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EDITORIALI

Krizat që kanë përfshirë sot njerëzimin janë të llojllojshme dhe të dimensioneve të
ndryshme. Në qoftë se dëshirojmë ta vërtetojmë këtë vetëm përmes kriterit se ekzistenca e
një shoqërie njerëzore varet nga sistemi i vlerave, atëherë do të na bëhet e qartë e tërë
situata. Pa sisteme vlerash, nuk është e mundshme asnjë lloj jete, e cila do ta garantonte
“njerëzimin” e njerëzve, edhe pse në anën tjetër do të mund të zhvillohej një jetë, e atillë
sikur e njohim te krijesat tjera.

Përkufizimet e të “mirës” dhe “të keqes” në shoqërinë bashkëkohore nuk burojnë nga
mësimet hyjnore dhe rrjedhimisht, as nga interesat njerëzore, por ato janë peng i
politikave të ndryshme, të cilat bëjnë që këto dy terme të rëndësishme për njerëzimin të
mbeten gjithnjë të natyrës relative. Prandaj ajo që deri dje ka qenë e ligë dhe jonjerëzore
sot jo vetëm që është e shpërblyer me medaljen e vlerës, por mosgarantimi i saj
konsiderohet shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut.

Shembuj të këtyre çoroditjeve apo zbehjeve të vlerave mund t’i gjejmë kudo në botë sot,
madje edhe zëvendësimin e tyre me ato që dikur njiheshin si antivlera. Nuk kam dëshirë që
këtë lojë të quajtur “të drejtat e njeriut” ta përdor si kriter për të analizuar të ardhmen, por
në qoftë se do ta bëja, atëherë më përshkon një shqetësim i ligjshëm vetëm kur paramendoj
se në cilin kontekst do të zhvillohen ngjarjet në këtë teatër kukullash. Me siguri droga,
vrasja, trafikimi me qeniet njerëzore, pse jo edhe vrasja, të gjitha këto ka mundësi që pas
një modifikimi të caktuar, në qoftë se kërkon ndonjë integrim ndokund, të garantohen
përmes ndonjë konvente, që mbron të drejtat e këtij “njeriu”.

Zakonisht devijimet e kësaj natyre burojnë nga individë që përfaqësojnë pakicën dhe në
fillim nuk janë aq të pranuar, por indiferenca e shumicës dhe hutimi i tyre bënë që më vonë
të ndodhë diçka krejtësisht e kundërt. Ata që sot dëshirojnë ta ushtrojnë lirshëm
pederastinë janë një grusht matrapazësh, të cilët janë të refuzuar nga shoqëria anembanë,
por në bazë të përvojave me “liritë” e tjera ata presin një ditë më të mirë. Ata fillojnë ta
shfrytëzojnë indiferencën dhe hutinë e shumicës dhe vazhdimisht bëhen më të hapur dhe
më të bujshëm derisa të vijë një kohë, kur ata që i përmbahen vlerave të vjetra të quhen të
modës së shkuar, prapanikë ndërsa të tjerët konsiderohen liberalë dhe përparimtarë.
Prandaj ata që dëshirojnë që e ardhmja e fëmijëve të tyre të jetë mos ashtu siç e dëshirojnë
“homoseksualët” duhet që të tregohen shumë më aktiv apo më e pakta t’i përkrahin
fuqimisht ato zëra, të cilët mundohen të bëjnë tërë atë që është e mundshme për ta penguar
anijen e shoqërisë të mos zhytet. Përndryshe duhet të kemi parasysh, se kjo sjellje devijuese
e kësaj “pakice” mund të shndërrohet në një epidemi ngjitëse dhe gradualisht të bëhet një
“shumicë”, e cila kushedi edhe çfarë ka tjetër në agjendën e vet për të kërkuar.

Shpresa jonë mbetet tek Zoti, i Cili ka garantuar, se e mira do të ngadhënjejë mbi të
keqen dhe kjo na mban vazhdimisht optimist dhe aktiv.
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SHKRUAN: PROF. DR. NAZMI MALIQI

MMaarrrrëëddhhëënniieett  nnddëërrkkoommbbëëttaarree  ddhhee  nnjjoohhjjaa  ee  
ppaavvaarrëëssiissëë  ssëë  KKoossoovvëëss
Aktivitetet e politikës së jashtme të

përfaqësuara nga aktorët e diplomacisë në
kontakt me aktorët e tjerë kanë efektet e
veta në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në
analizën politike të njohjeve
ndërkombëtare, nganjëherë edhe nga

analistë të njëanshëm apo edhe nga ata të
painformuar mirë hedhin edhe dilema të
pa përpunuara mirë. Një pjesë e analistëve
kosovarë fajësojnë shtetet arabe apo
shtetet që janë me shumicë të fesë islame,
se pse shumica nga ato akoma ngurrojnë ta
njohin  pavarësinë e Kosovës. Përkundër
ngadalësimeve për vënien në lëvizje të
marrëdhënieve diplomatike dhe njohja e
shtetësisë së Kosovës, Konferenca Islamike
Botërore me 57 shtete anëtare, përmes një
deklarate kanë mbështetur pavarësinë e
Kosovës. Aty i urohet Kosovës sukses në

ISLAMI, PAPA DHE NJOHJA
NDËRKOMBËTARE E KOSOVËS

Strategjia e aktiviteteve
për njohjen e pavarësisë
së Kosovës i është lënë
një rrethi të ngushtë
ministror, përkundër një
makinerie diplomatike
serbe, e cila është
zgjeruar me shumë
aktorë për të penguar
njohjet e pavarësisë së
Kosovës
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ndërtimin e një shteti të fort dhe
prosperues. Disa ekspertë dhe publicistë të
tjerë japin si kundër-argument, përse
Vatikani, përkundër faktit se sa herë që do
Kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu apo edhe
ndonjë zyrtar i lart tjetër ia puthin dorën
papës, megjithatë akoma ai ngurron ta
njohë pavarësinë e Kosovës. Me këtë nuk
dua të vë në dyshim në asnjë mënyrë rolin
pozitiv, që pati Vatikani në distancimin
permanent kundër gjenocidit serb në
Kosovë, por nuk mund të arsyetohet
qëndrimi zyrtar i Vatikanit “se mos-njohja
e pavarësisë së Kosovës zvarritet për të
mos çrregulluar marrëdhëniet me Kishën
Ortodokse Serbe”. Një deklaratë e tillë e vë
disi në dyshim qëndrimin e Vatikanit, kur
dihet se Kisha Ortodokse Serbe mbajti një
qëndrim të njëjtë me politikën e
Millosheviqit për dëbimin e shqiptarëve,
spastrimin etnik dhe për djegien e tokës së
Kosovës. Kjo informatë nga zyrtarët e
Vatikanit me ditë të tëra u shfaq nëpër
uebfaqet zyrtare të Qeverisë së Serbisë. Në
këtë shpalosje të marrëdhënieve
ndërkombëtare dhe njohja e pavarësisë së
Kosovës ia vlen të analizohet edhe raporti
diplomatik i Izraelit, shtet i cili përkundër
një historiku të shkëlqyeshëm të
shqiptarëve për rolin mbrojtës ndaj
hebrejve gjatë Luftës së Dytë Botërore ky
shtet akoma nuk e ka njohur pavarësinë e
Kosovës. Paqartësi shtesë krijohet në këto
raporte, se cili është roli i këshilltarëve
izraelitë pranë kabinetit të Kryeministrit
Thaçi për njohjen e pavarësisë së Kosovës. 

Me hulumtimin e marrëdhënieve
ndërkombëtare dhe të sjelljeve të shtetit
përkatës nuk mund të ndahet politika e
brendshme nga politika e jashtme, por të
dyja aktivitetet duhet të shihen në
tërësinë e tyre funksionale. Përgatitja e
aktiviteteve diplomatike nga aktorët e
politikave të jashtme të vendit në raport

me politikat e tjera nga jashtë, pasqyron
kontuinitetin shtetëror të politikës së
jashtme, si instrument i politikës së
brendshme, që vepron në fusha të
ndryshme për të krijuar raporte të
marrëdhënieve bilaterale apo edhe
multilaterale. Teoritë e politikave të
jashtme e vërtetojnë tezën se procesi i
realizimit të politikës së jashtme varet nga
përmbajtja dhe cilësia e politikës së
brendshme. Kohët e fundit po ndodhin
edhe disa vlerësime, që kanë bazë
empirike për ngadalësimin e njohjeve
ndërkombëtare të Kosovës, pikërisht duke
u bazuar në joseriozitetin e Qeverisë së
Kosovës, për defektet e rrugëtimit
institucional për të ndërtuar politikë të
qëndrueshme institucionale. Në këto
devijime numërohen korrupsioni i
udhëheqësve të lartë shtetëror, krimi i
organizuar, dukuritë amorale,
prostitucioni, pasurimi i paligjshëm i
shumë udhëheqësve kosovarë. Fushata
parazgjedhore për zgjedhjet lokale me
përplasjet dhe mungesën e kulturës
politike të partnerëve të koalicionit
qeveritar LDK – PDK, dëshmuan  një
joseriozitet të kulturës shtetërore.
Partizimi i institucioneve shtetërore,
interesat grupore, besueshmëria e ulët e

...përkundër faktit se sa herë
që do Kryetari i Kosovës
Fatmir Sejdiu apo edhe ndonjë
zyrtar i lart tjetër ia puthin
dorën papës, megjithatë
akoma ai ngurron ta njohë
pavarësinë e Kosovës...

“

“
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qytetarëve ndaj institucioneve shtetërore
të Kosovës është një argument shtesë për
mosfunksionimin e suksesshëm të
politikave të brendshme. Këso vërejtjesh
dëgjohen shpeshherë dhe drejtohen nga
përfaqësues edhe të atyre shteteve mike
që kanë qenë ndër të parat që e njohën
pavarësinë e Kosovës.

Të kuptohemi, në ngadalësimin e
njohjes së pavarësisë së Kosovës pengesë
kryesore është diplomacia serbe, e cila i
shfrytëzon të gjitha format e pengimit,
shfrytëzon miqësitë e vjetra me shtetet e
pa-inkuadruara, shfrytëzon vijën fetare
ortodokse, shfrytëzon autoritetin
diplomatik që ka pasur Jugosllavia e
dikurshme me disa shtete aziatike,
afrikane, të Amerikës Latine dhe të
Amerikës Qendrore etj. Por duke i
analizuar këto fakte, që janë pengesë për
njohjen e pavarësisë, po krijohet
përshtypja se Qeveria e Kosovës nuk po i
pranon rregullat e dallimit të aktorëve në
marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në të
drejtën ndërkombëtare. Strategjia e
aktiviteteve për njohjen e pavarësisë së
Kosovës i është lënë një rrethi të ngushtë
ministror, përkundër një makinerie
diplomatike serbe, e cila është zgjeruar me
shumë aktorë për të penguar njohjet e
pavarësisë së Kosovës. Autoriteti
parlamentar për ndërtimin e
marrëdhënieve ndërkombëtare thuajse

nuk ekziston. Qarqet akademike dhe
universitare kanë një aktivitet të plogësht
dhe me një neglizhencë të pakuptimtë.
Kompanitë e biznesit kosovare, ku disa
prej tyre janë akoma në lidhje partneriteti
me kompanitë serbe, janë një pengesë
shtesë për ndërtimin e identitetit
ekonomik të shtetit të Kosovës.
Diplomacia kosovare po paraqitet e
hutuar, po mungon aktiviteti i koordinuar,
nuk po shihet strategjia e angazhimit të
figurave intelektuale për të zgjeruar
rrethin e aktorëve të politikës së jashtme.

Njohja ndërkombëtare e pavarësisë së
Kosovës duhet të përcillet me vullnetin
dhe ndërgjegjen, që të gjithë shqiptarët e
miqtë e tyre të jenë në shërbim të
pavarësisë: politikanët, profesorët,
biznesmenët dhe të gjithë ata që e duan
një Kosovë të pavarur dhe faktorizimin e
natyrshëm të shqiptarëve në Ballkan.
Dëshira për pavarësi, si synim shekullor
mbarëshqiptar, e drejtë legjitime e
popullit të Kosovës për pavarësi, e
ndërtuar me sakrificat e dëshmorëve dhe
të gjithë atyre që sakrifikuan jetën për
Kosovën, për krijimin e legjitimitetit
shtetëror do të eliminonte dilemat dhe
brengosjet, se pavarësia e shtetit të
Kosovës mund të vihet në dyshim.
Shqipëria, Kosova dhe shqiptarët e
Republikës së Maqedonisë, Luginës së
Preshevës dhe Malit të Zi, duke ndërtuar
identitetin e tyre shtetëror iu duhet të
ndërtojnë një pamje reale në ballafaqimet
dhe konkurrencat, që mund të krijohen në
kuadër të rendit bashkëkohor ekonomik,
politik dhe të sigurisë edhe në rajon. Roli i
shqiptarëve si trup i përbashkët me këto
identitete shtetërore duhet të zërë një
vend të rëndësishëm për ndërtimin e
raporteve të ndërvarësisë, që kanë popujt
në mes tyre.

...Diplomacia kosovare po
paraqitet e hutuar, po mungon
aktiviteti i koordinuar, nuk po
shihet strategjia e angazhimit
të figurave intelektuale...

“ “
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PEDAGOGU NGA LEIDEN
UNIVERSITY I HOLANDËS
VIZITOI REVISTËN ALBISLAM

Më 10 Prill 2010 zyra e AlbIslamit u
vizitua nga prof. dr. Mauris Berger, ligjërues
pranë Institutit për Studime Religjioze në
Leiden University, Holandë. Për të bërë një
studim të mirëfilltë mbi muslimanët e
Ballkanit ai vizitoi subjekte të ndryshme mes
të cilave zgjodhi edhe takimin me
kryeredaktorin e Albislamit z. Omer Berisha.
“Përveç për veprimtarinë e revistës, ai pyeti
për ekzistimin e rrezikut të vehabizmit dhe
unë shpreha mendimin se “vehabizmi”
është një term i shpikur nga armiqtë e
Islamit dhe atë emër e kanë bërë sinonim të
dreqit, që pastaj të thonë se një vehabi ka
këtë pamje: mjekër të gjatë dhe pantallona
të shkurta,- tha Berisha. Ai gjithashtu gjatë
vizitave të ndryshme dhe bisedave që
kishte bërë me subjekte të caktuara, kishte
vërejtur një ftohje mes organizatave të
muslimanëve dhe Bashkësisë Fetare Islame
në Maqedoni. -Ndonëse te muslimanët
kultura e mendimit ndryshe ka një histori
të hershme dhe të pasur, është çudi sjellja e
njerëzve që momentalisht drejtojnë BFI-në.
Tek ata kultura e mendimit ndryshe është
thuajse inekzistente, gjë e cila është në
kundërshtim të plotë me mësimet islame”,-
theksoi z. Omer Berisha.

MË 7 MAJ MBAHET
MANIFESTIMI “DËSHMI PËR
BURMALINË”

“Dëshmi për Burmalinë” do të quhet
manifestimi që më 7 Maj do të mbahet në
Sheshin e Shkupit, pikërisht në vendin ku
dikur ka ekzistuar xhamia Burmali. Këshilli
koordinues për ndërtimin e xhamisë, që

edhe do të jetë organizator i manifestimit
na rikujtoi se i ka nisur një letër Bashkësisë
Fetare Islame me kërkesën që ky
institucion të japë mbështetje ndaj këtij
manifestimi, ku parashihet edhe falja e
namazit në shesh. Programi i këtij
manifestimi do të nisë me një recitim nga
Kurani Famëmadh, pastaj do të ketë
recitime poezish, këndime ilahish nga
Adem Ramadani dhe Mesut Kurtish, bërje
lutje në të gjitha gjuhët e muslimanëve të
Maqedonisë etj. Nga Këshilli Nismëtar për
ndërtimin e xhamisë Burmali edhe njëherë
kanë përsëritur qëndrimin, se nuk do të
heqin dorë nga rindërtimi i xhamisë në
sheshin e Shkupit, edhe në qoftë se
vendoset që aty të mos ndërtohet Kisha
Ortodokse “Shën Konstantin dhe Elena”,
meqë siç shprehen nga Këshilli nismëtar
kërkesa e tyre për xhaminë Burmali daton
shumë më herët.

PEZULLOHET NXËNËSJA PËR
SHKAK TË SHAMISË

Çështja e mbulesës islame ka kohë që
është shndërruar në një fenomen të llojit të
vet në Kosovën e pasluftës. Fenomeni i
përjashtimit të vajzave me mbulesë, duke u
bazuar herë në ligje të paqena e herë në
rregullore të reja e më të reja mbetet si
mister për faktorët psiko-sociologjikë që
nxisin pushtetarët kosovarë që ta veprojnë
një gjë të tillë. Shkolla e mesme teknike në
Ferizaj i ka mbyllur dyert e saj për nxënëset
që mbajnë shami. Edhe më herët një
nxënëse është larguar nga shkolla me
urdhër të drejtorit të shkollës në qytetin e
Vitisë. Ligji i Kosovës nuk e ndalon mbajtjen
e shamisë në shkolla, por si duket është
urrejtja individuale e profesorëve apo e
drejtorëve të shkollave, që marrin vendime
për ndalimin e vijimit të shkollës nga
nxënëset me shamia.
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DËNOHET PËR SHKAK TË
VOZITJES ME FEREXHE

Policia franceze e trafikut ka gjobitur një
grua, e cila po ngiste automobilin me fere xh -
enë në fytyrë, meqë siç theksuan, nuk kishte
shikim të qartë, deklaroi avokati i saj që par -
alajmëroi se do të ankohej për këtë dënim.

Klientja e tij është dënuar me 22 euro në
filli m të Prillit në Nantë, në perëndim të Fr a -
n cës. Gjoba është shqiptuar në bazë të rre gu -
llave, sipas të cilave vozitësit duhet të kenë
“liri të lëvizjes dhe shikim të pak ufizuar”.

Avokati Jean-Michel Pollono tha për ra di -
on France-info, se do të ankohet për këtë dë -
nim dhe theksoi se ferexheja e kufizon shik -
im in, po aq sa edhe helmeta e moto -
çiklistëve. 

FRANCË: NDALOHET BARTJA E
FEREXHESË ISLAME

Qeveria e Francës po përgatit ligjin për
ndalimin e përdorimit të ferexhesë islame në
hapësirat publike. Një zëdhënës i presidentit
francez, Nikolas Sarkozi, tha se propozimi do
të paraqitet para ministrave në muajin Maj.
Ai thotë se “bartja e ferexhesë së plotë është
shenjë e mbylljes së komunitetit në vetvete
dhe refuzim i vlerave tona”.

Megjithatë muajin e kaluar, Këshilli
Shtetëror, që është autoriteti më i lartë
administrativ francez, i ka tërhequr
vërejtjen presidentit Sarkozi, kundër
ndalesës për ferexhenë, duke sugjeruar
urdhër që gratë duhet ta zbulojnë fytyrën e
tyre për kontrollin e identitetit dhe për
çështje të punëve shtetërore. Raportohet se
janë afro 2 mijë femra muslimane franceze,
që aktualisht e mbulojnë fytyrën e tyre. 

Federata Kombëtare e Muslimanëve të
Francës ka vlerësuar se një zakon i tillë do të
rrezikonte liritë e personave, ndërsa

këshilltarët ligjorë kanë deklaruar, se një ligj
i tillë mund të hidhet poshtë para gjykatave
franceze e evropiane.

PROMOVOHET HAFIZI MË I RI
I BOSNJËS

Para më pak se një viti qyteti i Bihaçit ka
fituar hafizin e parë pas më shumë se 70
viteve, Abdurrahman ef. Osmanoviqin.
Saktësisht para katër muajve u bë
promovimi i hafizit të dytë nga Bihaçi. Ai
është Adisa ef. Baruçiq, ndërsa me 17 prill në
xhaminë “Fet’hi” që ishte e mbushur plot
xhemat është promovuar edhe i treti, i cili
është edhe hafizi më i ri në BeH, Emrah
Litriq. Emrah është në klasën e shtatë në
shkollën fillore dhe ka vetëm 13 vjeç.

XHAMIA E PARË PA MINARE
NË ZVICËR

Sajti i internetit “Die Press” ka njoftuar se
në një qytet në afërsi të kryeqytetit Bernës,
në Zvicër është inauguruar xhamia e parë pa
min are. Kjo xhami është ndërtuar nga unio -
ni i pakicës së turqve muslimanë në Zvicër.

PEDOFILIA, JEP DORËHEQJEN
NJË KLERIK BELG

Një klerik i Kishës belge dha dorëheqjen
pasi ai dyshohet për pedofili. Emri i klerikut
të lartë belg nuk bëhet i ditur, por
Konferenca Episkopale Belge mbajti një
konference për shtyp nga ana e kreut të
Kishës Katolike belge Andre Jozef Leonard
për të dhënë detaje të mëtejshme. Rastet e
pedofilisë mes klerit katolik kanë marrë
përmasa alarmante në të gjithë globin, aq sa
edhe Papa Benedikti XVI kërkoi publikisht
falje në një vizitë të tijën në Maltë.

ppëërrggaattiittii::  HHaajjrruusshh  MMAANNII
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SHKRUAN: EKREM AVDIU

IIddeennttiitteettii  ffeettaarr  ddhhee  ppëërrkkuuffiizziimmeett  ee  ttiijj  nnëë  IIssllaamm

Ajo që përveç të tjerash e bën Islamin të
veçantë është edhe përkufizimi deri në imtësi
i identitetit fetar respektivisht përkatësisë
fetare islame. Të jesh musliman nuk do të
thotë vetëm të deklarohesh si i tillë, por sipas
dispozitave juridike islame njeriu mund të
jetë apo të bëhet i tillë, vetëm nëse i plotëson
disa kushte, prej të cilave më kryesoret janë
ato të besimit dhe ato të adhurimit (kushtet e

imanit dhe të Islamit). Pastaj duhet të
veprohet akti normativ i kalimit të individit
në Islam, që është shprehja e dëshmisë së
besimit (kelimetush-shehadeh), me të cilin
njeriu bëhet edhe formalisht musliman por i
mbetet që përkatësinë e tij islame ta
konfirmojë vazhdimisht me veprime, që nuk
përfundojnë së qeni detyrime, deri sa njeriu
të jetë gjallë. Kësisoj identiteti dhe përkatësia
mbetet të dëshmohet praktikisht në
vazhdimësi gjatë gjithë jetës së tij.

Krahas kësaj ekziston edhe ana e kundërt
e këtyre dispozitave, që manifestohet me
kufizimet në aspektin e ndalesave, ku disa
janë të natyrës së kundërvajtjeve e disa janë

GLOBALIZIMI 
DDHHEE IDENTITETI FETAR
Mund të thuhet se
globalizimi i ka sjellë
botës shumë gjëra, prej të
cilave disa janë të mira,
madje të domosdoshme,
ndërsa disa të tjera janë
të dëmshme. Kësisoj
qëndrimi i Islamit ndaj
globalizimit duhet të
zbërthehet në detaje, të
cilat duhen trajtuar secili
në mënyrë te veçantë,
ashtu që ato gjëra që
Islami në esencë i pranon
si të mira dhe të
pranueshme të
konsiderohen si të tilla,
por edhe e kundërta
njësoj
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të natyrës penale. Disa madje mund të jenë
edhe të atilla, që njeriu nëse i bën me vetëdije
dhe pa qenë i detyruar mund të përfundojë
lidhja e tij me Islamin, respektivisht të vihet
në diskutim përkatësia e tij islame. Një
shembull i tillë mund të jetë të folurit në
mënyrë mohuese për postulatet e
mirënjohura të besimit islam, mohimi i asaj
që është detyrim të besohet, e të ngjashme. E
gjithë kjo e bën identitetin fetar sipas
dispozitave juridike islame shumë të veçantë
dhe diametralisht larg të ashtuquajturës
përkatësi vetëm statistikore.

GGlloobbaalliizziimmii  ii  sshhiikkuuaarr  nnggaa  aassppeekkttii  iissllaamm
Globalizimi si term nga ana etimologjike,

kur trajtohet nga këndvështrimi islam mund
të thuhet se ka një diapazon shumë të gjerë
dhe vështirë se do të mund të përkufizohej
me pak fjalë qëndrimi i Islamit lidhur me këtë
çështje. Në një aspekt mund të themi se Islami
si manifestim përfundimtar i revelatës
(shpalljes nga ana e Allahut) është një prok -
lamim i vlerave, të cilat kërkohen që të jenë të
gjithëpranishme dhe globale te njerëzimi.
Pra, Allahu i ka ftuar të gjithë njerëzit, pa
dallim race, kombi, gjinie, klase që të futen në
Islam. Islami gjithnjë ka promovuar parimin
se njerëzit nuk bën të dallohen sipas
përkatësisë racore apo etnike. Ajo që njerëzit
i dallon duhet të jenë vlerat, virtytet,
devotshmëria, sinqeriteti dhe gatishmëria
për të qenë i dobishëm për njerëzimin.

Shikuar nga trajtimi i globalizimit si
terminologji, e cila tanimë është bërë sinonim
i një dukurie të njohur, çështja fillon të dalë
nga kufijtë e të qenit e thjeshtë dhe të bëhet
më komplekse. Mund të thuhet se globalizimi
i ka sjellë botës shumë gjëra, prej të cilave disa
janë të mira, madje të domosdoshme, ndërsa
disa të tjera janë të dëmshme. Kësisoj
qëndrimi i Islamit ndaj globalizimit duhet të
zbërthehet në detaje, të cilat duhen trajtuar
secili në mënyrë te veçantë,  ashtu që ato

gjëra që Islami në esencë i pranon si të mira
dhe të pranueshme të konsiderohen si të tilla,
por edhe e kundërta njësoj. Sa për ilustrim,
globalizimi ka ndikuar në përhapjen e
mjeteve të sofistikuara të komunikimit, që e
kanë shndërruar botën në një fshat të vogël
dhe me këtë edhe i kanë lehtësuar shumë
veprimet. Gjëra të këtilla kur nuk
keqpërdoren, padyshim që janë pozitive dhe
të mira. Islami ka qëndrim shumë të drejtë
lidhur me këtë, por gjithnjë duke theksuar se
këto përparësi duhet të përdoren drejt e
kurrsesi të shfrytëzohen për ndikime
destruktive si: pornografia e të ngjashme.
Këtij shembulli mund t’i nënshtrohen edhe
shumë gjëra të tjera të natyrës materiale.

Ndërsa kur është në pyetje kultura dhe ajo
që ka lidhje me të, qëndrimi i Islamit është më
ndryshe. Në këtë rrafsh Islami parasheh masa
shumë konkrete dhe të sakta, sepse
nëpërmjet “kulturës” dhe “vlerave” mund të
lansohen dhe distribuohen gjëra që Islami
shumë herët i ka përkufizuar si të pabaza dhe
destruktive. Një kujdes të veçantë Islami i ka
kushtuar çështjes së besimit dhe rregullave të
tij, prandaj këtu nuk ka lënë hapësirë për
ndikimin e trendeve globale në këtë rrafsh.
Edhe sjelljes dhe kodeve të mirësjelljes Islami
i ka dhënë pozitën e merituar dhe e ka bërë të
imunizuar nga antivlerat, që shumë shpesh
po na shërbehen të ambalazhuara si trende
përparimtare.

FFuusshhaatt  kkrryyeessoorree  ttëë  sshhttrriirrjjeess  ssëë  gglloobbaalliizziimmiitt  
Ajo që e bën njerëzimin kështu siç është,

përveç të tjerash është edhe llojllojshmëria e
aktiviteteve dhe preokupimeve, në kuadër të
të cilave disa janë më të rëndësishme se sa të
tjerat. Në jetën njerëzore (individuale dhe
shoqërore) janë disa fusha të rëndësisë vitale,
si: ekonomia, kultura etj... Mu për këtë edhe
globalizimi ka pasur shtrirje në disa prej
këtyre fushave të rëndësishme prej të cilave
do të përmendim:
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Globalizimi ekonomik
Globalizimi kulturor
Globalizimi mediatik 
Të tria këto janë të lidhura shumë ngushtë

ndërmjet tyre dhe kanë ndikim të ndërlidhur
me njëra-tjetrën në botën bashkëkohore në
të dy aspektet, pozitive apo negative.
Ndikimet negative, sidomos në pjesën në
zhvillim të vendeve të botës janë më të
mëdha e sidomos globalizimi kulturor, i cili
në një farë mënyre ka ushtruar ndikim
agresiv ndaj kulturave, të cilat deri diku e
kanë pasuruar diversitetin kulturor global.

Ajo që do të duhej trajtuar në këtë pikë
është shumë më e gjerë se sa kjo, por natyra e
këtij angazhimi nuk e lejon kësaj radhe një gjë
të tillë.

GGlloobbaalliizziimmii  ddhhee  nnddiikkiimmii  ii  ttiijj  nnëë  bboottëënn  iissllaammee
Bota islame është një konglomerat shumë

kompleks, që përbëhet nga vende, etni, njerëz
e mentalitete shumë të ndryshëm dhe të
llojllojshëm. Aty bën pjesë bota arabe, pastaj
shumë vende të Azisë juglindore, pastaj
Pakistani, një pjesë e  Indisë, Kinës, këndej
Turqia etj... Pa marrë parasysh këtë spektër
kaq të pasur të vendeve e popujve, nuk mund
të mohohet ndikimi i globalizimit në botën
islame. Ato ndikime janë të llojllojshme dhe
reflektimet e tyre janë të ndryshme.

Në botën e teknikës dhe të teknologjisë
p.sh. globalizimi ka ndikuar shumë në botën
islame dhe vërehet se njerëzit atje janë futur
shumë në rrjedhat e risive në këtë drejtim,
normalisht kjo brenda suazave të mundësive
të njerëzve. Çdo e re në botën e teknologjisë
futet atje pa ndonjë vonesë apo ngecje. Nëse
një makinë, kompjuter apo aparaturë e
prodhuar në SHBA, Japoni apo Evropë, sapo
ka dalë në treg klienti arab, p.sh., është në
gjendje që menjëherë ta gjejë atë në pikën më
të afërt të shitjes, ndoshta në dyqanin e lagjes
së tij. Në këtë drejtim vlen të theksohet, se
edhe sistemet shkollore dhe të arsimit i kanë

kushtuar kujdes dhe i kanë dhënë rëndësi
aftësimit të kuadrove për përfitim maksimal
nga këto arritje në aspektin e kryerjes së
detyrimeve profesionale. Mund të vërehet një
mesatare e nivelit të kënaqshëm posaçërisht
në qarqet e rinisë në ecjen në të njëjtin hap
me arritjet e kohës.

Në botën e kulturës globalizimi ka pasur
ndikimet dhe reflektimet e veta në botën
islame, dhe këto në të shumtën e rasteve kanë
qenë negative, sepse bota islame ka qenë
shumë e pasur në këto aspekte, madje ka qenë
për një kohë të gjatë prijëse në botën e
civilizimit, kulturës, besimit dhe dijes.
Prandaj kur filloi invazioni global i (pseudo)
kulturës, asaj të coca-colës, jeans-eve, fast
food-it, rock n’roll-it, industrisë holivudiane
të filmit është krijuar një disekuilibër dhe
janë paraqitur devijimet dhe anomalitë e
ndryshme në jetën, sjelljet, madje edhe
pamjen e njerëzve.

Një gjë, që për shumëkënd është
indikative, e që meriton të përmendet këtu
është se në aspektin e industrisë dhe
prodhimtarisë së përparuar, posaçërisht të
asaj të një rëndësie vitale për botën islame, si:
industria e mbrojtjes, energjetikës, e të
ngjashme është bërë një ngrirje apo izolim i
botës islame për të mos depërtuar trendet e
globalizimit.

((vviijjoonn::  GGlloobbaalliizziimmii  ddhhee  bbaasshhkkëëssiiaa
mmuusslliimmaannee  sshhqqiippttaarree))

...Një kujdes të veçantë Islami i
ka kushtuar çështjes së besimit
dhe rregullave të tij, prandaj
këtu nuk ka lënë hapësirë për
ndikimin e trendeve globale në
këtë rrafsh...

“

“
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SHKRUAN: BLEDAR HAXHIU

Nuk ka dyshim se pendimi është
profesioni i jetës, është filli i njeriut dhe
mbarimi i tij dhe është vendqëndrimi i

parë dhe i fundit. Të gjithë ne kemi një
nevojë shumë të madhe për t’u penduar,
madje nevoja jonë për të është emergjente;
kjo për faktin se ne biem shpesh në gjynahe.
Ndaj të drejtës së Allahut neglizhojmë natën
dhe ditën, për këtë shkak ne të gjithë kemi
nevojë për diçka që do të na i ndriçojë
zemrat dhe do të na pastrojë nga errësira
dhe robërimi i gjynaheve. Ne nuk duhet të
harrojmë kurrë, se çdo njeri bie në mëkate,
porse mëkatari më i mirë është ai që
pendohet për mëkatin e bërë, heq dorë prej
tij dhe kthehet drejt Zotit të tij dhe më pas
ne duhet të kuptojmë se fundin e bukur, nuk
e dëmton fillimi i mangët.

Allahu i Madhëruar ka vendosur një
traditë hyjnore, ku sa herë del nevoja për
diçka, Allahu i lehtëson rrugët për arritjen e
saj, e ndihmon robin që e kërkon atë dhe e
mbështet me butësinë dhe bujarinë e Tij të
tejskajshme. Ndër të tjera, Allahu e ka
lehtësuar edhe çështjen e pendimit. Ai i ka
të hapura dyert e saj për atë që e kërkon dhe
nxiton për tek ai; madje Allahu i
Gjithëmëshirshëm e shtrin dorën e Tij natën
të pranojë mëkatet e gjynahqarëve të ditës
dhe e shtrin dorën e Tij ditën që të pranojë
mëkatet e gjynahqarëve të natës.

Trajtimi i kësaj teme –pendimit-, i
përfshin të gjitha shtresat dhe për të kanë
nevojë të gjitha moshat, sepse të gjithë
gabojnë dhe pendimi është braktisja e
mëkatit dhe kthim për në bindjen e Allahut.
Nga e gjitha ajo sa thamë duam të nxjerrim
në pah, se Allahu i mban të hapura dyert e
pendesës, madje Ai ka urdhëruar për

PENDIMI 
PROFESIONI I JETËS

Trajtimi i kësaj teme –pendimit-, i përfshin të gjitha shtresat dhe për të kanë nevojë të gjitha moshat, sepse
të gjithë gabojnë dhe pendimi është braktisja e mëkatit dhe kthim për në bindjen e Allahut
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kryerjen e pendimit dhe ka nxitur për të,
ndërsa nga ana tjetër ka premtuar, se Ai do
ta pranojë pendimin e robit të Tij, i cili
kthehet sinqerisht te Zoti i vet, qoftë ky
pendim në lidhje me çështjet e mosbesimit,
idhujtarisë, hipokrizisë, padrejtësisë,
paturpësisë, veseve të shëmtuara etj. Kështu
Allahu nuk bën diferenca mes robërve të Tij,
madje Ai ia ka dhënë këtë mundësi dhe
shans, kujtdo dhe për çfarëdo gjynahu, sado
i madh qoftë dhe i turpshëm të jetë ai.
Allahu thotë në Kuran: ““TThhuuaajj::  ““OO  rroobbëërriitt  ee
MMii,,  qqëë  ii  kkeennii  bbëërrëë  kkeeqq  vveetteess  mmee  ggjjyynnaahhee,,  mmooss
ee  hhuummbbnnii  sshhpprreessëënn  nnëë  mmëësshhiirrëënn  ee  AAllllaahhuutt!!
AAllllaahhuu,,  mmee  ssiigguurrii,,  ii  ffaall  ttëë  ggjjiitthhaa  ggjjyynnaahheett..
VVëërrtteett,,  AAii  ëësshhttëë  FFaallëëssii  ii  mmaaddhh  ddhhee
MMëësshhiirrëëpplloottii..  KKtthheehhuunnii  ttee  ZZoottii  jjuuaajj  ddhhee
nnëënnsshhttrroojjuunnii  AAttiijj,,  ppaarraa  ssee  tt’’jjuu  vviijjëë  ddëënniimmii,,
sseeppssee  aattëëhheerrëë  nnuukk  ddoo  ttëë  mmuunndd  tt’’jjuu  nnddiihhmmoojjëë
kkuusshh””..1

Ai që vuan pasojën dhe turpin e mëkatit,
i cili kërkon të bëjë kthesë, të dalë e të
zhvishet prej këtij mëkati, çfarëdo qoftë ai
mëkat duhet të dijë se nëse kthehet
sinqerisht dhe i vendosur tek Allahu dhe e
braktis mëkatin, Allahu kurrë nuk do ta
refuzojë, përkundrazi Allahu ka dhënë
garanci se e pranon pendimin. ““AAii  ee  pprraannoonn
ppeennddiimmiinn  ee  rroobbëërrvvee  ttëë  VVeett,,  ii  ffaall  ggjjyynnaahheett
ddhhee  ii  ddii  ttëë  ggjjiitthhaa  ççffaarrëë  ppuunnoonnii  jjuu””..2 ““KKuusshh
ppuunnoonn  nnjjëë  vveeppëërr  ttëë  kkeeqqee  oossee  ee  nnggaarrkkoonn
vveetteenn  mmee  ggjjyynnaahhee,,  ppaassttaajj  kkëërrkkoonn  ffaalljjee  pprreejj
AAllllaahhuutt,,  ddoo  ttëë  ggjjeejjëë  ssee  AAllllaahhuu  ëësshhttëë  FFaallëëss  ee
MMëësshhiirrëëpplloottëë””..3

Është më se normale që të thyesh
kureshtjen e shumë njerëzve në lidhje me
vlerën dhe mirësinë që ka pendimi ndaj dhe
këtu ia vlen të shkruajmë disa rreshta rreth
këtij aspekti.

Pendimi është shkaku i arritjes së
shpëtimit dhe kjo është diçka që mund ta

perceptojë çdokush, sepse nuk ka mundësi
të sigurojë shpëtimin, qetësinë, sigurinë dhe
rehatinë dikush i cili është i zhytur në
gjynahe e gabime dhe nuk zhvishet prej tyre
duke u penduar. Allahu i Lartësuar thotë në
Kuran: ““TTëë  ggjjiitthhëë  jjuu,,  oo  bbeessiimmttaarrëë,,  kktthheehhuunnii
tteekk  AAllllaahhuu  ttëë  ppeenndduuaarr,,  qqëë  ttëë  aarrrriinnii
sshhppëëttiimmiinn!!””4 

Pendimi është shkak për shlyerjen dhe
pastrimin e mëkateve të mëparshme, madje
kjo nuk mjafton me kaq, por pendimi i
kthen të këqijat e mëparshme në të mira,
sepse ai që pendohet tashmë është zotuar
përpara Allahut, se ai do të heqë dorë nga
mëkati i pështirë: ““PPëërrjjaasshhttiimm  bbëënn  aaii  qqëë
ppeennddoohheett,,  bbeessoonn  ddhhee  ppuunnoonn  vveepprraa  ttëë  mmiirraa..
NNjjëë  nnjjeerriiuu  ttëë  ttiillllëë  AAllllaahhuu  iiaa  nnddëërrrroonn  vveepprraatt  ee
kkëëqqiijjaa  nnëë  ttëë  mmiirraa..  AAllllaahhuu  ëësshhttëë  FFaallëëss  ee
MMëësshhiirrëëpplloottëë””..5 Dijetari Ibën Kajim el
Xheuzije, Allahu e mëshiroftë ka thënë:
“Nuk ka përgëzim më të madh për
pendestarin sesa kjo! Nëse pendimit i
bashkëngjitet besimi dhe puna e mirë,
atëherë ky është pendimi i vërtetë.

Allahu e do atë që pendohet dhe kënaqet
për pendimin që ai bën, madje adhurimi që i
bëhet Allahut nëpërmjet pendimit është nga
adhurimet më të dashura për Të dhe nga më
të vlerësuarat: ““AAllllaahhuu  ii  ddoo  aattaa  qqëë  ppeennddoohheenn
ffoorrtt  (për gjynahet) ddhhee  aattaa  qqëë  ppaassttrroohheenn””..6
Ibën Kajim el Xheuzije në lidhje me këtë ka
thënë: “Nëse pendimi nuk do të ishte nga
gjërat më të dashura tek Allahu, atëherë Ai

...Nëse pendimit i
bashkëngjitet besimi dhe puna
e mirë, atëherë ky është
pendimi i vërtetë...

“ “
1 Zumer: 53-54. 
2 Shura: 25. 
3 Nisa: 110. 

4 Nur 31. 
5 Furkan: 70. 
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nuk do t’i kishte sprovuar krijesat më të
përzgjedhura të Tij me të; por për shkak se
Ai e do pendimin e robit të Tij e ka sprovuar
atë me gabime e mëkate, në mënyrë që ai të
pendohet dhe Allahu ta shtojë edhe më
tepër dashurinë për të. Dhe nuk ka dyshim
se Ai ka një dashuri të veçantë për
penduesit. 

Allahu gëzohet pa masë kur robi i Tij
pendohet; kjo për faktin se pendimi ka një
vend të veçantë tek Ai. Profeti Muhamed na
ka treguar më mirë se çdokush tjetër për
gëzimin e Allahut në çastin kur robi i Tij
pendohet, kur na thotë: “Allahu gëzohet për
pendimin e robit të Tij, më shumë se dikush
që pushon në një vend të shkretë, e që
bashkë me të ka kafshën tek e cila gjendet
ushqimi dhe uji i tij. Ai mbështet kokën dhe
fle për një kohë dhe në momentin që
zgjohet sheh se kafsha e tij është larguar,
ndërkohë që atë e ka zënë një etje e madhe.
Pasi i humb shpresat se mund ta gjejë,
kthehet në vendin e tij dhe pushon e fle
(duke pritur vdekjen) dhe kur zgjohet e ngre
kokën, gjen se kafsha e tij është kthyer
përsëri tek ai”.

Ndaj, o rob i Allahut! Ti që i ke bërë
padrejtësi vetes! Që e ke turpëruar veten
dhe e ke tepruar në mëkate, sado të mëdha
dhe të turpshme t’i kesh mëkatet, ti përsëri
ke para teje një portë të hapur. Hyr në të e
mos ngurro. Të jesh i sigurt, se do të
kënaqesh pasi të kesh hyrë, sepse do të jesh
vërtet tjetër njeri.

Të kam rixha nisu kësaj rruge e trokit në
këtë derë, përgjigju thirrjes së Zotit tënd,
çliroje veten nga robëria e mëkatit e mos
qëndro më në këtë gjendje, sepse nëse vdes
kështu, atëherë nuk ke më shanse për t’u
penduar.

Mos hezito të pendohesh, mos ngurro të
kthehesh tek Allahu, sepse Ai dorën e Tij të
shtrirë e mban për të pranuar ty dhe mua,

o rob i Allahut. Mos vallë ngurron të
pendohesh, se mëkati yt është shumë i
madh, apo se gabimi yt është një ves i ulët
dhe i turpshëm, apo mos vallë ke frikë se a
do të të pranojnë njerëzit? O rob i Allahut!
Por ti bëje hapin e duhur, pendohu tek
Allahu sinqerisht e Ai më pas do t’i bëjë
njerëzit, që të të duan dhe të të pranojnë,
madje që të kuptojnë se tashmë ti ke hequr
dorë nga mëkati dhe ke hapur një fletë të re
në ditarin e jetës tënde.

Ndaj përpara se të nisësh rrugëtimin e
pendimit e të ndërmarrësh funksionin e
jetës le të rishikojmë së bashku kushtet për
të qenë një pendim i pranuar. Vëlla dhe ti o
motër! Pendimi që të jetë në standardin e
duhur duhet t’i plotësojë patjetër pesë
kushte themeltare:

EE  ppaarraa: Duhet patjetër në momentin që
ke vendosur të pendohesh, të heqësh dorë
menjëherë nga gjynahu apo vesi i ulët ku ke
rënë. Duhet patjetër që konsumuesi i
alkoolit, i cili do të pendohet, ta ndërpresë
menjëherë pirjen e alkoolit, imorali ta
braktisë në moment imoralitetin. Sepse
thënia: “O Zot më fal” duke qenë akoma
duke mëkatuar, nuk mund të quhet pendim.

EE  ddyyttaa: Kushti i dytë është vendosmëria e
personit për të mos u kthyer më kurrë në
këtë mëkat prej të cilit ai po pendohet. Po qe
se pas kësaj vendosmërie njeriu bie sërish
në këtë mëkat, ai duhet përsëri të pendohet,
sepse ky konsiderohet mëkat i ri, i cili nuk
ka lidhje me mëkatin e parë prej të cilit
njeriu është penduar. 

EE  ttrreettaa: Mëkatari duhet të ndiejë
keqardhje në vetvete për mëkatet që ka bërë
dhe kjo është shumë domethënëse, sepse
Profeti sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë:
“Keqardhja për mëkatin është pendim”.7

EE  kkaattëërrttaa: Nëse mëkati dhe gjynahu ka të
bëjë me të drejtën e bijve të Ademit, si
marrja e pasurisë me pa të drejtë, rrahja,

6 Bekare: 222.
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ofendimi etj., atëherë duhet që
patjetër t’i kthesh atij të drejtën, si
dhe ta bësh që të të falë e të jetë i
kënaqur me ty. Profeti sal-lallahu
alejhi ue selem ka thënë: “Kush i ka
bërë padrejtësi ndonjë prej
vëllezërve të tij, atëherë le t’ia
kërkojë atij hallallin, përpara se të
vijë një kohë ku nuk do të ketë, as ar,
as argjend”.8

EE  ppeessttaa dhe e fundit është që
pendimi të bëhet në kohë e të mos
vonohet, pra të bëhet përpara se
njeriut t’i vijë vdekja apo të lindë
dielli nga perëndimi.

Atëherë vëlla dhe ti o motër! Mos
e vono pendimin, punën e sotme
mos e lër për nesër, sepse e nesërmja
sa është afër aq është dhe e
pamundur për të ardhur për ty,
sepse shpirti dhe jeta, që ne
zotërojmë nuk është prona jonë,
ndaj le të pendohemi të gjithë
përderisa e kemi këtë shans.

A nuk e kupton se mes teje dhe
pendimit tashmë ka mbetur vetëm
një hap! Atëherë hape derën e
pendimit, bëhu dhe ti karvan i të
penduarve dhe rrugë të mbarë në
rrugëtimin tënd si i penduar.

SHKRUAN: ISMAIL BARDHOSHI

Q
ëllimi i krijimit të njeriut është adhurimi i
Allahut. E tërë bota materiale përreth njeriut
është krijuar për t’i shërbyer atij dhe ta kryejë

më së miri detyrën e adhurimit të Allahut, ku pa
dyshim përfshihet edhe ruajtja e promovimi i
vlerave njerëzore, si: fisnikëria, nderi, morali i lartë,

...Çliroje veten nga robëria
e mëkatit e mos qëndro më
në këtë gjendje, sepse
nëse vdes kështu, atëherë
nuk ke më shanse për t’u
penduar...

“

“
7 Ibnu Maxheh dhe Hakimi. Shejh Albani e ka
konsideruar si hadith të saktë. 
8 Muslimi. 

PSE
KËRKOJNË
SHFRENIMIN
KAFSHËROR?!
. Ushtarët e Iblisit ia dolën që për pesëdhjetë vite në
Shqipëri gjatë regjimit totalitar të shkëpusin shumicën e
njerëzve nga besimi në botën tjetër dhe t'u jepnin atyre një
formim materialist, çka përbën bazën për të gjitha
çorientimet, ndërhyrjet dhe deformimet në natyrën e pastër
njerëzore që pasuan rënien e atij regjimi
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familja, në qendër të së cilës është lindja,
rritja dhe edukimi i fëmijëve, respektimi i
lidhjeve farefisnore, siguria e jetës, moralit
dhe e shëndetit fizik e mendor të shoqërisë.
Për t’u bërë adhurues i Zotit njeriut i duhet të
përmbajë dëshirat e këqija dhe të frenojë
pasionet e dëmshme. Nëse ai nuk arrin të
çlirohet nga pasimi i dëshirave të liga do të
shndërrohet në skllav i shejtanit dhe rob i
epsheve të nefsit. Në këtë kuptim, mund të
shprehemi me bindje të plot se koncepti më i
lartë i lirisë njerëzore qëndron në të qenit e tij
adhurues i Allahut, ndërsa skllavëria më
ekstreme është të biesh pre’ e dëshirave të
këqija, të cilat nxiten nga shejtani i mallkuar
dhe bëjnë që njeriu të zhvishet nga vlerat dhe
natyra njerëzore, duke ushtruar i shfrenuar
nga çdo lloj kontrolli e freri moral
paturpësitë, kulmi i të cilave janë
marrëdhëniet seksuale brenda së njëjtës gjini. 

Ata që gëzojnë dhe promovojnë vlerat
duhet ta mbajnë të ndezur luftën dhe ta
thellojnë atë kundër shfrenimit shtazarak,
shthurjes së tërbuar, rebelimit ndaj vlerave,
revolucionit ndaj shenjtërisë së familjes,
lidhjes prind-fëmijë, lidhjeve farefisnore dhe

përhapjes së paturpësive, më e madhja e të
cilave është homoseksualizmi. Allahu e ka
bërë ligj të pandryshueshëm, që degjenerimi
moral i një sistemi shoqëror të sjellë
kapitullimin e tij dhe rigjallërimin ose lindjen
e një sistemi që mbron vlerat. Kombi shqiptar
nuk ka asnjë arsye të dëgjojë zërat që nxisin
për ta hipur atë në një anije, e cila tashmë i ka
dhënë shenjat e fundosjes në plehërishten e
historisë. Mbrojtësit e vlerave njerëzore nuk
duhet të dorëzohen asnjëherë, assesi nuk
duhet t’i presin shpresat, sepse edhe nëse në
ndonjë vend dominojnë paturpësitë, vlerat
nuk mund të zhduken. Prania e tyre mund të
zbehet, por Zoti nuk do të lejojë kurrsesi, që
ato të zhduken përgjithmonë. Rigjallërimi i
sistemit të vlerave tashmë është më i sigurt se
kurrë. Errësira më e madhe e natës është në
fundin e saj. Në fundin e tunelit të
paturpësive të përhapura në disa vende po
shndrit një rreze prej dritës së fortë e të
vetvetishme të së vërtetës, shpalljes hyjnore,
arsyes, prirjeve të natyrshme njerëzore,
vlerave. Më në fund triumfi do t’i përkasë
dinjitet njerëzor. 

Dihet që shejtani, udhëheqësi i ushtarëve
të tij në betejën e lartpërmendur përdor
mënyra të ndryshme për t’i çuar njerëzit në
humbje. Një mënyrë është zbukurimi i të
pavërtetës, paraqitja e antivlerave si vlera,
shfaqja e krimeve ndaj moralit dhe dinjitetit
njerëzor si të drejta që duhet të mbrohen me

...Kombi shqiptar nuk ka asnjë
arsye të dëgjojë zërat që nxisin
për ta hipur atë në një anije, e
cila tashmë i ka dhënë shenjat e
fundosjes në plehërishten e his-
torisë...

“

“
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çdo kusht, trajtimi i paturpësive si trashëgimi
historike, pjesë e kulturës dhe e vlerave që
gëzojnë të tjerët; sajimi i ideve sociale që vënë
shenjën e barazisë mes anormales dhe
normales, moraleve të larta dhe paturpësive,
ta natyrshmes dhe të panatyrshmes, prirjeve
të natyrshme njerëzore dhe prirjeve të
sëmura jonjerëzore, të njerëzishmes dhe
shtazarakes, kafshës dhe njeriut; mënjanimi i
arsyes dhe nxitjes së njeriut që të mos i
vendosë asnjëfarë freri e kufiri dëshirave të
nefsit, duke u orvatur t’i japin njeriut
mbështetje të plotë gjoja logjike, ligjore,
morale, kulturore, sociale, historike, që t’i
plotësojë dëshirat, të cilat me kuptimin e
plotë të fjalës do t’i quaja ‘shfrenim
kafshëror’, madje pa hezituar të marrim si
shembull edhe veprimet e qenieve pa arsye,
si: amoralitetin e veshgjatit, pangopësinë e
lopës, dinakërinë e dhelprës, mungesën e
xhelozisë tek derri etj. Mbase kjo qasje ndaj
një realiteti të hidhur ndonjërit mund t’i
duket vulgarizim i pambështetur në fakte
konkrete, por faktikisht edhe pse është e
pabesueshme për një njeri me sado pak dije,
“të mençurit, të emancipuarit” e kësaj kohe
sjellin edhe arsyetime të tilla, që janë aq sa
qesharake, edhe të neveritshme. 

Ky në fakt është produkti i disa teorive
sociale që po serviren të gatshme nga disa
pseudointelektualë të trojeve tona, të cilët në
mënyrë tejet të neveritshme ia kanë lejuar
vetes të shndërrohen në mercenarë për
mbrojtjen e perversitetit me pretekste të tilla
të pabesueshme për një njeri normal. Allahu
thotë në Kuran: ““IIbblliissii  tthhaa::  ZZoottii  iimm,,  ppëërr  sshhkkaakk
ssee  mmëë  ççoovvee  nnëë  hhuummbbjjee,,  uunnëë  ddoo  tt’’iiuu  zzbbuukkuurroojj
aattyyrree  ttëë  ppaavvëërrtteettëënn (rrugën e gabuar,
anormalen, antivlerat, paturpësitë) nnëë  TTookkëë
ddhhee  ttëë  ggjjiitthhëë  ddoo  tt’’ii  sshhppiiee  nnëë  hhuummbbjjee,,  ppëërrvveeçç
rroobbëërrvvee  ttëë  TTuu  ttëë  ssiinnqqeerrttëë””.. (Hixhër: 39-40).
Iblisi me të gjithë ushtarët e tij prej xhinëve
dhe njerëzve kanë një aftësi të çuditshme për
ta paraqitur të bukurën si të shëmtuar, të

mirën si të keqe, të dobishmen si të
padobishme, padrejtësinë si drejtësi,
paturpësinë dhe çorientimet seksuale si të
drejta, kulturë, emancipim e terma të tjera, të
cilat janë pjesë e fjalorit të tyre mashtrues.
Ushtarët e Iblisit ia dolën që për pesëdhjetë
vite në Shqipëri gjatë regjimit totalitar të
shkëpusin shumicën e njerëzve nga besimi në
botën tjetër dhe t’u jepnin atyre një formim
materialist, çka përbën bazën për të gjitha
çorientimet, ndërhyrjet dhe deformimet në
natyrën e pastër njerëzore që pasuan rënien e
atij regjimi. 

Ai ishte hapi i parë, i cili u ndoq me një hap
tjetër në Shqipërinë post-komuniste: nxitja e
liberalizimi i tejskajshëm i marrëdhënieve
heteroseksuale, përmes filmit, telenovelës,
kinemasë, trajtimit të ideve, që mbështesin
liberalizimin e plotë të marrëdhënieve
seksuale në tekstet mësimore të shkollave të
mesme dhe të larta etj. Shejtani dhe ushtarët
e tij, duke u nisur nga përvoja e tyre e gjatë në
shthurjen dhe degradimin e mjaft popujve të
hershëm, por edhe të disa shteteve
bashkëkohore, që janë zhytur në skajin më të
largët të paturpësisë dhe perversitetit, me
siguri planifikuan që një ose dy dekada në
Shqipërinë post-komuniste do të jenë të
mjaftueshme për rrënjosjen e revolucionit të
marrëdhënieve të pakufishme
heteroseksuale, çka është parakusht për të
kaluar në hapin tjetër, atë të degradimit të
liberalizimit seksual. Hapi i fundit pra, është
mbrojtja dhe përhapja e paturpësisë më të

...Rigjallërimi i sistemit të
vlerave tashmë është më i
sigurt se kurrë. Errësira më e
madhe e natës është në
fundin e saj...

“ “
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madhe: marrëdhënieve homoseksuale dhe
biseksuale. 

Por nëse kanë arritur të korrin një farë
suksesi në hapin e parë të shkatërrimit të
natyrës njerëzore në Shqipërinë post-
komuniste për shkak të ideologjisë së
trashëguar nga regjimi i kaluar, në hapin e
dytë ata e ndjejnë se janë më afër dështimit
sesa përparimit. Përpjekjet e tyre përmes
medieve më në zë dhe emisioneve më të
shikueshme, për të familjarizuar shoqërinë
me njerëzit anormalë po hasin rezistencë nga
masa e gjerë e njerëzve. Kjo dëshmon se një
pjesë e vlerave njerëzore tek populli ynë në
përgjithësi nuk ka vdekur. Kjo pjesë e mbetur
e vlerave, jo vetëm që duhet të ruhet, por
duhet të shfrytëzohet me të gjitha mundësitë
për rigjallërimin e pjesës së vlerave, që mbase
tek shumë njerëz janë të vdekura. Në këtë
mënyrë projekti për t’u shkuar në fund
paturpësive me ndihmën e Allahut do të
dështojë. Askush tjetër më shumë dhe më
mirë sesa hoxhallarët dhe intelektualët
muslimanë nuk mund t’u bëjë ballë
përpjekjeve të tilla të turpshme. Por nëse
shihet e nevojshme mund të bashkërendohen
qëndrimet edhe me komunitetet e tjera
tradicionale fetare në këtë drejtim, pasi
martesa mes mashkullit dhe femrës,  familja,
rritja e fëmijëve në gjirin e familjes, shëndeti
mendor dhe fizik, siguria e jetës, luftimi i
krimit dhe fenomeneve negative në shoqëri
janë vlera të përbashkëta, të cilat bazohen në
mesazhet hyjnore, që Allahu ua shpalli të
dërguarve. 

Kohët e fundit janë paraqitur në media
fakte të pakundërshtueshme, se ka projekte
dhe libra të publikuara, të financuara me
miliona euro nga disa fondacione të huaja,
për të ndikuar në edukimin e fëmijëve të
vegjël, pra për feminilizimin e djemve të
vegjël dhe mashkullizimin e vajzave të vogla,
si një pararendje e pjekurisë seksuale të tyre,
duke inkurajuar çorientimin e tyre seksual në
adoleshencë, duke influencuar në këtë
mënyrë në rritjen e numrit të
homoseksualëve në moshat e reja në brezat e
ardhshëm. Madje është folur edhe për
trajnimin e mësuesve të fillores për
implementimin e programeve të tilla. 

Përveç kësaj ditët e fundit përkrahësit e
perversitetit kanë publikuar në media një
valë shkrimesh dhe deklaratash për
justifikimin e marrëdhënieve homoseksuale.
Ata mashtrojnë duke thënë se
homoseksualizmi nuk konsiderohet si
sëmundje apo si deviacion nga mjekësia
moderne. Për atë që e ka ndjekur me
vëmendje këtë debat nuk ka asnjë dyshim, se
ky mashtrim vjen nga disa organizata
shëndetësore, të cilat financohen me qindra
miliona euro dhe kanë si agjendë
dekonstruktimin e natyrës së njeriut, sepse
po t’i referohesh mjekësisë së mirëfilltë, qoftë
të hershme apo bashkëkohore do të
konstatosh krejt të kundërtën. Do të
mjaftonin për të hedhur poshtë këtë
pretendim sëmundjet e shumta, të cilat kanë
në bazë dëmtimet e anusit tek
homoseksualët.

Aktivistët e mbrojtjes së të drejtave të
homoseksualëve mbështeten në një teori që
thotë se orientimi seksual i fëmijës
përcaktohet vetëm nga shoqëria, ndërsa
prirjet e natyrshme me të cilat lind njeriu nuk
kanë asnjëfarë ndikimi. Për këtë arsye ata
punojnë për çorientimin seksual të fëmijëve,
gjithnjë duke i mëshuar idesë se tek njeriu
nuk ka një orientim të natyrshëm apo të

...Askush tjetër më shumë dhe
më mirë sesa hoxhallarët dhe
intelektualët muslimanë nuk
mund t'u bëjë ballë përpjekjeve
të tilla të turpshme...

“ “
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lindur seksual. Për të hedhur poshtë këtë
mashtrim mjafton të përmendim vetëm
faktin se aparatet seksuale të mashkullit dhe
femrës në mënyrë të natyrshme janë bërë për
njëri-tjetrin, gjë që nuk mund ta thuash kurrë
në rastin e marrëdhënieve homoseksuale. 

Fakti që ka pasur edhe në popujt e
hershëm njerëz të denatyruar, anormalë, me
dëshira të çrregullta seksuale, nuk mund të
përbëjë argument për natyrshmërinë e
homoseksualizmit përveçse për ata, që e kanë
të errësuar arsyen dhe të verbuar zemrën
prej indoktrinimit me idenë e lartpërmendur,
sepse askush nuk e mohon faktin që ka pasur
dhe ka njerëz anormalë, por kjo mund të
paraqitet si argument vetëm nga mashtruesit. 

Po aq i vërtetë sa ky fakt është edhe fakti
se një fenomen i tillë është konsideruar, që
nga agimi i historisë njerëzore anormal, është
shikuar me neveritje nga njerëzit e
shëndetshëm. 

Akoma më e neveritshme është shpjegimi
i tyre se marrëdhënien seksuale mes të njëjtit
seks e gjejmë rëndom edhe në botën e
kafshëve. 

Mbrojtësit e perversitetit pretendojnë se
shoqëria shqiptare para komunizmit i
toleronte homoseksualët, por edhe ky fakt
është i rremë. Nuk mohohet që ka pasur
njerëz anormalë para sistemit komunist, gjatë
tij, dhe që ka edhe sot, por homoseksualizmi
dënohej me ligj gjatë periudhës së regjimit
osman, sepse siç dihet vepronte ligji i
Sheriatit, kështu që nuk ka se si të tolerohej
një sjellje e tillë. Madje kjo i shpjegon më së
miri ndjenjat e antipatisë që ushqen me të
drejtë masa e gjerë e popullit karshi këtij
fenomeni, pasi të gjitha komunitetet fetare
me influencë kanë qenë kategorikisht ndër
shekuj kundër këtij fenomeni dhe ky është
fakt i pamohueshëm. Pikërisht kjo trashëgimi
e shëndetshme bën që populli të urrejë sjelljet
homoseksuale.  

Përkrahësit e sodomisë nuk pranojnë që

burrnia është një vlerë tek meshkujt dhe se
mungesa e saj përbën rrezik edhe për
meshkujt, edhe për femrat, madje për mbarë
shoqërinë. Homoseksualizmi është kërcënim
serioz për familjen. Barazia gjinore është një
mashtrim i lëvizjes feministe. Pasojat e këtij
mashtrimi po i vuajnë më shumë femrat sesa
meshkujt. Studiuesit objektivë pohojnë se
gruaja prej natyre është e predispozuar të jetë
e varur nga burri. Ata që mbështesin
sodominë nuk e kuptojnë se përse shprehin
edhe femrat neveri ndaj feminilizimit të
meshkujve, ose e thënë ndryshe: ndaj
zhburrnimit të meshkujve, por nuk ka asgjë
për t‘u habitur, sepse femra e shëndetshme
psikologjikisht, sidomos ajo shqiptare ndihet
krenare kur është në varësi të një mashkulli
me burrni, pasi vetëm kjo i shkon asaj për
shtat, vetëm në këtë mënyrë mund të
funksionojë familja. Njerëzit e shëndetshëm
me prirje normale, nuk mund pranojnë sjellje
që bie ndesh me natyrshmërinë që u ka dhënë
Allahu. 

Së fundi, thuhet se mospranimi i
homoseksualizmit apo antipatia ndaj
homoseksualëve në shoqërinë shqiptare
post-komuniste është e diktuar nga kushtet
ekonomike. Por edhe kjo nuk qëndron.
Përkundrazi, sipas disa të dhënave del se
kushtet ekonomike kanë bërë, që një numër i
kufizuar refugjatësh shqiptarë nën trysninë e
kushteve të vështira ekonomike të pranojnë
ushtrimin e ‘prostitucionit homoseksual’ në
disa vende evropiane. Përveç kësaj kjo
propagandë e turpshme në favor të
homoseksualizmit nuk do të mund të bëhej
me përmasa të tilla në një vend si Shqipëria
me tradita dhe kulturë të njohur ndër shekuj,
po të mos ishin këto kushte ekonomike.
Gjithsesi, vlerat njerëzore nuk duhet të
diktohen nga kushtet ekonomike. Veset e
ulëta mbeten të tilla gjithmonë, si për të
pasurit, edhe për të varfrit.  
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NGA SERGIO LUIZ SOLIMEO

A
rtikulli i mëposhtëm është përshtatur nga
libri i autorit, Mbrojtja e një Ligji më të
Lartë: Pse ne duhet t’i rezistojmë

“martesave” brenda të njëjtit seks dhe
Lëvizjes Homoseksuale

Në përpjekjet e saj për të paraqitur
homoseksualizmin si diçka normale, lëvizja
homoseksuale1 i është kthyer shkencës, në një
përpjekje për të provuar tre elementë: 

Homoseksualizmi është gjenetik ose i
lindur; 

Homoseksualizmi është i pakthyeshëm; 

MITI I
HOMOSEKSUALIZMIT 
TË KAFSHËVE
Në qoftë se veprimet në dukje “homoseksuale” ndërmjet kafshëve janë në përputhje me natyrën e tyre,
atëherë edhe vrasjet që kafshët ndodh t’u bëjnë të vegjëlve të tyre, apo edhe kanibalizmi brenda të njëjtit lloj
janë gjithashtu në përputhje me natyrën e kafshëve

1 Shprehja “lëvizja homoseksuale” është përdorur për të treguar një rrjet të gjerë organizatash, qendrash
botuese, intelektualë dhe aktivistë që përpiqen të imponojnë ndryshime në ligj, zakone, moral dhe mentalitet,
që homoseksualizmi është jo vetëm i tolerueshëm, por gjithashtu i pranueshëm si i mirë dhe normal.  



20

DRITARE

Meqenëse kafshët shfaqin sjellje seksuale
brenda të njëjtit seks, homoseksualizmi është
natyral.

E vetëdijshme për paaftësinë e saj për të
provuar dy elementët e parë, lëvizja
homoseksuale i ka varur shpresat e veta në
elementin e tretë, “homoseksualizmin” e
kafshëve.

Kafshët e bëjnë atë; pra është natyrale; e drejtë?
Arsyetimi me teorinë e

“homoseksualizmit të kafshëve” mund të
përmblidhet si më poshtë:

Sjellja homoseksuale manifestohet edhe te
kafshët.

Sjellja e kafshëve përcaktohet nga
instinktet e tyre.

Natyra kërkon që kafshët të ndjekin
instinktet e tyre.

Prandaj homoseksualizmi është në
përputhje me natyrën e kafshëve.

Meqenëse njeriu është edhe ai kafshë,
homoseksualizmi duhet të jetë gjithashtu në
përputhje me natyrën e njeriut.

Kjo linjë arsyetimi nuk qëndron. Në qoftë
se veprimet në dukje “homoseksuale” ndër -
mjet kafshëve janë në përputhje me natyrën e
tyre, atëherë edhe vrasjet që kafshët ndodh
t’u bëjnë të vegjëlve të tyre, apo edhe kan -
ibalizmi brenda të njëjtit lloj janë gjithashtu
në përputhje me natyrën e kafshëve! Ndërsa
futja e njeriut në këtë ambient e komplikon
edhe më shumë situatën. Sipas kësaj logjike, a
mund të vijmë ne në përfundimin, se vrasja e
fëmijëve dhe kanibalizmi janë në përputhje
me natyrën njerëzore? 

Në kundërshtim me këtë linjë arsyetimi,
ky artikull tregon që: 

1. Te kafshët nuk ekziston “instinkti homoseksual” 
Çdokush që ka pasur rastin të merret me

vëzhgimin, qoftë edhe në mënyrë të shpejtë
të kafshëve ka qenë i detyruar të arrijë në
përfundimin se “homoseksualizmi” i

kafshëve, “fëmijëvrasja” dhe “kanibalizmi” i
tyre përbëjnë përjashtime në sjelljen normale
të kafshëve. Këto përjashtime të dukshme
nga sjellja normale e kafshëve shkaktohen
nga faktorë përtej instinkteve të tyre.

Konfuzioni i stimulimeve te kafshët dhe 
ngatërrimi i instinkteve 
Për të shpjeguar këtë sjellje jonormale,

vëzhgimi i parë duhet të jetë fakti se,
instinktet e kafshëve nuk lidhen me
përcaktimet absolute të ligjeve fizike, siç
ndodh me botën jo të gjallë. Në shkallë të
ndryshme të gjitha gjallesat mund t’i
përshtaten rrethanave. Ato i përgjigjen
stimulimeve, nxitjeve të jashtme ose të
brendshme.

SSëë  ddyyttii, aftësia njohëse e kafshëve është
thjesht shqisore, që kufizohet nga zëri,
ngjyra, prekja, shija dhe imazhi. Kështu,
kafshëve u mungon saktësia dhe qartësia e
perceptimit intelektual të njeriut. Prandaj
kafshët shpesh ngatërrojnë një ndjesi me një
tjetër, ose një objekt me një tjetër.

SSëë  ttrreettii, instinktet e një kafshe e drejtojnë
atë drejt e në kryerjen e veprimeve të
caktuara për përmbushjen e instinktit dhe
janë në përputhje me natyrën e kafshës.
Megjithatë nxitja spontane e impulsit të
instinktit mund të pësojë modifikime gjatë
veprimit të tij. Imazhe të tjera shqisore,
perceptime ose kujtesë mund të veprojnë si

...Instinkti gjuajtës është kaq
i fortë dhe kaq i vështirë për
t’u shuar, kur preja është e
pranishme, sa copëtimi e
madje edhe ngrënia e koteles
mund të ndodhë...

“

“
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një stimulim i ri duke ndikuar në sjelljen e
kafshës. Për më tepër përplasja ose konflikti
midis dy apo më shumë instinkteve
modifikon impulsin origjinal.

Tek njeriu, kur përplaset reagimi i dy
instinkteve, intelekti përcakton veprimin më
të mirë që ai duhet të kryejë, dhe vullneti
atëherë frenon një instinkt, dhe inkurajon
tjetrin. Tek kafshët mungesa e pasjes së këtij
intelekti dhe vullneti bën që kur përplasen dy
impulse instinkti, të dominojë ai i cili është
më i favorizuar nga rrethanat.2

“Fëmijëvrasja” dhe “kanibalizmi” i kafshëve
SSaarraa  HHaarrttuueellll shpjegon se maçokët i vrasin

kotelet e tyre pas marrjes së “sinjaleve të
përziera” nga instinktet e tyre. Shumica e
maceve mund të bëjnë dallim në mes
“veprimeve lojë” dhe “veprimeve gjuajtëse”,
në mënyrë që të mos i dëmtojnë të vegjlit e
tyre. Tek maçokët ky dallim i “veprimeve
gjuajtëse” mund të mos jetë i plotë dhe kur
stimulohen shumë nga loja instinkti
“gjuajtës” fuqizohet së tepërmi dhe kështu
ata mund të vrasin kotelet e tyre. Instinkti
gjuajtës është kaq i fortë dhe kaq i vështirë
për t’u shuar, kur preja është e pranishme, sa
copëtimi e madje edhe ngrënia e koteles
mund të ndodhë... NNëë  kkëëttëë  rraasstt  tteekk  mmaaççookkuu
nnddooddhh  kkrraahhaassiimmii  ii  mmaaddhhëëssiissëë,,  ttiinngguujjvvee  ddhhee
vveepprriimmeevvee  ttëë  kkootteelleevvee  mmee  mmaaddhhëëssiinnëë,,  ttiinngguujjtt
ddhhee  vveepprriimmeett  ee  pprreessëë..  TTëë  ddyyjjaa,,  kkootteelleett  ddhhee
pprreejjaa  jjaannëë  ttëë  vvooggllaa,,  kkaannëë  ttiinngguullll  ttëë  llaarrttëë  ddhhee
llëëvviizziinn  sshhppeejjtt  mmee  llëëvviizzjjee  ttëë  hhaallllaakkaattuurraa..  TTëë
ggjjiitthhaa  kkëëttoo  ee  bbëëjjnnëë  mmaaççookkuunn  ttëë  sshhëënnjjeessttrroojjëë
ssjjeelllljjeenn  nnëë  ggjjuuaajjttëëssee. Tek maçokët sjellja
prindërore jo gjithmonë mund të mposhtë
sjelljen gjuajtëse dhe kështu maçoku i trajton
kotelet saktësisht në të njëjtën mënyrë, që ai
trajton pretë e vogla. Instinktet e tij në këta
rast janë konfuze.3

Kafshët nuk kanë mjete për të shprehur 
gjendjen e tyre emocionale
Stimulimit dhe konfuzionit të instinkteve

mund t’i shtojmë edhe një tjetër faktor: Në
shprehjen e gjendjeve emocionale, një kafshë
është kryekëput inferiore ndaj njeriut. Për
shkak të mungesës së arsyes te kafshët,
mjetet e tyre të shprehjes së gjendjeve
emocionale (frikës, kënaqësisë, dhimbjes,
dëshirës etj.) janë të kufizuara. Si pasojë
kafshët shpesh shprehin gjendjet e tyre
emocionale në mënyrë të vakët. Ato, le të
themi, “huazojnë” manifestimet e instinktit
të riprodhimit për të manifestuar instinktet e
dominancës, agresivitetit, frikës, të qenit të
shoqërueshëm e kështu me radhë.

Shpjegimi i asaj që duket si sjellje 
“homoseksuale” te kafshët
Bonobot janë shembull tipik i këtij

“huazimi”. Këta primatë nga familja e
shimpanzeve realizojnë sjellje seksuale, në
dukje, për të shprehur pranim dhe gjendje të
tjera emocionale. Kështu, BB..  MM..  DDee  UUaaaall, që ka
shpenzuar qindra orë duke vëzhguar dhe
filmuar bonobot thotë: 

Ka dy arsye pse aktiviteti seksual është

...Cezar Ades, etolog dhe pro-
fesor i psikologjisë në
Universitetin e St. Paulo,
Brazil, shpjegon: “Kur dy
meshkuj bashkohen, prezent
është demonstrimi i forcës, jo
seksi”...

“

“

2 Cf. Regis Jolivet, Traite de Philosophie, (Lyon-Paris: Emmanuel Vitte, editeur, 1950), Vol. 2, pp. 306-396. 
3 Sarah Hartwell, Macet që vrasin kotelet në  http://www.messybeast.com/kill_kit.htm (theksimi ynë) 



përgjigjja e bonobotëve ppëërr  ttëë  sshhmmaanngguurr
kkoonnfflliikktteett..

SSëë  ppaarrii, çdo gjë, jo vetëm ushqimi, që ngre
interesin e më shumë se një bonoboti në të
njëjtën kohë priret të rezultojë në kontakt
seksual. Nëse dy bonobo i afrohen një kutie
kartoni të hedhur në afërsi të tyre, ata do t’i
hipin pak njëri-tjetrit përpara se të luajnë me
kutinë. Situata të tilla çojnë në grindje në
shumicën e specieve të tjera, por bonobot
janë mjaft tolerantë, ndoshta sepse ata
përdorin seksin për të devijuar vëmendjen
dhe ppëërr  ttëë  sshhppëërrnnddaarrëë  (ulur) tteennssiioonniinn.

SSëë  ddyyttii, mmaarrrrëëddhhëënniieett  sseekkssuuaallee  ttee  bboonnoobboott
sshhppeesshh  nnddooddhhiinn  nnëë  nnjjëë  kkoonntteekksstt  aaggrreessiivv,, që
nuk lidhet aspak me ushqimin. Një mashkull
xheloz mund të largojë një tjetër mashkull
larg nga femra, pas kësaj dy meshkujt mund
të bashkohen dhe të fërkojnë organet e tyre
gjenitale. Ose, pasi një femër godet një
bonobot të vogël, nëna e këtij të fundit mmuunndd
tt’’ii  hhiiddhheett  aaggrreessoorreess, veprim i cili pasohet
menjëherë me fërkim organesh gjenitale nga
dy të rriturit.4

Ashtu si bonobot kafshë të tjera mund t’i
hipin një kafshe tjetër me të njëjtin seks dhe
të përfshihen në sjellje, në dukje,
“homoseksuale”, megjithëse motivimet e tyre
mund të ndryshojnë. Qentë, për shembull,

zakonisht e bëjnë këtë për të shprehur
dominancë. CCeezzaarr  AAddeess,, etolog dhe profesor i
psikologjisë në Universitetin e St. Paulo,
Brazil, shpjegon: “Kur dy meshkuj
bashkohen, prezent është demonstrimi i
forcës, jo seksi”.5

ZZhhaakk  LLiinn  SShhuullttzz, drejtori i projekteve të
veçanta të ASPCA Animal Sciences, shpjegon
më tej: Zakonisht, një qen mashkull i aftë
seksualisht do t’i hipi një tjetri si një
ddeemmoonnssttrriimm  ii  ddoommiinnaannccëëss  ssoocciiaallee, me fjalë të
tjera, si një mënyrë për t’i treguar qenit tjetër
kush është bosi. 

Kafshë të tjera kryejnë veprime në dukje
“homoseksuale”, sepse ato dështojnë në
identifikimin e seksit tjetër. Sa më e ulët të
jetë specia në mbretërinë e kafshëve, aq më e
hollë dhe e vështirë për t’u dalluar bëhet
diferenca midis sekseve, kjo çon në më shumë
konfuzion.

Kafshët “homoseksuale” nuk ekzistojnë
Për kundër dukjes “homoseksuale” të disa

sjelljeve të kafshëve, kjo sjellje nuk buron nga
një instinkt “homoseksual”, që është pjesë e
natyrës së kafshës. DDrr..  AAnnttoonniioo  PPaarrddoo,,
profesor i biokimisë në Universitetin e
Navarrës, Spanjë na shpjegon: Për të folur
ashtu siç duhet homoseksualizmi nuk
ekziston te kafshët... Për arsye mbijetese
instinkti i riprodhimit ndërmjet kafshëve
është i drejtuar gjithmonë drejt një individi
me seks të kundërt. Prandaj një kafshë nuk
mund të jetë kurrë homoseksuale...6

2. Është joshkencore që motivimi dhe ndjenja njerë-
zore të “lexohet” në sjelljen e kafshëve

Si shumë aktivistë të të drejtave të
kafshëve, edhe aktivistët homoseksualë
shpesh “lexojnë” motivimin dhe ndjenjën
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...Ata bëjnë një kërcim duke
thënë se nëse diçka është
natyrale, atëherë është morale
dhe etikë e pëlqyeshme.
Fëmijëvrasja është e përhapur
në mbretërinë e kafshëve...

“

“
4 Frans B. M. de Waal, “Bonobot, Seksi dhe Shoqëria,” Scientific American, Mar. 1995, pp. 82-88,
www.songweaver.com/info/bonobos.html. (theksimi ynë) 
5 “Cachorro Gay?” Focinhos Online, www2.uol.com.br/focinhos/petsnodiva/index.shtml. 
6 Antonio Pardo, “Aspectos medicos de la homosexualidad,” Nuestro Tiempo, Jul.-Aug. 1995, pp. 82-89. 
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njerëzore në sjelljen e kafshëve. Ndërsa ky
këndvështrim antropopatik (ku sjelljet e
kafshëve shihen si ato të njeriut) gëzon
qytetari të plotë në art, letërsi dhe mitologji,
sepse në to elementi shkencor është i varfër.
Dr. Çarls Sokarides i Shoqatës Kombëtare për
Studime dhe Terapinë e Homoseksualizmit
(NARTH) shprehet: “Termi homoseksualizëm
duhet të kufizohet në specien njerëzore,
sepse te kafshët studiuesi mund të hasë
vetëm sjellje që janë burim lëvizjesh.
IInntteerrpprreettiimmii  ii  mmoottiivviimmiitt  ttëë  kkaaffsshhëëvvee  dduukkee
aapplliikkuuaarr  ppssiikkooddiinnaammiikkëënn  nnjjeerrëëzzoorree  ëësshhttëë  ii
rrrreezziikksshhëëmm,,  ppssee  jjoo  ddhhee  ppëërrqqaassjjee  ee  ddaallllddiissuurr.”7

Etologu CCeezzaarr  AAddeess shpjegon ndryshimin
midis marrëdhënieve seksuale njerëzore dhe
atyre të kafshëve: “Njerëzit kanë
marrëdhënie seksuale në një mënyrë, ndërsa
kafshët e kanë atë në një tjetër. Veprimi
seksual i njeriut është çështje preference, ku
personi zgjedh personin më tërheqës për të
pasur kënaqësi. Ndërsa kjo nuk është e
vërtetë për kafshët. Për to është një çështje
çiftëzimi dhe riprodhimi. NNuukk  ëësshhttëë  ççëësshhttjjee
kkëënnaaqqëëssiiee  ffiizziikkee  aappoo  ppssiikkoollooggjjiikkee......  NNuuhhaattjjaa
ëësshhttëë  ppëërrccaakkttuueessee: kur një femër është e
gatshme për çiftëzim, ajo lëshon aromën e
njohur nën termin feromonë. Kjo aromë
tërheq vëmendjen e mashkullit dhe e bën atë
të dëshirojë të çiftëzohet. Kjo është
marrëdhënia seksuale ndërmjet kafshëve. Ky
është ligj i natyrës.”8

3. Sjellja joracionale e kafshëve nuk është 
model për njeriun racional 
Disa kërkues duke studiuar sjelljen

“homoseksuale” të kafshëve kapërcejnë në
nxjerrjen e përfundimeve nga fusha e
shkencës në atë të filozofisë dhe moralit! Këta

kërkues arsyetohen nga fakti se në qoftë se
kafshët e bëjnë atë, ajo është në përputhje me
natyrën e tyre dhe kështu është e mirë për to.
Nëse është natyrale dhe e mirë për kafshët,
vazhdojnë ata, është gjithashtu natyrale dhe
moralisht e mirë për njerëzit! Përkufizimi i
natyrës njerëzore nuk i përket fushës së
zoologjisë apo biologjisë, por filozofisë dhe
përcaktimi i asaj që është moralisht e mirë
për njeriun i përket etikës.

Megjithëse shumë i prirë ndaj
interpretimit homoseksual të sjelljes së
kafshëve PPooll  LL..  VVaasseejj i Universitetit të
Lethbrixhit në Kanada porosit: “Për disa
njerëz ajo që kafshët bëjnë është kriter
vlerësimi, se çfarë është dhe nuk është
natyrale. Ata bëjnë një kërcim duke thënë se
nëse diçka është natyrale, atëherë është
morale dhe etikë e pëlqyeshme. Fëmijëvrasja
është e përhapur në mbretërinë e kafshëve.
Të hidhesh nga kjo për të thënë se ky veprim
është i pëlqyeshëm është krejt pa kuptim. Ne
nuk duhet të përdorim kafshët për të
formësuar moralin dhe politikat sociale për
shoqëritë njerëzore në të cilat ne duam të
jetojmë. Kafshët nuk kujdesen për të
moshuarit. Unë veçanërisht nuk mendoj, se
duhet të ndërtohet një platformë për
mbylljen e shtëpive të kujdesit për të
moshuarit.”9

Mbretëria e kafshëve nuk është vend për
njerëzit, që të kërkojnë një plan të gatshëm

...Fakti që njeriu ka një trup dhe
jetë shqisore, ashtu si edhe
kafshët, nuk do të thotë që ai
është vetëm një kafshë...

“ “
7 “Exploding the Myth of Constitutional Homosexuality,” National Association for Research and Therapy of
Homosexuality, www.leaderu.com/orgs/narth/exploding.html. (theksimi ynë) 
8 “Cachorro Gay?” 
9 Cituar nga Dinitia Smith, “Love That Dare Not Squeak Its Name.” 
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për moralin njerëzor. Ky plan i gatshëm, siç
vëren biokimisti BBrruuttoo  MMaarriiaa  BBrruuttii duhet të
kërkohet tek vetë njeriu:

Është një gabim i shpeshtë fakti që njerëzit
ballafaqojnë sjelljen njerëzore me atë të
kafshëve, si të ishin të të njëjtës natyrë...
LLiiggjjeett  qqëë  ssuunnddoojjnnëë  ssjjeelllljjeenn  nnjjeerrëëzzoorree  jjaannëë  ttëë
nnjjëë  nnaattyyrree  ttëë  nnddrryysshhmmee  ddhhee  aattoo  dduuhheett  ttëë
kkëërrkkoohheenn  aattyy  kkuu  ZZoottii  ii  kkaa  vveennddoossuurr  aattoo,,  nnëë
nnaattyyrrëënn  nnjjeerrëëzzoorree.10

Fakti që njeriu ka një trup dhe jetë
shqisore, ashtu si edhe kafshët, nuk do të
thotë që ai është vetëm një kafshë. Dhe as nuk
do të thotë se ai është një gjysmë-kafshë.
Arsyeja njerëzore dominon të gjithë natyrën
e tij, po kështu edhe ndjesitë, instinktet dhe
impulset e tij nuk janë thjesht kafshërore, por
kanë vulën e intelektit, i cili e karakterizon
njeriun.  Kështu që njeriu karakterizohet jo
nga ajo që ai ka të përbashkët me kafshët, por
nga ajo që e dallon atë prej tyre. Ky
diferencim është thelbësor jo aksidental.
Njeriu është një kafshë me intelekt. Arsyeja e
njeriut është ajo që e bën njeriun unik dhe
krejtësisht të ndryshëm nga natyra e
kafshëve.11 Ta konsiderosh njeriun thjesht si
një kafshë do të thotë të mohosh arsyen e tij
dhe nga kjo edhe vullnetin e tij të lirë.
Anasjelltas, t’i konsiderosh kafshët si të ishin
njerëz do të thotë t’i atribuosh atyre një arsye
jo-ekzistente.

Nga shkenca në mitologji
Studimi ““BBiioollooggiiccaall  EExxuubbeerraannccee”” i Dr.

Bagemihl12 tregon pakënaqësinë e tij
thelbësore ndaj shkencës dhe entuziazmin e

tij ndaj mitologjisë indigjene (amerikane): 
“Shkenca perëndimore ka shumë për të

mësuar nga kulturat indigjene në lidhje me
sistemet e gjinive dhe seksualitetit...”13

“Shumica e fiseve vendase amerikane
formalisht njohin dhe nderojnë
homoseksualizmin, dhe sjelljen e njerëzve
transseksualë në rolin e një personi “dy-
shpirtësh” (i njohur më parë në mesin e
indianëve të Amerikës së Veriut, si ai që
vishej apo sillej si grua). “Dy shpirtëshi” është
një burrë ose grua e shenjtë, që përzien
gjinitë duke u veshur si seksi i kundërt, apo
edhe si të dy sekset... Dhe shpesh kryen
marrëdhënie të të njëjtit seks...14”

Dr. Bagemihl e aplikon këtë mit
hermafrodit, kaq të përhapur në lëvizjen e
sotme homoseksuale, në botën e kafshëve me
ndihmën e mitologjisë vendase amerikane
dhe asaj indiane. 

PPëërrffuunnddiimmii
Përpjekja e lëvizjes homoseksuale për të

treguar se homoseksualizmi është në
përputhje me natyrën njerëzore, duke u
munduar ta provojë atë nëpërmjet teorisë së
homoseksualizmit të kafshëve është bazuar
më shumë në besimet mitologjike dhe
doktrinat filozofike të gabuara, se sa në
shkencë dhe fakte shkencore.

Burimi:
http://www.narth.com/docs/animalmyt

h.html
PPëërrkktthheeuu::  EEllttoonn  GGjjeeççii

10 Bruto Maria Bruti, Domande e risposte sul problema dell’omosessualita, www.paginecattoliche.it/domande-
_omosessualita.htm. (theksimi ynë) 
11 “Njeriu përkufizohet në mënyrë korrekte si kafshë racionale; kafshët i referohen gjenit më të afërm;
racionalja i  referohet dallimeve specifike.” Joannes di Napoli, Manuale Philosophiae (Turin, Italy: Marietti
Editori, 1961), Vol. 2, p. 165. 
12 Libri i tij është publikuar nga shtëpia botuese “Stonewall Inn Editions”, dhe shtypur nga St. Martin’s Press të
cilët i kushtohen librave në interes të geive dhe lesbikeve. 
13 Bagemihl, p. 5. 
14 Ibid., p. 216.  
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SHKRUAN: TALHA KURTISHI

V
eprimet e individëve/bashkësive brenda
shoqërisë, angazhimi i tyre për
realizimin e interesave dhe përmbushjen

e nevojave, bashkëpunimi dhe konfrontimi
përreth synimeve janë simptomat e
gjallërimit të një shoqërie. Disa shkencëtarë
këtë ndërveprim shoqëror e nënvizojnë si
kusht për ekzistimin e shoqërisë dhe për
mundësinë e ndryshimit të saj. 

Ashtu si nuk mundet të ndalet
ndërveprimi i individëve/bashkësive mes
tyre dhe me shoqërinë në përgjithësi, nuk
mundet të ndalet as lëvizja drejt
ndryshimeve në atë shoqëri. Nga natyra e
vlerave të asaj shoqërie varet edhe natyra
dhe mënyra  e ndryshimeve, që do të
ndodhin në shoqëri. Prej të parëve që ka
folur për ndryshimin shoqëror është Ibën
Halduni, i cili duke folur për etapat e
zhvillimit  të shtetit dhe ndryshimeve në të
thekson se fillimi i dobësimit të shtetit,
paaftësisë për t’u ballafaquar me armikun
dhe dështimit të tij ndaj presioneve të jetës
është kur luksi i tepërt bëhet dukuri
dominuese. Shtjellimi i mendimit të Ibën
Haldunit nuk është tema kryesore e këtij
shkrimi, i cili do të fokusohet tek pozita e
vvlleerraavvee (shoqërore) përgjatë procesit të
ndryshim/zhvillimit shoqëror.

RRËNIMI I VLERAVE
RRËNON SHOQËRITË
Në këtë shoqëri i hapet rruga mjeteve ilegjitime për arritjen te qëllimet, si ryshfeti, presioni, forca, kërcënimi.
E drejta legjitime dhe e vërteta e humbasin vlerën e tyre. Ky mjedis nuk është i përshtatshëm për zhvillimin e
njeriut dhe përparimin e njerëzimit. Kjo shoqëri është shoqëria e njeriut të egër, ku vlejnë ligjet e xhunglës
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Vlerat që mundemi t’i përkufizojmë
shkurtimisht, si parime dhe kritere rreth të
cilëve bashkohen gjithë/shumica e
individëve të shoqërisë kanë ndikim tejet të
rëndësishëm në procesin e
ndryshim/zhvillimit shoqëror. Këto vlera
janë ato që e drejtojnë angazhimin e
individit, që e orientojnë ndryshimin, që e
lehtësojnë ose e pengojnë, që e korrigjojnë
ose e devijojnë ndryshimin shoqëror.
Ndryshimet që nuk përshtaten me vlerat
dominuese me siguri do të kenë vështirësi të
realizohen, sepse ato janë referenca e
veprimtarit, i cili duhet ta sjellë ndryshimin.

Burimet e vlerave të përbashkëta të një
shoqërie janë të ndryshme. Në disa shoqëri
vlerat rreth të cilave bashkohen njerëzit
janë parimet e shpalljeve dhe legjislacioneve
fetare. Këto janë vlerat më stabilizuese, më
të qëndrueshme dhe më afatgjata.
Fatkeqësisht këto vlera në shumë shoqëri
anashkalohen dhe në mënyrë sistematike
mundohen të zëvendësohen me vlera të
tjera, që ndeshen shpesh me vlerat fetare.
Atje ku referenca e vlerave shoqërore nuk
është shpallja hyjnore ato janë fryt i logjikës
njerëzore, rezultat i ndodhive dhe
ndryshimeve historike, luftërave,
vështirësive me të cilat janë ballafaquar,
zhvillimit industrial dhe teknologjik, i rritjes
së cilësisë së jetës e kështu me radhë. Kur
është fjala për vlerat e krijuara, si pasojë e
gjendjes së shoqërisë mundemi të themi se
ato janë të llojllojshme. Prandaj vlerat e
shoqërive të pasura dallojnë nga vlerat
dominuese të shoqërive të varfra. Siguria
sjell vlera që dallojnë nga vlerat e shoqërive
ku rreziku dhe frika janë evidente.

Krahas dallimeve mes vlerave në
shoqëritë e ndryshme brenda sistemit të
vlerave të një shoqërie kemi vlera që janë
substanciale dhe vlera
sekondare/margjinale. I pamohueshëm
është ndikimi i tyre në formësimin e

angazhimit individual dhe ndërveprimit
brenda shoqëror. Pranimi i këtyre vlerave,
në veçanti të atyre që janë esenciale shihet
edhe në angazhimin për mbrojtjen e ideve,
kodeve të sjelljes, personaliteteve,
institucioneve që konsiderohen simbole të
vlerave esenciale të një shoqërie. Nga kjo
konstatojmë se vlerat nuk janë vetëm
fotografi mendore, por dhe realitet i
perceptueshëm në shoqëri. Ato janë ide, që
perceptohen edhe si realitet në shoqëri.
Prandaj mbrojtës i denjë i vlerës së caktuar
të një shoqërie nuk mundet të jetë ai që
këmbëngul në aspektin ideor të saj dhe
mbetet indiferent ndaj mungesës së pranisë
reale të vlerave në një shoqëri. Ai që e
madhëron aspektin ideor të vlerave dhe e
anashkalon nevojën për praninë e tyre
konkrete në shoqëri është në realitet prej
rrënuesve të këtyre vlerave. 

Një shembull i mrekullueshëm i vlerës si
ide dhe si realitet janë dy ajetet nga kaptina
e parë e Kuranit Famëmadh - El Fatiha. Në
ajetin e parë Allahu, subhanehu ue teala,
thotë: ““UUddhhëëzzoonnaa  ppëërr  nnëë  rrrruuggëënn  ee  ddrreejjttëë””..
Nga ajeti në fjalë kuptojmë për rëndësinë
dhe vlerën që ka rruga e drejtë. Kjo rrugë e
drejtë është e njohur dhe e pranishme si ide
në të menduarit e njeriut. Ajo ka cilësi që i
mundësojnë asaj të emërohet me këtë emër
“rruga e drejtë”. Pastaj Allahu, subhanehu
ue teala, vazhdon dhe thotë: ““NNëë  rrrruuggëënn  ee

...Fillimi i dobësimit të shtetit,
paaftësisë për t’u ballafaquar
me armikun dhe dështimit të tij
ndaj presioneve të jetës është
kur luksi i tepërt bëhet dukuri
dominuese...

“

“
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aattyyrree,,  ttëë  cciillëëtt  ii  bbeeggaattoovvee  mmee  ttëë  mmiirraa......””, që
tregon se kjo rrugë e drejtë nuk është vetëm
ide, por edhe realitet që shihet në jetën e
atyre, të cilët Allahu, subhanehu ue teala, i
begatoi. Kjo rrugë i ka ndjekësit e saj, ata
njihen me këtë rrugë dhe ajo njihet
nëpërmjet tyre. Se kush janë ata që Allahu i
begatoi na tregon një ajet tjetër: ““EE  kkuusshhddoo
qqëë  ii  bbiinnddeett  AAllllaahhuutt  ddhhee  ttëë  ddëërrgguuaarriitt,,  ttëë  ttiillllëëtt
ddoo  ttëë  jjeennëë  ssëë  bbaasshhkkuu  mmee  aattaa  qqëë  AAllllaahhuu  ii
bbeeggaattooii:: (me) ppeejjggaammbbeerrëëtt,,  bbeessnniikkëëtt  ee
ddaalllluuaarr,,  ddëësshhmmoorrëëtt  ddhhee  mmee  ttëë  mmiirrëëtt..  SSaa
sshhookkëë  ttëë  mmiirrëë  jjaannëë  aattaa!!”” (Nisa, 69).

Prandaj vlera e vërtetë ka dy ekzistenca,
ekzistencën ideore dhe ekzistencën reale,
dhe mbrojtja e vlerave nënkupton mbrojtjen
e ekzistencës së tyre ideore dhe reale. 

Me rrënimin e sistemit të vlerave fillon
edhe rrënimi i shoqërisë. Pa vlera, ndryshimi
shoqëror e humb baraspeshën dhe
orientimin. Në një situatë të këtillë,
dinamika e lëvizjeve shoqërore, edhe pse me
vazhdimësi ta pandalshme është në dëm të
interesave të shoqërisë, zhvillimit dhe
stabilitetit të saj. Në një shoqëri të këtillë
institucionet privohen nga kompetencat e
tyre, si dhe nga instrumentet e sundimit dhe
kontrollit. Paramendo një shoqëri në të cilën
qeliza kryesore familja është sinonimi i
injorancës, kriteret shoqërore quhen
prapambeturi, vlerat e shoqërisë emërohen
si nxitës të refuzimit të tjetrit, institucionet
e moralit akuzohen me ndërhyrje në
çështjet intime, sistemet dhe legjislacionet
(në veçanti ato me bazë fetare) përshkruhen
si jorealiste dhe të papërshtatshme me
kushtet e jetës bashkëkohore. Në këtë
shoqëri i hapet rruga mjeteve ilegjitime për
arritjen te qëllimet, si ryshfeti, presioni,
forca, kërcënimi. E drejta legjitime dhe e
vërteta e humbasin vlerën e tyre. Ky mjedis
nuk është i përshtatshëm për zhvillimin e
njeriut dhe përparimin e njerëzimit. Kjo
shoqëri është shoqëria e njeriut të egër, ku

vlejnë ligjet e xhunglës.
Shoqëria që zhvillohet dhe ndryshohet

në pajtim me vlerat e saj është shoqëri me
zhvillim të harmonizuar, me dinamikë
shoqërore, e cila nuk krijon antipodin e
shoqërisë së deritanishme. Themelet e
shoqërisë, qëndrimet e pakontestueshme të
shumicës dhe vlerat e saj janë drejtuesit e
ndryshimeve në të gjitha etapat e zhvillimit.
Nuk ka dyshim se njerëzit i njohin vlerat
esenciale etike, si sinqeritetin, besnikërinë,
çiltërsinë, drejtësinë dhe devocionin, para se
t’i pranojnë ato si vlerë fetare të
mbështetura në shpallje hyjnore. Njohja e
këtyre vlerave ka qenë parakusht për
njohjen e fesë dhe porosive të saj. Nëse
supozojmë se njerëzit nuk kanë ditur të
bëjnë dallimin mes së vërtetës dhe
gënjeshtrës, mes faktit se e vërteta është e
mirë në një kohë që gënjeshtra është e keqe,
atëherë si do të bënin dallimin mes
pejgamberit të vërtetë dhe atij që pretendon
se është pejgamber? Si do të bënin dallimin
mes fjalëve të Allahut dhe shpifjeve të
trilluesve? 

Këtë e theksoj, sepse vlera të këtilla
esenciale janë pikërisht ato që mundësojnë
pranimin e vlera dytësore e që janë dispozita
të hollësishme për rregullimin e jetës
individuale dhe ndërveprimin shoqëror.
Njohja e vlerave esenciale, rreth të cilave
kemi konsensus ndër-civilizues, mundëson
edhe refuzimin e jo-vlerave, që mundohen të
imponohen duke u paraqitur nën ombrellën
e barazisë dhe të drejtësisë. Me siguri që nuk
është vlerë pranimi i homoseksualizmit, si
dukuri normale, meqë i njëjti fenomen
deformon dhe rrënon institucionin
themelor shoqëror ffaammiilljjeenn, gjegjësisht
bashkimin në emër të Allahut, mes
mashkullit dhe femrës. Allahu është
Dhuruesi i suksesit.
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SHKRUAN: JUSTINIAN TOPULLI

N
ë debatin rreth homoseksualizmit
zhvilluar së fundmi në mediet shqiptare,
në shumicën e rasteve argumentet pro

apo kundra tij shumë pak përqendroheshin
në anën etike apo morale të këtij fenomeni. 

CCiillaa  ëësshhttëë  aarrssyyeejjaa,,  qqëë  aannaa  mmëë  tthheellbbëëssoorree  ee
kkëëttiijj  ddeebbaattii  lliihheett  mmëënnjjaannëë??  Arsyeja është e
qartë, mbrojtësit e këtij fenomeni qëllimisht
e anashkalojnë këtë aspekt, madje për ta kjo
është ana më e dobët e “homofobëve”, të
cilët sipas tyre me refuzimin që i bëjnë
homoseksualizmit për arsye etike tregojnë

arkaizmin e tyre, mungesën e kulturës dhe
mosrespektimin e të drejtave të njeriut! 

Askush sot nuk dëshiron të përballet me
akuza të tilla dhe të etiketohet si arkaik, i
pakulturuar dhe intolerant, sepse tashmë
këto gjëra trajtohen si blasfemi ndaj
demokracisë liberale dhe normave etike që
përcjell “feja e shekullarizmit”. Të ngrihesh
në emër të një morali, që në thelb dhe në
origjinë buron nga feja do të thotë sipas
këtyre njerëzve, të cenosh gjënë më të vyer
dhe më të shenjtë, që ka arritur sot njerëzimi,
e që është ndarja e religjionit nga morali
publik dhe zgjedhja e lirë e njerëzve, pra do

Akti seksual si funksion parësor të tij ka riprodhimin dhe vazhdimësinë e llojit, pikërisht për këtë ai është
gjendur dhe ekziston. Si i tillë ai përbën një vlerë madhore për njeriun. Ta ndash këtë vlerë jetike nga
kënaqësia epshore, që e shoqëron atë duke mbivlerësuar këtë të fundit do të thotë të mbivlerësosh vdekjen
karshi jetës, mos ekzistencën karshi ekzistencës. 



29ALBISLAM | 1 Maj 2010 |  17 Xhumadel Ula 1431

DRITARE

të thotë të jesh kundra lirisë dhe pro
skllavërisë! Referimi për normat e moralit
shoqëror dhe individual duhet të jetë i
vetëzgjedhur, e aq më tepër kur bëhet fjalë
për një çështje kaq individuale dhe private sa
ç’është veprimtaria seksuale e njeriut.
Askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë në
shtratin e tjetrit, se çfarë bën ai. Pa më të
voglin dyshim kështu është. 

Kjo filozofi nuk është aspak e re, ajo i ka
rrënjët në Greqinë antike e ndoshta edhe më
tej. Një nga promovuesit më të famshëm të
saj ishte Protagora, ky sofist thoshte se:
“Njeriu është masa e të gjitha gjërave.” Kjo
pikëpamje u shtri nga nxënësit e tij edhe në
fushën e etikës, ata “mendonin se nuk
ekzistonte asnjë e drejtë që të ketë një vlerë
të ngjashme për të gjithë. Ajo që njerëzit e
quajnë e drejtë nuk është veçse një tërësi
parimesh që, në kohë dhe në rrethana të
caktuara, janë vërtetuar si të dobishme dhe
të mira për vetë ata.”

Sokrati, filozofi i cili besonte në një moral
universal, nuk nguroi të ironizojë me këta
sofistë në mënyrën më therëse. Njëherë ai
për pikëpamjen e Protagorës se, njeriu është
masa e të gjitha gjërave tha: “Fare mirë mund
të thoshte se edhe derri, majmuni, apo cilado
kafshë tjetër, është masa e të gjitha gjërave!”
Dhe ai kishte të drejtë. Nëse nuk ka një kod
moral të njëjtë për të gjithë njerëzit, atëherë
çfarë e bën të pavërtetë ironinë e Sokratit?!

E gjithë kjo filozofi mbrojtëse ndaj
homoseksualizmit mbështetet mbi
pikëpamjen, se njeriu është masa dhe kriteri
i çdo gjëje. Por nocioni “njeri” në këtë rast
nuk ka si qëllim llojin njerëzor si tërësi, por
çdo njeri më vete si subjekt i veçantë, kështu
merret me mend, se edhe masa matëse e çdo
gjëje ngelet relative dhe subjektive. 

-Njeriu si qenie e gjallë dhe jo e
domosdoshme në ekzistencën e kësaj bote,
vlerën më të madhe dhe më të qenësishme të
tij ka pikërisht jetën dhe ekzistencën e tij.

Çdo gjë e cila për njeriun ka vlerë mbështetet
pikërisht mbi këtë vlerë, që është ekzistenca
e tij. Kështu që çdo instinkt njerëzor, i cili
është shkak për ekzistencën e njeriut dhe
vazhdimësinë e tij në jetë, merr një vlerë
parësore për të dhe është në funksion të
kësaj vlere. Për shembull ushqimi fizik për
njeriun nuk do të kishte vlerën që ka, nëse ai
nuk do të ishte një nga arsyet më madhore të
vazhdimësisë së jetës së tij në këtë botë. Duke
pasur një rëndësi të tillë të
pazëvendësueshme ushqimi jo vetëm që
është një nevojë e domosdoshme fiziologjike
për njeriun, por njëkohësisht është edhe një
kënaqësi dhe shije e këndshme fizike për të.
Mirëpo padyshim është absurde të mendosh,
se vlera ushqimore është vënë në funksion të
kënaqësisë, pasi kënaqësia trupore nuk është
domosdoshmëri për ekzistencën e njeriut,
por natyrshëm është vlera jetësore ajo që
ushqimi ka, arsyeja pse ushqimi është bërë i
këndshëm dhe joshës për njeriun. Duke u
nisur nga kjo logjikë, fare lehtë ne kuptojmë
arsyen pse një njeri nuk mund të ushqehet
me diçka vrasëse, edhe pse ajo mund të jetë e
këndshme dhe joshëse për të. Në të njëjtën
mënyrë edhe seksualizmi njerëzor ka diçka
më primare dhe më të rëndësishme, sesa një
kënaqësi e thjeshtë trupore, për vetë faktin
se marrëdhënia seksuale qëndron në
themelin primar të zanafillës njerëzore.
Kështu që akti seksual si funksion parësor të
tij ka riprodhimin dhe vazhdimësinë e llojit,
pikërisht për këtë ai është gjendur dhe
ekziston. Si i tillë ai përbën një vlerë
madhore për njeriun. Ta ndash këtë vlerë
jetike nga kënaqësia epshore, që e shoqëron

...Çdo instinkt njerëzor, i cili është
shkak për ekzistencën e njeriut dhe
vazhdimësinë e tij në jetë, merr një
vlerë parësore për të ...

“ “
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atë duke mbivlerësuar këtë të fundit do të
thotë të mbivlerësosh vdekjen karshi jetës,
mos ekzistencën karshi ekzistencës.

-Në këtë kontekst logjik jeta e njeriut dhe
shkaqet që e mbajnë atë në ekzistencë kanë
vlerë jo vetëm për të si individ, por edhe për
vetë shoqërinë njerëzore dhe për
ekzistencën e llojit të saj. Për këtë edhe Zoti
apo shoqëria njerëzore (për ata që nuk
besojnë në Zot) kanë vendosur ligje dhe
norma, të cilat nuk lejojnë (apo kufizojnë)
përdorimin e gjërave që shkatërrojnë jetën
njerëzore. Çdo njeri është një qenie më vete
dhe gëzon liri të plotë për ta jetuar dhe
gëzuar jetën e tij, por në të njëjtën kohë jeta
e tij, duam apo s’duam, është e ndërvarur dhe
ndërvar edhe jetë të tjera njerëzish, kështu
që liria e tij nuk mund të cenojë qoftë për së
afërmi apo për së largu ekzistencën e llojit
njeri. Kështu që përderisa një njeri si individ
pranon të jetojë në shoqërinë e llojit të vet, ai
është i detyruar të japë një pjesë të lirisë së tij
individuale, pikërisht edhe për gjëra të tilla
intime, siç janë kënaqësia ushqimore apo ajo
seksuale, sepse ato përbëjnë një nga arsyet
madhore të ekzistencës njerëzore. 

Shoqëria njerëzore si një e tërë ka
detyrimin për ta mbajtur në jetë individin, si
pjesë e pandashme e saj, me të gjitha
mundësitë që ajo ka. Po kështu edhe vetë
individi ka si detyrim të mos cenojë
drejtpërdrejtë apo tërthorazi, së afërmi apo
së largëti, qoftë edhe me sjelljen apo moralin
e tij seksual, vazhdimësinë e bashkësisë
njerëzore. Kështu që asnjë individ, sado i lirë
që të ndjehet ai, nuk ka të drejtë të dëmtojë,
të vërë në pikëpyetje, apo në rrezik
ekzistencën e llojit njerëzor, për hir të lirisë
apo shijeve të tij individuale, duke
promovuar si diçka normale
homoseksualizmin e tij. Njerëzimi në mënyrë
të ngjashme, nuk mund të pranojë si vlerë
p.sh. vetëvrasjen, edhe pse në fund të fundit
në një këndvështrim tepër të ngushtë kjo

është një zgjedhje e lirë individuale. Ashtu siç
edhe nuk mund të pranojë, po për të njëjtat
arsye -e më tej- edhe zoofilinë. Pra, në këtë
kontekst edhe homoseksualizmi nuk mund
t’i paraqitet shoqërisë njerëzore si akt
normal dhe të kërkohet të pranohet si i tillë
në shoqëri, edhe pse ai përbën një zgjedhje
personale. 

-Përveç këtij dimensioni natyror
ekzistencial, që homoseksualizmi thyen ai po
ashtu thyen një tjetër dimension mbi të cilin
mbështetet etika dhe morali i shoqërisë
njerëzore, e që është etika e trashëguar
kulturore dhe fetare për heteroseksualizmin.
Kështu për shembull incesti, ndonëse është
një akt heteroseksual moralisht ai
konsiderohet si pervers dhe nuk pranohet të
jetë legjitim në shoqërinë njerëzore. Nëse në
shoqërinë njerëzore ekzistojnë edhe
kufizime të tilla morale, brenda vetë aktit
heteroseksual, atëherë çfarë mund të jetë
tjetër homoseksualizmi, që nuk është i tillë,
vetëm se një shfrenim hedonist seksual
amoral. Është tejet absurde të pranosh si
perverse, sjellje të tilla seksuale si incesti apo
edhe zoofilia dhe të përjashtosh prej tyre
homoseksualizmin! Për të mbrojtur këto
sjellje seksuale perverse mund të jepen prej
atyre që i pëlqejnë ato, pothuajse të njëjtat
argumente që jepen edhe për të mbrojtur
homoseksualizmin. 

NNee  kkeemmii  ttëë  ddrreejjttëë  ttëë  ppyyeessiimm  ssee  cciillii  ëësshhttëë
kkrriitteerrii  mmoorraall  qqëë  vvlleerrëëssoonn  ssee  iinncceessttii  ddhhee

...Njerëzimi në mënyrë të ngjashme,
nuk mund të pranojë si vlerë p.sh.
vetëvrasjen, edhe pse në fund të fun-
dit në një këndvështrim tepër të
ngushtë kjo është një zgjedhje e lirë
individuale...

“ “
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zzooooffiilliiaa  jjaannëë  eekkssttrreemmee  ttëë  ppaapprraannuueesshhmmee,,
nnddëërrssaa  hhoommoosseekkssuuaalliizzmmii  jjoo??  

Një psikologe që mbronte në media
homoseksualizmin si të moralshëm, para disa
vjetësh në një nga mediat e shkruara,
shprehej për telenovelat se: 

“Në pjesën më të madhe telenovelat
edukojnë keq dhe shpërndajnë moral fals.
Skenarët e tyre janë në shumë raste të
pamoralshëm. Aty shihen gjëra që janë të
ekzagjeruara dhe shumë rrallë mund të
ndodhin në jetë... Më të çuditshme janë edhe
historitë e dashurisë, që mund të jenë
platonike, apo jashtëmartesore. Te
“Beautiful” kemi raporte jonormale të
lidhjeve dashurore. Një femër martohet me
djalin, pastaj me babain e tij, me vëllain dhe
arrin të shkatërrojë një familje të madhe,
duke prishur ekuilibrat.”

Cili është kriteri me të cilën këto sjellje
vlerësohen si të pamoralshme dhe jonormale
nga kjo psikologe, ndërkohë që ajo sot mbron
homoseksualizmin duke thënë: 

“Të tjerë i janë referuar moralit fetar pak
më shumë apo më pak se 2000 vjeçar, duke
harruar që shoqëria njerëzore, e cila i ka
rrënjët shumë më thellë në kohë, ka kaluar
në etapa ku edhe qeliza bazë e saj ka
ndryshuar formë, ndonëse në mungesë të
medias që sot shihet dhe si “rrezik” i
përhapjes së modave.”? (Gazeta Sot, 14 Mars
2010)

Nëse modelet e telenovelave pasqyrojnë
gjëra të rralla, edhe pse mund të jenë të
vërteta, ato konsiderohen të pamoralshme
dhe jonormale! Atëherë po e njëjta logjikë
vlen edhe për homoseksualizmin, për
njerëzit që nuk e marrin moralin nga
telenovelat dhe e konsiderojnë aktin seksual
brenda të njëjtës gjini si jonormal dhe i
pamoralshëm.

A nuk është pra pikërisht trashëgimia
kulturore e fetare e shumicës dërrmuese të
njerëzimit, kriteri që bën vlerësimin e të

moralshmes dhe të pamoralshmes? Po i njëjti
kriter moral është edhe ai që dënon
homoseksualizmin si pervers, pa asnjë dallim
në ndalim, nga fenomene të tilla perverse si
incesti dhe zoofilia. 

Ndërsa arsyetimi i psikologes që kërkon
të hedhë poshtë moralin fetar, si pikë
referimi për amoralitetin e
homoseksualizmit është tejet absurd, dhe për
më tepër edhe kontradiktor me atë të disa
viteve më parë. Ajo niset nga pikëpamje
materialiste, të cilat mohojnë origjinën
hyjnore të fesë, ku sipas të cilave njeriu ka
ekzistuar njëherë e një kohë, kur e
rregullonte jetën e tij pa fe. E ndërsa për
besimtarët feja është bashkëshoqëruese e
përhershme e njerëzimit, që në zanafillë të
tij. Për më tepër nuk është vetëm kjo arsyeja
pse dënohet homoseksualizmi, por edhe
autoriteti moral i padiskutueshëm, që
normat fetare kanë gëzuar në mes
besimtarëve në të gjitha kohët. Mirëpo sa për
t’i dhënë përgjigje arsyetimit pavend që ajo
përdor na duhet ta kujtojmë atë, se është ajo
që ka harruar, se megjithëse qeliza bazë e
shoqërisë ka ndryshuar, ajo përsëri ka ngelur
heteroseksuale, ashtu siç ka qenë që në
fillimet e saj, qoftë edhe me origjinë
shtazarake –sipas darvinistëve-, ndryshe nuk
do të mbetej asnjë familje me gjithë
ndryshimet e saj në kohë. 

-Ligjet e ndryshme njerëzore i janë
nënshtruar dhe i nënshtrohen vazhdimisht
në kohë ndryshimit, për shkak të ndryshimit
të interesave njerëzore, si dhe për shkak se
asnjë normë e shpikur nga njeriu nuk mund
të jetë një tabu e paprekshme. Për këtë dhe
normat morale publike në shoqërinë
njerëzore të tilla si seksualiteti, nuk mund t’i
lihen tekave individuale të çdo njeriu e çdo
brezi më vete. Pikërisht këtu është e
domosdoshme të ndërhyjë një autoritet më i
lartë se ai njerëzor, ku vlerat morale të
vendosura prej Tij nuk mund të cenohen.



32

DRITARE

Është kjo një nga arsyet pse
homoseksualizmi në të gjitha kulturat është
pakicë, ose edhe vende-vende nuk njihet
fare. 

IIddeennttiitteettii  ssoocciiaall  ii  nnjjeerriiuutt  ppëërrccaakkttoohheett  nnggaa
bbiinnddjjeett  ddhhee  ssjjeelllljjaa  ee  ttiijj..

Sipas pikëpamjes biologjike darviniste
njeriu nuk është gjë tjetër veçse një shtazë e
evoluar, i cili si paraardhës të tij më të afërt
ka majmunin dhe si kushërinj të largët të
gjithë banorët e tjerë të pyllit... 

Të gjitha këto krijesa frymore, veç
instinkteve të lindura padyshim që kanë
edhe sjellje sociale në shoqëritë ku ato
jetojnë. Këto sjellje kushtëzohen nga
ambienti dhe rrethanat ku gjinden. Sipas
klasifikimit evolucionist kuptohet, se sjelljet
sociale të qenieve të gjalla ndryshojnë në
bazë të shkallës së inteligjencës dhe
zhvillimit mendor të tyre. Sipas kësaj
pikëpamje njeriu është kafsha që ka nivelin
më të lartë të sjelljeve sociale mes qenieve të
gjalla. Pra, njeriu është kafsha më e prirë për
t’iu larguar instinkteve të lindura dhe për t’iu
përshtatur sjelljeve sociale në përputhje me
normat etike e ligjore, të cilat ai vetë i ka
vendosur, pra, për t’i vënë fre shtazërisë së
tij. Në këtë drejtim, nëse njeriu dallohet nga
kafshët kjo vjen pikërisht nga respektimi që
ai u bën këtyre normave. E thënë ndryshe
është sjellja ajo që e ka bërë njeriun ai që
është sot. Kjo sjellje –gjithmonë sipas kësaj
pikëpamje- ka sjellë edhe evoluimin gjenetik
dhe biologjik të gjësë së gjallë. Për rrjedhojë
është e natyrshme të mendosh sesa më
shumë të evoluojë sjellja sociale e njeriut,
bashkë me etikën dhe ligjet njerëzore, aq më
shumë do të evoluojë edhe trupi i tij biologjik
për t’iu përgjigjur pikërisht sjelljes së tij;
edhe pse tashmë çuditërisht duket se ky
evolucion është ndalur. Por gjithsesi kjo
logjikë evoluimi nuk e përjashton as
mundësinë që edhe regresi të jetë i
mundshëm. Në momentin që njerëzit apo ajo

pjesë e shoqërisë njerëzore do të bien
dakord, me hir ose me pahir për t’u sjellë si
paraardhësit e tyre të supozuar, ata do të
bëhen të tillë. Nëse jo në planin biologjik,
pasi evolucioni –sipas tyre- nuk mund të
kthehet më mbrapsht drejt formave më
primitive, atëherë në planin social dhe atë
shpirtëror një kthim mbrapsht është
gjithmonë i mundshëm. Kështu pra, neve
“njerëzve socialë” do të na duhet këtej e
tutje, për hir të humanitetit biologjik dhe
lirisë absurde të individit, të jetojmë në një
komunitet me “kafshët sociale”, fakt që
gjithsesi nuk është  aspak i këndshëm dhe
rrezikon përhapjen e mëtejshme të kësaj
epidemie.  

Natyrshëm pra, duke u nisur nga
pikëpamja evolucioniste për botën e gjallë
është e pashmangshme të mendosh, se sjellja
sociale e njeriut nuk mund të ndahet me
thikë nga ajo e instiktive e tij. Në fund të
fundit njeriu, pavarësisht origjinës së tij
biologjike, nga Zoti apo kafshët, nga Hyji apo
nga majmuni, identiteti i tij social mbetet ai
që dëshiron vetë ai të jetë. E pra si e tillë,
sjellja e njeriut në shoqëri është çështje
besimi dhe botëvështrimi vetjak dhe jo
biologjik apo gjenetik. Nëse dikush
lumturohet dhe është krenar pse ai rrjedh
nga majmunët, apo kushërinjtë e tjerë të
pyllit, dhe do të sillet si ata, është zgjedhja e
tij të identifikohet dhe të sillet si i tillë.

...Nëse dikush lumturohet dhe
është krenar pse ai rrjedh nga maj-
munët, apo kushërinjtë e tjerë të
pyllit, dhe do të sillet si ata, është
zgjedhja e tij të identifikohet dhe
të sillet si i tillë...

“

“
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ZGJODHI DHE PËRSHTATI:  RASHIT ZYLFIU

11..  DDIISSPPOOZZIITTAA  EE  SSHHEERRIIAATTIITT  NNËË  
PPËËRRCCAAKKTTIIMMIINN  EE  PPAASSAARRDDHHËËSSVVEE
Bordi i Asamblesë ka marrë në shqyrtim

çështjen e përcaktimit të pasardhësve, ose
siç quhet me një term të shtrembëruar
“planifikimi familjar” dhe pas diskutimeve e
shkëmbimit të pikëpamjeve në bordin e
Asamblesë njëzëri vendosi si vijon: 

Duke pasur parasysh se Sheriati Islam
nxit për rritjen e numrit të pasardhësve të
muslimanëve dhe përhapjen e tyre, sepse
pasardhësit llogariten një dhunti e madhe
nga Allahu për robërit e Tij, ku në këtë
drejtim na ndihmojnë tekstet e sheriatit nga
Kuarani dhe Suneti, të cilat aludojnë, se

mendimi për përcaktimin e pasardhësve,
apo parandalimin e shtatzënisë është në
kundërshtim me natyrshmërinë e njeriut, të
cilën Allahu e ka krijuar dhe me të drejtën
islame, që Allahu ka qenë i kënaqur që kjo të
jetë fe për njerëzimin.

Si edhe për shkak të faktit të
përkrahësve, që mbështesin mendimin e
përcaktimit të pasardhësve, apo të
parandalimit të shtatzënisë janë një grup që
synojnë me thirrjet e tyre dinake për të
reduktuar numrin e muslimanëve në
përgjithësi, dhe popullit arab dhe popujve
muslimanë të shënjestruar në veçanti, në
mënyrë që ata të kenë  fuqi për të
kolonizuar vendet, të robërojnë popujt dhe
të shfrytëzojnë pasuritë e vendeve islame.

PLANIFIKIMI FAMILJAR?!
(PËRZGJEDHJE TË DISA ÇËSHTJEVE BASHKËKOHORE MJEKËSORE)



34

FIKH

Të punosh me këtë mendim (thirrje)
është futja e akteve të injorancës dhe
paragjykimeve të këqija për Allahun e
Madhëruar, mosbesimin dhe dobësimin e
etnitetit islam, që ndërtohet nga shumica
njerëzore dhe me lidhje në mes vetes.

Në fund Asambleja Ndërkombëtare e
Fikhut Islam në Meke vendosi njëzëri, që
nuk lejohet përcaktimi i pasardhësve në
formë të përgjithësuar dhe nuk lejohet
parandalimi i  shtatzënisë, nëse synimi i saj
është frika e skamjes, sepse Allahu është
furnizuesi: ““NNuukk  kkaa  aassnnjjëë  ggjjaalllleessëë  nnëë  ttookkëë  qqëë
AAllllaahhuu  ttëë  mmooss  iiaa  kkeettëë  ggaarraannttuuaarr  ffuurrnniizziimmiinn  ee
ssaajj..””,,11 apo për arsye të tjera që nuk janë të
pranuara në sheriat.

Ndërsa përdorimi i arsyeve për
parandalimin e shtatzënisë apo vonimit të
saj në raste individuale të dëmshme, siç
janë: se gruaja nuk bën dot lindje normale
dhe detyrohet t’i nënshtrohet një
operacioni për heqjen e fetusit, atëherë nuk
ka ndonjë pengesë në Sheriatin Islam. 

Kështu është edhe nëse shtyhet për arsye
të tjera, që janë të ligjshme në Sheriatin
Islam apo shëndetësore, të miratuara nga
një mjek musliman i besueshëm. Mund të
ketë parandalim të shtatzënisë në rastet kur
është në pyetje dëmtimi i nënës, nëse
hetohet frika për jetën e saj nga një raport
prej mjekëve të besueshëm muslimanë. 

Ndërsa thirrja për përcaktimin e
pasardhësve apo parandalimin e shtatzënisë
në përgjithësi nuk lejohet në Islam, për
arsyet e përmendura më lart, dhe aq më
shumë e rrit mëkatin obligueshmëria e
popujve me këtë veprim, nëse bëhet i
detyrueshëm, në një kohë kur shpenzohen
shuma të mëdha parash në garën botërore
të armatimit për mbizotërim dhe
shkatërrim, në vend që të shpenzohen për

zhvillimin ekonomik, rindërtimin dhe
nevojat e popujve.

BBuurriimmii::  AAssaammbblleejjaa  NNddëërrkkoommbbëëttaarree  ee
FFiikkhhuutt  IIssllaamm  nnëë  MMeekkee  ((DDookkuummeennttii::  222211,,

DDaattaa::  RReebbiiuull  aahhaarr  11440000hh))

22..  AABBOORRTTII  II  FFEETTUUSSIITT  TTËË  DDEEFFOORRMMUUAARR  FFIIZZIIKKIISSHHTT
Asambleja Ndërkombëtare e Fikhut

Islam në Mekë në seancën 12 të mbajtur në
Mekë në periudhën prej të shtunës 15
rexheb 1410h ose 10 shkurt 1990, deri të
shtunën 22 rexheb 1410h ose 17 shkurt 1990.

...e ka shqyrtuar këtë temë dhe pas
diskutimeve e shkëmbimit të pikëpamjeve
në Asamble nga Komisioni i Bordit
Ekzekutiv dhe në prani të mjekëve
specialistë, të cilët ishin të pranishëm për
këtë qëllim me shumicë vendosi si vijon:

* Nëse shtatzënia ka arritur në njëqind e
njëzet ditë nuk është e lejueshme të bëhet
aborti edhe nëse diagnoza mjekësore tregon
se fetusi është fizikisht i deformuar, përveç
rastit kur përcaktohet nga një komision
mjekësor prej mjekësh profesionistë të
besueshëm, se vazhdimi i shtatzënisë e
rrezikon jetën e nënës; atëherë lejohet
aborti i fetusit, pa marrë parasysh a është
fizikisht i deformuar apo jo, për të shpëtuar
nga e keqja më e madhe, e që është rreziku i
jetës së nënës .

**Para kalimit të njëqind e njëzet ditëve
të shtatzënisë, nëse ajo provohet dhe
vërtetohet nga një raport i një komisioni
mjekësor me mjekë specialistë të
besueshëm, dhe në bazë të testeve teknike
dhe pajisjeve laboratorike, që fetusi ka
deformime serioze, që nuk ka mjekim dhe
nëse ai mbetet dhe lind në kohën e duhur
jeta e tij do të jete e keqe, dhe e dhimbshme
për atë dhe familjen e tij, atëherë është e

1 Hud, 6.
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lejueshme që të abortohet fetusi duke u
bazuar në kërkesën e prindërve.

Këshilli vendosi për këtë dhe i këshillon
mjekët dhe prindërit, që të kenë përkushtim
ndaj Allahut dhe t’i verifikojnë këto çështje.
Allahu është zotëruesi i sukseseve. 

BBuurriimmii::    AAssaammbblleejjaa  NNddëërrkkoommbbëëttaarree    ee
FFiikkhhuutt  IIssllaamm  nnëë  MMeekkee  ((DDookkuummeennttii::  222244,,  

DDaattaa::  RReexxhheebb  11441100  hh))

33..  KKTTHHIIMMII  II  MMAASSHHKKUULLLLIITT  NNËË  FFEEMMËËRR  DDHHEE  II  FFEEMMRRËËSS
NNËË  MMAASSHHKKUULLLL

Bordi i Komisionit të Dijetarëve të
Mëdhenj në seancën e 39 të mbajtur në
qytetin e Taifit në periudhën kohore
24/2/1413h deri me 18/3/1413h ka studiuar
pyetjen e ardhur nga specialisti pediatër Dr.
Ibrahim bin Sulejman El-Hafidhi me datën
25/11/1412h, që ka të bëjë me një fëmijë
vajzë, që sipas analizave mjekësore që i janë
bërë ajo ka disa veçori mashkullore.

Bordi e ka studiuar çështjen e kthimit të
mashkullit në femër dhe femrës në
mashkull, dhe ka shfletuar punimet që janë
përgatitur për këtë gjë, ashtu siç ka
shqyrtuar edhe vendimin e Asamblesë
Ndërkombëtare të Fikhut Islam, që nxorri
në seancën e saj të 11 për këtë çështje.

Pas hulumtimit, diskutimit dhe studimit
bordi mori vendimin si vijon:

NNjjëë:: Nuk lejohet kthimi i mashkullit, që i
janë plotësuar pjesët e gjinisë mashkullore,
e as femrës që i janë plotësuar pjesët e
gjinisë femërore në llojin tjetër, dhe çdo
tentativë për t’u kthyer llogaritet si krim
dhe ekzekutuesi i rastit meriton dënim për
këtë, sepse kjo është ndryshim i krijesës së
Allahut. Allahu e ka ndaluar këtë ndryshim
me fjalën e Tij, ku na tregon fjalët e

shejtanit: ““......ddoo  tt’’ii  uurrddhhëërroojj  ddhhee  aattaa  ddoo  ttëë
nnddrryysshhoojjnnëë  kkrriijjeessaatt  ee  AAllllaahhuutt..””  22

Imam Muslimi ka shënuar nga Ibën
Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se ka
thënë: “Allahu i mallkoftë ata që bëjnë
tatuazh dhe ata që ua bëjnë të tjerëve, ato që
i heqin vetullat dhe ato që ua heqin të
tjerave, dhe ata që i zbukurojnë dhëmbët 3 e
që ndryshojnë krijesën e Allahut”, pastaj ka
thënë: “A mos ta mallkoj atë që e ka
mallkuar Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue
selem e ajo është në librin e Allahut:  

““ÇÇffaarrëë  tt’’jjuu  jjaappëë  PPeejjggaammbbeerrii,,  aattëë  mmeerrrreennii,,
ee  ççffaarrëë  tt’’jjuu  nnddaalloojjëë,,  ppëërrmmbbaajjuunnii  ddhhee  kkiinnii
ffrriikkëë  AAllllaahhuunn,,  ssee  AAllllaahhuu  ëësshhttëë  nnddëësshhkkuueess  ii
aasshhppëërr..””  44

DDyy::  Ndërsa në atë njeri, që janë të
pranishme shenjat e mashkullit dhe të
femrës, shqyrtohet se çfarë dominon më
shumë në gjendjen e tij; e nëse dominojnë
shenjat mashkullore lejohet trajtimi
mjekësor, që mund ta largojë dyshimin e
mashkullit..  E nëse dominojnë shenjat e
feminitetit lejohet trajtimi mjekësor, që
mund ta largojë dyshimin e feminitetit, pa
marrë parasysh se mjekimi bëhet me
operim apo me shërimin e hormoneve,
sepse në te ka dobi të madhe dhe
parandalimin e së keqes.

TTrree::  Mjekët detyrohen të sqarojnë
rezultatet e analizave mjekësore për
prindërit e fëmijës, qoftë mashkull ose
femër, kështu që ata të jenë të vetëdijshëm
për realitetin. Allahu është zotëruesi
sukseseve.

BBuurriimmii::  KKoommiissiioonnii  ii  DDiijjeettaarrëëvvee  ttëë
MMëëddhheennjj  nnëë  AA..  SSaauuddiittee..  ((nnrr..  117766;;  DDaattaa::

1177//33//11441133hh))

2 Nisa, 119. 
3 Zbukurimi i dhëmbëve këtu është për qëllim zgjerimi i hapësirave midis dhëmbëve me qëllim zbukurimi, por
kjo vlen edhe për raste tjera të ngjashme. (o.b) 
4 Hashër, 7. 
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DALLIMI MES
BANKAVE ME
KAMATË DHE
ATYRE PA
KAMATË
PËRGATITI: LLOKMAN HOXHA

Të nderuar lexues tani do të bëjmë një krahasim në mes bankave konvencionale dhe
islame për të parë dallimet thelbësore ndërmjet tyre:
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1 Domethënia e këtyre dy rregullave kuptohet si vijon: ai që mban përgjegjësi për një gjë në rast të dëmtimit
ose asgjësimit, ai ka të drejtë të përfitojë nga ajo gjë përballë përgjegjësisë (garancisë) që ka ndaj asaj gjëje,
p.sh., nëse një person ia kthen veturën dikujt për shkak të një defekti në të, pasi e ka shfrytëzuar për një
kohë, ai nuk duhet të paguajë qira për atë shfrytëzim, sepse po të dëmtohej apo asgjësohej vetura para se ta
kthejë atë, ai (blerësi) do të mbante përgjegjësinë dhe humbjen, pra, shitësi nuk ka të drejtë t’i thotë: Meqë po
e kthen, atëherë paguaje kohën e shfrytëzimit, sepse shitësi nuk ka qenë garantues i saj gjatë kohës së
shfrytëzimit nga ana e blerësit.    
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AVANCIMI PERSONAL

Lexues i nderuar pas leximit të këtyre katër
numrave të Albislamit (që nga muaji Shkurt
2010) shpresojmë të jesh i gatshëm që:

Të kesh njohuri pak a shumë për fillimin e
bankave islame.

Të jesh njohur shkurtimisht me objektivat e
bankave islame

Të kesh mësuar për veprimtaritë e
ndryshme të bankave islame

Të jesh njohur me transaksionet kryesore të
bankimit islam.

Të mundesh të bësh dallimet esenciale në
mes bankave konvencionale dhe bankave
islame.

Ndërsa në numrat në vijim do të shtjellojmë
në mënyrë shkencore dhe të detajuar  - në
përputhje me nivelin e të kuptuarit dhe
njohuritë e lexuesit - për disa nga transaksionet
më të njohura bankare, të cilat sillen rreth nesh
gjatë përditshmërisë jetësore. Do të fillojmë me
temat e financimit dhe zëvendësimin që i bën
banka islame kreditit të zakonshëm (kamatës).
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DR. EJMEN GARIB KUTUB

Sjellja seksuale e njeriut konsiderohet një
dukuri e përhershme gjatë gjithë jetës, e
cila mund të marrë trajta të ndryshme në

periudha të ndryshme të jetës së tij. Sjellja
seksuale mund të shfaqet në forma të
ndryshme në etapat e hershme të jetës së
fëmijës, ku bëjnë pjesë format e shëndosha
dhe ato të devijuara.

Nuk është e lehtë që ta përshkruajmë një
fëmijë me një sjellje të devijuar vetëm për
faktin se ka vepruar në një mënyrë jo
familjare, ose për faktin se ka thënë fjalë, apo
ka bërë veprime, që nuk pranohen nga
tradita, apo sepse janë të papranueshme nga
ambienti përreth. Norma që e përcakton këtë
është që kjo sjellje të jetë e natyralizuar në
personalitetin e fëmijës, të jetë mbizotëruese
dhe të tërheqë vëmendjen vazhdimisht, të
përsëritet prej tij dhe ta veprojë atë në

mënyrë të vazhdueshme.
Një nga shpjegimet që i jepet sjelljes

seksuale të fëmijës është se energjia e tij
seksuale është e shpërndarë në të gjithë
trupin dhe gjymtyrët e tij. Për këtë arsye
fëmija ndjen kënaqësinë e tij seksuale në
organet e tij seksuale, ashtu siç e ndjen edhe
në vende të tjera. Më tej kjo energji dallohet
dhe përqendrohet në zonat seksuale në
etapën e shumimit apo në etapën e
pubertetit, por ajo mbetet ende e
pashkëputur në mënyrë të prerë mes zonës
seksuale dhe zonave të tjera, derisa të
përcaktohet në mënyrë përfundimtare
identiteti seksual i fëmijës. Prej këtu merr
rëndësi dallimi dhe përcaktimi i tij seksual në
këtë periudhë.

Kur fëmija mbërrin në periudhën e
pubertetit dhe adoleshencës ai i mbyt prirjet
dhe orientimet e tjera të njëjta dhe ngrihet
nëpërmjet tyre në nivelin e krijimit të
shoqërive me të njëjtin seks, të cilat nëse nuk

SJELLJA SEKSUALE TE
MOSHAT E NJOMA

Familjarët ndodhë të
tolerojnë disa rrëshqitje dhe
sjellje, të cilat
karakterizohen nga dëshira
që kanë djemtë për të
zbuluar disa sjellje
seksuale, por sipas
mendimit të tyre këto
rrëshqitje nuk mund të
tolerohen nëse burojnë nga
vajzat
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realizohen në formën dhe mënyrën e duhur,
mund të shfaqen në një trajtë të deformuar
me seksin e njëjtë, ose në formën e frikës për
të krijuar marrëdhënie me një person nga i
njëjti seks. Nëse fëmija vazhdon në sjelljen e
tij homoseksuale (të seksit të njëjtë) dhe nuk
përballet me asnjë rezistencë apo
kundërshtim, dhe ndonjëherë gjen ndonjë
tolerim dhe inkurajim, atëherë në këtë kohë
shfaqet devijimi dhe homoseksualizmi në
fëmijën adoleshent, sjellje e cila duket fare
qartë dhe hapur në sjelljen e tij seksuale.

Një nga sjelljet seksuale tek fëmijët është
edhe e ashtuquajtura “zakoni i fshehtë”, ose
masturbimi, ku pjekuria e tyre seksuale është
e varur me përhapjen dhe avancimin e këtij
veprimi tek ata. Në këtë rast fëmijët
praktikojnë një teprim që mund ta quajmë
“zakoni i fshehtë” dhe ndjejnë kënaqësi gjatë
kontakteve dhe lojërave me organet seksuale.
Kjo mund të vazhdojë deri aty sa ata të
krijojnë varësi, t’ia bëjnë të ditur këtë
shokëve, duke u lidhur me ta dhe duke
shprehur prirjet e tyre seksuale. Nëse kjo
çështje nuk ecën në mënyrë natyrale apo
përballet me disa veprime, marrëdhënie dhe
provokime seksuale, atëherë kjo sjellje mund
të dalë jashtë kanalit të saj natyral dhe të
kthehet në një devijim.

Është vënë re se disa tejkalime seksuale
tek fëmijët dhe njohja me organet e tyre
seksuale fillojnë me lojën me to, me shikimin
e tyre dhe me njohjen e dallimeve të
organeve të tij me organet e djemve të tjerë të
vegjël apo të rritur qofshin, nëse i jepet ky
rast. Kjo ndodh me të dyja sekset, vetëm se
shoqëria është më tolerante me djemtë, sesa
me vajzat në lidhje me trajtimin e këtyre
sjelljeve.

Familjarët ndodhë të tolerojnë disa
rrëshqitje dhe sjellje, të cilat karakterizohen
nga dëshira që kanë djemtë për të zbuluar
disa sjellje seksuale, por sipas mendimit të
tyre këto rrëshqitje nuk mund të tolerohen

nëse burojnë nga vajzat.
Gjatë periudhës së zhvillimit të tij seksual

fëmija ndikohet pozitivisht ose negativisht
nga prindërit në sjelljen e tij. Kësaj
marrëdhënie i është dhënë termi “Kompleksi
i Edipit” nga ku lindin konflikte me prindërit
rreth monopolizimit të secilit prej tyre të
marrëdhënies emocionale me fëmijën. Për sa
i përket marrëdhënieve dhe monopolizimit,
meshkujt anojnë nga nëna, ndërsa vajzat nga
babai, duke e konsideruar prindin tjetër si një
konkurrent.

Nëse kjo çështje trajtohet në mënyrë
natyrale, me dashuri të ndërsjellë, me sjellje
edukuese dhe orientim të shëndoshë, sjellja e
fëmijës përparon drejt normales dhe pjekjes
natyrale për sa i përket anës emocionale dhe
seksuale. Në të kundërt kjo sjellje mund të
vazhdojë ta shoqërojë atë deri pas periudhës
së pjekurisë dhe tek ai mund të rrënjosen
shumë botëkuptime dhe sjellje të gabuara
seksuale, të cilat ndikojnë në sjelljen dhe
marrëdhëniet e tij seksuale deri në martesë.
Ndër to bën pjesë edhe dëshira për t’u
martuar me dikë që i ngjan nënës, shumë
probleme seksuale dhe në sjellje, në të
tashmen dhe në të ardhmen, të cilat lindin
mes të dy bashkëshortëve si rrjedhojë e kësaj
dëshire.

Sjellja e fëmijës mund të ndikohet si pasojë
e të fjeturit bashkë me të mëdhenjtë, qofshin
këta prindërit e tij ose familjarët që e
rrethojnë, duke patur mundësi që të shohë
disa sjellje seksuale në mënyrë të

...Sjellja e fëmijës mund të
ndikohet si pasojë e të fjeturit
bashkë me të mëdhenjtë, qof-
shin këta prindërit e tij ose
familjarët që e rrethojnë...

“ “
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drejtpërdrejtë, ose të tërthortë, ose i nxitur
nga dëshira për të zbuluar, gjë e cila mund ta
ekspozojë atë ndaj disa problemeve dhe
tentativave për të shpjeguar dhe kuptuar
këto veprime.

Në disa raste fëmija mund të flejë bashkë
me nënën e tij dhe ajo mund të sillet me të në
një mënyrë të tepruar sentimentale, siç është
puthja dhe shtrëngimi i tij gjatë gjumit, gjë e
cila mund të provokojë tek fëmija potenciale
seksuale të hershme, ta nxisë atë që të jetë
aktiv seksualisht dhe të shfaqë sjellje seksuale
të tepruara. Këtu mund të dalë në pah sjellja
shtypëse ose mbytëse e familjes ndaj sjelljes
seksuale të fëmijës nëpërmjet teprimit në
shtypjen e sjelljes dhe prirjeve të tija seksuale,
gjë e cila mund të provokojë revoltën e tij të
brendshme ose të jashtme, si një
kundërpërgjigje ndaj kësaj sjelljeje me
ashpërsi të tepruar.

Nga ana edukative duhet që trajtimi i
sjelljeve seksuale në këtë periudhë të jetës së
fëmijës të karakterizohet nga mesatarja, ku të
mos ketë një privim të ashpër dhe as tolerim
të plotë, sepse lejimi i plotë, neglizhenca dhe
toleranca e skajshme mund të nxisin më
tepër vazhdimësinë, mendimin e
vazhdueshëm, forcimin dhe rrënjosjen e
këtyre sjelljeve.

Ndalimi i ashpër, hermetizmi dhe
moskuptimi mund të çojnë në probleme dhe
lëkundje emocionale, që mund të ndikojnë
negativisht në sjelljen e mëvonshme

shpirtërore dhe seksuale të fëmijës, si dhe në
pjekurinë e tij.

Qëndrimi vendimtar është trajtimi i
këtyre sjelljeve sipas nevojave të situatës, dhe
me një sjellje që i përshtatet kësaj situate, dhe
që e ndihmon fëmijën nga ana edukative e
shpirtërore, që të ndjekë sjelljen e shëndoshë,
korrektësinë edukative, dhe që të kuptojnë në
mënyrë të saktë nevojat dhe jetën e tij.

Zakonisht dëshira për të zbuluar dhe
kënaqësia seksuale tek fëmijët fillojnë në vitin
e parë ose të dytë të jetës së tij, ndërsa
masturbimi që ndodh prej tyre nuk është i
njëjtë si ai i të mëdhenjve, sepse fëmija nuk
masturbon realisht, sepse ai ende është nën
moshën e pubertetit, por ai vetëm praktikon
sjelljen e masturbimit me qëllimin për të
arritur një kënaqësi seksuale.

Që të dyja gjinive u ndodh që të kenë një
karikim seksual dhe tek disa fëmijë mund të
shfaqet dëshira e zhveshjes seksuale para të
tjerëve, si një nga llojet e kësaj sjelljeje dhe
mburrja me të. Tek disa fëmijë çështja mund
të avancojë deri tek dëshira për të prekur të
tjerët nga organet e tyre seksuale apo për të
patur kontakt me ta në një formë apo në një
formë tjetër. Nga ana edukative është me
rëndësi që trajtimi i këtyre problemeve të
bëhet në një mënyrë të atillë, që të mos e bëjë
fëmijën të ndihet në faj dhe të vuajë nga kjo,
por duhet që fëmija të ndihmohet që të ndjejë
një ngopje emocionale dhe kjo situatë të
kalohet në mënyrë natyrale derisa kjo sjellje
të shpërbëhet në mënyrë natyrale.

Është i çuditshëm fakti se si rezultat i
privimit emocional disa fëmijë e praktikojnë
masturbimin deri në dhjetë herë në ditë.
Ekziston edhe një lloj masturbimi i
detyrueshëm tek disa fëmijë, që shfaqet në
formën e pafuqisë së tyre për t’u ndalur para
kësaj sjelljeje. Kjo mund të shoqërohet edhe
me imagjinata seksuale.

Përcaktimi i identitetit seksual tek fëmija
mund të turbullohet në lidhje me rolin e tij

...Që të dyja gjinive u ndodh që të
kenë një karikim seksual dhe tek
disa fëmijë mund të shfaqet dëshi-
ra e zhveshjes seksuale para të
tjerëve, si një nga llojet e kësaj
sjelljeje dhe mburrja me të...

“

“
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seksual, sepse fëmija mashkull mund të lidhet
me nënën e tij dhe mund të veprojë si ajo dhe
anon drejt kontaktit femëror. Kjo mund të
jetë e pranueshme në fillim, por vazhdimësia
e tij në etapat e mëvonshme përbën një
problem. Kjo mund të shoqërohet edhe nga
shfrytëzimi, që mund t’i bëjnë kësaj sjelljeje
disa persona dhe rezultati mund të jetë
shfrytëzimi i tij seksualisht dhe të veprohen
mbi të disa veprime të devijuara seksuale.

Kjo e forcon edhe më tepër tek fëmija këtë
rol. Babai mund të mos jetë i pranishëm apo
roli i tij mund të jetë i dobët, gjë e cila mund
ta bëjë fëmijën që të lidhet më tepër me
nënën e tij dhe duke e bërë rolin e saj femëror
që të përcillet në mënyrë sociale dhe
shpirtërore, duke shtypur kështu rolin e
vërtetë të fëmijës dhe duke e bërë që të
edukohen tek ai prirjet drejt grave, të cilat
mund të përzihen me sjelljet sadiste, pra
marrëdhëniet seksuale të shoqëruara me
ndëshkimin e vetes dhe të të tjerëve.

Gjithashtu tek disa fëmijë mund të lindin
prirje homoseksuale, të cilat manifestohen
me shfaqjen e prirjeve për të qenë i
nënshtruar dhe i dobët. Gjithashtu disa prej
tyre mund të ndjejnë një përzierje
emocionesh mes atyre mashkullore dhe atyre
femërore, duke i bërë që t’i luajnë të dyja rolet
bashkë. Kjo vihet re tek disa perversë në
etapat e tyre pas fëmijërisë.

Ky tip i devijimeve seksuale njihet me
emrin “fetishizëm”, që do të thotë se disa
djem kanë dëshirë që të zotërojnë dhe të
veshin veshje femërore, dëshirë e cila i rritet
deri në moshë madhore. Nëse kjo sjellje
vazhdon pa u trajtuar apo pa një zgjidhje,
puna mund të përfundojë në
homoseksualizëm apo biseksualizëm.

Për sa i përket femrave ka mundësi që
vajza të ketë frikë nga nëna e saj dhe si pasojë
të ketë prirje armiqësore karshi saj, apo
bashkëshortes së babait të saj. Gjithashtu
babai i saj mund ta tërheqë emocionalisht dhe

tek ajo mund të lindin ndjenja të
paqëndrueshme që pasqyrohen në urrejtjen
dhe largimin e saj nga meshkujt. Si rrjedhojë
vajza mund t’i drejtohet marrëdhënieve me
të njëjtin seks dhe aty mund të gjejë ngopje
emocionale, ndërsa marrëdhëniet e saj me
burrat mund të shpërbëhen.

Ka mundësi që fëmija të rritet në një
ambient të devijuar në të cilin vihen re disa
teprime që mund ta nxisin fëmijën të
praktikojnë seksin me të mëdhenjtë deri në
moshën e pubertetit dhe të adoleshencës. Si
shkak i këtij presioni ata mund t’i drejtohen
devijimit dhe sjelljes liberale. Kur vajza ka
tejkalime në aktivitetin e saj seksual gjatë
fëmijërisë dhe më pas në adoleshencë, që
mund të nxitet nga ambienti apo nga të
mëdhenjtë, qoftë nëpërmjet shfrytëzimit
seksual, ambientit provokues, acarimit
shpirtëror apo privimit emocional, aktiviteti
seksual në një farë mënyrë është një
përpjekje për të dalë nga kjo situatë. Kjo
shpjegon edhe prirjen që kanë disa femra
drejt kurvërisë.

Trajtimi i këtyre fenomeneve tek fëmijët
ka nevojë për të kuptuar dhe shpjeguar çdo
situatë, ka nevojë që të ndihmohet fëmija që
të largojë pasojat e tyre negative, ndjenjat e
acaruara, ndjesinë e gabimit dhe të
komplikacionit që i shoqërojnë këto dukuri.
Sjellja e fëmijës mund të jetë një lloj
frymëmarrje apo të shprehuri të simptomave
të një sëmundje shpirtërore dhe sociale, dhe
të disa dukurive negative që e rrethojnë, të
cilat e nxisin të praktikojë sjellje të tilla të
devijuara, nëse mund të shprehemi kështu.
Ajo që e ndihmon fëmijën është largimi i tij
nga ky acarim dhe ambient negativ dhe
dhënia e ndihmës për ta drejtuar drejt
sjelljeve të sakta, të cilat e distancojnë atë nga
aktivitetet negative dhe i forcojnë
personalitetin nëpërmjet ambientit dhe
përvojës mendore të fëmijës.



DR. IBRAHIM NUKEJTHAN

Në numrin e kaluar bëmë një hyrje dhe
përkufizim të këtij problemi, si dhe
përmendëm disa faktorë që ndikojnë në

përhapjen e tij. Në këtë numër do të flasim
për disa dukuri dhe pasoja të këtij problemi.
Problemi i flirtit mund të duket në shumë
forma, por jo çdoherë mund të shfaqen në çdo
rast. Nga ato janë:

1. Vuajtja për problemet e partnerit dhe
konfuzioni për veprimin e mëtejshëm,
sidomos nga ana e grave.

2. Ftohja e flakës së dashurisë midis
bashkëshortëve, shtoji kësaj edhe atë që

bashkëshortja mund të ketë dëgjuar për
“bbuujjaarriinnëë  ee  tteejjsskkaajjsshhmmee” të burrit të saj me
gruan tjetër të pamoralshme.

3. Mospasja kohë për familjen, sidomos
për bashkëshortin/en, duke u izoluar
vazhdimisht.

4. Mungesat e shumta nga shtëpia apo
daljet e njëpasnjëshme nga shtëpia.

5. Qëndrimet e gjata para kompjuterit.
6. Izolimi në një dhomë të veçantë për të

ushtruar “hobin” e saj të veçantë, sikurse
qëndrimi i vajzës larg familjes me argumentin
e përsëritjes së mësimeve, apo dëshira për
vetmi. Madje për këto është në gjendje të
imagjinojë edhe probleme të paqena në
familje. Ndërsa bashkëshortja për këto
shkaqe mund të heqë dorë nga burri dhe
fëmijët e saj. Të njëjtën gjë themi edhe për
djemtë apo bashkëshortët.

7. Përdorimi i telefonit fiks apo celular për
biseda të gjata, që të bëjnë të dyshosh.

8. Flirti i drejtpërdrejtë nëpër qendra
tregtare, rrugë, parqe etj.

9. Grindjet e shumta midis
bashkëshortëve.

10. Privimi i bashkëshortit/es nga e drejta
natyrore në bashkëjetesë.

11. Krahasimi i padrejtë mes gruas së
ndershme dhe dashnores së pakënaqur, apo
mes burrit të ndershëm dhe dashnorit të
pakënaqur.
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DUKURITË DHE 
PASOJAT E FLIRTIT

Më ka treguar një djalosh që kishte flirtuar me shumë vajza, kur deshi të pendohet dhe të martohet kishte parë mbi
pesëdhjetë femra, por asnjëra nuk i kishte pëlqyer. Madje më tha: Dua një vajzë që nuk di ta përdorë celularin.
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12. Privimi i fëmijëve nga jeta e lumtur
dhe e qetë. E gjitha ajo reflektohet negativisht
në jetën familjare dhe në atë mënyrë
shpërbëhet familja dhe shkaktohen probleme
e fatkeqësi të tjera.

PPaassoojjaatt  ee  fflliirrttiitt  
Tradhtia konsiderohet si një nga mjetet

më të mëdha të përhapjes së çrregullimit,
ndyrësisë dhe takimeve haram. Dihet se
“çdoherë që vetmohet një burrë me një grua,
shejtani aty është i treti”, kjo është një
metodë e shkatërrimit të familjeve dhe e
prishjes së ardhmërisë të familjeve, grave,
burrave, vajzave... Pasojat që vijnë si rezultat
i tradhtisë, të cilat me doemos na duhet t’i
theksojmë kur flasim për këtë problematikë,
janë:

1. Bërja e një gjynahu dhe mëkati të madh,
që autori meriton të goditet me gurë deri në
vdekje, nëse ka qenë i martuar.

2. Thyerja e hallkës bashkëshortore.
3. Hutimi mes hallallit dhe haramit, që e

shoqëron vazhdimisht tradhtarin.
4. Përhapja e fëlliqësisë, meqë devijimi i

burrit apo i gruas ka një rezultat në fund, e ai
është ndodhja e më të keqes dhe largimi i
etjes me diçka që Allahu e bëri haram.

5. Shkatërrimi i familjeve. Shumë raste
divorci kanë si shkak tradhtinë. Ka njerëz të
atillë, që e shfrytëzojnë mungesën e shokut
për të bërë flirt me familjen e tij dhe kësaj
gjëje mund t’i ndihmojë fakti, se ndonjë grua
nuk ngurron aspak të përgjigjet në telefon,
apo edhe vetë ajo pëlqen lojën dhe flirtin.
Kështu që këmbejnë muhabet mes tyre – jo
për të bërë kurvëri – derisa këtë ta kuptojë
burri i saj dhe aty menjëherë ndodh divorci
dhe rritet armiqësia midis shokëve. Madje ka
mundësi që flirtet të shkaktojnë divorcin
edhe pasi të pendohet bashkëshortja.

6. Vetëkritika dhe ngushtësia që përjeton
tradhtari për shkak të ndjenjës, se është duke
bërë gjynah.

7. Shpenzimi i pasurisë dhe harxhimi pa
kontroll. Për hir të dashnores/it e derdh
pasurinë në mënyrë të palejuar.

8. Lëshimet e mëdha gjatë kujdesit për
fëmijët dhe burrin apo gruan.

9. Tradhtia është vdekje për zemrën,
mbytje për xhelozinë që duhet të ketë për
anëtarët e familjes, mbjellje e shkaqeve për
fitne dhe prishje e shoqërisë.

10. Zhdukja e besimit mes bashkëshortëve.
Lidhja e tyre fillon e zgjidhet, ndërsa parimi i
mirëkuptimit fillon e rrënohet çdo ditë e më
shumë.

11. Ka mundësi të devijojë edhe pala e
kundërt, duke dashur të hakmerret kundër
bashkëshortit/es tradhtar/e.

12. Shkapërderdhja e fëmijëve. E tëra kjo,
si viktimë e shfrenimit të babait dhe e
nxitimit të nënës apo e kundërta.

13. Shumë gra ankohen për burrat e tyre
flirtues, se ata nuk bashkëjetojnë mirë, ai e
përçmon, e nëpërkëmb, madje e rreh, nëse
ajo e debaton për atë haram. Ky është një
paralajmërues i keq për ato shtëpi.

14. Flirti mund ta bëjë të varur njeriun.
Ndaj do ta ketë vështirë ta braktisë atë edhe
pas martesës.

15. Krijon një pamje – model të keq për
gjininë tjetër, qofshin ata anëtarë të familjes
apo të tjerë. Më ka treguar një djalosh që
kishte flirtuar me shumë vajza, kur deshi të
pendohet dhe të martohet kishte parë mbi
pesëdhjetë femra, por asnjëra nuk i kishte

...Tradhtia është vdekje për
zemrën, mbytje për xhelozinë
që duhet të ketë për anëtarët e
familjes, mbjellje e shkaqeve
për fitne dhe prishje e
shoqërisë...

“

“
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1 Nëse jeton në shtet ku zbatohet ligji i sheriatit (sh.p.).  

pëlqyer. Madje më tha: Dua një vajzë që nuk
di ta përdorë celularin!

16. Flirti shkakton kurvërinë, kurvëria
shkakton xhehenemin, nëse nuk pendohet
tek Allahu për atë.

17. “Si të bësh do të veprohet ndaj teje...”.
Sa burra që flirtojnë e kuptojnë se edhe
dikush nga familja e tij është palë në ndonjë
flirt tjetër. “...Zoti yt, nuk i bën padrejtësi
askujt, pak për pak, nëse e shton edhe ty të
shtohet”.

Imam Shafiu ka thënë:
Ti, që shqyen nderin e njerëzve dhe këput
dashurinë

Do të jetosh, por do ta humbësh
ndershmërinë

Po të ishe i lirë dhe nga uji i pastër
Nderin e muslimanit do ta kishe në hatër
Nëse te dikush për dy mijë dinarë bën zina
Zinaja në shtëpinë tënde bëhet pa para
Ajo është borxh nëse ti e merr
Familja do ta lajë këtë mbaje mend. 

18. Pasi flirti mund të shkaktojë kurvërinë,
atëherë kjo e fundit mund të ketë pasoja të
rënda shëndetësore, sikurse sida, sifilizi,
gonorreja etj. Pejgamberi, lavdërimi dhe
paqja qofshin me të, ka thënë: “Sa herë që
përhapet fëlliqësia në një popull, doemos në
mesin e tyre do të përhapen epidemitë dhe
sëmundjet që nuk kanë qenë të njohura më
parë”.

19. Ka mundësi që tradhtari të marrë
ndëshkimin që në këtë dynja para ahiretit me
ndëshkimet e përcaktuara me sheriat1, burg,
skandal publik apo privim nga martesa dhe
themelimi i familjes.

20. I shqetëson dhe i mërzit vëllezërit e tij
muslimanë dhe shkakton fyerjen e tyre.

21. Është një ndikim negativ për sigurinë e
shoqërisë, sepse këto sjellje shkaktojnë
devijime në etikë, që rezultojnë me sëmundje
shoqërore, apo ndofta edhe psikike. Ato

mund të shkaktojnë përdorimin e
narkotikëve, që prej tyre pastaj të burojë
nëpërkëmbja e dispozitave, sulmi ndaj
familjes, por ndoshta edhe vetëvrasja.

22. Prek sigurinë gjithashtu, sepse shka -
ktoh en vrasje në shoqëri, për shkak të mb -
rojtjes së nderit nga ana e prindërve. Po ashtu
e angazhon policinë, e cila në vend që të bëjë
punë më të vlefshme, i duhet të merret me të.

23. Meriton dënimin e dhimbshëm. Allahu
i Madhëruar ka thënë: ““AAttaa  ttëë  cciillëëtt  dduuaann  qqëë
nnddyyrrëëssiiaa  ttëë  ppëërrhhaappeett  nnëë  mmeessiinn  ee  bbeessiimmttaarrëëvvee
ddoo  ttëë  kkeennëë  ddëënniimm  ttëë  ddhhiimmbbsshhëëmm  nnëë  ddyynnjjaa  ddhhee
nnëë  aahhiirreett..  AAllllaahhuu  ddii,,  nnddëërrssaa  jjuu  nnuukk  ddiinnii..”” (Nur
19).

24. Nëpërkëmbja e nderit, siç e përshkruan
poeti me fjalët e tij të sinqerta:
Flirtuesi është një ujk që mashtron vajzat me
hile

U thotë eja, eja të bëjmë një jetë si në
vizatime.

Ajo i thotë kam frikë turpin dhe rrugën e
pistë,

Kam frikë familjen, vëllanë e komshinjtë bile
edhe fisin.

I poshtri i bën kurthe e i thotë mos u mërzit
oj Bukurie!

Mjafton të takohemi, pastaj kemi njëmijë
arsye

Mos u bëj ekstremiste dhe mos e burgos
veten!

A nuk e sheh filanen? Pse nuk e sheh
Xhemilen?

Nëse do një zgjidhje, edhe martesa është
mundësi?!

Atëherë delja u dorëzua dhe i tha unë jam
për ty.

Ah zinaja ndodhi, fëlliqësia dhe e keqja
Faqeziu tha tani për mua u shua etja
Tha i poshtri lamtumirë, se në pazar ka më
lirë.

NNggaa  aarraabbiisshhttjjaa::  OOmmeerr  BB..



46

TEFSIR

SHKRUAN: ALI SHABANI

A
llahu Madhëruar e kishte dërguar Lutin
te populli i Sodomës për t’i thirrur në
fenë e Allahut të Madhëruar, për t’i

urdhëruar në të mirë dhe për t’i ndaluar

nga e keqja. Ata bënin haram dhe vepra të
shëmtuara, të cilat ata i kishin shpikur.
Askush para tyre nuk kishte vepruar ashtu.
Në vend që të bënin marrëdhënie intime
me gra, ata e bënin këtë gjë me burra. Për
këtë shkak Luti alejhi selam iu pat thënë: ““AA
ppuunnoonnii  ttëë  sshhëëmmttuuaarrëënn,,  qqëë  aassnnjjëë  nnggaa  ppooppuujjtt

Allahu i Madhëruar në suren Araf ka thënë: ““PPëërrkkuujjttoo  kkuurr  ppooppuulllliitt  ttëë  vveett  LLuuttii  ii  tthhaa::  ““AA
ppuunnoonnii  ttëë  sshhëëmmttuuaarrëënn,,  qqëë  aassnnjjëë  nnggaa  ppooppuujjtt  ee  bboottëëss  nnuukk  ee  bbëërrii  ppaarraa  jjuusshh..  VVëërrtteett,,  jjuu  ttëë  sshhttyyrrëë
nnggaa  eeppsshheett  uu  aaffrroohheennii  bbuurrrraavvee  dduukkee  ii  llëënnëë  ggrraattëë..  PPoo  jjuu  jjeennii  ppooppuullll  ii  sshhffrreennuuaarr””..  PPëërrggjjiiggjjjjaa  ee
ppooppuulllliitt  ttëë  ttiijj  nnuukk  iisshhttee  ttjjeettëërr  ppëërrvveeççssee  ttëë  tthhoonnëë::  ““DDëëbboonnii  aattaa (Lutin dhe besimtarët) nnggaa
vveennddbbaanniimmii  jjuuaajj,,  aattaa  jjaannëë  nnjjeerrëëzz  qqëë  ppaassttrroohheenn””.. NNee  ee  sshhppëëttuuaamm  aattëë  ddhhee  ffaammiilljjeenn  ee  ttiijj,,  ppooss
ggrruuaass  ssëë  ttiijj  qqëë  mmbbeettii  aattyy  (ndër të shkatërruarit)..  NNee  llëësshhuuaamm  mmbbii  aattaa  nnjjëë  lllloojj  sshhiiuu  (me gurë).
EE  sshhiikkoo  ssee  ssii  iisshhttee  ffuunnddii  ii  kkrriimmiinneellëëvvee!!””  (80 – 85).

PEDERASTIA ËSHTË
MËKATI MË I SHËMTUAR
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ee  bboottëëss  nnuukk  ee  bbëërrii  ppaarraa  jjuusshh””..  VVëërrtteett,,  jjuu  ttëë
sshhttyyrrëë  nnggaa  eeppsshheett  uu  aaffrroohheennii  bbuurrrraavvee  dduukkee  ii
llëënnëë  ggrraattëë......””, d.m.th., se ata i kanë
braktisur gratë, të cilat Allahu i ka krijuar
për burrat. Kjo është një kundërvajtje dhe
teprim. Ky ishte kulmi i injorancës së tyre.
Ai u kishte ofruar vajzat e tij: ““……JJaa,,  kkëëttoo
(gra) bbiijjaatt  ee  mmiiaa,,  nnëëssee  ddoo  ttëë  bbëënnii  (martohuni
me to)!!”” (Hixhër 71), por ata, edhe pse Luti
u dha ofertën që të martohen me vajzat e tij
e të shkojnë te gratë e tyre, ata thanë se nuk
ndiejnë nevojë për to. ““AAttaa  tthhaannëë::  ““PPoo  ttii  ee
ddii,,  ssee  nnee  nnuukk  kkeemmii  kkuurrrrffaarrëë  llaakkmmiiee  nnëë  bbiijjaatt  ee
ttuuaa,,  ttii  ee  ddii  mmee  ssiigguurrii  ssee  ççffaarrëë  ddëësshhiirroojjmmëë
nnee..”” (Hud, 79). D.m.th., se ata i janë drejtuar
Lutit alejhi selam duke i thënë se nuk
ndjejnë nevojë për gra, por dëshirojnë të
kenë kontakte intime me burra dhe
posaçërisht me mysafirët që i kishin shkuar
për vizitë Lutit alejhi selam. Ata nuk e dinin
se ata janë melekë dhe se kanë shkuar t’i
shkatërrojnë. Luti alejhi selam është fyer
shumë rëndë, kur ka dëgjuar ato shprehje
të pamoralshme të atyre njerëzve para
mysafirëve të tij. Ai iu tha atyre: ““……kkiinnii
ffrriikkëë  pprraa  AAllllaahhuunn  ee  mmooss  mmëë  ttuurrppëërroonnii  mmee
mmyyssaaffiirrëëtt  ee  mmii,,  aa  nnuukk  kkaa  nnddëërr  jjuu  nnddoonnjjëë
nnjjeerrii  ttëë  mmeennççuurr??”” (Hixhër, 78). Komentuesit
e Kuranit theksojnë, se gjendja e tyre ka
qenë e atillë, që meshkujt kanë pasur
marrëdhënie intime me meshkuj dhe
gjithashtu gratë me gra. 

Allahu i Madhëruar ka thënë: ““PPëërrggjjiiggjjjjaa
ee  ppooppuulllliitt  ttëë  ttiijj  nnuukk  iisshhttee  ttjjeettëërr  vveettëëmm  ssee  ttëë
tthhoonnëë::  ““DDëëbboonnii  aattaa nnggaa  vveennddbbaanniimmii  jjuuaajj,,  aattaa
jjaannëë  nnjjeerrëëzz  qqëë  ppaassttrroohheenn””.. Reaksioni i tyre
kundër Lutit alejhi selam ka qenë që ta
dëbojnë Lutin së bashku me pasuesit e tij
nga vendbanimi i tyre. Kështu që Allahu i
Madhëruar e largon pejgamberin e Tij Lutin
alejhi selam nga ai vend, ndërsa ata i
ndëshkoi me një dënim të madh dhe
nënçmues. Për thënien e tyre ““aattaa  jjaannëë
nnjjeerrëëzz  qqëë  ppaassttrroohheenn”” Katade komenton: I

kanë akuzuar pa pasur faj. Ndërsa
Muxhahidi ka thënë: Ata injorantë i kanë
trajtuar si njerëz të prapambetur (sepse
këtë ua kanë thënë me ironi), se Luti me
pasuesit e tij i largohen marrëdhënieve
seksuale anale me gratë dhe burrat. 

Allahu i Madhëruar thotë: ““NNee  ee
sshhppëëttuuaamm  aattëë  ddhhee  ffaammiilljjeenn  ee  ttiijj,,  ppooss  ggrruuaass
ssëë  ttiijj  qqëë  mmbbeettii  aattyy””. Allahu Madhëruar pasi
urdhëroi të shkatërrohet ai popull, e
urdhëroi Lutin alejhi selam të largohet me
pasuesit e tij, që nuk ka pasur të tjerë
përpos familjes së tij, por jo edhe gruan e
tij, se ajo kishte mbetur në fenë dhe moralin
e popullit të saj. Këtë e komenton edhe ajeti
në suren Hixhër: ““(engjëjt) TThhaannëë::  ““OO  LLuutt,,
nnee  jjeemmii  ttëë  ddëërrgguuaarriitt  ee  ZZoottiitt  ttëënndd,,  aattaa
(populli yt) nnuukk  kkaannëë  ppëërr  tt’’uu  aaffrruuaarr  ttee  ttii,,  ee  ttii
nnggaa  ffuunnddii  ii  nnaattëëss  uuddhhëëttoo  mmee  ffaammiilljjeenn  ttëënnddee
ddhhee  aasskkuusshh  pprreejj  jjuusshh  ttëë  mmooss  vvëësshhttrroojjëë
mmbbrraappaa (familja do të shpëtojë),,  ppooss  ggrruuaass
ssaattee,,  aajjoo  ddoo  ttëë  jjeettëë  ee  ggooddiittuurr  mmee  ççffaarrëë  ddoo  ttëë
ggooddiitteenn  eeddhhee  aattaa..  AAffaattii  ii  ttyyrree  ëësshhttëë
mmëënnggjjeessii,,  aa  nnuukk  ëësshhttëë  mmëënnggjjeessii  aaffëërr??””

Thënien e Allahut ““NNee  llëësshhuuaamm  mmbbii  aattaa
nnjjëë  lllloojj  sshhiiuu (me gurë)..  EE  sshhiikkoo  ssee  ssii  iisshhttee
ffuunnddii  ii  kkrriimmiinneellëëvvee!!”” e komenton ajeti 82,
83 në suren Hud: ““……ddhhee  mmbbii  ttaa  rreesshhëëmm  gguurrëë
ttëë  ffoorrttëë  ppaa  iiaa  nnddaa.. (gurë) TTëë  sshhëënnuuaarr  ttee  ZZoottii
yytt..  AAii (vend) nnuukk  ëësshhttëë  llaarrgg  zzuulllluummqqaarrëëvvee
((idhujtarëve kurejshitë)””.. Për këtë shkak
Allahu i Madhëruar ka thënë: ““EE  sshhiikkoo  ssee  ssii
iisshhttee  ffuunnddii  ii  kkrriimmiinneellëëvvee!!”” d.m.th., shiko O
Muhamed, si ka qenë përfundimi i atyre që
bëjnë mëkate ndaj Allahut të Madhëruar
dhe i përgënjeshtrojnë pejgamberët e Tij.  

...Kë të gjeni duke kryer
veprën e popullit të Lutit,
vriteni vepruesin dhe atë mbi
të cilin veprohet...

“ “
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Dijetarët kanë më tepër se një mendim
rreth dënimit të atyre që bëjnë veprën e
popullit të Lutit. Më i vërteti është ajo që
nënkuptohet nga thënia e Pejgamberit sal-
lallahu alejhi ue selem: “Kë të gjeni duke
kryer veprën e popullit të Lutit, vriteni
vepruesin dhe atë mbi të cilin veprohet.” Sa
i përket marrëdhënieve seksuale anale me
gratë ajo është pederastia e vogël dhe po
ashtu është haram sipas konsensusit të
dijetarëve. Në lidhje me të ka shumë
hadithe. Prej tyre është hadithi që përcillet
nga Ebu Hurejra, se Pejgamberi sal-lallahu
alejhi ue selem ka thënë: “Qoftë i mallkuar
ai që bën marrëdhënie seksuale me gruan e
tij në zgavrën anale.”

PPaarraasshhttrroohheett  ppyyeettjjaa::  PPssee  kkoonnssiiddeerroohheett
hhoommoosseekkssuuaalliizzëëmm  mmaarrrrëëddhhëënniiaa  sseekkssuuaallee  nnëë
zzggaavvrrëënn  aannaallee  eeddhhee  mmee  ggrraattëë??

Marrëdhëniet seksuale në zgavrën anale
populli i Lutit e kanë filluar më parë me
gratë e tyre. Më pas shejtani ua ka
zbukuruar këtë vepër të shëmtuar, duke ua
bërë njësoj si ta bëjnë këtë mes meshkujve
apo femrave, gjë të cilën edhe e kanë
vepruar.

Ky lloj mëkati i kalon kufijtë e normave
njerëzore. Me këtë akt nuk ka kurrfarë
perspektive për ardhmërinë e njeriut.
Allahu Madhëruar i ka krijuar njerëzit
meshkuj dhe femra, e tek ata ka krijuar
edhe epshin e tyre, por ka vënë rregulla, se
si duhet të bëhet bashkimi i tyre, e kështu
ta ruajnë llojin e tyre njerëzor. Mirëpo dy
gjini të njëjta të bashkohen me qëllimin si
burrë dhe grua, kjo bie ndesh me qëllimin e
krijimit dhe me normat morale njerëzore:
““……aattaa  qqëë  ii  kkaalluuaann  kkuuffiijjttëë (në mëkate)..””
(Dharijat, 34). Allahu i Madhëruar e ka
dënuar rreptësisht këtë mëkat, si asnjë
mëkat më parë. Në suren Hixhër në ajetet
73 dhe 74 ka thënë: ““EE  nnëë  kkoohhëënn  ee  lliinnddjjeess  (së
diellit) aattaa  ii  ppëërrffsshhiiuu  uusshhttiimmaa  ee  ttmmeerrrrsshhmmee,,
ddhhee  dduukkee  ee  ppëërrmmbbyyssuurr  aannëënn  ee  llaarrttëë  ttëë

qqyytteettiitt  ppoosshhttëë,,  NNee  ee  ppëërrmmbbyyssëëmm  ddhhee
llëësshhuuaamm  mmbbii  ttaa  sshhii  (prej dheut të pjekur në
xhehenem) ssii  gguurrëë......”” dhe në suren Hud:
““KKuurr  eerrddhhii  uurrddhhrrii  yynnëë,,  NNee  ii  ppëërrmmbbyyssëëmm  ttëë
ggjjiitthhaa  aattoo  (fshatrat e tyre) dduukkee  kktthhyyeerr  ççddoo
ggjjëë  nnggaa  llaarrtt  ppoosshhttëë,,  ddhhee  mmbbii  ttaa  rreesshhëëmm  gguurrëë
ttëë  ffoorrttëë  ppaa  iiaa  nnddaa””..  

Luti alejhi selam kur u përpoq t’i ndalojë
nga ky mëkat, ata i thanë: ““AA  nnuukk  ttëë  kkeemmii
nnddaalluuaarr,,  qqëë  ttëë  mmooss  nnaa  ppëërrzziihheesshh  nnëë  nnjjeerrëëzziitt
(që ne i mësyjmë)??”” (Hixhër, 70). Ky reagim
i përngjan sistemit të shfrenuar demokratik
dhe psikologjisë së shfrenuar të Frojdit. Në
sistemin demokratik ligji thotë, se duhet t’i
japim secilit të drejtat, ndërsa teoria e
Frojdit u jep liri epsheve, saqë njeriun e ul
edhe më poshtë se kafsha. Kjo për fat të keq
ndodh sot në kohën tonë, kur dhënia e të
drejtave homoseksualëve është nga kushtet
e Bashkimit Evropian. Allahu i Madhëruar
ka thotë: ““NNee  kkrriijjuuaamm  sshhuummëë  nnggaa  xxhhiinnëëtt  ee
nnjjeerrëëzziitt  ppëërr  xxhheehheenneemm..  AAttaa  kkaannëë  zzeemmrraa  qqëë
mmee  ttoo  nnuukk  kkuuppttoojjnnëë,,  aattaa  kkaannëë  ssyy  qqëë  mmee  ttaa
nnuukk  sshhoohhiinn  ddhhee  aattaa  kkaannëë  vveesshhëë  qqëë  mmee  ttaa  nnuukk
ddëëggjjoojjnnëë..  AAttaa  jjaannëë  ssii  kkaaffsshhëëtt,,  bbiillee  eeddhhee  mmëë
ttëë  hhuummbbuurr,,  ttëë  ttiillllëëtt  jjaannëë  aattaa  ttëë  mmaarrrrëëtt””..
(Arafë, 179). Nga kjo vijmë në përfundimin,
se në Parlamentin Evropian ka njerëz të
tillë, që luftojnë dhe ngrenë dorën për të
votuar për të drejtat e homoseksualëve. Ne
e dimë shumë mirë nga e kaluara, se si
Allahu i Madhëruar ka ndëshkuar kësi farë
mëkatarësh. Nëse nuk marrim masa për t’i
ndaluar njerëzimin mund ta kaplojë, ose
dënimi nga qielli, ose sëmundjet e shumta
ngjitëse, apo ndoshta të dyja, Allahu na
ruajt.

E lusim Allahun Fuqiplotë, që t’i
shkatërrojë këta lloj njerëzish, nëse nuk
përudhen dhe neve të na mbrojë nga
dënimi i Tij.
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SHKRUAN: LULZIM SUSURI

Hadithi i sipërpërmendur përcillet nga
Ukbe ibën Amiri, kurse atë e shënon
imam Buhariu në Sahihun e tij, nr. 3224,

3225, 5655, Ebu Davudi, nr. 4164, Ibën Maxhe,
nr. 4173. Të gjithë këta e përmendin me të
njëjtin tekst, kurse me tekste të ngjashme, të
cilët edhe pse me goxha ndryshime, por
prapë mbesin brenda kësaj domethënie
transmetohen edhe tek disa libra të tjerë të
hadithit, sa për dobi do të përmendim edhe
këto: 

Ibën Omeri thotë: ““PPrrooffeettii,,  ssaall--llaallllaahhuu
aalleejjhhii  uuee  sseelleemm,,  iisshhttee  dduukkee  kkaalluuaarr  aaffëërr  nnjjëë
eennssaarrii,,  ii  cciillii  ppoo  ee  kkëësshhiilllloonnttee  vvëëllllaaiinn  ee  ttiijj  rrrreetthh
ttuurrppiitt  ((ppoo  ee  kkrriittiikkoonnttee  ttëë  mmooss  iisshhttee  aaqq  sshhuummëë

ii  ttuurrppsshhëëmm))  ddhhee  mmee  kkëëttëë  rraasstt  PPrrooffeettii  ii  tthhaa::
““LLëërree  rreehhaatt,,  sseeppssee  ttuurrppii  ëësshhttëë  ppjjeessëë  ee
bbeessiimmiitt”. (Buhariu dhe Muslimi).

Imran ibën Husajni thotë: E kam dëgjuar
Profetin, sal-lallahu alejhi ue selem, duke
thënë: “Turpi sjell veç mirësi” (Buhariu dhe
Muslimi), ndërsa në një vend tjetër tek
Muslimi përmendet: “Turpi i tëri është
mirësi”

Fjala: ““NNddëërr  uurrttëëssiittëë  ee  ttrraasshhëëgguuaarraa  nnggaa
pprrooffeettëëtt  ee  mmëëppaarrsshhëëmm””

Nga kjo fjali kuptohet, se Allahu i
Lartësuar ka dërguar profetë të tjerë edhe
para Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem,
dhe ata ishin mësues të popujve të tyre.
Profetët e mëparshëm lanë shumë mësime si
trashëgimi pas tyre, ku nga këto urtësi disa
vazhduan të ruhen ndër shekuj e disa të tjera

Nga Ukbe ibën Amiri na përcillet, se
e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut, sal-
lallahu alejhi ue selem, duke thënë:
“Ndër urtësitë e trashëguara nga
profetët e mëparshëm është edhe fjala:
Nëse nuk turpërohesh, atëherë bëj ç’të
duash”.

NËSE NUK
TURPËROHESH
BËJ Ç’TË
DUASH
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u zhdukën me kalimin e kohës. Popujt e tyre
ishin ata që i kultivuan ose i shuan ato
mësime. Kurse mësimet e Muhamedit, sal-
lallahu alejhi ue selem, janë të pavdekshme
deri sa të ekzistojë kjo botë. Disa urtësi të
profetëve të mëparshëm u trashëguan deri
në ditët tona. Por jo çdo gjë që pretendohet
se është mësim i tyre, ashtu edhe në realitet
duhet t’i besojmë ato. Islami ka vendosur
rregulla, se çfarë qëndrimi duhet të mbajë
besimtari karshi këtyre mësimeve, që
përcillen deri tek ne pa marrë parasysh cili
është burimi i tyre. Kështu feja jonë ka një
qëndrim të qartë rreth tyre. Islami këto
mësime i ndan në disa grupe:

1-Ato që janë në pajtim me fenë tonë dhe
në përputhje me mësimet Islame. 

2-Ato për të cilat Islami ka heshtur, duke
mos i pranuar e as duke mos i refuzuar.

3-Mësime, të cilat janë në kundërshtim
me Fenë Islame.

Lloji i parë është i pranuar në fenë tonë,
sepse mbështetet prej saj, ndërsa llojin e dytë
nuk e pranojmë, por as nuk e refuzojmë.
Kurse lloji i tretë refuzohet kategorikisht. 

Kjo nuk do të thotë se mësimet e
profetëve njëri pas tjetrit janë në
kundërshtim mes vetes, por ajo tregon se për
disa mësime ka pasur njerëz që në fakt i
shpikën nga vetja e tyre e në anën tjetër
pretenduan se janë trashëgimi profetike
gjatë historisë. 

Fjala: ““nnëëssee  nnuukk  ttuurrppëërroohheesshh,,  aattëëhheerrëë  bbëëjj
çç’’ttëë  dduuaasshh””

Çka do të thotë fjala turp?
Ajo ka kuptimin e ndrojtjes, frikës shpesh

edhe të mos guximit. Kurse në hadithin e
lartpërmendur me turpin kihet si qëllim:
ndjenjë e brendshme, e cila manifestohet
shpesh edhe me gjymtyrë dhe e shtyn
njeriun, që të largohet nga çdo vepër e keqe
dhe t’ia japi çdokujt hakun e vet. 

Nga fjalia e fundit në këtë hadith, çfarë do
të thotë: “Nëse nuk turpërohesh bëj ç’të

duash”?
Është si qëllim kërcënimi dhe frikësimi,

pra me të ishte si qëllim: “Nëse nuk
turpërohesh bëj ç’të duash, sepse Allahu të
sheh dhe të dënon për të”. shembull për këtë
është fjala e Zotit: ““PPuunnoonnii  çç’’ttëë  ddoonnii,,  sseeppssee  AAii
ee  sshheehh  ppuunnëënn  ttuuaajj..””  (Fusilet, 40).

Me të është si qëllim tregimi i gjendjes së
njerëzve të paturpshëm. Pra deshi të thotë:
“Njerëzit që nuk turpërohen bëjnë ç’të duan
ose bëjnë çdo gjë”. Këtij kuptimi i përgjigjet
edhe fjala tjetër profetike: “Kush shpif për
mua qëllimisht atë që nuk e kam thënë le ta
përgatitë ulësen e tij për në zjarr.” (Buhariu,
nr. 1209, Muslimi, 4, etj.)

Pra, me të nuk është si qëllim që njeriu, i
cili nuk turpërohet le të bëjë ç’të dojë, sepse
nuk llogaritet për ato punë. Ky keqkuptim
mund t’i shtyjë shumë njerëz të largohen nga
turpi duke u arsyetuar me këtë keqkuptim.

LLlloojjeett  ee  ttuurrppiitt::  
-Nga besimi, 
-I lindur, natyrshmëri.
Përmendet nga Xherrah ibën Abdullah

Hakemiu, se ka thënë: “Mëkatet i kam lënë
nga turpi dyzet vite me radhë e pastaj arrita
devotshmërinë pastaj këtë turp të lindur
arrita ta shndërroj në turp prej besimit”.
(Sijer alam nubela, 5/190). Hatib Bagdadiu
përmend nga disa njerëz të ditur, se kanë
thënë: “Mëkatet i pashë me përçmim,
prandaj edhe u largova nga to, të cilat me
kalimin e kohës u shndërruan në besim.”
(Tarih Bagdad,  1/275).

Turpi si pjesë e natyrshmërisë së njeriut,

...Mëkatet i kam lënë nga turpi
dyzet vite me radhë e pastaj arri-
ta devotshmërinë pastaj këtë
turp të lindur arrita ta shndërroj
në turp prej besimit...

“ “
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FETVA DHE KONSULTIME

nëse nuk shoqërohet me besim, atëherë
njeriu nuk e ka shpërblimin për të si të atij që
konsiderohet pjesë e fesë. Pra, nëse njeriu ka
turp nga vetë natyrshmëria e tij, e jo nga
frika e Allahut, atëherë nuk shpërblehet për
të, sikurse njeriu që turpërohet për hir të
Zotit. Mirëpo megjithatë edhe ky lloj turpi
sjell dobi. Dobia e tij është se zotëruesi i tij
largohet nga shumë mëkate, qoftë edhe para
syve të njerëzve, e kështu peshorja e punëve
të këqija nuk i mbushet me mëkate. Në anën
tjetër nga një person i tillë përfitojnë edhe të
tjerët, komshinjtë, shokët e tij etj. Nga një
njeri që e ka këtë lloj turpi janë më rehat
njerëzit, se sa nga një person që nuk
turpërohet aspak. 

Turpin që është pjesë e natyrshmërisë së
njeriut ai mund ta shndërrojë në pjesë të
besimit, nëse e shoqëron atë turp me nijet të
pastër dhe e lufton epshin e vet, duke e
detyruar që gjërat që largohet nga to t’i bëjë
për hir të Zotit të tij, e jo veç ashtu kot nga
dobësia që ndien në vete.

Turpin ndryshe mund ta ndajmë edhe
turp për nga besimi, turp për shkak se
mendja e shëndoshë e konsideron si turp dhe
turp për shkak se zakoni e kërkon. 

Si mund të konsiderohen njerëzit që janë
indiferentë ndaj këtyre tre llojeve?

Ai që nuk ka turp në besim dhe i vepron
mëkatet futet në radhët e mëkatarëve, i dyti
në radhët e të çmendurve dhe  i treti në
radhët e mendjelehtëve. 

NNjjeerrëëzziitt  qqëë  ttuurrppëërroohheenn  nnggaa  ttëë  ttjjeerrëëtt  ee  jjoo
nnggaa  AAllllaahhuu::  aa  ppëërrffiittoojjnnëë  pprreejj  ttuurrppiitt  ttëë  ttyyrree??  

Po, ai sjell dobi sidomos për të tjerët,
sepse sherri i një personi të tillë është më i
vogël për ta. Gjithashtu përfiton edhe vetë
personi, sepse ai do të llogaritet më pak Ditën
e Gjykimit, sepse do të ketë më pak mëkate.
Gjithashtu turpi i tij nga të tjerët mund ta
shtyjë që të turpërohet edhe atë nga Zoti,
pasi Allahu është më i madh se të gjithë dhe i
Vetmi prej të Cilit duhet turpëruar. 

DDoobbëëssiiaa  aa  kkoonnssiiddeerroohheett  ttuurrpp??
Thamë se turp do të thotë largim nga çdo

e keqe, si rezultat i frikës dhe i turpit nga
Allahu, ndërsa dobësi do të thotë të
tregohesh i dobët, edhe atëherë kur ke të
drejtë dhe të largohesh nga shumë të drejta
të tua, jo nga turpi prej Zotit, por nga
pazotësia dhe mos-guximi që njeriu mund të
ketë në vetvete. Kjo na jep të kuptojmë se
këto dy gjëra janë në kundërshtim mes tyre
dhe asgjë nuk i lidh bashkë. Ta kërkosh të
drejtën tënde, nuk do të thotë se je i
paturpshëm, por padyshim se kërkimi i të
drejtave duhet të jetë në formën më të mirë
të lejuar dhe të mundshme. Kështu që Islami
e konsideron se këto dy veti dallojnë mes
tyre dhe njëra nuk ndërlidhet me tjetrën.
Mirëpo ka raste kur njeriu nga dobësia që ka,
nuk i kërkon të drejtat e tij e kështu i bëhet
padrejtësi nga të tjerët. Një person i tillë
padyshim se ato të drejta do t’i marrë nga
zullumqari Ditën e Gjykimit, ku si rrjedhojë e
kësaj kuptojmë se dobësia e të tjerëve, nuk
duhet të shfrytëzohet për interesa personale,
sepse diçka e tillë është e ndaluar. 

Besimtari duhet të ketë kujdes të mos jetë
i turpshëm për të pyetur rreth fesë së Allahut
e as për t’u përgjigjur dhe për t’i mësuar të
tjerët rreth saj. Mu për këtë Allahu në Kuran
thotë: 

““AAllllaahhuu  nnuukk  ttuurrppëërroohheett  ttëë  ssjjeellllëë  ssii
sshheemmbbuullll  qqooffttëë  eeddhhee  mmuusshhkkoonnjjëënn..”” (Bekare,
26).

““AAllllaahhuu  nnuukk  ttuurrppëërroohheett  nnggaa  ee  vvëërrtteettaa..””
(Ahzab, 53).

Kurse Aisheja, radijallahu anha, thotë: ““SSaa
ggrraa  ttëë  mmiirraa  iisshhiinn  aattoo  ttëë  eennssaarrëëvvee,,  ttëë  cciillaatt  nnuukk
ii  ppeennggoonnttee  ttuurrppii  qqëë  ttëë  ppyyeessnniinn  ppëërr  ççëësshhttjjee  ttëë
ffeessëë  ssëë  ttyyrree..”” (Muslimi).

Kjo nënkupton që në gjërat fetare nuk
duhet të kemi turp, qoftë për të pyetur,
mësuar, praktikuar, thirrur në to etj., për
ndryshe do të konsiderohet dobësi.
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PRIM. DR. MED. SC. ALI ILJAZI

H
omoseksual është ai person, i cili ka
parapëlqime dhe kërkon aktivitete
seksuale me njerëz të seksit të vet. Ky

njeri eksitohet nga njerëzit që kanë seksin e
tij ose kryen aktivitete seksuale me ta. Termi
lesbiane përdoret për një femër
homoseksuale, ndërsa termi gay shpesh
përdoret për homoseksualët meshkuj. Një
individ biseksual joshet seksualisht nga
njerëz të të dyja sekseve. Sipas psikiatrisë
homoseksualizmi bën pjesë në çrregullimet
e epshit seksual, pra, është sëmundje e jo një
gjë fiziologjike siç e paramendojnë disa
njerëz sot.

Homoseksualizmi në realitet është
inversion seksual, që do të thotë, se personi
në fjalë ndien njëkohësisht refuzim ndaj
seksit të kundërt. Varësisht nga kategoria e
objektit erotik, homoseksualizmi mund të
jetë: ppeeddooffiilliiaa (pedos - fëmij), subjekt i të cilit
janë fëmijët e seksit mashkullor, eeffeebbooffiilliiaa
(efebos - pubertet), kur homoseksualizmi
është i orientuar tek personat në mes 14-20
vjeç, aannddrrooffiilliiaa (andros - mashkull i pjekur),
kur subjekt është mashkulli i rritur deri në
50 vjeç, ggeerroonnttooffiilliiaa (geros - plak), ku në këtë
rast subjekt është personi i moshuar,
nnaarrcciizziizzmmii (narcismus, autoerotismus,
automonosexualismus), një fenomen i rrallë
dhe paraqet orientimin seksual ndaj

vetvetes, ku trupi i vetë personit bëhet
objekt i kënaqësisë seksuale. Termi rrjedh
nga një legjendë e mitologjisë antike, sipas
së cilës Narcisi duke shikuar trupin e tij në
sipërfaqen e ujit u bë objekt erotik i vetvetes,
duke injoruar seksin e kundërt.

NNeekkrrooffiilliiaa është afiniteti i epshit seksual
ndaj kufomës së seksit të kundërt.

ZZooooffiilliiaa (sodomia) është realizimi i epshit
seksual me kafshët.

FFeettiisshhiizzmmii është çrregullim seksual, i cili
qëndron në arritjen e kënaqësive seksuale
me soditjen e objekteve, që i takojnë seksit të
kundërt (p.sh. flokët, rrobat intime etj.).

Për të shpjeguar parapëlqimin
homoseksual janë propozuar teori të
ndryshme, por deri më sot asnjëra nuk ka
qenë e suksesshme. Shumica e personave
homoseksualë janë sakrificë e një edukimi të
gabuar. Disa prej tyre në fëmijëri janë
traumatizuar nga një përjetim homoseksual
nga një njeri i moshuar. Në rastet të tjera
kemi të bëjmë me faktorët e pavetëdijes
(subkoshiencës) - situata e Edipit dhe frika e
pavetëdijshme ndaj nënës, frika nga
kastracioni etj. Sipas shkollës psiko-
analitike, homoseksualiteti është i shkaktuar
nga disa ndodhi në fëmijëri, të cilat në
kujtimet e tyre intensive të fiksuara, të
mbjella në fillim, thellë në pjesën e ndërdijes
së psikes, munden më vonë të shtyjnë në
polarizimin epshor normal, duke fiksuar

HOMOSEKSUALIZMI, KJO
SËMUNDJE “MODERNE”

Shumica e personave homoseksualë janë sakrificë e një edukimi të gabuar. Disa prej tyre në fëmijëri janë
traumatizuar nga një përjetim homoseksual nga një njeri i moshuar. 



orientimin homoseksual në formën e epshit
seksual infantil.

Një studim i rëndësishëm i Bell, Ueinberg
dhe Hamersmith (1981) zbuloi se
parapëlqimi seksual përcaktohet kryesisht
përpara se adoloshentët të kenë pasur
përjetime seksuale. Megjithatë sot
psikologët nuk kanë arritur t’i kuptojnë dot
shkaqet e homoseksualizmit.

Disa autorë (Levin, Klassen, 1974)
mendojnë se homoseksualizmi është i
natyrshëm, sepse sipas tyre fakti që te
kafshët ekziston një sjellje e tillë tregon se
ajo është e natyrshme.

Simon Le Vay, një neurolog me renome
botërore, profesor në “Harvard Medical
Center”, thotë në studimin e tij “Miti
homoseksual tek kafshët”, se ndonëse janë
vërejtur sjellje homoseksuale është e
pamundur që kafshët të kenë një sjellje të
tillë për një kohë të gjatë pa u përfshirë në
sjellje heteroseksuale. Një orientim
homoseksual tek kafshët është gjë gati e
paqenë. Në anën tjetër, dr. Antonio Pardo i
Universitetit të Navarrës, Spanjë, shkruan:

“Të flasim drejt, tek kafshët nuk ekziston
homoseksualiteti. Për arsye të mbijetesës,
instinkti i riprodhimit tek ata është gjithnjë
i drejtuar tek seksi i kundërt.”

Dr. Dean Hamer, një prej gjeneticienëve
më të mëdhenj në botë, aktivist gay dhe vetë
gay thotë në revistën “The science of Desire
P. Copeland and D. Hamer (1994): “Nuk
mund të thuhet se ka një gjen gay.”

Uilliam Byne, doktor i psikiatrisë dhe i
biologjisë dhe Bruce Parsons (1993) thonë në
studimin e tyre: “Orientimi seksual tek
njerëzit: Rivlerësimi i teorive biologjike.”
Arkivat e përgjithshme të psikiatrisë fq. 50,
nr. 3, pasi analizuan me kujdes të gjitha
studimet e rëndësishme biologjike mbi
homoseksualizmin nuk gjetën asgjë që të
mbështesë teorinë e shkakut biologjik të
homoseksualitetit.

Shkencëtarët psikiatër Fridman dhe
Drëney shkruajnë në “Journal of
Neuropsychiatry, vol. 5, nr. 2, Spring 1993”:
“Pavarësisht gjetjeve neurobiologjike të
kohëve të fundit na sugjerojnë se
homoseksualizmi është i përcaktuar
gjenetikisht dhe biologjikisht, nuk ka asnjë
provë shkencore për modelin biologjik të
homoseksualizmit.”

Prandaj lista e shkencëtarëve me renome
botërore dhe e punimeve të tyre që tregojnë
se homoseksualiteti nuk është i lindur
(gjenetik), është shumë e madhe. Por,
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...Sipas psikiatrisë homoseksu-
alizmi bën pjesë në çrregullimet
e epshit seksual, pra, është
sëmundje e jo një gjë
fiziologjike siç e paramendojnë
disa njerëz sot....

“

“
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aktivistët e heshtjes gay janë përpjekur me
mjeshtëri ta zhvendosin vëmendjen nga
këto të vërteta dhe të flasin për orientim
seksual dhe jo për sjellje seksuale, duke e
ditur mirë që pranueshmëria publike është
shumë më e madhe, kur thuhet se
homoseksualiteti është i lindur.
Homoseksualiteti është një sjellje seksuale e
pashëndetshme dhe pranimi i saj publik
është me pasoja të rrezikshme. Sëmundjet
seksuale transmitive të homoseksualitetit
janë: viruset, bakteret dhe mikroorganizmat
e tjerë.

Gazeta “San Francisko Cronicle” më 15
janar të vitit 2008 njoftoi se në komunitetin
gay të qytetit ishte shfaqur një lloj
stafilokoku rezistent ndaj çdo lloj
antibiotiku. Sidomos problem të madh
paraqesin sëmundjet transmitive virusale siç
janë: HIV/AIDS, virusi papiloma human
(HPV), virusi i herpesit simplex (HSV) dhe
virusi i hepatitit B. Tek homoseksualët dyert
hyrëse janë: mukoza e regjionit anal.

Qendra Kombëtare për Kontrollin dhe
Parandalimin e Sëmundjeve në SHBA në
vitin 2003 raportoi, se 63% e burrave të
infektuar me SIDA nga kontaktet seksuale
ishin homoseksualë. Nga 12 mijë burra të
sëmurë me sifiliz, 65% e tyre ishin
homoseksualë, thotë e njëjta Qendër në vitin
2007. Një sëmundje tjetër seksuale Gonorrea,
sipas revistës “Sëmundjet Seksuale të
Transmetueshme” shfaqet 6 herë më shpesh
tek homoseksualët, sesa tek heteroseksualët.
Një nga sëmundjet më të rënda, që është e
pranishme te homoseksualët është kanceri i
zorrës së trashë. Sipas revistës amerikane
“Kujdesi Klinik për Amerikën e Veriut”, e
botuar në vitin 2004 bën me dije se 65% e
njerëzve me kancer kanë qenë
homoseksualë.

Është e tepërt të thuash se përdorimi i
drogës te homoseksualët është në nivele
dëshpëruese dhe tmerruese. Kriminologë të

panumërt kanë dhënë statistika lebetitëse
për dhunën që shfaqin homoseksualët.

Agjenda gay, e kujdesshme dhe e
mbrapshtë në manualet dhe në manifestet e
saj kërkon që kundërshtarët e
homoseksualizmit të cilësohen si
homofobikë dhe të pa iluminuar. Ata nuk
pranojnë debate për të vërtetat dhe
statistikat, por rreken t’i fshehin ato. Të
vërtetat janë të rënda dhe e bëjnë kauzën e
tyre të ngritur mbi gënjeshtra. Në fund
mund të dalim në përfundimin, se
homoseksualizmi është sëmundje e rëndë,
që dëmton individin dhe shoqërinë dhe mu
për këtë e dënon aq rëndë Krijuesi ynë i
Plotfuqishëm, ashtu siç dënoi shumë ashpër
popullin e Lutit alejhi selam, popullin e
Pompeit, ndërsa sanksionet e Sheriatit për
këto veprime të shëmtuara janë dënim me
vdekje duke i hedhur nga lartësia.
Përkujtojmë këtu mesazhin e Kuranit Fisnik,
i cili vlen për çdo kohë dhe për çdo brez:

““(Përkujto) LLuuttiinn  kkuurr  aaii  ii  tthhaa  ppooppuulllliitt  ttëë
vveett::  ““AA  bbëënnii  aattëë  ppuunnëë  ttëë  sshhëëmmttuuaarr  qqëë  eeddhhee
vveettëë  jjuu  ee  kkuuppttoonnii  (se është e keqe)??””

AA  mmee  ttëë  vvëërrtteettëë  jjuu  nnggaa  eeppsshhii  kkoonnttaakkttoonnii
mmee  mmeesshhkkuujjtt,,  ii  bbrraakkttiissnnii  ggrraattëë  ttuuaajjaa??  JJuu  jjeennii
ppooppuullll  iinnjjoorraanntt  (xhahil).

EE  kkuunnddëërr  aattyyrree  llëësshhuuaamm  nnjjëë  sshhii  (me
gurë); ii  sshhëëmmttuuaarr  iisshhttee  aaii  sshhii  ppëërr  aattaa  ttëë
cciillëëvvee  iiuu  kkiisshhttee  ttëërrhheeqquurr  vvëërreejjttjjaa..””  (Nemël,
54-58)

...Qendra Kombëtare për Kontrollin
dhe Parandalimin e Sëmundjeve në
SHBA në vitin 2003 raportoi, se
63% e burrave të infektuar me
SIDA nga kontaktet seksuale ishin
homoseksualë...

“

“
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DR. ABDULKERIM BEKKAR

Të jetuarit në një vend të sigurt dhe të
qëndrueshëm së bashku me familjen,
farefisin dhe me shokët e fëmijërisë është

pa dyshim begatia më e madhe, e cila meriton
falënderim dhe mirënjohje të denjë ndaj
Allahut. Kësaj begatie ia dinë vlerën vetëm
ata që janë nxjerrë me dhunë nga shtëpitë e
tyre, dhe jetojnë në tendat e refugjatëve të
nënçmuar, dhe që janë në pritje që një dorë e
huaj të vendosë diçka në pjatat e tyre të
zbrazëta. Kur një musliman e do atdheun e tij
lidhet me të dhe nxiton t’i bëjë mirë popullit
të tij, në të vërtetë ai hap një rrugë, e cila ia
fisnikëron shpirtin dhe ia largon egoizmin e
neveritshëm. Dashuria, kujdesi dhe
besnikëria është forma më e lartë e dhënies.

Çdo angazhim pozitiv ose kontribut
qytetar do ta lartësonte kauzën e atdheut.

Këto përbëjnë një rritje në xhirollogarinë e
qytetarëve, por njerëzit nuk e hetojnë këtë pa
u larguar nga vendi i tyre, sepse të tjerët sillen
ndaj tyre në media, në punë dhe në aeroporte
duke u bazuar në nënshtetësinë dhe
pasaportat që ata mbajnë. Atëherë çdo
qytetar shndërrohet në një përfaqësues të
vogël të atdheut të tij, prandaj çfarëdo mundi
që jep për të ndërtuar vendin e vet, ai e vjel
dhe e shfrytëzon së pari vetë, pastaj bijtë e
nipërit e tij dhe ata që vijnë më pas.

Kolosët, personat e famshëm dhe dijetarët
nuk e harrojnë asnjëherë vendlindjen e tyre,
pavarësisht suksesit dhe famës së madhe që
kanë arritur, sepse dashuria për atdheun
është pjesë e madhështisë, fisnikërisë dhe
sinqeritetit të tyre. Thuhet se Eban ibën Asi
kishte emigruar prej Mekës në Medinë,
ndërsa i Dërguari i Allahut alejhi salatu ue
selam e pyeti: “O Eban, si e le Mekën?” Ai tha:
“E kam lënë gjethen e limonit duke u rritur

PATRIOTIZMI ËSHTË
PËRKATËSI DHE SAKRIFICË
Kini kujdes që të mos bashkëveproni me shtetin ashtu siç sillet tregtari me tregtarin: -Sa do paguash? Malli
im vlen më shumë... etj. Kjo logjikë e shteron dashurinë e vërtetë për atdheun. Shtojini kësaj edhe këtë fakt,
se çdo gjë që i dhurojmë vendit tonë është larje e borxhit që kemi ndaj tij.

AVANCIMI PERSONAL
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dhe atë të qitros duke lulëzuar.” Sytë e të
Dërguarit u mbushën me lot kur kujtoi
vendlindjen e tij.

Dashuria e muslimanit ndaj atdheut të tij
është pjesë e dashurisë së tij ndaj fesë, sepse
nuk mund ta lartësojmë kauzën e kësaj feje në
një vend të pushtuar, të prapambetur dhe të
trazuar. Nëse dëshirojmë që umeti islam të
lulëzojë dhe që flamujt e tij të valojnë lart në
qiell, ne duhet të punojmë shumë në
ndërtimin e një shteti të fuqishëm, me ndikim
dhe të pasur, që është plot mëshirë,
dhembshuri, devocion, harmoni, i sigurt e me
stabilitet.

Kini kujdes që të mos bashkëveproni me
shtetin ashtu siç sillet tregtari me tregtarin: -
Sa do paguash? Malli im vlen më shumë... etj.
Kjo logjikë e shteron dashurinë e vërtetë për
atdheun. Shtojini kësaj edhe këtë fakt, se çdo
gjë që i dhurojmë vendit tonë është larje e
borxhit që kemi ndaj tij.

Gjithashtu mos thoni kurrë: “Çfarë bëri
shteti për mua, që unë të bëj për të?” Por
thoni: “Çfarë kontributi mund të jap unë për
shtetin tim?” Një shtet i mirë është ai në të
cilin jetojnë njerëz të mirë, ndërsa vend i
prishur është ai në të cilin banojnë njerëz të
këqij. Ju mund të pyesni se kush është shtetas
i mirë. Kësaj pyetjeje do t’i përgjigjemi
përmes pikave në vijim:

1- Qytetar i ndershëm është ai person
që i fal atdheut të tij dashuri, përkujdesje dhe
mëshirë. Kjo e shtyn atë t’i shërbejë atij, të
interesohet dhe ta mbrojë atë me
përkushtim.

2- Qytetari i ndershëm është si tulla
cilësore me të cilën muratori i shkathët
mburret, duke e bërë atë pjesë të një
kështjelle të madhe. 

3- Mundësia e qytetarit që të jetë pjesë e
kështjellës së madhe arrihet përmes dy
gjërave thelbësore: sjelljes në përputhje me
etikën islame dhe aftësive personale. Ne
synojmë të ndërtojmë një shtet të

moralshëm, produktiv dhe sovran.
4- Shtetasi i mirë e rregullon lirinë e tij

në përputhje me vullnetin e të tjerëve, duke i
respektuar traditat e mira të të tjerëve dhe
duke ndihmuar në forcimin e marrëdhënieve
me ta.

5- Shtetasi i mirë kontribuon për
vendin e tij duke e përgatitur dhe përparuar
veten, duke u bërë një njeri jo i thjeshtë në
punën, profesionin dhe kualitetet e tij.

6- Kur shteti vuan nga disa probleme,
shtetasi i mirë është ai që merr pjesë aktive në
zgjidhjen e tyre, sepse thjesht ai nuk bëhet
barrë për vendin, mirëpo shihet si ndihmëtar
për ta shpënë atë përpara. Kjo arrihet vetëm
nëse qytetari është fetar i mirë dhe produktiv.

7- Shtetasi i mirë zotëron kohë, pasuri
dhe mund. Ai punon që këto t’i vërë në
funksion duke ndihmuar ata që janë në
nevojë, si: jetimët, të varfrit, invalidët, të vejat
etj.

8- Shtetasi i mirë sillet me vendin e vet,
ashtu si sillet një njeri shumë i kulturuar dhe
i edukuar me tavolinën e tij të punës, duke e
lënë gjithnjë në gjendjen më të pastër dhe më
të rregullt.

Gjëja më e shëmtuar për vendin janë ata
që flasin vetëm për patriotizëm, këndojnë në
emër të tij, por realisht punojnë për
shkatërrimin dhe përdhosjen e emrit të atij
vendi. Lusim Allahun që të mos bëhemi kurrë
si ata! 

NNggaa  aarraabbiisshhttjjaa::  AAggrroonn  TTEERRZZIIQQII

...Shtetasi i mirë zotëron kohë,
pasuri dhe mund. Ai punon që
këto t’i vërë në funksion duke
ndihmuar ata që janë në nevojë,
si: jetimët, të varfrit, invalidët,
të vejat etj...

“

“
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PPyyeettjjaa::  EE  kkaamm  nnjjëë  pprroobblleemm  sshhuummëë  ttëë  mmaaddhh..
PPrreejj  ttuurrppiitt  nnuukk  ddii  eeddhhee  ssii  tt`̀iiaa  ffiilllloojj..  JJeettoojj
jjaasshhttëë  KKoossoovvëëss  ddhhee  jjaamm  sshhuummëë  llaarrgg..  KKuurr  kkaamm
qqeennëë  sshhuummëë  ii  vvooggëëll  nnjjëë  ddjjaallëë  mmëë  ii  mmaaddhh  ssee  uunnëë
mmëë  kkaa  pprreekkuurr  sshhuummëë  kkeeqq..  QQëë  aattëëhheerrëë  jjaamm  bbëërrëë
hhoommoosseekkssuuaall  ddhhee  ddeerrii  ppaarraa  44  vviitteevvee  kkaamm
ppaassuurr  kkoonnttaakkttee  iinnttiimmee  mmee  mmeesshhkkuujj..  SShhyyqqyyrr
pprreejj  AAllllaahhuutt,,  jjaamm  mmaarrttuuaarr  ddhhee  ii  kkaamm  llëënnëë  aattoo
mmëëkkaattee,,  eellhhaammdduulliillaahh..  SShhuummëë  sshhppeejjtt  kkaamm
ffiilllluuaarr  ttëë  ffaalleemm,,  ppoorr  ppëërr  aattoo  ppuunnëë  qqëë  ii  kkaamm
bbëërrëë  kkaamm  sshhuummëë  ffrriikkëë..  BBaasshhkkëësshhoorrttjjaa  iimmee
ffaalleett  ddhhee  ee  dduuaa  sshhuummëë..  PPrroobblleemmii  ëësshhttëë  ssee  mmëë
sshhkkoojjnnëë  ssyyttëë  eennddee  eeddhhee  ttee  mmeesshhkkuujjtt..  JJuu  lluutteemm
mmëë  ttrreeggoonnii  ççffaarrëë  ttëë  bbëëjj  ppëërr  tt’’ii  hhaarrrruuaarr  ee  ppëërr  tt’’ii
llaarrgguuaarr  aattoo  nnddjjeennjjaa  ttëë  ttrriisshhttuuaarraa??  KKaamm  ffrriikkëë
ppëërr  DDiittëënn  ee  GGjjyykkiimmiitt..  AAllllaahhuu  jjuu  sshhppëërrbblleeffttëë!!

PPëërrggjjiiggjjaa::  Vëlla i nderuar! Dije se
homoseksualizmi është një nga veprat më të
shëmtuara që ekzistojnë, një cilësi shumë e
keqe, gjë që e bën të vdesë turpi, e asgjëson
moralin, e shkatërron zemrën, është një
invazion ndaj natyrshmërisë, që Zoti i
Lartësuar e ka krijuar, është një krim nga i cili

janë të pastër edhe kafshët.
Vëlla i nderuar! Dije se praktikuesi i kësaj

vepre është i mallkuar në tokë, në qiell, është
i mallkuar nga Allahu i Lartësuar me gjuhën e
të Dërguarit të Tij, ku Resulullahu, sal-lallahu
alejhi ue selem thotë: “Qoftë i mallkuar ai që
bën veprën e popullit të Lutit, qoftë i
mallkuar ai që bën veprën e popullit të Lutit,
qoftë i mallkuar ai që bën veprën e popullit të
Lutit!” (Nesaiu).  

Problemi nga i cili ankoheni ju me të
vërtetë është një problem shumë serioz,
problem që e tejkalon të gjithë
natyrshmërinë. Por ajo që e shton të keqen
edhe më shumë është edhe çështja se në
kohën tonë në disa shoqëri është bërë
fenomen më i shpeshtë dhe për fat të keq
edhe muslimanët po ndikohen nga ata.
Prandaj ne do të mundohemi ta trajtojmë
këtë çështje në dy aspekte të rëndësishme.

11..        HHoommoosseekkssuuaalliizzmmii  ëësshhttëë  vveeppëërr  ee
sshhëëmmttuuaarr  ddhhee  ee  kkeeqqee..

Kurani flet në disa vende për këtë vepër të
shëmtuar. Kjo çështje përmendet më shumë
kur flitet për profetin Lut, alejhi selam, pasi te
populli i tij ishte i përhapur ky ves i shëmtuar.

Në këtë rubrikë mirëpresim të gjitha pyetjet e juaja, ndërsa ato më interesante do të botohen. 
Pyetjet mund t'i dërgoni në albislam@gmail.com

SI T’I LARGOJ KËTO
NDJENJA TË TRISHTUARA?

FETVA DHE KONSULTIME
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Populli i Lutit banonte në qytetin e
Sodomas dhe rrethinat e tij, gjatë rrugës për
në Sham, në vendin ku sot ndodhet Deti i
Vdekur. Ishte një popull jobesimtar, populli
më i shfrenuar në mesin e njerëzve. Sipas
shumë historianëve ata ishin të parët që e
praktikuan këtë punë të shëmtuar.

Ibën Kajimi, kur flet për popullin e Lutit,
alejhi selam thotë: “Përmendet nga shumë
prej dijetarëve të umetit dhe shumë nga ata
transmetojnë se ka konsensus (ixhma), se nuk
ekziston nga të gjitha mëkatet gjë më të
shëmtuar se homoseksualizmi. Ky mëkat e ka
vendin menjëherë pas kufrit (mosbesimit), e
ndoshta e tejkalon edhe mëkatin e vrasjes.
Për këtë vepër do të sqarojmë më poshtë,
inshallah.

Ata kanë thënë: Allahu i Lartësuar nuk e
sprovoi me këtë mëkat të madh dikë para
popullit të Lutit alejhi selam, prandaj i dënoi
me një dënim që nuk kishte dënuar më herët
ndonjë popull. Në dënimin e tyre Ai (Allahu)
bashkoi disa forma të torturave: shkatërrimin
e tyre, rrotulloi shtëpitë e tyre mbi ta, i
përmbysi në tokë, u lëshoi gurë nga qielli,
verbimin e tyre, i dënoi ata dhe e bëri këtë
dënim të vazhdueshëm dhe i torturoi ata me
një torturë që nuk i ka paraprirë ndonjë
populli më herët. E tërë kjo për shkak të
madhësisë së mëkatit që kishin bërë dhe
dëmeve të shumta të këtij krimi, ku bënë që
toka të tundet (luhatet) nga të gjitha anët nga
kjo vepër e shëmtuar (kur praktikohet). Edhe
engjëjt ikin në qiejt e lartë kur ndodhë kjo,
nga frika e zbritjes së dënimit mbi ata që e
bëjnë këtë fëlliqësirë. Toka vlon para Zotit të
saj dhe kërkon strehim tek Ai, kurse malet
duan të lëvizin nga vendet e tyre.“

Në Kuran vërtetohet se e shëmtuar është
kjo vepër, ku thuhet se këtë vepër nuk e ka
bërë askush nga njerëzit më herët::””PPëërrssee  bbëënnii
ppaattuurrppëëssii  ttëë  ttiillllaa,,  qqëë  aassnnjjëë  nnggaa  ppooppuujjtt  ee  bboottëëss
nnuukk  ee  bbëërrii  ppaarraa  jjuusshh..”” (Araf, 80). Pastaj i shton
vërtetimin se sa shumë e fëlliqur është, ku

sqarohet forma e kësaj vepre me atë që
rrëqethen zemrat, vriten veshët e ajo është:
““......uu  aaffrroohheennii  bbuurrrraavvee  dduukkee  ii  llëënnëë  ggrraattëë..  PPoo  jjuu
jjeennii  ppooppuullll  ii  sshhffrreennuuaarr..”” (Araf, 81)

Pastaj Allahu i Lartësuar na tregon se
homoseksualizmi është ndryshim i
natyrshmërisë njerëzore, me të cilën Ai i
krijoi njerëzit. E kanë kthyer në të kundërtën
atë që Allahu e ndërtoi në natyrën e njerëzve,
prandaj Ai ua përmbysi vendbanimet e tyre
dhe lëshoi mbi ta gurë, siç thotë: ““KKuurr  eerrddhhii
uurrddhhrrii  yynnëë,,  NNee  ii  ppëërrmmbbyyssëëmm  ttëë  ggjjiitthhaa  aattoo
(fshatrat e tyre) dduukkee  kktthhyyeerr  ççddoo  ggjjëë  nnggaa  llaarrtt--
ppoosshhttëë,,  ddhhee  mmbbii  ttaa  rreesshhëëmm  gguurrëë  ttëë  ffoorrttëë  ppaa
nnddaalliimm..”” (Hud, 84).

Në fund tregon përmasat e kësaj të keqeje,
ku gjykoi mbi ata, se janë popull që i tejkaluan
të gjitha kufijtë, ku thotë: ““JJuu  jjeennii  ppooppuullll  ii
sshhffrreennuuaarr..”” (Araf, 81). Prandaj Allahu i
Lartësuar thotë për këtë punë, se është e
ndyrë, kur flet për Lutin alejhi selam, se si e
shpëtoi atë nga dënimi që e përfshiu popullin
e tij, ku thotë: ““......PPrraannddaajj  eeddhhee  ee  sshhppëëttuuaamm
pprreejj  aattiijj  ffsshhaattii (vendbanimi) qqëë  bbëënnttee  ppuunnëë  ttëë
nnddyyrraa......”” (Enbija, 74). Pastaj i cilëson ata, se
janë popull i dëmshëm dhe fasikë, kur thotë:
““......AAttaa  iisshhiinn  ppooppuullll  ii  ddëëmmsshhëëmm..”” (Enbija, 74).
Pastaj i quan të prishur me gjuhën e
pejgamberit të Tij, ku thotë: ““AAii (Luti) tthhaa::  OO

...Edhe engjëjt ikin në qiejt e
lartë kur ndodhë kjo, nga frika
e zbritjes së dënimit mbi ata që
e bëjnë këtë fëlliqësirë. Toka
vlon para Zotit të saj dhe
kërkon strehim tek Ai, kurse
malet  duan të lëvizin nga
vendet e tyre...

“

“
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ZZoottii  iimm!!  MMëë  nnddiihhmmoo  kkuunnddëërr  ppooppuulllliitt  ttëë
pprriisshhuurr!!”” (Ankebut, 30). Pastaj i quan se janë
popull mizor në dialogun që bëhet ndërmjet
Ibrahimit alejhi selam dhe engjëjve, të cilët
ishin dërguar te populli i Lutit për t’i
shkatërruar ata. Allahu i Lartësuar thotë: ““EE
kkuurr  ttëë  ddëërrgguuaarriitt  ttaannëë (engjëjt) ii  eerrddhhëënn  mmee
mmyyzzhhddee  IIbbrraahhiimmiitt,,  ii  tthhaannëë::  ““NNee  jjeemmii
sshhkkaattëërrrruueess  ttëë  bbaannoorrëëvvee  ttëë  kkëëttiijj  qqyytteettii,,  sseeppssee
bbaannoorrëëtt  ee  ttiijj  jjaannëë  mmiizzoorrëë..”” (Ankebut, 31).

Vëlla i nderuar! Ki parasysh domethënien
e këtyre ajeteve dhe ajeteve të tjera të shumta
që flasin rreth kësaj pune të shëmtuar.
Dëshira dhe urtësia e Allahut deshi që
fshatrat dhe qytetet  e popullit të Lutit të
mbesin deri sot, e ky është vendi që quhet
Deti i Vdekur dhe ky është mesazhi për ne.
Allahu i Lartësuar thotë: ““NNëë  aattëë  nnggjjaarrjjee,,  mmee
ttëë  vvëërrtteettëë  kkaa  aarrgguummeennttee  ppëërr  aattaa  qqëë
mmeennddoojjnnëë..”” (Hixhër, 75). Pastaj thotë: ““DDhhee  ssee
aattoo (vendbanime të shkatërruara) eennddee  jjaannëë
ttëë  dduukksshhmmee  pprraannëë  rrrruuggëëss..”” (Hixhër, 75) Imam
Sheukani thotë: “Fjala është për fshatrat e
popullit të Lutit, gjegjësisht pranë rrugës, e
kjo është rruga që të dërgon prej Medinës në
Sham, dhe me të vërtetë udhëtari duke kaluar
nëpër këtë rrugë kalon pranë këtyre
fshatrave.”

Edhe zbulimet e fundit arkeologjike e
vërtetojnë një gjë të tillë, se andej ka
gërmadha të një populli, që janë shkatërruar.

Mendoj se mjafton kjo të kuptojmë, se sa e
shëmtuar është kjo vepër.

22..  DDiissaa  kkëësshhiillllaa  ddhhee  ssqqaarriimmee  ttëë  nneevvoojjsshhmmee
ppëërr  ttyy::

1. Mundohu që të forcosh imanin tënd dhe
që ai gjithmonë të vazhdojë të shtohet, për
shkak se ai kur është në rritje e sipër, atëherë
mbjell lumturi në këtë botë dhe në botën
tjetër.

Vërtet imani (besimi) në Allahun e
Lartësuar është pengesa më e fortë nga rënia
në mëkate. A nuk thotë Profeti, sal-lallahu

alejhi ue selem: “Nuk bën zina zinaqari e që
në ato momente të bërjes së zinasë të jetë
besimtarë.” (Buhariu dhe Muslimi). Dijetarët,
kur e qartësojnë këtë hadith, tregojnë se këtu
nuk është si qëllim mohimi i thelbit të imanit,
për shkak se muslimani nuk del nga kjo vetëm
me veprimin e zinasë, por është si qëllim
mohimi se imani i tij nuk është si duhet.

Ajo që nënkuptojmë nga ky hadith është
se njeriu që e ka imanin e plotë; nëse edhe ai
mundohet ta shtojë vazhdimisht atë, atëherë
ai nuk do ta lejojë vetën të bjerë në mëkate të
këtilla. Allahu i Lartësuar thotë: “MMee  ttëë
vvëërrtteettëë,,  aattaa  qqëë  jjaannëë  ttëë  rruuaajjttuurr,,  kkuurr  ii  pprreekk
nnddoonnjjëë  iilluuzziioonn (vesvese) nnggaa  ddjjaallllii,,  aattaa
ppëërrkkuujjttoojjnnëë (Allahun) ddhhee  aattëëhheerrëë  sshhoohhiinn (të
vërtetën)..”” (Araf, 201)

2. Kur të vijnë vesveset e shejtanit për këtë
vepër të shëmtuar, atëherë përkujto, se të
gjitha pjesët e trupit do të dëshmojnë kundër
teje për këtë mëkat të keq. A nuk je i
vetëdijshëm se kjo fuqi, ky aktivitet që ke
është begati e Allahut dhe çfarë falënderimi
do të ishte ai, kur ti e kthen atë në mëkat dhe
kundërshton urdhrat e Tij. Allahu i Lartësuar
thotë: ““EE  ddiittëënn  kkuurr  aarrmmiiqqttëë  ee  AAllllaahhuutt  ttuubboohheenn
ppëërr  nnëë  zzjjaarrrr  (xhehenem) ddhhee  aattaa  jjaannëë  ttëë
rrrreetthhuuaarr..  EE  ddeerriissaa  ii  aaffrroohheenn  aattiijj (zjarrit),
kkuunnddëërr  ttyyrree  ddëësshhmmoojjnnëë::  ttëë  ddëëggjjuuaarriitt  ee  ttyyrree,,  ttëë
ppaarriitt  ee  ttyyrree  ddhhee  llëëkkuurraatt  ee  ttyyrree  ppëërr  ççddoo  ggjjëë  qqëë
aattaa  kkaannëë  ppuunnuuaarr..  AAttaa  llëëkkuurraavvee  ttëë  ttyyrree  uu  tthhoonnëë::
““PPëërrssee  ddëësshhmmuuaatt  kkuunnddëërr  nneesshh??””  AAttoo  tthhoonnëë::
““AAllllaahhuu  qqëë  ççddoo  sseennddii  iiaa  kkaa  ddhhëënnëë  ttëë  ffoolluurriinn  nnaa
ee  ddhhaa  eeddhhee  nneevvee,,  ee  AAii  ëësshhttëë  qqëë  uu  kkrriijjooii  jjuuvvee
hheerrëënn  ee  ppaarrëë  ddhhee  vveettëëmm  tteekk  AAii  ddoo  ttëë
kktthheehheennii..”” (Fusilet, 19-21)

3. Mos u trego liberal ndaj vetes dhe mos
lejo që syri yt të shikojë në gjëra të ndaluara,
duke filluar nga revistat e fëlliqura dhe fotot
lakuriq, të veçuarit me ndonjë mashkull, gjëra
që ndikojnë në inicimin e mëkateve të tilla, e
më e rrezikshmja nga të gjitha këto janë
ekranet televizive, apo interneti. 

Gjithashtu ti duhet të dish, se përderisa ti
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ia lehtëson vetes këto vepra, i jep shejtanit
shansin që ai të ta zbukuroj këtë vepër të
shëmtuar dhe ai nuk arrin sukses, por vetëm
kur ti tërhiqesh dhe tregohesh liberal qoftë
edhe një herë.

4. Aktivizoje veten gjithmonë me gjëra që
janë në dobinë tënde, qoftë ajo dobi të jetë për
këtë botë apo për botën tjetër. Allahu i
Lartësuar thotë: ““EE  kkuurr  ttaa  kkrryyeesshh (obligimin),
aattëë  bboottëë  mmuunnddoohhuu  mmee  aaddhhuurriimm (Allahut)..”” Që
do të thotë se kur njeriu përfundon ndonjë
punë që i takon kësaj bote, atëherë
përqendrohu në ndonjë punë të ahiretit, si
përkujtimi i Allahut (dhikri), leximi i Kuranit,
kërkimi i diturisë, dëgjimi i kasetave etj. 

5. Kur të përfundosh një adhurim (ibadet)
fillo me tjetrin dhe kur të përfundosh një
punë të kësaj bote fillo me të tjetrën dhe
kështu me radhë, për shkak se natyrshmëria
e njeriut është që nëse nuk e fut ti atë në
aktivitete të dobishme, atëherë ajo do të
aktivizohet vetë në punë të kota dhe të
dëmshme. Prandaj mos i jep vetes kohë dhe
shans, që të mund të mendosh për këtë të
shëmtuar

6. Krahaso ndërmjet asaj “kënaqësie” që
gjen nga kjo vepër e shëmtuar, pastaj pendimi
që  pason, shqetësimi që të sundon,
indiferencës dhe në fund: ku të dërgon ajo
dhe gjatësisë së dënimit që do të përfshijë ty
Ditën e Gjykimit. A mendon se një njeri i
mençur ia lejon vetes, që të bëjë një ndërrim
të kësaj “kënaqësie” imagjinare me të gjitha
ato që pasojnë pas saj. Prandaj të përkujtoj me
thënien e Ibën Kajimit: “Nuk ka dobi nga ajo
kënaqësi fundi i së cilës do të jetë zzjjaarrrrii.”

7. Pika, e cila pason është shumë e
rëndësishme, prandaj kërkojmë nga ti ta kesh
parasysh. Ajo është, se shejtani është
përbetuar që me të gjitha mundësitë e tij do të
mundohet ta devijojë njeriun. Ne dimë se
kurthet e shejtanit janë shumë të dobëta, siç
thotë Allahu i Lartësuar: ““SS’’kkaa  ddyysshhiimm  ssee
iinnttrriiggaa  ee  ddjjaalllliitt  ëësshhttëë  ee  ddoobbëëtt..”” (Nisa, 76),

prandaj ai e sulmon njeriun që ta mposhtë,
duke u përqendruar në pikat e dobëta që ai
ka. Dhe të gjithë njerëzit kanë pika të dobëta,
prandaj ai që është i dobët, p.sh. në
mendjemadhësi, pra e ka pikë të dobët
lavdërimin e vetes, shejtani depërton tek ai
nga kjo pikë. Ai që është i dobët në pirjen e
alkoolit dhe e ka pasion pirjen, atëherë
shejtani depërton tek ai me këtë vepër e
kështu me radhë. 

Kurse ti që je i dobët në pikën të cilën
përmende dhe nga e cila ankohesh, dije se
shejtani është i përqendruar tek ti dhe të
gjitha kurthet t’i ngre në këtë pikë, pasi aty
ekziston mundësia më e madhe që ti të
thyhesh dhe ai të arrijë të triumfojë në
betejën e tij me ty. Prandaj bëhu ti më i
mençur se ai e mos ia lejo vetes, që ti të biesh
në kurthet që ai t’i ka vendosur dhe të bëhesh
aplikues apo zbatues i planifikimeve të tij.
Tejkaloji të gjitha këto dhe radhite veten në
grupin e atyre, që vetë shejtani i ka
përjashtuar, se nuk do të ketë mundësi t’i
devijojë, kur tha: ““AAii (shejtani) tthhaa::  ““PPaasshhaa
mmaaddhhëërriinnëë  TTëënnddee,,  kkaamm  ppëërr  tt’’ii  sshhmmaanngguurr  pprreejj
rrrruuggëëss  ssëë  ddrreejjttëë  qqëë  ttëë  ggjjiitthhëë,,  ppëërrvveeçç  aattyyrree  qqëë
jjaannëë  ttëë  ssiinnqqeerrttëë  nnggaa  rroobbëërriitt  ee  TTuu..”” (Sad, 82-
83).

Mendoj se kjo është çështja më e
rëndësishme që duhet të kuptosh, jo vetëm ti,
por të gjithë ata që dëshirojnë t’i shpëtojnë
mashtrimeve të shejtanit.

8. Mos i lejo vetes që të vetmohesh, për
shkak se vetmia të nxit që t’i mendosh veprat
e tilla.

9. Më e rëndësishmja nga tërë kjo që u tha
është lutja e sinqertë dhe kërkimi i ndihmës
prej Allahut të Lartësuar, që të ta largoj nga ti
këtë gjë të shëmtuar, prandaj ki parasysh
kohët dhe format e preferuara të lutjeve, si
gjatë sexhdeve, në namazet e natës, gjatë
agjërimit, gjatë udhëtimit etj.


