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Tauland Bica1 - Familja në Islam 

Familja është një institucion i frymëzuar nga Zoti. 

Ajo nuk është formuar nëpërmjet proceseve eksperimentale 

të zhvillimit njerëzor e as rastësisht gjatë rrjedhës së kohës. 

Kjo është një e vërtetë e kumtuar nga mësimet hyjnore të 

shpallura nga Zoti dhe është një refuzim i tërësishëm i 

mësimeve evolucioniste të Darvinit e të ndjekësve të tij, 

sipas të cilëve jeta e njeriut ka filluar në ujë me bashkimin e 

rastësishëm të miliona proteinave për të krijuar qelizën e 

parë të jetës. Ajo është një institucion që e ka zanafillën e saj 

që me krijimin e njeriut. Lidhur me këtë Kur’ani fisnik thotë: 

“O njerëz, bëhuni respektues të bindur të Zotit tuaj, i cili ju 

kroji prej një individi, kurse prej tij krijoi gruan, e ndërsa 

prej tyre krijoi dhe shpërndau shumë burra e gra dhe 

bëhuni të kujdesshëm në obligimin tuaj ndaj All-llahut, në 

emër të të cilit ju i drejtoheni njëri-tjetrit të bashkuar në 

një krah. Vërtet, Allahu është Mbikëqyrësi juaj” (en-

Nisa’:1). 

Sipas Islamit, familja ka filluar me krijimin e burrit 

dhe gruas së parë, Ademit dhe Havës a. s., të cilët 

njëkohësisht kanë përbërë të ashtëquajturën familjen e parë 

në historinë e njerëzimit. 

                                                 
1 Nënkryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë 
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Institucioni i familjes ka qenë prezent që nga njerëzit 

e parë e deri më sot gjatë gjithë historisë njerëzore. Martesa 

dhe krijimi i familjeve ka qenë dukuri e hasur si te 

pejgamberët ashtu edhe te njerëzit e thjeshtë. Përfundimisht 

është edhe porosi e Muhammedit a.s., pejgamber i fundit i 

Zotit. Ai në një hadith të tijin thotë: “Martesa është pjesë e 

sunnetit (rrugës) tim, kushdo që largohet nga sunneti im, 

ai nuk është prej nesh”.  

Familja luan rol të rëndësishëm në shoqërinë islame. 

Ajo është njësia bazë në shoqëri dhe është e organizuar në 

atë mënyrë që të veprojë si bashkësi në miniaturë.  

Në ditët e sotme, sikurse në shumë drejtime, 

fatkeqësisht, edhe në institucionin e familjes ka një ikje prej 

vetvetes, një ikje prej vlerave njerëzore të natyrshme. 

Ndërkohë që në kohët kur gjithçka e jetonim sipas mënyrës 

sonë, pra sipas frymës hyjnore, nuk kishim ndonjë problem 

serioz në këtë çështje. Mirëpo më vonë, ndodhi si ndodhi dhe 

ne, duke i quajtur “zakone” vlerat që na përkisnin, i hoqëm 

ato porsi si një rrobë e vjetër dhe i hodhëm mënjanë. 

Pikërisht pas kësaj, sikurse edhe në fusha të tjera, ndodhi që 

në institucionin e familjes filluan të shfaqen vështirësi dhe 

probleme serioze.  

Fatkeqësisht, sot një pjesë e mire e myslimanëve nuk 

e njohin në masën e duhur Islamin dhe parimet e tij 

themelore që rregullojnë jetën tonë. Për më tepër që për ta 

ndier Islamin në kuptimin e tij të vërtetë, nuk mjaftojnë 

vetëm njohuritë doktrinare. Feja duhet të bëhet jetë prej jetës 

edhe duke u jetuar, të kthehet në pjesë të karakterit, por ja që 

duke qenë se Islami nuk njihet në thellësinë dhe në gjerësinë 

e tij dhe nuk jetohet një jetë e bazuar në të, njerëzit nuk e 

dinë e as mund ta dinë se ç’vështirësish duhet t’u 

nënshtrohen në çështjet për të cilat kanë marrë përgjegjësi 
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me vullnetin e tyre. Ta zëmë se në marrëdhëniet brenda 

familjes, njëri nga bashkëshortët ka një të metë, një dobësi. 

Kundrejt një problemi të tillë, individi duhet të pyesë veten: 

“Si mundem unë, vallë, ta largoj këtë të metë dhe me 

ç’mënyrë mund të çlirohem prej këtij problemi?” E në këtë 

pikë, duhet të hulumtojë për urdhëresat, këshillat dhe 

porositë që jep feja. Por në këndvështrimin tim, nuk më 

duket se për këtë çështje ka ndonjë shtjellim serioz mendimi. 

Në ditët tona askush nuk mendon me seriozitet që të mësojë 

fenë e vet. Sa njerëz prej nesh, vallë, ka që mund të dalin e 

të thonë, “Për të mësuar fenë time, e kam lexuar ilmihalin e 

përgjithshëm apo ilmihalin e familjes disa here”?  

Po, Fatkeqësisht, ne nuk mundohemi ti njohim vlerat 

tona themelore aq sa duhet. Për rrjedhojë, një moral i huaj 

për vlerat tona ka ardhur e ka shtrirë sundimin në shpirtin 

tonë. Shtëpitë janë kthyer në mensa. Nëpër shtëpi, babai 

është në rolin e rojes, nëna në rolin e kuzhinieres dhe fëmijët 

në atë të njerëzve që ushqehen në mensë. Natyrisht që në një 

çerdhe të tillë nuk gjenden vlera shpirtërore si besimi, 

vetëdija e përgjegjësisë, e durimit, e pranimit të njëri-tjetrit, 

e të sakrifikuarit për njëri-tjetrin, e të jetuarit për njëri-tjetrin, 

si dashuria, vlerësimi e respekti që lindin prej këtyre. Kur të 

gjitha këto nuk gjenden, në atë çerdhe nuk ka as prehje të 

qëndrueshme e të përhershme. 

Për këtë arsye, dua ta shpreh edhe një herë se një njeri 

besimtar duhet të jetë i pajisur me aftësi së paku në nivelin 

më minimal për të mësuar fenë e tij, në mënyrë që të dijë 

përgjegjësitë dhe detyrat që mbart familja, në të kundërt, 

individi nuk duhet të drejtojë familje deri sa të pajiset me 

këto aftësi, sepse struktura familjare në këtë mënyrë ngrihet 

mbi një themel që mund të thyhet lehtë. Dhe si përfundim, 

pasojat i vuajnë fëmijët. 
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Si pasojë e kësaj, na shfaqen plot fëmijë me nënë e 

baba, por që kanë mbetur në mes të një dyzimi të tillë, që i 

ka bërë t’i humbasin prindërit për së gjalli. 

Kur dëgjoj për shqetësimet familjare, veçanërisht për 

lëndimin që pësojnë gratë, hidhërohem shumë. Në ditët tona, 

gruaja, për fat të keq, nga njëra anë synohet të kthehet në 

idhull prej një grupi feministësh dhe për pasojë, kjo e bën atë 

që të ndeshet me një numër handikapësh në kundërshtim me 

natyrën e saj. Nga ana tjetër, disa të tjerë sillen rëndë ndaj 

gruas. Ata tregojnë paditurinë dhe dobësitë e veta në mllef e 

zemërim dhe ia zbrazin asaj. 

I Dërguari Fisnik, Muhamedi (a.s.), në “Hutben e 

Lamtumirës”, për bashkëshortet, urdhëron e thotë: “Ato janë 

amanet pranë jush.”  Dhe çfarëdo lloj fjale e shëmtuar e 

thënë ndaj tyre, çdo vepër e shëmtuar e kryer ndaj tyre, janë 

shkelje e amanetit. 

Familja është një institucion shumë i vjetër, por kurrë 

i vjetëruar. Pavarësisht se iu nënshtrua goditjeve të ashpra 

dhe diktaturave më të egra të këtij shekulli, ajo shpëtoi nga 

duart e përgjakshme që dëshironin ta shkatërronin dhe nuk 

ishin në gjendje të çrrënjosnin ndjenjën e formimit të 

familjes, të cilën Zoti e vendosi në natyrën e njeriut. 

Krijuesi Suprem, i cili e krijoi universin me një rend 

poetik, e vlerësoi familjen si pjesën më të rëndësishme të 

këtij rendi të zakonshëm. Kjo pjesë e rëndësishme, e 

vendosur në gjirin e natyshmërisë njerëzore, është gjithashtu 

e lidhur ngushtë me forcat repulsive dhe tërheqëse të botës 

së sotme. 

Nuk ekziston asnjë krijesë midis qënieve të gjalla që 

nuk formon familje qoftë edhe për një periudhë kohe të 

caktuar. Zogjtë krijojnë një fole duke u përballur me një mijë 

sfida. Milingonat nuk ngurojnë së bëri vrima në tokë pa u 
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ndalur. Të gjitha kafshët qofshin të egra apo të buta, enden 

nëpër male e shkurre për të formuar dhe siguruar 

vijueshmërinë e familjes apo llojit të tyre. 

E gjithë kjo na frymëzon të kujtojmë se çdo gjallesë 

ka shtëpinë e vet, private, duke na treguar karakteristikat e 

rendit të thurur në univers. Megjithëse këto lëvizje duken të 

pavetëdijshme, harmonia në të, tregon vullnetin hyjnor. 

Islami dëshiron që ta konstituojë familjen në rolin 

për të plotësuar detyrën e saj në jetën e individit dhe të 

shoqërisë. Familja nuk është fabrikë për shtimin e gjinisë 

njerëzore. Familja në përgjithësi, edhe pse mbajtja, degëzimi 

dhe shtimi i sojit të njeriut janë ndër qëllimet e saj kryesore, 

luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e mekanizmit për të 

siguruar stabilitet shoqëror, ideor dhe kulturor në zhvillimin 

e gjithanshëm të shoqërisë. Ajo është pjesa më jetësore e 

shoqërisë dhe embrioni i pare i kombit. 

Dhe së fundëmi dua të theksoj se, familja është një 

komb i vogël, ndërsa kombi një familje e madhe. Një person 

që ka mundur të arrijë me sukses ta qeverisë një familje, si 

dhe ti ngrejë pjestarët e saj në nivele të larta njerëzore mund 

të bëhet i suksesshëm edhe në organizime më të mëdha. 

Kështu që, po qe se familja është mire edhe kombi është 

mire, po qe se familja është keq, edhe kombi është keq. Sikur 

ata që kërkojnë paqen e kombit, të përpiqeshin së pari për 

paqen e familjeve të tyre.   
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Rahim Ombashi2 - Familja në kontekstin e 

dinamikave globale 

Abstrakt 

Shteti i vogël, si quhej në Romën e lashtë familja, nuk 

është hiperbolizim, por një metaforë cilësuese. Çerdhja e 

ngrohtë rrit shtetasin apo shtetarin e ardhshëm, banorin që 

zmadhon turmën apo qytetarin dinjitoz të vendit dhe shtetit 

të vet. Ndaj interesi për shtetin, ku jetohej në paqe me veten, 

mbështeti shtysën që ky organizim të shihet me kujdes, të 

mbrohet, sepse brenda atij mjedisi duhet rritur pasardhësi, 

që do të trashëgojë pronën vetjake familjare. Gjendja 

pasurore shtjellohet  te Surja En-Nisa (Gratë), ku trajtohen 

të drejtat e gruas dhe problemet e jetës familjare, përfshi 

marrëdhëniet bashkëshortotre, por ku sqarohet e drejta për 

zotërim e gruas, që veç pasurisë së trashëguar, shton dhe 

dhuratën e kurorëzimit. Për lidhjet humane dhe socializuese 

brenda familjes shkon saktë fraza e M. Walzer se ajo që prek 

të gjithë duhet të vendoset nga të gjithë, gjendje që nuk 

ndeshet jashtë celulës hyjnore. Në ekonomitë e planifikuara 

socialiste shtypen dhe eliminohen motivet e fitimit, që i 

motivojnë njerëzit të mësojnë dhe të përmirësohen përmes 

                                                 
2 Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi, Dekan i Fakultetit të Shkencave 

Humane, KU Bedër 
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garës. Prandaj tani që i jemi futur rrugës së kapitalizmit, 

duhet që ashtu si shteti edhe familja të shtojë funksionin 

mbështetës dhe rregullator. Brenda këtyre parametrave 

etiko-morale dhe ekonomiko-sociale lëviz e gjithë dinamika 

globale. 

 

Fjalë kyçe: Sure, familje, socializim, kapitalizëm, 

global, dinamikë 

 

“Familja jote është e vetmja që e ka detyrim të të 

dojë. Për pjesën tjetër të botës, ju duhet ta fitoni.” Sentenca 

megjithatë nuk saktëson se çfarë tiparesh dalluese janë 

thelbësore te ky mjedis ku gjithsecili merr atë që i duhet dhe 

njëherazi gjithsecili sjell çfarë ka pasur mundësi. Për 

përcaktimin e saj sa më shkencor ka qasje të ndryshme, disa 

janë tradicionale dhe pse jo dhe konservatore, ndërkohë që 

globalizmi kërkon mendësi tjetër, sepse nuk u bie ndesh 

zhvillimeve të kohës, madje i paraprin ato.  

Në “Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe”, Tiranë 1980, 

botim i parë zyrtar i ASHRSH, jepet ky përkufizim 

konceptual:  

FAMILJE f. 

1. Njësi e vogël e organizimit të jetës 

shoqërore, që përbëhet nga burri, gruaja, fëmijët 

ose edhe nga njerëz të tjerë të afërt, të cilët jetojnë 

e banojnë bashkë. Familje shqiptare. Familje 

socialiste. Familje kooperativiste. Familje fshatare 

(qytetare). Familje e madhe. Familje e re. Familje 

dëshmori. Pjesëtarët e familjes. Kryetari i familjes, 

kryefamiljari. Jeta në familje. Krijoi familje, u 

martua. 
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2. Tërësia e njerëzve që rrjedhin nga një 

paraardhës i përbashkët, njerëzit që kanë pasur 

ose vijojnë të kenë brez pas brezi lidhje gjaku a 

lidhje afrie ndërmjet tyre; farefis. Familje feudale. 

Familjet sunduese. Familje mbretërore. Familja me 

çifte. hist. Sterna e familjes. Emri i familjes. Janë të 

një familjeje. 

 

Në kontekste të tjera ka edhe kuptime të përafërta me 

kuptimet e mësipërme, që janë të figurshme, si Familje 

ushtarakësh, Familje bletësh, Familja e trëndafilorëve, 

Makina të një familjeje e deri te Familja e gjuhëve 

indoevropiane. 

Po te ky fjalor, i pari pas Kongresit të Drejtshkrimit 

të vitit 1972, gjendet shpjegimi i mbiemrit, me gjashtë zëra, 

ku në zërin 1 shpjegohet kuptimi: 

 

FAMILJAR mb. 

1. Që ka të bëjë me familjen, që lidhet me 

jetën në familje; që i përket familjes, i familjes. Jeta 

familjare. Detyrimet (lidhjet, marrëdhëniet) 

familjare. Çështje familjare. Edukata familjare. E 

drejta familjare. drejt. Rrethi familjar. Gjendja 

familjare të qenët beqar, i martuar ose i ve. Vatra 

familjare familja. 

 

Po të mos e pranonim se gjuha zhvillohet bashkë me 

shoqërinë dhe madje ka fatin e saj, do të viheshim në 

vështirësi për të pranuar se në shoqëritë e zhvilluara 

bashkëkohore ky koncept modernist ka pësuar zhvillime të 

dukshme cilësore, sidomos në kohët moderne. Tashmë 
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përkufizimi nuk është më i lidhur vetëm me gjendjen sociale 

apo biologjike, por afrohet edhe me nocione ligjore. Familje 

quhet bashkësia parake njerëzore, ku individi së pari takohet 

me kushtet e jetës shoqërore, të cilat ia përcaktojnë atij 

kornizën në të cilën ai mund të zhvillohet si person; kështu 

që thuhet se personaliteti njerëzor formohet në procesin e 

ndërveprimit shoqëror. Madje, në shumë shoqëri 

bashkëkohore, familje quhet vetëm ajo e njohura nga ligji 

ose sisteme të ngjashme normative.  

Në kuptimin konservator familja ka në themel lidhjet 

e gjakut, por antropologët e sotshëm ndonëse nuk e 

përjashtojnë varësinë gjenetike, shtojnë qasjen se njeriu 

duhet ta kuptojë nocionin e lidhjes së gjakut metaforikisht, 

sepse shoqëritë e tanishme të rrjetit apo globale duhet ta 

zgjerojnë këtë konceptim.  

Për ilustrim të mendimit sjellim qasjen amerikane ku 

“Zyra e Regjistrimit të Përgjithshëm”  të SHBA-ve familjen 

e përkufizon si “dy apo më shumë persona të lidhur nga 

lindja, martesa ose adoptimi, të cilët jetojnë së bashku.”, 

duke i shtuar celulës familjare edhe persona që nuk kanë 

lidhje gjaku, të birësuarit, duke siguruar mbrojtje edhe për 

ta, sië orienton e Drejta Ndërkombëtare.  

Neni 16 (3) i Deklaratës së të Drejtave të Njeriut 

thotë:      

“Familja është grupi natyral dhe kryesor në shoqëri 

dhe ka të drejtë për mbrojtje nga shoqëria dhe shteti.”  

 

Funksioni i familjes në aspektin e fëmijëve është 

drejtues: ajo shërben për t’i orientuar ata në shoqëri dhe 

kulturë. Ndërsa nga perspektiva prindërore, familja shërben 

për lënien e pasardhësve, për edukimin dhe shoqërimin e 

fëmijëve. 
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Shteti i vogël, si quhej në Romën e lashtë familja, 

nuk është hiperbolizim, por një metaforë cilësuese. Çerdhja 

e ngrohtë rrit shtetasin apo shtetarin e ardhshëm, banorin që 

zmadhon turmën apo qytetarin dinjitoz të vendit, të kombit 

dhe shtetit të vet. Ndaj interesi për shtetin, ku jetohej në paqe 

me veten, mbështet shtysën që ky organizim të shihet me 

kujdes, të mbrohet, sepse brenda atij mjedisi duhet rritur 

pasardhësi, që do të trashëgojë pronën vetjake familjare.  

Kësisoj familja lidhet ngushtë jo vetëm me shtetin, 

por edhe me pronën. Që lidhja të ishte paqësore dhe jo e 

dhunshme, qysh herët janë vendosur norma norale, që 

zbatoheshin si kode ligjore të pashkruara, të cilat me kohë u 

theksuan edhe në librat e shenjtë, çka dëshmon se i kaluan 

përmasat e normave të një dinastie mbretërore, të një shteti 

mbretëror apo perandorak, duke marrë përmasa globale. 

Gjendja pasurore e familjes shtjellohet  në “Kuran” te Surja 

“En-Nisa” (Gratë), ku trajtohen të drejtat e gruas dhe 

problemet e jetës familjare, përfshi marrëdhëniet 

bashkëshortore, por ku sqarohet e drejta për zotërim e gruas, 

që veç pasurisë së trashëguar, shton dhe dhuratën e 

kurorëzimit (nigjah). Për lidhjet humane dhe socializuese 

brenda familjes shkon saktë fraza e studiuesit M. Walzer se 

‘ajo që prek të gjithë duhet të vendoset nga të gjithë’, gjendje 

që nuk ndeshet jashtë celulës hyjnore.   

        

Urdhrat kuranore të plotësuara me porosi profetike 

shënojnë etikën e librit të shenjtë, por që u kthyen në moral 

për shoqëritë e kohëve gjithandej ku u përhap besimi Islam. 

Në arealin shqiptar, i shtrirë në katër vilajete me rreth 80 

mijë kilometra katrore, gjatë periudhës disa shekullore të 

Perandorisë Osmane, u hartuan dhe u zbatuan disa kanune, 

më i shquari mes tyre mbetet Kanun’i Lek Dukagjinit, por 
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dhe kanuni i Idris Sullit, i Mus Ballgjinit ose i Gegës në 

Labëri, kanuja e Maleve ose kanun’ i xhibalit, si 

përmbledhje ligjesh civile e penale të pashkruara, të 

trashëguara brez pas brezi, që e shenjtëroi pronën dhe 

familjen. (Dizdari, 2005). Në mungesë të autoritetit të shtetit 

Osman, u fuqizua autonomia e fiseve apo krahinave, ku 

udhëhiqte më i fisshmi si bajraktar (princ i zgjedhur duke u 

vendosur në themel përparësia e trashëguar nga origjina), që 

drejtonte Kuvendet e krahinës, të cilat i mbulonte kanuni. 

Fjalët “Farefis” dhe “Farefisni” janë dëshmitare të moralit 

shoqëror që ngrinte e mbronte pronën dhe familjen:  

 

FAREFIS m. apo FAREFISNI f. 

1. përmb. Tërësia e njerëzve që kanë 

lidhje gjaku ose gjinie, njerëzit e afërm. 

U mblodh farefisi. Erdhi gjithë farefisi. 

2. Ai që ka lidhje gjaku a gjinie me dikë tjetër. 

Është një farefisi im. E kam farefis. 

3. keq. Përkrahja e mbrojtja që u bën dikush 

pa të drejtë njerëzve, me të cilët ka lidhje gjaku  

a gjinie. Shfaqje farefisnie. 

 

Lypset shkoqitur me kujdes kuptimi i fjalës 

FAREFIS që në themel vendos lidhjet e gjakut nga babai, 

duke iu shtuar lidhjet nga nëna të gjinisë (të gjirit, të të 

amblit, të qumështit). Qysh në epikën legjendare apo baladat 

legjendare faktohet se stërgjyshërit tanë e sillnin nusen e tyre 

nga shumë larg, apo e martonin bijën ‘shtatë male kaptuar’, 

duke mos u penguar nga kufij shtetërorë.  

Në periudhën e mesjetës familjet fisnike jepnin e 

merrnin duke krijuar krushqi me aristokracinë e Ballkanit 

apo më gjerë, duke iu larguar dukurisë së ngujimit, por e 
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përgjithshmja ishte që gruaja mbetej në shtëpi në mbrojtje të 

familjes. Në kurbetin ushtarak apo atë ekonomik, si popull 

ku forcat centripetale nuk janë shuar kurrë, largohej vetëm 

burri, biri, babai e jo gruaja, bija, nëna, madje edhe 

mendësinë apo zakonet e të tjerëve i sillnin ata në familje e 

prej andej në farefis e më gjerë. 

Krijimi i shtetit të ri shqiptar, pati në krye drejtuesin 

e shtetit që ishte i martuar me një zonjë greke, me të cilën 

pati shumë fëmijë dhe po kështu Mbreti Zog I, u martua me 

një fisnike nga aristokracia e Perandorisë Austro-Hungareze. 

Te bashkëpunëtorët e tyre kjo dukuri nuk shkaktonte thyerje 

morale, kurse blasfemi jo se jo. Shteti shqiptar në periudhën 

1920 deri në vitin 1939 u kujdes që shtetarët e vet të mos 

martoheshin me të huaj, duke i larguar nga nëpunësia 

shtetërore ata që thyenin normën ligjore, megjithatë ky 

urdhër administrative nuk mundi të ndalojë prirjen e kthyer 

në traditë, që martesa të kryhej sa më larg nga vendlindja, siç 

thuhet te eposi i kreshnikëve, sepse  Halilit  të gjitha vajzat 

e krahinës ‘bash si motra po më duken”. 

Sami Frashëri kishte parashikuar qysh herët se të 

shkolluarit dhe ata që në mërgim jo vetëm fitonin pasuri, se 

do të kishin rol të rëndësishëm në shtetin e ri shqiptar, çka u 

provua nga shtresa që formoi aristokracinë e re shqiptare, që 

e fitoi këtë cilësim nga kontributi dhe arritjet e shumta dhe 

jo nga gjaku: 

 

“Të njëjtët intelektualë vinin shpesh nga shoqëria 

artizane dhe tregtare e periferisë, tashmë të mbarsur me 

idealet e etikës 

qytetare, pragmatizmi, individualizmi, konkurrenca, 

legjitimimi i pasurisë dhe lartësimi i jetës aktive.  Jo pak herë 

potenca krijuese u mbështet nga mecenatizmi, që solli 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Pragmatizmi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Individualizmi
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkurenca&action=edit&redlink=1
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zhvillime epokale. Legjitimimi i pasurisë solli shenjtërimin 

e familjes, shtetit të vogël si e metaforizonin latinët e lashtë 

familjen, duke ccelur premisat për krijimin e shteteve 

kombëtare të organizuara në mbretëri.” 

 

Megjithatë shtimi i emigrantëve ekonomikë apo 

politikë, në periudha të caktuara, disa prej të cilëve nuk u 

kthyen në Atdhe dhe rritja e numrit të atyre që shkolloheshin 

jashtë shtetit, bëri që të kishte gjithnjë e më shumë martesa 

të përziera.  

Kongresi I Mysliman Shqiptar (Kuvendi Mysliman), 

mbajtur në vitin 1923, mendohej që të merrej edhe me 

çështje të karakterit arsimor-kulturor, madje edhe shoqëror. 

Shtrohej me forcë, gjithashtu, të rishikohej gjendja sociale e 

gruas myslimane, kushtet e martesës dhe çështja e mbulimit 

të saj. Shtypi përparimtar shqiptar, duke u nisur nga 

këndvështrime largpamëse, vinte në pah domosdoshmërinë 

e marrjes së masave të nevojshme në këto fusha në Shqipëri, 

të diktuara, sipas tij, edhe nga veçoritë gjeopolitike të vendit 

tonë në raport me gadishullin e Anadollit e më tej, nga e cila 

ky komunitet u largua duke u mëvetësuar zyrtarisht. 

Duhet theksuar që në këto periudha shndërrimesh 

shoqërore familja shqiptare mundi të ruajë sinenergjinë 

brenda vetes, duke nxjerrë prej saj njerëz me vlera, që i dolën 

zot vendit dhe vetes. Edhe me shqiptarët ndodhi si me 

gjithkund tjetër në botë, ku njeriu merret me dituri dhe me 

shkencë gjatë gjithë jetës së tij. Në fëmijëri i mëson ato, në 

rini i vë në zbatim e në pleqëri mëson të tjerët. 

Përvoja pozitive e Shqipërisë politike shërbeu si 

model për shtetin më të ri të Evropës, Kosovën. Kuptimi i 

zhvillimit të natyrës laike të identitetit etnik shqiptar paraqet 

një pikënisje për të analizuar ndikimin e fesë në ndërrimet 
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etnike të shqiptarëve të Kosovës, të cilët, gjatë shekullit të 

kaluar, kanë ushqyer vazhdimisht laicitetin dhe vëllazërimin 

fetar, si një instrument të nacionalizmit mbrojtës të vetvetes. 

Procesi i zgjimit kombëtar gjatë Rilindjes Kombëtare filloi 

si një fenomen elitar ose si një lëvizje kulturore nga lart-

poshtë. Përveç kohëzgjatjes së tij, nacionalizmi shqiptar 

kishte një veçori tjetër specifike në krahasim me popujt e 

tjerë të Ballkanit, ishte laik në origjinën dhe karakterin e tij. 

Kishte disa faktorë të rëndësishëm të ndërthurur që 

formësuan nacionalizmin shqiptar dhe kontribuuan në të dy 

aspektet.  

Së pari, besimi fetar mbeti një faktor ndihmës dhe jo 

një faktor vendimtar. Në fakt, mosekzistimi i një besimi të 

vetëm ishte një element i rëndësishëm që pati një ndikim të 

rëndësishëm në vonesën dhe laicitetin e nacionalizmit 

shqiptar. Ndërsa në rastin e nacionalizmave të tjera të 

Ballkanit, feja si faktor i bashkimit të popullsive luajti një rol 

pozitiv në zhvillimin e nacionalizmit, në rastin shqiptar ai 

nuk mundi të ngrihej në nivele të tilla. Meqenëse të dy, 

Perandoria Osmane dhe ajo e afërta e saj (Mbretëria Serbe 

dhe Jugosllavia pas saj) u përpoqën që të zbatonin filozofinë 

e mileteve (ose të vëllazërim-bashkimit sllav), për 

udhëheqësit shqiptarë ishte e rëndësishme për të kapërcyer 

ndarjen fetare duke zgjedhur një identitet laik kombëtar 

shqiptar bazuar në "unitetin kulturor dhe gjuhësor". 

Në Shqipëri, vendosja e pushtetit totalitar pas Luftës 

II Botërore, ushtroi trysni ideologjike antiteiste nëpërmjet 

propagandës shtetërore,  që e ushtronte gjithkunde dhe mbi 

familjen, e cila e zhveshur materialisht prej reformave 

shtetëzuese drastike, filloi të jepte shenja të dobësimit të vet. 

Përhapeshin ide që nuk motivonin askënd, madje as 

familjen, që filloi të humbiste paqen brenda saj, ndoshta 
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vlerën më cilësuese, gjendje për të cilën Noam Chomsky 

thotë: 

 

“Te idetë pa ngjyrë të gjelbër fle zemërimi.” 

  

Në ekonomitë e planifikuara socialiste, nga ku 

shoqëria shqiptare është ndarë rreth 30 vjet më parë, shtypen 

dhe eliminohen motivet e fitimit, që i motivojnë njerëzit të 

mësojnë dhe të përmirësohen përmes garës. Prandaj tani që 

i jemi futur rrugës së kapitalizmit dhe me treg të lirë, duhet 

që ashtu si shteti edhe familja të shtojë funksionin 

mbështetës dhe rregullator. Brenda këtyre parametrave 

etiko-morale dhe ekonomiko-sociale lëviz e gjithë dinamika 

globale. 

Në mileniumin e ri, dukuritë globale që ndikojnë apo 

mbështeten në familje sa vijnë e intensifikohen. Në vitin 

2006 Spanja priti afërsisht 45% e të mbërriturve në BE. Në 

këtë vend të regjistruarit së bashku me të paregjistruarit 

arritën shifrën 4. 144. 166, që përbënin 9.4 % të krejt 

popullsisë së këtij shteti mesdhetar. Si rezultat i këtyre 

raporteve të ndryshuara u rritën edhe martesat e spanjolëve 

me të huajt, duke u shtuar kështu numri i martesave të 

përziera. Numri i tyre, sipas Institutit Kombëtar Spanjol të 

Statistikave (National Statistics Institute – INE), ishte 24. 

412, ose 11.5%, 

nga 211.818 martesa të vitit 2006 ishin të përziera, 

me një rritje 6% krahasuar me vitin 2001. Në këtë vend të 

pasur dhe të lakmuar mesdhetar, krahina e Katalonjës ka 

numrin më të madh të të huajve, rreth 12.8% të krejt 

popullsisë, ndërsa 14.8% e martesave janë të përziera.  

Me kalimin e viteve, numri i emigrantëve të ardhur 

nga Jugu apo dhe nga lindja e Evropës veriore të pasur sa 

https://www.ine.es/en/
https://www.ine.es/en/
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vjen e rritet, dhe sigurisht edhe numri i martesave të përziera. 

Vitet e fundit Ballkani është kthyer në një monopat shprese 

të emigrantëve nga Siria, Iraku, Irani, Afganistani, Pakistani, 

Turqia dhe të tjerë vende. Ende kampet pritëse të Italisë, 

Greqisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit sa vijnë e mbushen, 

por nga kjo gjendje nuk ka përjashtim edhe për Shqipërinë.  

Numri më i madh i të ardhurve të rinj në Evropën 

plakë është i besimit Islam, kësisoj edhe martesat e 

vendasve, me shumicë të krishtere sa vjen e shtohen. Në këto 

dy dekada të mijëvjeçarit të tretë, shumë shqiptarë janë 

larguar nga vendi, por nuk janë pak të vendosurit në 

Shqipëri, shumë prej të cilëve kanë vendosur të bëhen 

banorë të këtij vendi. Në kushte të tilla edhe familja 

shqiptare, duhet parë në kontekstin e dinamikës globale, 

respektivisht edhe asaj evropiane. Globalja sa vjen e merr 

hapësira, sepse mendësia globaliste i nxit njerëzit të lënë pas 

edukimin e ngurtë e pa të ardhme, i nxit të largohen nga 

mendësia e ngujimit dhe të ecin me ritmin e kohës nëpër urat 

e komunikimit kulturor, duke lënë pas barierat e së shkuarës. 

Statistikat evropiane flasin për rreth 38% të banorëve të 

Shqipërsië që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë që koha kërkon 

që të mos punohet ende sipas përvojave tradicionale në 

edukimin e të rinjve në familje, shkollë dhe shoqëri.  

Sociologu spanjol Rodrigues-Garcia Dan te artikulli 

i gjatë analitik: “Dinamika socio-kulturore e martesave në 

Spanjë: Përtej nocioneve thjeshtëzuese të hibriditetit", 

megjithatë ai argumenton se përzierja nuk është një fenomen 

kulturor apo historik, për një fakt që vjen si jehonë e 

kohezionit global.  

Qysh te hyrja: “Immigration and Mixed Marriages in 

Catalognia, Spain” ky artikull ka kundërshtuar argumentet e 

interpretimit vendas të proceseve të hibriditetit; duke ofruar 
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një qasje kritike për gatishmërinë e pikëpamjeve dhe 

gjykimeve tradicionale në lidhje me praktikat e ekzogamisë 

dhe endogamisë. Studimi i guximshëm sugjeron se nuk 

duhet të bëhen supozime apriori (raporti shkak - pasojë) për 

vlerën morale ose shoqërore të endogamisë ose ekzogamisë. 

Ekzogamia nuk duhet të barazohet domosdoshmërisht me 

asimilimin, as nuk duhet të përshkruhet si recetë e harmonisë 

dhe kohezionit shoqëror. Në mënyrë të ngjashme, frika nga 

endogamia si një shenjë e getoizimit dhe mungesës së 

integrimit nuk është domosdoshmërisht e justifikuar. 

Ajo që është përfundimisht thelbësore për nxitjen e 

integrimit shoqëror (përkundrejt përjashtimit social) në 

shoqërinë pritëse janë të drejtat e qytetarisë - civile, politike 

dhe sociale: qasja në burime sociale dhe ekonomike, siç janë 

arsimi, kujdesi për mbrojtjen, punësimi, strehimi, ndarja e 

politikës nga jeta familjare, por dhe e drejta për bashkim 

familjar. 

Rreth 150 vjet më parë, Marksi me të drejtë sugjeroi 

se premtimi i lirisë, barazisë dhe vëllazërisë në Evropë ishte 

i ndërvarur nga përfshirja e hebrenjve. Sot, në Ballkan, 

Evropë, Azi dhe gjetiu, ajo është shumë e ndërvarur nga 

pranimi i myslimanëve si qenie njerëzore dhe qytetarë të 

barabartë. Është një pranim që e kërkon e tashmja dhe e pret 

e ardhmja, i cili edukohet qysh në familje, prandaj nuk duhet 

parë si e veçuar apo paradigmatik, por në kontekstin e 

dinamikave globale. 
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Zija Abdullahu3 - Roli i familjes në ngritjen e imunitetit 

shoqërorë 

Abstrakt 

Struktura shoqërore i përngjan strukturave të 

gjallesave tjera, të cilat janë të nevojshme për sigurimin e 

imunitetit që ta vazhdojnë jetën e tyre, imunitet i cili do t’i 

mbrojë nga çdo shkatërrim i brendshëm apo sulm i jashtëm. 

Në të njëjtën mënyrë është e domosdoshme që edhe struktura 

shoqërore të ketë imunitet për ta mbrojtur vetveten.  

Për një imunitet të tillë shoqëria është e nevojshme 

në çdo kohë dhe vend. Prandaj ky imunitet duhet të jetë i 

nivelit sa më të lartë. Në këtë imunitet bëjnë pjesë dhe luajnë 

rol shumë faktorë siç është ai; politik, ekonomik, 

shëndetësor e shkencor. Ndër këta faktorë rol të rëndësishëm 

luan edhe ai familjar, të cilit Islami i ka kushtuar një rëndësi 

të veçantë, sepse familja, siç e dimë, është qelizë dhe 

bërthamë e shoqërisë, dhe sa më e shëndoshë të jetë familja 

aq më tepër ngrihet imuniteti i saj dhe anasjelltas. 

Për ngritjen e imunitetit shoqëror përmes familjes 

Islami i rregulloi marrëdhëniet brenda individëve të 

familjes, duke ia caktuar secilit rolin, detyrat, përgjegjësitë 

                                                 
3 Fakulteti i Studimeve Islame, Prishtinë, Kosovë. Mail: 

zabdullai@hotmail.com 
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dhe të drejtat e tij. Madje, Islami tregoi kujdes ndaj familjes 

që para se të formohet ajo, përmes rregullave që ka 

vendosur në zgjedhjen e bashkëshortëve të njëri tjetrit, e që 

duhet të jetë në bazë të virtyteve sa më të larta, e jo të aspektit 

material apo të ndonjë interesi kalimtar. Këtë lidhje e 

ngjyrosi me shenjtëri të bazuar në mëshirën e Zotit, e që futë 

në zemrat e tyre respekt ndaj njëri-tjetrit. E vazhdoi me 

përgjegjësitë dhe respektin që duhet ta kenë anëtarët e 

familjes mes veti, siç janë përgjegjësitë e prindërve ndaj 

fëmijëve, dhe anasjelltas, duke e zgjeruar rrethin familjar 

edhe me përgjegjësitë dhe relacionet me farefisin. 

Me vendosjen e këtyre normave dhe përgjegjësive 

Islami ia caktoi familjes rolin kyç në ngritjen i imunitetit 

shoqëror dhe mbrojtjen e saj nga rënia, duke e ngritur atë 

në nivel sa më të lartë. 

 

Fjalët kyçe: Shoqëri, imunitet, familje, arsimim, 

mëndeshë, lidhshmëri.  

 

Hyrje 

Shoqëria si strukturë organizative i ekspozohet 

ngritjes dhe rënies, apo përforcimit dhe dobësimit, varësisht 

nga shkaqet me të cilat ballafaqohet. Nëse ballafaqohet me 

ato të rënies dhe dobësimit, qofshin ato të dukshme siç janë; 

padrejtësia, korrupsioni, varfëria, injoranca, etj, apo të 

padukshme siç janë: përgojimi, thashethemet, fyerja, 

zullumi, shpifja, përgjimi, nënçmimi, përqeshja etj., çështje 

të cilat nuk shfaqen haptazi, megjithatë ato e shkatërrojnë 

fuqinë shoqërore, dhe çojnë në rënien e imunitetit të saj.  

Nga ky këndvështrim, Islami i kushtoi rëndësi të 

veçantë dhe e frenoi çdo mënyrë e cila çon në dobësimin e 

individit, për rrjedhojë të shoqërisë. Këto qëllime arrihen 
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nëpërmjet parimeve të vendosura e që kërkoi nga besimtari 

që t’u përmbahet atyre. Parime me të cilat synohet jo vetëm 

paqja dhe rehatia e individit dhe shoqërisë, por e tërë 

njerëzimit. Sepse me këtë mënyrë arrihet kënaqësia e 

Allahut, e që është synim i Botës tjetër.  

Realizimi dhe ngritja e imunitetit arrihet edhe përmes 

formave të tjera të ndryshme në shoqëri siç janë: drejtësia, 

siguria, aspekti ekonomik etj., por padyshim rol shumë të 

rëndësishëm në ngritjen e imunitetit shoqëror zë familja. 

Mirëpo familja në çfarë segmentesh luan rolin e 

ngritjes së imunitetit shoqëror? Çfarë masash ka ndërmarrë 

Islami për ruajtjen dhe ngritjen e një familje të shëndoshë, 

dhe për rrjedhojë ngritjen e shoqërisë? Pse Islami ka nxitë 

për formimin e familjes brenda parimeve të caktuara kur 

dihet se edhe pa këtë nxitje, apo edhe pa ato parime njerëzimi 

e ka poseduar institucionin familjar, madje edhe sot e 

posedon edhe në ato shoqëri që nuk janë nën ndikimin e fesë 

islame? 

 

1. Rëndësia e shoqërisë në jetën e njeriut 

Njeriu është krijuar si një qenie që jeton në 

komunitet. Një individ sado që të jetë i shkathët, i mençur 

dhe të posedojë fuqi, nëse nuk gjendet brenda shoqërisë nuk 

do të ketë jetë të plotësuar. Çështja e të jetuarit në komunitet 

është çështje esenciale në vetë natyrën e njeriut. Këtë duke u 

nisur nga vetë aktualiteti i jetës së njeriut e që na bëhet më 

se e qartë që njeriu doemos është qenie sociale.  

Këtë trajtim e përshkruan gati i tërë udhëzimi hyjnor, 

andaj tërë adhurimet islame kanë reflektim shoqëror, duke 

filluar nga namazi, zeqati, agjërimi, e haxhi. Në fakt, edhe 

pse namazi është adhurimi më individual dhe më intim, 

megjithatë gati nuk ka asnjë lëvizje e që mos të bashkëngjitet 
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edhe shoqëria në atë adhurim. Këtë e kuptojmë gjatë leximit 

të fatihas, lexim i cili është obligimi në çdo reqat e në të cilin 

pos tё tjerash lexohet edhe këto ajete. 

َراَط اْلُمْستَِقيَم" نَْستَِعيُن، "إِيَّاَك َنْعبُدُ َوإِيَّاكَ   اْهِدنَا الص ِ

“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje 

ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë!”.4 

Çdo ndërhyrje në këtë ajet, dhe shndërrimit të tij nga 

kuptimi i trajtës shoqërore në atë individuale, përkatësisht, 

ndryshimi i fjalës nga të adhurojmë në të adhuroj, dhe nga 

kërkojmë në kërkoj, padyshim se ai namaz nuk është i 

vlefshëm.5 Pra, shpirti i “kolektivit, komunitetit apo 

shoqërisë” është prezent edhe në çështjet më të veçanta në 

adhurimet individuale. 

Nisur nga kjo rëndësi e shoqërisë që ka për njeriun, 

Allahu xh.sh. porositi që atë ta ruajmë e në vazhdimësi ta 

kultivojmë imunitetin e saj. Imuniteti është fuqia e cila ia 

ruan shoqërisë baraspeshën e brendshme, i mban të 

ngjeshura radhët e saj dhe e bën më të gatshme t’i përgjigjet 

çdo sfide të jashtme.6 

Baza e ruajtjes së këtij imuniteti shoqëror është 

familja, sepse nga ajo fillon zgjerimi i tërë shoqërisë.  

 

2. Rëndësia e familjes në jetën e njeriut 

Familja është qeliza dhe bërthama e parë e shoqërisë. 

Ajo është një organizatë e vogël e cila ndikon dhe ndikohet 

nga shoqëria. Ndikimi në rrethin e saj shoqëror është më se 

evident, e sidomos te fëmija dhe mbresat që lë në 

                                                 
4 Fatiha: 5-6. 
5 Zija Abdullahu, Ndikimi i besimit në sjelljen e muslimanit”, Prishtinë, 

2017, f. 344. 
6 Shih kuptimin gjuhësorë të fjalës “imunitet” në Fjalor elektronik 

shpjegues FESH 1.0, në: http://www.gjuha -shqipe.com.  
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ndërgjegjen e tij janë të mëdha. Sepse ajo ia përmbush sasinë 

më të madhe emocionale të dhembshurisë e dashurisë, mbi 

të cilat një sasi e madhe e sjelljeve të tij të mëvonshme 

bazohen mbi ato emocione dhe dëshira të ndërlikuara.7 

Barra e formimit edukativ të pjesëtarëve të familjes 

bie mbi prindërit. Ata janë polet e njerëzisë, ku ekzistenca e 

njërit pa tjetrin nuk ka kuptim. Edhe pse burri ka bërë 

mrekulli në fushën e artit dhe shkencës, në realitet gruaja ka 

formuar burra gjeni.8 Pejgamberi s.a.v.s ka thënë:  

َجاِل""  إِنََّما الن َِساُء َشقَائُِق الر ِ

“Sigurisht se gratë janë gjysmat binjake të 

burrave”.9  

Pra, mbarësia e familjes dhe prishja e saj janë në 

duart e tyre dhe, për rrjedhojë, edhe e rrethit në të cilin 

jetojnë ata të dy. 

Për rëndësinë dhe rolin që ka familja në shoqëri, 

Islami nxiti në formimin e saj. Por, vetvetiu shtrohet pyetja: 

Pse të ketë nevojë për një nxitje, kur ajo është natyrshmëri e 

vetë njeriut? Ajo ka ekzistuar edhe para se të nxisë Islami 

për formim të tillë, madje, edhe sot ky fenomen ekziston në 

të gjitha shoqëritë joislame?  

Nxitja islame nuk ishte që njeriu ta realizojë një 

kërkesë të natyrshmërisë së tij, sepse ai do të motivohet t’i 

përmbush ato nga vetë natyra e tij. Ndërsa për formimin e 

familjes nxitja erdhi nën kushte e cilësi të veçanta, dhe 

mungesa e tyre do të shkaktojë pasoja, jo vetëm për çiftin, 

                                                 
7 Selva Selim, “El Islam ve ed-dabtu’l ixhtima’i” (Islami dhe rregullimi 

shoqëror), Mektebetu Vehbe, Kajro, 1985, f. 229. 
8 Malik ibën Nebij, “Shurutu’n-nehda” (Kushtet e renesancës), përkth. 

arab. Umer Miskavi dhe Abdus-Sabbur Shahin, Darul Fikr, Damask, 

1987, bot. 4, f. 125. 
9 Tirmidhiu në Sunen, kitabu: et-Tahare, babu: Men jestejkidhu, nr. had. 

204. 
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por për mbarë shoqërinë. Prandaj Allahu xh.sh. kur ftoi për 

formimin e familjes këtë barrë ia ngarkoi shoqërisë, duke 

thënë:  

اِلِحيَن ِمنْ    ... ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكمْ  َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

“I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndër 

ju, si dhe skllevërit dhe skllavet tuaja që janë besimtarë të 

ndershëm!...”.10  

Pas porosisë vjen edhe sigurimi i aspektit financiar 

për familjen e re nga vet Lartmadhëria e Tij. Ky sigurim 

bëhet kur martesa bëhet për hir të Tij, që çdonjëri të jetë 

mbulesë për tjetrin11 dhe që të jenë sa më larg haramit. 

Ndërsa nëse martesa shndërrohet në një dukuri krekosjeje, 

me harxhime të pamatura, ajo padyshim se i ndalohet 

besimtarit, sepse është larg qëllimit të saj origjinal. Allahu 

xh.sh. në vazhdim të ajetit të lartpërmendur thotë:  

ُ َواِسٌع َعِليم ٌ  ُ ِمْن فَْضِلِه َوَّللاَّ  ...إِْن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِهُم َّللاَّ

 “...Nëse janë të varfër, Allahu, do t’i begatojë 

ata me dhuntinë e Tij; Allahu është i Gjerë në mirësi 

dhe i Gjithëdijshëm”.12  

Pra, nxitja ishte me kushtin e lartpërmendur, që 

të jenë nga “besimtarë të ndershëm”. Ky kuptim i 

“besimtarëve të ndershëm” qartësohet akoma më 

shumë nga fjala e Allahut xh.sh. ku thotë:  

ي ِِبيَن  ي ِبَاُت ِللطَّ اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت َوالطَّ

ي ِبُوَن  ا يَقُولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم َوالطَّ ُءوَن ِممَّ ي ِبَاِت أُولَئَِك ُمبَرَّ  ِللطَّ

“Gratë e pandershme janë për burrat e 

pandershëm dhe burrat e pandershëm janë për gratë e 

                                                 
10 24-En-Nur: 32. 
11 Shih: El-Bekare: 187. 
12 Po aty. 
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pandershme. Gratë e ndershme janë për burra të 

ndershëm dhe burrat e ndershëm janë për gra të 

ndershme. Ata janë të pastër nga shpifjet që thuhen 

(kundër tyre) dhe do të falen e do të kenë një shpërblim 

bujar (në Xhenet)”.13  

Pra, palët duhet t’i përkasin secila njëra-tjetrës. Këtë 

e përforcon edhe ajeti tjetër, ku Allahu xh.sh. thotë:  

 “Laviri mund të martohet vetëm me laviren apo 

idhujtaren, kurse laviren mund ta marrë vetëm laviri apo 

idhujtari. Këto janë të ndaluara për besimtarët”.14 

Me këtë mënyrë të martesave synohet tkurrja 

dhe izolimi i së keqes në minimum në shoqëri. Madje 

krahasimi i këtij akti me idhujtarinë dhe politeizmin 

është nga format që shkakton urrejtje në psikikën e 

besimtarit dhe e largon sa më shumë nga ky akt i 

shëmtuar.  

Në realitet ky është kuptimi i hadithit të Pejgamberi 

s.a.v.s., i cili thotë: 

ُجوهُ إَِّلَّ تَْفعَلُوا تَُكْن فِتْنَةٌ "إِذَا أَ   ِ تَاُكْم َمْن تَْرَضْوَن ُخلُقَهُ َوِديَنهُ فََزو 

 فِي اْْلَْرِض َوفََسادٌ َعِريٌض"

“Nëse ju vjen personi që ju e pëlqeni 

karakterin dhe përkushtimin i tij fetar, martojeni, 

sepse nëse nuk e bëni, do të ketë sprova dhe shthurje 

në tokë”.15 

                                                 
13 Po aty: 26. 
14 Po aty: 3.  
15 Ibën Maxhe në Sunen, kitabu: en-Nikah, babu: el-Ekiffaë, nr. had. 

1967. 
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Këto cilësi duhet të gjenden te të dy shtyllat e 

familjes, e që janë shtylla edhe të shoqërisë, dhe të mbarë 

njerëzimit. Allahu xh.sh. thotë:  

 “O njerëz! Në të vërtetë, Ne ju krijuam prej 

një mashkulli dhe një femre dhe ju bëmë popuj e fise, 

për ta njohur njëri tjetrin...”.16  

Për një familje ku dominon mirëkuptimi dhe 

lumturia, Allahu xh.sh. relacionin e tyre e bazoi në “dashuri 

dhe mëshirë”, andaj thotë i Larmadhëruari:  

 “Dhe nga shenjat e Tij është që prej jush krijoi 

për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, 

duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të 

vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë”.17  

Në këtë relacion Allahu xh.sh. fut në zemrat e tyre 

qetësi, dashuri e mëshirë. Ndërkohë iu bëhet me dije se kjo 

martesë është edhe lidhje me Zotin, e që nuk është lojë e 

dëfrim kalimtar që të veprojnë mbi teket e tyre. Por duhet 

nënshtruar rregullave të Zotit, madje edhe në raste 

shkurorëzimi. Sepse ndarja e jetës martesore nuk do të thotë 

ndarje e lidhjes fetare”.18  

Për kujdesin e lidhjeve familjare dhe mirëmbajtjen e 

tyre, Islami vendosi detyra dhe të drejta ndaj njëri-tjetrit 

duke kërkuar që secili t’i kryejë ato në mënyrë sa më të mirë, 

me qëllim që Allahu të jetë i kënaqur ndaj tyre. 

 

2.1. Përgjegjësitë e burrit ndaj gruas 

                                                 
16 49-EL-Huxhurat: 13. 
17 30-Er-Rrum: 21. 
18 El-Hadi ed-Derkash, “El Akdu’l hadari fi sheriati’l Kur’an”, (Lidhja 

qytetëruese në legjislacionin kuranor), Daru Kutejbe, Tunis, 1, 1989, f. 

490. 
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Burri apo bashkëshorti konsiderohet përgjegjës i 

plotë ndaj gruas së tij, nga sigurimi i banimit, ushqimit, 

veshmbathjes, e deri te mirëqenia e saj, qoftë ajo e varfër apo 

pasanike, e arsyeshme apo jo, shëndoshë apo e sëmurë. 

Përgjegjësia tjetër që bart para Zotit, është sjellja e mirë, 

respekti dhe vlerësimi i saj, duke mos i shkaktuar asnjë lloj 

lëndimi, apo vuajtje. Allahu xh.sh. thotë:  

 “...Babai i fëmijës ka për detyrë, sipas 

mundësisë së tij, që t’i sigurojë si duhet ushqim dhe 

veshmbathje. Nuk ngarkohet askush përtej mundësisë 

që ka...”.19 Po ashtu thotë:  

 “...Jetoni e silluni mirë me to! Nëse i urreni 

ato, bëni durim sepse është e mundur që ju të urreni 

diçka, por që Allahu në atë do t’ju sjellë shumë të 

mira”.20 

Pra, edhe në rast të ndonjë mospëlqimi familja duhet 

ruajtur, përpos nëse është në çështje imoraliteti, sepse ajo 

çështje prek thelbin e lidhjes martesore. Ajeti na e përkujton 

se nëse nuk haset një e mirë që synohet te partneri, Allahu 

xh.sh. padyshim do ta kompensojë atë me një tjetër më të 

mirë, meqë durimi bëhet hir të Tij. Padyshim se kjo mënyrë 

e parashtrimit është shumë ndikuese në psikikën e njeriut, 

sepse nxit në durim dhe përmbajtje, dhe për rrjedhojë në 

mbrojtje dhe ruajtje të familjes.  

Divorci, edhe pse është i lejuar, prapëseprapë hyn në 

kategorinë e çështjeve ndaj të cilave Zoti është i hidhëruar 

ndaj këtij akti, sepse Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: 

ِ الطَََّلق"    "أَْبغَُض اْلَحََلِل إِلَى َّللاَّ

                                                 
19 Po aty. 
20 4-En-Nisa: 19. 
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“Hallalli (e lejuara) më i urryer te Allahu është 

divorci”.21 

Divorci lejohet vetëm atëherë kur jeta nën një kulm 

bëhet e pa mundur, megjithatë, përsëri ekzistojnë kritere të 

cilave duhet përmbajtur, e të cilat synojnë mbrojtjen e 

dinjitetit dhe respektit të njëri tjetrit. Sidomos të gruas, sepse 

ajo është më e dobët, dhe më shumë mund të jetë objekt i 

përfoljes. Allahu xh.sh. thotë:  

 “Ndarja mund të bëhet dy herë. Më 

pas,(gruaja) ose të mbahet me të mirë, ose të lëshohet 

me të mirë...”.22  

Për rëndësinë që ka dinjiteti i gruas, mundësia e 

divorcit u përkufizua vetëm në dy herë, që mos të përdoret 

si mjet kërcënimi e torture në dorën e burrit. Ky përkufizim 

e bënë gruan zonjë të shtëpisë, e jo sikur të jetë robëreshë në 

shtëpinë e tij. Kjo sqarohet edhe më tepër në ajetet ku Allahu 

xh.sh. ia përshkruan përkatësinë e shtëpisë gruas, edhe pse 

në realitet ajo është e burrit, e që e bënë të qartë se ajo është 

mbretëresha, kujdestarja dhe menaxherja e saj. Këtë e 

gjejmë në suren Jusuf, ajeti, 23, dhe el-Ahzab ajeti 33, dhe 

34. Madje, edhe në rastet e gjendjes së divorcit rikthyes, 

shtëpia i përshkruhet asaj si në suren Et-Talak ajeti 1. 

Përjashtim bëhet vetëm në rast të ndonjë amoraliteti nga ana 

e saj, atëherë i tërhiqet ndera e përshkrimit të pronësisë si 

suren en-Nisa ajeti 15. 

Ndërsa burri detyrat që ka ndaj saj, nuk mund t’i 

konsiderojë si epërsi, ose si shkëmbim ndaj rehatisë e 

qetësisë që ajo ia siguron, sepse të drejtat që i takojnë asaj 

nuk janë dhuratë nga shpirtgjerësia e tij, por obligim që është 

                                                 
21 Ibën Maxhe në Sunen, kitabu: et-Talak, babu; Haddethena suvejd, nr. 

had. 2018. 
22 2- El-Bekare: 229. 
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ngarkuar nga ligji Islam i cili e konsideron amanet tek ai. 

Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: 

ِ َواْستَْحلَْلتُْم  ..." َ فِي الن َِساِء فَإِنَُّكْم أََخذْتُُموُهنَّ بِأََماِن َّللاَّ فَاتَّقُوا َّللاَّ

 ِ  (...)َولَُهنَّ َعلَْيُكْم ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف  (...)فُُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة َّللاَّ

َما أَْنتُْم قَائِلُوَن قَالُوا نَْشَهدُ أَنََّك قَدْ بَلَّْغَت َوأَدَّْيَت َوأَْنتُْم تُْسأَلُوَن َعن ِي فَ 

بَّابَِة يَْرفَعَُها إِلَى السََّماِء َويَْنُكتَُها إِلَى النَّاِس اللَُّهمَّ  َونََصْحَت فَقَاَل بِإِْصبَِعِه السَّ

ات    "...اْشَهدْ اللَُّهمَّ اْشَهدْ ثَََلَث َمرَّ

“...Keni frikë Allahun ndaj grave tuaja. I keni 

marrë ato me amanet të Allahut, dhe u janë lejuar me 

fjalë të Allahut”. Më pas tha: “Ju ndaj tyre keni 

obligim t’i furnizoni dhe t’i vishni në mënyrë të 

njerëzishme”. Pastaj vazhdoi: Ju do të pyeteni për 

mua, pra çfarë do të thoni? Ata thanë: Dëshmojmë se 

me të vërtetë e kumtove (mesazhin), e kreve (detyrën) 

dhe na këshillove. Duke e ngritur gishtin tregues dhe 

duke ua drejtuar njerëzve, (Pejgamberi) tha: O Zot 

dëshmo! O Zot dëshmo! tri herë! ...”.23  

Kurse Allahu xh.sh. thotë: 

 “...Gratë kanë aq të drejta sa kanë edhe 

detyra, sipas arsyes së shëndoshë, ndonëse burrat 

kanë një shkallë (më shumë përgjegjësie) mbi ato. 

Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë”.24 

 Kjo përparësi e burrave ndaj grave nuk është 

përparësi epërsie, por përgjegjësie. Në realitet, në 

përgjegjësinë e burrave, është një ndjenjë rehatie e grave për 

interesin që tregon burri ndaj saj. Për më tepër, ajeti i ngjyros 

udhëzimet e tij me butësi dhe drejtësi. Pra, në këtë 

përgjegjësi nuk gjendet ndonjë lloj epërsie me të cilën gruaja 

do ta ndiente veten të nënçmuar, përndryshe do të shuhej 

                                                 
23 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Haxh, babu: Haxhxhetu’n-nebij, nr. had. 

2137. 
24 2-El-Bekare: 228. 
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dashuria dhe mirëkuptimi që ekziston ndërmjet tyre, dhe ato 

do të zëvendësoheshin me pasim të heshtur dhe nënshtrim të 

plotë, në vend të komunikimit dhe bashkëveprimit në bartjen 

e barrës së përgjegjësisë familjare.25 

Allahu xh.sh. siç e gradoi burrin me fuqi fizike, 

durim, guxim etj., që t’ia sigurojë anëtarëve të familjes 

jetesën më të mirë, po ashtu e gradoi gruan, me ndjenja të 

holla e të buta. Ajo posedon përgatitje më të madhe që t’u 

fal fëmijëve dashuri dhe përkujdesje të pamasë e të pa 

kompensuar për të cilën ata janë më se të nevojshëm se çdo 

gjë tjetër.26 

Përgjegjësia e burrit nuk e ulë vlerën e gruas, 

përkundrazi, ia heq barrën, për të cilën nuk është e përgatitur 

ta kryejë. Meqë konstrukti i saj fizik e pengon nga shumë 

punë të rënda, e posaçërisht gjatë kohërave të shtatzënisë, 

gjidhënies, rritjes së fëmijës etj., dhe nëse gruas do t’i 

mbështetej edhe përgjegjësia financiare do të ishte tërësisht 

një padrejtësi duke e ngarkuar madje edhe me barrën të cilën 

nuk mund ta bart.27  

Pos aspektit të përgjegjësisë që e përmendëm vijnë 

në konsideratë edhe aspekte tjera. Siç është dhurata 

bashkëshortore, gjegjësisht mehri i cila është e drejtë 

ekskluzive e saj. Kjo dhuratë/mehr, ia detyron burrit 

ndjenjën e seriozitet ndaj këtij akti, ndërsa gruas ia largon të 

                                                 
25 Es-Sadik el-Kabbudi, “Usesu binai’sh-shehsijeti min hilali’l Kur’ani’l 

Kerim”, (Bazat e ndërtimit të personalitetit përmes Kuranit fisnik), f. 

244. 
26 Shih: Muhammed Reshid Rida, “Tefsiru’l-Menar”, (Komentimi 

ndriçues), Darul el-Mearif, Bejrut, pa vit bot., bot: 2, vëll. 5, f. 59. 
27 Shih gjerësisht për të drejtat e gruas, obligimet e burrit te: Hamude 

Abdulati, “Struktura familjare në Islam”, Logos-A, Shkup, 1995, f. 

145-165. 
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gjitha mendimet e dyshimta në seriozitetin e tij. Allahu 

xh.sh. thotë:  

“Dhe jepuni (me gjithë zemër) grave tuaja dhuratën 

e kurorëzimit...”.28  

Po ashtu ajo ka të drejtën e vizitës së familjes së saj. 

Allahut xh.sh. thotë:  

 “...Çoni jetë të mirë me to...”.29 e që nënkuptohet se 

nga jeta e mirë është edhe të lejuarit e vizitës së familjes. 

Kurse mohimi i kësaj të drejte çon në tendosjen e 

marrëdhënieve, ftohjen martesore, humbjen e raportit të 

dashurisë dhe respektit. Pos kësaj, shkëputja e lidhjeve 

familjare, është veprim shumë i urryer në Islam dhe 

rreptësisht i ndaluar, sepse Pejgamberi s.a.v.s ka thënë:  

 ""   ََّل يَدُْخُل اْلَجنَّةَ قَاِطُع َرِحم 

”. ljareidhjeve famil i iNuk hyn në Xhenet bojkotues“
30 

 Ndonëse burri nuk ka të drejtë ta ndalojë gruan ta 

vizitojë familjen, por as gruas nuk i takon të dalë nga shtëpia 

pa dijen e burrit, madje edhe për vizitë familjare.31 

Synimi kryesor i jetës bashkëshortore është 

dominimi i rehatisë dhe prehjes në jetën familjare. Për 

përgatitjen e një ambienti të tillë gruaja është shumë më e 

gatshme. Prandaj besimi islame kërkoi prej saj obligime të 

caktuara që në jetën familjare, dhe për rrjedhojë, të shoqërisë 

të dominojë rehatia dhe siguria. Nga obligimet që reflekton 

sjellje pozitive mirëkuptim dhe harmoni në familje është: 

                                                 
28 4-El-Nisa: 4. 
29 4-El-Nisa: 19. 
30 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Birr, babu: Sileturr-rrahm, nr. had. 4637. 
31 Muhammed Hasan ebu Jahja, Ahdafu’t-teshri’i’l islami, (Synimet e 

legjislacionit islam), Darul Furkan, Amman, 1985, f. 518. 
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Përgjegjësitë e gruas ndaj burrit 

Respekti, siç e pamë edhe më lart, ndërmjet 

bashkëshortëve duhet të jetë i ndërsjellë, por këtu do ta 

përmendim respektin e veçantë që gruaja duhet ta zbatojë 

ndaj burrit. Por, duhet theksuar se ky respekt është nën 

korniza dhe kushte të caktuara vijuese:  

E para: Respekti të jetë brenda kornizës së veprave 

të lejuara. Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:  

" " ِ َعزَّ َوَجلَّ  ََّل َطاَعةَ ِلَمْخلُوق  فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

“Nuk ka dëgjueshmëri ndaj asnjë krijese që i 

bënë mëkat Allahut të Lartmadhëruar”.32  

E dyta: Ai duhet të jetë vetëm në lidhje me atë që ka 

të bëjë me të drejtën e burrit.  

E treta: Respekti duhet të jetë brenda mundësisë së 

kryerjes së kërkesës. Sepse Allahu xh.sh. thotë:  

“Allahu nuk e ngarkon askënd përtej fuqisë që 

ka...”.33  

Kjo është korniza e përgjithshme e respektit, e cila 

përmban brenda saj edhe kushte tjera: 

1- Gruas nuk i lejohet të pranojë apo t’i futë burrat e 

huaj në shtëpi, ose të pranojë ndonjë dhuratë prej tyre, apo 

t’i huazojë ndokujt, apo ta menaxhojë pasurinë e tij pa lejen 

e tij, përpos në rast se ai nuk i kryen obligimet e tij financiare 

ndaj familjes. Pejgamberi s.a.v.s. i tha Hindit kur ajo u ankua 

për koprracinë e të shoqit, Ebu Sufjanit:  

 ُخِذي أَْنِت َوَبنُوِك َما يَْكِفيِك بِاْلَمْعُروِف" "

                                                 
32 Ahmedi në Musned, kitabu: Senedu’l ashereti’l mebesh-shiriine, babu: 

Min musned Alij ibni ebi Talib, nr. had. 1041. 
33 2- El-Bekare: 286. 
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 “Merr ti dhe bijtë e tu nga pasuria e tij aq sa është 

e arsyeshme se të mjafton”.34 

2- Gruaja kryeneçe, nuk ka të drejtë ta kundërshtojë 

burrin në ndërmarrjen e masave të duhura, sipas ligjit islam. 

Allahu xh.sh. thotë:  

 “E ato që u keni drojë kryelartësisë së tyre, 

këshillojini, (e, nëse kjo s’bën dobi) largohuni nga shtrati (e 

më në fund) i rrihni ato (lehtas). Por, nëse ato ju binden, 

atëherë mos u sillni keq ndaj tyre. Allahu, me të vërtetë, është 

i Lartësuar dhe i Madhëruar!”.35(*) 

3- Nuk ka të drejtë ta ndaloj burrin në martesën e 

dytë, përveç nëse e ka kushtëzuar në kurorëzim derisa ajo 

është me të, e nëse ai martohet, në këtë rast, ajo ka të drejtë 

shkurorëzimi.36 

Nga të drejtat dhe obligimet e ndërsjella 

bashkëshortore të lartpërmendura, shohim se feja islame 

synon ruajtjen, sigurinë dhe stabilitetin e familjes. 

Mbikëqyrja e Allahut është mekanizmi më efikas dhe më i 

sigurt, sepse ai depërton kudo dhe ndaj secilit individ, 

prandaj shumë ajete pasi përfundojnë me sqarimin e 

dispozitës së caktuar, vijon me tërheqjen e vëmendjes në 

                                                 
34 Buhariu në Sahih, kitabu: el-Bujuuë, babu: Men exhra emru emsari, 

nr. had. 2059.  
35 4-En-Nisa: 34. 
(*) Ky ajet kërkon trajtim në vete, por këtu hapësira nuk na lejon një gjë 

të tillë, sepse realizimi i nivelit të duhur kërkon sqarim psikologjik 

shumë më të gjerë. 
36 Shih: Hammude Abdul Ati, “Struktura e familjes në Islam”, f. 162-

174 dhe Muhamed Ebu Jahja, “Ahdafu’t-teshri’i’l islami”, (Qëllimet e 

legjislacionit islam), f. 509. 
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mbikëqyrjen e Zotit dhe diturinë e Tij mbi të gjitha veprat e 

njeriut. 37  

Për të dominuar në shoqëri ngrohtësia, mëshira, dhe 

rehatia, për rrjedhojë në familje, Pejgamberi s.a.v.s. filloi 

duke i dhënë detyra të caktuara së pari imamit përkatësisht 

udhëheqësit, dhe pastaj anëtarëve të familjes, ndaj të cilave 

do të kenë përgjegjësi në Ditën e Gjykimit, dhe tha:  

َماُم َراع  َوَمْسئُوٌل َعْن   ُكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه اْْلِ
ُكْم َراع  َوُكلُّ

"ُكلُّ

ُجُل َراع  فِي أَْهِلِه َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه َواْلَمْرأَةُ َراِعيَةٌ فِي  َرِعيَّتِِه َوالرَّ

 َراع  فِي َماِل َسي ِِدِه َوَمْسئُوٌل بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَّتَِها َواْلَخاِدمُ 

ُجُل َراع  فِي َماِل أَبِيِه َوَمْسئُوٌل  َعْن َرِعيَّتِِه قَاَل َوَحِسْبُت أَْن قَدْ قَاَل َوالرَّ

ُكْم َراع  َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 
 " َعْن َرِعيَّتِِه َوُكلُّ

“Secili prej jush është kujdestar dhe secili prej 

jush është përgjegjës për kujdestarinë e tij. Imami 

(udhëheqësi) është kujdestar dhe përgjegjës për 

kujdestarinë e tij. Burri është kujdestar për familjen e 

tij dhe përgjegjës për kujdestarinë e tij. Gruaja është 

kujdestare e shtëpisë së burrit të saj dhe përgjegjëse 

për kujdestarinë e saj. Shërbëtori është kujdestar në 

pasurinë e zotërisë së tij dhe përgjegjës për 

kujdestarinë e tij. (Transmetuesi tha) Mendoj se tha: 

Njeriu është kujdestar në pasurinë e babait të tij dhe 

përgjegjës mbi të. Të gjithë ju jeni kujdestar dhe 

përgjegjës për kujdestarinë tuaj”.38 

Të gjitha këto çështje i shërbejnë familjes që ajo ta 

vazhdojë jetën në mirëkuptim, stabilitet, rahati e dashuri 

                                                 
37 Shih: El-Bekare: 29, 32, 96, 110, 115, 127, 233 etj.; Ali Imran: 15, 20, 

34, 63, 73, 156, etj.; en-Nisa: 11, 12, 17, 58, 134, etj.; el-Maide: 71, 117, 

etj.; Hud: 93; el-Ahzab: 52; Kaf: 18. 
38 Buhariu në Sahih, kitabu: el-Xhumuah, babu: el-Xhum’atu fi’l kura 

vel mudun, nr. had. 844. 
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ndërmjet anëtarëve të saj, e që këto reflektohen edhe në 

shoqëri. 

 

3. Relacionet e tjera familjare 

3.1. Përgjegjësia e prindërve ndaj fëmijëve 

Ndonëse prindërit e konsiderojnë veten se kanë të 

drejta absolute ndaj fëmijëve të tyre, megjithatë ekzistojnë 

disa përkufizime të caktuara, ndaj të cilave kanë obligime 

para Allahut xh.sh., ndër të cilat mund të përmendim: 

 

3.1.1. E drejta e fëmijëve për jetë 

 Ndoshta kjo çështje duket si e kotë, nëse ajo zhvishet 

nga konteksti historik, por, për fat të keq ngjarje të tilla 

ndodhin edhe në kohën bashkëkohore edhe pse të rralla, 

megjithatë kohë pas kohe dëgjojmë apo lexojmë lajme, që 

prindër të caktuar orvaten, apo i mbysin fëmijët e tyre. Këtë 

akt të shëmtuar e kryejnë nën pretekste të ndryshme si 

vështirësitë ekonomike, apo angazhimi i tepërt ndaj 

fëmijëve, madje shpesh duke e mbytur veten i vrasin edhe 

fëmijët e tyre etj.  

Allahu xh.sh. e ndaloi rreptësisht që jeta e fëmijëve 

t’i ekspozohet rrezikut, nën çfarëdo preteksti qoftë, ndërsa 

vrasësi i tyre konsiderohet kriminel i cili meriton ndëshkim 

në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu xh.sh. thotë: 

“...mos i mbytni fëmijët tuaj për shkak të 

varfërisë, sepse Ne u furnizojmë juve dhe ata,...”.39 

Dhe thotë:  

                                                 
39 6- El-En’am: 151. 
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 “Mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e 

varfërisë, se Ne i furnizojmë ata dhe juve, e mbytja e 

tyre është gjynah i madh”.40  

Në ajetin e parë Allahu xh.sh. ua tërheq vëmendjen 

atyre se Ai siç ju furnizon juve, do t’i furnizojë edhe ata. 

Ndërsa në të dytin iu sqaron se furnizimi i prindërve ndodh 

për shkak të fëmijëve të tyre, gjegjësisht të vegjëlve! Pra, në 

këtë mënyrë, Allahu tregon shëmtinë e krimit që bëhet nën 

pretekstin e varfërisë. Prandaj askush, nën çfarëdo arsye 

qoftë, nuk ka të drejtë t’ia rrëmbejë jetën dikujt tjetër, madje 

as prindi fëmijës së tij.41 

 

3.1.2. E drejta e përkatësisë dhe njohjes së 

atësisë:  

Përkatësia është e drejtë esenciale e çdo fëmije, 

përveç nëse nuk ekziston asnjë mundësi të njohjes së 

prindërve biologjik, kur fëmija është i gjetur dhe nuk mund 

t’i njihen prindërit e tij. Duke u nisur nga ky parim esencial 

besimi islam e ndaloi birësimin apo adoptimin e fëmijëve, 

edhe në rast se është i gjetur, duke e përvetësuar si të vetin. 

Gjithsesi nga muslimani kërkohet që ta rritë, edukojë e 

arsimojë një fëmijë të tillë në mënyrën më të mirë të 

mundshme, por, assesi t’ia mohojë origjinën biologjike. 

Sepse ai do të ketë shumë pasoja të rënda psikike në tërë 

periudhat e jetës së tij të më vonshme. Allahu xh.sh. thotë:  

                                                 
40 17- El-Isra: 31. 
41 Shih gjerësisht për vrasjen e fëmijëve nga varfëria te: Muhammed 

Mutevel-li Esh-Sha’ravi, Tefsiru Havatir, në: 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?t 

MadhNo=7&tTafsirNo=76&tSoraNo=6&tAyahNo=151&t 

Display=yes& Page=2&Size=1&LanguageId=1, qasja e fundit më: 03. 

03. 2020. 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?t
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 “...e as fëmijët tuaj të birësuar (Allahu) nuk i 

konsideron si bij të vërtetë. Këto janë vetëm fjalë që 

dalin prej gojës suaj, kurse Allahu e thotë të vërtetën 

dhe udhëzon në rrugë të drejtë. Thërritini të birësuarit 

sipas etërve të tyre! Kjo është më e drejtë te Allahu. Në 

qoftë se nuk e dini emrin e etërve të tyre, konsiderojini 

ata si vëllezërit tuaj të besimit dhe si të mitur nën 

tutelën tuaj...”.42  

Pra, përkatësia prindërore është e drejtë esenciale e 

çdo njeriu. Për fat të keq birësime të tilla edhe sot bëhen nën 

arsyetimin e dhembshurisë dhe njerëzisë ndaj të afërmve që 

nuk kanë fëmijë. Iu dhimbset i afërmi, ndërsa e harrojnë 

tërësisht ndjenjën dhe dinjitetin e fëmijës, i cili, pasi të rritet 

dhe ta kupton realitetin, arrin deri tek urrejtja e dy palë 

prindërve atyre biologjik dhe të adoptuarit!43 Madje, 

psikologët mund të na numërojnë edhe më shumë pasoja 

tjera të cilat na i zbulon realiteti i hidhur dita ditës. Prandaj 

feja e bëri obligim që fëmijëve t’iu njihet origjina prindërore 

biologjike e tyre, madje edhe nëse ata nuk e duan një gjë të 

tillë. 

 

3.1.3. E drejta e mëndeshës: 

 Nga të drejtat natyrore, të cilat i takojnë fëmijës, 

është edhe ushqimi ose gjidhënia. Nëna, padyshim, ka 

përparësi ndaj kësaj përgjegjësie.44 Por nëse nuk ka mundësi, 

në këtë rast i ati është i ngarkuar t’ia siguroj qumështin, apo 

mëndeshën. 

                                                 
42 33- El-Ahzab: 4-5. 
43 Për fat të keq në shoqërinë shqiptare ende praktikohet një adoptim apo 

huazim i tillë i fëmijëve te të afërmit e tyre, ndonëse Islami dominon 

në këtë shoqëri më shumë se pesë shekuj! 
44 Shih: 2- El-Bekare: 233. 
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3.1.4. E drejta e edukimit:  

Prindërit janë përgjegjësit kryesorë për edukimin e 

fëmijëve të tyre. Ata duhet të përkujdesen ndaj tyre si për 

aspektin fizik dhe atë psikik. Sepse Pejgamberi s.a.v.s. ka 

thënë:  

َرانِِه أَْو  دَانِِه أَْو يُنَص ِ ِ " ُكلُّ َمْولُود  يُولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ فَأَبََواهُ يَُهو 

َسانِِه... "  يَُمج ِ

“Çdo i lindur lind në natyrshmërinë e tij (të 

fesë), por prindërit e bëjnë atë hebre apo të krishterë 

apo adhurues të zjarrit...”.45  

Pra, prindërit janë ata të cilët do ta kultivojnë te 

fëmija besimin e vërtetë të natyrshmërisë së njeriut, që është 

besimi islam, ose do ta mbjellin te ai ndonjë besim të 

devijuar.  

Procesi i edukimit, sipas Islamit, fillon që nga koha 

kur ai të jetë i aftë ta konceptojë besimin në Zot,46 që të 

vazhdohet me kultivimin e këtij besimi sipas fazës së 

fëmijërisë. Deri sa të arrij në fazën e të bërit zakon namazin 

në jetën e tij, sepse Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:  

ََلةِ َوُهْم أَْبنَاُء َسْبعِ ِسنِيَن َواْضِربُوُهْم  " ُمُروا أَْوََّلدَُكْم بِالصَّ

قُوا بَْيَنُهْم فِي اْلَمَضاِجعِ"  َعلَْيَها َوُهْم أَْبنَاُء َعْشر  َوفَر ِ

“Urdhëroni fëmijët tuaj të falen kur ata i kanë 

shtatë vjeç dhe rrihni (lehtë) ata kur janë dhjetë, dhe 

ndajini nga shtretërit e tyre”.47  

Nga detyrat e prindit po ashtu është arsimimi i 

fëmijës, e sidomos me atë kuranor. Sepse arsimin e 

                                                 
45 Buhariu në Sahih, kitabu: el-Xhenaiz, babu: Ma kile fi evladil 

mushrikiin, had. nr. 1296. 
46 Shih: Lukman: 13-19. 
47 Ebu Davudi në Sunen, kitabu: es-Sala, babu: Meta ju’merul gulamu 

bis-sala, nr. had. 418. 
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përgjithshëm tashmë në shumicën e vendeve e garanton 

shteti, ndërsa në mungesë të atij kuranor obligohet prindi. 

Gjithashtu duhet mësuar atyre biografinë e Pejgamberit 

s.a.v.s., i cili është shëmbëlltyrë e moralit të lartë, që më 

pastaj ta përthithin atë moral në të gjitha aspektet e jetës së 

tyre. 

 Gjatë edukatës duhet pasur kujdes nga favorizimi i 

ndonjërit ndaj tjetrit, sepse ata në atë moshë të njomë janë 

tepër të prekshëm emocionalisht, dhe një përparësi e tillë 

mund t’i çojë deri te urrejtja e njëri tjetrit, madje, mund t’i 

çojë edhe deri te kurdisja e intrigave ndaj të favorizuarit. Për 

të qenë sa më larg kësaj situate aspak të lakmueshme Allahu 

xh.sh. na i tërheq vëmendjen përmes tregimit në suren 

Jusuf.48 

 

3.2. Përgjegjësitë e fëmijëve ndaj prindërve 

 Relacioni i ndërsjellë ndërmjet fëmijëve dhe 

prindërve duhet të jetë i bazuar në ngrohtësi, dashuri dhe 

respekt. Sidomos kur ta kemi parasysh dallimin në moshë 

ndërmjet bijve/bijave dhe prindërve. Ky relacion duhet të 

jetë e atij niveli saqë të duket sikur i mbulon me dashuri dhe 

mëshirë, duke mos lënë hapësirën më të vogël të ndjenjës së 

ndonjë lloj inferioriteti apo largimi nga ata. Sepse ata tërë 

jetën ua kushtuan fëmijëve, ndërkaq në fund kur ata kanë 

nevojë nuk duhet të ndihen të përbuzur. 

Për rëndësinë e sjelljes që duhet pasur ndaj prindërve 

Allahu xh.sh. dëgjueshmërinë e tyre e solli menjëherë pas 

obligueshmërisë së adhurimit të Tij, dhe thotë:  

 “Zoti yt ka urdhëruar, që të mos adhuroni 

askënd tjetër përveç Atij dhe që të silleni mirë me 

                                                 
48 Shih gjerësisht:12-Jusuf: 4-48, 58-100. 
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prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrijnë 

pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre as “uh!”, mos i 

kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë respekti. Lësho 

para tyre krahët e përuljes prej mëshirës dhe thuaj: 

“Zoti im, mëshiroji ata, ashtu siç më kanë rritur, kur 

unë isha i vogël!”.49 

Sjellja e mirë ndaj tyre duhet të arrij deri në atë nivel 

saqë edhe fjalën më të vogël e që është ofshama me “uh”, 

mos të përdoret, por gjithmonë të sillet me përulje dhe me 

lutje Zotit për ata. Madje, Allahu xh.sh. për falënderim ndaj 

tyre shkon edhe më larg, duke e obliguar njeriun të jetë i 

dëgjueshëm ndaj prindërve edhe atëherë kur ata nuk janë 

muslimanë. Përpos nëse ajo dëgjueshmëri bie në 

kundërshtim me adhurimin e Zotit. Megjithatë, edhe në këtë 

rast, ata duhet shoqëruar me mirësjellje dhe njerëzi. Allahu 

xh.sh. thotë:  

 “Ne e kemi urdhëruar njeriun që t’i nderojë 

prindërit e vet. Nëna e ka mbartur atë, duke duruar mundim 

pas mundimi, e ndarja e tij (nga gjiri) është brenda dy vitesh. 

(Ne i thamë atij:) “Bëhu falënderues ndaj Meje dhe 

prindërve të tu! Tek Unë do të ktheheni të gjithë”. Nëse ata 

orvaten, që të më shoqërosh Mua (në adhurim) diçka, për të 

cilën ti nuk ke dijeni, mos i dëgjo, por sillu mirë me ata në 

këtë jetë dhe ndiq rrugën e atij që drejtohet tek Unë me 

devotshmëri; pastaj, tek Unë do të ktheheni dhe Unë do t’ju 

lajmëroj për atë që keni bërë”.50 

Kjo mirësjellje duhet të shtrihet edhe pas vdekjes së 

tyre, sepse Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:  

                                                 
49 17- El-Isra: 23-24. 
50 31-Lukman: 14-15. 
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ْنَساُن اْنقََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إَِّلَّ ِمْن ثَََلثَة  َصدَقَة  َجاِريَة   " إِذَا َماَت اْْلِ

 أَْو ِعْلم  يُْنتَفَُع بِِه أَْو َولَد  َصاِلح  يَدُْعو لَهُ"

“Kur vdes njeriu i ndërpritet e tërë vepra e 

mirë e tij, pos tri prej tyre: Sadaka/lëmosha e 

vazhdueshme, dituria e dobishme, apo fëmija i mirë i 

cili lutet për të”.51  

Nga lutjet të cilat Zoti i mësoi të luten robërit e tij, e 

cila ndërkohë përsëritet në çdo namaz pas etehijatit, është 

lutja për prindërit e tij, ku thuhet:  

 “Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe 

besimtarët në Ditën, kur do të jepet llogari!”.52  

Ndërsa hidhërimi i tyre lidhet direkt me hidhërimin e 

Zotit dhe anasjelltas. Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: 

ِ فِي َسَخِط  "  ب  ِ فِي ِرَضى اْلَواِلِد َوَسَخُط الرَّ ب  ِرَضى الرَّ

 اْلَواِلِد"

 “Kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e 

prindit, kurse zemërimi i Zotit është në zemërimin e 

prindit”.53  

Madje, zullumin ndaj tyre e bëri nga mëkatet më të 

mëdha. Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:  

ِ قَاَل  "أَََّل أُنَب ِئُُكْم بِأَْكبَِر اْلَكبَائِِر ثَََلثًا َقالُوا بَلَى يَا َرُسوَل َّللاَّ

وِر  ِ َوُعقُوُق اْلَواِلدَْيِن َوَجلََس َوَكاَن ُمتَِّكئًا فَقَاَل أَََّل َوقَْوُل الزُّ ْشَراُك بِاَّللَّ اْْلِ

ُرَها َحتَّ   ى قُْلنَا لَْيتَهُ َسَكَت"قَاَل فََما َزاَل يَُكر ِ

“A t’ju lajmëroj për mëkatet më të mëdha, këtë 

e tha tri herë! Po si jo u shprehën të pranishmit: Tha: 

Të bërit rival Allahut, mosbindja ndaj prindërve. 

Meqenëse ishte i mbështetur, u drejtua dhe tha: 

                                                 
51 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Vesijje, babu: Ma jelhakul insanun 

mineth-thevab ba’del vefat. nr. had. 3084. 
52 14-Ibrahim: 41. 
53 Tirmidhiu në Sunen, kitabu: el-Birr ves-sileh, babu: Ma xhae minel 

fadli fi redjil validejni, nr. had. 1821. 



 

51 
http://conf.beder.edu.al/iscon/ 

Gjithsesi edhe gënjeshtra. Vazhdoi duke e përsëritur 

atë, saqë thamë: Dëshiruam sikur të kishte heshtur”.54  

Nga relacionet të cila nuk mohohen në lidhjen dhe 

përforcimin familjar janë: 

 

3.3. Relacioni me farefisin: 

 Këtu bëjnë pjesë si të afërmit nga ana e babait dhe 

ata nga ana e nënës. Allahu xh.sh. urdhëroi për mbajtjen e 

lidhjes familjare dhe farefisnore, duke e konsideruar këtë 

lidhje besatim ndërmjet Zotit dhe besimtarit. Thyerja e këtij 

urdhri e fut njeriun në rrethin e njerëzve të këqij, 

shkatërrimtar e të dështuar, dhe pastaj ndaj tyre vjen 

mallkimi i Zotit. Këtë e kuptojmë nga disa ajete me urdhra 

të tilla.55 Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:  

"  "ََّل يَدُْخُل اْلَجنَّةَ قَاِطُع َرِحم 

“Nuk hyn në Xhenet ai që i ndërpret lidhjet 

familjare”.56 

 Ky njeri nuk duhet të largohet nga familja dhe 

farefisi sado që të ketë ndonjë hidhërim, apo 

mosmarrëveshje ndërsa për çështje më të lehta as duhet të 

trajtohen, si inferioriteti apo mospajtimi në mendime etj., 

sepse ai kërcënohet shumë rreptë nëse i shkëput lidhjet 

familjare. 

                                                 
54 Buhariu në Sahih, kitabu: esh-Shehadat, babu: Ma kiile fi shehadeti 

ez-zuur, nr. had. 2460. 
55 Shih: 2- El-Bekare: 27; 13-err-Rra’ad: 25; 47-Muhammed:;  
56 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Birru ves-sileh, babu: Siletu’rr-rrehm, nr. 

had. 4637. 
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Përfundim 

Nga ajo që u tha deri më tani shohim se ndikimi i fesë 

islame në relacionet familjare e farefisnore është shumë i 

rëndësishëm, madje edhe esencial në përforcimin e këtij 

relacioni. Islami i mbylli të gjitha dyert e urrejtjes, inatit, 

mllefeve që çojnë në shkatërrimin dhe copëzimin familjar, 

duke i zëvendësuar ato me dashuri, ngrohtësi dhe harmoni, 

duke filluar nga bashkëshortët, fëmijët e pastaj me prindërit 

dhe deri tek farefisi më i gjerë. Tërë këtë e bëri që brenda 

familjes të dominojë rehatia dhe paqja, të cilat më pas do të 

reflektojnë në rreth më të gjerë, që është shoqëria në tërësi, 

e cila personifikon hadithin e Pejgamberit s.a.v.s. i cili ka 

thënë:  

 اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ َبْعُضهُ بَْعًضا""

“Besimtari për besimtarin është si ndërtesa, 

muret e së cilës e shtrëngojnë njëri tjetrin”.57 

Në këtë mënyrë rritet edhe imuniteti i shoqërisë në 

nivel të duhur, dhe ballafaqimi me problemet esenciale të 

jetës bëhet më i lehtë, energjia e saj shkon aty ku duhet, e jo 

të harxhohet kot në çështje nga të cilat jo vetëm nuk ka dobi 

por edhe dëm 

Nëse besimtarët i përmbahen këtyre urdhrave, 

padyshim, se ata do ta kryejnë misionin me të cilin janë 

ngarkuar, që është adhurimi i Allahut xh.sh. përmes 

ndërtimit të tokës. Këtë, në vend se të merren me armiqësi të 

kota në të cilat e humbin energjinë e tyre, duke e humbur 

këtë dhe botën tjetër. Ndonëse kjo botë iu ishte nënshtruar 

kur ata vepronin si individë dhe si shoqëri, sipas porosive të 

                                                 
57 Muslimi në Sahih, kitabu: el-Birru ves-sileh, babu: Terahumi’l 

mu’minin, nr. had. 4684. 
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kësaj feje, dhe imunitetin shoqërorë e kishin në nivelin më 

të lartë. 

 

Literatura:  

1- “Kurani i madhërishëm”, përktheu: Hasan I. Nahi. 

Përgatiti për botim: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe 

Qytetërimit Islam, bot. i 5, Tiranë, 2007. 

2- Abdul Ati, Hamude, Struktura familjare në Islam, Logos-

A, Shkup, 1995. 

3- Abdullahu, Zija, Ndikimi i besimit në sjelljen e 

muslimanit”, Prishtinë, 2017. 

4- Ebu Davud, Sulejman ibën Esh’ath, Sunenu Ebi Davud, 

Stanboll, pa vit dhe nr. bot. 

5- Ebu Jahja, Dr. Muhammed Hasan, Ahdafu’t-teshri’i’l-

islami, Daru’l Furkan, Amman, bot. 1, 1985. 

6- Ed-Derkash, Dr. El-Hadi, El-Akdu’l-hadari fi sheriati’l-

Kur’an, Daru Kutejbe, Tunis, bot. 1, 1989. 

7- El-Buhari, Muhammed ibën Ismail, Sahihu’l Buhari, 

Stanboll, pa vit dhe nr. bot. 

8- El-Kab-budi, Dr. Es-Sadik, Usesu binai’sh-shehsijeti 

min hilali’l-Kur’ani’l-Kerim, Daru et-Tunisije li’n-neshri, 

Tunis, bot. 1, 1981. 

9- Esh-Sha’ravi, Muhammed Mutevel-li “Tefsiru Havatir”, 

në: https://www.altafsir.com/ Tafasir. asp?t Madh No=7&t 

TafsirNo=76&t SoraNo=6&t Ayah No=151&t 

Display=yes& Page=2& Size=1&LanguageId=1, qasja e 

fundit më: 03. 03. 2020. 

10- Et-Tirmidhi, Muhammed ibën Isa, Sunenu et-Tirmidhi, 

Stanboll, pa vit dhe nr. bot. 

11- Fjalor elektronik shpjegues FESH 1.0, në: 

http://www.gjuha -shqipe.com.  

https://www.altafsir.com/%20Tafasir.%20asp?t


 

54 
http://conf.beder.edu.al/iscon/ 

12- Ibën Ashur, Muhamed Et-Tahir, Et-Tehriru ve’t-

Tenviru”, në: https://www.altafsir.com/ 

Tafasir.asp?tMadhNo=7&tTafsirNo=54&tSoraNo=4&tAy

ahNo=34&tDisplay=yes&User Profile=0& 

LanguageId=1, qasja e fundit më: 03. 03. 2020. 

13- Ibën Hanbel, Ahmed, Musned imam Ahmed, Stanboll pa 

vit dhe nr. bot. 

14- Ibën Nebij, Malik, Shurutu’n-nehdah, përkth. arab. 

Umer Miskavi dhe Abus-Sabbur Shahin, Daru’l Fikr, 

Damask, bot. 4, 1987. 

15- Muhammed ibën Jezid el-Kazvimi, Sunen ibën Maxheh, 

Stanboll pa vit dhe nr. bot. 
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Hasan Bello58 - Kriza e familjes shqiptare në vitet 

e regjimit komunist: Divorcet në vitet 60-të 

Vendosja e regjimit komunist në nëntor të vitit 1945-

së do të shoqërohet me ndryshime rrënjësore jo vetëm në 

fushën social-ekonomike dhe politike, por dhe në 

ndryshimin e strukturës familjare të shoqërisë shqiptare. 

Përpjekjet e shtetit komunist për emancipimin e gruas, 

arsimimin, indoktrinimin ideologjik marksist-leninist dhe 

duke e angazhuar atë në procesin e industrializimit të vendit 

do të shoqërohen me rritjen progresive numrit të divorceve.  

Kjo situatë ishte rrjedhojë e disa faktorëve objektivë. 

Kështu, sapo erdhi në pushtet Partia Komuniste Shqiptare, i 

vuri vetes si qëllim të luftonte “zakonet prapanike” dhe një 

sërë traditash që kishin ndikuar pozitivisht për konservimin 

e vlerave familjare të shoqërisë shqiptare. Në radhë të parë 

këtu vinin ato tradita që e kishin burimin nga besimet fetare 

siç Islami dhe Krishtërimi, të cilat luanin një rol pozitiv për 

stabilitetin social të familjes dhe shoqërisë. 

Erozioni moral që shoqëria pësoi nga politikat 

indoktrinuese të regjimit komunist u pasqyruan në goditjen 

që mori familja dhe në rritjen e shpejt të numrit të divorceve 

krahasuar kjo me periudhën para vitit 1945-së. Prandaj 

                                                 
58 Instituti i Historisë, QSA 
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studimi i këtij fenomeni nga historianët dhe sociologët 

përbën një fushë me interes dhe të pa studiuar ende sot e 

kësaj dite ashtu siç duhet. 

Në këtë kumtesë do të përpiqemi të analizojmë dhe 

pasqyrojmë disa aspekte kryesore të divorcit, duke u 

mbështetur në burimet arkivore të kohës. 

*** 

Sipas statistikave zyrtare në vitet 1952-1953 kemi 

një rritje të ndjeshme të padive të shqyrtuara për zgjidhje 

martese nga gjykatat. Gjatë vitit 1954 kjo shifër pësoi një 

rënie relative. Kështu, nga 1521 padi të shqyrtuara 981 u 

pranuan duke përfunduar me divorc, 418 u refuzuan, 59 

përfunduan me pajtim, 59 u pushuan dhe 4 u konsideruan 

jasht kopetencës. Arsyeja e kësaj rënie nëse ishte një 

fenomen i rastësishëm apo një tendencë që do të vazhdonte 

edhe përgjatë vitit 1955 nuk dihej me saktësi. Ekzistonte 

pikëpamja se shumë nga martesat e parealizuara siç duhej 

para vitit 1945, ishin zgjidhur për shkak të kushteve juridiko-

sociale dhe frymës emancipuese që kishte krijuar regjimi 

komunist. 
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Numri i padive të shqyrtuara për zgjidhje martese nga 

gjykatat shqiptare në vitet 1952-195459 

 

Viti Nr. i padive 

të 

shqyrtuara 

për zgjidhje 

martese 

Nr. i 

padive të 

refuzuara 

nga 

gjykata 

për 

zgjidhje 

martese 

Nr. i 

padive të 

pranuara 

nga 

gjykata 

për 

zgjidhje 

martese 

1952 2412 - - 

1953 1622 - - 

1954 1521 418 981 

 

Përsa i përket shtrirjes gjeografike të divorcit në 

shkallë vendi, më tepër padi ishin regjistruar në qarkun e 

Korçës (238), pastaj vinte qarku i Vlorës (224), Tiranës 

(210), Beratit (159), Gjirokastrës (147), Durrësit (135), 

Shkodrës (135), Elbasanit (134), Peshkopisë (103), Kukësit 

(36). Numri i padive për divorc të ngritura nga burrat nuk 

kishte shumë ndryshim nga gratë. Në vitet 1951-1952-1953, 

49% ishin ngritur nga burrat dhe 51% nga gratë. Në vitin 

1954, 785 padi ose 52% ishin ngritur nga burrat dhe 736 padi 

ose 48% ishin ngritur nga gratë. Paditë e pranuara nga gratë 

dominonin me një përqindje të vogël krahasuar kjo me 

paditë e pranuara nga burrat. Kjo për shkak se gratë si 

rezultat i rrethanave tepër të vështira ekonomike dhe 

paragjykimeve që ekzistonin ishin më të matura kur 

                                                 
59 AQSH, F.MD, D.10, V.1954, fl.1. Relacion mbi paditë për zgjidhje 

martese nga gjykatat gjatë vitit 1954, Tiranë, 1954. 
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kërkonin zgjidhjen e martesës. Një gjë e tillë reflektohej 

edhe në të dhënat për fajësinë që kishte shkaktuar tronditjen 

e lidhjes bashkëshortore. Kështu, nga martesat e zgjidhura 

në vitin 1954, 395 ose 40% ishin zgjidhur për fajin e burrit, 

245 ose 25% për fajin e gruas, 213 ose 22% për fajin e të 

dyve, 128 ose 13% për fajin e asnjërit.  

Por kur vinte puna për shkaqet e divorceve dilte në 

pah kriza e familjes shqiptare në vitet e regjimit komunist. 

Gjithmonë kjo krahasuar me një apo dy dhjetvjeçarë më 

parë. Kjo sepse edhe vetë regjimi komunist kur vlerësonte 

arritjet në fusha të ndryshme të ekonomisë, arsimit apo 

shëndetësisë i krahasonte ato me vitet e regjimit zogist. Sipas 

të dhënave të hartuara nga Ministria e Drejtësisë, në vitin 

1954, për 649 padi ose 66% ishte vendosur zgjidhja e 

martesës në bazë të nenit 86 të Kodit të familjes, për tronditje 

të marrëdhënieve bashkëshortore; në 128 raste ose 13% për 

lënie ligësisht; në 127 raste për shkelje kurore; në 49 raste 

për dënim të njërit nga bashkëshortët nga gjykata; në 19 raste 

për keqtrajtim ose fyerje të rëndë; në 7 raste për sëmundje të 

pashërueshme; në 1 rast për absencë dhe në 1 rast për atentat 

kundër jetës.60  

Për të frenuar këtë erozion që familja shqiptare po 

pësonte për shkak të ndryshimit të jetës social-ekonomike 

dhe politike, u propozua që kur të hartohej Kodi i ri i familjes 

si shkak i zgjidhjes së martesës të parashikohej vetëm 

tronditja e marrëdhënieve bashkëshortore, i cili të përfshinte 

në vetvete edhe shkaqet e tjera. Kjo do të thoshte se 

autoritetet zyrtare nuk dëshironin evidentimin e shkaqeve 

specifike, që shumë bashkëshortë i çonte drejt zgjidhjes së 

martesës. A ishte kjo fshehje e të dhënave zyrtare me një 

                                                 
60 Po aty. 
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emërtues të përbashkët për të gjitha shkaqet? Pse regjimi 

komunist i trembej artikulimit specifik të shkaqeve të 

divorcit? Sepse të dhënat, si tradhëtia bashkëshortore apo të 

tjera si këto binin ndesh me “moralin socialist”, me 

propagandën zyrtare të regjimit komunist dhe me 

revolucionin kulturor të PKSH-së. 

Përsa i përket martesave të zgjidhura 845 burra dhe 

862 gra e kishin martesën e parë, 118 burra dhe 104 gra 

martesën e dytë, 17 burra dhe 14 gra martesën e tretë. Ndërsa 

përsa i përket jetëgjatësisë së këtyre lidhjeve konstatohet se 

103 martesa të zgjidhura ose 10 % kishin zgjatur vetëm 1 vit, 

744 ose 76% vetëm 9 vite dhe 134 ose 14% mbi 9 vite. Ky 

është një argument që tregon se tendenca e rritjes së numrit 

të divorcit kishte ardhur duke u rritur në vitet regjimit 

komunist. Pretendimi i autoriteteve zyrtare të kohës se 

shkaqet kishin ekzistuar para ardhjes së komunistëve në 

pushtet nuk është i vërtetë. Kjo sepse statistika e vitit 1954 e 

shpreh qartë se 76% e martesave kishin zgjatur vetëm 9 vite, 

duke konfirmuar faktin se ato ishin lidhje që ishin realizuar 

në vigjilje ose pas vendosjes regjimit komunist.  

Në krahasim me vitet e mëparshme Ministria e 

Drejtësisë konstatonte se ishte ulur numri i martesave të 

zgjidhura brenda një viti, por ishte shtuar ajo e martesave të 

zgjidhura brenda 9 viteve. Në lidhje me përkatësinë fetare të 

çifteve të divorcuara vihet re se tek myslimanët numri i tyre 

ishte 80 %, tek ortodoksët 17% dhe tek katolikët 3%. Këto 

përqindje reflektonin në përpjestim të drejtë strukturën 

religjoze të popullsisë shqiptare.61  

Në emër të emancipimit kulturor dhe “moralin 

socialist” autoritetet zyrtare të kohës, në përputhje me Kodin 

                                                 
61 Po aty, fl.2. 
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e familjes, i shpallën luftë fenomenit të poligamisë. Në fakt 

ky fenomen nuk ishte shumë i përhapur dhe kishte arsyet e 

veta sociale të cilat buronin dhe nga tradita zakonore 

shqiptare. Kështu, nuk ishin të rralla rastet kur bashkëjetesa 

me një grua të dytë, e cila nga shteti konsiderohej ilegale, 

ishte realizuar me miratimin e bashkëshortes së parë. Shkaqe 

të tilla si steriliteti, moslindja e fëmijëve meshkuj apo 

bashkëjetesa me gruan e të vëllait të vdekur etj, etj, ishin 

arsye thelbësore për ekzistencën e poligamisë kryesisht në 

zonat rurale dhe më pak në zonat urbane të Shqipërisë. 

Prandaj, parë nga ky këndvështrim poligamia nuk ishte krim 

familjarë, por amortizim i problemeve sociale të kohës. 

Megjithatë lufta kundër saj u trumbetua me të madhe, duke 

ndikuar dashur padashur në shtimin e numrit të divorcit për 

shkaqe steriliteti, sëmundjesh të ndryshme apo të tjera si 

këto.62    

Për të frenuar këto fenomene nga organizatat e rinisë 

dhe gruas kërkohej që të bënin punë më të madhe sqaruese 

dhe edukuese me shtresat në fjalë për tu ngjallur atyre 

frymën e urrejtjes kundër të ashtuquajturave zakone 

prapanike të së kaluarës. Të gjithë anëtarët dhe kandidatët e 

Partisë dhe këshillave popullore të njihnin mirë dispozitat 

ligjore që dënonin këto zakone, t`i demaskonin ato para 

popullit dhe të denonconin pranë autoriteteve shtetërore të 

gjithë ata persona që vazhdonin të mbanin në jetë ato. Me 

masën e rinisë dhe të grave të zhvilloheshin leksione të 

veçanta lidhur me dëmin që sipas autoriteteve të kohës 

shkaktonte aplikimi i tyre.63  

                                                 
62 Po aty, fl.4-5. Relacion mbi krimet kundër martesës dhe familjes të 

gjykuara në vitin 1954, Tiranë, 1954. 
63 Po aty. 
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Krizën e familjes shqiptare indirekt e pranonte dhe 

ministri i Drejtësisë dhe Drejtoria e organeve administrative 

që merrej me përpunimin e të dhënave lidhur me proceset 

gjyqësore të shqyrtuara nga organet e drejtësisë në rrethe. 

Sipas një relacioni të ministrit Bilbil Klosi, në vitin 1958 

numri i divorceve kishte përsuar rënie të ndjeshme me 

53.5% krahasuar me vitin 1952 kur paditë e shkurorëzimit 

dhe martesat e zgjidhura kishin arritur kulmin. Ky sukses i 

pretenduar ishte arritur falë një pune të madhe që mekanizma 

të ndryshëm partiak dhe shtetërorë kishin luajtur për 

konsolidimin e familjes shqiptare. Megjithatë të metat e 

konstatura dhe puna që mbetej për tu bërë ishte mjaft e 

madhe. Kjo pranohej dhe nga vetë ministri i Drejtësisë. Por 

në vend që ai t`ia hidhte fajin faktorëve objektivë që kishin 

ndikuar për shtimin e divorcit, theksonte se duhej 

intensifikuar veprimtaria për luftimin e zakoneve prapanike, 

mentalitetin e vjetër mbi martesën dhe familjen, nën 

influencën e të cilave lidheshin shumë çifte. Një numër i 

madh i këtyre martesave, duke mos patur një bazë të 

shëndoshë, sipas ministrit të Drejtësisë, përfundonin në 

divorc. Prandaj, numri i shkurorëzimeve akoma vazhdonte 

të mbetej tepër i madh.64 Në fakt ky konkluzion binte në 

kundërshtim me të gjitha teoritë sociologjike mbi divorcin 

dhe shkaqet e tij. Nga autorë të ndryshëm është konfirmuar 

se fenomene të tilla si industrializimi, arsimimi i gruas dhe 

sidomos goditja e elementëve konservatorë me karakter 

religjoz ose të traditës, përbëjnë shkaqe të drejtpërdrejta për 

rritjen e numrit të divorcit. Në Shqipëri nuk duhen harruar 

dhe faktorët ideologjikë për indoktrinimin e gruas me 

                                                 
64 Po aty, fl.20. Relacion i ministrit të Drejtësisë Bilbil Klosi mbi punën 

e Partisë për luftimin e shkurorëzimeve dhe forcimin e familjes, Tiranë, 

1958. 
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parimet e marksizëm-leninizmit. Këto faktorë binin ndesh 

me shoqërinë shqiptare, nivelin e zhvillimit ekonomiko-

shoqërorë, mentalitetin, traditën dhe zakonet e saj. 

Në çiftet e divorcuara kishte dhe komunistë. Kështu, 

në vitin 1958 nga 1698 veta, 108 (6.3%) ishin anëtarë 

partie.65    

 

Martesat e lidhura dhe divorci në vitet 1946-196066 

 

Viti 
Martesa të 

lidhura 

Martesa të 

zgjidhura 

Në 

% 

1946 11.207 713 6.4 

1947 16.541 590 3.6 

1948 17.712 1139 6.4 

1949 11.580 1144 9.9 

1950 12.341 976 7.9 

1951 12.550 1114 8.8 

1952 13.077 1515 11.6 

1953 12.647 1447 11.4 

1954 10.760 981 9.0 

1955 11.258 1057 9.4 

1956 10.368 957 9.2 

1957 11.819 908 7.6 

1958 11.931 849 7.1 

1959 11.440 922 8.06 

1960 12.565 850 6.8 

 

 

                                                 
65 Po aty. 
66 Po aty, fl.7. Përgjithësimi i praktikës gjyqësore për paditë e 

shkurorëzimit të gjykuara në vitin 1958, Tiranë, 1958. 
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Pasqyrë statistikore e përhapjes gjeografike të 

poligamisë67 

Nr Rrethi 
Personi 

(burra) 
Me dy gra 

Me tre 

gra 

1 Peshkopi 127 126 1 

2 Burrel 40 38 2 

3 Elbasan 33 32 1 

4 Kukës 77 77 - 

5 Tiranë 81 81 - 

6 Fier 34 34 - 

7 Librazhd 62 61 1 

8 Krujë 32 32 - 

9 Vlorë 20 20 - 

10 Shkodër 16 16 - 

11 Durrës 13 13 - 

12 Tropojë 12 12 - 

13 Tepelenë 11 11 - 

14 Gjirokastër 5 5 - 

15 Përmet 3 3 - 

16 Lushnje 7 7 - 

17 Skraparë 3 3 - 

18 Korçë 7 7 - 

19 Lezh 3 3 - 

 

Ky fenomen mbeti shqetësues për shtetin shqiptar 

dhe për organet e drejtësisë edhe në fund të viteve 60-të dhe 

në fillim të viteve 70-të. Ai vazhdoi të kamuflohej me arsye 

të ndryshme siç ishte mentaliteti i kohës dhe zakonet 

                                                 
67 Po aty, fl.24. Shtesë e relacionit mbi punën e Partisë për luftimin e 

shkurorëzimeve dhe forcimin e familjes, Tiranë, 1958. 
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prapanike. Autoritetet zyrtare në çdo raport të hartuar për 

instancat e interesuara i mëshonin faktit se numri i divorceve 

kishte ardhur duke u ulur si rezultat i punës që mekanizmat 

partiak kishin zhvilluar për forcimin dhe konsolidimin e 

familjes shqiptare.68 Por asnjëherë nuk u evidentuan shkaqet 

e vërteta të krizës që po kalonte institucioni i familjes. 

Asnjëherë nuk u fol për shkaqet ekonomike, juridike, 

politike etj., siç ishte bie fjala biografia e keqe, internimet, 

burgosjet, imoraliteti dhe tradhëtia bashkëshortore.  

Pas vendosjes së regjimit komunist propaganda 

antifetare do të intensifikohet duke e arritur kulmin në vitin 

1967 me ndalimin me ligj të besimeve fetare. Kjo ishte një 

faktorë që ndikoi akoma më shumë në krizën morale dhe 

familjare të shoqërisë shqiptare, duke e rritur ndjeshëm 

numrin e divorcit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 AQSH, F.MD, D.24, V.1961, fl.1-5. Përgjithësim i praktikës gjyqësore 

mbi paditë për zgjidhje martese nga gjykatat gjatë vitit 1961, Tiranë, 12 

korrik 1961. 
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Shkencave Islame, KU Bedër 

 

1. Mohammed Bechari – Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit 

Botëror të Komuniteteve Myslimane, Abu Dhabi, EBA, 

“Institucionet arsimore: Drejt një shoqërie kohezive” 

2. Arhan Kardas - Universiteti Potsdam, Gjermani, “Arsyet e 

shkurorëzimit në jurisprudencën islame” 

3. Jamal Al Safarty - Departamenti i Shkencave Islame, KU 

Bedër, “Edukimi familjar në Islam ” 

4. Ana Uka - Departamenti i Shkencave të Edukimit, KU Bedër, 

"Efektet e programeve të prindërimit në rezultatet e zhvillimit të 

fëmijëve: rasti i Shqipërisë" 

5. Atakan Derelioglu - Departamenti i Shkencave Islame, KU 

Bedër, “Një vlerësim mbi të drejtat e grave sipas disa studiuesve 

bashkëkohorë myslimanë” 
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Mohammed Bechari69 - Institucionet arsimore: Drejt një 

shoqërie kohezive 

Abstrakt 

Institucionet përfaqësojnë një nga faktorët më të 

rëndësishëm që ndikon në procesin e zhvillimeve në vendet, 

sepse arritjet, pavarësisht pozicionit të tyre në sektorin 

politik, ekonomik, epistemik, apo media, dhe të tjerët fillojnë 

nga banesat e para të institucioneve kompetente, të cilat 

respektojnë hapësirën që u është dhënë atyre, dhe të 

kuptojnë përgjegjësinë e saj. Është marrë përsipër, në 

mënyrë të rregullt, të arrijë planet e saj strategjike. 

Për më tepër, nëse flasim për institucione 

“arsimore” më thellë sesa ata, lexuesi e kupton se baza e të 

gjithë këtyre sektorëve të përmendur më lart dhe bazuar në 

rindërtimin e tyre është individi që ne nuk po e lëshojmë. Për 

një person të kualifikuar, të aftë për të përfunduar misionin 

e tij dhe qëllimin e ekzistencës së tij, duke ndërtuar tokën dhe 

korrigjuar kurthet brenda specialitetit dhe përgjegjësisë së 

tij, deri në një shoqëri që rreh me përparim, civilizim dhe 

klasa të prosperitetit. 

                                                 
69 Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Botëror të Komuniteteve 

Myslimane, Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe 
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I njëjti individ përgjegjës për përparimin e 

shoqërisë, dhe pjesëmarrja në zhvillimin e saj fillon me 

"habitatin e parë", që është "familja", për të formuar bllokun 

ndërtimor themelor dhe qendror të shumicës së besimeve, 

ideve dhe sjelljeve të tij ndaj mjedisit të tij . Prandaj, 

"institucionet arsimore" u zbuluan se ishin një shtyllë e 

përbërësve të familjes, duke kontribuar në ngritjen e nivelit 

të mendimit, kulturës dhe pjekurisë së përvojave familjare 

përmes përvojave të afta në të njëjtën fushë. 
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Arhan Kardas70 - Bazat e divorcit në ligjin Islam 

Abstrakt 

Feja Islame dekurajon divorcin; sidoqoftë, e lejon 

atë për disa arsye si pafuqishmëri ose mungesë aftësish 

seksuale, mosrespektim të barazisë dhe drejtësisë, mashtrim 

kronik, marrëzi, mos-mirëmbajtje ose dezertim, trajtim të 

keq, kurorë shkelje ose mizori. Artikulli përpiqet të kërkojë 

në lidhje me divorcin si një institucion të padëshiruar dhe 

pasojat e tij.  
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Jamal Al Safarty71 - Edukimi familjar në Islam 

Abstrakt 

Familja është sistemi i parë shoqëror koherent që 

njerëzimi ka njohur. Prandaj, unë kam prekur të gjitha ligjet 

hyjnore që të merren me të sipas themeleve dhe rregulloreve 

që garantojnë vazhdimësinë, zhvillimin dhe mundësimin e tij 

për të përmbushur misionin e saj. Për më tepër, Islami ishte 

shigjeta më e madhe për t'u kujdesur për familjen dhe 

kujdesur për çështjet e saj. Familja është ndër çështjet më të 

rëndësishme që Islami syon. Prandaj, familja myslimane 

qëndron mbi katër mesazhe: 

Mesazhi i parë: Që brezi të krijohet nën ombrellën e 

unifikimit. 

Mesazhi i dytë: Fëmijët të kenë perceptimet më të 

mira të vlerave dhe të moralit që duhet të shfaqin brenda dhe 

jashtë familjes, me të gjitha spektrat e shoqërisë, qofshin ata 

myslimanë apo jomyslimanë. 

Mesazhi i tretë: Fëmijët të mësojnë atë çfarë iu sjelli 

dobi atyre, komunitetit dhe njerëzve të tjerë. 

Mesazhi i katërt: Të jemi mbrojtës të mirë dhe të 

ofrojmë dashuri për të gjithë njerëzimin dhe të ruajmë 

metodën e profetit, që Ai (a.s), "një mëshirë për botët" dhe 

më pas transferimi i kësaj qasje në jetë, punë dhe realitet të 

përditshmërisë. 
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Ana Uka72 - Efektet e programeve të prindërimit 

në rezultatet e zhvillimit të fëmijëve: Rasti i Shqipërisë 

Abstrakt 

To investigate how parenting programs may 

influence children’s developmental outcomes such as 

emotional, academic, and behavioral ones, a review was 

conducted targeting a developing country like Albania. 

Parenting programs are interventions designed to enhance 

or change parental role performance through training, 

support or education, and their main goal is to influence the 

well-being of the children especially among low-income 

countries. Parenting programs have shown to be effective in 

reducing substantially risk factors such as ineffective 

parenting or parenting stress and enhancing the 

development of stable family relationships and parenting 

competences and support to prevent developmental 

challenges of children. Therefore, research shows that the 

effects of parenting programs in improving children’s 

development are positive in most outcomes. The objective of 

this study was to review the literature on parenting 

programs with a focus on developing countries to be able to 

identify the benefits, difficulties, and directions for future 
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research. Given the fact that parenting programs produce 

positive effects in a wide range of parent and child related 

outcomes, the implementation of such programs as a mean 

to improve family and child well-being is very limited in 

Albania.  

 

Keywords: parenting programs, children, 

developmental outcomes, Albania 

 

HYRJE 

Prindërimi sot është shumë i ndryshëm dhe shumë 

më sfidues sesa dikur. Shumë prindër me synime pozitive 

akoma përdorin aftësi të papërditësuara të prindërve dhe 

mekanizma që thjesht nuk funksionojnë në mënyrë të 

vazhdueshme. Si rezultat, prindërit pësojnë çdo ditë 

zhgënjim, stres dhe madje faj. Në rastin e prindërve që vijnë 

nga kushtet jo të favorshme socio-ekonomike, zhgënjimi i 

tyre shpesh shtohet nga pamundësia për të siguruar sa duhet 

për nevojat më themelore të fëmijëve të tyre, të tilla si 

ushqimi, strehimi dhe kujdesi i duhur mjekësor. Përkundër 

këtyre vështirësive, prindërimi i mirë ka të bëjë me 

përdorimin e teknikave të duhura që sjellin më të mirën tek 

fëmijët, ndërsa u mësojnë atyre respekt, përgjegjësi dhe 

dhembshuri.  

Para disa vitesh Shqipëria filloi një përpjekje katër 

vjeçare për të krijuar atë që deri më tani nuk kishte ekzistuar 

në vendin tonë - një sistem plotësisht funksional dhe të 

qëndrueshëm të Shërbimeve të Kujdesit Social. Reforma e 

shërbimeve të kujdesit social është udhëhequr dikur nga 

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me mbështetje 

teknike nga UNICEF dhe burime financiare nga 

Bashkëpunimi Zviceran për Zhvillim. 
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Përmes kësaj reforme, Shqipëria duhet të kishte 

krijuar bazën e atyre shërbimeve për të përmbushur vizionin 

e saj afatgjatë - aftësinë për të mbrojtur dhe mbështetur 

qytetarët sidomos ata që janë më në rrezik. Çdo qytetar duhet 

të ketë shanse të barabarta për të përmbushur potencialin e 

tij të plotë në jetë. Shërbimet e Kujdesit Social kanë qenë 

shumë të kufizuara në Shqipëri, kryesisht të ofruara nga OJF 

dhe agjenci të tjera jo-shtetërore. Pavarësisht përpjekjeve të 

vazhdueshme, shërbimet ekzistuese sociale vazhdojnë të 

jenë të fragmentuara, rudimentare dhe ad-hoc në natyrë. 

Dhe, për fat të keq, nevoja për Shërbime të Kujdesit Social 

po rritet dita ditës. Edhe nëse vendi ynë mund të shënojë një 

rritje të ekonomisë, kjo nuk çon automatikisht në uljen e 

varfërisë sepse mund të çojë gjithashtu në pabarazi në rritje, 

rritje të margjinalizimit dhe më shumë përjashtim social. Por 

familjet shqiptare sot po përballen me tronditje dhe rreziqe 

të tjera që kërcënojnë kohezionin social për shkak të 

zhvendosjes së strukturës demografike, migrimit të 

brendshëm dhe të jashtëm, ndryshimit të rolit të familjeve 

dhe rrjeteve informale. 

Kohët e fundit, falë përpjekjeve të përbashkëta të 

organizatave të shoqërisë civile si Unicef, Save the Children, 

Terre Des Home, apo World Vision dhe strukturave të 

ofrimit të shërbimeve sociale në nivel lokal apo vendor në 

partneritet me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, janë 

prezantuar një sërë strategjish për t’i shërbyer zhvillimit të 

programeve për mirëqenien e fëmijëve dhe të familjes ku 

fokusi më i madh është në programet e prindërimit.  

Praktikat e prindërimit parashikojnë rezultate të 

rëndësishme për fëmijët, dhe programet e prindërimit janë 

mjete potencialisht efektive për të mbështetur prindërit në 

promovimin e rezultateve optimale për fëmijët (Smith et al, 
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2002). Programet e prindërimit janë programe parandalimi 

apo ndërhyrjeje të zhvilluara për të përmirësuar ose 

ndryshuar performancën prindërore nëpërmjet trajnimit, 

mbështetjes ose edukimit, dhe qëllimi i tyre kryesor është të 

ndikojnë në mirëqenien e fëmijëve, veçanërisht në vendet 

me të ardhura të ulëta. Nëpërmjet këtyre programeve mund 

të theksohet rëndësia e edukimit dhe stimulimit të mjediseve 

shtëpiake për zhvillimin dhe arsimimin e djemve dhe 

vajzave njësoj; për të promovuar kërkesën për zhvillimin e 

hershëm të fëmijëve dhe shërbimet e mbrojtjes sociale; dhe, 

për të inkurajuar bashkëpunimin me autoritetet lokale dhe 

shoqërinë civile në mobilizimin e burimeve (Unicef, ECCD 

Programme). Programet e prindërimit gjithashtu kanë 

rezultuar efektive në minimizimin e faktorëve të rrezikut, siç 

janë stresi i prindërve dhe përmirësimi i zhvillimit të 

marrëdhënieve të qëndrueshme familjare dhe kompetencave 

të prindërve dhe mbështetjes për të parandaluar sfidat e 

zhvillimit të fëmijëve. 

Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë literaturën 

rreth programeve të prindërimit me fokus në vendet në 

zhvillim për të identifikuar përfitimet, vështirësitë dhe 

udhëzimet për hulumtimet rreth kësaj fushe në të ardhmen. 

Duke pasur parasysh faktin se programet e prindërimit kanë 

efekte pozitive në një gamë të gjerë të rezultateve të lidhura 

me prindërit dhe fëmijët, zhvillimi dhe implementimi i 

programeve të tilla si një mjet për të përmirësuar mirëqenien 

e familjes dhe fëmijëve është shumë i kufizuar në Shqipëri. 

 

2. STRATEGJIA DHE PROGRAMET E 

PRINDËRIMIT NË SHQIPËRI 

Shqipëria ka pësuar ndryshime të konsiderueshme 

pozitive në mirëqenien e fëmijëve në vitet e fundit. 



 

75 
http://conf.beder.edu.al/iscon/ 

Megjithatë, shumë fëmijë janë ende të ekspozuar ndaj 

rreziqeve të migracionit, trafikimit dhe abuzimit ose në 

konflikt me ligjin. Varfëria, papunësia, përjashtimi social, 

shkelja e të drejtave të tyre dhe pamundësia e shërbimeve në 

Shqipëri janë identifikuar si shkaqet kryesore të 

emigracionit. Kthimi i detyruar është rritur gjatë viteve të 

kaluara ku të kthyerit përballen me sfida të mëdha, si ajo për 

t'u ri-integruar në sistemin arsimor dhe rimëkëmbja 

ekonomike. Kushtet e tyre sociale dhe ekonomike shpesh 

janë më të vështira sesa para largimit të tyre. Për të 

përmirësuar këtë situatë, programet e prindërimit ndihmojnë 

prindërit të krijojnë një veprimtari që gjeneron të ardhura, 

inkurajojnë fëmijët të ndjekin shkollën ose aktivitetet pas 

shkollës dhe ofrojnë trajnime profesionale për të rinjtë. E 

gjitha kjo realizohet nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë 

me komunitetet, shoqërinë civile, organizatat si p.sh. Save 

the Children apo Terre Des Home dhe strukturat shtetërore 

për t'u dhënë fëmijëve akses në sistemin arsimor dhe 

shërbimet sociale. Ky bashkëpunim mundëson rritjen e 

kapaciteteve të këtyre aktorëve me trajnime në mënyrë që 

ata të mund të ndihmojnë në mënyrë adekuate fëmijët e 

kthyer dhe familjet e tyre për t'u integruar. 

Në sajë të këtyre bashkëpunimeve janë zhvilluar 

strategji programi të vendit të cilat mbulojnë periudha 

zakonisht 2-vjeçare. Disa nga këto programe kanë për synim 

promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve për 

edukim, mbrojtje dhe mbijetesë në një vend që i mbron ata 

nga të gjitha format e shfrytëzimit dhe dhunës. Gjithashtu 

ato mbështesin parimin se dhuna ndaj fëmijëve nuk do të 

pranohet më si metodë disiplinore dhe mënyrë komunikimi 

në shoqërinë shqiptare. Qasja e tyre fuqizon dhe mbështet 

fëmijët për të rritur ndjeshëm pjesëmarrjen në jetën 
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shkollore dhe komunitare dhe ndikon në vendimet përmes 

lenteve të të drejtave të fëmijëve. 

Sipas Save the Children, në kuadër të mbrojtjes së 

fëmijëve, ekzistojnë programe që promovojnë zhvillimin e 

një sistemi funksional me fokus në mbrojtjen e fëmijëve dhe 

të rinjve përmes qasjeve të bazuara në komunitet dhe 

forcimit të familjes. Janë krijuar rrjete mbrojtëse dhe 

hapësira për fëmijë dhe të rinj për të zvogëluar rreziqet e 

shfrytëzimit dhe abuzimit dhe forcimin e rezistencës së tyre. 

Komunitetet janë më të vetëdijshëm në lidhje me të drejtat e 

fëmijëve, prindërimin pozitiv dhe ruajtjen e sigurisë së 

fëmijëve, si rezultat i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe 

programeve të mbështetjes së prindërve.  

Një program tjetër i cili është në proces pilotimi është 

një program ndërhyrjeje i kujdestarisë për përkrahjen e 

fëmijëve në institucionin rezidencial publik që synon de-

institucionalizimin e fëmijëve përmes bashkëpunimit dhe 

zhvillimit të kapaciteteve të strukturave lokale dhe 

partnerëve të tjerë për të hartuar dhe ofruar shërbime 

alternative të kujdesit cilësor për fëmijët dhe familjet e tyre. 

 

3. SI NDIKOJNË PROGRAMET E 

PRINDËRIMIT NË MIRËQENIEN E FËMIJËVE DHE 

FAMILJES? 

Hulumtimet tregojnë se pjesëmarrja e prindërve në 

programet e prindërimit ndikon pozitivisht dhe përmirëson 

shumë rezultate që lidhen me prindërit (p.sh. vetëefikasiteti) 

dhe fëmijët (p.sh. sjellja pozitive e fëmijës). Programet e 

prindërimit ofrohen me qëllim përmirësimin dhe pajisjen me 

njohuri, aftësi dhe mirëkuptim të prindërve; uljen e stresit 

prindëror; përmirësimin e praktikave të prindërimit; dhe, në 

këtë mënyrë, përmirësojnë dhe rezultatet emocionale dhe të 
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sjelljes së fëmijëve. Këto programe zakonisht u ofrohen 

prindërve për një periudhë 8-12 javë, për rreth 1-2 orë çdo 

javë, të organizuara në jo më pak se 2 seanca deri në 20 

seanca në total (Barlow & Coren, 2018).  

Duke u mbështetur në qasje të larmishme teorike, 

programet e prindërimit përdorin një sërë teknikash duke 

përfshirë diskutimet, role-play, shikimin e videove të 

shkurtëra dhe detyrat. Duke përdorur një manual ose 

program mësimor, programet mund të ofrohen në mënyrë 

individuale ose në grupe prindërish në ambientesh të 

ndryshme, duke përfshirë klinikat spitalore, qendrat e 

shërbimit të shëndetit mendor, qendrat shëndetësore, 

shkollat dhe qendrat e besimit, si xhamitë, kishat, etj. 

Evidencat nga studimet cilësore tregojnë se prindërit 

përfitojnë shumë kur marrin pjesë në programe të tilla 

(Kane, Wood, & Barlow, 2007 e cituar nga Barlow & Coren, 

2018), dhe një numër i studimeve sistematike kanë 

ekzaminuar rezultate objektive si për prindërit ashtu edhe 

për fëmijët. Programet e prindërimit kanë për synim 

trajtimin e problematikave të ndryshme që lidhen me 

prindërimin dhe zhvillimin e fëmijëve. Sipas disa studimeve 

të bëra nga Barlow dhe kolegët e tij, këto programe 

rezultojnë pozitive në trajtimin e problemeve të ndryshme 

për fëmijët e moshës 0-3 vjeç (Barlow & Parsons, 2005), 

çrregullimin e sjelljes te fëmijët e moshës 3–12 vjeç 

(Furlong et al., 2012), çrregullimit të hiperaktivitetit dhe 

deficitit të vëmendjes si për prindërit ashtu edhe për fëmijët 

(Zwi, Jones, Thorgaard, York, & Dennis, 2012), dhe 

prindërve adoleshentë (Barlow et al., 2011). Madje një 

studim tjetër i Barlow-t dhe kolegëve të tij (2012) tregon se 

programet e prindërimit rezultuan efektive në përmirësimin 
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e funksionimit psikosocial vetëm të prindërve (Barlow, 

Smailagic, Huband, Roloff, & Bennett, 2012). 

Gjetjet e marra nga rishikimet sistematike ofrojnë 

rezultate të përziera dhe mbështetje modeste për përdorimin 

e programeve të prindërimit të organizuar në grup për të 

përmirësuar zhvillimin emocional dhe të sjelljes së fëmijëve 

nën moshën 3 vjeç. Studiuesit sugjerojnë që nuk ka prova të 

mjaftueshme për të arritur në ndonjë përfundim final lidhur 

me rolin që programe të tilla mund të luajnë në parandalimin 

parësor të problemeve të sjelljes tek fëmijët e vegjël. Për më 

tepër, ka pak informacion mbi efektivitetin afatgjatë të 

këtyre programeve (Barlow & Coren, 2018). Por disa 

studime tregojnë se trajnimi i prindërve mund të ketë një 

efekt pozitiv në sjelljen e fëmijëve me ADHD dhe mund të 

jetë efektiv gjithashtu në uljen e stresit prindëror dhe 

përmirësimin e besimit prindëror. Sidoqoftë, ata sugjerojnë 

që aktualisht të dhënat e disponueshme në lidhje me sjelljet 

specifike të ADHD janë jokonkluzive dhe se ka mungesë të 

të dhënave lidhur me disa rezultate të tilla si arritjet në 

shkollë dhe efektet negative. Megjithatë, këto studime 

ofrojnë disa evidenca që programet e prindërimit mund të 

jenë efektive në përmirësimin e një numri aspektesh të 

bashkëveprimit prind-fëmijë dhe ky efekt është edhe 

afatgjatë edhe afatshkurtër. 

 

4. CILËT JANË FAKTORËT QË PENGOJNË 

NË ZHVILLIMIN DHE IMPLEMENTIMIN E 

PROGRAMEVE TË PRINDËRIMIT NË SHQIPËRI? 

Mund të evidentohen një sërë shkaqesh e faktorësh 

që i pengojnë shumë fëmijë dhe familje nga marrja e 

shërbimeve nëpërmjet programeve të prindërimit. Disa prej 

tyre janë: gjendja e rëndë ekonomike; mospajisja e prindërve 
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me siguracione shëndetësore; probleme shëndetësore dhe 

aftësia e kufizuar; niveli i ulët arsimor i prindërve; largësia e 

institucioneve që ofrojnë këto programe nga qendrat e 

banuara; emigracioni i prindërve; lëvizjet demografike të 

popullsisë; mentaliteti; gjakmarrja; probleme sociale; 

abuzimi me fëmijët dhe dhuna në familje; divorci; puna e 

pakualifikuar dhe e pamjaftueshme me prindërit për ti nxitur 

dhe ndihmuar të marrin pjesë në këto programe; moszbatimi 

i akteve ligjore e nënligjore në fuqi; rrethanat familjare, 

ekonomike dhe sociale të prindërve romë e egjiptianë, 

informacion i limituar rreth programeve ekzistuese të 

prindërimit, lista të gjata të pritjes etj.   

Së pari, perceptimi i prindërve për disa ndërhyrje të 

konsideruara jo me cilësi të lartë e ul entuziazmin e tyre për 

pjesëmarrje. Së dyti, edhe nëse prindërit janë entuziastë për 

programin e ndërhyrjes, pengesat praktike mund të kufizojnë 

aksesin në shërbime. Programi mund të jetë i shtrenjtë apo 

të jetë në një vendndodhje të largët (Latifi et al., 2015). 

Prandaj, varfëria dhe të qenurit i pasiguruar shoqërohen 

ndjeshëm me nevojat e paplotësuara për shërbime mjekësore 

dhe psikologjike (Chiri & Warfield, 2012). Për më tepër, 

transporti drejt dhe nga programi mund të jetë i kushtueshëm 

dhe të marrë kohë. Duke pasur parasysh shpërndarjen e 

pabarabartë gjeografike të burimeve të lidhura me shëndetin, 

kjo është veçanërisht rasti për familjet që jetojnë në zonat 

rurale (Latifi et al., 2015). Për më tepër, këto programe sic 

janë programet e prindërimit shpesh ofrohen gjatë orareve 

zyrtare që nuk përputhen me oraret e prindërve që punojnë. 

Prandaj, pjesëmarrja në këto programe shpeshherë përbën 

një sfidë për prindërit. Një pengesë tjetër është edhe kujdesi 

alternativ ndaj fëmijëve gjatë kohës që prindërit duhet të 

marrin pjesë në këto programe.  
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Të gjitha këto pengesa bashkohen për të krijuar një 

hendek të konsiderueshëm ndërmjet disponimit të 

programeve të prindërimit dhe pjesëmarrjes në to. 

Pjesëmarrja në këto programe është veçanërisht 

disproporcionale mes familjeve me prejardhje të ndryshme 

sociodemografike, përfshirë racën/përkatësinë etnike, 

arsimin dhe profesionin. Gjithashtu, përvec mospërputhjes 

së programeve brenda vendeve të ndryshme, edhe aksesi në 

këto programe ndryshon midis vendeve. Ndërsa 

profesionistët janë në mungesë në vendet e zhvilluara, ata 

janë akoma më të paktë në numër në vendet në zhvillim. Në 

fakt, 90% e burimeve globale të shëndetit mendor 

disponohen nga vendet e zhvilluara. Ndërkohë, studimet 

tregojnë se rreth 80% e personave në nevojë për pjesëmarrje 

në programe ndërhyrjeje nga vende me të ardhura të ulëta 

apo te mesme raportojnë të mos kenë marrë pjesë në asnjë 

program (Fairburn & Patel, 2014). 

 

5. DISKUTIME DHE KONKLUZIONE 

Si përfundim, këto përmbledhje shërbejnë si 

evidencë e rëndësishme për të treguar që programet e 

prindërimit mund të jenë efektive në terma afatshkurtër në 

përmirësimin e aspekteve të funksionimit psikosocial të 

prindërve (si p.sh., depresioni, ankthi, stresi, zemërimi, faji, 

besimi dhe marrëdhënia e shëndetshme intime). Programet e 

ndërhyrjes të prindërimit në grup me karakter bihejvioral 

dhe njohës janë cilësuar si metoda me kosto efektive të 

përmirësimit të problemeve të sjelljes së fëmijëve, shëndetit 

mendor të prindërve, dhe aftësive prindërore në afat të 

shkurtër për prindërit e fëmijëve të moshës 3–12 vjeç 

(Furlong et al., 2012). Gjetjet gjithashtu tregojnë që 

programet e prindërimit mund të ulin stresin e prindërve dhe 
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të përmirësojnë sjelljen e përgjithshme të fëmijëve tek 

fëmijët me ADHD. Nuk është e qartë nëse trajnimi i 

prindërve realizohet më mire në grup ose individualisht dhe 

nëse rezultatet mund të ndryshojnë nga karakteristikat e 

grupit të targetuar. Evidencat në lidhje me nevojat e grupeve 

specifike të prindërve si psh të prindërve adoleshentë dhe 

prindërve me aftësi të kufizuara intelektuale duken 

premtuese, me disa dëshmi të rezultateve të përmirësuara për 

prindërit dhe fëmijë, por kërkime të mëtejshme janë akoma 

të nevojshme në këtë fushë. 

Më shumë kërkime janë të nevojshme për të 

vlerësuar përfitimet që mund të kenë baballarët nga 

pjesëmarrja në këto programe dhe për të ekzaminuar 

efektivitetin krahasues të programeve të ndryshme dhe për 

të identifikuar mekanizmat me të cilët programe të tilla 

sjellin përmirësime në funksionimin e prindërve dhe 

rezultatet për fëmijët.  

Së fundmi, në Shqipëri janë bërë shumë përpjekje 

dhe janë ndërmarrë iniciativa të shumta por kryesisht nga 

shoqata dhe organizata të shoqërisë civile të cilat nëpërmjet 

programeve të prindërimit ju kanë ardhur në ndihmë 

prindërve dhe fëmijëve sidomos atyre që vijnë nga familje 

në kushte jo të favorshme socio-ekonomike dhe ku trajtimi 

ka qenë më shumë afatshkurtër. Ndërkohë nevojitet 

mobilizimi i të gjitha instancave shtetërore kryesisht ato të 

Shërbimeve të Kujdesit Social i cili si sektor qoftë edhe në 

bashkëpunim me organizata jo-qeveritare mund të ofrojnë 

programe prindërimi për t’iu ardhur në ndihmë afatgjatë të 

gjithë prindërve dhe fëmijëve në nevojë pa dallim race, feje, 

etniciteti apo niveli socio-ekonomik. 
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Atakan Derelioglu73 - Një vlerësim mbi të drejtat e grave 

sipas disa studiuesve myslimanë bashkëkohorë 

Abstrakt 

Si rezultat i çështjeve bashkëkohore të Islamit, ka 

pasur studiues myslimanë që janë përpjekur të gjejnë 

zgjidhje për problemet dhe kushtet e reja të epokës moderne, 

bazuar në parimet themelore të Islamit. Ka pasur spekulime 

të mëdha rreth pikëpamjes së Islamit për gruan që nga 

shekulli i kaluar. Disa çështje që lidhen me gruan 

konsiderohen si thembra e Akilit nga feja e Islamit nga disa 

autorë perëndimorë dhe lindorë, të cilët vazhdimisht 

kritikojnë udhëzimet Kuranore që përcaktojnë të drejtat dhe 

privilegjet e saj. Në qasjen tonë, tre qëndrime të rëndësishme 

janë shfaqur në problemin e modernizimit. Edhe pse ka qasje 

të tjera që lidhen me temën, hulumtimi u përqendrua në këto 

qasje për të kërkuar një përcaktim të qartë të temës dhe për 

t'i dhënë lexuesit një perspektivë mbi temën.  E para është 

tradicionalizmi, që nënkupton refuzimin pothuajse të plotë 

të modernizimit ose mbajtjen e tij në një zonë shumë të 

kufizuar. E dyta është islamizmi radikal pro-perëndimor, i 

cili nuk njeh kufij në modernizim dhe nuk kërkon autoritet 

                                                 
73 Departamenti i Shkencave Islame, Bedër 
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legjitimiteti përveç ekzistencës së vet. Qëndrimi i tretë është 

përtëritja e fesë së Islamit dhe rinovimi, restaurimi dhe 

ringjallja e tij, e cila quhet texhid. Kjo prirje është përpjekur 

të tregojë se nëse traditat e shoqërive islame përbëjnë 

pengesë për të hyrë në rrethin e civilizimit, kjo mund të 

kapërcehet duke aplikuar në burimet themelore të Islamit. 

Prandaj, karakteristika më e rëndësishme e tij është se ajo ka 

paraqitur një perspektivë përsa i përket legjitimitetit ndaj 

modernizimit. Këtu, koncepti i modernizimit nuk nënkupton 

në mënyrë të pashmangshme perëndimin, por mund të 

përfshijë mundësinë e adoptimit të shumë arritjeve 

demokratike perëndimore brenda kornizës islamike. 

Studiuesit myslimanë të epokës moderne i kushtuan shumë 

rëndësi çështjes së gruas dhe u përpoqën të zgjidhnin çështje 

të lidhura me gratë duke iu përmbajtur parimeve themelore 

të Islamit në përputhje me procesin e modernizimit. 

Mendimet e studiuesve myslimanë që kanë bërë përpjekje në 

këtë drejtim janë në atë mënyrë që të hedhin dritë mbi këtë 

temë.  
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Moderator: Dorian Demetja - Drejtor i Kulturës dhe i 

Arsimit, KMSH 

 

1. Dorian Demetja - Drejtoria e Kulturës dhe e Arsimit, 

KMSH, “Një familje e ndërtuar si model mbi vlerat Islame” 

2. Ravesa Nano – Departamenti i Gruas, Këshilli 

Ndërfetar i Shqipërisë, “Ndikimi i komunikimit familjar në 

zhvillimin fetar të fëmijëve” 

3. Ledian Cikalleshi - Myfti i Zonës Korçë, KMSH, 

“Sfidat me të cilat përballen familjet myslimane në 

shoqërinë bashkëkohore” 

4. Xhorxhina Seferi - Departamenti i Shkencave Islame, 

KU Bedër, “Koncepti i familjes në islam dhe roli i saj në 

edukimin moral të fëmijëve” 

5. Migena Jani – Medreseja e Tiranës “H. Mahmud 

Dashi”, “Roli i familjes në edukimin e fëmijëve” 
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Dorian Demetja74 - Një familje e ndërtuar si model mbi 

vlerat Islame 

E dimë shumë mirë që zhvillimi i njerëzimit është 

projektuar dhe ndodh vetëm mbi strukturën familjare, sepse 

ky është një nga ligjet e Zotit. Prandaj këtu bëhet fjalë për 

modelin e ndërtimit dhe funksionimit të familjes dhe jo për 

konceptin e saj. Thuajse të gjithë sociologët, pavarësisht 

rrymave të mendimit filozofik, janë të unifikuar në 

domosdoshmërinë e njësisë familjare. Kjo është sanksionuar 

me konsensus ndërkombëtar si në Deklaratën e Përgjithshme 

mbi të Drejtat e Njeriut, ashtu edhe në Kodet e Familjes që 

aplikohen në sistemet juridike të të gjithë shteteve në botë. 

Debati ideor zhvillohet në prizmin e ndërtimit, funksionimit 

dhe eficencës së modeleve alternative, që ofrojnë zhvillimet 

shoqërore në kohë të ndryshme.  

Familja është një institucion hyjnor, origjina e së 

cilës të çon deri në krijimin e çiftit të parë njerëzor, që 

shumoi shoqërinë njerëzore. Në Kuran thuhet:  

“O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, i Cili ju krijoi 

prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e 

tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e 

                                                 
74 Drejtoria e Kulturës, KMSH 
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femra.”75 Dhe në një vend tjetër thuhet: “Dhe një prej 

shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju 

bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke 

vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, 

në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë.”76.  

Ashtu siç Krijuesi caktoi Ademin dhe Nuhun si 

zanafillës të individualitetit njerëzor dhe besimit të kulluar, 

po ashtu Allahu i Gjithëditur përzgjodhi mes njerëzisë 

familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit, si përfaqësueset 

më të mira të modelit të familjes. Ato janë familje tërësisht 

besimtare, që shërbejnë me përkushtim për fenë e Zotit dhe 

që janë përkujdesur e kanë lënë pasardhës të kapur fort pas 

besimit të pastër. Ismaili, Is’haku, Jakubi, Jusufi dhe Isai, 

qenë disa nga Lajmëtarët e dalluar, pasardhës të këtyre dy 

familjeve të nderuara77. Përmes ajeteve kuranore, që 

përshkruajnë copëza domethënëse nga jeta e këtyre dy 

familjeve, Allahu na orienton në rrugën më të mirë të 

modelimit hap pas hapi të një familje të shëndetshme.  

Sipas Islamit familja qëndron mbi bazën e lidhjeve të 

forta të partnerëve bashkëshortorë për të rritur dhe edukuar 

fëmijë me moral të pastër e të orientuar drejt në jetë. 

Megjithatë, sot, në sajë të lirisë dhe të drejtave të njeriut, jeta 

e tyre po ndryshon dhe po priret gjithmonë drejt jetës së lirë 

private, duke u shkëputur nga edukata familjare dhe pastërtia 

e saj morale. Në sajë të kësaj lirie edhe bashkëshortët, burrë 

e grua, po priren për të bërë jetë të pavarur, duke u dhënë pas 

pasioneve të shfrenuara, gjë që ka çuar e po çon gjithnjë e 

më shumë drejt shkatërrimit të familjes.  

                                                 
75 Nisa, 4:1  
76 Rum, 30:21  
77 Al’Imran, 3:33-34 
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Jeta e njeriut, si individ apo edhe në familje e shoqëri, 

duke anuar gjithmonë nga ana materiale dhe sigurimi i tyre 

në rrugë nga më të ndryshmet, të drejta e të padrejta, ka lënë 

pas dore vlerat morale. Civilizimi modern që duam të 

jetojmë ka sjellë me vete edhe mjaft probleme sociale që nga 

mbrojtja e fëmijëve, e jetimëve, tradhtia bashkëshortore dhe 

shpërbërja e familjes, dhuna ndaj femrës, trafikimi, 

prostitucioni, droga, etj., e deri te mbrojtja e kujdesi për të 

moshuarit. Këto janë dilema që vërehen sot në Shqipërinë 

tonë dhe Islami mund të bëhet faktor i rëndësishëm për 

qartësimin e tyre, sepse ofron besnikëri ndaj marrëdhënieve 

ndërnjerëzore, ndershmëri, mirësjellje dhe sinqeritet, jo 

vetëm në familje ndërmjet pjesëtarëve të saj, por edhe midis 

anëtarëve të shoqërisë, pa dallim gjinor, duke respektuar të 

drejtat e secilës gjini. Morali që kultivohet sot në shoqërinë 

tonë është shkëputur plotësisht nga cilësitë fetare, duke 

humbur karakteristikat e vlerave shpirtërore si humanizmi, 

dashuria, vëllazëria, bamirësia, etj. 

Sociologu Will Durant shkruan: “Jeta në qytetet e 

civilizuara nuk lejon njeriun as të mendojë për martesën, 

ndërkohë që pasionet seksuale rriten, ndërsa konditat e bëjnë 

kënaqësinë tepër të afërt… Kështu pastërtia që dikur është 

konsideruar virtyt, është bërë objekt i përbuzjeve dhe 

poshtërimeve. Në një atmosferë të tillë tretet edhe turpi, i cili 

dikur i ka stolisur të gjitha bukuritë e njeriut, ndërsa njerëzit 

krenohen me mëkatet e tyre, nën mbulesën e barazisë me 

mashkullin, femrat hyjnë në lidhje të pakufishme 

jashtëmartesore, ndërsa marrëdhëniet e ndaluara 

paramartesore bëhen diçka e zakonshme”78. 

                                                 
78 Will Durant, “Mrekullitë e Filozofisë” 
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Besimi në Zotin është themeli i jetës së njeriut dhe 

pikërisht ky besim do të bëhet faktor shumë i rëndësishëm 

për t’i larguar njerëzit nga jeta e shthurur, do të përmirësojë 

moralin shoqëror dhe do ta ruajë atë të pastër. Sado që feja 

me ligj është e ndarë nga shteti, ajo është integrale në 

shoqëri, luan rolin e saj në jetën e përditshme, e shoqëron 

njeriun në lindje e në vdekje, në gëzime e hidhërime. Kjo 

nuk duhet të përdoret thjesht si garniturë e jashtme vetëm për 

ceremonitë e ndryshme, por duhet të bëhet pjesë aktive në 

jetën e përditshme të njeriut.  

Feja islame shpesh fokusohet te rëndësia e familjes 

dhe e konsideron atë si kala mbrojtëse përballë jetës së 

shthurur, sepse është vendi ku natyra njerëzore mund ta 

shprehë veten në mënyrën më të mirë, mund t'i realizojë dhe 

kthejë në praktikë vlerat e larta si: dashuria, respekti, 

dhembshuria, sakrifica, besnikëria dhe bindja. Sistemi i 

familjes islame i vendos të drejtat e burrit, gruas, fëmijëve 

dhe të të afërmve në një ekuilibër të përsosur dhe këto 

marrëdhënie nga aspekti juridik dhe moral janë të shpjeguara 

deri në detajet më të imëta.  

Rreth një e treta e normave juridike që përfshihen në 

Kuran i referohen familjes dhe përcaktojnë rregullat e 

funksionimit të saj. Struktura familjare në fenë islame është 

e ndërtuar mbi baza të shëndosha, me qëllim të suksesit dhe 

vazhdimësisë së saj. Këto baza janë:  

E para. Besimi. Me anën e besimit dhe legjislacionit 

Islam, secili nga bashkëshortët i di të drejtat dhe obligimet e 

veta dhe ka para vetes një program të qartë për zgjidhjen e 

problemeve të tyre. Burri dhe gruaja plotësojnë njëri-tjetrin 

dhe respektimi i përbashkët i vlerave të martesës dhe 

besnikëria në mes bashkëshortëve janë elementet kryesore 
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që e fuqizojnë paqen dhe harmoninë në jetën bashkëshortore. 

Profeti Muhamed (a.s.) ka thënë:  

“Vërtet besimin më të plotë e ka ai besimtar që ka 

moralin më të lartë dhe sillet mirë me familjen e tij”.79 

E dyta. Martesa me pëlqim të dyanshëm, sepse vetëm 

një martesë e tillë do të jetë e sukseshme. Islami e ndaloi 

imoralitetin dhe ndërrmori masa të ashpra për ndalimin e tij, 

sepse imoraliteti është sulm i hapur ndaj sistemit të familjes 

dhe shenjtërisë së saj. Kështu, Islami hapi dyert për 

formimin e familjeve duke iu përgjigjur natyrës së njeriut me 

të cilën Allahu i krijoi njerëzit. Kurani shpjegon se martesa 

ishte traditë e pejgambereve në ajetin vijues:  

“Vërtetë, edhe para teje Ne kemi sjellë të dërguar, 

të cilëve u kemi dhënë gra dhe pasardhës.”80  

E treta. Përgjegjësia e përbashkët. Martesa obligon 

përgjegjësi të caktuara, të cilat i përkufizon legjislacioni 

Islam. Këtu përfshihen të drejtat e burrit, të drejtat e gruas 

dhe përgjegjësitë që kanë për edukimin dhe arsimimin e 

fëmijëve. Hulumtimet e shumta shkencore vërtetojnë se 

shumica e atyre që kanë devijuar dhe janë zhytur në rrugën 

e kriminalitetit, janë ata që nuk kanë pasur rastin të shijojnë 

ngrohtësinë familjare, si dhe nuk kanë pasur rast të edukohen 

me vlerat dhe ndjenjat e jetës së familjes së shëndoshë. Feja 

islame ka për qëllim të krijojë familje të shëndosha në 

shoqëri. Këto familje të shëndosha nuk mund të 

shkatërrohen lehtë dhe nuk bien lehtë nën ndikimin e 

streseve shoqërore dhe morale. Familjet e ngritura mbi vlera 

të larta si besimi, besnikëria, dashuria e sinqertë, bindja e 

                                                 
79 Tirmidhi. 
80 Ra’d, 13: 38. 
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vetëdijshme dhe morali i bukur, janë garancia më e madhe e 

shoqërisë.  

Sigurisht, një fole familjare pa synim, e ngritur mbi 

dëshira, pasione, qejfe, zili apo smira, jo vetëm që nuk do të 

premtojë të ardhme, por do të mbetet në trup të popullit si 

një element potencial negativ. Po qe se femra dhe mashkulli 

nuk kanë lidhje me Zotin, nuk ka mundësi që fëmijët që do 

të vijnë prej tyre të jenë të vetëdijshëm, të ndjeshëm, të 

ekuilibruar e të bartin ndjenjën e përgjegjësisë.  

Allahu i Lartësuar, nëpërmjet Kuranit, na përkujton 

lutjet e Zekerijes dhe Ibrahimit, për të na mësuar se prindërit, 

që në krye të herës dhe vazhdimisht, duhet t’i luten me 

sinqeritet Zotit për fëmijët. Lutjet duhet të jenë si për 

zhvillimin shpirtëror individual e familjar, ashtu edhe për 

përparimin material e civilizues. Lutjen dhe përgjërimin me 

ndjenjat më të sinqerta të profetit Zekerija drejtuar Allahut, 

Kurani e përshkruan kështu:  

“Aty Zekerija iu lut Zotit të vet e tha: Zoti im, 

dhuromë nga ana Jote një pasardhës të mirë! Pa dyshim, 

Ti je dëgjues i lutjes!”81  

Po ta vëmë re me kujdes, profeti Zekerija nuk kërkoi 

vetëm një pasardhës çfarëdo, por “të mirë”! Ai donte të tho-

shte: Më fal një pasardhës të mirë që ta bëjë Allahun të 

kënaqur, të atin të lumtur e që të bëhet një njeri i dobishëm 

për shoqërinë! Edhe Hz. Ibrahimi me të birin, Hz. Ismailin, 

kur po ndërtonin Qaben, i luteshin Zotit kështu: 

“Zoti ynë! Na bëj të dyve (babë e bir) të bindur 

ndaj Teje! Bëj që edhe pasardhësit tanë të jenë të bindur 

ndaj Teje! Na trego ritet e adhurimit dhe pranoje 

                                                 
81 Al’Imran, 3:38. 
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pendimin tonë, se, pa dyshim, Ti je Pranuesi i pendimeve, 

Mëshirëploti!”82 

Të njëjtën esencë imani përmbante edhe lutja e gruas 

së nderuar të Imranit për foshnjën ende të palindur 

(Merjemen):  

“Zoti im! Këtë që është në barkun tim, vendosa ta 

kushtoj vetëm për shërbimin Tënd. Pra, pranoje këtë 

prej meje!”83  

Si këta, edhe në tekste të tjera të shenjta mund të 

vërehet se kërkohen breza të pastër si fryte të krijimit të 

familjes. Pra, në të gjitha këto lutje është tërhequr vëmendja 

mbi breza të pastër, të pafajshëm, të pamëkatë, besimtarë e 

të bindur.  

Roli i familjes mbetet i paplotësuar, nëse nuk 

realizon rritjen e fëmijëve të vet, me edukatë të islame, si dhe 

me arsim e kulturë të përgjithshme. Prindërit duhet të 

synojnë rritjen dhe formimin e personalitetit të shëndoshë të 

fëmijës, si nga ana fizike ashtu edhe nga ana mendore e 

shpirtërore, për ta bërë atë të aftë si besimtar, qytetar, por 

dhe për mbrojtjen e vendit të tij. Zoti (xh.sh.) në Kuran 

urdhëron e thotë:  

“O ju, që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja 

nga zjarri...”84  

Ky ajet i Kuranit përmbledh një dispozitë me rëndësi 

edukative, me normat morale të fesë islame, për fëmijën që 

në moshë të njomë. Në arsimimin dhe edukimin e fëmijës, 

familja është vatra më e parë, shkolla më e parë, mjedisi më 

i parë. Pa diskutim, kohën që veçojnë prindërit për mësimin 

dhe edukimin e fëmijëve, duhet ta parapëlqejnë ndaj kohës 

                                                 
82 Bekara, 2:128. 
83 Al’Imran, 3:35. 
84 Tahrim, 66:6. 
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që veçojnë për disa detyra personale, individuale. Në rritjen 

e fëmijëve, mësimi mbi Allahun, shtresimi në zemra i idesë 

së besimit mbi Allahun sipas moshës dhe nivelit kulturor të 

fëmijëve, kanë prioritet jo vetëm në begatimin moralo-shpir-

tëror të prindërve, por edhe në shumë detyra vetjake të tyre.  

Ndikim më të madh ka shembulli dhe qëndrimi i 

prindërve në marrëdhënie me fëmijët se sa efekti i fjalës 

edukuese. Çdo nënë e baba mysliman, në mënyrë mjaft të 

natyrshme, mendojnë t’i edukojnë fëmijët në formën e 

përkryer të asaj shoqërie ideale, të cilën përpiqemi ta 

përfytyrojmë dhe përvijojmë sipas Kuranit. Mirëpo, nëse 

këto ndjenja të tyre nuk reflektohen në jetën praktike dhe nuk 

thellohen me adhurime të tilla si namazi, agjërimi, haxhi, 

zekati, ose, në edukimin e mirë të tipareve të caktuara morale 

e fetare si ndershmëria, drejtësia, dashuria, vëllazëria etj., 

rezultati do të jetë i dobët ose i paqenë. Pa le kur prindërit 

bëjnë të kundërtën e atyre që thonë apo këshillojnë! Prindërit 

që dëshirojnë që fjalët e tyre t’u shkojnë tek fëmijët, më së 

pari duhet t’i jetojnë vetë thellësisht. 

Po përcjell këtu një rrëfim që i atribuohet imam 

Adhamit, Ebu Hanife: 

Në atë kohë, na ishte një djalë që i bënte dëm mjalti 

dhe, me gjithë këshillat për të mos ngrënë, djali vazhdonte të 

hante. Ndërkaq, një ditë, e marrin djalin për dore, e çojnë te 

Imami dhe i thonë: “Këtij djali i bën dëm mjalti, por ai, me-

gjithëse e këshillojmë, vazhdon të hajë!” Imam Adhami u 

thotë: “Merreni djalin e shkoni dhe sillmani pas 40 ditësh!” 

Pas dyzet ditësh e çojnë përsëri djalin te imami, i cili e merr 

djalin para vetes dhe e këshillon të mos hajë mjaltë. Djali 

ngrihet nga vendi, ia puth dorën të atit dhe i thotë: “Baba, 

nuk kam për të ngrënë më mjaltë!” Atëherë, të pranishmit e 

pyesin imamin: “O imam, pse nuk e këshillove djalin kur e 
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prumë për herë të parë por na bëre të prisnim dyzet ditë?!” 

Dhe ja ç’përgjigje u jep imam Adhami: 

“Atë ditë që ma prutë djalin, unë kisha ngrënë mjaltë. 

Po qe se do të përpiqesha ta bëjë djalin të hiqte dorë nga një 

gjë që e kisha bërë vetë, ka shumë mundësi që të mos du-

kesha i besueshëm para tij dhe fjala ime të mos zinte vend. 

Gjatë këtyre dyzet ditëve, unë jo vetëm që s’hëngra më 

mjaltë, por e hodha atë krejtësisht nga trupi. Në këtë gjendje 

desha ta këshilloj djalin!” 

Te fëmijët nuk ka ndikim vetëm familja, por edhe 

faktorë të tjerë të mjedisit social e kryesisht mediat, që mund 

të sjellin shumë pasoja negative nëse nuk kontrollohen mirë 

emisionet dhe mesazhet e tyre. Po kështu në mjediset 

shoqërore, në rrugë e kudo, ndeshemi me fenomene të 

ndryshëm, si sharje, fyerje, fjalor banal, mungesë respekti e 

sjellje të tjera të papëlqyeshme. Për të përballuar me sukses 

këtë ndikim negativ, familja ka rolin dominues nëpërmjet 

ndërhyrjeve aktive për të bërë sqarimet e nevojshme mbi 

dallimin e së mirës nga e keqja dhe për të mos i lënë të bëhen 

viktimë e këtyre ndikimeve të këqija.  

Është detyrë e prindërve që t’ua thellojnë besimin 

fëmijëve të tyre dhe t’i ruajnë ata nga fjalori i pahijshëm e 

shoqëria e keqe, që i tërheq ata drejt veseve negative, si 

gënjeshtra, vjedhja, dëmtimi i pronës së tjetrit, etj. Të 

ushqyerit e besimit islam te fëmijët bëhet kryesisht me 

shembullin e prindit. Një familje me edukatë islame është e 

preokupuar që fëmija të asimilojë çdo veprim në shërbim të 

besimit islam. Formimit të koncepteve morale elementare, si 

dhe të adhurimit të fesë islame, duhet t’u jepen rëndësi që në 

moshën kur fëmija përgatitet për të shkuar në shkollën 

fillore, që më vonë ai të bëhet i vetëdijshëm për veprimet që 

kryen. 
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Pavarësisht se ka shumë punë për të bërë, është një e 

vërtetë që në shoqërinë e lirë të sotme, nëpërmjet të 

moshuarve, por edhe nëpërmjet studimeve, ka depërtuar në 

familjet e tyre besimi islam, duke luajtur një rol të madh për 

edukimin e brezit të ri. Ky depërtim i ndjenjave dhe 

mësimeve fetare ka zënë vend edhe te shumë të rinj, që ka 

ndryshuar shumë mentalitetin e tyre në drejtim të realitetit 

islam në vendin tonë. Edhe ne tashmë si brez i mesëm, duke 

dhënë orientimet e duhura, shpresojmë që këta të rinj, me 

krijimin e familjeve të reja, do të japin një kontribut të 

çmueshëm në forcimin e besimit islam në vendin tonë. 
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Ravesa Nano - The effect of family communication on 

religious development of children 

Abstract 

The paper deals with the concept of family 

communication on religious development of children by 

comparing it with the Albanian model. It states that 

communication is an essential aspect, and everything stands 

because of communication. Different researchers have 

found out that parents play a crucial role in the religious 

development of children independently from family type: 

traditional or modern. In Albania, there is a great discussion 

about the crisis of nuclear and extended family. This 

happens because many researchers suggest that there is a 

clash between the traditional, modern and post-modern 

values. Many Albanian families have been suffering from 

recent developments related to internal and external 

migration, globalization and internet. But communicating 

inside families is not always an easy task, and 

communication is never something that can be dealt only 

internally, because different issues arise from the external 

environment. Many problems hamper the daily 

communication between family members related to social 

and economic matters, but religion is something that stands 

on top of daily issues and is the basis in the creation of a 

family, is its daily meaning, the things that you understand 
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without speaking, and thus it involves the non-verbal 

communication and also actions. In my opinion, it is a strong 

duty for all the families to make their biggest effort in 

transcending religious values to their children. There will be 

no greater wealth than believing, supporting and abiding by 

certain rules that will only make them better humans, and 

this world certainly needs them! 

Keywords: Family communication, religion, parent, 

children development  

 

1. INTRODUCTION  

“Everything stands up because of communication – 

it is the communication between individuals that creates 

society. Communication cannot take place outside the 

cultural matrix of society, whereas society is not a solid 

substance, but the entirety of the communications that take 

place within it. Communication between the members of a 

nation constitutes ‘the nation’, communication between the 

believers of a religion constitutes ‘the religious community’, 

between the members of an institution constitutes ‘the 

institution’ etc. Without this inter-individual 

communication, neither nation, nor religion, nor institutions 

can exist85. ‘There simply is no escaping the fact that the 

only thing scholars of religion have as a basis for scrutiny is 

visible and expressed religion, i.e., religious propositions 

that are communicated in sentences, signs, and symbolic 

action’86. As Vincenzo Pace points out ‘religion expresses 

                                                 
85 Komunikimi ne shoqerine masive (Communication in the massive 

society). Tirane: Papirus; Fuga, Artan (2014). 
86 Discursive study of religion: from states of the mind to communication 

and action. Method & Theory in the Study of Religion, Vol. 15, No. 3 

(2003), pp. 255-271; Von Stuckrad, Kocku. (2003). 
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its power of communication in its will to wield the power to 

dominate the event of death and build a bridge between the 

visible and invisible, between the determinate and the 

indeterminate’87. Thus religion constitute a way toward 

mysticism and the spirituality of people.  

On the other hand, different types of ‘families’ 

constitute the functional and moral basis of the 

contemporary society. The most common type of family is 

the ‘nuclear family’ and their ways of communication have 

been studied by numerous researchers, who have mostly 

dealt with conflict resolution inside families, violence 

against women, child abuse etc. However, in all these 

sociological studies we usually forget to study the 

communication between parents and children and its impact 

on religious development of children. In Albania, there is a 

big discussion about the crisis of nuclear and extended 

family. This happens because many researchers suggest that 

there is a clash between the traditional, modern and post-

modern values. Many Albanian families have been suffering 

from recent developments related to internal and external 

migration, globalization and internet. The most religious 

researchers state that there is no distinction between 

traditional and modern values. For example, according to 

Pace ‘the idea of religion as communication opens a 

theoretical perspective that may be of interest in order to 

avoid falling into certain recurrent conceptual traps. For a 

start, we can go beyond the dichotomy between modernity 

and tradition: if religion is seen as a communication system, 

it can function as such in different societies, regardless of 

                                                 
87 Religion as communication. International Review of Sociology, 21(1), 

205–229; Pace, E. (2011). 
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whether they have reached an advanced technological level 

or a low degree of work division’88.  

It is also important to emphasize that all the religions 

focus mainly on families and children as for they are the 

main cell of the society. Children will always be the future 

and that is how we build the tomorrow world. 

I would like to mention a hadith of the Prophet 

Muhammed (peace and blessings be upon him) for the case: 

“Children are a great blessing from Allah. With their tender 

hearts, children can be molded into righteous people only 

with a positive and tender approach. Islam considers 

children to be an amanah (trust) given to the family. 

Therefore, it is a duty for the family to raise a child in a 

righteous manner!” 

 

2. COMMUNICATION INSIDE FAMILIES IN 

OUR PERSPECTIVE 

Traditionally, the family has been the institution that 

not only guaranteed intimacy, love and compassion for the 

individual, but it has also been the basic unit of economic, 

political life, the basic unit of social structures, the most 

important educational, cultural institution, etc. But, during 

the establishment of communism, in Albania, the 

communication on religion it was prohibited not only at the 

public domain but also inside families. Children were urged 

to denounce their parents’ traditional behavior and their 

parents’ religion and thus created an artificial war between 

younger and older generation. This clash between 

generations it was reflected by diminishing the moral 

                                                 
88 Religion as communication. International Review of Sociology, 21(1), 

205–229; Pace, E. (2011). 
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authority of the family and enhancing the values of the Party 

and the communist ideology.  

In this way, although the Communist Party did not 

destroy the Albanian traditional family, it created indeed a 

very secular society and a very secular education system. 

Thus, at the beginning of 1990s, when the regime collapsed, 

it was the duty of the older family members, (especially 

grandfathers and grandmothers) to start speaking again 

about religion and their secret faith and beliefs to their 

children and grandchildren. This was a very healing phase 

that it was accompanied by a renaissance of religion in 

Albania, especially among young people.  

Yet, ‘religion’ and ‘communication’ are both very 

broad concepts and they can have a deep impact if mixed in 

small social laboratories like the ‘nuclear family’. It has been 

proved that ‘as children grow and develop, their 

understandings of social reality are influenced by those 

around them, and in many cases, those who shape such 

understandings most profoundly are family members89. 

However it has been noted that unfortunately ‘most studies 

in this area examine variables related to parents or children 

rather than the interaction among them’90.  

In Albania prevails the separation between the 

religion and the state and at the same time the education 

system is secular. The current Albanian constitution (from 

1998) stipulates that: ‘In the Republic of Albania there is no 

                                                 
89 The Influence of Family Communication Patterns on Religious 

Orientation among College Students. Journal of Family Communication, 

14. 14: 72–84, 2014; Fife, Eric M. & C. Nelson, Leigh. (2014). 

The Influence of Family Communication Patterns on Religious 

Orientation among College Students. Journal of Family Communication, 

14. 72–84, 2014. 
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official religion. The state is neutral on questions of belief 

and conscience and guarantees the freedom of their 

expression in public life. The state recognizes the equality of 

religious communities’91. There is freedom of religion as 

stated in the Albanian constitution, but there are no clear 

links to relate and address the individual to his own religion 

or the religion which he or she has inherited from his 

predecessors. There are several dimensions to the 

phenomenon of secularization, and thus there are diverse 

secularization theses. The thesis to be discussed here is that 

ritual has become less important for the communication of 

meanings than it was in the past92. 

In the Western and developed countries, the religious 

education constitutes a major portion of a holistic education. 

An important part of religious education is peace education 

or education for peace93. In Albania, The Ministry of 

Education states that public schools in the country are 

secular and that the law prohibits ideological and religious 

indoctrination. Referring to the law the Ministry of 

Education must license such schools, and curricula must 

comply with national education standards. At the same time, 

there are very few media who write or publish religious 

books, magazines or newspapers. This poses a challenge to 

families, who need to discuss more about religion inside 

their families.  

                                                 
91 Albanian Constitution. (1998).  
92 Ritual: Communication in Action. Sociological Analysis, 53(4), 363; 

Cheal, D. (1992). 
93 Us and Them: Religious Education and the Role of Proper 

Communication in Conflict Prevention. Interchange, 41(3), 286; 

Massoudi, M. (2010). 
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But communicating inside families is not always an 

easy task, and communication is never something that can 

be dealt only internally, because different issues arise from 

the external environment. Many problems hamper the daily 

communication between family members related to social 

and economic matters, but religion is something that stands 

on top of daily issues and is the basis in the creation of a 

family, is its daily meaning, the things that you understand 

without speaking.  

Being member of a religious family is a different 

story. It asks for dedication, not only to each other but to the 

whole world and it a continual trip towards the good and 

truth in our life journey. It is a philosophy of living with the 

good and the bad things that happen in your life, the way you 

manage them, and how to react your problems if something 

does not go as you firstly expected.  

Social studies regarding communication inside 

families usually focus only on conflict prevention, and all 

the patience and love that parents give to their children. It is 

not only about long hours of communication is about a 

lifetime actions and non-verbal communication. 

Sociologically speaking the ‘overall process by which 

children acquire religious beliefs from parents is still not 

well understood, but it has been proved that children 

generally tend to be more religious if parents are themselves 

religious. Talking about religion also has been associated 

with adolescent religiosity94. 

The early relationship between parents and their 

children, the way they handle little mistakes that in future 

                                                 
94 The Influence of Family Communication Patterns on Religious 

Orientation among College Students. Journal of Family Communication, 

14.: fq. 73; Fife, Eric M. & C. Nelson, Leigh. (2014). 
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can be converted in bigger mistakes or even sins, will be an 

early sign of the adult individual that is going to be a citizen 

of the world. In the past, a good parent was he or she who 

educated a person who loved his family and his country, 

while today has become nearly a prerogative for the new 

parents, to educate children who accept diversity in the 

world and try to make the world a better place not only for 

humans but for the whole planet and everything living in it.  

 

3. RELIGION AND COMMUNICATION  

For the religious researchers such as Vincenzo Pace 

‘for religions the law of accumulation applies: they can be 

represented as great systems of belief consisting of various 

layers, some deeper down than others, some considered 

more authentic than others, in a hierarchy that is established 

with time by those in authority, or by those who control the 

circulation of the beliefs within the system. The stratification 

of different beliefs, some from far away, has generally been 

classified by historians as syncretism. We are told that every 

religion is intrinsically syncretic, and this is true if we place 

every religion’s claim to absoluteness under the magnifying 

glass, as historians of religions do’95. For him ‘the strength 

of religions lies in this very power of communication: from 

the starting point, when a living, convincing, victorious word 

takes shape, to the next step, when the living word is 

converted into an operating principle of an organized 

communication system (holy scriptures, the emergence of a 

class of specialists in holy matters and holy doctrine, the 

social construction of an authoritative memory, means of 

                                                 
95 Religion as communication. International Review of Sociology, 21(1), 

205–229; Pace, E. (2011). 
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government, and so on). A religion thus becomes an 

organized system of belief and communication that 

necessarily interacts with changeable social environments in 

different historical settings and different social and cultural 

scenarios’96. 

If successful religious communication cannot be 

based on love (emotions) and/or on the belief in the truth of 

the communicated content, then money/needs and violent 

power seem to represent the only systemic alternatives left 

to motivate the actors to accept religious systems. Even 

though there were changes of religious affiliations caused by 

economic reasons throughout history, we can certainly 

assume that violent power represents the more generalized 

motivation in that case97.  

On the other hand, we are living in an era where the 

high speed information technology is substituting human 

affective relations and even religion has been influenced by 

it. ‘An irony of these new electronic forms of religious 

communication is the emergency of a technological 

sacramentality. Letters, impersonally produced from 

computerized mailing lists, are, nevertheless, palpable links, 

as are the tapes, books, pamphlets, charts, and pins. This 

abundance of material elements suggests the power of the 

age-old, cross- cultural desire to find in religious 

communication the invisible in the visible, the intangible in 

the tangible98. 

                                                 
96 Religion as communication. International Review of Sociology, 21(1), 

205–229; Pace, E. (2011). 
97 Religion and Violence. Paradoxes of Religious Communication. 

Human Studies, 40(4), 501–518. fq. 502; Srubar, I. (2016). 
98 Religious communication and popular piety. Journal of 

Communication 35 (1). pp. 149 – 156. p.149; Goethals, G. (1985). 
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‘Contrast this narrower view with the broader 

definition of religion that emerged in the twentieth century 

through the works of Emile Durkheim and Max Weber and 

later by Victor Turner, Robert Bellah, Peter Berger, and 

Clifford Geertz. As described by Weber, religion is “the 

metaphysical needs of the human mind as it is driven to 

reflect on ethical and religious questions, driven not by 

material need but by an inner compulsion to understand the 

world as a meaningful cosmos and to take up a position 

toward it”. Faith, in other words, is not a matter of personal 

choice but is a fundamental human drive to make sense of 

reality’99.  

Sociologically speaking the original Family 

Communication Patterns have been divided in two main 

instrument dimensions of (a) concept – orientation, or the 

influence of ideas, and (b) socio-orientation, or the influence 

of relationships. These dimensions explained influences on 

children’s information processing and decision-making. 

These two aspects in the religious education of children by 

parents can be converted in: (1) conversation orientation and 

(2) conformity orientation. The Albanian society is not 

anymore the homogenous society of the past. It has changed 

in many aspects and every family is surrounded by a very 

heterogeneous environment and every family is not the 

same. They have different origins, different local values, 

different dialects and different problems to deal with. 

Talking about religious conformity in this kind of 

environment is very difficult but not impossible. 

                                                 
99 Religious communication and popular piety. Journal of 
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Nevertheless, we are a beautiful example of religious 

tolerance and brotherhood. 

Religion starts by the heart; than it is fed by everyday 

dedication. It is entrenched in many rituals inside the nuclear 

family that have to do with the beginning of the day, its main 

motivation to live it and to get strength from eating all 

together and finding meaning behind getting rest and joy. 

Many interpretations about life in general are given by the 

religion, that need to be transmitted from generation to 

generation. Parents play a crucial role in this process. The 

way they communicate with their children, not only by 

speaking, but also through action and non-verbal 

communication transmits religion and the culture of a given 

nation or society. It is very important for parents to behave 

the same as they speak and to follow and practice the advices 

and suggestions they give to their children; to not use “Don’t 

do as I do, but do as I say”. Children usually follow their 

example more than they sayings.  

The great Imam Ali Ibn Abu Thalib states: “Do not 

raise your children the way your parents raised you, they 

were born for a different time”. 

Thus, it is very important for the parents to put all 

their efforts in adapting themselves to the changing world, 

time is fierce if we do not shape ourselves every day to the 

new challenges and open our minds and hearts to the future. 

Kierkegaard says in the Postscript that "the religious 

individual can never use direct communication''. Religious 

individuals, if they are to communicate at all, must use what 

he calls "indirect communication." Occasionally 

philosophers say something of significance; and if one 

allows oneself to be confronted by Kierkegaard's denial of 

direct communication in religion, it is hard not to sense that 
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he has touched a nerve. Yet one can still be unclear what the 

significance is, let alone whether Kierkegaard is right. In 

fact, it seems to me, that Kierkegaard's denial, as well as his 

counterpoised affirmation of the need of indirect 

communication, is right -- and in more than one way. To 

begin to see why Kierkegaard is right, however, we need to 

understand the difference between direct and indirect 

communication100.  

Silence is also a very important component in the 

communication between parent and children. According to 

Elizabeth Mc’Cumsey ‘silence is one of the essential 

elements in all religions. It lies behind the words, supports 

the rituals and shapes the way of life, whatever the actual 

words’101. Silence, as an aid to worship or as a method of 

preparing the soul for spiritual experiences, has been 

practiced among larger or smaller groups in almost all 

periods of religious history and in almost all parts of the 

world102. Others evaluate this undercurrent of silence more 

positively. Thus George Steiner celebrates the revaluation of 

silence which he sees taking place in “the epistemology of 

Wittgenstein, in the aesthetics of Webem and Cage, [and] in 

the poetics of Beckett”:’ as “one of the most original 

characteristics of the modern spirit”103.  

                                                 
100 Kierkegaard, indirect communication, and religious truth. 

International Journal for Philosophy of Religion, 16(2), 153–160; 

Kellenberger, J. (1984). 
101 Silence, Metaphor and the Communication of Religious Meaning Part 

I. New Blackfriars, 74(875), 457–464. fq. 461; Arthur, C. (1993). 
102 Silence, Metaphor and the Communication of Religious Meaning Part 

I. New Blackfriars, 74(875), 457–464. fq. 461; Arthur, C. (1993). 

Silence, Metaphor and the Communication of Religious Meaning Part I. 

New Blackfriars, 74(875), 457–464. fq. 463; 103 Arthur, C. (1993). 
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‘There are at least three distinct, yet related, realms 

of activity: thought, language, and action. Alternatively, one 

can talk about mental activity, vocal activity, and physical 

activity to put the emphasis on action. Action can be passive 

or active, voluntary or involuntary, induced or intended. 

Very often, what is more important than the action is the 

intention that gives rise to that action, and many times the 

action is more important than the intention behind it. If a 

person is dying of thirst or hunger, it does not matter what 

our intentions are: we should get him or her water and 

food’104. 

Many studies have agreed on the fact that ‘aspects of 

the parent-child relationship, such as attachment, also 

influence the degree to which children’s religiosity matches 

that of their parents. Those research studies that have 

investigated the impact of family communication on religion 

have generally found that a “traditional” (i.e. formally 

hierarchical) family structure aids in the transmission of 

parental religiosity, although other researchers found that 

frequent, open and honest communication with parents 

predicted late adolescent spirituality better than any specific 

parenting style105. Thus, both traditional and modern 

families play a crucial role on children religious 

development.  

‘One of the basic tendencies of the modern secular 

education system is the urge to gather more information. 

                                                 
104 Us and Them: Religious Education and the Role of Proper 

Communication in Conflict Prevention. Interchange, 41(3), 289; 

Massoudi, M. (2010). 
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“The more we have information about something, the more 

we know about it,” appears to have become a scientific law. 

In such an education system, more importance is given to the 

quantity of the information, and not enough to the quality or 

the accuracy/correctness of the information. The students are 

generally taught on how to gather the data with little or no 

emphasis on how to understand or interpret the data106. This 

is one of the main problems of the education system in 

Albania. Thus it becomes a prerogative for parents to help 

children in interpretation the information they get in school 

or by their social relations. This is a very important step that 

will orient them toward religion and induce a good 

interpretation of life in order to find a meaning for their 

existence in this world. It is a parent’s duty to encourage 

their children, to give them hope and faith in the goodness 

of life. They can dot that only with the help of religious 

lessons and writings.  

Many researchers suggest that ‘religious education 

should be part of any wholistic education, and if intercultural 

education is to be a wholistic one, then comparative religious 

studies or interfaith studies should also be part of the 

curriculum in a multicultural society’107. However, 

communism has destroyed this kind of wholistic education 

in Albania, and has made it very secular and ‘scientific’. 

Children cannot find their spirituality in science or morality 

in the lessons of human technological revolution. This duty 
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for now stands only in the hands of the family and religious 

community that it is not integrated in the schools.  

 

4. CONCLUSIONS  

It is important to open a new public discussion on 

importance of religion in the life of children and their future 

development as citizens of a developed society. We still miss 

this kind of discussion in Albania. In this way, religion is 

treated by the Albanian society as good promoter of peace. 

Religion is a broad concept, it is a culture, it is a behavior, a 

school, a ritual, a process, it depends on how we understand 

it. Its meaning should be rooted in our spirit and it must 

create new meaningful actions towards life.  These kinds of 

relationships between faith and cultural forms, most clearly 

discerned in small, compact, premodern cultures, may seem 

difficult to trace in our differentiated, large-scale, secular 

societies.  

From the creation of humanity, there was no doubt 

that a sense of faith in the Almighty was born, so this is 

something that lives as a light within all the human beings, 

it is upon us then to widen it and bring it to life. In the real 

religions at their core of their thinking and philosophy is 

brotherhood and the religious consciousness that all nations, 

ethnicities, races are worth living in peace as created by the 

One and Almighty God. 

So, this is what we should teach to our children, how 

to make this world a better place, by love and by believing 

and by respecting diversities and embracing them as 

possibilities. Each human is perfect in its own way. Clearly 

there is no single “religion” in a denominational sense that 

primarily shapes and is reflected in Albanian culture, but in 

this general understanding of religion, parents need to 
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communicate their real religion. They can do this by 

transmitting their spirituality as they have understood it. The 

communication in the traditional and modern families can be 

disrupted by many external factors, but parents need to 

explain to their children every disruption according to their 

belief and faith systems. This is a very important process that 

will have a deep impact in their future.  

In this context as a conclusion of what should be 

taught to the children, I would like to recall an old proverb: 

One evening an old Cherokee told his grandson 

about a battle that goes on inside people. 

He said, "My son, the battle is between two 

"wolves" inside us all. 

One is Evil. It is anger, envy, jealousy, sorrow, 

regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, 

inferiority, lies, false pride, superiority, and ego. 

The other is good. It is joy, peace, love, hope, 

serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, 

generosity, truth, compassion and faith." 

The grandson thought about it for a minute and 

then asked his grandfather: "Which wolf wins?" 

The old Cherokee simply replied, "The one you 

feed, my son." 
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Ledian Cikalleshi108 - Sfidat me të cilat përballen 

familjet myslimane në shoqërinë bashkëkohore 

Abstrakt  

Në periudhën moderne dhe post-moderne 

bashkohohre familja myslimane përballet me mjaft sfida, të 

cilat ja vështirësojnë jetesën e fesë me këshillat klasike, duke 

e kthyer jetesën si myslimanë në një sfidë. Zhvillimi i 

teknologjisë, shkencës dhe ndryshimit të kushteve të jetesës 

në krahasim me 50 apo 100 vite me parë, madje edhe të 10 

viteve më parë, vazhdimisht ngre pikpyetje dhe diskutime se 

si duhet të jetë qëndrimi i Islamit dhe si do përshtatemi me 

kushtet e reja duke qëndruar si mysliman, pa cënuar 

principet e fesë. Në familje sfida kryesore mbetet formimi i 

saj, që nga gjetja e bashkëshortit dhe bashkëshortes, 

martesa, mbajtja e mbulesës nëpër shkolla, vende pune dhe 

institucione, edukimi fetar nëpër shkolla, shkollat me edukim 

të përzierë djem dhe vajza, televizoni dhe edukimi i fëmijëve, 

ushqimet hallall dhe konsumimi i produkteve sipas kritereve 

islame, komunikimi nëpërmjet rrjeteve sociale etj. Këto janë 

disa nga sfidat, të cilat përballet një familje myslimane për 

të ruajtur besimin dhe balancat e fesë. Për këto probleme 

janë dhënë disa zgjidhje apo fetva, por që mbeten të 
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pamjaftueshme për të zgjidhur problemet, pasi dinamizmi i 

jetës postmoderne e bën që disa fenomene të mos njihen që 

në fillim për pasojat negative që mund të përmbajnë. Synimi 

i këtij referati është të identifikojë dhe të hedhë dritë mbi këto 

sfida që përballet familja myslimane në shoqërinë 

bashkëkohore në botë në përgjithësi dhe në Shqipëri në 

veçanti. 

 

Fjalët kyçe: modernizmi, teknologjia, familja, 

edukimi fetar, ushqimi hallall, mbulesa. 

 

HYRJE 

Familja tradicionale myslimane ishte një strukturë 

komplekse ekonomike, sociale, shpirtërore, etike, morale, 

reproduktive, edukative; me role, funksione e marrëdhënie 

personale e kolektive të rregulluara brenda brezave, me 

kohezion e solidaritet familjar, me hierarki, autoritet të 

pakontestueshëm dhe disiplinë të fortë. Megjithëse Kur`ani 

nuk rekomandon ndonje lloj të veçantë të organizimit 

familjarë, nuk ka dyshim se struktura tradicionale e familjes 

myslimane aktualisht ka qenë më afër llojit të zgjeruar sesa 

asaj bërthamë. Kjo me siguri është rezultat i vazhdimësisë, e 

jo rezultat i ndonjë risie nga myslimanët. Nëse ka ngjarë që 

organizimi familjarë në shoqërinë myslimane e ka pranuar, 

apo më mirë e ka vazhduar këtë formë të zgjeruar, nuk 

ekziston ndonjë klauzole që atij t’i jep një miratim apo 

mospëlqim universal. Mirëpo, pavarësisht se a ishte gjerësia 

e strukturës së familjes myslimane funksion i vazhdimësisë 

historike apo i kushteve të tjera shoqërore, Islami në dukje e 

pranoi këtë formë dhe nuk morri ndonjë qëndrim tjetër për 
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të, për dallim nga qëndrimi i tij për aspekte të tjera të 

ndryshme të familjes.109 

Tranzicioni që ka ndodhur në shoqërinë tonë, me 

kushtet e rrethanat e reja të krijuara në të gjitha segmentet e 

jetës ekonomike e shoqërore, me presionet e vrazhda 

transformuese të realitetit, ka ndikuar që familja si 

formacion themelor, të pësojë në strukturë, në përbërje, në 

koncept dhe në funksione, duke krijuar fizionomi, tipologji, 

funksione, moral e (pa)përgjegjësi tjera brenda familjes.  

Sfidat me te cilat perballet familja myslimane është 

prezente edhe në Shqiperi, ndonëse njihet si një hapësirë më 

tradicionale ose më pak e modernizuar, krahasuar me 

Evropën Perëndimore. Ndryshimet rrënjësore të sistemit, 

specifikisht rrënimi i sistemit komunist ka prodhuar 

ndryshime edhe në sferën e strukturës familjare. 

Fokusi i studimit eshte familja myslimane e perballur 

me sfidat globale dhe rajonale, në përpjekje për të ruajtur 

vlerat fetare Islame dhe përpjekjet e saj për të qenë në 

koherencë me keto vlera. Sfida bazë mbetet gjetja e një 

zgjidhje fetare (me fetva) dhe dinamizmi i jetës, i cili 

vazhdimisht prodhon problematika të reja që kerkojnë 

zgjidhje.  

 

1. SFIDAT E FAMILJES MYSLIMANE 

Në kushtet ku jetojnë dhe rrethohen familjet 

myslimane, sidoqoftë, ndikimi nga modernizmi dhe 

problematikat që ai mbart janë të pashmangshme. Në tërësi 

kjo është një krizë globale dhe të gjithë ndikohen nga pasojat 

                                                 
109 Emine A. VEZAJ, “Familja e zgjeruar dhe sfidat 
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e saj. Epoka e globalizimit ka bërë që kriza dhe pasojat e saj 

të ndjehet në çdo anë të globait, pasi prezenca e fenomeneve 

të përbashketa e shkaktojnë dhe përcjellin krizën. Prezenca 

e teknologjisë, televizionit, telefonave smart dhe internetit, 

udhëtimi me makina, avione etj. janë prezente pothuajse në 

cdo cep të globit. Myslimanët jetojnë kryesisht në Lindjen e 

Mesme, Afrikën veriore, Azinë Qëndrore, pjesën ishullore si 

Indonezia, Malajzia etj, në Ballkan dhe nëpërmjet emigrimit 

tashmë në ҫdo vend Perëndimor, deri në Australi. 

Problemet familjare janë të vjetra, shënohen në çdo 

periudhë të historisë njerëzore, por sot me përmasa më të 

mëdha. Disa prej problemeve specifike qe perballet shoqëria 

globale dhe familjet myslimane janë:  

Shthurja thellësisht e familjes të kohës sonë, mes 

tjerash është pasojë e moderniz(i)mit dhe materializmit 

radikal.  

Modernizmi ka sjellë jetesën e pavarur 

paramartesore, shtyrjen e martesës dhe bum në numrin e 

njerëzve në moshë.  

Mediatizimi i seksualitetit dhe serialet e ndryshme 

plot intriga, tradhti bashkëshortore e dëmtojnë rëndë 

familjen.  

Zbehja e ndjenjave fetare është në proporcion të 

zhdrejtë me shëndetin e familjes, sa më shumë që dobësohet 

fetaria aq më tepër cenohet familja.110 

Ҫdo rajon ka specifikat, problemet dhe sfidat e veta, 

me të cilat perballen myslimanet në ato zona. Ne nuk do të 

mund të analizojmë të gjitha problematikat dhe sfidat e 
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familjeve myslimane, por do të përmendim disa fenomene të 

përbashketa dhe do të përqëndrohemi në problematikat 

konkrete të familjes myslimane që hasen në Ballkan dhe 

Shqipëri në veçanti.  

 

1.1 LIDHJET MARTESORE 

Islami i jep rendesi dhe preukupohet për familjen, 

mbajtjen e saj të shëndoshe dhe solide, keshtu themelet e saj 

jane të forta. Ajo përbëhet nga një bashkëshort dhe një 

bashkeshorte fisnike, ku femijët gjejnë një ambjent të 

përshtatshëm dhe të dashur në të cilën ata do të mësojnë 

edukatën dhe sjelljet e mira dhe do të rriten në një atmosferë, 

te shëndoshe me plot mundësi për të fituar dituri dhe 

edukate, për tu angazhuar në aktivitete shoqërore, 

intelektuale, shpirtërore dhe fizike. 

Duke u nisur nga roli qe ka familja per edukimin e 

individit dhe shoqerise, duhet qe familja myslimane të 

ndërtohet mbi baza të shëndosha, e cila në krye të rradhës 

qendron besimi. 

Profeti Muhamed (s.a.v) sqaron se: “Gruaja 

martohet për katër gjëra: për pasurinë e saj, për pozitën e 

saj shoqërore, për bukurinë e saj dhe për fenë e saj. Zgjidh 

pra gruan fetare që të kesh begati.”111 

Zgjedhja e një bashkëshorti apo bashkëshorteje 

fetare në  shoqërinë bashkëkohore është bërë më e 

vështirë, qoftë në realitetin ballkanik, europian por edhe më 

gjërë. Nëse mendohet për Shqipërinë post komuniste 

vështirësia është shumë më ë madhë. Ambjentet e 

shkollimit, të punës, në shoqëri nuk favorizojnë shfaqjen dhe 

praktikimin e besimit. Familja, që dikur ishte në ndihmë të 

                                                 
111 Transmeton Buhariu, Kitabu Nikah, 1835 
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gjetjes së një bashkëshorti apo bashkëshorteje mbi baza 

fetare duke drejtpeshuar edhe aspektet sociale, tashmë është 

zbehur. Individualizimi dhe ndryshimi i dinamikave të 

shoqërisë ka bërë që të rinjtë të shkëputen nga ndikimi i 

familjes dhe daljes “jasht mode” të martesës me mblesëri në 

zonat urbane.  

Maksimizimi i individualizmit ka sjellë degradime të 

shumta familjare, nga relativizimi i kurorës, bashkejetesa 

dhe shoqërimi pa kurore, shtyrja e moshës së martesës dhe 

duke mos qënë të gatshëm për të marë përgjegjesi martese. 

Në këto kushte është bërë e vështirë gjetja e një 

bashkeshorti/je mbi vlera fetare, por edhe ruajtja e martesës 

pasi është realizuar. Sot një problem madhor që kërcënon 

shoqërinë në mbarë botën është numri i madh i divorceve, i 

cili po rritet në nivele alarmante. Prandaj mbetet sfide krijimi 

i një familje, por edhe ruajtja e saj, pasi realiteti i divorcit 

fatkëqesisht nuk përjashton familjet myslimane. 

 

1.2 PUNËSIMI DHE MBAJTJA E SHAMISE 

Familja bashkëkohore apo ajo e epokës së 

globalizimit ka ndryshuar rrënjësisht. Rolet e anëtarëve dhe 

perceptimi për familjen kanë ndryshuar gjithashtu. Format 

stereotipike si “burri fitues i bukës” dhe “gruaja kujdestare e 

shtëpisë dhe e fëmijëve” gjithnjë e më tepër po rrallohen; 

shumica e shtëpive kërkojnë të ardhura nga të dy kokat e 

familjes me qëllim të “mbijetesës”.112 

Shpenzimet për të mbajtur familjen janë shtuar 

ndjeshëm për shkak të kushteve sociale dhe komoditeteve 

brenda familjes. Njekohësisht janë shtuar edhe kostot për 

rritjen, edukimin dhe arsimimin e fëmijeve. Blerja e një 

                                                 
112 Ali Pajaziti, artikull i cituar, fq. 41 
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shtëpie/qeraja, blerja e një makine, orenditë shtëpiake, 

njëkohësisht edhe pagesa të ndryshme për të qenë në 

koherencë me pjesën tjeter të shoqërisë si telefonat smart, 

interneti, televizori etj. kanë krijuar kosto shtesë për 

buxhetin familjar. Kjo ka bërë që të mos mjaftojë vetëm paga 

e burrit, por edhe gruaja të dali për të kontribuar në 

ekonominë familjare. 

Gruaja është senbilizuar për të ndjekur një shkollim 

dhe të ketë një profesion ku të punojë jashtë shtëpisë, 

ndoshta edhe përkrah burrave të tjerë. Në fushën e arsimimit 

ka lindur sfida e mbajtjes së shamisë, pasi edhe presioni 

shoqëror është më i madh, por ka pasur raste ku shamia nuk 

është lejuar të mbahet nëpër ambjentet shkollore dhe janë 

privuar nga shkollimi nëse nuk e kanë hequr. Po kështu janë 

privuar nga punësimi nëpër institucionet publike dhe 

shtetërore për shkak të shamisë. Këtu janë vënë në dilemë 

për të mbajtur shaminë apo humbur vendin e punës. 

Edhe meshkujt kanë si sfide punësimin, sidomos në 

vendet ku shërbehet alkol. Të rinjtë, të cilët janë në kërkim 

të një pune të përkohshme si kamarjer apo vende të tjera që 

kanë të bëjnë me shërbimin alkolit, që fetarisht është e 

ndaluar, janë në dileme mes punësimit dhe mbajtjes se 

principeve fetare. Por edhe pasi diplomohen përballen me 

sfida të tjera si punësimi nëpër banka dhe institucione ku 

fetarisht përbën problem serioz.  

 

1.3 USHQIMET HALLALL 

Feja Islame i ka shpjeguar muslimanëve hallallin dhe 

haramin në ushqime. Ndaj, muslimanët janë të obliguar t’i 

shfrytëzojnë përjashtimisht prodhimet hallall, e kanë të 

ndaluar përdorimin e prodhimeve haram dhe e kanë për 
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detyrim t’u shmangen prodhimeve të dyshimta. Kur’ani 

Famëlarte thotë: 

“I cili ushqime të mira do t’jua lejojë, kurse të këqijat 

do t’jua ndalojë...”. (El-A‘raf, 157) 

Që një prodhim ushqimor të jetë hallall, të gjithë 

përbërësit e tij dhe çdo gjë që vjen në kontakt me të në 

procesin e prodhimit duhet të jetë hallall dhe e pastër. 

Problematike paraqiten ushqimet e meposhteme: 

a) bomboneve, çokolatave dhe ëmbëlsirave të tjera 

përdoret: alkoli, yndyra e derrit, zhelatina e cila prodhohet 

prej eshtrave dhe prej mbeturinave të mishit në thertore, 

kurse është i pranishëm edhe përdorimi i aditiveve me 

prejardhje nga insektet; 

b) bukës dhe kulaqave (simitave) përdoret: yndyra e 

derrit, aditivet kancerogjene, aditivet e prodhurara nga qimet 

e derrit dhe të njeriut; 

c) sheqerit dhe kripës me rastin e rafinimit i shtohen 

përbërësit me prejardhje nga eshtrat e bluar shtazor, shpesh 

të derrit dhe mbeturina të tjera të thertoreve; 

ç) qumështit dhe prodhimeve të qumështit i shtohen 

alkol, zhelatinë, thartira yndyrore dhe enzime (pepsin) me 

prejardhje nga yndyrat e derrit ose të ndara nga lukthi i 

derrit; 

d) disa pije joalkoholike po ashtu përmbajnë shkallë 

të caltuar të alkolit, i cili edhe pse i pranishëm, kurrë nuk 

deklarohet, kurse për ngjyrat dhe shijet e ndryshme kanë 

meritë aditivet e shumta; 

dh) mishi dhe përpunimet e mishit janë problem i 

veçantë.113 

                                                 
113 Osman Kozliq, “Të jetojmë me hallall”, 

https://www.zeriislam.com/artikulli.php?id=224 (29.02.2020) 
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Blerja nga konsumatorëet myslimanë e produkteve të 

mësipërme brenda kontureve hallall, mbetet e vështirë. Kjo 

pasi në vendet me shumicë jo-myslimane apo me industri të 

pazhvilluar nuk prodhohen ushqime hallall. Alternativat janë 

të pakta dhe kushtojnë. Një pjesë e mirë e besimtarëve nuk 

dinë ti dallojnë nëse janë hallall, duke u nisur nga përbërësit 

e tyre. Etiketat e certifikimit “Hallall” mungojnë. Prandaj 

ushqyerja me ushqime hallall mbetet sfidë për familjet 

myslimane. 

 

1.4 ARSIMIMI DHE EDUKIMI  

Sipas Islamit feja është një institucion hyjnor që e 

edukon njeriun dhe një disiplinë që e bën atë një individ të 

përsosur. Gjithmonë ekziston një lidhje mes Krijuesit dhe 

krijesave dhe kjo lidhje është më e veçantë me njerëzit. 

Ngaqë njeriu jeton gjithmonë në shoqëri, feja e vazhdon 

aktivitetin e saj po mes njerëzve. 

Përcjellja e besimit fetar, i cili është një realitet 

historik dhe ka arritur deri në ditët tona me anë të edukimit, 

është një çështje e rëndësishme. Feja, e cila zotëron një fuqi 

të madhe informimi dhe drejtimi në përgatitjen e njeriut për 

jetën, ka qenë në marrëdhënie të ngushtë me jetën e tij. Meqë 

feja i përfton njeriut njohuri dhe veçori të pasura dhe të 

shumëllojshme, gjatë gjithë historisë asaj i është dhënë vend 

në arsim dhe nevoja për mbështetjen e saj është ndjerë 

kurdoherë. Edukimi fetar, i cili është përgjegjës për 

edukimin e individit në pikëpamjen fetare, gjatë përgatitjes 

së tij për jetën nis nga bazat fetare dhe nga njohuritë teorike 

rreth tyre.114 

                                                 
114 Dr. Adil Kutlu, “Rëndësia e edukimit fetar”, 

http://zaninalte.al/2018/12/rendesia-e-edukimit-fetar/ (01.03.2020) 

http://zaninalte.al/2018/12/rendesia-e-edukimit-fetar/
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Edukimi fetar realizohet fillimisht ne familje, me pas 

në shkollë, universitet, shoqëri, kurse fetare, xhami etj. 

Edukimi fetar nuk është i kufizuar në moshë. Mirëpo baza 

mbetet familja dhe vitet e para në të cilën zhvillohet edukimi 

dhe karakteri i njeriut. 

Sfida e mjaftë familjeve myslimane mbetet edukimi 

fetar, mbi baza të shëndosha fetare, pedagogjike, morale dhe 

me e rëndësishmja në harmoni me shkencën, nevojat e kohës 

si dhe larg ekstremizmave. Edukimi fetar mbi bazat e 

mësipërme nuk është e lehtë dhe ka kosto.  

Në Shqipëri arsimi fetar Islam nuk zhvillohet nëpër 

institucione publike. E gjithë hierarkia e arsimit nga kopshti, 

arsimi parauniversitar, universitar fetar bëhet nëpërmjet 

institucioneve jo-publike. Komuniteti Mysliman i 

Shqiperisë është përpjekur shtrijë arsmimin fetar nëpërmjet 

disa medreseve dhe Kolegjit Universitetar Bedër. Mirëpo, 

arsimi dhe edukimi fetar në këto institucione u jepet një 

numri të kufizuar, në raport me numrin e popullsisë 

myslimane dhe nevojave në vend. Pamjaftueshmëria e tyre 

ka bërë që edukimi fetar të meret forme të pakontrolluar, jo 

zyrtare dhe nga individë që nuk e kanë përgatitjen e duhur 

pedagogjike dhe fetare. Rrjedhimisht kjo sjell një mori 

problemesh si pamjaftueshmërinë e edukimit dhe 

ektremizmin fetar. 

Një sfidë tjetër në arsim mbetet edukimi i përzierë, 

djem dhe vajza në një klasë, i cili për pjesën e të gjitha feve 

tradicionale në Shqipëri konsiderohet problematike. Në 

Shqipërinë post-komuniste të diskutosh këtë standart të 

arsimit ku djem dhe vajza, janë në klasa ose shkolla të 

vecanta, duket shumë larg. Në shkollat publike nuk ka një 

shkollë të tillë dhe nuk është temë diskutimi. Ndërsa në 

shkollat jo-publike si medresetë, në arsimin e mesëm, 
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aplikohet si praktikë. Ndërsa në arsimin e lartë nuk 

aplikohet. Për shumë familje besimtare mbetet shqetësuese 

standarti edukativ dhe përzierja nëpër klasa në djem-vajza, 

pasi kjo ndikon në humbjen e vlerave fetare të cilat përpiqen 

tu japin në familje. Për këtë arsye, jo pak prindër nuk i kanë 

lejuar vajzat e tyre, të vazhdojnë studimet nga frika e 

shthurjes morale dhe fetare.  

 

1.5 MEDIA DHE RRJETET SOCIALE 

Teknologjia e telekomunikacionit hapi një faqe të re 

për mbarë njerëzimin në shekullin e kaluar. Fillimisht u 

shpik telefoni, radio, televizioni duke vijuar më pas me 

kompjuterin, internetin, smart phonat etj. Veҫoria e tyre 

është se përcjellin informacionin në kohë rekord në distanca 

të konsiderueshme gjatë komunikimit. Shpikja 

tekonologjike, e cila ndikoi në përhapjen në mase të rrjeteve 

sociale, shtimin e varësisë, qëndrimin online 24 orë, janë 

padyshim telefonat smart e gjeneratës së re.  

Në konkluizionin e shumë studimeve është theksuar 

se, përdorimi i teknologjise, rrjeteve sociale ndikon 

jashtëzakonisht shumë në jetën e njerëzve, në formimin e 

opinioneve të tyre, rënien pre e propagandës, madje në 

shumë raste deformon vlerat fetare dhe demton opinionin 

për të. Në këtë kontekst, mjaft studjues tërheqin vëmendjen 

se teknologjia shton shpërdorimin (israf) e kohës, energjive 

dhe parave. Pavarësisht zhvillimeve pozitive ajo ka arritur 

në situatën ku dëmton vlerat morale dhe fetare.  

Përdorimi i teknologjisë së telekomunikacionit solli 

një problem të madh për popullatën fetare të të gjitha 

besimeve. Problemi kryesor i shfaqur në to është 

transmetimi i pamjeve, filmimeve me përmbajtje nuditeti, 

erotizmi dhe pornografie. Megjithëse transmetimi i 
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materialeve pornografike është sanksionuar dhe kufizuar me 

ligj për publikun e përgjithshëm, dikush që kërkon mund ti 

arrije ato lehtësisht. Ndërsa pamjet, figurat, fotot e njerëzve 

me përmbajtje nuditeti dhe erotike shfaqen lehtësisht, 

sidomos në komunikimet e rrjeteve sociale, të cilat fetarisht 

janë konsideruar të ndaluara (haram) dhe vlerësuar si gjynah. 

Mirëpo kontrollimi për mosshfaqjen, vete-kontrolli për të 

mos i parë, ende është problem i pazgjidhur, duke bërë që 

besimtarët të hyjnë në gjynah.  

Dëmi e kësaj pjese është i qartë për këdo, mirëpo vetë 

përdorimi i teknologjise sjëll probleme të tjera si humbja e 

kohës, angazhimi me gjera të padobishme, varësia ndaj 

teknologjisë, humbja e vëmendjes, zbraztia e ndjenjave 

fetare dhe syfaqësia, të cilat nuk hyjnë direkt në pjesen e 

haramit dhe të ketë nje reaksion të menjëhershëm ndaj tyre.  

Tashmë është konfirmuar zyrtarisht si shkak i 

divorcit nëpër gjykata, përdorimi dhe varësia nga rrjetet 

sociale. Nëpërmjet tyre ndodhin mjaft fenomene negative si 

komunikimi me të panjohur, njohje dhe lidhjet jasht 

martesore, provokime, ngacmime etj. Ende qëndron si 

koncept për përdorimin e teknologjise se “nëse e përdor për 

qëllime të mira është e dobishme, nëse jo është e dëmshme”. 

Koha ka treguar se ky koncept nuk qendron dot më mbi 

teknologjine.  

Familjet myslimane njëkohësisht janë të prekura, 

ekspozuara dhe vuajnë pasojat e përdorimit të medias, 

teknologjisë së komunikimit dhe të rrjeteve sociale. Sfida e 

familjeve myslimane bashkëkohore është se nuk po gjejnë 

dot një zgjidhje për të minimizuar dëmet që sjell përdorimi i 

teknologjisë tek femijët dhe moshat e reja.  
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KONKLUZIONE  

Procesi i shekullarizimit apo i dobësimit të ndikimit 

të fesë, ka ndikuar në dobësimin e lidhjeve familjare. 

Mungesa e pleqve dhe tkurrja e familjes sjellin problemet që 

kanë të bëjnë me socializimin. Siç është shprehur një 

shkrimtar, kriza e “gjeneratës së i-phonave dhe smart-

phonave” është edhe për shkak të mungesës së përrallave që 

mësoheshin në prehrin e më të vjetërve. Sot ka tendenca që 

disa funksione të familjes t’i kryejnë institucionet e reja: 

kopshti i fëmijëve, shkolla, konvikti, shtëpia e pleqve, 

shtëpitë e strehimit. 

Studimet dhe kërkimet e shumta të bëra në botë për 

familjen, flasin për faktin se familja globalisht është në krizë, 

gjë që reflektohet edhe në kontekstin tonë shqiptar. Familja 

e periudhës së globalizimit shkon drejt shpërbërjes, në të nuk 

ka vend për tre breza. Procesi i shekullarizimit apo i 

dobësimit të ndikimit të fesë ka ndikuar në dobësimin e 

lidhjeve familjare dhe ndjenjave fetare. Mungesa e pleqve 

dhe tkurrja e familjes sjellin problemet që kanë të bëjnë me 

socializimin.  

Si rezultat sjellin mjaft sfida per familjet myslimane 

bashkëkohore në jetesën e fesë, praktikimit, ruajtjes nga 

shumë të ndaluara, ushqyrjen me ushqime hallall, edukimin 

dhe përdorimin e teknologjise. Disa sfida janë vetëm për 

familjet myslimane, ndërsa disa të tjera mbeten globale dhe 

duhet bashkëpunim edhe me faktorë të tjerë për ti gjetur 

zgjidhje. 
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Xhorxhina Seferi115 - Koncepti i familjes në Islam dhe 

roli i saj në edukimin moral të fëmijëve 

 

Abstrakt 

Bërthama e shoqërisë dhe baza e saj është familja. 

Familja zë një vend të rëndësishëm në radhët e 

institucioneve sociale. Kuptimi leksikor i fjalës arabe "usra" 

(familje) rrjedh nga fjalët që tregojnë unitetin, afërsinë dhe 

mbrojtjen. Koncepti i familjes është një koncept shoqëror që 

ka ekzistuar që nga fillimi i historisë së njerëzimit duke 

ndryshuar strukturën dhe shtrirjen e tij në përputhje me 

kohën dhe strukturën kulturore të shoqërisë. Sipas konceptit 

islam, familja nuk është thjesht një mjet për të kënaqur 

instinktet shtazore, as shtëpia e një familje nuk është thjesht 

një vend për të fjetur; por familja në Islam është e ndërtuar 

mbi një lidhje të shenjtë dhe një kontratë të ndërsjellë të 

qetësisë, dashurisë dhe mirësisë midis anëtarëve të saj. 

Kontrata e martesës që lidh burrin dhe gruan quhet nga 

Krijuesi, "besëlidhje solemne". 

Çdo fëmijë vjen në këtë botë i pajisur me aftësi të 

caktuara dhe familja luan një rol të rëndësishëm në 

zhvillimin tij. Familja është burimi i parë dhe më autoritativ 

                                                 
115 Departamenti i Shkencave Islame, KU Bedër 
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në procesin e zhvillimit moral. Prindërit kanë një rol të 

pazëvendësueshëm në përçimin e vlerave universale tek 

brezi i ri, në  formimin e personalitetit dhe në edukimin 

moral të fëmijëve. Hapat e parë të edukimit fillojnë në 

familje. Në mënyrë të veçantë, në fëmijërinë e hershme 

familja ofron modele dhe shembuj që fëmijës do t’i nevojiten 

për ndjekjen e normave shoqërore, vlerave morale si dhe për 

motivimin e fëmijës që të sillet drejt. 

Islami i këshillon prindërit që t'i trajtojnë fëmijët e 

tyre me mëshirë, dashuri dhe barazi. Për më tepër, prindërit 

duhet që së bashku me rritjen e fëmijëve t’i sigurojnë edhe 

arsimimin e duhur, në mënyrë që të bëhen individë të 

përgjegjshëm të shoqërisë dhe me moral të drejtë. Profeti 

Muhamed (paqja qoftë mbi të) në kuptimin e një hadithi na 

tregon se dhurata më e mirë që një prind mund t'i bëjë 

fëmijës së tij është edukimi i mirë. 

 

Fjalë kyçe: Familje, Islam, moral, edukim. 

 

Një vështrim mbi familjen 

Në vitet e para te shekullit XIX, revolucionet, 

ndryshimi i regjimeve dhe evolucioni shoqëror i atyre viteve, 

ishin disa nga faktorët të cilët u bënë shtysë për shume 

sociologë që të bënin studime për problemet që ishin shfaqur 

dhe të arrinin në përfundime se çfarë duhej për stabilizimin 

e shoqërisë. Frederic Le Play ka qenë një nga keta sociologë 

që duke parë dekadencën e familjes ka arritur në 

përfundimin që stabilizimi i shoqërisë mund të arrihej vetëm 

nëpërmjet ri-organizimit dhe mbrojtjes së familjes.  

Familja është “celula e shoqërisë”. Po të analizohet 

shoqëria dhe elementët e saj del në pah se familja është ajo 

që e përbën këtë element kryesor dhe jo individi, sepse po të 
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kishte vetëm individë nuk do të kishte shoqëri dhe për 

rrjedhojë nuk do të përtërihej jeta vazhdimisht.116 Në qoftë 

se i hedhim një sy shoqërisë sërish do të vërejmë që familja 

ka qenë baza e organizimit material e moral. Njerëzit në 

kohët e lashta jetonin në pyje, kërkonin ushqim, largoheshin 

nga kafshët e egra dhe njihnin detyra ndaj familjes. Me 

formimin e grupeve familjare atëherë u formua bërthama e 

parë e atdheut , familjet u bashkuan duke formuar fiset.   

Familja është vatra e edukimit sepse njeriu aty merr 

mësimet e para mbi detyrimet dhe përgjegjësitë që do i 

ngarkohen, aty njeriu mëson si të respektojë të drejtat e të 

tjerëve.117 Duke qenë se familja ka rendesi të madhe për 

qytetërimin moral e material është e nevojshme te përmendet 

se cila është familja ideale dhe cilat janë shkaqet që e 

dëmtojnë atë.118 Familje nuk është vetëm vendi ku njeriu 

ushqehet dhe strehohet. Nëse  familja do të shihej kështu çdo 

pjestar i saj do të jetonte në botën e vet, nuk do të kishte 

shkëmbime mendimesh, do të zhvillohej egoizmi dhe 

fëmijët do të kishin një pavarwsi aq të tepruar saqë nuk do të 

influencoheshin nga  morali i prindërve. Familja ideale 

krahas të qenit një vend fizik ajo është mbi të gjitha një 

strehë morali. Vatra familjare e vërtetë qëndron nën 

autoritetin e babait, nën kujdesin e nënës, në bashkëpunimin 

dhe mirëkuptimin ndërmjet pjestarëve të saj. Familja ideale 

është vendi ku mbretëron besimi, ku gëzimi dhe hidhërimi 

ndahet mes njëri-tjetrit. Një familje e tillë ka vlerë si nga 

pikepamja individuale ashtu edhe nga pikëpamja shoqërore. 

Në pikëpamjen individuale e ruan, e mbron individin dhe 

sjell lumturinë e vërtetë. Për sa i përket jetës shoqërore vendi 

                                                 
116 Revista “Kultura Islame”, viti I, Nanduer 1939, Nr. 3, fq. 107. 
117 Revista “Kultura Islame”, viti III, Prill-Maj 1942, Nr. 8-9, fq. 251. 
118 Po aty, fq. 108. 
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e kombi ka nevojë për të tilla celula të forta që formojnë 

armaturën e vërtetë të shoqërisë.  Duke pasur parasysh këto 

gjithësecilit i takon të japë kontribut duke u përpjekur për ta 

përmirësuar dhe për ta lartësuar familjen. 

 

Koncepti i familjes në Islam 

Familja është një institucion hyjnor i frymëzuar nga 

Zoti. Institucioni i familjes luan rol të rëndësishëm në 

shoqërinë islame. Ajo është njësia themelore në atë shoqëri 

dhe është e organizuar në atë mënyrë që të veprojë si 

bashkësi në miniaturë. Origjina e institucionit të familjes 

përkon me krijimin e njeriut. Lidhur me këtë në Kur’an 

thuhet: “O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, i Cili ju krijoi prej 

një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse 

prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra”119  

Familjes, ajo është njësia bazë e çdo shoqërie nën 

hijen e së cilës formohet dhe mishërohet e ardhmja. Është 

pikërisht familja ajo që i jep femijës mësimet e para të jetës, 

është vendi ku fëmija ushqehet me moralet, vetitë dhe 

virtytet e larta. Duke pasur parasysh se baza për formimin e 

një familjeje është burri dhe gruaja, Krijuesi për ta caktoi 

kufi, detyra e rregulla dhe  bëri me dije se të vepruarit sipas 

atyre rregullave çon në  formimin e një familjeje të 

shëndoshë e të lumtur.  

Martesa dhe krijimi i familjeve ka qenë dukuri e 

hasur jo vetëm tek njerëzit e thjeshtë por, edhe tek profetët. 

Kjo tregohet në këtë ajet ku thuhet: “Ne kemi dërguar 

pejgamberë edhe para teje, o Muhammed. Ne u kemi caktuar 

atyre bashkëshorte dhe fëmijë (trashëgimtarë).”120   

                                                 
119 Kur'an: Nisa, 1. 
120 Kur'an: Ra’d, 38.  
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Termi familje përdoret për të emërtuar një lloj të 

veçantë të strukturës, parimet e së cilës janë të lidhur me 

njëri-tjetrin përmes lidhjeve të gjakut dhe marrëdhënieve 

bashkëshortore, dhe lidhshmëria e të cilëve është e një natyre 

të atillë, sa të kërkojë “kërkesa të ndërsjella”, që janë të 

përcaktuara nga feja, të përforcuara nga ligji dhe të 

sendërtuara nga individi.121 

Familja (familia, nga famulus – rob shtëpie, 

shërbëtor) është njësia shoqërore më e vogël e përbërë nga 

dy ose më shumë persona të cilët kanë midis tyre lidhje 

martesore, gjaku ose birësimi; që jetojnë në të njëjtin mjedis 

për një kohë relativisht të gjatë, kanë marrdhënie kulturore 

dhe ekonomike të përbashkëta si dhe përkujdesen për njëri-

tjetrin.122 Familja është institucioni themelor i përgatitjes së 

fëmijëve, i transmetimit të vlerave kulturore e morale, i 

traditave dhe zakoneve familjare, shoqërore dhe kombëtare.  

Familja ka pasur gjithmonë një vend të rëndësishëm 

në historinë njerëzore. Padyshim, baza e njerëzimit është 

familja dhe tiparet themelore të njeriut fillojnë të formohen 

në familje. Familja është shtylla më e rëndësishme e 

shoqërisë. Zhvillimi dhe mirëqenia e një shoqërie varet nga 

rëndësia që i jepet familjes. Nuk mund të flitet për shoqëri të 

shëndoshë, nëse ballafaqohemi me problemin e familjes së 

shpërbërë dhe të pa konsoliduar.  

Familja është bazë e gjithë strukturës social-

kulturore dhe është një mekanizëm më se i mjaftueshëm për 

                                                 
121 Dr. Hamude Abdulati, Struktura familjare në Islam, Shkup: Logos-A, 

1995, fq. 21. 
122 https://sq.wikipedia.org/wiki/Familja 
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të siguruar stabilitetin social, ideologjik e kulturor të 

shoqërisë dhe shëmbëllimin e saj në të ardhmen.123 

Islami familjen e trajton si çështje shoqërore nga e 

cila varet edhe e ardhmja e shoqërisë. Në këndvështrimin 

islam, familja ka rol biologjik dhe kulturor. Roli biologjik 

është i lidhur me vazhdimësinë e llojit njerëzor ndërsa roli 

kulturor shihet në pozitën që ajo ka në transmetimin e 

vlerave kulturore ndërmjet brezave. Pra, familja në një 

kuptim më të gjerë të saj është në themel të ekzistencës. 

 

Përkufizimi i Edukimit 

Fjala edukim si term vjen nga fjala latine 

‘Educatum” e cila mbart kuptimin “proçes mësimi ose 

trajnimi, rritje, te udhëheqësh”.124 Edukimi është një proces 

i gjatë dhe i pandërprerë që fillon që me lindjen e fëmijës. 

Çfarëdo që zgjeron horizontin tonë, thellon 

depërtimin tonë, përpunon reagimet tona, stimulon 

mendimet dhe ndjenjat tona na edukon.125 Domethënia me e 

gjerë e edukimit është se është një proces i gjatë i 

modifikimit të sjelljes nëpërmjet çdo përvoje të jetës. Në 

këtë kuptim, edukimi i jepet çdo personi në çdo kohë, në çdo 

vend dhe në çdo mënyrë duke synuar zhvillimin total të 

individit.126 Edukimi është një proçes që ka të bëjë me 

formimin e personalitetit dhe karakterit të njeriut, që e bëjnë 

atë të aftë për të përballuar me sukses vështirësitë në 

                                                 
123http://zaninalte.al/2017/10/gruaja-dhe-familja-ne-institucione-te-

rendesishme-te-shoqerise-nen-optiken-e-drita-islame/ 
124 A R. Rather, Theory and principles of education, New Delhi: 

Discovery Publishing House, 2004, fq.1-2. 
125 National Council of Educational Research and Training, Basics in 

Education, New Delhi 2014, fq.5. 
126 http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/31614/1/Unit-

1.pdf. 



 

134 
http://conf.beder.edu.al/iscon/ 

ndërtimin e jetës individuale dhe familjare.127 Edukimi është 

baza për një familje dhe një shoqëri të shëndoshë.  

 

Përkufizimi i Moralit  në Islam 

Fjala arabe “ahlak”, që mbart kuptimet “moral”, 

“karakter”, apo “natyrë njerëzore”, është forma e shumësit e 

fjalëve “hulk” dhe “huluk”. Në fjalorë, zakonisht, pohohet 

se fjala “halk” përdoret për të shprehur ndërtimin fizik të 

njeriut, ndërsa fjala “huluk” atë shpirtëror.128 Njeriu nga 

pamja e jashtme është një e panjohur që e shpërfaq 

identitetin vetëm përmes karakterit, moralit dhe natyrës së 

vet.  Në një hadith profeti (s.a.s) ka thënë: "Mirësi është 

morali i mirë, kurse e keqja është ajo që të shqetëson 

përbrenda dhe që nuk do ta dinë të tjerët."129  

Morali, në kuptimin më të përgjithshëm, 

përfaqësohet me Kur'anin. Burimi i moralit të Islamit janë 

Kur'ani dhe Suneti. Kur'ani çështjet e moralit nuk i trajton si 

një libër morali, por duke i ndërthurur me temat e tjera, sjell 

mjaft parime teorike dhe rregulla praktike që formojnë një 

sistem morali të përsosur.130 

 Kurani është një përbërës i kritereve universale të 

moralit, ndërsa profeti ynë (s.a.s) shpreh mishërimin e kësaj. 

Hz. Aishe (r.a), duke iu përgjigjur një pyetje që i drejtohet 

në lidhje me moralin e Profetit (s.a.s), thotë: “A nuk e lexoni 

Kuranin? Kurani ishte morali i tij.” Edhe Kurani duke e 

                                                 
127 Xhemal Balla, Edukimi proçes i formimit të njeriut si qënie njerëzore, 

KMSh, Tiranë 2018, fq. 118. 
128 Lisanu’l-Arab, hlk md. 
129 Muslim, Birr, 14.  
130 Udhërrëfyesi i një myslimani (morali), Tiranë: Prizmi, fq 12. 
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ripohuar këtë të vërtetë, thotë: “Vërtet, ti je në një shkallë të 

lartë morali.”131  

 

Rëndësia e Moralit në Islam 

Mund të përmenden disa veçori që e dallojnë njeriun 

nga gjallesat e tjera. Një nga këto veçori është edhe morali. 

Morali mund të analizohet në dimensionin e ideve dhe 

sjelljeve. Morali i mirë paraqet bukurinë e njeriut, prandaj 

edhe Profeti Muhamed a.s. ka thënë: “Jam dërguar për të 

përsosur moralin e lartë”. 

Sjellja morale e gërshetuar me besim nuk sjell vetëm 

të qënit i moralshëm, por krahas kësaj bashkon shumë 

qëllime të tjera, p.sh. vrasja e një njeriu është një sjellje e 

keqe nga aspekti i moralit. Por nga ana e besimit, vrasja e një 

njeriu nuk është vetëm një sjellje e keqe, por njëkohësisht 

është e rëndësishme për shenjtërinë e jetës njerëzore.132 

Morali, rrjedhimisht sjelljet morale, janë ndër 

faktorët më të rëndësishëm që individët e shoqeëisë të 

jetojnë në paqe, lumturi dhe siguri. Njerëzit i fitojnë 

karakteristikat morale në proçesin e rritjes dhe zhvillimit të 

tyre. Njeriu që nga momenti i lindjes deri në fund të jetës së 

tij jeton proçese të ndryshme zhvillimi si: zhvillimi 

biologjik, zhvillimi psikologjik dhe zhvillimi social. Edhe 

zhvillimi moral i njeriut formësohet paralelisht me këto 

zhvillime.133 

Në Islam besimi nuk ndahet nga morali, sepse 

pranimi me përulësi i të gjitha urdhëresave kuranore është 

                                                 
131 Kur'an: Kalem, 4.  
132 Fatih Ufuk Bağcı, Krahasim i gjykimeve morale me perceptimet e 

vlerave te studentë të arsimit të lartë, Tiranë:  2015, fq. 52. 
133 Mustafa Şengün, "Ahlak Gelişimin Psiko-Sosyal Dinamikleri", 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Nr. 23, fq. 201.  
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domosdoshmëri e besimit. Duke i zbatuar këto urdhëresa, 

gjithashtu, arrihen vlerat më të larta morale. Profeti ynë 

(s.a.s) në një hadith ka thënë: “Ndër besimtarët, më i miri në 

çështje të besimit është ai që zotëron moralin më të mirë.”134 

Në një tjetër hadith tregon:"Për Allahun, asnjë rob nuk ka 

besuar plotësisht nëse nuk dëshiron për vëllanë e vet të 

njëjtën mirësi që dëshiron për veten."135 "Mes veprave të 

vendosura në mizan, asgjë nuk do të jetë më e rëndë se 

morali. Njeriu, në sajë të moralit të mirë, ngrihet në shkallën 

e atyre që mbajnë agjërim nafile dhe që falin namaz 

nafile."136 Në këto hadithe dhe në të tjera si këto, Profeti ynë 

(s.a.s) tregon për rëndësinë e moralit të lartë.  

 

Roli i familjes në edukimin moral të fëmijëve 

Problemet e edukimit janë tepër komplekse në faza 

të ndryshme të zhvillimit të fëmijës. Ne do të ndalemi në 

rolin e veçantë dhe të pazëvendësueshëm të familjes në 

edukimin e brezit të ri. Edukimi në familje është i lashtë sa 

vetë familja. Familja luan rol të rëndësishëm në edukim, 

sepse atmosfera e familjes ndikon tek fëmija në shumë 

drejtime në formimin e tyre.   

Familja është institucioni ku njeriu merr jetë. 

Prindërit janë përgjegjës për familjen dhe edukimi i fëmijëve 

është detyrë e tyre. Çdo fëmijë vjen në këtë botë i pajisur me 

aftësi të caktuara dhe familja luan një rol të rëndësishëm në 

zhvillimin e tij. Koha më e mirë për të edukuar fëmijën janë 

vitet e fëmijërisë, kur formohet pjesa më e madhe e 

karakterit. Vendi më i mirë është familja dhe edukuesit më 

                                                 
134 Buhari, Edeb, 39. 
135 Buhari, Iman, 7;  
136 Tirmidhi, Birr, 62. 
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të mirë janë prindërit. Familja është vendi ku fillon 

komunikimi dhe zhvillimi social. Bashkë me zhvillimin 

social mësohet gjuha dhe transmetimi tek brezi tjetër i 

rregullave morale dhe vlerave tradicionale. Edukimi i brezit 

të ri duhet të jetë një veprimtari e vazhdueshme në mënyrë 

që të bëhet e mundur formimi i një shoqërie të shëndoshë.  

Edukimi i njeriut me normat e moralit është një nga 

pjesët më të rëndësishme të formimit dhe zhvillimit të 

personalitetit të tij. Islami i ka kushtuar rëndësi mjaft të 

madhe edukimit. Në një hadith profeti (s.a.s) ka thënë: 

"Asnjë baba nuk i ka dhënë fëmijës së vet dhuratë më të mirë 

se edukata e mirë."137  

Formimi dhe edukimi moral i njeriut, në fenë Islame 

është detyrë që fillon nga familja, si bazë e shoqërisë, dhe 

më pas vazhdon më tëj me institucionet arsimore e ato fetare, 

të cilat e pasurojnë më tej edukatën morale. Edukata fetare 

rrit në një shkallë të lartë ndërgjegjen morale të njeriut. Ajo 

është shkalla më e lartë e zhvillimit, që bëhet formë e 

brendshme e moralit.138 Edukimi me parimet dhe normat e 

edukatës morale që kanë origjinë hyjnore nga Kur’ani 

famëlartë, i ndihmon fëmijët të bëhen më të ndërgjegjshëm 

në zbatimin e dispozitave normative për problemet e 

edukatës moralo-qytetare.139  

Kur'ani solli një koncept të ri për moralin. Ai 

mbështetet në monoteizëm dhe merr në konsideratë pëlqimin 

e Krijuesit. Morali është virtyt që i duhet kushtuar kujdes në 

edukimin e fëmijëve që nga familja e më gjerë. Kjo për 

                                                 
137 Tirmidhi, Birr, 33. 
138 Xhemal Balla, Edukimi, Proçes i formimit të njeriut si qënie 

njerëzore, KMSH, Tiranë 2018, fq. 70-71. 
139 Xhemal Balla, Përgjegjësia e familjes në edukimin e fëmijëve, Tiranë: 

ASD-Studio, 2017, fq. 49. 
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faktin se qëllimi final i Islamit është që të edukojë individë 

të moralshëm, familje e shoqëri të moralshme. Edukimi me 

normat e moralit duhet të ketë si qëllim përvetësimin teorik 

e praktik, në mënyrë që të krijojë unitet qëllimi e veprimi tek 

çdo individ.  

Njeriu është qenie sociale. Si një individ në shoqëri, 

është e nevojshme që të ketë komunikim të shëndoshë e 

harmonik dhe ndërveprim me mjedisin. Procesi i 

socializimit fillon nga momenti i lindjes dhe vazhdon gjatë 

gjithë jetës. Individi mëson dhe pranon elementet materiale 

dhe shpirtërore të kulturës së shoqërisë në të cilën jeton. 

Fëmija mëson normat shoqërore, vlerat morale, rregullat dhe 

sjelljet në familje kryesisht përmes shpërblimit, ndëshkimit 

dhe marrjes shembull. Roli i familjes është shumë i 

rëndësishëm në çdo aspekt gjatë kësaj periudhe. 

Familja është vendi ku fillon komunikimi dhe 

zhvillimi social. Bashkë me zhvillimin social mësohet gjuha 

dhe transmetimi tek brezi tjetër i fesë, i rregullave morale 

dhe vlerave tradicionale. Këto realizohen vetëm në një 

familje të shëndoshë. Fëmijët e rritur e të edukuar në një 

ambjent ku prindërit jetojnë bashkë dhe i përshtaten njëri-

tjetrit zënë vend në shoqëri si individë të pavarur.  

Në një studim të realizuar mbi të rinj të burgosur 

është vënë re se 70 % prej tyre vijnë nga familje të ndara, të 

cilët janë rritur të ndarë për arsye të ndryshme. Bazuar në 

këtë përfundim mund të themi, se mbështetja e familjes në 

themele të shëndosha, mundëson rritjen e fëmijës në 

mënyrën më ideale dhe fitimin e sjelljeve të dëshiruara.140  

                                                 
140 F. Menderes Bilgili, Çocuğun Din Eğitimi ve Karşılaşılan Güçlükler, 

Stamboll: Beyan Yayınları, 2005, fq. 135. 
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Themeli i një shoqërie të shëndoshë është familja. 

Pjesa më e rëndësishme e institucionit të familjes janë 

fëmijët. Fëmijët edukimin e tyre të parë marrin në këtë 

institucion. Prandaj, një nga funksionet më të rëndësishme të 

familjes është ndërtimi i personaliteteve të fëmijëve në 

mënyrën më të bukur dhe më morale. Fëmijët nuk janë 

vetëm pjesë e familjes në të cilën jetojnë, por edhe e ardhmja 

e shoqërisë në të cilën jetojnë. Kur fëmijët rriten në mënyrë 

të shëndetshme domethënë që familja është e shëndoshë, nga 

familjet e shëndosha formohet edhe shoqëri e shëndoshë. Në 

këtë drejtim, fuqia e familjes është garancia më e 

rëndësishme e individëve dhe e shoqërisë.141 

Imam Gazaliu thotë: "Fëmija është amanet tek 

prindërit e tij, zemra e tij është perlë e pastër, ku asgjë nuk 

është e gdhendur, por është e gatshme për të pranuar çdo gjë 

që gdhendet në të. Pra, nëse mëson të mirën dhe adaptohet 

me të, ai do të rritet në të mirën dhe prindërit e tij do të jenë 

të lumtur me të në këtë botë dhe në botën tjetër. Në qoftë se 

ai anashkalohet ose lihet pas dore dhe mësohet me të keqen, 

do të jetë për të ardhur keq dhe do të shkatërrohet, e 

përgjegjësinë për këtë do ta mbajnë kujdestarët, prindërit apo 

kushdo qoftë tjetër."142  

 

Fëmija pjesë e familjes dhe shoqërisë 

Fëmija që të rritet sa më i shëndetshëm nuk ka nevojë 

vetëm për ushqim por, ka nevojë të jetë i rrethuar nga njerëzit 

të cilët e duan pa kushte dhe e këshillojnë. “Institucioni i 

familjes luan rol të rëndësishëm në shoqërinë islame. Ajo 

                                                 
141 Ertuğrul Yaman, Değerler Eğitimi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2012, 

fq. 81  
142 Muhamed Gazali, Ripërtëritja e shkencave fetare, Prishtinë: Mendimi 

Islam, 2010, fq. 79.  
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është njësia themelore në shoqëri dhe është e organizuar në 

atë mënyrë që të veprojë si bashkësi në miniaturë. 

Përafërsisht një e treta e Ahkamit (rregullave juridike të 

Kur’anit) kanë të bëjnë me familjen dhe me rregullimin e 

harmonisë së saj. Është një gërshetim i tërë i të drejtave dhe 

obligimeve, që i sigurojnë themelet e jetës familjare e 

shoqërore në tërësi.” 143  

Mbijetesa e llojit njerëzor dhe e kulturës së tij varet 

nga funksionimi i rregullt i mekanizmave të lindjes dhe 

riprodhimit. Për të realizuar këtë objektiv, lind nevoja e një 

institucioni që i parë nën optiken islame, duhet të jetë i 

vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm. E për të zgjidhur këtë 

problem të ruajtjes së llojit, Allahu ka krijuar strukturat dhe 

mekanizmat familjare, në të cilat procesi prokreativ 

zhvillohet që nga fillimi deri në ezaurimin e tij për rritjen dhe 

edukimin e fëmijëve.144 

Fëmija e shfaq në mënyrë të dukshme ndikimin e 

familjes tek ai gjatë gjithë jetës së tij. Sidomos vitet e para të 

edukimit janë shumë delikate per shkak se formohet 

individualiteti dhe personaliteti. Prandaj duhet kujdes, durim 

dhe përkushtim, me qëllim plotësimin e vlerave të larta 

morale familjare, shoqërore dhe kombëtare.145  

Në qendër të shumë veprimtarive të rëndësishme në 

jetë janë fëmijët. E ardhmja e një kombi janë fëmijët, pra 

brezi i ri. Shtetet hartojnë plane dhe projekte, harmonizojnë 

pëpjekjet e shkollës dhe prindërve për edukimin sa me te 

                                                 
143 Rejahan Neziri, Familja ne Islam, Kreuzlingen: 2006, fq.16. 
144 Ruzhdie Qafmolla, “Gruaja dhe familja në institucione të shoqërisë 

nën optikën e "Drita Islame", Revista Zani i Naltë, Nr. 19, Tiranë: 2017, 

fq. 85. 
145 Turgay Gündüz, İslam, Gençlik ve Din Eğitimi, İstanbul: Düşünce 

Yayınları, 2003, fq. 195.  
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mire e brezave të ardhshëm. Ashtu siç nevojiten farat për 

vazhdimin e jetës së një peme, ashtu duhen edhe fëmijët për 

të vazhduar jetën e shoqërisë njerëzore. Kombet që nuk i 

japin rëndësinë e duhur edukimit të fëmijëve të tyre jetojnë 

në vështirësi ose shuhen. Ata që braktisin kulturën e tyre në 

duar të pakujdesshme janë të detyruar të humbin thelbin dhe 

të ardhmen e tyre. Çdo fëmijë, ashtu si fara, kur i vjen koha, 

çel profilin e vetes në shërbim të familjes dhe shoqërisë.  

 

PËRFUNDIM 

Familja është burimi i parë dhe më autoritar në 

proçesin e edukimit moral. Sidomos në vitet e para të 

fëmijërisë, ajo siguron modelet dhe shembujt e nevojshëm 

për përcjelljen e normave shoqërore dhe vlerave morale tek 

fëmija si dhe e motivon atë drejt sjelljes së duhur. Mënyra e 

afrimit të prindërve ndaj fëmijës dhe forma e aplikuar e 

disiplinës formësojnë personalitetin e fëmijës dhe 

karaktersitikat e tjera të individit. Në të njëjtën kohë këto 

qëndrime ndikojnë në suksesin e fëmijës në shkollë dhe në 

jetë.  

Fëmijët mund të marrin një edukatë të mirë dhe të 

mësojnë vlerat morale në shtëpi vetëm nëse jeta familjare 

është e shëndoshë. Ndërtimi i një vatre familjare të ngrohtë 

kontribuon në qëndrueshmërinë e kombit në veçanti dhe 

njerëzimit në përgjithësi. Jeta e një familjeje jofunksionale 

pasqyrohet gjithnjë e më shumë në shpirtrat e fëmijëve dhe 

për pasojë edhe në shoqëri.  

Gjatë proçesit të edukimit moral duhen pasur 

parasysh edhe veçoritë fizike, psikologjike e sociale të 

fëmijës në mënyrë që edukimi të jetë sa më produktiv. 

Prindërit nëse njohin detyrat e tyre ndaj fëmijëve edukimi  

do të fillojë në moshën e duhur dhe në varësi të moshës do 
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t'i jepen njohuritë e duhura.  Një edukim moral i mirë do të 

thotë lumturi në këtë botë dhe përgatitje për botën e 

përtejme.                                                         

Vatra familjare ka rëndësi jetike për rritjen e një 

gjenerate të shëndetshme dhe sigurimin e një sistemi 

shoqëror të shëndoshë. Prindërit duhet t'i ushqejnë mendjet 

e fëmijëve të tyre me edukate morale përpara se ato t'u jenë 

pushtuar nga gjërat e padobishme, sepse në shpirtrat pa 

themele të shendosha të edukimit moral kultivohen ide të 

këqija. Si përfundim mund të thuhet që çelesi i një shoqërie 

të shëndoshë është familja. Sa më shumë të diskutohet për 

familjen, aq më shumë do të ndërgjegjësohet shoqëria për 

vlerat që ajo përfaqëson dhe rëndësinë që duhet t'i jepet.                                                   
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Güçlükler, Stamboll: Beyan Yayınları, 2005. 

Gazali, Muhamed,  Ripërtëritja e shkencave fetare, Prishtinë: 

Mendimi Islam, 2010.  
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Migena Jani146 - Roli i familjes në edukimin e 

fëmijëve 

 

Abstrakt 

Vitet e fundit ka pasur një rritje të numrit të 

shkurorëzimeve, anëtarëve të braktisur, rritje të dhunës në 

familje, si dhe një rritje të nivelit të konfliktit midis anëtarëve 

të familjes, dobësi të rolit shoqëror të familjes, mungesë 

arsimimi të vlerave dhe virtyteve tek fëmijët. Ekziston një 

luhatje e fondacionit "shtet i vogël" i referuar "familjes" e 

cila vazhdon të humbasë qëllimin dhe funksionin e saj 

kryesor. 

Ky shkatërrim dhe dëm i familjes ndikon nga faktorët 

kryesorë: mungesa e arsimimit të fëmijëve në familje me 

vlera morale në institucionin e familjes dhe ndikim i madh i 

mjedisit shoqëror në familje. 

Qenia njerëzore dallohet nga krijesat e tjera për 

faktin se i jepet mundësia të mësojë, të njohë. Familjet dhe 

shkollat, të cilat janë institucion i rëndësishëm për arsimin, 

ndihmojnë në zhvillimin e një populli duke i dhënë një 

kulturë brez pas brezi. Prindërit janë lidhjet më të veçanta 

dhe më me ndikim në procesin arsimor. 

                                                 
146 Mësuese, Medreseja e Tiranës 
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Edukimi është çështja më e rëndësishme që duhet të 

ekzistojë në shoqëri. Arsimi është çelësi për të zgjidhur 

shumë probleme, ilaç që shëron shumë plagë sociale, përbën 

shërbime njerëzore, sepse ne jemi dërguar këtu për të 

mësuar dhe për t'u përsosur si përmes arsimit. Edukimi është 

si një laborator, ofruesi mjekësor që ofron trajtim për të 

gjitha sëmundjet e shoqërisë, janë prindër pikërisht ata që 

duhet të gjejnë diagnozën e kësaj shoqërie. Qëllimi i 

hulumtimit është të vërtetojë se si edukimi fetar forcon 

familjen dhe sa roli të madh ka familja në edukimin e fëmijës. 

 

Fjalët kyçe: familje, arsim, prindërim, moral, fetar
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Genti Kruja147 & Mehmet Disha148 - Një këndvështrim 

sociologjik i familjes në Islam 

Familja është bërthama e shoqërisë. Edukimi dhe 

arsimimi i një individi dhe sidomos i femrës, sjell ndërtimin 

e institucionit të familjes së shëndoshë, të cilat përbëjnë edhe 

shoqërinë ideale.149 Por a ekziston një shoqëri ideale? Sipas 

islamit po. Dhe kjo tashmë po vërtetohet edhe me anë të 

studimeve shkencore, të cilat së fundmi, kanë vërtetuar se 

familjet që janë të brumosura me besimin islam, kanë një 

nivel minimal të problemeve familjare dhe sidomos të 

konfliktit familjar, prindër-fëmijë, marrëdhënie midis motra 

dhe vëllezërish, apo më pak përplasje brezash.150 

Nga dita kur njeriu fillon të ekzistojë, si një qenie 

ende e vogël, zhvillohet vazhdimisht si një barrë në supet e 

prindërve. Lidhur me këtë, është krejt e pamundur të 

përcaktohet e vlerësohet thellësia e dhembshurisë së prindit 

ndaj fëmijës, kufiri i shqetësimeve që heqin ata. 

                                                 
147 Departamenti i Shkencave Islame, Bedër 
148 Drejtoria e Kulturës dhe Arsimit, KMSH 
149 Ismail Dogan, Sosyoloji – Kavramlar ve Sorunlar, Sistem yay., 

Stamboll, 1998, fq. 198-200. 
150 Dhami S, Sheikh A., the Muslim family: predicament and 

promise, West J Med. 2000, fq. 352–356.  
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Kështu, përsosmëria e një kombi dhe një shoqërie nis 

nga familja, nga foleja familjare e ngritur nga bashkëshortët. 

Nisur nga kjo, edukimi duhet filluar nga familja. Po qe se 

familja nuk është ngritur mbi parime edukative, as shoqëria 

nuk mund të mendohet të jetë me edukatë. Familja është 

institucioni ku individi merr jetë. Duke qenë e tillë, ajo ka 

forcën e saj të edukimit, arsimimit dhe krijimit të kushteve 

materiale për jetën. Por veçoritë e edukatës familjare varen 

edhe nga përbërja e familjes, organizimi i brendshëm, niveli 

arsimor, kultura e saj, si dhe nga tradita e edukatës së saj 

familjare.151 

Shqipëria pas viteve ‘90 ka hyrë në një tranzicion të 

gjatë në të gjitha aspektet. Kemi një emigracion të rreth 1/4 

së popullsisë së përgjithshme në shumë vende të botës. Kemi 

një migrim, shpërngulje brenda vendit nga zonat e thella dhe 

fshatrat në qytet, nga qytetet në kryeqytet, ku familja 

shqiptare pëson përplasje kulturash dhe subkulturash, duke 

bërë zhvlerësim, apo ndryshim të vlerave të trashëguara 

familjare. Kjo ka sjellë përplasje midis brezave dhe zgjerim 

të hendekut midis tyre. Individualizmi, materializmi, smira 

dhe zilia janë bërë shtysa të thellimit të problemeve të rinisë 

së sotme shqiptare, e cila për më tepër është në një krizë 

besimi, që sjell të gjitha burimet e sëmundjeve sociale. 

Sot shohim se janë përhapur pafund dukuri negative, 

si droga, alkooli, bixhozi, dhuna dhe vese dukuri të tjera 

negative dhe ata që preken më shpesh nga këto fenomeneve 

janë fëmijët dhe të rinjtë. E në këtë kontekst, roli i prindërve 

është shumë i rëndësishëm. 

                                                 
151 Xhemal Balla, Edukimi proces i formimit të njeriut si qenie 

njerëzore., Botim i KMSH, Tiranë 20018., fq. 96. 
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Në një fjalë të njohur thuhet kështu: “Edukojeni 

fëmijën 20 vjet para se të lindë”, kjo fjalë e lindur nga gjuhët 

e popujve, tregon qartë rëndësinë e edukimit të vetë prindit, 

sepse detyrat e tij ndaj familjes fillojnë që para se të lindë 

fëmija.  

Në mënyrë të veçantë në ditët tona, meqë prindërit 

janë zhytur me gjithçka në punët e kësaj bote, i kanë lënë pas 

dore fëmijët, sidomos adoleshentët, për sa i përket 

komunikimit me ta.  

Familja është elementi themelor i shoqërisë. Ajo 

është shtylla më e rëndësishme e saj. Sa të respektuar të jenë 

pjesëtarët e familjes ndaj të drejtave dhe detyrave të njëri-

tjetrit, aq e shëndoshë është edhe shoqëria. Në perspektivën 

islame, familja është një institucion i frymëzuar nga Zoti. 

Ajo nuk është zhvilluar nëpërmjet proceseve eksperimentale 

të evolucionit njerëzor e as rastësisht gjatë rrjedhës së kohës. 

Kjo është një e vërtetë e kumtuar nga mësimet hyjnore të 

shpallura nga Zoti.152 Kur’ani e shpreh qartë këtë në ajetin e 

mëposhtëm: “O njerëz, bëhuni respektues të bindur të 

Zotit tuaj, i cili ju kroji prej një individi, kurse prej tij 

krijoi gruan, e ndërsa prej tyre krijoi dhe shpërndau 

shumë burra e gra dhe bëhuni të kujdesshëm në 

obligimin tuaj ndaj Zotit, në emër të të cilit ju i 

drejtoheni njëri-tjetrit të bashkuar në një krah. Vërtet, 

Zoti është Mbikëqyrësi juaj” (en-Nisa’:1). 

 

Shkolla e parë e fëmijëve, që e kanë shpirtin të 

shkëlqyer si pasqyrë e që regjistron shpejt si aparat 

fotografik, është shtëpia, kurse edukatorja e parë, është nëna. 

                                                 
152 Mr. Rejhan Neziri, “Familja në Islam”, Kreuzlingen, Janar 2006. 
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Përgatitja e nënave si edukatore është baza më e rëndësishme 

për ekzistencën dhe vazhdimësinë e një populli. Sidomos, në 

edukimin e fëmijëve, në zhvillimin emocional dhe 

intelektual të tyre, apo edhe në zgjidhjen e problematikave 

që fëmijët hasin gjatë fazave të ndryshmeve të zhvillimit 

sipas karakteristikave të moshës, roli i nënave është më i 

rëndësishmi.153 

Arsimimi është tjetër gjë, edukimi tjetër. Shumica e 

njerëzve mund të bëhen arsimtarë, por janë të paktë ata që 

mund të bëhen edukatorë! 

Nëna është elementi më i rëndësishëm i familjes që 

përgatit një komb. Nëna është dora e shenjtë që e gatuan një 

komb si dhe ngritësja e folesë familjare, që përbën qelizën e 

parë të shoqërisë, ngritësja e një foleje ku reflektohen 

gëzimet dhe lumturia e fëmijëve. Nëna është një heroinë 

dhembshurie.  

Çdo njeri është përgjegjës për fushën e vet të përgje-

gjësisë dhe për ata që ka nën vete. Kështu, prindërit kanë një 

detyrë shumë të madhe ndaj fëmijëve të tyre. 

Në Islam, prindërit kanë një rëndësi shumë të madhe, 

ato janë bërthama e familjes. Në ajetet e Kur’anit dhe 

hadithet profetike bëhet e qartë se kënaqësia e Zotit është në 

respektin dhe bindjen ndaj prindërve. 

                                                 
153 Neitzel, Carin, and Anne Dopkins Stright. "Parenting behaviours 

during child problem solving: The roles of child temperament, mother 

education and personality, and the problem-solving context." 

International Journal of Behavioral Development 28.2 (2004)., fq: 166-

179. 
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Prindërit janë të parat qenie që duhet t'i respektojë 

njeriu. Kush e lë mangët respektin për ta, quhet se ka kundër-

shtuar Zotin.  

Në Kur’an në disa vende shohim se respekti ndaj 

prindërve citohet direkt pas besimit tek Zoti. 

Kur’ani thotë: “Ejani t’ju lexoj se çfarë ju ka 

ndaluar Zoti juaj! Mos i shoqëroni Atij ortakë, tregohuni 

të mëshirshëm ndaj prindërve.” (En’am, 151) 

“Ne i urdhëruam njeriut që të tregojë mirësi ndaj 

prindërve. Nëna e tij e mbarti atë me vështirësi dhe e 

lindi me vështirësi.” (Ahkaf, 15) 

“Të më falënderosh Mua dhe t’u jesh mirënjohës 

prindërve. Rikthimi është tek Unë.” (Lukman, 14) 

“O Zoti im! Në ditën që do të jepet llogari për 

veprat, më fal mua, prindërit dhe besimtarët.” (Ibrahim, 

41) 

“Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos 

adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni me mirësi ndaj 

prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur 

pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre 

as "of e oh", as mos u bë i vrazhdë ndaj tyre, po atyre 

thuaju fjalë të mira (të buta, respektuese). Dhe në shenjë 

mëshire shtrije pranë tyre krahun përulës e respektues 

dhe thuaj: "Zoti im! Mëshiroji ata të dy, sikurse më 

edukuan mua kur isha i vogël.” (Isra, 23-24) 

Janë këto disa nga ajetet dhe argumentet kur’anore, 

ndërsa ato profetike mund t’i rendisim në këtë mënyrë: 

Profeti Muhamed a.s. thotë: “Xheneti është nën 

këmbët e nënave tuaja.”154  

                                                 
154 Nesâî, Cihâd, 25; Elbânî, Sahihu ve Daifu Süneni’n-Nesaî, v. 7, fq. 

176. 
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“Turp për atë (e përsërit 3 herë) që megjithëse ka 

jetuar me të dy prindërit, apo me njërin, nuk ia del të hyjë në 

Xhenet.”155  

“Kënaqësia e Zotit, është tek kënaqësia e nënës dhe 

babait. Pakënaqësia e Zotit është tek pakënaqësia e nënës 

dhe babait.”156 

“Babai është porta qendrore e xhenetit. Në daç hiq 

dorë prej saj, në daç ruaje dhe gëzoje atë.”157  

Ndërsa kur Abdullah ibn Mesudi e pyeti Profetin: 

“Cila është puna më e dashur te Zoti i Lartësuar? Profeti tha: 

“Sjellja mirë me prindërit.”158 

Nisur nga këto, respekti për ta është jo vetëm një 

detyrim njerëzor, por edhe një obligim fetar. 

Fëmija duhet të jetë jashtëzakonisht i respektueshëm 

e i bindur ndaj prindërve; edhe prindërit, duke i dhënë jetës 

shpirtërore të fëmijës po aq rëndësi sa edhe trupit dhe 

shëndetit të tyre, duhet t'ia dorëzojnë atë sa më parë edukimit 

të të urtëve më të aftë. 

Profeti, njërit që e pyeti se: “Kush ka më shumë të 

drejtë për shoqërinë dhe kujdesin tim?”, i tha: “Nëna jote.” 

–Po pastaj? –Nëna jote. –Po pastaj? –Nëna jote. –Po pastaj? 

–Babai yt”, i tha.159 

Mosrespekti ndaj prindërve është i ndaluar dhe është 

prej mëkateve të mëdha te Zoti, përveçse në rastet kur ata të 

                                                 
155 Muslim, Birr: 9. 
156 Tirmidhî, Birr, 3/1899. 
157 Tirmizi, Birr, 3/1901. 
158 Buhari, Meuâkît, 1/108; Muslim, Iman, 1/62. 
159 Buhari, Edeb: 2; Muslim, Birr 1. 
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detyrojnë diçka kundër Islamit, por edhe atëherë duhet të 

sillesh me dashamirësi, porosi kjo e vetë Zotit në Kur’an.160 

Prindërit duhet të jenë më të ndjeshëm dhe të 

tregojnë më tepër interes ndaj fëmijëve të tyre, pra duhet të 

njohin mirë jo vetëm qëllimet e edukimit të fëmijëve, por 

edhe ndryshimet individuale dhe jetën e tyre shpirtërore. 

Në Kur’an thuhet: “Fëmijët dhe pasuria janë stolia 

dhe zbukurimi i kësaj bote”.161 Kështu fëmijët janë stoli 

për syrin dhe ushqim për zemrën. Duke i parë këto stoli, 

njeriu mund të ndiejë në praktikë lumturinë. Mirëpo, kujdesi 

është një kompleksitet i shumanshëm. 

Dallimi eventual kulturor mes djalit dhe vajzës ose 

edhe mes prindërve dhe fëmijëve, si njëri prej problemeve të 

ditëve tona, mund të sheshohet dhe zgjidhet me masa 

edukative gjer në periudhën e adoleshencës. Po u lanë për 

më vonë, ndikimi i masave edukative mund të bëhet i pa-

vlerë.  

Fëmija është si ekrani i hapur i folesë familjare, si 

altoparlanti i zërave të ndryshëm të atij mjedisi. Nga ky 

ekran dhe altoparlant mund të vëzhgojmë edhe skajet më 

intime të shtëpisë si dhe të dëgjojmë edhe pëshpëritjet më të 

fshehta! 

Kështu ne jemi të mbjellat dhe të korrat e 

paraardhësve tanë; edhe brezat që do të vijnë, do të jenë fryti 

i përpjekjeve tona. Ne duhet të shohim mirë se ku i kemi 

                                                 
160 shih Kur’an, 31:14-15.; “Tefhîmu’l-Kur’an”,  4/229. 
161 Kur’an, 18:46. 
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mangësitë; të përpiqemi për t'u ringjallur shpirtërisht për sa 

i përket ndjenjës së detyrës dhe përgjegjësisë. 

Këtu na duhet të hapim një parantezë për të shpjeguar 

një detaj të rëndësishëm përsa i përket edukimit të fëmijëve: 

ashtu siç në Islam, Zoti qartëson se nuk ka detyrim në fe,162 

duke lënë kështu hapësirë për vullnetin e lirë njerëzor që i 

përfton njeriut të drejtën e përzgjedhjes, po në këtë mënyrë, 

edhe tek fëmijët luhet i njëjti ekuilibër përsa i përket 

edukimit të tyre. Në Kur’an përmenden shembuj ku bijtë e 

profetëve kanë kundërshtuar mesazhet dhe këshillat e etërve 

të tyre dhe profetët, si rrjedhojë e kësaj gjëje, vetëm sa u kanë 

folur, i kanë thirrur, janë përpjekur e stërmunduar, edhe pse 

e dinin se vullneti i femijëve të tyre po shkonte drejt 

zgjedhjes së gabuar, por kurrsesi nuk i kanë detyruar për 

asgjë, sepse arsyetimi dhe vullneti logjik janë bazë e 

edukimit të vërtetë; mjafton të përmendim këtu birin e Nuhut 

a.s, i cili refuzoi të hipte në anije dhe u përla nga dallgët, e 

po njësoj janë edhe bijtë e Jakubit, të cilët thurën komplote 

kundër vëllait të tyre të vogël. 

Është e nevojshme të kuptojmë se, qëndrimet e 

prindërve, të mbajtura brenda ekuilibrave, janë efiçente në 

edukimin e fëmijëve brenda kontureve familjare, të cilat me 

vonë, ndikojnë edhe në qëndrimet vetjake të fëmijëve ndaj 

vendimeve që nuk janë në mjedisin familjar. Qëndrimi i 

prindërve, sipas disa studimeve, është efiçent dhe duhet të 

përfshihet edhe në proceset mësimore të sistemit të arsimit 

parashkollor, të ulët dhe në atë të mesëm, pasi kjo gjë ndikon 

në krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm për edukimin e 

                                                 
162 Kur’an, 2:256. 
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fëmijëve, ndikon edhe në formimin e tyre të brendshëm si 

dhe në aspiratat e tyre.163 

Kështu, etika e edukimit, në planin e sotëm të 

rrezikshmërive të keqedukimit, na shfaqet me një tjetër 

nevojshmëri, dhe këtu shfaqet nevoja e prindit për të qenë 

më vigjilent ndaj veseve dhe udhëve çorientuese që u 

kanosen sot fëmijëve dhe adoleshentëve, si edhe më i 

përkushtuar në gjetjen e metodave bashkëkohore që do ta 

ngrenë nivelin e edukimit familjar në gradën e nevojës 

bashkëkohore. 

Shtëpitë tona duhet të kenë gjithmonë pamjen e një 

shkolle, një vendi edukimi, në mënyrë që, duke ua ngopur 

fëmijëve zemrën e shpirtin, të mos lejojmë që të bëhen robër 

e skllevër të dëshirave të ulëta. 

Kështu vetë prindi është shembulli më i mirë për 

fëmijën e tij. Sidomos kur edhe prindërit e fëmijës i kanë 

prindërit e tyre, pra gjyshërit, atëherë fëmija do ta ketë 

shembullin, sjellja e prindërve të tij ndaj nënës dhe babait të 

tyre do të jetë shembulli më i mirë për të. Pastaj vjen edukimi 

në shkollë, edukimi nga gjyshërit dhe sidomos edukimi 

fetar.164 

Mënyra më me ndikim në procesin e mësimit dhe 

edukimit është tregimi dhe komunikimi me qëndrim, sjellje 

e gjeste. Rregullimi i përshtatshëm i jetës në shtëpi është më 

                                                 
163 Dauber, Susan L., and Joyce L. Epstein. "Parents’ attitudes and 

practices of involvement in inner-city elementary and middle 

schools." Families and schools in a pluralistic society (1993); fq. 53-71. 
164 Grolnick, Wendy S., and Maria L. Slowiaczek. "Parents' involvement 

in children's schooling: A multidimensional conceptualization and 

motivational model." Child development 65.1 (1994); fq. 237-252. 
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me ndikim në komunikimin e një ideje dhe në edukimin e 

fëmijës.165 

Që fëmijët tanë të mund të rriten në mënyrë të 

përsosur, është kusht që edhe mjedisi ku rriten dhe edukohen 

të jetë i përsosur. Sigurisht, çdo fëmijë formësohet sipas 

mjedisit dhe në një kuptim konsiderohet fëmija i atij mjedisi. 

Në krye të elementëve të mjedisit në fjalë vjen familja, pastaj 

shkolla, shokët dhe miqtë e rrethi shoqëror.  

Po qe se ju nuk keni bërë dot një vlerësim të mirë të 

këtij mjedisi, infektimi i tij një ditë me një virus çfarëdo bë-

het i pamënjanueshëm. Sigurisht, po qe se mjedisi është i 

prishur, edhe fëmija një ditë patjetër do të prishet. Prandaj 

mjedisin, duke filluar që nga familja e duke vazhduar me çdo 

etapë të rrugës dhe njësi të jetës, duhet ta bëjmë të për-

shtatshëm për rritjen dhe edukimin e përsosur të fëmijës. 

Familja shqiptare sot, edhe pse është fatkeqësisht në 

një krizë morali, ajo ruan disa tipare pozitive, siç është 

ndjekja e fëmijës nga prindi për shkollimin më të mirë për 

të, si dhe për shumë gjëra të tjera për ta parë fëmijën e vet sa 

më mirë, duke sakrifikuar shumë gjëra për të. 

Kështu një fjalë e urtë thotë: "Po qe se fëmija është i 

çmuar, edukimi i tij është më i çmuar!" 

Duhet ta dimë se fëmija është amaneti i Zotit për ne. 

Dashuria dhe interesimi që ndiejmë ne për fëmijën është një 

paradhënie dhe stimul për ne me qëllim që të kujdesemi për 

atë amanet.  

                                                 
165 Breitborde, Mary-Lou, and Louise Boyle Swiniarski. "Family 

education and community power: New structures for new visions in the 

educational village." Educational Studies 28.3 (2002); fq. 305-318. 



 

159 
http://conf.beder.edu.al/iscon/ 

Ndjenjat që ushqejmë për fëmijët që po rrisim, men-

dimet, fjalët, jeta ndjesore, sjelljet tona duhet të kenë gjith-

monë për synim të bëhen shembull. Nëse duam që ata të 

rriten në mënyrë të përkryer, jemi të detyruar t'i kushtojmë 

jashtëzakonisht vëmendje kësaj veçorie. Duhet të themi gji-

thmonë të drejtën duke u shmangur nga gënjeshtra. Nëse 

duam që ata të mos thonë fjalë të papërshtatshme, nuk duhet 

të përdorim në shtëpi asnjë fjalë të papërshtatshme dhe në 

kujtesën e tyre nuk duhet të shkruhet asnjë fjalë e tillë. Nëse 

kërkojmë që fëmijët tanë të bëhen të vyer, që të jetojnë të 

ndershëm, duhet të bëjmë çmos që shembullin e kësaj ata ta 

marrin në shtëpi, duke u bërë ne shembujt e tyre. Ndërsa për 

heronj të kenë Profetin Muhamed a.s., Hz. Omerin, Halid bin 

Velidin e shumë sahabe të tjerë në vend të fallciteteve si 

Spiderman-i, Superman-i e Babagjyshi i përrallave pa moral. 

“Sa të respektuar të jenë pjesëtarët e familjes ndaj të 

drejtave dhe detyrave të njëri-tjetrit, aq e shëndoshë është 

shoqëria” (Gylen (a), 2003:159); apo “Në krye të elementëve 

të mjedisit në fjalë vjen familja. Pastaj, shkolla. I treti, shokët 

dhe miqtë. I katërti, rrethi shoqëror i mësimeve dhe i 

studimit.” (Gylen (b), 2003:77)  Është pikërisht kjo filozofi 

që udhëheq jo vetëm arsimimin, por edhe edukimin e 

nxënësve në medresetë e vendit tonë.  

Kështu sipas një studimi të bërë para disa javësh midis 

disa shkollave të Tiranës me një anketim mbi 1244 nxënës të 

shkollave si "Petro Nini Luarasi", “Qemal Stafa”, “Fan Noli”, 

"Dora D' Istria", "Myslym Keta", "Shyqyri Peza", shkolla e 

Mesme Artistike "Jordan Misja", si dhe "Medreseja" e 

Tiranës, e cila kjo e fundit u përzgjodh, jo vetëm se kanë 

nxënës nga gjithë hapësirat shqiptare, por edhe ngaqë kanë 
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kohën e pasmësimit të programuar sipas standardeve të 

disiplinës. 

Problemet prindër-fëmijë në Medresenë e Tiranës janë 

ndjeshëm më e ulëta, në krahasim me atë të gjimnazeve dhe 

shkollave të tjera. Morali i shëndoshë dhe me përmbajtje 

fetare, që shndërrohet e praktikohet nga mësuesit dhe nxënësit 

medresistë, shërben si faktor i rëndësishëm për shoqërizimin e 

nxënësve adoleshentë me modelet e sjelljes humane më të 

fisme, jo vetëm në marrëdhënie me prindërit dhe pjesëtarët e 

tjerë të familjes, por edhe me gjithë shoqërinë.  

Studiuesit mendojnë se disa elementë të mekanizmave 

shoqërues, që realizohen nëpërmjet moralit dhe edukatës 

fetare dhe disiplinës së tyre, mund të praktikohet edhe në 

shkollat e tjera të Shqipërisë, me qëllim që të neutralizohen 

ndikimet negative të shoqërisë së sotme. 

Lusim Zotin që të na bëjë të denjë të jemi pjesë e 

shoqërisë së pastër, të skicuar shumë mirë në katalogun dhe 

udhëzuesin hyjnor në Kur’an dhe Traditën Profetike. 
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Lorela Shehu166 - Ekuilibri Punë-Jetë nga një 

këndvështrim Profetik 

 Abstrakti 

Ky artikull ka për qëllim të kontribuojë në diskutimin 

rreth mundësive për të mbështetur ekuilibrin punë-jetë. 

Objektivi kryesor i këtij punimi është të ofrojë një model 

profetik, të aplikueshëm për individët, të cilët përkundër 

përpjekjeve të shumta për të zbatuar praktikat e ekuilibrit të 

punës dhe jetës, hasin vështirësi në lidhje me balancimin 

mes roleve të tyre në një mënyrë kuptimplotë dhe efektive. 

Si fillim, artikulli studion konceptin e ekuilibrit në 

Kur'anin Famëlartë dhe traditën profetike. Më pas, artikulli 

diskuton shkurtimisht varësinë e balancës mes punës dhe 

jetës nga kushtet ekonomike dhe faktorë të tjerë të jashtëm 

strukturorë dhe institucionalë. Së dyti, hulumton rreth 

shembujve konkretë nga jeta e Profetit Muhammed (paqja 

qoftë mbi të), duke analizuar disa hadithe kyçe për sa i 

përket temës. 

Fjalët kyçe: ekuilibri punë-jetë, model profetik, 

kushtet ekonomike.  

                                                 
166 Departamenti i Shkencave Islame, Bedër 
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Valdrin Mera167 - Roli i gruas në Islam dhe sfidat e 

ditëve të sotme (shekulli XXI) 

 

Abstract 

As the first sociological community, the family is the 

smallest building unit and fundamental element of society, 

and as such, has managed to survive any danger despite the 

changes it has undergone throughout history. The main 

protective role in the regard of “family”, have religion and 

traditions as institutions that organize social life 

According to historical and anthropological data, 

women have always been at the center of the "family 

institution". From the perspective of Islamic religion, the 

woman has a family-forming position and is the main carrier 

of the current social structure. Most of the chapters written 

about women, in classical Islamic works, focus on the 

crucial importance of the family in Islam and the central role 

of women in maintaining the family unit. Based on the 

various functions that society obliges, the woman appears as 

"mother", as "daughter", as "sister" and so on. 

Numerous cultural developments and the changing 

role of women in the 21st century has made a mandatory a 
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more global approach the issue of women in the Islamic 

universe of reference. This article, beyond the repetition of 

norms, duties, and rights, literally looks at finding a way to 

face contemporary challenges in coherence with the divine 

message while staying faithful to fundamental principles and 

goals. 

 

Key words: Religion, Family, Tradition, Institution, 

Woman in Islam. 

 

Hyrje 

Në mesin e institucioneve sociale, si bazë 

ontologjike e një jete të shëndetshme shoqërore, familja ka 

rëndësinë kryesore në çdo shoqëri. Familja është bashkësia 

e parë sociologjike, është ambienti i parë shoqëror në të cilin 

njerëzit kalojnë jetën e tyre dhe ura që mundëson kalimin e 

individit në shoqëri dhe në jetën shoqërore. 

Në shumë kërkime dhe hulumtime antropologjike, 

vihet re, që në jetesën familjare të shoqërive primitive kishte 

një rregull dhe një sistematikë të caktuar. Nëse është e 

mundur të flasim për një pikë të përbashkët për të cilën bien 

dakord të gjithë sociologët dhe historianët, është se të gjitha 

shoqëritë kanë evoluar në aspektin e historisë së qytetërimit 

dhe se jeta shoqërore ka qenë gjithmonë në një përparim të 

pandërprerë. Besimi në evolucionin dhe përparimin e 

shoqërisë pranohet nga të gjithë, nga Durkheim’i tek Marx’i, 

nga Comte tek Ferguson’i (Bulaç 2007, 40). Në klanin e 

Durkheim’it, të cilin ai e shikon si shoqërinë e parë dhe si 

familjen e pare, kishte kode të caktuara të cilat 

respektoheshin rregullisht nga antarët e klanit. Për shembull, 

një antar i një klani nuk mund të martohej me një antare tjetër 

të klanit të tij. Ata kishin të njëjtin besim, të njëjtat bindje 
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dhe për pasojë quheshin vëlla e motër. Në shumë shoqëri 

primitive, mungesa e dëlirësisë dhe nderit ishte e mbrapshtë 

dhe konsiderohej krim. Në favor ose jo të saj, gruaja ishte 

pothuajse në çdo shoqëri, faktori më i rëndësishëm i saj. 

Duhet theksuar që në këtë faktorizim të gruas në shoqëri, rol 

të rëndëndësishëm kishte dhe lidhja e forte që fëmija ka me 

nënën e saj, në krahasim me babain. (Kurt, 2012: 321). 

Gruaja ka qenë gjithmonë në qendër të "institucionit 

të familjes". Në fetë hyjnore dhe në fenë Islame në veçanti, 

gruaja ka një pozicion që formon familjen dhe është bartësi 

kryesor i strukturës aktuale shoqërore. Gruaja është faktori 

kryesor që ndikon në familje dhe ka rolin më të rëndësıshmë 

në kalimin e trashëgimisë kulturore dhe në përgatitjen të 

brezave të ardhshëm. 

Në këtë punim, do të hedhim një vështrim modest 

mbi rolin e gruas në Islam. Duke qenë i vetëdijshëm që kemi 

të bëjmë me subjektin më të diskutueshëm të feve, kulturave 

dhe strukturave politike dhe për shkak të natyrës së këtij 

punimi, vështrimi ynë do të jetë i shkurtër. Sepse për të 

ezaruar një temë kaq sensitive nuk do të mjaftonin as librat 

më voluminoz. Sidoqoftë, mënyra më e mirë për të kuptuar 

pikëpamjen e Islamit për gratë është kthimi në burime. 

Pyetja që duhet bërë është se ku qëndron gruaja në periudhën 

e parë në shoqërinë islame? Një përgjigje e thelluar ndaj 

kësaj pyetje, ndoshta në një punim tjetër, kerkon kthimin në 

shoqëritë e hershme dhe në kulturat e tjera. Kina, India, 

Roma e Vjetër, bisedat e Budës me Anandën, Dhiata e 

Vjetër, Greqia e Vjetër dhe filozofët e saj na tregojnë shumë 

gjëra mbi shoqërinë patriarkale dhe mbi statusin e nënçmuar 

që kishte gruaja në këto shoqëri. Ndërsa studimi dhe 

hulumtimi i rolit dhe statusit që kishte gruaja në shoqërinë 

para-Islame në zonën ku zbriti shpallja dhe përreth saj, është 
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thelbësor për të parë kontrastin dhe për të kuptuar më qartë 

se ku qëndron  gruaja në periudhën e parë në shoqërinë 

islame. 

 

Gruaja në shoqërinë para-Islame 

Për të kuptuar mire rolin e gruas ne fenë Islame 

është e nevojshme të studiohet dhe të kuptohet statusi që 

ka pasur ajo, në periudhën e “injorancës”(para-Islame), 

veçanërisht në zonën ku zbriti shpallja. Për arsyen se 

shkrimi dihej dhe perdorej shumë pak, shpesh hasemi me 

vështirësitë e gjetjes së burimeve të besueshme. Për pasojë, 

ekzistojnë disa vështirësi në studimet që bëhen në lidhje 

me atë kohë. Veprat e poezisë dhe letërsisë që arabët 

përdornin në një nivel të përparuar na sjellin disa 

informacione. Sidoqoftë, duhet theksuar që burimi më i 

besueshëm që hedh dritë mbi atë kohë, është Kur’ani. 

Në shoqërinë para-islame arabe, mbizotëronte 

struktura e familjes patriarkale, familja përbëhej nga burrat 

dhe të afërmit e tyre. Të afërmit e gruas nuk 

konsideroheshin si pjesë e familjes. Gruaja vlerësohej 

vetëm si konsumatore dhe për këtë arsye nuk gëzonte 

respekt. Një transmetim i Omerit (r.a) e pasqyron qartë 

situatën kur thotë thotë: "Ne nuk i vlerësonim gratë në 

kohën e injorancës, kur Islami erdhi dhe pamë që Allahu 

po fliste për ta, ne pamë se ata kishin të drejta mbi ne 

(Canan 1988, 322). 

Kur hedhim një vështrim të shkurtër në 

problematikat e rëndësishme që përcaktonin vendin e 

grave në shoqërinë arabe para-islame, ajo që bie në sy 

fillimisht është flijimi i vajzave. Edhe pse flijimi i fëmijve 

ishte nje ritual fetar që datonte nga koha e Ibrahimit (a.s), 

vrasja e vajzave tek fiset arabe ishte një traditë e përhapur 
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dhe kjo ndodhte për shkak se vajza perceptohej si një barrë 

dhe shkak turpi për familjen. 

Kjo sjellje e epokës para-islame, shihet qartë dhe 

kritikohet ashper në Kuran. “S’ka dyshim se kanë dështuar 

keq ata që mbytën fëmijët e tyre nga mendjelehtësia e pa 

kurrfarë dije dhe ata që duke i shpifur Zotit, shpallën të 

ndaluar atë që Zoti u kishte dhuruar. Ata kanë humbur 

rrugën e drejtë dhe prej fillimit nuk ishin në udhëzim” 

(En’âm 6/140). 

Arabët i flijonin vajzat e tyre për një numër arsyesh. 

Një nga këto arsye ishte vështirësia ekonomike. Kurani 

hedh dritë mbi ktë fakt: “Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga 

frika e varfërisë, se Ne ua sigurojmë furnizimin atyre dhe 

juve, e mbytja e tyre është mëkat i madh” (Isra 17/31). 

Një arsye tjetër janë besimet fetare të arabëve. 

Arabët, të cilët i konsideronin engjëjt si bijat e Zotit, i 

varrosnin bijat e tyre për t'u bashkuar me engjëjt. Ata 

mendonin se perënditë e aprovonin këtë dhe se ishte një 

detyrë fetare (Demircan 2008, 22). Një pjesë e studiuesve 

mendojnë se tradita e flijimit të vajzave të vogla nga arabët 

nuk ishte e përhapur në masë, dhe se aplikohej më shumë 

tek arabët nomadë. Sido që të ishte gjendja e kësaj tradite 

makabre, kuptohet qartë që në dritën e dispozitave 

Kuranore, ky zakon i shoqërisë para-Islame u hodh poshtë 

dhe u shfuqizua nga Islami. 

Dhe në strukturën komunitare para-islame të 

arabëve, duket qartë që kishte një këndvështrim negativ 

ndaj gruas: gruaja ishte thjesht një konsumatore që 

konsumonte dhe nuk kontribonte në jetën fisnore. Ajo  

mund të kapej peng në luftëra dhe si rezultat mund të shitej 

si konkubinë ose si skllave. Sidomos midis arabëve 

nomade, martesa shihej si një tregti. Mehir’in (shumë 
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parash që i jepet gruas në bazë të kontratës së martesës) e 

merrte familja e gruas dhe si rezultat, burri mund të ndahej 

nga gruaja e tij në çdo kohë dhe e dërgonte përsëri në 

familjen e saj pa divorc. Për sa kohë që burrit ia përballonte 

gjendja e tij financiare, ai mund të martohej me aq gra sa 

donte. Në rast të vdekjes së burrit të saj, gruaja nuk mund 

të ishte trashëgimtare. Trashëgimia kalonte në familjen e 

burrit dhe gruaja kthehej në shtëpinë e babait të saj 

(Demircan 2008, 46). 

Kishte shumë lloje martesash në shoqërinë arabe 

para-islame. Burri mund të martohej duke shkëmbyer 

motrën ose vajzën e tij me një grua tjetër për të mos dhënë 

para. Burri mund të  martohej me njerkën e tij pasi babai i 

tij vdiste. E përhapur ishte dhe martesa e një burri me një 

grua për një kohë të pacaktuar pa pëlqimin e prindërve të 

saj. Dy motra mund të martoheshin me të njëjtin person në 

të njëjtën kohë. Pavarsishit se dhe në çështjen e martesës 

kishte ndryshime tek fiset arabe, është fakt që me ardhjen 

e Islamit të gjitha këto lloje martesash u shfuqizuan nga 

revelata hyjnore (Demircan 2008, 58). 

Islami ndaloi të gjitha mendimet dhe sjelljet 

negative, keqkuptimet dhe tepricat e arabëve për gratë dhe 

i vuri nën kontroll ato. Islami e trajtoi  burrin dhe gruan në 

pikën e të qenurit njerëzor dhe veproi në mënyrë të 

barabartë për sa i përket të gjitha detyrimeve dhe 

shpërblimeve të tyre. Islami nuk u përpoq të largonte gratë 

nga jeta shoqërore, por përcaktoi vetëm dimensionet, 

parimet dhe kufijtë e marrëdhënies midis burrave dhe 

grave (Akyüz 2006, 246). 
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Roli i gruas në Islam në shekullin e shpalljes 

Ndërkohë që hedhim një vështrim se si referencat 

Islame i qasen çështjes së grave përballemi me disa pyetje: 

Ku qëndron gruaja në periudhën e parë në shoqërinë islame? 

Çfarë roli luajti gruaja në strukturimin e ri shoqëror të 

përqendruar rreth Profetit Muhammed? A përbën një model 

jete për besimtarët jeta e grave të Profetit (paqja dhe bekimi 

i Zotit qoftë mbi të)? A mund të flasim për një rregullim 

shoqëror në favor të grave gjatë periudhës së Profetit (paqja 

dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të)? A është zona private 'e 

dizajnuar' për gratë në traditën islame një zonë e strehuar apo 

një mjet përjashtimi nga shoqëria? 

Roli i gruas në strukturën shoqërore të sapo marrë 

përsipër nga Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i Zotit 

qoftë mbi të), kuptohet me transmetimin e Omerit(r.a) kur 

thotë: “Në periudhën e injorancës, gratë nuk i konsideronim 

as në statusin e njerut. Ne e kuptuam se ata kanë të drejta 

mbi ne vetëm atëherë kur erdhi Islami dhe kur na urdhëroi 

të silleshim mirë me to” (el-BUHÂRÎ 1423, Libas, 31). 

Gjurmët e para të ndryshimit shoqëror që filluan me Profetin 

së shpejti shfaqen me fjalët e vetë grave ensare ku thonin: "i 

Dërguari i Allahut ndaj nesh ishte më tolerant dhe i 

dhembshur se ne vetë". 

Fillimisht ajetet kur’anore, për shkak dhe të 

strukturës etimologjike dhe gramatikore të gjuhës arabe, 

përdornin vetëm shumësin mashkullor për t’iu referuar 

besimtarëve. Botëkuptimi i periudhës së “injorancës” që e 

shtynte gruan në prapavijën e shoqërisë i kishte përshkuar aq 

shumë gratë, saqë ato mendonin se nuk kishin asnjë vlerë 

para Allahut. Ato e ndjenë nevojën për të konfirmuar 

ekzistencën e tyre duke pyetur Profetin Muhammed (paqja 
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dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të):"O i Dërguari i Zotit, pse 

gratë nuk përmenden në mënyrë eksplicide në mesazhin e 

shpallur? 

Pas këtij manifestimi të grave besimtare për të 

kuptuar pozicionet e tyre, ajetet filluan duke përmendur 

grate dhe burrat në mënyrë të dallueshme. Si në ajetin: “Nuk 

ka dyshim se për myslimanët dhe myslimanet, besimtarët e 

besiamtaret, adhuruesit e adhurueset, të sinqertit dhe të 

sinqertat, durimtarët dhe durimtaret, të përvuajturit dhe të 

përvuajturat, sadakdhënësit dhe sadakdhënëset, agjëruesit 

dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtëset e nderit, 

shumë përmendësit e Allahut e shumë përmendëset e 

Allahut, Allahu ka përgatitur falje (mëkatesh) dhe shpërblim 

të madh” (El-Ahzab:33/35).  

Ky ishte një zhvillim thelbësor dhe tepër i 

rëndësëshëm sepse gratë kishin arritur të jenë shkak i zbritjes 

së mesazhit dhe tani ato adresoheshin bashkë me burrat në 

tërë thirrjen hyjnore të Kuranit. Ky evolucion i mesazhit 

është pjesë e pedagogjisë hyjnore në procesin e shpalljes që 

zgjati mbi 23 vjet. Statusi i grave dhe vajzave që u vranë për 

shkak të turpit që mund të sjellnin duhej të formohej në faza, 

me shpalljen e vargjeve Kur’anore. Kështu u bë gjithnjë e 

më e qartë se mesazhi i Kur’anit dhe qëndrimi i Profetit 

(paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të) ishin të prirë për të 

liruar grate nga prangat kulturore të fiseve dhe klaneve arabe 

si dhe nga praktikat e kohës (Ramadan 2017, 306). 

Mërgimi nga Meka në Medine gjithashtu luajti një 

rol të rëndësishëm në evolucionin e mendimeve midis 

muslimanëve. Gratë në Medine ishin më të dukshme, më të 

përfshira në jetën sociale, më të zëshme dhe më të sigurta. 
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Ato habitën dhe gruan e Profetit (paqja dhe bekimi i Zotit 

qoftë mbi të), Aishen (r.anha) që ishte nga Mekka, e cila tha: 

“Qofshin të bekuara grate ensare(medinase), të cilat 

modestia nuk i pengoi për të kërkuar dituri (MUSLIM 1428, 

332). 

Faza e jetës profetike të Profetit Muhammed 

përqendrohej në rrafshin njerëzor në vend të ndasise gjinore. 

Në këtë qasje të re që e nxjerr individin në pah mes shoqërisë 

fisnore, gratë ishin gjithashtu bashkëbiseduese direkte të të 

Dërguarit të Allahut. Ashtu si burrat, ata kishin të drejtë dhe 

liri të besonin, adhuronin, kontraktonin dhe i shërbenin 

shoqërisë. Të gjitha vargjet hyjnore që kumtoheshin nga 

Profeti (paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të) iu referohshin 

grave dhe burrave. Fokusi i jetës shoqërore gjatë epokës së 

Muhammedit (paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të) ishte 

“Mesxhidi i Profetit”. Të ishe larg nga mesxhidi do të thotë 

të ishe larg axhendës së Medinës, e cila formësohej rreth 

shpalljes hyjnore. Në këtë kuptim, gratë kujdeseshin për të 

qenë në mesxhid; madje duke kundërshtuar strukturën e 

mbizotëruar nga meshkujt, ato siguruan një ditë të veçantë 

nga Profeti Muhammed për t'iu referuar dhe për t’iu mësuar 

atyre shpalljen hyjnore.  

Gruaja e Profetit (paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi 

të), Aisheja (r.anha) ishte një nismëtare shumë e 

rëndësishme e ndryshimit të grave në shoqëri. Ajo ishte një 

studiuese dhe një dijetare. Sipas fjalëve të të Dërguarit të 

Allahut, ishte  gjysma e fesë ’. Sahabët do të thonin për të 

që: "ne nuk kemi parë askënd që e di jurisprudencën më mirë 

se Aisheja (r.anha)" Pas vdekjes së Profetit Muhammed për 

47 vjet me radhe Aisheja (r.anha) u kthye në “autoritetin e 
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fetvave” dhe në udhërrëfyesen e besimtarëve (Haylamaz, 

Mü'minlerin en Mümtaz Annesi Hazreti Aişe 2010, 337).  

Si Aishja, ishin dhe Ummu Seleme, Ummu Varaka 

dhe gra të tjera që në një kohë të shkurtër u bëne pjesë e një 

reformë shumë të rëndësishme edukative. Nga ana tjetër, 

Profeti (paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të). inkurajonte 

edukimin dhe mirëqenien e vajzave dhe i këshillonte ato të 

merreshin me artin, tregtinë, përpunimin e lëkurës, endjen, 

poezinë, mësimin e shkrim-leximit dhe bërjen e ilaçeve.  

Këshillimi i Profetit Muahmmed me bashkëshorten e 

tij Ummu Selemen në një situatë kritike siç ishte traktati i 

Hudejbijes është një tregues shumë i rëndësishëm i evolimit 

të rolit dhe statusit të gruas në shoqërinë Islame . Pikat e 

marrëveshjes së Hudejbijes ishin të rënda dhe të 

papranueshme për shokët e Profetit. Ata nuk kishin dëshirë 

të ndiqnin urdhrat e Profetit (paqja dhe bekimi i Zotit qoftë 

mbi të) në lidhje me kryerjen e Umres. Profeti Muahmmed 

erdhi tek Ummu Seleme dhe i tregoi për situatën e vështirë 

që po haste me shokët e tij. Ummu Seleme i tha Profetit 

(paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të) që të shkonte pranë 

shokëve të Tij për të prerë kurbanin e tij pa folur me askënd. 

Profeti (paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të) bëri pikërisht 

atë që i tha gruaja e Tij, Ummu Seleme. Shokët që panë 

Profetin filluan të bëjnë kurbanet e tyre (el-BUHÂRÎ 1423). 

Siç shihet në këtë shembull, ishte gruaja e Tij, që e ndihmoi 

Profetin Muhammed në zgjidhjen e kësaj situate. Me këtë 

veprim Profeti (paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të), si 

drejtues që ishte, ju tregonte të gjithve rëndësinë që kishte 

mendimi i një gruaje qoftë edhe për çështje kaq kritike 

(Haylamaz, Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz, 

Muhtasar 2008, 473-85) .  
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Duket se në shekullin e parë të Islamit, grate 

besimtare, ashtu si burrat, ishin në mes të jetës për sa i përket 

mësimit dhe kuptimit të Kuranit. Aishja, Hafsa, Umm 

Selema, Ummu Varaka ishin midis grave që e dinin 

Kur’anin përmendësh. Ndërkohë një numër i 

konsiderueshëm i grave i përkushtoheshin transmetimit të 

hadithit.  Në këtë periudhë, kur parimet formësoheshin nga 

rrjedha e shpalljes hyjnore dhe rendi i ditës përcaktohej nga 

ajetet Kur’anore, rolet sociale që gratë ndërmerrnin ishin 

themelore. Fakti që Mushaf-i Şerif, i cili u mblodh gjatë 

periudhës së Ebu Bekrit(r.a), pas Omerit(r.a) i kaloi 

Hafsës(r.anha) në vend të Osmanit(r.a) është një tregues i 

rëndësishëm i statusit që kishte arritur gruaja në atë kohë. 

 

Sfidat e diteve te sotme 

Duhet të theksohet se statusi i gruas, e cila u ngrit në 

një pozitë të privilegjuar në periudhën e parë islame, me 

kalimin e kohës u sfumua dhe degradoi. Shkak për këtë, 

përveç interpretimeve fetare ishin dhe arsyet politike, 

gjeografike dhe kulturore. Megjithëse këto përcaktime nuk 

mund të përgjithësohen njësoj për tërë gjeografinë islame, 

rruga që shoqëria e parë islame hapi në favor të grave; me 

kalimin e kohës u ngushtua dhe kjo ngushticë deri diku e 

privoi gruan nga arritjet e pasura të fesë. 

Gjatë periudhës së kalifatit të Umajadit, muslimanët 

zotëronin një hapsirë gjeografike që shtrihej nga Oqeani 

Atlantik deri në brigjet kineze dhe Afganistan, nga Azia e 

Vogël deri në Spanjë. Gjatë pushtimeve të shumta ata, hasën 

kultura dhe zakone të reja nga të cilat u ndikuan. Gratë 

morën gjithashtu pjesën e tyre nga ky ndryshim. Me 

ndikimin e mirëqenies që vinte me plaçkat e luftrave, gratë 



 

174 
http://conf.beder.edu.al/iscon/ 

tërhiqeshin në zonat e tyre të konforit. Me rrjedhën serioze 

të robëreshave dhe konkubinave, barra e nevojave të grave 

brenda dhe jashtë u transferua tek to. Për gratë e lira, ecja në 

rrugë jashtë distancave të shkurtra konsiderohej turp; ata nuk 

ishin më të mirëpritura për të shkuar në xhami. Ndërsa ky 

ndryshim nuk ndikoi në pozitën e grave që i përkisnin klasës 

elitare, ishte fillimi i një tradite të rëndësishme për gratë e 

zakonshme. Në këtë periudhë të pushtetit, ku administrata 

ishte rregulluar sipas interesave të shtetit, dhe jo parimit të 

pajtueshmërisë me Kuranin dhe Sunetin, pati një kthim në 

zakonet e injorancës. 

Një ndër sfidat më të mëdha të botës Islame sot, është 

rifitimi i koherencës së mesazhit dhe gjetja e një mënyre për 

t’u përballur me sfidat e kohëve bashkëkohore duke 

qëndruar besnik ndaj parimeve dhe qëllimeve themelore. 

Konfrontimet intensive që vijnë nga Perëndimi kanë hapur 

debate të shumta në lidhje me çështjen e gruas myslimane, 

autonomine e saj, rolin e saj në familje dhe shoqëri, statusin 

e saj ekonomik dhe politik. Kjo në fakt është një çështje tejet 

delikate dhe e veshtire: janë të përfshirë çështje të 

ndërlikuara e të ndërvarura dhe përqëndrimi vetëm në një 

dimension të problemit shtrembëron kopmlet thelbin e 

debatit. 

Bota islame është përballur me problemin e 

civilizimit për më shumë se tre shekuj. Për ta thënë më qartë, 

muslimanët në këtë periudhë kaq të gjatë kanë diskutuar 

çështjen se si të marrin një qëndrim kundër civilizimit 

perëndimor dhe për fat të keq ata akoma nuk kanë qenë në 

gjendje ta zgjidhin problemin. Studiuesit, të cilët përfshijnë 

në studimet e tyre civilizimin perëndimor dhe pikëpamjet e 

perëndimorëve, janë kryesisht sipërfaqësorë në këtë drejtim. 
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Madje edhe në tezat e masterit dhe të doktoratës që duhet të 

analizojnë shumë mirë çështjet, të shmangin vështirësitë dhe 

të ekzaminojnë në një bazë shumë objektive, mbeten 

sipërfaqësor në këtë drejtim. Studimet islame, të cilat 

shqyrtojnë çdo çështje në krahasim me civilizimin 

perëndimor, shpesh mbizotërohen nga tangjencialiteti dhe 

gjykimet e përgjithshme (Yıldırım 2012, 287).  

Për shembull, një studiues që studion rëndësinë e 

familjes dhe rolin e gruas në Islam, ndërsa bën krahasime, 

përfshin situata të caktuara dhe subjektive në lidhje me 

mendimin e Perëndimit për familjen. Në fakt, ajo që bie mbi 

të, është të jetë objektiv dhe e përpiktë. Perëndimi në vetvete 

është shumë kompleks dhe nuk ka një pikpamje të vetme 

perëndimore, por  ka shumë ide që diskutohen dhe vihen ne 

lupën e kritikës vazhdimisht. Për këtë arsye, shkencëtarët 

perëndimorë nuk mund të binden kur lexojnë studime të tilla 

dhe ata i nënvlerësojnë këto libra. Madje dhe intelektualët 

muslimanë që janë rritur me kulturën perëndimore nuk i 

marrin seriozisht këto studime. Shumica e shkrimtarëve dhe 

studiuesve muslimanë duhet të rishqyrtojnë civilizimin 

perëndimor dhe të përcaktojnë me kujdes se si ta trajtojnë 

atë. Nuk ka dyshim se mënyra ideale e trajtimit të kësaj 

çështje ka qenë një ndër problemet më të mëdha me të cilin 

janë përballur muslimanët. 

Në vitet e fundit, debati në perëndim, dhe sipas kësaj 

në vendet me shumicë muslimane, është fokusuar në 

aspektet më të dukshme të “statusit të gruas në Islam”. Kjo, 

pavarësisht se është një çështje thelbësore, ka shmangur 

zemren e problemit duke e zvogëluar atë në një debat të 

thjeshtuar në lidhje “praktikat problematike”. Çështja e 

“grave muslimane” sot është një pjesë e debatit që 
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karakterizon deri diku marrëdhënjen e papajtueshme mes 

Islamit dhe Perëndimit (Ramadan 2017, 302). 

 Kontrasti midis traditave patriarkale dhe 

modernizmit perëndimor, nxjerr në pah deri diku 

diskriminimet në lidhje me veshjen, poligaminë, dhunën, 

trashëgiminë, mungesën e edukimit etj. Ndërkohë që 

edukimi në fenë Islame është detyrë:” Kërkimi i njohurisë 

është detyrë për çdo burrë apo grua myslimane”, realiteti 

është diçka më ndryshe: Sipas raporteve të UNICEF: dy të 

tretat e 200 milion fëmijëve të pashkolluar janë vajza.(kjo 

shpesh ndodh ne vendet me shumicë myslimane. Dy të tretat 

e pothuajse një miliard të rriturve analfabetë janë gra dhe nje 

pjesë e madhe e ketyre jane në vendet aziatike dhe afrikane 

me popullsi myslimane. Kjo është një pasyrë që tradhëton 

objektivat më të larta të etikës islame (Ramadan 2017, 338). 

 

Përfundim 

Shume studiues myslimanë dhe myslimane, ditet e 

sotme po bejnë një pune thelbesore në lidhje përmbajtjen e 

burimeve të shenjta, mënyrën se si duhen lexuar dhe 

interpretuar ato, dhe se si ato lidhen me kulturat dhe struktuat 

shoqërore. Në këtë proces të vështirë ka dhe problematika të 

shumta të cilat duhen tejkaluar: Duhet të studiohet 

mardhënia midis tekstit dhe kontekstit në mënyrë që kjo të 

mundësojë nxjerrjen e parimeve dhe objektivave. Tekstet 

nuk flasin vetë dhe mësimet janë si sinkronike ashtu dhe 

diakronike: lidhja me kohen eshte vendimtare, lidhja me 

kontekstin  është e domosdoshme. Nje lexim literalist nuk i 

qartëson dinamikat e evolucionit të shoqërisë, të statusit të 

gruas në shoqëri dhe lidhjen e tyre të theksuar me mjediset. 
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Leximi i tekstit pa marrë parasysh kronologjinë dhe 

kontekstin e bën të pamundur për studiuesit të flasin për 

faktin se mbajtja e grave analfabete dhe ndalimi i tyre per të 

punuar, mungesa e autonomisë financiare dhe roli social-

ekonomik i tyre, martesat e detyruara, mohimi i divorcit, 

lejimi i dhunës në familje janë absolutisht në kundërshtim 

me mesazhin e islamit. 

  



 

178 
http://conf.beder.edu.al/iscon/ 

Bibliography 

Akyüz, Vecdi. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslâm. Vol. 2. 
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Hysni Skura 168& Albana Çekrezi169 - Komunikimi 

familjar si çelës për zgjidhjen e konflikteve në familje 

Abstrakt 

Është një realitet që familja në tërësi po përjeton një 

krizë të përgjithshme e cila vlen të analizohet në disa aspekte 

të ndryshme në mënyrë që të arrijmë të gjejmë kurën e duhur. 

Komunikimi brenda familjes duhet të konsiderohet si çelësi 

kryesor i cili do të ndihmojë në zgjidhjen e probleme në mes 

çifteve. Një nga elementët kryesorë të komunikimit midis 

bashkëshortëve në komunikimin familjar është mënyra e 

adresimit të njëri-tjetrit. Adresimi, i cili është një tregues i 

dashurisë, respektit dhe lidhjes së bashkëshortëve, është një 

dinamikë e rëndësishme për të vendosur balancat dhe për të 

mbajtur një marrëdhënie dashurie, respekti dhe 

dhembshurie të ndërsjelltë në familje. Një aspekt i kësaj 

çështje është efekti dhe perceptimi që do të përçohet tek 

gjeneratat e rritura në këtë atmosferë.  

Ndër disiplinat më themelore që duhet të analizohet 

në emër të komunikimit të shëndetshëm brenda familjes 

është konsultimi. Konsultimi është diskutimi i çështjes në të 

gjitha palët, shkëmbimi i ideve, dhe mendimi / vendimi më i 
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saktë i marrë dhe zbatuar para se të merret vendimi për çdo 

çështje. Vendimet e njëanshme të marra pavarësisht nga 

nevojat dhe ndjeshmëria e bashkëbiseduesve në jetën 

shtëpiake dhe familjare kanë shkaktuar dëme të mëdha në 

komunikimin brenda familjes. Mbrojtja dhe shpëtimi nga 

këto dëmtime është e mundur vetëm përmes konsultimit duke 

përmbushur të drejtat që vijnë me të jetuarit së bashku dhe 

ndarjen në të njëjtin vend. Tashmë në konsultën familjare, 

qëllimi është të vazhdojmë lumturinë e familjes duke 

siguruar që vendimi më i saktë dhe i drejtë të merret së 

bashku. 

Fjalët kyçe: komunikim, familje, konsultim, 

bashkëshortë, zgjidhje 
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Aorel Senja170 - Roli i familjes në zhvillimin e identitetit 

fetar tek të rinjtë 

Abstrakt 

Edukimi i fëmijëve është kthyer në një nga sfidat më 

të mëdha të kohës që jetojmë. Prindërit përballen me 

vështirësi të ndryshme në çdo fazë të rritjes së fëmijëve dhe 

çdo ditë shqetësohen për të ardhmen e tyre. Sot, thuajse 

është tejkaluar shqetësimi i sigurimit të të ardhmes 

materiale të fëmijëve dhe është kuptuar që brezat e rinj 

përballen me probleme më të mëdha sesa ky. Humbja e 

vlerave, mungesa e edukatës e moralit dhe përgjegjësia për 

sfidat e jetës janë kthyer në sfidën kryesore të shoqërisë sonë 

dhe kërkojnë më shumë angazhim në këtë drejtim. 

Familja myslimane historikisht por edhe sot, është e 

shqetësuar për vendin që do të zërë feja në identitetin e 

fëmijëve të tyre. Ata e shohin se realiteti sot është bërë shumë 

i vështirë, feja sfidohet nga ideologjitë e reja të kohëve 

moderne e post-moderne dhe të rinjtë janë duke e larguar 

prej saj çdo ditë e më shumë. Ata e kanë marrë si detyrë dhe 

përgjegjësi përçimin e fesë te pasardhësit e tyre, duke e 

shtuar më shumë përpjekjen në këtë drejtim. 
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Familja zë vendin kryesor në formimin e identitetit 

fetar te të rinjtë, duke mos lënë mënjanë faktin se ky identitet 

ndikohet edhe nga faktorë të tjerë. Pranimi se familja është 

mekanizmi kryesor i formimit të këtij identiteti, i jep 

prindërve përgjegjësi të mëdha. Përgjegjësia e parë qëndron 

mbi faktin e përfaqësimit të duhur të fesë, praktikimit të 

rregullt dhe më pas në zgjedhjen e rrugës së komunikimit në 

shpjegimin e saj. 

Përveç rolit të saj të drejtpërdrejtë, familja ka 

përgjegjësi në sigurimin e ambientit të duhur, që ndikon në 

formimin e identitetit të të rinjve. Kështu, përzgjedhja e 

shkollës së duhur, prezantimi me njerëz praktikues të fesë, 

zgjedhja e ambienteve ku zhvillohen veprimtari fetare dhe 

sugjerimi i burimeve të tjera, kthehen sërish në përgjegjësi 

kryesore të prindërve. Edukimi i kujdesshëm sipas çdo faze 

të rritjes së fëmijëve dhe konsultimi i vazhdueshëm me 

personat kompetentë, do të ndihmojnë shumë në zhvillimin e 

shëndoshë të gjithë këtij procesi.  
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KONKLUZIONE & PERFUNDIME 

Familja është një institucion i frymëzuar nga Zoti. 

Ajo nuk është zhvilluar nëpërmjet proceseve eksperimentale 

të evolucionit njerëzor e as rastësisht gjatë rrjedhës së kohës. 

Kjo është një e vërtetë e kumtuar nga mësimet hyjnore të 

shpallura nga Zoti. Familja është një institucion, që është 

paraqitur e që ka zënë fill me krijimin e njeriut.  

Institucioni i familjes luan rol të rëndësishëm në 

shoqërinë islame. Ajo është njësia themelore në shoqëri dhe 

është e organizuar në atë mënyrë që të veprojë si bashkësi në 

miniaturë.  

Për ta ngritur imunitetin shoqëror përmes familjes 

Islami i rregulloi marrëdhëniet brenda individëve të familjes, 

duke ia caktuar secilit rolin e vet, detyrat dhe të drejtat.  

Islami ia caktoi familjes rolin kyç në ngritjen i 

imunitetit shoqëror dhe mbrojtjen e saj nga rënia dhe 

shkatërrimi qoftë i brendshëm qoftë i jashtëm, duke e 

konsideruar familjen si çështje të caktuar nga Krijuesi, 

caktim ndaj të cilit duhet të jemi të kujdesshëm, që ta 

afirmojmë sa më shumë që është e mundur. 

Erozioni moral që shoqëria pësoi nga politikat 

indoktrinuese të regjimit komunist u pasqyruan në goditjen, 

që mori familja dhe në rritjen e shpejt të numrit të divorceve 

krahasuar kjo me periudhat pararendëse. Prandaj studimi i 

këtij fenomeni nga historianët dhe sociologët përbën një 

fushë me interes dhe të pastudiuar ende sot e kësaj dite ashtu 

siç duhet. 



 

184 
http://conf.beder.edu.al/iscon/ 

Sipas Islamit familja qëndron mbi bazën e lidhjeve të 

forta të partnerëve bashkëshortorë për të rritur dhe edukuar 

fëmijë me moral të pastër e të orientuar drejt në jetë. Besimi 

në Zotin është themeli i jetës së njeriut dhe pikërisht ky 

besim do të bëhet faktor shumë i rëndësishëm për të 

përmirësuar moralin shoqëror. Sado që feja me ligj është e 

ndarë nga shteti, ajo është integrale në shoqëri, luan rolin e 

saj në jetën e përditshme, e shoqëron njeriun në lindje e në 

vdekje, në gëzime e hidhërime.  

Çdo fëmijë vjen në këtë botë i pajisur me aftësi të 

caktuara dhe familja luan një rol të rëndësishëm në 

zhvillimin tij. Familja është burimi i parë dhe më autoritar 

në procesin e zhvillimit moral. Prindërit kanë një rol të 

pazëvendësueshëm në përçimin e vlerave universale tek 

brezi i ri, në  formimin e personalitetit dhe në edukimin 

moral të fëmijëve.  

Islami i këshillon prindërit që t'i trajtojnë fëmijët e 

tyre me mëshirë, dashuri dhe barazi. Për më tepër, prindërit 

duhet, që së bashku me rritjen e fëmijëve t’i sigurojnë edhe 

arsimimin e duhur, në mënyrë që të bëhen individë të 

përgjegjshëm të shoqërisë dhe me moral të drejtë.  

Profeti Muhamed (a.s.) në kuptimin e një hadithi na 

tregon se dhurata më e mirë që një prind mund t'i bëjë 

fëmijës së tij është edukimi i mirë. 

Si bashkësia e parë sociologjike, familja është njësia 

më e vogël ndërtuese dhe elementi themelor i shoqërisë, dhe 

si e tillë, ka arritur t’i mbijetojë çdo lloj rreziku pavarësisht 

ndryshimeve që ka pësuar gjatë historisë. Rol kryesor 

mbrojtës, në këtë rrugëtim të familjes, kanë feja dhe tradita 

si institucione, që organizojnë jetën shoqërore. 

Sipas të dhënave historike dhe antropologjike, gratë 

kanë qenë gjithmonë në qendër të "institucionit të familjes". 
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Në këndvështrimin e fesë islame, gruaja ka një pozicion që 

formon familjen dhe është bartësi kryesor i strukturës 

aktuale shoqërore. Shumica e kapitujve rreth grave në veprat 

klasike Islame përqendrohen në rëndësinë vendimtare të 

familjes në islam dhe në rolin qendror të gruas në mbajtjen 

e njësisë familjare. Bazuar në funksionet e ndryshme që i 

obligon shoqëria, gruaja shfaqet si “nënë”, si “bijë”, si 

“motër” etj. 

Ndër disiplinat më themelore, që duhet të analizohet 

në emër të komunikimit të shëndetshëm brenda familjes 

është konsultimi. Konsultimi është diskutimi i çështjes në të 

gjitha palët, shkëmbimi i ideve dhe mendimi më i saktë, i 

marrë dhe zbatuar para se të merret vendimi për çdo çështje. 

Vendimet e njëanshme të marra pavarësisht nga nevojat dhe 

ndjeshmëria e bashkëbiseduesve në jetën shtëpiake dhe 

familjare kanë shkaktuar dëme të mëdha në komunikimin 

brenda familjes.  

Edukimi i fëmijëve është kthyer në një nga sfidat më 

të mëdha të kohës që jetojmë. Prindërit përballen me 

vështirësi të ndryshme në çdo fazë të rritjes së fëmijëve dhe 

çdo ditë shqetësohen për të ardhmen e tyre.  

Përveç rolit të saj të drejtpërdrejtë, familja ka 

përgjegjësi në sigurimin e ambientit të duhur, që ndikon në 

formimin e identitetit të të rinjve. Kështu, përzgjedhja e 

shkollës së duhur, prezantimi me njerëz praktikues të fesë, 

zgjedhja e ambienteve ku zhvillohen veprimtari fetare dhe 

sugjerimi i burimeve të tjera, kthehen sërish në përgjegjësi 

kryesore të prindërve. Edukimi i kujdesshëm sipas çdo faze 

të rritjes së fëmijëve dhe konsultimi i vazhdueshëm me 

personat kompetentë, do të ndihmojnë shumë në zhvillimin 

e shëndoshë të gjithë këtij procesi. 
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