe atmosferës

së tij.

Kur bëhet fjalë për gjithësinë, ne të

gjithë jemi fillestarë. Përkundër tekn-

ologjisë moderne që ka në dispozicion

sot njerëzimi, ka ende shumë gjëra që

për shkencëtarët mbeten në sferën e për-

pjekjeve dhe të supozimeve.

Shkenca e kozmologjisë moderne e

ka vërtetuar teorikisht dhe praktikisht se

gjithësia e cila na rrethon dikur ka qenë

një masë e vetme që është identifikuar si

re tymi me dendësi shumë të lartë të gaz-

rave të nxehtë. Kjo është njëra nga bazat

e astronomisë moderne. Shkencëtarët

edhe sot e shohin formimin e yjeve nga

mbetja e këtij tymi. Allahu xh.sh. thotë:

"Mandej e mësyu qiellin (krijimin e

qiellit) e ai ishte tym (mjegullinë si ma-

terie e parë) dhe atij dhe Tokës i tha:

"Qasuni urdhrit Tim me dëshirë ose

me dhunë!" Ata të dy thanë: "Po i qa-

semi me dëshirë!" [41:11]

"Dhe ata i krijoi shtatë qiej brenda

dy ditëve dhe secilit qiell caktoi atë që i

nevojitej. Qiellin më të afërt (të dynja-

së) Ne e stolisëm me yje ndriçuese dhe

e bëmë të mbrojtur. Ky është caktim i të

Plotfuqishmit, i të Dijshmit." [41:12] 

Njëri nga argumentet se gjithësia ka

një fillim është edhe zgjerimi i saj. Gjatë

viteve të njëzeta shumica e astronomëve

besonin se galaktika e quajtur Rruga e

Qumështit, në të cilën gjendemi ne, ishte

i tërë kozmosi. Mirëpo duke shikuar

qiellin nga Mount Wilson në Kaliforninë

Jugore, Edwin Hubble zbuloi se Rruga e

Qumështit është vetëm njëra prej miliar-

da galaktikave të tjera të shpërndara

nëpër hapësirë. Atëherë ai formuloi teor-

inë e zgjerimit të gjithësisë, e cila konsi-

derohet zbulim i shekullit, por që është

përmendur në Kuran para 14 shekujsh:

"Ne me forcën tonë e ngritëm qie-

llin dhe Ne e zgjerojmë atë." [51:47]

I sugjeruar nga teoria e relativitetit,

zgjerimi i gjithësisë ka bazë fizike në

hulumtimin e spektrit të galaktikave; lë-

vizja sistematike e spektrit të tyre kah

pjesa e kuqe shpjegohet me largimin

reciprok të galaktikave. Kështu sipër-

faqja e gjithësisë rritet vazhdimisht dhe

ky zgjerim është më i madh për aq sa

largohet prej nesh. 

Shkencëtarët pajtohen se menjëherë

pas krijimit të gjithësisë hapësirën

ekzistuese e kanë mbushur pjesë të

vogla tymi (nebulash). Pjesa më e ma-

dhe e gjithësisë është vakuum dhe për-

bërësit kryesorë janë atomet e heliumit

dhe të hidrogjenit, të cilat përbëjnë 98%

të substancave në gjithësi. Nga këto sub-

stanca janë formuar supernovat, yje të

reja gjigante të cilave u duhen mijëra

vite dritë për t'u formuar dhe që duke u

vjetërsuar zvogëlohen dhe bëhen me

dendësi më të lartë.

Përveç ajeteve që përshkruajnë në

mënyrë të veçantë krijimin, shumë ajete

të tjera ofrojnë të dhëna të sakta astrono-

mike që janë plotësuese të këtyre të dhë-

nave.
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"A nuk shikojnë ata me vëmendje

kah qielli se si mbi ta kemi ndërtuar

atë, e kemi zbukuruar atë duke mos pa-

sur në të ndonjë zbrazëti." [50:6]

"Ai i krijoi qiejt pa shtylla, sikurse

po i shihni…" [31:10]

"Allahu është Ai që ngriti qiejt pa

ndonjë shtyllë. Ju i shihni ato. Ai u ve-

ndos mbi Arsh dhe nënshtroi Diellin e

Hënën, që çdonjëri udhëton deri në një

afat të caktuar…" [13:2]

Sa më e madhe të jetë distanca mes

dy trupave, aq më e dobët do të jetë fo-

rca tërheqëse, ndërsa me afrimin e trupa-

ve, edhe tërheqja reciproke e tyre është

më e madhe.

"Për ju nënshtroi Diellin dhe Hë-

nën që në mënyrë të zakonshme vazh-

dimisht udhëtojnë. Për ju përshtati

edhe natën e ditën." [14:33]

Të gjitha këto janë vetëm disa nga

argumentet që flasin për krijimin e gji-

thësisë dhe të përsosmërisë së saj nga

ana e Krijuesit tonë, Allahut xh.sh.. Mi-

rëpo ndoshta nganjëherë të gjitha këto e

humbin rëndësinë që kanë te njerëzit për

shkak të përditshmërisë së tyre.

Të gjitha këto u krijuan për të qenë

në dispozicion të njeriut në mënyrë që

njerëzimi të përfitojë prej tyre dhe që ata

të cilët kërkojnë të vërtetën t'i shohin

argumentet e Krijuesit të tyre dhe t'i bi-

nden Allahut të Lartësuar.

"Dhe për ju nënshtroi gjithë ç'ka

në qiell dhe në tokë, njëmend për nje-

rëzit që mendojnë thellë në to ekzisto-

jnë argumente." [45:13]

Në fund, është vështirë të mos jesh i

impresionuar kur krahasohen të dhënat e

tekstit kuranor me ato të shkencës mod-

erne, e posaçërisht kur merret parasysh

niveli i njohurive astronomike të njerë-

zimit 14 shekuj më parë.
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I felt like I was left outside alone

I wandered where I was wrong!

I tried to fly away,

But it was impossible.

It was so terrible.

It was so hard on my heart.

I thought that I wasn't world's

part.

If I could paint a picture of this

memory,

It would be a picture with an

unknown story.

Why couldn't somebody

Find me in that darkness?

I felt like homeless.

I didn't feel safe.

I needed to pray

I pleased God:

Please God help me to get out

this pain.

I walked alone outside thru the

rain.

I couldn't made my life alone,

I couldn't find my way home.

So many times I have tasted pain.

For what do I have to be blamed? 

I asked many questions to my self.

Do I have to be somebody else?

Where do I belong?

Why I can't be strong?

Why or were do I have to go from

here?

Do I have to disappear?

Because, that kind of life didn't

Promise me happiness.

It promised me only hopelessness 

I can't sleep,

It's so hard for me to speak

It's so hard on my hart.

Shyrete Luta

So hard
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- Disa muslimanë po shprehin

rezerva ndaj Az'harit dhe disa të

tjerë mendojnë se fetvatë e tij janë të

obligueshme për ta. Ç'mendoni ju

rreth kësaj?

- Az'hari nuk ka çeqe për falje
mëkatesh. Az'hari flet në emër të
sheriatit të Islamit dhe asnjëherë nuk
ka ndodhur që ne të kemi deklaruar
se qëndrimet, vendimet dhe fetvatë
e Az'harit janë të obligueshme. Ne
themi se duke u mbështetur në rreg-
ullat e sheriatit mbulesa e femrës
muslimane është urdhër i Allahut (fa-
rz). Nëse ajo nuk e kryen këtë oblig-
im, do të japë llogari para Allahut të
Lartmadhëruar. Asnjë njeri, kushdo
qoftë ai, i thjeshtë apo pushtetar, nuk
ka të drejtë t'i kundërvihet atij per-
soni.

- Disa muslimanë në Francë

konsiderojnë se "fetvaja" juaj sa i

përket mbulesës nuk është e pra-

nueshme.

- Unë i pyes ata se përse nuk
themelojnë shkolla islame në vend
që t'i ekzagjerojnë gjërat tej mase
dhe pa nevojë. Thënë shkurtimisht,

çështja ka të bëjë me dy vajza që ki-
shin vendosur të mbanin shaminë
islame.

Ato ishin duke vazhduar mësi-
met në shkollën e mesme. Qeveria
franceze, sipas ligjeve të saj dhe
duke u bazuar në kushtetutën e saj
si shtet laik, nuk dëshiron që nxë-
nësit në shkollat publike të dallohen
nga simbolet që tregojnë përkatës-
inë e tyre fetare, duke përfshirë këtu
shaminë apo mbulesën e vajzave
muslimane, kryqin e krishterë dhe
jarmulkën çifute.

Qeveria franceze u ofroi dy
nxënëseve muslimane që, nëse dë-
shironin të mbanin shaminë, të shko-
nin në shkolla private e jo në shkolla
publike, ose të kërkonin prej musli-
manëve që t'u ndërtonin atyre një
shkollë të veçantë. Ky është sistemi
i një shteti shekullar, i cili e ndan fe-
në nga shteti dhe kujtdo që nuk i
pëlqen ky sistem është i lirë ta lërë
këtë vend (kujt nuk i pëlqen mund t'i
bjerë murit me kokë).

- Mirëpo, ndalimi i mbulesës a

nuk është në kundërshtim me parim-

in e lirisë, që e propagandojnë aq

shumë në Perëndim?

- Në vendin e tyre ata lejojnë ma-
rtesën e burrit me burrë dhe të gruas
me grua. A i thonë kësaj liri? Ky
është realiteti në vendin e tyre. Ata
janë të lirë në besimet e tyre.

Shkurtimisht, ata mua më kanë
thënë se i respektojmë të gjitha fetë,
mirëpo ata janë shtet laik dhe kjo do
të thotë se nuk pranojnë ndërhyrjen
e fesë në çështjet e shtetit. Shtrohet
pyetja: Si t'u përgjigjemi atyre? Thje-
sht, kjo është çështje e brendshme e
tyre.

- Disa e kanë konsideruar me-

ndimin e el Az'harit rreth kësaj çësht-

jeje si jo të obligueshëm?

- Çka del nga Az'hari nuk është
obligim për askë. Kush dëshiron mu-
nd ta marrë e kush nuk dëshiron
është i lirë në vendimin e vet. Ne
kemi thënë se është e drejtë e musli-
manëve në Francë që të ankohen
tek instancat më të larta gjyqësore,
nëse nuk u pëlqen ky ligj. Nëse këto

Intervistë me Shejhun e el-Az'harit, Dr. Muhamed Tantavi

Zhurma e ekzagjeruar

rreth shamisë në Francë

Intervistë e huazaur

D
eklarata dhe qëndrimi i Shejhut të El-Az'harit në fillim të këtij viti rreth çësht-

jes së mbulesës së nxënëseve muslimane në Francë kishte hasur në reag-

ime të ashpra nga shumë qarqe të botës islame. Në një takim që ai kishte

pasur me Ministrin francez të Punëve të Brendshme, z. Nikolla Sarkuzi, i cili kishte

ardhur nga Franca posaçërisht për të marrë mendimin e tij rreth çështjes së

mbulesës së nxënëseve muslimane në shkollat publike në Francë, Shejhu i El-

Az'harit, Dr. Muhamed Sejjid Tantavi, i cili është në krye të institucionit më të lartë

islam në botën islame, ishte shprehur se "çështja e mbulesës është farz (obligim)

islam dhe nëse femra muslimane nuk e zbaton atë, ajo do të japë llogari para

Allahut dhe asnjë njeri, kushdo qoftë ai, qytetar i thjeshtë apo në çfarëdo posti të

lartë në qeveri, nuk guxon ta kundërshtojë këtë. Mirëpo ky obligim ka të bëjë me

femrën muslimane që jeton në një vend musliman e jo në ndonjë shtet jomusliman

si Franca.

Për këtë, çështja e ndalimit të mbulesës së vajzave në shkollat publike fra-

nceze është çështje e brendshme e shtetit francez dhe askush nuk ka të drejtë të

ndërhyjë. Kështu kishte deklaruar Shejhu i El-Az'harit, Dr. Muhamed Sejjid Tantavi.

Edhe sot, pasi kanë kaluar disa muaj nga "zhurma" që ishte bërë atëherë rreth qëndrimit të tij ndaj vendimit

të qeverisë franceze për ndalimin e shamisë, Shejhu i Az'harit e quan atë zhurmë tejet të ekzagjeruar duke po-

huar se Az'hari nuk ka çeqe për faljen e mëkateve. Në të njëjtën kohë, në një bisedë që zhvilloi me të përdit-

shmen "Esh-Shark el-Avsat" në kabinetin e tij në universitetin më të vjetër në botë, Shejhu i Az'harit mohoi të ketë

çfarëdo mosmarrëveshjeje në mesin e dijetarëve të Az'harit rreth kësaj çështjeje, duke pohuar se vendimi i

Francës është çështje e brendshme e saj. Në vazhdim po sjellim tekstin e bisedës në tërësi.

Dr. Muhamed Tantavi
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instanca vendosin në favor të qeveri-
së dhe të shtetit francez, duke u
mbështetur në faktin se Franca
është shtet laik, atëherë ata janë në
kategorinë e atyre që janë të shtrën-
guar, ashtu siç thotë ajeti kuranor:
"… kurse ai që është i shtrënguar,

por jo nga dëshira, vetëm sa ka

nevojë, ai nuk është mëkatar."

(Bekare: 173)

Unë habitem përse po bëhet
zhurmë kaq e madhe kur nxënëset
jashtë shkollës dhe në vende publike
janë të lira ta mbajnë shaminë nëse
dëshirojnë. Pastaj, nuk duhet të har-
rojmë se edhe Turqia për shembull
është shtet me traditë të lashtë
islame dhe shumica dërrmuese e
banorëve të saj janë muslimanë,
megjithatë ajo nuk e ka lejuar një
anëtare të zgjedhur të parlamentit të
marrë pjesë në punimet e parlamen-
tit për arsye se ishte e mbuluar.
Përse për këtë nuk u bë zhurmë, por
kaloi e tëra në heshtje? Pastaj këtu
vlen të përmendim se në shumë
shtete islame femrave muslimane u
ndalohet mbajtja e shamisë.

Këtë e them duke pasur para-
sysh ajetet e Kuranit Famëlartë: "A

ju po urdhëroni të tjerët të bëjnë

vepra të mira e veten e harroni?

Ju edhe Librin e lexoni. A s'po

mendoni pak?" (Bekare: 44) 

Pastaj ajetin tjetër: "O besimta-

rë, përse flisni atë që nuk e puno-

ni?" (Saff: 2)

- Ç'mund të na thoni për atë që

është shkruar në media kohëve të

fundit mbi mospajtimet e dijetarëve

të Az'harit rreth "fetvasë" që ju keni

dhënë? 

- Nuk ka kurrfarë mosmarrëve-
shjeje brenda në Az'har. Për atë që
kemi thënë jemi të pajtimit të gjithë. 

- Mirëpo disa dijetarë të fesë në

Institutin e Studimeve dhe të Hulu-

mtimeve Islame në kuadër të Az'h-

arit nuk janë pajtuar me mendimin

tuaj dhe ju kanë sulmuar rreth çësht-

jes së shamisë.

- Ekziston një dallim i madh mes
kritikës dhe kundërshtimit. Unë nuk
dua t'ia mbyll gojën askujt. Në taki-
min e fundit të Këshillit të Institutit të
Fetvave nuk ka ndodhur asnjë mos-
pajtim, qoftë edhe i vogël. Aty ishin
të pranishëm njëzetë persona dhe
pesë anëtarë.

- A mund të na thoni diçka për

atë që po flitet se do të ketë ndryshi-

me kuadri në udhëheqësinë e Az'ha-

rit?

- Këto janë lajme të pavërteta.
Çfarëdo ndryshimi i kuadrit në udh-
ëheqjen e El-Az'harit nuk është në
rend dite.

- Disa thonë se Az'hari e tradhtoi

misionin e vet dhe i shiti muslimanët

e Francës.

- E para: Fetvaja jonë  nuk është
e obligueshme.

Vendimi i gjyqit është i obligue-
shëm. Nëse ata dëshirojnë të mbë-
shteten te fetvaja jonë, kjo është çë-
shtje e tyre. Roli i Az'harit është shp-
jegimi i vendimit të sheriatit. Shejhu i
Az'harit mbështetet te principi se jo-
muslimani nuk ka të drejtë të ndër-
hyjë në çështjet e mia si musliman.
Rreth kësaj çështjeje nuk ka kom-
promis. Prandaj, duke u mbështetur
në këtë parim, edhe ne nuk kemi të
drejtë të ndërhymë në çështjet e jo-
muslimanëve. Ky është Islami. Çfa-
rëdo bisede apo diskutimi tjetër
është i tepërt dhe nuk do koment. Në
institucionin  e Az'harit nuk pranojmë
që të pranohet për të studiuar apo
për të punuar dikush tjetër përveç
muslimanit ose muslimanes, duke fi-
lluar nga roja te dera e deri te për-
gjegjësi më i lartë. Me çfarë të drejte
ne atëherë mund të ndërhyjmë në
çështjet e brendshme të Francës, të
Belgjikës apo të ndonjë shteti tjetër?
Përzierja jonë në çështjet e tyre pa-
raqet mungesë  edukate. Prandaj,
unë u drejtohem muslimanëve të
Francës, numri i të cilëve i tejkalon
pesë milionë, d.m.th. më shumë se
pesë shtete të Gjirit Persik, duke u
thënë: Përse nuk i zgjidhni vetë pro-
blemet tuaja? Unë nuk jam kujdes-
tari juaj.

Intervistoi:

Xhejhan el-Husejni

Përktheu nga arabishtja

Fuad Morina

Student në Universitetin e

Az'harit në Kajro



P
ër të pasur një pasqyrë sa më

reale për pozitën e femrës në

fenë islame si dhe për të drejtat

dhe detyrimet e saj është e udhës që së

paku t'i hedhim një sy pozitës së saj te

popujt e vjetër.

Rreth pozitës së femrës te popujt e

vjetër mund të themi se popujt e Greq-

isë së vjetër, romakët e vjetër, francez-

ët dhe anglezët nuk e trajtonin femrën

si njeri në shoqëri, madje diskutonin

nëse konsiderohej njeri apo jo. Në fu-

nd u pajtuan se ishte njeri, por e kriju-

ar për t'i shërbyer burrit. Në kohën e

injorancës paraislame gruaja konside-

rohej si e tepërt, si një krijesë që shka-

ktonte varfëri.

Feja islame ia garanton të gjitha të

drejtat gruas, duke zhdukur poshtërsi-

në, shfrytëzimin dhe urrejtjen barbare

të burrit ndaj saj. Në kohën e injora-

ncës babai nuk i gëzohej lindjes së

vajzës, sepse vajzën e lindur nuk e

konsideronin begati. Për këtë injo-

rancë të tmerrshme flitet edhe në

Kuranin e Madhërishëm:

"Kur ndonjëri prej tyre lajmëro-

het me (lindjen) vajzë, fytyra e tij pri-

shet dhe bëhet plot mllef." (Nahl: 58)

Këto qëndrime feja islame i trajtoi

si diçka shumë e keqe dhe i hodhi po-

shtë duke i dhënë gruas të drejtë ashtu

siç i dha edhe burrit. Islami e la atë të

punojë dhe të jetojë e lirë, të mësojë, të

studiojë e të punojë punë të ndryshme.

Allahu xh.sh. në Kuran thotë:

"O njeri! Kini frikë Zotin tuaj që

ju ka krijuar prej një vete (njeriu) dhe

nga ajo krijoi palën (shoqen) e saj."

(Nisa:1)

Nocioni "nga ajo" këtu nënkupton

llojin e materies, domethënë tokën. Ai

që mendon duhet të zhytet thellë në

këto rreshta që e tregojnë qartë pozit-

ën e gruas. Kjo vërteton se nuk ka

tekst të ngjashëm me këtë Normë Hyj-

nore, qoftë tekst i vjetër a i ri, që ia

pranoi femrës vlerën njerëzore në të

gjitha aspektet me aq fuqi koncize në

shprehje, me aq mendjehollësi dhe me

aq origjinalitet. Duke theksuar këto

nocione të natyrshme dhe fisnike, Ku-

rani thotë:

"Ai nga lloji juaj krijoi për ju

bashkëshorte...." (Shura: 11)

Allahu xh.sh. thotë: 

"Ai (Allahu) është Ai që ju krijoi

prej një veteje, e prej saj krijoi palën

e saj për t'u qetësuar pranë saj..."

(A'rafë: 189)

Feja islame urdhëron që të sillemi

mirë ndaj prindërve, e veçanërisht

ndaj nënës. Allahu xh.sh. thotë: 

"Ne e urdhëruam njeriun t'u bëjë

mirë prindërve të vet, ngase nëna e

vet me mundim e mbarti dhe me vë-

shtirësi e lindi, e mbartja dhe gjidhë-

nia e tij zgjat tridhjetë muaj..."

(Ahkaf: 15)

Kur Muhamedi alejhi selam është

pyetur nga një njeri: "O i Dërguari i

Allahut, kush ka më shumë merita në

mesin e njerëzve për një miqësi  të sin-

qertë?", i Dërguari i Allahut iu për-

gjigj: "Nëna jote." Kur e pyeti përsëri:

"E pastaj?", Muhamedi alejhi selam

iu përgjigj: "Nëna jote." Vetëm kur e

pyeti për të katërtën herë për të njëjtën

pyetje, ai u përgjigj: "Babai yt." (Tra-

nsmeton Buhariu dhe Muslimi)

Kur Muhamedi alejhi selam është

pyetur se ku është xheneti, ai është

përgjigjur: "Xheneti është nën këmbët

e nënës." (Transmeton Nesaiu, ibn

Maxheja dhe ibn Hambeli).

Nga këto hadithe kuptojmë se në-

na (gruaja) ka meritë më të madhe sesa

babai (burri).

Për sa i përket të drejtës së gruas

për të punuar jashtë shtëpisë, qëndrimi
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Pozita e femrës sipas Islamit
Hikmete Zeneli

Fikh



i Islamit është se profesioni i saj si

nënë dhe bashkëshorte është më i lartë

dhe një nevojë e domosdoshme.

Asnjë shërbëtore ose kujdestare

nuk mund të zërë vendin e nënës, as t'i

edukojë fëmijët drejt dhe t'i  lirojë prej

komplekseve të mundshme. Profesio-

ni fisnik dhe gjallërues i nënës formon

popujt e ardhshëm dhe nuk mund të

jetë çështje e kotë.

Megjithatë, nuk ka ndonjë dispoz-

itë në Islam që ia ndalon gruas punën

jashtë shtëpisë në ato vende ku nderi

dhe jeta e saj nuk do të cenoheshin, e

posaçërisht në punët që i përgjigjen

natyrës së krijimit të saj, kur shoqëria

dhe bashkësia ka nevojë për një

punësim të tillë.

Profesioni i infermieres, i kujdest-

ares, i mësueses, i profesoreshës, i

mjekes etj. i takojnë më tepër fushëve-

primit të natyrës femërore. Përfundim-

isht, në Islam nuk ekzistojnë dispozita

që do ta ndalonin gruan të shfrytëzo-

nte talentin e saj natyror.

Në vazhdim do sjellim shembullin

e Esmës, vajzës së Ebu Bekrit, Allahu

i Lartësuar qoftë i kënaqur me të, e ci-

la e ka ndihmuar bashkëshortin e saj

në lëvrimin e tokës. Esma, vajza e Ebu

Bekrit, Allahu i Lartësuar qoftë i

kënaqur më të, e ndihmonte çdo ditë

bashkëshortin e saj, Zubejr ibën el-

Avamin, kur ai lëvronte tokën disa

kilometra larg Medinës. Esma bënte

këto kilometra për ta çuar ushqimin

atje ku punonte bashkëshorti i saj. Një

ditë, pasi e mbaroi këtë detyrë, duke u

kthyer për në shtëpi u takua me Muha-

medin, paqja e Zotit qoftë mbi të, i

cili, kur e pa ashtu të rraskapitur dhe të

lodhur, i ofroi ndihmë me kafshën e

tij. Më pas Esma ia tregoi këtë rast Zu-

bejrit, bashkëshortit të saj. Atëherë ai

ndjeu dhembshuri ndaj bashkëshortes

së tij për punën e rëndë që ajo po

bënte, por megjithatë ishte detyrë e saj

që ta ndihmonte bashkëshortin e vet.

Nga kjo mund të konstatohet fare

lehtë se gruaja duhet të jetë pranë bur-

rit jo vetëm në çastet e harmonisë, por

edhe në çastet e vështira të jetës.

Gruaja pra paska qenë e izoluar

vetëm në shekujt e prapambetur.

Kur thuhet se gruaja duhet ta mbr-

ojë personalitetin e vet islam, kjo nuk

nënkupton se gruaja duhet të izolohet

nga jeta ose t'i zhvlerësohet diçka nga

të drejtat që i takojnë. Gruaja kurrë

nuk mund të jetë kundër burrit e as ar-

mike e tij. Allahu i Lartësuar në Kuran

thotë:

"Zoti i tyre iu përgjegj lutjes së

tyre (e tha): "Unë nuk ia humb mu-

ndin asnjërit prej jush, mashkull qo-

ftë apo femër..." (Ali-Imran: 195)

Kjo do të thotë se burri është për

gruan dhe gruaja për burrin. Jeta nuk

do të kishte kuptim pa njëri-tjetrin.

I lutemi Allahut Fuqiplotë që të na

bëjë të sinqertë në fjalët dhe në veprat

tona, të na orientojë për ta mësuar fenë

tonë dhe ta drejtojë femrën muslimane

drejt kulturës që formon personalitetin

islam.
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Rrugës së drejtë 

Zoti mua më krijoi 
për drejtësi, për 
mëshirë e dashuri 
dhe të mos lejoj 
në zemrat tona
urrejtje, pesimizëm
e që të kthehemi 
rrugës së shpëtimit, ngase
vetëm atëherë mund
t'ia arrijmë qëllimit.

Miradije Zymeri Kosumi
Fakulteti Filologjik

(gj. angleze)



N
ë fillim jobesimtarët e akuzonin
Muhamedin alejhi selam se
ishte i çmendur. Kur e panë se

bota gradualisht po i përgjigjej thirrjes
së tij, se disa anëtarë të familjeve të tyre
filluan ta pranonin Shpalljen dhe për më
tepër kur disa njerëz të shquar kaluan në
anën e Pejgamberit alejhi selam, atëherë
jobesimtarët e ndërruan akuzën nga
çmenduri në magji. Ata nisën të thoshin
se Muhamedi me predikimin e ajeteve të
Kuranit i ka bërë magji njerëzimit.

Para se të shohim se si është ballafa-
quar ai me këtë akuzë, më lejoni të citoj
thëniet e Thomas Carlyle, i cili në mbro-
jtje të Muhamedit alejhi selam e kundër-
shtoi aq bukur këtë akuzë të paganëve:
"Mashtruesi? Jo, jo! Kjo zemër e madhe
dhe e zjarrtë vlon si zjarr i gjallë, kjo
nuk është zemër e mashtruesit."

Paganët e Mekës, të cilët nuk arritën
ta kuptonin udhëzimin hyjnor, mundo-
heshin t'i shpjegonin pasojat e këndshme
të saj në jetët e njerëzve dhe të femrave
që deri atëherë jetonin si kafshët duke e
quajtur atë ndikim magji ose mashtrim.

Duke marrë parasysh kuptimin e
sures 74, ne shohim se tanimë e kemi la-
rguar atë bindjen mosbesuese në ajetin
24 e kështu me radhë. Ajeti 24 thotë:

"Ky nuk është tjetër vetëm se fjalë

njerëzish!" (74-25)

Mirëpo vërtetimi në ajetin 25 të su-
res së 74 është i rëndësishëm dhe bindja
e jobesimtarëve të kohës së Muhamedit
ende gjendet në kokat e jomuslimanëve
të sinqertë të cilët janë miq të Islamit.
Edhe vetë Thomas Carlyle nuk është i
pastër nga kjo bindje.

Ky hutim i vazhdueshëm e bën të
thotë se Muhamedi është autor i Kuranit.
Muhamedi alejhi selam thotë se fjalët e
Kuranit i janë dhënë atij sipas inspirim-
it, por armiku thotë: 
Ky nuk është tjetër, vetëm se fjalë e tij

njerëzish! 

E tha: "Ky (Kurani) nuk është tjetër ve-

tëm se magji që përcillet prej të tjerëve.

Ky nuk është tjetër vetëm se fjalë nje-

rëzish!"

E Unë atë do ta hedh në Sekar!

E, ku e di ti se çka është Sekar?

Ai nuk lë send të mbetet pa e djegur.

Ai është që ua prish dhe ua nxin lëku-

rat.

Mbikëqyrës mbi të janë nëntëmbëdhje-

të. (Kuran, 74:24-30)

Me fjalë të tjera, jobesimtari thotë
se Muhamedi alejhi selam e ka shkruar
Kuranin, thotë se Muhamedi është ai që
po flet, thotë se Kurani ka thënë që Mu-
hamedi e ka shkruar Librin, që ai e ka
emëruar dhe e ka shtrembëruar atë. Ndo-
shta ata kanë menduar se ai e mori Kur-
anin nga hebrenjtë ose të krishterët.

Ja vetëm disa nga meritat që i dhanë
kritikët e Islamit, të cilët nuk janë mus-
limanë dhe që me qëllim ose pa qëllim
ranë në dyshimin se Kuranin e ka shkru-
ar Muhamedi alejhi selam.

Giboni, historian i njohur, në librin
e tij "Ngritja dhe rënia e Perandorisë Ro-
make" jep mendimin e tij për Islamin
dhe Kuranin: "Në besimin e Muhamedit
nuk ka vend për hamendje dhe se Kurani
është dëshmi për njëshmërinë e Zotit."

Por prapëseprapë ky njeri i madh
vdes si jobesimtar.

Thomas Carlyle, njëri nga mendim-
tarët më të mëdhenj të shekullit të kalu-
ar, në librin e tij "Heronjtë dhe lavdërimi
i heronjve" nën titullin Pejgamberi si he-
ro shprehet kështu për Shpalljen që i
është dhënë Muhamedit alejhi selam:
"Fjalët e atij njeriu janë nga vetë zemra

e natyrës. Njerëzit e dëgjojnë dhe duhet
t'i dëgjojnë ato fjalë sikur kurrë nuk do
të dëgjonin fjalë të tjera, gjithçka tjetër
është si era. Me fjalë të tjera, çdo gjë tje-
tër është e kotë, asgjë, në krahasim me
atë që ky njeri, Muhamedi, flet." Ky me-
ndimtar vdes si i krishterë anglo-ameri-
kan.

Teologu R. Bosworth Smith, misi-
onar i krishterë, në librin e tij "Muhame-
di dhe Islami", është i detyruar të dësh-
mojë kështu për Muhamedin alejhi
selam dhe për Kuranin:

"Njeri i paarsimuar, mezi ka ditur
shkrim-lexim, mirëpo ka shkruar një li-
bër që është këngë, ligj, libër lutjesh dhe
shkrim i shenjtë së bashku. Dhe ky libër
gëzon respekt të madh deri në ditët e
sotme te një e gjashta e njerëzimit si
mrekulli e pastërtisë, e stilit, e dijes dhe
e së vërtetës. Kjo është vetëm njëra nga
mrekullitë që ka përhapur Muhamedi."

Ai e ka quajtur mrekulli që zgjat.
Dhe me të vërtetë është një mrekulli. Por
prapëseprapë Bosworth Smith vdes si
besimtar i trinitetit.

Historiani francez La Martine në li-
brin e tij "Historia e turqve" tregon re-
spekt të posaçëm për Muhamedin alejhi
selam me këto fjalë: "Filozof, orator, i
Dërguar, njeri i ligjit, luftëtar, fitimtar i
idesë, ripërtëritësi i besimit të drejtë dhe
i adhurimit të Zotit duke mos i shoqëru-
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D ë s h m i t ë  e  m e n d j e v e

g j i g a n t e  n j e r ë z o r e
Ahmed Deedat

Vështrim



ar asgjë Atij, themelues i njëzet perand-
orive tokësore dhe i një perandorie
shpirtërore - ky është Muhamedi. Kur të
merren parasysh të gjitha njësitë matëse
me të cilat maten madhësia dhe dituria e
njeriut, mund të pyesim pa frikë se a ka
njeri më të madh se ky?"

La Martine i është përgjigjur vetë
kësaj pyetjeje kur ka thënë se nuk ka
njeri më të madh se ai: Muhamedi më të
vërtetë është njeriu më i madh! 

Mirëpo prapëseprapë ky njeri i urtë
vdes si jomusliman. 

Psikoanalisti amerikan Jules Messe-
rman në revistën "Time", me 15 korrik
1974, në artikullin e veçantë me titullin
"Ku janë udhëheqësit?", pasi i kishte
studiuar personalitetet e ndryshme histo-
rike shkruan: "Ndoshta udhëheqësi më i
madh i të gjitha kohërave ishte Muha-
medi".

Por gjëja më e çuditshme ishte se ai
si çifut heroin e tij, Pejgamberin Musa
alejhi selam, e vendos menjëherë pas
Muhamedit alejhi selam, kurse Isai ale-
jhi selam dhe Buda janë shumë larg tyre
sipas mendimit të tij. Për të dhëna më të
hollësishme se çfarë ka thënë ky profe-
sor i Universiteti të Çikagos, lexoni lib-
rin "Ç'thotë Bibla për Muhamedin?" 

Michael H. Hart, i cili njihet si as-
tronom, historian dhe matematikan ame-
rikan, është autor i librit prej 572 faqesh
me titull "Njëqind personalitetet më të
mëdha në histori". Pas hulumtimit të pe-
rsonaliteteve nëpër histori, nga Ademi e
deri më sot, ai zgjodhi njëqind persona-
litetet më të rëndësishme dhe më të

shquara. Ai e vë Muhamedin në vend të
parë. Mirëpo çudia qëndron në faktin se
shpëtimtarin e tij, Jezu Krishtin, ai e vë
në vend të tretë.

Mund të përmendim edhe shumë jo-
muslimanë të tjerë të rëndësishëm, siç
është George Bernard Shaw, John Deve-
nport, Mahatma Gandi e tjerë, të cilët
kanë shprehur respektin e tyre ndaj Mu-
hamedit alejhi selam, të Dërguarit të
Zotit. Mirëpo, tërë këto lavdërime krijo-
jnë një problem te muslimanët: Përse
atëherë këta njerëz nuk e kanë pasuar
Muhamedin? Përse nuk e kanë pranuar
Islamin?

Unë kam menduar se këta jomusli-
manë janë hipokritë, mirëpo i kam vlerë-
suar gabim.

Duke marrë parasysh zbulimet më
të reja kuranore, e kam ndërruar mendi-
min për këta njerëz të mëdhenj. Edhe
përkundër faktit se këta njerëz Muhame-
din e kanë vendosur para të Dërguarve
dhe udhëheqësve të tyre, ata nuk kanë
qenë të gatshëm ta pranojnë Islamin se-
pse në ndërdijen e tyre kanë besuar se
Islamin e shpiku Muhamedi, se Kuranin
e shkroi ai. Disa prej këtyre personali-
teteve e kanë thënë këtë qartazi, ndërsa
disa të tjerë në mënyrë të tërthortë. Por
kryesisht, të gjithë kanë besuar se Muha-
medi pati sukses pasi ishte i mençur. I
fundit në listën e këtyre lavdërimeve
është Michael H. Hart.

Pasi ka thënë se Muhamedi ishte
njeriu më i shquar në histori, si në fush-
ën materiale ashtu edhe në atë shpirtë-
rore, ai mundohet ta arsyetojë këtë për-

fundim. Këtë e thotë qartë në faqen 39 të
librit të tij dhe kjo mund të jetë arsyeja
se përse nuk e pranoi Islamin:

"Mbi të gjitha, ai është autor i librit
të shenjtë të muslimanëve, Kuranit, për-
zgjedhje e dijes së Muhamedit, të cilat ai
ka besuar se i janë shpallur nga Allahu."

Vini re fjalët “ai ishte autor”, siç
thotë edhe Thomas Carlyle: “fjalët e atij
njeriu...”.

Ndërsa Bosworth Smith thotë: "Mi-
rëpo ka shkruar librin...".

Këto pra janë arsyet përse nuk e ka-
në pranuar Islamin, besimin nga Zoti,
siç e përshkruan Allahu pohimin e jobe-
simtarëve, të cilët thonë: "Ky nuk është

tjetër vetëm se fjalë njerëzish!" (Kuran,

74:25)

Përktheu nga boshnjakishtja:

Besart Shala
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I lutem Zotit 

I lutem Zotit në këtë jetë 

Të më udhëzojë në rrugë të

drejtë

Ai për mua ka mëshirë 

Që më la të jem i lirë. 

I falem Zotit gjithmonë 

Në mëngjes e natën vonë 

Me sinqeritet e respektoj

Pra, i lutem të më ndihmojë.

Falënderimi të qoftë Ty, Zoti

ynë, 

Që na solle mrekullinë

Kuranin dhe Muhamedin

pejgamber 

Me përulje të lutem përherë. 

Jam një djalë i ri 

Më ruaj mua dhe vëllezërit e

mi 

Ne sa jemi në këtë botë

Të adhurojmë e nuk ndalemi

dot. 

Të lutem, o Zoti Fuqiplotë,

Që jeta të mos na shkojë kot, 

Që muslimanët të mësojnë 

Vetëm Ty të të adhurojnë.

Xhemush H. Biçku



S
ot në botë ekzistojnë rreth nën-

tëqind milionë muslimanë (kur u

shkrua ky artikull, pasi sot janë

më shumë se 1.2 miliardë muslimanë) të

cilët pa lëkundje besojnë se 

Kurani është fjalë dhe mrekulli hy-

jnore. Dhe përse të mos jetë kështu, kur

edhe armiqtë e hapur të tij shprehin nde-

rimin e tyre për përmbajtjen e çuditshme

të këtij libri hyjnor. I nderuari R. Bos-

worth Smith në librin e tij të quajtur

"Muhamedi dhe Islami" e cilëson Kura-

nin si "çudia e pastërtisë, e stilit, e urtë-

sisë dhe e së vërtetës".

Një anglez tjetër, i quajtur A. J. Ar-

berry, në parathënien e përkthimit të

Kuranit thotë:

"Sa herë që dëgjoj këndimin e Kur-

anit më duket sikur kam dëgjuar muzikë

dhe melodia e tij është e ndjekur nga

rëniet e vazhdueshme të daulles dhe me-

gjithatë sikur edhe zemra ime troket".

Nga këto fjalë, ashtu si edhe nga e tërë

parathënia, njeriu do të mendonte se ai

është musliman, por ai vdiq si i krisht-

erë.

Edhe një anglez tjetër, i quajtur Ma-

rmaduke Pickthall, në parathënien e për-

kthimit të Kuranit e përshkruan atë

kështu: "Simfoni e pakrahasueshme, tin-

gujt e së cilës i prekin njerëzit dhe u

shkaktojnë lot." Ky njeri e ka pranuar

Islamin para se të përkthente Kuranin,

por nuk jemi në gjendje që ta konstato-

jmë se a e ka ndier ai këtë efekt para apo

pas kalimit në Islam. Miqtë dhe armiqtë

e Islamit vullnetarisht e kanë shprehur

respektin e tyre ndaj shpalljes së fundit

të Zotit, ndaj Kuranit Fisnik.

Njerëzit që jetuan në kohën e Mu-

hamedit alejhi selam hasën bukurinë dhe

lartësinë kuranore, hasën butësinë e thi-

rrjes dhe zemërgjerësinë e shpalljes dhe

e pranuan Islamin si shenjë dhe mrekulli

nga ana e Zotit. Për këto ndodhi dhe dë-

shmi jobesimtari dhe i dyshimti do të

thoshin se këto janë ndjenja të njëansh-

me dhe do të tentonin t'i shpjegonin du-

ke thënë se nuk e njohin gjuhën arabe.

"Unë nuk shoh atë që sheh ti dhe

nuk e ndiej atë që ndien ti. Si ta di që

Zoti ekziston dhe se Ai e ka inspiruar të

Dërguarin Muhamed me atë shpallje të

bukur, Kuranin?"

Pastaj vazhdon: "Unë nuk e mohoj

bukurinë e urtësisë së tij dhe tërheqjen e

moralit të lartë praktik. Unë jam gati të

pranoj se Muhamedi ka qenë njeri i sin-

qertë dhe se ka dhënë shumë dispozita

dhe rregulla për të mirën e njeriut, por

ajo që unë nuk mund të pranoj është se

ju muslimanët theksoni se kemi të bëjmë

me autoritet mbinatyror të udhëzimeve

të tij."

Këtij shpirti simpatik, por në të një-

jtën kohë edhe skeptik, Kurani i ofron

fakte të ndryshme për t'ia mënjanuar dy-

shimet. Ateistëve dhe mosnjohësve të

Zotit, atyre që kanë dyshime, që kanë

diapazon njohurish shkencore dhe që

konsiderohen "gjigantë intelektualë" u

dëshmohet se në realitet janë të vegjël.

Ata i ngjasojnë njeriut që është zhvillu-

ar shumë në një drejtim, por ka mbetur

mbrapa në anën tjetër, si për shembull të

kesh kokën e madhe dhe trupin e vogël.

Krijuesi i Gjithëfuqishëm e pyet atë,...

por para se të parashtrojmë pyetjen e

Krijuesit, do të dëshiroja të kënaqja kur-

eshtjen time personale: Ju njerëz të shk-

encës, që merreni me astronominë, që

studioni gjithësinë tonë me anë të tele-

skopëve tuaj të fortë siç vëzhgoni ndon-

jë lëndë në shuplakën e dorës tuaj, më

thoni si është krijuar bota.

Ky dijetar, edhe pse nuk ka të mend-

uarit shpirtëror, prapëseprapë dëshiron

të na mësojë dhe përgjigjet me gatishm-

ëri. Ai thotë: "Para miliarda vitesh, bota

jonë ishte një copë materie pastaj ndod-

hi "eksplodimi i madh" në bërthamë të

kësaj mase të madhe të materies dhe co-

pa të mëdha të kësaj materieje filluan të

shpërndahen në të gjitha anët. Nga ai

"eksplodim i madh" u formua sistemi

ynë diellor dhe galaktikat dhe pasi në
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Faktet shkencore

të shpalljes kuranore

Ahmed Deedat

Në fokus



gjithësi nuk kishte rezistencë kundër fo-

rcës paranisëse të lëvizjes që erdhi nga

ky eksplodim i parë, yjet dhe planetët

notojnë në drejtimet e tyre. Bota jonë

(gjithësia) është në rritje. Galaktikat gji-

thnjë e më shpejt po largohen prej nesh

dhe kur të arrijnë shpejtësinë e dritës ne

nuk do të jemi në gjendje t'i shohim. Du-

het të ndërtojmë teleskopë gjithnjë e më

të mëdhenj, në mënyrë që t'i studiojmë

ato objekte, përndryshe nuk do ta kapim

dot trenin."

Kur e keni zbuluar këtë përrallë? - e

pyetëm atë. "Jo këto nuk janë përralla,

por zbulime shkencore!"- tha miku ynë. 

Në rregull, unë i pranoj të dhënat

tuaja, por kur i keni zbuluar vërtetë këto

fakte? 

"Para pesëdhjetë vitesh"- tha ai.

1400 vite më parë, një arab analfa-

bet në shkretëtirë nuk mund të ketë pa-

sur njohuri për teorinë e "eksplodimit të

madh", për "zgjerimin e gjithësisë", apo

jo?- e pyeta atë.

"Jo, kurrsesi!"- u përgjigj ai me lëv-

datë. 

Por dëgjoni çfarë tha ai sipas udhë-

zimit të Zotit:

"A nuk e dinë ata të cilët nuk besu-

an se qiejt e toka ishin të ngjitura e Ne

i ndamë ato të dyja?" (Kuran, 21:30)

"Ai është që krijoi natën e ditën,

Diellin e Hënën dhe secili prej tyre no-

ton në orbitë." (Kuran, 21:33) 

A nuk shihni se këto fjalë ju përk-
asin juve, dijetarëve, botëpërshkruesve e
astronomëve që, pasi keni zbuluar këto
zbulime marramendëse dhe pasi ia keni
dorëzuar njerëzimit, edhe më tej qëndr-
oni kaq të "verbër"dhe "nuk e shihni"
Krijuesin e gjithësisë, Krijuesin e koz-
mosit?

"Me shkencat dhe enciklopeditë

tona ne shpesh e harrojmë Perëndinë në

këta laboratorë", thotë Thomas Carlyle.

Si është e mundur që një ruajtës devesh

në shkretëtirë të jetë në gjendje të përm-

bledhë "faktet tuaja" para 1400 vitesh?
E ju biologë, që keni vënë gisht në

tërë jetën organike si keni guxim të mo-
honi ekzistencën e burimit të kësaj jete,
pra Zotin? Më tregoni sipas hulumtime-
ve tuaja, me të cilat aq shumë po lavdë-
roheni, ku ka filluar jeta?

Por ai si kolegu i tij i ditur astrono-

mi pa besim, ai fillon: "Para disa miliar-

da vitesh materia e parë në det ka filluar

të prodhojë protoplazmën, prej së cilës

ka dalë qeliza e gjallë dhe prej atij orga-

nizmi të parë të gjitha qeniet e gjalla. Me

fjalë të tjera, tërë jeta rrjedh nga deti, pra

nga uji!"

Por kur keni gjetur këtë konkluzion

se të gjitha qeniet vijnë nga uji?

Përgjigjja e tij është e ngjashme me

atë të kolegut të tij astronom: "Pak kohë

më parë."

Domethënë, para katërmbëdhjetë

shekujsh asnjë dijetar asnjë filozof, as-

një poet nuk do të kishte mundur të bë-

nte këtë zbulim apo jo?

Biologu ynë është po aq i vendosur

sa astronomi:"Jo, kurrsesi!" 

Mirë pra, tani dëgjoni birin e pash-

kolluar të shkretëtirës: "...dhe ujin e

bëmë bazë të jetës së çdo sendi, a nuk

besojnë?" (Kuran, 21:30)

Duhet pasur parasysh se këto fjalë

janë të dërguara nga i Gjithëfuqishmi, i

Gjithëdituri, Krijuesi i botës (gjithësisë),

për ju dijetarë si përgjigjeje ndaj skepti-

cizmit tuaj të sotshëm, ndërsa domethë-

nia e drejtë e këtyre fjalëve ishte e paar-

ritshme për banorët e shkretëtirës para

katërmbëdhjetë shekujsh. Allahu ju dre-

jtohet juve dijetarëve. Si nuk besoni në

Zot? Së paku ju nuk do të merrni guxim-

in që ta mohoni ekzistencën e Tij, por ju

jeni pikërisht ata që e bëni këtë! Ç'është

me ju?

Madje edhe botanistët, zoologët dhe

fizikanët përkundër precizitetit të tyre të

jashtëzakonshëm në gjërat natyrore, nuk

dëshirojnë ta pranojnë Krijuesin.Pra, si

mund të na i sqarojnë ata këto fjalë të

Kuranit:

"I pastër nga të metat është Ai që

krijoi të gjitha llojet (çiftet) nga çka

mban toka, nga vetë ata dhe nga çka

ata nuk dinë." (Kuran, 36:36)

Ajetet e këtij libri të Zotit nënkupto-

hen vetvetiu. Ata që e studiojnë Kuranin

vërejnë pagabueshmërinë e Zotit në çdo

zbulim që bën njeriu. Ato kanë qenë

"shenja", "mrekulli" nga Zoti Mëshirues

e Bamirës për ta larguar dyshimin e nje-

riut dhe për ta mbështetur fenë e Vet. 

"... Këto janë me të vërtetë mësime

për ata që dinë." (Kuran, 30:22)

Çfarë ironie! Pikërisht dijetarët janë

ata që shpeshherë janë të pabindur dhe

mburravecë për shkak të diturisë së tyre

të pasur në aspektin e gjësendeve mate-

riale. Atyre u mungon nënshtrimi i dre-

jtë dhe i sinqertë që njeriu duhet të ketë

nëse është i pajisur me diturinë e drejte

dhe të vërtetë.

Përktheu nga boshnjakishtja:

Zana (Vebiq) Totaj
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Në shtëpinë tonë ekzistojnë

kamera vëzhguese!

Një ditë më erdhi një ide shumë e
çuditshme, të vendosja disa kamera vë-
zhguese në shtëpinë time. Kisha dëshirë
që në mënyrë spontane të incizoja një
ditë të rëndomtë nga jeta ime. Pse të mos
e shikoja veten me sytë e të tjerëve?

U ngrita dhe i vendosa kamerat në të
gjitha këndet e dhomës në mënyrë që
çdo lëvizje e imja të incizohej qartë. Mi-
rëpo befas ndjeva një frikë të madhe nga
kjo praktikë dhe nuk arrija ta kuptoja
burimin e kësaj frike. A vinte nga kam-
erat e vendosura apo nga vetja ime?

Me shumë vështirësi kaluan disa m-
nuta, kurse unë u thellova edhe më shu-
më në mendime duke imagjinuar ngjar-
jet e ditës. Si do t'i incizonte kompjuteri
ato ngjarje? Nuk isha e vetmja që kisha
dëshirë të shikoja rezultatet e kësaj prak-
tike, pasi edhe shumë prej shoqeve të
mia dëshironin të shihnin rezultatet, si të
ishte ndonjë film kinematografik i ndo-
një lloji të veçantë, skenarin dhe xhirim-
in e të cilit nuk e kishte bërë dikush
tjetër përveç meje. 

Kamerat vëzhgojnë

veprimet e mia

Pastaj thashë më vete: "Çfarë ka të
re në këtë gjë? Kjo është një ditë si çdo
ditë tjetër, duhet të veproj si gjithmonë."
E në të njëjtën kohë mundohesha t'i har-
roja kamerat. Fillova të ndieja se këto
kamera kishin njohuri për atë që po me-
ndoja, sikur ato shikonin drejt meje dhe
më sfidonin, bile ndoshta edhe buzëqe-
shnin me ironi duke thënë: "Do njohim
çdo sekret që të përket ty, do futemi në
jetën tënde, do jemi dëshmitare të fja-
lëve dhe të veprave të tua."

Për pak sa nuk u frikësova nga kjo
ide, mirëpo e qetësova veten duke thënë:
"Kjo kamerë nuk është diçka tjetër për-
veç një trupi të ngurtë që nuk ndien as-
gjë." 

Atëherë, përse kjo frikë dhe ky tri-
shtim? 

Dhe papritmas u zgjova nga cingëri-
mat e telefonit...

-Es-selamu alejkum!
-Alejkum selam, si je? 
-Mirë, elhamdulilah.
Biseda vazhdoi, kurse unë vëzhgoja

kamerat, të cilat sikur nxirrnin gjuhën e
tyre që të më hidhëronin duke më thënë:
"Do të dëgjojmë tërë bisedën tënde me
shoqet." Në këtë çast belbëzova dhe nuk
munda ta vazhdoja bisedën dhe i thashë
shoqes sime- me të cilën çdo ditë bise-
doja me orë të tëra- të lutem më thirr më
vonë... për momentin jam shumë e zënë
dhe nuk kam mundësi të bisedoj. 

E ula receptorin e telefonit duke py-
etur veten: "Përse veprova kështu me
shoqen time? A ishte frika nga kamerat
që incizonin çdo gjë, apo frika nga vet-
vetja? Sikur frikësohesha ta vija veten
në ballafaqim me vetveten!"

Më kujtohej sa gjatë bisedova me
shoqen time dje përmes telefonit pa pa-
sur frikë; bisedonim për fqinjët, për të
afërmit, për shoqet, për... për... dhe bise-
da nuk kishte të ndalur. Dje nuk kisha
frikë nga asnjë fjalë! A thua kisha frikë
të thosha ndonjë fjalë që do t'i bënte dëm
ndonjërës prej shoqeve të mia që do ta
shikonin këtë film? Apo kisha dëshirë të
dukesha para dukesha para shoqeve të
mia me një formë të përsosur duke i
mbuluar të metat e mia? 

Në këtë mënyrë kalonte koha, min-
utë pas minute e orë pas ore. Sa herë me-
ndoja të veproja diçka që nuk u pëlqente
njerëzve, më kujtohej se kamerat ishin
duke incizuar çdo gjë dhe e braktisja atë.
Në brendësinë time ndjeva një frikë që
më kaploi në tërësi, por megjithatë nuk
kisha dëshirë t'i tregoja askujt për këtë
frikë. Kisha nevojë të mbështetesha te
dikush. Frika filloi të rritet edhe më
shumë, prandaj ndjeva se kisha nevojë
për një forcë që do të më mbronte nga
kjo frikë. Mirëpo te kush të mbështete-
sha?

Pa vetëdije dhe vullnet shkova që të
merrja abdest që të falesha dhe të qaja
para Zotit të Madhëruar si të ishte hera e
parë në jetën time që falesha. Iu luta
Allahut që të më udhëzonte dhe drej-
tonte në rrugë të drejtë dhe për herë të
parë gjatë jetës sime ndjeva qetësi në
zemrën dhe në shpirtin tim. 

Sa Fisnik je, o Allah! Unë me të vë-
rtetë isha në padije. Sa mirë është t'i dre-
jtohesh Allahut të Madhëruar! Ai është
me të vërtetë mbrojtës i mirë. 

Prej këtij momenti nuk kisha më
frikë. Për herë të parë ndiej në shpirtin
tim se Zoti gjithnjë është me mua. Në
këtë moment m'u kujtua tregimi i fëmi-
jës të cilin daja i tij (Sehl Et-Testurij) e
kishte porositur që për çdo ditë të tho-
shte: "Allahu është Dëshmitar i imi...
Allahu më sheh mua... Allahu di çdo se-
kret timin" dhe ky vogëlush vazhdoi ta
përsëriste këtë fjalë derisa ajo u ngulit
thellë në shpirtin e tij, saqë sa herë dësh-
ironte të bënte ndonjë mëkat e kujtonte
se Allahu i Madhëruar e shihte, atëherë
u largonte nga mëkati nga frika e hid-
hërimit të Zotit.

Faleminderit e dashur...

Të rikthehemi te çështja e kamera-
ve. Deri tani kanë kaluar gjashtë orë të
plota duke incizuar dhe ato ende janë të
vendosura në vendin e tyre, nuk kanë
ndryshuar. Mirëpo kanë ndryshuar disa
gjëra të tjera.

Po. E para, unë nuk ndiej frikë nga
kamerat, përkundrazi ndiej simpati ndaj
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dhe praktika të suksesshme

Sumejja Ramadan

Në vetën e parë



tyre, sepse ato kanë bërë një ndryshim
radikal në jetën time dhe sikur nga bre-
ndësia ime e thellë u them faleminderit.
Edhe më interesante është se pas një ko-
he shumë të shkurtër nuk e ndiej më se
ekzistojnë. Nuk më intereson më se çfa-
rë incizojnë. 

Këto kamera nuk janë më duke më
vëzhguar, por ekziston diçka më e ma-
dhe se kjo, ndjenja e prezencës së
Allahut në çdo çast dhe kohë. Të supo-
zojmë se kamerat janë duke incizuar çdo
veprim timin. Atëherë çfarë është ajo që
më bën të frikësohem? A të frikësohem
nga njerëzit, të cilët janë të ngjashëm me
mua para Zotit? Çfarë dobie do të ketë
nëse para njerëzve jam e respektuar, ku-
rse në brendësinë time nuk ndiej qetësi?
Në këtë rast mu kujtua thënia e Vehb bin
El-Verdit, i cili kishte thënë: "Mos lejo
që prezenca, shikimi dhe dija e Zotit të
mos kenë vend të merituar te ti."

Frika nga njerëzit më dha një qën-
drim dhe bindje se Allahu i Madhëruar e
meriton më shumë që t'i frikësohemi.
Nëse unë frikësohem prej ndonjë krijese
të ngjashme me mua, e cila ndoshta më
vëren ose jo, atëherë nuk ka dyshim se
frika nga Allahu do të kishte më për-
parësi, sepse Ai sheh çdo vepër timen
dhe di çdo mendim dhe sekret timin:

"Ai e di të fshehtën, madje edhe më

shumë se kjo" (TaHa;7) 

Në këtë moment u ngrita dhe i fika
kamerat, sepse nuk kisha më nevojë që
të incizoja diçka nga jeta ime, pasi kam
dy engjëj që shkruajnë çdo vepër dhe
fjalë time: 

"E kush punoi ndonjë të mirë, që

peshon sa grimca, atë do ta gjejë. Dhe

kush punoi ndonjë të keqe, që peshon

sa grimca, atë do ta gjejë." (Zilzal:7-8)

"Që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të

mos jetë pranë tij përcjellësi i gatsh-

ëm." (Kaf: 18), dhe se ekziston regjistri
i veprave të mira dhe të këqija në Ditën
e Kiametit, të cilin unë do ta lexoj. Pa-
staj ekziston edhe një çështje tjetër më e
madhe se kjo, Ai është Allahu... Po,
Allahu i Madhëruar, i Cili është prezent
gjithmonë. Kur Pejgamberi alejhi selam

ishte pyetur për mirësinë (El-Ihsan) ish-
te përgjigjur: "Mirësia (El-Ihsan) është
që ta adhurosh Zotin sikur të jesh duke e
parë, po edhe pse nuk e sheh, Ai ty të
sheh". Pra, për këtë kam dëshirë që
Allahu gjithnjë të më shohë duke bërë
vepra të mira.

Zëri i ndërgjegjes triumfon

Tani dëgjoj një zë nga brendësia
ime, që thotë: Sa bukur është të ndjesh
prezencën e Allahut të Madhëruar!

Mirëpo ç'është ky zë? Këtë zë e kam
dëgjuar shumë herë, por kam bërë se
kinse e kam harruar. Siç shihet, ai është
zëri i ndërgjegjes.

Ditët dhe muajt kalonin. Mirëpo,
unë nuk do ta harroj asnjëherë atë më-
sim i cili ma shndërroi tërë jetën time.

Para disa ditësh lexova në internet
për një program që quhet Google Earth
dhe e instalova në kompjuterin tim. Ky
program ka mundësi të incizojë çdo ve-
nd në rruzullin tokësor, bile ka mundësi
të incizojë një grup njerëzish që janë
brenda një dhome. Unë kisha dëshirë që
përmes këtij programi të shikoja shtëpi-
në time dhe me të vërtetë e shikova shtë-
pinë time përmes këtij programi. Pastaj
më erdhi një ide edhe më e çuditshme:
Çfarë do të ndodhë sikur çdo njeri të që-
ndronte një ditë të plotë nën vëzhgimin
e një sateliti? Si do të vepronte po ta di-
nte se të gjithë njerëzit e shikojnë? O
Zoti im... ideja e vendosjes së kamerave
për vëzhgim ishte më e thjeshtë në kra-
hasim me një satelit përmes të cilit e tërë
bota të sheh. 

Pas gjithë kësaj a do të bësh mëkat
ndaj Zotit? 

Natyrisht se përgjigjja do të jetë
negative. Tani do të bëj një pyetje:

A ekziston diçka më madhështore
në këtë botë se sa kënaqësia ndaj
Allahut të Madhëruar? Përgjigjja auto-
matikisht dhe pa u menduar fare do të
jetë JO. 

Atëherë, "mos lejo që prezenca, shi-
kimi dhe dija e Zotit të mos kenë vend të
merituar te ti".

Përktheu nga gjuha arabe

Vedat Shabani
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H. Sherif ef. Ahmeti lindi më

1920 në fshatin Gumnasell të ko-

munës së Lipjanit. Shkollën fillore

e mbaroi në Banullë, ndërsa të

mesmen e ndoqi në medresenë e

Ferizajt dhe në atë të Prizrenit, për

t'i vazhduar mësimet tek Ahmet ef.

Mardoqi, i cili ishte myderriz në

medresenë "Pirinaz" të Prishtinës,

ku mori edhe diplomën "ixhazetna-

men".

Pas Luftës së Dytë Botërore,

meqenëse ndihej nevoja për arsim

shqip, ai e pranoi kërkesën e

njerëzve të arsimit të atëhershëm.

Kontributi i tij në arsimimin dhe në

edukimin e brezave u shtri në fsha-

trat Sllovi, Gadime e Banullë. Kur

gjendja e arsimit përmirësohet, ai i

kthehet profesionit të tij dhe nis

punën si imam në xhaminë e

fshatit Gllogoc. Njëkohësisht ai

ishte i angazhuar me detyrën e

Kryetarit të Këshillit të Bashkësisë

Islame në Lipjan. Më 1965 pranoi

detyrën e ligjëruesit në Medresenë

e Mesme "Alauddin" në Prishtinë,

ku ligjëroi lëndën e apologjetikës

dhe të filozofisë islame deri në vitin

1985. Gjatë kësaj periudhe, 1973-

1985, ishte në detyrën e drejtorit të

Medresesë së Mesme "Alauddin"

në Prishtinë, kurse nga viti 1985-

1990 ishte Myfti i Prishtinës. Nëse

shfletojmë publicistikën islame të

asaj kohe, emrin e tij do e gjejmë

në krye të të gjitha veprimtarive

publicistike. Angazhimi i tij filloi që

në vitet 1960 te "Buletin", pastaj te

"Takvim-kalendar", te revista "Edu-

kata Islame", "Glasnik", "Dituria

Islame" etj..

Mirëpo veprimtaria e tij nuk

përfundoi me kaq. Ai ka bërë një

mori përkthimesh, studimesh e ko-

mentesh të ndryshme në fushën e

shkrimit islam. Por atë që ishte ne-

vojë e kohës, përkthimin dhe ko-

mentimin e Kuranit në gjuhën

shqipe, ai arriti ta bënte më 1987,

përkthim që do të ribotohej disa

herë nëpër vende të ndryshme të

botës.

Përveç arsimimit dhe edukimit

të brezave në nivelin e ulët dhe të

mesëm në shkollat fetare dhe

jofetare, me hapjen e Fakultetit të

Studimeve Islame ai mbajti ligjë-

ratën e parë, për t'a mbajtur këtë

detyrë për dy vite më radhë. 

Me një veprimtari të lartë fetare

e kombëtare, në moshën 78 vjeça-

re ndërroi jetë

mësuesi, edukatori, studiuesi,

përkthyesi, publicisti e atdhetari i

madh kosovar, H. Sherif ef Ahmeti.
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Kujtojmë doajenët tanë

"Të paditurit janë të

vdekur edhe para vdekjes së

vërtetë .Të diturit janë të gjallë

edhe pse kanë kohë që mund të

kenë vdekur."

H. Sherif ef. Ahmeti
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M
os u ngut dhe mos u habit të
më shikosh me sy të keq. E di
se ti je njeri, se Zoti xh.sh. të

dhuroi mendjen, të dalloi me aftësi vë-
shtrimi e studimi prej tërë asaj që të rre-
thon; të veçoi me aftësi mendimi e
gjykimi, të lartësoi mbi shumë krijesa që
Ai i krijoi, të furnizoi me të gjitha të
mirat e begatitë e madje edhe të mundë-
soi t'i shfrytëzosh ato begati si në tokë,
në det e në ajër, prandaj ti udhëton si
dëshiron, kur dëshiron dhe ku dëshiron. 

Madhëria e Tij, e cila t'i dhuroi këto
begati, t'i përmendi në Fjalën e Vet, në
librin e Tij të famshëm, në Kuranin
Madhështor e tha :

"Ne vërtet i nderuam bijtë e Adem-

it-njerëzit dhe u mundësuam të udhët-

ojnë hipur në tokë e në det, i furnizuam

nga më të mirat begati dhe dukshëm i

dalluam prej shumë krijesave që Ne i

krijuam." (Israë:70)

Kjo është kështu, po ti ç'bëre me
gjithë këto të mira që t'i dhuroi Zoti? A i
përdore dhe a i shfrytëzove për atë qël-
lim për të cilin t'u dhuruan, a e ruajte atë
dinjitet dhe atë vlerë që të takon, a u lar-
tësove dhe a u përgatite me dituri për atë
nivel të nderit të cilin ta përmendi Zoti
në librin e Vet, a u largove prej atyre ve-
seve që nuk i takojnë inteligncës së nje-
riut?

A mos ia hijeshove vetes ndonjë ves
të keq a ndonjë mëkat? Mos duke ia plo-
tësuar epshit dëshirat, të cilat të tërheqin
të bëhesh i ashpër, dhunues, i vrazhdë,
po të duket mirë të jesh mizor në këtë
tokë?

Ndoshta duke u përpjekur të lartëso-
hesh në dituri pa i kushtuar kujdes anës
morale u mashtrove dhe t'u rrit mendja?

Po të shoh se gjithnjë po anon nga
egoizmi e vetëkënaqësia, je bërë i vra-
zhdë e shpirtngushtë, po e ndien veten
superior, i shikon të tjerët me përbuzje e
nënçmim, duke e fërkuar hundën mezi u
flet, të vjen rëndë t'ua kthesh përshënde-
tjen të tjerëve, ndonjëherë ua kthen me
majë të gishtërinjve e ndaj atij që zgjat
dorën e të përshëndet, ti e vonon dorën
duke i dhënë shenjë se s'ke nevojë për të,

madje hap edhe gojën sikur do të të zërë
gjumi. Po edhe kur takohesh me njerëz
në marrëdhënie publike ose private, të
shkon mendja se ata duhet të jenë mirën-
johës ndaj teje kur ti je përulur aq shumë
saqë ke pranuar të shkëmbesh fjalë me
ta. Si duket je duke shikuar vetëm të
metat e të tjerëve dhe jo të tuat.

Nuk di përse e ngarkon veten me të-
rë këtë? Përse tërë kjo mjeshtëri e jotja e
përbuzur? Përse nuk e lë veten në atë na-
tyrshmëri e inteligjencë në të cilën të
krijoi Zoti e të jesh i barabartë, por kër-
kon të të binden dhe të të përulen të tje-
rët, të të nderojnë e të të hapin rrugën
kur kalon? A e di ti se Allahu nuk i do
ata që e mbajnë veten lart dhe lavdëroh-
en. Shih në suren Llukman: 18 ose Ni-
saë:36. Duhet ta dish se Zoti i Madhë-
ruar, i Cili ia ka dhënë njeriut në
përgjithësi të gjitha të mirat, e ka lartë-
suar atë. 

Po, Zoti me qëllim të caktuar i ka
dalluar disa njerëz nga disa të tjerë, i ka
dalluar me aftësi mendore e dituri, me
fuqi fizike, me pasuri e me fëmijë, me

autoritet e me pozitë të lartë, por këtë
dallim e ka bërë për t'i shërbyer njeri-
tjetrit, për t'a ndihmuar e jo për t'a për-
buzur e nënçmuar tjetrin. Në Kuranin
Famëlartë thuhet: "Ne i ngritëm në

shkallë më të lartë disa ndaj të tjerëve,

në mënyrë që disa t'u shërbejnë dhe t'u

ndihmojnë të tjerëve..." (Ahzabë:32). 

Edhe Pejgamberi alejhi selam ka
thënë: "Zoti u ka dhuruar disa njerëzve
aftësi të posaçme, prandaj njerëzit e tjerë
kanë nevojë për këta. E nëse ata janë
mirënjohës për atë që u dhuroi Zoti dhe
aq sa kanë mundësi i ndihmojnë të tjerët,
janë të siguruar prej ndëshkimit në botën
tjetër. E nëse e keqpërdorin atë aftësi,
Zoti ua merr atë dhe ua jep të tjerëve dhe
ata mbesin duke dihatur si "ai" në vapë."

E di se ti je i pasur, e ke dyqanin
plot me mall, i ke arat e gjera e të gjata,
vreshtat me lloj-lloj pemësh dhe kop-
shtet me perime. Ti ke autoritet e pozitë
dhe njerëzit kanë nevojë për ty, por nuk
di se si je duke u sjellë me këto të mira
që t'u dhuruan. Nuk di, a mos të janë bë-
rë idhuj këto begati dhe tërë shpresën e
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H. Sherif ef. Ahmeti
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ke lidhur te to, duke mos e ditur se të
gjitha këto të mira mund të rrëshqasin
një ditë prej dore dhe atëherë bota do të
qeshet me ty. Prandaj duhet të jesh mod-
est në jetë e mos të të befasojë ndryshi-
mi i gjendjes. Zoti Fuqiplotë të ka dhënë
dituri, e cila është dhurata më madhe
dhe më e çmueshme, edhe rrethi që të ka
ty është i lumtur dhe i gëzuar, por a e di
ti se megjithatë dituria është fuqi e pa-
mohueshme? Nëse ajo mbisundon inte-
ligjencën dhe ndjenjat e moralit të njeri-
ut, ia rrit mendjen njeriut.

Dhe nëse nuk arrin ta mposhtësh
unin me diturinë që ke fituar, nuk do t'ia
arrish qëllimit të dëshiruar. Nëse je duke
menduar se ti je i vetmi faktor i përpari-
mit të njerëzimit, duhet ta dish se ky
është ves i shëmtuar që të rrit egoizmin
dhe sjell pasoja të dëmshme. S'ka dysh-
im se dituria është si shiu, i pastër e jetë-
dhënës, por disa nga bimët që e thithin
atë japin fruta të ëmbla e të lezetshme,
ndërsa disa të tjera fruta të hidhura e hel-
muese. Mendo, cilit grup bimësh i takon
ti? 

Ruaju pra, mos të të mashtrojë e
mos të të verbojë bindja vetjake!

Vesit të mendjemadhësisë duhet t'i
ruhen shumë edhe ulemaja e fesë, sepse
shërbimet e tyre fetare ndaj besimtarëve
nxisin respekt e lavdërim, prandaj pop-
ulli i nderon.

Por ai nderim ndonjëherë mund t'ia
shtojë atyre bindjen për njëfarë lartësie
ndaj të tjerëve dhe iu mbjell mendje-
madhësinë. Është edhe më rrezik nëse ai
respekt i popullit besimtar zgjon ndjen-
jën se ai është i dalluar edhe te Zoti dhe
me një mashtrim të tillë në bindjen e tij
fillon t'i konsiderojë të tjerë mëkatarë në
krahasim me veten, duke mos e ditur se
me atë bindje ndaj të tjerëve bie vetë në
kategorinë e mëkatarëve. Pejgamberi ka
thënë: "Kur dëgjon dikë që thotë për të
tjerët se janë mëkatarë, ai vetë është më
mëkatar!"Duhet ta dish se sado që të
kesh fuqi e aftësi, sado që të jetë i lartë
autoriteti dhe pozita jote, sado që të jesh
i pasur etj., fuqia e Zotit është më e mad-
hja dhe më e forta, sundimi i Tij është
më i larti se gjithçka që ti posedon. Pra-
ndaj ule kokën, hiqe vrazhdësinë, hape
gjoksin, bëhu i mëshirshëm dhe sillu
ndaj njerëzve ashtu si dëshiron të sillen
ata ndaj teje, sepse...: "ti nuk je ai që

shqyen tokën as që arrin lartësinë e

maleve!" (Isra:38)

Dhe vërja veshin edhe fjalës së urtë:
"Sikur këto të mira të ishin të përjetsh-

me, nuk do të binin hise ty!" Një ditë
është jotja e tjetra kundër teje, prandaj
shfrytëzoje diturinë, fuqinë, aftësinë, pa-
surinë, autoritetin dhe pozitën për punë
të mira, për afrim e dashuri ndaj njerëz-
ve, sepse kjo është më e mirë për ty,
është përkujtim i përjetshëm dhe i shpër-
blyer. Nuk ma merr mendja se ajo këna-
qësi e jotja vetjake, ai egoizëm, ajo lar-
tësi me të cilën po krenohesh, të sjell
autoritet, famë, ose do të të bëjë ty të da-
shur e të çmuar mes kolegëve dhe mi-
qve.

Nëse të mbushet mendja se edhe me
këtë gjendje mendjemadhësie je më i
vlefshmi edhe më i larti, takon njerëz që
të respektojnë e të afrohen dhe duken se
të duan, le ta dish se janë duke të trad-
htuar, duke të mashtruar dhe se ai res-
pekt nuk është i sinqertë. Ata janë vetëm
duke u frikësuar ose kanë nevojë për ty
dhe posa të kalojë arsyeja për të cilën të
kanë nderuar dhe të kanë afruar, posa të
kalojë nevoja për të cilën të kanë respek-
tuar, ai afrim do të zhduket dhe në vend
të tij do të zërë vend urrejtja dhe përbuz-
ja kundër teje. Atëherë çfarë mendon,
kush je ti?

Ndodh që tani nuk je duke e kon-
trolluar se si je sjellë dhe çka ke bërë me
qëllim dhe çka pa qëllim, sa i ke bërë
keq dikujt, sa e ke turpëruar dhe e ke
ngushtuar, por ai i mban mend ato dhe-
mbje, vuan prej tyre, por hesht. Ndoshta
i është drejtuar Zotit me lutje e ankesë
për ato dhembje të veta dhe i kërkon
mbrojtjen kundër dhunës, vrazhdësisë
dhe arrogancës sate. Arma më e fortë e
tij kundër teje është drejtimi i tij me lutje
e ankesë Zotit Fuqiplotë, e posaçërisht
kur ai është i dobët dhe i paaftë për të t'u
kundërvënë. Pra, ruaju ankesës së atij të
cilit i ke bërë padrejtësi, se ndërmjet
ankesës së tij dhe Zotit nuk ka perde. Të
jesh i bindur se Zoti të jep mundësi të
kthehesh e të gjesh rrugën e drejtë, të
largohesh prej gabimeve dhe prej atyre
mashtrimeve që t'i morën mendtë, por

nëse Ai të kap me ndëshkim, atëherë
kurrë nuk mund të shpëtosh, se shtrëngi-
mi i tij është shtrëngimi i Ngadhënjyesit
të Gjithëfuqishëm (ahdhe azizin mukte-
dirin).

Mos mendo se kthimi yt në të vër-
tetën, largimi prej së kotës, përmirësimi
ndaj gabimit që ke bërë ose respekti yt
ndaj një njeriu që më parë i ke bërë keq
ta humb fuqinë e ta pakëson autoritetin.
Përkundrazi, kjo të bën shëmbëlltyrë, ta
shton edhe më shumë besimin. Pat ga-
buar Omeri i Hatabit duke qenë në mihr-
ab, kur u përpoq ta kufizonte dhe të për-
caktonte sasinë e mehrit për gra. E kur
një grua në xhami kundërshtoi dhe si
argument lexoi ajetin e Kuranit në suren
Nisaë:20, Omeri nuk e mbajti veten lart,
nuk u hidhërua, e pranoi gabimin dhe
tha: "Gruaja ka të drejtë, Omeri gaboi!"
Ai qëndrim i tij vetëm sa ia shtoi au-
toritetin, e lartësoi dhe e bëri edhe më të
dashur në zemrat e besimtarëve.

Me këtë duhet kuptuar se gabimi
ose e keqja ndonjëherë nuk është qëllim
i njeriut, por sa mirë është kurë njeriu
kthehet, pranon atë që ka bërë duke u
bërë shembull i të tjerëve. E nëse vazhd-
on me të pakëndshmen, e shtrembëron
kokën dhe e fryn hundën, kjo është rre-
zik. Le të kujtojmë thënien e atij njeriu
të urtë e të mirë i cili kishte takuar një
mendjemadh që po ecte krahëhapur kry-
elartë e me mburrje, e ky i urti i kishte
thënë: "Ecjen e këtillë Zoti e urren!" dhe
kishte pasur për qëllim t'ia tërhiqte vëre-
jtjen për atë mendjemadhësi të cilën e
vërejti tek ai kokëlartë, por ai ia ktheu:
"A di ti se kush jam unë!" I urti i tha:
"Po kush je ti? Zanafilla jote është një
pikë ujë, fundi yt është një mbeturinë, në
mes asaj dhe asaj ti mbart ndyrësi!" 

Pra, kush je ti? 

Marrë nga "Edukata Islame",

nr: 48-49, 1987, Prishtinë

ZGJIMI ISLAM NR.6 / 2006 25



26 ZGJIMI ISLAM NR.6 / 2006

AAjjeettee  kkuurraannoorree
""NNuukk  ëësshhttëë  ee  bbaarraabbaarrttëë  ee  mmiirraa  ddhhee  ee  kkeeqqjjaa..  PPrraannddaajj  (të keqen) kktthheejjee  nnëë  mmëënnyyrrëënn
mmëë  ttëë  mmiirrëë,,  ssee  aattëëhheerrëë  aaii  mmee  ttëë  cciilliinn  kkiisshhiitt  nnjjëëffaarrëë  aarrmmiiqqëëssiiee  ddoo  ttëë  bbëëhheett  mmiikk  ii
aaffëërrtt..  MMiirrëëppoo  kkëëttëë  nnuukk  mmuunndd  ttaa  aarrrriijjëë  kkuusshh  ppëërrvveeçç  aattyyrree  qqëë  jjaannëë  ttëë  dduurruueesshhëëmm
ddhhee  nnuukk  mmuunndd  ttaa  aarrrriijjëë  kkuusshh  ppëërrvveeçç  aattyyrree  qqëë  kkaannëë  vviirrttyytt  ttëë  llaarrttëë..""  (Fussilet: 34-35)

""KKuusshh  ëësshhttëë  bbeessiimmttaarr  ddhhee  bbëënn  vveepprraa  ttëë  mmiirraa,,  aaii  nnuukk  ii  ffrriikkëëssoohheett  nnddoonnjjëë
ppaaddrreejjttëëssiiee  ee  aass  nnddoonnjjëë  mmuunnggeessee  (në shpërblim)..""  (Ta-Ha: 112)

""NNddëërrssaa  aattaa  qqëë  bbeessuuaann  ddhhee  bbëënnëë  vveepprraa  ttëë  mmiirraa,,  ttëë  ttiillllëëtt  jjaannëë  kkrriijjeessaa  mmëë  ee
ddoobbiisshhmmee..""  (El-Bejjne:7)

""......AAttaa  qqëë  bbëënnëë  vveepprraa  ttëë  mmiirraa,,  eeddhhee  nnëë  kkëëttëë  jjeettëë  kkaannëë  sshhppëërrbblliimm  ttëë  mmiirrëë,,  ppoorr  sshhppëërr--
bblliimmii  ii  ttyyrree  nnëë  bboottëënn  ttjjeettëërr  ëësshhttëë  sshhuummëë  mmëë  ii  mmiirrëë,,  ee  ssaa  vveenndd  ii  mmiirrëë  ëësshhttëë  aaii  ii  ttëë
ddeevvoottsshhmmëëvvee..""  (En-Nahl: 30)

""AAttyyrree  qqëë  bbëëjjnnëë  vveepprraa  ttëë  mmiirraa  uu  ttaakkoonn  ee  mmiirraa  (xheneti) ee  eeddhhee  mmëë  tteeppëërr  (e shohin
Allahun). FFyyttyyrraatt  ee  ttyyrree  nnuukk  ii  mmbbuulloonn  pplluuhhuurrii  ii  zzii  aass  nnëënnççmmiimmii,,  aattaa  jjaannëë  bbaannuueess
ttëë  xxhheenneettiitt,,  aattyy  jjaannëë  ppëërrggjjiitthhmmoonnëë..""  (Jonuz: 26)

HHaaddiitthhee
""MMooss  jjiinnii  iimmiittuueess..  NNëëssee  nnjjeerrëëzziitt  ssiilllleenn  mmiirrëë,,  eeddhhee  jjuu  ttëë  ssiilllleennii  mmiirrëë  ddhhee  nnëëssee  ssiilllleenn

kkeeqq,,  eeddhhee  jjuu  ttëë  ssiilllleennii  kkeeqq..  PPoorr  nnëëssee  ssiilllleenn  mmiirrëë,,  eeddhhee  jjuu  ssiilllluunnii  mmiirrëë  ddhhee  nnëëssee

ssiilllleenn  kkeeqq,,  mmooss  uu  bbëënnii  ttëë  ppaaddrreejjttëë..""  (Transmeton Buhariu)

KKuurr  ëësshhttëë  ppyyeettuurr  PPrrooffeettii  aalleejjhhii  sseellaamm  ssee  çç''ëësshhttëë  mmiirrëëssiiaa  nnggaa  aannaa  ee  XXhhiibbrriilliitt,,  aaii  uu

ppëërrggjjiiggjj::  ""MMiirrëëssiiaa  ëësshhttëë  ttaa  aaddhhuurroosshh  ZZoottiinn  ssiikkuurr  ee  sshhiikkoonn,,  ppaassii  eeddhhee  nnëëssee  ttii  nnuukk  ee

sshhiikkoonn,,  AAii  ttëë  sshhiikkoonn  ttyy..""  (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

""TTëë  vvddeekkuurriinn  ee  ppëërrccjjeelllliinn  ttrrii  ggjjëërraa::  ffaammiilljjaa  ee  ttiijj,,  ppaassuurriiaa  ee  ttiijj  ddhhee  vveepprraatt  ee  ttiijj..  DDyy

kktthheehheenn,,  kkuurrssee  nnjjëërraa  mmbbeetteett  mmee  ttëë,,  kktthheehheett  ffaammiilljjaa  ddhhee  ppaassuurriiaa  ee  ttiijj  ddhhee  mmbbeetteenn

vveepprraatt  ee  ttiijj..""  (Transmeton Buhariu)

""MMbbrroojjeennii  vveetteenn  nnggaa  zzjjaarrrrii  ii  xxhheehheenneemmiitt  qqooffttëë  eeddhhee  mmee  nnjjëë  ppjjeessëë  hhuurrmmee,,  nnddëërrssaa  aaii

qqëë  nnuukk  mmuunnddeett  dduuhheett  tt''aa  bbëëjjëë  kkëëttëë  mmee  nnjjëë  ffjjaallëë  ttëë  mmiirrëë..""  (Transmeton Buhariu

dhe Muslimi)



F
alënderimi i qoftë Allahut, i Cili
na ka bërë të mundur gjërat e bu-
kura dhe na ka ndaluar gjërat e

shëmtuara! Selavati dhe selami qofshin
mbi të Dërguarin e mëshirës, Muhame-
din salallahu alejhi ve selem, i cili për
alkoolin ka thënë "Me të vërtet është
sëmundje e nuk është ilaç."

Dhe selavati qoftë mbi familjen e tij
dhe shokët e tij besimtarë, të cilët i janë
përgjigjur ndalesës së Allahut për alko-
olin siç thuhet në Kuran:

"Pra, a do ta braktisni?"
Shumica e popullit të Kosovës nuk i

bindet fjalës së Allahut. Te ne po rritet
dita-ditës numri i njerëzve që përdorin
gjërat e ndaluara si alkooli, bixhozi etj..
Disa njerëz thonë se alkooli të bën të
qetë, të bën të harrosh disa gjëra. Disa
thonë se kinse ua heq mërzinë, ndërsa
disa të tjerë thonë se kushtet ekonomike
në Kosovë janë jo të mira dhe duhani i
qetëson.

Vallë, a thua duhani ua heq mërzinë
kur Allahu ua çoi atyre mërzinë? A thua
duhani ua shton pasurinë kur Allahu ua
pakësoi atë? O popull musliman, pendo-
huni dhe kërkoni ndihmë vetëm prej
Allahut, nuk ka kush që e jep dhe e hu-
mb ndihmën përveç Tij. Populli shqiptar
po e quan veten të modernizuar, por me
këtë modernizim që kemi arritur po na
ndodhin gjëra që Allahu i ka ndaluar.
Për meshkujt e popullit tonë alkooli ësh-

të bërë diçka normale, e madje ka filluar
të bëhet normale edhe te femrat.

Nata rinisë së Kosovës i shkon në-
për lokale, të dehur dhe me cigare në
gojë, ndërsa të nesërmen dalin dhe ia
tregojnë ndonjë shoku dhe e quajnë atë
të prapambetur që nuk ka shkuar të
dehet edhe ai në atë lokal.

Në vitin 2003 kam parë për herë të
parë një njeri të dehur, një femër. E dija
që alkooli ishte i ndaluar, e dija që
Allahu i Madhëruar e ka ndaluar, mirëpo
nuk i dija pasojat e tij në shëndetin e
njeriut. Sa e pashë atë femër të dehur,
thashë me vete se edhe femrat paskan
filluar të dehen. Allahu na udhëzoftë!

Pasi i kishte kaluar dehja, e pyeta:-
Përse je dehur, a mos je e sëmurë dhe
alkooli të ndihmon për ndonjë gjë?

Ajo mu përgjigj:- Jam dehur që të
ndryshoj pak nga ditët e tjera, të kem një
ditë të veçantë nga ditët e tjera. 

-Përse, sot ditë e veçantë është të
humbësh vetëdijen, ditë e veçantë është
për ty kjo?

-Po, tha. -Po si të duket vetja ty çdo
herë e njëjtë, a nuk të mërzitet jeta pa
ndryshuar kurrë?

I thashë:- Nëse e ke lexuar në Kuran
që Allahu i Madhëruar e ka lejuar pirjen
e alkoolit, atëherë ma argumento. 

-Për këtë nuk di gjë,- tha e iku. 
Këtë ngjarje desha t'ua tregoj motra-

ve muslimane, sidomos atyre të moshës
14 deri 18 vjeçare, që të kenë kujdes dhe
t'u binden urdhrave të Allahut, të mos e
përdorin duhanin dhe alkoolin dhe asnjë

gjë tjetër që Allahu e ka ndaluar. Nga i
Dërguari i Allahut salallahu alejhi ve se-
lem transmetohet në hadith autentik se
ai ia ka ndaluar alkoolin Tarik el Xhefn-
it. Kur e ka pyetur për të dhe kur ka thë-
në: "Unë e përgatis alkoolin për shkak të
shërimit", i Dërguari i Allahut salallahu
alejhi ve selem i është përgjigjur: "Alko-
oli nuk është ilaç, por është sëmundje që
vë në pah ndalimin e alkoolit si ilaç."

Këtë e ka vërtetuar edhe mjekësia.
Mjekësia thotë se alkooli shkakton zgje-
rimin e damarëve të gjakut nën sipërfaq-
en e lëkurës, por ndikon në të kundërtën
për enët e gjakut që furnizojnë mu-
shkërinë dhe zemrën. Alkooli shkakton
rritjen e yndyrave në gjak, siç është ko-
lesteroli dhe glicerina-alkooli trehidr-
oksil, i cili sërish fundërron në muret e
enëve dhe shkakton gëlqerëzimin dhe
shpie në farforimin e furnizimit të zem-
rës (me gjak) IHD, shpie në shtrëngimin
e gjoksit dhe në spazma të zemrës, ma-
dje edhe në bllokimin e saj.

Sabrije Musa

F.SH.M.N- Fizikë

Universiteti i Prishtinës
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Duhani dhe alkooli

dëmtojnë shëndetin

Problemore



A
i që kërkon dituri duhet ta dijë

se Allahu i ka lënë obligim

ibadetin, por nuk ka ibadet pa

dituri. Besimtarit nuk i ka hije të jetë i

paditur, prandaj kërkoni dituri për ta

mposhtur paditurinë dhe për t`iu robëru-

ar Allahut xh.sh. ashtu siç ka urdhëruar

Ai dhe jo siç i teket njeriut. Kjo duhet të

jetë qëllimi i mundit të tij në përpjekjen

për të kërkuar dituri.

Krahas kësaj, në mundin e vet bes-

imtari duhet të furnizohet me sinqeritet,

duke mos i përshkruar meritat vetes, por

Allahut xh.sh., i Cili e ka udhëzuar të

kërkojë diturinë, me të cilën ai do t`i

kryejë më mirë urdhrat e Allahut xh.sh.

dhe do t`u largohet ndalesave të Tij.

Ai që i përkushtohet kërkimit të

diturisë duhet të largohet me aq sa ka

mundësi nga çdo gjë që e pengon në

fitimin e saj, ndërsa "Allahu asnjë njeriu

nuk i ka dhënë dy zemra në gjoksin e

tij." (Ahzab:3), ngase sa më e shpërn-

darë të jetë mendja, aq më e vështirë

është të njihet esenca e gjërave. Prandaj

me të drejtë është thënë: "Dituria nuk do

të ta japë një pjesë të vetes përderisa nuk

i përkushtohesh tërësisht."

Besimtari paraprakisht duhet të pas-

trojë shpirtin nga sjelljet e këqija dhe

nga cilësitë negative sepse dituria është

ibadet i zemrës, namaz i ndërgjegjes dhe

afrim tek Allahu xh. sh..

Ashtu si namazi, në kryerjen e të

cilit marrin pjesë organet e jashtme, nuk

është i vlefshëm përderisa nuk mën-

janohet papastërtia e jashtme dhe nuk

merret abdest, kështu edhe ibadeti i

brendshëm dhe as ringjallja e zemrës me

dituri nuk janë të vlefshme përderisa

nuk pastrohet nga sjelljet e këqija dhe

nga cilësitë negative. Prandaj është

thënë: "Zemra përgatitet për dituri siç

përgatitet ara për mbjellje."

Besimtari nuk

duhet t'i qaset

diturisë me me-

ndjelartësi, por

duhet të jetë i pë-

rulur ndaj mësue-

sit të vet, ta lërë

çështjen në dorën

e tij dhe t`i bindet

plotësisht, siç i bi-

ndet pacienti mje-

kut të shkathët

dhe të kujdessh-

ëm, madje edhe

nëse mësuesi

është më i ri dhe

me prejardhje më

pak të njohur se

ai, ngase me përulësi dhe durim në më-

sim fitohet dituria, siç thotë një poet:

"Kush nuk e ka provuar qoftë për një

çast përulësinë, do të jetë i përulur gjatë

gjithë jetës."

Ibni Abasi r.a. ka deklaruar: "Kam

qenë i përulur derisa kam kërkuar dituri,

prandaj jam bërë i kërkuar dhe i nderu-

ar."

Ai që kërkon dituri gjithsesi duhet të

shikojë kë do të zgjedhë për mësues,

ngase mund të merret mësim vetëm nga

ai që është plotësisht i kualifikuar për

këtë gjë, besimi i të cilit është dëshmuar,

dituria është konfirmuar dhe nderi është

i njohur. Muhamed ibn Sirini, Malik ibn

Enesi dhe pasardhësit e tjerë të nder-

shëm kishin zakon të deklaronin: "Kjo

dituri është besim, prandaj kini kujdes

prej kujt po e merrni besimin."

Ai që kërkon dituri duhet të sillet

me respekt ndaj mësuesit të vet, ngase

prej tij do të ketë dobi. Kur shkonin te

mësuesi, disa nxënës jepnin sadaka dhe

luteshin: "O Zot, fshihi prej meje të

metat e mësuesit tim dhe mos më privo

nga të mirat e diturisë së tij!" 

Shoku i pandashëm i Imam Shafiut,

Er-Rebiu, Allahu i mëshiroftë të dy, ka

thënë: "Kurrë nuk kam marrë guxim të

pi ujë para Shafiut derisa ai më shiko-

nte."

Ali ibn Ebu Talibi transmetohet të

ketë deklaruar: "Tek obligimet ndaj

mësuesit bën pjesë edhe ajo që të gjithë

të tjerët i përshëndet si zakonisht, ndër-

sa atë në mënyrë të veçantë, të mos

ulesh para tij, të mos bësh me dorë para

tij, të mos e mbyllësh syrin, të mos

thuash para tij "filan filani ka thënë

ndryshe", të mos denoncosh askë para

tij, të mos konsultohesh me tjetrin para

tij, të mos e kapësh për rroba,  kur ngri-

het, të mos e mërzitësh kur është i lod-

hur dhe të mos mërzitesh, d.m.th. të mos

mërzitesh nga qëndrimi i gjatë me të."

Nxënësi duhet të dalë para mësuesit

të vet i përgatitur, i pastër, i rregullt, me

qëndrim të qetë dhe i pashqetësuar nga

gjërat e tjera. Nëse mësuesi është në

ndonjë vend ku duhet të kërkohet leje

për të hyrë, ai nuk do të hyjë pa marrë

leje. E kur të hyjë, duhet t'u japë selam

të pranishmëve, ndërsa mësuesin duhet

ta përshëndesë në mënyrë të veçantë.
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Edukata gjatë kërkimit të diturisë

Xhymshit Bytyqi

Ahlak



Nga respekti ndaj mësuesit dhe

tubimit, nxënësi duhet të sillet me

respekt ndaj shokëve dhe të pranish-

mëve të tjerë. Kur flet, nuk e ngre zërin

pa nevojë, nuk qesh, nuk flet tepër, nuk

luan me duar, nuk kthehet majtas-djath-

tas pa nevojë, por vëmendjen e tij duhet

ta përqendrojë te mësuesi dhe duhet t'a

dëgjojë mirë ç`thotë ai.

Nxënësi duhet të përpiqet të mësojë

rregullisht dhe tërë kohën në dispozicion

ta shfrytëzojë sa më mirë. Nuk duhet të

kënaqet me pak, nëse mundet më

shumë, as të ngarkohet tepër dhe të mos

jetë në gjendje ta përballojë, që mos t`i

bëhet e mërzitshme dhe të harrojë edhe

atë që ka mësuar.

Kjo dallon nga njëri rast te tjetri.

Nxënësi gjithnjë duhet të përpiqet të

mësojë diçka të re, edhe kur është i zënë,

edhe kur është i lirë, derisa është fizik-

isht i shëndoshë, derisa mendja i punon

mirë, derisa ka më pak obligime, derisa

është i papunë dhe pret pozitë më të

lartë.

Prandaj ka pasur të drejtë udhëhe-

qësi i besimdrejtëve, Umer ibn Hattabi

r.a., kur ka deklaruar: "Mësoni para se të

bëheni prijës, ngase nëse bëheni prijës të

cilin e dëgjojnë të tjerët, për shkak të

postit dhe obligimeve të shumta nuk do

të keni kur të mësoni." 

Në këtë aspekt janë edhe fjalët e

Imam Shafiut, Allahu e mëshiroftë:

"Mëso para se të arrish një post të lartë,

pasi kur të arrish në post nuk ka më kohë

për mësim."
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Fjalë të Urta

"Çdo njeri vlen aq sa të mira bën."

"Të urdhërosh për vepra të mira nuk është njësoj si për punë të mira."

"E keqja të largohet nëse i largohesh."

"Fjala më e mirë është ajo që vërtetohet me punë."

"Mirësjellja zbut armikun dhe rrit dashurinë e mikut."

"Mirësjellja është krenari, ndërsa sjellja jo e mirë është budallallëk."

"Më mirë është të kundërshtosh në mënyrë të mirë sesa të premtosh e të

mos e përmbushësh premtimin."

"Nuk trembemi nga njerëzit që e kanë fytyrën e egër, por nga ata që shpre-

hin vetëkënaqësi dhe bindje

të verbër në forcat e veta."

"Asgjë nuk ia verbon sytë njeriut më shumë sesa habia kur shikon se çdo

gjë i del më sukses."

"Lëvdata më e madhe e të jetuarit nuk është të mos rrëzohesh asnjëherë,

por sa herë që të rrezohesh të ngrihesh përsëri."
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K U R I O Z I T E T E

Teleskopi më i shtrenjtë është tele-
skopi Habëll, i cili është lëshuar në
hapësirë më 25 prill 1990 dhe kishte
kushtuar 3 miliardë dollarë. Ky tele-
skop me gjerësi prej 2.4 metrash
është dërguar në orbitën e Tokës
nga astronautët e anijes kozmike
Discovery

Mjeti më i fuqishëm termonuklear
i testuar deri më sot është quajtur
"Bomba Car". Fuqia e tij eksplo-
duese ka qenë ekuivalente e 57
megatonave të TNT-së. Ajo ësh-
të plasur nga ushtria sovjetike
mbi ishullin e Arktikut të quajtur
Novaya Zemlya më 30 tetor
1961. Shpërthimi kishte qenë aq i
fuqishëm, saqë valët e krijuara
nga shpërthimi kishin përshkuar
Tokën tri herë. 

Objekti më i madh që është nxjerrë
ndonjëherë nga kafka e njeriut ka
qenë thika prej 20.32 cm, e cila ishte
ngulur në kokën e 41 vjeçarit
Michael Hill më 25 prill 1998. Vikti-
ma kishte mbijetuar dhe truri kishte
vazhduar së funksionuari normal,
mirëpo me humbje të pjesshme të
kujtesës dhe paralizim të dorës së
majtë.

Njeriu më i gjatë
në historinë botë-
rore të mjekësisë,
ishte Robert Per-
shing Wadlow. Ai
lindi më 22 shkurt
1918 në Alton të
Ilinoisit (SHBA),
kurse gjatësia e tij
trupore ishte 2.72
metra.

A e keni ditur se vendi më i ftohtë në botë është fshati Oymya-
kon në Yakutia, të Siberisë Lindore (Rusi)? Temperaturat më
të ulëta bien deri në -70 °C, ndërsa mesatarja në muajin më
të ftohtë, në janar, është -50 °C.

Peshku kozmopolitan (Istiophorus platy-
pterus) konsiderohet si peshku më i
shpejtë në distanca të shkurtra, edhe
pse vështirësitë praktike e bëjnë shumë
të vështirë matjen e saktë. Shpejtësia e
këtij peshku është rreth 109 km/h. Maj-
muni çita, që është gjitari më i shpejtë to-
kësor, në distanca të shkurtra mund të
arrijë shpejtësinë rreth 96.5 km/h.

Rënia më e madhe e dëborës e
regjistruar ndonjëherë në ndonjë
stuhi ka qenë 480 cm në Mount
Shasta Ski Bowl të Kalifornisë,
në mes 13 dhe 19 shkurtit 1959. 

Përktheu nga gjuha angleze:

Besart Shala

Eksploruesi më i hershëm i Internetit ka qenë NCSA
Mosaic, i krijuar më 22 prill 1993. Ky program ka qenë
Internet kërkuesi i parë i punuar nga National Center
for Supercomputing Applications (NCSA) i Universitetit
të Ilinoisit në Çikago të SHBA-ve dhe ka qenë i diza-
jnuar që t'u mundësojë njerëzve qasjen në të dhënat e
rrjetit kompjuterik.
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