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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 

 

PARATHËNIE 

 

Falënderimet më të sinqerta i takojnë Allahut të 

Madhëruar. Paqja dhe Begatia e Allahut qoftë mbi më të 

ndershmin e krijesave të Allahut, Muhamed Mustafasë dhe 

mbi familjen e tij të nderuar. 

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

mundur që, për kohët e sotme, të jetë përfaqësuesi i një 

shembulli të shkëlqyeshëm në disa dimensione të 

ndryshme. Ai (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka mundur të 

përkufizojë saktë lloje të ndryshme botëkuptimesh dhe 

perceptimesh, të interpretuara prej njerëzve në forma nga 

më të ndryshmet, ose, e thënë me fjalë të thjeshta, secili për 

llogari të tij.  

Prej këtyre çështjeve është botëkuptimi dhe mënyra 

nëpërmjet të cilës Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me 
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të!) i ka shikuar dhe i ka trajtuar të rinjtë, pjesa shumë e 

rëndësishme e shoqërisë, pa më të voglin dyshim, zemra e 

saj (e shoqërisë) që rreh. Kjo shtresë e ngre lart shoqërinë, 

nëpërmjet energjive të saj të veçanta dhe të pashtershme.  

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) flet rreth 

rolit të rëndësishëm të rinisë në shoqërinë islame dhe rreth 

rolit që ajo mund të luajë, si dhe përcakton përparësitë e 

jetës së saj, sipas rëndësisë që ato kanë.  

Ai flet, gjithashtu, se si kjo shtresë jetike e shoqërisë 

është njëkohësisht më e sulmuara dhe më e luftuara prej 

armiqve të Islamit, pasi ajo është shtresa që përfaqëson të 

ardhmen e shoqërisë, të ardhmen e ymetit (popullit) islam. 

Rinia ka qenë vazhdimisht objekt i lëvdatave dhe i 

krenarisë së madhe të Imamit të nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!).  

Në njërën prej dëshmive dhe deklaratave të tij për 

rininë, ai ka thënë: “Sa herë ju vështroj dhe ju shoh duke i 

shpenzuar energjitë tuaja për Islamin, me sinqeritetin më të 

lartë, të dalë prej shpirtrave tuaj të pastër, duke i 

ekspozuar vetet tuaja ndaj vdekjes së sigurt, pa ju dridhur 

qerpiku, ndiej një krenari të papërshkruar, që të rinjtë e 

myslimanëve janë kaq të pjekur, kaq të formuar dhe kaq të 

vendosur në rrugën e tyre për të mbështetur Islamin. Sa 

herë shoh një rini të tillë, qetësohet zemra ime dhe jam i 

bindur se nuk ka fuqi mbi tokë të na mposhtë. Rinia jonë 
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mbështetet te Allahu i Lartësuar, ndërsa armiqtë tanë 

mbështeten te armët automatike që kanë.”1 

Në një tjetër fjalim, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Ne u jemi thellësisht 

borxhlinj, ju dhe njerëzve tuaj të shtrenjtë, madje i gjithë 

populli i Iranit i është borxhli rinisë sonë të shtrenjtë, e cila, 

me krahët e saj të fuqishme, e solli Revolucionin Islamik 

deri këtu ku është sot.”2 

Kjo është e vërteta. Kjo rini e mrekullueshme beson 

te energjitë e veta, beson te historia dhe te lavdia e të 

shkuarës së tyre. Ata ndihen tërësisht të çliruar prej 

prangave të imitimit të Lindjes apo të Perëndimit, të 

bindur se kjo është mënyra e vetme për të qenë të vlefshëm 

për shoqëritë e tyre.  

Ky libër që gjendet në duart e tua, “Rinia në 

mendimin e Imam Khomeinit” është një vlerë e shtuar në 

zinxhirin e metodologjisë dhe të mendimit të Imam 

Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!). Në këtë libër 

shpaloset rëndësia e jashtëzakonshme e këtij elementi në 

shoqëri.  

                                                            
1 “Bahthen Anit Tarik Fii Kelamil Imam” - “Në kërkim të rrugës”, vëll. 
4, f. 16.  
2 Sahifetun “Nur”,  Gazeta “Drita”, vëll. 5, f. 253.  
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I lutemi Allahut të Madhëruar, të na ndihmojë ne, 

që jo vetëm të shpjegojmë, por edhe të ndjekim rrugën e 

Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!), pasi rruga dhe 

strategjia e tij është rruga e pastër, është rruga e drejtë.  

Falënderimet më të përzemërta i takojnë Allahut të 

Madhëruar.  

 Shoqata kulturore islame “Al Meaaref” 
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KAPITULLI I PARË  

 

 

VEÇORITË E RINISË 

 

Është e vërtetë se rinia është njëra prej shtresave të 

shoqërisë, por ajo ka disa veçori, të cilat e furnizojnë atë, 

duke e shndërruar, pa diskutim, në shtresën më të 

rëndësishme dhe më jetike të shoqërisë. Kjo veçori e rinisë, 

e përmendur prej Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me 

të!) është e përbërë prej disa elementeve shumë të 

rëndësishme, të cilat do të përpiqemi t‟i shpjegojmë si më 

poshtë. 
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Natyrshmëria (el fitreh) 

Duke pasur parasysh se mosha e rinisë është mosha 

në të cilën zemra e njeriut nuk është edhe aq fort e kapur 

prej pasurive dhe kënaqësive të kësaj bote, bën që të rinjtë 

dhe të rejat të jenë në harmoni gati të plotë me kërkesat 

dhe me nevojat e natyrshmërisë. Ka shumë mundësi që ky 

të jetë edhe thelbi i përgjigjes së dhënë prej Imamit të 

nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!), kur është pyetur dikur 

në lidhje me këtë.  

Pyetje: “I nderuar Imam (Zoti qoftë i kënaqur me të!)! 

Emri juaj është i pranishëm fuqimisht te gjuhët e rinisë 

iraniane. Ata ju përmendin në mënyrë të pandërprerë. Cili 

është sekreti i kësaj dashurie të madhe?!” 

Përgjigje: “Arsyeja e kësaj dashurie, që e cilësoni si 

të madhe dhe të çuditshme, është se kjo rini shikon dhe 

vëren se orientimi strategjik i përpjekjeve tona është 

ngushtësisht i lidhur me nevojat, synimet dhe aspiratat e 

qenieve të tyre të pastra. Ata e kuptojnë dhe e ndiejnë 

thellësisht se përpjekjet tona janë të ngjashme me ëndrrat e 

tyre të mëdha. Ata janë thellësisht të bindur se ne jemi 

shërbëtorët e tyre të devotshëm. Këto janë arsyet e thjeshta 

dhe njëkohësisht të mëdha që i bëjnë ata të më duan, ashtu 

sikurse i dua edhe unë, shumë.”3 

                                                            
3 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, kopja perse, vëll. 3.  
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Forca e rinisë 

Një tjetër veçori është fuqia e madhe e rinisë dhe 

energjitë e jashtëzakonshme që ajo përfaqëson. Nga ana 

tjetër, kjo forcë, me të cilën Zoti e ka pajisur, i ka obligimet 

edhe veçoritë e saj, që konsiston në faktin se ajo fuqi dhe 

ato energji duhet të orientohen në drejtimin e duhur dhe 

duhet të investohen pozitivisht, si e vetmja mënyrë për të 

mbërritur qëllimet e saj. Fuqia pa mend dhe pa strategji 

mund të shndërrohet nga mirësia në fatkeqësi. 

“Kur njeriut i kalon mosha dhe mbi shpatullat e tij 

nis të rëndojë mosha e pleqërisë, nisin të shterojnë 

njëkohësisht të gjitha fuqitë e tij. Në moshën e pleqërisë, 

bashkë me fuqitë fizike, njeriut nis t‟i shterojë, dalëngadalë, 

edhe fuqia e mendimit, edhe ajo e shpirtit. Nisin të 

shterojnë, gjithashtu, edhe fuqitë për adhurime të 

ndryshme dhe njeriu nuk mund të adhurojë Krijuesin e tij 

me të njëjtën fuqi, energji e freski, që e ka bërë në moshën e 

rinisë.  

Allahu i Madhëruar ju ka bërë një dhuratë të 

mrekullueshme dhe ajo është mosha e rinisë. Ju nuk duhet 

ta shpërdoroni atë, kurrsesi.”4 

 

                                                            
4 Fjalimi i Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) në Paris, 
22.07.1357 sipas kalendarit iranian (hixhri shemsi). 
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Aftësia e rinisë për t’u reformuar 

Prej veçorive të moshës së rinisë është, gjithashtu, 

aftësia e saj për të ndryshuar nga njëra gjendje në tjetrën, 

në mënyrë shumë të shpejtë. Për këtë arsye, mosha e rinisë 

është mosha më e përshtatshme për ta edukuar qenien dhe 

për ta mësuar me atë çka është e dobishme për të. Është e 

domosdoshme, madje është prej detyrave më të 

rëndësishme që të rinjtë kanë, të edukojnë veten e tyre dhe 

t‟i ndryshojnë ato në moshën e rinisë. Duhet të jetë e qartë 

për rininë tonë, se, nëse nuk do ta bëjnë këtë në rininë e 

tyre, ka për të qenë shumë më e vështirë, kur të jenë në 

mosha më të përparuara.  

Lidhur me këtë, Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!) thotë: 

“Ju jeni sot në moshën e rinisë. Në moshën më të 

bukur të jetës, të cilën Allahu i Madhëruar e ka pajisur me 

një fuqi të madhe. Merrini nën kontroll fuqitë dhe energjitë 

tuaja. Merrini fuqitë tuaja nën komandë, përpara se të vijë 

një moshë kur t‟i keni humbur ato. Nëse nuk mendoni sot 

për ta pastruar shpirtin dhe qenien, dijeni se do ta keni 

shumë më të vështirë për ta bërë këtë kur të jeni plakur. 

Nëse nuk e realizoni këtë pastrim dhe edukim të shpirtit 

sot, në moshën e fuqisë, të freskisë dhe të energjisë, dijeni 

se do ta keni shumë më të vështirë për ta bërë kur t‟ju 

shterojnë energjitë, kur të humbisni fuqitë tuaja dhe kur të 
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mbizotërojë mbi ju dobësia, pafuqia dhe debulesa. Nuk 

mund ta realizoni këtë, atëherë kur të keni humbur 

vullnetet tuaja të hekurta dhe fuqinë për të ndryshuar dhe 

për të bërë rezistencë. A mendoni vallë, se do të mund t‟i 

pastroni ato zemra dhe ato shpirtra, pikërisht atëherë kur 

gjynahet dhe mëkatet e kryera gjatë jetës ta kenë ngjyrosur 

zemrën plotësisht me të zezë?!”5  

Vijon më tej Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me 

të!): 

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

moshës dhe energjitë e saj të mëdha t‟ju rrëshqasin prej 

duarve. Sa më shumë ta humbisni fuqinë e rinisë, aq më e 

vështirë bëhet rezistenca ndaj viruseve të gjynaheve dhe 

ndikimeve që ato kanë në zemër me kalimin e moshës. Në 

këtë luftë dhe në këtë betejë të përgjakshme me të keqen, 

fuqia e rinisë e ka më të lehtë triumfin dhe fitoren. Moshat 

e vjetra e realizojnë me shumë mund dhe vështirësi këtë. 

Mos lejoni, kurrsesi, që përmirësimin e qenieve tuaja dhe 

orientimin e tyre kah Allahu i Madhëruar, ta vononi apo ta 

shtyni për në ditët e pleqërisë. Ju duhet të jeni të 

vetëdijshëm se njëra prej strategjive më të liga të egos dhe 

njëri prej kurtheve më të rrezikshme të shejtanit është: Lëre 

udhëzimin dhe adhurimin për në fund të jetës dhe tani 

                                                            
5 Prej ligjërimit të Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) në 
Paris, 22.07.1357 sipas kalendarit iranian (hixhri shemsi). 
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jetoje jetën, shijoje atë në maksimum dhe, kur të vijë mosha 

e pleqërisë, pendohu te Allahu, sepse Ai është Falës i 

Madh. Ky është një kurth i vjetër sa historia, të cilin, 

komandanti i djajve, Iblisi, është përpjekur ta ndërtojë 

gjithmonë te mendjet e rinisë.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 7, f. 211. 
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KAPITULLI I DYTË 

 

 ROLI I RINISË 

 

Nuk ka dyshim se rinia ka një rol qendror në jetën e 

një shoqërie dhe në orientimet e saj. Një shoqëri, rinia e së 

cilës e ka humbur freskinë, energjinë dhe vitalitetin e saj, 

është ose e vdekur, ose një shoqëri që rrugëton e sigurt 

drejt saj. Kjo është arsyeja, përse Imami i nderuar (Zoti qoftë 

i kënaqur me të!) e ka vënë vazhdimisht theksin te rëndësia 

e madhe e aktivizimit të rinisë dhe e përfitimit prej 

energjive të saj. Kjo është arsyeja përse ai e ka vënë theksin 

te rëndësia e kësaj moshe dhe te disa pika të tjera të 

rëndësishme, që meritojnë vëmendje.  
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Përfitimi prej moshës së rinisë 

Mosha e rinisë është një rrugëtim shumë i 

rëndësishëm, i cili duhet të fillojë me kuptimin e rëndësisë 

që ka kjo moshë në jetën e njeriut, me rolin e saj qendror në 

formimin e personalitetit të njeriut, si dhe në formësimin e 

tipareve të përgjithshme të një shoqërie. Lidhur me këtë 

veçori, Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: 

“Rini e dashur! Allahu i Madhëruar të ka nderuar 

me këtë mirësi të madhe, që është mosha e rinisë. Ju ftoj, 

me gjithë dëshirën e madhe të zemrës sime, që të mos e 

shpërdoroni këtë mundësi të artë.”7 

Gjithashtu, Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me 

të!) thotë: 

“Jam sot përpara jush, për t‟u dhënë të rinjve 

iranianë, kësaj pasurie të madhe dhe këtij kapitali të 

jashtëzakonshëm të popullit tonë, këtij arsenali hyjnor kaq 

të madh armatimi, këshillën time të sinqertë. Jam sot 

përpara jush, për t‟u thënë këtyre trëndafilave aromëmirë 

të botës islame se duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë 

mirësi të madhe të Zotit (moshën e rinisë) dhe duhet të 

dinë si ta jetojnë atë në mënyrën më të bukur të 

mundshme. Përgatitini qeniet tuaja për një betejë të madhe 

                                                            
7 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 233.  
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me jetën dhe për të fituar sa më shumë dije dhe shkencë. 

Kjo është praktikisht, mundësia e vetme për të realizuar 

qëllimet botërore të Revolucionit Islamik.”8 

Për të përfituar prej moshës së rinisë, ka shumë 

mënyra, më të rëndësishmet e të cilave janë: 

Nëpërmjet nxënies së dijes 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu:  

“Është detyrë e secilit prej jush, që pikërisht tani, në 

moshën e rinisë të përfitoni sa të mundeni prej lëmive të 

ndryshme të shkencave dhe të diturisë. Kjo është periudha 

më e përshtatshme e jetës për të mësuar themelet e fesë 

dhe të jurisprudencës islame dhe kjo është pikërisht mosha 

në të cilën kryhet me sukses edhe mbjellja, edhe korrja. 

Është mosha në të cilën fara e mbjellë lëshon prej degëve, 

luleve dhe fryteve të saj. Kjo është mosha më e 

përshtatshme për të realizuar këtë fushatë të mbjelljes dhe, 

nëse e shpërdorojmë atë, atëherë do të gjendemi përballë 

një brezi që konsiderohet, me plot gojën, një mundësi e 

humbur dhe e çuar dëm.”9 

                                                            
8 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 20, f. 173.  
9 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 233.  
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Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

gjithashtu: 

“Të jetosh në ditët e sotme, do të thotë të kalosh apo 

të mbetesh në testin e vullnetit. E gjithë jeta, në ditët e 

sotme, është një provë zjarri për vullnetin, ose kalojmë, ose 

mbetemi në të. Nëse keni dëshirë të jeni krenarë dhe të 

mbani kokën lart, duhet të përfitoni prej moshës së rinisë. 

Kapuni fort pas energjive dhe vullneteve tuaja të hekurta 

dhe përqendrohuni sa të mundeni në fitimin e dijeve dhe 

në vënien e atyre dijeve në praktikë. Një jetë e jetuar nën 

ombrellën e diturisë dhe të njohurive është 

mjaftueshmërisht e ëmbël për t‟u jetuar. Ta mbushësh jetën 

me përmbajtje dijesh e librash, është një trashëgimi e vyer, 

që i fal qenies paqe e prehje, largon prej saj të gjitha 

mendimet dhe energjitë e këqija, si dhe i dhuron asaj 

lumturinë e kërkuar.”10 

Nëpërmjet adhurimit 

“Pasi të kenë shkuar ditët e rinisë, askush prej jush 

të mos mendojë se do të mund të zëvendësoni adhurimet e 

kësaj moshe me adhurimet e moshës së pleqërisë. Në fund 

të jetës, në moshën e pleqërisë, njeriu nuk është më i 

fuqishëm dhe nuk i ka energjitë e nevojshme për t‟i kryer 

adhurimet ashtu si duhet. Nuk mundet më të mësojë diçka 

                                                            
10 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 21, f. 26.  
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të re. Mendimet e njeriut në moshën e pleqërisë nuk e kanë 

më fuqinë, vitalitetin, energjinë, aftësinë për të gjeneruar 

thellë qenies orientime të sakta dhe të qëndrueshme.”11 

Nëpërmjet reformimit dhe përmirësimit të 

vazhdueshëm 

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

këtë betejë të madhe të reformimit dhe të përmirësimit të 

qenies. Mos lejoni, kurrsesi, që të shkojë dhe të rrëshqasë 

prej duarve tuaja mosha e rinisë, si një mundësi e artë, që 

ju jepet vetëm një herë në jetën tuaj. Sa më shumë të 

humbasë kjo mundësi prej dorës së njeriut, aq më shumë 

shtrihen rrënjët e imoralitetit, thellë qenies dhe rezistenca 

ndaj saj bëhet shumë e vështirë.  

Ju jeni sot në moshën e rinisë, jeni në moshën që e 

ka fuqinë për të zhvilluar betejat më të mëdha dhe më të 

rëndësishme të jetës. Kjo është mosha e përshtatshme për 

të ndërtuar, thellë qenies, personalitetin e një brezi, i cili 

është i vetmi që mund të sigurojë dhe të organizojë me 

sukses shpëtimin e vendit. Nëse do të realizoni me sukses 

reformimin e qenies dhe përmirësimin e moralit të saj, do 

të jeni të aftë të triumfoni bindshëm ndaj të gjitha 

periudhave të tjera të jetës.”12 

                                                            
11 Burimi i njëjtë. 
12 Xheridet “Itla‟at”, Gazeta “Itla‟at”, 23.11.61  
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Ndikimi i rinisë në shoqëri 

“Nuk ka dyshim se rinia ka një rol qendror në 

përcaktimin dhe në vendosjen e etiketave të përgjithshme 

të mënyrës së orientimit të shoqërisë njerëzore. Roli 

qendror i rinisë ka ndikimet e veta të mëdha mbi 

shoqërinë, në të përgjithshmen e saj. Ky rol ka, gjithashtu, 

një ndikim të pazëvendësueshëm në përballjen me llojet e 

ndryshme të rreziqeve, të sfidave të ndryshme dhe të 

kurtheve që u ngrihen vazhdimisht popujve të ndryshëm 

prej armiqve të tyre.  

“Dukuria e rrezikshme, me të cilin përballemi sot 

është katapultimi dhe mbështetja e imoralitetit dhe e 

individëve që e përfaqësojnë atë me fanatizëm, për te 

postet drejtuese më të larta në sektorët e edukimit dhe të 

arsimit. Prania e tyre në ato detyra të larta dhe në këta 

sektorë kyç dhe strategjikë për shtetin dhe për shoqërinë, e 

kërcënon seriozisht moralin e rinisë sonë. Dukuri të tilla 

kanë për synim (Mos e dhëntë Zoti!) që rinia jonë e 

mrekullueshme të jetë plotësisht nën ndikimin e kulturave 

të Perëndimit e të Lindjes. Në rast se një skenar i tillë 

ogurzi realizohet me sukses, kjo do të thotë së rinia jonë e 

shtrenjtë do t‟i nënshtrohet plotësisht kulturës së Lindjes a 

të Perëndimit, çka ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 
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çuarjen dëm të përpjekjeve të mëdha dhe të gjakut të 

derdhur prej rinisë sonë, për të mbërritur këtë ditë.”13 

Vijon Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!): 

“Ajo rini e mrekullueshme e këtij populli, që ishte 

drejtpërsëdrejti e shigjetuar prej planeve të armiqve (duke 

synuar një rini të shthurur) ishte e njëjta rini që u 

konvertua në një masë të jashtëzakonshme drite dhe 

energjish pozitive, e cila e besonte Zotin dhe besonte, 

gjithashtu, në një aktivitet jetësor islam, të bazuar mbi 

rregullat dhe dispozitat e vendosura prej Allahut të 

Madhëruar. Po të mos ndodhte kështu, populli ynë nuk do 

të kishte mundur të mposhtte fuqitë e errëta dhe të 

shkatërronte planet e pista të ushtrisë së djallit.”14 

“Rinia jonë e dashur! Ne ndihemi borxhlinj të 

mëdhenj karshi kontributeve tuaja dhe njerëzve tuaj të 

shtrenjtë. I gjithë populli i Iranit është borxhli karshi 

përpjekjeve tuaja të mëdha. Ishit ju dhe shpatullat tuaja të 

fuqishme që e çuan Revolucionin në këto lartësi që gjendet 

sot.  

Jam këtu, për t‟ju falënderuar sërish, që jeni gati t‟i 

ofroni përpjekjet e sakrificat tuaja të mëdha, sa herë që ta 

                                                            
13 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 15, f. 161.  
14 “Bahthen Anit Tarik Fii Kelamil Imam” - “Në kërkim të rrugës”, vëll. 
22, f. 189.  
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kërkojë nevoja. Është forca e madhe e rinisë ajo që na sjell 

të gjithë ne, në këto pozita ku ndodhemi sot. Po të mos 

ishin përpjekjet e tyre, as unë nuk do të isha sot këtu ku 

jam, as ju nuk do të ishit këtu me mua dhe nuk do të ishin 

as vetë ata.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 5, f. 253.  
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Roli i rinisë në shoqëri 

Lidhur me rolin e rinisë në shoqëri, Imam Khomeini 

(Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Ju, rinia, mund ta realizoni me fuqinë tuaj çfarë të 

dëshironi vetë. Ju, rinia e këtij populli, kudo që të 

ndodheni, duhet të mendoni vazhdimisht për të ardhmen e 

vendit tuaj. Është detyrë madhore e juaja, që të mos 

ndaleni kurrë dhe të ecni përpara drejt zhvillimit e 

mirëqenies, duke u mbështetur te dy elemente, që janë më 

të rëndësishmet në ekzistencë. Besimi dhe mbështetja te 

Allahu i Madhëruar dhe besimi te energjitë dhe aftësitë 

tuaja. Nëse e ndiqni dhe e zbatoni me përpikëri këtë skemë 

në jetë, keni për të prekur shumë shpejt zhvillimin, 

mirëqenien dhe kanë për t‟u hapur për ju të gjitha dyert e 

lumturisë.”16  

Cili është roli i rinisë dhe cilat janë qëllimet dhe 

synimet që mund të realizohen, nëpërmjet vënies në jetë të 

fuqive dhe energjive, të cilat Allahu i Madhëruar ua ka 

vënë të rinjve në shërbim?! 

Lidhur me këtë, duhet të përqendrohemi te disa 

elemente thelbësore dhe shumë të rëndësishme të cilët 

janë: 

                                                            
16 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 18, f. 146.  
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Vetëdijesimi 

Vetëdijesimi është njëri prej përpjekjeve kryesore, të 

cilit rinia jonë duhet t‟i japë një rëndësi të veçantë. Ky 

vetëdijesim duhet të jetë njëkohësisht shumëdimensional.  

Njëra formë, nëpërmjet të cilës shfaqet ai, është e 

lidhur me vetëdijesimin e organizuar apo kolektiv të 

shoqërisë islame.  

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: 

“Shpresa jonë e madhe është që kjo rini të marrë 

përsipër të kryejë detyrat dhe funksionet që i kërkon prej 

saj momenti historik, përpara se të shkojë në moshën e 

pleqërisë, të dobësisë, të zbehjes së vullneteve dhe të 

plogështisë së synimeve. Është detyrë e rinisë të bëjë 

ç‟është e mundur, që të zgjojë shtresat e fjetura të 

popullsisë. Ajo duhet ta realizojë këtë qëllim të qartë me të 

gjitha format dhe mënyrat. Ajo duhet ta realizojë këtë 

nëpërmjet poezisë, nëpërmjet letërsisë, nëpërmjet 

ligjërimit, duke shkruar libra sa herë të mundet. Ajo duhet 

ta kryejë këtë detyrë të lartë, duke vënë në përdorim të 

gjitha mundësitë dhe hapësirat e mundshme, të cilat kanë 

fuqi ta realizojnë zgjimin e popullit dhe vetëdijesimin e tij. 

Kjo është një detyrë, të cilën ata duhet të mos e 
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nënvlerësojnë edhe gjatë takimeve me rrethet e tyre të 

ngushta shoqërore.”17 

“Jam besimplotë, se orientimi i rinisë sonë kah 

përpjekja e vazhdueshme për t‟u njohur me Islamin e 

vërtetë dhe më pas për t‟ia transmetuar atë pjesës tjetër të 

njerëzve, meriton një vlerësim të madh. Detyra jonë 

madhore dhe parësore, në këto ditë që jetojmë, është të 

shkërmoqim, të thërrmojmë dhe të zhvlerësojmë synimet 

dhe qëllimet e liga të propagandës së ushtruar prej një 

kohe të gjatë prej medias perëndimore dhe asaj 

imperialiste. Është detyra e rinisë, që të shkundet dhe të 

zgjojë pjesën tjetër të rinisë së mashtruar dhe të 

manipuluar prej propagandës djallëzore të armiqve tanë. 

Është detyra e rinisë të demaskojë dhe të shpalosë për 

pjesën tjetër të njerëzve poshtërsitë dhe kriminalitetin e 

qeverive të tyre antinjerëzore. Të shpartallojnë në sytë e 

mbarë shoqërisë planet e poshtra dhe intrigat e ulëta, që 

shërbëtorët dhe veglat e atyre qeverive kanë për shoqërinë 

dhe për njerëzimin. Është detyrë e kësaj rinie që, me 

vitalitetin dhe energjitë e saj, t‟i përcjellë popullit të saj dhe 

të gjithë popujve të tjerë të botës, natyrën e vërtetë të 

qeverisë islame. Është detyrë madhore e saj që të 

shtrëngojë radhët dhe të mos lejojë askënd t‟i përçajë.”18 

                                                            
17 Sahifetun “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 149.  
 18Burimi i njëjtë, vëll. 3.  
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Duhet të ndërmarrim, gjithashtu, një fushatë 

ndërgjegjësimi, që ka për qëllim të dekonspirojë planet e 

fshehta të armiqve tanë. 

“Është detyrë kryesore dhe madhore e rinisë sonë të 

dashur, që të përdorë të gjitha format dhe mënyrat e 

mundshme për të ndihmuar pjesën tjetër të shoqërisë, që të 

bëjë kujdes dhe të tregojë vigjilencë të lartë, si e vetmja 

rrugë dhe mënyrë për të shmangur hilet dhe djallëzitë e 

regjimit. Është detyrë e tyre t‟i tregojnë botës drejtësinë e 

Islamit.”19 

Formë prej formave të vetëdijesimit dhe të 

përhapjes së dritës është nxitja dhe angazhimi për t‟i 

treguar pjesës tjetër të njerëzimit fytyrën e vërtetë të 

Islamit. 

Lidhur me këtë aspekt shumë të rëndësishëm, 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë kështu:  

“O ju të rinj! O ju që përfaqësoni krenarinë e Islamit 

dhe të myslimanëve! O Ju që përfaqësoni shpresën dhe të 

ardhmen e Islamit dhe të myslimanëve! Duhet të jeni të 

vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm se është detyra juaj t‟i 

tregoni pjesës tjetër të njerëzimit fytyrën e vërtetë të 

Islamit, duke zbuluar për ta planet e zeza dhe intrigat 

shkatërrimtare që armiqtë e Islamit thurin për mbarë 

                                                            
19 I njëjti burim, vëll. 1, f. 220.  
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njerëzimin. Kjo është e vetmja mënyrë për t‟i fëlliqur dhe 

për t‟i demaskuar ato plane. Duhet të keni një shkallë më të 

lartë serioziteti në nxënien e dijeve të Kur‟anit dhe të 

mësimeve të tij të shenjta. Përpiquni sa të mundeni, që t‟i 

veni në zbatim, t‟i veni në jetë të gjitha ato që i keni 

mësuar. Bëni të pamundurën, për të vënë në shfrytëzim të 

gjitha burimet tuaja të dëshirës dhe të sinqeritetit, për t‟ia 

përçuar këtë dritë pjesës tjetër të njerëzimit. Përpjekjet 

tuaja duhet të jenë në pararojë të të gjitha formave të tjera 

të përpjekjeve, për t‟i sqaruar mbarë njerëzimit titujt dhe 

orientimet më të rëndësishme të Islamit.”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Xheridet “Itla‟at”, Gazeta “Itla‟at”, 20.09.61., sipas kalendarit iranian 
(hixhri shemsi). 
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Mbrojtja e islamit 

Feja islame, është përfaqësuese e padiskutueshme e 

rrugës së drejtë. Kjo fe është njëkohësisht shpresa e vetme e 

të gjithë njerëzve të ndershëm, të sinqertë dhe të shtypur të 

mbarë njerëzimit. Kjo fe madhështore gjendet vazhdimisht 

nën sulmin, trysninë dhe presionin e të gjithëve, pasi ajo 

përbën një kërcënim serioz, madje më seriozin kundër 

shtypjes, diktaturave, tiranive dhe regjimeve 

shkatërrimtare. Kjo është edhe arsyeja, përse kjo fe është 

gjendur vazhdimisht nën trysninë e sulmeve të tiranëve, 

pasi këta të fundit, janë të interesuar të fshijnë dhe të 

zhdukin prej faqes së dheut të gjitha format e drejtësisë 

dhe të dritës, si e vetmja rrugë dhe mënyrë që njerëzimi të 

vazhdojë të qëndrojë nën sundimin dhe nën drejtimin e 

errësirës që ata projektojnë për të tashmen dhe për të 

ardhmen e tij. Është detyrë e rinisë myslimane, që të marrë 

mbi supet e saj detyrën madhore të mbrojtjes së fesë prej 

këtyre egërsirave të pamoralshme dhe të përballet me 

guxim me sfidat e mëdha që e presin. 

“Të dashurit miqtë e mi! E dashura dhe e shtrenjta 

rini, të dashur shkencëtarë, dijetarë, universitarë, tregtarë, 

bujq, fermerë dhe të gjitha shtresat e popullsisë! Duhet të 

jeni të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm se të gjitha 

energjitë, me të cilat ju ka zbukuruar Allahu i Madhëruar, 

duhet t‟i vendosni në shërbim të fitimit të kënaqësisë së Tij. 

Ju jeni sot posedues të një force të madhe, siç është forca e 
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rinisë dhe është detyra juaj, sot, që nëpërmjet kësaj force të 

ngrini lart e më lart fenë e shtrenjtë islame dhe vendin tuaj 

të dashur. Jeni ju ata që mund të shkurtojnë duart e 

zullumqarëve dhe të pushtuesve të vendeve islame dhe të 

vendit tuaj.”21 

“Nuk ka dyshim se ndjenja e lartë e përgjegjësisë së 

këtij brezi të ri dhe përpjekjet tuaja të sinqerta, në mbrojtje 

të Islamit dhe të kandilave ndriçues të Kur‟anit, janë burim 

shprese dhe krenarie të madhe.”22 

“E dashura rini! Duhet ta dini mirë dhe duhet të jeni 

të ndërgjegjshëm se jeni mbrojtja e fesë islame, jeni ruajtësit 

e kësaj drite të së vërtetës. Detyra juaj e madhe është prej 

adhurimeve më të mëdha, nëpërmjet të cilës mund të 

afroheni te Allahu i Madhëruar dhe për te kënaqësia e Tij. 

Kjo është detyra më e madhe që kanë kryer prej fillimit të 

historisë me shumë mund, sakrifica e vetëmohim të gjithë 

Profetët e Zotit dhe njerëzit e Tij të dashur (Paqja e Zotit 

qoftë mbi të gjithë ata!) dhe nuk kanë hequr dorë kurrë prej 

rrugës së tyre.”23 

 

                                                            
21 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 161.  
22 Xheridet “Xhumhuri islami”, Gazeta “Republika islamike”, 29.01.61., 
sipas kalendarit iranian (hixhri shemsi). 
23 Deklaratë e Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!), me rastin e 
përvjetorit të ditës për mobilizimin e të shtypurve. 
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Mbrojtja e vendit dhe e ymetit 

Përveç mbrojtjes së fesë dhe të botëkuptimeve të 

lidhura me dispozitat e saj, kemi për të mbrojtur, 

gjithashtu, edhe disa gjëra të tjera shumë të rëndësishme, 

që janë: shteti, integriteti territorial i tij, pasuritë 

kombëtare, interesat, siguria, etj. Të gjitha këto duhet të 

mbrohen me të njëjtin fanatizëm me të cilin e mbrojmë 

fenë, nëse jemi të interesuar për të mos qenë një kafshatë e 

lehtë për synimet e armiqve dhe të zullumqarëve.  

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) ka thënë kështu:  

“Nuk ka dyshim se kjo rini e jashtëzakonshme 

islame, përgjatë historisë së njerëzimit, veçanërisht rinia 

universitare e brezit të sotëm dhe e brezave të ardhshëm, 

është pikërisht ajo kategori njerëzish, të cilët me besimin e 

tyre te Zoti, me sinqeritetin e tyre, me përkushtimin ndaj 

këshillave dhe dispozitave të fesë dhe me durimin e tyre të 

madh, ka qenë dhe do të jetë edhe në të ardhmen barka e 

shpëtimit të ymetit islam dhe e vendeve të tyre. Ky është 

brezi, nëpërmjet lirisë, bindjes, këmbënguljes, sakrificave 

dhe mundit të të cilit mund të realizohet pavarësia e 

kombeve, lartësimi dhe liria e tyre e plotë.”24 

                                                            
24 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 16, f. 70.  
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“I gjithë populli, madje të gjithë popujt e botës, 

duhet t‟ju falënderojnë ju të rinj, pasi jeni ju ata që e 

vendosni dhe e ruani sigurinë dhe stabilitetin e 

brendshëm.”25 

“Për aq kohë sa sheshet tona do të jenë të mbushura 

me një rini që i ka zemrat plot me besim te Zoti dhe me 

ndjenja të pastra për fenë dhe vendin e tyre, asnjë prej 

armiqve tanë nuk mund të na kërcënojë dhe nuk mund të 

na shkaktojë asnjë të keqe.”26  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Xheridet “Itla‟at”, Gazeta“Itla‟at”, 29.09.1361., sipas kalendarit 
iranian (hixhri shemsi). 
26 Deklaratë e Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!), me rastin e 
përvjetorit të ditës për mobilizimin e të shtypurve. 
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Shërbimi ndaj shoqërisë 

Shoqëritë njerëzore kanë kërkesa të vazhdueshme 

dhe sigurisht që presin shumë dhe vihen në mbështetje të 

atyre që ua sigurojnë kërkesat që kanë. Në fakt, programet 

shtetërore, sado të mirëhartuara qofshin, nuk janë 

gjithmonë në gjendje të përmbushin nevojat e shoqërive. 

Nisur nga kjo, mund të themi, fare pa pasur frikë se 

gabojmë, se rinia është e aftë të mbulojë këto boshllëqe dhe 

mangësi, që i krijojnë zakonisht qeveritë. 

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) shprehet: 

“Është detyrë e rinisë sonë, që të marrë përsipër të 

mbrojë vendin prej llojeve të ndryshme të vjedhjes, të 

shpërdorimit dhe të grabitjes, që e bëjnë në mënyrë të 

pamëshirshme njerëzit e prishur hajdutë. Është detyrë e saj 

të tregohet vigjilente dhe të mos lejojë hipokritët e veshur 

me pushtet, që të grabisin pasuritë e popullit, të mbledhura 

dhe të grumbulluara me shumë mund e djersë. Mbrojtja 

dhe ruajtja e pasurive të popullit dhe të shtetit është prej 

përgjegjësive dhe detyrave më të mëdha, që bie mbi supet 

e tyre.  

Të dashur miqtë e mi, e dashur rini! Ju ftoj të jeni 

vazhdimisht vigjilentë për të mbrojtur pasuritë tuaja dhe 

mos e lini këtë vetëm në dorë të shtetit dhe të qeverisë, 
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cilado qoftë ajo. Mbrojtjen e pasurive tuaja dhe të vendit 

tuaj, mos e lini vetëm në duart e policisë. Secili prej jush le 

të jetë një polic, një shërbëtor i denjë, që mbron me 

përkushtim pasurinë dhe sigurinë e vendit. Është detyrë 

për të gjithë ne t‟i shërbejmë sa të mundemi Islamit dhe 

myslimanëve.”27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 12, f. 63. 
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Lufta dhe përpjekja (el xhihad) 

Lufta dhe përpjekjet, cilado qoftë natyra e tyre, është 

një derë, të cilën Allahu i Madhëruar e ka hapur për 

eulijatë (njerëzit e Tij të dashur). Ata janë, padyshim, 

arsyeja kryesore e krenarisë dhe e triumfit të ymetit 

(popullit islam) dhe se gjeneratori kryesor i atyre 

përpjekjeve është rinia. Janë, pikërisht, përpjekjet e tyre të 

mëdha, fuqia dhe energjia nëpërmjet të cilës realizohen 

interesat e myslimanëve dhe triumfi i Islamit.  

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) ka thënë kështu: 

“Cila mund të jetë ajo fuqi mbi tokë, e cila e ka 

mundësinë të përballet me një rini që e kalon natën e saj 

duke falur namaz dhe duke iu lutur Allahut të Madhëruar 

për fitore, pikërisht atje, në krye të detyrës, në skajet më të 

largëta të vendit?! Cila është ajo fuqi, që mund të përballet 

me një rini të vendosur dhe plotësisht të bindur në idealet 

e saj, që duron dhe përballet me vendosmëri me të ftohtin 

dhe të nxehtin ekstrem, herë në mungesë të ngrohjes e herë 

në mungesë të ujit të pijshëm?! Cila është ajo fuqi, që mund 

të mposhtë një rini, e cila, edhe pse mund të përballet me të 

tilla kushte ekstreme, vazhdon të marshojë e sigurt përpara 

drejt fitoreve të njëpasnjëshme?!”28 

                                                            
28 Ligjëratë e Imamit, datë 8.4.1360., sipas kalendarit iranian (hixhri 
shemsi). 
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Fjala e Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

vijon: 

“O ju të shtrenjtët e mi! Shumë e dashura rini! Në 

njërën dorë mbani fort Kur‟anin dhe në dorën tjetër mbani 

fort armën. Vihuni në mbrojtje të nderit dhe të krenarisë 

suaj, derisa armiqtë tuaj ta humbin toruan dhe bashkë me 

të humbin edhe aftësinë për të thurur intriga ndaj jush. 

Bëhuni të mëshirshëm dhe vihuni në ndihmë të vëllezërve 

tuaj, sa herë ta kërkojë nevoja. Bota sot është e mbushur me 

njerëz të shtypur, të dhunuar e të poshtëruar, por ju duhet 

të jeni të bindur se e ardhmja është e atyre njerëzve. Duhet 

të mos dyshoni për asnjë moment se të shtypurit e botës do 

të jenë trashëgimtarët e kësaj bote dhe ata do ta qeverisin 

botën me ligjet e Allahut.”29  

“Jam besimplotë dhe shpresoj shumë, që rinia e 

ditëve të sotme të jetë e ngjashme me rininë e ditëve të 

hershme. E ngjashme me rininë e ditëve të para të Islamit. 

Shpresoj që kjo rini, ashtu si rinia e ditëve të hershme, të 

shkojë në luftë për ta ndihmuar Islamin të triumfojë. Për ta 

shpëtuar atë prej fuqive të errësirës dhe të së keqes. Për ta 

shpëtuar atë prej të gjitha fuqive të huaja grabitqare e 

pushtuese, si dhe prej mendimeve shkatërruese që ata 

përpiqen vazhdimisht t‟i përhapin në shoqëritë islame.”30 

                                                            
29 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 12, f. 19.  
30 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 20, f. 65.  
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KAPITULLI I TRETË  

 

REFORMIMI I RINISË DHE PËRMIRËSIMI 

 I SAJ 

 

Rinia është më e prirur për t’u reformuar                  

se sa shtresat e tjera të popullsisë 

Është e vërtetë se rinia është më e prirur për t‟u 

reformuar se sa shtresat e tjera të shoqërisë. Ashtu siç e 

kemi përmendur edhe më parë, është prej veçorive të 

moshës së rinisë, aftësia e saj e madhe për të ndryshuar. 

Thamë, gjithashtu, se kjo aftësi buron te gjallëria dhe 

vitaliteti i tyre. Për këtë arsye, mund të themi se ajo është 

mosha më e përshtatshme për të përmirësuar sjelljen dhe 

për të bërë ndërhyrje radikale pozitive, thellë qenies dhe 

personalitetit të njeriut. Nëse njeriu nuk arrin të 

përmirësohet në këtë periudhë të jetës, e ka shumë më të 

vështirë ta realizojë këtë në moshën e pleqërisë.  
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Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: 

“Të dashur të rinj! Kjo është mosha më e 

përshtatshme, që ju të bëni këtë përpjekje madhore për 

ndryshim. Kjo është mosha më e përshtatshme, për ta 

reformuar qenien. Kjo është mosha më e përshtatshme, për 

ta përmirësuar sjelljen tuaj. Kurrë mos pranoni dhe mos 

lejoni që t‟ju ikë prej duarve tuaja një mirësi dhe një 

dhuratë kaq e çmuar sa kjo. Sa më shumë të shpërdorohet 

dhe të keqpërdoret kjo periudhë e jetës së njeriut, aq më 

shumë shtrihen rrënjët e gjynaheve dhe të moralit të keq, 

thellë qenieve tuaja. Sa më shumë të shpërdorohet kjo 

periudhë e artë e jetës, aq më e vështirë bëhet përballja me 

gjynahun dhe me të keqen.  

Ju jeni sot, rinia e gatshme për të nisur betejat e saj 

të mëdha, që kanë si qëllim përfundimtar ndërtimin dhe 

konsolidimin e energjive pozitive të qenies. Janë këto vite 

të arta të jetës, ato vite, në të cilat njeriu mund të ndërtojë 

te vetja shpëtimtarin dhe përcaktuesin e fateve të vendit të 

vet. Nëse e përmirësoni moralin tuaj dhe, nëse gjatë këtyre 

viteve të rinisë mbillni thellë qenieve tuaja normat dhe 

vlerat më të larta njerëzore, nuk ka dyshin se fitorja dhe 
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triumfi do të jenë ndjekësit tuaj në të gjitha periudhat e 

tjera të jetës.”31 

“Mos lejoni, kurrsesi, ta humbisni moshën e rinisë. 

Sa më shumë të shpërdorohet dhe të keqpërdoret kjo 

periudhë e jetës së njeriut, aq më shumë shtrihen rrënjët e 

gjynaheve dhe të moralit të keq, thellë qenieve tuaja. I riu 

dhe e reja, e kanë më të lehtë të triumfojnë në këtë përballje 

të ashpër me qenien, ndërsa të moshuarit dhe pleqtë e kanë 

shumë më të vështirë dhe nuk mund ta realizojnë dot 

shpejt. Mos e shtyni përmirësimin e qenies për në ditët e 

pleqërisë. Njëri prej kurtheve më të rrezikshme, që vetë 

qenia (egoja/nefsi), ia ngre njeriut, në bashkëpunim të 

ngushtë me shejtanin e mallkuar, është pikërisht ky, ta 

shtyjmë përmirësimin për në moshën e pleqërisë. Ta 

shijojmë jetën sot dhe të përfitojmë sa të mundemi prej 

ditëve të bukura të rinisë dhe më pas pendohemi në fund 

të jetës, sepse Allahu i Madhëruar është Falës dhe 

Mëshirues i Madh. Kjo është një strategji shumë e vjetër, të 

cilën e vë në zbatim qenia sipas direktivave dhe 

udhëzimeve të qarta dhe të vazhdueshme të Iblisit të 

mallkuar.”32 

“Ju sot jeni në moshën e rinisë. Ju keni sot fuqinë e 

madhe të rinisë. Merrini në kontroll ato fuqi, me të cilat ju 

                                                            
31 Xheridet “Itla‟at”, Gazeta Itla‟at”, datë 23.11.1361., sipas kalendarit 
iranian (hixhri shemsi). 
32 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll 7, f. 211.  
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ka zbukuruar Allahu, përpara se të vijë dita kur nuk do ta 

keni më. Nëse nuk i edukoni qeniet tuaja dhe nuk i 

pastroni ato sot, në ditët tuaja të fuqisë e të freskisë, a 

mendoni vallë se do të mund ta realizoni këtë në moshën e 

pleqërisë, atëherë kur fuqitë t‟ju kenë shteruar dhe 

shpirtrat tuaj të jenë të pushtuar prej dobësisë, përtacisë, 

pafuqisë e plogështisë?! A mendoni vallë, se mund ta 

realizoni përmirësimin tuaj, atëherë kur të keni humbur të 

gjithë vullnetin dhe vendosmërinë për të bërë rezistencë?! 

A mendoni vallë, se do ta realizoni këtë, pikërisht atëherë 

kur mëkatet dhe gjynahet tuaja ta kenë mbuluar sipërfaqen 

e zemrës me të zezë?! Sa herë që të merrni frymë, sa herë 

që e hidhni një hap, më shumë dhe çdo sekondë që kalon 

prej jetës suaj të shtrenjtë, aq më i komplikuar bëhet 

ndryshimi dhe aq më e vështirë bëhet përmirësimi i qenies. 

Sa më shumë të vonohemi në realizimin e këtij 

përmirësimi, aq më e madhe bëhet mundësia që të zhytemi 

thellë e më thellë në humbje e errësirë.”33 

E vërteta është se mirësia dhe begatia e përmirësimit 

të qenies në moshën e rinisë është shumë më e madhe se 

kur përmirësimi ndodh në moshë madhore. Një i ri mund 

ta lërë shumë më lehtë pas krahëve të shkuarën, se sa 

mund ta bëjë një tjetër, që jeton ditët e tij të pleqërisë. Një të 

moshuari i duhen shumë vite për ta realizuar këtë.  

                                                            
33 Ligjeratë e Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!), në Paris, më 
22.07. 1357., sipas kalendarit iranian (hixhri shemsi). 
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Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: 

“Nuk ka asnjë dyshim se kjo rini ka përkrahjen e 

plotë dhe mbështetjen e madhe të Allahut të Madhëruar. 

Përndryshe, nuk do të ishte e mundur që, për një kohë kaq 

të shkurtër, të mbërrijmë në pozita të tilla, që të tjerë njerëz 

kanë shpenzuar pesëdhjetë vite prej moshës së tyre dhe 

nuk i kanë mbërritur dot. Pozita e tyre e lartë ishte një 

qëllim i imi i shenjtë, të cilin ata e mbërritën me shumë 

sukses. Qëllimi ishte që të mos shohin përpara tyre dhe të 

mos bëjnë llogari për askënd tjetër në ekzistencë përveçse 

për Allahun e Madhëruar. Ata ishin një brez të rinjsh, që u 

vunë në kërkim të vdekjes, për të lartësuar Fjalën e Allahut 

të Madhëruar. Ishin njerëz që e kërkonin përjetësinë 

nëpërmjet martirizimit, për të fituar Kënaqësinë e Allahut 

të Madhëruar. Ky është, pa diskutim, një dukuri shumë e 

rëndësishme, që meriton studim dhe meditim.”34 

 

 

 

 

                                                            
34 Prej ligjërimit të Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) në 
Paris, më 14.8.1357.  
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Shkenca dhe kultura 

Reformimi dhe përmirësimi i qenies nis gjithmonë 

me kulturën dhe, duke u bazuar mbi këtë zgjedhje apo 

qasje kulturore që njeriu formon për jetën, ai niset për të 

bërë edhe zgjedhjet e tjera të kësaj bote. Ajo që mund të 

thuhet me bindje, është se zgjedhjet kulturore në këtë botë 

janë, në një farë mënyre, ato që i diktojnë qenies edhe 

natyrën e zgjedhjeve të tjera. Pra, zgjedhjet kulturore dhe 

zgjedhjet e tjera janë përgjithësisht në të njëjtën gjatësi vale.  

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Rruga e reformimit të një vendi nis nga kultura e 

tij. Reformimi i një vendi duhet të nisë me reformimin e 

kulturës së banorëve të tij.”35 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

gjithashtu: 

“Kultura është burimi i të gjitha formave të 

lumturisë dhe të fatkeqësive të një populli. Rinia e një 

vendi me kulturë të prishur, të shkatërruar apo pa kulturë 

fare, është një rini e prishur dhe e korruptuar. Kjo është 

edhe arsyeja përse kultura e pushtuesit dhe e grabitqarëve 

të huaj prodhon dhe investon në mendjet e rinisë sonë 

                                                            
35 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 97.  
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kulturën e pushtimit, për rrjedhojë, rinia e prishur dhe e 

korruptuar është pa vetëdije, pushtuese e vendit të saj, për 

llogari të pushtuesit të huaj. Këto janë rezultatet e 

pashmangshme të kulturës, që projektohet, imponohet dhe 

injektohet nga jashtë.  

Në rast të kundërt, pra, kur cilësia e kulturës së 

rinisë është e lartë, edhe rinia do të mund të konsiderohet 

plotësisht e shëndetshme.”36 

Një tjetër fakt i rëndësishëm është se dija dhe 

formimi intelektual i njeriut ka ndikim të drejtpërdrejtë në 

formimin e personalitetit kulturor të rinisë. Pjesa më e 

madhe dhe më e rëndësishme e diturisë përfitohet në 

moshë të re. 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Mos mendoni kurrë dhe as mos e imagjinoni se, pasi të 

ketë kaluar mosha e rinisë, do të kaloni moshën e pleqërisë 

me përkushtim dhe adhurime. Në fund të jetës së tij, njeriu 

nuk ka fuqi të bëjë adhurime, as nuk ka fuqi të marrë dije. 

Fuqitë e njeriut në atë moshë nisin e shterojnë dhe bashkë 

me fuqitë, edhe mundësitë e tjera, nis e shteron edhe fuqia 

e mendjes. Në moshë të thyer mendja e njeriut nuk e ka 

fuqinë dhe mprehtësinë e duhur për të mësuar gjëra të reja 

                                                            
36 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 6, f. 160.  
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dhe, aq më tepër, për të depërtuar thellë kuptimeve të 

atyre dijeve.”37 

Dija është e vetmja armë që i ndihmon ata të ndjekin 

rrugën e drejtë dhe orientimin e duhur në jetë.  

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: 

“Ata duhet t‟ia nisin fillimisht me edukimin e 

qenies. Ata duhet t‟i mësojnë asaj sinqeritetin dhe më pas 

të hyjnë thellë detit të dijes dhe të kërkimit rreth 

dispozitave të shenjta të Islamit dhe rreth Dritës Hyjnore, 

të përfaqësuar në Kur‟anin Famëlartë. Është detyrë e tyre 

të njihen me Islamin e vërtetë, me Islamin realist dhe më 

pas t‟ia tregojnë, t‟ia mësojnë atë pjesës tjetër të njerëzve.”38  

“E dashura rini krenare islame! Ju jeni shpresa e 

popullit, jeni e ardhmja e tij. Është detyrë madhore dhe 

shumë e rëndësishme e juaja, që të demaskoni, të 

shpartalloni dhe të shkatërroni planet e zeza të armiqve 

tuaj. Është detyra juaj, që t‟i tregoni pjesës tjetër të 

shoqërisë rreth atyre planeve shkatërruese. Duhet të jeni 

më seriozë në studimin dhe në mësimin e Kur‟anit 

Famëlartë. Përfitoni sa të mundeni prej dijeve të tij dhe 

                                                            
37 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 233.  
38 Xheridet “Xhumhuri Islami”, Gazeta “Republika Islamike”, datë 
28.01.1361., sipas kalendarit iranian (hixhri shemsi). 



Rinia sipas Imam Khomeinit  

 44    
 

zbatojini ato mësime në jetët tuaja. Më pas, shkoni dhe 

tregojuani popujve të tjerë të botës fytyrën e vërtetë të fesë 

së Allahut. Shkoni dhe tregojuani atyre qëllimet e mëdha të 

Islamit.”39 

Kur flasim për diturinë, nuk nënkuptojmë në asnjë 

mënyrë terminologji të caktuar shkencore, apo grumbujt të 

dhënash që ndërveprojnë ftohtë me mendje. Kur themi 

dije, nënkuptojmë tërësinë e shkencave dhe të rejave të 

përfituara, të cilat kanë ndikimet e tyre të forta në mendje, 

në zemër dhe në shpirt. Ato dije, që me kalimin e kohës 

kthehen në mënyrë jetese. 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

gjithashtu: “Në qoftë se rinia jonë dhe morali i saj nuk 

është i bazuar dhe i mbështetur mbi Njehsimin e Allahut të 

Madhëruar dhe mbi besimin e palëkundur në Ditën e 

Ringjalljes dhe të llogarisë, dështimi është i sigurt. Në këtë 

rast është plotësisht e pamundur që njeriu të heqë dorë nga 

egoja dhe ta përqendrojë qenien dhe energjitë e saj te hallet 

e ymetit (popullit islam).”40 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) e vë 

theksin edhe mbi disa çështje të tjera të rëndësishme, që 

duhet t‟i ketë parasysh rinia myslimane dhe thotë kështu: 

                                                            
39 Xheridet “Itla‟at”, Gazeta “Itla‟at”, datë 29.09.1361.  
40 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 2, f. 18.  
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“Është mëse e nevojshme që rinia jonë të shpenzojë 

një pjesë të rëndësishme të kohës së saj, duke mësuar dijet 

bazike të fesë, në majën e të cilave qëndrojnë Njehsimi i 

Allahut të Madhëruar (Teuhidi), drejtësia, njohja e 

Profetëve të mëdhenj (Paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata!), të 

cilët ishin hartuesit e teorive themelore të lirisë dhe të 

drejtësisë, prej të madhit të Profetëve, Ibrahimit (Paqja e 

Zotit qoftë mbi të!) e deri tek vula e Profetëve, më e dashura 

krijesë e Allahut, Profeti Muhamed (Paqja dhe begatia e 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!).41 

“E shtrenjta rini! Duhet të jesh e vëmendshme dhe 

duhet të përqendrohesh fort te dimensionet e tjera të 

Islamit, që ashtu si bazat e besimit janë ngushtësisht dhe 

strategjikisht të lidhura me të. Duhet të mos nënvlerësosh, 

në asnjë mënyrë, dimensionin social të Islamit, atë 

ekonomik, ushtarak dhe politik të tij. Duhet të jesh e 

bindur dhe e palëkundur në origjinalitetin e fesë tënde, 

sikurse duhet të mos harrosh kurrë veçoritë e 

jashtëzakonshme që e dallon fenë tënde të pastër prej feve 

të tjera.”42 

 

 

                                                            
41 Burimi i mëparshëm.  
42 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 185.  
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Përfitimi prej dijetarëve 

Që rinia jonë e dashur të përfitojë në mënyrë sa më 

të drejtë prej dijes, ajo duhet të mbështetet te dijetarët e 

nderuar, që janë burimi i atyre dijeve. Duhet të mbështeten 

te ata dijetarë të mëdhenj dhe të nderuar, të cilët i kanë 

dijet e tyre në mendje dhe në shpirt. Duhet të mbështeten 

te ajo kategori dijetarësh, të cilët i kanë vënë dijet e tyre në 

praktikë dhe i kanë shndërruar ato në mënyrë jetese. Të 

marrësh dijet prej këtyre dijetarëve dhe të kalosh një pjesë 

të madhe të kohës tënde me ta, është padyshim kapitali më 

i madh i dijes së kulluar dhe të vërtetë. E gjithë kjo rrugë 

nis me respektin ndaj tyre. 

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Me këtë rast, më lejoni t‟i kujtoj rinisë sonë të 

dashur se është mëse e nevojshme të respektojnë me 

përulje dijetarët e tyre të mëdhenj”,43 sepse kjo është e 

vetmja mënyrë që përfitimi prej tyre të mbërrijë në formën 

e plotë. “Për shkak të dashurisë së madhe për rininë dhe 

për shkak të lidhjes sime të madhe me të, më duhet të shtoj 

dhe të them: Përfitoni sa të mundni prej dijetarëve të 

ndershëm, të cilët i praktikojnë në jetë dijet e tyre dhe mos 

mendoni, në asnjë rast dhe në asnjë rrethanë, se dijet, 

                                                            
43 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 2, f. 171.  
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urtësitë dhe udhëzimi që buron prej tyre, nuk është i 

nevojshëm. Përfitoni sa të mundeni prej tyre, sepse ata ju 

mbushin me vlera dhe me moral të lartë. Dijetarët e 

ndershëm myslimanë, janë ata që kanë bërë sakrifica të 

mëdha dhe janë vënë në shërbim të ymetit (popullit islam) 

përgjatë historisë, madje e kanë bërë këtë edhe në ditët e 

tyre më të vështira. Zemrat e tyre janë të mbushura me 

dritë, me shpresë, me dashuri dhe dëshirë për t‟u mësuar 

Islamin brezave, njëri pas tjetrit. Ata janë dijetarët tuaj të 

ndershëm, të cilët janë përballur me burgjet, me vuajtjet 

nga më të tmerrshmet dhe me internimin dhe nuk kanë 

hequr dorë prej idealeve të tyre të larta. Janë ata dijetarë të 

ndershëm, të cilët, përveç ndëshkimit fizik, janë përballur, 

gjithashtu, edhe me llojet e ndryshme të ndëshkimit moral. 

Janë përballur vazhdimisht me akuza dhe me shpifje nga 

më të ulëtat. Janë përballur vazhdimisht me baltën që ka 

hedhur e keqja përmbi ta, për t‟i dëmtuar dhe për t‟i 

prishur imazhin në popull. Janë këta burra të mëdhenj, ata 

që i kanë dhënë ymetit shpresë, forcë edhe frymë, sa herë 

mendimtarët e ndryshëm kanë menduar se lufta kundër të 

keqes dhe tiranisë ishte e humbur dhe e pamundur. Janë 

ata që kanë luftuar pa reshtur për të mbrojtur vlerat e 

vërteta të shoqërisë njerëzore.”44 

 

                                                            
44 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 20, f. 242. 
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Vetëkontrolli (i epshit) 

Pasi i riu apo e reja të ketë mësuar dhe të jetë në 

gjendje të dallojë e të njohë të vërtetën, menjëherë nis 

beteja e tij me egon (epshin/nefsin). Kjo është një betejë 

shumë e rëndësishme, që ka për qëllim të marrë nën 

kontroll epshet dhe dëshirat, duke i sistemuar ato sipas një 

kuadri të ndershmërisë, të moralit dhe të hallallit.  

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Ju sot jeni duke jetuar ditët tuaja të rinisë. Ju sot 

keni fuqinë që ka rinia, ndaj ju ftoj, miqtë e mi, që t‟i 

kontrolloni mirë ato fuqi, ato energji të mëdha, me të cilat 

Allahu e ka zbukuruar moshën tuaj. Ju nuk e keni provuar 

ende ç‟do të thotë të jesh i pafuqishëm.”45 

Duhet të jeni të bindur se edukimi i qenies dhe 

marrja e fuqisë së epshit nën kontroll është pika juaj më e 

fortë në përballjen me fuqitë e errëta.  

Vijon Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!):  

“Nëse keni vërtet dëshirë të qëndroni të palëkundur 

dhe pa u trembur përballë armiqve tuaj, nëse keni vërtet 

                                                            
45 Ligjëratë e Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!), në Paris, 

më 22.07. 1357., sipas kalendarit iranian (hixhri shemsi). 
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dëshirë ta mbështesni të drejtën dhe të vërtetën e Allahut, 

nëse keni dëshirë, që armatimet moderne të ushtrive të 

djallit dhe intrigat e tyre të ulëta, të mos kenë asnjë lloj 

ndikimi dhe të mos shkaktojnë asnjë lloj stepje thellë 

qenieve dhe vullneteve tuaja, nëse keni dëshirë, që fuqia e 

tyre, në dukje e madhe, të mos ju nxjerrë e të mos ju largojë 

prej fushave të betejës, atëherë keni një rrugë të vetme: 

Mësohuni të bëni jetë modeste dhe të thjeshtë dhe mos 

lejoni zemrën, shpirtin dhe qenien, që të lidhet pas 

bukurive të kësaj bote, qofshin ato pasuri, privilegje, poste, 

pushtet apo gjithçka tjetër.”46 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
46 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 19, f. 11.  
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Nevojat e rinisë 

Gjithçka u përmend më sipër, nuk do të thotë aspak 

se rinia apo njerëzit në përgjithësi, të heqin dorë prej 

kërkesave dhe të drejtave të tyre të natyrshme. Prej 

nevojave të natyrshme dhe normale të njeriut është që ai të 

vihet herë pas here në kërkim të argëtimit dhe të qetësisë. 

Qëllimi dhe gjithçka kërkohet është që njeriu të mos e 

kalojë gjithë jetën e tij në kërkim të argëtimit dhe të qejfit. 

Nisur nga kjo, më e mira që mund të bëhet është të 

racionosh kohën dhe ta ndash atë në mënyrë të barabartë 

për të gjitha nevojat e njeriut.  

Lidhur me këtë pjesë, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) këshillon dhe thotë: 

“Në rast nevoje, unë nuk i them të riut apo të resë që 

mos shko të shëtisësh e të argëtohesh me hallall, as nuk i 

them që të punojë dhe të angazhohet me impenjime gjatë 

gjithë kohës, por i them se duhet ta ndajë kohën dhe t‟i 

japë secilës nevojë hakun e saj. E rëndësishme është që 

njeriu të jetë i vetëdijshëm se koha më e madhe duhet të 

veçohet për kërkimin e dijes dhe nxënien e saj.”47 

 

 

                                                            
47 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 233.  
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Roli i shtetit 

Shteti ka përgjegjësi të mëdha në drejtim të rinisë. 

Është detyrë parësore e shtetit që të vihet në shërbim të 

rinisë, sikurse është prej detyrave më të rëndësishme të tij 

që jo vetëm të orientojë në mënyrë të saktë energjitë e saj, 

por edhe t‟i zhvillojë e t„i rrisë më tej ato fuqi.  

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Këshilla ime, drejtuar të gjithë atyre që kanë marrë 

mbi supet e tyre përgjegjësinë e drejtimit të punëve të 

shtetit, është që të bëjnë gjithçka, brenda mundësive të 

tyre, për të ndihmuar rininë, që të lartësohet sa më shumë, 

duke i krijuar asaj kushtet, klimën dhe mjedisin e 

përshtatshëm për rritjen e besimit të tyre te Allahu i 

Madhëruar, për formimin e tyre kulturor, shkencor, 

profesional e artistik. Ofrojuni atyre, në vazhdimësi, 

mbështetjen tuaj të plotë dhe qëndrojuni pranë, derisa të 

mbërrijnë lartësitë e formimit të tyre të gjithanshëm.  

Të gjithë drejtuesit e lartë të shtetit, janë të lutur, 

gjithashtu, që të ushqejnë thellë mendjeve dhe zemrave të 

tyre, shpirtin e pavarësisë dhe të vetëmjaftueshmërisë.”48  

 

                                                            
48 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 20, f. 241.  
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KAPITULLI I KATËRT 

  

 KURTHET E TË HUAJVE 

 
Nuk ka dyshim se të huajt dhe të gjithë ata që 

fshehin qëllime pushtuese, puna e parë që bëjnë është të 

godasin në zemër të gjitha elementet e fuqisë së shoqërive 

islame, pasi kjo është e vetmja mënyrë për të shmangur 

çdo lloj rezistencë apo përballje të mundshme prej tyre. Një 

prej elementeve më të fuqishme të shoqërisë që pushtuesit 

kanë synuar të godasin, ka qenë pikërisht rinia. Ata kanë 

përdorur të gjitha format dhe mënyrat e mundshme për ta 

dobësuar dhe për ta eliminuar këtë fuqi kaq të madhe të 

popullit tonë, madje jo rrallë herë kanë provuar dhe janë 

përpjekur që ta aktivizojnë atë në funksion të realizimit të 

qëllimeve dhe planeve të tyre.  

Nisur nga sa u përmend më sipër, për të realizuar 

qëllimet e tyre, ata kanë ndërmarrë një sërë hapash dhe 

kanë thurur një mori të madhe planesh e intrigash, rreth të 

cilave na ka paralajmëruar Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!). Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 
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ka folur vazhdimisht rreth atyre rreziqeve dhe rreth 

domosdoshmërisë së përballjes me to.  

Midis të tjerash, Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!) ka thënë kështu: 

“Armiqtë tanë na kanë zbrazur prej gjithçkaje që 

kemi dhe më pas kanë synuar të na zhveshin edhe prej 

kësaj pasuri të madhe që kemi, që është forca e rinisë sonë. 

Pasi të na kenë zhveshur prej këtij elementi shumë të 

rëndësishëm, ata mund të marrin gjithçka synojnë e 

dëshirojnë, sepse janë përballë një rinie të pafuqishme për 

të reaguar. Përballë një rinie, të skllavëruar, të dërrmuar, të 

hutuar dhe me vullnet të vrarë. Kjo ka qenë e vërteta e 

rinisë sonë gjatë kohës së regjimit të shkuar. 

Në të vërtetë, ajo pjesë e rinisë që e ka besuar Zotin, 

rinia jonë universitare e të tashmes dhe e së ardhmes. Kjo 

rini është mbështetur te besimi, durimi, përpjekjet, 

udhëzimi, armët, mundi dhe sakrificat e tyre të mëdha. Kjo 

ka bërë të mundur, që kjo rini të jetë barkë shpëtimi për të 

gjithë ymetin islam dhe veçanërisht për vendin e tyre. Janë 

pikërisht këta njerëz, me sakrificat, mundin, vetëmohimin 

dhe përpjekjet e të cilëve mund të realizohet lartësimi, 

ngritja, zhvillimi i popullit tonë. Askush të mos dyshojë se 

kjo kategori kaq e rëndësishme e shoqërisë sonë është 

drejtpërsëdrejti e shënjestruar prej atyre që bëjnë tregti me 

fatet e popujve të ndryshëm të botës.”49  

                                                            
49 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 15, f. 211.  
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Mënjanimi i rinisë 

Ëndrra më e vogël e armiqve tanë të jashtëm të 

myslimanëve dhe niveli më i ulët i synimeve të tyre është 

mënjanimi i të rinjve prej fushëbetejave të ndryshme të 

jetës së përditshme. Për të arritur këtë qëllim, ata përpiqen 

të shpikin e të sajojnë forma, mundësi dhe mënyra nga më 

joshëset, me qëllim shpenzimin e energjive të tyre të 

mëdha në çështje që nuk kanë asnjë vlerë. Të gjitha këto 

përpjekje, kanë për qëllim ta shpenzojnë kohën e rinisë në 

mënyrë të atillë që të mos u mbetet më kohë për betejat më 

të rëndësishme të jetës së tyre. Kjo arrihet nëpërmjet 

devijimit të boshtit të orientimeve të tyre dhe nëpërmjet 

dobësimit dhe zbehjes së atyre forcave, përgjithësisht 

nëpërmjet hutisë, e cila shfaqet në forma nga më të 

ndryshmet dhe më të larmishmet.  

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Në të vërtetë, kjo liri, e trumbetuar prej këtyre 

zotërinjve është një liri, të cilën ua diktojnë atyre të tjerë 

njerëz nga jashtë. Fatkeqësisht, një pjesë e mendimtarëve 

dhe e shkrimtarëve tanë janë të pavëmendshëm, lidhur me 

këtë aspekt. Këta, përkrahësit e mëdhenj të teorive të 

demokracisë liberale, janë ata që thonë: “Njerëzit duhet të 

kenë liri absolute dhe ato liri nuk duhet të përballen me 

asnjë lloj pengese.”  
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Duhet të jeni të bindur se trumbetuesit dhe 

përkrahësit e mëdhenj të lirisë absolute dhe të demokracisë 

së shqyer, i marrin urdhrat nga padronët e tyre jashtë 

vendit dhe, kur të vijë dita e përshtatshme, do të jenë të 

parët që do të na sulmojnë e do të na mësyjnë, bashkë me 

padronët e tyre. Roli i tyre dhe detyra kryesore që kanë, 

është të ndikojnë te mendimet e rinisë dhe të përpiqen ta 

mënjanojnë atë prej interesimit dhe impenjimit të tyre në 

çështjet e përditshme dhe në zhvillimet e ndryshme në 

shoqëri. Sigurisht, kjo është ajo që kërkohet. Një rini që 

është gjithë kohën e angazhuar me imoralitetin, nuk ka 

mundësi të jetë e angazhuar me çështjet e vendit të vet. Një 

rini e zhytur në botën e epshit dhe e kapur peng prej 

kthetrave të drogës, nuk ka asnjë mundësi të merret dhe të 

shpenzojë energjitë e saj për çështjet që i interesojnë vendit 

dhe shoqërisë. Një rini që është rritur dhe është formuar te 

qendrat e pisllëkut, të poshtërsisë dhe të zullumit, nuk ka 

asnjë mundësi të interesohet për të ardhmen e vendit të 

vet. Një rini, e cila mbart mbi supet e saj hallet e vendit dhe 

të ardhmen e tij, është shumë larg këtyre mjediseve dhe 

rrethanave. Ajo është rinia islame. Ajo është rinia që e 

beson Allahun e Madhëruar dhe rrugën e Profetit të Tij 

(Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të 

nderuar!). Ajo është një rini e rritur në shkollën e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij të nderuar!).”50 
                                                            
50 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 28, f. 271.  



Rinia sipas Imam Khomeinit  

 56    
 

“Duhet të jemi të gjithë të bindur se një rini, e cila 

qëllimin më të madh në jetë e ka të shkojë çdo natë në 

kinema dhe të shohë prej atyre filmave, nuk ka asnjë 

mundësi të interesohet dhe t‟i bjerë në mend se ku shkon 

nafta e vendit tonë. Ata nuk duan t‟ia dinë se kush e grabit 

atë naftë. Ata, as që duan t‟ia dinë se kush i grabit çdo ditë 

pasuritë e tyre. Kjo është diçka që nuk e mendojnë kurrë. 

Këto zhvillime të rrezikshme e kanë zanafillën nga jashtë, 

shumë larg që këtu dhe janë mendime dhe strategji të atyre 

që synojnë të mënjanojnë rininë tonë prej fushëbetejave më 

të mëdha dhe më të rëndësishme të jetës. Kjo është e 

vetmja mënyrë për të gatuar brumin kulturor të një rinie të 

humbur dhe tërësisht të hutuar. Kjo është e vetmja mënyrë 

për të ndërtuar profilin e çuditshëm psikologjik të një rinie 

që, edhe kur u lind në kokë ndonjë pyetje apo dilemë, 

thonë: ”Kjo është një çështje që nuk më intereson mua.”51 

“Përsa i përket rinisë sonë, ajo është fuqia më e 

rëndësishme e armëve tona. Është prej synimeve të 

armiqve, që ta zhveshin këtë rini prej fuqisë dhe vitalitetit 

të saj. Duke e realizuar këtë, ata na kanë hequr prej duarve 

armën tonë më të fuqishme. Kjo është edhe arsyeja, përse 

përpiqen vazhdimisht ta mënjanojnë rininë nga kjo 

përballje, duke e gënjyer dhe duke e hutuar atë me kurthe 

e intriga nga më të sofistikuarat. Ata përpiqen vazhdimisht 

që të çaktivizojnë proceset e logjikës dhe të mendimit te të 

                                                            
51 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 9, f. 73. 
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rinjtë, si e vetmja rrugë për të shkaktuar te ta një paralizë të 

plotë, duke i hequr asaj përfundimisht aftësinë dhe 

mundësinë për të kundërshtuar.”52 

“Është në interesin e të rinjve tanë të mençur dhe të 

shkolluar, që të mos i venë veshin shumë “zërit melodioz” 

të të huajve dhe të mos e humbin veten te kurthet e 

ngritura prej tyre. Është gabim i rëndë, që rinia jonë e 

mrekullueshme të ushqehet prej “gatimeve të shijshme”, 

që i përgatisin për ta duart e liga, me qëllim lënien e tyre të 

prapambetur.”53 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
52 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 3, f. 66.  
53 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 149. 
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Goditja e vlerave (e origjinalitetit) 

Armiqtë e vendit tonë, janë munduar vazhdimisht, 

që ta lëkundin besimin e rinisë sonë te feja e tyre, te normat 

e tyre shoqërore, te traditat, si dhe te kultura e tyre. Kjo 

ndodh për një arsye shumë të thjeshtë. Nëse synon ta 

mbushësh një gotë me diçka që ti dëshiron, duhet më parë 

ta zbrazësh atë prej asaj me të cilën ka qenë e mbushur më 

parë. Nuk ka dyshim se, kur zemra e një të riu është e 

mbushur me besim dhe me normat e nderit dhe të moralit, 

kur ajo zemër ndien përkatësi të plotë ndaj historisë së 

vendit të vet, është e pamundur prej armiqve që ta 

komandojnë një zemër si ajo dhe një personalitet si ky. Një 

rini e formuar dhe e brumosur me një personalitet të tillë 

dhe me një fuqi të tillë përkatësie ndaj vendit dhe historisë 

së tij, është e pamundur të mposhtet, madje kthehet në një 

vështirësi madhore përballë planeve të grabitqarëve. Për 

këto arsye dhe për një mori të madhe arsyesh të tjera, ata 

synojnë ta zhveshin rininë prej përkatësisë ndaj vendit dhe 

historisë së tij. Ky është vetëm hapi i parë.  

Hapi i dytë, pasi t‟i kenë zhveshur prej historisë së 

tyre, është orientimi i tyre kundër interesave të vendit të 

vet si e vetmja mënyrë për të siguruar interesat e tyre. Kjo 

është arsyeja përse ata kanë ngulur këmbë dhe i kanë 

mëshuar shumë kësaj strategjie.  
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Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të themi se 

i vetmi burim që frymëzon sot besimin te Zoti dhe te 

vetvetja është Hauzja e Dijeve dhe dijetarët e nderuar. Janë 

mësimet e pastra të Islamit, të vetmet që mund të përballen 

me planet dhe me kurthet e armiqve tanë kolonizatorë. Për 

këtë arsye, ata janë përpjekur vazhdimisht, që ta zhveshin 

rininë tonë prej besimit të saj, prej mësimeve të pastra 

islame dhe prej lidhjes me dijetarët e nderuar. 

“Fatkeqësisht, dora tradhtare e kolonizatorëve dhe e 

armiqve tanë ka gjetur hapësira për të vepruar në shoqëritë 

tona. Ata kanë gjetur mënyra djallëzore për të depërtuar te 

mendjet e të rinjve tanë, duke deformuar shumë prej 

botëkuptimeve të tyre fetare dhe duke ndërhyrë, 

gjithashtu, me metoda nga më të ndryshmet për të devijuar 

thelbin e çështjeve më të rëndësishme të besimit dhe të 

Islamit të vërtetë burimor. Ata janë përpjekur vazhdimisht 

të paraqesin dijetarët për rininë dhe anasjelltas, në 

mënyrën më të keqe. Nëpërmjet kësaj metode kanë arritur 

të krijojnë një hendek të madh, shumë të rrezikshëm 

ndërmjet këtyre dy shtresave të shoqërisë. Nëpërmjet kësaj 

strategjie ata kanë mundur të godasin në zemër unitetin 

shkencor, kulturor dhe të botëkuptimeve, duke e hapur në 

këtë mënyrë rrugën për realizimin e planeve djallëzore 

kolonialiste.”54 

                                                            
54 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 150.  
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“Duhet të jemi të vetëdijshëm se kolonizatorët dhe 

duart e vëna në shërbim të tyre e dinë mirë dhe e kanë të 

qartë se lidhja e fortë e rinisë sonë me Krijuesin e Gjithësisë 

dhe me mësimet e shenjta islame, do të jetë pengesa më e 

madhe që ka për të shkurtuar duart e tyre dhe nuk ka për 

t‟i lënë ato të zgjaten, për të vjedhur dhe për të grabitur 

pasuritë e myslimanëve. Duke e ditur mirë këtë rezultat 

dhe këtë përfundim, armiqtë tanë kanë ngritur kurthe nga 

më të rrezikshmit, me qëllimin përfundimtar, të 

ndërhyrjnë negativisht te mendimet e të rinjve, me qëllim 

largimin e tyre prej burimit të tyre të fuqisë dhe të 

mençurisë, që është feja e pastër dhe e shenjtë islame.” 

Në kuadër të përpjekjeve të tyre të vazhdueshme, 

për ta zhveshur rininë tonë prej parimeve dhe normave të 

shenjta të fesë së tyre islame, fuqitë kolonizuese dhe 

imperialiste kanë sajuar forma alternative të besimit në Zot 

dhe të praktikimit të fesë islame. Kur e kanë parë se është e 

pamundur zhdukja tërësore e Islamit prej zemrave të të 

rinjve, me një goditje të vetme, janë përpjekur me metodat 

hileqare, duke sajuar një lloj Islami sipërfaqësor, i cili ka 

lidhje me formën e adhurimeve dhe të praktikimit të fesë, 

por që është shumë larg thelbit dhe synimeve themelore të 

tij.  

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) ka paralajmëruar dhe ka thënë kështu: 
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“Rinia jonë e dashur, duke përfshirë këtu nxënësit e 

shkollave të mesme dhe rininë universitare, duhet të 

informohet dhe të jetë e vetëdijshme se krerët e këtyre 

grupimeve të ndryshme, që kanë dalë në skenë dhe në 

emër të Islamit kanë për synim të vendosin rregullat dhe 

dispozitat e tij, nuk kanë asnjë lidhje me fenë islame. Nuk 

kanë aspak njohuri rreth qëllimeve të larta të Islamit. Nuk 

kanë asnjë njohuri rreth frymës së përgjithshme të 

dispozitave dhe ligjeve të tij.  

Nuk është aspak e mundur, që njerëz me njohuri 

sipërfaqësore, që kanë lexuar disa ajete kur‟anore dhe disa 

rreshta nga libri i prijësit të besimtarëve, Imam Aliut, 

(Nehxhul Belagah), nuk është aspak e mundur, që njerëz 

që kanë lexuar interpretimet kur‟anore prej komentuesve 

të paditur e injorantë, të veshin veten e tyre me 

kompetenca dhe të na paraqiten si dijetarë dhe njohës të 

mëdhenj të Kur‟anit dhe të kuptimeve të tij. E vërteta e 

madhe është se nëpërmjet Kur‟anit dhe nëpërmjet 

“Nehxhul Belaga”, të interpretuara sipas mënyrave të tyre 

injorante, ata janë duke ngritur dhe duke përgatitur 

kurthet e tyre, që ua mësojnë padronët e tyre kolonizatorë, 

prej Lindjes e Perëndimit. Janë duke përgatitur, 

nënshtrimin e plotë të rinisë sonë.  

Shumë e dashura rini! Jeni të gjithë të ftuar që të 

qëndroni të zgjuar e syçelë. Jeni të gjithë të ftuar që të 

studioni dhe të analizoni, me qetësinë më të madhe të 
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shpirtit dhe me kthjelltësinë më të madhe të mendjes, 

planet dhe kurthet e ngritura prej këtyre hipokritëve, të 

cilët janë zëdhënësit e armiqve të vendit dhe të fesë suaj. 

Janë këta njerëz të shthurur, pas të cilëve fshihen padronët 

e tyre në Lindje e në Perëndim. Këta njerëz janë argumenti 

më i madh i dështimit të të gjitha fuqive të errëta 

kolonizuese, për t‟i bërë njerëzit bashkë dhe për t‟i 

bashkuar të gjitha fuqitë e shoqërisë, me qëllim 

përfundimtar, rrëzimin dhe ndaljen e rrugëtimit të 

lavdishëm të Revolucionit Islamik të Iranit.”55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
55 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 15, f. 162.  
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Media 

Nga ana e saj, media ka qenë dhe mbetet një prej 

hapësirave dhe elementeve më të rëndësishme, të cilët 

fuqitë e huaja i kanë shfrytëzuar për të falsifikuar të 

vërtetën, për ta deformuar realitetin, si dhe për t‟i devijuar 

energjitë e rinisë sonë prej detyrës së saj kryesore, që është 

përballja me armiqtë e Islamit dhe të vendit dhe 

shkatërrimin e planeve të tyre.  

Lidhur me këtë çështje Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Është fatkeqësi e madhe se kultura e helmuar e 

armiqve tanë dhe forma e tyre e të menduarit, ka mundur 

të depërtojë thellë shoqërive tona, jo vetëm te fshatrat më 

të thella, por edhe te hapësirat më periferike të gjeografisë 

sonë. Shumë prej të rinjve të atyre zonave të thella e kanë 

hedhur Kur‟anin pas krahëve të tyre dhe janë vënë në 

shërbim të qëllimeve të liga të pushtuesve të huaj. Ata kanë 

rënë preh e helmeve të përçuara prej atyre fuqive të huaja 

dhe dashakeqe dhe çdo ditë e më shumë kanë devijuar prej 

fesë së tyre, me justifikime nga më të çuditshmet dhe me 

slogane e aspirata tërësisht të fabrikuara e qëllimliga.”56 

“Industria e kinematografisë, qoftë ajo e Lindjes, 

qoftë e Perëndimit, ka një ndikim të jashtëzakonshëm në 

                                                            
56 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 156.  
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largimin e rinisë sonë prej natyrshmërisë së jetesës të tyre, 

prej natyrshmërisë në dije, në zhvillim, në prodhim, në 

bashkëjetesën ndërmjet njëri-tjetrit e kështu me radhë. 

Llojet e ndryshme të filmave, që sulmojnë mendjet e 

njerëzve nga ekranet e televizioneve, kanë ndikuar në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në mendësinë e popullatës dhe 

veçanërisht të rinisë. Ato filma kanë ndikuar në 

projektimin e formave negative të të menduarit, si dhe 

kanë siguruar terrenin për një gjendje të konfuzionit 

psikologjik, që i shkëput fillimisht lidhjet e tyre me 

vetveten dhe më pas, duke ngritur hije dyshimi mbi 

gjithçka i rrethon, veçanërisht ndaj vendit të cilit ata i 

përkasin. Ato filma kanë ndikuar në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, për të shkëputur lidhjet shpirtërore të 

popullit me të shkuarën e tyre, madje edhe me objektet e 

trashëgimisë së tyre kulturore, të përfaqësuara në objektet 

e çmuara arkeologjike, që dëshmojnë për lashtësinë e 

kulturës dhe praninë e tij thellësive të shekujve. Ata janë 

përpjekur t‟i shkëpusin lidhjet shpirtërore të njerëzve me 

atë pjesë të trashëgimisë së tyre, për t‟i hapur rrugën 

grabitjes dhe përvetësimit të tyre, për t‟i tregtuar ato më 

pas tregjeve të errëta të kontrabandës dhe të errësirës, apo 

për t‟i bërë pjesë të muzeve të tyre në Lindje dhe në 

Perëndim.”57 

                                                            
57 Xheridet “Xhumhuri Islami”, Gazeta “Republika Islame”, datë 
28.01.1361. 
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“Nuk ka dyshim se të gjitha ato botime, që duhet të 

përhapin vlerat, që duhet të mbartin e të përcjellin për 

ymetin mesazhin e shenjtë islam, normat më të larta 

njerëzore, shkencën, dijen, njohuritë, kulturën, artin, 

edukatën, moralin islam, këto botime, revista, gazeta, radio 

e televizione dhe të gjitha llojet e tjera të mediave, po 

ndikojnë dhe po kontribuojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë 

në shthurjen e rinisë sonë. Janë ato media, që po përpiqen 

ta orientojnë rininë tonë nga e keqja, në vend që ta 

orientojnë atë për nga shkolla, universiteti, dija, vlerat dhe 

kultura. 

Plani dhe skema e kolonizatorëve është e njëjtë në të 

gjitha vendet. Në çdo vend përsërisin të njëjtat taktika. Me 

planet e tyre djallëzore përpiqen në çdo vend ku shkojnë, 

të përhapin sa të munden krimin, imoralitetin dhe 

korrupsionin. Nëpërmjet kontrollit të universiteteve, që 

duhet të jenë oaze të edukimit dhe të qytetërimit, 

nëpërmjet kontrollit të botimeve, të revistave, të gazetave, 

të radiove e të televizioneve, të cilat duhet të kenë një rol 

edukativ për mbarë shoqërinë, nëpërmjet kontrollit të 

drejtorive dhe të posteve kyçe, që kanë për detyrë të 

identifikojnë njerëzit e mençur dhe të ndershëm dhe të 

nxisin te të rinjtë energjitë e tyre pozitive, duke i vënë ata 

në shërbim të shoqërisë, ata kanë mundur të ndikojnë fort 

në prapambetjen e shoqërisë.58 

                                                            
58 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 13, f. 40.  
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“Asgjë nuk mund të ketë ndikim më të lartë te 

njerëzit dhe tek formimi i tyre kulturor sesa titulli qendror 

i një reviste të njohur. Kjo ndodh, sepse mënyra në të cilën 

prezantohet revista dhe mënyra në të cilën reklamohet ajo, 

ka një ndikim të madh te mendjet e njerëzve dhe te shijet e 

tyre kulturore. Edhe ata që nuk kanë dëshirë apo nuk 

gjejnë kohë për ta lexuar revistën, thjesht duke e shfletuar 

atë dhe duke i hedhur një vështrim të përgjithshëm, 

ndikohen deri në një farë mase. Ju të gjithë e kujtoni mirë 

kohën, kur këto revista ishin në duart e njerëzve të 

shthurur. Ju e kujtoni të gjithë ndikimin negativ të atyre 

revistave, në formësimin e kulturës dhe të mendësisë së 

rinisë sonë.  

Kjo lloj ashpërsie dhe ky lloj agresiviteti në 

kontrollin e proceseve të të menduarit nuk e lejonte rininë 

universitare, që të vendoste vetë për fizionominë dhe 

mënyrën e të menduarit. Ata gjendeshin vazhdimisht nën 

trysninë e një sulmi të ashpër dhe të pandërprerë kulturor 

dhe psikologjik, që kishte për qëllim marrjen peng të 

identitetit të tyre kulturor dhe të mënyrës së të menduarit. 

Pjesa më e madhe e gazetave dhe e revistave, që ka qenë 

nën kontrollin dhe nën komandën e tyre, ka pasur për 

qëllim shthurjen e rinisë dhe ngacmimin e instinkteve 

shtazore te ata.”59 

                                                            
59 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 15, f. 35. 
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“Radiot, televizionet, botimet e ndryshme, 

kinematë, sallat e teatrit, janë prej mjeteve më efektive, që 

ata kanë përdorur për të shthurur, për të mpirë dhe për të 

devijuar rininë tonë. Këto ndikime kanë pasur një ndikim 

të madh te rinia jonë gjatë këtij shekulli, veçanërisht në 

gjysmën e dytë të tij. Planet e tyre djallëzore kanë pasur dy 

orientime kryesore. Orientimi i parë, ka qenë i lidhur me 

krijimin e “Islamit të kundërt”, që kishte për qëllim luftën 

ndaj Islamit të vërtetë dhe baltosjen e dijetarëve të nderuar.  

Ndërsa orientimi i dytë, ka qenë i lidhur me 

publicitetin dhe reklamën që i bëhet vendeve të huaja, si 

mënyra më e mirë për të siguruar tregje për mallrat e tyre, 

veçanërisht tregjet e lidhura me produktet kozmetike dhe 

të zbukurimit. Përpjekje të mëdha, gjithashtu, për të 

imituar arkitekturën e tyre dhe format e zbukurimit të 

ndërtesave, të pallateve dhe të qendrave të tyre tregtare. 

Reklamë dhe shpëlarje truri në mënyrë të pandërprerë, me 

qëllim imitimin e tyre në çdo aspekt të jetës, në veshje, në 

mobilim shtëpie dhe zyrash, në ushqim dhe në gjithçka 

tjetër. Kjo lloj propagande pati ndikimet e saj të 

menjëhershme, derisa njerëzit nisën të besojnë, madje u 

bindën se gjithçka e lidhur me luksin, me madhështinë dhe 

me bukurinë, është e lidhur domosdoshmërish vetëm me 

Perëndimin, me produktet dhe me mënyrën e tij të jetesës.  

Njerëzit nisën të kenë një bindje të palëkundur se 

duhet të jetojnë si perëndimorët, duhet të vishen si ata, 
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duhet të punojnë si ata, duhet të pushojnë si ata, duhet të 

zbukurojnë shtëpitë si ata, duhet të rregullojnë zyrat e tyre 

si ata, duhet të flenë si ata, duhet të zgjohen si ata. Ndikimi 

dhe shpëlarja e trurit nuk u ndal tek këto kufij, por shkoi 

edhe më larg se kaq. Zonjat e sojit të lartë, shtresa 

aristokrate apo ajo që përpiqet të duket si ajo shtresë, 

përpiqet të imitojë deri në detajet më të imëta të gjitha 

sjelljet e grave në Perëndim, madje edhe mënyrën e 

përshëndetjes apo të folurit, e cila ka qenë jo rrallë herë e 

mbushur me fjalë të huaja, deri në atë gradë sa shumë prej 

miqve dhe të afërmve nuk ishin në gjendje të kuptonin se 

çfarë ishin duke folur dhe çfarë ishin duke thënë.  

Nëpërmjet ndikimit të drejtpërdrejtë të 

kinematografisë së Lindjes dhe të Perëndimit, ata arritën ta 

shthurin dhe ta largojnë rininë tonë, arritën ta largojnë 

orientimin e natyrshëm të burrave dhe të grave tona prej 

impenjimeve dhe prej interesimit për fatet e vendit të tyre. 

Ishte kjo mpirje e trurit dhe shpëlarje masive e saj ajo që i 

hapi rrugën grabitjeve të tyre të mëdha edhe në fushën e 

artit, të kulturës dhe të arkeologjisë, duke marrë pasuritë 

tona të trashëguara prej të shkuarës dhe duke i vendosur 

ato te muzetë e tyre.”60 

 

                                                            
60 Xheridet “Xhumhuri Islami”, Gazeta “Republika Islamike”, datë 
28.01.1361.  
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Shënjestrimi i mjediseve edukative dhe arsimore 

Një prej sektorëve më të rëndësishëm të shoqërisë, 

siç është mjedisi edukativ dhe arsimor, ka qenë gjithashtu 

nën shënjestrën e vazhdueshme të kolonizatorëve të huaj. 

Nëpërmjet pushtimit, ndikimit dhe interferencave 

kulturore, herë të dukshme dhe herë të padukshme, ata 

kanë synuar gjithmonë të shtien në dorë orientimin e 

përgjithshëm të mendimit, nëpërmjet kapjes dhe kontrollit 

të elitave kulturore dhe intelektuale të vendit. Ata 

përpiqen ta ushtrojnë ndikimin e tyre nëpër shkolla e 

universitete, duke përhapur te filizat e rinj të shoqërisë 

mendimet dhe orientimet e tyre. Këtë e realizojnë, më së 

shumti, duke pasur nën kontroll dhe mbikëqyrje të plotë 

mjediset edukative dhe arsimore.  

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Qëllimi i tyre madhështor dhe orintimi i tyre 

strategjik ka qenë dhe mbetet devijimi i shtresave të 

ndryshme të popullsisë (i masave të popullatës) dhe 

veçanërisht i rinisë. Është prej qëllimeve të tyre që të bëjnë 

çfarë të munden, në mënyrë që anëtarët e shoqërisë të 

harxhojnë energjitë e tyre në çështje që nuk kanë asnjë 

rëndësi dhe asnjë lidhje me begatinë, të ardhmen dhe me 

zhvillimin e tyre. Gjithë këto qendra, organizata e 

institucione, që përhapin shthurjen dhe largimin në emër 
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të kulturës dhe të zhvillimit, prania dhe përhapja në masë 

e drogave dhe e lëndëve të ndryshme narkotike, të gjitha 

këto institucione arsimore e edukative, që kanë për detyrë 

të ndërgjegjësojnë rininë dhe ta mbrojnë atë, kanë një rol të 

përbashkët dhe një pikë takimi: Kanë një kohë të caktuar, 

në të cilën veprojnë dhe ajo është koha për të cilën kanë 

punuar kaq gjatë. Misioni i tyre i përbashkët është 

shkatërrimi i rinisë, duke e tërhequr atë për te kurthi i 

kinemasë së shthurur, tek kurthi i përmbajtjes imorale dhe 

nëpërmjet saj, degjenerimin e mbarë shoqërisë. 

Qëllimi përfundimtar është i qartë. Nëse rinia jonë 

do të shndërrohet në viktimë të atyre programeve, të atyre 

radiove e televizioneve, nëse rinia jonë do të krijojë vartësi 

prej atyre mendimeve, sigurisht që fundi i saj do të jetë 

shthurja dhe degjenerimi.”61 

“Në ditët e sotme lind si detyrë, për të gjithë rininë 

tonë të mrekullueshme, për mësuesit dhe profesorët e tyre 

të ndershëm e të moralshëm, që të angazhojnë të gjitha 

energjitë e tyre dhe të bëjnë të pamundurën, për t‟u njohur 

me elementet e shthurjes dhe të së keqes. Është detyrë 

madhore dhe shumë e rëndësishme e juaja sot, që të 

pastroni mjediset tuaja kulturore dhe të shkulni nga rrënjët 

prej mjediseve tuaja edukative e arsimore përfaqësuesit e 

shthurjes, të imoralitetit, të pisllëkut dhe të së keqes.  

                                                            
61 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 210.  
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Nga ana tjetër, askush të mos mendojë dhe të mos 

hamendësoje se prania e tyre dhe e intrigave që 

përfaqësojnë, është e lidhur vetëm me universitetet. Ata 

janë të kudondodhur, në shkollat tona të mesme. Ata janë 

të pranishëm, gjithashtu, edhe te shkollat tona fillore, për 

të mbjellë te mendjet e tyre farën e së keqes dhe për t‟i 

përgatitur ata psikologjikisht dhe mendërisht për shthurjen 

e plotë, kur të mbërrijnë në universitet.”62 

“Është e patolerueshme që mësuesit dhe profesorët 

e ndryshëm, të cilët kanë jetuar apo kanë udhëtuar në atë 

që quhet bota e “zhvilluar” dhe “moderne”, të vijnë prej 

andej dhe të hedhin baltë mbi rininë tonë dhe mbi 

formimin e saj kulturor, vetëm pse ajo ka mundur të 

shpëtojë dhe të çlirohet prej prangave të kolonizatorëve 

dhe të grabitqarëve të huaj.  

Këta lloj mësuesish e profesorësh (Mos e dhëntë 

Zoti!) janë të gatshëm të ndërtojnë prej kulturës dhe 

modelit të Perëndimit norma të ndryshme idhujsh dhe më 

pas ta ftojnë rininë tonë që t‟u nënshtrohet atyre idhujve 

deri në adhurim. Ata janë të gatshëm të mbjellin te mendjet 

dhe shpirtrat e rinisë sonë mendësinë e imitimit, të 

nënshtrimit dhe të poshtërimit të plotë, duke i zhveshur 

ata në këtë mënyrë prej kulturës së tyre, prej zakoneve prej 

trashëgimisë, prej artit dhe prej historisë së tyre të 

                                                            
62 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 15, f. 161.  
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lavdishme. Të gjitha këto ndryshime dhe ndikime të 

rrezikshme janë thelbi i axhendave të tyre, faktkeqësisht. E 

kundërta duhej të ndodhte.  

Duhet të ndalemi të gjithë bashkë dhe të pyesim: Ku 

kanë mbërritur popujt e tjerë dhe ku duhet të mbërrinim 

ne? Është detyrë për të gjithë ne, të zhvendosim orientimin 

kah identiteti ynë njerëzor e human, të mbajmë lart frymën 

e moralit dhe të mbajmë gjallë dëshirën tonë për krenari e 

pavarësi.”63  

“Përsa u përket planeve dhe intrigave të tyre të 

lidhura me universitetin, duket qartë se qëllimi i tyre 

kryesor është devijimi, shthurja, prishja, shkatërrimi, 

hutimi, degjenerimi i rinisë sonë dhe më pas tërheqja e tyre 

zvarrë sa në Lindje, sa në Perëndim. Tashmë që shkollat, 

universitetet tona dhe të gjitha qendrat e arsimit e të 

edukimi janë duke iu nënshtruar një procesi të rreptë të 

mbikëqyrjes, të reformimit dhe të spastrimit, është detyrë e 

të gjithë shoqërisë, që të vihen me të gjitha fuqitë dhe me 

ndihmën e tyre në mbështetje të këtyre përpjekjeve. Nuk 

duhet, në asnjë mënyrë, të lejojmë që universitetet tona të 

orientohen kah deviacioni dhe shthurja e moralit. Është 

detyra jonë, që të japim ndihmën dhe mbështetjen tonë për 

ta ndaluar këtë shthurje apo këtë tendencë, sa herë që ajo të 

shfaqet. Është detyra jona, që t‟i shpëtojmë shkollat, 

                                                            
63 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 20, f. 242.  
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universitetet dhe qendrat tona të edukimit e të arsimimit, 

sa herë të shohim që planet dhe duart djallëzore të armiqve 

tanë, të shtrihen në drejtim të tyre.  

Kjo është një detyrë e rëndësishme dhe aspak e lehtë 

për t‟u realizuar dhe jeni pikërisht ju, të rinjtë e 

mrekullueshëm të këtij vendi, ata që do të mbrojnë shkollat 

dhe universitetet tona prej planeve të errëta të armiqve të 

vendit tonë. Të shpëtosh shkollat dhe universitetet prej 

planeve të armiqve, do të thotë të shpëtosh të ardhmen e 

një kombi. 

Mos lejoni, në asnjë mënyrë, që universitetet tona të 

nxjerrin në jetë një rini të shthurur, të shkatërruar dhe të 

degjeneruar, por luftoni dhe bëni të pamundurën që ato 

shkolla dhe ato universitete të prodhojnë një rini të 

guximshme, të aftë për të luftuar dhe për t‟u përballur në 

çdo moment me armiqtë e ymetit.”64  

“Shkollat tona, deri më sot, kanë ndjekur metoda 

dhe strategji të atilla që nuk i kanë lënë fëmijët tanë të 

rriten dhe të formohen në mënyrë të natyrshme. Nëpërmjet 

duarve të liga ata kanë mundur të prodhojnë një rini që 

ishte e gatshme të kryente llojet e ndryshme të imoralitetit. 

Edukimi dhe arsimimi kanë kaluar në një periudhë krize të 

                                                            
64 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 1. f. 80.  
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vërtetë, e cila ka ndikuar negativisht në edukimin e 

rinisë.”65  

“Armiqtë tanë janë të vetëdijshëm për rolin dhe 

ndikimin e madh që ka te fëmija vendi dhe mjedisi në të 

cilin ai mëson dhe studion. Për këtë arsye, ata janë 

përpjekur vazhdimisht të aplikojnë strategjitë e tyre te të 

gjitha kategoritë dhe moshat. Duart e tyre janë zgjatur për 

të ushtruar ndikimet e tyre negative edhe te shkollat fillore 

edhe te ato të mesme, pasi, duke bërë këtë, ata janë të 

gatshëm për goditjen përfundimtare që është projektuar 

për ta në universitet. Pas përfundimit të universitetit dhe 

shpëlarjes përfundimtare të trurit, ata shndërrohen në një 

ushtri vendase, e gatshme në çdo moment për të vënë në 

zbatim planet e armiqve tanë lindorë e perëndimorë dhe 

synimet e tyre grabitqare.”66 

“Prej çështjeve delikate, që kanë një rëndësi të 

veçantë, janë qendrat e edukimit dhe të arsimimit, prej 

shkollës fillore e deri në fund të arsimit të mesëm, bashkë 

me atë të lartë. Po të jenë këto qendra, këto shkolla dhe 

universitete në duar të sigurta, atëherë askush nuk do të 

mund të luajë dhe të manipulojë rininë tonë. Po të ishin 

këto qendra kaq të rëndësishme të edukimit të shoqërisë në 

duar të besueshme, në duart e njerëzve që e kanë frikë 

                                                            
65 “Bahthen Anit Tariik Fi Kelamil Imam” – “Në kërkim të rrugës”, 
vëll. 22, f. 60.  
66 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 15, f. 161.  
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Allahun e Madhëruar, rinia jonë nuk do të ishte sot një 

kafshatë, që mund të kapërdihet lehtë prej planeve të 

anglezëve dhe më pas prej amerikanëve perëndimore apo 

të rusëve lindorë.”67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 “Minel Uesijetis-Sijasijetil Ilahijeh” – “Prej këshillës hyjnore politike 
”, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënqur me të!).  
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Liria 

Prej parullave më të rëndësishme, të cilin armiqtë 

tanë janë përpjekur vazhdimisht ta përdorin për të joshur 

dhe më pas për të vënë në lojë rininë tonë, është padyshim 

“Liria”. Kjo parullë, nga më të rëndësishmet e historisë së 

njerëzimit, është përzgjedhur me kujdes, për arsye të 

ndikimit të fortë që ajo ka te mendjet dhe te zemrat e 

njerëzve. Liria është një thirrje, që gjithmonë shkëlqen me 

përmbajtjen e saj dhe me ngarkesën pozitive historike që 

përfaqëson. Por një pjesë e rinisë, ndonjëherë, harron dhe 

ndonjëherë e ka të pamundur ta dallojë se termi “liri” është 

si një llastik, që mund të zgjatet dhe mund të ngushtohet 

sipas dëshirës.  

Shumë prej të rinjve e kanë të pamundur ta 

kuptojnë dhe të perceptojnë realitetin e kësaj fjale dhe 

mënyrat e saj dinake, nëpërmjet të cilave mund të 

abuzohet me të. Mungesa e njohjes me planet djallëzore, që 

mund të fshihen pas një parulle shkëlqyese (dhe e tillë 

është) prej keqpërdorimit të saj, bëhet shkak që rinia jonë, 

herë në mënyrë të vetëdijshme dhe herë në mënyrë të 

pavetëdijshme, të bëhet viktimë e planeve djallëzore të 

armiqve tanë.  

Pikësynimi i tyre kryesor është të shkëpusë lidhjet 

shpirtërore dhe mendore të rinisë me vendin e vet, duke i 

bërë ata vegla të të huajve dhe bishta të tyre. Liria, për te e 
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cila ata ftojnë, është ftesë për një liberalizëm ekstrem, pa 

kurrfarë rregullatori, që ka për qëllim ta zhveshë rininë 

tonë prej kulturës së vet, prej zakoneve, prej ritualeve 

shoqërore, dokeve, botëkuptimeve, etj. Shkëputja e rinisë 

prej kulturës dhe zakoneve të vendit të saj e bën atë objekt 

të lehtë për t‟u sulmuar dhe për t‟u mbushur me kulturat e 

tjera, që kanë qëllime kolonizatore, pushtuese dhe 

shfrytëzuese ndaj vendeve tona. Kjo arrihet, si zakonisht, 

nëpërmjet parullave të mëdha, që kanë ngarkesa historike 

në kujtesën e njerëzimit, siç është kultura, qytetërimi, liria e 

demokracia.  

Lidhur me këtë aspekt dhe me këtë dredhi të 

rrezikshme, të përdorur prej fuqive të errëta, Imami i 

nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka paralajmëruar dhe ka 

thënë kështu:  

“Duhet ta kemi të gjithë të qartë se liria që kërkojnë 

këta zotërinj është liria e imponuar prej të fortëve. 

Intelektualët dhe shkrimtarët tanë, ose janë të 

pavëmendshëm, ose janë të trembur. Këta që mbahen për 

liberalë dhe për demokratë të mëdhenj, ftojnë rininë tonë 

për te liria e shfrenuar dhe liberalizmi pa fre. Njeriu nuk 

duhet të ndalet përballë asnjë fuqie e asnjë pengese. Këta 

kërkojnë, në thelb, të indoktrinojnë një rini që është e 

gatshme t‟i vërsulet vendit të vet, bashkë me armiqtë e saj, 

sapo fuqitë e errëta të japin kushtrimin. Synimi i tyre më i 
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madh është që ta bëjë rininë tonë të pandjeshme karshi 

interesave të vendit të tyre.  

Ajo rini që e ka kohën e saj të zënë me imoralitet 

dhe me deviacione të tjera morale të së njëjtës natyrë, është 

një kontingjent parazitësh, të cilëve nuk u intereson asgjë 

tjetër përveç punëve të tyre. Gjithashtu, rinia e kapur peng 

prej kthetrave të drogës, nuk është aspak e interesuar dhe 

as që do t‟ia dijë për të ardhmen e vendit të vet. Të gjithë 

ata të rinj, të cilët janë rritur dhe janë formuar në qendrat e 

shthurjes dhe të imoralitetit, nuk janë aspak të interesuar 

për fatet dhe të ardhmen e vendit të tyre. I vetmi 

kontingjent i vëmendshëm ndaj interesave madhore të 

vendit, është rinia që është rritur dhe është edukuar me 

normat e larta të moralit islam dhe që qëndron larg 

qendrave të shthurjes dhe të imoralitetit.”68  

“Duhet të jetë në dijen e të gjithëve se liria dhe 

liberalizmi i trajtuar, sipas mënyrës dhe metodës 

perëndimore, është shkatërrim, degjenerim, shthurje dhe 

humbje e plotë për rininë tonë, vajza dhe djem. Kjo lloj lirie 

dhe ky lloj liberalizmi pa fre, është tërësisht i refuzuar, 

qoftë sipas dispozitave të shenjta islame, qoftë duke u 

bazuar në logjikën e thjeshtë. Të gjitha llojet e librave, të 

reklamave, të fletushkave, të parullave, të ligjëratave dhe 

të shkrimeve që bien ndesh me normat dhe me dispozitat 

                                                            
68 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 28, f. 271. 
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islame, me normat e përgjithshme të humanizmit dhe të 

pastërtisë morale, si dhe me interesat madhore të vendit 

tonë, janë të ndaluara (fetarsisht haram). Është detyrë 

madhore e jona dhe e të gjithë myslimanëve kudo që ata 

gjenden, që të përballen me to. Është detyrë e të gjithë 

myslimanëve, që të ndalojnë liri të tilla shkatërruese për 

shoqërinë tonë. Në rast se nuk ndalohet gjithçka shikohet 

dhe konsiderohet haram (e ndaluar), sipas këndvështrimit 

të Islamit, në rast se nuk ndalohet në mënyrë të prerë, 

gjithçka që nuk është në përputhje me frymën e 

Revolucionit Islamik, atëherë të gjithë duhet të ndihemi 

përgjegjës.”69 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
69 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 21, f. 196.  
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Mbjellja e shkatërrimit (e shthurjes) 

Shthurja dhe shkatërrimi i moralit është një tjetër 

element i rëndësishëm, që përdoret prej fuqive të errëta, 

me qëllim robërinë dhe skllavërinë e rinisë sonë. 

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) ka thënë kështu: 

“Për të realizuar qëllimin e tyre të madh, që është 

pushtimi, grabitja e vendit dhe lënia e tij pa rini, fuqitë e 

errëta nuk kanë lënë gjë bërë dhe strategji pa ndjekur. Të 

gjithë jemi në dijeni të fatkeqësive të ndryshme, të cilat e 

kanë goditur vendin tonë. Të gjithë jeni në dijeni të 

shkatërrimit, të regresit dhe të korrupsionit në vendin tonë. 

E, pra, të gjithë duhet ta dimë se gjithçka ka ndodhur për 

shkak të shthurjes së rinisë sonë dhe të degjenerimit të saj. 

Ajo që kemi synuar është që ta nxjerrim rininë tonë prej 

skutave të tymosura të nargjilesë dhe t‟i japim asaj armët 

në dorë, si e vetmja mënyrë për t‟i dalë zot popullit dhe 

vendit të tyre. Duam ta çlirojmë rininë tonë prej prangave 

të nargjilesë dhe të mangallit dhe ta nxjerrim atë në 

fushëbetejat e lavdishme, që të përballet me armiqtë e 

vendit. Ajo që ju dëshironi është që ne t‟i lemë ata të lirë, 

që zotërinjtë tuaj të përfitojnë dhe të realizojnë planet tuaja 

djallëzore.”70 

                                                            
70 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 28, f. 271. 
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Për të realizuar planin e shthurjes, të shkatërrimit të 

rinisë dhe të degjenerimit të saj, kanë shfrytëzuar qendrat e 

tyre dhe kanë shpenzuar shumë para.  

Vijon Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

dhe thotë kështu: 

“Qendrat e tyre të famshme kanë një aktivitet 

kryesor, që është dëfrimi i shfrenuar, imoraliteti. Dyqanet i 

kanë mbushur me lloje të ndryshme dhe të larmishme 

lojërash të padobishme. Të njëjtat dyqane dhe qendra 

tregtare i kanë mbushur, gjithashtu, me pije alkoolike. 

Ekspozimi dhe reklamimi i produkteve të tilla nuk ndodh 

krejt rastësisht. Kjo bëhet sipas një programi të 

mirëllogaritur, që ka për qëllim të shthurë dhe të hutojë 

pjesën më të madhe të mundshme të rinisë sonë 

universitare. Pjesa e rinisë që nuk reagon me këtë plan 

përpunohet në vijimësi te qendrat e tyre të imoralitetit. 

Truri i tyre pushtohet plotësisht nëpërmjet strategjisë së 

kinematografisë, që ka për qëllim të ngacmojë dëshirat e 

shfrenuara dhe fuqitë e zhvilluara të epshit. Pasi të 

realizohet e gjithë kjo skemë, vendi mund të konsiderohet 

automatikisht i pushtuar dhe i rënë.”71 

“Metodat që ata përdorin, për të realizuar shthurjen 

e rinisë sonë janë të ndryshme dhe të shumëllojshme. Të 
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tilla janë edhe metodat që ndjek djalli vetë. Armiqtë tanë 

na studiuan me shumë kujdes. U ulën dhe hartuan 

strategjitë e përshtatshme për të shkatërruar dhe për të 

shthurur rininë tonë. Me forma nga më djallëzoret, ata ia 

arritën qëllimit, që ta shkëpusin rininë tonë prej çështjeve 

më të rëndësishme, të lidhura me jetën e tyre. Edhe pse 

pjesa më e madhe e qendrave të shthurjes gjenden në 

Teheran, ato janë të pranishme njëkohësisht edhe në 

qytetet e tjera. Kjo shpërndarje e këtyre qendrave nuk është 

gjithashtu e rastësishme, por e studiuar, e llogaritur mirë 

dhe e organizuar sipas një plani dhe një strategjie shumë të 

përpiktë.”72 

“Rinia jonë, është pasuria më e madhe që ne kemi. 

Goditja e saj na ka shkaktuar dëme të mëdha dhe është 

shkaktarja kryesore e disfatave tona të mëdha dhe e 

gjendjes në të cilën ndodhemi. E morën rininë tonë dhe e 

transferuan në lokale nate, në qendrat e tyre të shthurjes, e 

çuan për t‟u argëtuar në shkretëtirë dhe nuk lanë qoftë dhe 

një të ri të vetëm të vlefshëm për veten dhe për vendin e 

vet.  

Goditja më e rëndë që ata kanë bërë, i është 

adresuar fuqisë së madhe të humanizmit. Sot kërkohet prej 

                                                            
72 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 8, f. 192. 
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të gjithëve, që ta ndërtojmë edhe njëherë nga e para këtë 

forcë të humbur.”73 

Problematika është e ndërlikuar dhe ç‟është e 

vërteta, ajo nuk është e lidhur vetëm me këto qendrat e 

dukshme, që përpiqen të mbjellin dhe të përhapin 

shthurjen në mesin e rinisë sonë. Një mundësi tjetër 

përpunimi dhe tërheqje e vëmendjes së tyre është 

importimi i llojeve të ndryshme të lojërave të argëtimit për 

fëmijë dhe për të rritur. Importimi i mallrave të tjera të 

larmishme, gjithashtu, të lidhura me fushën e kozmetikës 

dhe të zbukurimit, që kanë për qëllim të pushtojnë 

plotësisht vëmendjen e grave, të burrave dhe vëmendjen e 

të rinjve, gjithashtu. Një pafundësi kryefamiljarësh që 

konkurrojnë me njëri-tjetrin, duke kryer shpenzime 

marramendëse për gjëra tërësisht të pavlera, që kanë për 

qëllim të hutojnë njerëzinë. Të tjera plane janë ngushtësisht 

të lidhura me rekrutimin e energjive të shtresave aktive të 

rinisë, duke i kanalizuar ato energji për te aktivitetet e 

shthurjes dhe të degjenerimit, të projektuara me shumë 

përkujdesje prej fuqive të errëta, me qëllim përfundimtar, 

shkatërrimin, rrënimin e shoqërive njerëzore dhe 

prapambetjen e tyre.”74 

 

                                                            
73 Sahifet “Nur, Gazeta “Drita”, vëll. 1, f. 161. 
74 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 21, f. 184.  
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Shtypja e rinisë 

Kur bëhet fjalë për kategorinë e të rinjve besimtarë, 

idealistë, luftëtarë, të kapur fort pas besimit në Zot, të 

kapur fort pas vendit të tyre, pas historisë, pas traditës, pas 

normave dhe pas kulturës së tyre, parullat madhështore të 

lirisë dhe të demokracisë zhduken në mënyrë të 

menjëhershme. Vendin e tyre, si për çudi, e zë shtypja, 

dhuna, represioni, agresiviteti dhe eliminimi. Vjen një 

moment që as shprehja e mendimit të lirë nuk është më e 

pranueshme.  

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) citohet të ketë thënë kështu: 

“Më lejoni që, duke ju shprehur vlerësimin dhe 

admirimin tim të madh, për të gjithë ju të rinj besimtarë, që 

jeni vënë në kërkim dhe në mbështetje të së vërtetës, për të 

gjithë ju, që jeni xhelozë ndaj vlerave tuaja morale, ndaj 

fesë suaj të shenjtë dhe ndaj vendit tuaj të shtrenjtë, t‟ju 

kujtoj se gjatë rrugës suaj të ndritur, që e keni ndërmarrë, 

do të përballeni me vështirësi dhe me rreziqe nga më të 

ndryshmet. Duhet të jeni të vetëdijshëm dhe të 

ndërgjegjshëm se duart e fshehta të armiqve të Islamit do 

të bëjnë të pamundurën për t‟ju ndaluar ju të realizoni 

qëllimin tuaj të lartë.”75  

                                                            
75 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll 1, fq 185. 
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Përfundimi 

Rinia është shpresa e popullit tonë, sikurse e 

ardhmja do të mbështetet mbi supet e tyre, dashtë Zoti. 

Mbi ato supe do të thyhen dhe do të shpartallohen planet e 

armiqve dhe të zullumqarëve. Nëpërmjet përpjekjes, 

mundit, sakrificave të tyre të mëdha dhe më Kënaqësinë e 

Allahut të Madhëruar, do të mbrohen interesat e ymetit. 

Për këtë arsye, ata meritojnë një vëmendje të veçantë.  

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu:  

“Këshilla ime për të gjithë dijetarët e nderuar, 

qofshin në qytet, në fshat apo kudo tjetër, është që të 

mbështesin rininë dhe të qëndrojnë sa më pranë nevojave 

të tyre. Është detyrë e tyre që t‟i thotë asaj fjalë të ngrohta. 

Kjo është rinia jonë e dashur, e cila ka vendosur të gjitha 

energjitë e saj në ndihmë dhe në mbështetje të plotë të 

Islamit dhe të vendit të tyre.”76 

“I gjithë populli iranian duhet ta falënderojë pa 

masë rininë tonë, këtë rini të mrekullueshme, e cila mban 

mbi supet e saj peshën e rëndë të mbrojtjes së stabilitetit të 

brendshëm të vendit dhe të sigurisë. Ka prej atyre të rinjve, 

të cilët e kryejnë misionin e shenjtë të mbrojtjes së atdheut 

atje në front. Çka është më e rëndësishme se gjithçka tjetër, 

                                                            
76 “Xheridet Serush”, datë 07.09.1362.  
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është se veprat e njeriut vlerësohen prej Allahut të 

Lartësuar. Duket qartë se një pjesë e madhe e këtyre të 

rinjve nuk i tremben vdekjes në mbrojtje të fesë dhe të 

vendit të tyre, madje të tillë mund të jenë të gjithë.  

Unë ju falënderoj shumë, të dashurit e mi dhe duhet 

ta dini se marrëdhënia ime me ju është njëlloj si 

marrëdhënia e babait me të birin. Marrëdhënia ime me ju 

është si marrëdhënia e vëllait me vëllezërit e tij.  

Ju falënderoj shumë për vizitën, sikurse ju 

falënderoj që ma mundësuat ta shoh bukurinë tuaj nga kaq 

pranë.”77 

“Këshilla ime, drejtuar drejtuesve më të lartë të 

shtetit, është që të bëjnë gjithçka brenda mundësive të tyre, 

për lartësimin moral, adhurues, ekonomik dhe profesional 

të kësaj rinie të mrekullueshme. Qëndroni në krah të tyre, 

deri sa të mbërrijnë majat e formimit të tyre të gjithanshëm. 

Përpiquni sa të mundeni për të mbjellë dhe për të mbrojtur 

te ata shpirtin e mëvetësisë dhe vetëmjaftueshmërisë.”78 

“Është detyrë e të gjitha institucioneve edukative, që 

janë të pasionuar pas brezit të ri dhe të ardhmes së vendit, 

që t‟i japin përparësi të madhe edukimit, arsimimit dhe 

mbrojtjes së adoleshentëve tanë prej shthurjes dhe 

                                                            
77 Xheridet “Itla‟at”, Gazeta “Itla‟at”, datë 29.09.1361. 
78 Sahifet “Nur” , Gazeta “Drita”, vëll. 2, f. 241. 
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imoralitetit. Nuk ka dyshim se e ardhmja e lirisë dhe e 

pavarësisë së vendit është e lidhur me formimin 

profesional dhe me integritetin moral të filizave të reja. 

Këtu del në pah roli i mësuesve dhe i edukatorëve të brezit 

të ri, të cilët janë një faktor shumë i rëndësishëm dhe 

vendimtar në përcaktimin e të ardhmes së vendit. I gjithë 

populli ynë është dëshmitar, se sa fatkeqësi i është 

shkaktuar vendit tonë, gjatë kohës kur rinia jonë dhe 

identiteti i saj kulturor ishte herë i ndikuar nga Lindja, herë 

nga Perëndimi. Të gjithë jemi dëshmitarë të kohës, kur 

shkollat dhe universitetet tona kanë qenë kështjella të 

fortifikuara, që Lindja dhe Perëndimi i kanë përdorur për 

të sulmuar vendin tonë. Pjesa më e madhe e studentëve të 

diplomuar në ato universitete, ka qenë prej të 

lindorizuarve dhe të perëndimorizuarve vendas.”79 

“Tani u drejtohem edhe njëherë të gjithë atyre që 

kanë në dorë punët e shtetit dhe të qeverisë. Unë i ftoj ata 

të gjithë, që të marrin në konsideratë vlerat e kësaj rinie, që 

i përket grupimit të Allahut. Ata meritojnë të gjithë 

mbështetjen dhe respektin e mundshëm. Ata duhen të 

mbështillen me përkujdesje dhe duhet të vendosen në 

prehrin e ngrohtë të dashurisë. Këta janë ata njerëz që i 

                                                            
79 Sahifet “Xhumhuri Islami”,  Gazeta “Republika Islame”, datë 31.06. 
1360., sipas kalendarit iranian (hixhri shemsi). 
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sollën Iranit shpëtimin dhe janë po këta njerëz ata që do ta 

mbrojnë Revolucionin në të ardhmen.”80 

Dhe në fund, të gjitha falënderimet dhe lëvdatat i 

takojnë Allahut të Madhëruar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
80 Sahifet “Nur”, Gazeta “Drita”, vëll. 21, f. 26.  
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