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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit! 

 

Dedikim 

 

Për shpirtin e të dashurit të Allahut 

Që ecën midis qenieve 

Pavarësisht ngjitjes së tij drejt mbretërive… 

Për ata që i ka dashur Imami e që ishte xhihadi i tyre 

Argument për dijetarët në botën e Sunduesit 

Për luftëtarët e kryengritjes ku është plaga… 

Që Imami ka punuar për ta mbyllur para se të shkojë... 

Drejt Kudsit të përgjumur nga pas burgosjes që pret heronjtë nga ana veriore... 

Për të gjithë krahinat palestineze… 

Këtë përpjekje modeste 
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Prezantim 
 

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

 

Asnjë çështje nuk e ka preokuptuar ndërgjegjen e 

Imam Khomeinit më shumë sesa çështja e Kudsit dhe e 

Palestinës. Jo rëndom studiuesi gjen në fjalët politike dhe 

mobilizuese të Imamit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ndonjë 

çështje prezente dhe aktive si çështja e Kudsit dhe e 

Palestinës pasi në fillim, qëllimi kryesor që ishte ngulitur 

në mendjen e Imamit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) dhe e ka 

shoqëruar atë drejt binarëve të luftës ishte rrëzimi i Shahut. 

Ky qëllim, ka kontrolluar dhe ka paraprirë të gjitha 

përparësitë dhe ka qenë kryesues i bisedimeve, i 

deklaratave dhe i qëndrimeve që buronin nga Imam 

Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) përgjatë udhëtimit të 

tij të gjatë të xhihadit: si gjatë pranisë së tij në mesin e 

turmave në Iran, e si gjatë rrugëtimit të protestës në qytete 

të ndryshme. Mirëpo, sapo u ezaurua qëllimi kryesor dhe 

ra regjimi i Shahut dhe kurora e sundimit dhe e 

komandimit u rrokullis, u thye frika e tiranit dhe bashkë 

me të edhe vullneti i Amerikës. Amerika ka pasur njërën 

këmbë të ngulur në Iran, nëpërmjet së cilës, ajo aktivizonte 

armiqësinë e saj ndaj popujve në zonën e Lindjes së 

mesme. Pas kësaj, dolën në pah elemente dytësore, të cilat i 

lexuam në fjalët lavdëruese nga buzët e Imamit të madh 
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(Zoti qoftë i kënaqur me të!), me titullin: Përparësia e çlirimit të 

Kudsit dhe Palestinës, pasi në atë periudhë kohe, kur Imami 

e shkatërroi fronin e tiranit dhe e shkuli me rrënjë diturinë 

e infektuar amerikane dhe e hodhi në tokë, ai dogji 

flamurin blu me yllin e Davidit në të. Kjo ka qenë një nga 

kiblet e dashura të myslimanëve që kishte rënë e ishte 

dobësuar nën pushtim para syve të tij, i cili e kishte 

pushtuar Iranin me politikë, kulturë dhe ekonomi; ndërsa 

në Palestinë ky ishte një pushtim ushtarak, terrorist dhe 

sundues.  

Kështu Imami vlerësoi se përfundimi me sukses i 

vetë Revolucionit dhe përmbushja e dinamikës së tij nuk 

do të realizohej vetëm se me shuarjen nga faqja e dheut e 

“Izraelit” dhe jo vetëm me dëbimin e sionizmit nga Irani 

dhe anembanë tij. Kështu, ai u kthye kah xhamia Aksa dhe 

bëri premtimin e tij gjigant, i sigurtë se ai vend do të 

çlirohej qoftë edhe pas njëfarë kohe. 

Imam Khomeini, çlirimit të Kudsit, i ka dhënë tërë 

rëndësinë që meriton dhe tërë dimensionet që e 

simbolizojnë atë, si ai islamik, kombëtar dhe 

mbarëkombëtar - aq më tepër duke qenë një simbol i 

terrorit të sionizmit nga njëra anë dhe i shtypjes së popullit 

palestinez nga ana tjetër. Imami ka bërë me dije në thëniet 

dhe deklaratat e tij për prapavijat e kacafytjes me armikun, 

i cili prehet në zemër të ymetit dhe shtrihet nga lindja në 
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perëndim që të kafshojë mishin e tij dhe t’ia copëtojë 

trupin. 

Imam Khomeini e ka bërë mëse të qartë se ajo është 

një përplasje ideologjike fetare, një kacafytje kombëtare 

dhe qytetërimi ideologjik - kjo duke qenë i favorizuar nga 

dimensionet e paplota dhe vizionet e posaçme, të cilat 

prekin skajet e çështjes apo thelbin e saj për të cilën Imam 

Khomeini ka punuar për ta larguar nga interesat politike 

dhe taktike të shteteve dhe vendeve sepse nëse ajo futet në 

këtë ngushticë, pa asnjë dyshim, nuk do të arrijë thellësinë 

e konfliktit dhe do të mbetet që t’i afrohet parantezave. Kjo 

vjen edhe për shkak të të qenit i favorizuar nga 

propabiliteti i humbjes së Palestinës gjatë kohës së hedhjes 

së shikimit kah interesat personale të përcaktuara të 

vendeve islamike arabe, që i lidhin interesat me Amerikën 

“mbrojtëse” të Izraelit. Ajo ia imponon një lloj 

armëpushimi dhe paqeje me “Izraelin” nën petkun e të 

drejtave të ymetit dhe të drejtave të popullit palestinez. 

Këto ndodhin nën justifikimin e mbrojtjes apo realizimit të 

interesave kombëtare, interesa të cilat zakonisht nuk i 

nënshtrohen taktikave që i prodhojnë shtetet me qëllim 

arritjen e synimeve të caktuara kombëtare, që Imam 

Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) i ka konsideruar 

kontradiktore me çështjen e qartë legjitime që është çështja 

e Palestinës. Përsa i përket Palestinës, nuk ka vend 

mirësjellja, as nxitja e shpejtë për zgjidhje dhe as 
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propozimet e pjesshme; patjetër që duhet të përmbushet 

dëbimi i pushtuesit, çlirimi i Palestinës dhe zhdukja nga 

faqja e dheut e “Izraelit”, sado e madhe të jetë sakrifica dhe 

pa e kthyer kokën pas. 

Për Imam Khomeinin (Zoti qoftë i kënaqur me të!) e 

njëjta ekzistencë e “Izraelit” në këtë vend të botës islamike 

do të thotë turpërim dhe poshtërim i këtij ymeti dhe nëse 

ngrihet, organizohet dhe nuk ka fuqi apo nuk është e aftë 

që të bëjë diçka duke e sakrifikuar veten, atëherë s’ka 

ndonjë dëm për sa kohë ai “Izraeli” është i destinuar për 

t’u shkatërruar. 

Si mundet kur çështjet janë plotësisht ndryshe pasi 

ka mundësi dhe forcë të madhe për të realizuar qëllimin e 

çlirimit, e nëse një pjesë e ymetit merr përgjegjësitë e veta 

dhe vazhdon xhihadin, atëherë ekziston një premtim 

hyjnor definitiv që Allahu është në ndihmë të atij që e 

përkrah Atë dhe se Allahu i mbron ata të cilët e kryejnë 

amanetin. Pra, Palestina dhe çështja e çlirimit të saj u bë 

përparësia kryesore pas rrëzimit të Shahut për shkak të 

ndikimit që ajo ka për ymetin dhe të ardhmen e tij. Imam 

Khomeini ka punuar shumë për kapërcimin e të gjitha 

pengesave personale dhe ato të fabrikuara nga ana e të 

mëdhenjve duke i tmerruar, kërcënuar dhe shkatërruar.  

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) e ka 

jetuar jetën e tij me shikimin kah Palestina, kurse në 
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zemrën e tij kishte një mall të përhershëm për ato krahina 

dhe një dashuri të madhe për të mbërritur atje pas shkuljes 

së gjembave, dyfishimit të distancave dhe kapërcimit të 

kufijve. Irani po bënte një luftë të detyruar dhe po sfidonte 

botën arrogante, ndërsa kushtet dhe situatat ishin shumë të 

vështira e të ashpra, mirëpo Imami nga kjo furrnaltë e 

luftës shikonte nxehtësinë e fatkeqësisë, e cila i shtrydhte 

zemrat e palestinezëve dhe thoshte se vërtet Basra është 

rrugëkalimi për në Palestinë. Iraku nuk ishte objektivi i 

luftës, përkundrazi ishte shkurtimi i distancës për në 

Palestinë, qëllimi i vërtetë i Imamit (Zoti qoftë i kënaqur me 

të!). 

Gjithashtu Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me 

të!) e orientoi rininë besimtare libaneze për të luftuar 

ushtrinë pushtuese dhe qëllimet që përcaktoi Imami nuk 

kishin lidhje me nxjerrjen nga pushtimi dhe dëbimin e 

ushtrisë, por ishte çlirimi i Palestinës, shpresa e cila i joshte 

sytë dhe e linte pa gjumë. 

Që prej asaj kohe, motoja e Imamit ishte dhe do të 

vazhdonte të ishte se Izraeli duhej të shfarosej nga 

ekzistenca; në atë periudhë kohe ku kjo moto ishte një lloj 

imagjinate apo një lloj oguri, një mbytje e ymetit në 

rrugëtimin e panjohur apo një nxitje për rininë drejt 

sakrificës nëpërmjet sfidimit të të pamundurës. Imami e 

mbështeste fuqishëm atë sikur të ishte një synim i lehtë për 

t’u arritur në një periudhë të shkurtër, pavarësisht situatës 
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së vështirë në të cilën gjendej ymeti, dobësia, poshtërimi, 

përçarja, përndjekja, zhytja në interesat personale dhe 

harresa apo lënia në harresë e çështjeve fatale të ymetit. 

Pavarësisht angazhimit të Iranit dhe bashkë me të të 

Imamit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) në luftën e detyruar të 

kryer nga arroganca e të mëdhenjve për rrëzimin e 

Revolucionit dhe goditjen e kryengritjes islamike, ku pjesa 

më e madhe e Libanit ishte nën pushtim, kurse organizatat 

po copëtonin njëra-tjetrën në kënetën e tradhëtisë dhe të 

dorëzimit, në këto atmosfera të errëta ku mungonin rrezet 

e dritës, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ndezi 

atë fanar, i cili në pamje të parë u duk i papranueshëm për 

jetën dhe përjetësinë por që u ndez nga duart hyjnore që e 

furnizonte me vaj nga bota e Gajbit, gjë që e bëri atë më të 

fuqishëm se të gjitha erërat dhe shtrëngatat e botës dhe të 

banorëve të saj. Kështu fanari vazhdoi, kurse erërat 

gradualisht filluan të zbeheshin, madje shkëlqimi i fanarit 

u ngjit aq lart dhe fuqia e dritës së saj u bë edhe më e fortë 

ndër hapësira në jetën e ymetit. Kështu që çlirimi i Libanit, 

i cili ndodhi realisht, ishte një detyrim të cilin e përcaktoi 

dhe e vendosi Imam Khomeini para këtij çlirimi 

Kryengritja ishte rezultat i fitores së mandatit 

legjitim që mbante Imam Khomeini dhe lidhja midis asaj 

që zhvillohej në Palestinë dhe mendimit dhe opsioneve që 

dërgonte Imami (Zoti qoftë i kënaqur me të!) në këtë ymet 

vazhdoi e u bë më e fortë. Begatitë e kësaj qasjeje, mendimi 
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dhe kufiri që hartoi Imam Khomeini do të rriteshin dhe 

shumëfishoheshin për t’u rritur në tokat e Palestinës të 

sigurtë, të fortë dhe të lirë.  

Brezat që do të vijnë më pas do ta dëshmojnë dhe do 

ta shikojnë masën e madhështisë të atij Imami, i cili u 

largua nga kjo dynja pasi e ngjyrosi këtë shekull me bojëra 

të ndritshme që tregojnë Islamin e vërtetë, të cilin e riktheu 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) për të okupuar 

vendin më prestigjoz në këtë botë që të jetë përsëri prezent 

dhe i fuqishëm në jetën e njeriut për hir të ringjalljes së tij 

duke paraqitur pamjet përfundimtare dhe të plota.  

Islami origjinal do të mbetet zgjedhja e vetme dhe 

unike, që i plotëson kërkesat e njeriut, dëshirën dhe 

rrugëtimin e tij drejt lumturisë së pafundme duke i 

drejtuar fytyrat nga të gjitha anët, duke iu përgjigjur 

thirrjes së natyrshmërisë së pastër, e cila e ka dëshmuar të 

vërtetën dhe i ka dhënë besën, kështu që Islami del hapur 

si fe’ e natyrshmërisë dhe e logjikës ndaj çdo feje tjetër, 

edhe pse idhujtarët e urrejnë dhe, edhe pse jobesimtarët e 

urrejnë... 

 

Qendra kuturore e Imam Khomeinit 
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Imam Khomeini përcakton shkaqet e humbjes 

së Kudsit dhe të Palestinës 

 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) e orientoi 

ymetin islam kah çështjes së Palestinës, zemrës së ymetit 

dhe Kudsit, zemrës së Palestinës, sepse këto dy shtylla 

përfaqësojnë çështjen e sfidimit, e cila në njërën prej 

dimensioneve të saj tregon indikacione të dobësisë me të 

cilën mvishen myslimanët, kurse në dimensionin tjetër ka 

indikacione të arrogancës dhe shenja të planifikimit të tij 

për nënshtrimin e ymetit dhe potencialeve të tij. 

Në dimensionin e parë, pa dyshim se realitetin që 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) është përpjekur 

t’ia zbulojë ymetit islam është që sikur të mos ishte 

dobësia, debulesa, përçarja, varësia dhe fragmentimi në 

botën e myslimanëve dhe në radhët e tyre, asnjëherë nuk 

do të mundnin që një grusht jehudish të dëbuar nga bota e 

mëshirës dhe të copëtuar në çdo anë të botës, të mund të 

bashkoheshin dhe të thurnin plane e kurthe ndaj ymetit 

dhe të hidheshin sipër tij nëpërmjet pranisë në zemër të tij 

dhe ndërtimin e ligjit të copëtimit dhe shkëputjes drejt 

vendit të vet...  
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Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) u 

fokusua tek shkaqet e mëdha dhe kryesore që qëndrojnë 

pas asaj që ndodhi, të cilat u konceptuan si thelbësore tek 

kryetarët, presidentët, udhëheqësit, emirët, qeveritë, 

agjencitë, autoritetet dhe organizatat drejtuese tek vendet 

myslimane. Ai, me këtë, dëshiron t’i rivendosë çështjet aty 

ku duhet dhe të shënjestrojë skutat e vërteta të sëmundjes 

pa asnjë hezitim dhe asnjë solemnitet, sepse çështja nuk e 

presupozon atë, kështu që Palestina humbi, ymeti është i 

dobësuar, kurse e ardhmja nuk premton ndonjë mirësi në 

situatën e dështimit ndaj kryerjes së detyrimit të përballjes 

me krijesën e shtirur imagjinare “Izrael”. Kështu që, ose 

këta tradhëtarë ose klientë ekspozohen që popujt të 

kujdesen për nevojën e ndryshimit të tyre ose të mbajnë 

anën e projekteve dhe vendimeve të tyre, ose ata zgjohen 

kur rreziku ka rënë jo vetëm tek popujt, por edhe tek 

sistemet dhe qeveritarët, si rezultat i mbijetesës së 

“Izraelit”.  

Sidoqoftë, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me 

të!) nuk ka kërkuar shumë mbrojtje apo mbështetje nga 

qeveritë për sa kohë ai e dinte mirë natyrën e lidhjes midis 

tyre dhe shteteve propaganduese të “Izraelit”, pasi ose ata 

ishin pjellë e atyre shteteve ose e kishin frikë dhe i 

druheshin acarimit dhe inatosjes së saj. Megjithatë, mund 

të ekzistojnë qeveri të justifikuara, të cilat nga ana e 

jashtme mundet të jenë të bindura rreth mungesës së 
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projekteve të konfrontimit kundër “Izraelit”, mirëpo 

popujt kanë një diferencë më të madhe, sesa lëvizja dhe 

ndërgjegjia e tyre, janë më të zgjuar dhe ato i japin më pak 

rëndësi kundërpërgjigjes nga ana e arrogantëve. 

Gjithashtu, nuk ka asnjë dyshim se popujt myslimanë e 

duan shumë Kudsin dhe luftojnë për tokat e saj, prandaj, 

me të vërtetë, këto popuj kanë pritur dhe vazhdojnë akoma 

të presin udhëheqjet që i kanë rrënjët e vërteta origjinale të 

cilat jetojnë situatën e ndershmërisë në lidhje me të drejtat 

e ymetit, si dhe bashkë me aspiratat e popujve, të brezave 

dhe të komuniteteve, ashtu sikurse individë myslimanë 

vuajnë shumë dhe rënkojnë për atë çfarë ka ndodhur. 

Ata i tmerron ajo skenë e përgjakshme në Palestinë 

duke treguar pafuqinë e kundërpërgjigjes përpos rënkimit 

dhe fryrjes së bilbilave. Ata jetojnë njësoj si të burgosurit që 

u janë vënë zinxhirër rreth e rrotull tyre dhe që i pengojnë 

ata të prekin çështjen e Palestinës me seriozitet, pasi ata 

janë shumë afër Palestinës, mirëpo në dukje, ata janë 

mijëra milje larg saj. Vërtet, ata janë afër nisur nga 

pozicioni, e shumë larg lidhur me fuqinë për të mbërritur 

jo vetëm vendin në formë pushtimi, por gjithashtu në 

formën e një pushtimi tjetër të kontrollimit të gojëve, 

shpirtrave, mendjeve dhe dëshirave, për t’i penguar të 

gjitha ato që të kapërcejnë posedimet e tyre. Kjo ishte 

situata në të cilën ndodhej ymeti dhe në disa pjesë të tij 

vazhdon akoma kështu. 
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Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) është 

përpjekur për ta qartësuar këtë situatë nëpërmjet 

kumtesave që ka thënë që prej shumë kohësh për të 

hedhur dritë mbi rrugën e perspektivës së ymetit, si dhe ta 

ndihmojë atë në evitimin e pengesave dhe hendeqeve. 

Ai është Imami, i cili u shkri me ymetin e tij, kurse 

manteli i tij i ka mbuluar të gjitha shpresat e tij, çallma e tij 

ka mbështjellë të gjitha dhimbjet e tij, kurse me shkopin e 

tij ka sinjalizuar për zgjidhjen e problemeve të tij.  

Ymeti ka qenë në vështrimin dhe largpamësinë e tij 

dhe nuk kishte asnjë shqetësim apo angazhim, përveç 

kurimit të problemeve dhe kërkimit të të drejtave të tij. E 

drejta (haku) është sovrane dhe nevoja për të është fuqi, të 

folurit logjik për të është gjithëpërfshirës, kurse 

vendosmëria e tij nuk duhet të ketë ndonjë forcë, përveç 

saj, apo t’ia pengojë rrugën ndonjë forcë për sa kohë ka 

kërkuar të drejtën e rrëmbyer me forcë, kështu që marrësi i 

të drejtës me forcë është ai që duhet të ketë frikë si dhe 

shoku i vet... 

Nëse i referohemi shkaqeve që mund t’i nxjerrim 

nga fjalët e Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) të 

cilat qëndrojnë pas skenës tragjike dhe dëshpëruese të 

ymetit të sotëm dhe realitetit të tij, e të cilat edhe në 

situatën e kapërcimit të tyre mund të formohen për shkak 

se është edhe më keq në të ardhmen, nuk ka asnjë dyshim 
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se këto shkaqe sipas mendimit të Imamit, në shumicën e 

tyre i referohen tradhëtisë, neglizhencës, të qënit frikacak, 

ofendimit dhe komploteve nga pjesa më e madhe e 

qeveritarëve ndjekës të sulltanatit në vendet myslimane, të 

cilët zakonisht punojnë dhe veprojnë për të ruajtur postet e 

tyre nëpërmjet heqjes dorë nga froni i ymetit si dhe në 

forcimin e pozitave të tyre për llogari të forcës së ymetit, në 

adresë të tij. Kështu ata e zgjasin më shumë periudhën e 

prezencës së tyre dhe qëndrimin e tyre prej armiku, i cili i 

ka grabitur dhe vazhdon akoma të grabisë pasuritë dhe të 

mirat e popujve të tyre. Këto janë fjalët e Imamit të qarta si 

kristali, të cilat qartësojnë shkaqet më të rëndësishme të 

cilat kanë çuar në dështimin e Palestinës: 

1- Pa dyshim se qeveritarët nuk janë përfaqësusesit e 

vërtetë të popujve të tyre pasi ata janë të dominuar dhe 

tiranë, pasi ata nuk janë besimtarë të vërtetë të fesë islame 

dhe nuk janë të unifikuar ndërmjet tyre dhe si rezultat i 

kësaj, ata nuk janë të përshtatshëm për sfidimin e 

përgjegjësive të mëdha në vendet e tyre, ndërmjet popujve 

të tyre dhe për të cilat ata kanë emëruar vetet e tyre për 

sfidimin e tyre; një pjesë e tyre punojnë për të shkatërruar 

dhe përçarë në grupacione popujt e tyre ose edhe midis 

shteteve myslimane. 

Lidhur me këto dimensione, Imam Khomeini (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Sikur qeveritarët e vendeve 

myslimane të ishin përfaqësuesit e vërtetë të njerëzve, 
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besimtarë dhe zbatues të ligjeve islame, duke lënë mënjanë 

kontradiktat ndasore, duke i hequr duart nga shkatërrimi 

dhe përçarja, duke u bashkuar ndërmjet tyre, ai grusht 

çifutësh të lig nuk do të mund të kishin tërë këtë ndikim, 

sado e madhe të ishte mbështetja dhe suporti i Amerikës 

dhe Anglisë; kështu që forcën dhe fuqinë që e shohim tek 

ai, do me thënë “Izraeli” dhe praktikimin e saj është vetëm 

për shkak të neglizhencës dhe mungesës së harmonisë së 

sfiduesve kundërshtarë të qeverisjes ndaj popujve 

myslimanë”. 

2- Konfliktet e mprehta që janë ngritur midis 

udhëheqjeve të shteteve myslimane janë ato të cilat sillen 

rrotull pa e kuruar problemin, pasi që ishin shkaktare në 

arritjen e tyre. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Vërtet, janë kontradiktat e udhëheqësve të vendeve ato të 

cilat e ndërlikojnë problemin e Palestinës, duke mos gjetur 

asnjë zgjidhje”. 

3- Punësimi i një pjese të udhëheqësve për llogari të 

Fuqive të Mëdha, egoizmi i tyre, investimi i tyre në ligj, 

kapitullimi i tyre dhe moskokëçarja e tyre për çka 

eskpozohen myslimanët dhe në mënyrë të veçantë 

Palestina. 
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Në lidhje me këtë Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë: “Pa asnjë dyshim se kontradikta dhe 

punësimi i disa kryetarëve të shteteve islame, nuk ia japin 

shansin dhe mundësinë 700 milionë myslimanëve për të 

zgjidhur çështjen e Palestinës, e cila përfaqëson fatkeqët 

më të mëdhenj”. 

Sikurse thotë Imami (Zoti qoftë i kënaqur me të!): “Me të 

vërtetë egoizmi dhe kapitullimi e disa qeverive arabe për 

ndërhyrjen direkte të të huajve, i pengon dhjetra miliona 

arabë për të ndihmuar dhe mbështetur Palestinën nga 

duart e pushtimit izraelit”. 

4- Shkapërdredhja dhe disfata psikologjike e disa 

udhëheqësve që mbajnë anën e të mëdhenjve arrogantë në 

ruajtjen e froneve të tyre dhe e paguajnë çmimin e atij 

kandidimi në situatat tragjike ndër vendet myslimane. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Vërtet, shumë prej qeverive të vendeve myslimane, si 

rezultat i disfatës psikologjike apo të qënit e tyre agjentë në 

shërbim të tjerëve, zbatojnë planet e tradhëtisë dhe 

dëshirat e ulëta të kolonialistëve që janë të Islamit. Ata 

kanë si synim përhapjen e këtyre situatave tragjike në 

vendet myslimane. Gjithashtu, ata dëshirojnë që “Izraeli” 

të jetë sunduesi i njerëzve, i pasurive dhe i tokave të ymetit 

islam”. 
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5- Angazhimi i pjesës më të madhe të qeverive me 

bisedimet politike prej të cilave nuk ka asnjë dobi dhe të 

cilat nuk japin asnjë gjë në kurimin e çështjes së Palestinës 

në kohën kur xhihadi është vetë zgjidhja. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Shumica e qeverive janë të angazhuara për ekzistencën, 

për të qëndruarit ulur dhe bisedimet të cilat nuk kanë asnjë 

rezultat prej tyre, duke braktisur luftëtarët guximtarë 

palestinezë, të cilët, të vetmuar i bëjnë rezistencë “Izraelit” 

me burrëri.” 

6- Toleranca e një pjese të presidentëve arabë dhe 

mosinteresimi i tyre për çështjen palestineze dhe atë që e 

shqetëson popullin palestinez. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Nuk ka dyshim se të gjitha problemet prej të cilave janë 

shqetësuar dhe trazuar vëllezërit tanë në Kuds gjatë gjithë 

kësaj kohe, janë si rezultat i tolerancës së kryetarëve të 

shteteve arabë”. 

Kjo është situata nga aspekti i qeveritarëve, si dhe 

ajo që i turpëron situatat e tyre dhe çfarë i rrethojnë duke 

mos u bashkuar, të cilat kanë çuar në neglizhenca të tjera, 

harresa dhe përçmim të çështjes së Palestinës; ndërsa nga 

ana e popujve të tyre e sidomos elitat dhe dijetarët, edhe 

atje ka shkaqe që lidhen me ta dhe qëndrojnë karshi tyre. 
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Është e vërtetë se problemet e mëdha dhe thelbësore 

burojnë nga qeveritarët aktualë, nga dështimi dhe 

mosveprimi i tyre e ndonjëherë edhe tradhëtia e tyre dhe 

bërja tregti, vetëm se kjo nuk e anullon dhe nuk ia heq 

përgjegjësitë e mëdha që mbajnë mbi shpatulla. Në kokën e 

tyre janë elita politike, e informacionit, kulturore dhe në 

veçanti dijetarët, të cilët duhet t’i marrin për dore popujt e 

tyre drejt çështjeve fatale, prandaj për sa kohë udhëheqësi 

nuk ka luajtur rolin e tij orientues dhe udhërrëfyes politik 

për popullin dhe njerëzit drejt çështjeve dhe problemeve 

më të rëndësishme, atëherë nuk ka dyshim se kjo detyrë e 

rëndësishme mbetet në dorë të dijetarëve dhe të 

intelektualëve si përgjegjësi, edhe në qoftë se janë jashtë 

kornizës së autoritetit ekskluziv. Mbi këtë bazë, Imam 

Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka përcaktuar disa 

shkaqe që lidhen me popujt aktualë. Prej tyre do të 

përmendim: 

1- Mosmbështetja tek Islami dhe Kur’ani, por tek 

ushtria lindore dhe perëndimore dhe kjo në kundërshtim 

të detyrimit në lidhje me kontekstin e tekstit hyjnor për 

domosdoshmërinë e mohimit dhe të mosbesimit ndaj 

ushtrive materiale, si dhe besimit në Zot, në mesazhin e 

Tij. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Sikur popujt myslimanë në vend që të mbështeteshin tek 

ushtritë lindore dhe ato perëndimore, do të mbështeteshin 
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tek Islami dhe do të zbatonin mësimet prej drite dhe 

çliruese të Kur’anit, drita e syve tanë do të vepronte sipas 

tij; kurrë nuk do të binte pre në robërinë e armiqve 

sionistë”. 

2- Përçarja, ndarja në grupacione dhe konfliktet midis 

myslimanëve, si dhe argëtimi me çështjet kontradiktore jo-

sensitive; lënia terren duke ia dorëzuar fuqive arrogante 

dhe planeve të tyre, gjë që e dobësoi fuqinë e këtij numri të 

madh të myslimanëve duke i dhënë një impuls një grupi të 

urryer sinonistësh. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Sikur të bashkohej e gjitha kjo fuqi, domethënë fuqia e 

qindra milionë arabëve, nuk ka asnjë dyshim se Amerika 

nuk do të ishte e aftë të bënte asnjë gjë”. 

Gjithashtu, ai thotë: “Nuk ka asnjë dyshim se janë 

kontradiktat ato që kanë shkaktuar ekzistencën e sionizmit 

dhe u është dhënë shansi për t’u instaluar këtu”. 

3- Neglizhenca dhe mungesa e angazhimit me çfarëdo 

lloj pune apo vepre për të ndryshuar realitetin nga ana e 

myslimanëve, të cilët kanë qenë njerëzit e oratorisë, të 

fjalëve, deklaratave dhe sqarimeve, si dhe dialogjeve në 

kohën që armiqtë e tyre kanë qenë njerëz të veprave, të 

lëvizjes dhe iniciativës. 
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Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Më duhet të pranoj e të them se armiqtë e Islamit kanë 

qenë burra të veprave dhe jo të fjalëve, kurse myslimanët 

kanë qenë burra të fjalëve dhe jo të veprave e nëse çështja 

del nga konturi i fjalës, më shumë se 100 milionë arabë nuk 

do të ndiheshin të dobët deri në këtë gradë për t’u 

përballur me Izraelin”. 

4- Varësia ndaj qeverive, pritja e nismave dhe e 

vendimeve të saj si dhe mungesa e kryerjes së asaj që i 

përshtatet situatës. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Nëse popujt nuk presin që qeveritë të marrin iniciativën 

për t’i bërë ballë Izraelit dhe fuqive të tjera, atëherë nuk ka 

asnjë dyshim se ato janë mashtruar prej kësaj”. 

Kështu, mund të nxjerrim përfundimin e mëposhtëm: 

Së pari: Vërtet, shkaqet kryesore që qëndrojnë pas 

krizave të myslimanëve, por pa i kuruar ato dhe në mënyrë 

specifike çështja e Palestinës, është realiteti i shumicës së 

qeveritarëve në vendet myslimane. 

Së dyti: Ka edhe shkaqe të tjera që lidhen me popujt 

dhe elitat drejtuese që përfaqësohen me mungesë të 

iniciativës dhe angazhimit dhe kjo është ajo që i thellon 

edhe më tepër problemet dhe e acaron krizën. 
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Së treti: Qeveritarët janë njësoj sikurse popujt: ato 

kujdesen për ndryshimin e gjendjes së tyre duke i drejtuar 

kah përmirësimit të situatës dhe kurimit të problemeve ose 

në të kundërt, çështjet do të mbeten ashtu siç janë, madje 

janë kandidate për ta shtuar edhe më tej krizën dhe 

acarimin. 
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Mënyra e rimarrjes së Kudsit dhe e Palestinës 

 

Pas përcaktimit të problemit dhe shkaqeve të 

akumuluara gjatë kohëve, na sqarohet se themeli i këtyre 

problemeve është kryesisht moszbatimi i detyrës për t'u 

përballur me armikun e ymetit, i cili arriti që ta ngulë veten 

e vet në zemrën e botës islame. Ky armik i ymetit e ndien 

veten të qetë dhe të aftë potencialisht për t’u zgjeruar në të 

gjitha drejtimet me qëllim që të përcaktojë një synim të ri në 

tokat dhe në vendet myslimane. Qëllimi i tij është që të 

zgjerohet edhe më shumë duke përdorur ushtrinë e armatosur 

për të frikësuar dhe pushtuar tokat myslimane. Këtë gjendje të 

armikut e ka mbështetur edhe gjendja e pasivitetit të shumë 

qeverive, shteteve dhe sitestemeve udhëheqëse, të cilat 

posedojnë mundësi dhe aftësi për të urdhëruar forcat e 

armatosura që të përballen me armikun por, nuk e bëjnë. 

Prandaj kjo gjë u mbeti në dorë një pakice të muxhahidinëve të 

cilët me mundësitë e tyre të kufizuara përballen me këtë ushtri 

të madhe. Sikurse është bërë forcimi i fondacioneve të tyre 

civilizuese më shumë sesa forcimi i elementëve të 

rezistencës dhe mosbindjes; sikurse këtë e ka mbështetur 

gjithashtu situata e kontradiktave, variacioneve dhe 

përçarjeve midis qeveritarëve dhe popujve të tyre ku 

shumica e qeveritarëve nuk kanë qenë në standartin e 
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kërkuar për shpresat e popujve të tyre dhe aspiratës së tyre 

për lirinë, dëshirës së madhe të tyre për rivendosjen e të 

drejtave dhe ëndrrës së rikthimit të pushtetit dhe forcës 

atje ku i takon Islamit nga njëra anë dhe botës arabe nga 

ana tjetër. Po kështu, një prej faktorëve mbështetës të 

poshtërimit dhe dobësimit është situata përçarëse për të 

cilën kanë punuar planet e forcave të mëdha. Kështu ymeti 

vazhdoi të përjetojë gjendjen e përçarjes dhe copëtimit 

nëpërmjet kapjes së secilës palë pas veçorive dhe 

interesave të tyre të ngushta e të kufizuara, gjë e cila ia 

humbi përparësitë dhe shkaktoi një përmbysje në renditje 

në shkallë rëndësise për secilën; si rrjedhim vazhduan 

përleshjet dhe përplasjet zonale dhe rajonale ato të cilat 

dominonin realitetin e ymetit. Kështu prej përplasjeve në 

pikat kufitare humbi efekti i demarkacionit jo të saktë ose 

jo përfundimtar për forcat e mëdha dhe kolonizuese në 

botë dhe ndonjëherë në disa sipërfaqe gjeografike të 

kontestuara ndërkohë që një zonë e gjerë, e rëndësishme 

dhe prekja e dinjitetit të ymetit dhe krenarisë së tij, janë 

pushtuar, grabitur dhe plaçkitur nga trupi i ymetit dhe ajo 

është një copë e rëndësishme jetësore që ka një lidhje me 

anën shpirtërore dhe krenarinë e ymetit, por 

kundërpërgjigjia nuk ishte në harmoni me përmasat e 

krizës, madhësisë dhe terrorit të katastrofës; media 

perëndimore armiqësore ka mbështetur, disa persona të 

punësuar, lypësat dhe ndjekësit e mendjeve të padronëve 

që në të ardhmen do të mohojnë me idhujtarinë e tyre dhe 
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tek ata nuk do jetë askush tjetër përveç tregtarëve të 

lapsave, agjentët e fjalëve dhe blerësit e mendjeve, që të 

gjithë këta kanë ndihmuar në zmadhimin e përmasave të 

problemeve dytësore midis vendeve arabe apo islame rreth 

e rrotull ndërkohë që ato i janë kushtuar ose i kanë 

akuzuar popujt për domosdoshmërinë e pranimit të 

“Izraelit” që ajo është një realitet i natyrshëm madje 

ndonjëherë edhe në mënyrë civile duhet të bashkëpunohet 

me të duke iu përmbajtur këtyre pikave fillestare me 

besnikëri.  

Diku thuhet se është deklaruar nga disa 

destinacione se “Izraeli” është pjesë e Evropës së civilizuar 

dhe ka ardhur në mjedisin e ndërlikuar arab vetëm për ta 

drejtuar kah zhvillimi dhe civilizimi. Pra, ata kanë punuar 

dhe vepruar me mënyrat mashtruese dhe dinakërore 

vetëm për të zmadhuar konfliktet e ngritura midis arabëve 

dhe myslimanëve dhe për të përhapur përçarjen, 

kontradiktën midis palëve ankuese dhe ato të 

dakordësuara dhe gjithashtu me qëllimin tjetër të 

demostrimit të “Izraelit” si një shtet i civilizuar dhe 

paqësor, kurse arabët si ata që tregojnë armiqësi ndaj tij 

dhe duan ta shkatërrojnë atë. 

Ja pra, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka 

punuar gjatë gjithë jetës së tij për zbulimin e këtyre 

gënjeshtrave dhe ekspozimit të kurtheve, si dhe nxjerrjen 

në pah të skutave dhe boshllëqeve në realitetin e ymetit si 
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dhe rreziqeve që i kanosen atij; ai (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

e ka ngritur lart zërin gjithmonë për t’u tërhequr 

vëmendjen dhe t’i zgjojë nga gjumi, që njerëzit ta dëgjojnë 

për t’i përcjellë tërësinë e të vërtetave ashtu siç ai i shikonte 

me sytë e mprehtë të zemrës; ai ka dashur që të gjitha 

grupimet ta mësojnë po ashtu edhe organizatat të gjitha të 

vërtetat që ndihmuan në situatën e mbështetjes së saj 

përfitimit prej saj në rikthimin e Kudsit dhe Palestinës. 

Disa nga këto të vërteta, deklarata dhe konfirmime janë: 

Së pari: Refuzimi i komploteve dhe planeve 

tradhëtore, refuzimi i marrëveshjeve dhe traktateve dhe i 

paqes me këtë qënie, sepse një nga problemet është dhënia 

e legjitimitetit armiqësive izraelite ndaj ymetit dhe popullit 

palestinez, po ashtu dhënia e legjitimitetit ekzistencës së 

saj, gjë të cilën Imami (Zoti qoftë i kënaqur me të!) nuk e 

pranon, i cili e konsideron “Izraelin” një qënie 

përdhunuese, okupuese, terroriste, imponuese dhe jo 

legjitime. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Vërtet, marrëveshja e Kemp Deividit dhe ato ngjashme 

me të kanë si synim dhënien e legjitimitetit të sulmeve 

izraelite dhe se kushtet kanë ndryshuar në favor të Izraelit. 

Gjithashtu ai thotë: “Se çdo qëndrim që e fuqizon Izraelin 

nuk do të jetë dëmtues vetëm i Palestinës dhe i arabëve, 

përkundrazi, do të dëmtojë të gjitha vendet e rajonit dhe 
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do të çojë në fuqizimin e të gjitha forcave reaksionare në 

rajon. 

Së dyti: Iniciativa për shkuljen e lëndës së 

shkatërrimit dhe fesadit, të cilën e përfaqëson e njëjta qënie 

si Izraeli dhe jo vetëm nëpërmjet sulmeve apo manovrave 

të tij është vetë shkatërrimi. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Izraeli është uzurpator dhe duhet të largohet sa më parë, 

kurse rruga e vetme e zgjidhjes është që vëllezërit 

palestinezë t’i japin fund një herë e mirë dhe sa më parë 

kësaj lënde fesadi. 

Së treti: Mbrojtja e targeteve palestineze dhe kujdesi 

për luftëtarët, pasi në këtë ka shkak për çlirimin e 

Palestinës. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Detyra e të gjitha vendeve islame është që të mbrojnë me 

të gjitha forcat targetet palestineze, si dhe të mbrojnë edhe 

lëvizjet çliruese në botë”.  

Së katërti: Mosnjohja e Izraelit nga ana e shteteve, 

qofshin ato islame apo arabe apo të lira, sepse kjo njohje i 

jep legjitimitet qënies ozurpuese dhe e ndihmon atë për të 

vërtetuar ekzistencën e vet, si dhe në jetëgjatësinë e kësaj 

ekzistence, prandaj është detyrë sheriatike të mohohet kjo 

njohje dhe të kundërshtohet. 
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Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Njohjen e Izraelit unë e konsideroj njësoj si një katastrofë 

për myslimanët dhe si një shpërthim në lidhje me qeveritë, 

kurse lajmërimin për t’i bërë opozitë kësaj unë e konsideroj 

si një detyrim të madh islam. 

Së pesti: Mbështetja e përhershme e kryengritjes për 

vazhdimësinë dhe realizimin e qëllimeve të tij, ku në krye 

qëndron shtrydhja e jehudinjve dhe e sionistëve. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

Mos i dëgjoni fjalët e atyre që bëjnë thirrje për ndalimin e 

luftimit dhe veprave të ngjashme me të, sepse kjo bëhet 

vetëm për të ndaluar palestinezët që të përparojnë, se 

populli palestinez ka shumë dëshirë të derdhë gjakun e 

jehudive dhe sionistëve dhe unë shpresoj që kjo të 

realizohet!” 

Dhe: “Ne patjetër duhet t’i mbështesim protestat 

dhe kryengritjet e popullit palestinez përballë mizorisë së 

Izraelit që ta mposhtin këtë vampir uzurpues 

mishngrënës.” 

Së gjashti: “Refuzimi i pazareve dhe i konçesioneve 

që paraqesin një pjesë e qeveritarëve tradhtarë, pasi brenda 

kësaj ka neglizhencë të çështjes kryesore dhe dobësim të 

saj, si dhe shtrirja e dorës armikut në plotësimin e 

ekzekutimit të planeve armiqësore.” 
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Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Popujt myslimane duhet të mendojnë për të ndihmuar 

Palestinën, ta lajmërojnë botën për zemërimin e tyre dhe 

mosaprovimin e ushtrimit të diskriminimit të kapitullimit 

të qeveritarëve të shitur dhe tradhtarëve të cilët ia kanë 

humbur shpresat popullit mysliman të tokës së pushtuar.” 

Së shtati: Mbështetja materiale e luftëtarëve 

palestinezë është prej të drejtave sheriatike, dhe përkrahja 

e stabilitetit dhe e shkëmbimit për kurimin e ndikimit të 

armiqësisë. 

Së teti: Thirrja për unifikimin e myslimanëve për të 

përballuar sfidat me në krye përballjen e “Izraelit”, si dhe 

shfarosjen e farës së shkatërimit që ai përfaqëson. 

Imam Khomeini thotë: “Gjithmonë unë kam 

konfirmuar bashkimin e myslimanëve në botë për t’u 

përballur me armiqtë, duke përfshirë edhe Izraelin.” 

Dhe: “Unë shpresoj që myslimanët të çlirohen nga 

kontradiktat, kurse qeveritë të orientohen drejt çështjeve 

islame dhe me vullnetin e Allahut ta presin njëherë e mirë 

këtë vatër kanceroze të tokave të tyre.” 

Gjithashtu, ai thotë: “Të gjithë duhet të bashkohen 

dhe të rreshtohen në radhën e parë përballë këtij grupimi 

armiqësor.” 
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Në kontekstin e hadithit të tij rreth unitetit mes 

myslimanëve, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

konfimron se vetë uniteti çon drejt zhdukjes së Izraelit dhe 

nuk është nevoja për makineritë gjigande për këtë gjë. 

Lidhur me këtë, Imami (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

thotë: “Sikur të bashkoheshin të gjithë myslimanët dhe 

secili prej tyre të hidhte nga një kovë ujë mbi Izraelin, atë 

do ta merrte rrjedha, por sërish shohim se ata janë të 

pafuqishëm përballë tij.” 

Së nënti: Revolucioni i popujve myslimanë është 

rruga e çlirimit të Palestinës, sidomos në mungesë të 

varësisë ndaj organizatave; sepse pa dyshim, revolucioni i 

popujve vë në siklet qeveritarët dhe i shtyn ata drejt 

përballjes me Izraelin dhe drejt përdorimit të forcës 

përballë saj, e në veçanti armës së naftës. 

Imam Khomeini thotë: “Nëse dëshironi ta ndihmoni 

Palestinën, atëherë popujt duhet të ngrihen vetë në 

revolucion dhe t’i shtyjnë qeveritë e tyre në përballjen me 

Izraelin.” 

Dhe: “Popujt duhet t’i shtyjnë qeveritë e tyre për të 

përparuar seriozisht në përballjen e Amerikës dhe Izraelit, 

duke përdorur fuqinë ushtarake dhe armën e naftës.” 

Së dhjeti: Rikthimi në Islam dhe tek burimet e tij 

origjinale, si dhe angazhimi me ligjet e tij për të zgjidhur 



Kudsi sipas Imam Khomeinit 

  33  
 

çështjen palestineze. Ky rikthim duhet të jetë në Islamin 

origjinal. 

Imami (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Për sa kohë 

ne nuk jemi kthyer në Islam, Islamin e të Dërguarit të 

Allahut, atëherë problemet tona nuk do të mbeten ashtu siç 

janë dhe kurrë nuk do të mund ta zgjidhim çështjen e 

Palestinës.” 

Së njëmbëdhjeti: Pëfitimi nga potencialet dhe mjetet 

ushtarake mbështetur mbi besimin dhe ndjenjat e 

madhështisë së Islamit dhe fuqisë së tij. 

Imam Khomeini thotë: “Për hir të çlirimit të Kudsit, 

duhet të përfitojmë prej armëve të mbështetura mbi 

besimin dhe fuqinë e Islamit, të braktisen lojërat politike 

prej së cilave përhapet aroma e dorëzimit, si dhe zhveshja 

nga ideja e pëlqimit të Fuqive të Mëdha.” 
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Kudsi është boshti i çështjes së Palestinës 

 dhe simboli i saj 

 

Imam Khomeini është fokusuar tek Kudsi, qytet 

simbol dhe thelbi në çështjen palestineze. Simbolika e 

Kudsit buron nga dy aspekte: 

E para, është shenjtëria e veçantë e këtij qyteti tek të 

gjithë myslimanët, pasi ajo është kibla e parë dhe së dyti, 

ajo është padrejtësia, ankesa dhe robëria me pretendimin  

gënjeshtar të çifutëve për ekzistencën e skeletit të 

Sulejmanit nën xhaminë Aksa dhe me përpjeket e tyre të 

vazhdueshme për të prishur xhaminë në ndjekje të këtij 

pretendimi.  

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) nuk i ka 

njohur asnjë lloj të drejtë Izraelit në ekzistencë dhe akoma 

nuk i jep asnjë të drejtë në cilëndo tokë apo sipërfaqe të 

tokave islame, sikurse ai e shikonte domosdoshmërinë e 

dëbimit të çifutëve nga e gjithë Palestina, nga Xhelili e deri 

në Gaza dhe nga lumi Jordan e deri në detin Mesdhe. 

Imami kurrë nuk ka bërë një ndarje midis tokave të 

pushtuara në vitin 1948 dhe ato të pushtuara në vitin 1967; 

që të gjitha janë të pushtuara. Izraeli është i tëri një 
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okupator, uzurpues dhe duhet të shfaroset plotësisht, e 

megjithatë Imami i ka dhënë një rëndësi dhe kujdes të 

veçantë çështjes së Kudsit, sepse ajo formon pragun e 

hyrjes në të gjithë Palestinën dhe shpreh padrejtësinë dhe 

zullumin që përjeton një nga tokat e shenjta tek 

myslimanët, arabët, kristianët dhe njerëzit e lirë nëpër botë.  

Kudsi është vendi i zbritjes së Pejgamberëve, vendi i 

shpalljes, vatani i miqve të Allahut dhe i njerëzve të mirë 

që prej Ademit e deri tek Pejgamberi më i madh, 

Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij të ndritur!). Prandaj shenjtëria e saj është e 

shumëllojshme, kurse keqtrajtimi dhe ofendimi i saj më i 

madh është dëshmuese mbi të gjitha padrejtësitë. 

Kjo çështje krijon një situatë interaktive emocionale, 

për atë se çfarë ndodh në Kuds dhe se si është katandisur. 

Këmbëngulja e Imam Khomeinit në këtë simbol është 

“Kudsi”, duke e konsideruar atë si epiqendra e çështjes së 

Palestinës, madje qendra e përplasjes midis të vërtetës dhe 

të kotës, midis të mirëve dhe të ligëve, midis lirisë dhe 

skllavërisë, midis arrogancës dhe dobësisë; pasi Imami i ka 

dhënë Kudsit dimensione dhe argumente që e meriton të 

qënit të saj vatan i shpresave të miliona ndjekësve të feve. 

Ai është vendi i Zbritjes së Shpalljeve dhe ligjeve Hyjnore 

që kanë zbritur në botën e njeriut dhe të dëshmisë prej 

botës së Gajbit. Është vendi i zbritjes së Gajbit në dëshmi, 

është vendi i ngjitjes lart i njeriut drejt botës së përsosjes 
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dhe mbase për hir të kësaj, ishte stacioni i mirazhit të 

Pejgamberit lart në qiell, duke e zhbiruar tokën midis 

Hixhazit dhe Palestinës në udhëtimin e Israsë së tij në 

botën e Mbretërisë, duke i paraprirë ngjitjes dhe lartësimit 

drejt botërave të Mbretërisë. 

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

punuar shumë për ta rikthyer Kudsin në pozitën e tij 

natyrale nëpërmjet iluminimit të disa dimensioneve që e 

simbolizojnë atë, pasi ai nuk është një simbol personal dhe 

as kombëtar, sikurse ai nuk është një problem feje apo 

emërtimi, por është çështja e njeriut, e popujve, e historisë 

dhe lirisë, e të vërtetës, të feve, të vataneve dhe kohërave. 

Ai është simbol i padrejtësisë dhe cënueshmërisë së shtrirë 

në të gjithë botën me të cilën njerëzit mbrohen midis 

pozicionit të së vërtetës dhe të pavërtetës. Ai është vendi 

dëshmitar i sfidimit të arrogancës përgjatë historisë dhe 

kundërshtimit të ligjeve dhe shtypjes së të drejtave, 

kontrollit të tij me forcë dhe dominancë mbi faqen e tokës. 

Dheu më i mirë është dheu i Kudsit, i cili mori pjesën e tij 

të bollshme të robërimit, kontrollit, tiranisë dhe zullumit 

derisa arriti deri tek kufijtë e xhamive dhe kishave, e deri 

në rolin e adhurimit në to që detyrohet të jetë garanci që e 

rrethon heshtja dhe frika nën hijen e Zotit të Mëshirshëm. 

Zoti e përzgjodhi midis vendeve të tjera, që ta vizitojnë 

miliona prej atyre që e duan duke iu përgjigjur nevojës 

njerëzore përkrah Pejgamberëve dhe njerëzve punëmirë. 
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Imam Khomeini ka folur nga ky këndvështrim duke thënë: 

“Vërtet çështja e Kudsit nuk është çështje personale dhe 

nuk është specifike vetëm për një vend dhe as specifikë e 

myslimanëve të botës në kohën e sotme”. 

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

konfirmuar që çështja e Kudsit nuk ka lidhje me kohën e 

sotme, por ajo gjithmonë është çështje e besimatarëve 

ndjekës të feve, prandaj ajo është pjesë e ndërveprimit 

gradual nga e shkuara deri më sot duke mbërritur në të 

ardhmen me premtimin për çlirimin e këtij simboli të 

pushtimit. 

Në të njëjtin kontekst, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë: “Se ajo, do me thënë problemi i 

Kudsit ka lidhje me njehsuesit në botë si dhe besimtarët e 

kohërave të shkuara, të tashme dhe të ardhme dhe deri në 

ditën që është vendosur në të guri i themelit të xhamisë 

Aksa e deri më tani; e ky yll që ecën vazhdon akoma të 

rrotullohet në botën e ekzsitencës. 

Më pas, Imami (Zoti qoftë i kënaqur me të!) flet për 

guximin dhe trimërinë ndaj Allahut, të Dërguarve të Tij 

dhe sfidimit të premtimit të Tij nëpërmjet përhapjes së 

padrejtësisë dhe armiqësisë në tokat e Shpalljes së Allahut 

dhe tjetërsimit të adhurimit të Tij, si dhe plaçkitjen dhe 

grabitjen e korridoreve të afrimit tek Ai, nga ana e një 

grupi çifutësh. 
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Imam (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Vërtet, është 

e dhimbshme që një grup bastardësh kriminelë të marrin 

guximin në kohët e sotme t’i bëjnë kryeneçësi Allahut dhe 

Pejgamberëve të Tij të nderuar e fisnikë para syve të 

myslimanëve pavarësisht potencialeve materiale dhe 

shpirtërore. Është tepër e turpshme nga ana e qeverive 

islamike të marrin pozicionin e spektatorit kur ka një 

element të korruptuar të pavlerë e të pafytyrë si dhe 

dhunimi i faltores së shenjtë të myslimanëve dhe kibles së 

tyre të parë dhe se është e turpshme heshtja përballë kësaj 

fatkeqësie të madhe historike. 

Më pas Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

na paraqet qëndrimin krenar për një kohë të gjatë të rinisë 

guximtare e vigjilente palestineze, të cilët u ngritën dhe iu 

përgjigjën thirrjes së Kudsit duke i ngjyrosur muret e 

xhamisë së saj me gjakun e tyre të pastër.  

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: “A 

nuk është turp për myslimanët që të mos njoftojnë për 

fatkeqësinë e tyre dhe të mos i përgjigjen thirrjes së 

padrejtësisë të rinisë së dashur palestineze, gjaku i të cilëve 

ka përlyer muret e xhamisë Aksa dhe të cilët kanë marrë 

plumbat e automatikëve prej një grupi pushtuesish duke iu 

përgjigjur kërkesave të tyre të drejta dhe legjitime. 

Më pas, Imam Khomeini ia dërgon përshendetjet me 

dorën e tij të bekuar kryengritësve dhe Aksasë së bekuar. 
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Ai përshëndet popujt e privuar e revolucionarë përballë 

pushtimit. Imami e konsideron kohën e revolucionit që 

bëri se është koha e ngritjes së të privuarve dhe triumfi i 

tyre ndaj mizorëve. 

Ai thotë: “Përshëndetje për Kudsin dhe xhaminë 

Aksa, përshëndetje për popujt që kanë ngritur krye 

përballë Izraelit mizor e zullumqar, përshëndetje për 

myslimanët dhe njerëzit e dobët të botës”... 
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Projektet e çifutëve sionistë ndaj Kudsit 

 

Një nga çështjet që Imami ia ka tërhequr vëmendjen 

ymetit janë planet judaiste për Kudsin, domethënë 

përpjekja e sionistëve të ligë për ta shndërruar qytetin e 

njeriut të historisë dhe të feve në një qytet çifut, jo në 

kuptimin fetar, por në kuptimin sionist edhe nëse në dukje 

ka një dimension fetar, por e vërteta është përpjekja për të 

shkatërruar Kudsin, saktësisht xhaminë Aksa, me qëllim 

çrrënjosjen e këtij vendi dijeje i cili simbolizon shumicën e 

njehsuesve dhe ndjekës të feve nëpër botë dhe në veçanti 

myslimanët.  

Islami ka ardhur si vërtetues i atyre që kanë qenë 

para tij si mesazhet e Allahut, të Dërguarit, një pjesë e 

këtyre ose shumica e tyre kanë qenë në Kuds ose rrotull tij 

ose kanë kaluar aty. Myslimanët e dinë mirë se kibleja e 

parë nga e cila ata janë drejtuar për t’u falur, të parët e tyre 

besimtarë për një farë kohe ka qenë Kudsi. Ata besojnë se 

vendi i nisjes së Pejgamberit më të madh në udhëtimin e 

Miraxhit ka qenë nga Kudsi. Për të gjitha këto dimensione, 

çifutët kanë punuar për t’i ndryshuar nëpërmjet përpjekjes 

të shkatërrimit të xhamisë Aksa dhe çrrënjosjes së saj. 
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Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) e ka 

komentuar këtë të vërtetë dhe ka thënë: “Izraeli ka bërë një 

krim të madh duke aktivizuar direkt operacionet e 

gërmimit në xhaminë Aksa, kiblen e parë të myslimanëve 

të parë duke shkaktuar mundësinë e prishjes së kibles së 

parë të myslimanëve. 

Prapaskena e planit të sionistëve kamuflohet në 

armiqësinë me gjithçka që është hyjnore, fetare dhe 

qiellore; ata si sionistë që janë e dinë mirë se gjyshërit e 

tyre u dëbuan nga toka e bekuar për mospajtueshmërinë e 

tyre me të vërtetën hyjnore; kështu që ata janë të pisët 

kurse toka është e pastër, ata janë fëlliqësira kurse toka 

është e bekuar, toka është e shenjtë, kurse ata janë 

djallëzorë, toka është hyjnore, kurse ata janë adhurues të 

shejtanit dhe për shkak të kësaj ata do të përpiqen ta 

ndryshojnë premtimin hyjnor nëpërmjet luftimit për tokën 

e pastër në Palestinë, realiteti i së cilës bie në kontradiktë 

me atë çfarë ata janë; ata do të përpiqen të tejkalojnë vitet 

normale me pamundësinë e grumbullimit dhe pranisë së 

tyre në ato toka. 

Ata janë krijesa të prishura dhe të deformuara sipas 

interpretimit të Imam Khomeinit, i cili ka thënë: “Me 

keqardhje them se këto qeveri, në vend të revolucionit ndaj 

këtyre krijesave të deformuara dhe bashkimit për t’i bërë 

ballë atyre, ata frenohen edhe prej dënimit, madje ato bëjnë 

lëvizje në favor të forcimit të pozitës së Izraelit. 
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Vërtet sionistët me pushtimin e Kudsit, 

interpretojnë në mënyrë praktike sfidimin e premtimit të 

Allahut dhe po kështu edhe të ymetit islam, për të cilët 

Kudsi simbolizon diçka të madhe. Ky është ai plani 

thelbësor i mizorëve mbështetës të Izraelit i shëmbëllyer në 

luftimin e Islamit në kuptimin e tij origjinal, madje të 

njëjtin Islam që është dhe Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!). Ai thotë: “Myslimanët duhet ta dinë mirë se 

plani amerikan, i cili zbatohet me përpikëri me 

ndërmjetësimin e Izraelit nuk do të ndalojë në Liban, sepse 

shënjestra është Islami, kudo që shfaqet, në të gjitha vendet 

islame. 

Në fund të këtij paragrafi, mund të themi se Izraeli 

ka planifikuar për të asgjësuar totalisht xhaminë Aksa, 

shkatërrimin e Kudsit, si dhe dëbimin e myslimanëve dhe 

arabëve prej saj duke e bërë atë kryeqytet të qënies së saj të 

fabrikuar. Koha nuk do ta lejojë që kjo të ndodhë, për 

shkak të kontradiktës midis shenjtërisë së vendit dhe 

ndyrësisë së sionizmit. 
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Dita botërore e Kudsit 

 

 

1- Reklama botërore e ditës së Kudsit 

Prej çështjeve dhe simboleve të mëdha që i ka 

reklamuar Imami Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

është një ditë e veçantë për ringjalljen dhe rinovimin e 

premtimit dhe veprës sipas asaj që e kërkon ngjarja apo 

çështja e shenjtë ku Imami (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka 

deklaruar një ditë botërore për të; kjo ka ndodhur në 

xhumanë e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit të çdo 

viti dhe ajo që të tërheq shikimin në këtë deklaratë janë 

disa çështje: 

Së pari: Deklarata erdhi gjashtë muaj pas rikthimit 

historik të Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) në 

Iran dhe katër muaj pas formimit të Republikës Islamike, 

domethënë në korrik të vitit 1979, gjë e cila konfirmon 

dimensionin e prezencës së kësaj çështjeje dhe një 

përparësi të lartë, e cila e preokupoi mendjen e Imamit. 

Së dyti: Nuk ishte specifike për myslimanët por një 

ditë botërore me shpresën se në të ka një shenjë që Imami i 
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ka dhënë çështjes dimensionin e saj botëror, si një model i 

përplasjes midis të vërtetës dhe të kotës. Kjo është ajo që ka 

interpretuar Imami dhe me argumentat që do të 

qartësohen ditën e Kudsit. 

Së treti: Deklarata e sotme u lançua në muajin e 

Ramazanit, që është muaji i unitetit midis myslimanëve, 

shumica e të cilëve e ndjekin thirrjen e së vërtetës dhe janë 

nën mikpritjen e Mëshiruesit duke iu drejtuar Atij me lutje 

dhe përgjërime, duke e përgatitur veten e tyre shpirtërisht 

për kryerjen e detyrës dhe braktisjen e gjërave të ndaluara, 

duke bërë detyrën në urdhërimin në punë të mira dhe 

ndalimin për punët e këqija. Po a ka ndonjë vepër të 

urryeshme në jetën e ymetit më të rrezikshme dhe më të 

keqe sesa pushtimi i Kudsit prej sionistëve?! Kështu, 

besimtarët duhet ta përgatisin patjetër veten e tyre 

shpirtërisht për t’iu përgjigjur thirrjes së vërtetë në këtë 

muaj ku zemrat e tyre të lidhura pas së vërtetës duke qenë 

afër saj jetojnë një situatë vërtetësie të veçantë, sikurse edhe 

muaji i Ramazanit në lidhje me besimtarët, përfaqëson 

muajin e xhihadit dhe triumfit. Sepse në muajin e 

Ramazanit ka ndodhur çlirimi i Mekës për të cilën ka folur 

edhe Allahu i Lartësuar: “Kur erdhi ndihma e Allahut dhe 

çlirimi”, pra muaji i Ramazanit është koha e ndihmës dhe 

e ngadhënjimit. Mbase historia përsëritet dhe Kudsi 

çlirohet dhe realizohet çlirimi përsëri në muajin e 

Ramazanit duke filluar prej tij. 
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Së katërti: Argumentimi dhe simbolika e ditës së 

xhuma, e cila është festë për të gjithë myslimanët, të cilët 

shkojnë te shtëpitë (xhamitë) e Allahut të Lartësuar për të 

kryer dhe mbajtur xhumanë, në gjendje frikë-respekti dhe 

afrimi tek Allahu dhe në situatë uniteti dhe bashkimi 

ndërmjet myslimanëve dhe besimtarëve. 

Së pesti: Simbolika e ditës bashkë me orarin 

(xhumaja e fundit e muajit Ramazan) ku këto ditë të fundit 

e në veçanti xhumatë, kanë specifika të rëndësishme 

adhurimi. Ato janë ditët ku përmblidhen dhe përmbushen 

begatitë e muajit. Në njërën prej netëve të këtij muaji 

fshihet nata e Kadrit, e cila është më e mirë sesa njëmijë 

muaj, agimi i së cilës interpretohet me shfaqjen e së 

vërtetës përmes thirrjes që do të bëhet dhe të përgëzojë 

botën me daljen e Imam Mehdiut (Allahu e shpejtoftë ardhjen 

e tij!). Ai do t’i dëbojë çifutët përgjithmonë nga Palestina, 

ku do të jetë Kudsi vendi i lajmërimit dhe deklaratës së 

formimit të shtetit të drejtësisë hyjnore dhe për lindjen e 

Diellit të së vërtetës mbi këto vende të banueshme 

nëpërmjet namazit, lutjes botërore ku do të marrin pjesë në 

të, të gjitha simbolet e së vërtetës nën udhëheqjen e bindjes 

ndaj Allahut.  

Sa i përket kontekstit të thirrjes të Imam Khomeinit, 

ajo është: “Ftojini të gjithë myslimanët e botës për të 

vlerësuar xhumanë e fundit të muajit të bekuar të 

Ramazanit që është prej ditëve të kaderit dhe që ndonjë 
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ditë për Kudsin, mund të jetë definitive në përcaktimin e 

fatit të popullit Palestinez, si dhe të deklarojnë nëpërmjet 

sezoneve të unitetit botëror të myslimanëve mbrojtjen e 

tyre nga të drejtat ligjore për popullin mysliman 

palestinez. 
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2- Argumentet dhe dimensionet e ditës 

botërore të Kudsit 

 

a) Dita e përballjes së njerëzve të mjerë me mizorët 

Ajo është një ditë botërore që ka lidhje me 

përleshjen midis të mirës dhe të keqes dhe në mënyrë 

praktike midis boshtit të së keqes e përfaqësuar nga 

mizorat dhe boshtit të së mirës që materializohet tek 

njerëzit e mjerë. 

Ajo që citohet në fjalën e Imam Khomeinit (Zoti qoftë 

i kënaqur me të!) rreth kësaj teme është: “Dita e Kudsit është 

një ditë botërore; nuk është vetëm një ditë e veçantë për 

Kudsin. Ajo është dita e përballjes së njerëzve të dobët e të 

mjerë me mizorët. 

 “Ajo është dita e përballjes së popujve që janë 

ankuar nga padrejtësia e Amerikës dhe fuqive të tjera të 

mëdha. 

Ai gjithashtu thotë: “Ajo është vërtet dita kur 

njerëzit e mjerë e të shtypur duhet të përgatiten për t’u 

përballur me njerëzit mendjemëdhenj, mizorë; për t’ua 

ulur hundën në tokë njerëzve mendjemëdhenj. 
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Po kështu, ajo është një ditë që duhet t’i 

paralajmërojë të gjitha fuqitë e mëdha për 

domosdoshmërinë e largimit të duarve të tyre nga të 

mjerët e shtypur, si dhe dita e vërtetimit të së drejtës së 

njerëzve të mjerë për ekzistencën, jetën, praninë dhe 

ndikimin në fushat e jetës së dynjasë. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Dita e Kudsit është dita kur duhet të përcaktohen fatet e 

popujve të shtypur; është një ditë ku popujt e shtypur 

duhet të deklarojnë me të madhe ekzistencën e tyre 

përballë njerëzve mendjemëdhenj, mizorë.” 

Ai (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Dita e Kudsit 

është ajo ditë që ne duhet të çlirojmë të gjithë të shtypurit 

nga kthetrat e mizorëve; është një ditë ku të gjitha vendet 

islame të deklarojnë ekzistencën e tyre dhe t’u jepen 

paralajmërime Fuqive të Mëdha.” 

Dita e Kudsit është një stacion dhe harmoni për 

bashkimin e njerëzve të shtypur dhe unifikimin e fjalës së 

tyre me çfarë mundet të themelojë partinë e njerëzve të 

shtypur. 

Në këtë dimension, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë: “Dita e Kudsit ishte një ditë islame, 

një ditë për mobilizimin e përgjithshëm islamik dhe unë 

shpresoj që kjo çështje të jetë parapërgatitje e themelimit të 



Kudsi sipas Imam Khomeinit 

  49  
 

partisë së të shtypurve në të katër anët e botës dhe unë 

shpresoj shumë që të dalë hapur në botë partia e të 

shtypurve. 

 

b) Dita e Kudsit është dita e Islamit 

Pas simbolizimit të tij botëror dhe njerëzor vjen 

simbolizimi fetar për Kudsin, si një mënyrë shprehjeje e 

pozitës së Islamit si fe’ hyjnore që dëshiron të rregullojë 

botën, ta largojë padrejtësinë dhe të ngrejë drejtësinë; dhe 

një nga simbolet faktike të kësaj është Kudsi dhe ajo që 

argumentohet dhe përshkruhet në procesin e ringjalljes 

dhe çlirimit të saj, si një operacion i ringjalljes së fesë, 

ngritjes dhe përhapjes së saj. 

Në këtë kontekst, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë: “Dita e Kudsit është Dita e Islamit; 

Dita e Kudsit është një ditë ku detyrohet ringjallja e Islamit, 

si dhe zbatimi i ligjeve të tij në shtetet islame. Duhet që në 

këtë ditë të paralajmërohen të gjitha forcat që Islami nuk 

do të bjerë më tani e tutje nën kontrollin e tyre dhe me 

ndërhyrjen e misionarëve të tyre të pisët e të shitur. 

Ai (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Dita e Kudsit 

është dita e jetës së njeriut, duhet të kthjellohen të gjithë 

myslimanët dhe ta perceptojnë dimensionin e fuqisë që ata 

posedojnë qoftë atë materiale apo shpirtërore. 
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Dita e Kudsit nuk është vetëm një ditë e Palestinës; 

ajo është dita e Islamit, është dita e qeverisë islame është 

një ditë që Republika islame duhet të përhapë flamurin në 

të gjithë anët e botës. 

Unë e vlerësoj ditën e Kudsit një ditë të Islamit dhe 

një ditë e të Dërguarit të Allahut, një ditë që ne duhet të 

përgatitemi fuqimisht me të gjitha forcat tona për t’i nxjerë 

myslimanët nga izolimi. 

 

c) Dita e Kudsit është dita e angazhimit dhe e ndalimit të 

hipokrizisë 

Pas dy dimensioneve asaj botërore dhe islamike, 

njerëzore dhe fetar, Ditës së Kudsit i shtohet edhe 

dimensioni zbatues, i cili materializon vërtetësinë e 

angazhimit dhe përgjegjësisë me Islamin, si dhe aplikimit 

të metodës së tij, zbatimit të syneteve dhe gjykimit me 

legjislacionin e tij, aq sa kjo ditë është e veçantë në mesin e 

myslimanëve të vërtetë ndaj jomyslimanëve në kuptimin 

praktik dhe më e pakta është dallimi i besimtarëve ndaj 

hipokritëve. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Se kjo ditë, do me thënë dita e Kudsit është dalluese në 

mesin e hipokritëve dhe shumicës, kështu ata që janë të 

përgjegjshëm e vlerësojnë këtë ditë, ditën e Kudsit dhe 
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veprojnë atë që duhet të bëjnë kurse hipokritët, ata në këtë 

ditë nuk tregojnë interes apo ata i pengojnë popujt që të 

dalin në demostrata apo protesta.” 

Ai gjithashtu thotë: “Se ata të cilët nuk e gjallërojnë 

sezonin e ditës së Kudsit, ata janë kundërshtarë të Islamit 

dhe favorizues të sionizmit.” 
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3- Detyra përballë ditës së Kudsit 

Pas dhënies së dimensioneve realiste të ditës së 

Kudsit, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka 

konfirmuar domosdoshmërinë e ringjalljes së kësaj dite për 

të cilën ka bërë edhe rituale të veçanta duke shprehur të 

vërtetën e rigjallërimit; 

Çështja nuk është vetëm një refuzim i thjeshtë i 

sionizmit, fuqisë dhe dominancës së saj dhe nuk është 

thjesht mohimi me zemër i padrejtësisë që buron nga 

pushtimi i Kudsit dhe planifikimi i çifutizimit të tij, por 

çështja i tejkalon këto drejt lëvizjes dhe daljes nëpër rrugë, 

si dhe shprehjes faktike të ndalimit dhe refuzimit të 

sionizmit dhe arrogancës. 

  “Dita e Kudsit është një ditë kur të gjithë popujt 

duhet ta kthejnë shikimin nga njëri-tjetri dhe të përpiqen 

shumë për rigjallërimin e kësaj dite, pasi nëse vala 

zhvendoset tek të gjithë popujt islamikë në xhumanë e 

fundit të muajit të bekuar të Ramazanit që është muaji i 

Kudsit, sikur të ngrihen të gjithë popujt dhe të organizojnë 

të njëjtat protesta me të njëtat mënyra, atëherë nuk ka asnjë 

dyshim se kjo çështje, në dashtë Allahu, do t’i paraprijë 

përballjes dhe konfrontimit të këtyre intrigantëve keqbërës 

dhe t’i shkatërrojë ata në çdo anë të vendeve islame.” 
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Ai gjithashtu thotë: “Unë shpresoj që myslimanët ta 

vlerësojnë si një ditë të madhe Ditën e Kudsit dhe të 

protestojnë në të gjitha vendet islame në ditën e Kudsit, të 

organizojnë mbledhje dhe asamble dhe t’u përgjigjen 

thirrjes nëpër xhamia.” 

Ai (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Sikur të 

gjithë myslimanët e botës, ditën e Kudsit do të dilnin nga 

shtëpitë e tyre duke ulëritur fort (vdekje Amerikës, vdekje 

Izraelit), pa dyshim, vetë fjala vdekje për këto fuqi do ta 

thërrasë vdekjen për to.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kudsi sipas Imam Khomeinit 

 

 54    
 

 

Mbyllje  

 

Kushdo që lexon mendimin e Imam Khomeinit (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!) lidhur me Kudsin dhe çështjen e 

Palestinës në përgjithësi mundet që të shohë nëpërmjet saj 

themelet dhe strukturën ideologjike politike të Imam 

Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!). Këto themele i 

referohen Islamit të pastër origjinal që solli Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi tëdhe mbi 

familjen e tij!), i cili bazohet mbi themelin e rregullit të 

madh të Nehsimit të Allahut. Të gjitha çështjet, tematikat 

dhe problemet filozofike, fetare, morale dhe politike janë 

gjykuar në lidhje me këtë origjinë dhe i referohen këtij 

rregulli, ligji. Ajo që e përforcon Teuhidin dhe e mbështet 

atë, ajo është hyjnore dhe islame dhe ajo që distancohet 

nga Teuhidi, është kundërshtuese e Islamit, edhe nësë në 

aparencë mund të duket fetare ose islame. Nisur nga këtu, 

Imam Khomeini në fjalët dhe shprehitë e tij ka bërë 

dallimin midis Islamit sipërfaqësor apo Islamit amerikan 

apo Islamit lindor apo perëndimor me Islamin origjinal që 

solli Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).  
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Një nga shtyllat e kësaj feje të pastër është mbrotja e 

së drejtës dhe përballja me padrejtësinë dhe zullumqarët 

dhe mospajtimi dhe moszbutja me këtë çështje, sepse sipas 

këtij ligji, pas drejtësisë nuk vjen gjë tjetër veç humbjes; 

nuk ka situatë shkrirjeje dhe as situatë ndërmjetësimi në 

tematikën e konfrontimit midis këtyre dy palëve; kështu 

njeriu ose është në krahun e së vërtetës ose është me të 

pavërtetën dhe humbjen. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) e ka 

konfirmuar këtë të vërtetë në qëndrimet që ka mbajtur 

lidhur me marrëdhënien me Amerikën, të cilën Imami e ka 

interpretuar atë si djalli më i madh dhe koka e mosbesimit 

në botë, ku ai ka konsideruar se ajo (Amerika) përfaqëson 

të kotën në formën më të qartë dhe si rrjedhim nuk ka 

asnjë dyshim se e vërteta gjendet në palën tjetër përballë 

Amerikës, sepse Islami nuk mundet të bashkëjetojë me 

padrejtësinë; angazhimi praktik me Islamin do të thotë 

vdekje për Amerikën: kjo është logoja e madhe që e 

propozoi Imam Khomeini. 

Kjo Amerikë, sipas fjalëve të Imam Khomeinit, 

përpiqet që ta shkatërrojë Islamin nëpërmjet planit të 

zgjerimit në botën tonë islame, grabitjes së pasurive të saj 

dhe shfarosjes së identitetit të botës islame. Po ashtu, 

përpiqet që ta shkatërrojë Islamin me kopjimin e idesë së 

tij, devijimit të vlerës dhe shkatërrimit të vendeve të 

shenjta të tij. Amerika i bën të gjitha këto gjëra nëpërmjet 
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patericës së saj kryesore në zonën e lindjes së mesme 

përfaqësuar nga Izraeli. Nisur nga këto, për Imamin, 

Izraeli u bë një gjëndër kanceroze, e cila duhej shkulur me 

gjithë rrënjë, sepse ajo është maja e heshtës në planin 

arrogant të sulmit, jo vetëm ndaj botës myslimane, por 

edhe ndaj Islamit të tyre. Prandaj, qëndrimet e Imam 

Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) kanë qenë qëndrime 

definitive, të prera në tematikën e Izraelit, ku citohet se ai, 

duhet të fshihet nga faqja e dheut dhe nuk ka lënë asnjë 

hapësirë për ujdi, diskutim apo marrëveshje në këtë 

çështje. Nga këtu çështja palestineze ka marrë dimensione 

të rëndësishme duke e konsideruar atë si shembulli i 

arenës së përplasjes midis: 

Të vërtetës dhe të pavërtetës 

Të mjerëve të shtypur dhe arrogantëve 

Islamit dhe mohimit (kufrit) 

Angazhimit, përgjegjësisë dhe hipokrizisë 

Me këto dimensione, Imam Khomeini e ngriti këtë 

çështje në nivelin e çështjes së parë drejt së cilës 

myslimanët duhet të lëvizin; ajo përfaqëson elementin 

stimulues drejt marrjes së përgjegjësive të mëdha. Është 

ajo, e cila i orienton myslimanët drejt rreziqeve që do i 

rrethojnë në të ardhmen e tyre; është ajo e cila tërheq 

shikimet e planeve të arrogancës, është ajo e cila është 
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themeluar për operacionin e kryengritjes dhe qëndrimit në 

trupin e ymetit, është ajo e cila i vë në lëvizje shtetet dhe 

ndihmon në zgjimin e tyre, është ajo e cila interpreton 

nivelin e ndërgjegjësimit dhe vigjilencës në trupin e ymetit, 

është ajo e cila sinjalizon standartin e jetesës tek ky ymet, 

është ajo e cila simbolizon raportin e vdekshmërisë në 

ymet, është ajo e cila ndihmon në bashkimin e ymetit duke 

u ngritur si xhemat në mbrojtjen e vendeve të shenjta të tij, 

është ajo e cila i anullon kontradiktat dhe variacionet midis 

palëve të ymetit si shtete dhe popuj dhe i bashkon ata në 

vërtetësinë e kauzës së saj. E vërtetë është që kauza e 

Kudsit për nga aparenca është një problem pushtimi, 

grabitjeje dhe shkelje e tabuve, mirëpo në realitet ajo 

përfaqëson prezencën e Islamit dhe të myslimanëve në 

këtë botë si dhe hapësirën e prezencës së tyre në lëvizjen 

historike, prandaj ose myslimanët janë të vdekur, nuk 

lëvizin dhe nuk munden të ndikojnë apo të sigurojnë gjë në 

rrugën e jetës dhe ajo që na e sinjalizon këtë është heshtja e 

tyre në lidhje me këtë çështje të ndritshme të “Kudsit”, ose 

sepse myslimanët e në veçanti popujt kanë një jetesë të 

mirë dhe një raport vitaliteti gjë që e bën atë të lëvizë në 

rrugën e mbrojtjes së Kudsit dhe pretendimin e saj, ngritjen 

e zërit përballë Izraelit dhe fuqive që qëndrojnë pas saj. 

Këto dimensione të kauzës së Palestinës dhe Kudsit 

janë ato që e shtynë Imamin (Zoti qoftë i kënaqur me të!) të 

zgjedhë një nga ditët e shenjta dhe të vlerësuara më fisnike 
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të ditëve të Zotit që është e xhumaja e fundit e ditëve të 

muajit të bekuar të Ramazanit, do me thënë dita e xhuma 

është prej ditëve të Kadrit, e cila është më e mirë se njëmijë 

muaj, për ta caktuar atë si një ditë të Kudsit, me fjalë të 

tjera, ai zgjodhi ditën me fisnike të simbolit më fisnik dhe 

muajin më të shenjtë për çështjen më të shenjtë, kohën më 

të rëndësishme për vendin më të rëndësishëm, ditët më të 

larta për gjërat më të larta për ta ndihmuar atë në 

tendosjen e shikimeve dhe tërheqjen e vërejtjes drejt kësaj 

kauze për miliona myslimanë, por edhe për dimensionet 

dhe argumentimet e saj pasi ajo sikurse e thotë edhe Imami 

nuk është çështje personale dhe as kombëtare; ajo është 

çështje e Islamit, të vërtetës dhe mirësisë në këtë botë. Sa 

herë që myslimanët janë përpjekur për të çliruar Palestinën 

dhe Kudsin, aq herë kanë mundur t’i përgjigjen të vërtetës 

dhe ta përhapin atë në botë, të drejtën që e përfaqëson 

Islami, kurse në një situatë nuk mundën që të lëvizin as 

edhe një gisht dhe kjo do të thotë se e vërteta që mishëron 

Islami ka humbur, sepse myslimanët të cilët supozohen që 

të angazhohen me këtë, kanë hequr dorë prej saj. 

Nisur nga këtu, Imami i ka dhënë një rëndësi të 

veçantë ditës së Kudsit dhe e ka konsideruar ditë të 

rigjallërimit të Islamit dhe zbatimit të tij dhe se patjetër 

duhet të rigjallërohet me demonstrata, mitingje, zëra, 

telefona, lapsa, shkrime dhe mënyra të tjera të të 

shprehurit, të cilat dëshmojnë pastërtinë e myslimanëve. 
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Sa më i madh të jetë rigjallërimi i kësaj dite, aq më i 

madh do jetë niveli i zgjimit të myslimanëve, derisa ata t’i 

arrijnë shprehitë e Imamit (Zoti qoftë i kënaqur me të!), 

nëpërmjet rigjallërimit të gjerë e të përhershëm të ditës së 

Kudsit deri në rimarrjen e fuqisë së tyre, forcimit të 

identitetit të tyre, përhapjes së fesë së tyre, shtrirjes së 

drejtësisë në këtë botë. Këtu po përmendim thënien e 

Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!): “Në dashtë 

Allahu, do të vijë dita kur të gjithë myslimanët do të jenë 

vëllezër, do të shkulen të gjitha bërthamat e shkatërrimit 

nga të gjitha vendet e myslimanëve dhe do të shkulen 

rrënjët e Izraelit të korruptuar e të prishur nga xhamija 

Aksa dhe toka jonë islame. Në dashtë Allahu do të shkojmë 

së bashku dhe të falim namazin e unitetit në Kuds...”. 
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