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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

Bismilahi Rrahmani Rrahim! 
 

 

Paqja dhe bekimet e  Allahut qofshin për Profetin 

Muhamed, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të 

zgjedhur dhe për të gjithë të Dërguarit e Zotit! 

 

 

 

 

Kush është Hysejni?  

 

Ky personalitet i nderuar i historisë, mbartës i 

cilësive të larta është Hysejni, i biri i Aliut (Prijësi i 

besimtarëve), i biri i Ebi Talibit, i biri i Abdul Mutalibit, i 

biri i Hashimit. 

Nëna e tij është Fatime Zahraja, e bija e  Profetit 

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

familjen e tij!). Gjyshja e tij është Hatixheja e lartë. Babai i tij 
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është Aliu, djali i xhaxhait i Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Imam Hysejni (Paqja qoftë mbi të!) lindi më 3 Shaban 

(thuhet më 5 Shaban) në vitin e katërt të Hixhrit. Familja e 

Profetit e pritën me gëzim dhe me lumturi lindjen e tij. Po 

ashtu, Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), të cilit sapo i mbërriti lajmi se Fatimeja 

lindi djalë, shkoi si era në shtëpinë e saj për ta uruar për 

vogëlushin e lindur dhe e quajti Hysejn. 

Imam Hysejni u rrit në prehrin e Profetit (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe në 

mesin e Aliut dhe Fatimesë (Paqja qoftë mbi ta!). Ai u 

ushqye me moralin e profetësisë dhe u edukua me parimet 

e larta islame, me parimet e drejtësisë e të së Vërtetës… 

Kur ai ishte i vogël, Profeti (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kujdesej shumë 

për të. Ai e mbante në krahë atë së bashku me vëllain e tij, 

Hasanin (Paqja qoftë mbi të!) dhe i thoshte shokëve të tij 

duke shfaqur atë dashuri prindërore: 

“O Zot, unë i dua këto dy djem dhe e dua atë që i do 

ata.”1 

                                                            
1Muhib El Din El-Tabari në librin e tij: Dhehairul Ukba: F.124.  
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Në disa thënie të tjera ai (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e shfaqte dashurinë dhe 

kujdesin e tij për Hasanin dhe Hysejnin duke thënë: “Këto 

dy djemtë e mi janë gjëja më e shtrenjtë për mua në këtë 

botë.”2 

Po ashtu, Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush e do Hasanin 

dhe Hysejnin, më do mua dhe kush i urren ata, më urren 

mua”. 

Një ditë, Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) po falej dhe imam Hasani dhe 

imam Hysejni u ngjitën në shpinën e tij. Njerëzit i larguan 

ata dhe ai (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i tha atyre: “Lërini ata, se ata janë të shtrenjtë 

për mua. Ai që më do mua, le të dojë këta të dy.” 

Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush dëshiron të shohë një 

prej banorëve të Xhenetit, le të shikojë Hysejnin.” 

Ebu Bekr ka thënë: “Unë dëgjova Profetin e Allahut, 

i cili thoshte se Hasani dhe Hysejni janë zotëritë e banorëve 

të Xhenetit.”3 

                                                            
2  Muhib El Din El-Tabari në librin e tij: Dhehairul Ukba: F.124. Po 
ashtu në faqen 129. 
3 Muhib El Din El-Tabari në librin e tij: Dhehairul Ukba: F. 129. 
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Në Sahihun e Tirmidhiut ka një hadith të 

transmetuar nga Ja‟la El-Amirij, i cili thotë se Profeti 

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

familjen e tij!) ka thënë: “Hysejni është prej meje dhe unë 

jam prej Hysejnit. Allahu e do atë që e do Hysejnin. 

Hysejni është prej degëve të asaj peme.” 

Selman El Farisij ka thënë: “Unë dëgjova Profetin 

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

familjen e tij!), i cili tha: “Hasani dhe Hysejni janë bijtë e mi, 

e kush i do ata të dy, më do mua dhe kush më do mua, e 

do Zotin e Madhëruar dhe atë që Zoti e do, e fut në Xhenet. 

Kush i urren ata të dy, më ka urryer mua dhe kush më 

urren mua, ka urryer Zotin dhe atë që Zoti e urren, e fut në 

Xhehenem (zjarr).”4 

Ky është Hysejni në zemrën e Profetit Muhamed 

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

tij!), i cili u rrit në shtëpinë më bujare, më fisnike, më 

famëlartë dhe ajo është shtëpia e Profetit (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), dielli ndriçues 

i mendjeve të njerëzisë dhe vula e të gjithë Profetëve të 

Allahut të Madhëruar. 

Me atë personalitet të lartë që kishte, me pozitën e 

lartë që zinte në shoqëri, Hysejni u bë fuqi ndikuese në 

                                                            
4 I‟lamul Uara: F. 219. 
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ndërgjegjen e historisë islame. Vërtet, myslimanët besonin 

në dashurinë për Ehli Bejtin dhe e donin Hysejnin, sepse ai 

ishte prej imamëve me prejardhje nga Ehli Bejti.  

Prandaj, vrasja e tij, e cila është fatkeqësi dhe 

humbje për të gjithë ymetin islam, u kthye në torturë dhe 

dhimbje për ndërgjegjen e ymetit. 

Ajo dashuri dhe ai respekt që gjendej për imam 

Hysejnin (Paqja qoftë mbi të!) e ka fillesën në Kur‟an, sepse 

Allahu i Madhëruar udhëroi për dashurinë e Ehli Bejtit dhe 

Hysejni është njëri prej tyre. 

Allahu i Madhëruar, në Kur‟an, thotë: “Thuaj: „Unë 

nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, 

por vetëm respektin e dashurinë për hir të farefisnisë 

(akraballëkut)…”5  

Hysejni (Paqja qoftë mbi të!) rrjedh nga Ehli Bejti, të 

cilët Allahu i ka pastruar prej ndytësive të gjynaheve, ku 

thotë: “Allahu ka për qëllim që nga ju, o familje e shtëpisë 

së Pejgamberit, të largojë ndytësitë e gjynaheve dhe t‟ju 

pastrojë deri në skaj.”6 

                                                            
5Sure Esh Shura, ajeti 23. 
6 Sure Ahzab ajeti 33. 
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Hysejni është ai, me të cilët, Profeti Muhamed (Paqja 

dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) priti 

të krishterët Naxhranë. 

Allahu i Madhëruar thotë: “E kush të kundërshton 

ty në çështjen e Isait pasi të është bërë e ditur e Vërteta, ti 

thuaj: „Ejani të ftojmë bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona 

dhe gratë tuaja, vetet tona dhe vetet tuaja, pastaj, 

sinqerisht, të lutemi për mallkim dhe mallkimin nga ana 

e Allahut ta hedhim kundër gënjeshtarëve.”7 

 Por ama, është për të ardhur keq se të gjitha këto 

thënie u harruan dhe përfundimi ishte ndodhia e 

masakrës, me të cilën nuk ka të ngjashme në historinë e 

njerëzimit. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Sure Ali Imran ajeti 61. 
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Shkurtimisht rreth personalitetit të Hysejnit 

Këtu po përmendim disa shembuj në jetën e imamit 

(Paqja qoftë mbi të!): 

1 - Një ditë, imam Hysejni kaloi pranë disa të 

varfërve të mbuluar me xhybe që po hanin copa buke. Ai i 

përshëndeti ata dhe ata e ftuan në mesin e tyre për të 

ngrënë. Ai u ul dhe tha: “Nëse ky ushqim nuk do ishte 

sadeka, do të haja me ju.” 

Pastaj i tha atyre: “Çohuni për në shtëpinë time.” Ai 

i ushqeu ata, i mbathi dhe urdhëroi që t‟i jepnin atyre 

dërhem. 

2 - Shuajb ibn Abdurrahman ka transmetuar duke 

thenë: Ditën e vrasjes, në shpinën e Hysejnit u dalluan 

njolla. Për këtë, pyetën Zejnel Abidinin (djali i Hysejnit).  

Ai tha: “Kjo është për shkak të trastava që mbante 

mbi shpinën e tij, duke i shpërndarë nëpër shtëpitë e të 

vejave, jetimëve dhe të mjerëve.” 

 3 – Një shërbyes bëri një veprim të gabuar që e 

meritonte qortimin. Imami donte ta edukonte. Shërbyesi i 

tha: “O zotëria im, Allahu thotë: „… dhe ruajtësit e 

inateve...‟ Imam Hysejni tha: “Lëreni atë!” 
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Shërbyesi tha: “…falësit për njerëzit.” Imam Hysejni 

i tha: “Unë të kam falur ty.” 

Shërbyesi tha: “Zoti i do bamirësit.” Imam Hysejni 

(Paqja qoftë mbi të!) tha: “Ti je i lirë për hir të Zotit. Ty do të 

të jap më tepër se të jepja.”8 

 

                                                        Vullnet Merja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Ebu Alem në librin Ehli Bejti. Menakib Al Ebi Talib. Keshful 
Gummeh V.2. 
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ME EMRIN E ALLAHUT, 

 MËSHIRUESIT, MËSHIRËPLOTIT 

 

Allahu na shpërbleftë të gjithëve me ringjalljen e 

dhikrit të imam Hysejnit, i cili u vra me padrejtësi. 

Kjo ditë – dita e Ashurasë – është dita më e 

dhimbshme në Islam dhe dita më e madhe në historinë e 

botës. Në këtë ditë u krye masakra më e rreptë, me të cilën 

nuk ka të ngjashme në histori. Kjo është dita më e 

përgjakshme dhe më e lënduara në Islam dhe për 

myslimanët. Kjo ditë i lotoi sytë dhe do t‟i lotojë në çdo 

kohë, në çdo shekull, në çdo epokë. Po ashtu, kjo ditë ka 

djegur zemrat me zjarrin e pashuar të hidhërimit. 

Në këtë ditë ripërtërihen hidhërimet e Ehli Bejtit të 

Profetit Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) dhe hidhërimet e të gjithë atyre që 

mbajnë në zemrat e tyre dashuri për Ehli Bejtin. 

Është çudi, se disa myslimanë këtë ditë e quajnë 

festë. Ata nuk e dinë se çfarë ka ndodhur në këtë ditë dhe 

çfarë fatkeqësish i zbritën zotërisë së banorëve të Xhenetit 

dhe nipit të Profetit Muhamed, imam Hysejnit, birit të 
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Aliut (i biri i Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi të!)) ku këto 

fatkeqësi as malet nuk mund t‟i mbajnë. 

Të gjitha këto fatkeqësi Ehli Bejtit i erdhën nga dora 

e Beni Umejit dhe ndjekësve të tyre. 

Muaviu vdiq më 15 Rexheb në vitin 59 apo 60 të 

Hixhrit dhe karrigen e Hilafetit e mori djali i tij, Jezidi dhe 

e quajti veten zëvendësi i Profetit Muhamed dhe 

mëkëmbës i tij, duke ditur se tek Jezidi nuk kishte asnjë 

përparësi për Hilafet (udhëheqës) përsa i përket 

prejardhjes së tij dhe gjynaheve që kryente siç ishin pirja e 

pijeve alkoolike, devijimi, dëfrimi me qenër dhe majmuna 

etj. 

Myslimanët nuk pranuan që të hynin nën përuljen e 

një personi, i cili nuk besonte në Zot dhe as në Profetin 

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

tij!) dhe që mbante në vetvete ideologjinë mohuese dhe 

mosbesuese, siç kish thënë një ditë: “Hashimi luajti me 

udhëheqjen: As Profet nuk ka ardhur dhe as mesazh nuk 

ka zbritur.” 

Jezidi i dërgoi një letër Velid ibn Atabeh ibn Ebi 

Sufjan (Mëkëmbësi i Medines), ku e lajmëroi atë për 

vdekjen e Muaviut dhe e urdhëroi që t‟i merrte betimin 

banorëve të Medines në përgjithësi dhe Hysejnit, të birit të 

Aliut, në veçanti. (Ky betim kishte për qëllim që banorët e 
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Medines ta njihnin Jezidin si Halif të myslimanëve.) Velidi 

shkoi tek imam Hysejni dhe i lexoi atij letrën e Jezidit. 

Hysejni i tha: “O Velid, ti e di se ne jemi Ehli Bejti i Profetit 

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

tij!). Me ne Allahu ka filluar dhe me ne do ta vulosë dhe 

një njeri si unë nuk jep betim për Jezidin pijanec, veprues i 

gjynaheve dhe vrasës i të respektuarve.” 

Imam Hysejni doli nga Medina në fshehtësi dhe me 

shpresa dhe iu drejtua Mekes. Banorët e Irakut filluan t‟i 

shkruanin dhe t‟i kërkonin Imam Hysejnit që të shkonte 

tek ata për t‟i dhënë atij betimin për Hilafet, sepse ai ishte 

më i merituari dhe më i devotshmi. Ai ishte i biri i Profetit 

Muhamed dhe nipi i tij. Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e kish caktuar atë imam 

në thënien e tij: “Hasani dhe Hysejni, të dy janë imamë.” 

Hysejnit iu grumbulluan dymbëdhjetë mijë shkresa 

nga banorët e Irakut dhe të gjitha kishin përmbajtje të 

njëjtë. 

Ata i shkruan duke i thënë: “Vërtet, frutat janë 

pjekur dhe mejdani është gjelbëruar (pra çdo gjë është e 

gatshme) prandaj, eja, sepse ti në Kufe ke njëqind mijë 

shpata. Nëse nuk vjen, ne do të të fajsojmë ty nesër para 

Allahut të Madhëruar.” 
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Imam Hysejni dërgoi djalin e xhaxhait të tij, Myslim 

ibn Akil në Kufe. 

Kur Myslimi hyri në Kufe, njerëzit u mblodhën 

rreth tij dhe ia dhanë betimin, sepse ai ishte i dërguari i 

Hysejnit dhe përfaqësues i tij. 

Atij i dhanë betimin tetëmbëdhjetë mijë deri në 

njëzet e katër mijë persona. 

Myslimi i shkroi imam Hysejnit dhe e lajmëroi atë 

rreth betimit që i dhanë njerëzit duke kërkuar prej tij që të 

shpejtonte vajtjen për në Kufe. 

Kur Jezidi e mori vesh këtë gjë, dërgoi Abdullah ibn 

Zijadin në Kufe. Ibn Zijadi, me të mbërritur në Kufe, i 

dërgoi shkresa kryetarëve të fiseve dhe i kërcënoi ato me 

ushtrinë e Shamit dhe i pagoi mirë. 

Njerëzit, si pasojë e këtij veprimi të ibn Zijadit, 

filluan të ndaheshin nga Myslimi, derisa ai mbeti i vetëm. 

Atë e mikpriti një grua. Kur u lajmëruan për 

vendqëndrimin e tij, ushtria e ibn Zijadit e rrethuan 

shtëpinë ku ndodhej Myslimi. 

Myslimi doli nga shtëpia dhe kështu u ndez zjarri i 

luftës. Ai vrau një numër të madh prej ushtarëve të ibn 

Zijadit dhe ata e arrestuan. Ishta dita e Arafatit. Ata e 
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vranë Myslimin dhe trupin e tij e tërhoqën zvarrë nëpër 

tregje e rrugica. 

Hysejni doli nga Meka për të shkuar në Irak ditën e 

tetë të Dhul Hixhrit. 

Një grup dashamirësish të tij e ndaluan që të 

shkonte në Irak dhe një prej tyre ishte Abdullah ibn Abas. 

Hysejni i tha atij: 

“O ibn Abas, Profeti i Allahut më ka urdhëruar dhe 

unë do ta zbatoj atë.” Ibn Abasi tha: “Për çfarë të ka 

urdhëruar gjyshi yt?” 

Imam Hysejni iu përgjigj: “Gjyshin tim, Profetin 

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

familjen e tij!), e pashë në ëndërr duke më thënë: „O Hysejn, 

shko në Irak se Allahu dëshiron të të shohë ty të vrarë.‟” 

Ibn Abasi pyeti: “Përse i ke marrë gratë me vete?” 

Hysejni i tha: “Ato janë amaneti i Profetit (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe unë 

nuk gjej siguri tek asnjë person dhe ato po ashtu, nuk 

ndahen nga unë.” 

Hysejni u drejtua për në Kufe dhe në rrugë u përball 

me një ushtri prej një mijë kalorësish, e udhëhequr nga El-

Hur ibn Jezid El-Rijahi. Ata deshën ta arrestonin Hysejnin 
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dhe ta çonin në Kufe tek ibn Zijadi, por Hysejni nuk pranoi 

t‟i përulej atyre dhe vendosën që Hysejni të shkonte në atë 

rrugë, e cila nuk e çonte në Kufe dhe as nuk e kthente në 

Medine. Ai mbërriti në tokën e Kerbelasë. 

 Ibn Zijadi filloi të mbante fjalime në Kufe dhe 

thoshte: “Kush ma sjell mua kokën e Hysejnit, do të fitojë 

një dhuratë të madhe dhe do t‟i jap atij vilajetin e sundimit 

të Rrajit për dhjetë vjet.” Umer ibn Sa‟d ibn Ebi Vakasi tha: 

“Unë do ta bëj këtë.” 

Ibn Zijadi i formoi atij një batalion prej katër mijë 

burrash. 

Në mëngjes, ishte batalioni i Umer ibn Sa‟d i pari që 

marshoi në drejtim të Kerbelasë. Të gjithë batalionet 

shkonin njëri pas tjetrit, derisa u grumbulluan tridhjetë 

mijë, pesëdhjetë mijë apo më shumë në ditën e nëntë të 

muajit Muharrem. Ata u shpërndanë në mes Hysejnit e 

Ehli Bejtit të tij dhe në mes lumit Furat, në ditën e shtatë të 

muajit Muharrem. 

Kur erdhi dita e nëntë, etja u shtua dhe gjendja e të 

vegjëlve qumështor dhe e fëmijeve u ashpërsua më shumë. 

Sukejna, e bija e Hysejnit, tha: “Në natën e nëntë të 

muajit Muharrem, uji tek ne u pakësua, enët u thanë dhe 

buzët u thanë, derisa filluam të shpresonim për pikën e ujit 

dhe nuk e gjetëm. Thashë me veten time të shkoj tek halla 
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ime, Zejneb. Ndoshta ajo do të na gjente pak ujë. Unë 

shkova tek çadra e saj. Ajo ishte e ulur dhe në prehrin e saj 

ndodhej vëllai im i vogël, Abdullahi, i cili pinte qumësht 

nga gjiri i nënës së tij. Ai kishte nxjerrë gjuhën nga etja e 

madhe. Ajo herë ngrihej, e herë ulej. 

Kur e pashë këtë gjë, nuk fola.” Halla ime më tha: 

“Çfarë ke që qan?” Unë i thashë: “Gjendja e vëllait tim më 

bëri të qaj.” Pastaj i thashë asaj: “O hallë, ngrihu të shkojmë 

tek çadrat e xhaxhallarëve të mi. Ndoshta ata kanë pak 

ujë.” Ne shkuam tek të gjitha çadrat dhe nuk gjetëm ujë. 

Halla Zejneb u kthye tek çadra e saj dhe unë e ndoqa atë, 

po ashtu, ne na ndoqën rreth njëzet djem dhe vajza duke i 

kërkuar asaj ujë. 

Ata thërrisnin: “etja… etja…”  

Batalioni i fundit, i cili mbërriti në Kerbela, ishte 

batalioni i udhëhequr nga Shimër ibn Dhil Xheushe, i 

përbërë prej gjashtë mijë burrash. 

Ky batalion mbërriti në natën e ditës së nëntë. 

Shimri kishte një shkresë nga ibn Zijadi për ibn 

Sa‟din dhe në të thuhej: “Nëse Hysejni dhe shokët e tij e 

pranojnë qeverisjen time dhe dorëzohen, m‟i dërgo 

paqësisht. Nëse kundërshtojnë, afrohu atyre, derisa t‟i 

vrasësh. Nëse e vret Hysejnin, lëri kuajt të shkelin gjoksin 

dhe shpinën e tij…” - e kështu deri në fund të letrës. 
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Ushtria marshoi në drejtim të çadrave të Hysejnit 

tek gratë, pas ikindisë dhe u afrua tek çadra e Hysejnit. 

Hysejni ishte ulur para çadrës dhe kokën e kishte 

vendosur mbi gjunjët e tij. Motra e tij e madhe, Zejneb, 

vajza e prijësit të myslimanëve, Aliut (Paqja qoftë mbi të!), 

dëgjoi thirrjen dhe shkoi tek vëllai i saj dhe i tha: “O vëllai 

im, a nuk i dëgjon këto zëra që po afrohen?” 

Hysejni ngriti kokën dhe tha: “O motër, Profeti i 

Allahut më erdhi kur isha në gjumë dhe më tha: „Ti do të 

vish tek Ne.‟” 

Motra e tij i gjuajti fytyrës së saj dhe bërtiti. 

Hysejni i tha asaj: “Mjerimi nuk është i yti, oj motër 

dhe mos e bëj atë popull që të kënaqen me ne. Pusho, 

Allahu të mëshiroftë!” 

Abasi, i biri i Aliut, i tha: “O vëlla, çohu se ata kanë 

ardhur tek ty.” 

Ai u ngrit e pastaj tha: “O Abas, hipi kalit dhe shko 

e pyeti ato se çfarë duan dhe çfarë ka ndodhur.” 

Abasi shkoi tek ato së bashku me njëzet kalorësa 

dhe i tha: “Çfarë ju ka ngjarë? Çfarë kërkoni?” 
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Ata thanë: “Ka ardhur urdhër nga prijësi t‟ju themi 

juve që të pranoni qeverisjen e tij ose do t‟ju vrasim.” Abasi 

u kthye tek Hysejni dhe e informoi për çka thanë ata. 

Hysejni i tha: “Kthehu tek ata dhe nëse mundesh, largoji 

prej nesh këtë natë, sepse ne do t‟i bëjmë ibadet Allahut në 

këtë natë, do t‟i lutemi Atij dhe do t‟i kërkojmë mëshirë. Ai 

e di se unë e pëlqej shumë namazin për Të dhe leximin e 

Kur‟anit.” 

Abasi shkoi tek ata dhe i tha të njëjtat thënie të 

Hysejnit, por ata nuk pranuan. Amru ibn Haxhaxh El-

Zebidij tha: “Të mjerët ju! Betohem në Allahun, nëse ata do 

ishin prej turqve dhe prej Dilemi dhe do të na thonin të 

njëjtat fjalë, do të pranonim. Si ka mundësi dhe ato janë 

familja e Profetit Muhamed?!” 

Imam Hysejni, së bashku me shokët e tij dhe me 

familjen e tij, qëndruan natën e Ashurasë të shpërndarë një 

në këmbë, një në rekat, tjetri në sexhde, duke i bërë ibadet 

Allahut të Madhëruar. 

Hysejni i grumbulloi ata dhe mbajti një fjalim, ku 

tha: “Unë nuk njoh shokë më besnikë dhe as më të mirë se 

sa shokët e mi dhe as familje më të dashur dhe më të 

favorshme se sa famlja ime. Allahu jua shpërbleftë të 

gjithëve me të mira! Ju, vërtet besuat dhe ndihmuat. Unë 

nuk mendoj se nuk do të ketë ditë tjetër për ne, prej atyre 

armiqve, me përjashim të ditës së nesërme dhe unë ju jap 
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leje juve që të shkëputeni nga betimi im dhe unë nuk ju 

qortoj e as nuk fajësoj. Nata ju ka mbuluar juve dhe çdo 

njeri prej jush të marrë një person të Ehli Bejtit tim dhe të 

shpërndaheni në errësirën e kësaj nate. Më lini mua me atë 

popull, sepse ata nuk kërkojnë tjetër, përveç meje.” 

Vëllezërit e tij, djemtë e tij dhe djemtë e Abdullah 

ibn Xhaferit i thanë atij: “E pse të veprojmë kështu? Me 

qëllim që të jetojmë mbas teje? Allahu mos na e shikoftë 

këtë gjë kurrë!” 

Vëllezërit e tij, së bashku me Ehli Bejtin, i thanë: “O 

biri i të Dërguarit të Allahut, çfarë do të thonë njerëzit për 

ne dhe çfarë t‟i themi atyre? Ti themi se ne e lamë sheihun 

tonë, të madhin tonë, birin e vajzës së Profetit dhe nuk 

hodhëm mbi të asnjë shigjetë dhe nuk vramë me shpatë…? 

Betohem në Allahun jo, o biri i të Dërguarit të Allahut, nuk 

ndahemi kurrë nga ti. Ne do të të mbrojmë ty derisa të 

vritemi me ty dhe të shkojmë në atë vend ku ti do të 

shkosh. Allahu e shëmtoftë jetën tonë pas teje!” 

Pastaj u ngrit Myslim ibn Ausexheh dhe tha : “Ne të 

të lemë ty kështu dhe ky armik të ka rrethuar?! Jo, Betohem 

në Allahun! Zoti mos më shikoftë duke e bërë këtë gjë, 

derisa t‟i thyej gjokset e tyre me shigjetat e mia dhe t‟i gjuaj 

atyre me shpatën time. Nëse nuk kam armë, unë do t‟i 

luftoj ata me gurë dhe nuk ndahem kurrë nga ti, derisa të 

vdes me ty.” 
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Sa‟d ibn Abdullah El Hanefij u ngrit në këmbë dhe 

tha: “Jo, për Zotin, o biri i të Dërguarit të Allahut, nuk të 

lemë të vetëm kurrë, derisa Allahu ta dijë se ne e mbrojtëm 

trashëgiminë e të Dërguarit të Tij, Muhamedit. Nëse unë e 

mësoj se do vritem për ty, pastaj ringjallem, pastaj digjem i 

gjallë dhe të gjitha këto më veprohen mua shtatëdhjetë 

here, unë nuk ndahem nga ti, derisa të vdes me ty. E pse të 

mos e bëj këtë, kur kjo është një vdekje, pastaj marr 

bujarinë, e cila nuk ka fund?” Zuhejr ibn El Kajn dhe tha: 

“Për Zotin, o biri i të Dërguarit të Allahut, kam dëshirë të 

vritem, pastaj të ringjallem një mijë herë dhe Allahu e ka 

shuar luftën tënde.” 

Të gjithë shokët folën ato që thanë dhe kur Hysejni e 

pa këtë gjë tek ata, i tha atyre: “Nëse jeni të tillë, atëhere 

ngrini kokat dhe shikoni vendet tuaja.” 

Me urdhër të Allahut, ata i panë vendet e tyre, 

hyritë, kështjellat e tyre. 

Hysejni i tha atyre: “O popull, unë nesër do të 

vritem dhe ju do të vriteni të gjithë me mua dhe nuk do të 

mbetet asnjë i gjallë prej jush.” 

Ata i thanë: “Elhamdulilahi (Falënderimi i takon 

Allahut!) i Cili na fisnikëroi në ndihmën tënde dhe na 

nderoi me vrasjen me ty. A nuk ke dëshirë të jemi në një 

shkallë me ty, o biri i të Dërguarit të Allahut?” 
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Ai tha: “Allahu ju shpërbleftë me mirësi!” 

Kasemi, i biri i imam Hasani Myxhteba i tha 

Hysejnit: 

“Po unë, për kë do të vritem?” 

Hysejnit i erdhi keq për të dhe i tha: “Si është vdekja 

tek ti, or bir?” 

Ai i tha: “O xhaxhai im, të vritem për ty, vdekja 

është më e ëmbël se mjalti.” 

Hysejni tha: “Për Zotin, ke të drejtë. Xhaxhai yt t‟u 

bëftë kurban, ti do jesh një prej atyre burrave që do të 

vriten me mua mbasi vepruan një veprim të mirë. Edhe 

biri im, Abdullahi, do të vritet.” 

Kasemi i tha: “O Xhaxhai im, ata (armiqtë) do të 

shkojnë tek gratë, dhe do ta vrasin atë dhe ai akoma pi 

qumësht nga gjiri i nës së tij?” 

Hysejni tha: “Unë do ta mbaj, me qëllim që t‟ia lag 

buzët e tij me gojën time dhe një hipokrit do ta godasë me 

shigjetë dhe do ta therë atë (Abdullahin e vogël).” 

Pastaj Hysejni tha: “Ai, që në karvanin e tij ka gra, 

t‟i çojë ato tek beni Esedi. 

Ali ibn Mudhahir pyeti: “E pse, o zotnia ynë?” 
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-”Sepse gratë e mia do të merren robëresha mbas 

vrasjes time dhe unë frikësohem që edhe gratë tuaja mund 

të merren robëresha.” 

Ali ibn Mudhahir shkoi tek çadra e tij. Gruaja e tij u 

çua dhe e priti me buzëqeshje. 

Ai i tha asaj: “Më lër dhe mos buzëqesh.” 

Ajo tha: “O biri i Mudhaharit, unë dëgjova të 

mërguarin e Fatimes (Hysejnin), i cili u mbajti juve fjalim 

dhe dëgjova fundin e fjalimit. Ai ishte i pakuptueshëm dhe 

kishte zhurmë.” 

Ai tha: “Moj ti, Hysejni na tha ne, se ai që në 

karvanin e tij ka gra, t‟i dërgojë ato tek fisi Esed, sepse unë 

nesër do të vritem dhe gratë e mia do të merren 

robëresha.” 

Ajo pyeti: “Po ti, çfarë do të bësh?” 

-Çohu, që të të çoj ty tek bijtë e xhaxhait tënd!” 

Ajo u ngrit dhe i ra shtyllës së çadrës me ballë dhe 

tha: “Për Zotin, nuk më ke njohur mirë, o biri i 

Mudhaharit. 
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A je i kënaqur që gratë dhe gocat e Profetit (Paqja 

dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të 

merren robëresha dhe unë të sigurohem prej robërimit? 

A je i kënaqur që faqja jote të jetë e bardhë nesër 

para Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe faqja ime të jetë e zezë para 

Fatimesë? 

Betohem në Allahun, ju do të merrni pjesë në 

fatkeqësitë e burrave dhe ne do të marrim pjesë në 

fatkeqësitë e grave.” 

Ali ibn Mudhahir u kthye tek Hysejni dhe sytë i 

lotonin. 

Hysejni e pyeti: “Çfarë ke që qan?” 

Ai tha: “O zotëria im, zonja (gruaja e tij) nuk 

pranoi.” Hysejnit i rrodhën lot nga sytë dhe tha: “Jeni të 

shpërblyer prej nesh me mirësi.” 

Kur zbardhi mëngjesi i ditës së Ashurasë, Hysejni i 

thirri shokëve të tij dhe i urdhëroi të falnin namazin. Ata 

morën tejemum në vend të abdesit dhe ai ishte imam i 

xhematit. Kur përfunduan namazin, Hysejni tha: “O Zoti 

im, Ty të besoj në çdo pikëllim dhe Ty të shpresoj në çdo 

fatkeqësi dhe çdo që gjë më ka zbritur nga Ti tek unë, mua 

më gjen me besë dhe me gatishmëri. Në sa fatkeqësira 
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dobësohen mendjet dhe pakësohen fuqitë dhe në to 

poshtërohet shoku dhe kënaqet armiku. 

Unë të ankohem Ty për këtë fatqekësi, sepse dëshira 

ime është tek Ti. Ti i largove ata nga unë dhe m‟i lehtësove. 

Ti je Zotëruesi i të gjitha mirësive dhe Plotësuesi i të gjitha 

dëshirave.”                 

Pastaj…vështroi shokët e tij dhe tha: “Allahu, 

vërtetë, ka urdhëruar për vrasjen tuaj dhe vrasjen time dhe 

ju të gjithë do të vriteni në këtë ditë, me përjashtim të djalit 

tim, Ali ibn Hysejn (Zejnel Abidin), pra, mbështetuni tek 

Allahu dhe duroni.” 

Në mëgjesin e asaj dite, Umer ibn Sa‟di doli tek 

ushtarët dhe caktoi në të djathtë të ushtrisë Amru ibn El 

Haxhaxh El Zubejdij dhe nga e majta, Shimr ibn Xhoushen 

dhe për kalorësit, Urvetu ibn Kajs dhe kryetar të 

këmbësorëve, Shebeth ibn Rabiu dhe flamurin ia tha 

Durejdit. 

Hysejni thërriti që t‟i sillnin kalin e Profet 

Muhamedit dhe përgatiti shokët e tij. Me të ishin tridhjetë e 

dy kalorësa dhe dyzet këmbësorë (thuhet edhe më tepër se 

aq). Ai vendosi Zuhejr ibn El Kajn në të djathtën tij dhe 

Habib ibn Mudhahir në të majtë dhe flamurin e tij ia dha 

Abasit, vëllait të vet.  
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Çadrat i lanë pas shpinës së tyre. Hysejni urdhëroi 

që të mblidhnin dru që t‟i digjnin tek kanali që e hapën 

gjatë natës prej frikës së ardhjes së armikut nga prapa tyre 

dhe pozicionin e luftimit e lanë në një anë të vetme. 

Armiqtë u zemëruan nga ky veprim. 

Shimri thërriti me zë të lartë: “O Hysejn, a po e 

shpejton zjarrin para ditës së Kiametit (Gjykimit)?” 

Hysejni tha: “Kush është ky, më duket se është 

Shimri?” 

Ata i thanë: “Po, ai është.” Hysejni i tha: “O i biri i 

bareshës së dhive, ti e meriton më tepër Xhehenemin.” 

Myslim ibn Ausexheh deshi ta godiste Shimrin me 

shigjetë, por Hysejni e ndaloi atë dhe tha: “Unë nuk e 

pëlqej të filloj luftën me to.” 

Pastaj, Hysejni shkoi tek disa prej shokëve të tij dhe 

pranë tij ndodhej Burejr ibn Hudhjer El Hamadani. Hysejni 

i tha atij: “Foli atij populli. Burejri u afrua dhe tha: „O 

njerëz, frikësohuni Allahut, sepse familja e Muhamedit 

kanë ardhur në sigurinë tuaj. 

Ata janë pasardhësit e tij, familja e tij, gratë e tij. 

Çfarë kërkoni të bëni?” 
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Ata thanë: “Kërkojmë që të mundësojmë prej tyre 

prijësin Ubejdullah ibn Zijad dhe të japë mendimin e tij për 

to.” 

Burejri tha: “A nuk pranoni prej tyre që të kthehen 

tek vendi nga i cili erdhën? Të mjerët ju, o banorët e Kufes, 

a i harruat letrat tuaja dhe betimet që dhatë dhe për to, u 

betuat në Zot?! 

Të mjerët ju, e ftuat Ehli Bejtin e Profetit tuaj dhe i 

ndaluat atyre ujin e Furatit?! 

Të mjerët ju, për çka e kundërshtuat Profetin tuaj në 

familjen e Tij. Çfarë bëni? Allahu, kurrë, mos ua shoftë 

etjen tuaj në ditën e Kiametit! Ju jeni popull i pabesë, i lig.” 

Disa prej atyre i thanë: “Ne nuk po kuptojmë se 

çfarë po thua.” 

Burejr tha: “Falënderoj Allahun që më shtoi tek ju 

kuptimin. O Zot, unë jam i shfajësuar tek Ti, nga ky veprim 

i tyre. O Zot, hidh ligësi në mes tyre, derisa të të takojnë Ty 

dhe Ti je i zemëruar prej tyre.” 

Ata filluan të hidhnin shigjeta dhe Burejri u kthye. 

Hysejni iu drejtua atyre, pastaj thërriti me zë të lartë: 

“O banorët e Irakut! – të gjithë e dëgjonin - dhe tha: “O 

njerëz, dëgjoni thënien time dhe mos u nxitoni, derisa t‟ju 
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këshilloj për ato që ju e meritoni tek unë dhe derisa t‟ju jap 

argumente. Nëse më jepni gjysmën, do të jeni të lumtur 

dhe nëse nuk më jepni gjysmën prej vetave tuaja, atëherë 

bashkoni mendimet tuaja, pastaj çështja e juaj nuk do të 

jetë mbi ju fatkeqësi, pastaj dhe mos prisni. Allahu është 

Mbizotëruesi im, i Cili e zbriti Librin (Kur‟anin) dhe Ai i 

shpërblen të mirët.” 

Pastaj, Hysejni falënderoi Allahun dhe kujtoi për 

Allahun, ato që meriton dhe bëri salavat mbi Profetin 

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

tij!) dhe Ehli Bejtin e tij, mbi melekët dhe mbi të gjithë të 

dërguarit. Ai ka qenë më letrari dhe më gjuhësori i asaj 

kohe. 

Pastaj tha: “O banorët e Kufes, kujtoni prejardhjen 

time dhe shikoni se kush jam unë, pastaj kthehuni veteve 

tuaja dhe qortojini ato, pastaj mendohuni, a ju lejohet të më 

vrisni dhe të më poshtëroni? 

A nuk jam i biri i bijës së Profetit tuaj dhe i biri i 

trashëguesit të tij dhe i biri i xhaxhait të tij, i cili ka qenë i 

pari që e besoi Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për atë që i 

erdhi nga Zoti i Tij? A nuk është Hamzai zotëria e 

martirëve, xhaxhai i babait tim? 
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A nuk është Xhafer Tajari, xhaxhai im, (fluturues) 

me dy krahë në Xhenet? 

A nuk ju ka mbërritur juve thënia e Profetit (Paqja 

dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për 

mua dhe vëllain tim: „Këta të dy, janë zotëritë e banorëve të 

Xhenetit‟? 

Nëse më besoni në ato që them dhe se ajo është e 

vërteta, Betohem në Allahun, kurrë nuk kam gënjyer, 

qëkur e mësova se Allahu nuk i do gënjeshtarët. Dhe nëse 

nuk më besoni, atëherë tek ju gjendet ai person, nëse e 

pyesni, do t‟ju lajmërojë. Pyetini Xhabir ibn Abdullah El 

Ensarij, Ebu Said El Hudarij, Sehel ibn Sa‟d El Saidij, Zejd 

ibn Arkam, Enes ibn Malik. 

Ata do t‟ju informojnë ju, se e dëgjuan këtë thënie të 

Profetit për Mua dhe për vëllain tim. O njerëz, nëse 

dyshoni për ato që thashë, a dyshoni se unë jam i  biri i 

bijës së Profetit tuaj (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Betohem në Allahun, dhe çfarë 

gjendet në mes lindjes dhe perëndimit, nuk është tjetër, 

përveç meje, djali i vajzës së Profetit, tek ju dhe nuk 

gjendet tjetër tek të tjerët. Mjerë ju! A kërkoni prej meje 

ndonjë të vrarë që unë ta kem vrarë apo pasuri që e kam 

marrë me dhunë, dënim apo plagosje?” 
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Asnjë nuk foli. Hysejni thërriti me zë të lartë dhe 

tha: “Unë ju pyes për Zotin, a më njihni se kush jam?” 

Ata thanë: Po, ti je i biri i vajzës së Profetit dhe nipi 

Tij.” 

Ai tha: Ju pyes, për Allahun, a e dini se gjyshi im 

është Profet Muhamedi?” 

Ata thanë: “O Zot…po.” 

Ai tha: “Ju pyes për Allahun, a e dini se babai im 

është Ali ibn Ebi Talibi?” 

Ata thanë: “O Zot… po.” 

Ai tha: “Ju pyes për Allahun, a e dini se nëna ime 

është Fatimeja, e bija e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?” 

Ata thanë: “O Zot, po.” Ai tha: “Ju pyes për 

Allahun, a e dini se gjyshja ime është Hatixheja, e bija e 

Huvejldit, e para grua myslimane e këtij ymeti?” 

Ata thanë: “O Zot, po.” 

Ai tha: “Ju pyes për Allahun, a e dini se Hamzai, 

zotëria e martirërve është xhaxhai i babait tim?” 

Ata thanë: “O Zot, po.” 
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Ai tha: “Ju pyes për Allahun, a e dini se Xhafer 

Tajari, në Xhenet, është xhaxhai im?” 

Ata thanë: “O Zot, po.” 

Ai tha: “Ju pyes për Allahun, a e dini se kjo shpatë 

që kam në brez është e Profetit të Allahut?” 

Ata thanë: “O Zot, po.” 

Ai tha: “Ju pyes për Allahun, a e dini se kjo çallmë 

që kam veshur mbi kokë është e Profetit (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?” 

Ata thanë: “O Zot, po.” 

Ai tha: “Ju pyes për Allahun, a e dini se Aliu ishte i 

pari mysliman dhe ai ka qenë më i dituri dhe më i famshmi 

dhe se Ai ka qenë kujdestar i çdo besimtari dhe 

besimtareje?” 

Ata thanë: “O Zot, po.” 

Ata thanë: “Ne i dimë të gjitha këto dhe ne nuk do 

të lemë derisa ta provosh vdekjen dhe ti je i etur.” 

Kur Hysejni foli me këtë hytbe, vajzat e tij dhe 

motra e tij, Zejneb, filluan të qajnë dhe goditën fytyrat e 

tyre. Zërat ngritën. 
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Hysejni i dërgoi atyre vëllain e tij, Abasin dhe djalin 

e tij, Aliun dhe i tha: “Pushojini ato, pafsha jetën time, mos 

e shtojnë të qarën.” 

Sejid ibn Taus ka përmendur një hytbe tjetër të 

Hysejnit, ku thuhet: Hysejni i hipi devesë së tij (thuhet kalit 

të tij) dhe i kërkoi atyre që ta dëgjojnë. Në një thënie thuhet 

se ata nuk pranuan ta dëgjonin derisa tha: “Mjerë ju, çfarë 

keni që nuk pushoni dhe nuk dëgjoni thënien time? Unë po 

ju thërras në rrugën e udhëzimit, kush më dëgjon mua, do 

të jetë i udhëzuar dhe kush më kundërshton, do të jetë prej 

të humburve. Të gjithë ju jeni kundërshtarë të çështjes sime 

dhe mosdëgjues të thënies sime. Vërtet, barqet tuaja u 

mbushën me haram dhe zemrat tuaja janë të mbyllura. 

Mjerë ju! A nuk dalloni? A nuk dëgjoni? Përse nuk 

pushoni?” 

Ata filluan të fajësonin njëri-tjetrin dhe thanë: 

“Dëgjojeni atë, pushoni!” Hysejni falënderoi Allahun dhe i 

shtoi lavdërimet për Të, ashtu siç i meriton dhe bëri salavat 

mbi Profet Muhamedin, mbi familjen e tij, mbi melekët dhe 

mbi të dërguarit dhe tha: 

“Mjerë ju o njerëz, kur na thërritët me dashuri dhe 

ju përgjigjëm kërkesës tuaj. Ju na nxorët shpatat në të 

djathtat tuaja dhe përgatitët për ne zjarrin për armikun 

tonë dhe armikun tuaj, u bëtë nxitës të armiqve për të 



                                 Masakra e Kerbelasë 

  35  
 

mirët tuaj me padrejtësinë që e përhapën tek ju. Për ju nuk 

gjendet asnjë shpresë prej tyre. A ranë mjerimet mbi ju...?” 

Ai mbajti një hytbe tjetër dhe i tregoi atyre të gjitha 

argumentet, por fjalët nuk gjetën dobi tek ato. Pastaj, ftoi 

që t‟i sillnin kalin e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe hipi mbi të. Në ato 

momente, u afrua Umer ibn Sa‟di dhe tha: “O Durid, ule 

flamurin! Pastaj mori një shigjetë dhe e vendosi në hark 

dhe tha: „Dëshmoni për mua tek prijësi se unë jam i pari, ai 

që i gjuajti Hysejnit.” Të gjithë filluan të hidhnin shigjeta, 

të cilat ishin të ngjashme me currilat e shiut. 

Hysejni i tha shokëve të tij: “Ngrihuni, Zoti ju faltë, 

se këto shigjeta janë mesazhet e atij populli për ju.” 

Nisi beteja grupe-grupe dhe vazhdoi disa orë. Kur 

pluhuri u largua, u pa se pesëdhjetë shokë të Hysejnit ishin 

të vrarë. Në ato momente, kur Hysejni shikoi atë ndodhi, 

vendosi dorën mbi mjekrën e tij dhe tha: “Zemërimi i 

Allahut u ashpërsua mbi jehudijtë, kur thanë se Allahu ka 

fëmijë dhe zemërimi i Tij mbi të krishterët u ashpërsua, kur 

thanë se Zoti është i tretë dhe zemërimi i Tij u ashpërsua 

mbi mexhusët, sepse ata adhuruan diellin dhe hënën, 

zemërimi i Tij u ashpërsua mbi atë popull që ra dakort për 

vrasjen e trashëgimtarit të Profetit të tyre. Betohem në 

Allahun, unë nuk do t‟i përgjigjem kërkesave të tyre, derisa 

të takoj Allahun dhe unë jam i larë me gjak.” 
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Pastaj, shokët e Hysejnit filluan të dilnin njëri pas 

tjetrit në fushën e betejës. Çdo njëri që dilte, në fillim, 

përqafonte Hysejnin dhe thoshte: “Eselamu alejke, ja Aba 

Abdilah.” Hysejni përgjigjej: “Ve alejke selam. Ne jemi pas 

teje.” Pastaj, lexonte ajetin: “Prej besimtarëve kishte burra 

që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre e 

realizuan premtimin duke dhënë jetën dhe ka prej tyre që 

janë duke pritur dhe nuk bënë kurrëfarë ndryshimi.”9 

Çdo burrë prej shokëve të Hysejnit, kur hynte në 

fushën e betejës, vriste një numër të madh prej banorëve të 

Kufes, derisa gjendja e armiqve u shtrëngua. Njëri prej 

ushtarëve të banorëve të Kufes i cilësoi shokët e Hysejnit 

duke thënë: “Ne na luftoi një grup njerëzish, duart e tyre 

shtrëngonin dorezat e shpatave, të fortë si luanët e tërbuar, 

të cilët copëtojnë kafshët nga e djathta në të majtë, hedhin 

vetat e tyre mbi vdekjen dhe nuk pranojnë siguri dhe as 

nuk dëshirojnë pasuri, as nuk gjendet fuqi penguese mes 

tyre dhe vdekjes. 

Ata veshën zemrat mbi mburoja dhe erdhën për t‟u 

takuar me vdekjen. 

 El Hurr ibn Jezid Err Rrijahi iu afrua Umer ibn 

Sa‟dit dhe i tha: “O Umer, ti do ta vrasësh këtë burrë?” 

Ai tha: “Po, Betohem në Allahun, do ta luftoj.” 

                                                            
9 Sure “Ahzab”, ajeti 23. 
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 El Hurr tha: “A nuk  ju pëlqeu ai mendim që ju 

propozoi?” 

Umeri tha: “Nëse do ishte urdhri në dorën time, do 

ta bëja, por prijësi yt kundërshtoi.” 

Atëherë, Hurri erdhi dhe qëndroi tek njerëzit dhe 

filloi t‟i afrohej Hysejnit dalëngadalë. 

Muhaxhir ibn Aus i tha atij: “Çfarë do të bësh? A do 

t‟i gjuash?”  

El-Hur nuk iu përgjigj. 

Muhaxhiri i tha atij: “Ky veprimi yt është i 

dyshueshëm. Betohem në Allahun, unë nuk kam parë tek 

ti qëndrim të tillë si ky. Dhe nëse më thuhet mua se kush 

është më trimi i banorëve të Kufes, nuk do të të numëroja 

ty. Ç‟është kjo që po shoh prej teje?!” Huri i tha: “Betohem 

në Allahun, unë po bëj zgjedhje në mes Xhenetit dhe 

Xhehenemit. Betohem në Allahun, nuk do të zgjedh tjetër 

gjë, përveçse Xhenetit, edhe nëse copëtohem dhe digjem.” 

Pastaj, i gjuajti kalit të tij dhe iu drejtua Hysejnit. 

Dorën e kishte vënë mbi kokë dhe thoshte: “O Zot, tek Ty 

po kthehem. Më fal mua. Unë vërtet i frikësova zemrat e të 

mirëve të Tu dhe fëmijët e vajzës së Profetit Tënd. Kur u 

afrua, Hysejni i tha: “Kush je ti?” Ai tha: “Zoti më bëftë 

kurban për ty. Unë jam ai që të bllokoi rrugën e kthimit për 
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në Medine dhe të thashë të ndjekësh rrugë tjetër dhe të 

solla në këtë vend. 

Unë nuk e dija se ky popull nuk do ta pranonte atë 

çka i propozove atyre dhe ata nuk e kanë atë postin tënd. 

 Unë pendohem tek Allahu për ato që bëra. A 

mendon se Allahu do të më falë mua?” 

Hysejni tha: “Po, Allahu do ta pranojë pendimin 

tënd. Zbrit nga kali.” 

 El-Hur tha: “Unë do jem për ty kalorës, më mirë se 

të jem këmbësor.  

Do t‟i luftoj ata mbi kalin tim për një kohë, derisa të 

bie nga kali, ku do të jetë fundi im.” 

Hysejni i tha: “Vepro si të duash, Allahu të bekoftë!” 

Ai i kërkoi leje Hysejnit që të dite para tij dhe tha: “O 

banorët e Kufes, ju e mashtruat dhe e tradhëtuat këtë njeri 

të mirë kur e ftuat, derisa ju erdhi dhe e poshtëruat. Ju i 

thatë se do të vritnit vetat tuaja që ta mbronit atë, por ju e 

mashtruat dhe e rrethuat, duke e ndaluar që të shkonte në 

vendet e gjera të Allahut. Ai u bë si i arrestuar, i kapur rob, 

i cili nuk zotëron për veten e tij as dobinë e as nuk është në 

gjendje të largojë dëmin. Ju  i ndaluat atij së bashku me 

gratë dhe fëmijët e tij ujin e lumit Furat, nga i cili pinin ujë 

jehudijtë, të krishterët dhe mexhusët (adhuruesit e diellit 
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dhe të hënës). Prej tij laheshin derrat dhe qentë dhe këta i 

kish vrarë etja. Mjerë ju, për çka e tradhëtuat Muhamedin 

në pasardhësit e Tij. Allahu mos ua shoftë etjen juve në 

ditën e Gjykimit!” 

Armiqtë filluan t‟i gjuanin atij me shigjeta.  

Ai iu afrua Hysejnit dhe i kërkoi leje duke i thënë: 

 “O biri i të Dërguarit të Allahut, unë isha i pari 

armik që dola për të të vrarë ty. Më lejo mua që të jem i 

vrari i parë në mes duarve tuaja dhe të jem i pari që do ta 

takoj gjyshin tënd nesër.” 

 Hysejni e lejoi dhe ai doli në fushën e betejës duke 

thënë:  

“Unë jam Huru dhe ju gjuaj juve me shpatën time 

për hir të famëlartit, i cili erdhi në këtë tokë. Ju gjuaj juve 

dhe nuk i frikësohem vdekjes...”  

Ai i sulmoi ata dhe vrau dyzet e tre burra. Ata vranë 

kalin e tij dhe ai i luftoi ata si këmbësor. Pastaj, armiqtë e 

tërbuar, e vranë. Kur ra në tokë, Hysejni qëndroi mbi të 

dhe gjaku rridhte rrëke prej trupit të tij. Hysejni filloi të 

fshinte gjakun dhe dheun nga fytyra e tij dhe thoshte: “Zoti 

të bekoftë, o Hur, ti je i lirë siç të quajti nëna jote.” Dhe dha 

jetën. 
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Atë e mbajtën fisi i tij dhe e varrosën. 

Mbas Hurit, doli Burejr ibn Hudhejr El-Hamadani. 

Ai ishte prej besimtarëve të sinqertë të Allahut. Ai i sulmoi 

armiqtë dhe thoshte: “Afrohuni tek unë, o vrasës të 

fëmijëve të Profetit të Allahut dhe pasardhësve të tij të 

mbetur.” Ai vrau prej tyre tridhjetë burra. Atij i erdhi Jezid 

ibn Mugafel ose Muafel dhe vendosën që i vërteti të vriste 

gënjeshtarin. Burejr e vrau atë, pastaj, të tjerët e sulmuan 

dhe e vranë Burejrin (Zoti e mëshiroftë !). Pastaj doli 

Myslim ibn Ausexheh dhe filloi t‟i luftonte me ashpërsi 

dhe vrau një numër të madh armiqsh, derisa u rrëzua në 

tokë. 

Hysejni, së bashku me Habib ibn Mudhahir, shkuan 

tek Myslimi, i cili ishte akoma gjallë. Hysejni i tha atij: 

“Zoti të mëshiroftë, o Myslim!” Disa prej tyre e realizuan 

premtimin, duke dhënë jetën dhe ka prej tyre që ishin duke 

pritur dhe nuk bënë kurrëfarë ndryshimi. 

Pastaj, Habibi iu afrua atij dhe i tha: “Betohem në 

Allahun, vrasja jote është lartësim për mua, o Myslim, shko 

në Xhenet.” Myslimi me zë të dobët i tha: “Allahu të 

lajmëroftë për të mirë!” 

Habibi i tha: “Po të mos e dija se unë do të jem në 

këtë rrugë, do të doja të më porosisje për çdo gjë që të 

lëndon.” 
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Myslimi i tha: “Unë të porosis për këtë (duke 

treguar Hysejnin). Lufto për të, derisa të vdesësh.” Habibi 

tha: “Do t‟i kënaq sytë tuaj. Të ndihmuan ty kur ishin të 

gjallë dhe në prag të vdekjes së tyre porosit për ndihmën 

tënde vëllain e tij.” 

I biri i Ausexhes e porositi Habibin duke i thënë: 

“Lufto për të, derisa të vdesësh.” Shokët e Umer ibn Sa‟dit 

thërritën të gëzuar: “E vramë Myslim ibn Auesexhe.” 

Shërbëtorja e tij thirri me zë të lartë: “O i mjeri 

zotëria im, o i biri i Ausexhes!” 

Kur djali i Myslimit e dëgjoi këtë gjë, shkoi tek nëna 

e tij dhe sytë i lotonin. Ajo i tha: “Çfarë ke që qan?” Ai i 

tha: “Dua të luftoj.” Nëna e tij u ngrit dhe i lidhi shpatën në 

brez dhe i tha: “Shko or bir! Në mes të litarëve të çadrës, do 

të gjesh një shtizë.” Ai doli dhe deshi ta mbante shtizën, 

por nuk mundi. Ai e tërhoqi atë zvarrë. Hysejni e pa atë 

dhe tha: “Këtij djali tani iu vra babai i tij në betejë dhe unë 

kam frikë se nëna e tij nuk e pëlqen që ky djalë të dalë në 

fushën e betejës.” 

Djaloshi i tha: “O zotëria im, nëna më veshi shpatën 

dhe doli duke thënë: “Prijësi im është Hysejni dhe prijësi 

më i bekuar. Ai është gëzimi im dhe drita e syve të mi. Aliu 

dhe Fatimeja janë prindërit e tij. A njihni një të tillë si ai? Ai 

ka pamje si dielli i ditës dhe ka fytyrë si hëna ndriçuese.” 
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 Ai luftoi derisa e vranë, ia prenë kokën dhe e 

hodhën në drejtim të ushtrisë së Hysejnit. Nëna e tij e mori 

kokën dhe tha: “Të lumtë, or bir, më gëzove zemrën, o 

drita e syve të mi!” Pastaj, e la kokën e djalit të saj dhe mori 

një shtyllë të çadrës dhe i sulmoi armiqtë duke thënë: “Unë 

jam e moshuar dhe e dobët, o zotëria im. Ju gjuaj juve me 

gjuajte të fortë për të mbrojtur birin e Fatimes së 

ndershme.” 

Hysejni dha urdhër që ajo të largohej dhe bëri lutje 

për të. 

Pastaj, doli Vahab ibn Abdullah El-Kelbij, i cili ishte 

i krishterë. Me të kishin ardhur nëna dhe gruaja e tij të cilët 

e pranuan Islamin në duart e Hysejnit në rrugë dhe e 

shoqëruan atë në Kerbela. 

Nëna e tij iu afrua dhe i tha: “Çohu, o biri im dhe 

ndihmo djalin e vajzës së Profet Muhamedit.” 

Ai tha: “Do ta bëj këtë gjë, o nënë dhe nuk do 

shmangem.” 

Ai doli në fushën e betejës dhe thoshte: 

“Nëse nuk më njihni, unë jam i biri i Kelbijit. Dhe ju 

do të shihni dhe do të njihni gjuajtjen time, ecjen dhe 

fuqinë time në luftë.”Ai vrau disa prej tyre dhe u kthye tek 

nëna e tij dhe i tha: “A je e kënaqur prej meje, moj nënë?” 
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Ajo i tha: “Nuk kënaqem, derisa të vritesh në mes të 

duarve të Hysejnit.” Gruaja e tij i tha: “Për hir të Zotit, mos 

shko se do të të vrasin dhe unë do rri e vetme.” 

Nëna e tij i tha: “Shko dhe mos dëgjo fjalët e saj. 

Kthehu dhe lufto për djalin e vajzës së Profetit (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që të 

marrësh shefatin e gjyshit të tij në ditën e Gjykimit.” 

Ai u kthye dhe vazhdoi të luftonte, derisa vrau 

nëntëmbëdhjetë kalorës dhe njëzet këmbësorë. 

Atij i prenë gishtat e dorës. Gruaja e tij mori një 

shtyllë dhe shkoi në drejtim të tij duke thënë: “Kurban për 

ty, nëna ime dhe babai im! Lufto për të mirët e Profetit të 

Allahut.” Ai u afrua me qëllim që ta kthente atë tek gratë, 

por ajo u kap nga rrobat e tij dhe i tha: “Unë nuk dua të 

kthehem, dua të vdes me ty.” 

Ai i tha asaj: “Ti më ndaloje të luftoja dhe tani më 

nxit për luftë?” Ajo tha: “O Vahab, unë nuk e desha jetën, 

qëkur dëgjova Hysejni duke thirrur: „O i mërguar, o 

ndihmuesit e tij të pakët, a nuk gjendet ndonjë ndihmës të 

na ndihmojë ne? A nuk gjendet strehues të na strehojë 

ne?‟” 

Vahabi i kërkoi ndihmë Hysejnit që të kthente gruan 

e tij tek gratë e tjera. 
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Hysejni tha: “Ju jeni të shpërblyer prej Ehli Bejtit me 

mirësi. Kthehu tek gratë, Zoti të bekoftë!” Ajo u largua. 

Vahabi u vra dhe kokën e tij e hodhën tek 

vendqëndrimi i Hysejnit. 

Nëna e tij e mori kokën nga toka, e puthi dhe filloi të 

fshinte gjakun që ishte në fytyrën e tij duke thënë: 

“Falënderoj Allahun, që më zbardhi faqen me vrasjen 

tënde, o biri im, në duart e Ebi Abdilahit (Hysejnit).” 

Ajo e la kokën dhe mori një shkop të çadrës. Hysejni 

i tha: “Kthehu, o nëna e Vahabit! Ti dhe djali yt, jeni me 

Profetin e Allahut.” 

Gruaja e tij filloi të pastronte gjakun dhe dheun që 

ishin mbi fytyrën e tij dhe thoshte: “Ta gëzosh Xhenetin!” 

Atë e pa Shimri dhe i dha urdhër një prej djemve që ta 

vriste. Ai i gjuajti në kokë dhe ajo vdiq. Ajo është e para 

grua, e cila u vra në ushtrinë e Hysejnit. 

Gjendja vazhdoi kështu, derisa erdhi koha e drekës. 

Ebu Temanetu El Sajdavij shkoi tek Hysejni dhe i  tha: “O 

Aba Abdilah, vetet tona do t‟i bëjmë kurban për ty. Ata të 

janë afruar. Betohem në Allahun, nuk do të vritesh, derisa 

unë të vritem para teje dhe unë dëshiroj ta takoj Allahun 

dhe e kreva namazin me ty.” 
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Hysejni ngriti kokën e tij dhe shikoi qiellin, pastaj 

tha: “Kujtove namazin, Allahu të bëftë prej falësve dhe 

kujtuesve. Po ky është fillimi i  kohës së namazit.”  

Hysejni tha: “I thoni atyre njerëzve që të ndalojnë 

luftën, derisa të falemi.” Hysejni thërriti ezanin. Thuhet se 

ai urdhëroi myezinin e tij që të thërriste ezanin. Pastaj, 

Hysejni tha: “I mjeri ti, o i biri i Sa‟dit, a e harrove 

Sheriatin? Ndaloje luftën, derisa të falemi dhe të faleni dhe 

të kthehemi përsëri në luftë.” 

 Të birit të Sa‟dit i erdhi turp t‟i përgjigjej. Husin ibn 

Nemir i thërriti Hysejnit duke i thënë: “Falu, o Hysejn. 

Allahu nuk do ta pranojë namazin tënd.” 

 Habib ibn Mudhahir iu përgjigj: “Të vraftë nëna 

jote! Namazi i birit të Profetit të Allahut nuk pranohet dhe 

namazi yt pranohet, o pijanec? 

Hysejni i tha Zuhejr ibn El-Kajnit dhe Said ibn 

Abdullahut: “Dilni para meje, sa të fal ylenë.” Ata dolën 

para tij, derisa fali me xhemat namazin e frikës. Saidi 

qëndroi para Hysejnit, përballë armiqve. Ata filluan të 

gjuanin me shigjeta. Sa herë që Hysejni e merrte të djathtën 

dhe të majtën, ai dilte para tij dhe shigjetat akoma 

vazhdonin të vinin si currilat e shiut, derisa ai ra mbi tokë 

duke thënë: “O Zot, mallkoji ata dhe mallkoje Adin dhe 

Themudin. O Zot, dërgoji selamin tim Profetit Tënd. Dhe 



                                                      Masakra e Kerbelasë  

 46    
 

lajmëroje atë se çfarë dhimbjesh kisha prej plagëve. Unë 

desha të ndihmoja pasardhësit e Profetit Tënd me këtë që 

bëra.” 

Pastaj ai vdiq. Allahu e mëshirofë!  

Në ato momente, doli Habib ibn Mudhahiri që 

përqafoi Hysejnin dhe filloi të luftonte duke thënë: “Unë 

jam Habibi dhe babai im është Mudhahiri kalorës, 

sypatrembur. Ju jeni armiqtë, ndërsa ne jemi zbatues; ju 

jeni mashtruesa, ndërsa ne jemi më të pastër dhe më 

bindës.” 

Ai vrau gjashtëdhjetë e dy kalorës, pastaj e vranë. 

Pamja e thyerjes u duk në fytyrën e Hysejnit, kur u vra 

Habibi. Hysejni tha: “Allahu t‟i shtoftë mirësitë tuaja, o 

Habib! Ti ke qenë i përsosur dhe e bëje hatmen 

(përfundimi i Kur‟anit) në një natë.”  

Zuhejr ibn El-Kajn doli në fushën e betejës dhe luftoi 

luftë trimash, ku nuk kishte të ngjarë me të. 

Pastaj u kthye para Hysejnit dhe filloi të godiste 

supin e Hysejnit: “Kurban vejta ime për ty, o udhëzues. Sot 

do të takoj gjyshin tënd, Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe Hasanin dhe Ali 

Murtedain...” 
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Ai i dha lamtumirën Hysejnit dhe u kthye në fushën 

e betejës, derisa vrau njëqind e njëzet burra, pastaj u vra 

(Allahu e mëshiroftë!). Hysejni qëndroi pranë tij duke 

thënë: “Allahu të afroftë pranë Tij, o Zuhejr. Allahu i 

mallkoftë vrasësit tuaj me mallkimin e atyre që u kthyen në 

derra dhe në majmuna.”  

Pastaj u afrua Abas ibn Shebib El-Shakirij dhe me të 

ishte Sheudhebi, kryetari i familjes Shakir. 

 Abasi tha: “O Sheudheb, çfarë do të bësh sot?” 

Ai tha: “Çfarë do të bëj?!”  

Do të luftoj me ty për djalin e vajzës së Profetit të 

Allahut, derisa të vritem.”  

Abasi tha: “Ky është përfytyrimi yt dhe tani afrohu 

Ebi Abdilahit, derisa të të kujtojë ty tek Zoti, ashtu siç do t‟i 

kujtojë të tjerët, sepse në atë ditë nuk ka punë, por llogari.” 

Sheudhebi iu afrua Hysejnit dhe i kërkoi leje për luftë. Ai 

luftoi, derisa u vra. 

Abasi iu afrua Hysejnit dhe e takoi duke i thënë: “O 

Aba Abdilah, Betohem në Allahun, nuk gjendet për mua 

në sipërfaqen e tokës as i afërt dhe as i largët më i dashur 

se sa ti. Nëse mundohem që të heq nga ti fatkeqësitë apo 

vrasjen, ky është veprimi më i dashur tek unë, se vetja ime 

dhe gjaku im. Unë do t‟i bëj kurban për ty.” 
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“Eselamu alejke ja Aba Abdilah! Dëshmo se unë jam 

në vijën tënde dhe në vijën e gjyshit tënd. Pastaj eci dhe 

shpatën e kishte drejtuar nga armiqtë.” 

 Një prej burrave të banorëve të Kufes thërriti me zë 

të lartë: “Ky është luani i  luanëve; ky është i biri i 

Shebibit.” Abasi filloi të thoshte: “A nuk gjendet burrë? A 

nuk gjendet burrë?” Asnjë nuk iu afrua atij. Umer ibn Sa‟di 

thërriti: “Gjuajini me gurë.” 

Gurët vinin nga të gjitha anët. Kur Abasi e pa këtë 

gjendje, vendosi mburojën pas tij, pastaj sulmoi me 

ashpërsi armiqtë. 

 Një transmetues hadithi thotë: “Betohem në 

Allahun, unë e pashë atë kur po luftonte me më shumë se 

dyqinq burra, derisa e rënduan plagët e shpatave, të 

shigjetave, të gurëve dhe e vranë. Zoti e mëshiroftë dhe 

qoftë i kënaqur prej tij!” 

 Xhoni Moula Ebi Dher El-Gafari shkoi tek Hysejni 

dhe i  kërkoi leje për luftë. 

 Hysejni tha: “O Xhon, unë të lejoj por ti erdhe me 

ne për të kërkuar shëndet, prandaj mos e provo rrugën 

tonë.” Xhoni tha: “O biri i Profetit, në kohëra të lira të 

qëndrojmë me ju dhe në vështirësi të largohem nga ju?! 

Betohem në Allahun, era ime është e keqe dhe prejardhja 

ime është e ligët, ngjyra ime është e zezë. Bëj lutje për mua 
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për Xhenet që të ndryshohet era ime, prejardhja ime të 

bëhet e nderuar dhe të zbardhet fytyra ime. Jo, për Zotin, 

nuk ndahem prej jush, derisa ky gjak i zi të përzihet me 

gjakun tuaj.” 

 Hysejni i dha leje për luftë dhe ai doli duke thënë: 

“Ja si e shohin të pafetë gjuajtjen e të ziut, i cili 

mbron familjen e Profetit Ahmed, lufton për to me gjuhë 

dhe me dorë…” 

Ai vrau njëzet e pesë burra, pastaj u vra. Hysejni 

qëndroi pranë trupit të tij dhe tha: “O Zot, zbardhe fytyrën 

e tij, aromatizo erën e tij me aromë të këndshme, bashkoje 

atë me të mirët dhe bashkoje atë me Profetin Muhamed 

dhe familjen e tij.” Një djalosh turk doli në fushën e betejës.  

Ai vrau disa ushtarë, pastaj u rrëzua. Hysejni shkoi 

tek ai dhe akoma kishte pak frymë. 

Hysejnit i rrodhën lot. E përqafoi atë dhe vendosi 

faqen e tij mbi faqen e djaloshit. Ai hapi sytë dhe 

buzëqeshi. Në ato momente, dha shpirt. 

 Pastaj doli në luftim Amru ibn Halid El-Sajdavi që i 

thoshte Hysejnit: “O Aba Abdilah, u bëfsha kurban për ty. 

U binda se e drejta është me shokët tuaj dhe e përbuz të 

shmangem dhe të shoh të vetëm prej familjes tënde dhe të 

vrarë.” 
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Hysejni i tha atij: “Shko, ne jemi pas teje për një 

orë.” Ai luftoi, derisa u vra. Pastaj, doli djali i tij, Halidi, në 

luftim, derisa u vra. 

Pastaj, erdhi Handhele ibn Esa‟d El-Shabamij dhe 

qëndroi para Hysejnit. 

Hysejni i tha atij: “O ibn As‟ad, ato njerëz iu 

pëgjigjën dënimit kur e kundërshtuan të vërtetën që ti i 

prozove atyre.” Ai tha: 

“Ke të drejtë, u bëfsha kurban për ty. Të shkoj në 

Ahiret dhe të ndjek vëllezërit tanë.” 

Hysejni i tha: “Po, shko në atë që është më e mirë 

për ty se sa dynjaja dhe çfarë gjendet në të. Shko në atë 

vend që nuk zhduket.” Ai tha: “Eselamu alejke, o Aba 

Abdilah! Zoti bëftë paqe mbi ty dhe mbi familen tënde! 

Allahu na takoftë në Xhenet.” Hysejni tha: “Amin! Amin!” 

Ai doli në fushën e betejës dhe luftoi luftë trimash 

dhe duroi dhimbjet e plagëve, derisa u vra. 

Pastaj doli Sa‟d ibn Handhele El-Temimij dhe luftoi 

luftë luanësh, derisa ra në mesin e të vrarëve dhe plagët i 

rridhnin gjak. Ai vazhdoi kështu dhe nuk lëvizte, derisa 

dëgjoi armiqtë kur thanë: “Hysejni u vra, ti duro.” 
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Ai nxori thikën dhe filloi t‟i luftonte ata, derisa u 

vra. 

Amru ibn Kardhatu El-Ensarij i kërkoj leje Hysejnit 

për luftë. Hysejni e lejoi atë. Ai luftoi luftë trimash 

sypatrembur. Çdo shigjetë që vinte në drejtim të Hysejnit, 

e kapte me dorën e tij dhe çdo shpatë e pengonte, me 

qëllim që Hysejnit të mos i vinte asnjë e keqe, derisa plagët 

e tij u rënduan.  

Ai vështroi nga Hysejni dhe i tha: “A e zbatova 

premtimin, o i biri i Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?” Hysejni i tha: “Po, ti je 

para meje në Xhenet. Dërgoji selamin tim Profetit të 

Allahut dhe thuaji atij se unë jam në rrugë për tek Ai.” 

Pastaj doli për luftim Xhabir ibn Urretu El-Gafarij i cili 

ishte plak i moshuar. Ai mori pjesë në luftën e Bedrit dhe 

Hunit me Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Shtrëngoi mesin e tij me çallmë, 

pastaj, vendosi një rrip lecke mbi vetulla, derisa i ngriti prej 

syve. Hysejni e shikonte dhe thoshte: “Allahu e bekoftë 

ardhjen tënde, o i moshuar!” Ai doli në fushën e betejes 

dhe filloi të luftonte, derisa vrau tetëdhjetë burra, pastaj u 

vra. 

Abdullahi dhe Abdurrahman El-Gafarijani thanë: 

“Eselamu alejke ja Aba Abdilah! Ne dëshirojmë të vritemi 
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mes duarve tuaja.” Hysejni tha: “Zoti ju bekoftë! Afrohuni 

nga unë!” Ata u afruan dhe sytë u lotonin.  

Hysejni i tha: “O bijtë e vëllait, përse qani? Betohem 

në Allahun, unë dëshiroj që pas një ore të jeni kënaqësia e 

syve të mi.” 

Ata thanë: “Allahu na bëftë kurban për ty! Për 

Zotin, ne nuk qajmë për vetet tona, por ne qajmë për ty, 

sepse të shohim të rrethuar nga të gjitha anët dhe nuk 

mundemi të të bëjmë dobi.” Hysejni tha: “Allahu iu 

shpërbleftë, o bijtë e vëllait tim për praninë tuaj dhe 

ndihmesën tuaj me vetat tuaja për mua! Allahu iu 

shpërbleftë me shpërblimin e lartë të udhëzuesve!” 

Ata dolën për luftim dhe thanë: “Eselamu alejke, o 

Aba Abdilah, o biri i të Dërguarit të Allahut!” 

Hysejni i tha: “Ve alejkuma selam ve rahmetullahi 

ve berekatuhu!” Ata luftuan, derisa u vranë. 

Në atë kohë, fatkeqësia mbërriti tek beni Hashim 

dhe i pari i cili u vra prej tyre ishte Ali ibn Hysejn El-Akbar 

(i madhi). 

 Nëna e tij ishte Lejla. Një poet, për atë djalë, thotë: 

“Syri nuk ka parë të tillë si ai, dua të them se është djali i 

Lejlës. Nuk ndikon dynjaja në fenë e tij dhe nuk e 

ndryshon të drejtën me padrejtësinë. Ishte më i pashmi në 
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fytyrë dhe më i miri i njerëzve në morale.” Ai i kërkoi leje 

babait të tij për luftë. Hysejni e vështroi me vështrimin e të 

hidhëruarve dhe i uli sytë në tokë duke qarë. Pastaj ngriti 

kokën dhe u drejtua nga qielli duke thënë: “O Zot, dëshmo 

mbi atë popull, sepse për t‟i luftuar ata ka dalë djaloshi më 

i ngjashëm i Profetit në njerëz, në pamje, në sjellje, në 

logjikë. Nëse ne na merrte malli për Profetin Tënd, 

shikonim fytyrën e këtij djaloshi. O Zot, ndaloji për to 

mirësitë e tokës, ndaji ata nga njëri-tjetri, copëtoji ata copa-

copa, kurrë mos i fal ata dhe mos e prano dashurinë e tyre 

për asnjë person, sepse ata na thirrën që të na ndihmonin, 

pastaj u kthyen në vrasësit tanë.” 

Pastaj, Hysejni thërriti: “O i biri i Sa‟dit, çfarë ke? 

Allahu të lëntë të vetmuar! Kurrë mos të bekoftë në jetesën 

tënde dhe të sjelltë atë që të theri në shtratin tënd mbas 

meje, ashtu siç më le të vetmuar dhe nuk e mbrojte afërsinë 

time!” Pastaj, lexoi ajetin: “Allahu zgjodhi Ademin dhe 

Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Omranit mbi të 

gjithë botën.” 

Ali El-Akbar sulmonte armiqtë dhe thoshte: “Unë 

jam Ali ibn Hysejni ibn Ali. Ne dhe shtëpia e Allahut jemi 

më të merituar për madhërim. Ju gjuaj me shtiza dhe ju 

godas me shpatë në mbrojtje të babait tim, gjuajtjen e 

djaloshit Hashimij Alevij. Betohem në Allahun, nuk na 

udhëheq ne ibn Daij (I dyshuari në prejardhje).” 
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Ai sulmoi armiqtë dhe vrau shumë prej tyre, derisa 

njerëzit u tmerruan prej shumicës së të vrarëve. 

Në një hadith thuhet se ai vrau njëqind e njëzet 

burra. 

Ai u kthye tek babai i tij dhe plagët i rridhnin gjak 

dhe i tha Hysejnit: “O babai im, etja më vrau dhe rëndesa e 

hekurave më lodhi. A gjendet një pikë ujë që të forcohem 

për të luftuar armiqtë?” I ankohet babait më të famshëm 

për etjen e tij dhe nuk u ankua për etjen e tij, përveçse të 

eturit. 

Hysejnit i rrodhën lot nga sytë dhe tha: “O biri im, 

është vështirë për Muhamed Mustafanë dhe për Ali 

Murtedanë t‟i lutesh atyre dhe nuk të përgjigjen dhe t‟i 

kërkosh ndihmë dhe nuk të ndihmojnë. O biri im, lufto 

edhe pak se së shpejti do të takosh gjyshin tënd, 

Muhamedin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe Ai do të të japë ujë ty prej burimit, ku 

nuk do të kesh etje kurrë. O biri im, afroje gjuhën tënde.” 

Hysejni mori gjuhën e tij dhe e vendosi mbi gjuhën e vet. I 

dha unazën e tij dhe i tha: “Vendose në gojën tënde këtë 

unazë dhe kthehu tek armiqtë tuaj. Unë shpresoj se së 

shpejti do ta takosh gjyshin tënd. O biri im, shko, Zoti të 

bekoftë!” 

Ai u kthye në fushën e betejës duke thënë: 
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“Të vërtetat e luftës u dukën. Dhe mbas saj, do të 

shfaqen vërtetësitë…”  

Ai luftoi, derisa vrau dyqind burra. 

Muretu ibn Munkadh El-Abdij e goditi me goditje të 

fuqishme dhe të tjerët filluan t‟i gjuanin me shpata. Ai u 

shtrëngua mbi kalin e tij, i cili iu drejtua vendqëndrimit të 

armiqve, të cilët e copëtuan me shpatat e tyre. Kur po i 

dilte shpirti, ai thërriti me zë të lartë: “O baba, gjyshi im 

vërtet më dha të pija prej atij uji ku nuk do gjej kurrë etje.” 

Hysejni shkoi tek i biri i tij, Aliu dhe ngriti zërin e tij 

duke qarë dhe asnjë nuk e dëgjoi zërin e tij. Pastaj tha: 

“Zoti e vraftë atë popull që të vrau ty! 

Sa të guximshëm janë për Zotin dhe për 

degjenerimin e nderit të Profetit. Ndërsa ti, o biri im, vërtet 

u zhduke prej fatkeqësive të kësaj bote dhe mbërrite në 

lulishtet e Xhenetit dhe në begatitë e tij. Babai yt akoma 

është në fatkeqësitë e dynjasë. O biri im, bota për mua 

mbas teje është vdekje.” 

Në ato momente, me shpejtësi, doli Zejnebi dhe 

thërriti: “O biri im, o i dashuri i zemrës.” Ajo iu afrua dhe 

u hodh mbi të. Hysejni e kapi Zejneben nga dora dhe e 

ktheu tek çadra. Pastaj thirri: “O djemtë e Beni Hashimit, 

afrohuni dhe mbani peshë vëllain tuaj për tek çadra.” 
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Kasimi, i biri i Hasanit, i cili ishte në moshë të vogël, 

iu afrua Hysejnit dhe i tha: “O xhaxhai im, dua leje që t‟i 

luftoj ata kufarë.”  

Hysejni i tha: “O djali i vëllait tim, ti je shenjë e 

vëllait tim dhe dua që të rrish me mua, me qëllim që të mos 

mërzitem.” Kasimi i puthi duart dhe këmbët Hysejnit që ta 

lejonte, derisa Hysejni e lejoi dhe i tha: “O bir, a do të 

shkosh me këmbët tuaja drejt vdekjes?” 

Ai i tha: “O xhaxh, e pse jo? Dhe armiqtë të kanë 

rrethuar ty?!” 

Hysejni e hipi atë mbi kalë. Kasimi iu drejtua 

armiqve dhe sytë i lotonin duke thënë: “Nëse nuk më 

njihni, unë jam i biri i Hasanit, nipi i Profet Mustafait 

besnik. Ky është Hysejni, si i burgosuri. Në mes njerëzve, 

Zoti mos i dhëntë mirësi!”  

Fytyra e tij ishte si hëna. Ai luftoi si trimat, derisa 

vrau tridhjetë e pesë burra (thuhet shtatëdhjetë kalorës 

edhe pse ishte në moshë të vogël). Gjatë luftimit, atij iu 

këput rripi i sandales dhe u përkul që ta rregullonte. Në 

ato momente Amru ibn Sa‟ad El – Ezdij e goditi atë në 

kokë dhe djaloshi u rrëzua përdhe dhe thërriti: “O xhaxha, 

më ndihmo!” Hysejni shkoi tek ai si shqiponja e cila 

shqyen me kthetrat e saj dhe i shpartalloi rreshtat e 
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armiqve si luan i tërbuar dhe goditi me shpatë Amrun, i 

cili vrau Kasimin. 

Amri e priti gjuajten e shpatës me krahun e tij dhe 

dora iu këput. 

Ai thërriti me zë të lartë dhe ushtarët e dëgjuan. 

Hysejni u largua prej tij dhe kalorësit e banorëve të Kufes 

erdhën për ta shpëtuar Amrin prej Hysejnit. Kuajt e morën 

përpara dhe e shkelën me patkojtë e tyre, derisa vdiq (Zoti 

e mallkoftë dhe në Xhehenem e çoftë!). 

Kur pluhuri u largua, u duk Hysejni, i cili po 

qëndronte pranë djaloshit. Hysejni i tha: “Për Zotin, është e 

vështirë për xhaxhain tënd ta thërrasësh dhe mos të të 

përgjigjet ose të përgjigjet dhe të mos mund të të ndihmojë 

ty ose të të ndihmojë dhe të jetë e pamjaftueshme. Allahu e 

mallkoftë popullin, i cili të vrau! Zoti e mallkoftë atë 

popull, ku gjyshi yt dhe babait yt janë kundërshtarët e tyre 

në ditën e Gjykimit. Kjo është dita ku u shtuan fatkeqësitë 

dhe ndihmuesit janë të pakët.” Pastaj e mori në gjoksin e tij 

dhe këmbët që ishin në tokë, i vendosi në mesin e të 

vrarëve prej Ehli Bejtit të tij. 

Mbas Kasimit, doli për luftim vëllai i tij, Ahmedi, i 

biri i Hasanit, i cili ishte në moshën gjashtëmbëdhjetë 

vjeçare. Ai luftoi si trimat, derisa vrau tetëdhjetë burra. Ai 

u kthye tek Hysejni dhe sytë nuk i dukeshin prej etjes së 



                                                      Masakra e Kerbelasë  

 58    
 

ashpër dhe thërriti: “O xhaxhai im, a ka ndonjë pikë ujë që 

të shuaj etjen?” 

Hysejni i tha atij: “O biri i vëllait tim, duro pak 

derisa të takosh gjyshin tënd dhe ai do të të japë ty prej atij 

uji, ku nuk do të ndiesh kurrë etje.” 

Ai u kthye tek armiqtë dhe vrau prej tyre 

gjashtëdhjetë kalorës, derisa u vra. 

Pastaj doli në fushën e betejës vëllai i tij, Ebu Bekri, i 

biri i Hasanit, duke thënë: “Nëse nuk më njihni, unë jam i 

biri i Hajdarit, trimi dhe luani mbi armiqtë. Njëlloj si era ju 

godas me shpatën time, goditjen e trimave.” Ai luftoi si 

trimat, derisa u vra. Në ato momente, dolën djemtë e Imam 

Aliut. I pari prej tyre ishte Ebu Bekr, i biri i Aliut, i cili 

luftoi, derisa u vra. Pastaj doli Avniu, i biri i Aliut dhe 

Hysejni i tha atij: “Si do ta luftosh këtë numër të madh 

njerëzish?” Ai i tha: “Atij të cilit Allahu i ka dhënë shpirt, 

sinqeritet, trimëri, nuk pyet për numrin e armiqve, qofshin 

të shumtë apo të pakët.” Pastaj sulmoi armiqtë dhe vrau 

një numër të madh. Atë e rrethuan dymijë burra. Ai i 

shpartalloi ata nga e djathta në të majtë, duke çarë rreshtat 

e tyre dhe u kthye tek Hysejni, i cili e puthi atë dhe i tha: 

“Të lumtë, ty vërtet të kanë rënduar plagët, duro dhe unë 

të uroj.” 
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Avniu tha: “Zotëria im, desha të merrja bekime nga 

ti dhe të shtoj shikimin tim për ty për herë të fundit.” 

Pastaj u kthye në fushën e betejës dhe luftoi, derisa e 

goditën me shigjetë dhe e realizoi premtimin e tij. 

Në atë kohë, erdhi radha e djemve të Umi Benin. 

Abasi, i biri i Imam Aliut i tha atyre: “O djemtë e nënës 

sime, çohuni dhe luftoni derisa t‟ju shoh se vërtet e 

realizuat premtimin tuaj tek Allahu dhe Profeti i Tij. 

Çohuni dhe luftoni për zotërinë tuaj, derisa të vriteni për 

të.” 

I pari ishte Abdhullahi, i biri i prijësit të 

besimtarëve, Aliut. Mosha e tij ishte njëzet e pesë vjeç, i cili 

luftoi si luanët. Atë e vrau Hani ibn Thebit El-Hadramij 

(Zoti e mallkoftë!). 

Pastaj doli Xhaferi, i biri i Aliut, i cili luftoi luftë të 

ashpër dhe vrau një numër të madh armiqsh, derisa u vra 

prej dorës së Hani ibn Thebit El-Hadremij. 

Pastaj doli në fushën e betejës Othmani, i biri i Aliut, 

i cili ishte njezet e një vjeç. Ai luftoi, derisa u vra. 

Prej tyre mbeti Abasi, i biri i Aliut, i cili po 

qëndronte para Hysejnit duke e mbrojtur atë. 

Abasi ishte trupmadh, i fortë. Ai hipte mbi kalë të 

mrekullueshëm në pamje dhe këmbët i takonin në tokë. 
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Pseudonimi i tij ishte “Hëna e Beni Hashimit” dhe 

“Ujëdhënës”. 

Ai iu drejtua Hysejnit dhe i tha: “O vëllai im, a më 

jep leje?” 

Hysejnit i lotuan sytë e mjekra e tij u lag prej lotëve 

dhe tha: 

“Vëllai im, ti je mbrojtësi i vendqëndrimit tim. Nëse 

vritesh, ne do të shpërndahemi, ndërtesat tona do të 

shkojnë drejt shkatërrimit.” Abasi tha: “Shpirti i vëllait 

tënd është kurban për ty, gjoksi m‟u ngushtua prej jetës së 

kësaj bote dhe dua të hakmerrem prej atyre munafikëve.” 

Hysejni i tha: “Kërko ujë për ato fëmijë.” Abasi doli 

në mesin e mejdanit dhe thërriti: “O Umer, i biri i Sa‟dit, ky 

është Hysejni, i biri i vajzës së Profetit të Allahut, i cili ju 

thotë se ju i vratë shokët e tij, vëllezërit e tij, djemtë e 

xhaxhallarëve të tij dhe ka mbetur i vetëm me fëmijët e tij 

dhe familjen e tij dhe ata janë të etur. Etja i ka djegur 

zemrat e tyre, prandaj jepuni atyre ujë, sepse fëmijët dhe 

familja e tij po vdesin prej etjes…” 

Kur banorët e Kufes i dëgjuan fjalët e Ebi Fadlit, disa 

prej tyre heshtën, disa u ulën dhe filluan të qanin. Në atë 

kohë, doli Shimri, së bashku me Shebeth ibn Rabiu (Allahu 

i mallkoftë ata të dy!) dhe thanë: “O i biri i Ebi Turabit 

(Aliu), i thuaj vëllait tënd se nëse e gjithë toka do të jetë ujë 
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dhe ai të jetë nën duart tona, ne nuk do t‟i japim atij asnjë 

pikë ujë, derisa të japë betimin për Jezidin.” 

Abasi buzëqeshi dhe u kthye tek Hysejni duke e 

lajmëruar për atë që ai popull i tha atij. 

Hysejnit i rrodhën sytë lot dhe Abasi dëgjoi fëmijët 

që thërritnin: “etja… etja…” Ai i hipi kalit dhe mori shtizën 

e tij së bashku me kirben (mbajtëse uji prej lëkure).  

 Umer ibn Sa‟di vendosi katërmijë burra ruajtës të 

ujit dhe nuk lejonin asnjë nga shokët e Hysejnit të pinin 

prej tij. 

Abasi i sulmoi ata dhe i shpërndau. Po ashtu, vrau 

tetëdhjetë burra dhe thoshte: “Nuk i frikësohem vdekjes, 

nëse vdekja është lartësim, derisa të varrosem. Unë jam 

Abasi që nuk i frikësohet sherrit të ditës së Takimit.” 

Ai mbërriti tek uji dhe kur deshi të pinte prej tij, iu 

kujtua etja e Hysejnit dhe e Ehli Bejtit të tij. Abasi e hodhi 

ujin që kishte në dorë dhe tha: “O vetja ime, mbas Hysejnit 

do të jesh e shkatërruar dhe mbas tij, as nuk do jesh. Ky 

është Hysejni i dashur dhe ti do të pish ujë të ftohtë. Kjo 

nuk është prej veprës së fesë sime dhe as vepër e të vërtetit 

dhe besnikut.” 

Ai e mbushi kirbeten me ujë dhe e vari në qafë. 

Pastaj u drejtua nga çadrat. Armiqtë ia prenë rrugën dhe e 
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rrethuan nga të gjitha anët. Ata filluan të gjuanin me 

shigjeta, derisa mburoja e tij u bë si lëkura e iriqit prej 

shigjetave të shumta. 

Zejd ibn Varkau ishte i fshehur pas pemës së 

hurmës. 

Atë e ndihmoi Hakim ibn Tufejl, i cili e goditi në 

dorën e djathtë dhe ia preu. Abasi e kapi shpatën me dorën 

e majtë duke thënë: “Betohem në Allahun, nëse e pritni të 

djathtën, unë gjithmonë do të mbroj fenë time. Po ashtu, do 

të mbroj imamin e vërtetë, djalin e Profetit të pastër dhe 

besnikun.” 

Ai luftoi derisa u lodh. Ata ia prenë dorën e majtë 

dhe ai filloi të thërriste: “O shpirti im, mos iu frikëso të 

pafeve dhe lajmërohu për mëshirën e të Plotfuqishmit. Ata 

prej inatit të tyre, ma prenë të majtën time. O Zot, 

shpërbleji ata me zjarrin më të ashpër.” Një shigjetë goditi 

kirbeten dhe uji ra përdhe. Abazi qëndroi i hutuar. Për të 

nuk kishte duar që të luftonte dhe as ujë që të kthehej tek 

çadrat. Një ushtar i armiqve e goditi me hekur mbi kokë 

dhe Abasi u rrëzua nga kali duke thirrur: “O vëllai im! O 

Hysejn, shpëto vëllanë tënd…” 

Hysejni shkoi tek ai si shqiponjë dhe e pa me duar të 

këputura, ballë të çarë, sy të shpuara me shigjeta. Ai 
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qëndroi mbi të i përkulur, u ul pranë kokës së Abasit dhe 

sytë i lotonin. 

Në ato momente, Abasi dha jetë dhe Hysejni tha: “O 

vëllai im, tani m‟u thye shpina ime, m‟u paskësuan fuqitë 

dhe armiqtë u gëzuan.” 

Pastaj u ngrit dhe u kthye tek çadrat. Atë e priti 

vajza e tij, Sukejna dhe i tha: “O baba, a ke dijeni për 

xhaxhain tim, Abasin?” Hysejni filloi të qante dhe tha: “O 

bija ime, xhaxhai yt u vra.” 

Muhamed ibn Abdullah, i biri i Zejbes, bijës së 

Aliut, doli në fushën e betejës. Ai luftoi, derisa u vra. Pastaj 

doli vëllai i tij, Aun ibn Abdullah ibn Xhafer, i biri i 

Zejnebes. Ai vrau një numër të madh, derisa u vra. 

Pastaj doli një djalosh prej e Hysejni. Ai ishte i 

frikësuar dhe shikonte sa nga e djathta në të majtë. 

Atë e sulmoi Hani ibn Thebit El-Hundramij, e goditi 

me shpatë dhe ai vdiq. Nëna e djaloshit e shikonte dhe nuk 

fliste. Ishte si e hutuar. Hysejni thirri: “A ka kush e mbron 

familjen e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!)? A ka besimtar, i cili i frikësohet 

Allahut? A ka ndihmues që shpreson prej Zotit në 

ndihmën tonë?” 

Gratë filluan të qanin me zë të lartë dhe me vajtime. 
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Hysejni iu afrua hyrjes së çadrës dhe i tha Zejnebes: 

“Më jep djalin tim të vogël që ta përqafoj. O motër, ma sill 

djalin ta shoh para se të ndahem.” 

Ajo e solli vogëlushin, i cili nuk qetësohej dhe lotët i 

rridhnin. Ai digjej prej etjes. Sytë i lotuan kur e pa se po 

digjej. 

Ai thirri: “O popull, vërtet m‟i vratë shokët e mi, 

ndihmësit e mi dhe nuk ka mbetur, vetëm ky vogëlush. 

Nëse nuk më mëshironi mua, mëshirojeni këtë vogëlush. 

Qumështi është tharë në gjoksin e nënës së tij.” 

Harmele e goditi me shigjetë në grykë dhe e vrau 

vogëlushin. Hysejni vendosi shuplakat e dorës së tij poshtë 

fytit të vogëlushit dhe kur u mbushën me gjak, e hodhi në 

drejtim të qiellit dhe tha:  

“Çdo fatkeqësi që më vjen mua, Allahu e shikon. O 

Zot, ky vogëlushi im, mos është për Ty më i lehtë se sa 

fëmija e devesë së profetit Salih?” Pastaj u kthye dhe në 

dorë kishte vogëlushin e therur. Ai hapi një gropë me 

shpatën e tij dhe e varrosi atë. 

 Kur u vranë të gjithë shokët e tij, Ehli Bejti i tij dhe 

nuk mbeti asnjë, Hysejni u përgatit për të takuar Allahun e 

Madhëruar. Ai urdhëroi që t‟i sillnin xhyben e Profetit dhe 

e veshi. Mbi të vendosi mburojën, lidhi shpatën në brez 



                                 Masakra e Kerbelasë 

  65  
 

dhe i hipi kalit të tij. Pastaj iu drejtua atij kombi dhe 

thoshte: “Të mjerët ju, përse më luftoni? 

Për të drejtën që nuk e kam zbatuar? 

Apo kam ndërruar Sheriatin? Apo kam ndryshuar 

synetin e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!)?” Ata thanë: “Ne të luftojmë ty prej 

inatit që kemi me babanë tënd dhe për atë që i bëri të 

parëve tanë në luftën e Bedrit dhe Hunit.” Kur dëgjoi fjalët 

e tyre, sytë i lotuan dhe filloi t‟i sulmonte. Ata u mposhtën 

dhe u shpërndanë si minj të e tmerruar. Pastaj u kthye tek 

çadra e tij. 

Ai thoshte: “La haule vela kuvete il-la bil-lahil alijil 

adhim.” 

  Në atë gjendje që ishte, ai kërkoi një gërmac uji 

duke thënë: 

“Unë jam i biri i Aliut të pastër, prej familjes të 

Hashimit. 

Për këtë unë krenohem dhe gjyshi im është i 

Dërguari i Allahut, më Bujari i njerëzisë. Ne jemi drita e 

Zotit. Tokën ndriçojmë. Fatimeja është nëna ime, e bija e 

Ahmedit dhe xhaxhai im quhet Xhaferr Tajjar. Për ne u 

zbrit Libri i Allahut dhe tek ne gjendet udhëzimi dhe 

mesazhi. Ne jemi amaneti i të gjithë njerëzve. Ne jemi 
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sunduesit e burimit të kefserit dhe i japim të pijnë 

dashmirësve tanë, me gotën e të Dërguarit të Allahut. Dhe 

ndjekësit tanë në ditën e Gjykimit janë me bujarët, më të 

nderuarit. Armiqtë tanë në atë ditë do të humbin. Lum ata 

besimtarë që na vizitojnë mbas vdekjes sonë, sepse do të 

shpërblehen me Xhenet.” Umer ibn Sa‟di bërtiti: “Të mjerët 

ju! A e dini se kë po luftoni? Ky është i biri i sypatremburit, 

ky është i biri i vrasësit të arabëve. Sulmojeni nga të gjitha 

anët!” Ata e sulmuan atë dhe ai iu vërsul atyre si luani i 

inatosur dhe çdo ushtar që i afrohej, e godiste me shpatë 

dhe e vriste, derisa vrau një numër të madh prej tyre. Në 

një thënie, thuhet se ai vrau njëmijë e nëntëqind e 

pesëdhjetë burra.  

Pastaj ata e rrethuan atë dhe karvanin e tij. Hysejni i 

tha: 

“O ndjekësit e familjes së Ebi Sufjanit, nëse nuk keni 

fe dhe nuk i frikësoheni ditës së Gjykimit, bëhuni të lirë në 

këtë jetë dhe kthehuni tek origjinaliteti, nëse jeni arabë.” 

Shimri i thërriti atij: “Çfarë thua, o biri i Fatimesë?” 

Hysejni i tha: “Unë them se do t‟ju luftoj dhe do të 

më luftoni dhe gratë nuk kanë asnjë faj, prandaj, ndalojini 

injorantët tuaj që të mos i bëjnë asgjë atyre, derisa të jem 

unë gjallë.” 
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Shimri i tha shokëve të tij: “Largohuni nga gratë e 

atij burri dhe afrohuni atij, sepse pafsha jetën time, ai është 

shembullyes bujar.” 

 Ushtarët u zmbrapsën. 

 Edhe melekët zbritën për ta ndihmuar Hysejnin, 

por ai nuk i dha leje atyre. Pastaj vështroi nga e djatha, 

pastaj nga e majta, por nuk pa asnjë prej shokëvë të tij të 

gjallë. Të gjithë ishin të vdekur. 

 Hysejni u foli atyre dhe i vajtoi, por nuk dëgjoi 

përgjigje prej tyre.  

Kur nipi i Profetit i pa shokët e tij të vrarë, i thirri 

Ebul Fadlit: “Ku është kalorësi sypatrembur? Ku janë ata 

që për mua dhanë shpirtrat e tyre? Deri dje ishin me mua 

dhe sot udhëtuan dhe më lanë?” 

Pastaj thirri me zë të lartë: 

“A ka ndihmës që të më ndihmojë mua?” Në ato 

çaste, doli Zejnel Abidini, i cili ishte i sëmurë dhe nuk 

kishte mundësi të mbante shpatën e tij. Umi Kulthumi i 

thërriste atij: “Kthehu!” Ai thoshte: “O e zeza hallë, më lër 

të luftoj për birin e Profetit Muhamed.” Hysejni i tha Umi 

Kulthumit: “Merre atë dhe çoje tek çadra që toka të mos 

rrijë e zbrazët prej pasardhësve të familjes së Muhamedit.” 
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 Në një thënie tjetër thuhet se Hysejni e mbajti në 

krahë dhe e çoi tek çadra, pastaj i tha: 

 “O biri im, çfarë kërkon të bësh?” 

Ai tha: “O baba, thirrja jote më lëndoi zemrën dhe 

dua ta bëj shpirtim tim kurban për ty.” 

Hysejni tha: “O biri im, ti je i sëmurë dhe xhihadi 

nuk është detyrim për ty. Ti je argument dhe imami i 

dashamirësve dhe  i ndjekësve të mi. Ti je babai i imamëve 

dhe sipërmarrës i jetimëve dhe i të vejave. Ti je kthyesi i 

familjes time për në Medine.” 

Zejnel Abidini tha: “O babai im, a është e thënë që ti 

të vritesh dhe unë të të shikoj ty? Ah sikur vdekja ta 

shuante jetën time! Shpirti im u bëftë kurban për shpirtin 

tënd dhe vetja ime qoftë besnike për veten tënde!” 

Pastaj Hysejni shkoi tek çadra e të pastrave të 

familjes së Profetit dhe thërriti: “O Sukejne! O Fatime! O 

Zejneb! O Umi Kulthum! Unë ju dërgoj selam dhe kjo është 

hera e fundit që shihemi.” Zërat e tyre u ngritën duke qarë 

dhe bërtitën: “Lamtumirë, lamtumirë!” Tek ai shkoi 

Sukejna, të cilën e donte shumë dhe i tha atij: “O baba, iu 

dorëzove vdekjes? Ku do të mbështetem?” Ai i tha: “O 

drita e syve të mi, si të mos i dorëzohet vdekjes ai, i cili nuk 

gjen ndihmës që ta ndihmojë?” Ajo tha: “O baba, na kthe 
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në Medinen e gjyshit tonë.” Hysejni tha: “Kjo është gjë e 

largët, nëse do.” 

 Sukejna qau. Hysejni e mori dhe e përqafoi duke i 

fshirë asaj lotët prej syve dhe i thoshte: 

 “Dije mirë, o Sukejne, se lotët tuaja do të zgjasin 

mbas meje, kur vdekja të më marrë. Mos ma digj zemrën 

time me lotët e vajtimit, përderisa shpirti është akoma në 

trupin tim. Dhe nëse vritem, ti je më e merituara për atë që 

do.”  

Pastaj Hysejni i ftoi të gjitha gratë që ndodheshin në 

çadra dhe i tha: “Përgatituni për bela dhe dijeni mirë se 

Allahu është Ruajtësi dhe Mbrojtësi juaj. Ai do t‟ju shpëtojë 

prej sherrit të armiqve dhe do tju shpërblejë juve me 

mirësi. Ai do t‟i dënojë armiqtë tuaj me dënime të 

ndryshme dhe juve këtë fatkeqësi do t‟ua shpërblejë me 

lloje të shumta mirësish dhe bujarish, prandaj mos u 

ankoni dhe mos thoni me gjuhët tuaja ato që iu dobësojnë 

fuqitë tuaja.” 

Ai i urdhëroi ata që të vishnin perçet e tyre. Zejnebi 

e pyeti rreth këtij veprimi dhe ai i tha: “Mua më 

përfytyrohet në sytë e mi se së afërmi, do t‟ju shoh juve si 

shërbëtoret dhe hyzmeqaret që i çojnë para njerëzve dhe ju 

dënojnë me tortura të rënda.” 
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Zejnebi thirri: “O gjyshi ynë, o të pakëtit e 

ndihmuesve për ne!” 

 Ajo filloi të qante dhe i binte fytyrës me duar. 

Hysejni i tha: “Jo kështu, moj bija e Murtezarit, sepse 

vajtimi do të jetë i gjatë.” 

 Hysejni deshi të dilte nga çadra, por Zejnebi u kap 

prej rrobave të tij dhe tha: Ngadalë, o vëlla, derisa t‟i 

mbush sytë me shikimin tënd dhe të të përqafoj me 

përqafimin e të ndarit që nuk do e shohë mbas tij.” 

 Ajo filloi të puthte duart e tij, këmbët e tij. Gratë e 

tjera e rrethuan dhe filluan t‟i puthnin duart dhe këmbët e 

tij. Hysejni i ndaloi ato dhe i ktheu tek çadrat. 

 Pastaj, Hysejni ftoi motrën e tij, Zejnebin dhe e 

këshilloi të bënte durim dhe i kujtoi asaj për atë që Allahu i 

kishte premtuar të durueshmëve. 

 Ajo i tha atij: “O biri i nënës time, të jesh i bindur, se 

do më gjesh ashtu siç dëshiron.” 

Hysejni tha: “O motra ime, më sill një rrobë të vjetër 

të cilën nuk e dëshiron askush, me qëllim që ta vendos nën 

veshjet e mia, që të mos ngelem lakuriq kur të vritem, 

sepse unë do jem i vrarë dhe i grabitur.” 

 Gratë bërtitën me zë të lartë. 
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Atij i sollën një rrobë të vjetër dhe ai e veshi atë. 

Pastaj thirri: “Kush do ma sjellë kalin tim?” Zejnebi 

e dëgjoi dhe doli nga çadra. Ajo e kapi kalin nga kapistra 

dhe iu afrua Hysejnit duke thënë: “Kujt i thërret? Vërtet, 

ma theve mua zemrën.” 

 Hysejni u kthye tek ai popull dhe i sulmoi si luan i 

tërbuar. Ai sulmonte nga e djathta dhe thoshte: “Vdekja 

është më e mirë se hipja mbi fëllqësira dhe është më e mirë 

se hyrja në zjarr.” 

Ai sulmonte nga e majta dhe thoshte: “Unë jam 

Hysejni, i biri i Aliut. Mbroj vijën e babait tim dhe vdes në 

fenë e Muhamedit.” Ushtarët filluan ta qëllonin me 

shigjeta. Hysejni pushoi pak për t‟u çlodhur. 

 Në ato momente, i vjen një gur dhe e qëllon në 

ballë. Ai filloi të fshinte gjakun. Kur po pastronte fytyrën 

prej gjakut, një shigjetë e mprehtë e helmuar e pëbërë prej 

tre kokash, e qëlloi në gjoks, në anën e zemrës. 

Hysejni tha: “Bismilah ve bilahi ve fi sebililahi ve ala 

mileti Resulullah.” Pastaj ngriti kokën e tij nga qielli dhe 

tha: “O Zoti im, Ti e di se ata po vrasin atë burrë ku nuk 

gjendet në rruzullin tokësor si djali i Profetit, përveç atij.” 

Hysejni e tërhoqi shigjetën dhe e nxori prej gjoksit. 

Gjaku doli si rrëke. Ai vendosi dorën e tij mbi plagë. Kur 
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dora u mbush me gjak, e hodhi nga qielli. Përsëri e vendosi 

dorën mbi plagë dhe kur u mbush me gjak, ngjyrosi kokën 

dhe mjekrën e tij me atë gjak, duke thënë: “Të jem kështu 

derisa të takoj gjyshin tim, Profetin Muhamed dhe unë jam 

i lyer me gjakun tim që t‟i them atij: „O i Dërguari i Allahut, 

më vrau filani dhe filani.‟” 

Në ato çaste, atij i gjuajti Salih ibn Vahab në brinjë 

dhe Hysejni u rrëzua nga kali duke thënë: “Bismilah ve 

bilah ve fi sebililah ve ala mileti Resulilah.” Pastaj filloi të 

grumbullonte pak dhė për të formuar jastëk që të vendoste 

faqen e tij dhe t‟i lutej Zotit të tij duke thënë: “Durim në 

gjykimin Tënd dhe në sprovimet Tuaja. O Zot, nuk ka 

adhurues, përveç Teje.” Pastaj u përgatit për të luftuar, por 

nuk mundi. Atij i shkuan sytë lot dhe thirri: “O gjyshi im, o 

Muhamed, o babai im, o Ali, o i mërguar, o ndihmësit e 

pakët! A vritem me padrejtësi dhe gjyshi im është 

Muhamed Mustafai? Dhe therem i etur dhe babai im është 

Ali Murtedai? Të lihem i poshtëruar dhe nëna ime është 

Fatime Zahra?” Pastaj doli Zejnebi nga çadra që thërriste: 

“O i mjeri vëllai im, o i mjeri zotëria ynë! Ah sikur qielli të 

palosej me tokën! Ah sikur malet të përziheshin me fushat! 

Sot vdiq gjyshi im, sot vdiq nëna ime.” 

Pastaj thërriti: “I mjeri ti, o i biri i Sa'dit. Ebu 

Abdilahin e vrasin dhe ti shikon?” Amri nuk iu përgjigj 

asaj. Ajo thirri: “Të mjerët ju, a nuk ka në mesin tuaj 

mysliman?” Asnjë nuk u përgjigj. 
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Ajo u nis për në mejdan ku herë binte dhe herë çohej 

dhe hidhte dhe mbi kokën e saj, derisa mbërriti tek Hysejni 

dhe hodhi veten e saj mbi trupin e tij: “A ti je Hysejni, 

vëllai im? A ti je Hysejni, i biri i nënës sime? A ti je 

mbrojtësi ynë? Ti je Hysejni ynë?” 

 Hysejni nuk i kthente përgjigje, sepse ishte i zënë 

me veten e tij. 

Ajo i tha: “O vëllai im, për hak të gjyshit tim, më flit 

për hak të babait tim, Aliut, më kthe përgjigje o i dashuri i 

shpirtit tim, o i dashuri i zemrës sime, m‟u përgjigj.” 

Hysejni i hapi sytë. 

 Zejnebi u ul pranë kokës së tij dhe e vendosi mbi 

kraharorin e saj. Hysejni e shikoi atë dhe i tha: “O motër, 

ma theve zemrën dhe m‟i shtove hidhërimet. Për Allahun, 

pusho dhe qetësohu!”  

Zejneb bërtiti: “O i mjeri ti. O i biri i nënës sime, si të 

pushoj dhe të qetësohem dhe ti je në këtë gjendje? Shpirti 

im për shpirtin tënd kurban. Vetja ime për veten tënde 

mbrojtëse.” 

Në atë kohë doli Abdullah ibn Hasani, i cili ishte një 

djalosh i vogël dhe mbërriti tek Hysejni. Atë e ndoqi 

Zejnebi, e bija e Aliut, që ta ndalonte. 
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Hysejni i tha asaj: “O motër, ndaloje atë!” Djaloshi 

nuk pranoi dhe pengoi Zejneben duke thënë: “Betohem në 

Allahun, nuk ndahem prej xhaxhait tim.” Abhar ibn Kabi 

iu afrua Hysejnit dhe në dorë mbante shpatën. Vogëlushi i 

tha: “I mjeri ti, o i biri i të poshtrës, a do të vrasësh xhaxhin 

tim?” Abhari ngriti shpatën për t‟i gjuajtur Hysejnit, por 

vogëlushi e priti gjuajtjen me dorën e tij e cila u pre dhe 

mbeti e varur nga lëkura. Vogëlushi thirri: “O xhaxhi im, o 

babai im!” Hysejni e kapi atë dhe e vendosi në kraharor 

duke i thënë: “Duro, o djali i vëllait tim, ato fatkeqësi që të 

kanë rënë dhe mendo se ka shpërblim, sepse Allahu do të 

të bëje ndjekës të baballarëve tuaj të mirë.” 

 Harmele e goditi vogëlushin me shigjetë në grykë 

dhe vdiq në kraharorin e Hysejnit.  

Pastaj Amr ibn Sa'di i bërtiti shokëve të tyre: “Të 

mjerët ju, zbritni dhe pritni kokën e tij.” 

Ai i tha njërit prej ushtarëve: “Zbrit tek Hysejni dhe 

rehatoje atë.” 

Amr ibn Haxhaxhi u afrua që ta vriste Hysejnin, por 

kur zbriti nga kali dhe pa në sytë e Hysejnit, u kthye 

menjëherë. Atë e pyetën rreth kthimit? Ai tha: “Unë pashë 

sytë e tij dhe ata m‟u dukën si sytë e Profetit Muhamed 

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

tij!). 
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 Pastaj u afrua Shebthu ibn Rabiu, por dora iu 

drodh. Ai e hodhi shpatën dhe u largua prej Hysejnit. 

Në atë kohë, u afrua Shimri dhe u ul mbi kraharonin 

e Hysejnit. Aty ndodhi masakra më e rëndë, të cilën lapsat 

nuk e cilësojnë dot. 

Zoti i mallkoftë të padrejtët! 
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ZIJARETI I  IMAM HYSEJNIT NË DITËN 

 E ASHURASË 

 

Es-selamu alejke ja ibne Resulil-lah. 

Es-selamu alejke ja ibne el-beshiri nadhir ve ibne 

sejidil vasijin. 

Es-selamu alejke ja ibne Fatime Zahra sejideti nisail 

alemin. 

Es-selamu alejke ja hiretall-llahi ve ibne hiretihi. 

Es-selamu alejke ja tharall-llahi ve ibne tharihi. 

Es-selamu alejke ej-juhel vetrul mevtur. 

Es-selamu alejke ej-juhel imamul hadi ez-zekij ve ala 

ervahi hal-let bi fenaike ve ekamet fi xhivarike ve vafadet 

me‟a zuv-varike. 

Es-selamu alejke min-ni ma bakijtu ve bakije lejlu ve 

neharu. 
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Fe lekad adhumet el-razijetu ve xhelet fil muminine 

vel myslimine ve fi ehli semavati ve ehlil eradhine 

exhmein. 

Fe in-na lil-lahi e in-na ilejhi raxhiunë. 

Salavatullahi ve berekatuhu ve tehijatuhu alejke ja 

Aba Abdilahi El-Hysejn ve ala abaike taj-jibine tahirin, el 

muntexhebin. Ve ala dhur-rijetikum el-hudatël mehdij-jine. 

LeanAllahu umeten hadheletek ve tereket nusretuke 

ve maunetuke. 

Ve leanAllahu umeten es-seset esasel dhulmi lekum 

ve mehedetil xheuvre alejkum ve tar-rakat ila edhij-jetikum 

ve te haj-jifikum ve xharet ve hadet dhalike fi dijarikum ve 

eshjaikum. 

Beritu ilall-llahi aze vexhel ve ilejkum ja sadeti ve 

mevalije ve eimeti minhum ve min eshjaihim ve etbaihim 

ve es-elull-ahe el-ledhi ekreme ja mevalije mekame-kum ve 

sher-refe menziletekum ve she‟n-ekum en jukrimeni bi 

vilajetikum ve mehe-betekum vel itmami bikum ve bil 

berueti min a‟daikum. Ve es-elullahe el-ber err-rrahim en 

jerzukeni mevedetekum ve en juvafikeni li talebil bi 

thairikum me‟al imamil muntedher el-hadij min ali 

Muhamed ve en jexh‟aleni ma‟kum fi dunja ve fil ahi-ret, 

ve en jubeligni el-mekamul mahmude lekum inde Allahi. 
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Ve es-elullahe az-ze vexhel bi hakikum ve bi she‟ni 

el-ledhi xhealAllahu lekum en ju‟tijeni bi musabi bikum 

afdal ma a‟ta musaben bi musibetin. In-na lil-lahive in-na 

ilejhi raxhiunë. Ja leha min musibetin. Ma efxhaeha, ma 

enkereha li kulubil mu‟minine vel myslimine. All-ll-ahume 

sali ala Muhamedin ve ali Muhamed ve ixh‟alni fi mekami 

hadha mim-men tenaluhu minke salavatun ve rahmetun 

ve magfiretun. Ve ixhalni indeke vazhihen fi dynja ve fil 

ahiret ve minel mukarabin. 

Fe in-ni etekar-rebu ilejke bi Muhamedin ve ali 

Muhamedin salavatuke alejhi ve alejhim exhmeinë. 

All-llahume ve in-ni eteves-selu ve etevaxhehu bi 

Safvetike mi halkike ve hiretike min halkike. Muhamdein 

ve Aliun, ve taj-jibine min dhurij-jetihima. All-llahume fe 

sal-li ala Muhamedin ve ali Muhamed ve ixh‟al mehjaji 

mehjahum ve memati mematehum ve la tufarik bejni ve 

bejnehum fi dynja vel ahiret in-neke semiu dua. 

All-llahume ve hadha jevmun texhedede 

(tuxhededu) fihi el-nukmetu ve tenez-zele (tunez-zelu) fihi 

el-la‟netu ala el-lein jezide ve ala ali jezide ve ala ali zijad 

ve umer ibën sa‟d vel shimre. All-llahume il‟anhum ve 

il‟an men radhije bi kavlihim ve fi‟lihim min evelin ila 

ahirin la‟nen kethira ve eslihim har-re narike ve eskinhum 

xheheneme ve saet mesira ve evxhib alejhim ve ala kuli 

men shajaahum ve bajaahum ve tabaahum ve saadehum 
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ve radhije bi fi‟lihim ve iftah lehum ve alejhim ve ala kuli 

men radhije bi dhalike leanatike el-leti leante biha kuli 

dhalimin ve kuli gasibin ve kuli xhahidin ve kule kafirin ve 

kule mushrikin ve kule shejtanin raxhim ve kuli xhab-

barin anid. All-llahume il‟an jezide ve ale jezide ve beni 

mervane xhemian. All-llahume ve daif gadabeke ve 

sahatike ve adhabeke ve nakmeteke ala ev-veli dhalimin 

dhaleme ehli nebijike. 

All-llahume ve il‟an xhemia dhalimine lehum ve 

intekim minhum in-neke dhu nikmetin minel muxhrimine. 

Allahume ve il‟an evele dhalimin dhaleme ale bejti 

Muhamedin. Ve il‟an ervahehum ve dijarehum ve 

kuburehum. Ve il‟an all-llahume el-isabete el-leti nazalet 

Hysejne binti nebijike ve harabet‟hu ve katelet es‟habehu 

ve ensarehu ve a‟vanehu ve evlijaehu ve shiatehu ve 

muhibihi ve ehli bejtihi ve dhurijetehu. Ve il‟an all-llahume 

el-ledhine nehebu malehu ve selebu (ve sebevu) harimehu 

ve lem jesmau kelamehu ve la ma kalehu. 

Allahume ve il‟an kule men belegehu dhalike fe 

radhije bihi minel ev-veline vel ahirine vel halaike 

exhmeine ila jevmu din. 

Es-selamu alejke ja aba Abdilahi Hysejn ve ala men 

saadeke ve aveneke ve vasake bi nefsihi ve bedhele 

muhxhetehu fil dhebi anke. 
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Es-selamu alejke ja mevlaje ve alejhim ve al 

ervahihim ve ala turbetike ve ala turbetihim. 

All-llahume lekijhum rahmeten ve ridvana ve 

rovhen ve rihana. Es-selamu alejke ja mevlaje ja aba 

Abdillah ja ibne hatimi nebij-jine ve ja ibne sej-jidil vasijine 

ve ja ibne sej-jideti nisail alemine. 

Es-selamu alejke ju shehidu ja ibne shehid. 

Allahume belighu an-ni fi hadhihi saati ve fi hadhihi 

jevmi ve fi hadhal vakti ve kuli vaktin tehij-jeten ve selama. 

Es-selamu alejke ja ibne sej-jidil alemine ve alel 

mustesh‟hedhine meake selamen mutesilen ma it‟tesele el-

lejlu vel neharu (el-lejlu bi nehari). 

Es-selamu alel Hysejni ibën Ali shehid. Es-selamu 

ala Ali ibën Hysejn esh-shehid.. Es-selamu ala Abas ibën 

emiril Mu‟mininë esh-shehid. Es-selamu ala shuhedai min 

vuldi emiril mu‟min. Es-selamu ala shuhedai min vuldi 

Xhafer ve Akil. Es-selamu ala kuli mustsh‟hedin minel 

mu‟minine. 

All-llahume sali ala Muhamedin ve ali Muhamedin 

ve belighum an-ni tehij-jeten ve selama. Es-selamu alejke ja 

Resulullah ve alejke selamu ve rahmetullahi ve 

berekatuhu. Ehsenellahu leke el-azae fi veledike Hysejni 

alejhi selam. Es-selamu alejke ja aba Hasani ja emirel 

mu‟minin ve alejke selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. 
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Ehsenellahu leke el-azae fi veledike Hysejn alejhi selam. 

Es-selamu alejki ja Fatimetu ja binte Resuli Rabil alemin ve 

alejki selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. 

EhsenAllahu leki el-azae fe velediki Hysejni.  

Es-selamu alejke ja aba Muhamed El-Hasan ve 

alejke selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. EhsenAllahu 

leke el-azae fi ehike Hysejn. Es-selamu ala ervahil 

mu‟uminine vel mu‟mainati el-ahjai minhum vel emvati ve 

alejhim selam ve rahmetullahu ve berekatuhu. 

EhsenAllahu lehuml azae fi mevlahum Hysejni. 

Alla-llahume ixh‟alna mine taj-jibine bi tharihi mea 

imamin adlin tuiz-zu bihil islame ve ehlehu ja rabel 

alemin. 

Pastaj të biesh në sexhde dhe thuaj: 

Allahume lekelhamdu ala xhemii ma nabe (ma je‟ti) 

min hatbin ve lekelhamdu ala kuli emrin ve ilejkel 

mushteka fi adhimil muhimati bi hiretike ve evlijaike ve 

dhalike lima evxhebte lehum minel keramati vel fadlil 

kethir. Allahume fe sal-li ala Muhamedin ve ali 

Muhamedin ve irzukni shefa‟atel Hysejn alejhi selam 

jevmel vurudi vel mekamil mesh‟hud vel havdil mevrud 

ve ixh‟al li kademe sidkin indeke meal Hysejni alejhi selam 

ve As‟habil Hysejni el-ledhine vasavhu bi enfusihim ve 

bedhelu dunehu muhxhehum ve xhahedu ma‟hu a‟daeke 
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ibtigae merdatike ve rexhaike ve tesdikan bi va‟dike ve 

haufen min vaidike in-neke latifun lima teshau ja errhame 

rrahimin.   
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