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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 

 

IMAM KHOMEINI, SIMBOL I DIJES 

DHE I UDHËHEQJES 

 

 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

 

 Në Kur’anin e Shenjtë, në suren “El Muxhadile”, në 

ajetin 11, lexojmë: “Allahu do t’i ngrejë në shkallë të lartë 

ata midis jush që besojnë dhe që u është dhënë dija”. 

Gjithashtu, në suren “Fatir”, në ajetin 28, lexojmë: 

“Në të vërtetë, nga robtë e Tij, Allahut i frikësohen vetëm 

dijetarët”. 
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 Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Dijetarët janë trashëgimtarët e 

profetëve”. 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Dijetari është 

gjallë, edhe nëse ka vdekur, kurse injoranti është i vdekur, edhe 

nëse është gjallë”. 

 Në këto dy ajete të Kur’anit të Shenjtë, në ajete të 

tjera, në këtë thënie të Profetit tonë të dashur dhe në thënien 

e Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), 

duket qartë pozita e lartë e dijetarëve. Gjithashtu, nëpërmjet 

tyre kuptohet se dijetarët e devotshëm janë të pavdekshëm.  

 Është privilegj i madh që të shkruash e të flasësh për 

dijetarë të mëdhenj në Islam, të cilët kanë dhënë kontributin 

e tyre në rrugën e ruajtjes e të përhapjes së mesazhit islam. 

Njëri prej këtyre dijetarëve është edhe eruditi, komentuesi 

dhe juristi i madh, Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!), të cilin do ta quaja pa asnjë ekzagjerim flamurtar i vijës 

së vulës së profetëve, Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i 
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Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të Ehli Bejtit të 

tij të pastër. 

 Nuk është e lehtë të flitet për Imam Khomeinin 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!), ashtu si nuk është e lehtë të 

vlerësohen veprat dhe mendimet largpamëse të atyre që 

kanë bërë histori në këtë jetë. Ata që arritën majat e historisë, 

bënë punë madhështore, duke lënë gjurmë të paharrueshme 

në çdo kohë. Një prej atyre gjurmëlënësve të paharruar 

është edhe Imam Ruhullahu el Musauij el Khomeini (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!). 

 Çdokush që dëshiron ta përshkruajë personalitetin e 

Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!), nuk di nga 

t’ia fillojë dhe si ta paraqesë figurën e ndritur të tij, sepse 

dituria, largpamësia, urtësia, vendosmëria e lartë dhe 

devotshmëria ishin tipare që karakterizonin personalitetin e 

tij.  

 Ata që studiojnë jetën e Imam Khomeinit (Allahu qoftë 

i kënaqur me të!), larg çdo fanatizmi verbues, do të shohin 

qartë se ky njeri i lartë ka kaluar nëpër etapa shumë të 
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rëndësishme të edukimit të vetes. Ka kaluar rrugë nëpër të 

cilat shumë pak i kanë shkelur ato. Kalimi i këtyre rrugëve 

e bëri Imam Khomeinin (Allahu qoftë i kënaqur me të!) të 

shkruajë edhe librin “Mposhtja e egos”, që është botuar 

edhe në gjuhën shqipe, i cili përmban këshilla dhe porosi të 

vyera për të gjithë njerëzit, jo vetëm për besimtarët 

myslimanë, sepse konflikti intelekt-ego gjendet te të gjithë 

njerëzit. 

Vetë jeta e tij shumë e thjeshtë dhe larg luksit, edhe 

pse në dorën e tij ishin të gjitha pallatet mbretërore, është 

dëshmuese e gjallë e shpirtit të tij të ndritur nga 

devotshmëria, pastërtia, mistika e vërtetë etj.  

  Cilido që e lexon, e studion dhe e analizon jetën e 

Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!), do të arrijë në 

përfundimin se ai ishte një reformator i madh, i cili ndikoi 

në zgjimin dhe reformimin e shoqërisë islame jo vetëm në 

Iran, por edhe në botë. Këtë e kanë miratuar jo vetëm miqtë, 

por edhe armiqtë e tij.  
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 Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!), me 

thirrjen e tij, arriti të çrrënjosë sistemin djallëzor dhe t’i 

zgjojë myslimanët nga pavetëdija dhe neglizhenca, duke 

mbjellë në shpirtrat e tyre fuqinë dhe vetëbesimin. 

  Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ishte 

një e vërtetë, të cilën shumë mendje nuk arrijnë ta 

perceptojnë. Me thirrjen dhe me revolucionin e tij, ai arriti 

të ringjallë identitetin islam në mesin e myslimanëve brenda 

dhe jashtë Iranit. 

 Roli i Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!), 

në kundërshtimin e dhunës dhe të shtypjes, qoftë e 

brendshme apo edhe e jashtme, ishte vendimtar dhe 

dëshmoi fuqinë e udhëheqësit islam. 

 Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!), për të 

ringjallur mësimet e fesë islame, ndoqi rrugën e Profetit 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen 

e tij!), e cila bazohet në besimin te Zoti Një, i Vetëm e i 

Pashoq dhe në devotshmëri.  
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 Për këtë ai ka thënë: “Është detyra jona që t’i thyejmë 

muret e injorancës dhe të legjendave, me qëllim që të arrijmë 

në burimin e kthjellët të Islamit që solli Profeti Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!)”.  

 Jo vetëm populli iranian, por të gjithë të privuarit në 

mbarë botën, në fytyrën e ndritur të Imam Khomeinit 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) panë seriozitetin dhe 

besnikërinë. Këto veti të larta të Imamit bënë që shumë 

njerëz, nga vende të ndryshme të botës, ta duan, ta 

respektojnë dhe të shkruajnë për personalitetin e tij të lartë. 

 Zonja Haxher Sinsovat, një myslimane e re nga 

ishulli Mindanao në Filipine, thotë: “Në përvjetorin e fitores 

së Revolucionit Islamik të Iranit, kur e pashë në televizor 

fotografinë e Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

duke u falur poshtë pemës, devotshmëria dhe përulja e tij 

më tërhoqën aq shumë, saqë vendosa të studioj jetën dhe 

veprat e këtij njeriu, sepse doja të dija nga buronte 

devotshmëria e tij. Unë mendoj se Imam Khomeini (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) e ringjalli sunetin e Profetit Muhamed 

në kohën kur thuhet Islam perëndimor dhe Islam arab. 
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Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ua paraqiti 

njerëzve Islamin e vërtetë, i cili ishte Islami që solli Profeti 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen 

e tij!)”. 

 Ajetollah Khamenei, udhëheqësi suprem i 

Revolucionit Islamik, thotë: “Revolucioni që udhëhoqi 

Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) është 

manifestim i mësimeve madhështore të Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Mesazhi i Revolucionit Islamik është respektimi i lirisë së 

mendimit dhe pavarësia e popujve të botës. Ky mesazh 

bazohet në mësimet e ndritura të Profetit Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili i fali 

njerëzimit dinjitet, nder dhe krenari”. 

  Një nga arritjet më të rëndësishme të Revolucionit 

Islamik, nën udhëheqjen e Imam Khomeinit (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), është mbrojtja e dinjitetit njerëzor, pa 

përjashtim, si të burrave, ashtu edhe të grave. Imam 

Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i ftoi njerëzit të 

mbështeten te talentet dhe fuqitë e tyre dhe u kërkoi atyre 
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që në vend që të mbështeten te të tjerët, t’i binden dhe të 

mbështeten vetëm te Zoti. 

Revolucioni Islamik i Iranit buron nga mësimet dhe 

qëndrimet për vendosjen e drejtësisë dhe është vazhdim 

dhe ringjallje e qëllimeve të të dërguarve të Allahut të 

Madhëruar. Ky revolucion ishte rezultat i të gjithë atyre 

njerëzve, të cilët ishin vënë në lëvizje për të ringjallur vlerat 

njerëzore dhe mësimet e vulës së profetëve, Profetit 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen 

e tij!). 

 Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i 

paraqiti botës pamjen më të çiltër të Profetit islam. Tek 

Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) myslimanët 

panë moralin, adhurimin dhe prijësinë e Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

të imamëve prej familjes së tij të pastër e të dëlirë.  

Republika Islamike e Iranit i fton njerëzit të besojnë 

në Zotin Një, të Vetëm e të Pashoq, të respektojnë lirinë e 

mendimit, të respektojnë vlerat, dinjitetin dhe të drejtat e 
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njeriut. Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!), në 

lidhje me këtë, thotë: “Në qoftë se besimi në Allahun dhe 

urdhrat e Tij zbatohen në fushat shoqërore, politike, 

ekonomike dhe në dimensionet e tjera të jetës së njeriut, 

atëherë shumë lehtë problemet më të vështira të botës 

moderne do të zgjidheshin. Sot bota ka arritur në një 

qorrsokak dhe nuk ka rrugë tjetër shpëtimi, përveçse të 

dorëzohet përballë mësimeve dhe udhëzimeve të të 

dërguarve të Allahut”.  

Në këtë thënie sqarohet më së miri se Imam 

Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka qenë besimtar i 

madh. Ai ka thënë: “Nëse punët tuaja nuk janë të lidhura 

me Allahun dhe, nëse përçaheni, sigurisht që ju do të jeni të 

poshtëruar”. 

  Nëse duam të njihemi me ndokënd, patjetër duhet të 

njohim mendimet dhe idetë e tij. Nëse duam të njihemi më 

shumë me figurën e tij shumëdimensionale, duhet të 

lexojmë pikëpamjet e tij. Prandaj, e pashë të arsyeshme që të 

përcjell disa prej pikëpamjeve të Imamit (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), nga oqeani i pafund i pikëpamjeve të tij.  
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 Në një vend tjetër, Imam Khomeini (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) ka thënë: “Është detyra jonë, që të ftojmë të 

tjerët në rrugën e Allahut dhe jo t’i ftojmë ata për veten tonë 

dhe as për interesin vetjak apo jetik”. 

Sipas Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!), 

Islami ka ardhur për edukimin e njeriut dhe objekti më i 

rëndësishëm i programit islam është njeriu dhe edukimi i tij 

shpirtëror. Islami ka ardhur për reformimin e shoqërisë. 

Mesazhi islam nuk është i kufizuar as me anën shpirtërore 

e as me anën materiale, por ai i përfshin të dyja. Kjo do të 

thotë se Islami dhe Kur’ani kanë ardhur për të formuar 

njeriun dhe për edukimin e tij në të gjitha aspektet. 

 Në një vend tjetër, Imam Khomeini (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) na flet për mirësinë e Kur’anit: “Është detyrë 

e myslimanëve që Kur’anin ta kenë shoqëruesin e tyre, 

sepse ai është Fjala e Allahut dhe Libri i udhëzimit. Çdo 

mirësi që zotërojnë dhe do t’i zotërojnë myslimanët, janë 

prej begative të këtij Libri të Shenjtë”. 
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 Gjithashtu, dijetari dhe udhëheqësi i paharruar i të 

privuarve, ka thënë: “Motoja jonë është që të mos i bëjmë 

padrejtësi askujt dhe të mos e pranojmë padrejtësinë. Duhet 

që myslimanët të jenë të bashkuar kundër të padrejtëve, 

sepse thelbi i thirrjes islame është uniteti. Kur’ani Famëlartë 

dëshmon se të gjithë besimtarët, në mbarë botën, janë 

vëllezër dhe vëllazëria islame është burimi i të gjitha 

mirësive. 

 Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

gjithmonë ftonte për unitet në mesin e myslimanëve. Ai ka 

thënë se në Islam nuk ka suni apo shi’it, kurd apo persian, 

sepse të gjithë janë vëllezër. Është detyra jonë, suni dhe 

shi’it, që të vëllazërohemi, me qëllim që t’u presim rrugën 

atyre që përpiqen të na përçajnë e të na grabisin. Përçarja 

dhe konflikti në këto ditë konsiderohen vetëvrasje. Pra, 

përçarja është prej djallit, ndërsa bashkimi dhe mospërçarja 

është prej të Gjithëmëshirshmit, Allahut. Prej asaj gjuhe që 

dalin fjalë për përçarje, ajo gjuhë është e shejtanit. 

Këto rreshta do t’i mbyllja me një porosi të vyer të 

Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!): “Vendosni të 
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ecni në rrugën e Allahut. Bëjeni të jashtmen tuaj njerëzore. 

Zbatoni rregullat e Sheriatit dhe kërkojini Allahut të 

Madhëruar t’ju ndihmojë në arritjen e qëllimeve. Kërkoni 

ndihmën e Allahut, që për hir të Profetit Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe familjes 

së tij të pastër e të dëlirë, t’ju mbarësojë në këtë rrugë. Të 

shumta janë rrugët e devijimit në këtë jetë. Për një moment 

njeriu mund të rrëshqasë në humnerën shkatërruese. 

Prandaj, lutjuni Allahut, që t’ju mbrojë nga devijimi prej 

rrugës së drejtë dhe t’ju dhurojë mirësinë e ndjekjes së 

mësimeve të Tij dobiprurëse për të dyja botët”. 

Në përvjetorin e 37-të të triumfit të Revolucionit 

Islamik, shprehim respekt të veçantë për themeluesin e 

madh të kësaj lëvizjeje popullore dhe për mbarë popullin 

iranian, i cili mbart në zemrën dhe shpirtin e tij besimin në 

Allahun e Madhëruar, largpamësinë, durimin, shpresën 

dhe vlerat e larta humane.  

E lus Allahu Fuqiplotë që të na bëjë prej ndjekësve 

dhe zbatuesve të urdhrave dhe të porosive të Tij, porosive 

të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 
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mbi familjen e tij!), të familjes së tij të pastër, të shokëve të tij 

të zgjedhur dhe të dijetarëve të paharruar si Imam Khomeini 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!).  
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TRIUMFI VJEN NGA ALLAHU 

 

Irani para Revolucionit Islamik 

Revolucioni Islamik në Iran është si të gjitha dukuritë 

sociale, të cilat i kanë rrënjët thellë në histori. Dihet se 

revolucioni, në çdo vend, ndodh nga pakënaqësia e popullit 

dhe nga përhapja e padrejtësisë. Edhe Revolucioni Islamik 

në Iran aty e kishte zanafillën. Gjendja dhe situata para 

Revolucionit Islamik ishte mjaft e rëndë në të gjitha fushat e 

jetës: politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe fetare. Në 

qiellin e mbushur me re të zeza, të cilat kishin mbuluar 

mbarë Iranin, dukej sikur nuk ekzistonte asnjë strategji e 

vërtetë për kryengritje, për t’i larguar këto re të zeza mbi 

Iranin dhe popullin e tij. 

Të gjithë dijetarët dhe predikuesit u ndaluan që të 

predikojnë mësimet e fesë së pastër islame. Në kohën e 

sundimit mbretëror, pasuritë e popullit iranian vidheshin 

dhe shpërdoreshin, ndërkohë që populli iranian jetonte në 

një gjendje poshtërimi. Të gjitha këto veprime të mbretit e 

shtynë popullin liridashës iranian dhe mysliman, që të 

ngrihet kundër sundimit mbretëror.  
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Prej shkaqeve të Revolucionit Islamik në Iran ishte 

edhe shthurja dhe shkatërrimi i popullit, në përgjithësi dhe 

e rinisë, në veçanti, nëpërmjet mjeteve të ndryshme të 

informacionit dhe ngritjes së qendrave që i shërbenin këtij 

qëllimi. 

 Krahas gjendjes së rëndë brenda në Iran, në të njëjtën 

kohë shihej qartë ndërhyrja e shteteve të tjera perëndimore 

nga jashtë Iranit. Qëllimi i këtyre shteteve ishte të merrnin 

në dorë çështjet e brendshme të vendit dhe çdo gjë të 

veprohej sipas udhëzimeve të tyre. Ato shtete ndërhynë deri 

edhe në lëvizjet reformatore, duke i urdhëruar, që ato lëvizje 

të ishin në përputhje me interesat e atyre shteteve, 

përndryshe i goditnin e i shkatërronin ato. 

 

Përballë kësaj situate të përkeqësuar, në Iran u shfaqën dy 

lëvizje reformuese: 

Lëvizja nacionaliste, e cila mendonte se shpëtimi i 

popullit ndodhet në ruajtjen e identitetit dhe e fisnikërisë së 

tij. Pjesëtarët e kësaj lëvizjeje mendonin se reformimi duhet 

patjetër të bazohej te besimi, te qytetërimi, te ana shpirtërore 

dhe emocionale e njerëzve. 

Lëvizja properëndimore, e cila bazohej në imitimin 

e sistemit perëndimor. Kjo lëvizjeje kishte për qëllim 

largimin e fesë nga jeta shoqërore, ndryshimin e shkronjave 
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të gjuhës nga ato arabe në latine, heqja e fjalëve arabe nga 

gjuha perse, e të tjera ide, të cilat synonin shkëputjen dhe 

largimin e iranianëve nga kultura islame dhe ajo arabe. 

Në vitin 1905 këto dy lëvizje ranë dakord që të 

vendoset kushtetuta. Pas kësaj, Irani u bë me kushtetutë dhe 

parlament. Mirëpo Lëvizja nacionaliste zbuloi se nisma për 

vendosjen e kushtetutës ishte projekt që e drejtonte Britania. 

Ajo u tërhoq në mënyrë të përshkallëzuar për të kryer 

aktivitet çlirimtar nëpërmjet: lëvizjes ushtarake, siç ishte 

Lëvizja e fidaive (flijuesve) islamë, në fillim të dyzetave; 

lëvizjes kulturore, si ajo e hauzeve të shkencave islame dhe 

e mendimtarëve fetarë; si dhe aktiviteti brenda parlamentit, 

siç veproi Sejid Hasan El Muderrisi, i cili drejtoi lëvizjen 

kundër marrëveshjes së vitit 1919, të cilën Britania ia 

imponoi Iranit dhe në bazë të asaj marrëveshjeje arriti të 

sundojë të gjitha pasuritë e vendit, ndër ato edhe fushat e 

naftës. 

Kur opozita u forcua brenda parlamentit, Britania 

mbështeti kryengritjen ushtarake, nën udhëheqjen e Riza 

Bahlavit, në vitin 1930, i cili e kurorëzoi veten e tij. Më pas 

ai filloi operacionin e shtypjes me forcë të opozitës, duke 

zbatuar planin e largimit të Iranit nga rrethina e qytetërimit 

islam. Mirëpo, ai dështoi për shkak të rezistencës së Lëvizjes 

nacionaliste, të cilën e udhëhiqnin dijetarët e fesë me 

përkrahjen e një mase të gjerë opozitare.  
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Kur filloi Lufta e Dytë Botërore, Irani shfaqi 

neutralitetin e tij për këtë luftë. Në vitin 1941 ushtria ruse 

hyri në veri të Iranit dhe ajo britanike në jug të tij dhe u 

bashkuan në Teheran. Në këtë vit, postin e drejtimit të Iranit 

e mori Muhamed Riza Bahlavi, si trashëgimtar i frontit 

mbretëror. 

Në fillim të viteve pesëdhjetë u formua Fronti 

atdhetar (el Xhebhatul vatanijeh), që përfshinte elementë të 

lëvizjeve të ndryshme. Ky front udhëhiqej nga Muhamed 

Musadaku, i cili u bë kryeministër. Një mundësi e re për 

çlirimin e Iranit erdhi, kur u bashkua plani i dijetarit të 

madh Ajatullah Kashani (ka vdekur në vitin 1961) me planin 

e Musadakut, për të shtetëzuar naftën, për të shpëtuar 

Iranin nga pushteti i Shahut dhe nga sundimi i jashtëm. 

Mirëpo shërbimet sekrete amerikane projektuan 

kryengritjen ushtarake, e cila e largoi Musadakun nga 

pushteti dhe riktheu Shahun në postin e tij. Në atë kohë 

Irani hyri në strofkullën e ndikimit amerikan dhe u hapën 

dyert për hyrjen në Iran të këshilltarëve amerikanë, më pas 

specialistët ushtarakë dhe specialistët e sigurimit izraelit. 

Kështu që Irani u shndërrua në një bazë për goditjen e çdo 

lëvizjeje çlirimtare në rajon, ndër ato edhe lëvizjet çlirimtare 

arabe dhe lëvizja për çlirimin e Palestinës. 

Shah Muhamed Ridai u përpoq ta mbyste Iranin me 

mallra të importuara, me zhytjen e rinisë në kënetën e 

shthurjes e të devijimit, me qëllim që populli të qëndronte 
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larg çështjeve madhore të vendit. Mirëpo, ai dështoi, ashtu 

siç dështoi babai i tij më parë, i cili u përpoq të hiqte 

shkronjat arabe, t’u zhvishte femrave hixhabin, të ndalonte 

veshjen tradicionale, t’u hiqte çallmat dijetarëve dhe të 

ndalonte mësimin e fesë. E gjitha kjo falë shpirtit të fortë 

islam që ndodhej te populli iranian. 

Pas kryengritjes së Imam Khomeinit (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), në vitin 1963, vit në të cilin u shfaq për herë 

të parë personaliteti i Imam Khomeinit, shpirti i animit kah 

qytetërimi islam mori formën e legjitimitetit teorikisht dhe 

praktikisht.  

Edhe pas dëbimit në Nexhef (në Irak), Imam 

Khomeni (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e drejtonte këtë 

projekt dhe i vizatonte rrugën popullit iranian, për t’u 

përballur me planet e Shahut, i cili përdorte forcat e Savakut 

(forcat e sigurimit të Shahut) për të shtypur çdo lëvizje 

kundër tij. Me shtimin e dhunës e të padrejtësisë dhe me 

sqarimin e parimeve të drejta islame, të gjitha planet e 

Shahut dështuan.  

Gjatë katërmbëdhjetë viteve që Imam Khomeini 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) qëndroi i dëbuar në Nexhefin e 

nderuar, ai porosite, udhëzonte dhe drejtonte për realizimin 

e projektit të çlirimit të Iranit nga kthetrat e grabitqarëve të 

brendshëm dhe të jashtëm. Shkëndija e parë nisi më 7 janar 

të vitit 1978, ku në qytetin e Kumit u organizua protesta 
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paqësore kundër një artikulli, i cili ofendonte Imam 

Khomeinin (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Ushtria e Shahut 

qëlloi me armë mbi protestuesit, ku u martirizuan disa prej 

tyre.  

Në përkujtimin e të dyzetave të dëshmorëve të 

Kumit, banorët e qytetit të Tabrizit organizuan tubim 

vajtimi për ata dëshmorë. Të pranishmit u sulmuan nga 

ushtria e Shahut dhe disa prej tyre ranë dëshmorë. 

Përkujtimoret e të dyzetave vazhduan dhe u shndërruan në 

protesta madhështore në të gjitha qytetet iraniane. Imam 

Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i bënte thirrje 

popullit iranian nga Nexhefi, që të vazhdonte kryengritjen. 

Në këtë periudhë, qeveria irakiane e asaj kohe, i kërkoi 

Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) të largohet 

nga Iraku.  

Imami u drejtua drejt Parisit. Ai arriti atje më 6 tetor 

të vitit 1978. Kryengritja u zgjerua akoma më shumë. 

Përballë kësaj kryengritje të madhe popullore, Shahu u 

përpoq të ndryshonte ministritë, për të kënaqur njerëzit. Më 

pas ai u shfaq në televizion (6 nëntor 1978), duke kërkuar 

falje për devijimin e qeverisë së tij në rrugën e korrupsionit 

dhe premtoi reformim. Por kjo nuk ndryshoi asgjë. 

Kryengritjet dhe protestat vazhduan, me gjithë masakrat e 

përditshme që kryenin forcat e Shahut. 



 Imam Khomeini, simbol i dijes dhe i udhëheqjes 

 24    
 

 Masakra më e madhe ishte ajo e të premtes së zezë, 

më 8 shtator 1978, në të cilën u martirizuan mijëra 

pjesëmarrës në protestën paqësore, ku shumica ishin femra.  

Grupet amerikane dhe izraelite që gjendeshin në 

Iran, filluan të dalin nga Irani. Po ashtu, u shtua edhe 

largimi i pjesëtarëve të familjes mbretërore, të cilët ishin 

përfshirë në masakra e grabitje. Pas ashpërsimit të situatës, 

Shahu u largua nga Irani, më 16 janar 1979, me argumentin 

e mjekimit jashtë Iranit. Gëzimi mbuloi të gjithë Iranin. 

As qeveria e fundit që caktoi Shahu (qeveria 

Bakhterijan) nuk arriti ta normalizonte situatën. Protestat 

vazhdonin natë e ditë. Herë pas here kishte edhe përballje 

të përgjakshme me forcat ushtarake dhe me policinë.  

Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

vazhdimisht i bënte thirrje popullit liridashës të Iranit për të 

vazhduar protestat me disiplinë. Ai vendosi të largohet nga 

Parisi dhe të kthehet në Teheran.  

Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) mbërriti 

në Teheran në mëngjesin e datës 1 shkurt të vitit 1979 dhe u 

prit në mënyrë madhështore nga miliona iranianë. Nga 

aeroporti, njerëzit u drejtuan drejt vendit, të quajtur Xheneti 

i Zahrasë, në të cilin ndodhen edhe varrezat e dëshmorëve 

të Revolucionit, për të dëgjuar fjalimin historik të Imam 

Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Në këtë fjalim, 
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Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tha thënien e 

njohur: “Do të formoj qeverinë me ndihmën e popullit!” 

Kryeministri i asaj kohe, Shahpur Bahtjari, nuk e mori me 

seriozitet këtë thënie dhe e nënvleftësoi atë. Mirëpo, pas pak 

ditësh, më 5 shkurt 1979, Imam Khomeini (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) caktoi kryeministër të përkohshëm të 

revolucionit.   

Forcat ushtarake të Shahut, me mbështetjen 

amerikane, u përpoqën të sulmojnë vendqëndrimin e Imam 

Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!), në medresenë 

Alevijeh, në Teheran. Po ashtu, u përpoqën ta zhduknin me 

forcë revolucionin. Mirëpo, përballë tubimit të njerëzve në 

rrugë, të cilët kishin rrethuar vendqëndrimin e Imam 

Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!), ata dështuan. 

Përballja me forcat ushtarake vazhdoi, derisa u rrëzua 

plotësisht regjimi i Shahut.  

Kështu që, më 11 shkurt 1979, në Iran, lindi dielli i 

Revolucionit Islamik, nën drejtimin e Imam Khomeinit 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe u mbyll kapitulli i 

udhëheqjes mbretërore. Populli liridashës dhe i palëkundur 

iranian votoi pro sistemit islamik. 

Në fillim të muajit shkurt të çdo viti, populli iranian dhe 

popujt liridashës në mbarë botën e përkujtojnë këtë ditë 

madhështore. Revolucioni Islamik i Iranit konsiderohet prej 

ndodhive më të mëdha të shekullit të kaluar. 
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Pas triumfit të këtij revolucioni të begatë, shumë 

mendimtarë dhe njerëz të penës filluan punën e tyre duke 

shkruar dhe duke analizuar revolucionin. Ata pyesnin: Si 

triumfoi ky revolucion dhe përse triumfoi? Triumfi i 

Revolucionit Islamik ishte kryefjala e shumë artikujve 

brenda dhe jashtë Iranit. Të shumtë ishin ata që pyesnin: Si 

humbi Shahu, ndërkohë që ai kishte mbështetje të jashtme 

dhe kishte një ushtri me shtatë milionë ushtarë? E njëjta 

pyetje e pushtoi edhe Shahun. Kjo pyetje ia paralizoi atij të 

menduarit në kohën e revolucionit. Ai kurrë nuk gjeti 

përgjigje të saktë për këtë pyetje, kështu që filloi t’u besojë 

fjalëve se pas kësaj që po ndodh, fshihen intrigat 

ndërkombëtare kundër tij. 

Mendimtari mysliman francez, Roxhe Garudij, në një 

artikull të tij, e përshkruan Revolucionin Islamik: 

“Revolucioni Islamik, të cilin e udhëhoqi Imam Khomeini 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) nuk i përngjan asnjë 

revolucioni, të cilët janë kryer për të ndryshuar sistemet 

politike. Po ashtu, ai nuk është i ngjashëm as me 

revolucionet shoqërore, të cilët konsiderohen si hakmarrje e 

të varfërve ndaj të pasurve dhe zemërimin e tyre e lëshuan 

mbi kokat e kolonialistëve. Revolucioni Islamik në Iran i 

gëzonte të gjitha këto shkaqe”. 

Pas triumfit të Revolucionit Islamik, Republika 

Islamike e Iranit është përballur dhe përballet me padrejtësi 

të llojllojshme, duke i vënë embargo të ndryshme. Këtu 
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lindin disa pyetje: Përse këto padrejtësi ndaj Republikës 

Islamike të Iranit? Përse në kohën e Shahut nuk ekzistonin 

embargo? Përse e gjithë kjo armiqësi ndaj Republikës 

Islamike të Iranit? A është kurora mbretërore më me vlerë 

se çallma e dijetarit?  

Nëse studiohet me vëmendje historia e Iranit, para 

Revolucionit Islamik dhe pas tij, do të shihet qartë se 

padrejtësitë, embargot, armiqësitë dhe urrejtjet ndaj 

Republikës Islamike të Iranit janë politike, bile të asaj 

keqdashëse. Të gjitha padrejtësitë që i bëhen Republikës 

Islamike të Iranit, bazohen te shpifjet dhe trillimet. E 

akuzojnë për terrorizëm apo si kërcënues i paqes globale, 

ndërkohë që ata që e akuzojnë, janë kërcënuesit më të 

mëdhenj të paqes. Ata që e akuzojnë Republikën Islamike të 

Iranit për terrorizëm, çdo ditë bëjnë terror ndaj 

myslimanëve dhe popujve liridashës dhe paqësorë. 

Të shumta kanë qenë dhe vazhdojnë edhe sot, 

përpjekjet e dashakeqësve në botë, të cilët përpiqen ta 

baltosin këtë Revolucion madhështor, duke përhapur idenë 

se ai është revolucion armiqësor dhe antikulturor. Mirëpo, 

falë udhëheqjes së urtë të këtij Revolucioni u arrit të 

sqarohet e kundërta e asaj që përhapin dashakeqësit. 
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Kohë më parë kam lexuar një histori interesante, e 

cila titullohej “Elefanti dhe litari”. 

Shkurtimisht po rrëfej historinë: “Një person shkoi të 

vizitojë kopshtin zoologjik. Gjatë vizitës së tij, ai pa një 

elefant të lidhur me një litar të hollë e të shkurtër në këmbët 

e tij të përparme. Ai u habit dhe tha me vete: ‘Si është e 

mundur që një kafshë kaq e madhe si elefanti, e cila ngre 

pesha të rënda, të mos ketë mundësi të çlirojë veten e tij nga 

ky litar?!’  

- Përse ky elefant qëndron në këtë mënyrë dhe nuk 

përpiqet ta këpusë litarin dhe të largohet? – e pyeti rojën e 

kopshtit zoologjik  

- Kur ishte i vogël, ne përdorëm po të njëjtin litar për 

ta lidhur, - i tha rojtari. -  Ky elefant u rrit me idenë se 

vazhdon të jetë i paaftë për ta këputur litarin dhe është i 

paaftë për të ikur. Për këtë ai nuk përpiqet të çlirohet prej 

atij litari.  

U habita shumë nga gjendja e këtij elefanti, i cili 

vazhdonte të qëndronte me iluzionin me të cilin ai u ushqye 

që në vogëli!” 

Po kështu veprojnë edhe qeveritë e padrejta dhe 

kolonizuesit me popujt, veçanërisht me myslimanët. 

Sigurisht që kjo nuk është e paplanifikuar e as spontane, 
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përkundrazi të padrejtët dhe diktatorët këtë metodë e 

përdorin si strategji për poshtërimin e njerëzve. 
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Arritjet e Republikës Islamike të Iranit pas 

Revolucionit 

 Pas vendosjes së embargos së padrejtë ndaj 

Republikës Islamike të Iranit, fill pas themelimit të saj, 

udhëheqja iraniane dhe populli liridashës iranian, bazuar 

edhe në mësimet e Kur’anit, të Sunetit të Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

të Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), vendosën të mbështeten në 

fuqitë e tyre, për të ngritur një teknologji bashkëkohore, e 

cila do të përmbushte nevojat e tyre në çdo fushë të jetës.  

 Ky veprim do ta bënte Republikën Islamike që të mos 

ia ndiente nevojën të tjerëve. Për këtë u hapën qendra 

studimore shkencore, teknologjike dhe ekonomike. 

Informacionet rreth kësaj janë të shumta. Sot, Republikën 

Islamike të Iranit e shohim në majat e larta të dijes, shkencës 

dhe teknologjisë. Nga ato qendra dolën shumë dijetarë, 

shkencëtarë, filozofë, mendimtarë etj. 

Zhvillimi akademik dhe shkencor në Iran është rritur 

shumë pas Revolucionit Islamik. Sipas disa statistikave të 

fundit të Ministrisë së Arsimit në Iran, ky zhvillim ka arritur 

në 122%. Sot numërohen 700 mijë studentë. Numri i 

studentëve që studiojnë për doktoraturë, është rritur 91% në 

krahasim me vitet e para të Revolucionit. Sot mësojnë në 

universitetet e Iranit 22 mijë studentë nga vende të 
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ndryshme të botës. Sipas statistikave shkencore, rreth 

prodhimeve shkencore, Irani zë vendin e parë në rajon dhe 

të 16-in në botë. Ai është në garë me 25 shtete të botës.  

S’ka dyshim se aty ku gjendet zhvillimi akademik 

dhe shkencor, aty gjendet zhvillimi dhe përparimi, sepse 

dija është baza e çdo përparimi. Falë kësaj arritjeje në fushën 

e shkencës dhe të teknologjisë, sot në Iran gjendet industria 

e rëndë dhe ajo e lehtë, në të cilat prodhohet çdo gjë për të 

cilat kanë nevojë njerëzit. Sot, Irani radhitet ndër vendet më 

të zhvilluara në të gjitha fushat. Shumë e shumë 

personalitete iraniane, në fushën e shkencës, artit, kulturës, 

teknologjisë, etj kanë marrë çmime të ndryshme.  

Përveç arritjeve në fushën e dijes e të shkencës 

moderne, në Republikën Islamike të Iranit shohim edhe 

arritje në fushën e përhapjes së dijeve të fesë. U ngritën 

shkolla, universitete, fakultete të shumta fetare për mësimin 

e Kur’anit, për mësimin e rregullave të fesë së pastër islame 

dhe të shkencave të tij.  

Institucionet fetare janë të pranishme për të gjitha 

fetë dhe medh’hebet, pa dallim. Të gjithë gëzojnë të drejtën 

e tyre në kryerjen e riteve fetare. Është për të ardhur keq se 

shumë njerëz, të cilët ose nuk e njohin Republikën Islamike 

të Iranit, ose e njohin, por janë dashakeqës ndaj saj, përhapin 

parulla dhe shpifje ndaj këtij shteti liridashës e paqësor. 
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Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Njeriu është armik 

i asaj që nuk e njeh”. 

Në këtë artikull nuk mund t’i përmend të gjitha 

arritjet e mëdha të Republikës Islamike të Iranit. Kushdo që 

dëshiron të njihet me këto arritje, mund t’i gjejë nëpër faqet 

e internetit. 

Ajo që ndodhi në Republikën Islamike të Iranit është 

se Allahu e mbarësoi udhëheqësin e paharruar, Imam 

Khomeinin (Allahu qoftë i kënaqur me të!), që t’i thyejë prangat 

nga duart e popullit iranian dhe të largojë iluzionin nga 

mendjet e tyre. Ky Revolucion konstatoi se vullneti i 

popullit besimtar është më i fortë se dhuna dhe forca e të 

padrejtëve dhe e diktatorëve. Fuqia e popullit besimtar 

buron te besimi në Allahun dhe se Ai është Ndihmësi dhe 

Përkrahësi i besimtarëve. Ata që besojnë në ajetin e Kur’anit: 

“O ju që keni besuar, nëse e ndihmoni Allahun (fenë e Tij), 

edhe Ai do t’ju ndihmojë dhe do t’ju bëjë të qëndroni fort 

në këmbët tuaja”1, padyshim që do të jenë triumfues. 

Allahu i ndihmoftë të gjithë të shtypurit dhe të privuarit!  

 

 

                                                            
1 Sure “Muhammed”, ajeti 7. 
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UNITETI ISLAM NË MENDIMIN  

E IMAM KHOMEINIT 

 

Allahu i Madhëruar thotë në Kur’anin e Shenjtë: “Të 

gjithë mbahuni të lidhur fort me Allahun, përmes 

Kur’anit dhe mos u përçani! Kujtoni dhuntitë e Allahut 

për ju. Kur ishit në armiqësi, Ai i pajtoi zemrat tuaja, në 

saje të dhuntisë së Tij, u bëtë vëllezër. Kur ju ishit buzë 

greminës së zjarrit, Ai ju shpëtoi. Kështu jua shpjegon 

Allahu i Madhëruar Shpalljet e Veta, që ju të drejtoheni 

në Udhën e Drejtë”.2 Udhëzimet e përmendura në këtë ajet 

të Kur’anit janë të prera dhe flasin qartë për 

domosdoshmërinë e unitetit midis myslimanëve. Ajeti u 

drejtohet myslimanëve, që të kapen fort pas litarit të 

Allahut, Kur’anit dhe fesë së pastër islame.  

Prej detyrave të myslimanëve, suni dhe shi’it, është 

uniteti, bashkimi, vëllazëria, solidariteti dhe bashkëpunimi 

mes tyre me devotshmëri e harmoni. Të gjitha këto janë 

                                                            
2 Sure “Ali Imran”, ajeti 103. 
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edhe porosi të Kur’anit dhe të Profetit Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Të gjithë 

myslimanët i bashkon besimi në Allahun, e Vetëm e të 

Pashoq, besimi në profecinë e Profetit Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), vula e 

profetëve, besimi në Kur’anin e Shenjtë, Libri i fundit i 

ardhur nga Allahu i Madhëruar. Ata i bashkojnë adhurimet, 

si: namazi, agjërimi, Haxhi, zekati etj. Me një fjalë, ata i 

bashkon feja e pastër islame, e cila është fe mbarëbotërore, 

me të cilën Allahu i Plotfuqishëm përmbylli fetë e Tij.  

Uniteti islam është kështjella e fortifikuar, për të cilën 

ka folur vazhdimisht Allahu i Madhëruar në Kur’anin e 

Shenjtë. Uniteti është vëllazëria që duhet të ekzistojë 

ndërmjet myslimanëve. Uniteti është themeli i vëllazërisë 

mes myslimanëve, të cilin i Dërguari i Allahut e bëri në 

Medinen e shndritshme, që ishte vëllazërimi ndërmjet 

ensarëve (përkrahësve medinas) dhe muhaxhirëve 

(emigruesve nga Meka). Ky ka qenë orientimi strategjik i 

Profetit tonë të dashur, që prej ditës së parë që emigroi në 

Medine. 

Libri i Allahut, Kur’ani i Shenjtë, përmban shumë 

ajete që sqarojnë rëndësinë e madhe të unitetit mes 

myslimanëve. Fjala e Allahut i urdhëron myslimanët që t’i 

lënë mënjanë konfliktet, urrejtjet dhe përçarjen. Ndër ato 

ajete përmendim:  
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Allahu i Madhëruar thotë:  

 “Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij dhe mos 

u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin dhe 

do t’ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu, me të 

vërtetë, është me të durueshmit”.3  

“Vërtet, besimtarët janë vëllezër me njëri-tjetrin, 

prandaj është detyra juaj që t’i pajtoni ata. Kijeni frikë 

Allahun, nëse e shpresoni vërtet Mëshirën e Tij”.4  

“Le të dalë prej jush një grup që të thërrasë për në 

mirësi, për në fenë e pastër islame, të urdhërojë për vepra 

të mira e të ndalojë prej veprave të shëmtuara! Këta njerëz 

do të jenë të shpëtuarit”.5  

 “Mos u bëni si ata, të cilët, pasi u erdhën provat e 

qarta, u përçanë dhe u grindën. Për këta do të ketë dënim 

të madh”.6  

  “Me të vërtetë, ti s’ke të bësh fare me ata që e 

përçajnë fenë e tyre dhe shndërrohen në sekte. Te Allahu 

është puna e tyre. Ai do t’u tregojë çfarë patën punuar”.7  

                                                            
3 Sure “El Enfal”, ajeti 46. 
4 Sure “El Huxhurat”, ajeti 10. 
5 Sure “Ali Imran”, ajeti 104. 
6 Sure “Ali Imran”, ajeti 105. 
7 Sure “El En’am”, ajeti 159. 
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“Vërtet, kjo bashkësia juaj është një e vetme, 

ndërsa Unë jam Zoti juaj, prandaj frikësohuni prej 

Meje”.8  

Uniteti islam është një prej shtyllave më të 

rëndësishme të fesë islame. Të shumtë janë dijetarët e 

nderuar, suni dhe shi’it, të cilët ftonin në unitet e vëllazëri. 

Prej atyre ka qenë edhe Imam Khomeini (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), i cili i ka kushtuar një vëmendje dhe rëndësi 

të veçantë unitetit mes myslimanëve. 

Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka 

thënë: “Allahu i Madhëruar na ka begatuar me mirësinë e 

madhe të Islamit. Kjo fe madhështore na përfshin të gjithëve 

me të gjithë diversitetin, me kundërshtitë, që mund të kemi 

për çështje të caktuara. Kjo fe madhështore dhe 

gjithëpërfshirëse e ka mundësinë të na mbështjellë të 

gjithëve ne, edhe pse jemi të ndarë dhe të përçarë me njëri-

tjetrin për arsye të identiteteve tona të ndryshme fisnore, 

racore, kombëtare, gjeografike dhe kulturore. Ditën që 

Allahu i Madhëruar na udhëzoi dhe na bëri pjesë të fesë së 

Tij, ditën që Ai na bëri pjesë të udhëzimit me të cilin erdhi 

profeti Muhamed Mustafa (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), Ai na ka nxjerrë automatikisht prej 

skutave të errëta të dasive dhe kundërshtive false, për tek 

mëshira, paqja dhe mirësia e Islamit. Kjo është njëra prej 

                                                            
8 Sure “El Mu’minun”, ajeti 52. 
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mirësive më të mëdha me të cilat na ka begatuar Allahu i 

Madhëruar”. 

Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka qenë 

i vetëdijshëm për rrezikun që u kanosej myslimanëve. Pjesa 

më e madhe e ligjëratave, e fjalimeve dhe e referateve të tij 

është e mbushur me këshilla, ftesa dhe thirrje drejtuar 

myslimanëve për unitet. Ai nuk i ka kursyer energjitë e tij 

për t’u shpjeguar myslimanëve rrezikun që u kanoset, nëse 

përçahen dhe kundërshtojnë njëri-tjetrin. Ai ka qenë 

promovuesi dhe mbështetësi kryesor i ushtrimit në praktikë 

të unitetit islam, duke e lënë atë trashëgimi edhe për brezat 

e ardhshëm. 

Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!), bazuar 

në ajetet e Kur’anit dhe në sunetin e Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka 

hedhur dritë dhe i ka dhënë rëndësi të veçantë unitetit 

islam.  

Lidhur me këtë aspekt, ai ka thënë: “Kur’ani e ka 

trajtuar si aktin më të rëndësishëm të besëlidhjes 

marrëdhënien e besimtarëve ndërmjet tyre. Shpresa ime e 

madhe është që të jemi bashkë dhe të jemi një, sepse të gjithë 

myslimanët janë vëllezër, pavarësisht nëse janë shi’it apo 

suni... Duhet të jemi të bashkuar, sepse Kur’ani Famëlartë 

na konsideron vëllezër të njëri-tjetrit. Ai e ka përcaktuar 

qartë dhe në mënyrë të prerë kornizën e aktit të vëllazërisë 
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së nënshkruar ndërmjet besimtarëve, që prej ditës kur 

pranojnë islamin si fe. Kështu, pra, një mysliman që gjendet 

në një cep të botës dhe një besimtar mysliman që gjendet në 

cepin tjetër të saj, janë vëllezër me njëri-tjetrin, edhe pse ata 

janë shumë larg njëri-tjetrit. Për asnjë arsye nuk duhet të 

ndahen me njëri-tjetrin. Ata duhet të mbeten vëllezër, sido 

që të vijnë rrethanat e jetës. Ky është një udhëzim i qartë dhe 

i prerë i Islamit. Myslimanët, kudo qofshin nëpër botë, 

duhet të jenë të vetëdijshëm dhe të kuptojnë se interesi i tyre 

i përbashkët është ai i Islamit... Çdo sulm që ushtrohet ndaj 

një shteti mysliman duhet të konsiderohet si sulm ndaj të 

gjithë myslimanëve... Shpreh dëshirën time të madhe, që të 

gjitha vendet islame të zotërojnë fatet e tyre, të triumfojnë 

ndaj planeve djallëzore të Fuqive të Mëdha, si dhe të 

munden të venë në jetë të gjitha dispozitat islame”. 

Imami i nderuar (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka 

paralajmëruar vazhdimisht për rrezikun e madh të përçarjes 

dhe të konflikteve ndërmjet myslimanëve. Për këtë ai ka 

thënë: “Është detyrë madhore e të gjithë myslimanëve sot, që të 

bashkohen me njëri-tjetrin. Është detyrë e tyre, që të mos 

konfliktohen me njëri-tjetrit, për shkak të dispozitave të fesë, sepse 

Islami e ka ndaluar rreptësisht konfliktin dhe përçarjen. Është e 

ndaluar rreptësisht përçarja dhe konflikti ndërmjet myslimanëve, 

cilado qoftë arsyeja. Kjo theksohet në tekstet e Kur’anit Famëlartë 

dhe në hadithe të ndryshme. Të gjithë duhet të binden se konfliktet 

dhe përçarja ndërmjet myslimanëve është dobësim, dëshpërim dhe 

humbje për të gjithë ata, qoftë ky konflikt në nivel individual, qoftë 
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në nivel shtetëror. Këto janë udhëzimet dhe urdhrat e prera të 

Allahut, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen në asnjë mënyrë. Të 

gjithë ata që pretendojnë Islamin, që përpiqen të përçajnë 

myslimanët dhe të mbjellin ndërmjet tyre konflikte, nuk janë 

pasues të Islamit të vërtetë, nuk janë të lidhur shpirtërisht me 

Qaben. Islami nuk ka zënë vend akoma në zemrat e tyre. Besimtarë 

dhe myslimanë të vërtetë janë ata që u dorëzohen plotësisht 

urdhëresave të Islamit dhe dispozitave të tij. Besimtarë të vërtetë 

janë ata që i nënshtrohen frymës së teksteve kur’anore, e cila i 

konsideron të gjithë besimtarët vëllezër të njëri-tjetrit. Është 

detyrë e të gjithë myslimanëve, që të venë në jetë të gjitha 

elementet që rrjedhin prej termit “vëllazëri”. Nuk ka dyshim se 

vëllazëri e plotë dhe e sinqertë do të thotë që të gjithë besimtarët të 

ndiejnë dhimbje për dhimbjet e njëri-tjetrit dhe të gëzohen për 

gëzimet e njëri-tjetrit”. 

Vazhdimisht Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) i ka ftuar myslimanët, që të bëjnë kujdes dhe të 

zhdukin çdo lloj përçarje ndërmjet anëtarëve të një umeti të 

vetëm. Sa elokuente është kjo shprehje e Imamit të nderuar: 

“Çdo fjalë dhe çdo shprehje që mund të bëhet shkak për përçarjen 

e myslimanëve, ka dalë prej gjuhës së një shejtani”. 

Gjithashtu, transmetohet se Imam Khomeinit (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Nuk ka dyshim se përçarja e 

myslimanëve është prej punëve të shejtanit, ndërsa bashkimi dhe 

unitetit i tyre është prej punëve të Rrahmanit, Mëshiruesit”. 
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Në një thënie tjetër, Imam Khomeini (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) ka thënë: “Të shtrenjtët e mi! Ju ftoj ta shmangni 

konfliktin dhe përçarjen ndërmjet jush, sepse ajo është prej 

nxitjeve të Iblisit të mallkuar. Edhe nëse ndodh që të kemi 

kundërshti apo mospajtim në mes tonë, është e nevojshme që të 

ulemi dhe të dialogojmë në mënyrë konstruktive dhe të qetë. Kjo 

është mënyra më e përshtatshme për të zgjidhur konfliktet mes 

nesh. Në rast të kundërt, nëse konfliktohemi më njëri-tjetrin, duke 

u sharë dhe duke u akuzuar për heretizëm, njerëzit do të hyjnë në 

trishtim të thellë dhe kanë për të na braktisur pa më të voglin 

dyshim”. 

Njëkohësisht, Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) konstaton me dhimbje se fatkeqësia dhe 

problematika më e madhe e myslimanëve është largimi i 

tyre prej mësimeve dhe udhëzimeve të Kur’anit Famëlartë. 

Lidhur me këtë problematikë ai shprehet: “Problemi më i 

madh i myslimanëve është se ata i kanë braktisur udhëzimet e 

Kur’anit Famëlartë dhe janë rreshtuar nën hijen e të tjerëve”. 

Gjithashtu, ai thotë: “Është shumë e rëndësishme që 

myslimanët të veprojnë sipas udhëzimeve të Kur’anit dhe sipas 

traditës së Profetit të nderuar (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Ata nuk duhet të heqin kurrë dorë prej 

Kur’anit Famëlartë, sepse aty flitet edhe për çështjet më të 

rëndësishme të dynjasë së tyre dhe të Ahiretit. Tek udhëzimet e tij 
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përfshihen të gjitha këshillat e nevojshme të lidhura me 

përsosmërinë e njeriut, edukimin dhe vlerën e tij.9  

Fatkeqësia më e madhe që i ka goditur myslimanët, është 

në faktin se Libri i shenjtë i Allahut, Kura’ni Famëlartë, 

konsiderohet pa asnjë lloj vlere për myslimanët. Ai shërben vetëm 

për ceremonitë e tyre mortore dhe ka vlerë vetëm në varreza”. 

Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

gjithmonë porosiste se Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) është simboli i 

unitetit të myslimanëve. Për këtë ai ka thënë: “Personaliteti 

dhe figura e të Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), janë sinteza e bashkimit për të gjithë 

myslimanët e botës, cilado qoftë përkatësia e tyre racore apo 

kombëtare. Ai është Profeti i të gjithë umetit”. 

Në një fjalim tjetër, Imam Khomeini (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), ka thënë: “Ndër qëllimet madhore të Profetit të 

nderuar (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ka qenë bashkimi i myslimanëve, pavarësisht përkatësive të 

tyre dhe përhapja e adhurimit të Allahut të Vetëm në të gjithë 

vendet e botës”. 

 

                                                            
9 “El Kelimatul Kisar”, vëll 1. 
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Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!), gjatë 

gjithë jetës së tij të bekuar, është përpjekur që të bashkojë 

myslimanët me njëri-tjetrin. Është Imami që ka nxjerrë fjalën 

“njësoj” prej pluhurave të historisë dhe e ka integruar në 

fjalorin modern të komunikimit ndërmjet myslimanëve. Ai 

është njeriu që ka investuar gjithë jetën e tij për ta bërë këtë 

fjalë të madhe dhe kuptimplote, e cila është bërë pjesë e 

pandarë në tryezat e diskutimeve të dijetarëve dhe 

intelektualëve myslimanë të kohëve moderne. Kjo fjalë 

kishte munguar në fjalorin e myslimanëve për shekuj me 

radhë. Imami i nderuar e bëri këtë fjalë pjesë të pandarë të 

përditshmërisë së myslimanëve të thjeshtë. Ai i ka përdorur 

të gjitha mënyrat e mundshme dhe të gjitha format që ka 

pasur në dispozicion për t’i njoftuar myslimanët dhe për t’u 

treguar atyre se uniteti dhe bashkimi është e vetmja mënyrë 

dhe e vetmja rrugë që ata kanë për t’u shkëputur një herë e 

përgjithmonë prej ditëve të zeza, prej zullumit, prej 

padrejtësisë e tiranisë. Bashkimi, njësimi është e vetmja 

formulë që mund t’i shpëtojë ata prej fatkeqësive të mëdha, 

që ua kanë kurdisur atyre armiqtë e Islamit gjatë historisë.  

Është detyrë e të gjithë myslimanëve, që asnjëherë të 

mos heqin dorë prej udhëzimeve të Kur’anit. Ai na bën 

thirrje natë e ditë, që të mblidhemi, të bashkohemi fort pas 

njëri-tjetrit, sepse kjo është e vetmja mënyrë për t’i shpëtuar 

shtypjes, poshtërimit dhe nënshtrimit nga të huajt. Kjo është 

e vetmja mënyrë për të fituar mundësitë për të reaguar. 
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Është detyrë madhore e myslimanëve, që të mos 

shpërdorojnë asnjë mundësi, asnjë rast, cilido qoftë ai, për të 

bashkuar fjalën e tyre dhe për të njësuar qëndrimet me njëri-

tjetrin. 
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POROSI NGA IMAM KHOMEINI 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!  

Të gjithë e dimë se njeriu është krijesë shoqërore. Ai 

ndikohet nga mjedisi ku jeton, qoftë pozitivisht apo 

negativisht. Porositë e mira përbëjnë një faktor të 

rëndësishëm në jetën e njeriut. Ato e ndihmojnë njeriun që 

të jetë sa më i fortë përballë furtunave të ndryshme të jetës. 

Porositë ndikojnë shumë në shpëtimin e njeriut nga zjarri. 

Porositë ndikojnë më shumë kur ato e kanë burimin nga 

Krijuesi i Plotfuqishëm, nga Profeti i mëshirës, Profeti 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen 

e tij!), nga të dashurit (eulijatë) e Allahut dhe nga dijetarët e 

devotshëm e të përkushtuar në rrugën e Allahut të 

Madhëruar. 

Të shumta janë porositë që zhdukin padrejtësinë, 

devijimin e degjenerimin. Të shumta janë porositë që arrijnë 
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të shpëtojnë një brez të tërë nga humbja dhe largojnë risitë 

negative që ndodhen në shoqërinë njerëzore.  

Të tilla janë edhe porositë e dijetarëve të mëdhenj 

islamë, sepse burimi i porosive të tyre është Fjala e Allahut, 

Kur’ani i Shenjtë dhe suneti i pastër i Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Më poshtë po përcjellim disa porosi nga eruditi, 

komentuesi, edukuesi dhe juristi Es Sejid Ruhull’llahi el 

Musauij el Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!): 

 

1- Ecni drejt të vërtetës 

Vendosni të ecni në rrugën e Allahut. Bëjeni të 

jashtmen tuaj njerëzore. Zbatoni rregullat e Sheriatit dhe 

kërkojini Allahut të Madhëruar t’ju ndihmojë në arritjen e 

qëllimeve tuaja. Kërkoni ndihmën e Allahut, që, për hir të 

Profetit Muhamed dhe familjes së tij të pastër e të dëlirë, t’ju 

mbarësojë në këtë rrugë. Të shumta janë rrugët e devijimit 

në këtë jetë. Për një moment, njeriu mund të rrëshqasë në 

humnerën shkatërruese. Prandaj, lutjuni Allahu t’ju mbrojë 

nga devijimi prej rrugës së drejtë dhe t’ju dhurojë mirësinë 

e ndjekjes së mësimeve të Tij dobiprurëse për të dyja botët. 
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2- Largohuni prej të ndaluarave 

Përpiquni të fitoni vendosmërinë dhe vullnetin. Nëse 

do të largoheni nga kjo jetë pa realizuar vendosmërinë tuaj 

për t’u larguar prej të ndaluarave, jeni sipërfaqësorë dhe jo 

thelbësorë. Në Ditën e Tubimit nuk do të dilni në formën e 

njeriut, sepse në atë ditë do të shfaqet e brendshmja dhe të 

fshehtat. Me kryerjen e mëkateve, dalëngadalë njeriu e 

humbet vendosmërinë, e cila mund të konsiderohet si 

xhevahir i njeriut.  

 

3- Luftoni me vetveten 

Përmendni madhështinë e Allahut dhe mirësitë e Tij. 

Gjithmonë mendoni se ndodheni në prani të Tij dhe se Ai 

është Dëshmuesi juaj për çdo gjë që veproni. Prandaj, duhet 

të jeni të bindur ndaj Allahut. Mos i lini ushtarët e djallit të 

triumfojnë në luftën me vetveten. Forconi ushtrinë e 

Allahut, që gjendet në veten tuaj, që Allahu t’ju mbarësojë 

të triumfoni ndaj djallit dhe ushtarëve të tij. Dijeni se lufta 

me vetveten është e vazhdueshme deri në fund të kësaj jete. 

Kurrë mos e ushqeni veten tuaj me shpresa të kota. Shpresa 

juaj të jetë vetëm te Allahu. Kërkojini Atij, që t’ju forcojë në 

këtë betejë, sepse Ai është Përkrahësi dhe Ndihmuesi i 

vërtetë.  
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4- Kërkojini ndihmë Allahut të Madhëruar 

Mendoni dhe kërkojeni ilaçin shërues. Gjeni rrugën 

dhe mjetin e shpëtimit tuaj. Mbështetuni në Allahun e 

Plotfuqishëm. Kërkojini Atij në netët e errëta, që t’ju bëjë 

mëshirues e të dashur. Lutjuni Atij, që t’ua largojë djallin 

dhe të jeni të lumtur në të dyja jetët. Mbështetuni në Allahun 

dhe kërkojini Atij ndihmë. Në Kur’an thuhet: “Allahu i 

mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai. Allahu e përmbush 

me siguri vendimin e Tij dhe për çdo gjë Ai ka caktuar 

masë”.10 

Nëse i mbështeteni Allahut, do të fitoni Xhenetin e premtuar 

prej Tij. 

 

5- Jini seriozë dhe aktivë 

Hapini veshët dhe sytë e zemrave tuaja, që të jeni 

njerëz të vërtetë. Dilni nga bota e iluzionit dhe e fasadës 

njerëzore dhe hyni në botën e bërthamës e të xhevahirit. 

Përpiquni sa më shumë në jetën tuaj. Merrini çështjet me 

seriozitet dhe kurrë mos neglizhoni në kryerjen e veprave të 

mira, qofshin edhe të pakta apo të vogla në pikëpamjen tuaj. 

Mos prisni që gjërat t’ua sjellin të tjerët. Gjejini ju ato se ku 

ndodhen. Kurrë mos u plogështoni. Jini përpjekës, sepse 

                                                            
10 Sure “Et Talak”, ajeti 3. 
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Allahu do t’ju udhëzojë me dëshirën e Tij. Allahu i 

Madhëruar thotë në Kur’an: “Ata që luftojnë (përpiqen, 

sakrifikojnë) për çështjen Tonë, sigurisht, Ne do t’i 

udhëzojmë drejt udhëve Tona. Vërtet, Allahu është me 

punëmirët!”.11  

 

6- Jini gjithmonë fitimtarë ndaj djallit të mallkuar 

Mbështetuni në Allahun e Plotfuqishëm në çdo 

moment. Atij dhe vetëm Atij kërkojini ndihmë. Lutjuni 

Allahut me çiltërsi dhe me bindje, duke thënë: “O Zot. 

Vërtet, djalli është armik i madh. Ka qenë armik i përbetuar 

i të dërguarve dhe të dashurve të Tu. O Zot! Më ndihmo, që 

të të adhuroj vetëm Ty! Unë jam rob i dobët dhe i sprovuar 

me iluzione të kota dhe me fantazira të pabaza. Më ndihmo, 

që të triumfoj ndaj këtij armiku të fortë! O Zot, më ndihmo 

në duelin me djallin, i cili kërcënon lumturinë dhe 

personalitetin tim! Më ndihmo ta shporr atë dhe ushtarët e 

tij!…” 

 

 

 

                                                            
11 Sure “El Ankebut”, ajeti 69. 
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7- Shfrytëzojeni kohën 

Zgjohuni nga gjumi dhe nga pavëmendshmëria juaj. 

Shtrëngoni rripat e misioneve tuaja në këtë jetë. 

Shfrytëzojeni kohën sa të keni mundësi në jetën tuaj. 

Shfrytëzojeni atë për aq sa keni fuqi. Shfrytëzojeni rininë 

tuaj për ato gjëra që janë të dobishme dhe në të mirë të vetes 

suaj, familjes suaj dhe shoqërisë suaj. Jini të vëmendshëm, 

që të mos ju sundojnë moralet e këqija dhe veset e ulëta. 

Nëse jeni të mbërthyer nga moralet dhe veset e këqija, 

kërkoni ilaçin shërues për zhdukjen e atyre moraleve dhe 

veseve poshtëruese. Gjeni ilaçin e duhur që shuan ndikimin 

e epsheve e të devijimit. S’ka dyshim se ilaçi më i mirë është 

Fjala e Allahut, Kur’ani i Shenjtë, tradita profetike dhe 

porositë e familjes së tij të pastër e të dëlirë. “O njerëz, ju ka 

ardhur këshillë (Kur’ani) nga Zoti juaj, shërim për zemrat 

tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët”.12  

 

8- Pastrojini zemrat 

Largojeni nga vetja juaj përgjumësinë dhe dehjen. 

Peshojini veprat tuaja me peshoren e logjikës, para se të 

peshohen në Botën Tjetër. Llogariteni veten tuaj, para se t’ju 

bëhet llogaria. Pastrojeni pasqyrën e zemrës nga ndryshku i 

                                                            
12 Sure “Junus”, ajeti 57. 
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të këqijave dhe padrejtësive. Mos e lini dritën e zemrës të 

shndërrohet në errësirë. Kujtojeni gjithmonë ajetin: 

“…natyrën fillestare, në të cilën Allahu i ka krijuar 

njerëzit…” dhe mos e harroni. Mos e shpërdoroni këtë 

amanet të shenjtë që jua ka dhënë Allahu. Pastrojeni zemrën 

tuaj, me qëllim që drita e Allahut të Madhëruar të depërtojë. 

Pastrojini zemrat tuaja, me qëllim që ato të vlojnë nga 

dashuria dhe malli për Allahun, e Vetëm e të Pashoq. 

Pastrojini zemrat tuaja, me qëllim që ta ndieni kënaqësinë e 

thirrjes dhe të lutjes që i bëni Allahut. Pastrojini zemrat 

tuaja, me qëllim që të dalloni kënaqësitë e vërteta 

shpirtërore e hyjnore nga ato shtazore. Pastrojini zemrat 

tuaja, sepse asgjë nuk do t’ju bëjë dobi para Allahut, veçse 

shkuarja te Ai me zemër të pastër e të shëndoshë. Allahu i 

Madhëruar thotë në Kur’an: “...në Ditën, kur askujt nuk do 

t’i bëjë dobi as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen me 

zemër të pastër tek Allahu!”13  

 

9- Kujdesuni për shenjtëritë e Allahut 

Dijeni mirë se Allahu ju ka krijuar për Atë, siç thuhet 

në një hadith kudsi: “O biri i Ademit, i kam krijuar krijesat 

për ty dhe të kam krijuar ty për Mua”. Kjo nuk ka kuptimin 

se Ai ka nevojë për ju. Kurrë. Ai është i Vetëmjaftueshëm. 

                                                            
13 Sure “Esh Shuara”, ajetet 87-88. 
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Prandaj, vendoseni Allahun në zemrat tuaja, sepse si ti, 

ashtu edhe zemra jote, jeni prej argumenteve dhe shenjave 

të Allahut. Jo vetëm kaq, jeni të shenjtë te Allahu. Kurrë mos 

i cenoni shenjtëritë e Tij. Kurrë mos lejoni duart e papastra 

të njollosin shenjtëritë e Tij. Kini kujdes ndaj Allahut, 

përndryshe Ai do t’jua çjerrë maskën në këtë botë dhe nuk 

do të arrini ta ndreqni veten tuaj, sado të përpiqeni. Prandaj, 

duhet të jeni të kujdesshëm ndaj Allahut. Mos e shkatërroni 

me duart tuaja veten tuaj. Vërtet, Allahu është i 

Gjithëmëshirshëm, por është edhe Ndëshkues.  

 

10- Largohuni nga shtirja! 

Kontrollojeni veten tuaj në çdo vepër. Kryeni vepra 

të mira e të ndershme dhe urdhëroni në to. Nëse bëni vepra 

të mira, mos ia thoni askujt. Nëse faleni natën apo u jepni 

nevojtarëve fshehurazi, nuk është nevoja të flisni se çfarë 

keni bërë. Përderisa Allahu e di se çfarë veproni, nuk është 

e thënë që të lajmëroni njerëzit për ato që keni bërë, sepse, 

mos e thëntë Allahu, mund të goditeni me mburrjen. 

Falënderojeni Allahun, i cili jua ka dhuruar këtë 

shpirtbardhësi dhe këtë zemër të pastër. Jini të kujdesshëm 

ndaj pëshpëritjes së unit tuaj, i cili mund t’ju mashtrojë dhe 

të bëheni mburracakë. Para se të bëni një punë mendohuni, 

mirë. Nëse është për Allahun, bëjeni, nëse nuk është për 

Allahun, më mirë mos e bëni.  
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11- Njiheni fuqinë e vërtetë 

Mendohuni për të gjetur rrugën e shpëtimit. Dijeni se 

pozita te njerëzit është iluzion i pabazë. Ajo nuk përbën 

asgjë. Zemrat që kërkojnë pozitë në mesin e njerëzve, janë të 

humbura e të dobëta. Ato zemra nuk kanë fuqi për asgjë. 

Këta lloj njerëzish janë të pafuqishëm e të dobët. Fuqia e 

vërtetë është ajo e Allahut të Madhëruar. Ai është Vepruesi 

i Plotfuqishëm dhe Krijuesi i gjithçkaje. Sikur të gjithë 

njerëzit të bashkoheshin për të krijuar krijesën më të vogël, 

kurrë nuk do ta bëjnë. Sa bukur e thotë Kur’ani këtë gjë në 

një ajet: “O njerëz, është sjellë një shembull, andaj 

dëgjojeni atë: ‘Idhujt që ju i adhuroni në vend të Allahut, 

nuk mund të krijojnë as edhe një mizë, edhe nëse 

bashkohen të gjithë për këtë. E, nëse miza u merr atyre 

diçka, ata nuk do të mund t’ia marrin. I dobët është 

përgjëruesi (adhuruesi), por edhe ai të cilit i përgjërohen 

(idhulli)’”.14  

 

12- Kujdesuni nga adhurimi i vetvetes 

Mos jini prej të pavëmendshmëve ndaj njohjes së 

Allahut, Krijuesit të gjithësisë. Mos jini prej atyre që nuk 

kuptojnë vetëm dëshirat e egos e të epsheve. Zbatoni ato që 

ka sjellë Krijuesi dhe largohuni prej atyre që ai ka urdhëruar 

                                                            
14 Sure “Haxhxh”, ajeti 73.  
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të largoheni. Sa herë që të veproni diçka, mendohuni e 

thoni: “Vallë, këtë punë po e bëj që të arrij qejfet dhe 

kënaqësinë e kësaj jete apo për të fituar kënaqësinë e 

Krijuesit?” Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni asgjë 

Atij në adhurim. Kurrë mos jeni të vetëkënaqur me ato që 

veproni. Dijeni se Allahu ju shikon e ju dëgjon. A nuk 

turpëroheni, kur bëni ndonjë punë të keqe?! Adhurimi është 

ai që e afron më shumë njeriun me Krijuesin. Mos e kryeni 

adhurimin për t’u vetëkënaqur e për t’u dukur. Jini të 

kujdesshëm ndaj kurtheve dhe intrigave të djallit e të egos. 

Dijeni se djalli nuk dëshiron kurrë që të bëni një vepër me 

sinqeritet e me pastërti. Ai përpiqet t’ju largojë nga e vërteta 

dhe nga rruga e Allahut. Mos u bëni prej pasuesve të djallit, 

sepse do të dënoheni rëndë, si në këtë jetë, ashtu edhe në 

Jetën Tjetër, sepse Allahu ju ka lajmëruar në Kur’an, që djalli 

është armiku më i përbetuar i juaji. Ai ju shpie në rrugën e 

poshtërimit e të degjenerimit; në rrugën e vuajtjes e të 

mjerimit; në rrugën e dhimbjes e të lëndimit shpirtëror. 

Hiqni dorë nga vetëpëlqimi dhe mendjemadhësia, sepse 

këto janë prej veprave të djallit. Gjithmonë mendoni, nëse 

jeni në rrugën e Allahut apo në rrugën e shejtanit. 

 

13- Njiheni të dashurin e vërtetë 

Mos u bëni prej atyre që Allahu është i zemëruar. 

Mos e shitni dashurinë e Allahut për hir të iluzioneve dhe 
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fantazirave të kota. Mos i mashtroni njerëzit me dashuri 

false, vetëm për të realizuar qëllimet dhe synimet tuaja. 

Kujtojini mirësitë e pafundme të Allahut, që ju mbulojnë në 

çdo çast të jetës suaj. Mos e zëvendësoni dashurinë e 

Krijuesit me dashurinë e krijesës. Mos mendoni të përfitoni 

tjetër gjë nga dashuria për Krijuesin, përveçse pendimin dhe 

kthimin tek Ai. Njiheni mirë të dashurin e vërtetë në këtë 

jetë, sepse më pas nuk do t’ju bëjë dobi asnjë lloj njohjeje. Jini 

prej atyre që Allahu thotë në Kur’an: “…Por ata që besojnë, 

e duan shumë më tepër Allahun…” 

 

14- Pastrojeni shpirtin 

Kjo arrihet duke përmendur Allahun e Madhëruar. 

Mundohuni që punët dhe veprat tuaja të jenë vetëm për 

Allahun. Nëse janë të tilla, do të shihni ndihmën e Allahut 

në çdo hap të jetës suaj. Nëse punoni për Allahun, do t’ju 

shpërblejë si në këtë jetë, ashtu edhe në Jetën Tjetër. Si 

përfundim, do të jeni të dashur te Allahu. Duke punuar çdo 

gjë për Allahun, shpirtrat tuaj do të jenë të pastër dhe Ai do 

t’ua lartësojë pozitën në të dyja jetët. Mundohuni sa më 

shumë që të pajiseni me shpirtin e përpjekjes e të sakrificës, 

me qëllim që, nëpërmjet përpjekjes dhe sakrificës, të largoni 

papastërtitë e shpirtit dhe të jeni prej banorëve të Xhenetit.  
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15- Jini modestë 

Ta dini se, nëse jeni të thjeshtë, njerëzit do t’ju 

respektojnë dhe do t’ju konsiderojnë të mëdhenj. Nëse 

bëheni mendjemëdhenj ndaj njerëzve, nuk do të fitoni 

respektin e tyre. Nëse bëheni mendjemëdhenj ndaj njerëzve, 

do të jeni të poshtër dhe nuk do të keni pozitë në mesin e 

tyre. Hapini zemrat e njerëzve me modestinë. Nëse afroni 

zemrat e të tjerëve, do të duken ndikimet e tyre. Nëse i 

largoni zemrat e njerëzve, ndikimet e tyre do të jenë në 

kundërshtim me dëshirat tuaja. Prandaj, duhet të ndiqni 

rrugën që ju çon në respektin e njerëzve. Nëse nuk e dini 

këtë rrugë, lexoni porositë e Lukmanit të urtë për djalin e tij, 

që përmenden në Kur’anin e Shenjtë: “O djali im, kryeje 

namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i 

durueshëm për çfarëdo që të godet! Me të vërtetë, ky është 

thelbi i patundur i të gjitha punëve! Mos i trajto njerëzit 

me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendjemadhësi, se 

Allahu nuk i do mendjemëdhenjtë e mburracakët! Ec me 

kujdes e i përmbajtur dhe fol me zë të ulët; se zëri më i 

vrazhdë është zëri i gomarit!”15  

Dijeni se nga modestia dhe thjeshtësia lind dija dhe 

njohja. Nga mendjemadhësia lind padituria dhe mosnjohja. 

Hiqeni nga vetja juaj të keqen e paditurisë. Pajisuni me 

virtytet e të dërguarve dhe mënjanoni cilësitë e djallit. Mos 

                                                            
15 Sure “Lukman”, ajetet 17-19. 
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u bëni mendjemëdhenj ndaj Allahut, sepse do të 

poshtëroheni në këtë jetë dhe do të dënoheni në Jetën Tjetër. 

Nëse doni të ndreqni veten tuaj, bëjeni me vepra dhe jo me 

fjalë. Rruga e vetme për të mposhtur egon dhe djallin është 

rruga e Allahut. Kurrë mos devijoni nga kjo rrugë shpëtuese 

e lumturuese.  

 

16- Mos u kapni pas kësaj jete 

Duhet të njiheni me dëmet e të dhënit pas kësaj jete. 

Ato dëme e çojnë njeriun në shkatërrim dhe e zhveshin nga 

besimi. Prandaj, mos u bëni prej mallëngjyesve të kësaj jete, 

sepse do të jeni prej të humburve në të dyja jetët. Jini 

vërtetues të thënies së Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili ka thënë: “Puno 

në këtë jetë, sikur do të jetosh përgjithmonë. Mendo për Jetën 

Tjetër, sikur do të vdesësh nesër”. Dijeni se mirësitë e kësaj bote 

janë të mbushura me dhimbje dhe janë të paqëndrueshme. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Çdo gjë që ju është dhënë juve, 

ajo është kënaqësi e kësaj jete dhe stoli e saj, ndërsa ajo që 

është tek Allahu, është më e mirë dhe më e përhershme. 

Vallë, a nuk e kuptoni?!”16  

 

                                                            
16 Sure “El Kasas”, ajeti 60. 
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17- Largohuni nga hipokrizia 

Ta dini se prej shenjave të hipokrizisë janë dygjuhësia 

dhe dyfytyrësia. Ka mundësi që në këtë botë të jeni të 

sprovuar me këtë shenjë, për shkak se perdet e paditurisë, 

të mendjemadhësisë errësuese, të dhënit pas kësaj jete kanë 

mbuluar mendjen dhe zemrat tuaja. Dijeni se hipokrizia 

është sëmundje e rrezikshme, e cila e shkatërron mbartësin 

e saj. Për t’u njohur më shumë me këtë sëmundje dhe me 

fundin e dhembshëm të hipokritëve, lexoni dhe logjikoni 

ajetet e Kur’anit që flasin për këtë sëmundje.  

 

18- Jini të sinqertë 

Nëse besoni në monoteizëm, atëherë zemrat tuaja 

nuk adhurojnë tjetërkënd përveç Allahut. Besimtarët e 

vërtetë e të sinqertë i luten vetëm Allahut. E jashtmja dhe e 

brendshmja juaj duhet të jetë një, e përbashkët. Zemrat e të 

sinqertëve kurrë nuk i nënshtrohen ose i ndjekin pasuesit e 

dynjasë. Punoni me sinqeritet, sepse Allahu nuk sheh 

fizionominë tuaj. Ai sheh zemrat tuaja. Ai është i Gjithëditur 

për qëllimet tuaja. Mundohuni të jeni të sinqertë me 

Allahun, me veten dhe me njerëzit e tjerë që ju rrethojnë. 

Nëse jeni të sinqertë, jini asketë ndaj kënaqësive të kësaj jete. 

Asnjëherë mos u gëzoni, kur njerëzit ju lavdërojnë. 

Sinqeriteti është virtyt i të dërguarve. Ata triumfuan për 
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shkak të sinqeritetit të tyre ndaj Allahut. Profeti ynë i 

dashur, Muhamedi (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ka qenë në majat e sinqeritetit. Vallë, a e 

pasoni ashtu siç duhet atë?! 

 

19- Pastroni nijetin tuaj 

S’ka dyshim se shpëtimtari kryesor dhe burimi i 

mirësive është pastrimi i nijetit. Në një hadith lexojmë: 

“Kushdo që punon me sinqeritet për hir të Allahut, për dyzet ditë, 

urtësia do t’i rrjedhë atij në zemër dhe në gjuhë”. Këto janë 

dobitë dhe ndikimet e sinqeritetit për dyzet ditë. Kur ti 

përpiqesh dyzet vjet apo më shumë në rrugën e 

grumbullimit të termave dhe njohurive shkencore dhe e 

konsideron veten tënde shenjë prej shenjave të Allahut, 

mirëpo nuk sheh ndikim të urtësisë në zemrën tënde dhe as 

shijen e saj në gjuhën tënde, atëherë, dije se studimet dhe 

mundimet e tua nuk kanë qenë të shoqëruara me 

sinqeritetin. Ti u përpoqe për djallin dhe për dëshirat 

vetjake. Kur pe që këto shkenca nuk dhanë rezultat, atëherë, 

qoftë edhe për provë, drejtohu kah nijeti i sinqertë dhe 

pastroje zemrën nga papastërtitë dhe ndyrësitë. Nëse ndien 

ndikim, përpiqu më shumë të vazhdosh në këtë rrugë. Nëse 

pastërtia është prej provës, ai nijet është në kundërshtim me 

sinqeritetin, por ka mundësi të të dhurojë pak nga drita e 

saj.  
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20- Mos lejoni t’ju mashtrojë djalli 

Kurrë të mos ju mashtrojë djalli dhe kurrë të mos ju 

mashtrojnë tekat e nefsit. Dihet se njeriu është i sprovuar me 

epshin dhe dashurinë për këtë jetë, me pushtetin dhe me 

pasurinë. Ai anon kah çdo gjëje që përputhet dhe mbështet 

dëshirat dhe iluzionet e tij djallëzore, pa bërë asnjë verifikim 

apo hulumtim për ato që vepron dhe pason. Ky i mjerë 

kujton se vetëm pretendimi që unë e dua Allahun, Profetin 

Muhamed dhe Ehli Bejtin e tij e mbron atë nga kryerja e 

haramit dhe mjafton kjo dashuri që ai të mos i kryejë detyrat 

e ngarkuara nga Allahu i Madhëruar.  

 

21- Rrugëtoni drejt Allahut  

Dijeni se udhëtimi juaj dhe shpërngulja nga shtëpia e 

errët e egos për te Qabeja e vërtetë, është udhëtim shpirtëror 

dhe marshim gnostik. Ky udhëtim fillon nga egoja dhe 

vetëpëlqimi. Çdo udhëtar në rrugën e Allahut duhet t’i 

largojë këto pengesa, me qëllim që drita të jetë e pranishme 

në zemrën e tij gjatë gjithë jetës në këtë botë. Dijeni se drita 

vjen nga zbatimi i porosive të Allahut, kurse errësira nga 

ndjekja e egos, e pasionit dhe e dëshirave. 
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22- Harmonia midis jush  

Njeriu keqbërës dhe fatkeq nuk e ka kuptuar se 

shejtani e ka çoroditur atë. Ky frikësohet për fundin e 

moshës së tij për shkak të zhveshjes prej dashurisë së thatë, 

e cila nuk ka dobi. Ky do të tubohet në Ditë e Kiametit 

duarbosh dhe në rreshtin e armiqve të Ehli Bejtit (Paqja qoftë 

mbi ta!). Vërtet, pretendimi i dashurisë pa argument nuk 

pranohet. Ky njeri nuk mund të jetë shoku yt, ndërkohë që 

ai vepron atë që është në kundërshtim me dëshirën dhe 

qëllimet e tua. Pema e dashurisë prodhon te njeriu që do 

punën, sipas shkallës së dashurisë. Nëse kjo pemë nuk 

mbart fryt, duhet të dihet se ajo nuk ka qenë dashuri e 

vërtetë, por iluzion.   

 

23- Kujdesuni për moralin tuaj 

Nëse dëshironi studimin e lajmeve dhe të haditheve, 

atëherë kthehuni te librat e nderuar të haditheve 

veçanërisht, “Usulul Kafi”, me qëllim që të njihesh me 

përkujdesin e madh të të pamëkatëshmëve (Paqja qoftë mbi 

të!) ndaj moralit të lartë dhe parimeve të pëlqyera. Nëse jeni 

prej atyre që nuk i interesojnë sqarimet shkencore dhe fjalët 

e dijetarëve, atëherë kthehuni te librat e moralit, me qëllim 

që të kuptoni ndikimet dhe rezultatet e moraleve të mira. 

Nëse në veten tuaj nuk gjeni cilësi të mira apo nuk e shihni 
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të domosdoshme largimin nga moralet e këqija, atëherë 

përpiqu të shërosh paditurinë tënde, e cila është kreu i 

sëmundjeve.  

 

24- Mos jini të pakujdesshëm 

Kini kujdes. Allahu ju ndihmoftë në këtë jetë dhe në 

Jetën Tjetër! Mos jini të pakujdesshëm për çështjet tuaja, 

veçanërisht ndaj pesë kohëve të namazit. Mos e lini veten 

tuaj, që t’ju mbulojë vaktësia dhe neglizhenca ndaj namazit. 

Allahu e di se të dërguarit, eulijatët dhe Imamët udhëzues 

(Paqja qoftë mbi ta!) i nxisnin njerëzit për namaz dhe i 

paralajmëronin ata nga mosinteresimi ndaj tij. Këtë e bënin 

për shkak të dashurisë dhe dhembshurisë që kishin për 

njerëzit. Atyre nuk u sjell dobi besimi ynë dhe as punët tona. 

 

25- Forconi besimin te Allahu 

Duhet patjetër të rregulloni veten tuaj dhe të 

kultivoni besimin te Allahu, me qëllim që të ndreqni 

çështjet. Të gjithë fatkeqësitë tona burojnë nga besimi i dobët 

dhe bindja iluzioniste. Besimi i vërtetë është ai që i 

shkatërron perdet e errëta dhe mbush qenien e njeriut plot 

me dritë dhe me pastërti. 
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26- Besoni në të padukshmen 

  A e dini shkakun e vaktësisë sonë në çështjet fetare? 

Për shkak se  ne nuk besojmë në të padukshmen (gajbin), 

bazat e besimit tonë janë të dobëta dhe besimi ynë, në 

premtimet e Allahut dhe të të dërguarve të Tij, është i 

luhatshëm. Si rrjedhim, të gjitha çështjet fetare dhe 

legjislacioni i Allahut është i parëndësishëm për ne dhe i 

dobët. Kjo dobësi, pak nga pak, çon në pavëmendshmëri. 

Atëherë vjen një kohë që kjo pavëmendshmëri ose sundon 

mbi ne dhe na nxjerr tërësisht nga feja jonë, ose çon në 

pavëmendshmëri në kohën e daljes së shpirtit dhe në 

momentet e vështira nga jeta e njeriut.  

 

27- Gjeni dashurinë e vërtetë 

Mos e vendosni veten tuaj përballë zemërimit të 

Allahut, për hir të iluzioneve të kota dhe dashurisë së 

thjeshtë për krijesën e dobët dhe për të tërhequr zemrat e 

njerëzve te ju. Kurrë mos e shisni dashurinë e Allahut, as 

mirësitë e Tij të panumërta e as përkujdesjen e madhe 

hyjnore me një dashuri të thjeshtë që gjendet te krijesat, e 

cila nuk është e qëndrueshme dhe jofrytdhënëse. Kjo 

dashuri për krijesat sjell veçse pendim dhe fatkeqësi, kur ju 

e kufizoni veten tuaj vetëm me këtë dynja dhe fitimet e saj. 

Por, kur të shkëputesh nga kjo jetë, as pendimi nuk do të t’ju 
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sjellë dobi. Dashuri e vërtetë është dashuria për Krijuesin e 

gjithësisë.  

 

28- Kryejeni adhurimin për hir të Allahut! 

Gjithmonë jeni në praninë e Allahut të Madhëruar 

dhe të engjëjve të Tij të afërt. Kini kujdes. Mos i kryeni 

adhurimet në kundërshtim me kënaqësinë e Allahut, as për 

hir të nefsit urdhërues në të keq dhe as për djallin e 

mallkuar. Dijeni se adhurimi është miraxhi i afrimit te 

Allahu Fuqiplotë. Nëse nuk keni turp dhe gënjeni në prani 

të Allahut dhe të engjëjve të afërt apo shpifni apo bëheni 

mendjemëdhenj, atëherë nuk do të keni turp për asgjë! Ku 

dallon adhurimi juaj nga mëkatet e mëkatarëve, veçanërisht 

mburrja?! Mburrja është shirk (politeizëm). E shëmtuara e 

saj e ka burimin se ju nuk e keni kryer adhurimin për hir të 

Allahut. 

 

29- Ruhuni nga intrigat e djallit 

Jini të kujdesshëm ndaj intrigave të nefsit dhe djallit. 

Dijeni se ai nuk ju lë juve, që të bëni një punë me sinqeritet. 

Madje edhe punët që bëni pa sinqeritet, përsëri Allahu, për 

hir të mëshirës së Tij, i pranon ato. Djalli nuk ju lë të arrini 

qëllimin e duhur nëpërmjet tyre. Ai vepron diçka, që të 
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gjitha punët tuaja të shkojnë kot. Prej atyre ai ju nxit në 

vetëpëlqim. Në këtë mënyrë, ju nuk arrini në Xhenet, por do 

të rrini përgjithmonë në dënim dhe në zjarrin e zemërimit. 

Ju hamendësoni se me këto vepra të pavlera, të përziera me 

mburrje dhe për të fituar emër dhe dëgjim të mirë në mesin 

e njerëzve, e meritoni shpërblimin e Allahut dhe jeni bërë 

prej të dashurve të Tij!  

 

30- Falini të tjerët 

Përsosmëria më e madhe njerëzore është që njeriu ta 

falë atë që i bën keq atij. Të falurit është prej cilësive të larta 

të Allahut të Madhëruar. Pajisja me këtë virtyt është prej 

parimeve të larta morale dhe humane. Allahu i Madhëruar 

na thotë në Kur’anin e Shenjtë: “Nuk barazohet e mira me 

të keqen! Të keqen ktheje me të mirë e atëherë armiku yt 

do të të bëhet menjëherë mik i ngushtë”.17  

 

31- Ruhuni nga gjumi i pavëmendjes  

Mjerë për ne të pavëmendshmit, që nuk zgjohemi 

nga gjumi i pavëmendjes deri në fund të jetës sonë, por 

qëndrojmë të zhytur në dehjen e dynjasë. Çdo ditë na 

                                                            
17 Sure “Fussilet”, ajeti 34. 
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shtohet edhe më shumë dehja dhe pavëmendja. Nuk 

kuptojmë asgjë përveç gjendjes kafshërore nga të ngrënit 

dhe të pirët dhe shumimit. Çdo gjë tjetër që bëjmë, qoftë 

edhe prej adhurimeve, e bëjmë për të ngopur barkun dhe 

epshin. A thua se namazi i mikut të Allahut ka qenë si 

namazi ynë? Miku nuk kërkoi asgjë, madje as nga Xhebraili, 

kurse ne i kërkojmë nevojat tona djallit, duke hamendësuar 

se ai do të na i përmbushë ato. 

 

32- Ruhuni nga ngurtësia e zemrës 

O njeri zemërgur! Mendo për atë që e ashpërsoi 

zemrën tënde dhe e bëri më të ashpër se guri, e cila nuk e 

pranon as Kur’anin e Allahut, që e zbriti për shpëtimin tënd 

dhe ti e bëre zemrën tënde të mbrapshtë. O ti zemërgur! 

Lexoje këtë ajet të bekuar dhe mendohu thellë për 

përmbajtjen e tij: “Ne kemi paracaktuar për Xhehenemin 

shumë xhind dhe njerëz, sepse ata kanë zemra, por nuk 

kuptojnë, kanë sy, por nuk shohin dhe kanë veshë, por 

nuk dëgjojnë. Ata janë si bagëtitë, madje edhe më zi. 

Pikërisht këta janë të shkujdesurit”.18 

 

                                                            
18 Sure “El A’raf”, ajeti 179. 
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33- Motra të nderuara, ruajeni gjakun e 
dëshmorëve! 

Ju gra dhe motra të nderuara, duhet të jeni të zgjuara 

dhe vigjilente! Mos lejoni që gjaku i dëshmorëve të shkojë 

kot. Çlirohuni nga pasionet dhe largoni nga vetja juaj 

problemet dhe shqetësimet personale. 

 

34- Vëllezërit e mi, dijetarë dhe hoxhallarë, zbatoni 
me përpikëri detyrën tuaj! 

Detyra juaj madhore dhe për më tepër detyrim 

hyjnor, është të ushtroni të gjithë ndikimin tuaj dhe të 

shpenzoni të gjitha energjitë tuaja për t’i kthyer dinjitetin, 

nderin dhe pozitat e larta të umetit islam dhe pasuesve të 

Profetit Muhamed (Paqja e begatia e Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij të nderuar!). 

 

35- O ju myslimanë të ndershëm, ruajeni si sytë e 
ballit Kur’anin Famëlartë! 

Ngrihuni të gjithë në këmbë të shpëtojmë Librin e 

Shenjtë, Kur’anin Famëlartë dhe mësimet e tij të bekuara. T’i 

shpëtojmë ato mësime prej kthetrave të dijetarëve të 

paditur, që e kanë braktisur Kur’anin dhe udhëzimet e tij të 

qarta me vetëdije të plotë. Deklaroj sot me zë të lartë, se ndiej 
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një dhimbje të madhe dhe të papërshkrueshme për ditët e 

jetës sime, të çuara dëm. Për ditët e shpenzuara larg Kur’anit 

dhe udhëzimeve të tij. Është detyrë e madhe sot, për të gjithë 

trimat e umetit, që të drejtojnë thirrjet e tyre për hauzet e 

nderuara dhe për universitetet e myslimanëve, që të 

kthehen fuqimisht te dimensionet e ndryshme, të përfshira 

në udhëzimet dhe në mësimet e Kur’anit Famëlartë. 

Le të jetë mësimi dhe studimi i Kur’anit, në të gjitha 

aspektet e tij, qëllimi juaj më i lartë. Kjo thirrje e sinqertë 

buron prej dëshirës sime të madhe, që të mos pendoheni 

edhe ju në fund të jetës suaj, pasi t’ju kenë kaluar ditët e jetës 

dhe të përballeni me pamundësinë dhe pafuqinë e pleqërisë. 

Të pendoheni për të gjitha ditët e jetës suaj, që i keni kaluar, 

larg mësimeve dhe udhëzimeve të tij. Të pendoheni për 

ditët tuaja të rinisë... 

 

36- Pasimi duhet me vepra e jo me fjalë 

Ju që pretendoni se pasoni Prijësin e besimtarëve, të 

paktën studiojeni sadopak jetën e atij burri të madh dhe do 

të shikoni se nuk po e pasoni dhe nuk po e shoqëroni në 

asnjë mënyrë madhërinë e tij. Vallë, a dini ndonjë gjë nga 

asketizmi, devotshmëria dhe jeta e thjeshtë dhe e 

panjollosur e madhërisë së tij? A e vini në zbatim? Vallë, a 

kuptoni ndonjë gjë nga përballjet e madhërisë së tij me 
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shtypjen dhe padrejtësinë, me dallimet klasore? A e dini 

mbrojtjen dhe përkrahjen e pangurrueshme të tij ndaj të 

shtypurve, të privuarve dhe vuajtjeve shoqërore? A veproni 

ndonjë gjë prej tyre? Vallë, kuptimi i fjalës “shi’it” është 

vetëm në mbajtjen e rrobës së jashtme islame?  

 

37- Ruani fuqitë dhe energjitë tuaja 

E dashur rini! Mos lejoni, kurrsesi, që fuqia e moshës 

dhe energjitë e saj të mëdha t’ju rrëshqasin prej duarve. Sa 

më shumë ta humbisni fuqinë e rinisë, aq më e vështirë 

bëhet rezistenca ndaj viruseve të gjynaheve dhe ndikimeve 

që ato kanë në zemër me kalimin e moshës. Në këtë luftë 

dhe në këtë betejë të përgjakshme me të keqen, fuqia e rinisë 

e ka më të lehtë triumfin dhe fitoren. Moshat e vjetra e 

realizojnë me shumë mund dhe vështirësi këtë. Mos lejoni, 

kurrsesi, që përmirësimin e qenies suaj dhe orientimin e tyre 

kah Allahu i Madhëruar, ta vononi apo ta shtyni për në ditët 

e pleqërisë. Ju duhet të jeni të vetëdijshëm se njëra prej 

strategjive më të liga të egos dhe njëri prej kurtheve më të 

rrezikshme të shejtanit është: Lëre udhëzimin dhe 

adhurimin për në fund të jetës dhe tani jetoje jetën, shijoje 

atë në maksimum dhe, kur të vijë mosha e pleqërisë, 

pendohu te Allahu, sepse Ai është Falës i Madh. Ky është 

një kurth i vjetër sa historia, të cilin, komandanti i djajve, 
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Iblisi, është përpjekur ta ndërtojë gjithmonë te mendja e 

rinisë. 

 

38- Reformimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm 

Të dashur të rinj! Të gjithë ju duhet ta nisni që tani 

betejën e madhe të reformimit dhe të përmirësimit të qenies. 

Mos lejoni, kurrsesi, që të shkojë dhe të rrëshqasë prej 

duarve tuaja mosha e rinisë, si një mundësi e artë, që ju jepet 

vetëm një herë në jetën tuaj. Sa më shumë të humbasë kjo 

mundësi prej dorës së njeriut, aq më shumë shtrihen rrënjët 

e imoralitetit, thellë qenies dhe rezistenca ndaj saj bëhet 

shumë e vështirë. 

 

39- Rini, roli yt në shoqëri, është vendimtar! 

Ti, rini, me fuqinë tënde, mund të realizosh çfarëdo 

që dëshiron. Ti, rini, kudo që të ndodhesh, duhet të 

mendosh vazhdimisht për të ardhmen e vendit tënd. Është 

detyrë madhore e jotja, që të mos ndalesh kurrë dhe të ecësh 

përpara drejt zhvillimit e mirëqenies, duke u mbështetur te 

dy elemente, që janë më të rëndësishmet në ekzistencë: 

besimi dhe mbështetja te Allahu i Madhëruar dhe besimi te 

energjitë dhe aftësitë e tua. Nëse e ndjek dhe e zbaton me 

përpikëri këtë skemë në jetë, ke për të prekur shumë shpejt 
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zhvillimin, mirëqenien dhe do të të hapen të gjitha dyert e 

lumturisë. 

 

40- Mbrojtja e Islamit është detyrë e gjithkujt 

Të dashur miqtë e mi! E dashura dhe e shtrenjta rini, 

të dashur shkencëtarë, dijetarë, universitarë, tregtarë, bujq, 

fermerë dhe të gjitha shtresat e popullsisë! Duhet të jeni të 

vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm se të gjitha energjitë, me 

të cilat ju ka zbukuruar Allahu i Madhëruar, duhet t’i 

vendosni në shërbim të fitimit të kënaqësisë së Tij. Ju jeni sot 

pronarët e një force të madhe, siç është forca e rinisë dhe 

është detyra juaj, sot, që nëpërmjet kësaj force, të ngrini lart 

e më lart fenë e shtrenjtë islame dhe vendin tuaj të dashur. 

Jeni ju ata që mund të shkurtoni duart e zullumqarëve dhe 

të pushtuesve të vendeve islame dhe të vendit tuaj. 
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THËNIE TË IMAM SEJID ALI KHAMENEIT  

(Allahu ia shtoftë jetëgjatësinë!)  

PËR REVOLUCIONIN ISLAMIK 

  

Imam Sejid Ali Khamenei ka thënë: “Motoja 

themelore e Revolucionit tonë është e përbërë nga tri fjalë: 

pavarësi, liri dhe Republikë Islamike”. 

 Disa fillestarë duan që Imamit (Khomeinit), qeverisë 

së tij dhe sistemit islam, të cilin e ndërtoi ai, duan t’i mësojnë 

Imamit mësime rreth lirisë së mendimit. 

 Sigurisht, Revolucioni ynë bazohet në parime bazë e 

të paluhatshme. Ato parime nuk kanë lidhje as me parimet 

socialiste e as me parimet e kapitalizmit liberal. 

 Shumë vajza nuk dinin asgjë për hixhabin 

(mbulimin). Mirëpo, në ditët e Revolucionit ato e veshën 

vetë hixhabin, pa i urdhëruar askush. 
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 Revolucioni nuk ishte gjë e lehtë. Ai erdhi si fryt i 

kryengritjes, që vazhdoi pesëmbëdhjetë vjet. 

 Revolucioni na mësoi se çdo popull mund të ketë 

fjalën dhe qëndrimin e tij për çështjet e rëndësishme 

mbarëbotërore. 

 Pas triumfit të Revolucionit, populli ynë e kuptoi 

identitetin e tij të vërtetë. Revolucioni ynë islam arriti të jetë 

një furtunë e fortë, e cila tronditi pallatet e devijimit në 

mbarë botën. 

 Revolucioni ynë nuk ftoi vetëm myslimanët, që të 

kthehen në Islam. Ai u solli dobi edhe të krishterëve. 

 Që në kohën e triumfit të Revolucionit në Iran e deri 

në ditët e sotme, armiqtë kanë hedhur një mori akuzash ndaj 

Iranit islam. Me të njëjtat akuza përballen sot të gjitha 

kryengritjet islame. 

 Sistemi islam është sistemi i drejtësisë. Në sistemin 

islam refuzohet devijimi dhe dallimi shtresor. 

 Sistemi islam është sistemi i vëllazërisë dhe i 

zemërbutësisë mes bijve të popullit. Çdo lloj përçarje në të 

është e ndaluar. 
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IMAM KHOMEINI,  

SIPAS KËNDVËSHTRIMIT 

 TË PERSONALITETVE BOTËRORË 

 

Nelson Mandela, udhëheqësi i Republikës së Afrikës 

së Jugut, ka thënë: “Imam Khomeini (r.a) ishte biri i njohur 

i Islamit. Ai ka pjesë të madhe në udhëzimin e brezave 

myslimanë, të sotëm e të ardhshëm, në rrugën e drejtë e të 

saktë. 

Rashid El Ganushij, udhëheqës i lëvizjes 

islamike An Nahdhatu në Tunizi, ka thënë: “Personaliteti i 

Imamit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) duket qartë në të qenit 

e tij udhëheqës besimtar, politikan dhe revolucionar. Ai 

mbante në supet e tij dhimbjet e të gjithë të privuarve. 

Vërtet, ky personalitet është kristalizim për shpresat e 

umetit, që me anë të tij, të përshkojë rrugën e drejtë e të 

saktë”. 

Papa Gjon Pali II ka thënë: “Unë gjithmonë bëj lutje 

për ju dhe për udhëheqësin tuaj. Është detyrë të flitet për atë 

që bëri Imam Khomeini në vendin e tij dhe në një pjesë të 
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madhe të botës, me respekt të madh dhe me botëkuptim të 

thellë”. 

Fehmi Huvejdi, mendimtar arab, egjiptian, ka thënë: 

“Imam Khomeini realizoi një triumf për të privuarit dhe një 

zhvillim të rëndësishëm për qëndrimet islame në botën e 

sotme. Thëniet e tij vërtetuan se feja është faktori ndikues 

dhe aktiv në vënien në lëvizje të popujve. E kundërta e asaj 

që pretendojnë disa që thonë se feja është opium për njerëzit 

dhe faktor i dembelizmit, i dobësisë dhe i plogështisë së 

tyre”. 

 

             Ahmed Shejkh Zuhejr, imam xhemati në xhaminë 

Boston, në Amerikë, ka thënë: “Imam Khomeini është në 

zemrat tona dhe të gjithë e duan atë me sinqeritet dhe 

amanet”. 

              I ndjeri Raxhio Gandi, ish-kryeministri i Indisë, ka 

thënë: “Kur vdiq Imam Khomenini, bota humbi një 

udhëheqës të madh fetar, revolucionar dhe mendimtar të 

gjerë”. 

 

             Doktor Ramadan Abda, Sekretar i përgjithshëm i 

lëvizjes Xhihadul Islami, në Palestinë, ka thënë: “Imam 

Khomeini ka qenë shembulli i lartë i humanizmit dhe i 

arritjes në krenari e dinjitet. Për këtë duhet të njihet jeta e 

këtij Imami të ndjerë i umetit islam, që me anë të saj të ndiqet 
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një rrugë e shëndoshë në jetë. Sigurisht, Imami i ndjerë 

konsiderohet dritë udhëzimi për brezat e ardhshëm”. 

             Gulam Is’hak Khan, President i Republikës së 

Pakistanit, ka thënë: “Imam Khomeini nuk ka qenë 

udhëheqës vetëm për Iranin, por ishte udhëheqës i madh 

për botën islame. Vërtet, ai është personalitet trim e 

guximtar, që gëzon një pikëpamje të thellë islame. Krenaria 

që ai i ktheu Islamit, do të qëndrojë përgjithmonë”. 

             Sejid Hasan Nasrullah, ka thënë: “Hirësia e tij, 

udhëheqësi i revolucionit islam, Imam Khomeini, është 

gjallë. Vepra e tij është e përjetshme”. 
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